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บทคัดยอ
การศึกษาการเรียนรูความคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย

กิจกรรมการอานและการแสดงละครจากนิทานพื้นบานแบบทวิภาษา สําหรับ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน จงัหวดัเชยีงราย มวีตัถปุระสงค 3 ประการ ไดแก 
1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเรื่องการใชกิจกรรมการอานและการแสดง
ละครแบบทวิภาษาจากนิทานพ้ืนบานเพื่อพัฒนาความคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดเชียงราย 2) 
เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรูความคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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จากกิจกรรมการอานนิทานพ้ืนบานและการแสดงละครแบบทวิภาษาของ
นกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน จงัหวัดเชียงราย และ 3) เพือ่ศกึษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนและครูตอกิจกรรมการอานและการแสดงละครแบบทวิภาษาจาก
นทิานพ้ืนบานเพ่ือพฒันาความคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิจยันี้
เปนการตอยอดจากการวิจยัเพือ่ฟนฟูวรรณกรรมทองถ่ินของผูชวยศาสตราจารย
จําเริญ ฐานันดร เรื่องตํานานหนองหลวงและงานวิจัยของ Mr. Albert Lisec 
เร่ืองตํานานแมงสี่หูหาตา ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก นักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปที ่2 จาํนวน 70 คนและครภูาษาองักฤษ 6 คนจากโรงเรยีนเวยีงชยั
วทิยาคมและโรงเรยีนดอนชยัวิทยาคม จงัหวดัเชยีงราย ขอมลูทีไ่ด นาํมาวเิคราะห
โดย การหาคารอยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรูความคิดตามหลัก
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงจากแบบทดสอบ หากผูเรยีนมีผลสัมฤทธ์ิมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 80 ถือวาผานเกณฑการประเมิน การวิเคราะหขอมูลดานความ
พงึพอใจตอเนือ้หาและกจิกรรมการเรยีนรู ใชวธิกีารหาคาเฉลีย่จากแบบสอบถาม
แบบ Likert Scale 5 ระดับ 

ผลการวจิยัพบวาครแูละนกัเรยีนมคีวามพงึพอใจกบัเนือ้หาและกจิกรรม
การเรยีนรูโดยรวมในระดบัมากทีส่ดุอยางมนียัสาํคญัท่ี 4.77 และนกัเรียนจาํนวน 
65 คนจากท้ังหมด 70 คน หรอืรอยละ 92.86 มคีะแนนผลสัมฤทธิโ์ดยผานเกณฑ
รอยละ 80 จากผลการวจิยันีแ้สดงใหเหน็วาการใชกจิกรรมการอานและการแสดง
ละครจากนิทานพ้ืนบานแบบทวิภาษาสามารถกระตุนผูเรียนใหมีทักษะในการ
สื่อสาร การสรางแรงจูงใจ ความเพลิดเพลินและการมีสวนรวมโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งสามารถพัฒนาการเรียนรูความคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรียนได

คําสําคัญ: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  นิทานพื้นบาน  การเรียนรูแบบทวิภาษา
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Abstract
This study applies sufficiency economic philosophy (SEP) 

thinking with two Chiang Rai local folktales for developing a teaching 
model for lower secondary schools in Chiang Rai Province.  The 
three objectives include, 1) developing appropriate lesson plan 
model for teaching bilingual (Thai and English) reading and drama 
using two local folktales, 2) measuring sufficiency thinking 
competence through reading and drama using two local folktales 
and 3) measuring teacher/student satisfaction of developed learning 
material and strategies.

The local indigenous content includes the research results 
of Asst. Prof. Chamroen Thanandorn, Legend of Nong Luang and 
the research of Mr. Albert Lisec, Legend of Buffalo Horn Hill. The 
research population involves the 70 M-2 lower secondary school 
students and 6 teachers from two Chiang Rai secondary schools. 
Data is analyzed using achievement percentage scores for SEP critical 
thinking competence with 80% benchmark for passing and for 
analyzing content/activities satisfaction, 70 students and 6 teachers 
answered questionnaire using Likert 5 means score.   

The results show that the teachers and students were 
satisfied the most with materials and learning activities as a whole 
at =4.77. 65 students out of 70 got full achievement test score 
which equals to 92.86 percent. In light of these findings, the research 
gave strong justification for supplementing and improving classroom 
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curriculum by using local folktales in conjunction with communicative 
reading activities, bilingual approaches, dramatization, and SEP critical 
thinking exercises. Therefore, the findings of this research should 
prove useful for secondary school administrators, teachers and 
students.    

Keywords: Sufficiency Thinking (SEP), Local Folktales, Bilingual 
Learning Resource
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ความสําคัญของปญหา
การเรยีนการสอนภาษาองักฤษเปนภาษาตางประเทศในประเทศไทยใน

ปจจบุนั โดยเฉพาะอยางยิง่ในระดับมธัยมศึกษา นอกจากจะใหความสําคญัของ
ทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟง พูด อาน เขียน แลว ยังพบอีกวา การพัฒนา
ทกัษะการคิดโดยเฉพาะการคิดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใหกบัผูเรียนกม็คีวาม
จําเปนอยางยิ่งเชนกัน จะเห็นไดจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ที่ไดมุงเนนตามหลักการท่ีตองการตอบสนองการกระจายอํานาจใหสังคมมีสวน
รวมในการจดัการศกึษาใหสอดคลองกบัสภาพและความตองการของทองถิน่รวม
ทัง้เปนหลกัสตูรการศกึษาทีม่โีครงสรางยดืหยุนทัง้ดานสาระการเรยีนรู เวลาและ
การจดัการเรยีนรูโดยมจีดุมุงหมายใหผูเรยีนมคีณุธรรม จริยธรรม และคานยิมที่
พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การ
คดิอยางสรางสรรค การคดิอยางมวีจิารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพือ่นาํไป
สูการสรางองคความรูหรอืสารสนเทศเพ่ือการตดัสนิใจเกีย่วกบัตนเองและสงัคม
ไดอยางเหมาะสมการแกปญหา และมทีกัษะชวีติรวมทัง้มจีติสาํนกึในการอนรุกัษ
วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: หนา 4-6)

การพัฒนาและสนับสนุนทักษะดังกลาวใหแกผูเรียนโดยเฉพาะทักษะ
การคดิตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง จาํเปนตองมกีระบวนการจดัการเรียน
การสอนตลอดจนส่ือการสอนท่ีมปีระสิทธิภาพ จากการสาํรวจเบือ้งตนดานการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือที่จะปลูกฝงทักษะการคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดเชียงราย
จํานวน 2 โรง ไดแก โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม ต. เวียงชัย อ. เวียงชัย จ. เชียงราย 
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และโรงเรยีนดอนชยัวทิยาคม ต. ดอนชยั อ. เมอืง จ. เชยีงราย พบวา ทางโรงเรยีน
ยงัไมมเีนือ้หาหรอืกจิกรรมการสอนภาษาองักฤษท่ีมุงเนนการปลกูฝงทกัษะการ
คิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยตรง สวนมากเปนจะเปนคุณธรรม
จริยธรรมท่ีสอดแทรกในบทเรียน เนื้อหาสวนใหญเปนการเนนเฉพาะทักษะท้ัง 
4 ทักษะไดแก ฟง พูด อาน เขียน โดยเนนไวยากรณการใชภาษาเปนหลัก ทั้งนี้
เพือ่เตรยีมผูเรยีนใหสามารถทาํขอสอบวดัระดบัมาตรฐานภาษาองักฤษในระดบั
ชาต ิ(ONET- Ordinary National Education Test) เทานัน้ นอกจากนัน้เนือ้หา
สวนใหญผูสอนก็ไดจากตําราที่ผลิตจากสํานักพิมพตางประเทศ ขาดการเช่ือม
โยงในเรื่องของบริบทและภูมิปญญาทองถิ่นของผูเรียนที่จะชวยใหผูเรียนเขาใจ
เน้ือไดเร็วข้ึนและเกิดความภาคภูมิใจในถ่ินกําเนิดของตนเองและจะนําไปสูการ
คิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จากปญหาท่ีพบดงักลาว ผูวจิยัจงึไดทาํการศกึษาเรือ่ง การพฒันาความ
คิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยกิจกรรมการอานและการแสดงละคร
จากนทิานพืน้บานแบบทวภิาษา สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน จงัหวดั
เชียงราย โดยนําเรื่องราวของนิทานพื้นบานหรือตํานานที่เลาขานกันในทองถิ่น
ซึง่ไดแปลเปนสองภาษา (องักฤษ-ไทย) เปนผลงานวจิยัของอาจารย 2 คน สงักดั
คณะมนษุยศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงรายมาทาํงานวจิยัตอยอดเนือ่งจาก
เรื่องราวดังกลาวเปนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในทองถิ่นที่ผูเรียนสวนใหญอาศัยอยูและ
คุนเคย โดยนําเน้ือหาของตํานานเหลานัน้ไปใหนกัเรียนอานเพ่ือความเขาใจและ
แสดงบทเปนตัวละครในเน้ือเร่ืองเพ่ือนําไปสูการคิดวิเคราะหพฤติกรรมของตัว
ละคร วามพีฤตกิรรมสอดคลองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 หรือไม อยางไร ทั้งนี้ผูเรียนจะไดรับการศึกษา
และทบทวนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกอนท่ีจะทําการวิเคราะหพฤติกรรม
ของตวัละคร  การดาํเนนิกจิกรรมเพือ่พฒันาความคดิตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
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พอเพยีงคร้ังนีผู้วจิยัจัดทําเปนแผนการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีขัน้ตอนการสอน 
9 ขั้นของ Gagne, R. (1985) และการสอนดวยการแสดงละครของ ทิศนา แขมมณี 
(2545) 
  นิทานพ้ืนบานหรือตํานานท่ีนํามาใชเปนส่ือในการจัดกิจกรรมดังกลาว 
เรือ่งแรกคือ ตาํนานหนองหลวง ซึง่เปนผลงานวิจยัของ ผูชวยศาสตราจารยจาํเรญิ 
ฐ านนัดร (2559) นาํไปสรางเปนแผนการจัดการเรียนรูและทดลองใชกบันกัเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม และ เร่ืองที่สองคือ 
ตํานานแมงส่ีหูหาตา ซึ่งเปนผลงานวิจัยของ Mr. Albert Lisec (2558) ซึ่งนําไป
สรางเปนชุดการเรียนรูและทดลองใชกับนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม การวิจัยดังกลาวเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการและแบบ
รวมมือ (Participatory Action Research -PAR) และผลงานจากการวิจัยจะ
ไดมอบใหแกทางโรงเรียนนําไปใชจัดกิจกรรมตอไป รวมทั้งสามารถนําไปใชเปน
แนวทางในการจัดฝกอบรมใหแกครูอาจารยที่สนใจในการออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรูสําหรับการใชนิทานพื้นบานพัฒนาความคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจากกิจกรรมการอานและการแสดงละครโดยใชกระบวนการ
สองภาษาของทองถ่ินตนเองตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเร่ืองการใชกิจกรรมการอานและ

การแสดงละครแบบทวิภาษาจากนิทานพื้นบานเพื่อพัฒนาความคิดตามหลัก
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาตอนตน จงัหวัดเชียงราย

2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู ความคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจากกิจกรรมการอานนิทานพ้ืนบานและการแสดงละครแบบ
ทวิภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดเชียงราย
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3. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนและครตูอกจิกรรมการอานและ
การแสดงละครแบบทวิภาษาจากนิทานพื้นบานเพื่อพัฒนาความคิดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิธีดําเนินการวิจัย
การวจิยัเรือ่งการเรียนรูความคดิตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงโดย

กิจกรรมการอานและการแสดงละครจากนิทานพื้นบานแบบทวิภาษา สําหรับ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน จงัหวดัเชยีงรายการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบรวมมือ 
(Participatory Action Research) มุงศึกษาประชากรกลุมเดียว ผูวิจัยใช
รูปแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์จากการจัดกิจกรรมเพียงครั้งเดียวมีขั้นตอน

ประชากรและกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท่ีที่ 2 จาก
โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงรายและโรงเรียนดอนชัย
วิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จํานวน 70 คนและครูภาษาอังกฤษจาก
ทั้งสองโรงเรียน จํานวน 6 คน

เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล
1. แผนการจัดการเรียนรู สําหรับพัฒนาความคิดตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงจากการอานนิทานพื้นบานและการแสดงละครโดยใช
กระบวนการสองภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ประกอบไปดวย 
กิจกรรมการอานเพื่อความเขาใจ กิจกรรมการทบทวนและพัฒนาความคิดตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมการแสดงละคร ตามแนวคิดการจัดการเรียน
รูของโรเบริต กาเย (Robert Gagné) โดยใชเนือ้หาจากนทิานพืน้บานเรือ่งตาํนาน
หนองหลวงและเร่ืองตาํนานแมงส่ีหหูาตาและแนวคิดตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ระยะเวลาในการดําเนิน
กิจกรรมจํานวน 2 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง ตอ 1 โรงเรียน ผานการตรวจสอบความ
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ถูกตองและความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน
2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรูความคิดตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงโดยกิจกรรมการอานและการแสดงละครจากนิทานพ้ืนบาน
แบบทวภิาษา สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน จงัหวดัเชยีงรายจาํนวน 2 ชดุ 
ไดแก แบบทดสอบผลสมัฤทธิด์านการคดิตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงหลงั
จากอานและการแสดงละครนิทานพ้ืนบาน เรื่องตํานานหนองหลวง และเร่ือง
ตาํนานแมงส่ีหหูาตา แบบทดสอบเปนแบบปรนัยแบบถกูผิด จาํนวน 20 ขอ และ
ผานการตรวจสอบความถูกตองและความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ทาน

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรยีนและครูทีม่ตีอชดุกจิกรรมสงเสริม
การเรียนรูความคิดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจากการอานและการแสดงละคร
แบบทวิภาษา ซึ่งไดผานการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) จากผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ทาน เปนแบบสอบถามแบบ Likert Scale 5 ระดับ

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับขั้นตอไปนี้
1. นําเน้ือเร่ืองนิทานพ้ืนบานท้ังสองเร่ืองมาวิเคราะหและปรับเน้ือหา

ใหงายกบัระดบัความสามารถของนกัเรยีนรวบรวมและวเิคราะหเอกสารเกีย่วกบั
แนวคดิตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงสรางสือ่และกจิกรรมการเรยีนรูในการ
อานและการแสดงละครตามข้ันตอนการจัดการเรียนรูของ โรเบริต กาเย (Robert 
Gagne)

2. หลงัจากการจดักจิกรรมการอานนทิานพืน้บานและการแสดงละคร
โดยใชกระบวนการสองภาษาเพือ่พัฒนาความคดิตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
แลวผูวิจัยใหผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จํานวน 20 ขอ
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3. หลงัเสรจ็สิน้กจิกรรม นกัเรยีนและคณุครทูีร่วมกจิกรรมจะตองตอบ
แบบสอบถามความพงึพอใจทีม่ตีอการใชนทิานพืน้บานพฒันาความคดิตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากกิจกรรมการอานและการแสดงละครโดยใช
กระบวนการสองภาษา จํานวน 10 ขอ

การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลดําเนินการดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลที่ไดรับเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูความ

คดิตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงจากกจิกรรมการอานและการแสดงละคร
นิทานพ้ืนบานโดยใชกระบวนการสองภาษาใชวิธีพรรณนาความ

2. วเิคราะหผลสมัฤทธิจ์ากแบบทดสอบซึง่ใหคะแนนเปนแบบตอบถกู
ให 1 คะแนน และตอบผิดให 0 คะแนน ดวยการหาคาเฉลี่ยและรอยละ โดยใช
เกณฑการตัดสินผลสัมฤทธ์ิจากการทดสอบ มากกวาหรอืเทากับรอยละ 80 ถอืวา
ผานเกณฑการประเมิน

3. วิเคราะห ความพึงพอใจท่ีมีตอกิจกรรมซ่ึงเปนคําถามแบบมาตร
ประมาณคา 5 ระดับ การแปลความหมายคะแนนท่ีไดจากคําตอบแบบมาตร
ประมาณคา 5 ระดับ ใชเกณฑดังนี้  

คาเฉลี่ย  4.50 – 5.00 หมายถึง   มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจมาก
ที่สุด   

คาเฉลี่ย  3.50 – 4.49 หมายถึง   มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจมาก   
คาเฉลี่ย  2.50 – 3.49 หมายถึง   มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจปาน

กลาง   
คาเฉลี่ย  1.50 – 2.49 หมายถึง   มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจนอย   
คาเฉลี่ย  1.00 – 1.45 หมายถึง   มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจนอย

ที่สุด  
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โดยใชเกณฑการประเมนิความพงึพอใจตอชดุฝกอบรมมคีามากกวาหรอื
เทากับ 4.00 ถือวาผาน 

ผลการวิจัย
1. ผลการพฒันาแผนการจดัการเรยีนรูเรือ่งการใชกจิกรรมการอานและ

การแสดงละครแบบทวิภาษาจากนิทานพื้นบานเพื่อพัฒนาความคิดตามหลัก
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาตอนตน จงัหวัดเชียงราย 
ปรากฏวา ไดรูปแบบแผนการจัดการเรียนรูตาม 9 ขั้นตอนการจัดการเรียนการ
สอนของ Robert Gagne จํานวน 1 แผน ซึ่งเปนแผนการจัดการเรียนรูเรื่องการ
ใชกิจกรรมการอานและการแสดงละครแบบทวิภาษาจากนิทานพ้ืนบานเพ่ือ
พัฒนาความคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากนิทานพื้นบานเรื่อง
ตํานานหนองหลวงและเรื่องตํานานแมงสี่หูหาตา

2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู ความคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจากกิจกรรมการอานนิทานพ้ืนบานและการแสดงละครแบบ
ทวิภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดเชียงราย ความนาจะเปน
และสถิติพบวา ผลสัมฤทธ์ิจากการทดสอบนักเรียนจํานวน 70 คน มีนักเรียน
จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 92.86 ผานการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑที่
กําหนดรอยละ 80 และมีผูเรียนที่ไดคะแนนตํ่ากวาเกณฑ จํานวน 5 คน หรือ
รอยละ7.14 จากผูเรียนทั้งหมด โดยมีคาเฉลี่ยจากคะแนนการทดสอบเทากับ 
19.24 และคาเฉลี่ยจากรอยละของคะแนนทั้งหมดเทากับ 96.21 

3. ผลความพึงพอใจของนักเรียนและครูที่มีตอกิจกรรมการอานและ
การแสดงละครแบบทวิภาษาจากนิทานพื้นบานเพื่อพัฒนาความคิดตามหลัก
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง พบวาโดยภาพรวมทัง้นกัเรยีนและครมูคีวามพงึพอใจ
มากที่สุด มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.77 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูเรียนและครู
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สวนใหญมีความคิดเห็นดวยในระดับมากท่ีสุดกับหัวขอที่วาการจัดการเรียนรู
ทาํใหเขาใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไดดยีิง่ขึน้ มคีาเฉล่ีย เทากบั 4.88 รองลงมา 
คือ หัวขอที่วาการจัดการเรียนรูทําใหรูสกึภูมิใจและรักทองถ่ินของตนเอง มีคา
เฉล่ีย เทากับ 4.83 และ มีสองหัวขอที่มีคาเฉลี่ย 4.82 เทากัน ไดแกหัวขอที่วา 
กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมการเรียนรูรวมกัน และหัวขอที่วา การจัดการเรียนรู
ทาํใหเขาใจเน้ือหาท่ีอานไดงาย สาํหรับหวัขอทีน่กัเรียนและครูเหน็ดวยนอยท่ีสดุ 
ไดแกหัวขอที่วา การจัดการเรียนรูชวยใหนักเรียนตัดสินใจโดยใชเหตุผล มีคา
เฉล่ียเทากับ 4.66

การอภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง การเรียนรูความคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียงผานกิจกรรมการอานและการแสดงละครจากนิทานพื้นบานแบบทวิภาษา
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดเชียงราย มีประเด็นที่ควรนํามา
อภิปรายดังน้ี

1. แผนการจัดการเรียนรูตาม 9 ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนของ 
Robert Gagne เรื่องการใชกิจกรรมการอานและการแสดงละครแบบทวิภาษา
จากนิทานพ้ืนบานเพ่ือพัฒนาความคิดตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรบั
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดเชียงราย ที่ผูวิจัยไดพัฒนาและนํามาท
ดลองน้ันเปนแผนการเรียนรูที่ผูสอนสามารถนําไปประยุกตใชกับการเรียนการ
สอนในวิชาอ่ืนๆ ได เนื่องจากมีขั้นตอนที่ชัดเจน

2. นักเรียนที่ไดรับการเรียนรูความคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงผานกิจกรรมการอานและการแสดงละครจากนิทานพื้นบานแบบทวิภา
ภาษาจาํนวนรอยละ 92.86 ผานการประเมนิผลสมัฤทธิต์ามเกณฑทีก่าํหนดรอยละ 
80 ทั้งนี้เพราะวาลักษณะของกิจกรรมและวิธีการนําเสนอเน้ือหาโดยการอาน
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และการแสดงละครแบบทวิภาษาทําใหนักเรียนเขาใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ไดดียิ่งขึ้น ตามผลการประเมินความพึงพอใจที่มีคามีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.88 
นอกจากนี้การใชเนื้อหาจากนิทานพื้นบานที่มีที่มาจากทองถิ่นที่อาศัยของ
นกัเรยีนเอง ทาํใหนกัเรยีนเขาใจเนือ้หาไดเรว็ย่ิงขึน้และสามารถวเิคราะหเนือ้หา
และพฤติกรรมของตัวละครในนิทานพื้นบานตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ปยะพร  
ศิลาออน (2553:บทคัดยอ) เรื่องผลของการใชนิทานพ้ืนบานตอเหตุผลเชิง
จริยธรรมดานความซื่อสัตยสุจริตสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เพ่ือ
เปรยีบเทยีบเหตผุลเชิงจรยิธรรมดานความซ่ือสตัยสจุริตของนกัเรยีนชัน้ ประถม
ศึกษาปที่ 1 ซึ่งพบวา นักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนโดยใชนิทาน พื้นบานมีเหตุผล
เชิงจริยธรรมดานความซื่อสัตยสุจริตหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถติทิีร่ะดบั.01 นอกจากนีก้ารใชนทิานพืน้บานสามารถสะทอนภาพคานยิม
ของไทยที่สอดคลองกับแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวจิยัของขวญัชนก นยัจรญั (2557: บทคดัยอ) ทีไ่ดวจิยัเพือ่วเิคราะหภาพ
สะทอนคานิยมของไทยจากนิทานพื้นบานจํานวน 54 เรื่อง ผลการวิจัยพบวา มี
นิทานพื้นบานที่ปรากฏภาพสะทอนคานิยมของไทยจํานวน 44 เรื่อง นอกจากน้ี
การใชนิทานพ้ืนบานมาเปนเน้ือหาสําหรับการวิเคราะหแนวคิดของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงยังทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกภูมิใจและรักทองถิ่นของตนเอง 
ตามผลการประเมินความพึงพอใจซึ่งมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.83

ดานการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษาพบวา เปนกระบวนการ
จดัการเรียนการสอนท่ีชวยใหผูเรยีนเขาใจเน้ือหาไดเร็วขึน้โดยไมไดละเลยภาษา
เปาหมายในท่ีนีค้อืภาษาอังกฤษ ผูเรยีนมคีวามพึงพอใจตอการสอนดังกลาวระดับ
มากที่สุดที่ 4.76 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ Zongrang, Zhang (2010: 
ออนไลน)   เรือ่ง ผลดแีละผลเสยีจากการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาใน
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รายวิชาที่ไมมุงเนนดานภาษาโดยตรง ที่สรุปวาการสอนในรายวิชาใดก็ตามโดย
ใชสองภาษาควบคูกันไปจะมีประโยชนตอผูเรียนอยางยิ่งการผูสอนสามารถ
ดําเนินการสอนไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังพบอีกวาการสอนโดยใชภาษา
อังกฤษและอธิบายโดยแปลเปนภาษาจีนบาง เปนที่ยอมรับจากผูเรียนมากที่สุด 
นอกจากน้ี ยังสอดคลองกับความคิดเห็นของ Kavaliauskiené, Galina (2009: 
ออนไลน)   ซึง่ไดทาํการวจิยับทบาทของภาษาแมในการเรยีนภาษาองักฤษเฉพาะกจิ 
โดยศึกษาการรับรูของนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนภาษาในสถานการณตางๆโดย
ใชภาษาแมและวิธีการแปล ซึ่งผูวิจัยเห็นวายังเปนสิ่งจําเปนที่จะสามารถชวยให
ผูเรยีนพัฒนาความเขาใจและการใชภาษาไดอยางถูกตอง แคลวคลองและชัดเจน 
จากผลของการวิจัยพบวา ผูเรียนทั้งหมดยังจําเปนตองพึ่งภาษาแมในการเรียน
ภาษาองักฤษ แตปริมาณความตองการมากนอยข้ึนอยูกบัความชํานาญทางภาษา
อังกฤษของผูเรียนเอง

อยางไรก็ตามยังมีผู เรียนที่ไดคะแนนสอบผลสัมฤทธิ์ตํ่ากวาเกณฑ 
จํานวน 5 คน หรือรอยละ 7.14 จากผูเรียนทั้งหมด  โดยมีคาเฉลี่ยจากคะแนน
การทดสอบเทากับ 19.24 และคาเฉลี่ยจากรอยละของคะแนนทั้งหมดเทากับ 
96.21 ทั้งน้ีจากการสังเกต เกิดจากสาเหตุใหญ 2 ประการ คือ 1. นักเรียนบาง
คนยงัขาดเจตคติทีด่ตีอภาษาอังกฤษทําใหเกดิการตอตานไมสนใจ ทัง้นีผู้วจิยัเห็น
วายังสามารถปรับแกไขได 2. ระดับความรูความสามารถของนักเรียนบางคนยัง
ออนดอยกวาคนอ่ืนๆ ในกลุมซึ่งครูผูสอนจะตองใหความสนใจและสอนเสริมให 

สรุปวาการเรียนรูความคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผาน
กจิกรรมการอานและการแสดงละครจากนิทานพ้ืนบานแบบทวิภาภาษาสําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดเชียงราย มีผลสัมฤทธิ์ที่นาพึงพอใจโดย
มีนักเรียนจํานวน 65 คน จากจํานวนท้ังสิ้น 70 คน คิดเปนรอยละ 92.86 ผาน
การประเมินผลสัมฤทธ์ิตามเกณฑทีก่าํหนดรอยละ 80 โดยมีคาเฉล่ียจากคะแนน
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การทดสอบเทากับ 19.24 และคาเฉลี่ยจากรอยละของคะแนนทั้งหมดเทากับ 
96.21

ผลความพึงพอใจของนักเรียนและครูที่มีตอกิจกรรมการอานและการ
แสดงละครแบบทวภิาษาจากนทิานพืน้บานเพือ่พฒันาความคดิตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จากกการสอบถามนักเรียนและครูที่เขารวมกิจกรรมพบวา 
โดยภาพรวมทั้งนักเรียนและครูมีความพึงพอใจมากที่สุด มีคาคาเฉลี่ย เทากับ 
4.77 เนื่องจาก เปนการจัดการเรียนรูที่ทําใหนักเรียนเขาใจแนวคิดเศรษฐกิจพอ
เพยีงไดดยีิง่ขึน้และรูสกึภมูใิจและรกัทองถิน่ของตนเอง เปนการสงเสริมการเรยีน
รูรวมกันและเปนการจัดการเรียนรูทําใหนักเรียนเขาใจเน้ือหาที่อานไดงายขึ้น 
อยางไรก็ตามแมความเห็นในหัวขอ การจัดการเรียนรูชวยใหนักเรียนตัดสินใจ
โดยใชเหตุผล มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ในบรรดาทั้งหมดเทากับ 4.66 แตตัวเลขทาง
สถิติก็ยังแสดงใหเห็นวาอยูในระดับสูงอยูดี

ขอเสนอแนะท่ัวไป

1. ในการนําเนื้อหานิทานพื้นบานมาใชจัดการเรียนการสอนควรปรับ
เนื้อหาใหเหมาะสมตามระดับของผูเรียน

2. การนําเสนอเน้ือหาหรอืการจัดการเรยีนการสอนควรใชเทคโนโลยี
บางเพื่อใหเกิดความสนใจยิ่งขึ้นและสอดคลองกับการเรียนการสอนในยุค 
Thailand 4.0

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิจยัการเรียนรูความคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงผานกิจกรรมการอานและการแสดงละครจากนิทานพ้ืนบานแบบทวิภา
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ภาษาสําหรับผูเรียนในระดับอื่น เชน มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับปริญญาตรี
2. ควรมกีารวจิยัเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรูความคดิตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผานกิจกรรมการอานและการแสดงละครจากนิทาน
พื้นบานแบบทวิภาภาษา กับวิธีการเรียนรูแบบเดิม
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