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สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน

	 สวัสดีต้อนรับเทศกาลมหาสงกรานต์	 2558	 และ									

ขออวยพรให้ท่านผู้อ่านทุกท่านมีสุขสวัสดีส�าหรับปีใหม่ไทย

กันถ้วนหน้าครับ	 อีกอย่างคงต้องย�้าว่าวันสงกรานต์ตรงกับ

วันผู ้สูงอายุแห่งชาติ	 และตามด้วยวันครอบครัว	 ดังนั้น

เทศกาลนี้คงเป็นช่วงเวลาแห่งความรักและความอบอุ่นที่มี

ความหมายยิ่งโดยเฉพาะส�าหรับคนไทยกระผมขอถือโอกาส

นีเ้ป็นตวัแทนฝ่ายจดัการประชมุวชิาการ	The	2nd	International

Conference	on	Innovation	in	Education	(ICIE	2015)

ทัง้จากสถาบนันวตักรรมการเรยีนรูแ้ละพนัธมติรเจ้าภาพร่วม

ขอบพระคณุทกุท่านทีม่าร่วมงานประชุมรวมไปถึงทกุฝ่ายทีอ่ยู่

ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังที่ท�างานอย่างหนักเพื่อให้งานดังกล่าว

ส�าเร็จและสัมฤทธิ์ผลอย่างมีคุณค่า	ซึ่งท่านที่พลาดก็สามารถ

ชมภาพบรรยากาศและติดตามข้อมูลได้ทั้งจากจุลสารนี้และ

ในเว็บของเรา	

	 ส�าหรบัพนัธกิจส�าคญัทีท่างสถาบนันวตักรรมการเรยีนรู้

จะมุ่งเป้าคือการสานงานอันเนื่องจากข้อตกลงความร่วมมือ

เพื่อการพัฒนาและยกระดับมาตราฐานการศึกษาไทยกับ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)	

และ	 สถาบันคีนันแห่งเอเซีย	 ในโครงการเพื่อพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพครับ	 นอกจากนี้เรายังมี

โครงการบริการวชิาการทีเ่ก่ียวกับการฝึกอบรมกระบวนการเรยีน

การสอน	ตามแนวทาง	PISA	และ	STEM	โดยเน้นการสัญจร

ไปตามโรงเรียนต่างๆ	 ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดมากขึ้น

เพื่อเป็นการช่วยสังคมไทยให้มีกระบวนการเรียนรู้ที่สอดรับ

กบับรบิทการเรยีนรูส้�าหรบั	21st	century	learning	and	living	

ขอให้มีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้มากๆ	นะครับ

ด้วยความนับถือ

อ.	วรรณพงษ์	

“If	you	can’t	explain	it	simply,	you	don’t	understand

it	well	enough.”

Albert	Einstein	

รศ. ดร.วรรณพงษ์  เตรียมโพธิ์

รักษาการแทนผู้อ�านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

บรรณาธิการจุลสารนวัตกรรม
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E D I T O R ’ S	
NOTE     บก.ทักทาย

นวัตกรรมการเรียนรู้

 ในปีการศึกษา 2557 ประเทศไทยมีโรงเรยีนประถมศึกษาที่

จดัเป็นโรงเรยีนขนาดเลก็ จ�านวน 15,506 โรง คิดเป็นร้อยละ 50.15 

ของโรงเรยีนประถมศึกษาทัง้หมดในประเทศไทย ซึง่เพิม่ขึน้จากปีการ

ศึกษา 2556 ทีมี่โรงเรยีนขนาดเลก็จ�านวน 15,386 โรง (คิดเป็นร้อย

ละ  49.60) และปีการศึกษา 2555 ทีมี่โรงเรยีนขนาดเลก็ 14,816 โรง    

(คิดเป็นร้อยละ  47.62) (ทีม่า: http://bopp-obec.info/home) 

 สภาพปัญหาหนึง่ทีโ่รงเรยีนขนาดเลก็ประสบก็คือ ขาดแคลน

ครผููส้อน โดยโรงเรยีนจ�านวนหนึง่มีครผููส้อนไม่ครบช้ัน ท�าให้โรงเรยีน

ไม่สามารถจดัครผููส้อนประจ�าช้ันได้ ซึง่ทางออกหนึง่เพือ่แก้ไขปัญหา

ดงักล่าวคือ การจดัการเรยีนรูแ้บบคละช้ัน (multigrade teaching; 

MGT) กล่าวคือ ครผููส้อน 1 คนรบัผดิชอบจดัการเรยีนรูใ้ห้แก่ผูเ้รยีน

ทีม่าจากมากกว่าหนึง่ช้ันเรยีน เช่น ผูส้อนคละผูเ้รยีนช้ันประถมศึกษา

ปีที ่ 1 และปีที ่2 ให้เรยีนในห้องเรยีนเดยีวกัน เป็นต้น 

 UNESCO ได้ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นใน

ภมิูภาคเอเชีย-แปซฟิิกด้วยการเผยแพร่สือ่สิง่พมิพ์ต่างๆ เก่ียวกับการ

เรยีนการสอนแบบคละช้ัน แต่ยงัขาดการวเิคราะห์เชิงนโยบายและ

การศึกษาในพืน้ทีจ่รงิทีมี่การจดัการเรยีนรูแ้บบคละช้ันเพือ่สนบัสนนุ

การพฒันานโยบายเก่ียวกับการจดัการเรยีนรูแ้บบคละชัน้ในประเทศ

ต่างๆ ในภมิูภาคเอเชีย-แปซฟิิก ซึง่ทัง้การศึกษาเชิงนโยบายและการ

ปฏบิตัเิกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบคละชัน้มคีวามส�าคญัและจ�าเป็น

อย่างยิง่ต่อการพฒันาคณุภาพของการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนทีเ่รยีนใน

ห้องเรยีนคละช้ัน (multigrade class; MGC)

 UNESCO Bangkok จึงได้ริเริ่มโครงการระยะ 2 ปีขึ้น

โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่ส่งเสรมิความเข้มแขง็ของการจดัการเรยีนรู้

แบบคละชั้นในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยส่งเสริมให้เกิด

บรรยากาศท่ีสนับสนุนการผลักดันนโยบายเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนรู้แบบคละชั้นให้เป็นรูปธรรม โดยมีประเทศต่างๆ ใน

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก อาทิ จีน ลาว กัมพูชา เนปาล บังกลาเทศ

และปากีสถานเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และภายใต้การ

สนบัสนนุจาก UNICEF Thailand Country Office ประเทศไทย

ก็ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย โดยมีรองศาสตราจารย์ 

ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ จากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหัวหน้าทีมนักวิจัยตัวแทนประเทศไทย 

 โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษานโยบาย

และสภาพการปฏิบัติ ณ ปัจจุบันเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้

แบบคละชั้นในประเทศไทย โดยอาศัยข้อมูลหลักฐานเชิง

ประจักษ์ต่างๆ ซึ่งจะน�าไปสู่ข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นในภาพรวมใน

ประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 ส�าหรับวัตถุประสงค์ย่อยของโครงการวิจัยมีดังนี้

 1. เพื่อประเมินการปรากฏของการจัดการเรียนรู้แบบ

คละชั้นในประเทศไทยในเชิงนโยบายและการปฏิบัติที่

สนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น

 2. เพื่อศึกษาสภาพและเงื่อนไขการจัดการเรียนรู้แบบ

คละชั้นในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นและการมี

ส่วนร่วมจากชุมชน

*สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

**ศกึษานเิทศก์ช�านาญการพเิศษ ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

นครปฐม เขต 1

***ศกึษานเิทศก์ช�านาญการพเิศษ ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

สงิห์บรุี

น วั ต ก ร ร ม
การจัดการเรียนรู ้
แบบคละชั้นส�าหรับ
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ความเป็นมา	

วัตถุประสงค์การวิจัย

เรื่อง  รองศาสตราจารย์	ดร.ขจรศักดิ์	บัวระพันธ์	*
	 นางสาววิไล	คชศิลา	**
	 นางเบ็ญจมาศ	อินฤทธิ์	***
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บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยตามโครงการ “การส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นในภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิก” โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก UNESCO Bangkok และ UNICEF Thailand Country Office

 3. เพือ่ศกึษาการเตรยีมครกู่อนประจ�าการ (pre-service 

teacher) และครปูระจ�าการ (in-service teacher) เกีย่วกบัการ

จัดการเรยีนรูแ้บบคละชัน้ และสภาพและเงือ่นไขของการจดัการเรยีน

รูแ้บบคละชัน้ในห้องเรยีนจรงิของครปูระจ�าการ

 4. เพือ่ศกึษานวตักรรมและการปฏบัิตเิกีย่วกบัการจดัการ

เรยีนรูแ้บบคละชัน้ในประเทศไทย

 5. เพือ่ศกึษาผลกระทบทางด้านการศกึษาและสงัคมทีก่าร

จัดการเรยีนรูแ้บบคละชัน้มต่ีอผูเ้รยีนและชมุชน

 6. เพือ่ศกึษาประเดน็และความท้าทายเชงินโยบายและการ

ปฏบิตัเิกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบคละชัน้ในประเทศไทย

 7. เพือ่พฒันาข้อเสนอแนะเชงินโยบายและยทุธศาสตร์เพือ่

พฒันาเชิงนโยบายและการปฏบัิตเิกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบคละ

ช้ันในประเทศไทย

(positive extreme-case sampling) โดยเลือกโรงเรียนที่

มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice) เกี่ยวกับการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นจ�านวน 4 โรง ซึ่งสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 2 โรง และ

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 2 โรง โดย

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

 โครงการวจิยันีมุ้ง่ค้นหาค�าตอบของค�าถามวจิยัย่อยจ�านวน 

11 ค�าถามดงันี้

 1. การจดัการเรยีนรูแ้บบคละชัน้ปรากฏในระบบการศกึษา

ของประเทศไทยทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ

อย่างไร อะไรคอืเหตผุลส�าคญัในการน�าการจดัการเรยีนรูแ้บบคละชัน้

มาใช้เป็นทางเลอืกหนึง่ของการให้การศกึษาแก่ผูเ้รยีน

 2. ประเทศไทยมนีโยบาย ข้อบังคบั กรอบ หรอืแนวทาง

ปฏบิตัเิกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบคละชัน้อะไรบ้าง นโยบายของ

ประเทศตอบสนองต่อความต้องการและข้อกงัวลของโรงเรยีน ครผููส้อน

ผูเ้รยีนในบรบิทการจดัการเรยีนรูแ้บบคละชัน้อย่างไร  

 3. ลกัษณะเฉพาะ (เช่น ภมูศิาสตร์ วฒันธรรม เชือ้ชาติ 

เศรษฐกจิ และสงัคม) ของชมุชนรอบโรงเรยีนท่ีมกีารจดัการเรยีนรู้

แบบคละชัน้ในประเทศไทยมอีะไรบ้าง

 4. เงือ่นไขทางกายภาพ การศกึษา และการจดัการเรยีนรูข้อง

โรงเรยีนในประเทศไทยท่ีมกีารจดัการเรยีนรูแ้บบคละชัน้คอือะไรบ้าง 

อะไรคอืเงือ่นไข ความท้าทาย และประเดน็เฉพาะของโรงเรยีนเหล่านัน้

 5. ครผููส้อนทีจ่ดัการเรยีนรูแ้บบคละชัน้มลีกัษณะเฉพาะแตก

ต่างจากครผููส้อนในห้องเรยีนปกตอิย่างไร ครผููส้อนได้รบัการฝึกอบรม 

สนบัสนนุ และนเิทศเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบคละชัน้อย่างไร 

เงือ่นไขการจดัการเรยีนรูแ้บบคละชัน้ในห้องเรยีนจรงิของครผููส้อนเป็น

อย่างไร ประเทศไทยมกีารประเมนิขวญัก�าลงัใจ แรงจงูใจ และเจตคติ

ของครผููส้อนทีจ่ดัการเรยีนรูแ้บบคละชัน้อย่างไร 

ผูเ้ข้าร่วมการวจิยั จ�านวน  วธิกีารเกบ็รวบรวมข้อมลู

ผูว้างนโยบาย 1 คน  สมัภาษณ์รายบคุคล

ศึกษานเิทศก์ 2 คน  สมัภาษณ์รายบคุคล                       
                      (เขตพืน้ท่ีการศึกษาฯละ 1 คน)

ผูบ้รหิารสถานศึกษา 4 คน   สมัภาษณ์รายบคุคล , แฟ้มบคุคล

           (โรงเรยีนละ 1 คน)

คร ู  4 คน   สงัเกตการสอน, สมัภาษณ์รายบคุคล
           (โรงเรยีนละ 1 คน)  แฟ้มบคุคล

คณะกรรมการ 4 กลุม่  สนทนากลุม่
สถานศึกษา         (โรงเรยีนละ 1 กลุม่)

ผูป้กครอง  4 กลุม่  สนทนากลุม่
           (โรงเรยีนละ 1 กลุม่)

ผูเ้รยีน  4 ห้องเรยีน  สงัเกตการเรยีน, สนทนากลุม่

           (โรงเรยีนละ 1 ห้อง) 

 6. การจดัห้องเรยีนแบบคละชัน้และวธิกีารจดัการเรยีน

รูแ้บบคละชัน้ทีใ่ช้ในบรบิทห้องเรยีนในประเทศไทยมอีะไรบ้าง วธิี

การจดัการเรยีนรูแ้บบคละชัน้ทีใ่ช้จรงิในห้องเรยีนคอือะไรบ้าง มี

ประสทิธภิาพในการส่งเสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนอย่างไร สือ่การ

เรยีนรูใ้นห้องเรยีนแบบคละชัน้ทีใ่ช้โดยครแูละผูเ้รยีนมอีะไรบ้าง

 7. ผูว้างนโยบาย ผูบ้รหิาร นกัการศกึษา ครผููส้อน ผูเ้รยีน ผู้

ปกครอง และชมุชน มกีารรบัรูเ้กีย่วกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบคละช้ัน

ส�าหรบัผูเ้รยีนในโรงเรยีนขนาดเลก็อย่างไร การรบัรูแ้ละเจตคตขิอง

กลุม่ผูท้ีเ่กีย่วข้องทีแ่ตกต่างกนัเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบคละชัน้

มอีะไรบ้าง

 8. การจดัการเรยีนรูแ้บบคละชัน้มผีลกระทบเชิงสงัคมและ

การศกึษาต่อผูเ้รยีนและชมุชนในประเทศไทยอะไรบ้าง

 9. ตวัอย่างของนวตักรรมและการปฏบิติัเก่ียวกับการ

จดัการเรยีนรูแ้บบคละชัน้ในประเทศไทยมอีะไรบ้าง

 10. ช่องว่างในนโยบายและระบบการศกึษาเกีย่วกับการจดั

การเรยีนรูแ้บบคละชัน้ในประเทศไทยในปัจจบุนัมอีะไรบ้าง ผูบ้รหิาร 

ครผููส้อน และผูเ้รยีนพบกบัความท้าทายเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรู้

แบบคละชัน้อะไรบ้าง

 11. ข้อเสนอแนะเชงินโยบายและยทุธศาสตร์เพือ่พฒันา

การจดัการเรยีนรูแ้บบคละชัน้ในประเทศไทยทีเ่ป็นไปได้มีอะไรบ้าง

 คณะผู้วจัิยวเิคราะห์ข้อมูลท่ีได้โดยใช้กระบวนการ 5 ขัน้

ตอนดังนี้

1. การเตรียมข้อมูล (preparing) เช่น การถอดเทปแบบค�าต่อค�า

2. การแตกข้อมูล (segmenting) เป็นส่วนย่อยๆ ที่มีความหมาย

ในตัว เรียกว่า หน่วยของความหมาย (unit of meaning) ขั้น

ตอนนี้จะท�าให้ข้อมูลจ�านวนมากลดทอนเหลือเพียงหน่วยของ

ความหมายจ�านวนหนึ่งเท่านั้น เรียกได้ว่า เป็นการลดทอนข้อมูล 

(data reduction) 

3. ให้รหัสแก่หน่วยของความหมายแต่ละอัน (coding) โดยการ

ตั้งชื่อสั้นๆ ให้แก่หน่วยของความหมาย เรียกว่า รหัส (code) 

ทั้งนี้แต่ละรหัสอาจมีรหัสย่อย (subcode) หรือรหัสย่อย-ย่อย 

(sub-subcode) ได้

4. จัดหมวดหมู่ (categorizing) รหัสที่มีความคล้ายหรือเหมือน

กันให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน

5. หาประเด็นหลัก (themetizing) ของหมวดหมู่ที่มีความ

สัมพันธ์กันในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น ประเด็นหลัก “R1: 

การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นในระบบการศึกษาประเทศไทย” 

เป็นต้น

 ระยะ 1 ผลการวิจัยจากการศึกษาเอกสารที่เกีย่วข้อง 

(analytic review)

 เป็นการศกึษาเอกสารเชงินโยบายต่างๆ ในประเทศไทย

ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้แบบ

คละชั้น เช่น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น 

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น และงานวิจัยเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น

 ระยะ 2 ผลการวิจัยจากการเก็บรวบรวมข้อมูลภาค

สนาม (field study)

 คณะผู้วิจัยลงภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยว

กับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นโดยใช้

ระเบียบวิธีวิจัยแบบพหุกรณีศึกษา (multi-case study) และ

ใช้การเลือกผู้เข ้าร ่วมการวิจัยแบบ สุดโต ่งทางด้านบวก

 ระยะ 1 ผลการวิจัยจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

(ตดิตามรายละเอียดใน Buraphan, Kochasila, & Inrit (2015a))

1.1 ประเทศไทยมีการปฏิรูปการศึกษาของประเทศตั้งแต่

ปีพ.ศ. 2542 ซึ่งน�ามาสู่การเปลี่ยนแปลงการศึกษาของประเทศ

ทั้งในเชิงระบบ โครงสร้าง การบริหารจัดการ การเรียนการสอน

วชิาชีพคร ูและอ่ืนๆ อีกมากมาย แต่การจดัการเรยีนรูแ้บบคละชัน้

ไม่ปรากฏอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมในหลักสูตรการศึกษาของ

ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตระหนักถึงปัญหาของการบริหารจัดการ

และการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ก และตระหนักถึง

ความส�าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นที่มีต่อโรงเรียน

ขนาดเล็กโดยเฉพาะโรงเรียนที่ขาดแคลนครูผู้สอน

1.2 สพฐ. ก�าหนดนิยามของโรงเรียนขนาดเล็กว่า โรงเรียน

ขนาดเล็ก คือ โรงเรียนที่มีจ�านวนนักเรียนไม่เกิน 120 คน โดย

สถิติทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นว่า จ�านวนโรงเรียน

ขนาดเล็กในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี พ.ศ. 

2557 มีจ�านวนโรงเรียนขนาดเล็กประมาณครึ่งหนึ่ง (50%) 

ของโรงเรียนประถมศึกษาทั้งหมดในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม 

ประเทศไทยขาดสถิติเกี่ยวกับโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนรู้

แบบคละชั้น ในการส่งเสริมโรงเรียนขนาดเล็ก สพฐ. ได้ประกาศ

นโยบาย แนวทาง นวตักรรม และกจิกรรมต่างๆ อย่างเป็น

ทางการ โดยการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นถือว่าเป็นนวัตกรรม

หนึ่งส�าหรับจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สพฐ. ได้พัฒนา

คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และอื่นๆ เพื่อ

ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นและเผยแพร่ให้โรงเรียน

ขนาดเล็กในประเทศไทย

1.3 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้

แบบคละช้ันตัง้แต่ พ.ศ. 2549-2556 พบว่ามงีานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

กับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นจ�านวน 

26 เรื่อง โดยในปี พ.ศ. 2554 และพ.ศ. 2555 มีงานวิจัยออกมา

มากที่สุดจ�านวนปีละ 9 เรื่อง โดยครอบคลุมเนื้อหาดังตาราง

ค�าถามวิจัย

ตาราง	1	การเก็บรวบรวมข้อมูล

ระเบียบวิธีวิจัย

ผลการวิจัยส�าคัญ
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เน้ือหาหลกัของงานวจิยั	 	 	 							จ�านวนงานวจิยั

การพฒันาและการน�าแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบคละชัน้ไปใช้    6

การพฒันาวิชาชพีครูเกีย่วกบัการบรหิารจดัการและ    5
การจดัการเรียนรู้แบบคละชัน้

การบรหิารจดัการโรงเรียนแบบคละชัน้     3

การบรหิารจดัการและ การจดัการเรยีนรูแ้บบคละชัน้    3

สภาพปัจจบุนั ปัญหา และความต้องการเก่ียวกับ    3
การจดัการเรียนรู้แบบคละชัน้ 

วธิกีารจดัการเรียนรู้แบบคละชัน้      2

บรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรยีนคละช้ัน     2

การจดัการการเรียนรู้แบบคละช้ัน     1

การปฏิบตัทิีด่เีกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบคละช้ัน    1

ตาราง	2	สรุปจ�านวนงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น	(n	=	26)

 ทั้งน้ีจากงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและการน�าแผน

การจัดการเรยีนรูแ้บบคละชัน้ไปใช้นัน้พบว่า แผนการจดัการเรยีนรู้

แบบคละชั้นที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพในการพัฒนาการเรียนรู้

ของผู้เรียนตามเป้าหมายของงานวิจัยเหล่านั้น เช่น พัฒนาผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดวิเคราะห์ หรืออื่นๆ เป็นต้น

 ถงึแม้ว่า สพฐ. ได้ส่งเสรมิให้การจดัการเรยีนรูแ้บบคละชัน้

เป็นนวตักรรมหนึง่ในการพฒันาคณุภาพโรงเรยีนขนาดเล็กต้ังแต่ 

พ.ศ. 2549 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการจัด

การเรียนรู้แบบคละชั้นในประเทศไทยยังมีจ�านวนน้อย โดยย้อน

หลังไป 9 ปี (พ.ศ. 2549-2556) มีงานวิจัยเพียง 26 เรื่องเท่านั้น 

ซึ่งท�าให้ประเทศไทยมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ

และการจัดการเรียนรู้แบบคละช้ันน้อย เพราะเหตุใดจึงเป็น

เช่นนั้น เหตุใดนักวิจัยในประเทศไทยจึงให้ความส�าคัญกับการ

วจัิยเกีย่วกบัการบรหิารจดัการและการจดัการเรยีนรูแ้บบคละชัน้

น้อย สพฐ.หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้มีงานวิจัย

เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น

จ�านวนมากขึ้น และหลากหลายเนื้อหาขึ้น

2.5 การเตรยีมและการพฒันาครเูพือ่การจดัการเรยีนรูแ้บบคละชัน้

 โรงเรียนขนาดเล็กได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก 

สพฐ. แต่ไม่เพียงพอเพราะการจัดสรรงบประมาณคิดเป็นรายหัว

นักเรียน เมื่อโรงเรียนมีจ�านวนนักเรียนน้อยจึงได้รับงบประมาณ

น้อยตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม โรงเรียนขนาดเล็กที่เข้าร่วม

โครงการพิเศษกับ สพฐ. อาทิ โครงการส่งเสริมคุณภาพการ

จัดการเรียนรู้แบบคละชั้น จะได้รับงบประมาณเพิ่มเติม แต่จะได้

เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาต้นสังกัด เมื่องบประมาณที่ได้รับจาก สพฐ. 

มีจ�ากัดในขณะที่โรงเรียนต้องด�าเนินกิจกรรมดังเช่นโรงเรียน

ท่ัวไป โรงเรยีนขนาดเล็กท่ีมีการจัดการเรยีนรูแ้บบคละช้ันจึงต้อง

ขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครอง ชุมชน องค์การบริหารส่วน

ท้องถิ่น และ/หรือภาคเอกชนต่างๆ ความช่วยเหลือที่ได้รับ อาทิ 

แรงงาน วัสดุอุปกรณ์ สิ่งของ ทุนการศึกษา รางวัล การมีส่วน

ร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และ/

หรือภาคเอกชนในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนยังมีน้อย มีผู้

ปกครองบางคนมีส่วนร่วมโดยการสอนหัวข้อเกี่ยวกับอาชีพและ

ศาสนา

2.6 การรับรู้และเจตคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการจัดการ

เรียนรู้แบบคละชั้น

 ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาต่อต้านการ

จัดการเรียนรู้แบบคละชั้นในตอนเริ่มต้น แต่จะค่อยๆ พัฒนา

เจตคติที่ดีขึ้นต่อการจัดการเรียนรู้แบบคละช้ันจากผลด้านบวก

ที่เกิดขึ้นกับบุตรหลานของเขาเหล่านั้น และความเสียสละของ

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอนในโรงเรียนคละชั้น ดังนั้น

โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นต้องอาศัยเวลาในการ

พิสูจน์ตัวเองแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนว่า การจัดการเรียนรู้แบบ

คละชั้นสามารถช่วยส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน (เช่น อ่านออก

เขยีนได้ ได้รางวลัจากการแข่งขนัต่างๆ โรงเรยีนมีคะแนน O-NET 

ด)ี แล้วสุดท้ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเริ่มยอมรับและเชื่อม่ันใน

การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นและเต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือ

โรงเรียนในหลายแนวทาง

2.7 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส�าเรจ็ของโรงเรยีนท่ีมีการจัดการเรยีนรู้

แบบคละชั้น

 ปัจจัยส�าคัญต่อความส�าเร็จในการน�าการจัดการเรียนรู้

แบบคละชั้นมาใช้ในโรงเรียนขนาดเล็กก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 

ปัจจัยต่อมา คือ ความเข้าใจร่วมกัน (mutual understanding) 

ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น อาทิ ครู 

ผู้สอน ผู้เรยีน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ดงันัน้

  

 ระยะ 2 ผลการวจิยัจากการเกบ็รวบรวมข้อมลูภาคสนาม

(ตดิตามรายละเอยีดใน Buraphan, Kochasila, & Inrit (2015b))

2.1 สถานะของโรงเรียนขนาดเล็กและการจัดการเรียนรู้แบบ

คละชั้นในประเทศไทย

 ประเทศไทยมีนิยามของโรงเรียนขนาดเล็กและการ

จัดการเรียนรู้แบบคละชั้น แต่ไม่มีนโยบายระดับชาติเกี่ยวกับ

การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น อย่างไรก็ตามเรามีนโยบายการ

พัฒนาคณุภาพการศกึษาของโรงเรยีนขนาดเลก็ และการจดัการเรยีนรู้

แบบคละชั้นเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนา

คณุภาพโรงเรยีนขนาดเลก็ ดงันัน้การจดัการเรยีนรูแ้บบคละ

ชั้นจึงมีสถานะแฝงในยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 

แต่ไม่ใช่นโยบายระดบัชาต ิ โรงเรยีนขนาดเลก็ทีใ่ช้ยทุธศาสตร์

พฒันาคณุภาพโรงเรยีนด้วยการจดัการเรยีนรูแ้บบคละช้ันจึงได้

รบัการสนบัสนนุจากรฐั 

2.2 สภาพและเงือ่นไขของโรงเรยีนทีม่จีดัการเรยีนรูแ้บบคละช้ัน

ในประเทศไทย

 โรงเรียนขนาดเล็กที่มีการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น

กระจายอยู ่ทุกอ�าเภอทั่วประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นโรงเรยีน

ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีช่นบท พืน้ทีห่่างไกล พืน้ทีภ่เูขา พืน้ท่ีท่ีมีชนเผ่า         

การเดนิทางไปยังโรงเรียนขนาดเล็กไม่มีปัญหามากนกั ชมุชน

ที่อยู่แวดล้อมโรงเรียนขนาดเล็กมักเป็นชุมชนเกษตรกรรมที่มี

ฐานะยากจน ผูค้นส่วนใหญ่นบัถอืศาสนาพทุธ  

2.3  สภาพการจดัการเรยีนรูแ้บบคละชัน้

 ครูผู้สอนที่จัดการเรียนรู้แบบคละชั้นส่วนใหญ่ใช้คู่มือ

ครู แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้และตารางสอนที่จัด

ท�าและเผยแพร่ โดยห้องเรียนมีการจัดมุมต่างๆ ที่ส่งเสริม            

การเรียนรู้รายบุคคล กลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ และทั้งชั้น และมีสื่อ

การเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย

เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม 

ครูผู ้สอนมักจะเร่ิมสอนด้วยการรวมกลุ ่มใหญ่ทั้งชั้นเพื่อ

แนะน�าบทเรียน จากนั้นมอบหมายงานตามชั้นปีอาจเป็นงาน

เดี่ยวหรืองานกลุ่มโดยใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ระหว่าง

ท�างานครูเดินตรวจและให้ข้อเสนอแนะ ครูอาจมอบหมายให้

นักเรียนที่เก่งสอนคนอื่นๆ ในลักษณะการเรียนรู้จากเพื่อน 

(peer learning) เมื่อท�างานเสร็จมีการรวมกลุ่มใหญ่ทั้งชั้นอีก

ครั้งเพื่อสรุปบทเรียนและนัดหมาย ครูใช้กิจกรรมการเรียนรู้

ที่หลากหลายและส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้

แบบคละชั้นของ สพฐ.

2.4 การเตรียมและการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบ

คละชั้น

 สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยไม่มีหลักสูตรผลิต

ครูเพ่ือจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น หรือมีวิชาที่เก่ียวข้องกับ

การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น อย่างไรก็ตาม เรามีการอบรม

พัฒนาครูเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการเรียนรู้แบบคละ

ชั้นที่จัดโดย สพฐ. และขยายผลโดยส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ

จึงต้องมีการประชุมชี้แจงสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญ

และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นแก่

ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย ต่อจากนัน้จงึสร้างพนัธสญัญาร่วมกนั 

(shared commitment)

2.8 ความท้าทายของโรงเรยีนทีม่กีารจดัการเรยีนรูแ้บบคละชัน้

 โรงเรียนที่น�าการจัดการเรียนรู ้แบบคละชั้นมาใช้

จะพบกับความท้าทาย อาทิ ความรูแ้ละทกัษะของครผููส้อน          

ความม่ันใจของครผูู้สอน คุณภาพของผูเ้รยีน การยอมรบัจาก

ชมุชน จ�านวนโรงเรียนที่มีการใช้การจัดการเรียนรูแ้บบคละ

ชัน้ที่ไม่แน่นอน ผลกระทบจากนโยบายยุบรวมโรงเรยีนขนาด

เลก็ และผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการ

สถานศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้

แบบคละช้ัน

คณะผู้วจัิยมีข้อเสนอแนะส�าคัญดงันี้

 1. ผลักดันให้มีการเสนอนโยบายระดับชาติเกี่ยวกับ

การจัดการเรยีนรูแ้บบคละช้ัน เพือ่ให้การจดัการเรยีนรูแ้บบคละ

ช้ันได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนภายใต้ระบบการ

ศึกษาของประเทศไทย

 2. เสนอให้สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เช่น 

มหาวทิยาลัยราชภฏั มหาวทิยาลยัต่างๆ สร้างหลกัสตูรผลติครู

สาขาการจัดการเรียนรู ้แบบคละชัน้ (MGT curriculum) 

เพื่อรองรับการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก

ท่ัวประเทศท่ีนบัวนัจะเพิม่จ�านวนขึน้เรือ่ยๆ หรอือย่างน้อยสร้าง

วชิาการจัดการเรยีนรูแ้บบคละชัน้ (MGT subject) เป็นรายวชิา

บังคับให้นกัศึกษาครทุูกคนต้องผ่านวชิานี้

 3. การพัฒนาครูประจ�าการให้มีความรู ้และทักษะ

เก่ียวกับการจัดการเรียนรู ้แบบคละชั้นยังต้องมีต่อไปอย่าง

ต่อเนือ่ง และควรให้มหาวทิยาลยัต่างๆ ได้เข้ามามส่ีวนร่วม

 4. ผู้ปกครองและชุมชนควรได้รับการส่งเสรมิให้มส่ีวน

ร่วมในการจัดการเรยีนรูแ้บบคละชัน้ในห้องเรยีนมากขึน้

 5. ผู้บริหารสถานศึกษาให้พันธสัญญาแก่การจดัการ

เรยีนรู้แบบคละชั้น และสร้างความตระหนักและความเข้าใจ

ร่วมกันเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นร่วมกับผู้ที่มีส่วน

เก่ียวข้องทุกฝ่าย เช่น ครผูู้สอน ผูเ้รยีน ผูป้กครอง คณะกรรมการ

สถานศึกษา ชุมชน เพือ่สร้างพนัธสญัญาร่วมกนัในทีส่ดุ

ข้อเสนอแนะส�าคัญ
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ผูว้างนโยบาย ผูบ้รหิาร ครผููส้อน ผูเ้รยีน ผูป้กครอง คณะ

กรรมการสถานศึกษาที่เป็นผู้เข้าร่วมการวิจัยทุกท่านที่ให้ความ

ร่วมมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลูอย่างดยีิง่ ความคดิเหน็ทีป่รากฏ
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UNICEF Thailand Country Office ไม่มส่ีวนเกีย่วข้องใดๆ ทัง้สิน้
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 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ 

ดร.สุพรรณ  ยอดยิ่งยง ที่ได้รับรางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี

และเภสัช จากผลงานเรื่อง “ซิลิกาแอโรเจล – วัสดุส�าหรับอนาคต” ของ

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
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ยอดยิ่งยง

  ภาพ  ILstock

IL	Activities

โครงการ	การประชมุวชิาการระดบั
นานาชาติ	 นวัตกรรมการศึกษา 
ครั้งที่	 2	 ประจ�าปี	 2558:	 การสร้าง
ความรู ้ใหม่ของการจัดการเรียนการ
สอนโดยมีวิจัยเป็นฐานเพื่อการศึกษา
ในอนาคต

 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจ�า

ปี 2558: การสร้างความรู้ใหม่ของการจัดการเรียนการสอนโดยมีวิจัย

เป็นฐานเพื่อการศึกษาในอนาคต ระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2558 

ณ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับเกียรติจาก

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ ครู อาจารย์ นัก

วิจัย บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ได้แลกเปลี่ยน

เรียนรู้และตระหนักถึงการประยุกต์ใช้นวัตกรรมให้ก่อเกิดประโยชน์

ด้านการศึกษา และรองรับการเปลี่ยนแปลงการศึกษาแบบองค์รวม

ในศตวรรษที่ 21 การประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยหัวข้อ นวัตกรรม

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (Innovation in Science and 

Technology Education) นวัตกรรมทางคณิตศาสตร์ศึกษา (Inno-

vation in Mathematics Education) เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ 

(Technology-Enhanced Learning) และ การวิจัยเชิงปฏิบัติการใน

ชั้นเรียน (Classroom Action Research) การประชุมวิชาการนี้เปิด

โอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเกี่ยวกับ

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการศึกษาในบริบทสังคมโลกและสังคมไทย

ในศตวรรษที่ 21 การประชุมประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษ โดย

ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ การเสวนาระหว่างผู้เชี่ยวชาญ และผู้เข้าร่วม

ประชุมสามารถเสนอผลงานวิจัยได้ใน 3 รูปแบบ คือการบรรยาย การ

จัด workshop และการแสดงโปสเตอร์

 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ “การ

จัดการ ห้องเรียนแห่งอนาคต Samsung Smart Class-

room: แนวคิดสู่การปฏิบัติ” เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 

ณ ห้อง IL 5 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัย

มหิดล โดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยมหิดล, Samsung และ บริษัท Image Visual ซึ่งมี

ความเชี่ยวชาญในการจัดชั้นเรียนแบบ Smart Classroom ให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการเรียนการสอนอย่างสูงสุด ตลอด

จนมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ในห้อง Smart Classroom ทั้งในรูปแบบ

ของการน�าเสนอเนื้อหา การใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อกระตุ้น และดึงดูด

ความสนใจของผู้เรียน รวมถึงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยมี  

ผู้สนใจเข ้าร ่วมโครงการจากส่วนงานและคณะต่าง ๆ       ภายใน

มหาวิทยาลัยมหิดล อาทิ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ซึ่งการอบรม

ครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

โครงการ“การจดัการห้องเรยีนแห่ง	อนาคต
Samsung	Smart	Classroom:	แนวคิด
สู่การปฏิบัติ” 
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 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ

คณะกรรมการเข้าตรวจประเมินพลังงานภายในประจ�าปีการศึกษา 

2557 เพื่อติดตามและตรวจสอบระบบการจัดการพลังงานภายในของ

สถาบันฯ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้อง IL 5 สถาบันนวัตกรรม

การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 อาจารย์และบุคลากร สถาบัน

นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน

กีฬาบุคลากร “มหิดลเกมส์” ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ สนาม

กีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 อาจารย ์ และบุคลากรสถาบันนวัตกรรมการ เรี ยนรู ้ 

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรม

รูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน

วันครบรอบ 46 ปี วันพระราชทาน 127 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่

2 มีนาคม 2558 ณ ส�านักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศาลายา

 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 

ต้อนรับ อาจารย์ นายแพทย์ โยเซฟ ซื่อเพียรธรรม รองอธิการบดีฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล และทีมงานกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 

ในการจัด โครงการ HR สัญจร : “MUHR อาสาร่วมคิด ผูกมิตรส่วนงาน” 

เพื่อสถาบันฯ ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล การบริหารอัตราก�าลัง การสนับสนุนด้านทรัพยากร

บุคคล และสวัสดิการ ทั้งในส่วนของสถาบันฯ และของมหาวิทยาลัย

มหิดล ณ ห้อง IL 5 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศาลายา

ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น พ ลั ง ง า น
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล	 

โครงการ	HR	สัญจร	:	“MUHR	
อาสาร่วมคิด	 ผูกมิตรส่วนงาน”

เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ	พระบรม
รปูสมเด็จพระมหติลาธเิบศร	อดุลยเดชวกิรม	พระบรม
ราชชนก

พธิเีปิดการแข่งขันกฬีาบุคลากร	“มหิดลเกมส์”	ประจ�าปี
งบประมาณ	พ.ศ.2558

Social	Activities

ภาพ  ILstock

ประวตั ิ             

ชือ่ :			ดร.สพุรรณ		ยอดย่ิงยง															

สถานทีท่�างานปัจจบัุน :		สถาบนันวัตกรรมการเรยีนรู	้		

	 มหาวทิยาลยัมหดิล											

ประวตักิารศึกษา : 

	 ปรญิญาเอก	 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศกึษา	

สถาบนันวัตกรรมการเรยีนรู	้มหาวิทยาลยัมหดิล	(นานาชาต)ิ

	 ปรญิญาโท	 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศกึษา	

สถาบนันวัตกรรมการเรยีนรู	้มหาวิทยาลยัมหดิล	(นานาชาต)ิ

	 ประกาศนยีบตัรบณัฑติวิชาชพีคร	ู มหาวิทยาลยั

ราชภฏัมหาสารคาม

	 ปรญิญาตรสีาขาเคม	ีคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลยั

ราชภฏัมหาสารคาม

บทสมัภาษณ์		

 ดร.สุพรรณ	ยอดยิง่ยง 

สวสัดค่ีะ	 คนดงันัง่คยุครัง้นีเ้ป็นบทสมัภาษณ์	 อาจารย์ประจ�าของ

สถาบนันวตักรรมการเรยีนรู	้ ทีไ่ด้รบัรางวลัในงานสปัดาห์วนันกั

ประดษิฐ์แห่งชาต	ิประจ�าปี	2558	มาตดิตามกนัเลยดกีว่าค่ะ

1.	รางวลั	ความภาคภมูใิจ

  รางวัลที่ได้ คือ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงาน

ประดิษฐ์คิดค้น ประจ�าปี 2558 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 

รางวัลระดับดี  ชื่อผลงาน : Silica aerogel – the material for 

the future (ซิลิกาแอโรเจล – วัสดุส�าหรับอนาคต) ครับ
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 สถาบันนวตักรรมการเรยีนรู ้มหาวทิยาลยัมหดิล จดัประชุม

 “การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา

ครั้งที่ 2 ประจ�าปี 2558 :  การสร้างความรู้ใหม่ของการจัดการ

เรยีนการสอนโดยมีวจัิยเป็นฐานเพือ่การศึกษาในอนาคต (The 2nd 

International Conference on Innovation in Education- 

ICIE 2015 : Creating New Fundamentals of Practice-driven

Research for the Future Education)” โดยความร่วมมือของ 

Southeast Asian Ministers of Education Organization

(SEAMEO) ประเทศไทย สถาบันคีนันแห่งเอเซีย องค์การ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร Graduate Institute of Digital Learning 

and Education, National Taiwan University of Science 

and Technology ไต้หวัน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี และสถาบันคลังสมองของชาติ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 

16 – 18 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการนี้เปิดโอกาสให้ผู ้เข้าร่วมประชุมได้แลก

เปลี่ยนเรียนรู ้ซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม

เพื่อการศึกษาในบริบทสังคมโลกและสังคมไทยในศตวรรษที่ 

21 การประชุมประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษ โดยผู้ทรง

คุณวุฒิในสาขาต่างๆ การเสวนาระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ส�าหรับผู้

เข้าร่วมประชุมสามารถเสนอผลงานวิจัยได้ใน 3 รูปแบบ คือ

การบรรยาย การจัด workshop และการแสดงโปสเตอร์ ใน

หัวข้อย่อยดังต่อไปนี้ Innovations in Science and Tech-

nology Education, Innovations in Mathematics Edu-

cation, Technology-Enhanced Learning Initiatives and 

Practices, Strategies

of Technology-Enhanced Learning, Emerging Technologies

in Education และ Classroom Action Research

นอกจากนี้ยังมีการจัด workshop โดยองค์กร/หน่วยงาน/

บริษัท/ห้างร้าน เพื่อน�าเสนอนวัตกรรมด้านการศึกษาและ

The	2nd	 International	Conference	
on	 Innovation	 in	 Education-	 ICIE	
2015	การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ	 นวัตกรรมการศึกษาครั้งที่	 2	

ประจ�าปี	2558	:		การสร้างความรู้ใหม่ของการจัดการเรียนการสอนโดยมีวิจัยเป็น

ฐานเพื่อการศึกษาในอนาคต	

เรื่อง อัจฉราพรรณ	โพธิ์ทอง

	 นักวิทยาศาสตร์
ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา2.		แรงบนัดาลใจในการเป็นอาจารย์นกัวจิยั	 

 จรงิๆ ไม่รูว่้าแรงบนัดาลใจในการท�าวจิยัคอือะไร หรอืตวัเอง

มแีรงบนัดาลใจในการท�างานวจิยัรเึปล่า แต่คดิว่าการท�างานวจิยั 

ถอืเป็นหน้าทีอ่ย่างหนึง่ในฐานะท่ีเราเป็นอาจารย์ในมหาวทิยาลยั 

เราเลยพยายามท�างานวจิยัให้เป็นหน้าทีป่กต ิ และการเป็นอาจารย์

ในมหาวทิยาลยั เราค่อนข้างมอีสิระในการเลอืกเรือ่งทีจ่ะท�าวจิยั 

ท�าให้เราสามารถเลอืกท�าวจิยัในสิง่ทีเ่ราชอบได้ โดยส่วนตวัค่อนข้าง

ชอบและสนกุในการท�างานวจิยั คดิว่าการทดลองหรอืการวจิยัถอื

เป็นของเล่นอย่างหนึง่ (อาจจะเหมอืนเดก็ๆ เล่นขายของ) ซึง่การท�า

วจิยัมคีวามสนกุ ท้าทาย ไม่รูว่้าจะเกดิอะไรขึน้ จะได้ผลในแบบทีเ่รา  

ต้องการรึเปล่า และเมือ่ไหร่ทีไ่ด้ผลการทดลองเป็นไปในแบบทีเ่รา

คาดหวงัไว้ กท็�าให้เราค่อนข้างมคีวามสขุมากๆ คดิว่าหลายๆ คนคงจะ

ผ่านเหตกุารณ์ทีเ่หน็ผลการทดลองแล้วเรานัง่ยิม้อยูค่นเดยีวได้ครบั

3.	 แนวทางการท�าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์	 หรือด้านการ

ศึกษา

 แนวทางการท�าวิจัย คือ ท�างานวิจัยด้วยความสนุก 

เลือกท�างานที่มันจะสามารถน�าไปใช้ได้จริงและยั่งยืนครับ

4.	ค�าแนะน�าส�าหรับอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่

 สั้นๆ	 ครับ	 เลือกท�าในสิ่งที่เราถนัดและสนุกกับสิ่งที่

เราท�าให้เต็มที่ครับ

5.	ใช้ความรู้จากหลักสูตรฯ	ไปพัฒนางานอย่างไร

 อาจจะเป็นในเรื่องของการวางแผน	 การวิเคราะห์	

การคิดอย่างละเอียด	 จากการเขียนแผนการจัดการเรียน

รู้		การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้	โดยหลักเราจะพยายาม

คิดถึงวิธีการต่างๆ	 ที่จะเป็นไปได้ทั้งหมดในการที่จะ

อธิบาย	 ยกตัวอย่างหรือหาวิธีการที่จะท�าให้เด็กซึ่งมีพื้น

ฐานที่แตกต่าง	 และหลากหลายเข้าใจ	 ในสิ่งที่เราต้องการ

ให้เขาเรียนรู้	 ซึ่งถ้าในการท�าการวิจัย	 เราคิดละเอียด	และ

รอบคอบพอ	เราอาจจะเห็นอะไรดีๆ	ที่คนอื่นอาจจะไม่เห็น

อีกมากมายครับ

6.	เคล็ดลับดีๆ	ที่น�าไปสู่ความส�าเร็จในวิชาชีพ

 เคล็ดลับความส�าเร็จในวิชาชีพ	 คิดว่าตอนนี้ตัว

เองก็ยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าจะยังไง	แต่ก็จะท�างานใน

สิ่งที่เราชอบ	และสนุกกับมันเต็มที่ต่อไปเรื่อยๆ	ครับ

	 	 								วรนาฏ		คงตระกูล					ผู้สัมภาษณ์
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เปิดโลกทัศน์ให้ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ในการประชุมวิชาการฯ กล่าวเปิดการประชุมโดย

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรชีา สนุทรานนัท์ รองอธกิารบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

 การประชุมวิชาการ ICIE2015 ที่จัดขึ้นมีผู้ที่สนใจเข้า

ร่วมทั้งจากในและต่างประเทศรวม 377 คน แบ่งเป็นคนไทย 

357 คน และชาวต่างชาติ 20 คน (สิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน 

ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น บังกลาเทศ และฟิลิปปินส์) มีการน�าเสนอ

ผลงานรวม 117 ผลงาน แบ่งเป็นภาคบรรยาย (oral presen-

tation) รวม 63 ผลงาน ภาคโปสเตอร์ รวม 49 ผลงาน และ

ผลงานที่เป็น workshop รวม 5 ผลงาน โดยผลงานน�าเสนอที่มี

คุณภาพจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลดีเด่น ดี และรางวัล 

popular vote ในแต่ละสาขา ในช่วงวันแรกของการจัดงาน (16 

มีนาคม 2558) เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้บริบทชุมชนโดย

รอบมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และแหล่งเรียนรู้ภายใต้เครือ

ข่ายของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วัน

ที่ 2 และ 3 (17-18 มีนาคม 2558) ของการประชุม เป็นการ

บรรยายพิเศษ การน�าเสนอผลงานภาคบรรยายและโปสเตอร์ 

การจัดแสดงนิทรรศการทางด้านนวัตกรรมการศึกษาจากหน่วย

งานต่างๆ เช่น บริษัท Datapro Computer Systems บริษัท 

Bara Scientific บริษัท Newzeno Thailand บริษัท Nanmee-

books บริษัท Imagineering Education และ บริษัท Apple 

Thailand เป็นต้น

และมีการบรรยายพเิศษได้รบัเกยีรตจิากศาสตราจารย์เกยีรติคณุ 

ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริม

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายเรื่อง “Preparing

Thai STEM Workforce with 21st Century Skills by STEM 

Education”  ศาสตราจารย์ ดร. Deborah Jo Tippins จาก 

Department of Mathematics and Science Education, 

College of Education, The University of Georgia ประเทศ

สหรัฐอเมริกา บรรยายเรื่อง “Transforming 21st Century

Classrooms through Action Research” และ รองศาสตราจารย์ 

ดร. Ching Sing Chai จาก Department of Learning Sciences

& Technologies,NIE, Nanyang Technological University 

ประเทศสิงคโปร์ บรรยายเรื่อง “Technological Pedagogical 

Content Knowledge: Trends, Issues and Future Directions”  

 ราวปี 1967 Rosenberg ส่งแบบสอบถามไปยัง

องค์การวิทยาศาสตร์ จ�านวน 6 องค์การ เพื่อให้ช่วยกระจาย

ต่อไปยังบุคลากรในสังกัดที่ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

เป็นอย่างต�่า  ในแบบสอบถามผู้วิจัยขอให้ผู้ตอบจัดอันดับวิธี

รวบรวมสารนิเทศ จ�านวน 8 วิธีการ ตามความนิยมของผู้ตอบ

ส�าหรับสถานการณ์สมมติ 3 สถานการณ์ คือ ขณะออกแบบ

ขั้นตอนการวิจัย ขณะเตรียมข้อเสนอโครงการ และขณะ

เขียนบทความ จากนั้นให้ผู้ตอบให้คะแนนแต่ละวิธีตามระดับ

ความง่ายและปริมาณสารนิเทศที่คาดหวัง  แบบสอบถามที่

ได้รับคืนและใช้ประกอบการวิเคราะห์ได้ จ�านวน 96 ชุด น�า

มาหาความสัมพันธ์ระหว่างอันดับกับคะแนน  ผู้วิจัยพบว่า

ปริมาณสารนิเทศที่คาดหวังไม่มีความสัมพันธ์กับอันดับความ

นิยม ในขณะที่ความง่ายมี หมายความว่าบุคลากรในองค์การ

วิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมการวิจัยนิยมใช้วิธีรวบรวมสารนิเทศที่

ง่ายกว่าแม้ว่าวิธีนั้นจะให้สารนิเทศได้น้อยกว่า  

 นักวิจัยส่วนหนึ่ง (Bierbaum, 1990; Lu & Yuan, 

2011) อธิบายปรากฏการณ์ลักษณะนี้ว่าเป็นไปตามหลักความ

พยายามน้อยท่ีสุดของ Zipf นกัภาษาววิฒัน์วทิยา (philology)

ชาวอเมริกัน  ในจ�านวนผลการศึกษา 51 เรื่องที่รายงาน

พฤติกรรมด้านสารนิเทศของนักวิทยาศาสตร์ช่วงก่อนปี 1985 

มีถึง 43 เรื่องที่แสดงให้เห็นปรากฏการณ์ดังกล่าวอย่างชัดเจน 

(Poole, 1985 อ้างถึงใน Bierbaum, 1990) 

 นอกจากการเลือกใช้วธิรีวบรวมสารนเิทศ การประเมิน

สารนิเทศรายรายการก็เป็นไปตามหลักการนี้  จากการศึกษา

กระบวนการหาค�าตอบของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จ�านวน 

23 คน ด้วยการให้นักเรียนคิดออกเสียง พบว่านักเรียนประเมิน

สารนิเทศบนเว็บเพียงร้อยละ 15 ของการเรียกชมเพจ และใน

การประเมินนักเรียนไม่ได้ใช้เกณฑ์ท่ีตนเองระบุว่าเป็นเกณฑ์ที่

ส�าคัญเสมอไป เนื่องจากระยะเวลาที่จ�ากัด การขาดแรงจูงใจ 

และความไม่สะดวก (Walraven, Brand-Gruwel, & Boshuizen,

2009)

เ พี ย ร พ อ

กองกระดาษ	พิกเซล	และคนอื่นๆ

เรื่อง อนุวัตร			บรรณารักษ์สกุล

	 นักเอกสารสนเทศ	

 Lu และ Yuan (2011) เสนอว่าการอธิบายด้วยหลัก

ดังกล่าวยังมีข้อบกพร่อง เนื่องจากในการค้นคว้าผู้ค้นคว้าจะ

ไม่ลดความพยายามจนถงึขัน้ท่ีท�าให้คณุภาพสญูสิน้ แต่จะหาจดุ

สมดุลระหว่างความพยายามน้อยท่ีสุดกับความม่ันใจในการ

ตัดสินใจ  ทั้งสองออกแบบการวิจัยโดยเพิ่มตัวแปรที่บ ่งชี้

ระดับความต้องการสารนิเทศของผู้ค้นคว้า  ตัวแปรนี้มาจาก

ความแตกต่างระหว่างระดับความรู้ที่มีอยู่ ณ ขณะที่ผู้ค้นคว้า

ประสบกับค�าถามกับระดับความรู้ที่จ�าเป็นส�าหรับการตอบ

ค�าถามนั้น  ประชากรของการศึกษาคือผู้จัดการศึกษาต่อเนื่อง

ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือของ

สหรัฐอเมริกา จ�านวน 612 คน  ในจ�านวนนี้ 149 คน ส่งแบบ

ส�ารวจที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์ได้กลับคืนมา

 ผลการวิเคราะห์สนับสนุนสมมติฐานบางส่วน คือ ใน

สถานการณ์ที่ความต้องการสารนิเทศอยู่ในระดับปานกลาง 

ผู้ค้นคว้าจะเลือกสารนิเทศที่เข้าถึงง่ายมากกว่าสารนิเทศที่

มีคุณภาพ แต่เมื่อระดับความต้องการสูง (ระดับความรู้ต�่า) 

คุณภาพจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากกว่า (สถานการณ์ที่

ระดับความต้องการต�่า ผู้ค้นคว้ามีความรู้ในเรื่องนั้นเป็นอย่างดี

คุณภาพกับการเข ้าถึงกลับมีอิทธิพลพอๆ กัน ในประเด็นนี้ 

ผู้วจิยัอธบิายว่าสารนเิทศทีค่ณุภาพต�า่ไม่เป็นประโยชน์ต่อผูค้้นคว้า

ที่มีความรู้สูง ผู้ค้นคว้าจึงไม่เลือกใช้)

 ปัญหาคือเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าระดับความจ�าเป็น

ที่เรารับรู้ที่ท�าให้เราไม่ขวนขวายเข้าถึงสารนิเทศที่เราต้องการ 

เป็นระดับความจ�าเป็นที่แท้จริงไม่ใช่ระดับความจ�าเป็นที่

บิดเบือนเพราะความเกียจคร้าน

 Camerer และคณะ (1997) วิเคราะห์บันทึกการให้

บริการแท็กซี่ในเมือง New York จาก 3 ช่วงเวลาในปี 1988, 

1990 และ 1994 ครอบคลุมการท�างาน 1,826 กะ ของคน

ขับแท็กซี่ 1,209 คน ทั้งที่เป็นเจ้าของรถ ผู้เช่ารายสัปดาห์/

รายเดือนและผู ้เช ่ารายวัน แล้วสรุปว่ารายได้ของคนขับ

แท็กซี่แปรผกผันกับจ�านวนชั่วโมง นั่นคือในวันที่มีรายได้น้อย 

(ไม่ค่อยมีผู้โดยสาร) คนขับแท็กซี่จะท�างานนานกว่าวันที่มีผู้

โดยสารต่อเนื่อง (วันที่ฝนตกหนัก วันที่รถไฟฟ้าขัดข้อง วัน

จันทร์ วันที่มีการประชุมขนาดใหญ่)  ที่เป็นเช่นนี้เพราะคนขับ

แท็กซี่มีเป้าหมายรายได้ต่อวันอยู่ในใจ เมื่อท�างานได้ตามเป้า

หมายที่วางไว้แล้วจึงเลิกงาน

 ผู้วิจัยวิเคราะห์ต่อไปว่าหากคนขับแท็กซี่ท�างานด้วย

จ�านวนช่ัวโมงท่ีเท่ากันทุกวนั (จ�านวนชัว่โมงต่อเดอืนยงัเท่าเดมิ) 

รายได้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร  ร้อยละ 5 คือจ�านวน

เงินที่จะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย  ยิ่งกว่านั้นหากท�างานมากขึ้นใน
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วันที่มีผู้โดยสารต่อเนื่องแล้วเปลี่ยนไปส่งรถเร็วในวันที่ไม่ค่อยมี

ผูโ้ดยสารแทน รายได้จะเพิม่ขึน้ถงึร้อยละ 10  ระดบัความจ�าเป็น

ท่ีคนขับแท็กซี่รับรู ้ที่ท�าให้เลิกงานเร็วในวันที่ยังมีผู ้โดยสาร

อย่างต่อเนื่องอาจไม่ใช่ระดับความจ�าเป็นที่แท้จริง

 ปิดฉากลงไปแล้ว กับกีฬาบุคลากรประจ�าปี 2558 

“มหิดลเกมส์ ” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 31 มีนาคม 2558 

ทางสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

และพชิติรางวลัจากกฬีาประเภทต่างๆ มาทัง้หมด 4 เหรยีญทอง

3 เหรียญเงินและ 2 เหรียญทองแดง รวมรายชื่อนักกีฬาที่

เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยไปแข่งขันกีฬา สกอ. ทั้งหมด 5 คน 

ประกอบด้วย นายพัชรศิษฏ์ ปีเจริญ จากกีฬาแบดมินตัน 

รศ.ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ ดร.ปรเมศวร์ เหล่าสินชัย 

ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง และ ดร.ภิรมย์ เชนประโคน จากกีฬา

กอล์ฟ และ ดร.ปรเมศวร์ เหล่าสินชัย จากกีฬาเทนนิส พวก

เราชาวนวัตกรรมฯ ขอส่งแรงใจขอให้ทุกท่านประสบความ

ส�าเร็จได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬา สกอ. ครั้งนี้กลับ

มาให้พวกเราด้วยนะคะ

-	แบดมินตันชายคู่	และ	แบดมินตันคู่ผสม

 นายพัชรศิษฏ์ ปีเจริญ ได้ 2 เหรียญทอง  

-	เทนนิส	คู่ผสม	และ	เทนนิสชายคู่ทั่วไป

 ดร.ปรเมศวร์ เหล่าสินชัย  ได้ 2 เหรียญทอง

-	กระโดดไกลชาย	รุ่นอายุ	45-49	ปี	

 รศ.ดร.วรรณพงษ์  เตรียมโพธิ์  ได้เหรียญเงิน

-	จักรยานเพื่อสุขภาพ	รุ่น	ชายคู่อายุรวมกันไม่เกิน	60	ปี	

 นายน�าโชค ขุนหมื่นวงค์ และ นายวรากร นิ่มอนงค์  

 ได้เหรียญเงิน

-	จักรยานเพื่อสุขภาพ	รุ่น	หญิงคู่อายุรวมกันไม่เกิน	60	ปี 

 นางสาวจิราภรณ์ การะเกตุ และ นางสาวพิชามญชุ์ 

 สร้อยเซียน  ได้เหรียญเงิน

-	กรีฑา	รุ่นอายุ	45-49	ปี		100	เมตรชาย 

 รศ.ดร.วรรณพงษ์  เตรียมโพธิ์   ได้เหรียญทองแดง

-	กอล์ฟ	ไฟลท์	C	

 รศ.ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ ได้เหรียญทองแดง 

นายพัชรศิษฏ์ ปีเจริญ

ดร.ปรเมศวร์ เหล่าสนิชัย  

นายน�าโชค ขนุหมืน่วงค์และ นายวรากร นิม่อนงค์  

น.ส.จริาภรณ์ การะเกตุ

และ น.ส.พชิามญชุ ์สร้อยเซียน
รศ.ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์
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 กาแฟเป็นเครื่องดื่มแก้ง่วงที่อยู่คู่กับมนุษย์มานานนับ

พันปี กาแฟถูกพบครั้งแรกเมื่อเด็กเลี้ยงแพะในเอธิโอเปียชื่อ   

คาลดี สังเกตเห็นว่าแพะของเขาได้กินผลของต้นไม้ชนิดหนึ่ง

เข้าไปแล้วเกิดอาการคึกคักผิดปกติ จึงไปแจ้งกับอิหม่ามคนหนึ่ง 

จึงได้ทดลองน�าผลจากต้นดังกล่าวมาต้มกินแล้วพบว่าช่วยให้

หายง่วงได้ เครื่องดื่มนี้จึงได้รับการเผยแพร่จนถึงมือชาวอาหรับ

ผู้ปลูกและส่งออกกาแฟเจ้าแรกของโลก และมีคนเรียกเครื่อง

ดื่มชนิดนี้ว่า Kawah ซึ่งแปลว่า พลัง ส�าหรับในประเทศไทยมี

การคาดการณ์ว่ากาแฟเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยอยุธยา 

จนในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้มีการปลกูกาแฟในพระบรมมหาราชวงั 

จากนั้นช่วงปี ค.ศ. 1870 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดตุงฮูร์สโตร์ได้ถือ

ก�าเนิดขึ้นในฐานะผู้น�าเข้ารวมถึงคั่วกาแฟจ�าหน่าย ต่อมาในปี 

ค.ศ. 1904 ชาวมุสลิมชื่อ นายตีหมุน ได้ไปแสวงบุญที่นครเม

กกะฮ์แล้วน�ากาแฟพันธุ์โรบัสต้ากลับมาปลูกที่อ�าเภอสะบ้าย้อย 

จังหวัดสงขลา นับเป็นต้นก�าเนิดกาแฟโรบัสต้าในภาคใต้ของ

ไทย จากนั้นในปี ค.ศ. 1983 จึงมีการส่งเสริมให้ปลูกกาแฟสาย

พันธุ์หลักอีกสายพันธุ์อย่างอาราบิก้าในภาคเหนือเพื่อแทนการ

ปลูกฝิ่น

 กาแฟมีหลายประเภท แตกต่างกันไปตามชนิดเมล็ด 

วิธีการชงและรสชาติ ชอบหรือสะดวกแบบไหนก็เชิญเลือกสรร

ตามใจชอบ

1) กาแฟสด / กาแฟคั่วบด

 กาแฟท�าสดใหม่ เริ่มจากการบดเมล็ดกาแฟอาราบิก้า

และชงเดี๋ยวนั้นมีให้เลือก 2 แบบ

- กาแฟสดชงด้วยเครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ อุปกรณ์ชงกาแฟ

ทันสมัยที่ชนชาติอิตาเลียนคิดค้น หลักการท�างานคือใช้แรงดัน

ไอน�้าผ่านกาแฟบดละเอียด กลั่นออกมาเป็นน�้ากาแฟ การชง

ลักษณะนี้ใช้เมล็ดคั่วเข้มเสิร์ฟในแก้วขนาดเล็ก มีหน่วยเรียก

เป็นช็อต (ปริมาณ 1 ออนซ์ หรือ 25 – 30 มิลลิลิตร) เมื่อ

ผสมน�้าและนมก็สร้างสรรค์เมนูกาแฟได้อีกมากมาย

- กาแฟชงมือ (Hand Craft หรือ Slow Bar) กาแฟสด

แบบชงมือมักพบได้ตามร้านกาแฟอิสระ การชงสไตล์ Slow 

Bar จะใช้เมล็ดคั่วอ่อน น�ามาบดแล้วผ่านน�้าร้อนเพื่อรักษา

รสชาติดั้งเดิมของกาแฟ กาแฟสไตล์นี้จึงมักไม่ขมเข้มและติด

เปรี้ยว รสชาติจากอุปกรณ์ต่างชนิดจะแตกต่างกันไป 

2) กาแฟแคปซูล

 กาแฟแคปซูลคือกาแฟอาราบิก้าคั่วบดละเอียด 

บรรจุในแคปซูล ใช้กับเครื่องชงกาแฟแคปซูลยี่ห้อนั้นๆ วิธีชง

ง่ายมาก แค่หยิบกาแฟแคปซูลรสที่ต้องการใส่เครื่อง เครื่องก็

จะฉีดน�้าแรงดันสูงผ่านแคปซูลและชงกาแฟออกมาให้เราดื่ม 

เป็นเทคโนโลยีสุดสะดวกที่ให้กาแฟคุณภาพเหมือนชงจาก

เครื่องชงเอสเปรสโซ

3) กาแฟสดแบบไทย

 พบได้ตามบูทขายกาแฟขนาดย่อม ใช้กาแฟอาราบก้ิา

บดชงแต่ปรุงรสด้วยนมหรือนมข้นหวาน กาแฟสดที่ได้จึงมัก

มีรสชาติหวานมัน มีเมนูหลากหลาย ราคาไม่แพง เป็นที่นิยม

ของพนักงานออฟฟิศ

4) กาแฟส�าเร็จรูป

 กาแฟส�าเร็จรูป ท�าจากกาแฟโรบัสต้า มีลักษณะเป็น

ผงหรือเกล็ด แค่ชงในน�้าร้อนก็ดื่มได้ทันที มีรสชาติคงที่ แล้ว

ยังมีแบบปรุงส�าเร็จ 3 in 1 ให้เลือกอีกด้วย นอกจากชงเอง

แล้วก็หาซื้อได้ตามร้านกาแฟรถเข็นทั่วไป แต่อาจได้รสชาติ

ต่างออกไปตามมือคนชง

เรือ่งน่ารูข้องกาแฟ 
ที่คุณ(อาจ)ยังไม ่รู ้

ส รุ ป เ ห รี ย ญ 
กฬีาบคุลากร	58

เรื่อง  น�าโชค	ขุนหมื่นวงค์				เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

สาระน่ารู้

ต้นก�าเนิดของกาแฟ

ประเภทของกาแฟ

รศ.ดร.วรรณพงษ์  เตรียมโพธิ์
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5) กาแฟพร้อมดื่ม

 กาแฟพร้อมดื่มหรือกาแฟกระป๋อง ท�าจากเมล็ด

กาแฟโรบัสต้า เหมาะส�าหรับคนชอบความสะดวก รสชาติ

เอาใจผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ ได้รับความนิยมในประเทศแถบ

เอเชียที่ต้องการเครื่องดื่มเย็นๆ ช่วยเพิ่มความสดชื่นและ

คลายง่วง

6) กาแฟโบราณ

 กาแฟสไตล์ไทยดั้งเดิม ที่เกิดจากการน�าเมล็ดกาแฟ

โรบัสต้ามาใส่ส่วนผสมอื่นๆ เช่น ข้าวโพด ถั่ว งา เนย เมล็ด

มะขาม (กาแฟโบราณจึงอาจเรียกอีกชื่อว่า กาแฟเมล็ด

มะขาม) น�ามาบดเป็นผงชงกับน�้าร้อนโดยใช้ถุงกรองกาก

กาแฟ แล้วเติมนมข้นหวานหรือน�้าตาลทราย จึงมีรสชาติเข้ม

ข้นและหวาน เครื่องดื่มอย่างโอเลี้ยง (กาแฟด�าเย็น) โอยัวะ 

(กาแฟด�าร้อน) ก็เป็นสูตรหนึ่งของกาแฟโบราณ 

7) กาแฟ Decaf 

 Decaf ย่อมาจากค�าว่า Decaffeinated หมายถึง

กาแฟอาราบก้ิาทีส่กดัคาเฟอนีออกจนเหลอืไม่เกนิ 3 เปอร์เซน็ต์

เป็นทางเลือกส�าหรับผู้ที่อยากดื่มกาแฟ แต่แพ้คาเฟอีนหรือ

ไม่อยากได้รับคาเฟอีนเกินขนาด

 เคยเป็นไหมที่เดินเข้าไปในร้านกาแฟแบบเก้ๆ กังๆ 

ท�าตัวไม่ถูกเพราะไม่รู้จะสั่งอะไร งงกับชื่อเมนูที่ละลานตาไป 

หมด หรือบางร้านก็ไม่มีเมนูให้ดู ปัญหานี้จะหมดไปเมื่อเรารู้

ว่าเมนูนี้เขาท�าอย่างไร

Ristretto (รสิเทรตโต) แปลว่า เข้มข้น

หมายถึง เอสเปรสโซแบบเข้มข้นจัด 

มีปริมาณของช็อตปกติ

Macchiato (แมคคิอาโต) แปลว่า

รอยเลอะ รอยด่าง หมายถึงฟองนม

ที่โปะบนเอสเปรสโซ 1 – 2 ช็อต

Breve (เบรเว) แปลว่า สั้น เมนูนี้

หมายถึง เอสเปรสโซใส่นมและครีม

อย่างละครึ่ง เรียกว่า Half & Half

Affogato (อัฟโฟกาโต) แปลว่า จม 

หมายถึง กาแฟร้อนท่ีราดลงบน

ไอศกรีมวานิลลา

Lungo (ลงุโก) แปลว่า นาน หมายถงึ 

เอสเปรสโซท่ีใช้เวลาชงนานและมี

ปริมาณประมาณ 3 ออนซ์

Cappuccino (คาปูชิโน) เป็นชื่อ

เมนูแบบดั้งเดิม ใช้จนเป็นค�าสากล 

เมนูนี้มีเอสเปรสโซ นมร้อนและ

ฟองนม ในสัดส่วนเท่ากัน

Espresso Doppio (เอสเปรสโซ 

ดอปปิโอ)   doppio  มีความหมาย

เดียวกับ double เมนูนี้จึงหมายถึง 

เอสเปรสโซ 2 ช็อตในแก้วเดียว

สั่งอย่างไรให้ตรงใจ

Americano (อเมรกิาโน) เอสเปรสโซ 

1 – 2 ชอ็ต เทใส่น�า้ร้อน เป็นกาแฟ

สไตล์อเมรกัิน

Latte (ลาเต้) แปลว่า นม ลาเต้จึงเป็น

ชื่อของกาแฟใส่นมร้อนปิดท้ายด้วย

ฟองนม

Mocha (มอคคา) เป็นช่ือของท่าเรอืใน

เยเมนและกาแฟจากเยเมนที่ให้กลิ่น

หอมช็อกโกแลต เป็นการชงกาแฟท่ีใส่

ช็อกโกแลตและนมร้อน

- ดืม่แต่พอดี

 กาแฟมีทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะฉะนั้นเราควรดื่ม

กาแฟในปรมิาณท่ีแนะน�าต่อวนั หากมากไปก็อาจจะเกิดโทษ

กบัร่างกายของเราได้ มาดูประโยชน์และโทษของกาแฟกนั

ดกีว่า

อ้างอิง

10 ข้อดแีละข้อเสยี ของการดืม่กาแฟ (ออนไลน์). (2557). 

 สบืค้นจาก http://www.thaigoodview.com/node/164028

 [12 ธนัวาคม 2557] 

กาแฟ สรรพคณุและประโยชน์ของกาแฟ 40 ข้อ (ออนไลน์). (2557). 

 สบืค้นจาก http://frynn.comกาแฟ/ [12 ธนัวาคม 2557]

ทรงกลด บางยีข่นั (บรรณาธกิาร).  (2557). a day (163).

 1. มีงานวจัิยหลายงานท่ีระบุว่าเมล็ดกาแฟมีสาร 

คาเฟอีนที่มีฤทธิ์กระตุ้นหัวใจและกระตุ้นประสาทส่วนกลาง 

การดืม่กาแฟจึงช่วยกระตุน้ระบบประสาท ท�าให้ตาแขง็ นอน

ไม่หลับ ท�าให้ร่างกายสดช่ืน ขจัดความเซือ่งซมึและอ่อนล้าได้

 2. ปรมิาณคาเฟอีนในกาแฟท่ีเหมาะสมสามารถช่วย

ลดอาการหงดุหงดิ อารมณ์ซมึเศร้า รวมถงึความเครยีดได้

 3. ช่วยลดความเส่ียงของโรคอัลไซเมอร์

 4. กาแฟมีสรรพคุณช่วยบ�ารงุหวัใจ และช่วยลดความ

เส่ียงของการเกิดโรคหวัใจ

 5. มีงานวจัิยท่ีระบุว่าคาเฟอนีสามารถช่วยกระตุน้ให้

เกิดการใช้พลังงานของร่างกาย ท�าให้ไขมนัเกดิการสลายตวั

มากขึน้ การดืม่กาแฟจึงอาจช่วยในเรือ่งของการลดน�า้หนกัได้

 6. กาแฟสามารถลดความเสีย่งของการเกดิการอดุใน

เส้นเลือดได้ถงึ 43 เปอร์เซน็ต์

 7. การดืม่กาแฟสามารถช่วยป้องกนัการเกดิโรคหอบ 

ช่วยบรรเทาอาการหอบหดื แก้หอบหดืได้

 1. คาเฟอีนมีคุณสมบตัคิล้ายยาเสพตดิอย่างอ่อน ผูท้ี่

ดืม่กาแฟจึงมักต้องดืม่เป็นประจ�า หรอืทีเ่รยีกว่า “ตดิกาแฟ”

 2. มีค�าแนะน�าว่าผู้ท่ีมคีวามดนัโลหติสงู ควรหลกีเลีย่ง

การดืม่กาแฟในปรมิาณสูง

 3. หากร่างกายได้รบัคาเฟอนีสงูกว่า 150 มลิลกิรมัต่อ

วนั คาเฟอีนจะไปแทรกแซงการนอนหลบั ท�าให้นอนหลบัยาก

 4. การดืม่กาแฟอาจท�าให้หวัใจเต้นเรว็กว่าปกตหิรอื

เต้นไม่เป็นจังหวะได้ เนือ่งจากคาเฟอนีในกาแฟมฤีทธิก์ระตุน้

กล้ามเนือ้หวัใจโดยตรง จึงส่งผลให้อตัราการบบีตวัของหวัใจ

และปรมิาณของเลือดท่ีสูบฉดีต่อนาทเีพิม่ขึน้

 5.ผู้ท่ีดืม่กาแฟเป็นประจ�า หากหยดุดืม่กะทนัหนัจะ

ท�าให้มีอาการปวดศีรษะ กระสบักระส่าย ร่างกายอ่อนเพลยี 

และง่วงนอนได้

 6. สาร theobromine ในกาแฟอาจท�าให้มอีาการ

ปวดแสบท่ีล้ินป่ีได้

 7. คาเฟอีนมีฤทธิก์ระตุน้การหลัง่ของกรด pepsin 

และ gastrin ซึง่อาจท�าให้โรคแผลในกระเพาะอาหารและล�าไส้

รนุแรงขึน้ได้

 เป็นอย่างไรกันบ้างครับส�าหรับเรื่องราวของกาแฟ

ท่ีได้อ่านกันไป หวงัว่าคงจะเป็นประโยชน์กบัผูอ่้านทกุท่าน

ไม่มากก็น้อย หากท่านอ่านมาถงึบรรทดันีอ้าจจะเมือ่ยล้า

สายตา หรอือาจจะง่วงนอน ลองลุกขึ้นไปหากาแฟมาดื่มซัก

แก้วนะครบั....

ประโยชน์ของการดื่มกาแฟ

โทษจากการดื่มกาแฟ




