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 ค าน า 

          การจดักิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อความเขา้ใจวฒันธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน มีวตัถุประสงค ์

คือ เพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจในความส าคญัของอาเซียน เพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจและปรับตวัเขา้กบัวฒันธรรมของ

ประเทศในอาเซียน และ เพื่อใหน้กัรียนมีความมัน่ใจมากข้ึนเม่ือเผชิญกบับุคคลท่ีมาจากกลุ่มประเทศ

อาเซียน 

          ขอบเขตการศึกษาคร้ังน้ี คือ แนวคิดวธีิการสอนบทบาทสมมติ วฒันธรรมของกลุ่มสมาชิกอาเซียน 

ปัญหาการเรียนรู้ในรายวชิาอาเซียน และ วธีิแกปั้ญหาในรายวชิากลุ่มอาเซียน 

          การศึกษาคร้ังน้ีคณะผูจ้ดัท าหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ จะเกิดประโยชน์สูงสุด ผูท่ี้อ่านรายงานจะมีความเขา้ใจ

ในความส าคญัของอาเซียน มกัารเขา้ใจและปรับตวัเขา้กบัวฒันธรรมอาเซียนได ้และมีความมัน่ใจมากข้ึน
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กิตติกรรมประกาศ 

                     บทความวชิาการ การจดักิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อความเขา้ใจวฒันธรรมของประเทศสมาชิก

อาเซียน(The Role Playing for ASEAN Culture) ประสบความส าเร็จไปไดด้ว้ยดี ดว้ยความเมตตาจากหลาย

ส่วน 

                     ขอขอบพระคุณ นายอวรุิทธ์  กิตติวรรุทธ์ ผูอ้  านวยการโรงเรียน คณะผูบ้ริการและคณะครู

อาจารย ์โรงเรียนอ ามาตยพ์านิชนุกลู ทุกท่าน 

                     ขอขอบคุณ นายบดินทร์ บวัเกตุ ครูผูส้อนและท่ีปรึกษารายวชิา IS1 การศึกษาคน้ควา้และสร้าง

องคค์วามรู้ 

                     ขอขอบคุณนางทศันีย ์ธรรมทกัษ ์และนางวลัภา มีแตม้ ผูใ้หค้  าปรึกษาในการเขียนบทความทาง

วชิาการ 

                    ขอขอบคุณูปการท่ีเกิดจากการเขียนบทความทางวชิาการเร่ืองน้ีใหแ้ด่บุพการี คณะครูและคณะ

นกัเรียนในสถานศึกษา โรงเรียนอ ามาตยพ์านิชนุกลู
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ประชาคมอาเซียนจะเปิดประชาคมปี พ.ศ. 2558 ท าใหป้ระเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนปรับตวัและ

เตรียมพร้อมส าหรับการเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญั ความต่างจากวฒันธรรม ท าใหเ้กิดปัญหา เช่น การไม่เขา้ใจใน

วฒันธรรมระหวา่งชาติ ระหวา่งบุคคลหรือประเทศ 

จากความไม่เขา้ใจของวฒันธรรมท าให้เกิดปัญหาหลายดา้น ปัญหาใหญ่ปัญหาหน่ึงในปัจจุบนั คือ 

ปัญหาดา้นวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนา โดยประเทศในกลุ่มอาเซียนมีประเทศนบัถือศาสนาต่างกนั เช่น 

ประเทศท่ีนบัถือศาสนาอิสลามและประเทศท่ีนบัถือศาสนาพุทธ และเป็นท่ีทราบกนัดีวา่ ศาสนาอิสลาม

เคร่งครัดในเร่ืองการรับประทานเน้ือสุกรซ่ึงตรงกนัขา้มกบัศาสนาพุทธโดยส้ินเชิงและในปัจจุบนัแมป้ระชาคม

อาเซียนจะยงัไม่เปิดแต่ยงัคงพบเห็นปัญหาน้ีข้ึนภายในประเทศ ดงันั้นหากประชาคมอาเซียนเปิดข้ึน ปัญหา

ความต่างทางวฒันธรรมน้ีคงจะเป็นปัญหาใหญ่ในกลุ่มสมาชิกอาเซียนอยา่งแน่นอน 

จากเหตุท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าใหเ้ห็นถึงปัญหาเล็กๆ แต่หากเปิดประชาคมอาเซียนจะมีการ

แลกเปล่ียนระหวา่งบุคคลหรือประเทศได ้การแกไ้ขใหดี้ข้ึนโดยเลือกใชว้ธีิบทบาทสมมติเพื่อให้เขา้ใจ มัน่ใจ

มากยิง่ข้ึน อาจเป็นทางเลือกหน่ึงในความรู้เร่ืองของประเทศสมาชิกอาเซียนและไม่เบ่ือในการเรียนรู้ 

1. แนวคิดวธีิการสอนโดยบทบาทสมมติ 

1.1 ความหมาย 

ทิศนา แขมณี (2550 :358) กล่าวถึงวธีิการสอนโดยใชก้ารแสดงบทบาทสมมติ                   

คือกระบวนการท่ีผูส้อนใชใ้นการช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดโดยการใหผู้เ้รียน

สวมบทบาทในสถานการณ์ซ่ึงมีความใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงและแสดงออกมาตามความรู้ ความคิด 

ความรู้สึก และพฤติกรรมท่ีสังเกตพบวา่ เป็นขอ้มูลภายในอภิปรายเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค ์

1.2 ความส าคญัและจุดมุ่งหมาย 

ระววีรรณ วุฒิประสิทธ์ิ (2530 :74-75) อธิบายจุดมุ่งหมายในการใชบ้ทบาทสมมติไว้

ดงัน้ี 
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1) เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัเจตคติและความคิดต่างๆอยา่ง

กวา้งขวาง 

2) เพื่อใหผู้ส้อนทราบถึงเจตคติและความคิดของผูเ้รียน 

3) เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจเก่ียวกบัสถานการณ์ต่างๆทางสังคมไดก้วา้งขวาง

ยิง่ข้ึน 

4) เพื่อเตรียมผูเ้รียนในการปฏิบติัเทคนิคบางอยา่งในสถานการณ์จริง 

5) เพื่อช่วยในการทดสอบสมมติฐานส าหรับการแกปั้ญหา 

6) เพื่อฝึกความเป็นผูน้ าและทกัษะอ่ืนๆ ทางสังคมแก่ผูเ้รียน 

1.3 ลกัษณะของบทบาทสมมติ 

สิริวรรณ ศรีพหล และ พนัทิพา อุทยัสุข (2540 :105-106) กล่าววา่การแสดงบทบาท

สมมตินั้น เป็นวธีิการสอนท่ีครูใชส้อนกนัมากในปัจจุบนัเพราะขั้นตอนการสอนไม่ยากหรือซบัซอ้นมากเท่าใด

นกั โดยทัว่ไปการแสดงบทบาทสมมติเพื่อน ามาปฏิบติัในหอ้งเรียนนั้นอาจแยกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

1) การแสดงบทบาทสมมติท่ีไม่มีการเตรียมมาล่วงหนา้ ผูส้อนจะผกูเร่ืองหรือ

ประเด็นเสียก่อนแลว้น ามาเล่าใหผู้เ้รียนฟัง พร้อมกนันั้นก็จะก าหนดตวัผูแ้สดงและบทบาทละครอยา่งคร่าวๆ 

โดยอาจเพิ่มรายละเอียดตามความเหมาะสมและตามความเห็นของผูแ้สดงเอง 

2) การแสดงบทบาทสมมติท่ีไม่มีการเตรียมมาล่วงหนา้ วธีิการน้ีอาจใชร้ะหวา่ง

บทเรียนหรือเร่ิมตน้บทเรียนเพื่อเร้าความสนใจของผูเ้รียนเป็นตน้วา่ระหวา่งผูส้อนก าลงัสอนเร่ืองหนา้ท่ี

พลเมืองของบุคคลในอาชีพต่างๆและความส าคญัของหนา้ท่ีท่ีมีต่อสังคม ผูส้อนอาจเรียกผูเ้รียน 4-5 คนออกไป 

แสดงบทบาทของบุคคลในอาชีพต่างๆกนั หลงัจากนั้นก็จะใหผู้เ้รียนในชั้นวจิารณ์บทบาทท่ีแสดงไปแลว้ 

1.4 วธีิการสอนแบบบทบาทสมมติ 

การสอนแบบบทบาทสมมตินั้นเป็นการฝึกใหผู้เ้รียนไดป้ระสบการณ์ท่ีคลา้ย

เหตุการณ์จริง เพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้ความมัน่ใจและเขา้ใจในเหตุการณ์นั้นๆ ไดดี้ การเรียนการสอนแบบบทบาท

สมมติจึงควรมีการจดัเตรียมการสอนไวเ้พื่อไม่ใหเ้กิดความผดิพลาด ทิศนา แขมณี (2550 :358-359) ไดอ้ธิบาย

ขั้นตอนวธีิการสอน ไวด้งัน้ี 

1) ผูส้อนและผูเ้รียน น าเสนอสถานการณ์ในการแสดงบทบาทสมมติ 

2) ผูส้อนและผูเ้รียนเลือกผูแ้สดงบทบาท 
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3) มีการเตรียมผูส้ังเกตการณ์ 

4) ผูเ้รียนแสดงบทบาทของตนและสังเกตพฤติกรรม 

5) ผูส้อนและผูเ้รียนอภิปราย ความรู้ ความเขา้ใจ ความคิด และความรู้สึก                                

ของการแสดงบทบาทสมมติ 

) สรุปการเรียนรู้ท่ีไดท้ั้งผูเ้รียน และผูส้อน 

                                                7) ผูส้อนประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน     

                                            ระววีรรณ วฒิุประสิทธ์ิ (2,530 : 70) ไดอ้ธิบายขั้นตอนการใชบ้ทบาทสมมติไว้

ดงัน้ี 

1) ก าหนดขอบเขตของปัญหาและก าหนดสถานการณ์และบทบาท 

2) ผูแ้สดงจะตอ้งรู้บทบาทตวัเอง แสดงใหเ้ป็นธรรมชาติ 

3) ผูส้อนและผูเ้รียนช่วยแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการแสดง 

4) ผูส้อนและผูเ้รียนสรุปแนวคิดท่ีไดจ้ากการแสดง 

                                          จากการอธิบายวธีิการสอนทั้ง 2 แบบขา้งตน้ จึงสรุปขั้นตอนการเรียนการสอนไว้

ไดด้งัน้ี 

1) มีการเตรียมสถานการณ์จากผูเ้รียนและผูส้อน 

2) เลือกผูแ้สดงบทบาทสมมติ 

3) ท าการแสดงบทบาทสมมติ 

4) ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมแสดงความคิดเห็น อภิปรายส่ิงท่ีไดกจ้ากบทบาท

สมมติ 

5) ผูส้อนและผูเ้รียนสรุปแนวคิดจากกิจกรรม 

                        1.5 ประโยชน์และผลสัมฤทธ์ิของการเรียนการสอนแบบบทบาทสมมติ 

                                              การสอนแบบบทบาทสมมติเป็นวธีิการสอนท่ีใชอ้ยา่งแพร่หลายทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ พเราะสามารถท าใหผู้เ้รียนและผูส้อนเกิดการเรียนรู้ในดา้นต่างๆหลายดา้น ( เสริมศรี 

ลกัษณศิริ 2,540 : 261-262 ) ดงัน้ี 
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                                                1) ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจวา่พฤติกรรมมรสาเหตุเน่ืองดว้ยขอ้จ ากดัของ

สถานการณ์ต่างๆท าใหผู้เ้รียนไม่ด่วนตดัสินใจและคิดให้รอบคอบ พิจารณาถึงสาเหตุและหาทางแกไ้ข 

                                                2) ช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้เขา้ใจความร้สึกของผูอ่ื้น เพราะตอ้งท างานร่วมกบั

ผูอ่ื้น ดงันั้นควรค านึงถึงความรู้สึกของผูร่้วมงาน 

                                                    3) ช่วยใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสส ารวจวา่ตวัเองเป็นคนลกัษณะใดเน่ืองดว้ยการเรียนการสอน
แบบบทบาทสมมติมีหลายบทบาทใหเ้ลือก เราจึงสงัเกตไดว้า่เราอยากไดบ้ทบาทใดและนัน่แสดงถึงค่านิยม ความเป็นตวัเอง

ของผูเ้รียน 

                                      4) ช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความกลา้แสดงอ 

                        1.6 ขอ้ดีและขอ้เสียและขอ้จ ากดัของการเรียนการสอนแบบบทบาทสมมติ 

                                   ทุกวธีิการสอนยอ่มมีทั้งผลดีและเสีย ดงันั้นควรศึกษาวธีิการนั้นๆเป็นอยา่งไร มี
ขอ้ดีอยา่งไร และควรหาวธีิแกข้อ้เสียนั้นๆ บุญชม ศรีสะอาด (2,541 : 61-62) ไดบ้อกขอ้ดีของการสอนแบบ

บทบาทสมมติ ดงัน้ี 

1) ช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจ ความคิด ความรู้สึกของผูอ่ื้นและเกิด

ความเห็นอกเห็นใจ 

2) ช่วยในการเปล่ียนแปลงเจตคติ 

3) ผูเ้รียนไดรั้บการเตรียมพร้อมก่อนเจอสถานการณืจริง 

4) กระตุน้ใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์

5) พฒันาทกัษะทางสังคมของผูเ้รียน 

6) ใชใ้นการสอนหรือประเมินผลการเรียนรู้ดา้นจิตพิสัย 

7) ผูแ้สดงบทบาทเรียนรู้ท่ีจะจดัระบบความคิด 

8) ฝีกการส่ือสาร 

ขอ้จ ากดั ทศันา แขมมณี (2550 : 361) อธิบายไวว้า่ 

1) เป็นวธีิการสอนท่ีใชเ้วลานาน 

2) ตอ้งมีการเตรียมการและจดัการใหดี้ 
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3) ผูส้อนอาจขาดคุณสมบติัความไวในการรับรู้ปัญหา ท าให้การ

สอนไม่ดีพอ 

4) ผูส้อนจะตอ้งมีไหวพริบในการแกปั้ญหาต่างๆ หากขาด

คุณสมบติัน้ีไปจะท าใหผู้เ้รียนไม่เขา้ใจถึงปัญหาต่อเน่ืองได ้

  2.ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

                         ประเทศในกลุ่มอาเซีบยประกอบดว้ย ประเทศทั้งหมด 10 ประเทศ ซ่ึงมีความแตกต่าง

ทางดา้น ภาษา สังคม และวฒันธรรม ดงัน้ี 

                              2.1 ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) 

                                                  2.1.1 ภาษา มีภาษามาเลย ์เป็นภาราชการ รองลงมาเป็นภาองักฤษและจีน 

                                                 2.1.2 สังคม มีระบบการปกครอง แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์

                                                 2.1.3 วฒันธรรมดา้นการแต่งกาย ส่วนใหญ่สุภาพบุรุษจะแต่งกายดว้ยเส้ือ

แขนยาว ตวัเส้ือยาวถึงเข่า นุ่งกางเกงขายาวแลว้นุ่งโสร่ง ส่วนสตรีจะแต่งกายมิดชิด นุ่งกระโปรงยาว เส้ือ

แขนยาว และมีผา้โพกศรีษะ 

                        2.2 ประเทศกมัพชูา (Cambodia) 

                                                   2.2.1 ภาษา มีภาษาเขมรเป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นภาษาองักฤษ ,ภาษา

ฝร่ังเศส,ภาษาเวยีดนาม และภาษาจีน 

                            2.2.2.สังคม มีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษตัริย์

เป็นประมุขภายใตรั้ฐธรรมนูญ 

                            2.2.3.วฒันธรรมดา้นการแต่งกาย สตรีนิยมนุ่งผา้ถุงสีด า เน้ือมนั คาดเขม็ขดั ใส่เส้ือสี 

สุภาพบุรุษนิยมนุ่งผา้โจงกระเบน ใส่เส้ือคอปิด ขดักระดุมหา้เมด็ 

                 2.3.ประเทศอินโดนีเซีย(Indonesia) 

                            2.3.1.ภาษา มีภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษาประจ าชาติ รองลงมาคือภาษาองักฤษ,ดทัช์และ

ภาษาชวา 
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                           2.3.2.สังคม มีระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีประธานาธิปดีเป็นประมุขและ

หวัหนา้ฝ่ายบริหาร 

                          2.3.3.วฒันธรรมดา้นการแต่งการ สุภาพบุรุษ จะนุ่งโสร่ง สวมเส้ือคอปิด แขนยาว สวม

หมวกรูปกลม บางคร้ังนุ่งโสร่งทบักางเกงประมาณคร่ึงตวั สตรีจะใชผ้า้ไคน์พนัรอบตวั และใชนุ่้งอยูก่บับา้น

เท่านั้น หรือนิยมเรียกวา่ 

ผา้บาติค   สวมเส้ือ  เคบาจา แขนยาว สวมรองเทา้มีส้นสีสันสวยงาม สตีท่ีนบัถือศาสนาอิสลามจะใชผ้า้คลุม

ศีรษะ 

              2.4.ประเทศลาว(Laos) 

                          2.4.1.ภาษา มีภาษาลาวเป็นภาษาประจ าชาติ มีการใชท้ั้งในส่วนของภาษาพดูและภาษาเขียน 

                         2.4.2.สังคม มีระบบการปกครองดว้ยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต ์โดยมีพรรคประชาชน

ปฏิวติัลาวเป็นองคก์รการเมืองสูงสุดช้ีน าการบริหารประเทศ 

                        2.4.3.วฒันธรรมดา้นการแต่งกาย สุภาพสตรี นิยมนุ่งผา้ซ่ินทอลาย ใส่เส้ือแขนยาว

ทรงกระบอก และมีสไปเฉียงพาดไหล่ สุภาพบุรุษนิยมนุ่งโจงกระเบนและสวมเส้ือชั้นนอกกระดุมเจด็เมด็ 

              2.5ประเทศเวยีดนาม(Vietnam) 

                         2.5.1.ภาษา มีภาษาเวยีดนามเป็นภาษาราชการ 

                        2.5.2.สังคม มีระบอบการปกครองแบบสังคมนิยมโดยพรรคคอมมิวนิสตเ์ป็นพรรคการเมือง

เดียว 

                        2.5.3.วฒันธรรมดา้นการแต่งการ สุภาพสตรีนุงกางเกงแพรยาว สวมเส้ือแขนยาว คอตั้งสูง 

เส้ือยาวลงมาจรดขอ้เทา้ ผา่ 2 ขา้ง สวมรองเทา้เกียะส้นสูง สุภาพบุรุษแต่งกายคลา้ยสตรี บางคร้ังสวมเส้ือ

กุยเฮง สวมหมวกสีด าเยบ็ดว้ยผา้ไม่มีปีก 

                  2.6.ประเทศไทย(Thailand) 

                          2.6.1ภาษา มีภาษาไทยเป็นภาษาราชการ 
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                         2.6.2.สังคม มีระบบการปกครองแบประธิปไตยแบรัฐสภา อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น

ประมุข 

                         2.6.3.วฒันธรรมดา้นการแต่งกาย สุภาพบุรุษจะมีชุดประจ าชาตอท่ีเรียกวา่เส้ือพระราชทาน 

และส าหรับชาวบา้นนิยมสวมผา้ขาวมา้ สุภาพสตรีนิยมสวมผา้ไทย ซ่ึงท าจากผา้ไหมและผา้ทอมือต่างๆ

น ามาท าเป็นผา้สไบ 

                 2.7.ประเทศฟิลิปปินส์(Philippines) 

                         2.7.1.ภาษา มีภาษาฟิลิปิโน และภาษาองักฤษเป็นภาษาราชการและมีภาษาประจ าชาติ คือ 

ภาษาตากาล็อก 

                        2.7.2.สังคม มีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบประธานาธิปดีเป็นประมุขและ

หวัหนา้ฝ่ายบริหาร 

                        2.7.3.วฒันธรรมดา้นการแต่งกาย เส้ือคอกวา้งแบบตะวนัตกแขนยกตั้งเป็นปีกกวา้ง ท าดว้ยผา้ 

นุ่งกระโปรงติดกบัเส้ือเป็นชุดเดียวกนั บุรุษจะสวมเส้ือแขนยาวท าจากใบสับปะรด นุ่งกางเกงแบบสากล 

                2.8.ประเทศสิงคโปร์(Singapore) 

                       2.8.1.ภาษา มีภาษามาเลยเ์ป็นภาษาราชการ รองลงมา คือภาษาจีนกลาง 

                      2.8.2.สังคม มีระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย

สูงสุด 

                      2.8.3.วฒันธรรมดา้นการแต่งกาย สตรีสวมเส้ือและผา้ถุงเป็นผา้ปาเตะ๊สีสันสดใส คอกลมกวา้ง

เขนเส้ือยาวสามส่วน สุภาพบุรุษ สวมเส้ือแขนยาวคอจีน สวมกางเกงขายาว เส้ือเป็นผา้แพรจีน 

               2.9.ประเทศมาเลเซีย(Malaysia) 

                    2.9.1.ภาษา มีภาษามาเลยเ์ป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นภาษาองักฤษและภาษาจีน 

                   2.9.2.สังคม มีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา 
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                  2.9.3.วฒันธรรมดา้นการแต่งกาย สุภาพบุรุษนิยมนุ่งโสร่งสวมเส้ือปล่อยชายยาวคลุมทบัโสร่ง 

สวมหมวกก ามะหยีด่  า สตรีนิยมสวมเส้ือแขนยาว ชายเส้ือยาวถึงเข่า สวมกระโปรงคลุมตาตุ่ม คลุมศีรษะดว้ย

ผา้บางขาวสตรีมุสลิมสวมฮิญาบ 

2.10 ประเทศเมียนมาร์หรือพม่า(Myanmar) 

  2.10.1 ภาษา มีภาษาพม่าเป็นภาษาราชการ 

  2.10.2 สังคม มีระบบการปกครองแบบเผด็จการทางทหาร ปกครองโดนรัฐบาลทหาร

ภายใตส้ภาสันติภาพและการพฒันาแห่งรัฐ 

  2.10.3 วฒันธรรมดา้นการแต่งกาย สุภาพบุรุษนุ่งโสร่ง สีไม่ฉูดฉาด ลายตารางหรือเป็นลาย

ทางยาว ส่วนใหญ่สวมเส้ือสีขาว สตรีนิยมนุ่งโสร่งผา้ฝ้ายและผา้ไหมสีสดใส มีลวดลายดา้นล่าง สวมเส้ือตวั

สั้น คอกลม ผา่อกติดกระดุม5เมด็ แขนกระบอกยาวจรดขอ้มือ บางคร้ังก็นิยมสวมแขนสั้น 

 

3.ปัญหาการเรียนรู้ในรายวชิาอาเซียน 

 ปัญหาการศึกษาในปัจจุบนัท าใหเ้กิดผลกระทบต่อหลายฝ่าย ทั้งฝ่ายนกัเรียน ผูป้กครอง อาจารย ์ตล

อกจนถึงสังคม โรงเรียน ประเทศและโลก 

 ในรายวชิาอาเซียน ปัญหาหลกัๆท่ีท าใหน้กัเรียนหรือผูเ้รียนรู้ไม่เขา้ใจมาจากสองปัญหา นัน่คือ 

 3.1 ปัญหาจากตวันกัเรียน 

  สาเหตุหลกัของปัญหาการศึกษารายวชิาอาเซียนของตวันกัเรียน คือ นกัเรียนขาดแรงจูงใจ

ในการศึกษาหรืออาจถูกส่ิงอ่ืนๆดึงความสนใจในการศึกษาจนท าใหน้กัเรียนไม่เขา้ใจในการเรียนและปญหา

ของนกัเรียนคือ นกัเรียนไม่มีความกระตือรือร้น 

 จากท่ีกล่าวไปขา้งตน้ ส่ิงท่ีท าใหน้กัเรียนส่วนใหญ่ไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียนวิชาอาเซียน

มาจากนกัเรียนสนใจเทคโนโลยแีละส่ือบนัเทิงในปัจจุบนัมีความล ้าหนา้มากขึนจนท าใหน้กัเรียนสนใจส่ิง

นั้นมากกวา่การเรียนการศึกษา 

 ในรายวชิาอาเซียนเป็นส่วนหน่ึงของวชิาสังคม ท าใหน้กัเรียนรู้สึกเบ่ือหน่ายและไม่อยากจะเรียน 

เพราะคิดวา่วชิาแบบน้ีหนา้เบ่ือและสนใจส่ิงอ่ืนมากกวา่การเรียน ดงันั้นจึงท าใหน้กัเรียนเรียนวชิาอาเซียนไม่

เขา้ใจและเป็นปัญหาการศึกษา 
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 3.2 ปัญหาจากอาจารยผ์ูส้อน 

  ปัญหาในการเรียนรู้และศึกษารายวชิาอาเซียน ส่วนหน่ึงเกิดจากครูผูส้อน ซ่ึงมีสาเหตุหลกั

จากครูผูส้อน ดงัน้ี 

   3.2.1 ครูผูส้อนมีความรู้ไม่เพียงพอ 

    ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการฝึกฝนเรียนรู้ของครูใหเ้ท่าทนัศาสตร์ต่างๆ เพื่อใหเ้ท่า

ทนักบัเทคโนยแีละความรู้ใหม่ๆ ครูผูส้อนจึงตอ้งมีความแน่ใจวา่จะท าการสอนในรายวิชาอาเซียนได้

ครบถว้นและเพียงพอ 

   3.2.2 ครูผูส้อนมีความรู้ไม่ถูกตอ้ง 

    ครูผูส้อนนั้นอาจไดรั้บการอบรมและศึกษามาอยา่งเพียงพอ แต่ก็ตอ้งให้

แน่ใจวา่ความรู้เหล่านั้นถูกตอ้งและเป็นจริงก่อนจะถ่ายทอดสู่นกัเรียน เพื่อไม่ใหเ้ส่ียงต่อความผิดพลาดและ

ความเขา้ใจผดิของนกัเรียนในภายหลงั 

    ซ่ึงปัญหาของครูผูอ้สอนขา้งตน้ท่ีไดย้กมา เกิดจากการท่ีครูขาดแรงจูงใจ

ใฝ่สัมฤทธ์ิ ไม่มีแรงบนัดาลใจในการพฒันาตนเอง รวมทั้งยงัขาดการจดัการความรู้ท่ีดีและมิไดมี้โอการ

แลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งกนันัน่เอง 

 

4. วธีิแก้ปัญหาในรายวชิาอาเซียน 

 ปัญหาวชิาอาเซียนมีท่ีมาจาก2สาเหตุ คือ จากตวันกัเรียนและจากครูผูส้อน ซ่ึงปัญหาเหลาน้ีจะตอ้ง

ไดรั้บการแกไ้ข เพื่อใหก้ารเรียนการสอนรายวชิาอาเซียนเป็นไปไดด้ว้ยดีและมีประสิทธิภาพ 

  4.1 การแกปั้ญาจากตวันกัเรียน 

   ปัญหาของนกัเรียนส่วนใหญ่ เน่ืองจากนกัเรียนขาดคามสนใจในการเรียน ดงันั้น 

วธีิแกมี้ดงัน้ี 

   4.1.1 นกัเรียนควรลดการใชเ้ทคโนโลยใีนดา้นท่ีไม่เป็นประโยชน์ใหน้อ้ยลง โดย

ท่ีจะใหผู้ป้กครองหรือเพื่อนช่วย 

   4.1.2 สร้างแรงจูงใจในการเรียน คือ นกัเรียนควรหาขอ้ดีในการเรียนรายวชิา

อาเซียน คิดในแง่ดีและหาผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการเรียน 
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  4.2 วธีิแกปั้ญหาจากครู 

   จากท่ีไดก้ล่าวในบทท่ีแลว้ ส่วนใหญ่ปัญหาท่ีเกิดจากครู คือ เกิดจากการท่ีครูขาด

แรงจูงใจ มีวธีิแกด้งัน้ี 

   4.2.1 การปฏิรูปการผลิตครูและสถาบนัผลิตครู โดยการก าหนดนโยบายการผลิต

ครูใหช้ดัเจนดว้ยการจดัท ายุทธศาสตร์การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา(2547-2556) และผลิตครูแนว

ใหม่หลกัสูตร5ปี ใน8สาขาโดยเร่ิมรุ่นแรกใน8สาขา ส่วนการปฏิรูปสถาบนัการผลิตครู ไดมี้การปฏิรูป

คุณภาพคณาจารยใ์นสถาบนัครู 

   4.2.2 การพฒันาและส่งเสริมครู คณาจารยแ์ละบุคลลากรทางการศึกษา โดยจดัตั้ง

สถาบนัพฒันาและส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาและการก าหนดันโยบายและแผนการ… 
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เอกสารอา้งอิง 

 

ประภสัรา โดตะขนุ .มป.ป.วิธีการสอนโดยใชบ้ทบาทสมมติ (ออนไลน์) .สิบขอ้มูลจาก

http://sites.google.com  เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 

วทิย ์บณัฑิตกุล .2555.ลาว.กรุงเทพฯ:วพีรินท.์ 

____________ .2555.ราชอาณาจกัรไทย.กรุงเทพฯ:วพีรินท.์ 

____________ .2555.เวยีดนาม.กรุงเทพฯ:วพีรินท.์ 

____________ .2555.สิงคโปร์.กรุงเทพฯ:วพีรินท ์

____________ .2555.อินโดนีเซีย.กรุงเทพฯ:วพีรินท ์

วฒันธรรมอาเซียน (ออนไลน์) .มป.ป.สืบคน้ขอ้มูลจาก www.thai-aec.com เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2558. 
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ขอ้มูลผูเ้ขียน 

 

นายโลมา ไดรเวอร์ 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/5 

นางสาวนรีรัตน์ จรูญศกัด์ิ 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/5 

 

นางสาวนุชนาฎ มีแตม้ 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/5 

 

นางสาวศิรดา หาญชูวงศส์กุล 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/5 

 

นางสาวอภิรุจี ธรรมทกัษ ์

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/5 

 

 


