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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

ในการวิจัย  เร่ือง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย 
เร่ือง ประเพณีไทย ของนักเรียนไทยชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางการสอนแบบศูนยการเรียนกับ
การสอนแบบปกติ โรงเรียนนานาชาติคริสเตียนกรุงเทพ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลการวิจัย ที่เกี่ยวของกัน เพื่อนํามาใชในการกําหนดสมมติฐาน กําหนดตัวแปร กรอบแนวคิด และ
แนวทางในการดําเนินการวิจัย โดยเรียงลําดับการศึกษาออกเปนหัวขอ ดังนี้ 

2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 
2.1.1 ความสําคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
2.1.2 วิสัยทัศน หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึง

ประสงคของหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
2.2 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนานาชาติ 

2.2.1 ความสําคัญและความเปนมา หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนานาชาติ  
2.2.2 หลักสูตรและสาระการเรียนรู วิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย 
2.2.3 มาตรฐานการเรียนรูสาระการเรียนรู วิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย 
2.2.4 ลักษณะของมาตรฐานสาระการเรียนรู วิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย 
2.2.5 มาตรฐานสาระการเรียนรู วิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย 
2.2.6 มาตรฐานสังคมและวัฒนธรรม  

2.3 เอกสารที่เกี่ยวของกับประเพณีไทย 
2.3.1 ความหมายของประเพณ ี
2.3.2 บทบาทและความสําคัญของประเพณ ี
2.3.3 ประเภทของประเพณ ี

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกิจกรรมการสอนแบบศูนยการเรียน 
2.4.1 ความหมายของการสอนแบบศูนยการเรียน 
2.4.2 ทฤษฎีพื้นฐานในการจัดการสอนแบบศูนยการเรียน  
2.4.3 ขั้นตอนการสอนแบบศูนยการเรียน  
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2.4.4 สวนประกอบ ของชุดการสอนแบบศูนยการเรียน 
2.4.5 การสอนแบบศูนยการเรียน ยึดหลักทฤษฎีการเรียนรูและส่ือการสอน   
2.4.6 องคประกอบของศูนยการเรียน     
2.4.7 ชุดการสอนสําหรับศูนยการเรียน   
2.4.8 การจัดหองเรียนและการดําเนินการสอน 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
2.5.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 

2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
2.1.1 ความสําคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
การศึกษาในปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอยางฉับไว  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองทั้งดานเศรษฐกิจ  

สังคม  การเมือง  การปกครอง  ดวยการพัฒนาและเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี  การศึกษาของไทย
ไดรับผลกระทบทั้งในระบบการศึกษาที่เปดกวางขึ้น  ผูเรียนมีชองทางเลือกในการศึกษามากขึ้น  
โดยจะเห็นไดวา  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ได
ชี้ใหเห็นถึงความจําเปนในการปรับเปลี่ยนจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให มี
คุณธรรมและมีความรอบรูอยางเทาทัน ใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย สติปญญา อารมณ และศีลธรรม 
สามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูสังคมฐานความรูไดอยางมั่นคง แนวการพัฒนาคน
ดังกลาวมุงเตรียมเด็กและเยาวชน ใหมีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พรอมทั้งมีสมรรถนะ 
ทักษะและความรูพื้นฐาน ที่จําเปนในการดํารงชีวิต อันจะสงผลตอการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน 
(สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549, หนา น-ฮ ) จากขอมูลดังกลาวขางตน จึงทําใหมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
และการสอนตอไป 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544    
ใหเปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกําหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมาย
และกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีขีด
ความสามารถในการแขงขันในเวทีระดับโลก (กรมวิชาการ, 2551,หนา 4) พรอมกันนี้ไดปรับ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มุงเนนการกระจายอํานาจทางการศึกษาให
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ทองถ่ินและสถานศึกษาไดมีบทบาทและมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหสอดคลองกับสภาพ 
และความตองการของทองถ่ิน  ผลการศึกษาดังกลาวยังไดสะทอนใหเห็นถึงประเด็นที่เปนปญหา
และความไมชัดเจนของหลักสูตรหลายประการทั้งในสวนของเอกสารหลักสูตร กระบวนการนํา
หลักสูตรสูการปฏิบัติ และผลผลิตที่เกิดจากการใชหลักสูตร ไดแก ปญหาความสับสนของผูปฏิบัติ
ในระดับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาสวนใหญกําหนดสาระและผล
การเรียนรูที่คาดหวังไวมาก ทําใหเกิดปญหาหลักสูตรแนน การวัดและประเมินผลไมสะทอน
มาตรฐาน สงผลตอปญหาการจัดทําเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน 
รวมท้ังปญหาคุณภาพของผูเรียนในดานความรู ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค
อันยังไมเปนที่นาพอใจ ซ่ึงแนวทางดังกลาวสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการ
พัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุงสงเสริมผูเรียนมีคุณธรรม รักความเปนไทย 
ใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยี สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน และ
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมโลกไดอยางสันติ  

จากขอคนพบในการศึกษาวิจัยและติดตามผลการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 ที่ผานมา ประกอบกับขอมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคนในสังคมไทย และจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชน
สูศตวรรษที่ 21 จึงเกิดการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  เพื่อนําไปสู
การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีความเหมาะสมชัดเจน   
ทั้งเปาหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน กระบวนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยไดมีการกําหนดวิสัยทัศน จุดหมาย สมรรถนะสําคัญ
ของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดที่ชัดเจน เพื่อใชเปนทิศทาง
ในการจัดทําหลักสูตร การเรียนการสอนในแตละระดับ นอกจากนั้นไดกําหนดโครงสรางเวลาเรียน
ขั้นต่ําของแตละกลุมสาระการเรียนรูในแตละช้ันปไวในหลักสูตรแกนกลาง และเปดโอกาสให
สถานศึกษาเพิ่มเติมเวลาเรียนไดตามความพรอมและจุดเนน อีกทั้งไดปรับกระบวนการวัดและ
ประเมินผลผูเรียน เกณฑการจบการศึกษาแตละระดับ และเอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษาใหมี
ความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู และมีความชัดเจนตอการนําไปปฏิบัติ เอกสารหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นี้ จัดทําขึ้นสําหรับทองถ่ินและสถานศึกษาได
นําไปใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอน เพื่อ
พัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีคุณภาพดานความรู และทักษะ
ที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่องตลอดชีวิตมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดที่กําหนดไวในเอกสารนี้ ชวยทําใหอยาง
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ตอเนื่องตลอดชีวิต มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดที่กําหนดในเอกสารนี้   ชวยทําให  หนวยงานที่
เกี่ยวของในทุกระดับเห็นผลคาดหวังที่ตองการในการพัฒนาการเรียนรู ของผูเรียนที่ชัดเจนตลอด
แนว ซ่ึงจะสามารถชวยใหหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับทองถ่ินและสถานศึกษารวมกันพัฒนา
หลักสูตรไดอยางมั่นใจ ทําใหการจัดทําหลักสูตรในระดับสถานศึกษามีคุณภาพ และมีความเปน
เอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังชวยใหเกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู และชวย
แกปญหาการเทียบโอนระหวางสถานศึกษา ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับตั้งแต
ระดับชาติจนกระทั่งถึงสถานศึกษา จะตองสะทอนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดที่
กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเปนกรอบทิศทางในการจัดการศึกษา
ทุกรูปแบบ และครอบคลุมผูเรียนทุกกลุมเปาหมายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่คาดหวังได ทุกฝายที่เกี่ยวของทั้ง
ระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลตองรวมรับผิดชอบ โดยรวมกันทํางานอยางเปนระบบ และ
ตอเนื่อง ในการวางแผน ดําเนินการ สงเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแกไขเพื่อ
พัฒนาเยาวชนของชาติไปสูคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว 

จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
เปนทิศทางของการศึกษาของไทย  ที่จะนํามาซ่ึงการพัฒนาอยางมีระบบและแบบแผน จึงเปน
เหมือนจิตสํานึกหนาที่ของบุคคลากรทางการศึกษาทุกคน ที่ตองปรับตัวปรับความคิดปรับ
กระบวนการการเรียนและการสอน  หารูปแบบของการสอนในแบบตางๆ หรือการสอนแบบใหมๆ 
ที่ทันยุคทันสมัย  เขามาสนับสนุนเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงคที่คาดหวังไว  เพื่อการศึกษาของไทย 
ที่จะเขมแข็งอยางยั่งยืน  สามารถแขงขันกับการศึกษาของนานาอารยประเทศตอไป  

 
2.1.2 วิสัยทัศน  หลักการ  จุดหมาย  สมรรถนะสําคัญของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึง

ประสงคของหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
1. วิสัยทัศน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซ่ึงเปนกําลัง
ของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปน
พลเมืองไทยและเปนพลโลกยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ
และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 
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2. หลักการเพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปนไปตามนโยบายการจัด
การศึกษาของประเทศจึงกําหนดหลักการที่สําคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไว
ดังนี้ (กรมวิชาการ, 2551, หนา 4)  

1) เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและ
มาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และ
คุณธรรมบนพื้นฐานของความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล 

2) เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับ
การศึกษาอยางเสมอภาคและมีคุณภาพ 

3) เปนหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอํานาจ ใหสังคมมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน 

4) เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระการเรียนรู เวลา 
และการจัดการเรียนรู 

5) เปนหลักสูตรการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
6) เปนหลักสูตรการศึกษา สําหรับ การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ 
3. จุดหมาย 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา 
มีความสุขมีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเปนจุดหมาย เพื่อใหเกิดกับ
ผูเรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

1) มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง        
มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

2) มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี 
และมีทักษะชีวิต 

3) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 
4) มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นใน

วิถีชีวิต และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
5) มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษ และ

พัฒนาสิ่งแวดลอมมีจิตสาธารณะ ที่มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันใน
สังคมอยางมีความสุข 
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4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
ในการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียน

ใหมีสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
1) ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร          

มีวัฒนธรรมในการใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเอง
เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม 
รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตางๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสาร
ดวยหลักเหตุผลและความถูกตองตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึง
ผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม 

2) ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห 
การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคดิเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรู
หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

3) ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและ
อุปสรรคตางๆ ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูล
สารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ในสังคม แสวงหาความรู 
ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดย
คํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 

4) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการ
ตางๆ ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน และ
การอยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและ
ความขัดแยงตางๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

5) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใช 
เทคโนโลยีดานตางๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ใน
ดานการเรียนรู การสื่อสารการทํางาน การแกปญหา อยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

เพื่อใหสามารถอยูรวมกันผูอ่ืนในสังคมอยางมีความสุขในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลกดังนี้ 
1) รักชาติ ศาสน กษัตริย 
2) ซ่ือสัตยสุจริต 
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3) มีวินัย 
4) ใฝเรียนรู 
5) อยูอยางพอเพียง 
6) มุงมั่นในการทํางาน 
7) รักความเปนไทย 
8) มีจิตสาธารณะ 
นอกจากนั้นสถานศึกษาสามารถกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคเพิ่มเติมให

สอดคลองกับบริบทและจุดเนนของตนเอง   

 
2.2 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนานาชาติ 
 

2.2.1 ความสําคัญและความเปนมา  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนานาชาติ 
การศึกษาของไทยในปจจุบันมีการเปดกวางทางการศึกษามากขึ้น เพื่อใหสอดคลอง

กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองอันเนื่องมาจากโลกปจจุบัน ที่มีความเจริญกาวหนา
ทางเทคโนโลยีและขอมูลขาวสาร จะเห็นไดวาสถานศึกษาตางๆ ไดจัดหลักสูตรทั่วไป และ
หลักสูตรนานาชาติเพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับผูเรียนโดยเฉพาะสถานศึกษานานาชาติ  

กระทรวงศึกษาธิการโดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนไดทบทวน
และแจงหลักเกณฑขอบขายและเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย  
ในโรงเรียนนานาชาติ  ดังนั้นคณะกรรมการอํานวยการพัฒนาหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  
จึงไดกําหนดใหโรงเรียนนานาชาติ จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ใหกับ
นักเรียนของโรงเรียนทุกระดับชั้นกลาวคือ นักเรียนตางชาติกําหนดใหเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทย 
เปนวิชาบังคับ 1 คาบตอสัปดาห สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
และเปนวิชาเลือก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยส่ือการสอน
เปนภาษาตางประเทศ กรณีที่ผูเรียนยายมาจากตางประเทศเขาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ใหเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทย 1 คาบตอสัปดาห อยางนอย 2 ป และ
กําหนดใหมีกิจกรรมการเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยกอนประถมศึกษาดวย สําหรับนักเรียนไทย
ทุกคนใหเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยอยางนอยสัปดาหละ 5 คาบ กําหนดเวลา 1 คาบเทากับ 50 นาที 
(กลุมงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ, 2551, หนา 8) 

ดังนั้นการเรียนรูสาระการเรียนรูวิชา ภาษาและวัฒนธรรมไทยในโรงเรียนนานาชาติ 
จึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนานักเรียนใหเกิดความภาคภูมิใจและสืบสานมรดกทางภาษาและ
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วัฒนธรรมในดานตางๆ โดยไดกําหนดเปาหมาย ตอผูเรียนในวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ในดานตาง  ๆ
คือ 

1) ตระหนักถึงคุณคา ภาคภูมิใจ รวมทั้งสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปญญาและวิถีไทย 
2) เขาใจและสามารถบริหารทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ดวยจิตสํานึกและการพัฒนา

ที่ยั่งยืน 
3) เปนผูมีคุณธรรม และจริยธรรม เปนพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก 
จากขอความดังกลาวเบื้องตน  สรุปไดวา  ในการเรียนการสอนวิชาภาษาและ

วัฒนธรรมไทยในโรงเรียนนานาชาตินั้น  ควรคํานึงถึงเปาหมายของผูเรียน  เพื่อทําใหเปนผูที่
ตระหนักถึงคุณคา  ความเขาใจ  สามารถบริหารทรัพยากรและเปนผูมีคุณธรรม  เกิดผลใหการเรียน
การสอนสาระการเรียนรู วิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย มีประสิทธิภาพตอไป 

2.2.2 หลักสูตรและสาระการเรียนรู วิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย 
หลักสูตรและสาระการเรียนรูวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยนั้นไดแบงออกเปน

หมวดหัวขอตางๆ ที่ครอบคลุมเนื้อหาที่สําคัญ ใชเปนเครื่องมือที่สําคัญในการสอน เชื่อมโยงและ
สามารถบูรณาการในแตละหัวขอไดอยางเหมาะสมและครบถวน ตามลําดับดังนี้ (กลุมงานโรงเรียน
นโยบายพิเศษ, 2551, หนา 9 - 10) 

2.2.2.1 ภาษาไทย 
1) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

(1) หลักภาษาและลักษณะของภาษาไทย 
(2) กระบวนการและกลยุทธในการอาน 
(3) กระบวนการและกลยุทธในการเขียน 
(4) ทักษะในการพูดและฟงเพื่อจุดประสงคที่หลากหลาย 

2.2.2.2 ภาษาเพื่อวรรณศิลป 
1) วรรณคดีและวรรณกรรมพื้นบาน 

(1) วิถีชีวิตและสังคมไทย 
(2) อิทธิพลของคตินิยม  ความเชื่อ  พุทธศาสนา และศาสนาพราหมณ  

ตอวรรณคดีและวรรณกรรมพื้นบาน 
(3) ลักษณะและคุณคาทางวรรณศิลป 

2) วรรณกรรมรวมสมัย 
(1) ประเภทและวัตถุประสงคและองคประกอบของวรรณกรรม 
(2) สังคมและการเมืองกับวรรณกรรม 
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(3) การพิจารณาคุณคา ขอคิด แนวคิด และปรัชญา 
(4) ลักษณะและคุณคาทางวรรณศิลป 

3) วรรณกรรมแปลและการเปรียบเทียบ 
(1) ประเภท วัตถุประสงคและองคประกอบของวรรณกรรม 
(2) สังคมและการเมืองกับวรรณกรรม 
(3) การพิจารณาคุณคา ขอคิด แนวคิด และปรัชญา 
(4) ลักษณะและคุณคาทางวรรณศิลป 

2.2.2.3 วัฒนธรรมไทย 
1) วิถีไทยและการดําเนินชีวิต 

(1) คตินิยม จริยธรรม ความเชื่อ ศาสนาตางๆ 
(2) มารยาท 
(3) ขนบธรรมเนียมประเพณี 
(4) เทศกาลและวันสําคัญของชาติ 
(5) ศิลปะ ดนตรี การแสดงและการละเลน 

2) เศรษฐศาสตรและการเมืองการปกครองของไทย 
(1) ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข 
(2) เหตุการณบานเมือง 
(3) เอกภาพในพหุวัฒนธรรมในสังคมไทย 
(4) ภูมิปญญาทองถ่ิน 
(5) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3) ประวัติศาสตรชาติไทย 
(1) ยุคสมัยของประวัติศาสตรและพัฒนาการของชาติไทย 
(2) เหตุการณทางประวัติศาสตรที่ เกิดขึ้น ในสวนตางๆ ของโลกที่มี

ผลกระทบตอประเทศไทย 
(3) บุคคลสําคัญของไทย 
(4) วิธีการทางประวัติศาสตร 

4) ภูมิศาสตรและส่ิงแวดลอม 
(1) ลักษณะทางกายภาพ สัตวและพืชของประเทศไทย 
(2) การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
(3) ภูมิสารสนเทศ 
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จากขอความดังกลาวเบื้องตน สรุปไดวา หลักสูตรและสาระการเรียนรูวิชาภาษาและ
วัฒนธรรมไทยนั้น ควรคํานึงถึง เนื้อหาที่สําคัญ ใชเปนเครื่องมือที่สําคัญในการสอน มีความเชื่อมโยง
และสามารถบูรณาการในแตละหัวขอไดอยางเหมาะสมและครบถวน  ตามองคประกอบที่เกี่ยวของ   
เพื่อทําใหหลักสูตรและสาระการเรียนรูนําไปใชกับผูเรียนไดอยางมีความครบถวนตอไป   

2.2.3 มาตรฐานสาระการเรียนรู วิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย 
มาตรฐาน หมายถึง ระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางความรู ความเขาใจ และทักษะ

ปฏิบัติงาน ที่รัฐหรือหนวยงานทางวิชาการไดกําหนดเปนฐานความรูของหลักสูตรการศึกษา  
(กลุมงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ, 2551, หนา 11) 

2.2.4 ลักษณะของมาตรฐานสาระการเรียนรู วิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย 
ลักษณะของมาตรฐานสาระการเรียนรูวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ถือเปน

องคประกอบหลักในการจัดทําหลักสูตร เนื่องจากเปนกรอบความคิดพื้นฐานทําใหกําหนดจุดมุงหมาย 
วัตถุประสงค การเรียนรูที่คงทนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูเรียนพึงตองมี ดังนี้  

1) เปนความเขาในในหลักการ (principle) ความรู (content knowledge) และ
กระบวนการ (process) 

2) เรียบเรียงไวตามลําดับขั้นตอนของพัฒนาการทางความรูความเขาใจ และทักษะ 
3) เปนกระบวนการสืบเสาะหาความรู (research skills) และส่ือสารสิ่งที่ไดเรียนรู

(communication skills) และนําความรูไปใชประโยชน (applications) 
4) เปนการสรางความรู ความคิดและจินตนาการ (constructions) 
5) สรางจิตวิญญาณของศาสตร (disciplined mind) 
6) เปนรูปธรรมนําไปปฏิบัติจริงได เหมาะสมกับเวลาที่ใชในการเรียนการสอน 
7) สามารถประเมินวัดผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู 
8) ทาทายและมีความหมายตอผูเรียน 

(กลุมงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ, 2551, หนา 11) 
2.2.5 มาตรฐานสาระการเรียนรู วิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย 

มาตรฐานภาษาไทย เปนสิ่งที่ใชวัดระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางความรู ความเขาใจ 
และทักษะปฏิบัติงาน ของผูเรียนทําใหผูสอนมีทิศทางในการประเมินผลและมีกระบวนการ  
ที่ถูกตองตามที่รัฐหรือหนวยงานทางวิชาการ ไดกําหนดเปนฐานความรูของหลักสูตรการศึกษา ซ่ึง
ไดเสนอกรอบมาตรฐานภาษาไทย ดังนี้ 

1) ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ
แกปญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน 
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2) ท 2.1 ใชกระบวนการเขียนและเขียนสื่อสารในรูปแบบตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ 
3) ท 3.1 สามารถเลือกฟงความคิด ความรูในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและ

สรางสรรครวมทั้งพูดแสดงความรู หรือความคิดเห็น 
4) ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา

และพลังของภาษา 
5) ท 5.1 เขาใจและแสดงความเห็น วิจารณวรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยางเห็น

คุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง (กลุมงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ, 2551,หนา 8 - 9) 
2.2.6 มาตรฐานสังคมและวัฒนธรรม  

มาตรฐานสังคมและวัฒนธรรมไทย  เปนสิ่งที่ใชวัดระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์
ทางความรู ความเขาใจ และทักษะปฏิบัติงาน ของผูเรียน ทําใหผูสอนมีทิศทางในการประเมินผล
และมีกระบวนการที่ถูกตองตามที่รัฐหรือหนวยงานทางวิชาการ ไดกําหนดเปนฐานความรู ของ
หลักสูตรการศึกษา ซ่ึงไดเสนอกรอบมาตรฐานสังคมและวัฒนธรรม ดังนี้ 

1) ส 2.1 เขาใจและปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกัน
ในสังคมไทยและสังคมโลกอยางสันติสุข 

2) ส 2.2 เขาในระบบการเมืองการปกครองในสังคมไทย ยึดมั่น และธํารงรักษา
ไวซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข 

3) ส 4.3 เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความภูมิใจ
และธํารงความเปนไทย 

4) ส 5.2 เขาใจความสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพของ
ประเทศไทยที่กอใหเกิดการสรางสรรควัฒนธรรม รวมทั้งมีจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กลุมงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ, 2551, หนา 9 - 10) 

จากขอความดังกลาวเบื้องตน สรุปไดวา มาตรฐานสาระการเรียนรูวิชาภาษาและ
วัฒนธรรมไทยนั้น ควรคํานึงถึงระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางความรู ความเขาใจ และทักษะปฏิบัติงาน 
ของผูเรียนทําใหผูสอนมีทิศทางในการประเมินผลและมีกระบวนการที่ถูกตอง ตามที่รัฐหรือ
หนวยงานทางวิชาการ  ซ่ึงไดกําหนดเปนฐานความรูของหลักสูตรการศึกษา  ตลอดจนไดเสนอ
กรอบมาตรฐานสังคมและวัฒนธรรม สงผลใหการวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดําเนินไปอยางมีแบบแผน
และสามารถตอยอดความรูใหกับผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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2.3 เอกสารที่เกี่ยวของกับประเพณีไทย 

 
ประเพณีไทยเปนเปนวิถีการปฏิบัติที่มีความเปนมาจากรุนสูรุนแสดงใหเห็นถึงความมี

แบบแผนของคนไทยที่แมมีภูมิภาคตางกันออกไปแตมีอัตลักษณที่บงชี้ถึงความไทยมีความเปน    
ตัวของตัวเอง ซ่ึงถือเปนสิ่งที่มีคุณคาและมีความสําคัญควรคาแกการรักษา เพื่อคนรุนตอไปจะ
ปฏิบัติสืบทอดกันตอไป เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนไปตามนโยบายการจัดการศึกษา 
ของประเทศ จึงกําหนดหลักการที่สําคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไวดังนี้  

2.3.1 ความหมายของประเพณี  
มีความเขาใจเกี่ยวกับ ประเพณีที่แตกตางกันออกไป พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2525 ไดใหความหมายของประเพณีไววาประเพณี หมายถึง ส่ิงที่นิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบๆ 
กันมาจนเปนแบบแผน ขนบธรรมเนียม หรือจารีตประเพณี นอกจากนี้ไดมีผูใหความหมาย ของ
ประเพณีไวหลายทาน ดังนี้  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542, หนา 750) ไดใหความหมาย
ของประเพณีไว 2 นัย ดังนี้ 

1. ความหมายของประเพณีที่เปนนามธรรม คือ แนวทางแหงความคิด ความเชื่อ
คานิยม และหลักเกณฑในการประพฤติปฏิบัติ ซ่ึงเปนตัวกําหนดแบบแผนความประพฤติ หรือ
กิจกรรมของคนในสังคม 

2. ความหมายของประเพณีที่เปนรูปธรรม เปนความหมายดานคติชนวิทยาและ
สังคมวิทยา หมายถึง การแสดงออกเปนรูปพิธีรีตอง นั่นคือ กิจกรรมหรือพิธีการซึ่งปฏิบัติสืบตอกันมา 
โดยกิจกรรมหรือการกระทํานั้นถูกกําหนดดวยแนวความคิด ความเชื่อ คานิยม ตลอดจน
แบบแผนการประพฤติปฏิบัติที่สังคมกําหนดไว  อุดม เชยกีวงศ และคณะ (2548, หนา 195) ได
กลาววา ประเพณี หมายถึง การประพฤติปฏิบัติของบุคคล ซ่ึงไดเรียนรูหรือยึดถือสืบตอกันมา 
เพื่อใหเหมาะสมเปนที่ยอมรับของสังคมจากความหมายของประเพณทีี่กลาวมาแลวขางตน สรุปไดวา 
ประเพณี คือ ความประพฤติปฏิบัติที่เปนที่ยอมรับของคนสวนใหญ เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต
รวมกันในแตละสังคม ซ่ึงไดยึดถือสืบตอกันมา และสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหเหมาะสมกับ
กาลเวลาไดรับการสงเสริม สืบสานประเพณีอันดีงามใหคงอยู ซ่ึงจะชวยใหคนในสังคมดําเนินชีวิต
อยูรวมกันไดอยางปกติสุข ความหมายประเพณี สรุปไดวา เปนระเบียบแบบแผนที่คนสวนใหญ 
ยอมรับในการประพฤติปฏิบัติรวมกัน ในการดําเนินชีวิตทางสังคมที่เหมาะสมกับกาลสมัยและยึด
ความเปนปกติสุข 
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2.3.2 บทบาทและความสําคัญของประเพณ ี
ประเพณีไทย เปนสมบัติของสังคมที่มีความสัมพันธกับชีวิต และสังคมมาโดย

ตลอดอีกทั้งยังเปนสัญลักษณ ซ่ึงแสดงถึงความหมายและคุณคาของวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
สมควรที่คนไทยจะรับรูและเขาใจในความหมายและคุณคา เพื่อความภาคภูมิใจในความเปนไทย
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542, หนา 760) ไดกลาวถึงบทบาทของประเพณีไว ดังนี้ 

1. เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เชน การทําขวัญ 3 วัน เปนการทําขวัญเด็กแรกเกิด
จัดเปนพิธีทําใหพอแมและญาติผูใหญเกิดความสบายใจวา เด็กจะมีชีวิตรอดปลอดภัย 

2. เปนสิ่งควบคุมการประพฤติปฏิบัติของคนในสังคม ทําใหการอยูรวมกันของคน
ในสังคมเปนไปอยางเรียบรอยและปกติสุข เพราะคนประพฤติปฏิบัติตามขอตกลงหรือระเบียบแบบแผน
ที่สังคมนั้นๆ วางไว 

3. เปนเครื่องผูกพันความเปนพวกเดียวกัน เชน การจัดประเพณีตานกวยสลากของ
ชาวเหนือ หรือการจัดประเพณีทําบุญสารทเดือนสิบของชาวใต 

4. เปนเครื่องมือผสมผสานความเชื่อตางๆ เขาดวยกัน ความเชื่อตาง ๆ ที่คนไทย
ยึดถือมารวมกับความเชื่ออันเนื่องมาจากศาสนาที่รับมาใหมเหลานี้ ถูกผสมผสานเขาดวยกันดังจะ
เห็นไดจากประเพณีโกนจุก ที่สะทอนใหเห็นความเชื่อเกี่ยวกับ ขวัญ และมีพราหมณ เปนเจาพิธี 
รวมทั้งมีการทําบุญเล้ียงพระ อาจกลาวไดวา พิธีโกนจุกเปนประเพณีหนึ่งที่รวมพิธีกรรมอัน
เนื่องมาจากความเชื่อหลายประการเขาดวยกัน 

5. เปนสัญลักษณชี้นําใหเขาใจสาระสําคัญของชีวิต ประเพณีแตละอยางยอมมี
แนวคิดที่แฝงอยูในพิธีการ หรือในแบบแผนการปฏิบัติ และมีบทบาทชี้นําใหเราเขาใจสาระสําคัญ
ของชีวิตอยางลึกซึ้ง เชน การไวจุก เปนเครื่องหมายแสดงใหเปนวา เปนเด็ก ผูใหญก็จะไดเมตตา
อุปการะ หรือการบวชก็เปนสัญลักษณของวิธีรักษาตัวใหอิสระตอไปภายหนา (อุดม เชยกีวงศ และ
คณะ, 2548, หนา 63) ไดสรุปความสําคัญของประเพณีไว ดังนี้ 

1. ประเพณีมีสวนในการสนับสนุนใหชาติบานเมืองเจริญรุงเรืองในทรรศนะที่ดี
และถูกตอง ประเพณีใดถาดีอยูแลวก็ควรรักษาไวมิใหประเพณีอ่ืนมามีอิทธิพลที่เหนือประเพณีของไทย 

2. ชาติไทยมีประเพณีเปนเอกลักษณ การมีประเพณีเปนของตนเองเปนสิ่งที่นา
ภูมิใจอยางยิ่ง เพราะเปนตัวเชื่อมความรูสึกของชุมชนใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ซ่ึงสวนมากจะเปน
เร่ืองที่แสดงอดีตและปจจุบันของสังคมไทย 

3. ประเพณีเปนวัฒนธรรมประจําชาติ แสดงถึงความเปนมาอันเกิดจากความเจริญ
ของสังคมมาชานาน จึงควรภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเองจากบทบาท และความสําคัญของประเพณี
ที่กลาวไปแลวขางตน สามารถสรุปไดวา ประเพณีเปนส่ิงที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ใหคนประพฤติปฏิบัติอยูใน
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ครรลองครองธรรม สรางความสามัคคีในหมูคณะ อีกทั้งยังแสดงถึงเอกลักษณของสังคมนั้นๆ และ
มีสวนชวยใหบานเมืองมีความเจริญรุงเรือง สรางความภาคภูมิใจใหกับคนที่อยูในสังคม ประเพณีไทย
จึงมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของคนสวนใหญ และมีบทบาทตอการประพฤติปฏิบัติ และแสดงออกเปน
สัญลักษณของคนไทย 

2.3.3 ประเภทของประเพณ ี 
ความหลากหลายของการดําเนินชีวิตทําใหประเพณีในแตละพื้นที่ของไทยมี  

ความแตกตาง แตอยางไรก็ตามไดมีการรวบรวมและจําแนกประเพณี ไวอยางมีความเหมาะสม ดังนี้
ประเพณีสามารถแบงออกเปน 3 อยาง ดวยกันดังที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2542, หนา 750) 
และ อุดม เชยกีวงศ และคณะ (2548, หนา 61 – 63) สรุปได ดังนี้ 

1. แบงตามลักษณะของบุคคลที่ปฏิบัติตามประเพณีนั้น  ๆซ่ึงแบงไดเปน 2 ประเภทคือ 
1.1 ประเพณีสวนตัว ไดแก ประเพณีเนื่องในการเกิด การเลี้ยงดู โกนจุก บวชนาค 

แตงงาน และการปลูกสรางบาน เปนตน 
1.2 ประเพณีสวนชุมชน ไดแก ประเพณีทองถ่ิน หรือประเพณีของชาติ ประเพณี

เนื่องดวยศาสนา และประเพณีของโลก เชน การแตงกายประจําชาติ และการแตงกายสากล เปนตน 
2. แบงตามลักษณะบุคคลที่ปฏิบัติตามประเพณีนัน้ๆ แบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

2.1 ประเพณีของราษฎร ไดแก ประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของประชาชน ทั้งในดาน
ที่เกี่ยวกับชีวิตครอบครัว เชน การทําขวัญเรือน การบวช การแตงงาน การตาย การทําบุญขึ้นบานใหม 
การสะเดาะเคราะห เปนตน และเกี่ยวกับสวนรวมอันเนื่องดวยเทศกาลตางๆ เชน เทศกาลตรุษจีน 
สารท สงกรานต เขาพรรษา การเทศนมหาชาติ และการลอยกระทง เปนตน 

2.2 ประเพณีของหลวง ไดแก พระราชพิธีสําหรับพระมหากษัตริย โดยเฉพาะ
เชน  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พระราชพิธีฉัตรมงคล  พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระราชกุศลถวายผาจํานําพรรษา  พระราชกุศลมาฆบูชา พระราชกุศลฉลองเทียนพรรษา และรัฐพิธี
ที่รัฐบาลเปนผูจัดถวายพระมหากษัตริยเนื่องในโอกาสตางๆ เชน พิธีวางศิลาฤกษ เปนตน 

3. แบงตามจุดมุงหมายของประเพณ ีซ่ึงแบงได 3 ประเภท คือ 
3.1 จารีตประเพณี ไดแก ประเพณีที่คนในสังคมใชเปนแนวทางประดุจขอบังคับ 

ทางจรรยา หรือศีลธรรม และสวัสดิภาพ ของสังคมสวนรวม มีลักษณะบังคับใหคนในสังคมตอง
ปฏิบัติตาม ถาไมทําก็จะถูกลงโทษหรือถูกประณาม เชน การจับมือถือแขนดวยความละลาบละลวง
ลวงเกิน หรือถือวา ผิดผีผิดประเพณีทางจรรยาหรือศีลธรรมของชาวภาคเหนือ จะตองเสียผีหรือ   
ลูกควรมีความกตัญูกตเวทีตอบิดามารดา ใครอกตัญูก็จะเปนที่สาปแชงของคนทั่วไป เปนตน 
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จารีตประเพณีในสังคมแตละสังคมจะแตกตางกัน ขึ้นอยูกับคานิยมของแตละสังคมที่ปฏิบัติกันมา 
เนื่องจากสังคมและสภาพแวดลอมจะมีลักษณะที่แตกตางกันออกไป 

3.2 ขนบประเพณี เปนประเพณีที่สังคมหรือสถาบันตาง  ๆตั้งขึ้นเปนระเบียบแบบแผน
แลวปฏิบัติสืบกันมา ทั้งที่เปนระเบียบแบบแผนโดยตรง หรือวางเปนระเบียบแบบแผนไวโดย
ชัดเจน หรือโดยปริยาย คือ รูกันเองไมไดวางเปนระเบียบแบบแผนไวโดยตรงเปนประเพณี ที่มี  
การวางระเบียบแบบแผนสําหรับปฏิบัติในสังคมอยางชัดเจน บุคคลตองปฏิบัติตามแบบแผนที่
กําหนดไว เชน พิธีการแตงงาน ตองเริ่มจากการทาบทามสูขอ หรือพิธีไหวครู ตองทําพิธีตาม
ขั้นตอนที่กําหนดไว โดยออม เปนพิธีที่บุคคลรูกันทั่วๆ ไปไมไดมีการวางระเบียบแบบแผน หรือ
กฎเกณฑที่แนนอน แตปฏิบัติกันมาได เพราะมีการบอกเลาสืบตอกันมา เชน การตักบาตร การไหวเจา 
การแหนางแมว หรือการจุดบองไฟของอีสานขนบประเพณี จึงเปนลักษณะของการวางระเบียบ
แบบแผนปฏิบัติทั้งทางตรงและทางออม ซ่ึงแตละสังคมไดวางกฎระเบียบแบบแผนที่แตกตางกัน 
ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมขนบประเพณี จึงเปนเรื่องที่กําหนดใหปฏิบัติตอมาจนกลายเปนประเพณี 
แตอาจเปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลาและสภาพของสังคม เชน การแตงงานในปจจุบัน สวนมากไม
นิยมจัดขันหมากแบบมีพิธีรีตองมากอยางแตกอน เพื่อประหยัดเวลาและสะดวกตอการจัด 

3.3 ธรรมเนียมประเพณี ไดแก ประเพณีที่คนในสังคมใชเปนแนวทางทั่วๆ ไป
ในการประพฤติปฏิบัติตอกัน เปนแนวทางที่คนในสังคมนิยมกันวาเปนสิ่งดีและประพฤติตามๆ กัน
หรือไดรับการอบรมสั่งสอนกันวาเปนสมบัติของผูดี มักประพฤติกันอยูภายในหมูคณะ หรือชั้นของ
สังคม เปนประเพณีที่เกี่ยวกับการวางตนในสังคม หากมีผูฝาฝนหรือทําผิดประเพณี ก็จะถือเพียงวา 
เปนผูเสียมารยาทไมสุภาพ ไมถือวา เปนเรื่องสําคัญอะไร ไมมีระเบียบกฎเกณฑและแบบแผน
เหมือนขนบประเพณี ไมมีผิดหรือถูกเหมือนจารีตประเพณี เปนเรื่องที่ปฏิบัติกันมาจนเกิดความเคยชิน 
ถาทําผิดบางก็ไมใชเรื่องรายแรงอะไร นอกจากเห็นวา เปนผูไมถูกกาลเทศะ เชน การนั่ง การยืน การเดิน 
การกลาวคําทักทาย การรับประทานอาหาร การแตงกาย และการตอนรับแขกผูมาเยือน เปนตน  
ท้ังจารีตประเพณี ขนบประเพณี และธรรมเนียมประเพณี ไดเปลี่ยนไปตามสภาพของสังคมเพื่อ
ความเหมาะสม เชน จารีตประเพณีบางอยางที่เมื่อกอนเห็นวาดี เชน ผูหญิงควรอยูบาน แตปจจุบัน
ผูหญิงออกไปนอกบานทํางานเชนเดียวกับผูชาย จารีตประเพณีนี้จึงกลายเปนธรรมเนียมประเพณี 
จะเห็นไดวา ประเพณีสมัยใดก็เหมาะกับสมัยนั้น ประเพณีจึงเปลี่ยนไดตามกาลเวลา เพื่อใหเขากับ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ประเพณีคือส่ิงที่อยูกับเราตั้งแตเกิด จนกระทั่งถึงวาระสุดทายของชีวิต 
ประเพณีมีความเปนพลวัตร สามารถปรับตัวใหเขากับ แตละยุคแตละสมัยได ดังนั้นถือเปนส่ิง
สําคัญที่ทําอยางไรใหคนในแตละรุนไดสืบสาน อนุรักษเห็นคุณคาและนํามาตอยอด เพื่อให
ประเพณีนั้นๆ เกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตไดอยางสูงสุด 
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2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกิจกรรมการสอนแบบศูนยการเรียน 
  

การสอนแบบศูนยการเรียน  เปนการจัดกระบวนการการสอนวิธีหนึ่งที่ฝกใหผูเรียนมี
ปฏิสัมพันธ เปนการใชกระบวนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  เปนการสงเสริมใหผูเรียนรูจัก
คิดคน แสวงหาความรูหรือแนวคิดใหม ผานศูนยกิจกรรมซึ่งประกอบดวยเนื้อหากิจกรรม และ
ส่ือการเรียนจัดไวในรูปของชุดการสอน ที่นักเรียนจะตองคนควาหาความรูดวยตนเองจากชุดการสอน 
ผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองและพัฒนารวมกันกับผูเรียนอื่นอยางหลากหลาย 

จากแนวคิดดังกลาวเบื้องตน  สรุปไดวา   การสอนแบบศูนยการเรียน  เปนวิธีหรือ
รูปแบบการสอน  หรือการจัดการสอนของครู  เปนแนวทางเลือกหนึ่งที่สามารถนาํมาพัฒนาผูเรียน 
ไดอยางเต็มศักยภาพคํานึงถึงการเรียนรู ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง   สามารถบูรณาการการสอนดวย
ชุดสื่อการสอนที่มีความหลากหลาย  สรางความดึงดูดใจใหผูเรียน  จึงถือเปนแนวทางการสอนที่
สรางสรรคและปรับเขากับกลุมผูเรียนในระดับตางๆ ไดอยางลงตัว 

2.4.1 ความหมายของการสอนแบบศูนยการเรียน 
ศูนยการเรียนถือเปนแนวทางหรือเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่นํามาปฏิรูปการ

จัดกระบวนการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดฝกฝนการแสดงความคิดเห็น  การตัดสินใจ  มีความ
รับผิดชอบ  รูจักแสงหาความรูดวยตนเอง  รูจักทํางานรวมกันเปนหมูคณะ  โดยการจัดหองเรียน
แบบศูนยการเรียนที่ใชกิจกรรมเปนสวนชวยใหผู เรียนไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ไดมี
นักวิชาการกลาวถึงความเปนมาของการจัดการเรียนการสอน  ดังนี้ 

บุญชม  ศรีสะอาด (2541, หนา 101)  ไดกลาวถึง การสอนแบบศูนยการเรียนวา 
เปนนวัตกรรมที่เนนกิจกรรมการเรียนของผูเรียนมีระบบการสอนแบบกิจกรรมกลุมที่จัดขึ้นในหอง
ตามปกติ โดยแบงนักเรียนออกเปน 4 – 5 กลุมกลุมละประมาณ 5 – 12 คน จํานวนที่เหมาะสมที่สุด 
คือ 5 – 8 คน แตละศูนยจะมีส่ือการเรียนที่จัดไวในซองหรือกลองวางบนโตะ ซ่ึงแตละศูนยจะมี
เนื้อหาที่แตกตางกันออกไป ผูเรียนจะเขาเรยีนตามศูนยตางๆ การเรียนตามศูนยตางๆ จะใชเวลา
ประมาณ 15 – 20 นาที เมื่อเสร็จจากศูนยหนึ่ง ก็เลื่อนไปเรียนอีกศูนยเวียนไปจนครบทุกศูนย  
การสอนแบบนี้จะชวยใหบทบาทและเจตคติของผูเรียนรวมทั้งผูสอนแตกตางไปจากการสอน
แบบเดิม คือ จะมีลักษณะเปดยิ่งขึ้น 

ทิศนา  แขมมณี (2545, หนา 95) กลาวไววาวิธีการสอนแบบศูนยการเรียน คือ 
กระบวนการในการสอนใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด โดยผูสอนใหผูเรียนศึกษาหาความรู
ดวยตัวเองจากศูนยเรียนหรือมุมความรู ซ่ึงผูสอนไดเตรียมเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่ใชส่ือหลายๆ 
อยางประสมกันเอาไวผูเรียนไดเรียนรูดวยตัวเอง ปกติศูนยการเรียนจะมีหลายศูนย แตละศูนยจะมี
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เนื้อหาสาระเบ็ดเสร็จในตัวเอง ผูเรียนจะหมุนเวียนกันเขาศูนยตางๆ จนครบทุกศูนย  โดยมี
ศูนยสํารองไวสําหรับผูเรียนที่เรียนรูไดเร็ว และทํากิจกรรมเสร็จกอนคนอื่นๆ  ผูสอนทําหนาที่เปน
ผูจัดเตรียมศูนยการเรียนใหคําแนะนําชวยอํานวยความสะดวกในการเรียนรูแกผู เรียน และ
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน    

จากขอความดังกลาวขางตน สรุปไดวา การสอนแบบศูนยการเรียน เปนนวัตกรรม
หนึ่งที่เนนกิจกรรมกลุมภายในหองเรียน ซ่ึงผูเรียนสามารถเขาไปเรียนรูในแตละศูนยกับสมาชิกในกลุม 
ถือเปนการเรียนที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูเรียนอื่น  โดยกระบวนการดังกลาวทําใหผูเรียนเรียนรู
การทํางานรวมกันกับผูอ่ืน ถือเปนพื้นฐานที่ไดเรียนรูสังคมที่มีความหลากหลายผานกิจกรรมชุดการสอน 
จึงถือเปนความโดดเดนของการสอนรูปแบบหนึ่ง ในการสรางจิตสาธารณะซึ่งในปจจุบันมีความ
จําเปนอยางยิ่งที่ผูสอนตองนํามาผนวกใชกับแตละสาขาวิชาเนื่องจากปจจัยทางดานสังคมที่ผูเรียนมี
ความหลากหลายในการเรียนรู การสืบคนหรือการเรียนตามอัธยาศัย จึงถือวา การสอนแบบศูนยการเรียน 
เปนชองทางหนึ่งใหกับผูเรียนในการศึกษาหาความรูที่ตางไปจากเดิม 

2.4.2 ทฤษฎีพื้นฐานในการจัดการสอนแบบศูนยการเรียน 
การสอนแบบศูนยการเรียนเนนกิจกรรมเพื่อสรางสถานการณการเรียนรู  ดังนั้นครู

สามารถยืดหยุนการจัดชั้นเรียนใหเหมาะสม โดยไมตองใหนักเรียนวางโตะรองเขียนเรียงเขาหาครู
เพียงวิธีเดียว แตจะมีการรวมโตะรองเขียนเขาเปนกลุมๆ ตามจํานวนกลุมกิจกรรมที่กําหนดไวใน
ชุดสอน 

การสอนแบบศูนยการเรียน เปนนวัตกรรมที่ยึดหลักทฤษฎีการเรียนรูและส่ือการสอน 
2 ทฤษฎี ดวยกัน ดงันี้  

1) ทฤษฎีกระบวนการกลุม เปนการใหผูเรียนศึกษาเนื้อหาดวยวิธีการทํางานกลุม 
โดยเชื่อวาการทํางานกลุมหรือรวมมือกับผูอ่ืน จะชวยใหประโยชนตอการทํางานในชีวิตจริงมาก 

2) ทฤษฎีส่ือประสม เมื่อผูเรียนไดเรียนผานประสาทสัมผัสหลายดาน จะชวย
รักษาระดับความสนใจและชวยใหเกิดความคงทนในการเรียนการจัดกิจกรรมและสื่อการเรียนจึง
ตองคํานึงถึงวิธีแปรเปลี่ยนความสนใจ ไมจัดกิจกรรมหรือสื่อซํ้าๆ ในแนวเดียวกันตลอดเวลา  
(บุญเกื้อ  ควรหาเวช, 2542, หนา 12) 

2.4.3 ขั้นตอนการสอนแบบศูนยการเรียน  
การสอนแบบศูนยการเรียนมีการลําดับขั้นตอนในการสอนเพื่อใหผูสอนสามารถ

วางแผนการสอนไดอยางมีระบบ ขั้นตอนการสอนเปนวิธีการการสอนที่ทําใหผูเรียนเองสามารถ
ปฏิบัติและใหความรวมมือตอครูผูสอนและเพื่อนรวมกิจกรรม ซ่ึงแบงออกเปน 5 ขั้นตอน คือ 
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1) ขั้นประเมินผลกอนเรียน ขั้นแรกจะทําการทดสอบเพื่อวัดวาผูเรียนมีความรู 
ความเขาใจในเรื่องที่จะเรียนอยูกอนแลวมากนอยเพียงใด โดยอาจใชเวลาทดสอบประมาณ 5 –10 นาที 
ผูสอนจะตรวจใหคะแนนเก็บไว 

2) ขั้นนําเขาสูบทเรียน ผูสอนจะใชเวลาประมาณ 5 – 10 นาที เพื่อดึงดูดความ
สนใจของผูเรียนตอบทเรียน โดยอาจใชวิธีการเลานิทาน เลนเกม ใชโสตทัศนูปกรณ เปนตน 
หลังจากนั้นก็อธิบายใหทราบถึงวิธีเรียน 

3) ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน แบงผูเรียนออกเปนกลุมตามจํานวนของศูนย
กิจกรรมแตละกลุม อาจคละกันระหวางคนเกง และคนออน หรือผูเรียนเลือกกลุมเอง ผูเรียนเขา
ประจําศูนยกิจกรรม อานบัตรคําส่ังปฏิบัติกิจกรรมตามลําดับขั้น หมุนเวียนจนครบทุกศูนยทั้งนี้มี
ศูนยสํารองสําหรับกลุมที่ทํากิจกรรมเสร็จกอนกําหนด 

4) ขั้นสรุปบทเรียน หลังจากที่ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมครบทุกศูนยแลว ผูสอนจะ
สรุปบทเรียนเพื่อใหเกิดความเขาใจกระจางชัดยิ่งขึ้น 

5) ขั้นประเมินผลการเรียน ผูสอนจะใหผูเรียนทําแบบทดสอบ เพื่อวัดผลการเรียน
ซ่ึงเปนแบบทดสอบชุดเดียวกันกับที่ใหทํากอนเรียน นําคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนมา
เปรียบเทียบกัน เพื่อทราบความกาวหนาในการเรียน (บุญชม ศรีสะอาด, 2541, หนา 102 – 103) 

จากขอความดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  การสอนแบบศูนยการเรียน  มีขั้นตอน
การสอนประกอบดวย 5 ขั้นตอน  คือ  ขั้นประเมินผลกอนเรียน  ขั้นนําเขาสูบทเรียน  ขั้นประกอบ
กิจกรรมการเรียน  ขั้นสรุปบทเรียน  และขั้นประเมินผลการเรียน 

2.4.4 สวนประกอบของชุดการสอนแบบศูนยการเรียน 
ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน จะประกอบไปดวยชุดการสอนยอย 4 – 5 ชุด หนึ่งชุด

ตอหนึ่งศูนยการเรียน ในแตละชุดจะประกอบดวยบัตรคําสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรมบัตรเฉลย ดังนี้  
1) บัตรคําสั่ง เปนบัตรที่บอกถึงขั้นตอนในการเรียนของศูนยนั้นๆ มักจะเปน

การกําหนดใหหัวหนากลุมเปนผูดําเนินการตั้งแตเร่ิมเรียนจนจบ 
2) บัตรเนื้อหา เปนบัตรที่จะนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบตางๆ รวมทั้งในรูปแบบ

ของสื่อ เชน วีดิทัศน รูปภาพ แผนภูมิ บทความ เปนตน 
3) บัตรกิจกรรม เปนบัตรที่กําหนดกิจกรรมใหผูเรียนทําหลังจากศึกษาเนื้อหาแลว 

เชน ตอบคําถาม ตอรูปภาพ สรุปความรู ทําแผนที่ความคิด เปนตน 
4) บัตรเฉลย เปนบัตรที่เฉลยหรือชี้แนะแนวทางในการทํากิจกรรมตามบัตรกิจกรรม 
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จากขอมูลเบื้องตน  สรุปไดวา  ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน จะประกอบไปดวย
ชุดการสอนยอย 4 – 5 ชุดหนึ่งชุดตอหนึ่งศูนยการเรียน ในแตละชุดจะประกอบดวย  บัตรคําสั่ง 
บัตรเนื้อหา  บัตรกิจกรรมและบัตรเฉลย  ตามลําดับ 

2.4.5 การสอนแบบศูนยการเรียนยึดหลักทฤษฎีการเรียนรูและสื่อการสอน 
ส่ือการสอนถือเปนตวัแปรหนึ่งที่สําคัญ  สําหรับการสอนแบบศูนยการเรียน ซ่ึงได

หลักหรือทฤษฎี  เปนกรอบไวกวางๆ กอนที่ผูสอนจะเลือกหรือสรางสื่อการสอนใหเหมาะสมตอ
กลุมผูเรียน  ดังตอไปนี้ 

1) ทฤษฎีกระบวนการกลุม (group process) เปนการที่ผูเรียนศึกษาเนื้อหาดวย
วิธีการทํางานกลุม โดยเชื่อวาการทํางานเปนกลุมหรือการรวมมือกับผูอ่ืนนั้นจะเปนประโยชนตอ
การทํางานในชีวิตจริง 

2) ทฤษฎีส่ือประสม (multi – media) การเรียนรูที่อาศัยประสาทสัมผัสหลายดาน 
จะทําใหเกิดความคงทนในการเรียน ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรบูรณาการใช
ส่ือการสอนชนิดตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

จากขอความดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  หลักทฤษฎีการเรียนรูและส่ือการสอนนั้น   
ประกอบดวย  ทฤษฎีกระบวนการกลุมและทฤษฎีส่ือประสม  ตามลําดับ 

2.4.6 องคประกอบของศูนยการเรียน  
การสอนแบบศูนยการเรียนควรคํานึงถึงองคประกอบที่เกี่ยวของ  เพื่อใหกระบวนการ

ในการสอนหรือกิจกรรมนั้น  บรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
1. บทบาทของครู 
การสอนแบบศูนยการเรียนนั้น  บทบาทของครูจะเปลี่ยนจากการเปนผูใหความรู  

เปนผูจัดชั้นเรียนทันทีโดยมีบทบาทหรือหนาที่สําคัญตอไปนี้  
1) กํากับการเรียนรูของผูเรียน  สวนผูเรียนจะเปนผูดําเนินการเพื่อเรียนรู โดย

ปฏิบัติการเรียนดวยตัวผูเรียนเอง  ตามบทบาทที่กําหนดไวในชุดสอน 
2) ประสานงานกิจกรรมการเรียน ของผูเรียนทุกกลุม ตามที่กําหนดไวในชุดการสอน

ประสานงานกับครูอ่ืนๆ  ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ  รวมทั้งประสานกับวิทยากรภายนอกเพื่อให
กระบวนการในกลุมเปนไปดวยดี  และไมถือเอาการตัดสินใจของครูเปนใหญ 

3) บันทึกพัฒนาของผูเรียนแตละคน ในขณะประกอบกิจกรรมการเรียนการ
สังเกตพฤติกรรมสวนใหญจะใชสังเกตในดาน   (1) การทํางานรวมกันกับคนอื่นๆ   (2) การเปนผูนํา
และผูตามที่ดี   (3) ความสามารถในการปฏิบัติตามคําสั่งที่กําหนดไวในชุดสอน  (4) ความสามารถ
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ในการทํางานดวยตัวเอง   (5) ความสามารถในการสรางความคิดรวบยอดและเนื้อหาวิชา และ      
(6) ความเปนระเบียบเรียบรอยในการกระทําที่ไดรับมอบหมาย 

4) เปนแหลงความรูแหลงหนึ่งของผูเรียน  ถึงแมเนื้อหาวิชาความรูสวนใหญจะอยู
ในชุดการสอนแลวก็ตาม  ครูยังตองทําหนาที่เปนผูเชี่ยวชาญ  และเปนแหลงความรูที่ผูเรียนสามารถ
พึ่งพาไดเสมอ  นอกจากนี้ครูยังเปนผูที่นําเขาสูบทเรียนและเปนผูชวยในการสรุปบทเรียน  
ตลอดจนการชวยสรางบทเรียนเมื่อผูเรียนกระทํากิจกรรมเสร็จเรียบรอย 

5) เตรียมกิจกรรมการเรียน  และสื่อการสอนเพิ่มเติม  เพื่อใหสอดคลองกับสภาพ
ที่เปล่ียนแปลงของเนื้อหาวิชาในบางอยาง  ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณของโลก 

6) มีความเปนกันเองและความเห็นใจผูเรียน 
7) เขาใจกับปญหาความตองการ  จุดมุงหมาย  แรงจูงใจ  และทัศนคติของผูเรียน 
8) ใหกําลังใจและกระตุน ใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการแสดงออก ซ่ึง

ความคิดอิสระและความสามารถของผูเรียนแตละคน (กาญจนา  มิ่งวงศ, 2531, หนา 20 – 21) 
2. บทบาทของนักเรียน 
บทบาทของนักเรียน ในหองเรียนแบบศูนยการเรียน จะเปลี่ยนไปจากผูที่คอยรับ

ความรูจากครูมา เปนผูแสวงหาความรูเอง จากชุดสอนที่ครูเตรียมไวให บทบาทของนักเรียนที่
เปล่ียนไปนี้ ครูตองชี้แจงใหนักเรียนเขาใจ ซ่ึงมีดังนี้ (อรทัย  โสภา, 2533, หนา 38 – 39) 

1) ตั้งใจฟงคําอธิบายจากครูเมื่อนําเขาสูบทเรียน สรุปบทเรียน และอธิบายเนื้อหาสาระ
บางอยางจนเขาใจ หากมีขอสงสัยตองซักถามทันที 

2) เมื่อไดรับชุดการสอนแลว ตองอานบัตรอยางตั้งใจ และปฏิบัติตามคําสั่งอยาง
เครงครัด 

3) เมื่อมีคําสั่งใหอภิปราย  นักเรียนตองชวยแสดงความคิดเห็นอยางตั้งใจ 
4) ขณะประกอบกิจกรรมกับเพื่อนรวมกลุม นักเรียนจะตองตั้งใจทํางานเพื่อให

สําเร็จลุลวงไปดวย ไมชวนเพื่อนคุยถึงเรื่องอื่น ไมชวนเพื่อนเลนหรือนั่งเฉย 
5) เมื่อไดเลือกใหเปนหัวหนากลุม หัวหนาตองพยายามดูแลกิจกรรมของกลุม

ดําเนินไปโดยเรียบรอย แตไมวางอํานาจกับเพื่อนรวมกลุม ตองเปดโอกาสใหคนอื่นแสดงความ
คิดเห็นได หากมีปญหาควรปรึกษากับครู โดยยกมือข้ึนหรือเดินไปหาครู แตไมใชตะโกนลั่นขาม
ศรีษะคนอื่น 

6) นักเรียนที่ไมเปนผูนํากลุม  ตองปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของกลุม  โดย
ปฏิบัติงานตามบัตรคําสั่ง หรือตามที่หัวหนากลุมมอบหมาย 
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7) หัวหนากลุมอาจชวยแบงเบาภาระครู ดวยการนําชุดการสอนมาแจกใหเพื่อน
รวมกลุม 

8) เมื่อนักเรียนทํางานกลุมเรียบรอยแลว ตองชวยกันเก็บรวบรวมเอกสารไวในซอง 
หรือกลองใหเรียบรอย รวมทั้งทําความสะอาดโตะใหสะอาดดวย 

จากขอความดังกลาวขางตน สรุปไดวา องคประกอบของศูนยการเรียน ประกอบดวย 
บทบาทผูเรียน บทบาทผูสอนและขอควรคํานึงสําหรับผูสอน องคประกอบในแตละสวนจะเปนสิ่ง
เสริมสรางที่สําคัญสําหรับกระบวนการเรียน การสอนและการนําชุดการสอน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตอไป 

2.4.7 ชุดการสอนสําหรับศูนยการเรียน 
ชุดการสอน (instructional package) เปนคําที่ใชกันแตเดิม การใชคําวาชุดการสอน

ทําใหเกิดความคิดวาเปนส่ือการเรียนที่จัดไวใหครูเปนผูใช ในปจจุบันนักการศึกษาจึงเปลี่ยนมาใช
คําวา ชุดการเรียน ในภาษาอังกฤษใชช่ือตางๆ กัน เชน  learning  package,  instruction หรือ  
package  instructional  kids เพื่อย้ําถึงแนวสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางใหผูเรียนมีโอกาสใชส่ือตางๆ 
ในชุดการเรียน เพื่อศึกษาดวยตนเอง ชุดการเรียนมีชื่อเรียกตางๆ กันเชน ชุดการสอน  ชุดการเรียน
สําเร็จรูป  ชุดการสอนรายบุคคล  ชุดกิจกรรมซึ่งเปนชุดของสื่อประสมที่จัดสําหรับหนวยการเรียน 
“ชุดการสอน” เปนเครื่องมือที่สําคัญสําหรับการสอนแบบศูนยการเรียน   ที่นําเสนอเนื้อหาสาระใน
รูปของสื่อประสม  ในแตละวิชาอาจมีชุดการสอนประมาณ 16 - 20 ชุดการสอน  ทั้งนี้ขึ้นกับจํานวน
หนวยการสอนที่เรากําหนดไว  โดยใหมีชุดการสอน 1 ชุด ตอหนวยการสอนหนึ่งชุดโดยชุดการ
สอนแตละชุดจะประกอบดวย   

1. คูมือครู   
2. แบบฝกปฏิบัติสําหรับนักเรยีน    
3. ส่ือสําหรับศูนยกิจกรรมทั้งกิจกรรมสํารอง  
4. แบบทดสอบสําหรับการประเมินผล (ชัยยงค  พรหมวงศ, 2538,ออนไลน)  
1) คูมือครู  คูมือครูชวยใหครูใชชุดการสอนในหองเรียนแบบศูนยการเรียนได

อยางมีประสิทธิภาพ  สวนประกอบของคูมือครู  ไดแก 
(1) คําชี้แจงสําหรับครู 
(2) ส่ิงที่ครูตองเตรียม 
(3) บทบาทของนักเรียน 
(4) การจัดชั้นเรียนพรอมแผนผัง 
(5) แผนการสอน 
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(6) เนื้อหาสาระประจําศูนยตางๆ 
(7) การประเมินผล (แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน) 

2) แบบฝกปฎิบัติ (workbook) แบบฝกปฏิบัติเปนคูมือนักเรียนที่ใชประกอบ
กิจกรรมการเรียน บันทึกคําอธิบายของครู และทํางานหรือทําแบบฝกหัดตามที่ครูมอบหมายไวใน
บัตรกิจกรรม 

3) ส่ือสําหรับศูนยกิจกรรม  เปนการเสนอเนื้อหาในรูปของสื่อประสม  เชน    
บัตรคําสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม บัตรคําถาม หรือบัตรนําอภิปราย และบัตรเฉลย รวมทั้งภาพชุด 
แบบเรียน บัตรคํา บัตรภาพ เกมตางๆ สไลด หนังสือ เปนตน 

4) แบบสอบถามสําหรับการประเมินผล เปนแบบสอบอิงเกณฑที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมจํานวน 5 – 10 ขอ  ซ่ึงครูจะใชเปนแบบสอบกอนและหลังการเรียน  
โดยมีกระดาษคําตอบเตรียมไวตางหาก 

ขั้นตอนการสรางชุดการสอน 
(1) เลือกเรื่องที่จะสอน  แลวแบงเปนหัวเร่ืองยอย 4-6 เร่ือง 
(2) กําหนดความคิดรวมยอดของแตละเรื่อง 
(3) กําหนดจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม 
(4) กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 
(5) เตรียมส่ือการสอน 

5) เตรียมขอสอบที่ใชทดสอบกอนและหลังเรียน 
จากขอความดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  ชุดการสอน เปนเครื่องมือท่ีสําคัญสําหรับ

การสอนแบบศูนยการเรียน  โดยนําเสนอเนื้อหาสาระในรูปของสื่อประสม  ในแตละวิชาอาจมี
ชุดการสอนประมาณ 16-20 หรือแตกตางกันแตสรุปไดวา 1 หนวย ชุดการสอนจะประกอบดวย
องคประกอบสําคัญ 4 สวน  ประกอบดวย  1. คูมือครู  2. แบบฝกปฏิบัติสําหรับนักเรียน  3. ส่ือ
สําหรับศูนยกิจกรรมทั้งกิจกรรมสํารอง และ  4. แบบทดสอบสําหรับการประเมินผล    

2.4.8 การจัดหองเรียนและการดําเนินการสอน 
การจัดหองเรียนแบบศูนยการเรียนเปนอีกองคประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญ  

การจัดชั้นเรียนที่เหมาะสมไมเพียงจะเพิ่มความสนใจใหผูเรียน  แตยังทําใหผูสอนเองสามารถนํา
ชุดการสอนที่ประกอบกิจกรรมมาเพิ่มความอยากเรียนรูใหกับผูเรียน  ทั้งนี้มีรูปแบบในการ
จัดหองเรียนที่หลากหลายผูสอนควรศึกษา เพื่อปรับใหเหมาะสมกับสื่อการสอนและการดําเนินการสอน
ตอไป (บุญชม  ศรีสะอาด, 2537, หนา, 19) ไดแนะนําการจัดหองเรียนแบบศูนยการเรียน โดยการ
จัดหองเรียนแบงออกเปนกลุมประมาณ 4 – 5 กลุม ทั้งนี้ขึ้นกับเนื้อหาที่ไดแบงเปนตอนๆ ในแตละ
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กลุมจะมีเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อการเรียนที่ตางกันออกไปนักเรียนจะผลัดกัน
เรียนรูและทํากิจกรรมในแตละศูนยจนครบ จะมีศูนยสํารองสําหรับกลุมที่เรียนเร็วกวากลุมอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ภาพ 2 ตัวอยาง แผนภาพแสดงการจัดชั้นเรียนในการสอนแบบศูนยการเรียน 
ที่มา : (ระวิวรรณ  ศรีครามครัน, 2544, หนา 140)    
 

จากภาพประกอบดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาการจัดชั้นเรียนมีสวนสําคัญใน
การสนับสนุนผูเรียนเปนอยางมากที่จะเขาไปเรียนรู ในแตละศูนยดวยตนเองและยังสามารถเรียนรู
รวมกันกับผูเรียนอื่น ที่อยูในกลุมเดียวกัน การจัดศูนยการเรียนจะทําใหครูสามารถสอนผูเรียน
เปนกลุมเล็ก หรือใหความสนใจผูเรียนเปนรายบุคคลได โดยจัดแบงใหผูเรียนเรียนเปนกลุม  
รวมกันทํางาน หรือศึกษาในเรื่องที่ผูเรียนสนใจ จากนั้นวางแผนใหแตละกลุมเขาไปในสถานีที่
กําหนดไว จํานวน 4 สถานี ดังภาพ เมื่อหมดเวลาก็ใหแตละกลุมเวียนกันไปเรื่อยๆ จนครบทุกสถานี 
ในแตละศูนยความรูของศูนยการเรียนจะมีส่ือการสอน และคําแนะนําในการใชซ่ึงผูเรียนจะ
สามารถศึกษาและใชส่ือการสอนตางๆ ไดดวยตนเอง สําหรับศูนยที่ 5 จะเปนศูนยที่เสริมความรู 
ความถนัด และความสามารถของผูเรียน ในกรณีที่ผูเรียนศึกษาในศูนยอ่ืนๆ เสร็จแลว กอนเวลาที่
กําหนด จะสามารถมาศึกษาในศูนยที่ 5 ได ซ่ึงจะประกอบดวยงานศิลปะ เกม หนังสือ หรือกิจกรรม
ที่ผูเรียนสามารถเรียนดวยความสนุกสนานกอนที่จะเขาเรียนรูที่ศูนยอ่ืนๆ ตอไป การสอนแบบศูนย
การเรียนยังจะทําใหมีความรู หรือมีความสนุกสนานในเรื่องที่ตนเองสนใจอีกดวย การเรียนการสอน
โดยใชศูนยการเรียน ผูสอนจะเริ่มจากการบรรยายใหความรูในเนื้อหาวิชาทั้งหมดกอน รวมทั้งสิ่งที่
ผูเรียนจะสามารถเรียนรูเพิ่มเติมไดในศูนยการเรียนแลว จึงใหผูเรียนไดศึกษาในศูนยการเรียน 
แตละศูนยความรูตอไป (ระวิวรรณ  ศรีครามครัน, 2544, หนา 140)    

ศูนยที ่1 

ศูนยที่ 3 

ศูนยที่ 5 

ศูนยที ่2 

ศูนยที่ 4 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

32 
 

ลักษณะของศูนยการเรียนจะประกอบดวยส่ือประสมชนิดตางๆ ในแตละศูนยความรู 
ซึ่งผูเรียนจะสามารถเรียนรูไดโดยตนเอง  หรือเรียนในลักษณะกลุมและปรึกษาหารือกัน โดย
การอานแนะนําการใชส่ือในแตละศูนยความรู และดําเนินกิจกรรม หรือศึกษาหาความรูดวยตนเอง
ตามที่กําหนดในใบงาน ซึ่งผูเรียนบางกลุมจะเรียนโดยตรงกับครูผูสอน และบางกลุมจะศึกษา
จากเอกสาร หนังสือเรียน รูปภาพ หรือเครื่องมือตางๆ ในศูนยความรู เชนชุดการสอน โปรแกรมการเรียน  
สไลด  วีดิโอเทป  เครื่องคอมพิวเตอรและอ่ืนๆ  ดังนั้นในแตละศูนยการเรียนจะประกอบดวยศูนยความรู
ตาง  ๆ ซ่ึงมีอุปกรณการเรียนรูที่เพียงพอ  เหมาะสม  และอยูในตําแหนงที่ผูเรียนจะสามารถศึกษาได
โดยไมรบกวนผูอ่ืน  นอกจากนี้ผูสอนจะกําหนด  ติดประกาศ  หรือเขียนใหผูเรียนรับทราบวา  เมื่อ
ผูเรียนศึกษาหรือเรียนในศูนยความรูหนึ่งๆ เสร็จแลว  จะทราบวาควรจะศึกษาในความรูใดตอไป    

จากขอความดังกลาวเบื้องตน  สรุปไดวา  การจัดหองเรียนและการดําเนินการสอน  
เปนกระบวนการหนึ่งที่มีความสําคัญอยางมาก  ผูสอนควรมีการวางแผนอยางมีลําดับขั้นตอน  เร่ิม
จากผูสอนบรรยายใหความรูในเนื้อหาวิชาทั้งหมดกอน  รวมทั้งสิ่งที่ผูเรียนจะสามารถเรียนรู
เพิ่มเติมไดในศูนยการเรียน  แลวจึงใหผูเรียนเขาศึกษาในแตละศูนยการเรียน  แตศูนยความรูจน
ครบทุกสถานีตอไป  ทั้งนี้การจัดหองเรียนและการดําเนินการสอนจะมีประสิทธิภาพเมื่อได เมื่อ
ผูสอนไดเริ่มควบคุมเวลาตั้งแตเริ่มตน ระหวางผูเรียนเขาเรียน จนกระทั้งจบในทุกขั้นตอนของ
การดําเนินการจัดหองเรียนและดําเนินการสอน 

2.4.8.1 ลําดับขั้นตอนการสอนแบบศูนยการเรียน 
กอนที่จะเริ่มดําเนินการสอน  ผูสอนควรมีการลําดับความสําคัญ  เพื่อใหการสอนมีความ

ครบถวนในแตขั้นตอน ทั้งยังทําใหผูเรียนไมเกิดความสับสนในการบริหารกิจกรรมในชั้น  ดังตอไปนี้ 
1) การเตรียมการสอน  กอนที่ผูสอนจะจัดกิจกรรมการสอนในลักษณะ ของ

ศูนยความรูใหแกผูเรียน  ควรจะตองเตรียมดําเนินการในเรื่องตางๆ ดังนี้ 
(1) จัดส่ือการสอนในแตละศูนยความรูใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชาที่

ผูเรียนจะตองศึกษาในรายกระบวนวิชาของหลักสูตร เชน ภาพสไลด วีซีดี ชุดการสอนโปรแกรม
การเรียน ใบงาน หนังสือ หรือเอกสารตางๆ สําหรับใหผูเรียนไดคนหาความรู 

(2) จัดเตรียมเอกสารแนะนําการใชศูนยความรู ซ่ึงจะมีเครื่องมือสําหรับ
การเรียนรูที่แตกตางกัน รวมทั้งใบงาน ประกอบดวยคําส่ังใหผูเรียนปฏิบัติภาระงาน และศึกษาหาความรู
ในศูนยดังกลาวเสร็จสิ้นแลว 

(3) จัดวางตําแหนงตางๆ ของเครื่องมือในแตละศูนยความรูไมใหแออัด
มากเกินไป ผูเรียนสามารถศึกษาในศูนยตางๆ ไดอยางเปนระบบ รวมทั้งมีปายประกาศใหทราบ 
เมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาในศูนยหนึ่งๆ แลววาจะตองดําเนินการอยางไร 
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2) การดําเนินการสอน เมื่อผูสอนจัดเตรียมสื่อตางๆ และเอกสารสําหรับการ
ดําเนินกิจกรรมในศูนยการเรียนแลว การดําเนินการสอนควรจะเริ่มในลักษณะของกลุมใหญกอน
แลวจึงแบงเปนกลุมยอยเพื่อกิจกรรมดังตอไปนี้ 

(1) ผูสอนทบทวนความรูเดิม และสอนเนื้อหาใหมใหแกผูเรียนในกลุม
รวมเกี่ยวกับหลักการใหญๆ ของเนื้อหาที่ตองศึกษากอน เพื่อใหผูเรียนทราบวาควรจะเรียนรู หรือ
ศึกษาเรื่องใดบางในศูนยการเรียน 

(2) อธิบายใหเขาใจเกี่ยวกับลักษณะของศูนยการเรียน ซ่ึงประกอบดวย
ศูนยความรูตางๆ รวมทั้งกฏ และกติกา ในการใชส่ือการเรียนในเวลาที่กําหนด 

(3) แบงผูเรียนออกเปน 4 กลุม ตามศูนยความรูที่ผูสอนไดจัดเตรียมไว 
และใหผูเรียนศึกษาภาระงานในแตละศูนยความรู โดยผูเรียนแตละกลุมดําเนินกิจกรรมตามที่
กําหนดในแตละศูนย รวมทั้งการทําแบบทดสอบภายในเวลาที่กําหนด  และหมุนเวียนกันศึกษาจน
ครบทุกศูนยการเรียน 

(4) หลังจากผูเรียนไดเรียนครบทุกศูนยการเรียนแลว ผูสอนจะตรวจสอบใบงาน
ของผูเรียนในแตละศูนยความรู ประเมินความรู และจัดใหมีการทดสอบความรูทั้งหมดของผูเรียนอีกครั้ง 

การจัดการสอนในลักษณะของศูนยการเรียน ผูสอนจะตองกําหนดกฏ กติกา สําหรับ
การศึกษาในแตละศูนยความรู รวมทั้งกําหนดระยะเวลาของการศึกษาในแตละศูนยความรูดวย เชน 
ผูเรียนจะสามารถศึกษาในแตละศูนยไมเกิน 20 นาที แลวจึงเปล่ียนไปศึกษาในศูนยอ่ืนตอไป ซ่ึงแตละ
ศูนย ผูสอนสามารถเขียนระเบียบปฏิบัติสําหรับผูเรียนเขาใจกอนเขาศึกษาในแตละศูนยความรู เชน ให
ผูเรียนหยิบบัตรคิวกอนเขาศูนยลงลายมือช่ือ ดังจะใชภาพตัวอยาง 2 ตัวอยางในศูนยความรูที่ 2  การอาน
และศูนยความรูที่ 3 ศึกษาจากวีซีดี ประกอบดังตอไปนี้ (ระวิวรรณ ศรีครามครัน, 2544, หนา 139 - 140)  
 

ศูนยความรูท่ี 2   การอาน 
1. เมื่อผูเรียนมาพรอมกันจํานวน 6 คน ใหเลือกซอง 1 ซอง เพื่อเลือกหัวขอเรื่อง 
2. เลือกหนังสือ  และอานตามที่กําหนดรวมทั้งรวมกันตอบคําถามขอ 1 – 10 ขออ่ืนที่เหลือให

ทําเปนการบานและนําสงวันรุงขึ้น 
3. เขียนคําตอบ ขอ 1 – 10 พรอมชื่อของทุกคนในกระดาษ และใสในตะกราที่จัดเตรียมไว 

 

ภาพ 3 ตัวอยาง คําสั่งในศูนยความรูที่ 2  
ที่มา : (ระวิวรรณ  ศรีครามครัน, 2544, หนา 140)  
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จากภาพประกอบดังกลาวเบื้องตน จะเห็นไดวา การกําหนด กฎ กติกา หรือ 
ขั้นตอนในการเขา ศูนยความรูดังกลาว ชวยทําใหผูเรียนมีความเขาใจในการปฏิบัติ มีการวางแผน
ในการเรียนรูผานกระบวนกลุมรวมกัน และสะทอนใหเห็นถึงระบบการเรียนที่มีแบบแผน ทําให
ผูเรียนสามารถศึกษาหาความรูแบบกลุมและตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ศูนยความรูท่ี 3  ศึกษาจากวีซีดี 
1. เมื่อมาพรอมกัน ใหทุกคนใสหูฟง เพื่อไมใหรบกวนกลุมอื่น 
2. ใสซีดี ลงในเครื่องเลน ดู และศึกษาเนื้อหาที่อยูในซีดี ซ่ึงมีความยาวประมาณ 6 นาที เมื่อดู

เสร็จแลวใหยอนกลับไปตามเดิม 
3. เลือกซองคําถาม 1 ซอง อาน ปรึกษาหารือ และ รวมกันตอบคาํถามในกระดาษคําตอบ 
4. นักเรียนสามารถดู และศึกษาเนื้อหาวิชาจากซีดีไดอีกครั้ง เมื่อดูเสร็จแลวใหยอนกลับไป

ตามเดิม 
5. เขียนคําตอบ  พรอมทั้งชื่อของนักเรียน และใสไวในกลองที่จัดเตรียมไว  

 

ภาพ 4 ตัวอยาง คําสั่งในศูนยความรูที่ 3  
ที่มา : (ระวิวรรณ  ศรีครามครัน, 2544, หนา 140) 
 

จากภาพประกอบทั้ง 2 ตัวอยางขางตน จะเห็นไดวาสื่อการสอนแบบประสมเปน
ความโดดเดนอีกอยางหนึ่งของศูนยการเรียน ซ่ึงผูเรียนสามารถ นําเทคโนโลยีที่ไดจัดเตรียมศึกษา
ความรูและสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกลุม ซ่ึงหากไมเขาใจก็ยังยอนกลับไปดูไดอีกครั้งถือเปน
ขอดีอีกประการหนึ่งของการใชสือประสมในการสอนแบบศูนยการเรียน 

2.4.8.2  การจัดตารางเวลาสําหรับศูนยการเรียนในศูนยการเรียน 
ในการจัดตารางเวลาสําหรับศูนยการเรียนซึ่งประกอบดวยศูนยความรูยอยๆ นั้น 

ผูสอนสามารถกําหนดตารางเวลาเรียนสําหรับผูเรียนแตละคนไดวา ในชวงเวลาใดผูเรียนจะตอง
ศึกษาเปนกลุม หรืออยูในศูนยการเรียนรูเรื่องใด หรือศึกษาดวยตนเองและในเวลาใดที่ผูเรียน
จะตองศึกษา หรือเรียนโดยตรงกับครูผูสอนเปนกลุม หรืออาจจะกําหนดใหผูเรียนกลุมเดียวกันโดย
ตลอดในทุกศูนยความรูก็ได สําหรับการกําหนดตารางเรียนใหกับผูเรียนในแตละคนนั้นสามารถทํา
ไดในลักษณะตอไปนี้ได (ระวิวรรณ  ศรีครามครัน, 2544, หนา 140) 
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ตารางการศึกษาในศูนยการเรียนของ ……………… 
09.00 – 09.20 ศึกษาเรื่อง ……………………ในศูนยความรูที่ 2 
09.20 – 09.40 ศึกษาเรื่อง ……………………ในศูนยความรูที่ 4 
09.40 – 10.00 ศึกษาเรื่อง ……………………ในศูนยความรูที่ 1 
10.00 – 10.20 ศึกษาเรื่อง ……………………ในศูนยความรูที่ 3 

 

ภาพ   5   ตัวอยาง ตารางการศึกษาในศูนยการเรียน 
 

จากภาพประกอบดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาการจัดทําตารางการศึกษาในศูนย
การเรียนใดๆนั้น มีความชัดเจนในเรื่องของเวลา เขาและเวลาออกจากสถานี ทําใหผูสอนดําเนิน
กิจกรรมการสอนในคาบเวลาของวิชานั้นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จากที่กลาวมาพอสรุปไดวา การสอนแบบศูนยการเรียนนั้น เปนประโยชนในดาน
การศึกษามากเพราะเปนการเรียนรูที่มีความนาสนใจไมเครียด ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตั้งแตตน
จนจบกิจกรรม ผูสอนทําหนาที่เปนเหมือนพี่เลี้ยงที่คอยชวยเหลือหรือใหรายละเอียดจึงถือเปน
การเรียนแบบเปนการเอง ในขณะเดียวกันครูผูสอนมีความตื่นตัวในการหาความรูเพ่ิมเติม ผูวิจัยจึง
เห็นวา การจัดศูนยการเรียน มีความนาสนใจที่สามารถนํามาเปนเครื่องมือการจัดการเรียนการสอน  
ที่สามารถมาปรับใชสําหรับผูเรียนที่ศึกษาในระดับทั้งประถมและมัธยมศึกษา ทั้งยังสามารถนํา
ส่ือการสอนมาใชไดอยางหลากหลาย เพิ่มความนาสนใจและดึงดูดใจผูเรียน ทําใหเนื้อหาที่นํามา
สอนที่กําหนดในหลักสูตรมีความนาสนใจยิ่งขึ้น ซ่ึงการเรียนและลักษณะศูนยการเรียน จะทําให
ผูเรียนมีประสบการณในรูปแบบตางๆ ที่ผูสอนจัดใหตอไป 

 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
การศึกษา  ผลการสอนแบบศูนยการเรียนที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาและ

วัฒนธรรมไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนนานาชาติคริสเตียนกรุงเทพ ในครั้งนี้ 
ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อหาหลักการ แนวคิด แนวทางการจัดการเรียนรู เพื่อใช
ประกอบเปนแนวคิดวิจัยคือ 

2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
อภิชาต  บังคมเนตร (2540, บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดการเรียนการอาน

คําที่มีตัวสะกดสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา ชุดการเรียนการอานคําที่มี
ตัวสะกดที่พัฒนาขึ้น มีลักษณะเปนชดุการเรียนที่มีแผนการสอนจํานวน 24 แผนการสอนใชเวลาใน



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

36 
 
การสอนแผนละ 3 คาบ รวม 72 คาบ และในแตละแผนการสอนประกอบดวย จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
กิจกรรมการเรียนการสอน การใชส่ือการเรียนการสอน แบบฝกอานแบบฝกหัด  และการวัดผล เมื่อ
นําไปสอนแลวพบวานักเรียนรักเรียนใหความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อการเรียน
การสอน มีความกระตือรือรนและเอาใจใสตอกิจกรรมตางๆ เปนอยางดี คะแนนเฉลี่ยทางการเรียน
ของกลุมที่เรียน โดยชุดการเรียนที่พัฒนาขึ้นสูงกวากลุมที่เรียนที่เรียนดวยคูมือปกติ และเมื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ 60/60 ที่ตั้งไวพบวากลุมนักเรียนที่เรียน โดยชุดการเรียนที่พัฒนาขึ้นมีจํานวน
นักเรียนและคะแนนเฉลี่ยสูงกวาเกณฑ คือ สามารถทําได 84.62/81.15 

ยุพิน  ชัยราชา (2541, บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ือง  การใชชุดกิจกรรมการสอนความรู  
ความตระหนัก  และทักษะชีวิตเพื่อการปองกันโรคเอดสสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
ผลการวิจัยพบวาชุดกิจกรรมการสอนความรู ความตระหนัก และทักษะชีวิตเพื่อปองกันโรคเอดสที่
สรางขึ้นมลัีกษณะเปนชุดของสื่อการเรียนการสอน ซ่ึงประกอบไปดวยกิจกรรมตางๆ 12 กิจกรรม 
โดยในแตละกิจกรรมการดําเนินกิจกรรมจะใหนักเรียนมีสวนรวมและเนนกระบวนการกลุม มี
แผนการสอนประกอบและใชส่ือประสมใชเวลาในการสอนทั้งหมด 41 คาบ นักเรียนมีความรูเร่ือง
โรคเอดสหลักการใชกิจกรรมสูงกวากอนใชชุดกิจกรรม โดยมีคารอยละของคะแนนเฉลี่ยจาก 53.33 
เปน 88.89 นักเรียนมีความตระหนักเรื่องโรคเอดสหลังการใชกิจกรรมดานความสําคัญของการให
ความรูและการเรียนรูเรื่องโรคเอดส ดานการดูแลสุขภาพของผูติดเชื้อเอดสอยูในระดับมาก 
นักเรียนมีทักษะชีวิตในการปองกันโรคเอดสหลังการใชชุดกิจกรรมสูงกวากอนใชชุดกิจกรรมโดย
มีคาเฉลี่ยจาก 31.11 เปน 84.58 ขณะใชชุดกิจกรรมนี้นักเรียนมีความสนใจตั้งใจ กระตือรือรนที่จะ
เรียนพรอมที่จะใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมทั้งกิจกรรมกลุมและกิจกรรมรายบุคคลโดยมี
บรรยากาศเปนกันเอง  ปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนและปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับ
นักเรียนเปนไปไดดวยดีทุกกิจกรรม 

กมลรัตน  วงศถามาตย (2542, บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ือง การใชชุดการเรียนดวยตนเอง
เพื่อซอมเสริมการเรียนคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา ชุดการ
เรียนดวยตนเองที่ใชในการทดลองจํานวน 4 ชุด มีประสิทธิภาพดังนี้ เร่ือง การบวกเศษสวน 
98.71/98.50  การลบเศษสวน 98.73/97.70  การคูณเศษสวน 99.12/98.10  และการหารเศษสวน 
99.02/97.91  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  กอนและหลัง
การใชชุดการเรียนดวยตนเอง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ความเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชชุดการเรียนดวยตนเองเพื่อซอมเสริมการเรียนคณิตศาสตรอยูใน
ระดับเห็นดวยอยางยิ่ง 
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พัชรา  สุนทรนันท (2544, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถใน
การใชคําและความสามารถรับผิดชอบตอการเรียนวิชาภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
ที่ไดรับการสอนดวยชุดการสอนแบบศูนยการเรียนโดยใชการเรียนแบบรวมมือและการสอนตาม
คูมือครู  ผลการทดลองปรากฏวา  ความสามารถในการใชคําของนักเรียนกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยกลุมทดลองมีความสามารถในการใช
คําสูงกวากลุมควบคุม  สวนการรับผิดชอบตอการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมไมแตกตางกัน 

สุกันยา  เนตรวงศ (2549, หนา 14 - 15)  ไดทําการศึกษางานวิจัยเร่ือง รายงาน
การศึกษาการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนยการเรียน ที่เนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร วิชาชีววิทยา ( ว 40282 ) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  ผลดําเนิน
การศึกษา  มีดังนี้  1. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่แสดงออก
พบวานักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเรียนอยูในระดับพอใชถึงดี  มีจํานวนรอยละ 98.08  ซ่ึง
เปนไปในทางที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับนาพึงพอใจ 

สมหวัง  เจียสินเจริญ (2549, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดการ
เรียนรูวิชางานบํารุงวิชางานรักษารถยนตสําหรับหองเรียนแบบศูนยการเรียน หลักสูตรวิทยาลัย
ชุมชนตามแนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย พบวาผลการพัฒนาชุดการเรียนรูมีคุณภาพตาม
เกณฑที่กําหนดไว ในดานเนื้อหาภายในชุดการเรียนรู วิธีการประเมินผล มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับดี เมื่อพิจารณาความสอดคลองกับรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรระยะสั้น   
2 การใชชุดการเรียนรู วิชา ชางบํารุงรักษาเครื่องยนตสําหรับศูนยการเรียน พบวา ผลการวิเคราะห
ของชุดการเรียนรู วิชางานบํารุงรักษารถยนตสําหรับศูนยการเรียน มีประสิทธิภาพของชุดการเรียน
มีดังนี้ ชุดการเรียนการบํารุงรักษาเครื่องยนต เทากับ 72 ชุด การเรยีนการบํารุงรักษาระบบเครื่องลาง
รถยนต เทากับ 81.66 ชุดการเรียนเรื่องการบํารุงรักษาระบบไฟฟารถยนตเทากับ 82.88 มี
ประสิทธิภาพการเรียนทั้งฉบับของระหวางเรียนภาคทฤษฎี เทากับ 81.08 และประสิทธิภาพของชุด
การเรียนหลังเรียนครบทั้ง 4 ชุด การเรียนเทากับ 89.06 ดังนั้น  ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู วิชา
งานบํารุงรักษารถยนต สําหรับศูนยการเรียนมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 81.06/89.06  ซ่ึงสูงกวา
เกณฑที่กําหนด 80/80 และมีทักษะในการบํารุงรักษารถยนตคาเฉลี่ย 90.5 ของคะแนนเต็ม สูงกวา
เกณฑที่กําหนด คือ ไมนอยกวารอยละ 80 

พินิจชัย  สุวรรณรัตนากร (2550, หนา 18) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองการสรางและ
พัฒนาชุดการสอนแบบศุนยการเรียน เร่ือง มหาราชไทย  ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานคอ
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เมืองแสน  อําเภอยางชุมนอย  จังหวัดศรีษะเกษ ผลการศึกษาปรากฏดังนี้  1. ไดชุดการสอนแบบ
ศูนยการเรียน เร่ือง  มหาราชไทย จํานวน 6 ชุดการสอน ไดแก ชุดการสอน เร่ือง พอขุนรามคําแหง
มหาราชมีคาเฉล่ีย รอยละ 89.82 / 83.80  ชุดการสอนพระนเรศวรมหาราช  มีคาเฉลี่ยรอยละ 90.00 / 
84.52  ชดุการสอนพระเจาตากสินมหาราชมีคาเฉลี่ยรอยละ 90.48/85.24  ชุดการสอนพระพุทธยอด
ฟาจุฬาโลกมหาราช  มีคาเฉลี่ยรอยละ 90.48/86.43 ชุดการสอนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวมหาราช  มีคาเฉลี่ยรอยละ 90.48/86.43  ชุดการสอนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช  มีคาเฉลี่ยรอยละ 92.38/93.10 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว  2. ผลการ
ประเมินพึงพอใจของนักเรียนตอการสอนโดยใชชุดสอนแบบศูนยการเรียนอยูในระดับมากที่สุด
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ.01 

วุฒิไกร โพธ์ินาฝาย (2551, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดการเรียน  
หลักสูตรระยะสั้น  วิชางานตั้งศูนยถวงลอรถยนต โดยจัดการเรียนรูแบบศูนยการเรียน ของวิทยาลยั
ชุมชน กรุงเทพมหานคร พบวา  1. พัฒนาชุดการเรียนรูวิชางานตั้งศูนยถวงลอรถยนตสําหรับ
หองเรียนแบบศูนยการเรียนตามแนวทางการเรียนตามอัธยาศัย  พบวาการพัฒนาชุดการเรียนรูมี
คุณภาพตามเกณฑที่กําหนดไว  ในดานเนอหาภายในชุดการเรียนรู วิธีการประเมินผลมีความ
เหมาะสมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาความสอดคลองกับรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรระยะสั้น   2. การใชชุดการรูวิชาตั้งศูนยถวงลอรถยนตสําหรับหองเรียนแบบศูนยการเรียน
พบวาผลการวิเคราะหมีประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูวิชางานศูนยถวงลอสําหรับศูนยการเรียนมี
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูแตละชุดการเรียนมีดังนี้  ชุดการเรียนเรื่องกิจกรรมการตรวจและ
บํารุงรักษาลอและยางรถยนตตามระยะเวลา เทากับ 78.33 ชุดการเรียนเรื่องกิจกรรมการถอดยาง
รถยนต เทากับ 82.06 ชุดการเรียนเร่ืองกิจกรรมการถวงลอรถยนต เทากับ 81.06 ชุดกิจกรรมเรื่อง
การตั้งศูนยถวงลอ เทากับ 79.11 มีประสิทธิภาพการเรียนทั้งฉบับของระหวางเรียนภาคทฤษฎี 
เทากับ 80.0 และประสิทธิภาพชุดการเรียนครบทั้ง 4 ชุดการเรียนเทากับ 84.4 ดังนั้นประสิทธิภาพ
ของชุดการเรียนรู วิชางานตั้งศูนยถวงลอรถยนต สําหรับศูนยการเรียนมีประสิทธิภาพ (E1/E2) 
เทากับ 80.0/84.4 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80 และมีทักษะในการตั้งศูนยถวงลอรถยนต คาเฉลี่ย 
90.53 ของคะแนนเต็ม สูงกวาเกณฑที่กําหนด คือ ไมนอยกวารอยละ 80 

ภัทราวดี ยวนชื่น (2553, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบความสามารถ
ดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษ และความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2  ที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎี 
ธรรมชาติกับแนวการสอนแบบเดิมการศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบความสามารถดาน
การฟง การพูด ภาษาอังกฤษ และความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปที่ 2  ที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎี
ธรรมชาติกับแนว การสอนแบบเดิม  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ป การศึกษา 2552 โรงเรียนพรอมพรรณวิทยา แขวงดินแดง เขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 2 หองเรียน จํานวน 60 คน โดยสุมแบบกลุม (cluster random sampling) โดยใช
หองเรียนเปนหนวยในการสุม (sampling unit) มาเปนจํานวน 2 หองเรียน แลวจับสลากเพื่อ 
จัดเปนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม (random assignment) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก 
1. แบบทดสอบกอนและหลังการทดลอง (pretest– posttest)  2. แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ   
3. แบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง การพูด ภาษาอังกฤษ  4. แบบสอบถามวัดความสนใจ
ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระยะเวลาที่ใชใน การทดลอง 16 คาบเรียน คาบละ 50 นาที สถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก t-test for dependent samples และ t-test for independent samples  
ผลการศึกษาพบวา  1) ความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมทดลองและ
กลุม ควบคุมสูงขึ้นอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) ความสามารถดานการฟง การพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมทดลองกับกลุม ควบคุมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  3) ความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

จากการศึกษางานวิจัยในประเทศแสดงใหเห็นวาการนําเอารูปแบบการสอนแบบ
ศูนยการเรียนมาใชในการสอนไมวาจะเปนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรและวิชาอ่ืนๆ จะมีผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

2.5.2 งานวิจัยตางประเทศ 
โวจ (Voge, 1981; อางจาก ภัทราวดี ยวนชื่น, 2544, หนา 81) ไดรายงานวา  

นักศึกษาที่เรียนวิธีตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ  หลังจาก  1 เทอม  ไดทําการทดสอบ  ผลปรากฎวา  
นักศึกษาสามารถทําการทดสอบเกี่ยวกับการพูดและการเขียนไดดี  รวมทั้งใชคําศัพทไดในจํานวนที่
กวางขึ้น  ตลอดจนสื่อสารขอมูลและภาษาไดมากขึ้นดวย  และมีความเที่ยงตรงสูงขึ้นในการใช
ไวยากรณ  สวนในการทดสอบไวยากรณแบบจุดยอย (discreate point grammar) ทั้งสองกลุมทํา
คะแนนเทากัน  สําหรับการสอนทักษะการฟงการพูด  โดยวิธีตามแนวทฤษฎีธรรมชาติยึดหลัก
สมมมุติฐานของ  แครชเชน  ที่วาการใหปจจัยปอนเขาที่มีความหมายสมมุติฐานขอนี้จะชี้ใหเห็นวา
ผูเรียนหรือผูรับรูจะรับภาษาโดยการเขาใจในปจจัยปอนเขาทีละเล็กละนอย  ความสามารถทางการ
พูดไมสามารถสอนอยางตรงๆ  แตการพูดนั้นจะพูดออกมาไดเอง  หลังจากผูที่รับรูภาษาไดสราง
ศักยภาพ (competence) จากปจจัยปอนที่มีความหมาย 
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เมอรเรย (Murray, 1985, p.664) ไดศึกษาการดัดแปลงความคิดของศูนยการเรียน
ไปใชในการสอนชั้นเรียนโรงเรียนวันอาทิตยในโบสถของคริสตศาสนา  ในประเทศอินเดีย  
ผลการวิจัยพบวาแนวความคิดของศูนยการเรียน  กับการเรียนการสอนโรงเรียนวันอาทิตยในโบสถ
ของคริสตศาสนา  มีความสอดคลองในแงที่วาเปดกวางทางการศึกษา  บทเรียนของคริสตศาสนา
สามารถจัดตามแนวความคิดของศูนยการเรียนได  ในงานวิจัยนี้เด็กที่เรียนมีพัฒนาการขึ้นมาก  
เพราะเปนการสอนที่ยึดเด็กเปนศูนยกลาง 

ออสบอรน (Osborne, 1989, p.2995) ไดศึกษาเรื่องจํานวน  และคุณลักษณะนิสิต
ปญญาเลิศ  ในการเรียนศูนยการเรียนแบบมีทางเลือกเปนการศึกษาจํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน
รายวชิาศูนยการเรียนแบบมีทางเลือก  ซ่ึงคุณลักษณะหมายถึง  ความคิดเห็น  และเจตคติของนิสิต
กลุมนี้พบวา  จํานวนของนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนศูนยการเรียนแบบมีทางเลือกมีทั้งพวกปญญาเลิศ 
(ในงานวิจัยคร้ังนี้ใชแบบทดสอบวัดความสามารถของโรงเรียนโอทิสเลนอน และแบบสํารวจ 
IBRIC ในการวดัความเปนเลิศ )  และไมใชพวกปญญาเลิศ  แตความคิดเห็นและเจตคติของทั้งสอง
พวกที่มีตอศูนยการเรียนแบบมีทางเลือกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

วิลสัน (Willson, 1989, p.416) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะหผลการใชชุดการ
เรียนของครูเพื่อแกปญหาในการเรียนของเด็กเรียนชาดานคณิตศาสตรเกี่ยวกับ  การบวก  การลบ  
ผลการวิจัยพบวา  ครูผูสอนยอมรับวาการใชชุดการเรียนมีผลดีมากกวาการสอนปกติ  อันเปนวิธี
หนึ่งที่ชวยใหครูสามารถแกปญหาการสอนที่อยูในหลักสูตรคณิตศาสตร    

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศจะเห็นไดวา  การจัดการเรียน
การสอนไมวาจะเปนชวงชั้นใดๆ  ควรตองคํานึงถึงการวางแผนการจัดเตรียมการสอนที่มีรูปแบบที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ  และมีความจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  โดยการจัดการ
เรียนรูแบบศูนยการเรียนเปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมีจุดเนนที่การจัดการเรียนการ
สอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม  ทั้งทางดานรางกาย  สติปญญา  อารมณและสังคม  
เปนผูมีบทบาทในการเรียนรู พรอมกับการแนะนําของครู การวัดผลที่มีความเหมาะสม จะมีผลทํา
ใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

จากการศึกษางานวิจัยขางตนพอสรุปไดวา  การสอนแบบศูนยการเรียน สามารถนํามาใช
ในการเรียนการสอนไดทุกๆ ระดับชั้น  และผลการวิจัยพบวา การสอนโดยใชชุดการเรียนนั้นมีทั้ง
ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและแตกตางกันไปจากการสอนตามปกติ จากงานวิจัยดังกลาว
ขางตน  สรุปไดวา  การสอนโดยใชชุดการสอนแบบศูนยการเรียนเปนรูปแบบการสอนที่สามารถ
พัฒนาครูและผูเรียนในการเรียนการสอนเรื่องตางๆ ได  ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษา
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยเรื่อง ประเพณีไทย ของนักเรียนไทยชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางการสอนแบบศูนยการเรียนกับการสอนแบบปกติ 
 


