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วารสารศึกษาศาสตรฉบับน้ีเปนปที ่ 14  ฉบับท่ี 2  

(พฤศจิกายน – ธันวาคม 2559) เปนฉบับสุดทายของป  

พ.ศ. 2559 ซึ่งวารสารฉบับนี้มีการปรับเปล่ียนชวงเวลาจาก 

พฤศจกิายน 2559 – มนีาคม 2560 เหลอืเพยีง  พฤศจิกายน – 

ธันวาคม 2559 เน่ืองดวยทางกองบรรณาธิการมีนโยบาย 
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นำความรูเก่ียวกับการศึกษาในมุมมองตางๆ สะทอนมายัง 

ผูอานเพือ่ประโยชนอยางสงูสุดในทุกๆ ดาน 

สาระในวารสารฉบับนี้ประกอบดวย บทความวิจัย

และบทความวิชาการ รวมจำนวนทั้งส้ิน 9 บทความ ซึ่งเปน

บทความทัง้จากภายในและภายนอก ประกอบดวยบทความวิจยั จำนวน 3 บทความ บทความวชิาการจำนวน  

6 บทความ   

กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตรหวังเปนอยางย่ิงวา เน้ือหาของบทความในวารสารจะเปนสวนหน่ึง

ของการเผยแพรความรู ขอเชิญชวนผูสนใจรวมสงบทความวิจัยและบทความวิชาการลงตีพิมพในวารสาร 
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ทัว่ไป วารสารศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยัศลิปากร ยนิดตีอนรบับคุคลทีต่องการนำเสนอผลงานวิชาการ ไมวาจะ

เปนบทความวจิยั บทความวิชาการ หรอืบทปริทศันหนงัสอื ทัง้จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัศลิปากร  

เพื่อใหเปดกวางดานเน้ือหาและสาระที่จะตีพิมพลงในวารสารเกี่ยวของกับทางดานศึกษาศาสตร/ครุศาสตร 

โดยผูสนใจสามารถสงผลงานผาน E mail : edu.journal.su@gmail.comและตดิตามอานวารสารผานเว็บไซด

ของคณะศกึษาศาสตรไดทาง www.educ.su.ac.th เปนชองทางหนึง่ท่ีสะดวกและสามารถเขาถงึไดตลอดเวลา   

 

บทบรรณาธิการ 

2

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศริวิรรณ   วณชิวฒันวรชยั 
รองคณบดฝีายวิชาการ คณะศกึษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร : บรรณาธกิาร 

 
Journal of Education, Silpakorn University 

 14  2 (  2559 -  2559) 
Vol. 14 No. 2 (November 2016 - December 2016) 

 
 

  .................................................................................................................................................................... 
  

  
       ......................................................................................... 

:  
  ...................................................................................................................................................................... 

 
  .............................................................................................................................................................. 

:  
 

  ............................................................................................................................................................................ 
 

  ........................................................................................................................................................................ 
 

 
 3 

  ...................................................................................................................................................................... 
  3  

 
  ...................................................................................................................................................................... 

 
 

           ............................................. 
 

Engaged Leadership : Building a Culture to Overcome Employee Disengagement 
  ...................................................................................................................................................................  

 (Peer Review)..........................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................................... 

 
  
  
5 5 
  
  

20 20 
  

29 29 
  

40 40 
  
  

54 54 
  

64 64 
  
  
  

74 74 
  
  

83 83 
  
  

92 92 
  
  

114 114 
118 118 
119 119 



3

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2559 -ธนัวาคม 2559) 

หนา 

5 

20 

29 

40 

54 

64 

สารบัญ 

บทความวิชาการ 

การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเสริมพลังครูสูชั้นเรียน 

 อาทิตยญา โพธิ์สวย 

Peer Coaching Enhances Teacher Empowering to Classroom 

 Athitya Phosuai.......................................................................................................... 

 

การจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดานรวมกับการเรียนรูแบบโครงงาน  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนิสิตปริญญาตรี 

 อพัชชา ชางขวัญยืน ทิพรัตน สิทธิวงศ และ ประหยัด จิระวรพงศ 

The Flipped Classroom and Project Based Learning on General Education  

for Undergraduate Students 

 Apatcha Changkwanyeun Tipparat Sittiwong and Prayat Jiraworapong................. 

 

จิตตปญญาศึกษา: หนทางเลาเรียนเกาแกในโลกใหม 

 พีรเทพ รุงคุณากร 

Contemplative Education: the Ancient way of Learning in a new World 

 Bheeradhev Rungkhunakorn.................................................................................... 

 

ศาสตรและศิลปการสอนผูใหญ 

 นันทวัฒน ภัทรกรนันท 

Science and Art of Teaching Andragogy 

 Nantawat Pattaragorranan......................................................................................... 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของครู: เครื่องมือวัดและมิติการวัดผลการปฏิบัติงานของครู 

ในบริบทการวิจัย 

 ยุวรี ผลพันธิน 

Teacher’s Job Performance Appraisal: Instrumental and Dimension in Research Context 

 Yuwaree Polpanthin................................................................................................... 

 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 นพพร จันทรนำชู 

The Philosophy of Sufficiency Economy and Sustainable Development 

 Nopporn Chantaranamchoo...................................................................................... 



4

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤศจกิายน 2559 -ธนัวาคม 2559) 

หนา 
 

บทความวิจัย 

การจัดกิจกรรมการเลานิทานโดยใชหนังสือนิทานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่มีตอพฤติกรรม 

ดานคุณธรรมจริยธรรมและการมีจิตใจที่ดีงามของเด็กชั้นอนุบาลปที่ 3 

 สายทอง ธัญนายก 

Learning by using Multimedia Story Telling Towards the Behavior in Morality and Good  

Mind of Third Year Kindergarten Students 

 Saythong Thunnayok................................................................................................... 

 

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณวิธีการแกปญหาอยางสรางสรรค สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปที่ 3  

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง 

 สายทอง ธัญนายก 

The Development of Lesson Plans in Creative Problem-Solving for Third Year Kindergarten  

Studentsat Sappasamitbamrung School. 

 Saythong Thunnayok................................................................................................... 

 

การพัฒนารูปแบบการโคชเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรูของครูสังคมศึกษา 

ที่สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน 

 พัชรพร ศุภกิจ อาทิตยญา โพธิ์สวย ภัทรา อุนทินกร มยุรี เจริญศิริ และ วีรยุทธ พลายเล็ก 

The Development of Coaching Model to Develop Learning Management Abilities of Social 

Teachers to Enhance Critical Thinking of Secondary School Students 

 Pacharaporn Suphakit Athitya Phosuai Pattra Untinagon Mayuree Charoensiri 

 Weerayuth Plailek........................................................................................................ 

 

บทปริทัศนหนังสือ 

Engaged Leadership : Building a Culture to Overcome Employee Disengagement 

 มัทนา วังถนอมศักดิ์ 

 Mattana  Wangthanomsak.......................................................................................... 

  

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer Review)....................................................................  

 

แนะนำผูเขียน.............................................................................................................................. 

 

74 

83 

92 

114 
118 

119 



5

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2559 -ธนัวาคม 2559) 
การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเสริมพลังครูสูชั้นเรียน 

อาทิตยญา  โพธิ์สวย 

บทคัดยอ  

 การนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน เปนกระบวนการที่สงเสริมใหครูมีทักษะการสอนที่ดีเพ่ือนำไปสู 
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใหครูผูสอนกลุมสาระเดียวกันต้ังแต 2 คนข้ึนไปรวมกันพัฒนาเทคนิค
การสอน หรือแกปญหาใหม ๆ ที่ทาทายในชั้นเรียน และสงเสริมการทำงานรวมกันเปนทีมในองคกรที่จะนำไป
สูการปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียนโดยมีจุดเร่ิมตนจากความเช่ือใจของเพ่ือนรวมงานสูสังคมผูเช่ียวชาญ ดังน้ัน 
การสะทอนความคิดของผูนิเทศเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองของผูรับการนิเทศ เพราะการสังเกตกิจกรรม
การเรียนการสอนของผูนิเทศจะชวยสะทอนพฤติกรรมที่เปนแบบอยาง พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมและวิธีการท่ี
จะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมดังกลาว โดยอาศัยการเสริมสรางพลังท่ีมียุทธศาสตรสำคัญในการขับเคล่ือน 
การนิเทศใหเกิดประสิทธิภาพ ประกอบดวย 7 ขั้นตอน 1) รวมสรางความตระหนัก 2)รวมรวมพลังคนหา  
3) รวมพลังสรางเปาหมาย 4) รวมทำ รวมพัฒนา 5) รวมเรียนรูสูการแกปญหา 6) รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
สูการพัฒนา 7) รวมเผยแพรสูชุมชนและสังคม  
 

Abstract  

 Peer coaching is the approach which enhances good teaching skills and leading to 
achieved development. This approach is managed by two teachers in the same group in order to 
develop teaching technical or solving challenged problem in the classroom. Moreover it also 
enhances organization’s teamwork and leading to the school studying revolution which come from 

peer’s trust conducting to professional group. Therefore supervisor’s reflection is an important 
approach to develop the participants because the supervisor observation will reflect his best 
practice and improved behavior which is needed to chance. To enhance the supervision, we have 
to use important strategies to move the supervision’s system efficiently by the following seven 

steps include 1) Co-building awareness 2) Co-searching and analyzing 3) Co-perception of target 
4) Co-development activities 5) Co-learning and solving problem 6) Co-organizing knowledge  
7) Co-appreciation and socia lcommunication. 

 
 

* ครูผูสอน  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ จังหวัดนครปฐม 

การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเสริมพลังครูสูชั้นเรียน 
Peer Coaching Enhances Teacher Empowering to Classroom

 
อาทิตยญา  โพธิ์สวย*  
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บทนำ 
 การเปล่ียนผานของสังคมยุคดิจิตอลที่มี
ความทันสมัยท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
สงผลใหมนุษยตองปรับตัวเขากับการเปล่ียนผานสู
ศตวรรษที่ 21ซึ่งการศึกษาจะเปนจุดเร่ิมตนสำคัญ
ของการพัฒนาสังคมในทุกดานอยางยั่งยืน ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ วิชัย  วงษใหญ (2558:7)  
ที่กลาววา การจัดการศึกษาในปจจุบันควรพัฒนา 
ผูเรียนใหมีทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรม เตรียมผู
เรียนไปสูสังคมในอนาคตอยางมีคุณภาพ การประกอบ
อาชีพตางๆอยางสรางสรรคและเกิดนวัตกรรมข้ึนอยาง
ตอเน่ือง คุณภาพของผูเรียนเปนผลมาจากคุณภาพ
ของครูการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการสรางสรรค 
และนวัตกรรม จำเปนตองมีการพัฒนาครูในดาน 
การจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรู
ที่เสริมสรางทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรมใช
แนวทางการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  
(Student – Centered Approach) และการจัด 
การเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมอยางทั่วถึง  
(Inclusive Approaches) ดังน้ัน คุณภาพศิษยจึง
สะทอนคุณภาพครู เพราะถาครูมีการจัดการเรียนการ
สอนท่ีดี มีคุณภาพท่ีจะสงผลใหศิษยมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีดีเปนศิษยท่ีมีคุณภาพตามเจตนารมณ
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 (สำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2556:7)
ระบุวา การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพ่ือความ
เจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอด

ความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม 
การสรางสรรค จรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ 
การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม

สังคมการเรียนรู และปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรู
อยางตอเน่ืองตลอดชีวิต ดังนั้น การพัฒนาการเรียน
การสอนในยุคปจจุบันไมใชเพียงแตครูคนใดคนหน่ึง
ท่ีจะตองพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาของตนเอง 

แตควรเปนลักษณะของการรวมพัฒนาวิชาชีพครู 
ในโรงเรียน ที่จะรวมกันเติมเต็มประสบการณแกกัน 
ซึ่งในทางการนิเทศเรียกวา การนิเทศแบบเพื่อนชวย
เพื่อน (Peer Coaching) เปนอีกหน่ึงรูปแบบของ 
การนิเทศเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน โดยเปนลักษณะของการรวมมือของครูที่
สอนในระดับชั้นเดียวกันหรือครูในกลุมสาระการเรียน
รูที่รวมกันพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
อีกท้ังยังสงเสริมบรรยากาศท่ีดีในโรงเรียน เพราะไมใช
เปนการนิเทศโดยผูบริหารสถานศึกษาหรือนิเทศโดย
ศึกษานิเทศกทิศทางการนิเทศการสอนในปจจุบัน
และอนาคตตามแนวคิดของ เกรียงศักด์ิ สังขชัย (2559 : 
5) กลาววา การนิเทศการสอนในปจจุบันเนนการนิเทศ
ภายในโรงเรียน โดยบุคลากรในโรงเรียนรวมกัน 
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองให
มากยิ่งขึ้น โดยผูนิเทศจากภายนอกจะเปนเพียง 
ผูประสานงาน มีการดําเนินการท่ีเปนระบบและ 
มีขั้นตอนที่ชัดเจน  มีโครงการยอยๆ เพื่อการปรับปรุง
/พัฒนา และครูรวมกันนิเทศกันเองโดยใชเทคนิค 
การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพ่ือน (Peer Coaching) 
สวนทิศทางในอนาคตของการนิ เทศการสอน  
(Oliva and Pawlas, 2001 อางถึงในเกรียงศักดิ์  
สังขชัย. 2559 : 6) จะมุงเนนใน 3 มิติ คือ การพัฒนาการ 
เรียนการสอน (Instruction  Development) การพัฒนา
หลักสูตร (Curriculum  Development) และการพัฒนา
ผูรวมงานหรือผูเช่ียวชาญในวิชาชีพ (Staff  Development

/Professional Development)  โดยผูนิเทศตอง 

มุงเนนการปฏิบัติงานเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
การเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงจะตองมีการประเมิน
ผลการจัดการเรียนรูของครู  มีการประชุมระหวางครู
และผูนิเทศอยางตอเน่ือง มุงเนนการจัดการเรียนรู  
ที่มีประสิทธิภาพท่ีสงผลถึงผูเรียนโดยตรงซ่ึงจากผล

การวิจัยของ เหมือนฝน ชมมณี (2557: 491) เร่ือง 
การวิเคราะหกระบวนการช้ีแนะของครูและผลที่เกิด
กับผูเรียน : พหุกรณีศึกษา  ไดดำเนินการศึกษาเอกสาร
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และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนของครูเพื่อพัฒนา
นักเรียนในศตวรรษที่ 21 พบวา ครูตองใชการช้ีแนะ  
(Coaching) ในการจัดการเรียนการสอน เน่ืองจาก
การช้ีแนะเปนกระบวนการท่ีชวยพัฒนาครูใหเกิดทักษะ
การสอนที่ดีเปนการพัฒนาความรู ฝกทักษะของ
นักเรียนใหเกิดประสิทธิภาพ และสามารถต้ังเปาหมาย
ในการเรียนได โดยมีกระบวนการช้ีแนะ (Coaching 
Process) ท่ีสำคัญ ประกอบดวย (1) ข้ันกอนการช้ีแนะ 
เปนการรวมกันวางแผนระหวางครูกับนักเรียน  
(2) ขั้นการชี้แนะครูใหการช้ีแนะนักเรียนแลกเปล่ียน
เรียนรูเพ่ือตอยอดประสบการณ และใหขอมูลปอน
กลับ (Feedback) ระหวางกันเพ่ือทำใหกระบวนการ
ชี้แนะเกิดประสิทธิผล ทำใหนักเรียนทราบถึงจุดแข็ง
และจุดออนของตนเองแลวนำมาพัฒนาปรับปรุงใหดี
ขึ้น และ (3) ขั้นสรุปผลการชี้แนะ เปนการสรุปผลเพื่อ
นำความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน  
 การนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน เปนวิธีนิเทศ
แบบหลากหลายวิธีการของแกลทธอรน (Glatthorn, 
1984 อางถึงในวัชรา เลาเรียนดี, 2556 : 97 – 98)ที่
กลาววา  การนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนเปนการรวม
พัฒนาวิชาชีพโดยใชกระบวนการที่ครูตั้งแต 2 คนขึ้น
ไป รวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุงวิชาชีพ
โดยการสังเกตการสอน แลกเปล่ียนขอมูลยอนกลับ
และอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  โดยมีลักษณะ
พิเศษดังนี้ 

 1. ความสัมพันธระหวางผูรับการนิเทศกับ
ผูนิเทศมีความเปนทางการและเปนการดำเนินการใน
โรงเรียน โดยบุคลากรในโรงเรียนต้ังแต 2 คนขึ้นไป
รวมกับบุคลากรจากภายนอก มีกระบวนการทำงาน
รวมกัน มีการแลกเปล่ียนและรวมกันสังเกตการสอน

ในชั้นเรียนและมีความสัมพันธฉันทเพื่อนที่ใกลชิดกัน 
 2. การจับคูสังเกตการสอนอยางนอย  
2 คร้ัง หรือมากกวา 2 ครั้ง ตามความจำเปน และมี

การใหขอมูลยอนกลับภายหลังการสังเกตการสอน 
 3. เนนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน 

 4. เนนความสัมพันธที่ดีตอกัน ไมมีการ
ประเมินมาเกี่ยวของ 
 สวนจอยซ และเชาวเวอร (Joyce and 
Shower 1988 อางถึงในวัชรา เลาเรียนดี, 2556 : 
295-296) ไดเสนอแนวคิดและกระบวนการในการ
โคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Coaching) ดังนี้ 
 1. การพัฒนาวิชาชีพครู ควรเปนสวนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวัน 
 2. ความรูและทักษะในเ ร่ืองตอไปน้ีมี
ความสำคัญย่ิงสำหรับครู ดังน้ัน การใหความรูในเร่ืองท่ี
จำเปนอยางถูกวิธี มีการใหฝกปฏิบัติ และการติดตาม
ดูแลชวยเหลือ การนำความรูและทักษะไปปฏิบัติจริง
ในโรงเรียนจะชวยพัฒนาความเช่ียวชาญในวิชาชีพ
แกครู ไดความรู เนื้อหาที่ควรจัดใหครู คือ 1) รูปแบบ
การสอน การออกแบบระบบการสอน และ 2) หลักสูตร
และการใชหลักสูตรและครูที่มีประสิทธิภาพ 
 3. โครงการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน 
ควรเปนโครงการท่ีตอเน่ือง ใหเวลาแกครูและผูบริหาร
ในการศึกษาเตรียมการและรวมมือกันขับเคล่ือน
โครงการเพื่อใหบรรลุเปาหมายและประสบผลสำเร็จ 
 4. การโคชแบบเพื่อนชวยเพ่ือน (Peer 
Coaching) เปนความรวมมือรวมใจของครูและเพ่ือน
ครู เปนกิจกรรมตอจากการฝกอบรมแตละครั้ง หรือ
จากการรวมมือกันวิเคราะหปญหาและรวมกันปฏิบัติ
อยางตอเน่ืองจนกวาจะประสบผลสำเร็จ เชน วางแผน
การสอนรวมกัน รวมกันพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 

ตัดสินใจรวมกันเก่ียวกับวิธีการหรือข้ันตอนการจัด
เก็บขอมูลอยางเปนระบบ เปนตน 
 กระบวนการโคช และวิธีโคช มีความสำคัญ

ย่ิง เพราะครูสามารถใชความรูและทักษะใหมไปปฏิบัติ
ไดดวยความม่ันใจและประสบผลสำเร็จได จอยซ 
และเชาวเวอร ใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวา การใหความรู
ภาคทฤษฎี ตองอยางนอย 20 ชั่วโมง การไดดู 
การสาธิตการสอน แบบของพฤติกรรมที่เหมาะสม
อยางนอย 15 ครั้ง และการมีโอกาสไดฝกเทคนิค 
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และทักษะใหมๆ  ภายใตการดูแลแนะนำของผูเช่ียวชาญ
อยางนอย 10 ครั้ง ถาสามารถปฏิบัติไดในชวงการฝก
อบรม การนำไปปฏิบัติจริงในชั้นเรียน ควบคูกับการ
โคชแบบใดแบบหนึ่ง ครูจะสามารถพัฒนาสมรรถนะ
การสอนของตนเองไดอยางตอเน่ือง ผูเรียนจะมีผล
การเรียนรูที่พัฒนาขึ้น การโคชอาจจะมีความสำคัญ 

ใหประโยชนแกครูนอย ถาใชเพ่ือการพัฒนาทักษะ 
ที่มีอยูแลว หรือเทคนิคและทักษะที่ครูสามารถฝก 
และพัฒนาโดยลำพังได 
 จุดเ ร่ิมตนของการนิเทศแบบเพ่ือนชวย
เพ่ือน  เร่ิมจากการนำเสนอทฤษฎีท่ีนำไปสูการอธิบาย
ดวยการปฏิบัติของครู โดยใหผลสะทอนกลับและ 
ฝกตามคำแนะนำของโคช ตามแผนภาพที่ 1 ดังนี้ 

แผนภาพที่ 1 : แผนภาพแสดงขั้นตอนการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
ที่มา : จอยซและชาวเวอร, 1995 (ZepedaSally, 1956 : 165) 

 

 

 

 

 

 จากแผนภาพที่ 1 แสดงใหเห็นวา การนิเทศ
แบบเพ่ือนชวยเพ่ือนเริ่มจากการนำเสนอทฤษฎี 

ในประเด็นใดประเด็นหน่ึงท่ีผูโคชและผูรับการโคช
ตองการพัฒนาวิชาชีพรวมกัน  จากน้ันนำสูการอธิบาย
เพ่ือความเขาใจตรงกันของหลักวิชาแลวนำไปสู 

การปฏิบัติในช้ันเรียน เม่ือส้ินสุดกระบวนการเรียน 

การสอนในช้ันเรียนแลวผูโคชและผูรับการโคชจะ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันเพื่อใหเห็น
สภาพท่ีเปนจริงในแตละมุมมองหลากหลาย และนำ
ขอเสนอแนะตาง ๆ ไปปฏิบัติการสอนคร้ังตอไป ซึ่ง
สอดคลองตามแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการ

นิเทศของวัชรา เลาเรียนดี (2553: 219-220) ไดเสนอ
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ปที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2559 -ธนัวาคม 2559) 
การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเสริมพลังครูสูชั้นเรียน 

อาทิตยญา  โพธิ์สวย 

  

1. 

 

(Technical Coaching) 

  

 

 

     

 

2.  (Collegial 

Coaching)   

     

  

 

 

 

 

กระบวนการการนิเทศไวดังน้ี 1) การประชุมรวมกัน
กับครูกอนการสังเกตการสอน 2) การสังเกตการสอน
ในชั้นเรียน 3) การวิเคราะหขอมูล แปลความ และ
ตีความหมายของขอมูลการสังเกตการสอนและเตรียม
ใหขอมูลยอนกลับแกครู 4) การประชมุรวมกับครูเพื่อ
พิจารณาวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตการสอนและ
รวมกันพิจารณาประเด็นท่ีควรมีการปรับปรุง แกไข
และพัฒนาตอไป 

 การมสตัน (Garmston: 1987 cited in 
Zepeda , Sally 1956 : 167) อธิบายเก่ียวกับประเภท
ของการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพ่ือน แบงออกเปน  
3 ประเภท คือ การนิเทศตามหลักวิชาหรือเทคนิค 
การสอน (Technical Coaching) การนิเทศท่ีเก่ียวกับ
งานในวิทยาลัย (Collegial Coaching) และการนิเทศ
ที่เก่ียวกับปญหาที่ทาทาย (Challenge Coaching)  
ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 1 ดังนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงประเภทของการนิเทศ (Supervision category) 

3. (Challenge 

Coaching)   

 

 

   

 

 

ที่มา : การมสตัน, 1987 (cited in Zepeda , Sally 1956 : 167) 
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อาทิตยญา  โพธิ์สวย 

สวน แอนดริว ทรอน (Andrew Thorn, 2007 : 4) 
กลาววา การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพ่ือน มีลักษณะ
สำคัญหลายประการ ดังนี้  
 1. เปนการนิเทศโดยผูเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
 2. เปนการสังเกตในชั้นเรียนเปนพื้นฐาน 
 3. ไมใชเครื่องมือในการประเมินผล 
 4. เปนการนิเทศเพื่อพัฒนา 
 5. ไมเปนการแขงขัน 
 6. เปนการนิเทศที่เนนสนับสนุน 
 7. เปนการนิเทศที่นาเชื่อถือไววางใจ 
 8. เปนพื้นฐานของการพัฒนารายบุคคล 
 9. เปนการนิเทศที่มาจากความสมัครใจ 
 10. เปนการนิเทศจากภาระงาน 
 จากแนวคิดเก่ียวกับการนิเทศแบบเพ่ือน

 จากกิจกรรมการนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพื่อน

ตามตารางท่ี 2  เปนเพียงแนวทางสวนหน่ึงของ 
การนำไปใชในการกำหนดกิจกรรมของการนิเทศการ
เรียนการสอนในช้ันเรียนโดยเพ่ือนครูผูใหการนิเทศ

และผูรับการนิเทศตองพิจารณาตามบริบทเพ่ือใหเกิด

ความเหมาะสม และสอดคลองตามความมุงหมาย

ของการนิเทศซ่ึงในกระบวนการนิเทศแตละระยะอาจ
ใชกิจกรรมที่เปนทางการ และกิจกรรมที่ไมเปนทาง 
การได ทั้งน้ีเพราะกิจกรรมที่เปนทางการตองอาศัย

ความเช่ียวชาญของผูนิเทศท่ีตองชี้นำแนวทางการ 

 

(Formal Activities) 

 

(Informal Activities) 

1.  (Co-Teaching Lessons) 

2.  (Coach as Collaborator) 

3.  (Coach as an Expert 

 Adviser) 

4.  (Coach as a Mentor) 

5.  (Co-planning Lessons) 

6. (Coach as a Mirror  

in the Classroom) 

1.  (Problem Solving) 

2.  (Study Groups) 

3.  (Curriculum  

Development) 

4.  (Materials 

Development) 

5.  (Storytelling  

about Teaching Practice) 

6.  (VideotapeAnalysis) 

7.  (Planning 

Interdisciplinary Units)

 :  , 1991: 5 

 

ชวยเพ่ือนขางตนที่ไดกลาวไปแลวนั้น  สามารถสรุป
ไดวา  การนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนเปนการให
บุคลากรในโรงเรียนรวมแรงประสานใจในการแกปญหา 
หรือพัฒนาองคกรรวมกัน โดยมุงเนนท่ีการมีเปาหมาย
เดียวกัน ซึ่งถือวาเปนศาสตรที่นำไปสูการแกปญหา
หรือการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
กิจกรรมการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพ่ือน (Peer 
Coaching Activities) 
 แพม รอบบินส (Pam Robbins, 1991: 5)
นำเสนอรูปแบบกิจกรรมของการนิเทศแบบเพ่ือนชวย
เพ่ือน สามารถทำได 2 ลักษณะ คือกิจกรรมที่เปน
ทางการ (Formal Activities) และกิจกรรมท่ีไมเปน
ทางการ (Informal Activities) ดังแสดงรายละเอียด
ในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  แสดงกิจกรรมการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer coaching activities) 
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อาทิตยญา  โพธิ์สวย 

แกปญหาหรือพัฒนารวมกัน สวนกิจกรรมท่ีไมเปน
ทางการจะเนนการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน มีการให
ขอมูลยอนกลับเพื่อนำไปสูการพัฒนาการเรียน 
การสอนในครั้งตอไป    
ระยะของการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer 
Coaching Phases) 
 วัชรา  เลาเรียนดี (2556 : 302 - 303)กลาว
วา การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพ่ือนจะเนนกระบวนการ
มากกวาเน้ือหาสาระ การโคชตองเปนความสมัครใจ
ทั้งฝายโคชและผูรับการโคชที่ตองเห็นความสำคัญใน
การพัฒนาซ่ึงกันและกัน ดังน้ัน โคชและผูรับการโคช
จะตองไดรับการฝกอบรมมาเปนอยางดี โดยเฉพาะ 
ผูท่ีทำหนาท่ีโคช ซ่ึงการใชการโคชแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน
ตองสรางความคุนเคย ในวิธีการโคชแบบไมเปน
ทางการจนเปนที่ยอมรับของครูและนักเรียนท่ีรวม
โครงการ โดยการเริ่มตนควรแบงเปน 3 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 การเย่ียมชม สังเกตชั้นเรียน  
(Peer Watching) เพ่ือใหครูเกิดความคุนเคยกับการ
ที่จะมีเพื่อนเขามาดูการสอนของตนเองและเพ่ือใหมี
โอกาสสังเกตการสอนของผูท่ีเช่ียวชาญ ควรเปดโอกาส
ใหครูไดปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ ซึ่งอาจเปนระยะเวลา
ทั้งปการศึกษา 
 ระยะที่ 2 การใหขอมูลยอนกลับแกเพื่อน  
(Peer Feedback) การเย่ียมชม สังเกตการสอนใน
ระยะแรกไมควรมีการใหขอมูลยอนกลับใดๆ แตเม่ือ

เริ่มคุนเคยกัน ฝายท่ีสังเกตควรใหขอมูลยอนกลับแก
ครูอยางสรางสรรคแกอีกฝายหน่ึง การใชเครื่องมือ
สังเกตการณสอน แบบ 2+2 นาจะเหมาะสมท่ีสุด 
โดยใชเวลาประมาณ 2 เดือน  
 ระยะที่ 3 การฝกการโคชเต็มรูปแบบ (Peer 
Coaching) การโคชในระยะที่ 3 เปนการโคชที่แทจริง 
เปนการโคชอยางเปนทางการ โดยดำเนินการตาม

ลำดับขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ครูแจงความประสงคหรือรองขอการ
เย่ียมช้ันเรียนของตนเอง (Requestor Visit) ใชเวลา
ประมาณ 5 นาที 

 2. เยี่ยมชั้นเรียน (Visit) กำหนดระยะเวลา
บันทึกขอมูล 
 3. โคชทบทวนขอ มูลจากการสัง เกต 
เตรียมใหคำแนะนำ 
 4. การสนทนาพูดคุยภายหลังการเย่ียม
ชมช้ันเรียน (Talk After a Visit) ใชเวลาประมาณ  
5 – 10 นาที เพื่อวางแผนเยี่ยมชั้นเรียนตอไป ครูระบุ
ประเด็นที่จะใหสังเกตตอไป 
 5. การทบทวนกระบวนการและประเมิน
ผลสำเร็จ (Process Review) ประมาณ 3 นาที ทั้ง 2 
ฝาย แสดงความคิดเห็นตอโคชและการโคช ประโยชนท่ี
ไดรับทั้ง 2 ฝายคืออะไร เครื่องมือและวิธีการสังเกต 
บันทึกขอมูล เหมาะสมหรือไม 
 ดั ง น้ันในทุก ข้ันตอนตองมีการบัน ทึก
เพ่ิมเติมในรายละเอียดท่ีสำคัญ การสนทนากันระหวาง
โคชและผูรับการโคชจะตองเนนใหครู ไดแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นตางๆ ที่นาสนใจ รวมถึงความรูสึก
ที่แทจริงตอผลการปฏิบัติการสอนของตนเองในคาบ
เรียนนั้น ดวยเหตุนี้ ครูจึงเปนผูที่ถูกใหพูดอธิบายมาก
ที่สุด จึงสงผลใหโคช คือ ผูที่ตองฟงใหมาก (Listen 
more) เพื่อนำส่ิงที่เก็บรวบรวมไดจากการมีสวนรวม
ในการสังเกตชั้นเรียน การประชุมพูดคุยแลกเปล่ียน
เรียนรูมารวมกันแกปญหาหรือพัฒนางานการเรียน
การสอนในครั้งตอไป  
 นอกจากการเปนผูฟงแลวโคชควรมีบทบาท
สำคัญอีกหลายประการ เพ่ือชวยช้ีนำทางใหการ 

แกปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองตามแนวคิดของ ปกรณ 
วงศรัตนพิบูลย (2555 : ออนไลน) กลาววาโคชเปน 
ผูที่สามารถจูงใจผูอื่น ดึงศักยภาพของตัวเองออกมา
ใชใหมากที่สุด เพราะตามทฤษฎีแลว คนเรายังใช
ศักยภาพของตัวเองไปนอยมาก ไมถึง 10 เปอรเซนต

ด วยซ้ำดัง น้ันหากโคชสามารถกระตุนใหผู อื่ น
เปล่ียนแปลงตัวเองโดยการใชศักยภาพของตัวเอง
มากขึ้น ก็จะเกิดผลดีตอเขา โคชจึงมีบทบาทที่สำคัญ

ที่ผูนำทุกๆ ทานควรใชในการพัฒนาทีมงานซ่ึงจาก
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ปที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤศจกิายน 2559 -ธนัวาคม 2559) 
การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเสริมพลังครูสูชั้นเรียน 

อาทิตยญา  โพธิ์สวย 

การศึกษาขอมูลจากเอกสารเก่ียวกับบทบาทของการ
เปนโคชสามารถสรุปลักษณะเดนท่ีผูทำหนาท่ีโคช
ควรจะแสดงออกมาในระหวางการสนทนาหลังการ
สังเกตชั้นเรียน มีดังนี้ 
 1. โคชเปนผูกำกับ เพราะเปนผูคอยช้ีนำ
ผูรับการนิเทศใหดำเนินตามบทท่ีเหมาะสม สามารถ
แสดงออกไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. โคชเปนกุญแจ เพราะเปนผูไขขอสงสัย 
แกปญหาท่ีเกิดข้ึนในการเรียนการสอน เปนผูที่ชวย
ใหผูรับการนิเทศไขสูความสำเร็จ 
 3. โคชเปนกระจกเงา เพราะเปนเสมือน 
ผูที่สะทอนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของ
ผูรับการนิเทศ เสมือนวาเปนตนเอง 
 4. โคช เปน เ ข็มทิศเพราะเปน เสมือน
เครื่องมือนำทางใหแกผูรับการนิเทศในการแกปญหา 
และพัฒนาการเรียนการสอนในช้ันเรียน เพ่ือใหถึง
เปาหายแบบไรทิศทาง 

ทักษะที่สำคัญของโคช (Coaching Skill) 
 โคชหรือผูนิเทศ เปนผูคนหาความสามารถ
ของผูที่ไดรับการโคช แลวกระตุนใหใชความสามารถ
ของตัวเองอยางถูกตอง ซึ่งตามแนวคิดของ วิชัย  
วงษใหญ (2559 : 7) กลาววา ทักษะเสริมการโคช 
ใหมีประสิทธิภาพ มีองคประกอบ 2 ประการ ไดแก  
1) ทักษะทางสังคม (Soft Skills) หรือ จรณ (อานวา 
จะ ระ นะ) เปนทักษะทางสังคม และความฉลาดทาง
อารมณที่แสดงออกผานทาง EQ ซึ่งอยูทางสมองซีก
ขวา เปนความสามารถทางสังคม การจัดการตนเอง 
การควบคุมอารมณ การมองบวก  การติดตอสื่อสาร 
และความเปนมิตร และ 2) ทักษะดานความรูทาง
วิชาการ (Hard Skills) จะตองมีความรู ความสามารถท่ี
กำหนดโดยเชาวปญญา (IQ) ซึ่งอยูทางสมอง 
ซีกซายซ่ึงสอดคลองขอมูลเก่ียวกับทักษะที่สำคัญ
จำเปนของโคชหรือผูนิเทศท่ีดี ดังแสดงในแผนภาพ 
ที่ 2  ดังนี้ 

แผนภาพที่ 2   แสดงทักษะสำคัญของการโคช (http://www.coachatwork.in.th/coach_knowledge1.php.) 

 

 

(Questioning)

(Listening)

          

(Positive Feedback)

 

(Motivate)

 

Goal Setting

Coach
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ปที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2559 -ธนัวาคม 2559) 
การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเสริมพลังครูสูชั้นเรียน 

อาทิตยญา  โพธิ์สวย 

 จากแผนภาพท่ี 2 นี ้แสดงใหเห็นวา การใช
คำถาม (Questioning) เปนทักษะที่โคชควรไดรับ 
การพัฒนาเพราะการใชคำถามท่ีดี จะกระตุนใหผูได
รับการโคชเกิดการเปล่ียนแปลงเพราะคำถามท่ีดีจะ
เปนเสมือนพลังท่ีกระตุนความคิดท่ีจะนำไปสูการเปด
ใจสูการแลกเปลี่ยนเรียนรู จากน้ันเมื่อเราใชคำถามที่
ดีแลวจึงตองเปนผูรับฟง (Listening) โดยรวมฟงอยาง
ตั้งใจ เพ่ือจะไดเขาใจในสิ่งที่ผูรับการโคชหรือนิเทศ
ตองการจะสื่อสารวาปญหาคืออะไร อะไรที่ตองการ
ใหชวยพัฒนา หรือตองการใหชวยเหลือ จากน้ันจึง
คอยสะทอนความคิดในเชิงบวก (Positive Feedback) 
ซึ่งเปนทักษะท่ีสำคัญเพราะเปนการเสริมแรงท่ีชวย
สะทอนมุมมองที่หลากหลาย และเปนประโยชนใน
การนำไปปรับปรุง หรือพัฒนางานสอนตอไป สวน
การจูงใจ (Motivation) เปนการกระตุนใหผูรับการ
โคชหรือผูรับการนิเทศ มีการปรับเปล่ียนตนเองใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหดีขึ้น โดยผูทำ
หนาท่ีโคชจะตองโนมนาวใหผูรับการโคชปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในชั้นเรียน หรือทาทายใหครูใชเทคนิค 
การสอนท่ีเราความสนใจของผูเรียน หรือชี้นำใหครู
ร วม มือ กันพัฒนากระบวนการ นิ เทศใหบรรลุ
วัตถุประสงคสุดทายการกำหนดเปาหมาย (Goal 
Setting) ถือเปนสิ่งสำคัญของการโคช เพราะการมี
เปาหมายท่ีชัดเจนของผูโคชและผูรับการโคช จะนำ

ไปสูการโคชที่ประสบผลสำเร็จทั้งน้ีเปนเพราะการโคช
มีจุดเริ่มตนท่ีงาน ดังน้ัน การรูเปาหมายจะชวยทำให
สามารถหาวิธีการแกปญหาไดอยางเหมาะสมตรง

ประเด็น อีกทั้งยังชวยแกปญหานั้น ๆ อยางยั่งยืน 
 ดังนั้น การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนจึงเปน
รูปแบบการนิเทศท่ีเหมาะกับทิศทางการนิเทศ 
การสอนในยุคศตวรรษท่ี 21 ท่ีมุงเนนการนิเทศภายใน
โรงเรียนโดยบุคลากรในโรงเรียนรวมกันปรับปรุงและ

พัฒนาการเรียนการสอน ที่มีการดำเนินงานอยางเปน
ระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจนเพื่อนำไปสูการพัฒนาผูเรียน
ใหมีทักษะท่ีจำเปน ตลอดจนเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ 

โดยการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพ่ือนตองอาศัยการเสริม
พลัง (Empowerment) ทั้งผูใหการนิเทศ และ 
ผูรับการนิเทศ เพ่ือใหมีสวนรวมในการพัฒนาตน 
พัฒนางานอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยยุทธศาสตร
การนิเทศแบบเสริมพลัง มีจุดประสงคเพ่ือมุงใหมี 
ปฏิสัมพันธของบุคคลท้ังภายใน ภายนอก โดยใหเรียนรู
จากกันและกัน ใหบุคลากรมีความรู ทักษะประสบการณ 
ที่จะเปนพลังในการทำงาน โดยการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง ใหบุคลากรมีอิสระในการกำหนดเปาหมาย
และปฏิบัติงาน และใหมีการทำงานเปนทีมของบุคลากร
ในโรงเรียน 
การเสริมสรางพลังครู (Teacher empowerment) 
 นักวิชาการหลายทานไดเสนอเก่ียวกับรูป
แบบของการเสริมสรางพลังในโรงเรียนเพื่อสรางฐาน
การพัฒนาท่ีมั่นคงและย่ังยืน โดยใหครูในโรงเรียนมี
สวนรวมในการพัฒนาเปนองครวม เม่ือพิจารณาใน
ภาพรวมแลวรูปแบบนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน (peer 
coaching) มีจุดเร่ิมตนจากความไวใจในการแกปญหา 
หรือพัฒนางานท้ังเทคนิคการสอน งานท่ีเปนปญหา
ทาทายในโรงเรียนท่ีเกิดข้ึน โดยเพ่ือนชวยแนะนำเพ่ือน
ที่สอนในระดับเดียวกัน หรือกลุมสาระเดียวกันจนนำ
ไปสูการพัฒนาขามกลุมสาระ สุดทายทุกคนในองคกร
จะเปนเสมือนฟนเฟองของเคร่ืองจักรท่ีขับเคลื่อนตาม
บทบาทหนาที่ของตนเอง โดยเห็นความสำคัญของ
การมีสวนรวมในการแกปญหาหรือพัฒนาโรงเรียน

ตามเปาหมายที่กำหนดไว ซึ่งสอดคลองกับแนวความ
คิดของ ประวิต เอราวรรณ (http://www.cres.in.th/
post/539.html) กลาววา บุคลากรผูปฏิบัติงานใน
องคการคือกลุมเปาหมายสำคัญของการเสริมสราง
พลังอำนาจ ดังน้ันองคการท่ีเปนโรงเรียน กลุมเปาหมาย
ที่ตองเสริมสรางพลังอำนาจก็คือ ครู เพราะครูคือผูที่
ตองเขาถึงนโยบายและความตองการของโรงเรียน 

เปนผูที่นำนโยบายไปสูการปฏิบัติอยางถูกตอง
เหมาะสม ตองเชื่อมโยงความคิดรวบยอดตาง ๆ จาก
หลักสูตรเพ่ือถายทอดในการจัดการเรียนการสอน 
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อาทิตยญา  โพธิ์สวย 

รวมถึงรับผิดชอบโดยตรงตอการพัฒนาผูเรียน และท่ี
สำคัญคือครูทุกคนจำเปนตองไดรับการเสริมสราง
พลังอำนาจ เพ่ือใหครูมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองไปสู
ความเปน “ครูมืออาชีพ” ที่แสดงบทบาทท้ังในและ
นอกโรงเรียนน่ันคือ“ครูตองมีความรับผิดชอบสูง  
มีทักษะการสอนท่ีดี มีความยืดหยุน ทำงานอยูบน
พื้นฐานของขอมูล และเปนที่พึ่งหวังของนักเรียน” 
 การเสริมสรางพลังอํานาจเปนการกระตุน
ใหบุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางาน เพราะ
ตองตัดสินใจและมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น 
บุ ค ล า ก ร ต อ ง ทํ า ห น า ที่ เ ป น ไ ด ทั้ ง โ ค ช ที่ ใ ห
คําปรึกษาแนะนํา เปนครทูี่ใหการศึกษาวิทยาการ 
เปนผูใหการสนับสนุนอํานวยความสะดวก เปนตัวแทน
ในการเจรจาประนีประนอม บุคลากรตองตื่นตัว 
ปรับปรุงตนเองตลอดเวลา เขาใจ สถานการณและ
สิ่งแวดลอม รูบทบาทหนาที่ ตระหนักในความสําคัญ
ของตนในฐานะเปนพลังขับเคล่ือนขององคกร (George 
& Jones,บ 1999 : 511-519, 701อางถึงในสมชาย 
บุญศิริเภสัช, 2545 : 52)  
 ลักษณะของครูในสถานศึกษาที่มีการเสริม
สรางพลังอํานาจการทํางาน (Goens & Clover. 1991 : 
233 อางถึงในสมชาย บุญศิริเภสัช,2545 : 52) มีดังนี้ 
 1. มีความมั่นคงในการปฏิบัติหนาที่ตาม
ความถนัด ความเชี่ยวชาญ  
 2. มีมาตรฐานทางจริยธรรมในการปฏิบัติ
ที่เปนที่ยอมรับ  

 3. มีอํานาจหนาท่ีและเปนอิสระในการ
ทำงาน มีความรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบผล
การทํางานได 

 4. มีเวลาพิจารณาผลสะทอนของการ
ปฏิบัติและคิดในสิ่งที่จะตองกระทําเพื่อการศึกษา  
 5. มีมาตรฐานการปฏิบัติและพัฒนางาน
ในฐานะผูเชี่ยวชาญทางการศึกษา  
 6. มีระดับความสามารถอํานาจหนาที่  

มีอิสระและความรับผิดชอบที่สมดุลสอดคลองกัน 
เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ไดผลสมบูรณ 

 7. มีปณิธานการทํางาน มีการตรวจสอบ
ความเชี่ยวชาญเชนเดียวกับองคกรวิชาชีพอื่น  
 จากลักษณะของครูในสถานศึกษาท่ีมีการ
เสริมสรางพลังอํานาจการทํางานขางตนน้ีสอดคลอง
ตามแนวความคดิของไพเราะ พุมมัน่ (2554 : 9 – 21) 
ไดนำเสนอรูปแบบการนิเทศแบบเสริมสรางพลัง  
(Empowerment Supervision) ซึ่งเปนกระบวนการมี
สวนรวมของทุกคนในการพัฒนาตน พัฒนางานอยาง
ตอเน่ืองและย่ังยืน โดยมีอิสระในการกำหนดเปาหมาย
การปฏิบัติงาน และเปดโอกาสใหผูท่ีเก่ียวของตัดสินใจ
เก่ียวกับการดำเนินการพัฒนาองคกรมุงแลกเปล่ียน
เรียนรู และทำงานเปนทีม ประกอบดวย 7 ขั้นตอน 
มีรายละเอียดดังนี้  
 ขั้นท่ี 1 รวมสรางความตระหนัก (Co – 
Building Awareness) เปนข้ันท่ีสรางความเขาใจให
ทุกคนเห็นความสำคัญของเร่ืองที่จะพัฒนา เชน การ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ การใชสื่อเทคโนโลยีใน
การสอน รวมถึงการนิเทศภายในโรงเรียน เปนตน ใน
ขั้นนี้ทุกคนตองรับรูบทบาทหนาที่ของตนเองวาเปน
สวนสำคัญตอองคกร และกระตุนใหทุกคนยินยอม
พรอมใจพัฒนางาน 
 ขั้นท่ี 2 รวมพลังคนหา (Co – Searching 
and Analyzing) เปนข้ันท่ีบุคลากรตองรวมกันวิเคราะห
องคการเพ่ือหาจุดเดน จุดดอย เพ่ือนำไปสูการกำหนด
จุดเนนในการปฏิบัติงานแตละดาน โดยรวมกันระดม
พลังสมอง ระดมความคิด แลกเปล่ียนเรียนรู ถายทอด 

แกไขและเชื่อมโยงประสบการณ  
 ขั้นท่ี 3 รวมพลังสรางเปาหมาย (Co – 
Perception of Targets) เปนข้ันท่ีทุกคนกำหนด

เปาหมายการปฏิบัติงานของตนเองท่ีมีตอการพัฒนา
งาน เพราะการเร่ิมตนจากเปาหมายของบุคคลท่ีมุงม่ัน
ในการพัฒนาตนเองในเรื่องตาง ๆ เชน การพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู การทำวิจัยในชั้นเรียน เปนตน 
ซึ่งนำไปสูการกำหนดเปาหมายขององคกร 
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ปที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2559 -ธนัวาคม 2559) 
การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเสริมพลังครูสูชั้นเรียน 

อาทิตยญา  โพธิ์สวย 

แผนภาพที่ 3  ประมิดการเสริมสรางพลังครูสูชั้นเรียน 

 ขั้นท่ี 4 รวมทำ รวมพัฒนา (Co – 
Development Activities) เปนขั้นที่สำคัญมากท่ีสุด
เพราะการทำงานเปนทีมจะชวยใหบรรลุเปาหมาย
ตามจุดเนนท่ีสำคัญ โดยกำหนดบทบาทใหชัดเจนให 
ทุกคนสลับกันเปนผูนำและผูตาม แตสิ่งท่ีสำคัญคือ  
ครูทุกคนตองเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม 
 ขั้นท่ี 5 รวมเรียนรูสูการแกปญหา (Co – 
Learning and Solving Problems)เปนขั้นของ 
การติดตามผล และประเมินผลการดำเนินงาน เพ่ือ
นำปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติงานมา
ปรับปรุงแกไข 

 ขั้นท่ี 6 รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูสูการพัฒนา  
(Co – Organizing Knowledge) เปนข้ันของการ
ประเมินผลการทำงาน และสรุปผลการดำเนินงาน
เพื่อเตรียมนำเสนอภาพรวมของการพัฒนาองคการ  
 ขั้นท่ี 7 รวมเผยแพรสูชุมชนและสังคม  
(Co – Appreciation and Social Communication)
เปนขั้นที่เผยแพรผลงานใหแกบุคลากรอ่ืน ผูปกครอง 
ชุมชน และหนวยงานอ่ืน ๆ อีกท้ังยังเปนการเสริมสราง
กำลังใจ ช่ืนชมผลงานท่ีเปนแบบอยาง  ซ่ึงจัดวาเปนการ
เสริมแรงทางบวกที่จะนำไปสูการพัฒนาองคการใน
ประเด็นตอไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7    (Co – Appreciation and 

Social Communication)

 6    (Co – Organizing 

Knowledge) 

 5    (Co – Learning and Solving 

Problems) 

 4     (Co – Development Activities) 

 3    (Co – Perception of Targets) 

 2    (Co – Searching and Analyzing) 

 1    (Co – Building Awareness)

 + + +  = Empowerment 
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ปที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤศจกิายน 2559 -ธนัวาคม 2559) 
การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเสริมพลังครูสูชั้นเรียน 

อาทิตยญา  โพธิ์สวย 

 จากรูปแบบการเสริมสรางพลังขางตน โดย
แตละขั้นตอนจะชวยเติมเต็มใหขั้นถัดไปเกิดความ
ชัดเจนมากข้ึนจนนำไปสูการเสริมสรางพลังครูสู 
ชั้นเรียนซ่ึงเม่ือนำมาพิจารณารวมกับการนิเทศแบบ
เพื่อนชวยเพื่อน พบวา การเสริมสรางพลังในขั้นที่  
1-3 จะสัมพันธกับขั้นที่ 1 คือ การเย่ียมชั้นเรียนและ
สังเกตการณเรียนการสอนในเวลาส้ัน ๆ บันทึกสิ่งที่
สนใจสั้น ๆ (Peer Watching) หรือบันทึกจุดเดนของ
การสอน โดยกอนการสังเกต ขณะที่สังเกตการเรียน
การสอนในช้ันเรียนน้ันครูตองรวมสรางความตระหนัก  
สูการคนหาเปาหมายในการพฒันารวมกัน สวนขัน้ที ่4 
และ 5 สัมพันธกับขั้นที่ 2 คือ การใหขอมูลยอนกลับ
หรอืพดูคยุหลังการสงัเกตการสอน (Peer Feedback) 
ซึ่งเปนขั้นตอนของการรวมกันพัฒนา และแกปญหา
รวมกันของเพื่อนครู สุดทายขั้นที่ 6 และ 7 จะสัมพันธ
กับขั้นที่ 3 โดยเพื่อนครูใหขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อนำ
ไปสูการพัฒนาการเรียนการสอนตอไป ทั้งนี้ ผูบริหาร 
ครูหัวหนากลุมสาระหรือผูนิเทศจากภายนอก ตอง
เปนผูอํานวยความสะดวก ประสานงาน ใหคำแนะนํา
หรือจัดฝกอบรมในเรื่องที่ครูตองการ 
 ดงัน้ันเคร่ืองมอืท่ีสำคัญสําหรับกระบวนการ 
นิเทศแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน คือ แบบสังเกตการสอน
และการใหขอมูลยอนกลับ เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินการจัดการเรียนการ
สอนและการปรับปรุงแกไขหรือพัฒนา นอกจากนี้
ขอมูล ท่ีไดจากการสัง เกตการสอนจะเปนสวน

สําคัญในการนํามาใชในการวิเคราะหการสอนของครู
เพ่ือจะหาทางแกไข ปรับปรุงหรือสงเสริมพัฒนาใหดี
ย่ิงข้ึน การสังเกตการสอนจึงเปนสวนประกอบท่ีสําคัญ

ยิ่งของการนิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนในทุก
รูปแบบ (วัชรา เลาเรียนดี, 2556 : 234) 
ประโยชนของการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพ่ือน 
(Peer Coaching Benefits)  
 การนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน (Peer 

Coaching) เปนรูปแบบที่สงเสริมการพัฒนางานตาม

บทบาทหนาที่ของตนเอง ซึ่งนักวิชาการหลายทานได
นำเสนอประโยชนของการนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน
ในหลากหลายประเด็น โดยไดรวบรวมมาจากการ
แสดงความคิดเห็นของครูที่รวมโครงการนี้เพื่อรวมกัน
แกปญหาและพัฒนางานท่ีไดรับมอบหมายใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (Andrew Thorn, 2007 : 4 ; 
Pam, Robbins 1991, 13 – 14)  
 1. ชวยปรับปรุงทักษะในวิชาชีพครู 
 2. เปนการวางแผนการพัฒนารายบุคคล 
 3. ช วย พัฒนาความสามารถในการ
วิเคราะหบทเรียนของตัวเอง 
 4. เขาใจการจัดการสอนและการเรียนรู
ของนักเรียนมากขึ้น 
 5. พัฒนาความรูดานยุทธวิธีการสอน 
กวาง และลึกซึ้งมากขึ้น 
 6. พัฒนาความรูสึกวาตนเองมีสมรรถนะ
ในการสอนสนับสนุนใหมีการสะทอนความคิด 
 7. โรงเรียนมีวัฒนธรรมของความรวมมือ
มากขึ้นมีความสัมพันธที่ดีในวิชาชีพกับเพ่ือนครู 
มากข้ึน ลดความโดดเด่ียวระหวางผูนำ โดยเปนท้ัง 
ผูใหและผูรับแนวคิดที่หลากหลาย 
 8. ชวยปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
 9. ชวยสรางรูปแบบของการเรียนรูรวมกัน 
 10. ชวยทำใหหลักสูตรมีความชัดเจนมากขึ้น 
 11. ชวยสรางพ้ืนฐานการแบงปนความรู

แบงปนวิธีการปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จ 
 12. โรงเรียนมีบรรยากาศท่ีดี ครูมีความสุข
ในการทำงานรวมกับเพื่อนมากขึ้น 
 13. เปนระบบท่ีปฏิบัติไดทุกวันในโรงเรียน
ดวยวธิโีคชและใชเครือ่งมอืสงัเกตการสอนไดหลายแบบ 

 14. เปนรูปแบบการโคชหรือการนิเทศท่ี 
ผูบริหารสามารถดึงบุคลากรตางๆ ในโรงเรียนทุกระดับ
ประสบการณใหมารวมกันพัฒนาการเรียนการสอน

ในโรงเรียนได และเปนการใชทรัพยากรบุคคลใน
โรงเรียนที่คุมคาที่สุด 
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 จากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวของกับ 
การนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน พบวาการใชกระบวนการ
นิเทศแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนนำไปสูการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน โดย
สามารถพัฒนาทั้งครูผูสอนรวมถึงผูเรียนใหสมรรถนะ
ที่สำคัญตามที่กำหนดไดโดยเพ็ญจันทร มีนะจรัส 
(2551 : บทคัดยอ) พบวา กอนและระหวางการนิเทศ
ภายในแบบเพ่ือนนิเทศเพ่ือนของครูปฐมวัย มีระดับ
คะแนนคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบบูรณาการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ p<.05 ทั้งโดยรวม (F = 140.683) และ 
รายดานคือ ดานแผนจัดประสบการณแบบบูรณาการ  
(F = 85.543) ดานการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ  
(F = 55.825) ดานการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอ
การเรียนรู (F = 44.868) ดานคุณลักษณะของครู
ปฐมวัยท่ีสงเสริมการเรียนรู (F = 92.829) โดยการ
นิเทศภายในแบบเพื่อนนิเทศเพ่ือนสงผลตอคุณภาพ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดย
รวมรอยละ89 (Partial 2  =.892) และสงผลตอ
คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายดาน
รอยละ 83.4 , 76.7 , 72.5 และ 84.5 ตามลําดับ แสดง
วาการนิเทศภายในแบบเพ่ือนนิเทศเพ่ือนสามารถ
สงเสริมคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบบูรณาการของครูปฐมวัยใหเพ่ิมข้ึนอยางชัดเจน

สวนศิริรัตน ชาติเชยแดง (2555 : บทคัดยอ) พบวา 
ครูมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการนิเทศแบบเพ่ือน
ชวยเพ่ือนหลังไดรับความรูสูงกวากอนไดรับความรู 
ครูทุกคนมีความสามารถในการจัดทำแผนการจัดการ

ศึกษาเฉพาะบุคคลหลังไดรับการนิเทศการสอนแบบ
เพื่อนชวยเพ่ือนสูงกวากอนไดรับการนิเทศแบบเพ่ือน
ชวยเพ่ือน และมีความสามารถในการจัดการเรียนรู

เฉพาะบุคคลอยูในระดับดี ตลอดจนครูมีความคิดเห็น
วาการนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนชวยใหครูสามารถ
พัฒนาดานการจัดการเรียนรูไดดียิ่งข้ึน ซึ่งสอดคลอง
กับผลการวิจัยของ อรสา กุนศิลา. (2556: บทคัดยอ) 

พบวา ความสามารถการจัดการเรียนรูของครูที่ไดรับ
การนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพื่อนสูงข้ึนอยูในระดับมาก
ทุกดาน ครูผูสอนคณิตศาสตรมีความคิดเห็นตอการ
นิเทศแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนอยูในระดับมากท่ีสุด ตลอด
จนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง
ข้ึนจากการสอนของครูท่ีไดรับการนิเทศและการปฏิบัติ
ตามกระบวนการนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนดังน้ัน 
การนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนจึงเปนกระบวนการหน่ึงท่ี
ชวยเสริมสรางศักยภาพ เพ่ิมพูนเทคนิควิธีการในการ
จัดการเรียนรูแกครูในชั้นเรียนเพ่ือนำไปสูการเติมเต็ม
ประสบการณแกผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
  
บทสรุป  
 ศตวรรษท่ี 21 จึงเปนสังคมของการแลก 
เปล่ียนเรียนรูรวมกันของผูประกอบวิชาชีพเดียวกัน
โดยเฉพาะผูที่ไดชื่อวา “ครู” มีบทบาทสำคัญใน 
การผลักดันใหศิษยบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีท้ังความรู 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค เพ่ือการเปนมนุษยท่ีสมบูรณ
ตามเจตนารมณของหลักสูตร ตลอดจนมีทักษะท่ีสำคัญ
ของการเปนผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น การมุงมั่น
พัฒนาครูจึงเปนสิ่งที่ เราควรตระหนักในการให 
ความสำคัญ โดยมุงเนนสนับสนุน สงเสริมใหครูมี
ความรู ความสามารถในศาสตรของรายวิชา เปนครู

มืออาชีพในการจัดการเรียนการสอน สามารถแกปญหา
และพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน สิ่งเหลาน้ี
เปนประเด็นท่ีทาทาย แตการทำหนาท่ีคนเดียวของ
ครูในช้ันเรียน โดยขาดการสะทอนกลับในเชิงบวก 
ที่จะเปนกุญแจสำคัญในการไขสูความสำเร็จนั้นคง 

ไมอาจทำใหการปฏิรูปการเรียนการสอนประสบ 
ความสำเร็จไดอยางดีเย่ียม ท้ังน้ีจึงตองใชกระบวนการ
โคชหรือการนิเทศมาเปนแรงขับเคลื่อนใหสามารถ

พัฒนางานไปสูเปาหมายรวมกัน ซึ่งในตางประเทศ 
ถือวากระบวนการนิเทศมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา
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การเรียนรูแบบโครงงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
สำหรับนิสิตปริญญาตรี 
The Flipped Classroom and Project Based Learning on General 
Education for Underdraduate Students  
 
อพัชชา ชางขวัญยืน* 
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บทคัดยอ 

 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไปมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู
อยางกวางขวาง มีความเขาใจในตนเอง ผูอื่น และสังคม สามารถคิดอยางมีเหตุผลและนำความรูไปใชใน 
การดำเนินชีวิตไดเปนอยางดี แตการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีผานมาพบวาการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน มีการบรรยายมากกวาการกระตุนใหคิดวิเคราะห ไมเนนการพัฒนาทักษะการคิดของ 
ผูเรียน จากปญหาดังกลาวจึงตองมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของหองเรียนกลับดานรวมกับ 
การเรียนรูแบบโครงงานเขามาชวยเพ่ือสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดานผลสัมฤทธ์ิและกระบวนการคิด 
โดยนำมาใชในการจัดการเรียนการสอน ใหผูเรียนเรียนรูในหองเรียนโดยใชโครงงานเขามาเปนสวนหน่ึง 
ของการเรียนการสอนและใหผูเรียนไปศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากในโครงงานภายในกลุมของตนเอง ซึ่งมีลำดับ
การจัดการเรียนการสอนดังน้ี คือ 1) ใหนิสิตศึกษาเน้ือหาลวงหนา จากส่ือตางๆ สรุปผลการเรียนและต้ัง
คำถามคนละ 1 คำถาม 2) ผูสอนกำหนดหัวขอโครงงานและสนทนากับนิสิตเก่ียวกับเน้ือหาท่ีจะทำการเรียน
การสอน 3)ใหนิสิตถามขอสงสัยเก่ียวกับเน้ือหาท่ีเรียนกับผูสอน 4) ใหนิสิตแบงกลุม กลุมละ 10 คน และให

นิสิตคิดโครงงานในหัวขอโดยผูนิสิตจะเปนผูบูรณาการ สรางทักษะองคความรูจากส่ือที่ไดรับจากการเรียนรู
ดวยตนเอง 5) ใหนิสิตนำเสนอโครงงาน ซึ่งการทำโครงงานน้ันจะมีผูสอนจะคอยใหคำปรึกษาและคำแนะนำ  
 

* นิสิตปริญญาโท, ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
** ผูชวยศาสตราจารย ดร., ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  
*** รองศาสตราจารย ดร., ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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Abstract 

 The management of teaching in general education courses are intended to develop 
students to be around knowledge extensively, have an understanding of themselves. Others and 
society can think rationally and the knowledge to use in daily life as well. But the teaching of the 
course of general education ago found that teaching and learning activities. There is a lecture than 
to encourage critical  thinking. Do not focusing on the development of thinking skills for the students. 
The above problems can be managed in the flipped classroom with project base learning, a 
reversed frame work to help to promote the development of students and the learning achievement 
and thought process. By used in teaching. Students learn in the classroom through project work as 
part of the teaching and students to study more on projects within their own group. The sequence 
of instructional management as follows 1) students studying content in advance from the media, 
the learning and questioning each 1 questions. 2) instructor defined project topics and chat with 
students about teaching content to do3) students ask questions about course content with the 
instructor 4) students per group 10 people and students’ thinking in topic project by the students 
are integrated. Develop skills and knowledge from the media received from their own learning 5) 
students presentation. The project will be the instructor will wait for consultation and advice.  

บทนำ 
 รายวิชาศึกษาทั่วไปนั้นเปนรายวิชาที่มีความ
สำคัญอยางย่ิงในสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงจะมีการจัดการ
เรียนการสอนท่ีแตกตางกันออกไปในแตละสถาบัน 
ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาท่ัวไปในลักษณะ
จำแนกเปนรายวิชา หรือลักษณะบรูณาการใดๆ ก็ได
โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุม
วิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษาและกลุมวิชา

วิทยาศาสตรกับคณิตศาสตรในสัดสวนที่เหมาะสม 
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี
จำนวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
เจตนารมณของการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปนั้นเพ่ือเสริมสรางความเปนมนุษยที่ 
สมบูรณโดยใหศึกษารายวิชาตางๆ จนเกิดความซาบซ้ึง
และสามารถติดตามความกาวหนาในสาขาวิชานั้นได

ดวยตนเอง การจัดการเรียนการสอนควรจัดใหมีเน้ือหา
วิชาท่ีเบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียวไมควรมีรายวิชาตอเน่ือง
หรือรายวิชาข้ันสูงอีกและไมควรนำรายวิชาเบ้ืองตน

หรือรายวิชาพ้ืนฐานของวิชาเฉพาะ มาจัดเปนวิชา

ศึกษาทั่วไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548) ในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปจะเปนหมวดวิชาพื้นฐานของทุก
มหาวิทยาลัยท่ีจะตองมีการจัดหลักสูตรการเรียนการ
สอนในระดับปริญญาตรีตามเกณฑและมาตรฐานท่ี
กำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ซึ่งกองการศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยนเรศวรไดมี
การกำหนดวัตถุประสงคของการเรียนรายวิชาศึกษา

ทั่วไปที่สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานของสำนักงาน
คณะกรรมการอดุมศึกษา โดยท่ีนสิติระดับปรญิญาตร ี
ทุกคนทุกคณะจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษา
ทั่วไปอยางนอยไมนอยกวา 30 หนวยกิต ตามกลุม
สาระวิชา เพ่ือเปนรากฐานในการสรางนิสิตใหมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค (กองการศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557) ซึ่งการเรียนการสอนใน
รายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีผานมาพบวาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน มีการบรรยายในรายวิชามากกวา

การกระตุนใหคิดวิเคราะห จึงทำใหไมไดเนนการพัฒนา
ทักษะการคิดของผูเรียน  
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ปที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤศจกิายน 2559 -ธนัวาคม 2559) 

ภาพที่ 1 บรรยายการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

 เน่ืองจากรายวิชาศึกษาทั่วไปนั้นมีผูเรียน
จำนวนมาก การจัดกิจกรรมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
นั้น ไมสามารถจัดกิจกรรมภายในหองเรียนได จึงตอง
มีการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียน โดยรูปแบบ
ที่เหมาะสมกับการเรียนรูในรายวิชาศึกษาท่ัวไปและ
ไดรับความนิยมคือรูปแบบการเรียนการสอนแบบหอง
เรียนกลับดาน ซึ่งเปนการเรียนการสอนที่ผูเรียนเรียน
ที่บานและทำการบานท่ีโรงเรียน หรือสอบถามเก่ียว
กับเนื้อหาในการเรียนการสอนกับผูสอนไดโดยตรง 
การทำการบานหรือรับถายทอดความรูที่บาน แลว
มาสรางความรูตอยอดจากวิชาท่ีรับถายทอดมา จะ
ทำใหผูเรียนเกิดทักษะศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเปนแนวคิด
เก่ียวกับทักษะท่ีจำเปนของผูเรียนท่ีตองการ เช่ือมโยง

และลดชองวางระหวางความรูทักษะท่ีผูเรียนศึกษา
เรียนรูในสถานศึกษา กับ ความรูทักษะท่ีผูเรียนจำเปน
ตองเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 

2557) ซึ่งเหมาะสมกับการเรียนการสอนในระดับ
อุดมศึกษา ท่ีผูเรียนจะตองมีความรับผิดชอบในตนเอง
และการท่ีใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิด จะตองมีรูป
แบบกิจกรรมการเรียนรูที่ เ ช่ือมโยงกับบริบทจริง 
สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน สามารถ

ดึงศักยภาพของผู เรียนและใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ใหเกิดการคิดดวยตนเอง ในรูปแบบ
ของการทำชิ้นงาน คือ การเรียนรูดวยโครงงาน ซึ่งจะ

ทำใหนักเรียนมีสวนรวม ลดการเรียน เพ่ิมทักษะใน

การเรียนรูแบบรวมมือและชวยยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (ธงชัย เส็งศรี, 2555) ซึ่งเปนการเรียน
โดยลงมือทำ ทำโครงงาน ปฏิบัติจริงเพ่ือใหเกิดการ
เรียนรู ไดทั้งทักษะและไดความรูทฤษฎี ความรูทฤษฎี
ไมใชไมสำคัญ สำคัญอยางยิ่ง แตเราตองเลยไปสู
ความรูปฏิบัติ (วิจารณ พานิช, 2556)  
 
การเรียนการสอนหองเรียนกลับดานรวมกับการ
เรียนรูแบบโครงงาน  
 หองเรียนกลับดาน หมายถึง กระบวนการ
สอนท่ีในหองเรียนเปนการทำกิจกรรมตางๆ เพ่ือฝก
แกโจทยปญหาและประยุกตใชจริง สวนการบรรยาย
จะอยูในชองทางอื่นๆ เชน วิดีโอ วิดีโอออนไลน ฯลฯ 
ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรูไดนอกเวลาเรียน โดยมีครู 
อาจารยหรือผูเช่ียวชาญคอยใหคำแนะนำ ซึ่งมีขั้น

ตอนดังนี้ 
 1. ผูสอนชี้แจงสาระการเรยีนรู 
 2. ใหผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง ทั้งใน

หองเรียนและนอกหองเรียน 
 3. ผูสอนสนทนากับผูเรียนเก่ียวกับเร่ืองท่ี 
ผูเรียนศึกษา 
 4. ผูเรียนทำการอภิปรายรวมกัน โดยมี 
ผูสอนใหคำชี้แนะและใหคำปรึกษา 
 5. ผูเรียนสรุปความคิดรวบยอด 

การจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดาน 
อพัชชา ชางขวัญยืน, ทิพรัตน สิทธิวงศ, ประหยัด จิระวรพงศ 
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ปที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2559 -ธนัวาคม 2559) 

 การเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดาน
จะชวยผูเรียนสรางสรรคแนวคิดตางๆ ไดมากขึ้น  
การเปลี่ยนการบานและโปรเจคมาทำในหองเรียน 
โดยมีผูสอนควบคุมดูแลและคอยใหคำแนะนำ  
(สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2556 ; ทิพรัตน สิทธิวงศ, 2558) จะ
ชวยใหผูเรียนเขาใจมากข้ึน และลดปญหาการลอก
การบาน อีกท้ังยังชวยยกระดับความสัมพันธ สราง
บรรยากาศในหองเรียนและชวยเพ่ิมเน้ือหาสาระจาก
ท่ีผูเรียนไดเรียนรูดวย นอกจากการเรียนการสอนแบบ
หองเรียนกลับดานแลวการเรียนรูแบบโครงงานก็
สามารถชวยสงเสริมผูเรียนและใชรวมกับการเรียน
แบบหองเรียนกลับดานได 
 การเรียนรูแบบโครงงาน หมายถึง การสอน
ที่ใหโอกาสนักเรียนไดวางโครงการของตนเองและ
ดำเนินการใหสำเร็จตามความมุงหมายของโครงการ
นั้น อาจเปนโครงการท่ีจัดทำเปนหมูหรือคนเดียวก็ได 
ผูเรียนจะมีสวนรวมรับผิดชอบในการทำงานน้ันดวย
ตนเอง ลักษณะการสอนจะสอดคลองตามสภาพจริง
ของสังคม เปนการทำงานที่เร่ิมตนดวยปญหาและ
ดำเนินการแกปญหา โดยลงมือทดลองปฏิบัติจริง 
การเรียนรูแบบโครงงาน มี 6 ขั้นตอน 
 1. ขั้นนำเสนอ     
 2. ขั้นกำหนดความมุงหมาย    
 3. ขั้นวางแผน  

 4. ขั้นการดำเนินงาน 
 5. ขั้นประเมินผล  
 6. ขั้นติดตามผล 

  

เปรียบเทียบการเรียนแบบเดิมกับการเรียนการ
สอนแบบหองเรียนกลับดานรวมกับการเรียนรู
แบบโครงงาน 
 การจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียน
กลับดานรวมกับการเรียนรูแบบโครงงานมุงเนน  
การสรางสรรคองคความรูดวยตัวผูเรียนตามทักษะ
และการปฏิบัติลงมือทำ เปนลักษณะการเรียนรูจาก
แหลงเรียนรูนอกชั้นเรียนอยางอิสระทั้งดานความคิด
และวิธีปฏิบัติซึ่งแตกตางจากการเรียนแบบเดิมที่ 
ผูสอนจะเปนผูปอนความรูประสบการณใหผูเรียนใน
ลักษณะของผูสอนเปนศูนยกลาง Pierce and Fox  
(2012) ไดทำการศึกษาถึงการใชการเรียนการสอน
แบบบรรยายและการ เ รียนการสอนโดยผ าน 
VODCASTS (สื่อมัลติมีเดียในรูปแบบวิดีโอ) เปนการ
กระตุนใหเกิดกิจกรรมรวมถึงการใหผู เรียนเปน
ศูนยกลาง หองเรียนกลับดานทำใหเห็นถึงประสิทธิภาพ
ของผูเรียนดีขึ้น และเปนการสรางทัศนคติที่ดีตอ
ประสบการณการเรียนรูของผูเรียน ขอเปรียบเทียบ
ดานตัวอยางของกิจกรรมและเวลา ระหวางการเรียน
การสอนแบบเดิมกับการเรียนการสอนแบบหองเรียน
กลับดานรวมกับการเรียนรูแบบโครงงาน โดยขั้นตอน
ของการจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดาน
รวมกับการเรียนรูแบบโครงงาน อาศัยหลักการ 
ของวิจารณ พานิช ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอน 
และเวลาที่ใชจะมีดังนี้ 

 

การจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดาน 
อพัชชา ชางขวัญยืน, ทิพรัตน สิทธิวงศ, ประหยัด จิระวรพงศ 
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการเรียนการสอนระหวางแบบเดิมกับแบบหองเรียนกลับดาน 
 รวมกับการเรียนรูแบบโครงงาน 

รูปแบบของการเรียนการสอนแบบหองเรียนแบบ
กลับดานรวมกับการเรียนรูแบบโครงงาน 
 การจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียน
กลับดานรวมกับการเรียนรูแบบโครงงาน เปนรูปแบบ

การเรียนการสอนใหมในการสรางผูเรียนใหเกิดการ
เรียนรู ซ่ึงมีองคประกอบสำคัญท่ีเกิดข้ึน 6 องคประกอบ
ไดแก  
 1. การสืบคนเพ่ือใหเกิดมโนทัศนรวบยอด 
โดยผูสอนเปนผูคอยชี้แนะใหกับผูเรียนจากสื่อตางๆ 
เชน Facebook, Youtube, วิดีโอตางๆ เปนตน  

 2. การเพ่ิมพูนประสบการณ โดยผูสอนจะ
กำหนดหัวขอโครงงานและชี้แนะวิธีการเรียนใหกับ 
ผู เ รียนเพ่ือเรียนเน้ือหาโดยวิธีการที่หลากหลาย 
ทั้งการใชกิจกรรมตางๆ เพ่ือจะเนนใหผูเรียนเกิด
ประสบการณโดยตรง 

 3. การสรางองคความรู โดยผูเรียนเปน 
ผูบูรณาการ สรางทักษะองคความรูจากส่ือที่ไดรับ
จากการเรียนรูดวยตนเองโดยการสรางเปน mind 
map แสดงแนวคิด แผน และขั้นตอนการทำโครงงาน 
เพ่ือใหผูเก่ียวของมองเห็นภาระงาน บทบาท และระยะ

เวลาในการดำเนินงาน ทำใหสามารถปฏิบัติโครงงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 4. การปฏิบัติโครงงาน ผูเรียนลงมือปฏิบัติ

ตามแผนท่ีวางไวในเคาโครงของโครงงาน ถามีการ
วางเคาโครงเอาไวแลว ผูเรียนจะรูไดเองวาจะตองทำ
อะไรในขั้นตอนตอไป โดยไมตองรอถามผูสอน  

ในระหวางการดำเนินการผูสอนอาจมีการใหคำปรึกษา
อยางใกลชิดหรือรวมแกปญหาไปพรอมๆ กับผูเรียน  
 5. การนำเสนอโครงงาน โดยการเขียน
รายงาน หรือการนำเสนอในรูปแบบอ่ืนๆ เชน แผน

  (2 ) 

  (2 ) 
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1.     

2.     1 
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พับ โปสเตอรจัดนิทรรศการ เปนตน สรางองคความรู
โดยผูเรียนเองในเชิงสรางสรรค โดยการจัดทำเปน
โครงงานและผานกระบวนการนำเสนอผลงาน ที่เกิด
จากการจัดกิกรรมการเรียนการสอนแบบหองเรียน
กลับดานและการเรียนรูแบบโครงงาน  

 6. การประเมินผลโครงงาน การประเมิน
โครงงานควรมีการประเ มินผลการเ รียนรู โดย
หลากหลาย เชน นักเรียนประเมินตนเอง ประเมินซ่ึง
กันและกัน ประเมินจากบุคคลภายนอก การประเมิน
จะไมวัดเฉพาะความรูหรือผลงานสุดทายเพียงอยาง
เดียว แตจะวัดกระบวนการท่ีไดมาซึ่งผลงานดวย  

ภาพที่ 2 รูปแบบการเรียนการสอนแบบหองเรียนแบบกลับดานรวมกับการเรียนรูแบบโครงงาน 

 การเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดาน
รวมกับการเรียนรูแบบโครงงานนั้นจะแบงออก 
เปนนอกหองเรียนและในหองเรียน นอกหองเรียน  
ผูสอนจะใหผูเรียนศึกษาเน้ือหาลวงหนา จากส่ือตางๆ 
พรอมใหสรุปและต้ังคำถามคนละ 1 คำถาม ในหองเรียน  

ผูสอนสนทนากับผูเรียนในหองเรียนเก่ียวกับเร่ืองท่ี
ศึกษามาและใหกลุมผูเรียนถามขอสงสัยเก่ียวกับเร่ืองท่ี
ศึกษามากับผูสอน จากน้ันผูสอนจะใหผูเรียนแบง

กลุมในการทำโครงงานและใหผูเรียนทุกกลุมคิดโครง
งานในหวัขอ “เลอืกใหไดใชใหเปน” โดยใชเวลา 75 นาที 
สำหรับทำกิจกรรมเรียนรูดวยตนเอง หลังจากนั้นให 
ผูเรียนทุกกลุมสงตัวแทนเพื่ออภิปรายโครงงานท่ีทำ 
ผูสอนจะชวยใหนักเรียนเขาใจหลักการ ไมใชทองจำ

และแนะนำการเรียนของผูสอน การจัดการเรียนการ
สอนแบบหองเรียนกลับดานรวมกับการเรียนรูแบบ

โครงงาน ผูสอนจะบทบาทเปล่ียนไปจากเดิมอยาง
สิ้นเชิง คือไมใชผูถายทอดความรู แตทำหนาท่ีเปน 
ติวเตอร ซึ่งเรียกวาเปนโคช หรือเปนผูจุดประกาย 

โดยการตั้งคำถามใหผูเรียนคิด สรางความสนุกสนาน
ในการเรียนและทำใหผูเรียนเกิดทักษะในการแกไข
ปญหาในสถานการณจริงและชวยสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพในตัวของผูเรียน ทักษะตางๆ ผลงานและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหดีขึ้น จึงทำใหผูเรียนเกิด
ความสนใจในการหาความรู อีกทั้งการท่ีผูสอนคอย
ใหคำแนะนำ คำปรึกษา จะทำใหผูเรียนเกิดความ
รูความเขาใจในเน้ือหาสาระมากขึ้นซึ่งจะทำใหผูเรียน

ใหเกิดทักษะศตวรรษที่ 21  
 มนีกัวิจยัหลายทานไดทำการศึกษาเก่ียวกับ 
การเ รียนการสอนแบบหองเ รียนกลับดานและ 

การเ รียนรู แบบโครงงานโดยนักวิจัยไดศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดาน 
อพัชชา ชางขวัญยืน, ทิพรัตน สิทธิวงศ, ประหยัด จิระวรพงศ 
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การเปรียบเทียบการเรียนรูแบบเดิมกับการเรียน 
การสอนแบบหองเรียนกลับดานและศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่ไดรับ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดหองเรียนกลับ 
ผูเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด
หองเรียนกลับมีความรับผิดชอบตอการเรียน เจตคติ
ตอการเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาผูเรียนท่ี
ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติและผูเรียน 
มีความรูความเขาใจในรายวิชาน้ีในระดับ “มาก” 
(นวพัฒน เก็มกาแมน และคณะ, 2557 ; วรวรรณ 
เพชรอุไร, 2556 ; สุภาพร สุดบนิด และคณะ, 2556) 
นอกจากน้ันยังมีนักวิจัยท่ีไดศึกษาถึงการเรียนรูแบบ
โครงงาน ซึ่งไดศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช 
Project Based Learning ในรายวิชาเกมและ
สถานการณจำลองเพ่ือการศึกษา ผลการวิจัยพบวา 
การจัดกระบวนการเรียนรูดังกลาว สงผลใหกลุม
ตัวอยางมีความรู ความเขาใจในกระบวนการออกแบบ
เกมและสถานการณจำลองไดอยางเปนระบบ และมี
ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับ
ดีและศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนดวยโครง
งานท่ีมีตอ การสรางนวัตกรรมการศึกษา ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ผลการวิจัยพบวา นวัตกรรมท้ังหมด 
มีคะแนนสูงกวา 60 คะแนนทุกชิ้นงาน และมีระดับ
คุณภาพต้ังแต พอใช จนถึงระดับ ดี ซึ่งเปนระดับ

คะแนนท่ีนาพอใจ มาก เน่ืองจาก นวัตกรรมที่ผาน
เกณฑจะตองไดรับคะแนนสูงกวา 49 คะแนนเทาน้ัน 
จะเห็นวาผลงานท่ีนักศึกษา สรางขึ้นไดรับคะแนนสูง

กวาคะแนนผานเกณฑมาอยูในระดับพอใชซึ่งเกือบ
จะถึงระดับดี และใน ระดับ ด ี (ศยามน อินสะอาด, 
2555 ; ภาวิณี โฆมานะสิน, 2553) และชวยลดบทบาท

ของผูสอนครู นอยลง ซึ่งการสอนแบบโครงงานทำให
นักเรียนมีโอกาสที จะเรียนรูดวยวิธีการหลากหลาย
สงผลใหนักเรียนสามารถพัฒนาทักษะข้ันพื้นฐาน 
ที่จำเปนสำหรับการศึกษาในหองเรียนและในระดับ
การศึกษาในขั้นสูงตอไปใหประสบความสำเร็จได  
(Lowenthal, 2006 ; Zimmerman, 2010) 
 
สรุป 
 วิธีการเรียนการสอนยุคสมัยใหมมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก เพราะการเปล่ียนแปลง
ทางดานเทคโนโลยีและการเขาถึงขอมูลขาวสารตางๆ 
วิธีการเรียนการสอนจะเปนรูปแบบท่ีเนนการพัฒนา
ทักษะมากกวาความรู การเรียนการสอนแบบหอง
เรียนกลับดานรวมกับการเรียนรูแบบโครงงาน เปนรูป
แบบการเรียนหน่ึงที่เหมาะสมสำหรับการเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 เน่ืองจากเปนกิจกรรมท่ีเนนการสงเสริม
ทักษะและการปฏิบัติ โดยมีการนำเทคโนโลยีเขามา
ใชในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเคร่ืองมือที่สามารถ
นำมาใชในการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียน
การสอนแบบหองเรียนกลับดานรวมกับการเรียนรู
แบบโครงงานไดเปนอยางดีคือ สื่อโซเชียลมีเดีย  
ผูเรียนสามารถเลือกใชสื่อโซเชียลมีเดียท่ีเหมาะสม
มาประยุกตใชเพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะของนักเรียน
ในยุคใหม นอกจากน้ันยังชวยสนับสนุนการกระตุน
ความคิดของผูเรียน ถือเปนทักษะท่ีสำคัญสำหรับ 

ผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ที่จะทำใหผูเรียนเกิดความรู
อยางกวางขวาง มีความเขาใจในตนเอง ผูอื่น และ

สังคม สามารถคิดอยางมีเหตุผลและนำความรูไปใช
ในการดำเนินชีวิตอยูในสังคมไดเปนอยางดีและผูเรียน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวัง  
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บทคัดยอ 

 จิตตปญญาศึกษา เปนแนวคิดทางการศึกษา ที่มีการศึกษาและนำมาประยุกตใชในงานวิชาการและ
การพัฒนามนุษยแบบตางๆ มากขึ้นในสังคมไทยปจจุบัน โดยไดรับอิทธิพลมาจากโลกตะวันตก ทวา จะมีผูใด
ทราบบางวา แนวคิดน้ีพัฒนามาจากหลักการปฏิบัติภาวนาด้ังเดิมของศาสนาพุทธ ซึ่งอาจแตกตางจาก 
การจัดการศึกษาวิถีพุทธแบบไทยเรา  จึงเปนสิ่งที่ผูสนใจควรพิจารณาและศึกษาโดยละเอียดลึกซึ้ง โดย
พื้นฐานแลว จิตตปญญาศึกษาใหความสำคัญกับการปฏิบัติ ที่สงเสริมการตระหนักรู สติ ปญญาใหหลุดพน
จากการครอบงำทางความคิด และสนับสนุนใหคนเกิดความรักเมตตากรุณาตอกัน จึงมีความจำเปนท่ีจะตอง
นำมาประยุกตใชใหเหมาะสมในการกระตุนวุฒิภาวะทางความคิด และความงอกงามทางจิตใจของผูเรียน  
ซึ่งผลที่ไดสามารถทำใหเกิดขบวนการทางความคิดและปฏิบัติการเพ่ือการเปล่ียนแปลงส่ิงตางๆ ในสังคมใหดี
หรือมีคุณภาพตลอดจนศีลธรรมอันดีงามมากข้ึน ในบทความน้ีไดนำเสนอ ที่มา แนวคิด หลักการ วิธีปฏิบัติ 
ผลการเรียนรู และการประเมินแบบจิตตปญญา เพื่อผูสนใจไดทำความเขาใจและใชเปนพื้นฐานในการ
ประยุกตใชจิตตปญญาศึกษาตอไปในการทำงานและในแบบของตัวเอง  
 

Abstract 

 Contemplative Education, influenced by the western world, is an educational  concept 
that  has been greater  studied and applied in academic works and various human development 
settings in Thai society now, but  this concept evolved from the authentic  practices of Buddhist 

meditation and  amazingly differ from the concept of  Buddhist-based education and school in 
Thailand. It is interesting to consider and study more profound  in its detail. Essentially, Contemplative 
Education is really to focus on the way of practice which promotes personal awareness, mindfulness,  
intuition and  liberation from the domination of thought and encourages people to loving kindness 

towards each other. Therefore, it is necessary to appropriately apply the concept and practice of 
Contemplative Education to some situations for much more each learner’s intellectual maturity and 
spiritual growth. The result can cause a movement of thought and action to social changes in good 

or greater quality and also well morality. This article presents the concepts, principles, practices, 
learning outcomes and assessment of Contemplative Education, in which people who are interested 
may understand and apply for their own application setting and style. 
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บทนำ 
 โลกสมัยใหมในศตวรรษท่ี 21 มีความ
หลากหลายเปนพหุวัฒนธรรม ประกอบดวยพลวัต
การเปล่ียนแปลงและความซับซอนท้ังดานเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร และ
สิ่งแวดลอม มนุษยตองเผชิญกับอุบัติการณตางๆ 
ของโลกยุคใหม ตลอดจนมีการประดิษฐคิดคน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากข้ึนเร่ือยๆ การจัดการ
ศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ ต้ังแตระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยจำเปนตองมีแนวทางการ
จัดการเรียนรูและการพัฒนาตางๆ ท่ีเหมาะสม สามารถ
ตอบสนองความตองการและเปาหมายทางการศึกษา
และการพัฒนาในผูเรียนรูตลอดชีวิตกลุมตางๆ โดย
ใหความสำคัญกับการเรียนรูที่เทาทันและใชการไดดี
กับสภาพการณจริง เพ่ือความเจริญกาวหนาในวิถี
ชีวิตของผูคนรวมสมัยและอนุชนคนรุนใหมตอไปดวย  
 ในปจจุบัน มีแนวคิดทฤษฎีมากมายในโลก
การศึกษา ท่ีพัฒนาข้ึนจากขอคนพบตางๆ และรากฐาน
ความรูอันเกาแก จิตตปญญาศึกษา (Contemplative 
Education) เปนแนวคิดทางการศึกษาหนึ่ง ที่พัฒนา
จากหลักธรรมและการฝกสติในวิถีดั้ ง เ ดิมของ 
พุทธศาสนา โดยมุงประสบการณตรง และสงเสริม 
ใหบุคคลสำรวจจิตใจของตนเอง พรอมเปดกวางรับ
ฟงผูอื่นอยางลึกซ้ึง นำสูการอยูรวมกันกับผูอื่นและ

สังคมอยางเกื้อกูล (เชอเกียม ตรุงปะ, 2544) 
 การพัฒนาและขับเคล่ือนจิตตปญญา
ศึกษากอกำเนิดข้ึนทามกลางกระแสหลักในสังคมยุค
ใหมที่ใหความสำคัญตอการเรียนรูศาสตรตางๆ นอก
ตัว ละเลยมิติการเรียนรูและพัฒนาดานใน จิตตปญญา

ศึกษาตระหนักวาวิชาการนอกตัวเพียงอยางเดียวไม
สามารถแกปญหาและพัฒนาสังคมไปสูสุขภาวะได
อยางแทจริง การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ดานใน ซึ่งเปนเรื่องจิตใจและปญญาอยางรอบดาน
เทานั้น ที่จะทำใหมนุษยและสังคมสามารถกาวพน

ขอบเขตของศาสตรตางๆ ที่ตายตัว และเพ่ิมศักยภาพ
ของบุคคลและสังคมในเชิงคุณภาพและคุณธรรมนำ
สันติสุขใหเกิดข้ึน ชวยสรางมนุษยใหเปนคนท่ีสมบูรณ
และสมดุล สามารถเช่ือมโยงสรางสังคมท่ีสันติสุขและ
เสมอภาค จิตตปญญาศึกษาจึงเปนดังหนทางเลาเรียน
เกาแกในโลกใหม ที่มุงใหมนุษยหันกลับมาพัฒนา
คุณภาพความเปนอยูของตนผานกระบวนการเรียนรู
ท่ีเกิดจากการใครครวญภายในจิตใจกอนท่ีจะแสดงออก
ตอโลกภายนอก ซึง่เปนวธิทีีจ่ะรบัมอืกบัสงัคมท่ีมคีวาม
ซบัซอนและคาดเดาไดยาก  
 ในประเทศไทย มีผูนำจิตตปญญามาสอน
และทำวิจัยในมหาวิทยาลัยหลายแหง และศูนยการ
เรียนรู ตลอดจนหนวยงานทางการศึกษาและไมใช
ทางการศึกษาไดจัดกิจกรรมทางการศึกษาและโครงการ
จิตตปญญาแบบตางๆ อยางแพรหลาย บทความ
วิชาการน้ีจึงมีวัตถุประสงคที่จะนำเสนอจิตตปญญา
ศึกษา เก่ียวกับท่ีมา ความหมาย แนวคิดพ้ืนฐาน 
เปาหมาย การจัดการเรียนรู การประเมิน และผลของ
จิตตปญญา สำหรับทานผูสนใจ ดังตอไปนี้ 
 
ที่มาของจิตตปญญา 
 “จิตตปญญา” (Contemplation) หรือ 
“จิตตปญญาศึกษา” (Contemplative Study/ 
Contemplative Education) เปนแนวคิดและแนว

ปฏิบัติหนึ่งทางการศึกษาตลอดชีวิต ที่มีชื่อเสียงมาก
ขึ้นเรื่อยๆ ในปจจุบัน โดยเกิดขึ้นจากการประยุกต
หลักธรรมพื้นฐานและวิธีฝกสติภาวนาที่มุงควบคุม
จิตใจและพัฒนาศีล สมาธิ ปญญา ความเมตตากรุณา 
และความสุข ในวิถีดั้งเดิมของพุทธศาสนา  

 อยางไรก็ตาม จิตตปญญาศึกษาไมใช 
การภาวนาแบบช้ันเรียนสมาธิลวนๆ แตเปนการนำ
ความเขาใจที่ลึกซึ้งเรื่องการฝกจิต เจริญสติ รวมทั้ง

กรรมมัฏฐานแบบสมถวิปสสนามาปรับเปนปฏิบัติการ
หรือกิจกรรมทางการศึกษาและการเรียนรูในชีวิตประจำ
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วันอยางมีกุศโลบาย ใหสามารถใชประโยชนจาก 
การฝกจิตนำมาซ่ึงการพัฒนาสติ ศีล สมาธิ ปญญา 
ความเมตตากรุณา ความสุข และความสัมพันธ 
ในชีวิตที่ไมแยกสวนจากส่ิงตางๆ สังคม และโลก  
รวมท้ังยังมีการนำเสนอการฝกจิตในแนวทางสรางสรรค
ใหมๆ เชนเดียวกับการฝกสติเพื่อการตระหนักรูและ
ดำรงอยูในปจจุบันทุกขณะทุกท่ีอยางเต็มท่ี รวมท้ัง
จัดเปนการประชุมกลุม การเสวนา หรือแมแต 
การสัมมนาแบบพิเศษ ที่เปนโอกาสฝกการเปดใจฟง
อยางลึกซึ้ง และพูดตอกันดวยความเมตตากรุณา 
อันเปนการพัฒนาทักษะความสัมพันธที่สามารถ
บรรเทาความทุกขแกตนเองและซึ่งกันและกัน  
 คำคำน้ี เชอเกียม ตรุงปะ รินโปเช (2544) 
ครูสอนพุทธธรรมและผูนำจิตวิญญาณวัชรยานแหง
ธิเบต นำเสนอในการสอนธรรมะแกชาวตะวันตกใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในชวงป 1970 ซึ่งตอมาใชเปน
วิชาแกนเฉพาะ แนวทางหลักในการจัดการศึกษา 
และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนาโรปะ (Naropa 
University) โบลเดอร รัฐโคโลราโด ที่ทานจัดต้ังขึ้น  
(Hsu, 2005) แลวกลายเปนแนวคิด แนวปฏิบัติทาง
เลือกใหมของมหาวิทยาลัยหลายแหงในสหรัฐอเมริกา
กอนแพรหลายไปทั่วโลกในชวงปลายคริสตศตวรรษ 
ที่ 20 เชน State University of West Georgia,  
The University of Michigan, The Wellesley College

, The American Association of Colleges and 
Universities และ เครือขาย The Five Colleges  
of Western Massachusetts หรือ มหาวิทยาลัย  
5 แหง คือ Amherst College, Hampshire College, 

Mount Holyoke, Smith College, และ University 
of Massachusetts, Amherst หรือเครือขายในมลรัฐ
โคโลราโด คือ Rocky Mountain Contemplative 

Higher Education Network (RMCHEN) (Zajonc, 
et al, 2002) 

 ในประเทศไทย กลุมจิตวิวัฒน ซึ่งเปนกลุม
ผูท่ีสนใจเร่ืองการขับเคล่ือนสังคมสูจิตสำนึกใหมอยาง
จริงจัง มีสวนสำคัญในการสนับสนุนใหผูที่สนใจท่ีจะ
ใชกระบวนการเชิงจิตตปญญาเขาไปในการเรียนการ
สอน ทั้งในและนอกระบบการศึกษา กลุมจิตวิวัฒน
มาประชุมรวมกันเพ่ือผลักดันเร่ืองน้ีใหเกิดข้ึนในสังคม
ไทย โดยรวมตัวกันเปนเครือขายจิตตปญญาศึกษา  
(Contemplative Education Network) ในป พ.ศ. 2549 
มแีกนนำ เชน ศาสตราจารยนายแพทย ประเวศ วะสี 
และศาสตราจารยสุมน อมรวิวัฒน เปนตน (ประเวศ 
วะสี, 2550ก) และตอมาไดเกิดเครือขายและแนวรวม
ใชจิตตปญญาศึกษาเปนแกนในการพัฒนาบุคคลา
กรและจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เชน ศูนย 
จิตตปญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดต้ังเมื่อ
วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 โดยมีพันธกิจใน 
การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและรวมขับเคล่ือนกับ
ภาคประชาสังคม ท่ีมุงเนนการพัฒนาความเปนมนุษยท่ี
สมบูรณ รวมถึงการพัฒนากระบวนการและวิธีการ
เรียนรูดานจิตตปญญาศึกษา ทั้งในการจัดการเรียน
การสอนในระดับบัณฑิตศึกษา การวิจัย และฝกอบรม 
โดยรวมมือกับสถาบันและองคกรตาง ๆ รวมถึง 
การพัฒนาส่ือและสรางเครือขายความรวมมือดานจิตต
ปญญาศึกษากับองคกรและหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายใน
ประเทศและตางประเทศ (ศูนยจิตตปญญาศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551) นอกจากน้ี ยงัมีองคกรใน
มหาวิทยาลัยอ่ืนและเครือขายท่ีทำงานดานจิตตปญญา
ในกลุมตางๆ ท่ีเร่ิมขับเคล่ือนการเรียนรูแบบจิตตปญญา
ศึกษาดวยเชนเดียวกัน เชน โรงเรียนรุงอรุณ สถาบัน
อาศรมศิลป เครือขายโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียน 

สตัยาไส เสถยีรธรรมสถาน เสมสกิขาลยั และสถาบนั
ขวัญเมือง ตลอดจนกระทรวงสาธารณสุข และเครือขาย
กระบวนกรจิตตปญญาท่ีนำความรู ไปประยุกต 

ใชกับการพัฒนากลุมเปาหมายพิเศษตางๆ ในงาน
สงัคมสงเคราะหและการชวยเหลอืทางจิตใจ เปนตน  
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ความหมายของจิตตปญญา 
 คำวา “จิตตปญญา” (Contemplation)  
มาจากภาษาละตินวา “Contemplation” ซึ่งมี
ความหมายสอดคลองกับคำวา “Theoria” ในภาษา
กรีก ทั้งสองคำตางมีความหมายถึง การอุทิศตน 
อยางสมบูรณตอการปฏิบัติเพื่อธรรมชาติของความ
เปนจริง  
 คำวา“จิตตปญญาศึกษา” (Contemplative 
Education) หมายถึง การศึกษาที่มุงเนนการสืบคน
สำรวจภายในตนเอง การเรียนรูผานประสบการณ
ตรง และการรับฟงดวยใจเปดกวาง ซึ่งจะนำไปสูการ
ตระหนักรูจักตนเอง การหย่ังรู และความเปดกวาง
ยอมรับความหลากหลายและอุดมของโลก ทั้งน้ี  
จากการตระหนักเขาใจตนเองจะสงผลใหเกิดความ
ชื่นชมในคุณคาของประสบการณของผูอื่นดวยเชน
กัน เปนประสบการณสวนตัวที่สัมผัสเองโดยตรงมาก
ขึ้น เพื่อใหการพัฒนาดานในและการพัฒนาความรู
ภายนอกเติบโตไปดวยกัน ทั้งนี้ การศึกษาที่มีสมดุล
ดังกลาวจะบมเพาะความสามารถของผูเรียนไป 
เกินระดับของถอยคำและมโนทัศน สูการรวมถึง 
เรื่องของหัวใจ บุคลิกลักษณะนิสัย ความสรางสรรค  
การตระหนักเขาใจตน การมีสมาธิ ความเปดกวาง และ
ความยืดหยุนทางความคิดอีกดวย (ศูนยจิตตปญญา
ศกึษา มหาวทิยาลยัมหดิล, 2550: 2551) 
 ประเวศ วะสี (2550 ก, 2550 ข) กลาววา 
จิตตปญญาศึกษา หมายถึง การศึกษาที่ทำใหเขาใจ

ดานในของตนเอง หรือการรูจิตของตัวเองแลวเกิด
ปญญา หรือเขาถึงความจริงสูงสุด ความดี ความงาม 
ทำใหเปล่ียนมุมมองเกี่ยวกับโลกและผูอื่น เกิดความ
เปนอิสระ ความสุข และความรักอันไพศาลตอเพ่ือน
มนุษย และธรรมชาติทั้งหมด อันเปนไปเพื่อชีวิตและ

การอยูรวมกันที่ดี  
 ศาสตราจารยสุมน อมรวิวัฒน (ในศูนย
จิตตปญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550) เสนอ

วา จิตตปญญาศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรู

ดวยใจอยางใครครวญ การศึกษาท่ีเนนการพัฒนา
ดานในอยางแทจริงเพ่ือใหเกิดความตระหนักรูถึงคุณคา
ของสิ่งตางๆ โดยปราศจากอคติ เกิดความรักความ
เมตตา ออนนอมตอธรรมชาติ มีจิตสำนึกตอสวนรวม 
และสามารถเช่ือมโยงศาสตรตางๆ มาประยุกตใชใน
ชีวิตไดอยางสมดุลย  
 วิจักขณ พานิช (2548, 2550: 34-35) ได
กลาวถึงจิตตปญญาศึกษา จากการท่ีเขาไดเรียนรูใน
ลักษณะน้ีที่มหาวิทยาลัยนาโรปะวา เปนการศึกษา
บนพื้นฐานของการศิโรราบ คือ การรับฟงเสียงดาน
ใน ใหความเคารพและเช่ือม่ันในส่ิงท่ีตัวเองเปน ให
ความศรัทธาตอทุกประสบการณที่ตนเองเคยผานมา 
ไมวาจะดีหรือรายในสายตาผูอื่น และพรอมจะหลอม
รวมเอาทุกอยางท่ีมีในตนเองออกมาแลกเปล่ียน 
เรียนรูกับผูอื่นอยางไมเขินอาย  
 ณัฐฬส วังวิญู (2550: 1-3) มหาบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยนาโรปะอีกคนหน่ึงอธิบายความหมาย
ของจิตตปญญาศึกษาไววา เปนหนทางฝกฝนเพื่อ
การต่ืนรูและการดำรงอยูอยางเต็มเปยม รับรูทั้งโลก
ภายนอกและโลกภายในตัวเราในแตละปจจุบันขณะ 
โดยเอาทั้งหมดของตัวเราเขาเรียนรู  
 เชอเกียม ตรุงปะ รินโปเช ครุทางจิตต
ปญญา และนักการศึกษาทางจิตตปญญายุคใหม 
ลวนใหความหมายของจิตตปญญาคลายๆ กันวา 
เปนการจัดการศึกษาที่ใหประสบการณตรงแกผูเรียน

ในการสำรวจภาวะชีวิตและจิตใจของตนเอง พรอม
เปดกวางรับฟงผูอื่น นำสูการตระหนักรูในตนเองรวม
กับผูอ่ืน เพ่ือความเขาใจชีวิต สัมพันธภาพ และคุณคา
ความเปนมนุษย (วิจักขณ พานิช, 2548; ศูนย 

จิตตปญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551) 
 
แนวคิดพื้นฐานของจิตตปญญา 

 จิตตปญญาศึกษาเปนการศึกษาแบบ
ประสบการณนิยมและปฏิบัตินิยม ที่เช่ือในศักยภาพ
สูงสุดของมนุษย คือ ปญญา และความเมตตากรุณา
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ของบุคคลตอตนเองและสรรพส่ิง ตามคติของพุทธ
ศาสนา ที่สอดคลองกับหลักศาสนธรรมตางๆ และ
จริยธรรมสากล โดยมีจุดเนนท่ีการใครครวญอยาง
ลึกซึ้งผานการศึกษาตนเองหรืออัตตสิกขา รวมกับ
การสื่อสารสัมพันธกับผูอื่น ในการพบปะพูดคุยท่ีมี
เปาหมายในการทำความเขาใจตนเอง สังคมวัฒนธรรม 
สิ่งแวดลอม ระบบนิเวศน และกฎธรรมชาติ จนจิตใจ
เกิดปญญาและความเมตตากรุณานำทางการพัฒนา
ตนเองและสังคม  
 แ น ว ป ฏิ บั ติ แ บ บ จิ ต ต ป ญญ า จึ ง มุ ง
ประสบการณตรงในตัวบุคคลกับระหวางบุคคล  
รวมทำการสำรวจสภาพการณสำคัญตางๆ ในชีวิต 
ใหบุคคลเกิดการศึกษา ใครครวญ ทำความเขาใจใน
ปรากฏการณที่เกิดข้ึนในโลกทางจิตใจของตน ไดแก 
ความรูสึกนึกคิด สภาวะทางจิตใจตางๆ รวมท้ังโลกทัศน 
ซึ่งเปนกรอบการมองโลก ตลอดจนรากฐานทางจิตใจ
ของบุคคลในช้ันลึกและเปนท่ีต้ังของลักษณะจิตท้ังมวล 
จนเกิดความเขาใจท่ีลึกล้ำ ในตนเอง หรือ “เห็น” ตนเอง
จากดานใน มีปญญาและความเมตตากรุณาตอตนเอง
และผูอื่นในสภาพการณชีวิต (Hart, 2004) 
 
เปาหมายของจิตตปญญา 
 จิตตปญญาศึกษามีเปาหมายเพ่ือใหบุคคล
รูจักจิตใจของตัวเอง เกิดความตระหนักรูถึงคุณคา
ของสิ่งตางๆ โดยปราศจากอคติ มีความเมตตากรุณา
ตอตนเอง ผูอื่น สังคม และธรรมชาติ นำไปสูการ

ตระหนักรูในความเปนมนุษยและการเคารพในความ
แตกตางหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมรวมกัน พรอม
เปดกวางรับฟงผูอื่นอยางลึกซ้ึงและยินดีชวยเหลือ

เก้ือกูลตามกำลังความสามารถ อันเปนการพัฒนา
ชีวิตจากดานใน (Hart, 2004) 
 การพัฒนาเชนนี้ทำใหมนุษยสัมผัสไดถึง
คุณคาของชีวิตแท ที่มีความจริง ความดี และความ
งาม ทำใหเปล่ียนมุมมองเกี่ยวกับตนเอง ชีวิต และ

โลก เกิดความเปนอิสระ ความสุข และความรักอัน

ไพศาลตอเพื่อนมนุษยสรรพชีวิต และธรรมชาติ นำ
ไปสูการละท้ิงความเห็นแกตัว มีความต้ังใจและกระทำ
ตนใหเปนประโยชนเพื่อผูอื่น  
 
การจัดการเรียนรูแบบจิตตปญญา 
 จากที่มา ความหมาย แนวคิดพื้นฐาน และ
เปาหมาย จิตตปญญาศึกษาเปนการเรียนรู ที่เนน
เจริญสติและฝกฝนจิตใจใหมีการฟงอยางลึกซึ้ง 
และเกิดปญญารูคิดพิจารณาใครครวญ ซึ่งเปน
ประสบการณตรงในการเรียนรูของผูเรียน รวมกับการ
ไดแลกเปล่ียนเรียนรู ไตรตรองอยางรอบดานรวมกับ
ผูอ่ืน มุงสูวิธีคิดและวิธีปฏิบัติท่ีดีและใชการไดเหมาะสม
มากขึ้น ดังท่ี Hodes (2014) กลาววาวิธีการสำคัญ
ในการจัดการเรียนรูแบบจิตตปญญาตองใชการสังเกต
อยางใกลชิด ลึกซ้ึง และรอบดานในปรากฏการณชีวิต
ของตนและส่ิงท่ีเก่ียวของ เชน ตอกระบวนการธรรมชาติ
ของชีวิต กระบวนการทางวัฒนธรรมของสังคม  
ภาวะตางๆ ทางจิตใจ เปนตน ท้ังท่ีเปนกุศลและอกุศล 
ทั้งที่ชอบและไมชอบ ซึ่งชวยใหเกิดความใสใจอยาง
เขม เปนสติ สมาธิ ปญญา ความเขาใจ นอกจากน้ี 
ยังตองอาศัยการสื่อสารท้ังการฟงและการพูดที่ขาม
พนความตาง สนับสนุนชวยเหลือการแกปญหา  
และการไตรตรองถึงผลกระทบตอสิ่งตางๆ จากการ 
กระทำของเรา  
 
โครงสรางหลักในการจัดการเรียนรูแบบจิตตปญญา 

 การจัดการเรียนรูแบบจิตตปญญาจะตอง
เนนที่ประสบการณ เพราะความรูที่แทจริงนั้นมาจาก
ประสบการณทุกสิ่งทุกอยางรอบตัว และอยูภายใต

โครงสรางหลัก 3 ประการ กลาวคือ การฟงอยางลึกซ้ึง 
การนอมใจพิจารณาใครครวญ และการตระหนักรูเห็น
สรรพสิ่งตามที่เปนจริง ดังนี้ 
 1. การฟงอยางลึกซึ้ง ( Deep Listening)  
การฟงอยางลึกซ้ึง หมายถึง ฟงดวยหัวใจ ดวยความ

ตั้งใจ อยางสัมผัสไดถึงรายละเอียดของส่ิงท่ีเราฟง
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อยางลึกซึ้ง ดวยจิตที่ตั้งมั่น ในที่นี้ยังหมายถึง การรับ
รูในทางอ่ืนๆ ดวย เชน การมอง การอาน การสัมผัส 
ฯลฯ (วิจักข พานิช, 2548) 
 2. การนอมใจพิจารณาใครครวญ  
(Contemplation)  
 การนอมใจพิจารณาใครครวญเปนกระบวน
การตอ เนื่ อ งจากการฟ งอย างลึก ซ้ึ งกอปรกับ
ประสบการณที่เม่ือเขามาสูใจแลว มีการนอมนำมา
คิดใครครวญอยางลึกซ้ึง ซึ่งตองอาศัยความสงบเย็น
ของจิตใจเปนพ้ืนฐาน จากนั้นลองนำไปปฏิบัติเพื่อ 
ใหเห็นผลจริง ก็จะเปนการพอกพูนความรูเพ่ิมขึ้นใน
อีกระดับหน่ึง การนอมใจพิจารณาใครครวญ ในภาษา
ลาติน คือ Contemplali ซึ่งหมายถึง การสังเกต  
การพิจารณาไตรตรอง หรือการจองมองอยางต้ังใจ  
(to Observe, Consider or Gaze Attentively)  
(วิจักข พานิช, 2548)  
 3. การตระหนักรูเห็นสรรพสิ่งตามที่
เปนจริง (Meditation)  
 การตระหนักรูเห็นสรรพส่ิงตามท่ีเปนจริง 
คือ การเฝาดูธรรมชาติที่แทจริงของจิต นั่นคือ  
การเปล่ียนแปลงและสภาวะของการเปนกระแสแหง
เหตุปจจัยที่เล่ือนไหลตอเน่ือง จะทำใหเราเห็นความ
เช่ือมโยงจากภายในสูภายนอก เห็นความเปนจริงท่ี
พนไปจากอำนาจแหงตัวตนของตน ที่หาไดมีอยูจริง
ตามธรรมชาติ เปนเพียงการเห็นผิดไปของจิตเพียง

เทานั้น (วิจักข พานิช, 2548) 
 ณัฐฬส วังวิญู (2550: 1-3) อธิบายวา สิ่ง
นี้เปนความรูหรือความเขาใจที่ลุมลึก จะบังเกิดขึ้นได
เม่ือเรายอมใหความคิดหรือความรูชุดเดิมลมสลาย
ลง เชน เราอาจเคยคิดวาเราเปนคนดี แตเม่ือเราสืบคน

เขาไปในตัวเองแลวคนพบ “ความเกเร” หรือ “ความ
รายกาจ” บางอยางของตัวเอง และเม่ือรับรูและ 
ยอมรับได “ความไมดี” นั้นก็ไดเริ่มคลายกำลังลงและ

อาจหมดความหมายไปเลยก็ได แตการท่ีเราจะสามารถ
ยอมรับวา เราก็ไมไดดีอยางท่ีเราคิด บางคร้ังก็เจ็บปวด

ไดเชนกัน ภาพลักษณของเราถูกบีบคั้นใหลมสลาย
ลงราวกับปราสาททราย ที่ถูกคลื่นทะเลโถมซัดให 
พังลงมา ความกลาเผชิญความจริงแหงตัวตนจะชวย
ทำใหเราเห็น และอาจคนพบอิสระจากกรอบกรงขัง
เดิมไดทีละเปลาะเหมือนการปอกหัวหอม เปนการ
เดินทางเขาสูดานในเพื่อขัดเกลาตัวเอง ใหสิ่งที่หอหุม
อยูภายนอกน้ันหลุดออกไป จนเหลือเพียงความเปลือย
เปลาที่จริงแท เรียบงาย และอิสระ  
 โครงสรางหลักน้ีจะนำมาซึ่งความเจริญทาง
จิตใจและปญญา ตระหนักรู เขาใจตนเอง ผูอ่ืน สังคม 
สภาพการณและ/หรือปญหาตางๆ อยางแทจริง รูถึง
คุณคาชีวิตและเขาถึงความจริง ความดี ความงาม 
และออนนอมตอธรรมชาติ กอใหเกิดการเปล่ียนแปลง
และเพ่ิมศักยภาพของการพัฒนาตน เกิดความเปน
อิสระ ความสุข และความรักอันไพศาล มีทัศนะและ
จิตสำนึกท่ีดีตอสังคมและโลก ใชนำทางในการจัดการ 
แกไข ปองกันปญหา และมีแนวทางปฏิบัติตนท่ี
เหมาะสม (ประเวศ วะสี, 2550; ศูนยจิตตปญญา
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550: 2551) สอดคลอง
กับ “การเรียนรูจากทรัพยในตน” กลาวคือ รูวิธีเรียนรู 
รูปฏิบัติ รูจักชีวิต และรูอยูรวมกับผูอื่น (UNESCO, 
1996) 
 
เงื่อนไขในการจัดการเรียนรูแบบจิตตปญญา 
 การเรียนรูแบบจิตตปญญาจะเกิดข้ึนไดดี
ภายใตเง่ือนไขการจัดการเรียนรู สรุปได 3 ประการ 

ไดแก การเอื้ออำนวยของครูหรือนักการศึกษา  
แนวปฏิบัติและกิจกรรมการเรียนรู และบรรยากาศ
และสิ่งแวดลอมที่สนับสนุน ดังนี้  

 1. การเอ้ืออำนวยของครหูรอืนกัการศึกษา  
  ครูหรือนักการศึกษาแบบจิตตปญญา
ตองละทิ้งบทบาทในการใหความรู มาเปนผูสนับสนุน
หรือผูเอื้ออำนวยการเรียนรู ในฐานะผูนำกิจกรรมการ
เรียนรู ที่ปรึกษา โคช หรือพี่เลี้ยง ชวยจัดกระบวนการ

เรียนรูที่มีคุณภาพ โดยผูเรียนเปนศูนยกลางของการ
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ศึกษา บนพื้นฐานการสำรวจประสบการณชีวิตและ
ทำความเขาใจตนเอง สภาพการณ ผูคน สังคม และ
โลกอยางลึกซ้ึงรอบดาน อยางผูใฝรูและรูจักคิด
พิจารณา ชวยใหผูเรียน รูและชี้นำตนเองในวิธีเรียน
และวิธีปฏิบัติ สามารถฝกฝนตนอยางย่ิงยวดจนเกิด
ทักษะตางๆ ที่จำเปน ในการทำงานและการดำรงอยู
ในโลกรวมกับผูอื่นและสรรพสิ่ง เกิดการคนพบคุณคา
ที่แทจริงของชีวิต มีความสุข และเปนประโยชนตอ
สังคม (วิจารณ พานิช, 2556)  
 นอกจากน้ี การปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดี
ของครูยังมีคามาก จากแนวคิดพ้ืนฐานของจิตตปญญา
ที่เปนการศึกษาแบบประสบการณนิยมและปฏิบัติ
นิยม การเรียนรูแบบจิตตปญญาศึกษาจึงเปนการ
ถายทอดคุณลักษณะที่การปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
ของครู 7 ประการ ไดแก เปนที่รัก นาเคารพ มีความรู
จริงและหมั่นฝกฝนปรับปรุงตนอยูเสมอ รูจักพูดใหได
ผล อดทนไดตอถอยคำทั้งซักถามและวิพากษวจิารณ 
ชี้แจงเร่ืองลึกซ้ึงใหเขาใจไดงาย และไมชักจูงไปใน
ทางที่เส่ือมเสีย คุณลักษณะท่ีดีงามเหลาน้ีจะชวยใน
การประเมินและเตรียมการสอนอยางดีสำหรับ 
ผูเรียนแตละคนที่แตกตางกัน ซึ่งนอกจากครูเองจะนำ
แนวคิด หลัก และวิธีการแบบจิตตปญญามาใชแลว  
ครูพึงแสวงหา สรางสรรค และปรับประยุกตวิธีการ
ตางๆ อันเปนกุศโลบายเหมาะสม  
 ในฐานะที่ตัวครู เองเปนแบบอยางของ 
ผูปฏิบัติจิตตปญญาศึกษาในชีวิต ครูจึงเพียรฝก 

ความตั้งมั่นแหงสติอยูในปจจุบันขณะอยางเต็มเปยม 
เปดใจกวาง ตื่นตัว ไวตอการรับรู รับฟงความในใจ
ของตนเองและผูอื่นอยางลึกซึ้ง ใหอิสระ ไมตัดสิน มุง

ให ก า รฟ ง ของตน เ กิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ใน 
การบรรเทาความทุกข เพิ่มพูนความเขาใจ และเปน
พื้นฐานของการแกไขปญหาผานสัมพันธภาพที่เปน
ไมตรี รูคิด วิเคราะหจำแนกแยกแยะความถูกควร
เหมาะสม พิจารณาใครครวญรอบดาน เปนผูตระหนัก

รู เทาทันและกระจางแจงในความรูสึกนึกคิดและ 

การกระทำของตนเองอยางแหลมคม รูใชวาจาออนโยน
และมีพลัง เ ยียวยาและแปรเป ล่ียนความทุกข  
ความไมรูของผู เ รียน อีกท้ังชื่นชมตอการมีชีวิต
ทามกลางความเปนไปที่ เปลี่ ยนแปลงไมคงที่  
มีขึ้นและลงของโลกนี้จากศูนยกลางความเขาใจผาน
ตนเอง สัมพันธภาพ และปรากฏการณในชีวิต เพ่ือ
กลายเปนคุณคาและความสามารถในการอยูเคียง
ขางเพื่อชวยเหลือและจัดการเรียนรูที่เหมาะสมให 
ผูเ รียน เปนท่ีปรึกษา เปนโคช เปนพ่ีเล้ียง เปน 
ผูเอื้ออำนวยชวยเหลือที่มีประสิทธิภาพมากข้ึนๆ ใน
ชั่วโมงของการมีชีวิตและเรียนรูตลอดชีวิต  
 สิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นไดจากการพัฒนาตน
ของครู ตลอดจนการฝกฝนตามแนวทางจิตตปญญา
ศึกษา จนคนพบคุณคาที่แทจริงของความเปนครู  
ผูมีชีวิตขีวาและมีความสุข เปนปจจัยเปล่ียนแปลง
หรือพัฒนาครูสูการเปลี่ยนแปลงผูเรียน จิตตปญญา
ศึกษาท่ีครูฝกฝนจะช้ีนำครูใหคนพบหนทางท่ีเหมาะสม 
สรางสรรค และมีประสิทธิภาพในการสงเสริมจิตตปญญา
ศึกษาแกผูเรียน กลาวไดวา จิตตปญญาศึกษาเปน
วิถีปฏิบัติของครูตอการเรียนรู การเปลี่ยนแปลง และ
การพัฒนาของตัวของครูเอง ที่จะสงผลและขยายสู 
ผูเรียน ในบรรยากาศความดี ความงาม ความจริง  
ที่ครูปรากฏตัวอยู ณ ที่แหงนั้น 
 2. แนวปฏิบัติและกิจกรรมการเรียนรู  
  ศูนยจิตตปญญาศึกษามหาวิทยาลัย
มหิดล (2550, 2551) เสนอวา การฝกปฏิบัติ 
จิตตปญญาน้ันตองเปนแนวปฏิบัติงายๆ ที่ใชไดกับ

ชีวิตประจำวันสูพื้นที่ดานในของตนเอง ซึ่งสงผลตอ
ภาวะจิตใจและอารมณ เชนการจัดการกับความกลัว 
ความโกรธพรอมๆ กับรูจักกับดานบวกเชนความรัก 
จากนั้นคอยๆ เขาสูแกนที่ลึกซึ้ง คือ ปญญาการเขาใจ
ชีวิตท้ังมวล และประเวศ วะสี (2550ข) เสนอแนวปฏิบัติ

แบบจิตตปญญา ดังนี้ 
  2.1. สงเสริมการเขาถึงโลกทัศนและ
ชีวิต หากเราเขาถึงความจริงจะพบความงามในน้ัน
เสมอ เมื่อเราเขาถึงธรรมชาติก็จะถึงความเปนอิสระ  
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  2.2. ทำกิจกรรมท่ีกอใหเกิดการพัฒนา
ตนเอง พัฒนาจิตใจ เชน ทำสมาธิ ทำกิจกรรมอาสา
สมัคร หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับชุมชน ดนตรี ศิลปะ 
เปนตน 
  2.3. มุงปลีกวิเวกไปอยูในธรรมชาติ 
สัมผัสธรรมชาติ เม่ือจิตสงบจะเช่ือมเปนอันหน่ึงอัน
เดียวกับธรรมชาติ  
 ทั้งนี้ กิจกรรมการเรียนรูแบบจิตตปญญามี
ไดหลายลักษณะ ในกลุมบุคคล สถานการณ และ
สถานท่ีตางๆ โดยเนนการศึกษาจากการปฏิบัติ เชน 
จิตตภาวนา การสวดมนตร การทำแบบฝกหัดทาง
จิตวิทยา ศิลปะบำบัด การใชสื่อจิตตศิลปและการ
ประดิษฐ การวาดภาพ การจัดดอกไม การเขียนพูกัน
จนี การทำมนัดาลา การเขียนใครครวญตนเองในตางๆ 
การเลนเกม การออกกำลังกายแบบตะวันออก เชน 
โยคะ ไทเก็ก ไอคิโด การประชุมสังฆะ การเชิญระฆัง
แหงสติ การสนทนาธรรม การสนทนาแบบโบหม  
(Bohm’s Dialogue) หรือสุนทรียเสวนา การทำงาน
กลุม การทำงานเปนทีม ชุมชนศึกษาและการทำงาน
เปนชุมชนแหงการปฏิบัติ การทำงานอาสาสมัครเพ่ือ
ชวยเหลือชุมชนสังคม การทัศนศึกษาและการดูงาน
นอกสถานท่ี ธรรมชาติศึกษา การชมปาและสัมผัส
ความงามตามธรรมชาติ นิเวศนบำบัด เปนตน  
 จึงเห็นไดวา ในการจัดการศึกษาหรือ

กระบวนการเรียนรูตามแนวจิตตปญญาศึกษาน้ัน
สามารถเลือกใชกิจกรรมการเรียนรูไดอยางหลากหลาย 
เพ่ือสนับสนุนใหผูเรียนรูจักสังเกต มีความประณีต
ใสใจในชีวิตที่ดำรงอยูเปนขณะในปจจุบัน และรูคิด

พิจารณาใครครวญในประสบการณการเรียนรูของตน 
และการอยูรวมและเรียนรูกับผูอื่น 
 3. บรรยากาศและสิ่ ง แ วดล อม ท่ี

สนับสนุน  
  การเรียนรูแบบจิตตปญญาจะเกิดข้ึน
ไดดวยบรรยากาศและส่ิงแวดลอม ที่เอื้อตอการเห็น
คุณคาของการเรียนรูดานใน ทำใหเรียนรูท่ีจะรัก เรียนรู

ท่ีจะให เรียนรูท่ีจะยอมรับความหลากหลายทางความ
คิด นำไปสูความตั้งใจที่จะทำประโยชนเพื่อผูอื่น  
 ในกระบวนการเรียนรูของจิตตปญญาเนน
ความเงียบและลึกแหงจิตสงบ (ประเวศ วะสี, 2550 
ก, 2550 ข) ผูเรียนและผูสอนลวนเปนผูรวมเรียนรูใน
ลักษณะกัลยาณมิตรผูเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน ภายใต
การสรรสรางบรรยากาศและส่ิงแวดลอมที่สงบและ
อบอุน ปลอดภัย ไววางใจได ดวยความรวมมือและ
การมีสวนรวมอยางย่ิง กลายเปนชุมชนแหงการเรียน
รูและการปฏิบัติเพื่อชวยเกื้อหนุนบมเพาะสติ ปญญา 
และความเมตตากรุณา สามารถนำความรูทาง 
จิตตปญญากอเกิดการเรียนรู การเปล่ียนแปลงตนเอง 
หรือการยกระดับจิตใจหรือจิตสำนึกที่สูงข้ึน ทำให 
ผูเรียนรูวา ตนเปนใคร มีเปาหมายและความมุงหวัง
ใดในชีวิต สงผลดีตอการดำเนินชีวิตและเปนประโยชน
ตอครอบครัว การทำงาน และชุมชน (Lewis, 2006)  
บรรยากาศและสิ่งแวดลอมเชนนี้ เปน “สัปปายะ” คือ 
สภาพท่ีเอื้อตอการเรียนรูและความเจริญในจิตใจและ
ความสัมพันธของมนุษย ซ่ึงเกิดข้ึนจากผูคนท่ีเอาใจใส
จิตใจ และรูจักรดน้ำใจใหคนรอบขาง  
 
การประเมินสำหรับจิตตปญญาศึกษา 
 การประเมินสำหรับจิตตปญญาศึกษาน้ัน
เปนการนอมเอาคุณคาของจิตตปญญาเขามาใช โดย
มีหลักการประเมิน (สมหวัง พิธิยานุวัฒน, 2549: 63-

64) ดังนี้  
 1. เปนการพัฒนามากกวาเพื่อการ
ตรวจสอบ 
  การประเมินควรมีลักษณะเปนขั้นตอน
ยอนกลับ และสะทอนกระบวนการปรับไปสูความสมดุล

ที่ดียิ่งขึ้น 
 2. มีความเขาใจผลกระทบของการ
ประเมินตอการเรียนรูของผูเรียน 

  การเรียนการสอนเปนแบบนวัตกรรม
ใหม แตหากมีการวัดประเมินแบบเดิม ผูเรียนก็จะ
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กลับไปใชแนวทางการเรียนรูรูปแบบเดิมๆ ระบบ
ประเมินที่ดีควรเปนแบบเปดและเนนความรวมมือ ซึ่ง
จะสงเสริมการเรียนรูที่ลึกซ้ึง และสรางความเช่ือม่ัน
ในการทดลองเรียนรูแบบใหมๆ ในขณะท่ีวิธีการวัด
ประเมินท่ีเขมงวดและเปนภาระมากกลับจะทำใหผู
เรียนเกิดความกังวลและถอยกลับไปเรียนแบบผิวเผิน
และหากลยุทธเพ่ือทำขอสอบเปนหลัก ในกรณีที่ผู
เรียนไดคะแนนไมดี อาจจะไมใชเพราะผูเรียนไมเกง
หรือไมเขาใจ แตอาจจะเกิดจากวิธีการสอนและการ
วัดประเมินไมเหมาะสมก็เปนได 
 3. ประเมินเหตุควบคูไปกับประเมินผล 
  ตามหลักธรรมชาตินั้นเหตุยอมนำไปสู
ผล หากตองการใหเกิดผลก็ตองหมั่นสรางเหตุนำ  
อีกทั้งเมื่อพิจารณาถึงวาผลลัพธหรือการเปล่ียนแปลง
ในตัวผูเรียนจากกิจกรรมการเรียนรูนั้นมีกลไกการ
เกิดซับซอนและมีลักษณะพิเศษ การประเมินเหตุจึง
เปนเหตุเปนผลสำหรับการประเมินการเรียนรูทาง 
จิตตปญญาศึกษา โดยไมละท้ิงการประเมินผลลัพธ 
แตควรท่ีจะอาศัยมุมมองหรือจุดเดนของจิตตปญญา
ศึกษาในการยกระดับ เพิ่มมิติ หรือใหความหมาย
ใหมกับการประเมิน 
 4. ใชกระบวนทัศนแบบบูรณาการ 
  การประเมินตองไปพนจากกรอบจำกัด
ของวิธีคิดแบบเดิม คือการใหคุณคาและความหมาย
ตอส่ิงท่ีวัดคาไดดวยเคร่ืองมือมาตรฐานและมีความ
เปนภววิสัยเทานั้น สำหรบักระบวนทัศนบูรณาการใน

ที่นี้ หมายถึง การใชหลายมุมมองและหลายกระบวน
ทัศนรวมกัน 
 5. ประเมนิทีม่หีวัใจของความเปนมนษุย  

  ผูประเมินควรเปดใจนอมเอาคุณคา
ของจิตตปญญาศึกษาเขามาเรียนรู มีความออนนอม
ถอมตน ท้ังออนโยนตอชีวิตและออนนอมตอธรรมชาติ 
เมื่อผูประเมินเขาถึงจิตตปญญาศึกษาจะเขาถึงความ

เปนมนุษยของตนเชนเดียวกัน เขาถึงและเขาใจใน
ความเปนธรรมชาติ และสามารถสัมผัสถึงความเปน
หนึ่งเดียวกันของสรรพสิ่ง  
 การประเมินสำหรับจิตตปญญาศึกษาควร
เปนกระบวนการท่ีมีผูประเมิน ผูสอน และผูเรียน รวม
เรียนรูจากกันและกัน ใหเกียรติและเคารพกัน ในความ
เสมอภาคของฐานะความเปนมนุษย ที่ผูประเมินมิได
ถือวาตนเองสูงกวา มีอำนาจมากกวา 
 
ผลของจิตตปญญา 
 ผลของจิตตปญญาศึกษาโดยเบื้องตน คือ 
การคนพบตนเองในระดับท่ีลึกซ้ึง พรอมกับพัฒนา
ทักษะความสามารถในการสังเกต วิเคราะห สังเคราะห 
ประเมิน และเพ่ิมการใชวิจารณญาณ การหย่ังรู  
(Insight) และการอยูรวมท่ีกลมกลืนกับผูอ่ืน การเรียนรู
แบบจิตตปญญาจึงชวยสรางความเปล่ียนแปลงท่ี
สรางสรรค และเปนการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม 
ดังงานวิจัยของพูลศรี ไชยประสิทธ์ิ (2556) สามารถ
สรุปไดวา จิตตปญญาศึกษามีผลการเปล่ียนแปลง  
6 ลักษณะ ดังนี้ 
 ลักษณะท่ี 1 การรูจักตนเอง กลาวคือ 
รูจักเขาใจตนเองและยอมรับตนเอง มีสติใครครวญ
และทบทวนตนเอง รวมท้ังพรอมแกไขขอบกพรอง 
พยายามปรับปรุงและพัฒนาตนเองเสมอ 
 ลักษณะที่ 2 การเขาใจผูอื่น กลาวคือ 

เขาใจและยอมรับผูอื่นตามท่ีเขาเปน โดยใสใจรับฟง
ผูอื่นไดมากขึ้น 
 ลักษณะท่ี 3 การอยูรวมกับผูอื่น กลาว
คือ มีความเอื้ออาทรชวยเหลือและพยายามลดความ
ขัดแยงในครอบครัว ที่ทำงาน และในชุมชน 

 ลักษณะท่ี 4 การส่ือสารกับผูอื่น กลาว
คือ สามารถแสดงความคิดเห็นตอผูอื่นไดอยางตรง
ไปตรงมา ตรงประเด็น และยอมรับความคิดเห็นตาง

ของบุคคลอื่นได 
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 ลักษณะที่ 5 การรูจักและเขาใจความ
จริงของชีวิต กลาวคือ เห็นชีวิตมีเวลาท่ีจำกัด จึง
กำหนดเปาหมายในการดำเนินชีวิตเพ่ือทำประโยชน
ใหกับตนเอง และผูอื่นไมทำรายตนเองและผูอื่น 
 ลักษณะที่ 6 การนำความรูไปใชในชีวิต
ประจำวัน กลาวคือ รับรูและเทาทันอารมณตนเอง 
โดยเห็นวาตัวเองยังมีจุดออน ที่จะตองปรับปรุงและ
ทำใจยอมรับกับส่ิงตางๆ ที่ไมพึงพอใจดวยความ
ตองการกาวขามใหพนความทุกข และปรับพฤติกรรม
ของตนเอง พยายามปลอยวางความยึดม่ันถือม่ันใน
ตัวตน คิดในเร่ืองที่มีประโยชน และเพ่ิมการทำดีตอ
ตนเองและผูอื่น 
 ความเปล่ียนแปลงเหลานี้สงผลดีตอการอยู
รวมกัน และเอ้ือประโยชนสุขใหผูอืน่ ชวยใหเกิดความ
เขาใจอันดีระหวางกัน ลดความขัดแยง และอยูรวม
กันอยางราบร่ืน รวมท้ังสนับสนุนใหผูอ่ืนรูจักและเขาใจ
ตัวเขาเอง สังคมท่ีเขาอยู และความเปนจริงของชีวิต 
และมีความสุขมากขึ้น กลาวไดวา จิตตปญญาศึกษา
สงผลดีตอการดำเนินชีวิตประจำวัน และเปนประโยชน
ตอครอบครัว การทำงาน และชุมชน 
 
สรุป 
 ในปจ จุบันมนุษยตอง เผชิญกับความ
ซับซอนระดับสูง จิตตปญญาศึกษาเปนแนวคิดและ
แนวปฏิบัติที่มุงใหมนุษยหันกลับมาพัฒนาคุณภาพ
ความเปนอยูของตนผานกระบวนการเรียนรูที่เกิดจาก

การใครครวญภายในจิตใจ  
 จากท่ีกลาวมา จิตตปญญาศึกษาเปนการ
เรียนรูตลอดชีวิต และเหมาะสำหรับการพัฒนาบุคคล

และกลุมบุคคล ใหเกิดความสามารถช้ีนำและพ่ึงตนเอง 
มีชีวิตที่เปยมดวยความเคารพนับถือ และเปนสังคมที่
ชวยเหลือเกื้อกูลกันอยางแทจริง จิตตปญญาศึกษา
จะสามารถมีสวนชวยสรางบุคคลและสังคมแหงการ
เรียนรู ที่มีคุณภาพและคุณธรรม นำสันติสุขใหเกิด

กับผูคนในประเทศไทย 
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ศาสตรและศิลปการสอนผูใหญ 
Science and Art of Teaching Andragogy 
 
นันทวัฒน  ภัทรกรนันท* 

 

บทคัดยอ 

 วิธีการเรียนรูของผูใหญมีความแตกตางจากการเรียนรูของเด็กเพราะผูใหญมีประสบการณมากกวา
วิธีการสอนจึงเลือกใชวิธีที่หลากหลายเพราะวิธีการสอนวิธีการใดวิธีการหน่ึงอาจไมสนองวัตถุประสงคการ
เรียนรูของผูใหญได จำเปนตองใชวิธีการสอนที่หลากหลาย ผูสอนจึงควรตองมีความรูความเขาใจเก่ียวกับวิธี
การสอนผูใหญ ดังน้ันการสอนผูใหญตองยึดหลักใหตอบสนองตอธรรมชาติของผูใหญ นั่นคือตองรู หลักการ
ศึกษาผูใหญ ซึ่งโนลส เรียกวิชาการศึกษาผูใหญนี้วา แอนดราโกจี (Andragogy) ประกอบดวย มโนทัศนของ 
ผูเรียน (Self – Concept) ผูใหญจะมีลักษณะที่เติบโต ทั้งดานรางกายและจิตใจ มีวุฒิภาวะสูง มโนทัศนตอ
ตนเอง จะพัฒนาจากการพ่ึงพาผูอื่นไปเปนการนำตนเอง ประสบการณของผูเรียน (Experience) ผูใหญมีวุฒิ
ภาวะมากข้ึน มีประสบการณอยางกวางขวางท่ีจะเปนแหลงทรัพยากรอันมีคาของการเรียนรู ขณะเดียวกันก็
จะมีพื้นฐานที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ ความพรอมที่จะเรียน (Readiness) ผูใหญมีความพรอมที่จะเรียน เมื่อรูสึกวา
เนื้อหาเหลานั้นจำเปนตอบทบาทและสถานภาพทางสังคมของตน และแนวทางการเรียนรู (Orientation to 
learning) ผูใหญจะมุงเนนวาการเรียนรูนั้นสามารถนำไปใชในการปฏิบัติงานไดทันที 
 

ABSTRACT 

 How adult learning has unlike the learning of the children because adults have more 
experience how to teach it and use a variety of ways because of teaching methods one may not 
serve the purpose of adult learning. you need to use a variety of teaching instructors should be 

knowledgeable about how to teach adults. So parents need to teach them the principles of adult 
response. There is a need to know Principles of Adult Education, in which Knowles called adults 
that Mark G. Andrews (Andragogy) include conceptions of learners (Self -concept) will look at 

growing old. Both the body and the mind High Maturity The self-concept The development will rely 
on others to bring their own. The experience of the learners (Experience) adults with greater 
maturity. Has extensive experience will be a valuable resource for learning. Meanwhile, it is 
fundamental to learning new things. Ready to Learn (Readiness) adults are more ready to learn. 
When that content is essential to their social roles and status. And learning orientation (Orientation 

to learning) that will focus on adult learning can be applied in practice immediately. 
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บทนำ 
 การเรียนรูเปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนกับ 
มนุษยตลอดชีวิตนับต้ังแตแนวความคิดการเรียน 
การสอนเกิดข้ึนและพัฒนามาเปนลำดับจนถึงปจจุบัน 
การสอนไดรับการยอมรับวาเปนศาสตรที่สำคัญ 
ศาสตรหน่ึง ความคิดเก่ียวกับการสอนมีวิวัฒนาการ
เปล่ียนแปลงไปตามยุคตามสมัย การเปลี่ยนแปลง
หลักคือตั้งแตแนวคิดที่วาการสอนในฐานะที่เปนศิลป 
(Art) และเปนศาสตร (Science) เริ่มตั้งแตการสอนที่
ไมมีรูปแบบจนถึงการสอนที่มีรูปแบบ คำวาศาสตร
ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ.2525 หมายถึง ระบบวิชาความรู องคการยูเนสโก
ไดเผยแพรแนวคิดสังคมการเรียนรู ในรายงาน“เรียนรู
เพื่อชีวิต” (Learning to Be) ในป ค.ศ. 1972  กลาว
คือสังคมการเรียนรู เปนสังคมที่หนวยงานทั้งหมด
ของสังคมเปนผูจัดการศึกษา ไมใชเปนเพียงสถานที่ที่
รับผิดชอบจัดการศึกษาในระบบเทานั้นสมาชิกใน
สังคมน้ัน ๆ มีสวนรวมรับผิดชอบอยางเต็มที่กับการ
สรางสังคมแหงการเรียนรู การสรางสังคมแหงการ
เรียนรูจะทำใหประชาชนสามารถศึกษาหาความรูได
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต ตั้งแตเกิดจนตาย ประชาชน 
สามารถวางแผน และกำหนดวัตถุประสงคที่จะเรียนรู 
โดยแสวงหาโอกาสท่ีจะศึกษาตอเน่ือง และเลือกวิธี
การเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการ
จัดการศึกษาของไทย ดังที่ระบุในพระราชบัญญัติ

การศกึษาแหงชาต ิพ.ศ.2542 แกไขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่2) 
พ.ศ.2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 (2553: ออนไลน) 

วา การศึกษา เปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญ
งอกงามของบุคคล และสังคม โดยการถายทอด 
ความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม  
การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ 
การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม 
สังคม การเรียนรูและปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรู
อยางตอเน่ืองตลอดชีวิต โดยมีสถานศึกษา อันไดแก 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการเรียน 
วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษา 
หรือหนวยงานอื่น ๆ ของรัฐหรือเอกชน ที่มีอำนาจ
หนา ท่ีหรือมีวัตถุประสงค ในการจัดการศึกษา  
กระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสำนึกที่ถูกตอง
เก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและ
สงเสริมสิทธิ หนาท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย 
ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความ
ภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชน
สวนรวมและของประเทศชาติ รวมท้ังสงเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น 
ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจน
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความ
สามารถในการประกอบอาชีพ คือ รูจักพ่ึงตนเอง  
มีความริเร่ิมสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยาง
ตอเนื่อง  ศาสตรการสอนจึงหมายถึงระบบวิชาความ
รูเก่ียวกับการสอนโดยอาศัยรูปแบบการสอน ลักษณะ

การสอน เนื้อหาที่สะสมและพัฒนาการขึ้นเปนลำดับ 
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 การสอนผูใหญ (Pedagogy) นั้นผูสอนจำเปน
ตองมีความสามารถในการประยุกตหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี รูปแบบ วิธีการ เพื่อชวยใหผูเรียนที่เปนผูใหญ
สามารถเรียนรูไดตามเปาหมาย จุดหมาย วัตถุประสงค 
ของการสอนท่ีกำหนด ความรูดังกลาวไดมาจากการ
คิด การวิเคราะหของนักปรัชญา การศึกษาคนควา 
พิสูจนทดสอบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาตาง ๆ นอกจากนี้ผูสอน
ควรมี จิตวิทยาการเรียนรู วิธีการและเทคนิคตาง ๆ 
เพ่ือใหการสอนมีความนาสนใจ สนุกและมีความสุข
ดังคำกลาวที่วา “ผูเรียนสำราญ งานสำเร็จ” 
 
ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดเก่ียวกับศาสตรและ
ศิลปในการสอน 
 ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญนั้น กลาวไดวา
เร่ิมมีการศึกษาคนควาและพัฒนาการมาจากแนว
ความคิดเดิมของ ธอรนไดค (Thorndike. 1982) จาก
การเขียนบทความเก่ียวกับ “การเรียนรูของผูใหญ” 
ซึ่งธอรนไดคไมไดทำการศึกษาเก่ียวกับการเรียนรูของ
ผูใหญโดยตรง แตศกึษาถึงความสามารถในการเรยีนรู 
โดยเนนใหเห็นวาผูใหญนั้นสามารถเรียนรูได ซึ่งเปน
สิ่งท่ีมีความสำคัญมาก จากสงครามโลกครั้งท่ีสอง
ทำใหมีนักการศึกษาจำนวนมากทำการศึกษาคนควา
จนพบวา “ผูใหญสามารถเรียนรูได” รวมท้ังยังไดพบ
กระบวนการเก่ียวกับดานความสนใจ และความ
สามารถของผูใหญนั้น แตกตางออกไปจากการเรียนรู

ของเด็กเปนอันมาก นอกจากวิธีการทางวิทยาศาสตร
แลว ยังมีแนวคิดทางดานที่เปนศิลปในการเรียนรูซึ่ง
เปนการคนหาวิธีการในการรับความรูใหม ๆ และการ

วิเคราะหถึงความสำคัญของประสบการณ ซ่ึงส่ิงเหลาน้ี
จะเก่ียวของกับวา “ผูใหญเรียนรูอยางไร” (How Adult 
Learn) โดยมีนักการศึกษาผูใหญคือ ลินเดอรแมน  
(Linderman) ไดเขียนหนังสือชื่อ “ความหมายของ
การศึกษาผูใหญ แนวความคิดของลินเดอรแมนน้ัน
ไดรับอิทธิพลคอนขางมากจากนักปรัชญาการศึกษา 

ผูที่มีชื่อเสียงคือ จอหน ดิวอิ้ (John Dewey) โดยได
เนนอยางมากเก่ียวกับการเรียนรูของผูใหญนั้น ควร
เริ่มตนจากสถานการณตาง ๆ (Situations)มากกวา
เร่ิมจากเนื้อหาวิชา ซึ่งวิธีการเรียนการสอนโดย 
ทั่วๆ ไป มักจะเร่ิมตนจากครูและเน้ือหาวิชาเปน 
อันดับแรก และมองดูผูเรียนเปนสวนที่สอง  
 ในการเรียนแบบเดิมน้ัน ผูเรียนจะตองปรับ
ตัวเองใหเขากับหลักสูตร แตวาในการศึกษาผูใหญ
นั้น หลักสูตรควรจะไดสรางข้ึนมาจากความสนใจ 
และความตองการของผูเรียนเปนหลักสำคัญ ผูเรียน
จะพบวาตัวเองมีสถานการณเฉพาะ อันเก่ียวกับหนาท่ี
การงาน งานอดิเรก หรือสันทนาการ ชีวิตครอบครัว 
ชีวิตในชุมชน สถานการณตาง ๆ นี้จะชวยใหผูเรียน
ไดปรับตัวและการศึกษาผูใหญควรเร่ิมจากจุดนี้ สวน
ดานตำราและผูสอนนั้นถือวามีหนาท่ีและบทบาทรอง
ลงมา 
 แหลงความรูที่มีคุณคาสูงสุดในการศึกษา
ผูใหญคือ ประสบการณของผูเรียนเอง และมีขอคิดที่
สำคัญวา “ถาหากการศึกษาคือชีวิตแลว ชีวิตก็คือ
การศึกษา” (If Education is life,then Life is 
Education) และก็สรุปไดวา ประสบการณน้ันคือตำราท่ี
มีชีวิตจิตใจสำหรับนักการศึกษาผูใหญ 
 จากแนวความคิดของลินเดอรแมน ทำใหได
ขอสันนิษฐานท่ีสำคัญ ๆ และเปนกุญแจสำคัญสำหรับ

การเรียนรูของผูใหญ รวมทั้งการวิจัยในระยะตอ ๆ 
มา ทำใหโนลส (Knowles,1954) ไดพยายามสรุป
เปนพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรูสำหรับผูใหญซึ่งมี

สาระสำคัญดังนี้ 
 1. ความตองการและความสนใจ 
ผูใหญจะถูกชักจูงใหเกิดการเรียนรูไดดี ถาหากวา
ตรงกับความตองการและความสนใจในประสบการณท่ี
ผานมาเขาจะเกิดความพึงพอใจ เพราะฉะน้ันควรจะ

มีการเร่ิมตนในสิ่งเหลาน้ีอยางเหมาะสม โดยเฉพาะ
การจัดกิจกรรมทั้งหลาย เพื่อใหผูใหญเกิดการเรียนรู
นั้นจะตองคำนึงถึงสิ่งนี้ดวยเสมอ 

ศาสตรและศิลปการสอนผูใหญ 
นันทวัฒน  ภัทรกรนันท 
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 2. สถานการณทีเ่กีย่วของกบัชวีติผูใหญ
การเรียนรูของผูใหญจะไดผลดี ถาหากถือเอาตัว 
ผูใหญเปนศูนยกลางในการเรียนการสอน ดังนั้นการ
จัดบทเรียนท่ีเหมาะสมเพื่อการเรียนรูของผูใหญ ควร
จะยึดถือสถานการณท้ังหลายท่ีเก่ียวของกับชีวิตผูใหญ
เปนหลักสำคัญ มิใชตัวเนื้อหาวิชาทั้งหลาย 
 3. การ วิ เ ค ร า ะห ป ร ะสบการณ 
เน่ืองจากประสบการณเปนแหลงการเรียนรูที่มีคุณคา
ท่ีสุดสำหรับผูใหญ ดังน้ันวิธีการหลักสำหรับการศึกษา
ผูใหญ ก็คือการวิเคราะหถึงประสบการณของผูใหญ
แตละคนอยางละเอียดวามีสวนไหนของประสบการณท่ี
จะนำมาใชในการเรียนการสอนไดบาง แลวจึงหาทาง
นำมาใชใหเกิดประโยชนตอไป 
 4. ผู ใหญตองการเปน ผูนำตนเอง 
ความตองการท่ีอยูในสวนลึกของผูใหญคือ การมีความ
รูสึกตองการที่จะสามารถนำตนเองได เพราะฉะน้ัน
บทบาทของครูจึงควรอยูในกระบวนการสืบหา หรือ
คนหาคำตอบรวมกับผูเรียนมากกวาการทำหนาท่ีสง
ผานหรือเปนส่ือสำหรับความรู แลวทำหนาท่ีประเมิน
ผลวาเขาคลอยตามหรือไมเพียงเทานั้น 
 5. ความแตกตางระหวางบุคคล ความ
แตกตางระหวางบุคคลจะมีเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ ในแตละ
บุคคล เม่ือมีอายุเพ่ิมมากขึ้น เพราะฉะน้ันการสอน
ผูใหญจะตองจักเตรียมการในดานเน้ือหาอยางดีพอ 
เชน รูปแบบของการเรียนการสอน เวลาท่ีใชทำการ

สอน สถานที่สอน 
 ทฤษฎกีารเรียนรูของผูใหญ ของ มลัคมั โนลส 
(Andragogy Theory of  Malcolm Knowles)  
ระบุวา การเรียนรูของผูใหญแตกตางจากการเรียนรู

ของเด็ก เพราะผูใหญมีประสบการณมากกวาดังน้ัน
การเรียนการสอนตองยึดหลักใหตอบสนองตอธรรมชาติ
ของผูใหญน่ันคือตองรู หลักการศึกษาผูใหญ ซ่ึงโนลส  

(Knowles, 1980) เรียกวิชาการศึกษาผูใหญนี้วา  
แอนดราโกจี (Andragogy) (อรทัย  ศักดิ์สูง. 2552 :
ออนไลน) ประกอบดวย 

 1) มโนทัศนของผูเรียน (Self –Concept)
ผูใหญจะมีลักษณะท่ีเติบโตท้ังดานรางกายและจิตใจ 
มีวุฒิภาวะสูง มโนทัศนตอตนเองจะพัฒนาจากการ
พึง่พาผูอืน่ไปเปนการช้ีนำตนเอง(Self directedness) 
เพ่ิมข้ึน เปนตัวของตัวเองวิธีจัดการเรียนรูของผูใหญ
ตามหลักการขอน้ี ประกอบดวย  การสรางบรรยากาศ
การเรียนรูการวิเคราะหความตองการในการเรียนรู
การวางแผนรวมกันการนำประสบการณการเรียนรู
มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู และการประเมิน
ผลการเรียนรู 
 2)  ประสบการณของผูเรยีน (Experience)
ผู ใหญมีวุฒิภาวะมากข้ึนมีประสบการณอยาง
กวางขวางท่ีจะเปนแหลงทรัพยากรอันมีคาของการ
เรียนรูผูใหญสะสมประสบการณเพ่ิมข้ึนเปนการขยาย
ฐานท่ีเช่ือมโยงกับประสบการณใหม  ประสบการณ
ของผูเรียน (Experience) ประกอบดวยความสำคัญ
ของการนำประสบการณมาเปนเทคนิคในการเรียน
การสอนความสำคัญของการนำประสบการณไปปฏิบัติ
และการเรียนรู ดวยตนเองจากประสบการณการเรียน
รูท่ีเหมาะสมสำหรับผูใหญจึงควรเปนแนวท่ีใชประโยชน
จากประสบการณเดิม  
 3) ความพรอมท่ีจะเรียน (Readiness)
ผูใหญมีความพรอมท่ีจะเรียนเม่ือรูสึกวาส่ิงน้ัน “จำเปน” 
ตอบทบาทและสถานภาพทางสังคมของตน ปจจัยท่ี

ควรคำนึงถึงเก่ียวกับการเสริมสรางความพรอมทางการ
เรียนใหแกผูเรียนที่เปนผูใหญ ประกอบดวยเวลาใน
การเรียนรูและการจัดกลุมผูเรียน 

 4)  ความมุงหมาย หรอืแนวทางการเรยีนรู  
(Orientation to Learning) ผูใหญจะยึดปญหาเปน

ศูนยกลางในการเรียนรู มุงนำความรูไปใชทันที                                
 ทฤษฎี แอนดราโกจี(Andragogy) ของ  
มัลคัล โนลส  เปนประโยชนตอการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนใหสอดคลองกับธรรมชาติของผูใหญ.
กลาวคือ ผูใหญจะเรียนรูไดดีก็ตอเมื่อไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมตาง ๆ อยางเต็มทีและไดรับการจูงใจใหอยาก

ศาสตรและศิลปการสอนผูใหญ 
นันทวัฒน  ภัทรกรนันท 
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เรียน มองเห็นความสำคัญของเร่ืองท่ีจะเรียน ซ่ึงสนอง
ความตองการของผูเรียนและสัมพันธกับความรูและ
ประสบการณที่เขามีการจัดการเรียนการสอนตอง
สอดคลองกับปญหาท่ีผูเรียนพบจริงในชีวิตประจำวัน 
โดยท่ีผูเรียนจะรูวิธีแกปญหาดวยวิธีการตาง ๆ ไดดี
โนลสไดเสนอแนะเก่ียวกับกระบวนการจัดระบบการ
จัดการเรียนรูสำหรับผูใหญ ประกอบดวยกระบวนการ
เปนลำดับขั้น (สุวัฒน  วัฒนวงศ.2544 : 95)  ดังนี้ 
 1) การสรางบรรยากาศเพ่ือเตรียมความ
พรอมของผูเรียนไดแก การจัดสถานท่ี วัสดุอุปกรณ
อำนวยความสะดวก  การประชาสัมพันธแกผูสนใจ 
และสรางบรรยากาศที่เปนกันเอง 
 2) การจัดโครงสรางองคการเ พ่ือการ
วางแผนการเรียนรูรวมกันโดยควรจัดใหผูเรียนไดรวม
คิด รวมวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตั้งแตจุด
เร่ิมตน ใชเทคนิคการอภิปรายกลุม การเสริมสราง
สัมพันธภาพภายในกลุมเพื่อใหผูเรียนรวมกันแสดง
ความคิดเห็น 
 3) การวิเคราะหความตองการของผูเรียน
โดยการประเมินสมรรถนะท่ีพึงประสงคซึ่งมีความ
สำคัญจำเปน และยังขาดอยูในระยะน้ัน จะเปนการ
ทำใหผูเรียนยอมรับและตระหนักถึงความตองการน้ัน
ได 
 4) การกำหนดวัตถุประสงคของการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเนนใหผูเรียนกำหนดและตัดสิน
ทิศทางของการเรียนรูดวยตนเอง ผูสอนมีหนาท่ีเพียง

แคอำนวยความสะดวก เสนอแนะ และรวมวางแผน 
การกำหนดวัตถุประสงคเปนวิธีการทางจิตวิทยาท่ี
เนนความสัมพันธระหวางบุคคลและจะตองระบุ

ประเภทของพฤติกรรม รวมถึงเน้ือหาและขอบขาย
พฤติกรรมนั้น ๆ ดวย 

 5) การจัดแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เปนการนำหลักการสอนผูใหญมาเปนแนวทางในการ
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู ซ่ึงหมายถึง การจัดระเบียบ
ของเน้ือหา หนวยการเรียน  การเสนอแนะกระบวนการ
และวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกัน 
 6) การดำเนินกิจกรรมการเรียนรูขึ้นอยูกับ
การเลือกใชเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู รวมถึง
การใชส่ือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูน้ันอยางไร 
เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของแตละ
หนวยการเรียน ในกระบวนการนี้ผูสอนจึงมีบทบาท
เปนท้ังนักเทคนิค และวิทยากรท่ีจะแนะนำเน้ือหา 
และส่ือประกอบการเรียนรูเมื่อผูเรียนมีความตองการ 
และเปนผูที่คอยเช่ือมโยงความรูระหวางหนวยการ
เรียนอีกดวย 
 7) การประเมินผลผูเรียน มีความมุงหมาย
เพ่ือใหทราบวาผู เ รียนไดบรรลุตามวัตถุประสงค 
การเรียนรูที่ตั้งไวหรือไม  มีอะไรเปนปญหา อุปสรรค 
การประเมินผลผูเรียน ที่ทำการเปรียบเทียบระดับ 
ความสามารถกอนและหลังกิจกรรมทำใหทราบ 
ความกาวหนาท่ีผูเรียนไดรับและสามารถบอกถึง
ประสิทธิภาพของผูสอนดวย 
 
ศาสตรและศิลปในการเรียนรูผูใหญที่แตกตาง
จากเด็ก 
 Malcolm S. Knowles ไดนำทฤษฎี Andragogy 
มาตีพิมพลงในหนังสือชื่อ “Adult leadership” 
เมื่อปค.ศ. 1968 ซึ่งกลายมาเปนคำนิยมในสหรัฐ

อเมริกา Knowles ทฤษฎีเปนการแยกความแตกตาง
ของ Andragogy กับทฤษฎีการสอนของเด็กซ่ึงเรียก
วา Pedagogy เอาไวดังนี้ 

ศาสตรและศิลปการสอนผูใหญ 
นันทวัฒน  ภัทรกรนันท 
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(Assumption) (Pedagogy) 

 

(Andragogy) 

 

(The Need to Know) 

  

 

 

 

 

 

(Self-Directed) 

 

(Self-Concept) 

   

 

 

(The Role of Learner's 

Experience) 

  

 

   

  

 

 

(Readiness to Learn) 

 

 

 

 

 

 

(Orientation to Learning) 

 

 

  Problem-Base 

 

(Motivation) 
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 ตารางที่ 3 ความแตกตางของการออกแบบการสอนของผูใหญและการสอนของเด็กก็จะเห็นไดถึง
ความแตกตางกันดังนี้ 

  

   

  

  

  

  

  

  

   

    

-    

  

 

 

  

   

 

 

   

 

 

 

 เม่ือนำการสอนแบบเด็กและแบบผูใหญมา

เปรียบเทียบกันจะสะทอนใหเห็นวาลักษณะของผูใหญ
นั้นแตกตางจากเด็ก การเลือกวิธีการในการพัฒนา
ยอมตองแตกตางกัน ผูใหญมีศักยภาพที่ซอนอยูซึ่ง

เกิดมาจากประสบการณ หนาท่ีของนักพัฒนาจึงมีหนา
ที่เปนผูอำนวยความสะดวก (Facilitator) มากกวา

การสั่งสอนในการทำใหศักยภาพน้ันถูกนำออกมา

เปนผล (Competency) ไดการเรียนรูของผูใหญ

แตกตางจากการเรียนรูของเด็ก เพราะผูใหญมี
ประสบการณ มากกวา ดังนั้นการเรียนการสอนตอง
ยึดหลักใหตอบสนองตอธรรมชาติของผูใหญ นั่นคือ

ตองรู หลักการศึกษาผูใหญ ซึ่งโนลส เรียกวิชาการ
ศึกษาผูใหญน้ีวา แอนดราโกจี (Andragogy) Malcolm 
Knowles ไดเสนอแนะกระบวนการเรียนการสอนผูใหญ

ศาสตรและศิลปการสอนผูใหญ 
นันทวัฒน  ภัทรกรนันท 
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1. 

 

2. 

 

3. 

  

4. 

 

5.  

6.  

7. 

 

บนพ้ืนฐานความคิดของสมมติฐานขางตน โดยนำ
เสนอเปนกระบวนการเรียนการสอนตามลำดับข้ัน 
โดยเริ่มจากขั้นตอนแรกไดแก 
 1. การสรางบรรยากาศในการเรียนรู โดย
การสรางบรรยากาศแบบผูใหญ (Adultness) ที่
สอดคลองกับคุณลักษณะของผูใหญ ซึ่งบรรยากาศน้ี
หมายถงึ สภาพแวดลอมทางกายภาพ เชน ความสบายใจ 
และไมรูสึกเครียด 
 2. สรางกลไกตางๆ เพือ่ใหเกดิการวางแผน 
การเ รียนรู รวมกันระหวางผูสอนผู เ รียนซ่ึงอาจ 
กระทำโดยการต้ังกลุมทำงาน ตั้งคณะกรรมการ หรือ 
การตกลงรวมกัน 

 3. วิเคราะหความตองการการเรียนรูของ.
ผูเรียน รวมทั้งคานิยม และความสนใจของผูเรียน 
อาจจะกระทำไดโดยการใชเทคนิคการประเมินตนเอง 
และ อภิปรายรวมกัน 
 4. การกำหนดวัตถุประสงครวมกัน 
 5. การออกแบบหรือกำหนดกิจกรรมการ
เรียนรู 
 6. ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู 
 7. การประเมินผลการเรียนรู ซึ่งอาจรวม
ถึงการประเมินความตองการซ้ำ การประเมินผลนี้
ควรเปนลักษณะของการประเมินผลรวมกันระหวาง 
ผูสอนเละผูเรียน โนลสนำเสนอกระบวนการของ 
Andragogy ซึ่งมีลักษณะเปนวงจรดังนี้ 

ศาสตรและศิลปการสอนผูใหญ 
นันทวัฒน  ภัทรกรนันท 

แผนภาพที่ 1  Andragogy  Process 
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Andragogy   

1.  ?  ?   ? 

2.  

3.  

4 .  

5 .  

6 .  /  

 

 

การใชแนวคิด Andragogy ในการสอนผูใหญ 
        ในหนังสือ The  Adult  Learner  ซ่ึงโนลส  เขียน
ไวตั้งแต ค.ศ. 1973 และจัดพิมพขึ้นเปนครั้งที่ 5 ใน  
ค.ศ.1998 โดยผูเขียนรวมคือ Elwood  F. Holton 
และ Richard  A  Swanson  หนังสือเลมน้ีไดนำเสนอ
รูปแบบของการประยุกตใชแนวคิด Andragogy ใน

กระบวนการเรียนการสอนผูใหญ โดยแสดงความ
สัมพันธของแนวคิดหลักๆของ Andragogy กับ
องคประกอบอ่ืนๆ คือ เปาหมายและวัตถุประสงคของ
การเรียน และความแตกตางระหวางบุคคลหรือสถานท่ี
แตกตางกันเขามาเปนองคประกอบของการประยุกต
ใชแนวคิด (ดูแผนภาพที่ 2  Andragogy in Practice) 

ที่มา : Andragogy in Practice ( Knowles, Holton, and Swanson, 1998).: p.82 

ศาสตรและศิลปการสอนผูใหญ 
นันทวัฒน  ภัทรกรนันท 

แผนภาพที่ 2 Andragogy in Practice 
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ปที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤศจกิายน 2559 -ธนัวาคม 2559) 

 ในมุมที่กลับกันผูเรียนเองตองมีบทบาทความ
รับผิดชอบและตองมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ กลาว
คือ ผูเรียนเองจะตอง : 
 1. ทำการวเิคราะหตนเอง (Self- Diagnosis) 
โดยเฉพาะในเร่ืองเกี่ยวกับความตองการการเรียนรู  
(Learning Need )  
 2. มีสวนรับผิดชอบในการวางแผนการ
เรียนบางสวน  
 3. ยอมรับวากระบวนการเรียนการสอน
เปนความรับผิดชอบรวมกันระหวางผูเรียนกับผูสอน 
 4. ก ร ะบ วนก า รป ร ะ เ มิ น แ ล ะ เ กณฑ
มาตรฐานในการตัดสินความสำเร็จถือเปนความ
รับผิดชอบสวนหนึ่ง ของผูเรียน 
 5. ก า ร ใ ช เ ท ค นิ ค ก า ร เ รี ย น รู จ า ก
ประสบการณ (Experiential Learning) ในการสอนจะ
เหมาะสมกับผูใหญมากที่สุด 

 แนวคิดเก่ียวกับศาสตรและศิลปการสอน
ผูใหญ (Andragogy) ของโนลส เปนแนวคิดท่ีมีอิทธิพล
ตอวงการการศึกษาในอเมริกามากที่สุด โดยเฉพาะ
แนวคิดที่วาใหปฏิบัติตอนักศึกษาผูใหญในฐานะ 
ที่เปนผูใหญ เปนผูมีเกียรติ มีศักด์ิศรีและเปนผูที่มี
ความสามารถสรางบรรยากาศสภาพแวดลอม 
ที่เหมาะสมกับผูใหญ  มิใชสภาพแวดลอมท่ีเปน 
หองเรียนตอบสนองความตองการของผูเรียนจัดการ
เรียนการสอนในลักษณะท่ีผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม

การเรียนการสอนมากๆสงเสริมใหผู เ รียนเรียนรู 
ถึงจุดดี จุดเดนของกันและกัน และใชจุดเดนเหลานั้น
เปนแหลงวิทยาการเพ่ือการเรียนรูจากกันเละกัน 
 โนลสใหความหมาย Andragogy วาเปน
ศาสตรและศิลปในการสอนผูใหญ และอธิบายถึงความ
แตกตางระหวางเด็กกับผูใหญ ไมวาจะเปนเร่ืองของ
วุฒิภาวะ ความพรอมในการเรียน ประสบการณ  

และความคิดรวบยอดเก่ียวกับตนเอง  ซ่ึงจะมีแตกตาง
กันอยางชัดเจนระหวางเด็กและผูใหญ เม่ือบุคคลเติบโต

ขึ้นเปนผูใหญจะมีวุฒิภวะและมีคุณลักษณะท่ีสำคัญ 
คือ  ภาวะการเปนตัวของตัวเอง มีการรับผิดชอบมาก
ขึ้นเมื่อบุคคลเติบโตข้ึนเปนผูใหญมากข้ึนการพ่ึงพิง
คนอื่นก็จะนอยลง และบุคคลมีความสามารถใน 
การช้ีนำตนอง (Self-Direction) สูงขึ้น คุณลักษณะ
ตางๆ เชน การมีประสบการณมากขึ้น การเปนบุคคล
ที่มีเหตุผลมากข้ึนมากข้ึน ฯลฯ สิ่งเหลาน้ีจะเปน
องคประกอบท่ีเก้ือกูลสงเสริมใหบุคคลสามารถเรียนรู
ดวยการช้ีนำตนเองไดดี ดวยเหตุผลดังกลาวใน
กระบวนการเรียนการสอนผูใหญ โนลสจึงไดเสนอ
ประ เ ด็น เ ร่ื อ งการ เ รี ยน รู ด วยการชี้ น ำตน เอง 
(Self-Directed Learning) ซึ่งไดรับความสนใจอยาง
มาก  มีการศึกษาวิจัย อภิปรายและขยายความคิดเห็น
เก่ียวกับเร่ืองน้ีอยางตอเน่ืองโนลสใหความหมายของ
การเรียนรูดวยการช้ีนำตนเองวา เปนกระบวนการ
เรียนรู จะดวยความชวยเหลือจากบุคคลอื่นหรือไม
ก็ตาม ท้ังนี้ ผู เ รี ยนจะเปนผู มีบทบาทสำคัญใน
กระบวนการเรียนรูน้ันๆ  เชน มีบทบาทในการวิเคราะห
ความตองการของตนเอง  ตัดสินใจ  กำหนด  เปาหมาย
วิธีการเรียน  การประเมินผลของตนเอง ท้ังน้ีอาจกระทำ
โดยไดรับความชวยเหลือจากผูสอนหรือบุคคลอื่นๆ 
หรือกระทำดวยตนเองผูเดียวก็ได ”ซึ่งนักการศึกษา
ผูใหญหรือผูสอนควรไดมีบทบาทในการสงเสริม
ศักยภาพเละความสามารถของผูเรียนการช้ีนำตนเอง
ไดดวยโนลสไดกลาวถึงทักษะจำเปนในการเรียนรู

แบบชี้นำตนเอง วา บุคคลที่จะสามารถชี้นำตนเองได
นั้น ควรมีความสามารถดังตอไปนี้ 
 1. สามารถพัฒนานิสัยความอยากรูอยาก
เห็นหรืออาจเรียกทักษะนี้วา การคิดแบบอเนกนัย คือ 
“ความสามารถในการคิดอยางหลากหลายในหลาย

แงมุม  (Divergent  Thinking)” 
 2. สามารถยอมรับตนเองไดไมอคติ และ
ยอมรับผลยอนกลับ (Feedback) จากคนอ่ืนท่ีกลาว

ถึงตนเอง โดยไมคอยแกตัวตลอดเวลาหรือปกปอง
ตนเองตลอดเวลา 

ศาสตรและศิลปการสอนผูใหญ 
นันทวัฒน  ภัทรกรนันท 
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ปที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2559 -ธนัวาคม 2559) 

 3. ความสามารถในการวิเคราะหความ
ตองการในการเรียนรูของตนโดยสามารถระบุรูปแบบ
ความตองการอยางเปนรูปธรรมหรือสมรรถนะท่ีตองการ
เพื่อการนำไปใชในการดำเนินชีวิตของตนเอง 
 4. ความสามารถในการรวบรวมและ
กำหนดเปาหมายของการเรียนรู  โดยสามารถอธิบาย
หรือระบุผลลัพธอยางเปนรูปธรรมได 
 5. ความสามารถในการระบุแหลงขอมูล
หรือแหลงเรียนรูทั้งที่เปนบุคคลหรือสิ่งของเพ่ือตนเอง
จะสามารถใชเพือ่ใหบรรลุวตัถปุระสงคตามทีก่ำหนดไว 
 6. ความสามารถในการออกแบบหรือ
วางแผนกลยุทธตางๆ เพ่ือใชประโยชนจากแหลงเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ 
 7. ความสามารถในดำเนินการตามแผนท่ี
วางไวอยางเปนระบบและตอเน่ือง ทักษะน้ีถือเปน 
จุดเร่ิมตนในการพัฒนาความสามารถในการคิดแบบ
เอกนัย (Convergent Thinking) 
 8. ความสามารถในการรวบรวมหลักฐาน
ที่แสดงใหเห็นวาตนเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กำหนด
ไวและสรางแสดงใหเห็นวาหลักฐานนั้นนาเชื่อถือ 
 ในการสง เสริมใหผู เ รียนเปนผูที่ความ
สามารถชี้นำตนเองไดนั้น ผูสอนซ่ึงในอดีตมักจะมี
บทบาทใน  “การสอน”  จำเปนตองเปลี่ยนบทบาทไป
เปน “ ผูชวย” (Helper) หรือ “ ผูอำนวยการเรียนรู”  

(Facilitator) ซึ่งหมายถึงวา ตองทำหนาที่เปนผูชวย
เรียนใหเกิดการเรียนรู โดยไมไปควบคุมกับการเรียนรู
ของผูเรียนหรือทำการ “สอน” ตามชั่วโมงเรียนเหมือน

ในอดีตท่ีผานมา ผูสอนจำเปนตองชวยพัฒนาความ
เปนตัวของตัวเองของผูเรียน และพัฒนาศักยภาพใน
การช้ีนำตนเองในตัวผูเรียนใหมากข้ึน ท้ังน้ีผูสอนจำเปน
ตองเปล่ียนทัศนคติในการเรียนการสอน และมีความ
เชื่อวา ผูเรียนมีพัฒนาการและความรับผิดชอบที่จะ

เรียนดวยการช้ีนำตนเองไดโนลสกลาววา นักการศึกษา
จะชวยพัฒนาผูเรียนใหสามารถชี้นำตนเองไดโดย 
ดังตอไปนี้ 

 1. การสรางความสัมพันธ /การพัฒนา
สรางบรรยากาศเปนการสรางบรรยากาศท่ีสงเสริมให
ผูเรียนตระหนักวา ตนเองมีสวนชวยหรือรวมมือกัน
มากกวาการแขงขันกัน มีความไววางใจซึ่งกันและกัน 
ระหวางผูเรียนกับผูสอนเปนบรรยากาศท่ีผูเรียนรูสึก
วามีความปลอดภัย  ม่ันใจ ไดรับการสนับสนุนมากกวา
การสรางความกดดันหรือติเตียน 
 2. การกำหนดลักษณะของผูที่สามารถ
เรียนรูดวยการชี้นำตนเอง (A Cognitive Map of Self 
–Directed Learning) มีงานวิจัยท่ีนำเสนอลักษณะ
สำคัญของผูเรียนท่ีเปนผูใหญวา ผูใหญเปนผูท่ีสามารถ
ชี้นำตนเอง (Self-Directed Person) และสรุปวาผูที่
สามารถชี้นำตนเองไดควรมีลักษณะดังนี้ 
  1) บุคคลมีความตองการจะชี้นำตนเอง 
  2) ผูใหญนำประสบการณจากชีวิต
จริงมาดวยเละเปนแหลงความรูท่ีสำคัญสำหรับตนเอง
และผูอื่น 
  3) ผู ใหญเนนเปาหมายการเรียน 
การแกปญหาและสิ่งที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของตนเอง 
  4) ผูใหญมีแรงจูงใจภายในเปนตัว
กระตุนใหเรียน โดยเฉพาะเม่ือมีสภาพแวดลอมและ
การเสริมแรงที่เหมาะสม 
 3. ใชแบบฝกหัดท่ีชวยให เ กิดทักษะที่
จำเปนตอการเรียนรูดวยการชี้นำตนเองเชน  ทักษะ

การวิเคราะหความตองการการเรียนรูของตนเอง  
ทักษะการอานอยางวิพากษวิจารณมากกวาการอาน
เก็บใจความ และทักษะการสัมภาษณเปนบุคคล 
เปนตน 

 4. การสรางสัญญาการเรียนรู (Learning 

Contract) เปนสัญญาการเรียนรูที่เปนความตกลง
รวมกันระหวางผูเรียนและผูสอนเปาหมายการเรียน 
กระบวนการ/วิธีการเรียนรู หลักฐานแสดงความสำเร็จ 

รวมทั้งวิธีประเมินผลการเรียน 
 5. การเ รียนต้ังคำถามที่ เกี่ ยวของกับ
ประเด็นการเรียนรูดวยการช้ีนำตนเองและตอบคำถาม 
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สรุป 
      ลักษณะการเรียนรูของผูใหญในปจจุบันนั้นมัก
เอาหลักทฤษฎีของโนลสซึ่ง โนลสไดนำหลักนี้มาจาก
หลักของมนุษยนิยม (humanism) เปนการมองท่ี 
ตัวผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหผูเรียนสามารถมีสวนใน
การกำหนดการเรียนรูดวยตนเองได (self-directed) 
เพราะโนลสมองวาผูใหญนั้นมีความรู ความสามารถ 
มีประสบการณ อีกท้ังผูใหญมีความรับผิดชอบสามารถ
ควบคุมตนเองได ผูสอนเปนเพียงผูที่คอยอำนวย 
ความสะดวกแนะนำในการเรียนรูเทาน้ัน ลักษณะ
ของกิจกรรมจึงเปนการมอบหมายงานให เ กิด 
การคนควาดวยตนเอง สามารถกำหนดหัวขอที่สนใจ
เองได ในทางดานการศึกษาจะใชวิธีการใหทำการ
คนควาดวยตนเอง หรือเรียกวางานวิทยานิพนธ ใน
การจัดการอบรมใหกับผูใหญก็ใหมีการแสดงความ
คิดเห็นแลกเปลี่ยนตอกัน เพื่อทำใหเกิดการเรียนรู
ใหมน้ันเอง การเรียนรูแบบ Action Learning ก็เปนการ
เรียนรูใหมที่กำลังเปนท่ีนิยมในปจจุบัน Michael  
J. Marquardt ไดนำเสนอแนวทางในการพัฒนามนุษย
แบบใหมนี้ดวยการจัดต้ังกลุมท่ีมีความหลากหลาย
มาทำการแลกเปล่ียนความคิดเพ่ือใหเกิดการเรียนรู
และนำความรูที่ ไดนี้ ไปใชในการทำงานหรือใน 
การแกปญหา โดยหลักของการเรียนรูแบบนี้ไดนำ
คำถามมาเปนเคร่ืองมือที่สำคัญในการทำรูปแบบ

การเรียนรู คำถามดีก็จะไดคำตอบที่ดี คำตอบที่ดีก็
จะทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี คำถามเปน
สิ่งท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจำวันโดยปกติทั่วไปอยูแลว 

คำถามเปนสิ่งที่เขาไปเกี่ยวของในศาสตรตางๆ ดังนั้น
คำถามจึงเปนเคร่ืองมือที่มีความสำคัญอยางย่ิงที่นัก
พัฒนาควรตองเรียนรูจักในการนำไปใชใหเกิดประโยชน
ทั้งการตั้งคำถาม การฟง การสังเกต การประมวล 
ส่ิงท่ีไดเพ่ือนำขอมูลเหลาน้ันมาใชประโยชนในอนาคต

ตอไป 
 ความเปนศาสตรในการสอนผูใหญ คือ 
การสรางบรรยากาศในการเรียนรู โดยการสราง

บรรยากาศแบบผูใหญ (Adultness) ที่สอดคลองกับ
คุณลักษณะของผูใหญ  ซ่ึงบรยากาศน้ีหมายถึงสภาพ
แวดลอมทางกายภาพ เชน ความสบายใจ และไมรู
สึกเครียด 
 ความเปนศิลปในการสอนผู ใหญ คือ 
การเรียนรูรวมกันระหวางผูสอนและผูเรียนซ่ึงอาจ
กระทำโดยการต้ังกลุมทำงาน  ตั้งคณะกรรมการ หรือ
การตกลงรวมกันวิเคราะหความตองการการเรียนรู
ของผูเรียน รวมทั้งคานิยม และความสนใจของผูเรียน  
อาจจะกระทำไดโดยการใชเทคนิคการประเมินตนเอง 
และ อภิปรายรวมกันการกำหนดวัตถุประสงครวมกัน
การออกแบบหรือกำหนดกิจกรรมการเรียนรู 
 การใชทั้งศาสตรและศิลปในการสอนผูใหญ
ผูสอนและผูเรียนจะตองสามารถพัฒนานิสัยความ
อยากรูอยากเห็นยอมรับตนเองไดไมอคติ และยอมรับ
ผลยอนกลับ (Feedback) จากคนอ่ืนท่ีกลาวถึงตนเอง 
โดยไมคอยแกตวัตลอดเวลาหรอืปกปองตนเองตลอดเวลา 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของครู: เคร่ืองมือวัดและ
มิติการวัดผลการปฏิบัติงานของครูในบริบทการวิจัย 
Teacher’s Job Performance Appraisal: Instrumental and Dimensionin 
Research Context 
 
ยุวรี ผลพันธิน* 

 

บทคัดยอ 

 ผลการปฏิบัติงานของครูที่มีประสิทธิภาพเปนส่ิงสำคัญท่ีสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพการศึกษาตลอด
จนผลลัพธทางการศึกษาของผูเรียนไดเปนอยางดี การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูจึงเปนส่ิงสำคัญ
จำเปนที่ตองมีการปฏิบัติอยางเปนธรรมและมีความตอเน่ือง วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูนั้น 
มีความหลากหลายท้ังเคร่ืองมือ แหลงผูใหขอมูล รวมถึงมิติในการประเมินผลการปฏิบัติงาน อยางไรก็ดีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปฏิบัติงานปกติกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในบริบทการวิจัย 
มีความตาง การเลือกใชวิธีการประเมินที่มีความเหมาะสมในบริบททางการวิจัยนั้นเปนสิ่งที่นาสนใจศึกษา  
จึงเปนท่ีมาของการเขียนบทความการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู: เคร่ืองมือวัดและมิติการวัดผล 
การปฏิบัติงานของครูในบริบทการวิจัยในครั้งนี้ 
 

Abstract  

 The efficiency of teacher’s job performance is important for reflecting educational quality 
and outcome of students. It’s must be fair and continue. There are varieties of method, source, and 
dimension of teacher’s job performance appraisal. However, there’re the different between teacher
’s job performance appraisal in normal and research context. Choosing the appropriate appraisal 
in research context is interesting, that the reason why this academic article written in “Teacher’s 
job performance appraisal: Instrumental and dimension in research context”.   

* อาจารย ดร. ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของครู 
ยุวรี ผลพันธิน 
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บทนำ 
 การประเมินผลการปฏิบัติ งานของครู  
(Teacher’s Job Performance) เปนส่ิงท่ีมีความสำคัญ
เชนเดียวกับการประเมินการเรียนรูในผูเรียน ครูเปน 
ผูมีสวนรวมเปนสวนสำคัญในกระบวนการศึกษา  
การสะทอนคุณภาพของครูในดานความรู ความ
สามารถ ทักษะการปฏิบัติงาน รวมถึงทัศนคติมุมมอง
ตางๆ ใหกับครูอยางเปนรูปธรรมตอเน่ืองจึงเปนขอมูล
สำหรับการพัฒนาครูเพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีของ
ตนใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดได 
อยางไรก็ดีวิธีการในการประเมินเพ่ือสะทอนการปฏิบัติ
งานของครูนั้นมีความหลากหลาย ทั้งในสวนของ
เครื่องมือที่ใชวัด มิติของการวัด รวมถึงบริบทของการ
ใชเคร่ืองมือก็มีความแตกตางกัน โดยเฉพาะอยางย่ิง
การวัดผลการปฏิบัติงานของครูในบริบททางการวิจัย
ที่ยังมีวิธีการวัดที่ยังขาดความครอบคลุมและความ
หลากหลาย ดังน้ันบทความน้ีจึงจะกลาวถึงความหมาย
ผลการปฏิบัติงานของครู วิธีการวัดผลการปฏิบัติงาน
ของครูในบริบททางการวิจัย มิติการวัดผลการปฏิบัติ
งานของครูและเคร่ืองมือวัด เพื่อเปนขอมูลสำหรับนัก
วิชาการ นักวิจัย ไดนำไปเลือกใชในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของครูไดอยางเหมาะสม สะทอน 
ความเปนจริง ปราศจากอคติ และมีความนาเชื่อถือ 
 
ความหมายของผลการปฏิบัติงานของครู 

 การใหความหมายของผลการปฏิบัติงาน
ของครูในบริบทของตางประเทศน้ันใหความหมาย
ครอบคลุมพฤติกรรมการสอนและเปาหมายของการ
สอนเปนหลัก เชน Medley & Shannon (1994) กลาว
วาผลการปฏิบัติงานของครูเปนทิศทางของพฤติกรรม

ของครูในกระบวนการสอน และ Obilade (1999) 

อธิบายวาผลการปฏิบัติงานของครู เปนหนาท่ีที่
แสดงออกโดยครู โดยเฉพาะอยางย่ิงในคาบเรียนใน
ระบบโรงเรียนในการบรรลุเปาหมายขององคการ  
สวนในบริบทประเทศไทยนิยมใหความหมายของผล
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามขอบังคับ

คุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ที่กลาววา “มาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน” หมายความวา ขอกำหนดเก่ียวกับ
คุณลักษณะหรือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
และการพัฒนางาน ซ่ึงผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ตองปฏิบัติตาม เพื่อใหเกิดผลตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายการเรียนรู หรือการจัดการศึกษา รวมทั้ง
ตองฝกฝนใหมีทักษะหรือความชำนาญสูงข้ึนอยาง
ตอเน่ือง ดังเชนงานวิจัยของ ธีรวัฒน เล่ือนฤทธ์ิ (2552) 
ที่ศึกษาพัฒนาตัวบงช้ีคัดสรรการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู และ เชษฐา ไชยเดช (2550) ที่
ไดใหความหมายผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ของครูไววาหมายถึง การทำงานในหนาที่และการ
ปฏิบัติตนของครูโดยใชมาตรฐานวิชาชีพครู 12 
มาตรฐาน จากขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2548 เปนเกณฑ ไดแก  
1) การปฏิบัติกิจกรรมวิชาการเก่ียวกับการพัฒนา
วิชาชีพครูอยูเสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ
โดยคำนึงถึงผลท่ีจะเกิดแกผูเรียน 3) มุงม่ันพัฒนา 
ผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 4) พัฒนาแผนการสอน
ใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 5) พัฒนาส่ือการเรียน
การสอนใหมีคุณภาพอยูเสมอ 6) จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน 7) รายงาน
ผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ  
8) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีของผูเรียน 9) รวมมือ

กับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 10) รวมมือ

กับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรค 11) แสวงหาและใช
ขอมูลขาวสารในการพัฒนา และ 12) สรางโอกาสให
ผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ นอกจากน้ียังมี 

ชนาธิป ทุยแป (2551) ท่ีใหความหมายของการปฏิบัติ
งานของครูผูสอนวา หมายถึง บทบาทภาระหนาที่
ของครูผูสอนตามาตรฐานตำแหนงหนาท่ี สำนักงาน
คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กำหนด ซ่ึงไดแก การจัดการเรียนการสอน การสงเสริม

การเรียนรู การพัฒนาผูเรียน การปฏิบัติงานวิชาการ 
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การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ การประสานผูปกครอง
และผูท่ีเก่ียวของ การบริการสังคมดานวิชาการ เปนตน  
 
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู 
 การเลือกใชวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
ของครูที่เหมาะสมจะชวยสะทอนผลการปฏิบัติงาน
ของครูไดอยางถูกตองแมนยำ นาเชื่อถือ การประเมิน
ผลการปฏิบัติงานโดยทั่วไปมีแนวทางการดังน้ี  
(สมชาย หิรัญกิตติ, 2542)  
 1. วิธีการใชสเกลการใหคะแนน (Graphic 
Rating Scale Method) เปนสเกลซึ่งแสดงรายการ
คุณลักษณะและชวงของผลการปฏิบัติงานสำหรับ
พนักงานแตละคน การใหคะแนนจะอธิบายถึงระดับ
การปฏิบัติงานสำหรับแตละคุณลักษณะ เชน คุณภาพ 
และความเชื่อถือไดเปนตน 
 2. วิธีการจัดลำดับทางเลือก (Alternative 
Ranking Method) เปนการจัดเรียงลำดับพนักงาน
จากดีที่สุดไปสูดีนอยที่สุด โดยถือเกณฑคุณลักษณะ
เฉพาะอยาง ซึ่งจำทำใหงายตอการมองเห็นความ
แตกตางระหวางพนักงาน 
 3. วธิเีปรยีบเทียบเปนคู (Paired Comparison 
Method) เปนแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่พนักงานแตละคนจะถูกเปรียบเทียบกับทุก ๆ คนใน
กลุมท่ีสามารถเปรียบเทียบกันได และประเมินคา
พนักงานแตละคนเกี่ยวกับขอดีขอเสียเปนคู ๆ ซึ่งการ

จัดระดับพนักงานควรทำเปนแผนภูมิ (Chart) พนักงาน
เปนคู ๆ วิธีน้ีชวยใหการจัดเรียงลำดับมีความเท่ียงตรง
มากยิ่งขึ้น 
 4. วิธีการกระจายความถ่ี (Forced 

Distribution Method) เปนระบบการประเมินการ
ทำงานของแตละบุคคล ซึ่งผูประเมินจะตองกำหนด
พนักงานเปนกลุม โดยถือเกณฑการทำงานของเขา

แลวกระจายความถ่ีในรูปโคงปกติ วิธีน้ีสามารถตัดสิน
ไดลวงหนาถึงเปอรเซ็นตที่จะจัดระดับ 
 5. วิธีประเมินโดยใชเหตุการณสำคัญ  
(Critical Incident Method) เปนเทคนิคการประเมิน

การทำงานท่ีตองการใหผูประเมินรายงานเหตุการณ 
ซึ่งจะอธิบายพฤติกรรมของพนักงานท่ีดีและไมดี 
ขอความเหลาน้ีถือวาเปนเหตุการณสำคัญโดยใชเปน
ตัวอยางการทำงานท่ีดีหรือไมดีในการใหคะแนนบุคคล 
 6. รูปแบบการเรียงความแบบบรรยาย  
(Narrative Forms) เปนการประเมินแบบการเขียน
บรรยายเพื่อประเมินบุคลากรในดานมาตรฐาน ความ
กาวหนา และการพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 7. สเกลจดัลำดบัการประเมนิผล (Behaviorally 
Anchored Rating Scales) เปนวิธีการประเมินผลซึ่ง
เปนการรวบรวมขอดีของแบบการเรียงความบรรยาย
แบบวิเคราะหโดยใชเหตุการณสำคัญ และการจัด
ลำดับดวยการกำหนดสเกลปริมาณของผลการปฏิบัติ
งานวาดีหรือไมดีแลวจึงประเมินพฤติกรรม ขอดีของ
วิธีน้ี คือ 1) มีความเช่ือถือไดมาก 2) มีมาตรฐานชัดเจน 
3) มีการปอนกลับ 4) มีอิสระ และ5) มีความคงที่ 
 8. วิ ธี ก า ร จั ด ก า ร โ ดย วั ตถุ ป ร ะ ส งค  
(Management  by Objective Method (MBO)) 
เปนการกำหนดวัตถุประสงคในรูปของขอความท่ีชัดเจน
และการเจาะจงวัตถุประสงคในการทำงานโดยพนักงาน 
นอกจากนี้การทำงานของพนักงานจะมีการประเมิน
ผลด วยห รือ เป นการวางแผนและควบคุมซึ่ ง
ประกอบดวยองคประกอบ ดังนี้ 1) ผูบังคับบัญชา
และผูใตบังคับบัญชามีการประชุมรวมกันเพื่อกำหนด

เปาหมาย 2) ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชามี
การประชุมรวมกันอีกคร้ังเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติ
งานของผูใตบังคับบัญชาตามเปาหมายที่กำหนด 

และ 3) ลักษณะเฉพาะของเทคนิคการวางแผนท่ัวทั้ง
องคกรตองเกี่ยวของกับวัตถุประสงคขององคกร 
 9. วิธีผสม (Mixing the Method) เปนวิธี
การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใชวิธีดังกลาวขาง
ตนรวมกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งบาง

บริษัทอาจใชประโยชนจากคอมพิวเตอรชวยในการ
ประเมินผลดวย 
 อยางไรก็ดี เ ม่ือกลาวถึง วิธีการในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในบริบทของการ
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วิจัยแลวน้ันผูเขียนพบวาวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
งานท่ีมีความสะดวกและนิยมใชมากวิธีหน่ึงในบริบท
ของการวิจัย คือการใหคะแนนโดยตรงจากผูประเมิน 
ไมวาจะเปนการประเมินจากหัวหนา (Olayiwola, 
2011; Vecchio et al., 2010; Adeyemi, 2010)  
การประเมินตนเอง (Hanif, 2004) และการประเมิน
จากผูเรียน (Hanif, 2004) อยางไรก็ดีการใชวิธีการใด
วิธีการหน่ึงหรือสองวิธีการเปนหลัก อันเปนวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานแบบด้ังเดิม กอใหเกิด
ความคลาดเคลื่อน และอคติในการประเมินผล  
ผูเขียนจึงมีความเห็นวาในบริบทการวิจัยน้ันนาจะมี
การนำวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่มี
ประสิทธิภาพและมีความตรงมากกวามาใชนั่นคือ
การใชการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูแบบ 360 
องศาหรือวิธีการประเมินการสอนแบบครบวงจรน่ันเอง  
การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูแบบ 360 องศา 
เปนการประเมินโดยผูเก่ียวของท่ีรูเห็นการปฏิบัติงาน
สอนของผูสอนอยางรอบดาน (Ewards & Ewen, 1996 
อางถงึใน ศริชิยั กาญจนวาสี, 2543) ประกอบดวยการ
ประเมนิ ดงัตอไปนี ้ 
 1. การประเมินจากบนลงลาง (Downward 
Appraisal) เปนการประเมินโดยผูบังคับบัญชา หรือ

หัวหนาภาควิชาขอประเมิน หรือหัวหนากลุมสาระ
การเรียนรู 
 2. การประเมินจากลางขึ้นบน (Upward 
Appraisal) เปนการประเมินโดยผูใตบังคับบัญชา
หรือผูเรียน  
 3. การประเมินจากกลุมเพื่อนรวมงาน  
(Peers Appraisal)  
 4. การประเมินจากผูถูกประเมินหรือ 
การประเมินตนเอง (Self Evaluation)  
 การประเมินแบบครบวงจรน้ีจะทำใหได
สารสนเทศยอนกลับ จากแหลงผูประเมินท่ีหลากหลาย
และรอบดาน ทำใหเกิดความเช่ือม่ันตอผลการประเมิน
สารสนเทศยอนกลับ จึงมีคุณคาและมีแนวโนมของ
การยอมรับสูง  
 Edwards & Ewen (1996) กลาววาการ
ประเมินแบบ 360 องศา เปนการประเมินผลงานจาก
หลาย ๆ แหลงที่จะเขาไปเก็บสารสนเทศเกี่ยวกับงาน
ที่ใกลชิดกับผูปฏิบัติงานใหมากที่สุด เชน หัวหนางาน 
เพ่ือนรวมงาน ผูท่ีรายงานข้ึนตรง (ลูกนอง) และลูกคา
ท้ังภายในและภายนอกเทาท่ีจะเปนไปได ดังแผนภาพ
ตอไปนี้ 
 

แผนภาพที่ 1 การประเมินแบบ 360 องศา (Edwards & Ewen, 1996 อางถึงใน ดนัย เทียนพุฒ, 2541) 
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 Antonioni (1996) กลาวถึงการประเมิน 
แบบ 360 องศา ซึ่งความหมายตรงตัวอยูแลว คือ 
เปนการประเมินตนเอง (Individuals evaluate 
themselves) และการไดรบัขอมูลยอนกลับจากบุคคล
อื่น (Others employees) และสมาชิกในองคกร  
(Organizational members) การใหขอมลูยอนกลบั
เปนเหตุการณทีเ่กดิขึน้อยางทนัททีนัใดจาก หวัหนางาน 
(Manager/supervisor) เพือ่นรวมงาน (Peers) หรือผูใต
บงัคบับญัชา (Subordinates) 
 ทั้งนี้แหลงขอมูลการประเมินผลงานระบบ 
360 องศา ตองมีแหลงสารสนเทศรอบมิติ (Multisource)
รวมทั้งเปนขอมูลยอนกลับจากผูมีสวนรวมของงานได 
ไดแก (ดนัย เทียนพุฒ, 2541) 
 1. การประเมินผลงาน 1 องศา เปนการ
ประเมินตนเองหรือผูบังคับบัญชา (หัวหนางาน) เปน
ผูประเมิน ทั้งน้ีก็เพราะวาการประเมินตนเองจะใช
เปนตัวเปรียบเทียบที่สำคัญกับแหลงสารสนเทศอื่น ๆ 
สวนผูประเมินท่ีเปนผูบังคับบัญชา (หัวหนางาน) นั้น
สามารถใหขอมูลการประเมินผลท่ีตรงและใกลกับ
ความเปนจริงมาก เพราะใกลชิดที่สุดกับผูปฏิบัติงาน 
 2. การประเมินผลงาน 90 องศา เปน 
การประเมินจากเพื่อนรวมงาน สารสนเทศในสวนนี้
เปนผลจากการวิจัยเก่ียวกับระบบ 360 องศา พบวา
มีความเช่ือถือได แมนตรง และไดรับการยอมรับสูง 
สำหรับการใหขอมูลยอนกลับกับผูถูกประเมิน 

 3. การประเมินผลงาน 180 องศา เปน 
การประเมินจากระดับท่ีเหนือกวา (ผูบริหาร) ความ
จำเปนท่ีตองการสารสนเทศจากผูบริหารท่ีพนักงาน
รายงานข้ึนตรงถัดไปอีก 2-3 ระดับ เน่ืองจากวาผูบริหาร
สูงสุดมักกังวลวา ผูบังคับบัญชาโดยตรงอาจไมให

สารสนเทศท่ีดีนักเพราะสารสนเทศดังกลาวตองใชใน
การตัดสินใจเก่ียวกับความกาวหนาในอาชีพของพนักงาน
 4. การประเมินผลงาน 360 องศา เปน 

การประเมินรอบมิติที่มีสมมติฐานวา ขอมูลยอนกลับ
ที่ไดรับเปนสวนของอิทธิพลท่ีมีตอพนักงานหรือ

เครือขายความรูที่วาถึงพฤติกรรมการทำงานของ
พนักงานมากที่สุด แหลงสารสนเทศอ่ืนอาจจะเปน
สมาชิกทีม ลูกคาภายใน หรือลูกคาภายนอกหรือบุคคล
อื่นที่เกี่ยวของ 
 วีระวัฒน ปนนิตามัย (2540) เสนอวา
แนวทางการในการประเมินแบบ 360 องศา ประกอบดวย
แหลงในการใหขอมลูการประเมิน อยางนอย 5 แหลง 
ไดแก 
 1. การประ เมิ นจาก เบื้ อ งบนลงล า ง  
(Downward Appraisal) หรือบางครั้งเรียกวา
Top-down Evaluation โดยใชหัวหนางานประเมิน 
ผูใตบังคับบัญชา เปนตน เปนแนวปฏิบัติที่นิยมกัน
มากในองคการขนาดใหญที่มีการจัดโครงสรางมาก
ระดับ มีพนักงานจำนวนมาก และมีวัฒนธรรมองคกร
ที่เขมงวดเนนกฏระเบียบ 
 2. กา รประ เ มินจากด านล า ง ข้ึ นบน  
(Upward Appraisal) บางครั้งเรียกวา bottom up 
evaluation โดยใหลูกนองหลาย ๆ คนรวมกันประเมิน
หัวหนางาน วิธีนี้เพ่ิงเปนที่นิยมกันในระยะ 30 ปที่
ผานมา ในองคกรเอกชนจะนำผลของการประเมินจะ
นำไปใชในการฝกอบรมและการพัฒนาการปฏิบัติ
งาน ทำใหหัวหนาไดรับรูวาลูกนองมองตนอยางไร  
ในแวดวงการศึกษาคือการใหนักศึกษาประเมิน 
การบรรยายการสอนของอาจารย เพ่ือใชเปนขอมูล

หนึ่งในการพิจารณาเลื่อนตำแหนงทางวิชาการ 
 3. การประเมินตนเอง (Self-Assessments
) เปนการประเมินโดยผูปฏิบัติงานทำหนาที่ประเมิน
ผลงาน พฤติกรรมการทำงาน และคุณลักษณะตาง ๆ 

ของตนเอง ปกติอยูในรูปแบบไมเปนทางการหรือภายใน
ตนเอง (Intra Individual) ซึ่งพนักงานอาจมีแนวโนม
ในการประเมินตนเองที่เกินจริง (Inflated) หรือต่ำ
กวาความเปนจริง (Fake Good) แตการประเมินตนเอง
ก็ถือวาเปนแหลงขอมูลหนึ่งที่ควรพิจารณา 
 4. การประเมินจากดานขาง (Lateral 

Appraisal) หรือท่ีนิยมเรียกวา “Peer Review” เปน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของครู 
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แนวการบริหารแบบใหม ที่การทำงานตาง ๆ ควร
พิจารณาผลการปฏิบัติงานโดยอาศัยเพ่ือนรวมงาน
เปนผูรวมประเมิน เพราะจะเปนผูที่รับรูและตระหนัก
ในพฤติกรรมการทำงานทักษะ จุดเดน จุดดอยของ
เพ่ือนรวมงาน ในแวดวงการอุดมศึกษาตางประเทศ 
นิยมใชแหลงประเมินนี้เพื่อปรับปรุงการสอน และเปน
ขอมูลใหผูบริหารการศึกษาประกอบการพิจารณา
เลื่อนตำแหนง การใหรางวัล และการเพ่ิมเงินเดือน
ของคณาจารย 
 5. การประเมินจากหลายแหลง (Multi -
Source Appraisal) นิยมเรียกกันวา 360 degrees 
feedback หรือ multi-source feedback โดยมีพ้ืนฐาน
ความเชื่อที่วาการท่ีไดขอมูลจากแหลงตาง ๆ นั้น  
จะทำใหขอมูลท่ีไดรับมีความนาเช่ือถือ มีความเปน
ปรนัย (Objectivity) มากขึ้นดังนั้นแนวทางขอที่ 1 ถึง
ขอท่ี 4 จึงเปนนัยตาง ๆ ของการประเมินแบบหลากแหลง
 
มติกิารวัดผลการปฏบิตังิานของครแูละเครือ่งมอืวดั 
 การวัดผลการปฏิบัติงานโดยทั่วไปท่ีไม
เฉพาะเจาะจงในกลุมครูมักวัดองคประกอบผลการ
ปฏิบัติงานในมิติของหนาท่ี (Task performance) 
และมิติผลการปฏิบัติตนในบริบทของการทำงาน  
(Contextual Performance) (Motowidlo & Scotter, 
1994) 1) ผลการปฏิบัติงานในหนาท่ี เปนกิจกรรมที่
เปนทางการระบุชดัเจนวาเปนหนาทีห่ลกัของงานน้ันๆ 
ซึ่งมีทั้งการผลิตสินคา บริการขององคการและการ

สนับสนุนองคการใหบรรลุตามเปาหมาย 2) การปฏิบัติ
ตนในบริบทของการทำงาน พฤติกรรมของพนกังานมี
สวนที่มีสวนสนับสนุนใหองคการมีประสิทธิภาพจะมี

ความสัมพันธทั้งทางดานสังคมและการบริหารงานใน
องคการ ซ่ึงอาจไมมีการกำหนดไวอยางชัดเจนเหมือน
การปฏิบัติงานในหนา ท่ีซึ่ งอาจเรียกอีก ช่ือหน่ึง 
วาผลการปฏิบัติงานนอกเหนือบทบาท (Extra-Role 
Performance) หรือผลการปฏิบัติงานนอกเหนือจาก

หนาท่ีโดยพนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานอยูนอกเหนือ

ขอบเขตของการกำหนดหนาท่ีจากองคการน้ันสามารถ
แสดงออกทางพฤติกรรมคือการเปนสมาชิกท่ีดีของ
องคการไดอีกทางหน่ึง องคประกอบท้ังสองดานนั้น
ไดรับอิทธิพลจากตางปจจัย เชน ประสบการณที่เกี่ยว
กับงานจะเปนตัวกำหนดผลการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
ในขณะท่ีรูปแบบของคุณลักษณะสวนบุคคลเปนตัว
กำหนดการปฏิบัติตนในบริบทของการทำงาน 
 จากการศึกษาวิจัยของ  Johari et al.  
(2008) ที่ศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางของผลการปฏิบัติ
งานในลักษณะพหุมิติ เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติการ
วัดภาวะทางจิตของผลการปฏิบัติงานโดยการ
บูรณาการขอคำถามผลการปฏิบัติงานในหนาท่ี (Task 
Performance) และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ (Organizational Citizenship Behaviors) 
พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการประกอบดวย 
ความมีน้ำใจ (Sportsmanship) พฤติกรรมการ 
ใหความรวมมือ (Civic Virtue) ความมีมารยาท  
(Courtesy) ความไมเห็นแกตัว (Altruism) ความ
พิถีพิถัน (Conscientiousness) และพฤติกรรม
สรางสรรค (Innovative Behavior) ซึ่งเปนแนวคิด
ของผลการปฏิบัติตนในบริบทของการทำงาน  
(Contextual Performance) ของลูกจาง โดยการวัดผล
การปฏิบัติงานท่ีผานมาวัด 2 สวน น่ันคือ ผลการปฏิบัติ
งานในหนาที่และผลการปฏิบัติตนในบริบทของการ

ทำงาน รวมถึงงานวิจัยของ Yonghong & Chongde 
(2006) ทำการวิจัยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
ในการตรวจสอบโมเดลองคประกอบของผลการปฏิบัติ

งานของครูที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากแนวคิดและทฤษฎี 
ที่เก่ียวของ ผูวิจัยกลาววาผลการปฏิบัติงานของครู  
(Teachers Job Performance) ประกอบดวยผลการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี (Task Performance) และ 
ผลการปฏิบัติตนในบริบทของการทำงาน (Contextual 

Performance) ผลการศึกษาพบวาทั้งสองปจจัย 
ไมเปนอิสระตอกันและมีความสัมพันธกันมาก ผล
การปฏิบัติงานในหนาท่ี (Task Performance) 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของครู 
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ประกอบดวยมิติประสิทธิภาพของครู (Teaching 
Effectiveness) ปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียน  
(Teacher–Student Interaction) และ คณุคาการสอน  
(Teaching Value) และผลการปฏบิตัตินในบรบิทของ
การทำงาน (Contextual Performance) ประกอบดวย
มิติของจริยธรรมในอาชีพ (Occupation Morality) 
การอุทิศตนใหงาน  (Job Dedication) และการ
ชวยเหลือและรวมมือ (Assistance and Cooperation) 
จากภาพรวมของการศึกษาแบบวัดผลการปฏิบัติงาน
ของครูที่กลาวมาทั้งในบริบทตางประเทศ สามารถ
จำแนกมิติของการวัดผลการปฏิบัติงานของครูออก
เปนสองมิติกวางๆ คือ การปฏิบัติงานสอน และการ
ปฏิบัติงานสอนกับงานอื่นๆที่ตองรับผิดชอบ กลาวคือ
ไมไดมุงเนนการปฏิบัติงานสอนเพียงอยางเดียวแตดู
ความสามารถในการทำงานรวมกับผูอื่นและความ
รับผิดชอบตองานดวย   
 สำหรับแบบวัดที่นักวิจัยนำมาใชวัดผลการ
ปฏิบัติงานของครูนั้น  จากการศึกษาทบทวนงานวิจัย
ที่ผานมา ผูเขียนยังไมพบแบบวัดมาตรฐานท่ีใชกัน
อยางกวางขวางในระดับสากล งานวิจัยสวนใหญที่
วัดผลการปฏิบัติงานของครูนิยมนำแบบวัดผลการ
ปฏิบัติงานจากการศึกษาในกลุมธุรกิจหรือองคการ
ทั่วไปมาปรับใชในการวัดผลการปฏิบัติงานของครู  
เชน งานวิจัยของ Vecchio et al. (2010) ท่ีศึกษาเก่ียว
กับพฤติกรรมผูนำแบบใหพลัง ความพึงพอใจงาน 
และผลการปฏิบัติงาน เก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหาร

และครูโรงเรียนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษา โดยมีการ
นำแบบวัดผลการปฏิบัตงิานของลูกจางแบบภาพรวม
ของ MacKenzie, Podsakoff & Fetter (1991)  

มาปรับใช ในการวัดผลการปฏิบัติ งานของค รู   
งานวิจัยของ Olayiwola (2011a) ที่ศึกษาอิทธิพล
ของความเชื่ อในประสิทธิภาพของตนท่ีส งผล 
ตอผลการปฏิบัติงานของครู โดยใชแบบวัด Job 
Performance Scale (JPS) มาใชในการวัดผลการ

ปฏิบัติงานของครู โดยแบบวัดดังกลาวมีจำนวน  

15 ขอ ประกอบดวย ความสามารถในการใหความ
สนใจผลลัพธ คุณภาพการบริการ ความสามารถใน
การทำงานเปนกลุม และความสามารถในการทำงาน
โดยปราศจากการตรวจสอบ เปนตน 
 นอกจากการปรับใชแบบวัดผลการปฏิบัติ
งานจากการศึกษาในกลุมธุรกิจหรือองคการท่ัวไป
แลวยังมีการสรางแบบวัดผลการปฏิบัติงานของครู
โดยเฉพาะเพ่ือใชกับกลุมตัวอยางครู ผูเขียนสามารถ
รวบรวมไดดังนี้ ไดแก  
 1) แบบวดั The Teacher’s Job Performance 
Scale (TJPS) พัฒนาข้ึนโดย Oluwole (2004) มี
ลักษณะเปนแบบประเมินตนเอง ประกอบดวยขอ
คำถามเก่ียวกับ ประสิทธิภาพของงาน (Job Efficiency)
จำนวน 10 ขอ  รูปแบบของงาน (Work Patterns) 
จำนวน 4 ขอ  รูปแบบของการขาดงานของครู  
(Patterns of Absenteeism of the Teacher) จำนวน 
8 ขอ และการรับรูความสัมพันธระหวางบุคคล  
(Perceived Impaired Interpersonal Relationships) 
ตอมา Hanif (2004) ไดพัฒนาความตรงของแบบวัด 
TJPS ประกอบดวยขอคำถามแบบมาตรประมาณคา 
5 ระดับ จำนวน 25 ขอ โดยใหนักเรียนเปนผูประเมิน  
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน 
180 คน ในการประเมินครูจำนวน 60 คน นั่นคือครู  
1 คนถูกประเมินโดยนักเรียน 3 คน การวิเคราะห

องคประกอบพบวาสามารถจำแนกได 4 องคประกอบ 
ไดแก 1) ทักษะการสอน (Teaching Skills) 2) ทักษะ
การจัดการ (Management Skills) 3) การอยูในระเบียบ

วินัยและมีความสม่ำเสมอ (Discipline and Regularity)
4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal 
Skills) พบวาแบบวัดชุดดังกลาวมีคาความเท่ียงท้ัง
ฉบับ .94 และมีคาความสอดคลองภายในและคาความ
เที่ยงระหวางผูประเมินในระดับที่พอเหมาะ   
 2) แบบวัด Teacher Evaluation Scale  
(TES) พัฒนาข้ึนโดย McCarney (1986) เก็บรวบรวม

ขอมูลผลการปฏิบัติงานของครูที่สอนในระดับประถม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของครู 
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และมัธยมศึกษาจากผูบริหาร แบบวัด TES ประกอบดวย 
3 ดาน ไดแก 1) การบริหารจัดการพฤติกรรมผูเรียน  
(Management of Student Behavior) จำนวน 10 ขอ 
2) เก่ียวกับความเปนมืออาชีพ (Professional Related) 
จำนวน 11 ขอ และ 3) การสอน (Instructional)  
จำนวน 14 ขอ รวม 35 ขอ มีลักษณะเปนมาตร
ประมาณคา 5 ระดับ จาก 1 (ไมแสดงพฤติกรรมหรือ
ทักษะน้ันเลย) จนถึง 5 (แสดงพฤติกรรมหรือทักษะ
นั้นตลอดเวลา) เชน งานวิจัยของ Shanna (2003)  
(ตัวอยางเครื่องมือวัดทายบทความ) 
 สำหรับในบริบทประเทศไทยนิยมวัดการ
ปฏิบัติตนของครูโดยใชมาตรฐานวิชาชีพครู 12 
มาตรฐาน จากขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ไดแก 1) การ
ปฏิบัติกิจกรรมวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู
อยูเสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆโดยคำนึง
ถึงผลท่ีจะเกิดแกผูเรียน 3) มุงม่ันพัฒนาผูเรียนให
เต็มตามศักยภาพ 4) พัฒนาแผนการสอนใหสามารถ
ปฏิบัติไดเกิดผลจริง 5) พัฒนาส่ือการเรียนการสอน
ใหมีคุณภาพอยูเสมอ 6) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน 7) รายงานผล
การพัฒนาคุณภาพของผู เรียนไดอยางมีระบบ 
8) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีของผูเรียน 9) รวมมือ
กับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 10) รวมมือ
กับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรค 11) แสวงหาและใช
ขอมูลขาวสารในการพัฒนา และ 12) สรางโอกาสให

ผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ  
 กลาวโดยสรุปไดวาการศึกษาแบบวัดผล
การปฏิบัติงานของครูท่ีกลาวมาท้ังในบริบทตางประเทศ

และบริบทประเทศไทยทำใหเห็นภาพของแบบวัดท่ีมี
มิติของการวัดที่แตกตางและมีความหลากหลายกัน
ออกไป และแมวาวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของครูจะมีความหลากหลายแตที่นิยมนำไปใชวัดผล
การปฏิบัติงานของครูมากท่ีสุดเห็นจะอยูในลักษณะ
แบบวัดท่ีมีลักษณะเปนมาตรประมาณคาซ่ึงอาจเปน
เพราะมีเคร่ืองมือที่สามารถนำมาปรับใชได สามารถ
เก็บรวบรวมขอมูลไดสะดวก ทำไดหลายชองทาง 
รวมถึงเหมาะกับการเก็บรวบรวมขอมูลกับตัวอยาง
จำนวนมากดวย  อยางไรก็ดีผูเขียนมีความเห็นวา 
การเลือกใชแบบวัดองคประกอบของการวัด ตลอด
จนผูใหขอมูลการวัดน้ันนาจะพิจารณาใน 3 ประเด็น
หลักๆ ไดแก 1) ความเหมะสมกับระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยเชิงปริมาณอาจมีขอปฏิบัติเกี่ยวกับจำนวน 
ผูใหขอมูลท่ีมีจำนวนมาก การใชวิธีการประเมินดวย
การประเมินจากตัวผูวิจัยเองอาจทำไดไมสะดวกและ
คอนขางเปนไปไดยากท่ีจะทำไดครบถวน จึงอาจใช
วิธีการประเมินตนเอง ประเมินจากเพื่อนครู หรือ 
ผูเรียน ดวยเครื่องมือที่มีความหลากหลายได สำหรับ
การวิจัยเชิงคุณภาพหรือวิธีการวิจัยอื่นๆท่ีมีจำนวน 
ผูใหขอมูลไมมากนักผูวิจัยอาจประเมินครูดวยตนเอง
ได ประกอบกับวิธีการประเมินอ่ืนๆ  2) ความสามารถ
หรือขอจำกัดในการเก็บรวบรวมขอมูล เชน งบประมาณ 
การพ้ืนที่ ระยะเวลา และ 3) บริบทของผูใหขอมูล  
การนำเครื่องมือ มิติในการวัดสากลมาใชทั้งหมดหรือ
ไมมีการปรับใหเขากับสถานการณหรือบริบทของ 
ครูไทยนั้น  อาจกอใหเกิด Culture bias เน่ืองดวย

วัฒนธรรมของครูไทย หนาท่ี และภาระงานของ 
ครูไทย  อาจมีความตางจากครูตางชาติ  การนำ
เครื่องมือสากลมาปรับใชที่ดีจึงตองมีการทบกวนใน

เร่ืองน้ีกอนการนำไปใชจริง ควรผานกระบวนการใน
การตรวจสอบคุณภาพท่ีรัดกุม  อยางไรก็ดีผูวิจัยควร
พิจารณาถึงความครบถวนสมบูรณ ความเปนจริง
ปราศจากอคติท่ีจะไดจากการวัด จึงจะทำใหการวัดผล
การปฏิบัติงานของครูมีความแมนยำและนาเชื่อถือ 
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
The Philosophy of Sufficiency Economy and Sustainable Development 
 
นพพร  จันทรนำชู* 

 

บทคัดยอ 
 บทความวิชาการนี้มุงนำเสนอองคประกอบของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประกอบดวย  
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี ภายใตเง่ือนไขความรู และเงื่อนคุณธรรม 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่เสนอแนวทางการดำรงอยูและปฏิบัติตนของประชาชน เพื่อใหเกิด
ความกาวหนาไปพรอมกับความสมดุล พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน อีกทั้งยังเปน
ปรัชญาท่ีสามารถนำไปประยุกตใชไดทั้งระดับปจเจกบุคคล องคกร ชุมชน และรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ 
โดยเนนการพัฒนาคน การพัฒนาท่ีมีเปาหมายเพ่ือสวนรวม การพัฒนาท่ีสมดุล การพัฒนาท่ีกาวหนา 
และมั่นคง และนำไปสูการบรรลุเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน   
 

Abstract 
 The purpose of this article is to present the three pillars of sufficiency economy, namely 
moderation, reasonableness and self-immunity, exiting within the two conditions: knowledge and 
virtue. The philosophy of sufficiency economy is an approach which introduces the concepts of 
existence and self-conduct in society leading both to progress with equilibrium and readiness for 
change under globalization. The philosophy can be applied to individuals, organizations, communities 
and governments for country development, emphasizes human development, public target 
development, equal development and progress towards stable development, thus leading to the 
achievement of sustainable development goal. 

 

* รองศาสตราจารย ดร. ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

บทนำ 

 จากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยในชวงหลังของทศวรรษ 2530 พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 ไดทรงเนนย้ำถึงเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งเปนปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดำรงอยูและ
ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแตระดับ

ครอบครัว ชุมชน และรัฐบาล  เพ่ือเปนแนวทางใหม
ในการพัฒนาประเทศท่ีตองการความสมดุล เปนการ

พัฒนาท่ีใหความสำคัญกับการพัฒนาคน พัฒนาความ
เปนอยูของครอบครัวและชุมชนโดยยึดหลักทาง
สายกลาง มีการพัฒนาเปนข้ันตอน โดยมุงความสุข

ของบุคคล ทั้งดานวัตถุ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอม ซึ่งชวยใหมีมุมมองแบบเช่ือมโยงรอบ
ดานมากกวามุมมองแบบแยกสวน และเปนปรัชญาที่
สอดคลองเหมาะสมกับทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรและ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
นพพร  จันทรนำชู 
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ทฤษฎีทางการพัฒนา อีกท้ังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มิไดปฏิเสธกระแสโลกาภิวัตนที่แผขยายพรมแดนไป
อยางหลีกเล่ียงไมได หากแตชีใ้หเห็นวาการดำรงชีวิต
ที่เหมาะสมควรมีความรู และมีหลักการในการอยูรวม
กับกระแสโลกาภิวัตนอยางรูเทาทัน ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจึงสามารถนำมาประยุกตไดใน
หลากหลายกลุมบุคคล องคการ และสังคม ใหมีความ
สามารถที่จะรับความผันผวนจากการเปล่ียนแปลง
อยางมีสติและมีเหตุผล อันนำไปสูการดำเนินชีวิต
ภายใตวิถีการพัฒนาท่ีสมดุลและสรางความสุขได
อยางมั่นคงและยั่งยืน 
 
ความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 มีผูใหความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไวดังนี้ 
 สุเมธ ตันติเวชกุล (2549: 286) กลาวถึง
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงวา หมายถึง 
เศรษฐกิจท่ีสามารถอุมชูตัวเองได โดยตองสรางพ้ืนฐาน
ทางเศรษฐกิจของตนเอง  ขณะท่ีปรียานุช พิบูลสราวุธ  
(2549: 1) ใหความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไววา เปนแนวทางการดำเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติ      
และเปนแนวทางการพัฒนาท่ีตั้งอยูบนพื้นฐานของ
ทางสายกลางและความไมประมาท โดยคำนึงถึงความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันในตัว 
ตลอดจนใชความรูและคุณธรรมเปนพ้ืนฐานในการ

ดำรงชีวิต การปองกันใหรอดพนจากวิกฤตและสามารถ
ดำรงอยูไดอยางม่ันคง และย่ังยืนในกระแสโลกาภิวัตน
และความเปลี่ยนแปลงตางๆ 
  สรุปไดวา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หมายถึง ปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวทางการดำรงอยูและปฏิบัติ

ตนของสังคมไทย เพ่ือใหเกิดความกาวหนาไปพรอม
กับความสมดุล พรอมรับตอการเปล่ียนแปลงในกระแส
โลกาภิวัตน โดยอาศัยหลักของความพอเพียงเปนหลัก

คิดและหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  
 

ความเปนมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 ทรงมีพระราชดำรัส
แนะแนวทางการดำเนินชีวิตใหแกพสกนิกรชาวไทย 
ซึ่งมีความเปนมาและแนวทางการนำไปพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจ ดังนี้ (ณัฏฐพงศ ทองภักดี, 2551:  
1-13; สุเมธ ตันติเวชกุล, 2554: 39; อภิชัย พันธเสน, 
2549: 39-40; 2552: 44-47) 
 ชวงที่ 1 การเร่ิมตนของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 จากปญหาเศรษฐกิจตกต่ำในชวงป พ.ศ. 
2517 ทำใหประชาชนในประเทศประสบปญหาใน
การประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต  พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 ทรงตระหนักและหวงใยใน
ทุกขสุขของพสกนิกรเปนอยางย่ิง ดังพระบรมราโชวาท
ซึ่งเรียกไดวา เปนปฐมพระบรมราโชวาทวาดวย
เศรษฐกิจพอเพียงความวา “…การพัฒนาประเทศ
จำเปนตองทำตามขั้นตอนตองสรางพื้นฐาน คือความ
พอมี พอกิน พอใช ของประชาชนสวนใหญเปนเบ้ืองตน
กอน โดยใชวิธีการและอุปกรณที่ประหยัดแตถูกตอง
ตามหลักวิชาการ เมื่อไดปูพื้นฐานความมั่นคง พรอม
พอควรและปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางเสริมความเจริญ
และฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับตอไป  หาก
มุงแตจะทุมเทสรางความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นให
รวดเร็วแตประการเดียว  โดยไมใหแผนปฏิบัติการ

สัมพันธกับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดย
สอดคลองดวยก็จะเกิดความไมสมดุลในเรื่องตางๆ
ขึน้ซึง่อาจกลายเปนความยุงยากลมเหลวไดในท่ีสดุ..” 
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก
ผูสำเร็จการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2517 (สำนักราช
เลขาธิการ, 2559: ออนไลน) 
 ความสำคัญของพระบรมราโชวาทน้ี ได 

เนนการมีพอกินพอใชของประชาชนสวนใหญใน
เบ้ืองตนกอน เม่ือมีพื้นฐานม่ันคงพรอมพอสมควร

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
นพพร  จันทรนำชู 
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แลวจึงสรางความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจใหสูง
ข้ึน หรือกลาวไดวา ควรสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
พื้นฐานกอน และเนนการกระจายรายไดเพ่ือสราง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยรวม กอนที่จะพัฒนา
ในระดับสูงขึ้นไป   
 
 ชวงที่ 2 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
โครงการพระราชดำริ 
 แมวาชวงเริ่มแรกของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยังไมมีการนำพระบรมราโชวาทเก่ียวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติอยางเปนรูปธรรม ทำให
การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ยังไม
แพรหลายไปสูระดับการปฏิบัติของประชาชน ภาค
เอกชน และหนวยงานภาครัฐเทาที่ควร  แตปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไดปรากฏอยูในการดำเนิน
โครงการตางๆ อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ รวมถึง
พระราชกรณียกิจท่ีสำคัญอีกนานัปการซ่ึงทรงไดปฏิบัติ
เปนแบบอยาง เพื่อพัฒนาความเปนอยูของประชาชน
ใหพออยูพอกิน สามารถพ่ึงตนเองไดอยางม่ันคงและ
กาวสูความอยูดีกินดี  โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 9 ไดทรงมีพระวิริยะอุตสาหะคนควาทดลอง
เพื่อการสงเสริมอาชีพเกษตรกรรมอยางมากมาย ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนา
ดานการเกษตรท่ีสำคัญอีกหลายโครงการ เชน โครงการ
ฝนหลวง โครงการพัฒนาแหลงน้ำ โครงการพัฒนา

เกษตรผสมผสานในพื้นที่ตางๆ  
 ผลจากการคนควาทดลองดวยความวิริยะ
อุตสาหะโดยการปฏิบัติจริงดวยพระองคเอง โดยมี

พระราชดำริใหดำเนินการจัดตั้งศูนยศึกษาพัฒนาอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริในภูมิภาคตางๆ เพ่ือทำการ
ทดลองใหไดเทคโนโลยีใหมๆ ที่สอดคลองกับสภาพ
ภูมิศาสตรของแตละภูมิภาค แตตองเปนเทคโนโลยีที่
งายและประหยัด และโครงการอันเนื่องมาจากพระ

ราชดำริตองสอดคลองกับความตองการและประโยชน

ของประชาชนอยางแทจริง หากการดำเนินโครงการ
จะตองอยูในระบบราชการซึ่งตองเปนไปตามระเบียบ
ปฏิบัติที่ทางราชการไดกำหนดไว อาจทำใหถูกจำกัด
ดวยเง่ือนไข กฎเกณฑ ระเบียบ และงบประมาณ และ
เปน เหตุ ให การดำ เ นินงานไม สอดคล องหรื อ 
ทันสถานการณที่จำเปนเรงดวนท่ีตองดำเนินการ 
อยางรวดเร็ว   
 ป พ.ศ. 2531 พระองคทรงมีพระราชดำริให
จัดต้ังมูลนิธิชัยพัฒนา ขึ้นดวยพระราชทรัพยสวน
พระองค เพื่อสนับสนุนชวยเหลือประชาชนในรูปแบบ
การดำเนินงานพัฒนาในดานตางๆ พระองคไดใชมูลนิธิ
ชัยพัฒนาทำโครงการทดลองการเกษตรแบบผสมผสาน 
ซ่ึงทำใหพระองคไดทรงคนพบทฤษฎีใหมในการเกษตร
ที่ชัดเจนเปนรูปธรรมมากย่ิงข้ึนเปนลำดับ ดังพระราช
ดำรัสความวา “...ทฤษฎีใหมนี่มีไวสำหรับปองกัน 
ความขาดแคลน ในยามปรกติก็ทำใหร่ำรวยมากข้ึน 
ในยามท่ีมีอุทกภัยก็สามารถจะฟนตัวไดรวดเร็ว โดย
ไมตองใหทางราชการไปชวยมากเกินไป ทำใหประชาชน
มีโอกาสพึ่งตนเองไดอยางดี ฉะน้ันจึงไดสนับสนุนให
มีการปฏิบัติตามทฤษฎีใหม...” พระราชดำรัสเน่ือง
ในวโรกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา ณ ศาลาดสุดิาลยั 
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันจันทรที่ 4 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2538 (สำนักราชเลขาธิการ, 2559: ออนไลน) 
 สาระสำคัญของทฤษฎีใหม ตามท่ีพระองค
ทรงมีพระราชดำรัสเปนทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดสรร
ทรัพยากรทางการเกษตรท้ังดินและน้ำ รวมทั้งการ

บริหารงานพัฒนาการเกษตรเพ่ือใชเปนแนวทางการ
ดำเนินงานแกไขปญหาใหแกเกษตรกรในพ้ืนท่ีแหงแลง 
ใหสามารถนำไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการ

ประกอบอาชีพและสามารถพ่ึงตนเองได การทำเกษตร
ทฤษฎีใหมจึงมีความสำคัญและมีบทบาทตอภาค
การเกษตรกรรม ซึ่งสงผลดีตอการเติบโตของประเทศ
อยางยั่งยืน  อยางไรก็ตาม ทฤษฎีใหมเปนบทเรียนที่
เปนรูปธรรมที่สรุปจากการศึกษา คนควา ทดลอง 

และนำไปปฏิบัติจริง แตเปนบทเรียนที่ยังคงจำกัด 
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เน่ืองจากการขาดความเขาใจในทฤษฎีใหมของ
เกษตรกรและหนวยงานที่เกี่ยวของ สงผลใหมีการนำ
บทเรียนน้ีไปใชในการกำหนดนโยบายและมาตรการ
สงเสริมภาคเกษตรกรรมนอยมาก และไมมีนำการ
ปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูนโยบาย
ของรัฐบาลอยางเปนรูปธรรม 
 
 ชวงที่ 3 การนอมนำปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช  
 ชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ.2540 
ประเทศไทยไดมีการปรับโครงสรางการผลิตใหเขาสู
การเปนประเทศอุตสาหกรรม สงผลใหมีการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในระดับสูง  แตการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ของไทยไดกอใหเกิดความไมสมดุลในหลายดาน  
ไมวาจะเปนการกระจายรายไดที่ไมเทาเทียมกัน  
ความแตกตางทางเศรษฐกิจและสังคมระหวางเมือง
กับชนบท ความไมสมดุลของการใชทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทำใหมี
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ อีกท้ัง 
ความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจของประเทศกับตลาด
โลก สงผลใหเศรษฐกิจของประเทศตองพ่ึงพา และ
ตองเผชิญกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกมากข้ึน  
ทำใหมีความไมสมดุลของโครงสรางทางเศรษฐกิจใน
หลายมิติ นอกจากนี้ยังมีปญหาทางจริยธรรม มี 
การทุจริตในการดำเนินธุรกิจ ภาครัฐขาดความรู 
ที่ เ พียงพอตอการบริหารการเคล่ือนยายเงินทุน 

ระหวางประเทศ การกำหนดอัตราแลกเปล่ียนภายใต 
การเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
การจัดการกับสถาบันการเงินที่มีปญหาความมั่นคง

ทำใหปญหามีความรุนแรงมากขึ้น ความเปราะบาง
ทางเศรษฐกิจไทย ทำใหนักลงทุนและประชาชนขาด
ความเช่ือมั่นในระบบเศรษฐกิจ มีการถอนเงินจาก
สถาบันการเงินจำนวนมากและรวดเร็ว นักลงทุน
ตางชาติขาดความเช่ือม่ันถึงความสามารถในการชำระ

หน้ีตางประเทศ  เงินทุนจากตางประเทศไหลออกอยาง

รวดเร็ว สงผลใหมีความไมมั่นใจในเสถียรภาพของคา
เงินบาท และจากความพยายามในการรักษาคาเงิน
บาทของธนาคารแหงประเทศไทย ทำใหเงินสำรอง
ระหวางประเทศลดลงอยางมาก และตองเปล่ียนระบบ
อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศเปนระบบลอยตัว
ภายใตการจัดการ คาเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินตรา
ตางประเทศสกุลตางๆ จึงลดคาลงอยางมาก ทำให
สถาบันการเงินและธุรกิจมีภาระในการชำระหน้ีตาง
ประเทศเพ่ิมข้ึนอยางมาก และในท่ีสุดประเทศไทย
ตองประสบกับภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง  
 หวงเวลาท่ีประเทศไทยประสบกับวิกฤต
ทางเศรษฐกิจ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 
9 ทรงมีพระราชประสงคใหประชาชนคนไทยมีความ
พออยูพอกินตามอัตภาพ เพ่ือเปนแนวทางในการดำเนิน
ชีวิตและแกปญหาดังกลาว โดยมีพระบรมราโชวาท
ความวา “...การจะเปนเสือนั้นไมสำคัญ สำคัญอยูที่
เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินน้ัน
หมายความวา อุมชตูวัเองได ใหมพีอเพยีงกบัตัวเอง...” 
พระราชดำรัส พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ที่
เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ 
พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2540  
(สำนักราชเลขาธิการ, 2559: ออนไลน) 
 จากพระราชดำรัสดังกลาว สงผลใหหลาย

ฝายมีความสนใจท่ีจะนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกตใชเปนแนวทางการพัฒนา อยางไรก็ตาม 
การตีความและการนำไปประยุกตในหลายหนวยงาน

ยังมีความเขาใจที่ไมตรงกันนัก ตอมาจึงไดมีพระราช
ดำรัสที่ทำใหมีความเขาใจยิ่งขึ้นความวา  “…ควรจะ
ปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงไมตองท้ังหมด เพียงคร่ึงหน่ึงก็
ใชได แมจะเปนเศษหนึ่งสวนสี่ก็พอ ...ใหพอเพียงนี้ ก็
หมายความวา มีกิน มีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได 

แตวาพอ แมบางอยางจะดูฟุมเฟอย แตถาทำใหมี
ความสุข ถาทำไดก็สมควรท่ีจะทำ...” พระราชดำรัส 
พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัย

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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ปที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤศจกิายน 2559 -ธนัวาคม 2559) 

มงคล เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต  
วันศุกรที่ 4 ธันวาคม 2541 (สำนักราชเลขาธิการ, 
2559: ออนไลน) 
 หลังจากน้ันพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 9 ไดพระราชทานแงคิดท่ีหลากหลาย เพ่ือ
เปนแนวทางในการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใชใหเกิดประโยชนในดานตางๆ ตอมาปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่พระองคไดพระราชทานไวนั้น 
ก็ไดรับการบรรจุในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 ในแนวนโยบายดานการบริหาร
ราชการแผนดิน มาตรา 78 วรรค 1 ไดกำหนดให 
“บริหารราชการแผนดินใหเปนไปเพ่ือการพัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอยางยั่งยืน 
โดยตองสงเสริมการดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และคำนึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติ
ในภาพรวมเปนสำคัญ” และในแนวนโยบายดาน
เศรษฐกิจ มาตรา 83 ไดกำหนดไววา “รัฐตองสงเสริม
และสนับสนุนใหมีการดำเนินการตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” (สำนักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร, 2550: 10) 
 นอกจากน้ี หนวยงานราชการ องคกรภาค
เอกชน ชุมชน สถานศึกษา และประชาชนทั่วไป ได
เริ่มนอมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ
ปฏิบัติภารกิจ  พัฒนาอาชีพ และดำเนินชีวิตอยาง
กวางขวาง  ดวยเหตุนี้ หนวยงานภาครัฐจึงเร่ิมตนมี

แนวคิดท่ีจะนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา 
เปนแนวทางใหมในการพัฒนาประเทศ การจัดทำ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 9  

(พ.ศ.2545-2549) ไดอัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศ ควบคูไปกับกระบวนทัศนการพัฒนาแบบ

บูรณาการเปนองครวมท่ีมีคนเปนศูนยกลางการพัฒนา 
สําหรับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) 

ยังคงนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปน
แนวทางปฏิบัติ และใหความสําคัญกับการพัฒนา 
ที่ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา ในระยะของ 
แผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) จึง
จําเปนตองนําภูมิคุมกันที่มีอยูพรอมทั้งเรงสราง
ภมูคิุมกนัในประเทศใหเขมแข็ง ขึน้มาใชในการเตรยีม
ความพรอมใหแกคน สังคม และเศรษฐกิจของ 
ประเทศใหสามารถปรับตัว รองรับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงไดอยางเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศ
ใหกาวหนาตอไป เพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคม
ไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ 2554: 12) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเปน
แนวทางใหมในการพัฒนาประเทศเปนกรอบการพัฒนา
ที่เหมาะสม ทำใหประเทศสามารถหลีกเล่ียงวิกฤต
เศรษฐกิจไดอยางยั่งยืน 
 
องคประกอบของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ชวงป พ.ศ. 2544-2546 สำนักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ได
พัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตรของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสรางความเขาใจ
และสามารถนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชในแตละดาน รวมทั้งเพ่ือใหการทำแผน
และทำใหการดำเนินโครงการของหนวยงานตางมี
ทิศทางเดียวกัน โดยประมวลและกล่ันกรองพระราช

ดำรัสเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือสังเคราะห
ความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ที่สามารถแยกออกเปน 5 องคประกอบ ประกอบดวย 

กรอบแนวคิด คุณลักษณะ คำนิยาม เง่ือนไข และ
แนวทางปฏิบัติและเปาหมาย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
(ปรียานุช พิบูลสราวุธ, 2552: 84-92; สำนักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,
2550: 13-14) 
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ปที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2559 -ธนัวาคม 2559) 

 1. กรอบแนวคิด  
   1.1 เปนปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการ
ดำรงอยูและปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะเปน โดยมีพ้ืนฐาน
มาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย และตลอดระยะ
เวลาท่ีผานมาไดมีการดำเนินโครงการพัฒนาที่
หลากหลายตามแนวพระราชดำริ เพ่ือหาแนวทางและ
รูปแบบการพัฒนาที่สอดคลองกับสถานการณที่มี
ความเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ 
  1.2 เปนป รัชญา ท่ีสามารถนำมา
ประยุกตใชไดตลอดเวลาท้ังอดีต ปจจุบัน และอนาคต 
กลาวคือ ไดมีพระบรมราโชวาทมาต้ังแตกอนเกิดวิกฤต
ทางเศรษฐกิจในป พ.ศ.2540 และสามารถใชเปน
แนวทางการพัฒนาเพื่อกาวออกจากวิกฤต และนำไป
สูการพัฒนาท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วภายใต
กระแสโลกาภิวัตน  
  1.3 เปนปรัชญาที่มีการเปล่ียนแปลง
กระบวนทัศน โดยมองวาชุมชนและประเทศตางๆ มี
ความเชื่อมโยงกันมากขึ้น ภายใตกระแสโลกาภิวัตน 
และการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี 
วัฒนธรรม และคานิยมทางสังคม  
 2. คุณลักษณะ  
  2.1  เปนป รัชญา ท่ีสามารถนำมา
ประยุกตใชกับการปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับ 

ทั้งครอบครัว ชุมชน และรัฐบาล  
  2.2  เ ป นป รั ชญา ท่ี มี แ น ว คิ ดทา ง
สายกลางเปนหัวใจสำคัญ ที่นำมาใชในการบริหาร
และพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหทันตอโลกแหงความ

เปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัตน โดยมิใชการปดประเทศ
หรือเปดเสรีอยางเต็มท่ี โดยไมมีการเตรียมความพรอม
ของคนและสังคมในการเขาสูกลไกตลาด และมิใช

การอยูอยางโดดเดี่ยวหรือพ่ึงพิงภายนอกทั้งหมด แต
เนนความคิดและการกระทำท่ีพึ่งตัวเองเปนหลักกอน
พึ่งคนอื่น 
  

 3. หลักการของความพอเพียง 
  3.1 ความพอประมาณ หมายถึง 
ความพอดีตอความจำเปนและเหมาะสมกับฐานะ
ของตนเอง สังคม สิ่งแวดลอม รวมท้ังวัฒนธรรมใน
แตละทองถิ่น ไมมากเกินไป ไมนอยเกินไป และตอง
ไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น มีการใชทรัพยากร 
ที่มีอยู เปนทุนเดิมของตนเองหรือภายในทองถ่ิน   
ใหเกิดประโยชนสูงสุดกอนที่จะแสวงหาทรัพยากร 
แหลงทุน วัตถุดิบ หรือสิ่งของและบริการตางๆ จาก
ภายนอก จึงเปนการใชทรัพยากรอยางพอเหมาะพอควร
กับภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม รวมทั้ง
วัฒนธรรมในและทองถิ่น เปนการสงเสริมใหเกิดการ
พัฒนาจากภายใน โดยสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
ทองถ่ินกอน แลวจึงคอยขยายเช่ือมโยงกับภายนอก
อยางเปนข้ันตอนตามความจำเปน  ซึ่งการตัดสินวา
อยูในระดับพอประมาณน้ันจำเปนตองคำนึงถึง
ทรัพยากรที่มีอยูและจำเปนตองใช โดยอาศัยความ
รอบรู ความรอบคอบในการวางแผนตัดสินใจ และอยู
บนพ้ืนฐานของคุณธรรมดวย เชน  ไมเบียดเบียนตนเอง
และผูอื่น ไมทำใหสังคมเดือดรอน และไมทำลาย
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ตั้งมั่นอยูบนพื้นฐานความ
ซื่อสัตยสุจริต  
    3.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การ
ตัดสินใจดำเนินการอยางมีเหตุผลบนพ้ืนฐานของความ

ถูกตอง ความเปนจริงตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย 
หลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมคานิยมที่ดี
งาม  โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอด
จนคำนึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทำน้ันๆ 

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งตอตนเองตอผูอื่นและ
สวนรวมอยางรอบคอบ การคิดพิจารณาแยกแยะ 
ใหเห็นถึงความเช่ือมโยงของเหตุปจจัยตางๆ อยาง

ตอเน่ืองเปนระบบ จะชวยใหบรรลุเปาหมายไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และเชนเดียวกันการวางแผนดำเนิน
การอยางสมเหตุสมผลไดนั้นตองอาศัยความรอบรู  
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มีความขยันหม่ันเพียร ความอดทน และแสวงหาความรู
ที่ถูกตองอยางสม่ำเสมอ มีความรอบคอบในการคิด
พิจารณาตัดสินใจ โดยใชสติ ปญญา ดวยความต้ัง
มั่นของจิตในทางที่ถูกที่ควร 
  3.3 การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี หมายถึง 
การ เตรียมตั ว ใหพร อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและ
วัฒนธรรม เพ่ือใหสามารถปรับตัวและรับมือไดอยาง
ทันทวงที เน่ืองจากการท่ีทุกอยางมีความไมแนนอน
และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ดังนั้น การทำสิ่งใดตอง
ไมเสี่ยง ไมประมาท คำนึงถึงความเปนไปไดของ
สถานการณที่อาจเกิดข้ึน และเตรียมตนเองและ 
ผูที่เก่ียวของใหมีภูมิตานทานท่ีจะคุมกันตัวเองได 
เตรียมวิธีการทำงานในรูปแบบที่พรอมรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงใหสามารถดำเนินภารกิจตอไปได และ
ทำใหการพัฒนาเปนไปอยางตอเนื่องในระยะยาว  
 ทั้งสามองคประกอบดังกลาว คือ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันใน
ตัวท่ีดีนั้นมีความเปนองครวมที่เก่ียวเนื่องกัน เชน 
การตัดสินใจในระดับของความพอประมาณน้ันตอง
ตั้งอยูบนเหตุผลท่ีถูกตองตามความเปนจริงเพ่ือพรอม
รับการเปลี่ยนแปลงดวยพรอมกัน จึงจะเปนความ
พอประมาณที่พอเพียง  
 4. เงื่อนไขสำคัญ  
  4.1 เงื่อนไขความรู หมายถึง การฝก

ตนใหมีความรอบรูเก่ียวกับวิชาการท่ีเก่ียวของอยาง
รอบดาน มีความรอบคอบ ระมัดระวังท่ีจะนำความรู
เหลาน้ัน มาพิจารณาเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการ
วางแผนและการดำเนินการทุกข้ันตอน เน่ืองจากความรู

เปนองคประกอบสำคัญในการตัดสินใจอยางถูกตอง
และเปนประโยชน จึงตองมีการแสวงหาความรู เพ่ิมพูน
ความรู จัดการความรู ตอยอดความรูตลอดเวลาให

รูเทาทันโลก 
  4.2 เง่ือนไขคุณธรรม หมายถึง การ
เสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติใหมีความซ่ือสัตย

สุจริต รูรัก สามัคคี ไมโลภ ไมตระหน่ี และรูจักแบงปน
ใหผูอื่น ประกอบดวย ดานจิตใจ คือ การตระหนักใน
คุณธรรม รูจักผิดชอบช่ัวดี ซ่ือสัตยสุจริต ใชสติปญญา
อยางถูกตองและเหมาะสมในการดำเนินชีวิต และ
ดานการกระทำ คือ มีความขยันหม่ันเพียร อดทน  
ไมโลภ ไมตระหน่ี รูจักแบงปน และรับผิดชอบในการ
อยูรวมกับผูอื่น 
 จากคำนิยามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไดใหขอคิดท่ีสำคัญถึงเง่ือนไขหลักท่ีชวยใหการตัดสินใจ
และการกระทำเปนไปอยางพอเพียง น่ันคือ ตองอาศัย
ทั้งความรูและคุณธรรมของคนเปนพ้ืนฐานท่ีสำคัญ
ในการวางแผนหรือปฏิบัติการอยางพอเพียงได 
 5. เปาหมายและผลที่คาดวาจะเกิดขึ้น  
  แนวทางปฏิบัติ ในการนำป รัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดำเนินชีวิต คือ 
การทำใหเกิดท้ังวิถีการพัฒนาและผลของการพัฒนา
ที่สมดุล และพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง กลาวคือ 
การ พัฒนา ท่ีสม ดุลและการพร อมรั บต อการ
เปลี่ยนแปลงในทุกดาน ทั้งดานวัตถุหรือเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม โดยมุงผลทั้งใน
ระยะส้ันและระยะยาวใหรอดพนจากภัยและวิกฤตใน
แตละชวงเวลา เพื่อความมั่นคง และความยั่งยืนของ
การพัฒนา  
  ความพอเพียงจึงเปนท้ังวิธีการในการ
บริหารจัดการกระบวนการ ท่ีคำนึงถึงความพอประมาณ
อยางเปนเหตุเปนผล เพ่ือใหเกิดความสมดุลท้ัง 

ในระหวางกระบวนการและผลท่ีเกิดข้ึน และเปน 
การบริหารจัดการท่ีคำนึงถึงการสรางภูมิคุมกันในตัว
ที่ดี  เพ่ือสามารถพรอมรับการเปล่ียนแปลงไดอยาง

เหมาะสมกับสถานการณ ส่ิงท่ีสำคัญเก่ียวกับเปาหมาย
ของความสมดุลและพรอมรับการเปล่ียนแปลงตาม
ความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
การพัฒนาในแตละขั้นตอนน้ันจำเปนตองคำนึงถึง
องคประกอบของการพัฒนาใน 4 ดาน ไดแก วัตถุ 

สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม อยางเปนองครวม  

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
นพพร  จันทรนำชู 



71

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2559 -ธนัวาคม 2559) 

และเช่ือมโยงสัมพันธกันอยางเปนเหตุเปนผลท้ัง 4 
มิติ ซึ่งเปนทั้งปจจัยที่ใชในการดำเนินชีวิต และเปน
ปจจัยที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาเชนเดียวกัน 
 จากองคประกอบของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงขางตน สะทอนใหเห็นถึงปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงวา เปนปรัชญาช้ีถึงแนวการดำรงอยูและปฏิบัติ
ตนของประชาชนในทุกระดับต้ังแตระดับครอบครัว 
ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐท้ังในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศใหดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ 
การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีสอดรับกับกระแสโลกาภิวัตน 
มีความสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปล่ียนแปลง
อยางรวดเร็วและกวางขวางทั้ งดานวัตถุสังคม 
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม  
  
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 การพฒันาทีย่ัง่ยืน (Sustainable Development) 
เปนแนวคิดท่ีมาจากความตระหนักถึงผลกระทบ 
ในทางลบท่ีเกิดจากการพัฒนา ซึ่งคณะกรรมาธิการ
โลกวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (World 
Commission on Environment and Development, 
1987) ไดใหความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนวา 
หมายถึง รูปแบบของการพัฒนาท่ีตอบสนองตอความ
ตองการของคนในรุนปจจุบัน โดยไมทำใหคนรุนตอ
ไปในอนาคตตองประนีประนอม ยอมลดทอนความ
สามารถในการท่ีจะตอบสนองความตองการของตนเอง 

ซึ่งปจจุบันไดมีความพยายามอยางตอเนื่องที่จะ
แสวงหาแนวทางและกลไก วิธีการดำเนินการ เพ่ือให
เกิดการขับเคล่ือนการพัฒนาไปสูความย่ังยืนและเกิด

ผลอยางเปนรูปธรรม ขณะเดียวกันที่ประเทศไทยไดมี
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีเปาหมายใน 
การปรับเปล่ียนยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือนำไปสู
ความย่ังยืน  จึงไดนำเสนอความหมายของการพัฒนา 
ที่ ยั่ ง ยื นจาก มุมมองของประ เทศ ไทยในการ

ประชุมสุดยอดของโลกวาดวยการพัฒนาท่ียั่งยืน  

ณ นครโจฮันเนสเบอรก ประเทศแอฟริกาใต เม่ือเดือน
กันยายน พ.ศ. 2545 วา “...การพัฒนาท่ียั่งยืนใน 
บริบทไทย เปนการพัฒนาที่ตองคำนึงถึงความเปน
องครวมของทุกๆ ดานอยางสมดุลบนพ้ืนฐานของ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย 
ดวยการมีสวนรวมของประชาชนทุกกลุม ดวยความ
เอ้ืออาทร เคารพซ่ึงกันและกัน เพ่ือความสามารถใน
การพึ่งตนเอง และคุณภาพชีวิตที่ดีอยางเทาเทียม...”   
ซ่ึงเปนขอเสนอท่ีมีพ้ืนฐานมาจากปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ที่รัฐบาลไดอัญเชิญมาเปน 
กรอบทิศทางการพัฒนาและบริหารประเทศ ตั้งแตป  
พ.ศ.2545 จนถึงปจจุบัน โดยใหความสำคัญกับการ
พัฒนาที่สมดุล ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และ
วัฒนธรรม เพื่อใหประเทศรอดพนจากวิกฤต สามารถ
ดำรงอยูไดอยางมั่นคง และนำไปสูการพัฒนาที่มี
คุณภาพและย่ังยืน (ปรียานุช พิบูลสราวุธ, 2552: 94)  
ซึ่งความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน
การสรางมุมมองใหมท่ีทำใหเกิดวิถีการพัฒนาท่ีย่ังยืนมี 
4 ประการ ดังนี้ 
 1. การพฒันาคน โดยสงเสรมิใหมคีณุธรรม 
กำกับความรูในการดำเนินชีวิตจึงจะนำไปสูการพัฒนา
ที่ความย่ังยืนได เพราะคนท่ีมีความรูและคุณธรรมจะ
สามารถใชสติปญญาในทางท่ีถูกตอง เปนเหตุเปน
ผล และใสใจเรียนรูคิดคน ปรับปรุงวิธีการแนวทางใน

การจัดการทรัพยากรใหเหมาะสม สมดุล และสามารถ
ใชความคิดสรางสรรคในการทำงาน สามารถเพ่ิมมูลคา
ใหแกการปฏิบัติหนาที่ (นพพร จันทรนำชู, 2555:56)  
 2. การพัฒนาท่ีมีเปาหมายเพ่ือสวนรวม 
โดยมุงเนนประโยชนสวนรวม เน่ืองจากลักษณะการ

มองโลกอยางเปนองครวมของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่ใหความสำคัญกับความเชื่อมโยงสัมพันธ
ของมนุษยกับสรรพสิ่ง เชน คนกับวัตถุ คนกับคน  

คนกับธรรมชาติ  จากมุมมองดังกลาวทำใหปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมองวา การกระทำของแตละ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
นพพร  จันทรนำชู 



72

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤศจกิายน 2559 -ธนัวาคม 2559) 

บุคคลยอมสงผลกระทบตอผูอื่นและสังคมสวนรวม  
ดังน้ัน แตละบุคคลจึงควรใสใจที่จะกำหนดเปาหมาย
สวนบุคคล ในทิศทางท่ีสอดคลองกับเปาหมายท่ีเปน
ประโยชนสวนรวม และแตละบุคคลควรดำเนินภารกิจ
ของตนใหดีท่ีสุด เพ่ือบรรลุเปาหมายน้ันๆ ภายใตบริบท
และขอจำกัดของแตละคน เพ่ือใหเกิดท้ังประโยชน
สวนตนและประโยชนสวนรวมไปพรอมกัน 
 3. การพัฒนาท่ีสมดุล โดยเสนอแนวทาง
การตัดสินใจเกี่ยวกับการใชทรัพยากรเพ่ือการพัฒนา
ที่สามารถนำมาใชไดทั้งระดับบุคคล องคกร ชุมชน 
และรัฐบาล ตั้งแตการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางสมดุล 
ทั้งทรัพยากรทางกายภาพท่ีเปนวัตถุ เงินทุน รวมทั้ง
ทรัพยากรทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี คานิยม และการกำหนดเปาหมายการพัฒนา
ใหกาวหนาไปพรอมกับความสมดุล ภายใตการรองรับ
การเปล่ียนแปลงมากกวาการมุงขยายการเติบโตให
มากขึ้นเพียงมิติเดียว  
 4. การพัฒนาท่ีกาวหนาอยางมั่นคง โดย
เร่ิมจากการพัฒนาฐานรากของสังคม คือ การสราง
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจในระดับครอบครัวใหเขมแข็ง 
สามารถพ่ึงตนเองไดในระดับหนึ่งกอน แลวจึงเพิ่ม
ระดับการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน เชน การพัฒนา
กลุมอาชีพ การพัฒนาระบบการออมและสวัสดิการ
ชุมชน ไปจนถึงการพัฒนาในระดับเครือขายท่ีขยายสู
สังคมและประเทศ  ซึ่งการพัฒนาอยางเปนข้ันตอนท่ี
เริ่ มจากฐานราก น้ีจะทำใหผลของการพัฒนา 

ไปถึงประชาชนสวนใหญโดยตรง และเปนแนวทาง 
การพัฒนาท่ีลดความเสี่ยงตอการเกิดวิกฤตท้ังระบบ  
(ปรียานุช พิบูลสราวุธ, 2552:95-96) 

 เ ศ รษฐกิ จพอ เ พี ย ง จึ ง เ ป นป รั ชญาที่
สอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาคน และการพัฒนาที่
ยั่งยืน อีกท้ังยังสอดรับกับการพัฒนาตามแนวคิด
เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค (Creative Economy) ที่จะ
สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย สงเสริมความรูของ

ชุมชน สงเสริมคุณภาพของสิ่งแวดลอม และสราง
ความย่ังยืนใหแกโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศ  

(นพพร จันทรนำชู 2555:57) ดังนั้น เมื่อนำปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดำเนิน
ชีวิต การประกอบอาชีพ เพ่ือพัฒนาตนเอง ชุมชน 
สังคม และประเทศ  จะทำใหการพัฒนาท่ีสมดุล ม่ันคง 
และมีความยั่งยืน  
 
ปจฉิมบท 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญา
ที่เปนทั้งแนวคิด หลักการ และแนวทางปฏิบัติตนของ
แตละบุคคลและองคกร  โดยคำนึงถึงความพอประมาณ
กับศักยภาพของตนเองและสภาวะแวดลอม ความมี
เหตุมีผลท่ีถูกตองตามความเปนจริง และการมี
ภูมิคุมกันที่ดีในตัวเอง คือ  ไมประมาทในการดำเนิน
ชีวิต  โดยใชความรูอยางถูกหลักวิชาการ ดวยความ
รอบคอบและระมัดระวัง ควบคูไปกับการมีคุณธรรม 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง ปรัชญาที่ชี้
ถึงแนวทางการดำรงอยูและปฏิบัติตนของสังคมไทย
เพ่ือใหเกิดความกาวหนาไปพรอมกับความสมดุล 
พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน 
โดยอาศัยหลักของความพอเพียงเปนหลักคิดและหลัก
ปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  ซึ่งมีความเปนมานับต้ังแต
การพระราชทานพระบรมราโชวาท และทรงนำไป
ประยุกตในโครงการพระราชดำริ จนถึงการนำปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนการพัฒนา
ประเทศ  ซึ่งองคประกอบของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประกอบดวย ความพอประมาณ ความมี

เหตุผล และการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ภายใตเงื่อนไข
ความรู และเงื่อนคุณธรรม เพื่อเปาหมายการพัฒนา
ที่สมดุล ยั่งยืน และพรอมรับการเปล่ียนแปลงในระยะ

ยาว  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเปนปรัชญาท่ี
สามารถนำมาประยุกตในการพัฒนาประเทศอยาง
ย่ังยืน โดยเนนการพัฒนาคน การพัฒนาท่ีมีเปาหมาย
เพ่ือสวนรวม การพัฒนาท่ีสมดุล และการพัฒนาท่ี
กาวหนาและมั่นคง และสอดรับกับการพัฒนาตาม

แนวทางเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค ท่ีจะนำไปสูการบรรลุ
เปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
นพพร  จันทรนำชู 
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การจัดกิจกรรมการเลานิทานโดยใชหนังสือนิทานบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียท่ีมีตอพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมและการมีจิตใจที่ดีงามของเด็กชั้นอนุบาลปที่ 3 
Learning by using Multimedia Story Telling Towards the Behavior in 
Morality and Good Mind of Third Year Kindergarten Students 
 
สายทอง  ธัญนายก*  
  

บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมและการมีจิตใจที่ดีงาม
ของเด็กชั้นอนุบาลปที่ 3 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานโดยใชหนังสือนิทานบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย กลุมเปาหมายที่ใชเปนเด็กชั้นอนุบาลปที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง สังกัดเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2558 จำนวน 29 คน เคร่ืองมือท่ีใช ไดแก หนังสือนิทาน
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงามของเด็กชั้นอนุบาลปที่ 3 จำนวน 
16 เรื่อง  (ดานละ 4 เรื่อง) บรรจุในแผนดีวีดี จำนวน 1 แผน แผนการจัดกิจกรรมการเลานิทานโดยใชหนังสือ
นิทานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และ แบบสังเกตพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม
ของเด็ก วิธีดำเนินการ คือ จัดกิจกรรมการเลานิทานโดยใชหนังสือนิทานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  
เรื่องละ 1 สัปดาห ๆ ละ 4 วัน   วันละ 20 นาที ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมและการมี
จิตใจที่ดีงามของเด็ก ทั้ง 4 ดาน คือ ดานมีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ ดานความซื่อสัตยสุจริตและ
ยอมรับความผิดพลาดของตนเองและผูอื่น ดานมีความเมตตากรุณาและชวยเหลือแบงปน และดานการรูจัก
ประหยัด หลังการจัดกิจกรรมการเลานิทานโดยใชหนังสือนิทานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ิมสูงข้ึนกวา

กอนการจัดกิจกรรมทุกดาน โดยพฤติกรรมดานการรูจักประหยัด เพิ่มขึ้นสูงที่สุด (รอยละ 95.07) รองลงมาคือ 
ดานมีความเมตตากรุณาและชวยเหลือแบงปน (รอยละ 94.94) ดานความซื่อสัตยสุจริตและยอมรับความ
ผิดพลาดของตนเองและผูอื่น (รอยละ 91.96) และดานมีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ (รอยละ 91.90) 
 

* ครู โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตรบำรุง จังหวัดอยุธยา 

Abstract 

 The objective of this study was to investigate the behavior in morality and good mind of 
third year kindergarten students by using multimedia storytelling. The sample group in this study 
was 29 Kindergarten 3/1 of Sappasamit bamrung school, Phra Nakhon Si Ayutthaya City Municipality 

during the first semester in 2015. There were three instruments which used in this study. First, 
there were 16 multimedia stories telling which encourage the behavior of students in morality and 

การจัดกิจกรรมการเลานิทานโดยใชหนังสือนิทาน 
สายทอง  ธัญนายก 
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good mind. They contained in the CD package. Second, the lesson plans of using multimedia 
storytelling. Third, there was the observation of the students’ behavior in morality and good mind. 
The methodology was the researcher used 1 Multimedia story telling per 1 week. The duration was 
about 4 days per week and 20 minutes per day. The results of this study revealed that the scores 
of students’ behavior in morality and good mind increasingly in every factor after using Multimedia 
story telling; self-disciplined and responsibility, loyalty and accepting the mistakes, kindness and 
sharing, and economizing. Moreover, the students have better behavior in every factor after using 
Multimedia storytelling. Economizing factor got the highest scores (95.07%). Kindness and sharing 
got 94.94%. Loyalty and accepting the mistakes got 91.96%. The last one, self-disciplined and 
responsibility got 91.90%. 

บทนำ  
 การพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม  
สำหรับเด็กปฐมวัยนั้น หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2546 ไดกำหนดไวที่มาตรฐานท่ี 4 มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม (อารมณ- 
จิตใจ) ตัวบงชี้ที่ 1 มีวินัยในตนเองและมีความ
รับผิดชอบตัวบงชี้ที่ 2 ซื่อสัตยสุจริตและยอมรับ 
ความผิดพลาดของตนเองและผูอ่ืน ตัวบงช้ีท่ี 3 มีความ
เมตตากรุณาและชวยเหลือแบงปน และตัวบงชี้ที่ 4 
รูจักประหยัด (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน, 2546 : 36)  โดยมุงพัฒนาพัฒนาการ
ของเด็กโดยองครวมใหประสานสัมพันธกันทั้งดาน
รางกาย อารมณจิตใจ สังคม และดานสติปญญา 
ชวยใหเด็กเกิดทักษะที่สำคัญสำหรับการสรางองค

ความรูโดยใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับวัตถุสิ่งของและ
บุคคลตางๆท่ีอยูรอบตัว  เด็กปฐมวัยเปนวัยที่งายตอ
การปลูกฝงพฤติกรรม และการเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดเปน
อยางดีคุณธรรมจริยธรรมดานตาง ๆ เปนสิ่งจำเปน
สำหรับเด็กปฐมวัย การมีคุณธรรมท่ีพึงประสงคเปรียบ

ไดกับการสรางเกราะปองกันอันตรายตอตนเองและ 
ผูอื่นๆ ดวยการหลีกเลี่ยงไมใหกระทำผิดทางสังคม
และสรางความมั่นใจใหกับเด็กวาไดประพฤติดี และ

ที่สำคัญสามารถอยูในสังคมไดอยางมีคุณภาพ  
(กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2542 : 80) การปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมใหกับเด็กปฐมวัยน้ันเปนภาระหนาท่ี  ท่ีสำคัญ

ประการหน่ึงของพอแมผูปกครอง ตลอดจนบุคคลใน
ครอบครัวจะตองอบรมปลูกฝงใหแกเด็กต้ังแตวัยเยาว 
และเม่ือเด็กเติบโตเขาสูระบบโรงเรียนแลวเด็กจะได
รับการปลูกฝงในรูปกระบวนการเรียนรูที่เปนรูปแบบ
ที่ชัดเจนข้ึนจากครู การไดรับประสบการณตรงจาก
กลุมเพ่ือนในโรงเรียน การไดพูดคุยสนทนา การเลน 
หรือการทำงานเปนกลุมรวมกันเปนประสบการณที่
เด็กสามารถซึมซับและเรียนรูไดทั้งสิ้น (กรรณิการ 
พงศเลิศวุฒิ, 2547 : 2)  การจัดกิจกรรมการเลานิทาน
แกเด็กปฐมวัย ควรใชสื่อท่ีเปนรูปธรรมมากกวา
นามธรรม บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนสื่อ
รูปธรรมที่มีผูนิยมนำมาใชกับเด็กปฐมวัยมากอีกชนิด
หน่ึง เน่ืองจากการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

เปนสื่อนั้นชวยสงเสริมความสามารถทางดานตาง ๆ 
แกเด็กท่ีหลากหลาย จากการพบเห็นส่ิงตาง ๆ จาก
นิทานท่ีประกอบดวยตัวอักษรภาพน่ิงภาพเคล่ือนไหว
ดนตรี และเสียงบรรยาย ซึ่งสิริมา ภิญโญอนันตพงษ 
(2545 : 74) กลาววา เด็กปฐมวัยยังไมสามารถเขาใจ

ในเรื่องที่เปนนามธรรมได ตองอาศัยสื่อที่เปนรูปธรรม
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจึงเปนสื่อท่ีเหมาะสม 
ทั้งน้ีเพราะธรรมชาติของเด็กไมวาจะเปนหญิงหรือ

ชาย จะมีความสนใจในการเรียนรูจากภาพเคล่ือนไหว 
ที่เห็นในรูปรางลักษณะตาง ๆ นอกจากน้ี สถาพร 
สาธุการ, (2547 : ออนไลน) ยังไดกลาววาบทเรียน

การจัดกิจกรรมการเลานิทานโดยใชหนังสือนิทาน 
สายทอง  ธัญนายก 
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คอมพิวเตอรมัลติมีเดียสามารถชวยกระตุนการทำงาน
ของสมองท้ังสองซีกพรอม ๆ กันอยางมีระบบ กลาว
คือ ในขณะที่ฟงเพื่อนพูดเด็กตองใชสมองซีกซายและ
ซีกขวาในการรับรู จินตนาการตามเร่ืองท่ีดูและฟง 
และการมองเห็นภาพโดยรวมจะสงผลใหเกิดพัฒนาการ
ดานตาง ๆ แกเด็ก  ทฤษฎีทางจิตวิทยาการเรียนรูที่มี
อิทธิพลตอแนวคิดในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2542 : 55 - 60) 
ไดแก ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ทฤษฎี
ปญญานิยม (Cognitivism) ทฤษฎีโครงสรางความรู 
(Schema Theory) และ ทฤษฎีความยืดหยุนทาง
ปญญา (Cognitive Flexibility Theory) ซ่ึงแตละทฤษฎี
อาจมีความแตกตางกันหรือคลายคลึงกันในประเด็น
ตาง ๆ ดังนั้นในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย ผูศึกษาจึงนำแนวคิดของทฤษฎีตาง ๆ มา
ผสมผสานกันเพ่ือให เหมาะสมกับลักษณะและ
โครงสรางขององคความรูในสาขาวิชาตาง ๆ เพ่ือให
ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียท่ีสามารถตอบสนอง
วิธีการเรียนของผูเรียนท่ีแตกตางกันและตอบสนอง
ลกัษณะโครงสรางขององคความรูของสาขาวชิาตาง ๆ 
ที่แตกตางกันนั่นเอง 
 
วิธีการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาไดแก 1) หนังสือ

นิทานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงามของเด็กช้ันอนุบาลปที่ 3 
จำนวน 16 เร่ือง จำแนกเปน ดานความมีวินัยในตนเอง
และมีความรับผิดชอบ 4 เร่ือง ไดแก อองกระตายนอย  

หมูอวนจอมซน เตากับนกพิราบ และลูกนกพิราบแตก
แถว ดานความซ่ือสัตยสุจริตและยอมรับความผิดพลาด
ของตนเองและผูอื่น4 เร่ือง ไดแก พอคาเกลือกับลา

แมวกับคนใจคด วัวกับมา  และสุนัขกับขโมย ดานมี
ความเมตตากรุณาและชวยเหลือแบงปน 4 เร่ือง ไดแก  
แมเสือกับแมโค ชาวปากับงู ปลาโลมากับลิงข้ีคุย 
และสิงโตกับเสือโครง และดานรูจักประหยัด 4 เร่ือง 

ไดแก แมโพสพ มดกับจ้ิงหรีด เมืองคุณยาย และ 
แมนกสอนลูก โดยบรรจุในแผนดีวีดี จำนวน 1 แผน  
2) แผนการจัดกิจกรรมการเลานิทานโดยใชหนังสือ
นิทานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อสงเสริม
และพัฒนาพฤติกรรม ดานคุณธรรม จริยธรรมและ 
มีจิตใจที่ดีงามของเด็กช้ันอนุบาลปที่ 3 จำนวน  
16 สัปดาห สัปดาหละ 4 วัน โดยวันที่ 1 ของสัปดาห 
แนะนำหนังสือนิทานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
ใหเด็กรูจักโดยการแนะนำตัวละครในนิทาน สนทนา
เก่ียวกับตัวละครในนิทาน เด็กวาดภาพตัวละครท่ี
นักเรียนชอบ วันท่ี 2 ของสัปดาห ครูใหเด็กดูนิทาน
จากหนังสือนิทานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
1 จบ โดยไมมีการสอดแทรกจากครูและเด็ก แลวเด็ก
ดูนิทานนั้นอีกครั้ง พรอมสนทนาและตอบคำถามจาก
เร่ืองในนิทาน วันท่ี 3 ของสัปดาห เด็กดูนิทานจาก
หนังสือนิทานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแลวเด็ก
ชวยกันเลานิทานยอนกลับ หรือเลาเปนเร่ืองใหมตาม
ความคิดของเด็ก อาจใหเด็กแสดงบทบาทสมมติ
ประกอบดวยก็ได  วันท่ี 4 ของสัปดาห ครูใหเด็กดู
นิทานจากหนังสือนิทานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
อีกคร้ัง เด็กและครูรวมกันสนทนาถึงการมีหรือไมมี
คุณธรรมจริยธรรมของตัวละคร การสรุปขอคิดท่ีได
จากเร่ืองเพื่อนำไปสูการปฏิบัติตนเปนผูมีคุณธรรม
จริยธรรมของเด็ก และ 3) แบบสังเกตพฤติกรรม 

ดานคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงามของเด็ก
ชั้นอนุบาลปที่ 3 จำนวน 4 ฉบับ  ไดแก  แบบสังเกต
การมีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ  มีพฤติกรรม

ที่แสดงออก คือ รูจักการปฏิบัติตามขอตกลงของหอง
เรียน รูจักทำงานท่ีไดรับมอบหมายจนสำเร็จรูจักเขา
แถวตามลำดับกอนหลัง  รูจักการอดทนรอคอย  รูจัก
เก็บของเลนของใชเขาท่ีใหเรียบรอย แบบสังเกตการ
มีความซ่ือสัตยสุจริตและยอมรับความผิดพลาดของ

ตนเองและผูอื่น มีพฤติกรรมที่แสดงออก คือ การรูจัก
ขอโทษและใหอภัย  การไมหยิบของผูอื่นมาเปนของ
ตนเอง การไมพูดปดหลอกลวง/ไมพูดคำหยาบ  

การจัดกิจกรรมการเลานิทานโดยใชหนังสือนิทาน 
สายทอง  ธัญนายก 
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การรักษาคำพูดหรือคำสัญญา แบบสังเกตการมีความ
เมตตากรุณาและชวยเหลือแบงปน มีพฤติกรรมที่
แสดงออก คือ มีความรักเพ่ือนและสัตวเล้ียง ไมทำราย
ผูอ่ืนและไมทำใหผูอ่ืนเสียใจ รูจักแบงปนและใหความ
ชวยเหลือผูอื่น ไมแยงชิงสิ่งของจากเพื่อน แบบสังเกต
การรูจักประหยัด หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออก คือ 
การรูจักใชสิ่งของเครื่องใชอยางประหยัด การรูจักใช
น้ำอยางประหยัด การรูจักใชไฟอยางประหยัด โดย
สรางแบบสังเกตพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม
และมีจิตใจที่ดีงามของเด็กช้ันอนุบาลปที่ 3 เปนแบบ
มาตราสวนประเมินคากำหนดตัวเลข (Numerical 
Rating Scale) และกำหนดเกณฑการสังเกตพฤติกรรม
ออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับคะแนน 3 บันทึกเมื่อเด็ก
แสดงพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจ 
ที่ดีงามดวยตนเอง ระดับคะแนน 2 บันทึกเม่ือเด็ก
แสดงพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่
ดีงาม โดยมีครูหรือเพื่อนชี้แนะระดับคะแนน 1 บันทึก
เม่ือเด็กไมแสดงพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม
และมีจิตใจที่ดีงาม  
 การจัดกิจกรรมการเลานิทานโดยใชหนังสือ
นิทานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม กับเด็กชั้นอนุบาลปที่ 
3/1 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง จำนวน  
29 คน ที่เปนกลุมเปาหมายในภาคเรียนท่ี 1 
ปการศึกษา 2558  โดยทำการสังเกตพฤติกรรม 
ดานคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงามของเด็ก 
กอนการจัดกิจกรรมการเลานิทาน 1 สัปดาห แลว

ดำเนินการจัดกิจกรรมการเลานิทานตามแผนการจัด
กิจกรรมโดยใชเวลา 16 สัปดาห สัปดาหละ 4 วัน วัน
ละ 20 นาที และทำการสังเกตพฤติกรรมดานคุณธรรม 
จริยธรรมและมีจิตใจท่ีดีงามของเด็ก ประจำแตละ
สัปดาห เม่ือจัดกิจกรรมการเลานิทาน ครบท้ัง 16 

สัปดาหแลว ทำการสังเกตพฤติกรรมดานคุณธรรม 

จริยธรรมและมีจิตใจท่ีดีงามของเด็กหลังการจัด
กิจกรรมการเลานิทาน 1 สัปดาห การวิเคราะหขอมูล
ดวยการหาคาเฉลี่ยและคารอยละ แลวนำเสนอดวย
ตารางและเสนกราฟแสดงพัฒนาการของพฤติกรรม 
  
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการประเมินหนังสือนิทานบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และมีจิตใจท่ีดีงามของเด็กช้ันอนุบาลปที่ 3 โดย
ผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน พบวา รูปภาพ ตัวอักษร 
และการใชภาษา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 อยูในระดับ
เหมาะสมมาก ดานภาพและเสียง มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.60 อยูในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด ดานตัวอักษร
และสี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 อยูในระดับเหมาะสม
มากท่ีสุด ดานการออกแบบและพัฒนา มีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.45 อยูในระดับเหมาะสมมาก และคุณภาพ
ของหนังสือนิทานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
มีคาเฉล่ียเทากับ 4.54 อยูในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด 
 2. การจัดกิจกรรมการเลานิทานโดยใช
หนังสือนิทานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและการมีจิตใจที่ดีงามของเด็กช้ัน
อนุบาลปที่ 3โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง 
พบวา เด็กช้ันอนุบาลปที่ 3/1 ที่เปนกลุมเปาหมาย  
มีพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมและการมีจิตใจ 

ที่ดีงามสูงข้ึน และเพ่ือใหเห็นภาพที่ชัดเจนผูวิจัยได
นำผลการวิเคราะหพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม
และการมีจิตใจท่ีดีงามของเด็กแตละดานท่ีไดในแตละ

ชวงสัปดาหมาแสดงเปนเสนกราฟแสดงพัฒนา 
การของพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมและการ 
มีจิตใจท่ีดีงามท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทาน
โดยใชหนังสือนิทานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
ดังภาพประกอบ 1 – 4 
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ภาพประกอบ 1 เสนกราฟแสดงพัฒนาการของพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมและการมีจิตใจที่ดีงาม 
                            ดานมีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ ของเด็กชั้นอนุบาลปที่ 3 
              โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ที่เปนกลุมเปาหมาย 
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ภาพประกอบ 2 เสนกราฟแสดงพัฒนาการของพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมและการมีจิตใจที่ดีงาม 
                          ดานมีความซื่อสัตยสุจริตและยอมรับความผิดพลาดของตนเองและผูอื่น 

                          ของเด็กชั้นอนุบาลปที่ 3โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ที่เปนกลุมเปาหมาย 

การจัดกิจกรรมการเลานิทานโดยใชหนังสือนิทาน 
สายทอง  ธัญนายก 



79

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2559 -ธนัวาคม 2559) 

0

20

40

60

80

100

36.61 

62.50 
70.83 

89.29 
94.94 94.94 

 

  

               3                 7                11               15         

                                   

 

ภาพประกอบ 3 เสนกราฟแสดงพัฒนาการของพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมและการมีจิตใจ ที่ดีงาม 
                         ดานมีความเมตตากรุณาและชวยเหลือแบงปน ของเด็กชั้นอนุบาลปที่ 3 
              โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ที่เปนกลุมเปาหมาย 

ภาพประกอบ 4 เสนกราฟแสดงพัฒนาการของพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมและการมีจิตใจ 

                           ที่ดีงามดานการรูจักประหยัด ของเด็กชั้นอนุบาลปที่ 3 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิต 
                           บำรุง ที่เปนกลุมเปาหมาย 
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การอภิปรายผล 
 1. เดก็ชัน้อนบุาลปที ่3 ทีไ่ดรบัการจัดกจิกรรม
การเลานิทานโดยใชหนังสือนิทานบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจท่ีดี
งามของเด็กช้ันอนุบาลปท่ี 3 มีพฤติกรรมดานคุณธรรม 
จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม เพิ่มสูงขึ้นกวากอนการ
จัดกิจกรรมการเลานิทาน ท้ังน้ีเน่ืองจากการท่ีนักเรียน
ไดฟงนิทานที่มีเน้ือหาเปนสื่อที่ดี มีการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมและการมีจิตใจที่ดีงามแกเด็กอยู
ในเนื้อหาของนิทาน และสื่อออกมาทางตัวละครใน
นิทานซ่ึงสวนใหญเปนสัตวตาง ๆ จึงเปนตนแบบ 
ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของเด็กชั้นอนุบาลปที่ 3  
ทำใหเด็กเกิดพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมและ
มีจิตใจท่ีดีงาม ดังท่ี ดวงเดือน พันธุมนาวิน (กรรณิการ 
พงศเลิศวุฒิ. 2547 : 2 อางอิงจากดวงเดือน พันธุมนาวิน. 
2523 : 45) ที่กลาววา การใหเด็กไดเลียนแบบ
พฤติกรรมท่ีดีของตัวละครในนิทานน้ันเปนวิธีการท่ี
นักจิตวิทยาเชื่อวา เด็กจะเกิดการเรียนรูทางสังคมที่ดี
ที่สุด เพราะเปนวิธีการจัดประสบการณเพ่ือปลูกฝง
ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมตาง ๆ ใหเกิดขึ้นกับเด็ก 
นอกจากนี้ยังชวยปรุงแตงบุคลิกภาพ แกไขพฤติกรรม
ของเด็กใหเปนไปตามตัวแบบของตัวละครในนิทานท่ี
เด็กชอบ ซึ่งผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา การจัด
กิจกรรมการเลานิทานสามารถสงเสริมและพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมดานตาง ๆ แกเด็กปฐมวัยไดเปน

อยางดี 
 2. การจัดกิจกรรมการเลานิทานโดยใช

หนังสือนิทานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงามของเด็กช้ัน
อนุบาลปที่ 3 ที่ผูวิจัยจัดทำข้ึน สามารถสงเสริม
พฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม
ของเด็กได ท้ังน้ีเน่ืองจากการจัดกิจกรรมการเลานิทาน

แกเด็กปฐมวัย ควรใชสื่อท่ีเปนรูปธรรมมากกวา
นามธรรม บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนสื่อ
รูปธรรมที่มีผูนิยมนำมาใชกับเด็กปฐมวัยมากอีกชนิด

หน่ึง เนื่องจากการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
เปนสื่อนั้นชวยสงเสริมความสามารถทางดานตาง ๆ 
แกเด็กท่ีหลากหลายจากการพบเห็นสิ่งตาง ๆ จาก
นิทานท่ีประกอบดวยตัวอักษรภาพน่ิงภาพเคล่ือนไหว
ดนตรี และเสียงบรรยาย ซึ่งสิริมา ภิญโญอนันตพงษ 
(2545 : 74) กลาววา เด็กปฐมวัยยังไมสามารถเขาใจ
ในเรื่องที่เปนนามธรรมได ตองอาศัยสื่อที่เปนรูปธรรม
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจึงเปนสื่อท่ีเหมาะสม 
ทั้งน้ีเพราะธรรมชาติของเด็กไมวาจะเปนหญิงหรือ
ชาย จะมีความสนใจในการเรียนรูจากภาพเคล่ือนไหวท่ี
เห็นในรูปราง ลักษณะตางๆ นอกจากน้ี สถาพร สาธุการ. 
(2547: ออนไลน) ยังไดกลาววา บทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียสามารถชวยกระตุน การทำงานของสมอง 
ทั้งสองซีกพรอม ๆ กันอยางมีระบบ กลาวคือ ในขณะ
ที่ฟงเพื่อนพูดเด็กตองใชสมองซีกซายและซีกขวาใน
การรับรู จินตนาการตามเรื่องที่ดูและฟง และการมอง
เห็นภาพโดยรวมจะสงผลใหเกิดพัฒนาการดานตางๆ 
แกเด็ก 
 3. รูปแบบการจัดกิจกรรมก็เปนสวนหน่ึงที่
สามารถสงเสริมพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม
และมีจิตใจ ที่ดีงามของเด็กได ทั้งนี้เพราะรูปแบบการ
จัดกิจกรรมการเลานิทานโดยใชหนังสือนิทานบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และมีจิตใจที่ดีงามของเด็กชั้นอนุบาลปที่ 3 ในแตละ
วันของสัปดาห เด็กจะมีโอกาสไดเรียนรู สนทนาซัก

ถาม ตอบคำถาม ทำกิจกรรมตาง ๆ เชน การวาดภาพ
หรือปนดินน้ำมันตัวละครในนิทานท่ีเด็กชอบ ไดเลา
นิทานยอนกลับหรือเลาเปนเรื่องใหมตามความคิด
ของเด็ก หรือรวมกันแสดงบทบาทสมมติตามนิทาน 
ตลอดจนการรวมสนทนาถึงการมีหรือไมมีคุณธรรม 

จริยธรรมของตัวละคร การสรุปขอคิดที่ไดจากเร่ือง    
เพ่ือนำไปสูการปฏิบัติตนเพ่ือการมีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีจิตใจที่ดีงามของเด็ก 

   ผลการศึกษาในครั้งนี้ แสดงใหเห็นวา การ
จัดกิจกรรมการเลานิทานโดยใชหนังสือนิทานบทเรียน
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คอมพิวเตอรมัลติมีเดียสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และมีจิตใจที่ดีงามของเด็กชั้นอนุบาลปที่ 3 สามารถ
นำมาสงเสริมและพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรม 
จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงามของเด็กช้ันอนุบาลปที่ 3 
ได ทั้งน้ี ครูตองมีบทบาทท่ีจะสอดแทรกพฤติกรรม
ดานคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงามของเด็กใน
ทุกขั้นตอนของการจัดกิจกรรม เพราะการท่ีเด็กไดรับ
การกระตุนหรือไดรับการชี้แนะท่ีถูกตองจะทำใหเด็ก
ไดเห็นถึงความสำคัญของการมีพฤติกรรมดานคุณธรรม 
จริยธรรมและมีจิตใจท่ีดีงาม แตที่สำคัญท่ีสุดครูตอง
เปนตนแบบที่ดีของการมีพฤติกรรมดานคุณธรรม 
จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงามแกเด็กดวย 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. การจัดกิจกรรมการเลานิทานโดยใช
หนังสือนิทานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงามของเด็กช้ัน
อนุบาลปที่ 3 ของผูวิจัยในครั้งน้ี พบวา ในระยะแรก
เด็กสวนใหญยังไมพรอมท่ีจะรวมกิจกรรมเทาท่ีควร 
เน่ืองจากเปนกิจกรรมที่ตองอาศัยคอมพิวเตอรเขา
ชวย เด็กสวนใหญยังตื่นเตนกับอุปกรณคอมพิวเตอร
ตาง ๆ  แตเมื่อหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมไปแลว 1 
- 2 สัปดาห เด็กจึงเริ่มคุนชินและปรับตัวไดดีขึ้น  
 2. จากการสังเกตพบวา ในสัปดาหแรก ๆ 

เด็กยังไมคอยกลาตอบคำถามหรือสนทนาเพ่ือแสดง
ความคิดเห็น ครูจึงกระตุนเด็กทุกคนใหกลาแสดงออก 
โดยใหการเสริมแรงดวยการชมเชย หรือใหรางวัล 

แกเด็กกลาตอบ กลาแสดงความคิดเห็น เพ่ือกระตุน
เด็กคนอื่น ๆ ใหมีความกลาที่จะแสดงออกบาง 
 3. ในขณะจัดกิจกรรมการเลานิทานเพื่อ
สงเสริมและพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม 
และมีจิตใจท่ีดีงามของเด็กดานใดดานหน่ึง ครูสามารถ
สอดแทรกคุณธรรมดานอ่ืน ๆ แกเด็กดวย และถาหาก
พบวาเด็กมีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคครูตองรีบใหคำ

แนะนำเพ่ือการแกไขโดยทันทวงที 

 เอกสารอางองิ 
ณัฏฐพงศ ทองภักดี. (2551). ปรัชญาของเศรษฐกิจ
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การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณวิธีการแกปญหา
อยางสรางสรรค สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปที่ 3 โรงเรียน
เทศบาลสรรพสามิตบำรุง  
The Development of Lesson Plans in Creative Problem-Solving for 
Third Year Kindergarten Students at Sappasamitbamrung School. 
 

สายทอง  ธัญนายก* 

  

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาการจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรค  
สำหรับเด็กช้ันอนุบาลปที่ 3 โดยมีวัตถุประสงคยอย 4 ขอ คือ เพ่ือศึกษาขอมูลเก่ียวกับความสามารถใน 
การแกปญหาอยางสรางสรรค ของเด็กช้ันอนุบาลปที่ 3 เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหา
อยางสรางสรรค สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปที่ 3 เพ่ือทดลองใชรูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยาง
สรางสรรค สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปที่ 3 และเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค 
ของเด็กชั้นอนุบาลปที่ 3 กอนและหลัง การจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรค กลุมเปาหมายเปน
เด็กช้ันอนุบาลปที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครพระนครศรี
อยุธยา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จำนวน 30 คน เปนการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
คือ แผนการจัดประสบการณวิธีการแกปญหาอยางสรางสรรค สำหรับเด็กช้ันอนุบาลปที่ 3 จำนวน 10 แผน 
และ แบบสังเกตพฤติกรรมวิธีการแกปญหาอยางสรางสรรค สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปที่ 3 จำนวน 1 ฉบับ  
การวิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบที แบบ One – Short Case Study 
ผลการวิจัยพบวา 

 1. ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค ของเด็กช้ันอนุบาลปที่ 3 มี 5 ดาน คือ 
ความสามารถดานความเขาใจปญหา  ความสามารถดานการสืบคนขอมูล ความสามารถดานการนำเสนอวิธี
ในการแกปญหา  ความสามารถดานการปฏิบัติ และ ความสามารถดานการประเมินผล  

 2. รูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรคสำหรับเด็กปฐมวัย (The PISAA)  

5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การกำหนดปญหา ขั้นที่ 2 การคนหาความคิด ขั้นที่ 3 การเลือกกลวิธีการแกปญหา ขั้นที่ 4  
การลงมือปฏิบัติ และขั้นที่ 5 การประเมินผล  

* ครู โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง จังหวัดอยุธยา 
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 3. คุณภาพของรูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรค สำหรับเด็กชั้นอนุบาล 
ปที่ 3 จากการประเมินของผูเช่ียวชาย อยูในระดับมีความเหมาะสมมากท่ีสุด และประสิทธิภาพของรูปแบบ
การจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรค สำหรับเด็กช้ันอนุบาลปที่ 3 โดยเปรียบเทียบ E1/E2  
กบัเกณฑ 80/80  มคีาประสิทธภิาพโดยรวมเทากับ 86.67/85.78  ซึง่มปีระสทิธภิาพสงูกวาเกณฑ 80/80 ทีต่ัง้ไว 
 4. เด็กช้ันอนุบาลปที่ 3/1  ที่เปนกลุมตัวอยาง ที่ไดรับการจัดประสบการณการแกปญหาอยาง
สรางสรรค หลังการจัดประสบการณสูงกวากอนการจัดประสบการณ 
 

Abstract  

 The objective of this study was to develop the lesson plans based on the creativity in 
problem-solving for third year kindergarten. The researcher aimed to investigate the information 
which related with the students’ ability in creative problem-solving. To develop the lesson plans in 
creative problem-solving for third year Kindergarten students. To do the experiment by using the 
developed lesson plans in creative problem-solving. Moreover, to compare the students’ ability in 
creative problem-solving before and after using the developed lesson plans. The sample group 
was Kindergarten 3/1 of  Sappasamitbamrung School,  Pha Nakhon Si Ayutthaya City Municipality, 
during the second semester in 2014. The total was 30 students who came from purposive sampling 
method because the researcher taught these students. The instruments were 10 lesson plans in 
creative problem-solving for third year Kindergarten students and the observation in Students’ 
behavior based on creative problem-solving.  The researcher analyzed by using T-test in One-Short 
Case Study.  
The findings found that  
 1. The ability in creative problem-solving of the kindergarten3 divided in 5 factors; the 
ability in understanding the problem, the ability in searching the information, the ability in presenting the 
solutions, the ability in practicing, and the ability in evaluation. 

 2. There are 5 steps in the pattern of the experience of creative problem-solving for the 
kindergarten (The PISAA). Step1: Set of the problem, Step2: Thinking, Step3: Choosing the suitable 
solution, Step4: Practicing and Step5: Evaluation 
 3. The Quality in the pattern of the experience of creative problem-solving for the 
kindergarten3 from the expert’s evaluation is in the most suitable level. The effectiveness of the 

experience of creative problem-solving for the kindergarten3 analyses by comparing E1/E2 with 
the criteria 80/80 the result shows 86.67/85.78 which express the higher score than the criteria 80/80  
 4. The kindergarten3/1 was the sample which got more experience in creative 

problem-solving after training  
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บทนำ  
 เด็กเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาในการพัฒนา
ประเทศ ดังน้ันจึงควรไดรับการพัฒนาครบถวน  
ทั้งดานการอบรมเลี้ยงดู การเอาใจใส การใหความ
อบอุน โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยเปนวัยที่เริ่มตนของชีวิต
มนุษยนับวาเปนชวงที่สำคัญท่ีสุด เพราะพัฒนา 
การทุกดานเจริญเติบโตอยางรวดเร็วตอเนื่องกัน  
การศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กโดยใหเด็ก 
เรียนรูจากประสบการณตรง บนพื้นฐาน การอบรม
เล้ียงดูของสถาบันครอบครัวและสภาพแวดลอม  
มุงเนนพัฒนาการของเด็กแตละคนตามศักยภาพเพ่ือ
สรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กมีชีวิตท่ีสมบูรณใน
ทุก ๆ ดานตามแบบอยางสังคมไทย การจัดการศึกษา
ปฐมวัยเนนการพัฒนาความพรอมของเด็ก 4 – 5 ป 
ทุกดาน โดยมุงเนนใหเด็กเรียนรูผานการเลนและปฏิบัติ
จริง เนนใหเด็กมีคุณธรรม จริยธรรม สงเสริมสิทธิ 
และโอกาสทางการเรียนโดยการอบรมเลี้ยงดู และ
พัฒนาเด็กดวยความรักท้ังทางบานและโรงเรียน 
จัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู เพ่ือใหเด็กเปน
คนดีและอยูรวมในสังคมไดอยางมีความสุข เด็ก 
ทุกคนจะตองไดรับการอบรมเลี้ยงดูควบคูกับการให 
การศึกษาโดยสงเสริมพัฒนาการ ตลอดจนการจัด
ประสบการณการเรียนรูอยางเหมาะสมและสอดคลอง
กับความตองการของเด็ก ชุมชน และสังคม ดวย 
การอบรมเล้ียงดูอยางมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกันระหวาง  
ครู ผูปกครองและนักเรียน เพ่ือใหเด็กไดมีพัฒนาการ

ทุก ๆ ดานตามลำดับข้ันของการพัฒนาอยางสมดุล
และเต็มตามศักยภาพของเด็กแตละคนอยางเหมาะสม
กับวัย (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,

2546 : 2) 
 สังคมปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เปนไปอยางรวดเร็ว 
การจัดการศึกษา ก็ตองมีการปรับเปลี่ยนการเรียนรู 
เ พ่ือใหสามารถพัฒนาผู เรียนให เทาทันตอการ

เปลี่ยนแปลงนั้น ๆ การเตรียม ความพรอมผูเรียนใหมี

ศักยภาพ (ขวัญชัย สุลัยศรี, 2547 : 6) ตองมีการ
วิเคราะหความสามารถท่ีจำเปนกับการมีชีวิตอยูใน
สังคมอยางเขมแข็ง พรอมเผชิญกับสภาพแวดลอม
และปญหาที่หลากหลาย ดังแนวคิดของเทรฟฟงเกอร 
(พัชรา พุมพชาติ, 2552 : 1 อางอิงจาก Treffinger. 
2007 : 1) ท่ีกลาววา การพัฒนาคนใหมีความสามารถ
อยูในสังคมอยางสรางสรรคและมีความสุข จำเปน
ตองไดรับการพัฒนาทักษะข้ันพ้ืนฐานสำหรับอนาคต 
ไดแก ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณ ทักษะทางสังคม ทักษะการคิดสรางสรรค 
และทักษะการแกปญหา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
มาสโลวที่วาธรรมชาติของมนุษยตองการไดรับการ
ยอมรับและการยกยองในสังคม ดังนั้น การจัดการ
ศึกษาเพ่ือสรางความพรอมของผูเรียนใหมีชีวิตท่ีประสบ
ความสำเร็จตองพัฒนาความสามารถท่ีสำคัญ คือ 
ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค  
 ความสามารถในการแกปญหาอยาง
สรางสรรค เปนสวนหน่ึงของพัฒนาการทาง ดาน
สติปญญาของเด็กปฐมวัย ซึ่งควรไดรับการพัฒนา
ดวยการจัดประสบการณการเรียนรูแกเด็กวัยนี้ ซึ่งจะ
มีผลระยะยาวตอคุณภาพชีวิตของเด็ก เพราะเด็ก
ปฐมวัยเปนชวงวัยท่ีสมองมีการเจริญเติบโตในอัตรา
สูงสุด สิ่งแวดลอมและการไดรับการตอบสนองความ
ตองการพื้นฐานท่ีเหมาะสมเปนรากฐานสำคัญตอ
ระดับสติปญญา สมรรถนะและความสามารถของ
เด็กอยางถาวร (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

แหงชาติ, 2552 : 6-7) เพ่ือใหเด็กปฐมวัยนำความ

สามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคมาพัฒนา
ตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม เพ่ือการประสบ
ความสำเร็จของชีวิต ถึงแมวาการพัฒนาความสามารถ
ในการแกปญหาอยางสรางสรรคตองอาศัยทักษะและ
วิธีการท่ีซับซอน แตดวยเด็กปฐมวัยเปนวัยท่ีมีธรรมชาติ

ของการอยากรูอยากเห็น การจัดสภาพแวดลอมใน
การเรียนรูที่เหมาะสม การเปดโอกาสใหเด็กไดเลน 
ไดเรียนรู และฝกฝน ก็สามารถสงเสริมความสามารถ

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณวิธีการแกปญหาอยางสรางสรรค 
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ในการแกปญหาอยางสรางสรรคแกเด็กปฐมวัยได  
(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแหงชาติ, 2552) 
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของบรูเนอร (Bruner) ท่ีกลาว
วา เด็กทุกระดับช้ันของการพัฒนาสามารถเรียนรูเน้ือหา
วิชาใดก็ได ถาจัดการสอนใหเหมาะสมกับความ
สามารถดวยการสรางแรงจูงใจ การจัดเนื้อหาท่ี
เหมาะสม เรียงลำดับความยากงายใหเหมาะสม และ
ใหการเสริมแรง และสอดคลองกับหลักการจัดการ
เรียนรูของดิวอี้ (Dewey) ที่กลาววา การเรียนรูเกิดขึ้น
ไดเม่ือผูเรียนลงมือกระทำ (Learning by Doing)  
(พัชรา พุมพชาติ, 2552 : 2 อางอิงจาก ทิศนา แขม
มณี และคณะ, 2544 : 14 - 15) ดังน้ันจะเห็นไดวาการ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถในการแกปญหา
อยางสรางสรรคจึงสามารถพัฒนาใหกับผูเรียนไดต้ังแต
ระดับปฐมวัยเปนตนไป 
 วิธีการศึกษา ใชวิธีการวิจัยลักษณะการ
วิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixd 
Methods Research) เครื่องมือที่ใช ไดแก แผนการ
จัดประสบการณวิธีการแกปญหาอยางสรางสรรค 
สำหรับเด็กช้ันอนุบาลปท่ี 3 จำนวน 10 แผน และแบบ
สังเกตพฤติกรรมวิธีการแกปญหาอยางสรางสรรค 
สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปที่ 3 จำนวน 1 ฉบับ โดยจัด
ประสบการณวิธีการแกปญหาอยางสรางสรรค สำหรับ

เด็กช้ันอนุบาลปท่ี 3กับเด็กช้ันอนุบาลปท่ี 3/1 โรงเรียน
เทศบาลสรรพสามิตบำรุง จำนวน 30 คน ที่เปนกลุม
เปาหมายในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 วิธีดำเนิน
การวิจัย เร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ

วิธีการแกปญหาอยางสรางสรรค สำหรับเด็กช้ันอนุบาล
ปที่ 3 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง มี 4 ระยะ 
ดังนี้ 

 ระยะที่ 1 การวิจัย (Research : R) เปนการ
ศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน (Analysis : A) นำ
มาใชเปนแนวทางในการกำหนดและตรวจสอบนิยาม 

ความสามารถ และพฤติกรรมบงชี้ และแนวทางการ
พัฒนาความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค
ของเด็กช้ันอนุบาลปที่ 3 ในแตละดาน ผูวิจัยได 
ดำเนินการ ดังนี้ 
 1. ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานจากแหลงขอมูล
เอกสารและบุคคล สรุปไดวา เด็กปฐมวัย อายุ 3-6 ป 
นับไดวาเปนชวงท่ีมีพัฒนาการเจริญเติบโตติดตอกัน
ไปอยางรวดเร็ว ทุกดาน เด็กปฐมวัยควรไดรับการ
ดูแลและสนับสนุนโดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของ
เด็ก การสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จึงเปนเรื่อง
สำคัญย่ิงที่ควรทำการศึกษาและทำความเขาใจถึง
แนวทางการสงเสริมการชวยใหเด็กมีการเจริญเติบโต
อยางเหมาะสมและไดรับการพัฒนาในทุกดานอยาง
ครอบคลุมจึงจะชวยใหเด็กมีรากฐานชีวิตท่ีสมบูรณ
และม่ันคง พรอมกาวสูสังคมอนาคตอยางมั่นใจ เด็ก
ทุกคนสามารถพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ หากมีวิธี
การท่ีเหมาะสมจากการยึดเด็กเปนสำคัญ การแก
ปญหาอยางสรางสรรคเปนลักษณะหน่ึงของ การ
สรางสรรคที่เกิดจากความสามารถในการแกปญหา 
องคประกอบของการแกปญหาเปนสวนสำคัญที่เด็ก
ตองไดรับ การสงเสริมและพัฒนาเพ่ือนำไปสูความ
สามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค  
 2. วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน จากแหลง
ขอมูลเอกสารและขอมูลบุคคล แลวกำหนดเปนนิยาม 
ความสามารถ พฤติกรรมบงช้ี และแนวทางการพัฒนา

ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคของ
เด็กชั้นอนุบาลปที่ 3 มี 5 ดาน คือ ความสามารถดาน
ความเขาใจปญหา ความสามารถดานการสืบคนขอมูล 
ความสามารถดานการนำเสนอวิธีในการแกปญหา 
ความสามารถดานการปฏิบัติ และ ความสามารถ

ดานการประเมินผล 
 3. ตรวจสอบเพือ่ยนืยันนิยาม ความสามารถ 
พฤติกรรมบงชี้ในแตละความสามารถ และแนวทาง

การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาอยาง
สรางสรรคของเด็กชั้นอนุบาลปที่ 3 โดยผูเชี่ยวชาญ  

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณวิธีการแกปญหาอยางสรางสรรค 
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 ระยะท่ี 2 การพัฒนา (Development : D) 
เปนการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณการ 
แกปญหาอยางสรางสรรคของเด็กชั้นอนุบาลปที่ 3  
(Design and Develop : D1 , D2) ดำเนินการดังนี้   
 1. พัฒน า โ ค ร ง ร า ง รู ป แ บบก า ร จั ด
ประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรคสำหรับ
เด็กชั้นอนุบาลปที่ 3 จากแนวคิดที่ไดจากการศึกษา
และวิเคราะหขอมูลพื้นฐานในขั้นตอนที่ 1 
 2. ตรวจสอบเพ่ือยืนยันความเหมาะสม
ของโครงรางรูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหา
อยางสรางสรรคสำหรับเด็กช้ันอนุบาลปที่ 3 ที่ผูวิจัย
สรางข้ึน โดยผูเชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสม 
และนำผลการพิจารณามาปรับปรุงแกไขรูปแบบการ
จัดประสบการณ 
 3. สรางและตรวจสอบความเหมาะสมอง
เครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการจัดประสบการณ 
การแกปญหาอยางสรางสรรคสำหรับเด็กชั้นอนุบาล
ปที่ 3  
 4. ศึกษานำรอง (Pilot Study) เพ่ือ
ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ
การแกปญหาอยางสรางสรรคสำหรับเด็กปฐมวัยกอน
นำไปทดลองใชจริง  
 ระยะท่ี 3 การวิจัย (Research : R) เปน 
การทดลองใชรูปแบบการจัดประสบการณการ 

แกปญหาอยางสรางสรรคสำหรับเด็กชั้นอนุบาลปที่ 3 
(Implement : I) เปนพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยทดลอง
ใช รูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหา 
อยางสรางสรรคสำหรับเด็กช้ันอนุบาลปที่ 3 โดย 

กำหนดกลุมเปาหมายสำหรับทดลองใชรูปแบบ 
การจัดประสบการณการแกปญญา กับเด็กในกลุม
ทดลอง 2 กลุม คือ กลุม 1 : 1 เด็กชั้นอนุบาลปที่ 3 

จำนวน 3 คน และกลุม 1 : 10 เด็กชั้นอนุบาลปที่ 3 
จำนวน 9 คน โดยใชแผนการจัดประสบการณวิธีการ
แกปญหาอยางสรางสรรค สำหรับเด็กช้ันอนุบาล 
ปที่ 3 และแบบสังเกตพฤติกรรมวิธีการแกปญหา 

อยางสรางสรรค สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปที่ 3 ที่ผูวิจัย
สรางขึ้น 
 ระยะท่ี 4 การพัฒนา (Development : D) 
เปนการประเมินประสิทธิภาพผลของรูปแบบการจัด
ประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรคสำหรับ
เด็กชั้นอนุบาลปที่ 3 (Evaluation : E) นำขอมูลมา
ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดประสบการณ
มาตรวจสอบปรับปรุงแกไข และตรวจสอบขั้นสุดทาย 
เพ่ือใหไดรูปแบบการจัดประสบการณ ฉบับสมบูรณ 
ผูวิจัยไดดำเนินการประเมิน ดังนี้ 
 1. ร วบ ร วมข อมู ล จ ากกา รป ร ะ เ มิ น
ประสิท ธิผลของรูปแบบการจัดประสบการณ 
การแกปญหาอยางสรางสรรคสำหรับเด็กชั้นอนุบาล
ปที่ 3 ประกอบดวยผลการประเมินดังนี้  
   1.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย
ของความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค
ของเด็กชั้นอนุบาลปที่ 3 ที่ไดรับการจัดประสบการณ 
ตามรูปแบบการจัดประสบการณกอนและหลังการจัด
ประสบการณตามรูปแบบการจัดประสบการณ 
  1.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย
ของความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค
ของเด็กชั้นอนุบาลปที่ 3 ที่ไดรับการจัดประสบการณ
ตามรูปแบบการจัดประสบการณ 4 ระยะ คือ กอน
การจัดประสบการณ หลังการจัดประสบการณครั้งที่ 
1 หลังการจัดประสบการณครั้งที่ 2 และระยะติดตาม

ผลการจัดประสบการณ 
 2. ตรวจสอบ ปรับปรุง และแกไข รูปแบบ
การจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรค
ของเด็กชั้นอนุบาลปที่ 3 
 3. ตรวจสอบรูปแบบการจัดประสบการณ

การแกปญหาอยางสรางสรรคของเด็กช้ันอนุบาล 
ปท่ี 3  ข้ันสุดทาย เพ่ือใหขอเสนอแนะและความคิดเห็น
เพ่ิมเติม นำมาปรับปรุงแกไขเปนรูปแบบการจัด

ประสบการณ การแกปญหาอยางสรางสรรคของเด็ก
ชั้นอนุบาลปที่ 3 ฉบับสมบูรณ 

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณวิธีการแกปญหาอยางสรางสรรค 
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ผลการวิจัย 
 1. ความสามารถในการแกปญหาอยาง
สรางสรรค ของเด็กชั้นอนุบาลปที่ 3 มี 5 ดาน คือ 
ความสามารถดานความเขาใจปญหา ความสามารถ
ดานการสืบคนขอมูล ความสามารถดานการนำเสนอ
วิธีในการแกปญหา ความสามารถดานการปฏิบัติ 
และ ความสามารถดานการประเมินผล  
 2. รูปแบบการจัดประสบการณการแก
ปญหาอยางสรางสรรคสำหรับเด็กปฐมวัย (The PISAA)
5 ข้ัน คือ ข้ันท่ี 1 การกำหนดปญหา ข้ันท่ี 2 การคนหา
ความคิด ขั้นท่ี 3 การเลือกกลวิธีการแกปญหา  
ขั้นที่ 4 การลงมือปฏิบัติ และขั้นที่ 5 การประเมินผล  
 3. คุ ณ ภ า พ ข อ ง รู ป แ บ บ ก า ร จั ด
ประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรค สำหรับ
เด็กชั้นอนุบาลปที่ 3 จากการประเมินของผูเชี่ยวชาญ 
อยูในระดับมีความเหมาะสมมากท่ีสุดและประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยาง
สรางสรรค สำหรับเด็กช้ันอนุบาลปท่ี 3 โดยเปรียบเทียบ 
E1/E2 กับเกณฑ 80/80 มีคาประสิทธิภาพโดยรวม
เทากับ 86.67/85.78 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 
80/80 ที่ตั้งไว 
 4. เด็กช้ันอนุบาลปที่ 3/1 ที่เปนกลุม
ตัวอยาง ที่ไดรับการจัดประสบการณการแกปญหา
อยางสรางสรรค หลังการจัดประสบการณสูงกวากอน
การจัดประสบการณ 
 

การอภิปรายผล 
 1. ความสามารถในการแกปญหาอยาง
สรางสรรค ของเด็กชั้นอนุบาลปที่ 3 มี 5 ดาน คือ 

ความสามารถดานความเขาใจปญหา ความสามารถ
ดานการสืบคนขอมูล ความสามารถดานการนำเสนอ
วิธีในการแกปญหา ความสามารถดานการปฏิบัติ 
และ ความสามารถดานการประเมินผล  
 2. รู ปแบบการจั ดประสบการณการ 

แกปญหาอยางสรางสรรคสำหรับเด็กปฐมวัย (The 

PISAA) 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การกำหนดปญหา ขั้นที่ 2 
การคนหาความคิด ขั้นท่ี 3 การเลือกกลวิธีการ 
แกปญหา ขั้นท่ี 4 การลงมือปฏิบัติ และขั้นท่ี 5  
การประเมินผล  
 3. คุ ณ ภ า พ ข อ ง รู ป แ บ บ ก า ร จั ด
ประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรค สำหรับ
เด็กชั้นอนุบาลปที่ 3 จากการประเมินของผูเชี่ยวชาญ 
อยูในระดับมีความเหมาะสมมากท่ีสุดและประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยาง
สรางสรรค สำหรับเด็กช้ันอนุบาลปท่ี 3 โดยเปรียบเทียบ 
E1/E2 กับเกณฑ 80/80 มีคาประสิทธิภาพโดยรวม
เทากับ 86.67/85.78 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 
80/80 ที่ตั้งไว 
 4. เด็กช้ันอนุบาลปที่ 3/1 ที่เปนกลุม
ตัวอยาง ที่ไดรับการจัดประสบการณการแกปญหา
อยางสรางสรรค หลังการจัดประสบการณสูงกวากอน
การจัดประสบการณ 
 ผลท่ีนาพอใจของการวิจัยในครั้งนี้ สามารถ
อภิปรายผลไดดังนี้ 
 1) การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานจากแหลง
ขอมูลเอกสารและบุคคล พบวา ความสามารถในการ
แกปญหาอยางสรางสรรค ของเด็กชั้นอนุบาลปที่ 3 มี 
5 ดาน คือ ความสามารถดานความเขาใจปญหา 
ความสามารถดานการสืบคนขอมูล ความสามารถ
ดานการนำเสนอวิธีในการแกปญหา ความสามารถ
ดานการปฏิบัติ และความสามารถดานการประเมิน

ผล และไดรับการตรวจสอบเพื่อยืนยันนิยาม ความ
สามารถ พฤติกรรมบงชี้ในแตละความสามารถ และ
แนวทางการพัฒนาความสามารถในการแกปญหา

อยางสรางสรรคของเด็กช้ันอนุบาลปที่ 3 โดย
ผูเช่ียวชาญ ตลอดจนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนจะเปดโอกาส
ใหเด็กไดเรียนรูโดยการสังเกต สำรวจ รับรู ทำความ
เขาใจในสถานการณ หรือสภาพแวดลอมที่กำหนด 
แลวทำการสืบคน การเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อมาคิด

วิเคราะหเพ่ือการตัดสินใจเลือกวิธี และลงมือแกปญหา

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณวิธีการแกปญหาอยางสรางสรรค 
สายทอง  ธัญนายก 
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ตามแผนท่ีวางไว และการประเมินผลวาวิธีการท่ีกำหนด
สามารถใชในการแกปญหาไดหรือไม อยางไร และที่
สำคัญคือเด็กไดรับการฝกทักษะ การทำงานรวมกัน 
ฝกทักษะสังคม ฝกทักษะการเปนผูนำและ ผูตามที่ดี  
 2) ส ำ ห รั บ รู ป แ บ บ แ ผ น ก า ร จั ด
ประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรค สำหรับ
เด็ก ช้ันอนุบาลปท่ี 3 ท่ีผูวิจัยจัดทำข้ึนตามรูปแบบแผน
การจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรค 
สำหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวคิดของของนักการศึกษา
หลาย ๆ ทาน เชน ออสบอรน (Osborn, 1963) 
ทอรแรนซ (Torrance, 1965) เรียกวา รูปแบบการจัด
ประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรค สำหรับ
เด็กชั้นปฐมวัย (PISAA) ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน 
คือ ขั้นที่ 1 การกำหนดปญหา (Problem Finding) 
คือ การสังเกต สำรวจ รับรู และ ทำความเขาใจใน
สถานการณ หรือสภาพแวดลอมแลวนำมาสรุปสิ่งท่ี
เปนปญหาและสาเหตุของปญหา ขั้นที่ 2 การคนหา
ความคิด (Idea Finding) คือ การสืบคน การเก็บ
รวบรวมขอมูล และการคิดที่เปนไปไดสำหรับการ 
แกปญหา ขั้นท่ี 3 การเลือกกลวิธีการแกปญหา 
 (Strategy Finding) คือ การนำความคิดและเหตุผล
มาตัดสินใจเลือกวิธี และวางแผน การแกปญหาตาม
ลำดับขั้น ขั้นที่ 4 การลงมือปฏิบัติ (Action Finding) 
คือ การปฏิบัติตามลำดับข้ันของวิธี การแกปญหา

ตามที่ไดเลือกวิธีการแกปญหาไว ขั้นที่ 5 การประเมิน
ผล (Assessment Finding) คือ การนำเสนอผล ที่ได
จากการลงมือปฏิบัติมาอธิบาย หรือแสดงวาเปนวิธี

การท่ีสามารถใชในการแกปญหาอยางสรางสรรคและ มี
ประโยชนอยางไร และจัดทำแบบสังเกตพฤติกรรมวิธี
การแกปญหาอยางสรางสรรค สำหรับเด็กช้ันอนุบาล
ปที่ 3 ซึ่งผูวิจัยไดนำเคร่ืองมือทั้ง 2 ชนิด เสนอตอ
ผูเชี่ยวชาญเพ่ือขอคำช้ีแนะเพ่ือการปรับปรุงแกไข 

และทำการปรับปรุงแกไขแลวนำเสนอผูเช่ียวชาญอีก
ครั้งหนึ่ง เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือ และ
ผู เชี่ยวชาญไดพิจารณารูปแบบของแผนการจัด

ประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรค สำหรับ
เด็กช้ันอนุบาลปที่ 3 วาอยูในระดับมีความเหมาะสม
อยูในระดับมากท่ีสุด สรุปไดวา รูปแบบของการจัด
ประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรค สำหรับ
เด็กช้ันอนุบาลปที่ 3 มีความเหมาะสมสำหรับพัฒนา
ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคของ
เด็กชั้นอนุบาลปที่ 3 
 3) การประเมินประสิทธิภาพของแผนการ
จัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรค สำหรับ
เด็ก ชั้นอนุบาลปที่ 3 โดยผูเช่ียวชาญไดพิจารณารูป
แบบของแผนการจัดประสบการณ การแกปญหาอยาง
สรางสรรค สำหรับเด็กช้ันอนุบาลปท่ี 3 วาอยูในระดับมี
ความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด สามารถนำไป
พัฒนาความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค
ของเด็กช้ันอนุบาลปท่ี 3 ไดจริง นาจะเน่ืองจากแผนการ
จัดประสบการณการแก ปญหาอยางสรางสรรค สำหรับ
เด็กชั้นอนุบาลปที่ 3 ที่ผูวิจัยจัดทำข้ึน ตามแนวคิด
ที่วาการจัดการศึกษาตองมีการปรับเปลี่ยนการเรียนรู 
เ พ่ือใหสามารถพัฒนาผู เรียนให เทาทันตอการ
เปลี่ยนแปลงน้ัน ๆ การเตรียมความพรอมผูเรียนใหมี
ศักยภาพ (ขวัญชัย สุลัยศรี, 2547 : 6) ตองมีการ
วิเคราะหความสามารถท่ีจำเปนกับการมีชีวิตอยูใน
สังคมอยางเขมแข็ง พรอมเผชิญกับสภาพแวดลอม
และปญหาท่ีหลากหลาย ความสามารถในการแก
ปญหาอยางสรางสรรค เปนสวนหน่ึงของพัฒนาการ
ทาง ดานสติปญญาของเด็กปฐมวัย ซึ่งควรไดรับการ

พัฒนาดวยการจัดประสบการณการเรียนรูแกเด็กวัย
นี้ ซึ่งจะมีผลระยะยาวตอคุณภาพชีวิตของเด็กเพราะ
เด็กปฐมวัยเปนชวงวัยท่ีสมองมีการเจริญเติบโตใน

อัตราสูงสุด สิ่งแวดลอมและการไดรับการตอบสนอง
ความตองการพื้นฐานที่เหมาะสมเปนรากฐานสำคัญ
ตอระดับสติปญญา สมรรถนะและความสามารถของ
เด็กอยางถาวร (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
แหงชาติ, 2552 : 6) เพ่ือใหเด็กปฐมวัยนำความสามารถ

ในการแกปญหาอยางสรางสรรค มาพัฒนาตนเอง

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณวิธีการแกปญหาอยางสรางสรรค 
สายทอง  ธัญนายก 
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และสังคมไดอยางเหมาะสม เพ่ือการประสบความ
สำเร็จของชีวิต ถึงแมวาการพัฒนาความสามารถใน
การแกปญหาอยางสรางสรรคตองอาศัยทักษะและ
วิธีการท่ีซับซอน แตดวยเด็กปฐมวัยเปนวัยท่ีมีธรรมชาติ
ของการอยากรูอยากเห็น การจัดสภาพแวดลอมใน
การเรียนรูที่เหมาะสม การเปดโอกาสใหเด็กไดเลนได
เรียนรู และฝกฝน ก็สามารถสงเสริมความสามารถใน
การแกปญหาอยางสรางสรรคแกเด็กปฐมวัยได . 
(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแหงชาติ, 2552) 
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของบรูเนอร (Bruner) และ
สอดคลองกับหลักการจัด การเรียนรูของดิวอ้ี (Dewey) 
(พัชรา พุมพชาติ, 2552 : 2 อางอิงจาก ทิศนา แขม
มณี และคณะ, 2544 : 14 - 15) ดังน้ันจะเห็นไดวาการ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถในการแกปญหา
อยางสรางสรรคจึงสามารถพัฒนาใหกับผูเรียนไดต้ังแต
ระดับปฐมวัย และการหาประสิทธิภาพของรูปแบบ
การจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรค 
สำหรับ เด็กปฐมวัย (The PISAA) 5 ขั้น โดย
เปรียบเทียบ E1/E2 กับเกณฑ 80/80 มีคาประสิทธิภาพ
โดยรวมเทากับ 86.67/85.78 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง
กวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว ทั้งนี้นาจะเนื่องมาจาก 
รูปแบบการจัดประสบการณ การแกปญหาอยาง
สรางสรรคสำหรับเด็กปฐมวัย ไดสรางและพัฒนาขึ้น
ตามข้ันตอนการวิจัยเร่ิมตั้งแตการศึกษาแนวคิดจาก

เอกสารและงานวิจัยตาง ๆ การไดรับคำแนะนำ  
ดานตาง ๆ จากผูเช่ียวชาญท้ัง 5 ทาน เพ่ือสรางรูป
แบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรค
ส ำห รับ เ ด็กปฐมวั ย ได ต ร งตาม วัต ถุประสงค  

มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ นอกจากน้ีเมื่อสรางรูป
แบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรค
สำหรับเด็กปฐมวัย เสร็จเรียบรอยแลวไดนำไปให

ผูเชี่ยวชาญชุดเดิมประเมินคุณภาพของรูปแบบการ
จัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรคสำหรับ
เด็กปฐมวัย ทำใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น  

 4) การที่เด็กชั้นอนุบาลปที่ 3/1 ที่เปนกลุม
ตัวอยาง ที่ไดรับการจัดประสบการณการแกปญหา
อยางสรางสรรค หลังการจัดประสบการณสูงกวากอน
การจัดประสบการณ ท่ีผูวิจัยจัดทำข้ึน มีความเหมาะสม
และสอดคลองกับความสามารถในการแกปญหา 
อยางสรางสรรค ของเด็กช้ันอนุบาลปที่ 3 กิจกรรมที่
จัดขึ้นจะเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูโดยวิธีการตาง ๆ 
ที่กลาวไวในขอ 1 ซึ่งสงผลใหเด็กชั้นอนุบาลปที่ 3/1 
ท่ีเปนกลุมเปาหมาย หลังจากไดรับการจัดประสบการณ
การแกปญหาอยางสรางสรรค มีความสามารถในการ
แกปญหาอยางสรางสรรค ท้ัง 5 ดาน คือ ความสามารถ
ดานความเขาใจปญหา ความสามารถดานการสืบคน
ขอมูล ความสามารถดานการนำเสนอวิธีในการ 
แกปญหา ความสามารถดานการปฏิบัติ และความ
สามารถดาน การประเมินผล  
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอแสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัย
ไปใช 
   1.1 ความสามารถในการแกปญหา
อยางสรางสรรคเปนความสามารถท่ีสามารถพัฒนา
ใหกับเด็กไดในทุกวัยทุกระดับชั้น ดังนั้น โรงเรียนและ
ครูผูสอนควรกำหนดแนวทางในการพัฒนาความ
สามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคใหกับเด็ก
ทุกคน 
   1.2 ในการจั ดประสบการณการ 
แกปญหาอยางสรางสรรค สำหรับเด็กช้ันอนุบาลปที่ 
3 ครูผูสอนควรศึกษาและทำความเขาใจเก่ียวกับรูป

แบบและแผนการจัดประสบการณการแกปญหาอยาง
สรางสรรค สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปที่ 3 ใหครบทุกขั้น
ตอนอยางละเอียดเพ่ือจะไดสามารถจัดประสบการณ

การแกปญหาอยางสรางสรรค สำหรับเด็กช้ันอนุบาล
ปที่ 3 ที่เหมาะสมกับเด็กไดตรงตามจุดประสงคที่
กำหนด 
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 2. ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยตอไป  
   2.1 ควรมีการพัฒนารูปแบบการจัด
ประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรค สำหรับ
เด็กปฐมวัย ชั้นอ่ืน ๆ หรือเด็กระดับชั้นประถมศึกษา
หรือมัธยมศึกษา 
   2.2 ควรมีการพัฒนารูปแบบการจัด
ประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรค สำหรับ
เด็กชั้นอนุบาล- ปที่ 3 หรือชั้นอื่นๆ โดยใหเด็กและ 
ผูปกครองมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 
   2.3 ควรมีการพัฒนารูปแบบการจัด
ประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรค สำหรับ
เด็กช้ันอนุบาล- ปท่ี 3 หรือช้ันอ่ืนๆ ในกลุมเด็กท่ีมีความ
สามารถพิเศษทางสติปญญา 
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บทคัดยอ  

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อพัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการโคชเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรูของครูสังคมศึกษาที่สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน
มัธยมศึกษา 2) ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการโคชเพื่อพัฒนาความสามารถครูสังคมศึกษาในการจัดการ
เรียนรูท่ีสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย  
รูปแบบ การโคช แบบสัมภาษณ แบบสังเกต แบบประเมิน วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา  
ผลการวิจัย พบวา 

 1) รูปแบบการโคช “4R Coaching Model” มี 4 ขั้น คือ ขั้นท่ี 1 เร่ิมตน ขั้นท่ี 2 ทบทวน ขั้นท่ี 3 
สะทอนกลับ และขั้นที่ 4 ปรับปรุง รูปแบบนี้ประกอบดวย หลักการ วัตถุประสงค กระบวนการโคช ทักษะการ

โคช การติดตามดูแล ระบบสนับสนุนและเงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช กระบวนการโคช 
 2) ประสิทธิผลของรูปแบบการโคช ไดแก ความสามารถการโคชของครูผูโคชอยูในระดับปานกลาง 

ครูผูรับการโคชมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณอยูในระดับ
มาก ผลการเรียนรูและความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนสูงกวาเกณฑมาตรฐานอยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญอยู
ในระดับมาก และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูผูรับการโคชอยูในระดับมาก  
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Abstract 

 The objectives of this research were to: 1) development and determine the quality of 
Coaching Model to Develop Learning Management Abilities of Social Teachers to Enhance Critical 
Thinking of Secondary School Students and 2) evaluate the effectiveness of Coaching Model to 
Develop Teaching Abilities of Social Teachers to Enhance Critical Thinking of Secondary School 
Students. The research instruments consisted of Coaching Model, interview form, coaching and 
instructional assessment form, and questionnaire. The data was analyzed by mean, standard 
deviation, and content analysis. 
 The research findings were as follows: 
 1) Coaching Model to Develop Learning Management Abilities of Social Teachers to 
Enhance Critical Thinking of Secondary School Students which was called “4R Coaching Model” 
consisted of 4 elements: Restart, Review, Reflect, and Revise. There were principles, objectives, 
process, coaching skills, monitoring and supporting factors to successfully implement the model.  
 2) The effectiveness of 4R Coaching Model indicated that; coaching abilities of the 
coaches were at the medium level, the coaches had learning management abilities to enhance 
critical thinking at the high level, learning outcomes and critical thinking of the students were 
higher statistically significant at the 0.5 level, the opinions of students toward the student-centered 
learning management were at the high level, and students had satisfaction toward teachers’ 
learning management at the high level. 
 
บทนำ 
 การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนตาม 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 
ในมาตรา 22 ใหความสำคัญกับการจัดการเรียนรู 
ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา 
ผูเรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ

และเต็มตามศักยภาพ โดยสำนักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (2553: 18-21) กลาวถึงจุดเนนการพัฒนา 
ผูเรียน และไดเสนอแนวทางการจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาผูเรียนตามจุดเนนในดานความสามารถและ
ทักษะในระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6 เก่ียวกับการ
แสวงหาความรูเพ่ือแกปญหาดวยการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูที่มุงพัฒนาวิธีการ กระบวนการแสวงหาความรู 
และนำมาวิเคราะห สังเคราะหเพ่ือนำไปใชในการ 
แกปญหา สอดคลองกับแนวคิดการเนนผูเรียนเปน

ศูนยกลาง ตามหลักการ ดานธรรมชาติของกระบวนการ
เรียนรู ซึ่งเปนกระบวนการตามธรรมชาติที่ผูเรียน
แสวงหาเพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีมีความหมายสำหรับ
ตนเอง (American Psychological Association, 
1997) โดยสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูโดยใชกระบวนการ
วิจัย (Research-Based Learning) กระบวนการ 

แกปญหา (Problem-Based Learning) นอกจากน้ี
ยังไดเสนอแนวทางการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน
เก่ียวกับการมีทักษะการคิดข้ันสูง ดวยการจัดกิจกรรมท่ี

มุงเนนการพัฒนาทักษะการคิดแกปญหาอยาง
สรางสรรคโดยใชวิธีการใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะ 
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การคิด เชน การสงเสริมการคนควาหาขอมูลในการ 
แกปญหา การคิดคนงานประดิษฐใหมๆ การทำโครง
งาน การวิจัยจากสภาพปญหาหรือสิ่งที่อยูในความ
สนใจของสังคม ชุมชน ตลอดจนบรรยากาศการเรียน
การสอนที่สงเสริมการคิด และในการจัดการเรียนรู
ตองมุงใหผูเรียนเปนผูจัดการความรู แสวงหาและ
สรางองคความรูดวยตนเองโดยมีครูคอยสนับสนุนให
ผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย ซึ่งเปนการจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสำคัญ เชน การจัดการเรียนรูจากการ
แกปญหาการเรียนรูเปนรายบุคคล การเรียนรูแบบ
แสวงหาความรูดวยตนเอง การเรียนรูจากการทำงาน 
การเรียนรูที่เนนการวิจัย เปนตน ซึ่งสอดคลองกับ
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูประวัติศาสตรของ
สำนักวิชาการและมาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2554 : 24-25) ระบุวา 
ประวัติศาสตรนับเปนศาสตรที่มีความนาเช่ือถือเชน
เดียวกับวิทยาศาสตรแขนงหน่ึงได ก็เพราะวิธีการทาง
ประวัติศาสตร ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีจะสืบคนหาความ
จริงในสังคมมนุษยอยางเปนระบบ เคร่ืองมือที่นัก
ประวัติศาสตรใชคนหาความจริง คือ หลักฐานหรือ
รองรอยที่เกี่ยวของ สิ่งที่จะแตกตาง คือ วิทยาศาสตร
สามารถพิสูจนทฤษฎีทางธรรมชาติดวยการทดลอง 
ซ้ำแลวซ้ำอีกได แตประวัติศาสตรนั้นเน่ืองจากเปน
เรือ่งพฤตกิรรมของมนษุยทีเ่กิดขึน้แลวดวยปจจยัตางๆ 

ดวย การวิเคราะหขอเท็จจริงจากหลักฐานและการ
สืบคนท่ีเปนระบบ วิธีการทางประวัติศาสตรเปน “ทักษะ
กระบวนการ” ที่มุงสรางสรรคการเรียนรูดวย ตนเอง

ในยุคโลกาภิวัตน โดยใหผูเรียนไดออกนอกหองเรียน
ไปสูโลกในความเปนจริงดวย การสืบคนเรื่องราวที่ตน
อยากรู อยากเห็น และในโลกยุคขอมูลขาวสารนี้ วิธี
การทางประวัติศาสตรจะฝกฝนใหผูเรียนตรวจสอบ 
กล่ันกรองขอมูลใหไดขอเท็จจริง และคิดวิเคราะหอยาง

เปนเหตุเปนผล กอนท่ีจะคิดวินิจฉัยวาสิ่งใดจริงนา
เชื่อถือ อันเปนการรูเทาทันขอมูลขาวสารอยางแทจริง   

 จากประเด็นขางตนมีความสอดคลองกับ
เอกสารคูมือการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(สำนักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพ
เยาวชน: ออนไลน) ระบุเก่ียวกับการจัดการเรียนรูที่
จะชวยพัฒนาการศึกษาในศตวรรษใหม ตองมี
เปาหมายในการปรับเปล่ียนการเรียนการสอนไปสู
กระบวนการเรียนรูรวมกันของท้ังครูและผูเรียนท่ีมุง
เนน “กระบวนการเรียนรูสำคัญกวาความรู” และ 
“กระบวนการหาคำตอบสำคัญกวาคำตอบ” โดยใช
ฐานคิด “ทักษะแหงศตวรรษท่ี21” (21st  Century 
Skills) ท่ีพัฒนาโดยองคกรภาคีเพ่ือทักษะแหงศตวรรษ
ที่ 21 (Partnership for 21st Skills Organization: P
21) ซึ่งประกอบดวย 3 ทักษะสำคัญ ไดแก 1. ทักษะ
การเรียนรูและนวัตกรรม มุงเนนใหเกิดความสามารถ
ในการคิดเชิงวิพากษ และแกปญหาการสื่อสาร  
การสรางความรวมมือ การคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 
2. ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ มุงเนนใหมี 
ความสามารถในการยืดหยุนและ ปรับตัวมีเปาหมาย 
ของชีวิตและความมุงมั่น เขาใจสังคมและยอมรับ 
ความแตกตางทางวัฒนธรรม ศักยภาพการผลิต  
และยอมรับการตรวจสอบ มีความเปนผูนำและมี 
ความรับผิดชอบ 3. ทักษะดานขอมูลขาวสาร การส่ือสาร 
เทคโนโลยี มุงเนนใหมีความสามารถในการเขาถึง
สารสนเทศและสื่อตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม  สามารถ
จัดการเชื่อมโยง ประเมินและสรางสารสนเทศ รวมถึง
การประยุกตใชเร่ืองจริยธรรมและกฎหมายกับการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศได  
 จากรายงานผลการประชุมเสวนารับฟง
ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปญหาการใชหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ระหวางวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2558 – 11 มีนาคม 2558 
โดยมีผูเขารวมประชุมเสวนาจากทุกภาคสวน จำนวน 

1,212  คน ประกอบดวย ผูบริหาร เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ศึกษานิเทศก คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร
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สถานศึกษา ครูผูสอน ผูปกครอง นักเรียนทุกสังกัด 
ผูทรงคุณวุฒิ/อาจารยจากสถาบันผลิตครูในพ้ืนที่  
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูประกอบการภาค
เอกชนในพื้นท่ี ผูแทนส่ือมวลชนทองถิ่น และผูแทน
ประธาน/สภานักเรียน (สำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2558 : 17-25) พบวา ทักษะท่ีจำเปน
สำหรับเด็กไทยในอนาคต คือ ทักษะการคิดวิเคราะห 
คำนวณ สรางสรรค และการสรางองคความรู คิดเปน
รอยละ 26.12 รองลงมาไดแก ทักษะชีวิต คิดเปนรอย
ละ 15.30 และ ทักษะทางภาษาและจำเปนในการ
สื่อสาร คิดเปนรอยละ 14.41 ตามลำดับ  นอกจากนี้
แลว ผลการเสวนาไดแสดงใหเห็นถึงทักษะอ่ืนๆ  
ที่จำเปนสำหรับเด็กไทยในอนาคต คือ  ทักษะการแก
ปญหา  ทักษะสารสนเทศ ทักษะการทำงานรวมกับผู
อื่น ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะการประกอบ
อาชีพ  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และทักษะ
ทางสังคม การเสวนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูใน
อนาคต  พบวา การจัดการเรียนรูควรเนนการปฏิบัติ
กระตุนผูเรียนใหเกิดการเรียนรู การแสวงหาความรู 
สามารถสรางความรูดวยตนเอง มีการทำงานเปนทีม
และมีภาวะความเปนผูนำพรอมที่จะกาวสูโลกงาน
อาชีพ และการแขงขัน ไมเนนการสอนแบบบรรยาย  
สงเสริมใหผูเรียนกลาแสดงออก คิดเปนรอยละ 33.33 
รองลงมาคือ เนนทักษะกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล 
คิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะการ
สื่อสาร ทักษะชีวิตสามารถแกปญหาดวยตนเอง

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม คิดเปนรอยละ 27.27 

และ จัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะการใช
คอมพิวเตอรและ ICT เพ่ือการส่ือสาร ระบบสารสนเทศ
เพ่ือรูเทาทันตามความถนัดและความสนใจสูการมี
อาชีพและการดำรงชีวิตในอนาคต คิดเปนรอยละ 
18.18  นอกจากน้ี ดานสมรรถนะสำคัญผูเขารวม

ประชุมเสวนา สวนใหญมีความพึงพอใจในสมรรถนะ
ดานความสามารถทางเทคโนโลยีของผูเรียน ซึ่งเห็น
ไดจากการท่ีผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียน

รูและการส่ือสารในชีวิตประจำวัน สวนสมรรถนะที่ยัง
ไมพึงพอใจไดแก ความสามารถในการคิด ทั้งการคิด
วิเคราะห การคิดสรางสรรค การคิดเชิงเหตุผลและ
การคิดคำนวณ ความสามารถในการส่ือสารท้ังภาษา
ไทยและภาษาตางประเทศ รวมถึงทักษะในการส่ือสารท่ี
สำคัญคือ ทักษะการอานและทักษะการเขียนและ
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ดังจะเห็นไดจาก
การท่ีผูเรียนไมสามารถนำความรูไปใชในการดำเนิน
ชีวิตและแกปญหาในชีวิตประจำวัน  
 นอกจากผลการเสวนาเ ก่ียวกับสภาพ
ปญหาการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ขางตนท่ีไดกลาวไปแลวน้ัน นับ
เปนความจำเปนท่ีตองดำเนินการพัฒนาใหเกิดผล 
ที่ดียิ่งข้ึน ซึ่งโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภไดดำเนินการ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับเปาหมาย
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน 
พุทธศักราช 2551โดยฝายวิชาการไดกำหนดวิสัยทัศน
ในการพัฒนาผูเ รียน คือ “มุงมั่นพัฒนาผูเ รียน 
ใหมีความรู ควบคูคุณธรรม เรียนรูอยางยั่งยืน  
มีวิจารณญาณในการเลือกใชเทคโนโลยี  เตรียมพรอมสู
ความเปนสากล ดำรงชีวิตอยางมีความสุขบนพื้นฐาน
ความเปนไทย”   
 ดวยเหตุนี้  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุก
รายวิชาจึงเปนสิ่งที่ทุกกลุมสาระตองใหความสำคัญ  
ตระหนักถึงแนวทางในการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุ
เปาหมาย ทำใหฝายวิชาการจึงจำเปนตองกำหนด

เปาหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในทุกรายวิชา
ของแตละกลุมสาระโดยต้ังแตปการศึกษา 2558 ทุก
กลุมสาระตองดำเนินการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิใหเพ่ิมข้ึน
รอยละ 2 ทุกปการศึกษา ซึ่งในปการศึกษา 2558 ที่
ผานมา พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
สังคมศึกษาภาพรวมของระดับมัธยมศึกษา มีคาเฉล่ีย

รอยละ 76.02 เมื่อตองพัฒนาผลสัมฤทธิ์ใหเพิ่มสูงขึ้น
รอยละ 2 ในปการศึกษา 2559 มีคาเฉล่ียเทากับ 79.54  
สงผลใหครูในกลุมสาระเกิดความตระหนักในการรวม
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กันพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมสาระให
เปนไปตามเกณฑ หรือสูงกวาเกณฑที่กำหนดไว จึง
ตองมีการปรับเปล่ียนวิธีเรียนของนักเรียนวิธีสอนของ
ครูใหสอดคลองกัน และใหครูประเมินผลตามสภาพ
จริงโดยมีภาระงานทีห่ลากหลาย ครอบคลมุตามตวัช้ีวดั 
และประเมินผูเรียนตามตัวชี้วัด ตรงประเด็น แต
เนื่องจากในปการศึกษาน้ีมีการปรับเปล่ียนบุคลากร
สายการสอนของกลุมสาระสังคมศึกษาในหลายระดับ
ชั้นไดแก สายชั้น ป.5 ป.6 และชั้น ม.4  อีกทั้งผลจาก
การวิเคราะหขอสอบ พบวา ขอสอบสวนใหญของครู
วัดความรู ความจำ และการนำไปใช มีเพียงสวนนอย
ที่ขอคำถามในขอสอบวัดระดับการคิดข้ันสูง จาก
ประเด็นดังกลาวทำใหในกลุมสาระตองใชกระบวนการ
โคชมาชวยพัฒนาครูใหสามารถจัดการเรียนการสอน
ใหเกิดประสิทธิภาพ โดยรวมกันวางแผนกำหนดการ
สอน โครงรางการเก็บคะแนน แผนการจัดการเรียนรู
แบบไตรตรอง การใชสื่อวัสดุอุปกรณชวยสอนใน 
ชั้นเรียน การวัดผล ประเมินผล และการทำวิจัยใน 
ชั้นเรียน  เปนตน    
 ขั้ น ต อ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู ใ ห เ กิ ด
กระบวนการเรียนรูที่เกิดจากผูเรียนเปนสำคัญ กลาว
คือ แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบ (Coaching 
and Mentoring) มาจากระบบการเปนพี่เลี้ยงจึงเปน
เคร่ืองมือหน่ึงของการพัฒนาบุคลากรในองคกรท่ีได
รับความสนใจจากผูบริหารและมีการนำมาปฏิบัติ
แลวในหลายๆ องคกรซ่ึงเนนการพัฒนาแบบมีสวนรวม 

(Developmental Partnership) จากบุคคลที่ตองทำ
หนาท่ีแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณขอมูลตางๆ 
และมองสวนบุคคลเพื่อสงเสริมสนับสนุนและผลักดัน

ใหอีกฝายมีความพรอม ในการทำงานพรอมท่ีจะเจริญ
เติบโตและมีความกาวหนาในสายอาชีพ การเปนพ่ีเล้ียง
จึงเปนรูปแบบของประสบการณในการทำงานของอีก
ฝายเปนการพัฒนาท่ีเนนการสรางโอกาสในการมี
สวนรวมการแกไขปญหาและการกำหนดเปาหมาย

เพ่ือใหงานบรรลุผลสำเร็จตามท่ีผูบริหารตองการซ่ึง

การเปนพ่ีเล้ียงเปนการใชความสามารถในการคิด
วิเคราะหและเสนอทิศทางท่ีถูกตอง  ดังน้ัน รูปแบบ
ของการเปนพ่ีเล้ียงเปนกระบวนการของการแลกเปล่ียน
ประสบการณของผูมีความรูและประสบการณหรือที่
เรียกวา Mentor ใหกับผูท่ีมีประสบการณในการทำงาน
ในองคการน้ัน หรือท่ีเรียกวา Mentee การทำ 
Mentoring จะประสบความสำเร็จไดนั้นขึ้นอยูกับ
องคกรจะตองมีระบบการคัดเลือกประเมินคุณสมบัติ 
ประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีพี่เล้ียงเพ่ือคนหาและ
พัฒนาพ่ีเลี้ยงใหเปนบุคลากรท่ีมีความสามารถรวม
ถึงการจัดระบบการฝกอบรมพัฒนาความสามารถ
ของการเปนพี่เลี้ยงที่ดีทำใหพี่เลี้ยงรูบทบาทหนาที่ รู
วิธีการและข้ันตอนการเปนพ่ีเล้ียงท่ีมีประสิทธิภาพจะ
เห็นไดวาสอดคลองกับกระบวนการสรางคุณลักษณะ
ที่ดีของเด็กและเยาวชนแหงศตวรรษที่ 21  คือการ
สรางเด็กและเยาวชนน้ันตองเปนไปท้ังระบบโรงเรียน
โดยตองมีกระบวนการท่ีดีและมีหลักสูตรที่พรอมนำ
ไปสูบุคคลแหงศตวรรษท่ี 21  ตลอดจนมีกระบวนการ
ประเมินผลที่เท่ียงตรงและมีความเช่ือม่ัน มีการจัด
สิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และสุดทายตองมีการ
อบรมครูใหมีความพรอมท่ีสรางบุคคลแหงศตวรรษที่ 
21 โดยครูตองมีความเขาใจบทบาทของตนเอง 
เปนอยางดีวา การเปนพ่ีเล้ียงหรือผูอำนวยความสะดวก
ใหเด็กน้ัน ตองมีความเขาใจในกระบวนการเรียนการ
สอนแบบ Coaching and Mentoring เปนอยางดี จึง
จะทำใหเด็กและเยาวชนไทยไปสูคุณลักษณะอัน 

พึงประสงคในศตวรรษที่ 21 ไดโดยเนนการมีสวนรวม  
(Developmental Partnership) ของผูเรียนโดยครู
ตองทำหนาท่ีแลกเปล่ียน ความรูประสบการณขอมูล

ตางๆโดยครูตองมีคุณสมบัติการเปนพ่ีเล้ียงหรือ 
ผูอำนวยความสะดวกท่ีเหมาะสม ความสำคัญ คือ 
ควรมีความพรอมที่จะเปนพี่เลี้ยงท่ีมีอารมณมั่นคง                 
มีความคิดเชิงบวก  มีความอดทน และความรับผิดชอบ  
มีจริยธรรมที่ดีเปนผูรับฟงที่ดี  มีทัศนคติที่ดี  มีการ

สื่อสารที่ดี บริหารเวลาไดเปนอยางดี  มีความใฝเรียน
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รูตองการพัฒนาอยูเสมอซ่ึงเปนสวนสำคัญในการ
จัดการเรียนการสอน ดังกลาว โดยคณะผูวิจัยพบวา 
บทบาทครูเปนสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำใหเกิดทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 เพราะความสำเร็จในการเรียนรูไมได
อยูที่เคร่ืองมือ  หากอยูที่การเปดโอกาสใหผูเรียนได
สรางสรรคองคความรูดวยตนเองซ่ึงเปนส่ิงสำคัญใน
การศึกษาเร่ืองน้ี ดังน้ันผูวิจัยจึงไดนำเสนอการจัดการ
เรียนการสอนแบบ (Coaching and Mentoring) คือ 
เปล่ียนบทบาทมาเปนครูผูอำนวยการความรู โดยมี  
8 ขั้นตอนในการเปนผูอำนวยความสะดวกใหกับ
นักเรียนในการสรางองคความรูดวยตนเอง 
 จากการสัมภาษณผูชวยผูอำนวยการฝาย
วิชาการ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ครูผูสอนรายวิชาประวัติศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  
สามพราน แผนกสามัญหญิง เก่ียวกับประเด็นแนวทาง
การนิเทศการสอน  และการสอนท่ีสงเสริมการคิดอยาง
มีวิจารณญาณ พบวา การนิเทศการเรียนการสอน
ของแผนกสามัญหญิง ดำเนินการภาคเรียนละอยาง
นอย 1 คร้ัง โดยเปนการนิเทศขามกลุมสาระเพ่ือ
เปนการกระตุนครูใหพัฒนาการเรียนการสอน มีการ
นำเทคนิคการสอนใหมๆ มาแบงปนเพื่อนครู  เทคนิค
การคุมช้ันเรียน เชน การเสริมแรงทางบวก ทางลบ 
เปนตน ในการนิเทศการเรียนการสอนของครูแตละ
กลุมสาระ จะมีการกำกับติดตามและใหคำปรึกษา
โดยหัวหนางานวิชาการแตละคนท่ีรับผิดชอบดูแลครู 

1 กลุมสาระการเรียนรู ซึ่งมีการรวมสังเกตการสอน 
บันทึกภาพตามตารางนิเทศท่ีกลุมสาระสงฝายวิชาการ  
นอกจากนี้ การบันทึกผลการสังเกตการสอนจะบันทึก

ลงในแบบฟอรมชัดเจนมีการสะทอนผลใหผูรับการ
นิเทศไดนำไปปรับปรุงในการสอนคร้ังตอไปดวย  สวน
ในกรณีที่เปนครูใหมนั้นจะไดรับการนิเทศโดยหัวหนา
กลุมสาระการเรียนรูเพ่ือเนนการพัฒนางานใหมี
ประสิทธิภาพ   สำหรับปญหาที่พบจากการนิเทศ  คือ  

ครูบางคนยังไมมีความรู ในการนิ เทศเพื่อนครู  

ไมสามารถเขียนสะทอนพฤติกรรมใหแกผูรับการนิเทศ
ไปปรับปรุง หรือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน อีก
ทั้งการนิเทศขามกลุมสาระยังไมสามารถแนะนำ
กิจกรรมการสอนท่ีเปนเฉพาะกลุมสาระวิชาไดอยาง
ชัดเจน  แตมีขอดี คือ เพื่อนครูจะมีความไว วางใจกัน 
ไมเกิดภาวะเครียดหรือกดดันเพราะเปนเพ่ือนครูที่มี
การตกลงวาจะรวมกันนิเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชีพรวม
กันตลอดภาคเรียน    
   สวนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical 
Thinking) ประเด็นนี้มีความสำคัญมากเพราะผลจาก
การสัมภาษณ พบวา นักเรียนขาดทักษะในการคิด  
ซึ่งจากการประเมินผลของครูผูสอนนั้น นักเรียนไมมี
การพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบในประเด็นตาง ๆ 
ขาดการพิจารณาเร่ืองราวอยางสมเหตุสมผลไมมีตรรกะ
ในการคิดเชิงระบบ เปนตน โดยในกระบวนการเรียน
การสอนในหองเรียนบางรายวิชายังขาดเทคนิคท่ี
สงเสริมความสามารถของผูเรียน เชน ไมมีคำถามท่ี
เปดประเด็นใหนักเรียนสะทอนคิด กิจกรรมการเรียน
การสอนเนนการบรรยายมากกวาการใหนักเรียนมี
สวนรวมในการทำกิจกรรมที่เนนการรวมมือภายใน
กลุมซ่ึงจะชวยใหนักเรียนไดรวมแลกเปล่ียนเรียนรูกับ
เพ่ือนสมาชิก เกิดบรรยากาศท่ีดีในการเรียน เชน  
กลาคิด กลาพูด กลาแสดงออก ซึ่งกระบวนการและ
การสอนท่ีสงเสริมความสามารถการคิดอยางมี

วิจารณญาณ ไดแก  การอานบทความ แลวใหเขียน
หรืออธิบายขอดี ขอเสียของเร่ือง การสอนแบบ 
โครงงาน การสอนท่ีใชปญหาเปนฐานในการหาคำตอบ 
การสืบเสาะและการสอนแบบไตรตรอง ซึ่งเปนจุด
เนนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน

ที่มีคำถามสำคัญ  คือ  R –C – A ซึ่งจากเอกสาร

แสงสวางทางเลือกใหมในการจัดการเรียนรูของสภา
การศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย (2559 : 121 - 
124)  อธิบายความหมายของการไตรตรอง หมายถึง  

การพิจารณาทบทวนและไตรตรองประสบการณที่ได
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รับใหมอีกคร้ังหน่ึงอยางมีวิจารณญาณ  ถึงจุดประสงค  
แนวความคิด  หรือการปฏิบัติที่เกิดข้ึน เพ่ือท่ีจะเขาใจ
ถึงความหมายและคุณคาของประสบการณของมนุษยท่ี
ไดรับรูแลวน้ันอยางลึกซ้ึงย่ิงข้ึน การไตรตรองเปดโอกาส
ใหนักเรียนสามารถพิจารณาดวยตนเองถึงความหมาย
และคุณคาที่แทจริงของส่ิงที่เขาไดเรียนรูอยูเพื่อรับ
เอาสิ่งนั้นมาเปนของตนเอง อันจะกอใหเกิดความ
เขาใจอยางแทจริงได โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดจัดทำแนวทางการพัฒนาทักษะ
ชีวิตบูรณาการการเรียนการสอน 8 กลุมสาระการเรียนรู 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตั้งแตป  
พ.ศ. 2551 โดยไดนำเสนอการพัฒนาทักษะชีวิตดวย
เทคนิคคำถาม R-C-A เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตดานการ
วิเคราะห  ตัดสินใจและแกปญหาอยางสรางสรรค
และการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ โดยครูตั้งประเด็น
คำถามหลังจากเสร็จส้ินกระบวนการเรียนเน้ือหาสาระ
ในคาบหรือหนวยการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนทบทวน
ไตรตรองการเรียนรู  ผานการสะทอนความรูสึกหรือ
มุมมอง (Reflect) ไดคิดเช่ือมโยงความรูใหมกับ
ประสบการณเดิมของผูเรียน (Connect) หรือได
ประยุกตความรูนั้น (Apply) ไปใชในชีวิตจริงของผู
เรียน  ซึ่งลักษณะคำถาม R-C-A  คือ 1) คำถามเพื่อ
ใหนักเรียนสะทอนความรูสึกหรือมุมมองของตน  
(R: Reflect) เปนการถามถึงส่ิงท่ีผูเรียนสังเกตเห็น  

มองเห็นหรือสัมผัสหรือถามถึงความรูสึกของนักเรียน
ที่เกิดข้ึนในขณะรวมกิจกรรมการเรียนรูในคาบนั้น   
2) คำถามเพ่ือใหนักเรียนไดคิดเช่ือมโยง (C: Connect) 

เปนการถามเ พ่ือให เ กิดการเ ช่ือมโยงระหวาง
ประสบการณหรือความรูที่มีมากอนกับประสบการณ
หรือความคิดที่เกิดจากการเรียนรูใหมในคาบนั้น  
และ 3) คำถามเพ่ือใหนักเรียนปรับใชในชีวิตจริง  
(A: Apply) เปนการถามถึงส่ิงท่ีไดเรียนรูใหมในปจจุบัน

ไปปรับใช  เพ่ือเตรียมความพรอมในการเผชิญกับ
เหตุการณหรือสถานการณ ตาง ๆ ในชีวิตจริง 

 ดวยเหตุนี้ ในการพัฒนาทักษะดานการ
จัดการเรียนรูในชั้นเรียนเปนจุดสำคัญที่ตองทำใหครู
ไทยปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนโดยใหเด็กมีสวนรวม
ในการคิด ฟง พูด มากขึ้น เพ่ือคนหา สรางความรู
ดวยตนเอง สวนครูตองสอนใหนอยลง แตกลับไปเปน
ผูเตรียมประสบการณเรียนรูใหมากข้ึน กระตุนใหเด็ก
แสวงหาสารสนเทศ สรางความรู ประยุกตความรู  
ซึ่งเปนไปตามคำกลาวของรัฐบาลการศึกษาของ
สิงคโปรที่กลาววา Teach Less Learn More ในการ
พัฒนาศักยภาพใหครูไทยไดมีทักษะ 7C ของครูมือ
อาชีพน้ัน  ขอเสนอแนะท่ีสำคัญ คือ การใชระบบช้ีแนะ  
(Coaching)  และกระบวนการพ่ีเลี้ยง (Mentoring) 
โดยการศึกษาผานบทเรียน (Lesson Study)  
(พิมพันธ เดชะคุปต, 2558 : 11)  กระบวนการขาง
ตนนี้จะชวยพัฒนาเพ่ือนครูใหมีศักยภาพในการจัด 
การเรียนการสอนย่ิงข้ึน ซ่ึงในปการศึกษา 2559  กลุม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการปรับ
เปล่ียนบุคลากรในการสอนในรายวิชาตาง ๆ ของ 
กลุมสาระการเรียนรู เชน รายวิชาสังคมศึกษา 
ประวัติศาสตร หนาท่ีพลเมือง และรายวิชาเพ่ิมเติม
ของกลุมสาระ ในแผนการเรียนภาษา และแผนการ
เรียนสหศิลป สงผลใหคุณครูในกลุมสาระการเรียนรู 
บางคนขาดความเช่ือมั่นในการสอนเพราะถูกปรับ
มาสอนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  จึงมีความตองการ

และสมัครใจในการหาเพื่อนหรือพี่เลี้ยงในการรวมกัน
วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา
ประวัติศาสตรใหมีประสิทธิภาพ  และมีความมุงม่ัน

ในการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดซ่ึงเปนทักษะ
สำคัญในการเรียนรูโดยเฉพาะความสามารถในการ
คิดอยางมีวิจารณญาณซึ่งเปนการคิดข้ันสูง  ดังน้ันผู
วิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนารูปแบบการโคช
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรูของครู

สังคมศึกษาที่สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนา
รูปแบบการโคชเพ่ือพัฒนาความสามารถในการจัดการ
เรียนรูของครูสังคมศึกษาท่ีสงเสริมการคิดอยางมี
วิ จารณญาณของ นัก เ รี ยนมั ธยม ศึกษาโดยมี
วัตถุประสงคดังนี้ 
 1. เพื่อพัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการโคชเพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรูของครูสังคมศึกษาท่ีสงเสริมการคิดอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2. เพ่ือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการ
โคชเพื่อพัฒนาความสามารถครูสังคมศึกษาในการ
จัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ดังนี้ 
     2.1 ประเมินความสามารถการโคช
ของครูผูทำหนาที่โคช 
     2.2 ประเมินความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีส ง เสริมการคิดอยางมี
วิจารณญาณของครูผูรับการโคช 
   2.3 ประเมินผลการเรียนรูและความ
สามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา 
   2.4 ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่
มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสำคัญ และความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของครูผูรับการโคช   
 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 การศึกษาคร้ังนี้เปนการพัฒนารูปแบบการ
โคชเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู 
ของครู สั งคม ศึกษา ท่ีส ง เ ส ริมการคิ ดอย า ง มี

วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยดำเนิน
การในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development) และการวิจัยแบบผสมผสาน  

(Mixed Methods) ซึ่งรวบรวมขอมูลทั้งเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ แบงออกเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาวิเคราะหสภาพและ
ประเมินความตองการจำเปน (Analysis: Research
1: R

1
) 

 การศึกษาวิเคราะหสิ่งที่คาดหวังกับสภาพที่
เปนจริง ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารวรรณกรรม และงาน
วิจัยท่ีเก่ียวของ รวมกับการสัมภาษณผูชวยผูอำนวย
การฝายวิชาการ แผนกสามัญหญิง หัวหนากลุมสาระ
สังคมศึกษา และครูสังคมศึกษา โดยศึกษาและ
วิเคราะหคุณลักษณะท่ีพึงประสงคขอกำหนดสมรรถนะ
สำคัญของผูเรียน ขอมูลพ้ืนฐานเชิงนโยบาย เปาหมาย 
และหลักสูตร ความสามารถการจัดการเรียนรูของครู
สังคมศึกษา สมรรถนะการโคชของครูผูทำหนาที่โคช 
หลักการแนวคิดการโคชทางปญญา หลักการแนวคิด
การนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน หลักการแนวคิดการ
โคชแบบรวมมือ หลักการแนวคิดการติดตามดูแลให
คำแนะนำ ทฤษฎีการเปล่ียนแปลง ทฤษฎีการเรียนรู
ของผูใหญ หลักการแนวคิดการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริม
การคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการออกแบบและพัฒนารูป
แบบการโคช (Design and Development: 
Development1: D

1
) 

 ในขั้นนี้ ผูวิจัยไดนำผลการศึกษาจากขั้น
ตอนที่ 1 มาใชในการกำหนดกรอบแนวคิดของการ
ออกแบบและพัฒนารูปแบบการโคช “4R Coaching 
Model” และกำหนดองคประกอบของรูปแบบการ

โคชเพื่อพัฒนาความสามารถการจัดการเรียนรูของ
ครูสั งคมศึกษาที่ส ง เสริมทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษารวมถึงการ

ตรวจสอบรูปแบบที่สรางขึ้น การพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช
ในการวิจัยและการเก็บขอมูล ผูวิจัยไดนำรางตนแบบ
รูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน รวมท้ังการพัฒนาเคร่ืองมือประเมิน
ประสิทธิผลตางๆ ไปตรวจสอบ ความสมเหตุสมผล
เชิงทฤษฎี ความเปนไปได และความสอดคลองของ

รูปแบบ ดวยคาดัชนีความสอดคลองโดยผูเชี่ยวชาญ  
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 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการทดลองใชรูปแบบ  
(Implementation: Research2: R

2
) 

 การดำเนินการวิจัยในข้ันตอนน้ี เปนการนำ
รูปแบบการโคชที่สรางขึ้นในขั้นตอนที่ 2 ไปทดลองใช 
โดยใชการวิจัยเชิงทดลองเบ้ืองตน (Pre-Experimental 
Designs) เปนการวางแผนการดำเนินงานวิจัยทดลองท่ี
มีกลุมทดลองเพียงกลุมเดียว เรียกวา One shot case 
study design หรือ One group posttest only design 
ผูวิจัยนำรูปแบบการโคชไปทดลองใช โดยดำเนินการ
ตามขั้นตอนของรูปแบบการโคช “4R Coaching  
Model” มี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นเริ่มตน โดยการ
ศึกษาสภาพปญหา และความตองการในการพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรูของครูสังคมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 คน และระบุ
เปาหมายและผลลัพธที่พึงประสงค จากน้ันการให
ความรู และการฝกทักษะที่เ ก่ียวกับการโคชและ 
การจัดการเรียนรูที่สงเสริมทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณ รวมทั้ง การสรางความเปนเพื่อน  
ความรวมมือ และความไววางใจซ่ึงกันและกันระหวาง
ครู ข้ันท่ี 2 ข้ันทบทวน ผูวิจัยดำเนินการรวมกันวางแผน
เลือกเทคนิควิธีการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิดอยาง
มีวิจารณญาณ การรวมกันวางแผนการโคช/ปฏิทิน
การโคช โดยกำหนดระยะเวลา 3  สัปดาหๆ ละ  
1 คาบ จากน้ันดำเนินการสังเกตชั้นเรียน บันทึกผล 
และทบทวนกิจกรรมรวมกัน ขั้นที่ 3 ขั้นสะทอนกลับ 
นำประเด็นที่ไดจากการรวมสังเกตช้ันเรียนในข้ัน ที่ 2  

มารวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสะทอนความคิด 
สะทอนพฤติกรรมการสอนในชั้นเรียนแกผูรับการโคช 
เปนการปรึกษาหารือรวมกันระหวางผูทำหนาที่โคช
และครูผูรับการโคช และรวมสรุปประเด็นทาทาย  
เก่ียวกับการสะทอนแบบอยางที่ดี และพฤติกรรมท่ี
ควรปรับปรุง หลังการสังเกตการจัดการเรียนรูในช้ัน
เรียน และขั้นที่ 4 ขั้นปรับปรุง ผูวิจัยนำผลที่ไดจากขั้น
ที่ 3  คือ ประเด็นที่ตองปรับปรุงมาปรับแกเพื่อพัฒนา
สูการเปนครูมืออาชีพ และการสะทอนความคิดของผู
โคชในประเด็นตาง ๆ เพ่ือนำไปสูการเปล่ียนแปลง
ของครูผูรับการโคช จากน้ันรวมกันพัฒนาองคกรโดย
การเสริมสรางพลังในการโคช   
 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นประเมินผลและปรับปรุง 
รูปแบบ (Evaluation: Development2: D

2
) 

 การดำเนินการในข้ันตอนน้ี  เปนการนำ
เสนอผลการทดลองตามกระบวนการและเงื่อนไขของ
การใชรูปแบบการโคชในระยะท่ี 3 ทั้งท่ีเปนผลท่ีได
จากการวิเคราะหประสิทธิภาพของรูปแบบไดแก ความ
สามารถในการโคชของครูสังคมศึกษา ความสามารถ
ในการจัดการเรียนรูของครูสังคมศึกษา ความสามารถ
ในการคิดอยางมีวิจารณญาณและผลการเรียนรูของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ความคิดเห็นของนักเรียน
ม่ีมีตอการจัดการเรียนรู   รวมท้ังผลการวิเคราะหสภาพ
ปญหาอุปสรรคและความคิดเห็นที่มีความเหมาะสม

ของรูปแบบการโคช นำมาพิจารณาปรับปรุงแกไขรูป
แบบใหสมบูรณเหมาะสมยิ่งขึ้น และนำไปใชไดตอไป 
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สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. รปูแบบการโคชเพือ่พฒันาความสามารถ
ในการจัดการเรียนรูของครูสังคมศึกษาท่ีสงเสริมการ
คิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษา 
 ผลของการออกแบบและพัฒนารูปแบบการ
โคช 4R Steps ซึ่งประกอบดวย องคประกอบ 3 สวน 
คือ องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค 
องคประกอบเชิงกระบวนการ องคประกอบเชิงเง่ือนไข
ในการนำรูปแบบไปใช มีรายละเอียด ดังนี้ 
 อ ง ค ป ร ะ ก อ บ เ ชิ ง ห ลั ก ก า ร แ ล ะ
วัตถุประสงค 
 หลักการ การพัฒนารูปแบบการโคชเพื่อ
พัฒนาความสามารถของครูในการจัดการเรียนการ
สอนท่ีสงเสริมผูเรียนใหมีการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
ตองเนนการสรางความรู และพัฒนาอยางตอเนื่อง  
 วัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาความสามารถใน
การโคช และการจัดการเรียนรูที่นำไปสูการพัฒนา
คุณภาพของผูเรียน 
 องคประกอบเชิงกระบวนการ 
 1. R

1
 : Restart (ขั้นเริ่มตน) 

 1. ศึกษาสภาพปญหา ความตองการใน
การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรูของครู
กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 2. ใหความรูเร่ืองการโคชแกครูที่ทำหนาท่ี
โคช และครูผูรับการโคช  

 3. กำหนดประเด็นในการโคช เปนการ
พัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริม
การคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 4 ในรายวิชาประวัติศาสตร หนวยการเรียนรู เรื่อง 
การตั้งถิ่นฐานในดินแดนประเทศไทย 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย  
 1. รูปแบบการโคช “4R Coaching Model”  
 2. แบบสัมภาษณประเด็นเกี่ยวกับสภาพ
ปญหาและความตองการจำเปนในการพัฒนาความ
สามารถการจัดการเรียนรูของครูกลุมสาระสังคมศึกษา 
ที่สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ ประกอบดวย 
ประเด็นสัมภาษณ 5 ประเด็น ที่ตรงตามเน้ือหาและ
ครอบคลุมวัตถุประสงค  ไดแก 1) แนวทางการนิเทศ
การเรียนการสอนในโรงเรียนของทานเปนอยางไร 2) 
สภาพปญหาการนิเทศการเรียนการสอนในโรงเรียน
เปนอยางไร 3) ครูในโรงเรียนมีความรู  ความสามารถ
เก่ียวกับการโคชอยางไร 4) การแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน
มีการนำกระบวนการโคชไปพัฒนาหรือไม  เพราะ
เหตุใดจึงดำเนินการเชนนั้น 5)  กระบวนการโคชมี
หลากหลายวิธีทานคิดวาการโคชแบบใดที่จะสงผล
ใหสามารถพัฒนาครูผูสอนไปสูผูเรียนได  
 3. แบบสังเกตการสอนความสามารถใน
การจัดการเรียนรูของครูสังคมศึกษาที่สงเสริมการคิด
อยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา หลัง
ไดรับการพัฒนาดวยการใชรูปแบบการโคช  
 4. แบบประเมินความสามารถในการโคช
หลังไดรับการพัฒนาดวยการใชรูปแบบการโคช 
 5. แบบประเมินความรูและความสามารถ

ในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ในรายวิชาประวัติศาสตร หลังไดรับการ
พัฒนาดวยการใชรูปแบบการโคช 

 6. แบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา ที่มีตอการจัดการเรียนรูของครู
สังคมศึกษาท่ีใชรูปแบบการโคชเพื่อพัฒนาความ
สามารถการจัดการเรียนรูของครูสังคมศึกษา ท่ีสงเสริม
การคิดอยางมีวิจารณญาณ หลังการทดลอง  
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 4. ศึกษาเทคนิค วิธีการในการสงเสริม
ความสามารถการคิดอยางมีวิจารณญาณ ไดแก  
การเรียนดวยวิธีการทางประวัติศาสตร การเรียนดวย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู การเรียนแบบรวมมือ 
เชน JIGSAW TGT GI CAIC STAD เปนตน 
 2. R

2
 : Review (ขั้นทบทวน) 

 1. รวมจัดทำแผนการโคช และปฏทินิการโคช  
 2. วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ทบทวนการเขียนแผนการสอนที่เนนการสงเสริม
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดย
การเขียนแผนการจัดการเรียนรูใชรูปแบบไตรตรอง
ตามที่โรงเรียนกำหนด 
 3. รวมสังเกตช้ันเรียน ทบทวนกิจกรรม 
ตามปฏิทินปฏิบัติการนิเทศ ประมาณ 3 ครั้ง  
 4. บันทึกผลการสังเกตเพ่ือทบทวนรวมกัน 
ระหวางท่ีเขาไปมีสวนรวมในการสังเกตชั้นเรียน 
ครูผู โคชจดบันทึกประเด็นท่ีตองการชี้แนะใหแก 
เพื่อนครูผูรับการนิเทศ 
 3. R

3
 : Reflect (ขั้นสะทอนกลับ) 

 1. นำประเด็นที่ไดจากการรวมสังเกตช้ัน
เรียน มารวมกันแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือสะทอนความ
คิด สะทอนพฤติกรรมการสอนในชั้นเรียนแกผูรับการ
โคช ซึ่งเปนบรรยากาศของการเติมเต็มประสบการณ 
เพราะโคชจะเปนเสมือนกระจกเงาท่ีสะทอนทุกเร่ืองราว

ในช้ันเรียนแกผู รับการโคชไดนำไปปรับเปล่ียน
พฤติกรรม วิธีการสอนในครั้งตอไป 
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 2. รวมสรุปประเด็นทาทาย เก่ียวกับการ
สะทอนแบบอยางท่ีดี และพฤติกรรมท่ีควรปรับปรุง
ซ่ึงมีความสำคัญกับผูโคช และผูรับการโคชมาก เพราะ
จะชวยกระตุนใหเห็นจุดแข็ง จุดออนแกกัน 
 4. R

4
 : Revise (ขั้นปรับปรุง) 

 1. นำประเด็นท่ีตองปรับปรุงมาปรับแก
เพ่ือพัฒนาสูการเปนครูมืออาชีพท่ีไดรับการพัฒนา
โดยกระบวนการโคชตอไป 
 2. รวมกันพัฒนาองคกรโดยการเสริมสราง
พลังในการโคช โดยรวมกันพัฒนาตนเอง พัฒนากลุม
สาระพัฒนาโรงเรียนรวมกันสูการเปนองคกรท่ีมี
ประสิทธิภาพโดยใชกระบวนการโคชมาเสริมพลังการ
เรียนรูในองคกรอยางยั่งยืน 
 องคประกอบเชิงเงื่อนไขในการนำรูป
แบบไปใช 
 ระบบสนับสนุน  
 การเสริมพลัง การสรางความสัมพันธที่ดี
รวมกัน มีความไววางใจในการพัฒนาตน พัฒนางาน 
และการทบทวนสะทอนผล 
 การติดตามดูแล 
 ผูเ ช่ียวชาญติดตามดูแลแนะนำ โดยใช
ระบบ Mentoring 
 ทักษะการโคช 
 ใชพลังคำถามเพ่ือสะทอนความคิด สูเปน
ผูนำการเปลี่ยนแปลง 
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แผนภาพที่ 2 รูปแบบการโคช 4R Coaching Model 
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 2. ประสิทธิผลของรูปแบบการโคชเพื่อ
พัฒนาความสามารถครูสังคมศึกษาในการจัดการ
เรียนรูท่ีสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา ดังนี้ 
  2.1 ความสามา รถกา ร โ ค ช ข อ ง 
ครูผูทำหนาท่ีโคช โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
(  = 3.87, S.D. = 0.28) เม่ือพิจารณาพบวาพฤติกรรม
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด คือ 

ใหความตั้งใจและฟงดวยทาทางที่สนใจจริงในขณะที่
มีการประชุมปรึกษาหารือ (  = 4.67, S.D. = 0.58) 
รองลงมา คือ โคชและผูรับการโคชรวมกันปรึกษาหารือ 

เพ่ือกำหนดประเด็นการโคช กอนสังเกตการจัดการ
เรียนรู มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (  = 4.00, S.D. 

= 0) ดำเนินการโคชไดสอดคลองกับแผนการโคชท่ี
เตรียมไว อยูในระดับมาก (  = 4.00, S.D. = 0) 
สามารถสังเกตและบันทึกการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลอง

กับปญหาและความตองการในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู อยูในระดับมาก (  = 4.00, S.D. = 0)  
ตามลำดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในลำดับต่ำสุด คือ 
สามารถจัดเตรียมเคร่ืองมือสังเกตการจัดการเรียนรู
ไดสอดคลองกับเทคนิคการจัดการเรียนรูที่อาจารย

เลือกใชอยูในระดับปานกลาง (  = 3.33, S.D. = 

0.58) สามารถถอดความ ขอความหรือคำพูดในขณะ
ที่มีการประชุมปรึกษาหารือไดอยางเหมาะสม อยูใน
ระดับปานกลาง (  = 3.33, S.D. = 0.58) ใหเวลาแก

ผูรับการโคชในการคิด หลังจากถามคำถามในขณะท่ี
มีการประชุมปรึกษาหารือไดอยางเหมาะสมอยูใน
ระดับปานกลาง (  = 3.33, S.D. = 0.58) ซ่ึงสอดคลอง
กับแนวความคิดของ วิชัย วงษใหญ (2559) ที่กลาว
วา โคชเปนผูคนหาความสามารถของผูที่ไดรับการ

โคชแลวกระตุนใหใชความสามารถของตัวเองอยาง
ถูกตอง โดยโคชจะเร่ิมท่ีงาน เพ่ือใหไดผลในงานชัดเจน 
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และการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพ่ือน เปนรูปแบบการ
นิเทศที่เหมาะกับทิศทางการนิเทศการสอนในปจจุบัน
และอนาคต ซึ่งมีจุดเนนท่ีการนิเทศภายในโรงเรียน 
โดยบุคลากรในโรงเรียนรวมกันปรับปรุงและพัฒนา 
การเรียนการสอน โดยผูนิเทศจากภายนอกเปนเพียง
ผูประสานงาน ที่มีการดำเนินงานอยางเปนระบบ  
มีขั้นตอนท่ีชัดเจน (เกรียงศักด์ิ สังขชัย, ออนไลน) 
นอกจากน้ี โคชจะตองมีเทคนิคในการสรางแรงจูงใจ
ตามแนวคิดของเฮอรเบิรก (HerZberg, 1988, อาง
ถึงใน Glickman and other, 2001 : 83-84) กลาวถึง
แรงจูงใจท่ีมีความสำคัญในการติดตามชวยเหลือ  
ซ่ึงเปนกุญแจท่ีสำคัญท่ีจะชวยใหปรับปรุงงานใหบรรลุ
ความสำเร็จ โดยมีองคประกอบดานแรงจู งใจ 
(Motivation Factors) มีดังน้ี ความเปนไปไดของโอกาส
เจริญกาวหนา (Possibility of Growth) ความกาวหนา
ในหนาท่ีการงานท่ีสูงข้ึน (Advancement) การไดรับ
การใหเกียรติยกยองหรือยอมรับ ( Recognition)  
ความรับผิดชอบจากงานที่ปฏิบัติ (Responsibility) 
การประสบผลสำเร็จ (Achievement) ซ่ึงแนวคิดสำคัญ
เก่ียวกับทฤษฎีแรงจูงใจ มีแนวคิดในการติดตาม
ชวยเหลือดังน้ี สรางเง่ือนไขใหครูมีความสนุกกับการ
ทำงานครูจะสามารถปฏิบัติงานไดหากไมไดรับเง่ือนไข
ดังกลาวครูจะไมสามารถปฏิบัติงานได เง่ือนไขที่ครู
คาดหวังเปนสวนหนึ่งของความสัมพันธตอกันในการ

ทำงานหากเกิดความไมพึงพอใจในการทำงานจะทำให
งานไมบรรลุ ความสัมพันธที่ดีระหวางท่ีทำงานกับ
การปฏิบัติงาน และความรวมมือ แรงจูงใจเปนสิ่งท่ี
สำคัญในการปฏิบัติงาน หากขาดแรงจูงใจจะไมทำให

เกิดผลความไมพึงพอใจแกครูหรือกระทบความสัมพันธ
ในการปฏิบัติงาน องคประกอบดานแรงจูงใจมีความ
สำคัญเปนอยางมาก ความพึงพอใจในการทำงาน

ไมใชแรงจูงใจแตเปนผลจากการปฏิบัติงานของบุคคล
แตเปนผลมาจากการปฏิบัติงานมากกวา ผูบริหาร
และผูติดตามชวยเหลือท่ีใชความพึงพอใจในการทำงาน
เปนสิ่งจูงใจครู กลาวไดวาการใชมนุษยสัมพันธใน

การปฏิบัติงาน ซึ่งก็ยังไมสามารถพิสูจนไดวาเปนวิธี
หน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพ ผูบริหารและผูติดตามชวยเหลือ
ใหความสำคัญ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปน
เปาหมายที่ครูควรจะแสวงหาและไปใหถึงโดยการ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ  
ใชการติดตามชวยเหลือท่ีเนนทรัพยากรมนุษย (Human 
Resource Supervision) ซ่ึงไดรับการพิสูจนวาเปนการ
กำกับติดตามที่ดีวิธีหน่ึง เปนความจริงท่ีวาครูสวน
ใหญมีความคาดหวังกับที่จะตอบสนองกับทฤษฎีนี้
เปนอยางมาก จะเห็นไดวาการใชแรงจูงใจในการ
ติดตามชวยเหลือเปนสิ่งที่จำเปนอยางยิ่งในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนซึ่งในทฤษฎีแรงจูงใจ
น้ี วัชรา เลาเรียนดี (2552:71) ไดกลาวถึงความสำคัญ
ของการใชทฤษฎีแรงจูงใจในการติดตามชวยเหลือไว
วา การใชแรงจูงใจที่เปนวัตถุ เชน เงิน สิ่งของ หรือ
สภาพทางกายซึ่งบางทีอาจไมมีความหมายสำหรับ
คนบางคน การยกยองอาจมีความหมายมากกวา 
โอกาสของบุคคลไมเทากัน คือการที่ไดรับเกียรติหรือ
ตำแหนงที่มีอำนาจ สภาพทางกายที่พึงปรารถนา 
เชน การปรับปรุงสภาพแวดลอมในสถานท่ีทำงาน
การมีเครื่องใชในสำนักงานที่ทันสมัย หรือหองทำงาน
สวนตัวที่สะดวกสบาย ผลประโยชนทางอุดมคติเปน
ประโยชนทางอุดมคติ เปนผลประโยชนท่ีมีความหมาย
และมีอำนาจมากอยางหน่ึง แตหนวยงานหรือโรงเรียน
มักไมคอยใหความสนใจ เชน ความภาคภูมิใจ  

ความรูสึกท่ีพอใจในการปฏิบัติงาน ความดึงดูดใจใน
การปฏิบัติงาน เชน ความรูสึกเปนกันเองในหมูคณะ 
ไมแบงพรรคพวกในที่ทำงาน แตสภาพทางเศรษฐกิจ
และการศึกษาของแตละบุคคลในองคกรเปนอุปสรรค
ตอหนวยงานและสถาบันซึ่งควรตองพยายามลดชอง

วางของความแตกตางดังกลาว การปรับสภาพการ
ทำงานใหตรงกับวิธีที่บุคคลน้ันเปนนิสัยหรือมีเจตคติ 
เน่ืองจากทุกคนมีความเคยชินกับวิธีที่ตนเคยฝกและ

ปฏิบัติมา ถาจำเปนตองเปรียบจะตองใหความพยายาม
ในการโนมนาวจิตใจใหยอมรับโอกาส การมีสวนรวม
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อยางกวางขวาง การมีโอกาสในการมีสวนรวมใน 
การปฏิบัติงานทุกชนิดอยางกวางขวาง ชวยใหเกิด
ความรูสึกท่ีดี และความรูสึกท่ีตนมีความสำคัญตอ
หนวยงาน รูสึกมีเกียรติ ซึ่งเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติ
งานมากขึ้นได สภาพการทำงานและการอยูรวมกัน 
ในหมูคณะสภาพการอยูรวมกันในหมูคณะท่ีมีความ
สัมพันธ รูจักการอยางกวางขวาง สนิทสนมกลมเกลียว
เปนสิ่งที่จูงใจที่สำคัญอีกประการหน่ึง ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของดวงหทัย โฮมไชยะวงศ (2558 : 
บทคัดยอ) ไดทำวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนท่ีเนนการโคชและการดูแลใหคำปรึกษาแนะนำ
เพ่ือสงเสริมสมรรถนะครูประถมศึกษาของนักศึกษา
วิชาชีพครูมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนท่ีเนนการโคชและการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา
และศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน
กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาช้ันปที่ 3สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 20 คน
ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เคร่ืองมือที่ใช ไดแก รูปแบบการเรียนการสอนคูมือ 
แผนการสอนแบบทดสอบ แบบประเมินแผนการ 
จัดการเรียนรูความสามารถในการจัดการเรียนรู และ
คุณลักษณะเฉพาะของครูประถมศึกษาแบบสัมภาษณ 
แบบสอบถาม และแบบบันทึก วิเคราะหขอมูลโดย
การหาคา S.D. คาทีและการวิเคราะหเนื้อหาผลการ
วิจัย พบวา1) รูปแบบการเรียนการสอนมีช่ือวา “3P-CA 
Model” มีประสิทธิภาพเทากับ83.96/83.37 และ 
2) มีประสิทธิผลโดยนักศึกษามีความรูหลังเรียนสูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  
มีพัฒนาการดานความสามารถในการจัดการเรียนรู
และคุณลักษณะเฉพาะของค รูประถมศึกษา 
สูงข้ึนจากระดับ ปานกลางเปนระดับมากและมี 
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

  2.2 การประเมินความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีส ง เสริมการคิดอยางมี
วิจารณญาณของครูผูรับการโคช ในภาพรวมความ

สามารถในการจัดการเรียนรูของครูสังคมศึกษาท่ี
สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ มีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับมาก ( = 4.30, S.D. = 0.08) เมื่อพิจารณาพบ
วา พฤติกรรมหรือการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู ที่
สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณอยูในระดับมาก
ที่สุด คือ ใชเทคนิควิธีสอนที่สงเสริมการคิดอยางมี
วิจารณญาณ ( = 4.67, S.D. = 0.47) และประเมิน
ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณในระหวางเรียน
และใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน ( = 4.67, S.D.  
= 0.47) รองลงมา คือ ศึกษา วิเคราะห และนำผล
การประเมินการจัดการเรียนรูในครั้งกอนมาใชในการ
วางแผนการจัดการเรียนรูในครั้งน้ี ( = 4.33, S.D.  
= 0.47) ดำเนินการจัดการเรียนรูสอดคลองกับแผนการ
จัดการเรียนรูที่เตรียมไว ( = 4.33, S.D. = 0.47)  
ใชคำถามที่สงเสริมความรู และทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณโดยใหผูเรียนมีโอกาสตอบอยางท่ัวถึง  
( = 4.33, S.D. = 0.47) ใชคำถามหรือจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่สงเสริมทักษะ การคิดอยางมีวิจารญาณ
ที่ ค ร อบค ลุมอ งค ป ร ะกอบของกา ร คิ ดอย า ง 
มีวิจารณญาณ ไดแก การคิดวิเคราะหแยกแยะ  
การตีความ/แปลความ/การอธิบาย/ทำนาย และ 
กางลงสรุป ( = 4.33, S.D. = 0.47) ใชสื่อประกอบ
การเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคการ
จัดการเรียนรูและการสงเสริมทักษะการคิดอยาง  
มีวิจารณญาณ ( = 4.33, S.D. = 0.47) ตามลำดับ 
สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียอยูในลำดับต่ำสุด คือ อธิบายสาระ
ความรูตามลำดับ ชัดเจน เขาใจงาย ( = 4.00, S.D. 

= 0.82) ใหเวลาแกผูเรียนในการฝกคิด และตัดสินใจ
เพ่ือตอบคำถาม ( = 4.00, S.D. = 0.00) ประเมิน

การเรียนรูในระหวางเรียนและใหขอมูลยอนกลับแก 
ผูเรียน ( = 4.00, S.D. = 0.82) ตามลำดับ 
 สวนความสามารถในการเขียนแผนการ

จัดการเรียนรูนั้น พบวา ครูผูสอนสามารถดำเนินการ
เขียนแผนการสอนท่ีสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
มีคะแนน 80 คะแนน เม่ือเทียบเกณฑระดับคุณภาพ 
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คือ ดีมาก โดยครูสามารถเขียนไดครบองคประกอบ
ของแผนการจัดการเรียนรู สาระเน้ือหาท่ีสอนตรงตาม
มาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร สวนดานท่ีมีคะแนน
นอยท่ีสุด คือ ส่ือและแหลงเรียนรู พบวา ครูใชส่ือนอย 
แตไดมีการแนะนำใหนักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติม 
 จากผลการวิจัย พบวา กระบวนการโคช
ชวยพัฒนาบุคลากรไดซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
สมเกียรติ ทานอกและคณะ (2556 : บทคัดยอ) ไดทำ
วิจัยเร่ือง การพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบ
พี่เลี้ยง Coaching and Mentoring สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 
เปนการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือศึกษา
ผลการพัฒนาครูโดยใช กระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง 
Coaching and Mentoring สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1 และมี
วัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาสมรรถนะพ้ืนฐานดาน
ความรู และด านการป ฏิบั ติ ง านของ ผู บ ริ หาร 
ศึกษานิเทศก และครูในโครงการพัฒนาครูโดยใช
กระบวนการสรางระบบพี่เ ล้ียง Coaching and 
Mentoring และ (2) เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะพ้ืนฐาน
ดานความรูและดานการ ปฏิบัติงานของครู กอนและ
หลังการเขารวมโครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการ
สรางระบบพี่เ ล้ียง Coaching and Mentoring  
(3) เพื่อศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนา

ครูโดยใชกระบวนการ สรางระบบพ่ีเล้ียง Coaching 
and Mentoring ของผูบริหาร ศึกษานิเทศก และ 
ครู (4) เพื่อศึกษา ความสามารถในการสอนงาน  

(Coaching) และใหคำแนะนำ (Mentoring) ของ 
ผูบริหารศึกษานิเทศก และคณาจารยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา (5) เพ่ือศึกษาความสามารถใน
การออกแบบการจัดการเรียนรูของครู (6) เพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหนวยการเรียนรูท่ีครูจัดกิจกรรม

การเรียนรู และ (7) เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอ  
การพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง 
Coaching and Mentoring ผูเขารวมโครงการ 

ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 6 คน 
ศึกษานิเทศก จำนวน 4 คน และครู จำนวน 90 คนที่
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 1 ผลการวิจัยปรากฏผลดังน้ี  
1. หลังเขารวมโครงการผูบริหาร ศึกษานิเทศก และ
ครู มีสมรรถนะดานความรูอยูในระดับดี และดานการ
ปฏิบัติงานผูบริหาร ศึกษานิเทศก และครูมีสมรรถนะ
ดานการปฏิบัติงานอยูในระดับดี 2. สมรรถนะพ้ืนฐาน
ดานความรูของครูหลังเขารวมโครงการสูงกวากอน
เขารวมโครงการอยางมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 สวนสมรรถนะพ้ืนฐานดานการปฏิบัติงานของครู
หลังเขารวมโครงการสูงกวากอนเขารวมโครงการอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ผูบริหารมีความ
รูความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการ
สรางระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring อยูใน
ระดับต่ำ ศึกษานิเทศกมีความรูความเขาใจอยูในระดับ
ปานกลาง และครูมีความรูความเขาใจอยูในระดับ
ปานกลาง และโดยภาพรวมผูรวมโครงการพัฒนาครู
โดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง Coaching and 
Mentoring มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนา
ครู อยูในระดับ ปานกลาง 4. เม่ือสิ้นสุดโครงการ 
ผูบริหารมีความสามารถเก่ียวกับการสอนงานและให
คำแนะนำโดย ประเมินอยูในระดับดีเย่ียม ประเมิน
โดยครูอยูในระดับดี ศึกษานิเทศกประเมินความ

สามารถของตนเอง เก่ียวกับการสอนงานและ ใหคำ
แนะนำอยูในระดับดี ประเมินโดยครูอยูในระดับดี 5. 
ครูสวนใหญมีความสามารถในการออกแบบการจัดการ

เรียนรูในระดับดี 6. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหนวย
การเรียนรูที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู หลังเรียนสูงกวา
เกณฑที่ครูกำหนด และ สวนใหญผานเกณฑที่ครู
กำหนดไว และ 7. ผูบริหาร ศึกษานิเทศก และครูมี
ความพงึพอใจตอโครงการในภาพรวมอยูในระดับมาก 

  2.3 ผลการเรียนรูและความสามารถ
ในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา พบวา มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 12.75 
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คะแนน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.71 แสดง
วา คะแนนผลการเรยีนรูของนกัเรียนคอนขางกระจายสูง 
เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน 10 คะแนน ดวย
สถิติทดสอบคาที (One-Sample t-test) พบวา ผล
การเรียนรูเฉล่ียของผูเรียนแตกตางกับเกณฑมาตรฐาน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากผลการวิจัย ท่ีกลาวมาแลว น้ันการ
สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณ เปนทักษะที่สำคัญที่ควรสงเสริมและ
พัฒนาใหเกิดแกผูเรียน ซ่ึงสอดคลองกับหลักการจัดการ
เรียนรูแบบสรางความรู (Constructivist Teaching 
and Learning) เพราะความสัมพันธของสมองกับ
การเรียนรู ทำใหไดแนวทางการจัดการเรียนรูที่พัฒนา 
ผูเรียนโดยองครวม ซึ่งก็คือการพัฒนาท้ังรางกาย 
สติปญญา ความคิด วิธีคิด การเรียนรูตลอดชีวิต ทักษะ
การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตนเพ่ือสรางสรรคสังคม
ในท่ีสุด การจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการสรางความรู 
มีพื้นฐานจากความเช่ือท่ีวา ความรูเปนผลจากการ
สรางความรูดวยตนเอง ซึ่งหมายความวาผูเรียนเกิด
การเรียนรูดวยการจัดการกับความรูใหมเร่ืองใหม 
โดยการบูรณาการกับความรูความเขาใจท่ีมีอยูเดิม 
การเรียนรูเปนผลจากบริบทในการเรียน การสอน 
แนวคิด ความเชื่อ และเจตคติของผูเรียน Caine and 
Caine (1991, อางถึงในวัชรา เลาเรียนดี, 2553:  

74-75) และการเรียนการสอนการสรางความรูตาม
ทฤษฎีการสรางความรูถือวาครูมีบทบาทเปนผูอำนวย
ความสะดวกในการเปล่ียนแปลงมโนมต ิDevries (คศ.)  

(อางถึงในทิศนา แขมมณี, 2553: 95) กลาววา  
ในการเรียนการสอนแบบสรางความรู ครูจะมีบทบาท
ตางไปจากเดิมคือ จากการเปนผูถายทอดความรู 
และควบคุมการเรียนรู เปล่ียนไปเปนการใหความ
รวมมือ อำนวยความสะดวก และชวยเหลือผูเรียนใน

การเรียนรู กลาวคือ การเรียนการสอนจะตองเปล่ียน
จาก “Instruction” ไปเปน “Construction” คือเปล่ียน
จาก “การใหความรู” ไปเปน “การใหผูเรียนสราง 

ความรู” การประเมินผลการเรียนตามแนวคิดการสราง
ความรู เนนการประเมินที่เปนพัฒนาการของนักเรียน
และใหความสำคัญกับกระบวนการเรียนรูที่เกิดข้ึน
มากกวาผลลัพธซึ่งเปนความรูในเนื้อหาวิชาเฉพาะ 
สวนการประเมินจะเนนการวัดความสามารถซึ่งเปน
คุณสมบัติหลาย ๆ ดาน ประกอบดวยความสามารถ
ในการตั้งปญหา และแกปญหา ความสามารถในการ
สื่อสาร และทำงานรวมกับผูอื่น ความสามารถทาง
ดานเหตุผล ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความ
เขาใจในมโนคติที่ลึกซึ้ง ตลอดจนเจตคติที่ดีตอการ
เรียน (Watts and Fofili, 1998: 175) ซึ่งกระบวนการ
โคชจะชวยพัฒนาครูผูสอนใหไปแกไขหรือพัฒนา
นักเรียนในทิศทางที่ดีขึ้น ดังนั้น รูปแบบการเรียนการ
สอนท่ีจะมุงพัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในการ
คิดอยางมีวิจารณญาณไดนั้น ผูสอนจะตองพยายาม
ใชกลยุทธวิธีใหผูเรียนไดใชกระบวนการประมวลสิ่ง
ที่มาจากการทำกิจกรรมตางๆ จัดระบบความรูสรุป
เปนองคความรูดวยตนเองเปนหลักการสำคัญ  
(พิมพันธ เดชะคุปต, 2544 :15 ) ซึ่งสอดคลองกับงาน
วิจัยของนงนาฏ วงศคำ (2554) ศึกษาผลการใชวิธี
การจัดการเรียนรู 7 อี ที่เนนกิจกรรมการคิดอยางมี
วิจารณญาณ เร่ืองการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตท่ี
มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถดาน
การคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 4 โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร พบวา 1) นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนโดยการวิธีการจัดการ

เรียนรู 7 อี ที่เนนกิจกรรมการคิดอยางมีวิจารณญาณ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวิวิทยาสูงกวานักเรียน
ท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
ท่ีเรียนโดยการวิธีการจัดการเรียนรู 7 อี มีความสามารถ
ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณสูงกวาการจัดการ
เรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และ 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนโดย 

การวิธีการจัดการเรียนรู 7 อี มีความสามารถดาน 
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การคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพรพัฒน 
สัธนรักษาเวศ (2553 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการ
เรียนรู และความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
เร่ือง วิกฤตการณทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยการจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู พบวา ผลการเรียนรูกอนเรียน 
และหลังเรียน เรื่องวิกฤตการณทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่
เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ
อยูในระดับดี คือรอยละ 75.40 และมีความคิดเห็น
ตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู โดยภาพ
รวมเห็นดวยในระดับมาก โดยเรียนลำดับจากมากไป
นอย ไดแกดานประโยชนที่ไดรับ ดานกิจกรรมการ
เรียนรู และดานบรรยากาศการเรียนรูตามลำดับ ปยะ
นันท ธีรานุวัฒน (2554 : บทคัดยอ) ไดศึกษา 
การพัฒนาผลการเรียนรู และความสามารถดานการ
คิดอยางมีวิจารณญาณ เร่ืองประเด็นสำคัญทาง
ประวัติศาสตรไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
ดานการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู พบวา
ผลการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัย
สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีความสามารถ

ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมี
ตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู พบวา

โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยเรียงลำดับ
จากมากไปหานอย ไดแก ดานประโยชนที่ไดรับ ดาน
เน้ือหา ดานบรรยากาศ และดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตามลำดับ 
  2.4 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สำคัญ และความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนของครูผูรับการโคช  พบวา ความคิดเห็นของ

นักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสำคัญ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
( = 4.04, S.D. = 0.90) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียอยูในอันดับสูงสุด สองดานท่ี
เทากัน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก คือ ดานการเตรียม
การสอนท้ังเน้ือหาและวิธีการ ( = 4.34, S.D. = 0.79) 
และดานการฝกฝนกิริยามารยาทและนิสัยตามวิถี
วัฒนธรรมไทย ( = 4.34, S.D. = 1.06) รองลงมา 
คือ ดานการจัดกิจกรรมและสถานการณใหนักเรียน
ไดแสดงออกและคิดอยางมีวิจารณญาณ มีคาเฉล่ีย
อยูในระดับมาก ( = 4.31, S.D. = 0.69) ดานการจัด
กิจกรรมและสถานการณใหนักเรียนไดแสดงออก 
และคิดอยางมีวิจารณญาณ มีคาเฉล่ียอยูในระดับ
มาก ( = 4.05, S.D. = 0.78) ดานการสงเสริมกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรูจากกลุม พรอมทั้งสังเกตสวนดี 
และปรับปรุงสวนดอย มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก  
( = 4.03, S.D. = 0.76) ดานการสังเกตและประเมิน
พัฒนาการของนักเรียนอยางตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก ( = 3.96, S.D. = 1.27) ดานการใหนักเรียน
ฝกคิดฝกทำและปรับปรุงตนเอง มีคาเฉล่ียอยูในระดับ
มาก ( = 3.91, S.D. = 0.73) ดานการใชสื่อการเรียน
การสอน เพ่ือฝกคิด แกปญหาและการคนพบความรู 
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 3.91, S.D. = 0.94) 
ดานการจัดสิ่งแวดลอม บรรยากาศท่ีปลุกเรา จูงใจ

และเสริมแรงใหนักเรียนเกิดการเรียนรู มีคาเฉล่ีย 
อยูในระดับมาก ( = 3.89, S.D. = 0.78) ตามลำดับ 
สวนดานท่ีมคีาเฉลีย่อยูในอันดบัตำ่สดุ คอื ดานการใช

แหลงเรียนรูทีห่ลากหลายและเช่ือมโยงประสบการณกบั
ชีวิตจริง มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( = 3.63, S.D. = 1.18)

 สวนความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของครูผูรับการโคชโดยรวมมีคาเฉล่ีย
อยูในระดับมาก ( = 3.95, S.D. = 0.95) เม่ือพิจารณา

เปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียอยูในอันดับสูงสุด 
คือ นักเรียนทำกิจกรรมกลุมท่ีมีมากกวา 1 คนข้ึนไป 
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 4.47, S.D. = 0.61) 
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รองลงมา คือ นักเรียนช่ืนชอบการสอนของครู มีคา
เฉล่ียอยูในระดับมาก ( = 4.41, S.D. = 0.83) นักเรียน
สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจำ
วันได มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 4.13, S.D. = 
1.42) นักเรียนมีความเขาใจในเน้ือหา มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก ( = 4.06, S.D. = 0.78) นักเรียนได
แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออก มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก ( = 3.97, S.D. = 1.00) นักเรียนสรุปความ
รูความคิดและทักษะการคำนวณ มีคาเฉล่ียอยูในระดับ
มาก ( = 3.94, S.D. = 1.16) นักเรียนมีสวนรวมใน
การกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู มีคา
เฉล่ียอยูในระดับมาก ( = 3.91, S.D. = 0.77) นักเรียน
ศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง มีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับมาก ( = 3.75, S.D. = 0.81) นักเรียนรวมกำหนด
เกณฑการวัดผลหรือการไดคะแนน มีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับมาก ( = 3.50, S.D. = 0.95) ตามลำดับ สวน
ขอท่ีมีคาเฉล่ียอยูในอันดับต่ำสุด คือ นักเรียนมีสวนรวม
ในการสรางอุปกรณการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับปานกลาง ( = 3.31, S.D. = 1.18) 
 
ขอเสนอแนะ  
 จากขอคนพบในการวิจัยเร่ืองการพัฒนารูป
แบบการโคชเพ่ือพัฒนาความสามารถในการจัดการ
เรียนรูของครูสังคมศึกษาที่สงเสริมการคิดอยางมี

วิจารณญาณของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะดังนี้ 
ขอเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช 
 1. ผลการวิจัยท่ีพบวา รูปแบบการโคช 4R 

Steps มีประสิทธิภาพสามารถสงเสริมความสามารถ
ในการจัดการเรียนรูของครูผูสอนท่ีสงเสริมการคิด
อยางมีวิจารณญาณน้ัน เปนผลมาจากการวิเคราะห

ความตองการจำเปนของบริบทของครูผูสอนกลุมสาระ
สังคมศึกษา แผนกสามัญหญิงโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ 
ดังนั้น เมื่อตองการนำไปใชในการพัฒนาครู และ

นักเรียน จึงมีความจำเปนตองวิเคราะหความเปนได 
และความตองการจำเปนของบริบทน้ัน ๆ ดวย เพ่ือ
ใหรูปแบบนี้เกิดประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงคที่
ตองการประเมิน  
 2. ผลการวิจัยท่ีพบวา รูปแบบการโคช 4R 
Steps สามารถพัฒนาครูใหจัดการเรียนรูที่สงเสริมผู
เรียนใหมีการคิดอยางมีวิจารณญาณน้ัน แตเม่ือ
พิจารณาไปในประเด็นความรู ความสามารถในการ
โคช พบวา ครูผูสอนมีความรูเก่ียวกับการโคชในระดับ
ปานกลางเทาน้ัน ซึ่งหากครูไดรับการพัฒนามากขึ้น 
จะชวยใหสามารถพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ 
และนำไปสูการพัฒนาตนเองโดยไมตองมีการชี้นำ 
หรือที่เรียกวา การชี้นำตนเอง (Self-directed)  
 3. การจัดกิจกรรมที่มุงเนนการสงเสริม 
ผูเรียนใหเกิดการคิดอยางมีวิจารณญาณน้ัน ตองอาศัย
เวลาเพ่ือใหนักเรียนไดมีเวลาไตรตรอง หากการดำเนิน
กิจกรรมไมเปนไปตามกระบวนการ นักเรียนก็จะไม
สามารถบรรลุการคิดข้ันสูงได อีกท้ังกิจกรรมการเรียน
การสอน ไดแก วิธีการทางประวัติศาสตร การสืบเสาะ
หาความรู การเรียนแบบรวมมือ เปนตน สงเสริมการ
ใหเวลาเพ่ิมเติมในการทำกิจกรรมของนักเรียนโดย
การรวมคิดรวมทำ รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู และนำไปสู
ประเด็นคำถามที่เชื่อมโยงใหผูเรียนคิด 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนารูป
แบบการโคชแบบผสมผสานวิธีในการพัฒนาใหนักเรียน
เกิดทักษะการคิดขั้นสูง  

 2. ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนโดยใชสืบเสาะหาความรู การใชปญหา
เปนฐาน การใชโครงงานเปนฐาน และการใชภาระ
งานเปนฐานเพี่อเสริมสรางทักษะการทำงานอยางมี
ประสิทธิภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  

 3. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับกระบวนทัศน
ใหมในการจัดการเรียนรูสังคมศึกษาโดยใชกระบวนการ
โคชเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดอัตลักษณคาทอลิก 
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 4. ควรมีการ วิจัย เ ก่ียวกับการพัฒนา
หลักสูตรสังคมศึกษาท่ีเนนการจัดการเรียนท่ีสราง
องคความรูดวยตนเอง เพ่ือสงเสริมทักษะของผูเรียน
ในศตวรรษที่ 21  
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 ผูแตงคือ Clint Swindall เปนผูบริหารและ
ประธานบริษัท Verbalocity, Inc. ซึ่งเปนบริษัทท่ีให
บริการดานการฝกอบรมการจัดสัมมนาและการให 
คำปรกึษาทัว่ไปเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผูนำซึง่ผูแตง
ไดเสนอแนวทางการเปนผูนำแบบมสีวนรวม 3 รปูแบบ
คอื 1) ภาวะผูนำแบบช้ีนำ (Directional Leadership) 
ผูนำตองทำใหผูใตบังคับบัญชาตระหนักเห็นความสำคัญ
ของเปาหมายหลักขององคการ ทำใหพวกเขาเห็นความ
สำคัญของหนาท่ีที่พวกเขารับผิดชอบ กำหนดทิศทาง
การดำเนินงานขององคการ 2) ภาวะผูนำแบบจูงใจ  
(Motivational Leadership) ผูนำตองสรางแรงจูงใจให
ผูใตบงัคับบัญชาของตน ชีเ้สนชัยหรือเปาหมายใหพวก
เขาไดเห็น แสดงความยกยองชมเชยเม่ือพวกเขาประสบ
ความสำเร็จตามเปาหมายท่ีมุงหวัง 3) ภาวะผูนำองคการ 

(Organizational Leadership)ผูนำตองกำหนดโครงสราง
องคการและวัฒนธรรมขององคการที่ชัดเจนไมยึดติด
กับตัวบุคคล ผูใตบังคับบัญชาตองไดรับการมอบหมาย
ภาระงานหรือหนาท่ีที่เหมาะสม มีความสำคัญและ
ทาทายความสามารถของพวกเขา 

 ผูเขียนไดกลาวถึงสภาพการทำงานปจจุบนัท่ี
สมาชกิในองคการขาดความมุงมัน่ทุมเทในการทำงาน
ที่แทจริง และมีพฤติกรรมการทำงานแบบขาดการ

สวนรวม ผูนำในปจจุบันตองสามารถสรางวัฒนธรรม

องคการท่ีสงเสริมใหผูใตบงัคบับญัชามีสวนรวมในการ
ทำงานที่แทจริงและมีผลการปฏิบัติงานสูง ซึ่งผูเขียน
ไดเสนอแนวทาง หรือ how to ในการสรางวฒันธรรม
การมีสวนรวมในองคการ เชน แนวทางการสรางแรง
สนับสนุนจากสมาชิกองคการ การเตรียมองคการ ให
พรอมรับความเปล่ียนแปลง การจดัชองทางการตดิตอ
สื่อสารภายในองคการท่ีเปนอิสระ การสรางแรงจูงใจ
ใหสมาชิกองคการดวยการช่ืนชมในความสำเร็จที่เกิด
ขึ้น การสรางสมดุลระหวางชีวิตการทำงานและชีวิต
สวนบุคคล การจัด สภาพแวดลอมการทำงานท่ีด ี 
โดยผูแตงแสดงความเห็นวา ขณะน้ีองคการและบริษทั
ตางๆ ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอ่ืนๆ
ตางกำลังประสบปญหาใหญคือ สมาชิกขององคการ

ขาดแรงจงูใจ ขาดความรกัความผกูพนัตอองคการ 
 ผูเขียนไดสื่อเน้ือหาผานเร่ืองเลา (Fable) 
เกี่ยวกับผูจัดการมือใหมเพื่อใหผูอานไดเห็นภาพและ

สามารถเขาใจเน้ือหาของหนังสือไดงายข้ึน และเพ่ือ
เปนการเชื่อมโยงเน้ือหาหรือประเด็นสำคัญที่ผูเขียน
ตองการส่ือกับสถานการณในการทำงาน โดยผูจดัการ
หนุมมือใหมชื่อ “Seth Owen” บัณฑิตจบใหมที่เขา
ทำงานท่ีบริษทั Halifax ในรฐั Texas ซึง่เขาตองดแูล

รบัผิดชอบผูใตบงัคับบญัชา 25 คน ทัง้น้ี Seth มเีพือ่น
รวมงานท่ีเปนผูจัดการระดับเดียวกันอีก 3 คนคือ Aaron 
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ผูมอีธัยาศัยดีและมีความจรงิใจตอผูอืน่ Jill ผูเปนมิตร
แตคอนขางขาดความม่ันใจในตนเอง Carmen ผูตรง
ไปตรงมาและคอนขางกาวราวและด้ือร้ันกับทุกคนแมแต
กบัหวัหนาของพวกเขาท่ีชือ่ Hannah Jaxson หลังจาก
ที ่Seth เขาไปทำงานไดไมนานหวัหนาของเขาก็แจงให
พวกเขาทราบวา บริษัทตองการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม
องคการ โดยตองการใหสมาชิกองคการมีความ
กระตือรอืรนและมีความทุมเทในการทำงานมากข้ึนซึง่
ทมีงานของ Seth มผีลการปฏิบตังิานตำ่ทีส่ดุ ทำใหเขา
ตองพยายามอยางหนกัท้ังในการปรบัตัวเขากับหนาท่ี
การเปนผูจัดการมือใหมและหนาท่ีในการสรางความ
เปลี่ยนแปลงตามความตองการของบริษัท นั่นคือการ
สรางใหลูกทีมหรือผูใตบังคับบัญชาของเขาเกิดความ
รกัความผกูพันตอองคการและมีความมุงม่ัน ทุมเทแรง
กายและแรงใจในการทำงานมากย่ิงข้ึน ซ่ึงจากคำแนะนำ
ของหวัหนาของเขา “Hannah Jaxson” ทำใหเขารูจกั
ภาวะผูนำแบบมีสวนรวม (Engaged Leadership) ซึง่
ประกอบ ดวย 1) ภาวะผูนำแบบช้ีนำ (Directional 
Leadership) 2) ภาวะผูนำแบบจูงใจ(Motivational 
Leadership) และ 3) ภาวะผูนำองคการ (Organizational 
Leadership) 
 ในการประชุมของบริษัทประจำเดือน
มกราคม Hannah ไดแจงใหผูจัดการทั้งสี่คนทราบวา 
บริษัทไดวาจาง Gallup Organization ใหมาทำการ

สำรวจการ มีส วนร วมของพ นักงานในบ ริษั ท 
(Employee Engagement Survey) โดย Gallop จะ
ทำการสำรวจพนักงาน 2 ครั้งในเดือนมกราคมและ
เดือนธันวาคมและโบนัสของพนักงานรวมถึงของ

ผูจัดการจะขึ้นอยูกับผลการสำรวจของ Gallop วามี

พฒันามากนอยเพียงใด ทัง้นี ้Gallop เปนบรษิทัใหคำ
ปรึกษาระดับสากลที่มีชื่อเสียงดานความรูเกี่ยวกับ
ทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงาน กลุมลูกคาและ

ประชากรโลก ซึ่งเนนใหคำปรึกษา 3 ดานคือ การให 
คำปรกึษาดานกลยุทธ การพัฒนาภาวะผูนำ การวจิยั
และวิเคราะหขอมลู ซึง่ Gallop จะสงมอบผลการวิเคราะห
และคำแนะนำใหแกลูกคาเพ่ือเปนแนวทางในการ 

แกปญหาของลูกคาและจากผลการสำรวจ Q12 ของ
บริษทั Gallop พบวา บริษทั Halifax ที ่ Seth ทำงาน
อยูมพีนักงานเพียง 29 % ทีม่คีวามมุงม่ันทุมเทใหกบั
การทำงานอยางแทจรงิพนักงานอกี 54% คอนขางขาด
ความกระตือรอืรนในการทำงานและพนักงานอีก 17% 
ขาดความกระตือรือรนในการทำงานอยางจริงจังนอกจาก
นีผ้ลการสำรวจยังแสดงใหเหน็วา พนกังานของบริษทั
ขาดความเขาใจในการดำเนินงานขององคการและพวก
เขารูสึกวาพวกเขาทำงานหนักแตไมไดรับการยอมรับ 
จากผลการสำรวจไดพบประเด็นท่ีนาสนใจหลาย 
ประเด็น เชน ความจำเปนในการสรางความรวมมือ
และการสนับสนุนจากพนักงานกลุมแรก (กลุม 29%) 
เพ่ือผลักดันในเกดิอิทธิพลและการเปลีย่นแปลงท่ีดตีอ
พนักงานกลุมท่ี 2 (กลุม 54%) การสรางทีมผูบริหารที่
มีวิสัยทัศน เปาหมายและทิศทางการดำเนินงาน
สอดคลองกัน มีระบบการส่ือสารท่ีเปดเผยและเปดกวาง
ทำใหพนักงานรูและเขาใจเปาหมายทิศทางและความ
คาดหวงัขององคการทีม่ตีอพวกเขา ผูจดัการควรสราง
แรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาและแสดงการยกยองชมเชย
ความสำเร็จของพวกเขา แมความสำเร็จนัน้เปนความ
สำเร็จเล็กๆนอยๆ การใหทางเลือกกับพนักงานไดเลือก
ตารางการทำงานท่ียืดหยุน การปรับสภาพแวดลอม
และบริบทการทำงานท่ีเหมาะสมและยุติธรรม ทั้งน้ี 
Seth พบวา การชืน่ชมพฤติกรรมหรอืผลการทำงานทีด่ี

ของผูใตบงัคบับญัชาจะไดผลลัพธทีด่กีวาการตำหนิใน
ขอผิดพลาดของพวกเขาการรูจักความรูความชำนาญ
ของผูใตบังคับบัญชา การมอบหมายงานท่ีเหมาะสม

กบัความรูความถนดัและความสามารถของบคุคล การ
พัฒนาทีมงานใหมีความเขมแข็งและใหพวกเขาตระหนัก
เห็นความสำคัญของเปาหมายขององคการมากกวาผล
ประโยชนของตนเอง การลดชองวางระหวางวัยของ
บุคคลในองคการ ดวยการพยายามทำความเขาใจวา

คนตางรุนตางวยักนัยอมมคีวามเชือ่ คานยิม ความคดิ
และความตองการท่ีแตกตางกันดวย การสรางวัฒนธรรม
องคการที่เปดโอกาสใหพนักงานไดทดลองผิดลองถูก 

ไมตำหนิหากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น การเปดโอกาสให
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ปที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤศจกิายน 2559 -ธนัวาคม 2559) 

เกดิการแลกเปลีย่นเรียนรู การใหอสิระแกพนกังานใน
การทำงาน การสรางกลยุทธองคการท่ีมุงเนนการสราง
ความสำเร็จที่ยั่งยืนโดยการพัฒนาบุคลากรในการ
สืบทอดตำแหนงและการกำหนดเสนทางอาชีพท่ีชัดเจน 
(Succession Plan Andcareerpath) 
 สิ่งท่ี Seth ไดเรียนรูจากการประชุมกับ 
Hannah และผลการสำรวจของ Gallop ทำให Seth ใช
เวลาในแต ละวันในการทักทายทำความสนิทสนมกับ 
ผูใตบงัคับบัญชาของตนอยางสมำ่เสมอใหเวลาในการ
ทำความรูจกัพวกเขา เปนรายบุคคลใสใจศึกษาวาผูใต
บังคับบัญชาคนไหนมีความต้ังใจทำงานมากกวาคน
อื่นๆ และพยายามสรางความรวมมือกับบุคคลเหลา
นั้นในการสรางความเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมและ
วิธีการปฏิบัติงานของสมาชิกคนอ่ืนๆในทีมใหมี
ประสิทธิผลและประสทิธิภาพมากขึน้ นอกจากนี ้ Seth 
ยงัแสดงความช่ืนชมในผลการทำงานของพวกเขาและ
ขอบคุณในความพยายามทุมเททำงานของพวกเขา 
ภายในเวลาไมนาน ผลการปฏิบตังิานของทีม Seth ก็
ขยับสงูข้ึนเร่ือยๆ หลงัจากท่ีเปนทมีซึง่มผีลงานรัง้ทาย
ติดตอกันมาหลายป Seth ไดแสดงความขอบคุณทีม
งานของเขาเปนรายบุคคลและแสดงใหผูใตบังคับบัญชา
ของตนเห็นวา Seth มีความภาคภูมิใจที่ไดทำงานกับ
ทมีงานของเขา สวนทีมของ Aaron ผูจดัการอีกคนก็มี
การเปล่ียนแปลง โดย Aaron ไดคิดคนวิธีการท่ีนาสนใจ
คือการแขวนกระด่ิงไวในออฟฟสของทีมเขา และเมื่อ
พวกเขาสามารถทำงานไดสำเร็จตามเปาหมายท่ีกำหนด

ใหกบัตนเอง พวกเขาจะสัน่กระดิง่ใหเสยีงดัง นอกจาก
จะเปนการประกาศความสำเร็จของพวกเขาแลวยัง
เปนการกระตุนใหสมาชิกของทีมอื่น ๆ ในบริษัทเกิด

ความอยากรูอยากเห็นวาทีมงานของ Aaron ทำอะไร
และพวกเขาส่ันกระด่ิงเพราะอะไรผลการทำงานของ
ทมีงานท้ังส่ีทมีก็พฒันาสูงข้ึน ซึง่สอดคลองกบัผลการ
สำรวจของ Gallop ทีพ่บวาพนกังานมีสวนรวมมากข้ึน 
มีความรักความผูกพันและความมุงม่ันทุมเทในการ

ทำงานมากข้ึนและพนักงานก็ไดรับโบนัสรางวัลตามที่

คาดหวังและบทเรียนที่สำคัญที่ผูจัดการไดเรียนรูก็คือ
ความจำเปนในการมผีูนำทีเ่ขมแขง็และการมีสวนรวม
อยางจรงิจงัจากสมาชกิทกุคนในองคการ 
 โดยธรรมชาติแลวมนุษยไมไดมลีกัษณะนิสยั
เกียจครานหรือขาดความใสใจในการทำงานโดยปกติ
เมื่อแรก บรรจุเขาทำงานบุคคลจะมีความต่ืนเตนและ
ความกระตือรือรนท่ีจะทำงานหรอืเผชญิหนากับความ
ทาทาย แตตอมา หากบุคคลไมใสใจทำงานหรือขาด
แรงจูงใจในการทำงาน นั่นแสดงใหเห็นวาการบริหาร
จัดการขององคการน้ัน ๆ ตองมี ขอผิดพลาดบางประการ 
ผูนำหรือผูบริหารองคการอาจไมใหความสำคัญกับ
บคุลากร ไมเปดโอกาสใหพนักงานไดม ีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นหรือตัดสินใจ ทั้งน้ีในการเลือกใช
ภาวะผูนำแบบมีสวนรวม (Engaged Leadership) 
นั้นสามารถเลือกใชในระดับการบริหารที่แตกตางกัน
ไป เชน ในการบริหารระดับสูงอาจใชภาวะผูนำแบบ
ชี้นำคือ การกำหนดเปาหมายและทิศทางการดำเนิน
งานขององคการ และในการบริหารระดับกลางอาจใช
ภาวะผูนำแบบจงูใจ คอื การยกยองชมเชย สรางขวญั
กำลงัใจใหพนักงาน เปนตนผูเขยีนไดเสนอวา ผูบรหิาร
องคการท่ีมปีระสทิธิผลตองใหความใสใจกับภาวะผูนำ
แบบมีสวนรวมทัง้สามแบบ และไดนำเสนอเน้ือหาของ
หนังสือโดยเรียกวาความทาทาย 12 ประการ (12 
Challenges) ซึง่เนือ้หาชวงแรกเปนการเลาเรือ่ง (Fable) 

ของ Seth ในการทำงานทีบ่รษิทั Halifax และแบงการ
นำเสนอเนือ้หาอืน่ ๆ ออกเปน 4 สวนดงัน้ี  
 1. ภาวะผูนำแบบชี้นำ (DIRECTIONAL 

LEADERSHIP) 
  Challenge One: Recruit Support 
from the Top 29 Percent  
  Challenge Two: Prepare the 
Organization for Change  

  Challenge Three: Let Them Know 
How They Contribute  
 Challenge Four: Constantly Communicate 

Progress 
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 2. ภาวะผูนำแบบจงูใจ (MOTIVATIONAL 
LEADERSHIP) 
 Challenge Five: Lead with Positive 
Motivation 
 Challenge Six: Celebrate Small Successes  
 Challenge Seven: Encourage Life 
Balance for All Employees  
 Challenge Eight: Create a Fair Work 
Environment  
 3. ภาวะผูนำองคการ (ORGANIZATIONAL 
LEADERSHIP) 
 Challenge Nine: Identify and Position 
the Appropriate Talent  
 Challenge Ten: Build a Bridge between 
Generations 
 Challenge Eleven: Move toward Real 
Empowerment  
 Challenge Twelve: Establish a Strategy 
to Maintain Success  
 4. คุณลักษณะหลักของผูนำ (THE 
IMPORTANCE OF CHARACTER CORE) 
 นอกจากผู เ ขียนจะ ส่ือประเด็นสำคัญ 
3 ประเด็นท่ีเก่ียวกับภาวะผูนำแบบมีสวนรวม (Engaged 
Leadership) ซึง่ประกอบดวย 1) ภาวะผูนำแบบชีน้ำ  
(Directional Leadership) 2) ภาวะผูนำแบบจูงใจ  
(Motivational Leadership)และ 3) ภาวะผูนำองคการ  

(Organizational Leadership) แลวผูเขียนยังได 
เสนออีกแนวคิดทีส่ำคญัคอื คณุลกัษณะหลักของผูนำ  
(Character Core) ซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจของภาวะ
ผูนำท้ังสามแบบทีก่ลาวขางตน เปนทีย่อมรับกนัทัว่ไป
วาคุณธรรมของบุคคลเปนส่ิงสำคัญ หากผูนำขาด
คุณธรรมในการทำงาน บุคคลน้ันยอมตองขาดคุณธรรม

ในการดำเนินชีวิตดวย นอกจากน้ี สมาชิกในองคการ
จะคอยเฝาดูพฤติกรรมการทำงานของผูนำของตนเอง
วาผูนำกระทำในส่ิงที่พูด และพูดในส่ิงที่ทำหรือไม 

เปนการพิจารณาความสอดคลองระหวางการกระทำ

กับคำพูด ความจริงใจและความตรงไปตรงมาของบุคคล
ทีเ่ปนผูนำ  
 จากการอานหนังสือเลมน้ีสามารถสรุปไดวา 
“Engaged Leadership : Building a Culture to 
Overcome Employee Disengagement” ของ Clint 
Swindall มจีำนวน 213 หนาทำใหผูอานสามารถอาน
จบไดในเวลาไมนาน โดยผูเขียนแบงหนังสือออกเปน
สองสวนหลกัคอื สวนที ่1 ของหนงัสือเปนเรือ่งเลาทาง
ธุรกิจ (Businessfable) เพ่ือสรางความรูความเขาใจ
เก่ียวกับสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในองคการและสวนท่ี 2 
ของหนังสือเปนแนวทางการรับมือกับปญหาความ
ทาทายท่ีองคการตองเผชิญ 12 ประการ โดยแนวปฏิบัติท่ี
ผูเขยีนหนังสือเลมน้ีนำเสนอน้ันเหมาะสำหรับผูบรหิาร
ระดับกลางและระดับตนมากกวาผูบริหารระดบัสูงและ
เน้ือหาก็มคีวามเหมาะสมกับผูบรหิารมอืใหมมากกวา
ผูบริหารที่มากดวยประสบการณ แมวาผูเขียนจะเร่ิม
ตนหนงัสือดวยเร่ืองเลาเกีย่วกบัผูจดัการมอืใหม Seth 
Owenทำใหผูอานเห็นภาพและเขาใจเน้ือหาไดงายข้ึน 
แตเร่ืองราวทีน่ำเสนอก็เปนเหตกุารณทีส่ามารถเกิดขึน้
ไดท่ัวไปในองคการหรือบริษัทตางๆ มีการเดินเร่ืองเรียบ
งายและตรงไปตรงมา ซึ่งผูอานสามารถคาดเดาไดไม
ยากนกั เรือ่งเลาของหนงัสอืเลมนีจ้งึไมจงูใจผูอานเทา
ทีค่วร แตอยางไรก็ด ีนบัไดวาเปนหนังสอืทีม่ปีระโยชน
เน่ืองจากไดรวบรวมขอมลูแนวทางการเผชิญปญหาให
กับผูบริหารมือใหมและแนะนำใหผูอานไดรูจักกับแนวคิด

ภาวะผูนำแบบมีสวนรวมในการบริหารจัดการกับปญหา
บุคลากรขาดแรงจูงใจในการทำงาน ปญหาบุคลากร
ขาดความมุงม่ันทุมเทและความผูกพันกับภาระงานท่ี
รบัผดิชอบ ซึง่แนวคิดทีผู่เขยีนนำเสนอก็สอดคลองกับ
แนวคิดของนักคิดดานภาวะผูนำท่ีมชีือ่เสยีงหลายทาน 

เชน Warren Bennis หรือ John C. Maxwell ซึ่งขอ
เสนอแนะแนวทางในการแกปญหาดังกลาวมีหลาย

ประเด็นท่ีนาสนใจ เชน การเตรยีมองคการใหพรอมรบั
ความเปลีย่นแปลง การสรางความรวมมือจากสมาชกิ
ในองคการ เปนตน 
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ปที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤศจกิายน 2559 -ธนัวาคม 2559) รายชื่อผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer Review) 
ปที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2559 – ธันวาคม 2559) 

ผูทรงคุณวุฒิภายใน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรภัสสร อินทรบำรุง 
 2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.น้ำมนต   เรืองฤทธิ์ 
 3.  อาจารย ดร.มานิตา ลีโทชวลิต อรรถนุพรรณ 
 4.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวรรณ   วณิชวัฒนวรชัย 
 5.  อาจารย ดร.สิรินทร ลัดดากลม บุญเชิดชู  
 6.  รองศาสตราจารย ดร.สุเทพ   อวมเจริญ (เกษียณอายุราชการ) 
 7.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกนฤน   บางทาไม 
 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรันยพล  วิวรรธมงคล 
  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติคม  คาวีรัตน 
  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง 
 3.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปญญา  ทองนิล 
  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 4.  อาจารย ดร.พลวัต   วุฒิประจักษ  
  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 5.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.มารุต  พัฒนผล 
  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 6.  อาจารย ดร.มิ่งขวัญ  ภาคสัญไชย 

  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 7.  รองศาสตราจารย ดร.วารีรัตน  แกวอุไร 
  ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 8.  อาจารย ดร.วินัยธร   วิชัยดิษฐ  

  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 9.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิภารัตน  แสงจันทร  
  ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระเทพ  ปทุมเจริญวัฒนา  
  ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 11.  อาจารย ดร.อัจศรา  ประเสริฐสิน 
  สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2559 -ธนัวาคม 2559) แนะนำผูเขียน 

แนะนำผูเขียน 

อาจารยอาทิตยญา  โพธิ์สวย 
สถานที่ทำงาน/ที่อยู ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 
E-Mail : audyathitya03@gmail.com 
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ - 
 
อาจารยอพัชชา  ชางขวัญยืน 
สถานที่ทำงาน/ที่อยู ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
E-Mail : apatchac57@email.nu.ac.th 
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
 
อาจารย ดร.พีรเทพ  รุงคุณากร 
สถานที่ทำงาน/ที่อยู ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
E-Mail : stardestiny2000@yahoo.com 
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ - 
 
อาจารย ดร.นันทวัฒน  ภัทรกรนันท 
สถานที่ทำงาน/ที่อยู ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
E-Mail : thong_nantawat@hotmail.com 
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ - 

 
อาจารย ดร.ยุวรี  ผลพันธิน 
สถานที่ทำงาน/ที่อยู  ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
E-Mail : yuwaree2828@gmail.com 

สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ วิจัยการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา 
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วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤศจกิายน 2559 -ธนัวาคม 2559) แนะนำผูเขียน 

รองศาสตราจารย ดร.นพพร  จันทรนำชู 
สถานที่ทำงาน/ที่อยู ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
E-Mail : nopporncu@gmail.com 
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ เศรษฐศาสตรการศึกษา พัฒนศึกษา 
 
อาจารยสายทอง ธัญนายก   
สถานทีท่ำงาน/ทีอ่ยู โรงเรยีนเทศบาลสรรพสามิตบำรงุ อำเภอพระนครศรอียธุยา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13000 
E-Mail : phin1706@gmail.com 
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ - 
 
อาจารยพัชรพร  ศุภกิจ 
สถานที่ทำงาน/ที่อยู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
E-Mail : pacharaporn.wis@gmail.com 
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ หลักสูตร การสอน และการนิเทศ 
 
อาจารยภัทรา  อุนทินกร 
สถานที่ทำงาน/ที่อยู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
E-Mail : untinagon@hotmail.com 
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ หลักสูตร การสอน และการนิเทศ 
 
นางสาวมยุรี เจริญศิริ 
สถานที่ทำงาน/ที่อยู กองการศึกษา เทศบาลนครออมนอย อำเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130 
E-Mail : charoensiri.app@gmail.com 
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ หลักสูตร การสอน และการนิเทศ 

 
อาจารยวีรยุทธ  พลายเล็ก 
สถานที่ทำงาน/ที่อยู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
E-Mail : weerayuth6802@yahoo.com 
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ หลักสูตร การสอน และการนิเทศ 
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วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2559 -ธนัวาคม 2559) การเสนอบทความเพื่อพิมพเผยแพร 

นโยบายการจัดพิมพ 
วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เปนวารสารวิชาการ โดยกำหนดพิมพเผยแพร 
ปการศึกษาละ 2 ฉบับ (มิถุนายน-ตุลาคม และ 
พฤศจิกายน-มีนาคม) คณะศึกษาศาสตรจัดพิมพขึ้น
เพ่ือเปนการสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารย ขาราชการ 
นักวิชาการศึกษาและนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
และสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ไดมีโอกาสเสนอผลงาน
วิชาการเพ่ือเผยแพรและแลกเปล่ียน วิทยาการในสาขา
ศึกษาศาสตรและสาขาที่เกี่ยวของ 

 
เรื่องเสนอเพื่อตีพิมพ 

ผลงานวิชาการท่ีรับตีพิมพ อาจเปน บทความ
วิชาการ บทความวิจัย บทปริทัศนหนังสือ (Book 
Review) บทความท่ีเสนอเพื่อตีพิมพจะตองไมเคย 
ตีพิมพเผยแพรในวารสารใดมากอน และไมอยูใน
ระหวางพิจารณาของวารสารอ่ืน บทความที่นำเสนอ
เพ่ือตีพิมพจะตองผานการกล่ันกรองและพิจารณา
จากผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่ เ ก่ียวของกับหัวขอ 
ของบทความนั้นๆ ในลักษณะ Peer Review  
ผูทรงคุณวุฒิน้ีไดรับการแตงต้ังโดยคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากนี้บทความท่ีได 

รับการตีพิมพตองไดรับความเห็นชอบจากกอง
บรรณาธิการและกองบรรณาธิการมีสิทธ์ิในการแกไข
บทความตามความเหมาะสม 

 
การเตรียมตนฉบับ 

บทความวิชาการ บทความวจิยั หรือบทปรทิศัน 
หนังสือ อาจนำเสนอเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
ก็ได ใหพิมพตนฉบับดวยกระดาษขนาด A 4  
หนาเดียว โดยใชฟอนท Angsana UPC ขนาด 16 
ความยาวประมาณ 10-15 หนา ใหสงบทความพรอม

แผนดิสเกตตไดที่บรรณาธิการ    

 บทความทุกประเภทตองมีสวนประกอบ
ทั่วไปดังนี้ 

1. ชื่อเร่ือง ชื่อผูเขียน (ครบทุกคนกรณีที่
เขียนหลายคน) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2. วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด และตำแหนง 
ทางวิชาการ (ถามี) ของผูเขียนทุกคน 
3.  หนวยงานท่ีสังกัด (สาขาวิชา/ภาควิชา

คณะพรอมสถานท่ีติดตอ หมายเลขโทรศัพท และ 
E-mail Address) 

4.  ชื่อเรื่องประจำหนา (running title)  
หรือชื่อเรื่องยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 บทความวิชาการหรือบทความวิจัยตอง
มสีวนประกอบเพิม่เตมิคอื ตองมบีทคดัยอ (abstract)  
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวรวมกัน
ประมาณ 200 คำ โดยโครงสรางของบทความวิชาการ
ควรประกอบดวย บทนำ ตัวบทความหลัก บทสรุป  
และเอกสารอางอิง บทความวิจัยควรประกอบดวย  
บทนำ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา อภิปรายผลสรุป/ 
ขอเสนอแนะ และเอกสารอางอิง 

บทปรทิศันหนงัสอื มคีวามยาวรวมประมาณ 
5-10 หนา สวนโครงสรางของบทความใหเหมาะสมกับ

บทปรทิศันหนังสอืและตอนทายใหมเีอกสารอางองิ เชนกนั 
กรณีท่ีมีตารางหรือรูปประกอบ ตองแยกออก

จากเนื้อเรื่อง รูปถายอาจเปนภาพสี ขาว-ดำ สไลด  

ภาพวาด ควรวาดดวยหมึกอินเดียอิงค หรือ
เปนไฟลคอมพิวเตอร (JPEG, GIF) หรือภาพที่พรินต
จากเครื่องพิมพเลเซอร 

 
การอางอิงและการเขียนเอกสารอางอิง 

กรณีผูเขียนตองระบุแหลงที่มาของขอมูลใน
เน้ือเร่ืองใหใชวิธีการอางอิงในสวนเน้ือเร่ืองแบบนาม-
ป(author-date in text citation) โดยระบุชื่อผูแตง 

การเสนอบทความเพ่ือพิมพเผยแพรในวารสารศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤศจกิายน 2559 -ธนัวาคม 2559) การเสนอบทความเพื่อพิมพเผยแพร 

ที่อางถึง พรอมปที่พิมพเอกสาร ไวขางหนาหรือ 
ขางหลังขอความท่ีตองการอางองิเพือ่บอกแหลงท่ีมาของ 
ขอความนั้น และอาจระบุเลขหนาของเอกสารที่อาง
ก็ไดหากตองการ กรณีที่อางมาแบบคำตอคำตองระบุ
เลขหนาของเอกสารที่อางทุกครั้ง และใหมีการอางอิง
สวนทายเลม (Reference) โดยการรวบรวมรายการ
เอกสารท้ังหมดที่ผูเขียนอางอิงในการเขียนบทความ
จัดเรียงรายการตามลำดับตัวอักษรผูแตง ภายใตหัวขอ 
เอกสารอางอิงสำหรับบทความท่ีนำเสนอเปนภาษ
ไทย และ Reference สำหรับบทความที่นำเสนอเปน
ภาษาอังกฤษโดยใชรูปแบบการเขียนเอกสารอางอิง
แบบ APA (American Psychology Association)  
(หาอานเพ่ิมเติมไดจากหนังสือ Publication Manual 
of the American Psychological Association)  
ดังตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิงตอไปนี้ 
1. หนังสือ 
ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อเรื่อง. (ฉบับพิมพ). สถานที่

พิมพ: ผูจัดพิมพ 
บำรุง โตรัตน. (2534). การออกแบบงานวิจัยสาขา 

ภาษาศาสตรประยุกต.  นครปฐม : โรงพิมพ  
 มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
Carver, R. P. (1984).  Writing a publishable 

research report in education, psychology, 
 and related disciplines.  Springfiled,  IL  
 : Charles  C Thomas. 
2. บทความในวารสาร 

ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปที ่ 
(ลำดบัที)่, เลขหนาทีบ่ทความปรากฏในวารสารท่ีอาง. 
สุกรี รอดโพธ์ิทอง. (2535). “การออกแบบคอมพิวเตอร 

 ชวยสอน,” วารสารรามคำแหง, 15, 13, 
40-49. 

Klimoski,  R.,  & Palmer,  S. (1993).  The ADA and 

the hiring process in organizations. 
Consult ing Psychology Journal :  
Practice and Research, 45, 2, 10-36 

3.  บทความ/เรื่อง/ตอน ในหนังสือรวมเรื่อง 
ช่ือผูแตง. (ปท่ีพิมพ). ช่ือบทความ. ใน ช่ือบรรณาธิการ  
 (บรรณาธิการ), ชื่อหนังสือ (หนาที่บทความ 
 ปรากฏ). สถานที่พิมพ :  ผูจัดพิมพ. 
เสรี ลีลาภัย. (2542). เศรษฐกิจชาตินิยมในประเทศ 

กำลังพัฒนาและสถานการณในประเทศไทย.  
 ใน ณรงค เพช็รประเสรฐิ (บรรณาธิการ), 1999  

จุดเปลี่ยนแหงยุคสมัย (หนา 90-141). 
กรุงเทพฯ :  ศูนยศึกษาเศรษฐศาสตรการเมือง 

 คณะเศรษฐศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย. 
Bjork, R.A.(1989).  Retrieval inhibition as and 

adaptive mechanism in human memory.   
 In H.L. Roediger III & F.I.M. Crail (Eds.), 

Varieties of memory & consciousness 
(pp. 309-330).  Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

4.  บทความเผยแพรในอินเตอรเน็ต 
4.1 วารสารอินเตอรเน็ต 
 4.1.1 วารสารอินเตอรเนต็ทีพ่มิพเผยแพร 

ในวารสารปกติดวย (Internet articles based on a 
print source) 

ช่ือผูแตง. (ปท่ีพิมพ). ช่ือบทความ.  ช่ือวารสาร, 
ปที่ (ลำดับท่ี), เลขหนาท่ีบทความปรากฏในวารสาร 
ที่อาง, วัน เดือน ป ที่สืบคนจากที่อยูของเว็บไซต 
VandenBos, G., Knapp,  S., & Doe, J. (2001).  

Role of reference elements in the 
selection of resources by psychology 
undergraduates. Journal of Bibliographic  

 Research, 5, 117-123.  Retrieved October 

13, 2001, from http://jbr.org/articles.html. 
 4.1.2 วารสารอินเตอรเนต็ทีพ่มิพเผยแพร 

เฉพาะในอินเตอรเน็ต (Internet articles) 

 ชื่อผูแตง, (ป,เดือนที่พิมพ). ชื่อบทความ  
ชือ่วารสาร, ปที ่(ลำดบัท่ีหรอืลำดบับทความ), วนั เดอืน ป 
ที่สืบคน, จาก ที่อยูของเว็บไซต 
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Fredickson, B.L. (2000, March 7).  Cultivating 
positive emotions to optimize health 
and wellbeing. Prevention & Treatment, 3,  

 Article 0001a.  Retrieved November 20,  
 2000, from http://journalsapa.org/

prevention/volume3/pre00300001a.html. 

4.2 บทความหรือเอกสารเผยแพรบนอินเตอรเน็ต
(Nonperiodical documents on the Internet) 
 ชื่อผูแตง, (ป, เดือน ที่พิมพ). ชื่อบทความ. 

วัน เดือน ป ที่สืบคน, จากที่อยูของเว็บไซต 
Glueckauf, R.L., Whitton, J., Baxter, J., 
Kain, J., Vogelgesang, S., Husson, M., 
et al. (1988, July). Videocounseling for 
families of rural teens with epilepsy 
project  update. Retrieved October 8, 
1988, from http://www.telehealth.net/
subscribe/newslettr_4a.htmll#1. 
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