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วารสารศึกษาศาสตรฉบับนี ้มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เปนปที ่ 13  ฉบับท่ี 1  ซึง่เนือ้หาในวารสารฉบับน้ียงัคงความ
เขมขนของเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวของกับการศึกษาและการพัฒนา
คณุภาพการศึกษาอยางรอบดาน ปจจบุนัการศึกษาไทยมุงไปที่
การพัฒนาทักษะแหงศตวรรษที ่ 21 คอนขางมากและชัดเจน 
เชน การพัฒนาหลกัสูตร การจัดกิจกรรมการเรยีนรู การพัฒนา
สือ่การสอนฯ  ตางใหความสำคัญกบัทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ซึง่
ถอืเปนทิศทางทีด่ใีนการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนไทย เพราะ
จะชวยสงเสรมิใหเยาวชนนำไปใชในการดำรงชีวติประจำวันได 
ชวยใหผูเรียนสามารถประยุกตความรูทีไ่ดในหองเรยีน สูวถิชีวีติ
จรงิในสังคมไดอยางลงตวั  

หากกลาวถงึ  “การศกึษาไทย 4.0”  คงเปนทีท่ราบกนัดวีาหมายถึง แนวทางของการจดัการศึกษาทีจ่ะ
สงเสรมิใหเยาวชนรุนใหมเกิดแนวคดิของทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ขณะเดยีวกันก็เปนผลมาจากทกัษะในศตวรรษ 
ที ่ 21 เชนกัน ซึ่งเปนการสรุปใหเห็นถึงบทบาทของการจัดการศึกษาท่ีตองใชการวิจัย การทดลอง และวิธีการ 
ทางวิทยาศาสตรมาใชในการพัฒนาระบบการศึกษา และนำมาใชในกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 
ใหสามารถเรียนรูไดเทาทันเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนตลอดเวลา  บทความในวารสารฉบับน้ีได 
นำเสนอเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที ่ 21 ไวอยางครบดาน  
อาทิ การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยใช STEM การใชเทคโนโลยีกับเด็กปฐมวัย การสอนประวัติศาสตร 
กับการคิดอยางมีวิจารณญาณกลยุทธการสอนภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 กับการคิดช้ันสูง การจัดการเรียนรู 
ทีส่งเสรมิการเรยีนรูอยงมีความสุขของผูเรียน ฯลฯ 

ซึง่แตละบทความไดรบัการพิจารณาจากผูทรงคณุวฒุทิีม่คีวามเชีย่วชาญตามสาขาวิชา  กองบรรณาธกิาร
วารสารศึกษาศาสตร หวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนแรงบันดาลใจในการมุงพัฒนาเผยแพรผลงานวิชาการ 
ของประเทศใหขบัเคล่ือนไปขางหนา และสามารถเปนแหลงขอมลู รวบรวมองคความรูทีห่ลากหลายอันจะนำพาให 
ผูอานสรางสรรคและพฒันาตนเอง สงัคม และประเทศสบืตอไป  

สุดทายบรรณาธิการในนามคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีสง
บทความอันเปนประโยชนยิง่มาเผยแพรในวารสารฉบับน้ี  และทางกองบรรณาธิการยินดีตอนรบับทความวิจยัและ
บทความวิชาการอ่ืนๆ ในสาขาที่เก่ียวของกับการศึกษา เพ่ือการลงตีพิมพอยางตอเนื่อง นักวิจัย นักวิชาการ  
อาจารย นกัศึกษา สามารถนำเสนอผลงานมายังกองบรรณาธกิาร ซึง่เราจะเปนส่ือกลางในการเผยแพรผลงาน 
เผยแพรองคความรูใหมๆ  และมุงมัน่ทีจ่ะควบคมุคณุภาพของผลงานอยางมีมาตรฐาน เพ่ือการศกึษาของไทยได
พฒันาอยางยัง่ยนืและกาวสูระดบัสากลตอไป   

สำหรับทานทีส่นใจสามารถสงผลงานผานทาง E-mail : edu.journal.su@gmail.com และติดตามอาน
วารสารผานเว็ปไซตของคณะศึกษาศาสตรไดทาง www.educ.su.ac.th ซึ่งเปนอีกชองทางหนึ่งท่ีสะดวก และ
สามารถเขาถงึไดตลอดเวลา  
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STEM TO STEAM PLUS STREAM AND STEMM ในการจัดประสบการณการเรียนรู 
สิรินทร  ลัดดากลม บุญเชิดชู 

* อาจารย ดร. ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

STEM TO STEAM PLUS STREAM AND STEMM  
ในการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
Stem to Steam Plus Stream and Stemm  
in the Learning Provision for Early Childhood Development 

 
สิรินทร  ลัดดากลม บุญเชิดชู* 

 

บทคัดยอ 

สะเต็ม (STEM) คือ โปรแกรมการศึกษาท่ีบูรณาการในดานวิทยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี  
(Technology) วิศวกรรมศาสตร (Engineering) และคณิตศาสตร (Mathematic) เขาดวยกันเพื่อใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับ ภายหลังมีการเพ่ิมหลักการและทักษะทางดานศิลปะ (Arts) การอาน  
(Reading)  และดนตรี (Music) จึงมีคำวา STEAM, STREAM และ STEMM เกิดขึ้นมาอีก การนำแนวคิดของ 
STEM มาใชในการจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยการเชื่อมโยง STEM, STEAM, 
STREAM และ STEMM เขาดวยกัน เพราะเก่ียวของกับทุกทักษะท่ีเปนพ้ืนฐานของชีวิตไมวาจะเปนการคิด 
การใหเหตุผล การอาน ศิลปะ และดนตรี ที่สอดคลองกับธรรมชาติและพัฒนาการท้ัง 5 ดานของเด็กปฐมวัย
อันประกอบดวยดานรางกาย สังคม อารมณ สติปญญา และการสื่อสารการนำแนวคิดSTEM มาใชในการจัด
ประสบการณระดับปฐมวัย จึงควรเปนรูปแบบ STEM TO STEAM PLUS STREAM AND STEMM  โดยใช
หลัก Triple P Plus P ประกอบดวย 1) Plearn - Based Classroom (หองเรียนที่แสนเพลิดเพลิน) 2) Project 
- Based Learning (การเรียนรูที่ใชโครงการเปนฐาน) 3) Problem - Based Learning (การเรียนรูที่ใชปญหา
เปนฐาน)  ผนวกกับ Professional – Based Teaching  (การจัดประสบการณการเรียนรูอยางครูมืออาชีพ)
ผานการจัดหลักสูตรท่ีผสานกับกิจกรรมประจำวันตามหลักสูตร กอใหเกิดการเรียนรูอยางสมดุลและมีความหมาย 
นำไปสูการพัฒนาเด็กใหมีทักษะการเรียนรูในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นและการดำรงชีวิตตอไป 

 
 STEM is an educational model that integrates Science,Technology, Engineering  

and Mathematics to use in the event of instruction at all levels.  STEAM, STREAM and STEMM are 
added in Arts, Reading and Music. The concept of STEM experiences for early childhood development 
by linking STEM, STEAM, STREAM and STEMM together, it involves all the skills that are the basis 
of life, whether it is thinking , reasoning, reading , Arts and Music in line with the nature and 
development of five areas of early childhood. This includes physical, social, emotional intelligence 
and communication.STEM concept used in the early childhood experience. It should be a model 
STEM TO STEAM PLUS STREAM AND STEMM by using Triple P Plus P that consists of 1) Plearn - 
based classroom 2) Project - based Learning3) Problem - based Learning combined with Professional - 
based Teaching through the course , which combines the six activities. Contributes to a balanced 
and meaningful studieswith  the acquisition process of  learning in the higher levels and life skills. 
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บทนำ 
แนวคิด เกี่ ยวกับสะเต็มศึกษา (STEM 

Education) ไดแพรหลายในสหรัฐอเมริกามามากกวา 
20 ป แตสำหรับประเทศไทยแลวถือวาเปนเรื่องใหม 
ในแวดวงการศึกษาสะเต็ม (STEM) คือ โปรแกรม 
การศึกษาทีบ่รูณาการในดานวิทยาศาสตร (Science) 
เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร (Engineering)
และคณิตศาสตร (Mathematic) เขาดวยกัน โดยมี 
จดุมุงหมายในการสงเสรมิใหผูเรยีนมีความสนใจใครรู  
มีการแสวงหาคำตอบดวยตนเอง โดยการคิดและ 
การใหเหตุผล รวมท้ังการใชทักษะตาง ๆ รวมกันใน
การเรยีนรู ในประเด็นตาง ๆ  

สะเต็มศึกษาในระยะแรกไดถูกนำมาใชจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะท่ีเปนมาตรฐานใน
การปฏิบตั ิหรือชดุของทกัษะ (Skill Sets) ใหสามารถ
นำไปใชจรงิในการดำรงชีวติและประกอบอาชีพได โดย
มีฐานคิดวาใหสะเต็ม เปนการบูรณาการและการ
ประยุกตในการเรียนวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
เพราะคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรถูกนำมาใชแก
ปญหาในสภาพความเปนจริงท่ีทาทายของโลก (Bertram, 
2014) ดงันัน้ในการเรียนวชิาทางดานคณติศาสตรและ
วิทยาศาสตรจึงใหผสานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร เขาดวยกันเปน 
ชุดของทักษะที่ประกอบดวย ทักษะการเรียนรูและ 
การประยุกตในสวนของเน้ือหา (Learn and Apply 
Content) การบูรณาการเน้ือหา (Integrate Content) 

การแปลความและการส่ือสารสารสนเทศ (Interpret 
and communicate information) การคนควาหาคำตอบ 
(Engage Inquiry) การใหเหตุผล (Engage in Logical 
Reasoning) ความรวมมือในการเรียนเปนทีม (Collaborate
as a Team) และการใชเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม (Apply 

Technology Appropriately) (Gibillisco, 2013) ทกัษะ
ดงักลาวจึงไดถกูนำมากำหนดเปนแนวทางการพัฒนา 
ผูเรยีนดวยวิธกีารสอนตามแนวคดิสะเตม็ 

จากน้ันมีการขยายแนวคิดและเช่ือมโยง STEM 
มาสู STEAM, STREAM และ STEMMในการจัดการ
เรียนรูท่ีเช่ือมโยงกัน  โดย STEAM เพ่ิมตัว A คือ ศิลปะ  
(Arts) สวน STREAM เพ่ิมตัว R คือ การอาน (Reading) 
และตวั A คอื ศลิปะ (Arts)  สวน STEMM เพิม่ตัว M 
คือ ดนตรี (Music)ซ่ึงการขยายและเช่ือมโยงมาสูแนวคิด
เหลาน้ีอยูบนพืน้ฐานทีว่าศาสตรตาง ๆ ในโลกน้ีมไิดมี
เพียงแตในดานวิทยาศาสตร (Sciences) หากยังมี
ศาสตรอืน่ ๆ อกีเชนศิลปศาสตร (Liberal Arts) และ
มนุษยศาสตร (Human Science) ที่เกี่ยวของกับ
สุนทรียศาสตรและจริยศาสตร ซึ่งมีสัมพันธกันอยาง
กลมกลืน และยังเปนการใชสมองท้ังสองซกีของมนุษย
อกีดวย หากจะพจิารณาถงึความสมัพนัธของส่ิงตาง ๆ 
ในโลกน้ีแลว การสรางสรรคสิง่ตาง ๆ ประกอบไปดวย
ความสมัพันธในเชงิของโครงสราง (Structure) ซึง่เปน
เร่ืองในทางวิศวกรรมศาสตร โดยมีพื้นฐานมาจาก
คณติศาสตรและวทิยาศาสตร นำมาสูการออกแบบซึง่
ตองผสานกับศลิปะ และเมือ่ตองลงมอืในการสรางข้ึน
มาใหประสบความสำเร็จจำเปนตองมีการใชเทคโนโลยี
ตาง ๆ เขามาประกอบ เปนตน ดงัท่ีจะเห็นวาแนวคิด
ของ STEM จึงเปนแกนของทุกส่ิงทุกอยางในส่ิงท่ีมนุษย
กระทำ  และเช่ือมโยงกับทุกส่ิงไมวาจะเปนศิลปะ ดนตรี 
กฬีา หรอืการเกษตร(Bertram, 2014) การเพ่ิมศาสตร
ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาผูเรียนมาผสมผสานกับแนวคิด
สะเต็ม นับวาเปนการสรางสรรคแนวคิดการเรียนรู 

ท่ีตองการพัฒนาผูเรียนไวอยางรอบดานและสอดคลอง
กับมิติการเปล่ียนแปลงทางวิทยาการและเทคโนโลยี 
ทีเ่กดิขึน้ 
 
สะเตม็กบัการศกึษาปฐมวยั 

สำหรบัการศึกษาในระดับปฐมวยัหากจะนำ
แนวคดิของ STEM มาจัดประสบการณเพือ่พฒันาเดก็
น้ันตองมีการเช่ือมโยง STEM, STEAM, STREAM และ 

STEMM เขาดวยกัน เพราะเก่ียวของกับทุกทักษะท่ี
เปนพืน้ฐานของชีวติไมวาจะเปนการคิด การใหเหตผุล 

STEM TO STEAM PLUS STREAM AND STEMM ในการจัดประสบการณการเรียนรู 
สิรินทร  ลัดดากลม บุญเชิดชู 
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การอาน ศิลปะ และดนตร ีที่สอดคลองกับธรรมชาติ
และพัฒนาการท้ัง 5 ดานของเด็กปฐมวัยในยุคใหมนี ้
อันประกอบดวยการพัฒนาในดานรางกาย สังคม 
อารมณ สติปญญาและการส่ือสาร อันเปนพิสัย 
และทักษะ(Domain and Skills) ท่ีสำคัญของการพัฒนา
เด็กปฐมวัยในปจจุบัน(Best Start Expert Panel on 
Early Learning, 2007) โดยมุงเนนการพัฒนาไปสูความ
ยัง่ยืน (Sustainable) ซึง่ตองพัฒนาคนเปนศูนยกลาง 
และการเ ร่ิมตนพัฒนาท่ีถูกท่ีควรตองเ ร่ิมตนใน 
เดก็ปฐมวยั ดงัทีอ่งคการ UNICEF ไดกลาวไววา “เดก็
เปนพ้ืนฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน”(Children are  
the Foundation of Sustainable Development)  
(UNICEF, 2015)การเล้ียงดูและการใหการศึกษาท่ีดี
จึงเปนเร่ืองท่ีมีความสำคัญอยางย่ิงซ่ึงผูท่ีเก่ียวของจำเปน
ตองพจิารณาถึงแนวทางท่ีเหมาะสมในการพัฒนาเด็ก
ทามกลางสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  
ฐานชีวติของเดก็ในชวงปฐมวัยจะสงผลตอการดำเนนิ
ชวีติไปตลอดชวงวยั ดงัน้ันในชวงแรกของชวีติจึงไมใช
เพียงแตการพัฒนาเด็กในดานสุขภาพและรางกายเพียง
อยางเดยีว หากตองพฒันาในดานสตปิญญา อารมณ-
สังคม ควบคูกันไปดวย แมในระยะตนของชีวิตจะมี
เวลาเพียงไมมากนักแตเปนชวงระยะเวลาที่สำคัญ 
ในการพัฒนาเด็กใหเปนทรัพยากรบุคคลซึ่งเปนทุน
ทางสังคม ในการขจัดความยากไร สงเสริมการสราง
ผลผลิตทางดานเศรษฐกิจลดความเหล่ือมล้ำทางสังคม 

ดงัจะเห็นไดวาการพัฒนาท่ียัง่ยืนจำเปนตองอาศัยหรือ
มีทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพเปนปจจัยสำคัญ ซ่ึงหาก
การพฒันาเดก็ปฐมวยัไมสอดคลองกับแนวคดิดงักลาว 
จึงเปนเรื่องยากที่จะประสบความสำเร็จ การพัฒนา
คณุภาพของมนษุยทำไดโดยการศึกษา และการศึกษา

มีความสำคัญกับมนุษยในทุกชวงวัยและตลอดชีวิต 
(Katz, 2010) กจิกรรมทางการศกึษาท่ีบคุคลพึงไดรบั
โดยผานรปูแบบและแนวทางทีเ่หมาะสมในการจัดการ
ศึกษาแตละระดับ หรือการใหการศึกษาผานกระบวนการ

ทางสงัคม (Socialization) 

การนำแนวคิดของ STEM มาจัดประสบการณ
เพ่ือพัฒนาเด็ก โดยมีความมุงหมาย คือ การจัด
ประสบการณเพ่ือบูรณาการทักษะท่ีจำเปนในการดำรง
ชีวิตโดยการนำหลักการของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
วิศวกรรมและคณิตศาสตรมากำหนดปญหาใหเด็ก 
ไดคิดคนหาคำตอบ แกปญหา และลงมือทำกิจกรรม
ตาง ๆ ที่ตอบสนองตอพัฒนาการทำใหเด็กไดพัฒนา
ทักษะท้ังในดานการเขาใจเหตุผล รูจักคิด ตั้งคำถาม
และคนหาคำตอบจากการเลนหรือปฏิบัติกิจกรรม 
ที่ผานการออกแบบโดยบูรณาการแนวคิดของ STEM 
กบัส่ิงตาง ๆ รอบตัวเดก็ 

ดงัรายงานการวิจยัท่ีมกีารนำสะเต็มศึกษามา
จดัประสบการณในระดับปฐมวยั พบวา เกิดผลดตีอตวั
เด็ก เด็กสามารถเรียนรูไดอยางรวดเร็ว เชนการศึกษา
ของ Aronin & Floyd (2013) อางถึงใน พรทิพย  
ศิริภัทราชัย, 2556) สรุปไววา การเริ่มสอน STEM 
Education ในระดับปฐมวัยเพ่ือตอบสนองตอการพัฒนา
ทางสติปญญาโดยเฉพาะอยางย่ิงทำใหเด็กเล็ก ๆ พัฒนา
ทักษะทางปญญาดานวิศวกรรมศาสตรไดการใชสื่อ
เทคโนโลยีเชนiPadและ Tablet เพ่ือพัฒนาการสอน STEM 
Education ซึง่พบวาเด็กในระดับปฐมวยัสามารถพฒันา
ไดเปนอยางดสีอดคลองกบั Katz (2010) ทีก่ลาวไววา 
แนวโนมของประเทศสหรฐัอเมรกิาอกี 20 ปหรอืมากกวา
นัน้ มคีวามเปนไปไดอยางสงูทีเ่นนการสงเสรมิสนับสนนุ

เด็กใหมีความพรอมในการเรียนโดยการสอนในทาง
วชิาการทีเ่ปนรปูแบบ (Academic Formal) สูการเรยีนรู
เพ่ือเสริมสรางปญญาท่ีเกีย่วของกับการใหเหตุผลการ

ตั้งสมมุติฐานการคาดคะเน การทำนายการใชทฤษฎี
หรอืกำหนดทฤษฎีเปนตนและส่ิงเหลานีเ้ปนธรรมชาติ
ของการเรียนรูของเด็กในชวงท่ีเด็กอยูในการศึกษาระดับ
ปฐมวยัโดยปรบัเนือ้หาในทางวิชาการสูการจัดหองเรียน
ปนเลน (Play – Based Classroom) เพ่ือจัดประสบการณ

ตามธรรมชาติทีส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก สะเต็มศกึษา 
จึงเปนนวัตกรรมการสอนที่ถูกนำมาใชในการจัด
ประสบการณการเรยีนรูระดบัปฐมวยัไดอยางเหมาะสม 
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ปที่ 13 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2558-ตุลาคม 2558) 

หลักการเรียนรู STEM TO STEAM PLUS STREAM 
AND STEMM ในระดบัปฐมวยั 

จากแนวคดิสะเตม็ (STEM) ทีม่กีารขยายผล
นำศาสตรท่ีเก่ียวของมาบูรณาการใชในการจัดการเรียนรู
ดงัทีก่ลาวมาแลวขางตน สำหรับการจัดประสบการณ
การเรียนรูระดับปฐมวัยรูปแบบ STEM TO STEAM 
PLUS STREAM AND STEMM ที่เหมาะสมกับ
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กโดยใชหลักทริปเปล 
พี พลัส พี (Triple P Plus P) ซ่ึงประกอบดวย 3 หลักการ
ดงันี ้

1) หองเรียนท่ีแสนเพลิดเพลิน (Plearn- Based 
Classroom) คำวา Plearn มาจากการรวมคำวา Play 
กบั Learn ซึง่ชยัอนนัต สมทุรวณชิ (2542)อธบิายวา 
เพลินคือ การเรียนรูโดยกระบวนการเลนเรียนการศึกษา
ปฐมวัยมีพื้นฐานการพัฒนาเด็กผานการเลน เปนการ
เรียนปนเลน ดังน้ัน หองเรียนที่แสนเพลิดเพลิน  
มีหลักการในการจัดการเรียนรูที่เนนความเปนเหตุ 
เปนผล การใหเด็กไดตั้งสมมติฐานในการเรียนรู และ
ไดคนควาหาคำตอบดวยตนเอง จากการต้ังคำถาม 
การสอบถาม การสัมภาษณ เนนรูปแบบกิจกรรมใน
หองเรียนท่ีมีความทาทายตามชวงวัย โดยใหเด็กได
ลงมอืปฏิบตักิจิกรรมดวยตนเอง การจัดประสบการณ
ในหองเรียนจะตองใหความสำคัญในการทำงานของ
สมองทั้ง 2 ซีก เพ่ือใหเกิดความสมดุลในการเรียนรู 
เนนการบูรณาการวิทยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี 

(Technology) วศิวกรรมศาสตร (Engineering) และ
คณติศาสตร (Mathematic) เขาไปในการจัดการเรยีนรู
ทั้ง 6 กิจกรรมหลัก ในรูปแบบกิจกรรมที่สนุกสนาน 

เชน การเลนเกม การทดลอง การแกปญหาใน
สถานการณจำลอง การทัศนศึกษา การประกอบอาหาร 
เปนตน ซึ่งในทุก ๆ กิจกรรมจะตองคำนึงถึงความ

เหมาะสมของกิจกรรมกับชวงวัยของเด็ก และตองจัด
กิจกรรมใหเกิดความสมดุลท้ังดานวิชาการ และดาน
ความสรางสรรค หรือสามารถเพิม่เติมหนวยการเรียนรู
ทีเ่กีย่วของกับ STEM เขาไปในโครงสรางของหลกัสตูร

สถานศกึษา 
2) การเรียนรูทีใ่ชโครงการเปนฐาน (Project 

- Based Learning) การเรียนรูทีใ่ชโครงการเปนฐาน
นั้น ในการจัดประสบการณสำหรับเด็กปฐมวัย ม ี
รูปแบบการจัดประสบการณหน่ึงที่เรียกวาการจัดการ
เรียนรูแบบโครงการ (Project Approach) ซึ่งมคีวาม
สอดคลองกับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มใน
เดก็ปฐมวยั โดยมหีลกัการคอื การจดัการเรยีนรูในเรือ่ง
ใดเร่ืองหน่ึง ทีเ่กิดจากความสนใจของผูเรียน โดยเด็ก
หรือครูเปนผูกำหนดหัวขอเร่ืองท่ีตองการเรียนรู เนน
การแสวงหาคำตอบดวยตนเองอยางลุมลึก ดวยวธิกีาร
ตาง ๆ ที่ไดเสนอข้ึนในการจัดการเรียนรู การท่ีเด็กได
เรียนรูในรูปแบบท่ีใชโครงการเปนฐาน เด็กจะไดใชความ
สามารถกระบวนการทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
ในการกำหนดประเดน็การเรยีนรูตามความสนใจ การ
คนหาคำตอบ การปฏิบัติกิจกรรม และการสรุปองค
ความรูภายใตหลักการของความคิดสรางสรรค ซ่ึงผสาน
ทักษะทางดานศิลปะมาสูการสรางสรรคชิ้นงานของ
เดก็ แนวคดิ การเรียนรูทีใ่ชโครงการเปนฐาน (Project - 
Based Learning) เปนแนวคิดท่ีอยูภายใตพื้นฐาน 
การคิดอยางเปนระบบ (Systematic Thinking) โดย
การใชสมองซีกซาย เมื่อเด็กไดสรางสรรคชิ้นงานจะมี
การใชสมองซีกขวา รวมท้ังการใหเด็กส่ือสารหรือนำ
เสนอความคิดของตนเองอันเปนความสามารถทาง
ดานภาษา ซ่ึงผสานกันกอใหเกิดพัฒนาการท่ีบูรณาการ 
STEM, STEAM, STREAM และ STEMM ผานกิจกรรม

การเรยีนรูแบบโครงการพืน้ฐานทีเ่ดก็ไดปฏบิตั ิ
3) การเรยีนรูทีใ่ชปญหาเปนฐาน (Problem - 

Based Learning) เปนรูปแบบการเรยีนรูทีต่อบสนอง

การเปล่ียนแปลงของโลกยุคใหม เพราะเปนการเรียนรู
ทีฝ่กใหเดก็ไดคดิเปน ทำเปน แกปญหาเปน เดก็เปนผู
ทีส่ำคัญท่ีสดุ มบีทบาทเปนผูกำหนดวิธกีารแกปญหา 
กำหนดส่ือ วัสดุ อุปกรณในการแกปญหา เปนผูนำเสนอ
แนวความคิด และสรปุองคความรู รวมไปถงึรบัผดิชอบ

ผลการเรยีนรูและประเมินตนเองในการเรียนรู รปูแบบ
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ปที่ 13 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2558-ตุลาคม 2558) 

การจัดการเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐาน (PBL) เปนรูป
แบบที่สอดคลองกับหลักการและแนวคิดของสะเต็ม
เน่ืองจากบทบาทของวิทยาศาสตรในสะเต็ม ชวยพัฒนา
ใหเด็กมีทกัษะการคิดและแกปญหาอยางเปนระบบคดิ
อยางเปนเหตเุปนผลคดิสรางสรรคคดิวิเคราะหวจิารณ
มีทักษะที่สำคัญในการสืบคนขอมูลความรูสามารถ
ตดัสนิใจโดยใชขอมลูทีห่ลากหลายและประจักษพยาน
ทีต่รวจสอบได (ชลาธิป สมาหิโตม, 2557) นอกจากน้ี
การแกปญหาตองอาศัยเหตุผลตามหลักการของ
คณติศาสตร ขัน้การกำหนดปญหาและการแกปญหา
ตองอาศยัหลกัการของวิศวกรรมศาสตร และใชแนวคดิ
ของเทคโนโลยีมาเปนกระบวนการแกปญหา เปนตน 
ซึ่งในการจัดประสบการณเรียนรูรูปแบบนี้ในระดับ
ปฐมวยั ตองใหเดก็เปนผูกำหนดประเด็นปญหาอนัเกดิ
จากความสนใจ จากส่ิงแวดลอมรอบตัวเพ่ือใหเด็กได
พฒันาความคิดรวบยอดไปสูขอเท็จจริงหรือการเขาใจ
ความเปนจรงิไดมากยิง่ข้ัน  

ในการจัดประสบการณตามแนวคิด STEM 
TO STEAM PLUS STREAM AND STEMM ในระดบั
ปฐมวัย ผูท่ีมีบทบาทสำคัญ คือ ครู โดยครูตองมีลักษณะ
เปนการจัดประสบการณการเรียนรูอยางครูมืออาชีพ  
(Professional – Based Teaching) ความเปนมืออาชีพ
ครูตองเร่ิมจากการท่ีครูมีความสนใจ เขาใจ และตระหนัก
ถึงความสำคัญของการสอนโดยใชสะเต็ม ในการพัฒนา
เด็กปฐมวัยอันเปนพ้ืนฐานไปสูการพัฒนาทักษะใน

ระดับทีส่งูข้ึน ครตูองเปล่ียนบทบาทจากการใหความรู 
มาเปนผูกระตุนเพ่ือใหเด็กไดคนควาหาความรูไดดวย
ตนเอง เปลี่ยนบทบาทจากผูสอนมาเปนผูสนับสนุน
และอำนวยความสะดวกในเร่ืองของการสรางองคความรู 
ส่ือการสอนและแหลงการเรียนรู ส่ิงสำคัญสำหรับความ

เปนมืออาชีพของครูคือ การที่ครูมีความสนใจ ใสใจ 
และสงัเกตเด็กถงึผลการเรยีนรูทีส่ะทอนศกัยภาพของ
เด็กเพื่อนำมาใชในการสงเสริมเด็กไดเหมาะสมตาม

ความสนใจ ความถนัดและศักยภาพของเด็กแตละบุคคล 
 

หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัทีบ่รูณาการ STEM TO 
STEAM PLUS STREAM AND STEMM 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ท่ีบูรณาการSTEM, 
STEAM, STREAM และ STEMM สามารถปฏิบัติได
อยางเหมาะสมเน่ืองจากธรรมชาติของหลักสูตรปฐมวัยมี
ลักษณะท่ีตองประกอบดวยสวนตางๆ ท่ีมีความสัมพันธ
กบัการเรยีนรูและการพฒันาเดก็ ดานรางกาย อารมณ
จติใจ สงัคมและสติปญญา เปนหลกัสตูรทีส่มัพนัธกบั
ธรรมชาติของเด็กปฐมวัยที่มีความอยากรูอยากเห็น 
และมีความสนใจส่ิงตาง ๆ รอบตวั โดยการใชคำถาม
กระตุนใหเด็กไดรับการสืบเสาะและสำรวจ (Inquiry 
and Exploration) ซ่ึงเปนเคร่ืองมือสำคัญในการพัฒนา
ความเขาใจความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร เทคโนโลยี โดยบูรณาการกิจกรรมการ
เรียนรูกับการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารทาง
ดานภาษา การแสดงออกทางดานศิลปะ และดนตรี
เขาไปดวยกัน ซ่ึงลักษณะของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ท่ีบูรณาการ STEM TO STEAM PLUS STREAM AND 
STEMM มดีงัน้ี 
 1. แนวคิดของหลักสตูร 
  การนำแนวคิดของ STEM, STEAM, STREAM 
และ STEMM มาพัฒนาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัย มี
ลักษณะท่ีสำคัญ คือการใชแนวคิดของ STEM, STEAM, 
STREAM และ STEMM เปนแกนหลักในการพัฒนา
เด็กปฐมวัยผานกิจกรรมประจำวันหลัก 6 กิจกรรม 
ดงัน้ี 

  1) กิจกรรมเสริมประสบการณ เปนกิจกรรมที่
มุงใหเด็กไดรับองคความรูเก่ียวกับเร่ืองท่ีเรียน โดยให

เดก็ไดเปนผูฟง ผูพดู ผูคดิ ผูสงัเกต ผูนำเสนอ ผูลงมอื
ปฏิบัต ิ ดวยวิธีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เชน  
การทดลอง การสนทนา การอภปิราย การทัศนศึกษา 
การประกอบอาหาร เปนตน ซึง่สอดคลองกบักจิกรรม
การพัฒนาสมองสำหรับสะเต็ม ในระดับปฐมวัย  

ไวดงัน้ี (National Grid, Boston Children’s Museum 
and W G B H, 2010) 

STEM TO STEAM PLUS STREAM AND STEMM ในการจัดประสบการณการเรียนรู 
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(1) ใชหลักการของวิทยาศาสตร (Science) 
ในการสงเสริมการคิด (Thinking) โดยใชการสังเกต 
ทดลอง การคาดการณ การแลกเปลี่ยนส่ิงท่ีคนพบ  
การตัง้คำถาม และการแสวงหาคำตอบ 

(2) ใชหลักการของเทคโนโลยี (Technology) 
ในการปฏิบัต ิ (Doing)เปนเคร่ืองมือ (Tools) ในการ
ประดิษฐผลงาน (Invention) การระบุปญหา (Identifying 
Problems) และการทำใหสิง่ตาง ๆ ทำงาน 

(3) ใชหลักการของวิศวกรรมศาสตร (Engineer) 
ในการปฏิบัต ิ (Doing) ในการแกปญหา (Problem 
Solving) การใชวัสด ุอุปกรณในการประดิษฐผลงาน 
การออกแบบและการสรางสรรคชิน้งานหรอืผลงาน 

(4) ใชหลักการของคณิตศาสตร (Mathematic) 
ในการวัด (Measuring) ในการจัดลำดับ (Sequencing) 
การกำหนดรูปแบบ (Patterning) และการสำรวจ 
รูปทรงตาง ๆ (Exploring Shapes) เชน สามเหลี่ยม  
สเีหล่ียมจัตรุสั  วงกลม เปนตน ระดับเสียง (Volume) 
และขนาด (Size)   

โดยหลักการท้ัง 4 หลักการ คือหลักการ 
ของวิทยาศาสตร หลักการของเทคโนโลยี หลักการ
วิศวกรรมศาสตร และหลักการของคณิตศาสตร ที่ใช
สาระการเรียนรูทีเ่ก่ียวของกบัชีวติประจำวันของเดก็ซ่ึง
ผูสอนสามารถออกแบบวิธกีารจดักจิกรรมโดยยึดหลกั
ความเหมาะสมของพัฒนาการและการเรียนรูตามวัย

ของเด็กมาบูรณาการผสมผสานกับแนวคิดผานกิจกรรม 
ทีใ่หเดก็ไดคดิวางแผนและปฏบิตัดิวยตนเอง 
  2) กจิกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ เปนกจิกรรม
ที่มุงเนนใหเด็กไดเคล่ือนไหวสวนตาง ๆ ของรางกาย
อยางอิสระ และสงเสริมการเคล่ือนไหวอยางมีทศิทาง

ตามจังหวะ การจัดกิจกรรมสามารถผสานกับทักษะ
ทางดานศิลปะ (Arts) และดนตรี (Music) เชนการ
เคลื่อนไหวตามจินตนาการ การเคลื่อนไหวประกอบ

เพลง การเคลื่อนไหวเชิงสรางสรรค ประกอบอุปกรณ
ตาง ๆ การเคลือ่นไหวตามคำบรรยาย  

  3) กิจกรรมสรางสรรคเปนกิจกรรมที่มุงเนนให
เดก็ไดแสดงออกทางความคดิ จนิตนาการการนำเสนอ 
ผานการทำงานศลิปะในรปูแบบตาง ๆ ทีผ่สานในการ
ทำงานของสมองท้ัง 2 ซีก โดยพัฒนาทักษะความ
สามารถทางดานศิลปะ (Arts) ของเด็กผานการออกแบบ 
(Design) และเทคโนโลย ี (Technology) เชน  
การประดิษฐ การใชส ีการพับ การพิมพภาพ เปนตน 
โดยกิจกรรมสรางสรรคเด็กปฐมวัยจะไดการกำหนดข้ัน
ตอนการปฏบิตักิจิกรรม การไดรบัรูเกีย่วกบัความงาม 
  4) กิจกรรมเสรี เปนกิจกรรมที่มุงเนนใหเด็ก 
ไดเรียนรูผานการเลนกับสื่อและเคร่ืองเลนตามมุม 
การเรียนรูตาง ๆ ในหองเรียน อาทิเชน มุมนิทาน  
มุมวิทยาศาสตร มุมบทบาทสมมติ มุมบาน มุมธรรมชาติ 
เปนตน โดยการเลือกเขาเลนเสรีตามมุมตาง ๆ ตาม
ความสนใจของเด็ก  เปนการพฒันาภาษา สงัคม กฎ
กติกาตาง ๆ  ของเด็กผานความเขาใจส่ือ (Media Literacy)
คอืการเขาใจเก่ียวกับวิธกีารเลนของส่ือและเคร่ืองเลน
ตาง ๆ  และการอาน (Reading)  คือ การเขาใจการ
อานสัญลักษณสื่อตาง ๆ ตามมุม และเขาใจภาษา  
(Language) คือการเขาใจการฟง การพูด การอาน 
การเขียน ตามพัฒนาการของเด็กในการเลนตามมุม 
ซึ่งกิจกรรมเสรีนั้นจะมีประโยชนสำหรับเด็กปฐมวัย
มากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับหลักการจัดมุม การเลือก
สือ่ และเครือ่งเลนตามมมุการเรยีนรูทีต่อบโจทยในการ

สงเสรมิพฒันาการการเรยีนรูของเดก็ปฐมวยั 
  5) กิจกรรมกลางแจง เปนกิจกรรมที่มุงเนนให
เด็กไดออกกำลังกาย (Physical Sciences Activity)

ผานการเลนเครื่องเลนสนาม เกมการละเลนตาง ๆ 
เพือ่ใหเดก็ไดผอนคลาย และเรยีนรูกฎกตกิา การรูจกั
แพรูจกัชนะรูปแบบกิจกรรมกลางแจงนัน้มหีลากหลาย 
เชน การเลนเครือ่งเลนสนาม การเลนนำ้ การเลนทราย 
การเลนอิสระในสนาม การเลนกีฬา การเลนเกม

การละเลนพ้ืนบาน การเลนเปนชางไม เปนตน จะเหน็
ไดวาการเลนกิจกรรมกลางแจงสามารถผสานหลกัการ

STEM TO STEAM PLUS STREAM AND STEMM ในการจัดประสบการณการเรียนรู 
สิรินทร  ลัดดากลม บุญเชิดชู 
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ของวิทยาศาสตร หลักการของเทคโนโลยี หลักการ
วศิวกรรมศาสตร และหลักการของคณิตศาสตรเขาไป
ในการเลนกจิกรรมกลางแจง 
  6) กิจกรรมเกมการศึกษา เปนกิจกรรมท่ีมุง
เนนการพัฒนาเชาวนปญญา ความเปนเหตุเปนผล  
(Logic and Reasoning) ผานรปูแบบของการเลนเกม
การศึกษาในรปูแบบตาง ๆ เชน เกมจับคู เกมลอตโต 
เกมมิติสัมพันธ เปนตน โดยเกมการศึกษาที่ดีจะตอง
สมัพนัธกบัหนวยการเรยีนรูในแตละสปัดาหเพือ่ใหเดก็
เกิดความคิดรวบยอดในเร่ืองท่ีเรียนกิจกรรมเกมการ
ศึกษาเด็กจะไดเรียนรูผานความเขาใจส่ือ (Media 
Literacy) การอาน (Reading)  และเขาใจภาษา  
(Language) 
 2. ขอบขายของหลกัสตูร 
  หลกัสูตรการศกึษาปฐมวยัท่ีบรูณาการ STEM, 
STEAM, STREAM และ STEMM มขีอบขายของสาระ 
ทกัษะและความคิดรวบยอด 7 ประการ ดงันี ้
  1) วทิยาศาสตร (Science) ประกอบดวยสาระ
ในสวนที่เก่ียวของกับวิทยาศาสตรกายภาพ เชน 
องคประกอบพ้ืนฐานของธรรมชาติ โลก ดวงอาทิตย 
อวกาศ จกัรวาล พืน้ดิน แมนำ้ ทะเล มหาสมุทร และ
วิทยาศาสตรชีวภาพ เชน สิ่งมีชีวิต สรีรวิทยา และ
นเิวศวทิยา ฯลฯ สิง่ตาง ๆ เหลานีจ้ดัอยูในกลุมสาระท่ี
ควรเรียนรูของเด็กปฐมวัย ในเรื่อง ธรรมชาติรอบตัว 
และส่ิงแวดลอมรอบตัว ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

2546  
  2) เทคโนโลยี (Technology) ประกอบดวย
ทักษะของการใชความรู ความคดิ เคร่ืองมอื อุปกรณ
ในการเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมซ่ึงเปนการใชทักษะท่ี

ควบคูกับวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  

  3) วิศวกรรมศาสตร (Engineering) ประกอบ 
ดวยทักษะและความคิดรวบยอดในกระบวนการท่ีนำ
ไปสูการปฏิบัติ การออกแบบการแกปญหา การเช่ือมโยง
ความสมัพนัธของส่ิงตาง ๆ การเคลือ่นไหว ผานชิน้งาน
ศลิปะ การประดษิฐ ฯลฯ 
  4) คณติศาสตร  (Mathematics) ประกอบดวย
ทักษะและความคิดรวบยอดในการใหเหตุผล โดยให
เรียนรูเก่ียวกับจำนวน รูปราง รูปทรง ขนาด และ
คณุสมบตัขิองส่ิงตาง ๆ เชน นำ้หนัก ความจ ุความสงู 
ฯลฯผานการใชสือ่การเรยีนรูของจรงิ และการสอนแบบ
เปนรปูธรรม 
  5) ศิลปะ (Arts) ประกอบดวยทักษะการคิด
สรางสรรค การรบัรูความงาม ใหเดก็ไดแสดงออกทาง
อารมณ ความรูสกึ และจนิตนาการ เชน การเขยีนภาพ 
การปน การฉีกปะ การตัดปะ การพิมพภาพ การปน 
การรอย การประดษิฐ ฯลฯ 
  6) การอาน(Reading) ประกอบดวยทักษะ
เก่ียวกับการอานภาษาแรกเริม่ (Emergent Literacy) 
จากสญัลักษณ รปูภาพ ฯลฯ 
  7) ดนตร ี (Music) ประกอบดวยทักษะใน 
การแสดงออก การชืน่ชมในแบบแผนของดนตร ีการรู
จงัหวะเสยีงและดนตร ีฯลฯ 

จากขอบขายของหลักสูตรท่ีบูรณาการ STEM 
TO STEAM PLUS STREAM AND STEMM  ดงักลาว

ขางตน ผูสอนสามารถนำขอบขายในแตละขอมา
บรูณาการจดักิจกรรมใหสอดคลองกับกิจกรรมประจำ
วันของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โดยพิจารณา
ขอบขายใหสอดคลองกับธรรมชาติและลักษณะของ

กจิกรรมประจำวนัในแตละกจิกรรม เชน กจิกรรมเสรมิ
ประสบการณเก่ียวของกับการคิด การปฏิบัติและการ
วัด กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเกี่ยวของกับศิลปะ

และดนตร ีเปนตน 
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 3. บทบาทของครูในการจัดประสบการณ 
STEM TO STEAM PLUS STREAM AND STEMM
  ไดใหความสำคัญกับบทบาทของการเปน 
ผูอำนวยความสะดวกในการจัดประสบการณโดย 
มีบทบาทดังนี้ 

3.1) บทบาทในฐานะผูออกแบบกิจกรรม
การเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการนำแนวคิด STEM, 
STEAM, STREAM และ STEMM มาสูการเรียนรู 
ที่ทำใหเด็กเขาใจความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆ ภาย

ใตหลักของเหตุผล (Logic) การคิดและจินตนาการ
ผานกระบวนการท่ีสงเสริมความคิดสรางสรรค  
(Creative Thinking) การแกปญหา (Problem Solving) 
การทำกิจกรรมรวมกับบุคคลอ่ืน (Collaborative Skill) 

ผานการสงเสริมทักษะตาง ๆ รวมกันภายใตหลักการ
ของพหุปญญาตามทัศนะของ Gardner (1983 อาง

ถึงใน เยาวพา เดชะคุปต, 2554: 19) ที่เชื่อวาปญญา
ของแตละคนจะเปนกระบวนการทางจิตใจ หรือความ
สามารถที่จะคนหา แกปญหา ออกแบบงานและ 

ผลงานชนิดตาง ๆ ในสถานการณธรรมชาติ หรือสราง
ผลผลิตที่มีคุณคา เปนที่ยอมรับของสังคม นอกจากนี้

ยังเปนการสงเสริมใหเด็กใชสมองทั้งสองซีก และ 
ใชทักษะกระบวนการทางสังคมโดยสิ่งท่ีครูที่ตอง 
คำนึงถึง คือการจัดวางกิจกรรมใหมีความกลมกลืน  
(Alignment) ผานกิจกรรมการเรียนรูที่มีความหมาย 
(Meaningful) ในการพัฒนาเด็กสอดคลองกับวัย 
ความสนใจ ศักยภาพ และพัฒนาการ 
  3.2) บทบาทในฐานะผูสงเสริม สนับสนุน
ใหเด็กไดตั้งเปาหมายการปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง
ผานกระบวนการกำกับตนเอง (Self- Regulation)  
ในการเรียนรูซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิดของ  
STEM ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามที่สิรินทร  

ลัดดากลม บุญเชิดชู (2557) ไดสรางรูปแบบการจัดการ
เรียนรูแบบ SSAPA เพื่อพัฒนาการกำกับตนเองโดย 
กำหนดข้ันตอนของการเรียนรูตามลำดับดังน้ี ขั้นท่ี 1 

การกระตุนความสนใจใครรู (S = Stimulus) ขั้นที่ 2 
การสรางวัตถุประสงคในการเรียนรู (S = Set Up 
Objectives) ขั้นที่ 3 การลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือ
การเรียนรู (A = Active Learning) ขั้นท่ี 4 การนำ
เสนอการเรียนรู (P = Presentation) และขั้นท่ี 5 
การประเมินผลการเรียนรู (A = Assessment) จาก

STEM TO STEAM 

PLUS STREAM 

AND STEMM 

 

Arts and Music 

 

 
Design and 

Technology  

Media 

literacy/Reading 

and Language

 
Physical Sciences 

Activity 
 

 
Logic and Reasoning 

 
Thinking/Doing 

Measuring
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ทั้ง 5 ขั้นตอนนี้สามารถเทียบกับแนวคิดของ STEM 
คือการท่ีเด็กใชกระบวนการในการกำหนดประเด็นใน
การเรียนรู มีการสืบเสาะ และคนหาความรู (Inquiry 
and Exploration) เพ่ือคำตอบหรือการปฏิบัติกิจกรรม
ตาง ๆ ท้ังน้ีการกำกับตนเองในการเรียนรูภายใตความ
สัมพันธกับแนวคิดของ  STEM, STEAM, STREAM 
และ STEMM เด็กตองสามารถตัง้เปาหมายการเรียนรู 
(Goal Setting) การปฏิบัติกิจกรรม การสรางสรรค 
ชิ้นงานหรือภาระงานโดยการสังเกตตนเอง (Self – 
observation)  การตัดสินตนเอง  (Self – Judgment) 
และสามารถแสดงปฏกิริยิา (Self – Reaction) ในการ 
ตอบสนองตนเองในการเรียนรูได ซึ่งเด็กสามารถท่ีจะ
อธิบายใหเหตุผล และแสดงความรูสึกเก่ียวกับผล 
การเรียนรูของตนเอง อันจะทำไปสูความสามารถ 
ในการเรียนรูไดเปนอยางดีในเวลาตอมา (Calkins 
and Howse, 2004) พฤติกรรมดานการกำกับตนเอง
ของเด็กปฐมวัย น้ันมีความสัมพันธกับความรู 
ความเขาใจในความสามารถของตนเองท่ีมีตอการ
ปฏิบตัติามกฎระเบียบ และการเผชิญกับปญหาตาง ๆ 
ในอนาคตได (Mischel,Shoda and Peack,1988) 
ซึ่งสอดคลองภายใตแนวคิดของ STEM 
  3.3) บทบาทในฐานะครูสำหรับการวัด
และประเมินผลการเรียนรู ครูระดับปฐมวัยหากจะนำ
สะเต็มศึกษา (STEM Education) เขามาใชในการจัด
ประสบการณใหกับเด็กปฐมวัย ตองเปล่ียนบทบาท
การประเมินผล ที่มุงเนนเพียงแคการเปล่ียนแปลทาง

ดานปริมาณ แตควรมุงเนนระดับการพัฒนาของ
พฤติกรรม โดยใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมอยางละเอียด
ถี่ถวน ซึ่งการประเมินจากครูนั้นถือเปนสวนหน่ึงใน

การวัดและประเมิน ภายใตแนวคิดของ STEM ควรให 
ความสำคัญในการประเมินทักษะพ้ืนฐานท่ีครอบคลุม
ทั้ง 4 ดานผานการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  โดยใหเด็ก
ประเมินและสะทอนผลการเรียนรูดวยตนเองซ่ึง 
จะทำใหเด็กไดเห็นถึงระดับการพัฒนาของตนเอง 

การใหเด็กไดบอกเหตุผลของผลที่เกดข้ึน ซึ่งจะทำให
เด็กเกิดความภาคภูมิใจ บทบาทสำคัญสำหรับครูคือ

การใชคำถามกระตุนใหเด็กไดวิเคราะหตนเองและ
การใหกำลังใจเด็ก ๆ เพื่อการพัฒนาตอไป บทบาท
ดังกลาวขางตนครูจำเปนตองเปนผูที่มีบทบาทในการ
ออกแบบกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
ตลอดจนการวัดและประเมินผล เพ่ือใหการจัด
ประสบการณที่บูรณาการ STEM TO STEAM PLUS 
STREAM AND STEMM สามารถพัฒนาเด็กปฐมวัย
ไดบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 
ขอควรระวัง ความเขาใจท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกับ
การจัดประสบการณท่ีบูรณาการ STEM TO STEAM 
PLUS STREAM AND STEMM ในระดบัปฐมวยั 

การจัดประสบการณที่บูรณาการ STEM 
TO STEAM PLUS STREAM AND STEMM นับเปน
นวัตกรรมท่ีผูสอนจำเปนตองศึกษาและทำความเขาใจ
ใหชัดเจนในท่ีน้ีผูเขียนขอเสนอขอควรระวัง ความเขาใจ
ท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกับการจัดประสบการณท่ีบูรณาการ 
STEM TO STEAM PLUS STREAM AND STEMM 
ดังนี้ 

1) ความเขาใจท่ีวา STEM ไมสามารถนำ
มาจัดประสบการณในระดับการศึกษาปฐมวัยได เพราะ
เปนส่ิงท่ียากเกินวัยท่ีเด็กปฐมวัยจะเขาใจ แตแทท่ีจริง
แลวไมวาจะเปน STEM STEAM STREAM และ 
STEMM เปนแนวคิดภายใตหลักการท่ีตอบสนองความ

อยากรูอยากเห็นของเด็ก ความสงสัย การต้ังคำถาม 
ซึ่งสอดคลองกับธรรมชาติของเด็กปฐมวัยดังนั้น สา
มาถนำแนวคิดของ STEM STEAM STREAM และ 

STEMM มาพัฒนาเด็กจนเกิดเปนทักษะท่ีติดตัวเด็ก
ไปตลอดชีวิตไดเปนอยางดี 

2) การนำสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
มาใชโดยเนนการใชสมองเพ่ือการเรียนรูเพียงดาน
เดียวขาดการผสานการใชสมองท้ังสองซีกที่มีมิติและ

มุมมองในดานตาง ๆ อยางผสานกัน เชน หากตองการ
พัฒนาเด็กในดานการคิดอยางเปนระบบ ควรพัฒนา
ความคิดสรางสรรคประกอบกันไปดวย 

STEM TO STEAM PLUS STREAM AND STEMM ในการจัดประสบการณการเรียนรู 
สิรินทร  ลัดดากลม บุญเชิดชู 
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3) การบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) ที่ขาดความเชื่อมโยงกับสถานการณจริง
ในชีวิตประจำวันทำใหการเรียนรูขาดความหมาย 
เด็กไมสามารถประยุกตไปสูการปฏิบัติได ทั้งน้ี 
ภายใตหลักการของ STEM,STEAM, STREAM และ 
STEMM คือการนำไปสูการปฏิบัติได 

4) การสอนสะเต็มศกึษา (STEM Education) 
ที่เนนเนื้อหา (Content) มากกวาความรูความเขาใจ 
ทักษะ ความคิดรวบยอดที่จะสามารถนำไปประยุกต
ไดจริงในชีวิตประจำวัน STEM เปนสาขาวิชา  
(Disciplines) และการสงเสริมเด็กในการผสมผสาน
ความรูในเทคนิควิธีและทักษะกับการสรางสรรค ซึ่ง
นำไปสูการคิดเชิงนวัตกรรม โดยสรางงานศิลปะดวย
เทคโนโลยีใหม ๆ  การเลนดนตรีดวยเครื่องเลนใหม ๆ 
เกษตรกรใชเคร่ืองมือใหมในการประกอบเกษตรกรรม
และการสรางความไดเปรียบในทางธุรกิจ (Bertram, 
2014: ออนไลน) ดังน้ันการนำแนวคิด STEM, STEAM, 
STREAM และ STEMM ในระดับปฐมวัยจึงไมใชการ
นำเน้ือหาวิชามาจัดกิจกรรมหากแตใชหลักการและ
แนวคิดมาผสานกับกิจกรรมอยางบูรณาการ ผาน
ประเด็นการเรียนรู (Theme) ท่ีมีความหมาย และตอบ
สนองตอพื้นฐานการพัฒนาเด็ก 

5) การบรูณาการ STEM STEAM  STREAM 
และ STEMM อยางผิวเผิน เพียงแคการนำกิจกรรม
ตาง ๆ มารวมเขาดวยกันแตขาดความเชื่อมโยงภาย

ใตแกนแทของแตละหลักการ ซึ่งไมสามารถทำให 
เด็กเกิดความคิดรวบยอด  

ขอเสนอดังกลาว สามารถนำมาใชเปน
แนวทางการจัดประสบการณที่บูรณาการ STEM 

STEAM  STREAM และ STEMM ไดอยางเหมาะสม 
เนื่องจากเปนแนวทางที่สอดคลองกับพัฒนาการและ
การเรียนรู ตลอดจนการทำงานของสมอง การใหความ

สำคัญกับการเรียนในสถานการณจริงของชีวิตประจำ
วันมาประกอบการเรียนรูโดยอาศัยเทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

บทสรุป 
การนำแนวคิด STEM,STEAM, STREAM 

AND STEMM มาจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาเด็กปฐมวัยตองอยูบนหลักการของการ
บูรณาการท่ีเช่ือมโยงผสานกันในอันท่ีจะทำใหเด็ก
เกิดการเรียนรูอยางเปนองครวม และเปนพื้นฐานของ
การพัฒนาสมอง สติปญญา รางกาย จิตใจ อารมณ-
สังคม ภาษา และสุนทรียะท่ีจะเรียนรูและการดำรง
ชีวิตในสังคมผานกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม คือกิจกรรม
เสริมสัมพันธไมตรี กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 
กิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจง 
และกิจกรรมการศึกษา โดยครูเปนผูท่ีมีบทบาทสำคัญ
ในการวางแผน ออกแบบ จัดกิจกรรม และประเมิน
การเรียนรูที่สามารถทำใหเด็กสามารถสะทอนผลการ
เรียนรูและนำไปสูการขยายการเรียนรูอันเกิดจากตัว
เด็ก นำไปสูการเรียนรูท่ีตอเน่ืองตลอดชีวิต และมีความ
ยั่งยืน 
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* ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
** รองศาสตราจารย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบพิคเจอรเวิรด 
Picture Word Inductive Model 
 
อิศเรศ พิพัฒนมงคลพร* 
วิไล พิพัฒนมงคลพร** 

บทคัดยอ 

การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนแบบพิคเจอรเวริด 
อิศเรศ พิพัฒนมงคลพร, วิไล พิพัฒนมงคลพร 

การสอนแบบ Picture Word Inductive Model เปนวิธีการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูคำศัพท   
ความคิดรวบยอด การสรางประโยค ไวยกรณ ใชรูปภาพเปนส่ือในการเรียนรู เปนศิลปะการสอนภาษาท่ีเนน
กระบวนการอุปนัย โดยการสรางกลุม หรือประเภทของคำศัพทที่มีลักษณะรวมกับสรางองคความรูดวยตนเอง 

Picture Word Inductive Model is the model to develop the learning in Vocabulary, Concept, 
sentence construction, grammar using the picture word. PWIM is the art in language teaching that 
focus on induction of Vocabulary by constructing the body of knowledge by self. 

บทนำ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ

พิคเจอรเวิรด (Picture Word Inductive Model: PWIM) 
ใชอักษรยอ คือ PWIM วิธีการน้ีถูกพัฒนาข้ึนโดย จอยส 
(Joyce) และคาลฮูน (Calhoun) ในป ค.ศ.1998 วิธี
การสอนน้ีมีลักษณะเปนการสอนอานท่ีใชรูปภาพท่ี
นักเรียนรูจักและคุนเคยเปนสื่อในการเรียนรู รูปภาพ
ท่ีใชมักเปนรูปภาพเก่ียวกับวัตถุส่ิงของการแสดงอาการ
หรือกริยา รูปภาพเกี่ยวกับเหตุการณ หรือสิ่งแวดลอม

รอบตัวนักเรียน เปนตน ซึ่งรูปภาพเหลาน้ีจะเปนส่ิง 
ท่ีชวยเช่ือมโยงบรรดาคำศัพทท่ีไดมาจากประสบการณ
เดิมของเด็ก ที่เคยพูด เคยไดยินจากการดำเนินชีวิต

ประจำวันและการปฏิสัมพันธกับคนรอบขางคาลฮูน  
(Calhoun) มีความเชื่อในคำกลาวที่วา “A Picture is 
Worth a Thousand Words” ซึ่งหมายถึง “ภาพ 1 

ภาพมีคาเทากับคำพันคำ” คาลฮูนเห็นวา การอาน
สามารถเปดโลกทัศนใหกวางขึ้นและอาจกวางกวา
การไดรับประสบการณในแตละวันเสียอีก การอาน

ชวยใหบุคคลไดพบปะผูคนและวิถีชีวิตตางๆ อยาง
หลากหลายซ่ึงเหมือนหรือแตกตางจากสภาพแวดลอม 
ที่บุคคลน้ันดำรงอยู การอานเปนหัวเลี้ยวหัวตอท่ีจะ
ชวยใหบุคคลมีการศึกษาท่ีสูงข้ึนและเปนส่ิงท่ีทุกคน
สามารถเขาถึงได 

 
วัตถุประสงคของการสอนแบบ PWIM 

การสอนแบบ PWIM มีวัตถุประสงคเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูทางบทบาทของเด็กปฐมวัยไดแก 
คำศัพท ความคิดรวบยอด การสรางประโยค หลัก

ไวยากรณ ฝกการเขียนยอหนา และเขียนเร่ืองโดยใช
รูปภาพที่เหมาะสมเปนสื่อในการจัดกิจกรรม 

 

ทำไมตองใชวิธีการสอนแบบ PWIM 
วิธีสอนแบบ PWIM เปนวิธีการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนที่สนับสนุนใหเด็กไดรับการสงเสริม
พัฒนาภาษาดวยเหตุผลดังนี้ 
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1) เปนรูปแบบวิธีสอนที่ชวยใหนักเรียน
สามารถสบืคนคำศพัทไดด ี 2) ชวยใหนกัเรียนสามารถ
เช่ือมโยงคำพูดกับคำศัพทและเขียนคำเหลาน้ันได  
3) ชวยใหนักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพทและได
เรยีนรูโครงสรางของภาษา 4) ชวยใหนกัเรียนไดใชการ
สังเกตและการวิเคราะหในการเรียนรูเร่ือง การอาน 
การเขียน ความเขาใจ และองคประกอบของภาษา 

 
ลักษณะเดนของวิธีการสอนแบบ PWIM 

การสอนแบบ Picture Word Inductive 
Model: PWIM นี้มีลักษณะเฉพาะและแตกตางจาก
วิธีอื่น ๆ โดยลักษณะเดนของวิธีการนี้มีดังนี้ 

1) เปนวิธีการสอนท่ีสามารถใชสอนผูเรียน
ที่เริ่มตนเรียนภาษาไดทุกกลุมอายุ 

2) ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูจากสิ่งท่ีรูแลว 
(รูปภาพ) ไปหาสิ่งที่ไมรู (คำศัพท) 

3) ชวยใหผูเรียนฟงการอานออกเสียงอยาง
ถูกตอง และไดเห็นรูปแบบคำศัพท ทำใหเกิดความ
เชื่อมโยงระหวาง รูปภาพ การอานออกเสียง และ
สัญลักษณ (คำศัพท) 

4) ชวยใหผูเรียนประสบความสำเร็จในการ
เรียนรูภาษาอยางรวดเร็ว 

5) ชวยใหผูเรียนไดประสบการณในการอาน
และการเขียนคำศัพทที่ชัดเจนขึ้น 

6) ชวยใหผูเรียนสามารถจำแนกประเภทคำ
และประโยคได 

7) เนนใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดแบบอุปนัย 
(Think Inductively)สรางกฎและหลักการจากตัวอยาง
หลายๆตัวอยาง 

8) สงเสริมใหผูเรียนคิดตั้งชื่อเรื่อง ประโยค 
และขอความสั้นๆ 

9) ชวยสรางความเขาใจในความหมายของ
คำใหแกนักเรียน 

10) เปนวิธีสอนที่เปดโอกาสใหนักเรียน
เชื่อมโยงจากรูปภาพไปสูสัญลักษณและสามารถ

ทบทวนความรูจากการใชสัญลักษณมาเช่ือมโยงกับ
รูปภาพได 

 
 ลักษณะเฉพาะของ PWIM  

1)  การสอนแบบน้ีเปนการสอนภาษาท่ีอาศัย
กลยุทธทางดานการสืบเสาะความรู โดยใชรูปภาพ
ของวัตถุ (Objects) ทาทาง (Actions) ที่คุนเคยดึง
เอาคำศัพทตาง ๆ จากการท่ีผูเรียนเคยมีประสบการณ
ไดยินหรือไดออกเสียงนั้นมากอน เปนการสรางความ
เชื่อมโยงระหวางการออกเสียงกับสัญลักษณ 

2) การสอนแบบ PWIM เปนศิลปะการสอน
ภาษาที่เนนกระบวนการอุปนัย โดยการสรางกลุม 
หรือประเภทของคำศัพทที่มีลักษณะรวมกัน สราง
เปนองคความรูดวยตนเอง 

3) เปนวิธีการสอนท่ีสามารถใชกับผูเรียน
ทุกระดับ และสามารถใชสอนผูเรียนท้ังกลุมเล็ก 
กลุมใหญหรือใชสอนรายบุคคล และเปนวิธีท่ีใหความ
สำคัญตอความสามารถในการคิดแบบอุปนัยของ 
ผูเรียน 

4) เปนวิธีสอนท่ีสอนจากสิ่งที่นักเรียนรูมา
แลวโดยใชแผนภูมิรูปภาพ (Picture Word Chart) 
เป น เครื่ อ ง มือสำคัญในการกระ ตุ น เ ช่ื อมโยง
ประสบการณที่มีอยูโดยใชภาพทำใหเกิดภาษา เปน
วิธีการท่ีเนนการอานออกเสียง มีกระบวนการเช่ือมโยง
ระหวางภาพ คำศัพทและการอานออกเสียง นักเรียน
ทำกิจกรรมตามข้ันตอนการสอนโดยใชภาพ Picture 

Word Chart (ซึ่งมีรายละเอียดเปนเรื่องราวที่นักเรียน
คุนเคย) ต้ังแตข้ันแรกจนจบกระบวนการ(ในทุกแผนการ
จัดการเรียนรู) นักเรียนดูภาพ สรางคำอานจากคำ

ศัพท นำไปสูโครงสรางหลักทางภาษาอ่ืนๆ ชวยพัฒนา
มโนมติ พัฒนาทักษะทางภาษาผานการอานกิจกรรม
พัฒนาทางภาษาเกิดจากการสรางคำของนักเรียน 
เชน นำคำศัพทไปสูการสรางพจนานุกรมคำหรือ
ธนาคารคำศัพท คำศัพทนำไปสูการแตงประโยค  

คำศัพทนำไปสูการจำแนกกลุมคุณลักษณะตามหลัก

การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนแบบพิคเจอรเวริด 
อิศเรศ พิพัฒนมงคลพร, วิไล พิพัฒนมงคลพร 
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ภาษา คำศัพทนำไปสูการวิเคราะหโครงสรางของคำ 
คำศัพทนำไปสูการเขียนการเขียนขอความตอเน่ือง 
เรื่องสั้นๆ และการแตงเรียงความ  

5) หลักการสำคัญของวิธีการสอนแบบนี้คือ 
นักเรียนจะตองมีความสามารถในการวางหลักเกณฑ
ที่ชวยใหนักเรียนเปนผูรอบรูในเร่ืองรูปแบบทางภาษา
ไดตอไป ดังภาพที่ 1 

การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนแบบพิคเจอรเวริด 
อิศเรศ พิพัฒนมงคลพร, วิไล พิพัฒนมงคลพร 

 PWIM  
  
      

 
/     

 
 

                                                              
 (  

) 
 

     
 

 
 1   PWIM 

 PWIM

รูปแบบและขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบ PWIM  
รูปแบบและขั้นตอนในการจัดการเรียนรูมีวิธีดำเนินการดังนี้ 
1) เร่ิมตนดวยการใชแผนภูมิรูปภาพ (Picture Word Chart) ที่ประกอบดวยภาพวัตถุ สิ่งของ ฉาก 

เหตุการณ สถานการณที่นักเรียนรูจักคุนเคย ใหนักเรียนสังเกต ชวยกันระบุคำตาง ๆ หรือเหตุการณ หรือการ
ปฏิบัติที่ปรากฏในรูปภาพ (Words and Action) ดังภาพที่ 2 

ภาพที่ 2  ตัวอยางแผนภูมิรูปภาพ 
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2) ครูโยงภาพกับคำศัพทหรือคำที่นักเรียน
เสนอ (วาดเสนจากวัตถุท่ีนักเรียนระบุ) แลวใหนักเรียน
นักเรียนพูดออกเสียงคำศัพท และสะกดคำศัพทนั้น 
โดยครูคอยแนะนำแกไขใหออกเสียงใหถูกตอง 

3) อานและทบทวนคำศัพทจากแผนภูมิ
รูปภาพ (Picture Word Chart) 

4) ใหนักเรียนชวยกันจัดกลุมคำ หรือจัด
ประเภทคำ (เชนพยัญชนะตนคำนาม คำกริยา  
คำคลองจอง) หรือคำศัพทที่ระบุจากภาพ (ความคิด
รวบยอด การจำแนก การจัดกลุมขึ้นอยูกับวัย และ
ระดับประสบการณของนักเรียน) ขั้นน้ีเปนรูปแบบ
การสอนที่ใชวิธีการของการอุปนัย 

5) ใหนักเรียนฝกเขียนวล ีแตงประโยคจาก
คำศัพทตาง ๆ  

6) ใหนักเรียนฝกเขียนขอความ ยอหนา และ
เขียนเรื่องจากภาพ  

7) เพิ่มคำศัพทอื่นๆ (ถาตองการ) ลงใน
แผนภูมิรูปภาพ (Picture Word Chart) และจัดทำ
ธนาคารคำศัพท 

8) ใหนักเรียนตั้งช่ือของแผนภูมิรูปภาพ  
(Picture Word Chart) ใหนักเรียนพิจารณารายละเอียด
ในแผนภูมิรูปภาพและใหนักเรียนบรรยายเก่ียวกับส่ิง
ที่ปรากฏในแผนภูมิรูปภาพนั้น 

9) ใหนักเรียนเขียนประโยคหรือขอความ 

ท่ีเก่ียวกับคำในแผนภูมิรูปภาพ (Picture Word Chart) 
และจัดประเภทของประโยค 

10) อานและทบทวนประโยคและขอความ

ที่นักเรียนสรางขึ้นอีกครั้ง 
 

การเลือกรูปภาพท่ีจะนำมาใชในการจัดการเรียน
การสอน 

การจัดการเรียนการสอนแบบ PWIM นั้น 

การเลือกรูปภาพเปนเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะภาพท่ีสื่อ
ถึงการออกเสียงท่ีเปนเสียงเฉพาะท่ีนักเรียนทุกคน
เห็นแลว จะออกเสียงเหมือนกัน จึงเปนเรื่องที่ซับซอน

ตอการเลือกสรรภาพท่ีจะตองนำมาใชในกระบวนการ
เรียนการสอน ซึ่งการเลือกภาพควรมีวิธีการดังนี้ 

1) เลือกภาพและรูปถายท่ีมีเ ร่ืองราวท่ี
นักเรียนคุนเคย 

2) ภาพน้ันตองมีความชัดเจน คมชัดเห็น
เปนรูปธรรม 

3) เปนภาพที่นาสนใจสามารถดึงดูดให
นักเรียนเขารวมกิจกรรมไดดี 

4) สำหรับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
ควรเลือกรูปภาพที่เกี่ยวของกับเนื้อหาอื่น ๆ ดวย 

5) รูปภาพสามารถเปดประเด็นการเรียนรู 
หรือเปนหัวขอในการอภิปรายได 

 
แหลงท่ีสามารถคนหารูปภาพมาประกอบการสอน 

การหารูปภาพเพื่อนำมาใชในการสอน หาก
เปนภาพถายจะมีความเหมาะสม ครูสามารถหารูปภาพ
จากแหลงตางๆ อาทิ ปฏิทิน โปสเตอร หนังสือ วารสาร
เกา หนังสือพิมพ ซ่ึงอาจหาไดจากรานจำหนายหนังสือ 
หองสมุด รานขายโปสการด เปนตน ภาพที่หามาควร
มีความเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีจะสอน หรืออาจขอให 
ผูปกครองและเว็บไซตตาง ๆ ชวยจัดหาโปสเตอรหรือ
ภาพตาง ๆ ที่เหมาะสม มอบใหนักเรียนนำมาใช 
ในชั่วโมงสอน ก็เปนวิธีการหน่ึงท่ีชวยใหไดภาพ
หลากหลายมากข้ึนและการมีสวนรวมของผูปกครอง 

 
ขอดีของการจัดการเรียนรูโดยใช PWIM Model 

1) ชวยในการพัฒนาผลการเรียนรูดาน
ภาษา การอาน และการเขียนคำศัพทไดดี 

2) ชวยใหนกัเรียนจดจำ และรูความหมาย

ของคำศัพทไดมากข้ึนจากการท่ีนักเรียนไดฟง ไดอาน
ออกเสียงสะกดคำซ้ำ ๆ หลายครั้ง 

3) ชวยใหนักเรียนไดเรียนรู และเขาใจ
ความคิดรวบยอดของคำศัพท รวมถึงหลักการทาง
ดานภาษาอยางแทจริง อันจะสงผลใหนักเรียนสามารถ

นำไปประยุกตใชในโอกาสตอไป 

การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนแบบพิคเจอรเวริด 
อิศเรศ พิพัฒนมงคลพร, วิไล พิพัฒนมงคลพร 
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4) ทำใหเกิดการเรียนรูโดยผูเรียนโดยตรง
นักเรียนไดเห็นคำ ไดออกเสียง ไดเขียนคำศัพทอยาง
ถูกตองหลาย ๆ ครั้ง 

5) นักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูมากข้ึน 
จากการรวมกันสืบเสาะหาคำศัพทดวยตนเอง 

6) สามารถนำไปใชไดกับนักเรียนทุกระดับ
ชั้น ใชทำกิจกรรมไดหลายลักษณะ อาทิ จัดกิจกรรม
รายบุคคล กิจกรรมกลุมเล็ก หรือใชกับนักเรียนทั้งชั้น
เรียน 

7) สามารถประยุกต ใชกับกลุมสาระ 
การเรียนรูอ่ืน ๆ เชน สังคมศึกษา วิทยาศาสตร เปนตน 

8) นำไปใชในการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิดสรางสรรค และเสริมสรางจินตนา 
การได 

9) ในการสอนเขียนประโยค ครูสามารถสอน
การเขียนภาษาเขียนท่ีถูกตอง โดยปรับปรุงจากประโยค
ที่นักเรียนเขียนมา รวมทั้งสามารถแกไขการใช
เคร่ืองหมายวรรคตอน เชน เคร่ืองหมายจุลภาค (,) 
การใชตัวอักษรใหญ-เล็ก ของนักเรียนใหถูกตองดวย
เชนกัน 

 
 บทสรุป 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 
Picture Word Inductive Mode น้ัน การเลือกรูปภาพ

ใหผูเรียนไดเรียนรูเปนสิ่งที่ควรไดรับการเอาใจใสและ
มีการวางแผนมาอยางดี ผูสอนควรเลือกภาพท่ีสามารถ
สื่อไดตรง ภาพท่ีคุนเคย ภาพถาย ภาพจริง ภาพท่ี
เสมือนจริง เทคนิคการใชภาพเชื่อมโยงสูสัญลักษณ 

เปนวิธีที่ทำใหภาษาเปนตัวแทนของส่ิงท่ีเปนรูปธรรม
ไดดี ความสัมพันธของภาษา หรือรูปแบบของภาษา
กับสิ่งที่เห็นเปนรูปธรรม โดยผูเรียนเปนผูระบุสิ่งที่

พบเห็นในภาพ เพื่อใหผูสอนติดคำศัพทเหลานั้น และ
ผูเรียนเปนผูอานออกเสียง ผูเรียนสามารถตรวจสอบ
หรือทบทวนคำศัพทเหลาน้ันดวยตนเองไดตลอดเวลา
จากแผนภูมิรูปภาพ (Picture Word Chart) ที่ครูติด

ไว ณ ตำแหนงใดตำแหนงหน่ึงภายในหองเรียน อันเปน
วิธีที่ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองและเปนการ
ปลูกฝงใหผูเรียนสืบคนความรูดวยตนเองอีกทางหนึ่ง 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 
Picture Word Inductive Model ใชไดกับนักเรียนทุก
ระดับความสามารถรวมทั้งสามารถใชกับนักเรียนท่ีมี
พื้นฐานทางวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน เพราะสามารถ
สรางคำที่ทำใหเกิดความเขาใจรวมกันไดจากภาพ
เดียวกัน ซึ่งภาพน้ันเปนภาษาสากล ไมวานักเรียน
เหลาน้ันจะใชภาษาแมภาษาใดก็ตาม จะสามารถ
เขาใจไดตรงกัน การมีสวนรวมของผูเรียนในการสราง
คำ การอานเสียง มีการปฏิบัติจากการเขียน ครูเปนที่
ปรึกษา โดยผูสอนตองเชื่อวานักเรียนสามารถคิดได 
ทำได เรียนรูได ผูเรียนจะไดเห็นคำ ไดยินเสียงท่ีถูก
ตอง ไดสรางสรรคประโยค เขียนขอความที่ตอเน่ือง 
กิจกรรมลักษณะน้ีเปนการพัฒนาทักษะ ทั้งทางดาน
การใชภาษาและทางดานหลักภาษา อันจะชวยพัฒนา
ทักษะทางของผูเรียนใหดีย่ิงข้ึน ระยะเวลาในการสอน
หนวยหน่ึงๆ ขึ้นอยูกับความสมบูรณของรูปภาพ  
อายุ และพัฒนาการทางภาษาของนักเรียน รวมถึง
วัตถุประสงคทางการสอนภาษาของครูผูสอน 

ในการพัฒนาผูเรียนโดยใชการสอนแบบ 
Picture Word Inductive Model เพื่อการศึกษาวิจัย
นั้น สามารถทำได เชนการศึกษาเกี่ยวกับพลังการสื่อ
ความของภาพ การสรางสมุดภาพ การศึกษาผลการ

ใช Picture Word Chart ในการส่ือความหมายของ
คำศัพทการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรูของ

นักเรียนที่เรียนโดยใชกระบวนการสอนแบบ PWIM 
กับการสอนปกติการสรางชุด Picture Word Chart 
ในบทเรียนเร่ืองตางๆ ผลการใช PWIM พัฒนาการ
เรียนรูกลุมสาระภาษาไทยสำหรับนักเรียนท่ีเรียนชา 
การสังเคราะหรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม

วิธีของ PWIM เปนตน 
การใชวิธีการสอน Picture Word Inductive 

Model น้ีเปนวิธีการสอนท่ีดีและสอดคลองกับธรรมชาติ

การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนแบบพิคเจอรเวริด 
อิศเรศ พิพัฒนมงคลพร, วิไล พิพัฒนมงคลพร 
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เทคโนโลยีกับเด็กปฐมวัยใชอยางไรใหพอดี 
Technology for Young Children: The Suitable Way of Using. 
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อรกานต  เพชรคุม** 

 

บทคัดยอ 

จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ทำใหสื่อเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส เชน 
คอมพิวเตอร แท็บเล็ตและสมารทโฟนไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากกอใหเกิดกระแสความตองการ
สื่อเหลาน้ีเพ่ือการจัดการเรียนรูใหแกเด็กปฐมวัยท้ังในสถานศึกษาและชุมชนดวยเหตุผลดานความสะดวก
สบาย ความนาสนใจ และความรวดเร็วในการใชงาน ในทางตรงกันขามก็มีกระแสการตอตานการใชงานส่ือ
อิเล็กทรอนิกสในเด็กปฐมวัยดวยเหตุผลเก่ียวกับสุขภาพ และความเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก ครูและ 
ผูที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูใหแกเด็กปฐมวัยจึงควรเฝาสังเกต ศึกษาผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ 
รวมถึงการวางแผนการใชงานสื่ออิเล็กทรอนิกสในฐานะสื่อการจัดการเรียนรูประเภทหนึ่งอยางเหมาะสมกับ
บริบทของพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย บริบททางสังคม และความตองการเฉพาะบุคคล 

Nowadays, the electronic media; computer, tablet, and smartphone, play an ever-increasing 
role in our daily life. This is causing the higher demand of the electronic-based learning for the 
young children, both by the teacher and parents for the reasons of comfort, attractive and easy to 
use. On the other hand, it is the opposition to the use of electronic media in young children for the 
reason about health and the appropriation of children development. Teachers or adults who 
involve in the learning of young children should observe the effects, both positive and negative, 
then plan the use of electronic media with the young children; as an educational media, in appropriate 
with development, social context, and individual needs. 

 

บทนำ 
สังคมการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีความ

เจริญกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส เชน โทรทัศน คอมพิวเตอร แท็บเล็ต 
สมารทโฟน และเทคโนโลยีสมัยใหมตางๆ เปนอุปกรณ
ท่ีสะดวกสบายอยางหน่ึงท่ีเขามามีบทบาทการพัฒนา

เด็กอยางกวางขวาง เด็กปฐมวัยในปจจุบันจึงเกิดและ
เติบโตมาพรอมกับเทคโนโลยีเหลาน้ี ใช และคุนเคย

กับมันเปนอยางดี (Parette, Quesenberry, and Blum, 
2010:336) อยางไรก็ตามภายใตกระแสนิยมน้ี ยังมี
ขอมูลอีกกระแสหนึ่งซึ่งแสดงใหเห็นถึงผลเสียของการ
ใชสื่อสมัยใหมเหลานี้โดยไมคำนึงถึงความเหมาะสม
ทางพัฒนาการ โดยเชื่อวาการเลนท่ีเด็กไดลงมือทำ
จริงในสถานการณจริงตามธรรมชาติเทานั้นที่เด็กจะ

ไดพัฒนาสติปญญาข้ันสูงของมนุษยชาติ (Prarce,

เทคโนโลยีกับเด็กปฐมวัยใชอยางไรใหพอดี 
มานิตา ลีโทชวลิต  อรรถนุพรรณ, อรกานต  เพชรคุม 
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1993:154) และผลักดันใหยอนกลับไปหาภูมิปญญา
ของธรรมชาติท่ีเช่ือวาเหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพ
ของเด็กมากกวาการใชสื่อสมัยใหม ทั้งนี้ความคิดเห็น
ทั้งสองกระแสดังกลาวยังคงเปนหัวขอในการเสวนา
เพ่ือการพัฒนาเด็กใหเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพ 
โดยผูที่เก่ียวของกับการศึกษาของเด็กก็เร่ิมตระหนัก
ถึงปญหาดังกลาว และเร่ิมท่ีจะใหความสำคัญกับ
ความถูกตองเหมาะสมของระบบการศึกษา การนำ
ส่ือตางๆ มาใชในการเรียนการสอน และประสิทธิภาพ
ของผูใหการศึกษาแกเด็กมากข้ึน แตตางคนก็ตางมี
แนวคิด ทฤษฎี ของตนเองทำใหแนวทางปฏิบัติยังคง
แกวงไป แกวงมาเหมือนชิงชา คือ ฝายหนึ่งแกวงกลับ
ไปสูระบบเกา สอนโดยครูในอดีต ดวยตำราโบราณ 
ตามวิธีทองจำแบบดั้งเดิม ดวยสื่อการเรียนรูเทาท่ีหา
ไดตามธรรมชาติ เพ่ือใหเด็กไปตอสูกับอนาคต  แบบ
นี้เด็กก็จะคิดไมเปน ไมกลาคิด เพราะวาไมเคยไดฝก
ทักษะมากอน   กับอีกฝายที่แกวงไปหาระบบใหม
กวาที่ใหเด็กคิด คิด คิด ไมมีการทอง ไมตองจำ แตให
วิเคราะหปญหา อุปสรรค แนวโนม ความนาจะเปน 
ดวยส่ืออิเล็กทรอนิกสที่กระตุนเราใหกาวไปขางหนา
อยูตลอดเวลาตั้งแตชั้นอนุบาล แลวสื่อเทคโนโลยีควร
จะยืนอยู ณ จุดใดในการศึกษาปฐมวัยกันแน 

 
เทคโนโลยีสื่อสำคัญในการพัฒนาเด็ก 

ปจจุบันไดมีการนำเทคโนโลยีมาใชในวงการ

ตางๆ มากมายในชีวิตประจำวัน จนเรียกไดวายุคน้ี
เปนยุคแหงเทคโนโลยี เชน โทรทัศน วีดิทัศน คอมพิวเตอร
สมารทโฟน อินเตอรเน็ต ในวงการการศึกษาไดมี 
การนำส่ือเทคโนโลยีเหลาน้ีมาใชท้ังในดานการบริหาร
จัดการ และการจัดการเรียนการสอน  สำหรับในสถาน

ศึกษาปฐมวัย ไดมีการนำเทคโนโลยีมาใชกับเด็กอยาง
กวางขวาง ทั้งการใชสื่อประเภทท่ีมีหนาจอจำพวก
โทรทัศน หรือการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร

ใหแกเด็กทั้งในหองเรียนปกติ หองสื่อการเรียนรู หรือ
ในกิจกรรมพิเศษตางๆ  ซ่ึงจะชวยทำใหเด็กไดมีโอกาส

พัฒนาศักยภาพทางความคิด จินตนาการ และแผ
ขยายองคความรูไดอยางกวางขวาง ชัดเจนมากขึ้น 

ในยุคท่ีเทคโนโลยีมีบทบาทในชีวิตประจำ
วันของมนุษยมากข้ึนเร่ือยๆ เชนทุกวันน้ี การท่ีเปด
โอกาสใหเด็กไดมีประสบการณกับการใชสื่อสมัยใหม
ในรูปแบบตางๆ ทั้งที่เปนการศึกษาเทคโนโลยี คือ
การเรียนรูวิธีการใช วิธีการแสวงหาความรูจากโปรแกรม
สำเร็จรูป แอปพลิเคชันในสมารทโฟน และแทปเล็ต 
หรือ การสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต และสวนที่เปน
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เทคโนโลยีเหลาน้ีจึงเปน
เหมือนหนาตางที่เปดออกใหเด็กไดรับความรู และ
ประสบการณอันกวางไกลเกินกวาท่ีครูหรือบุคคลรอบ
ขางจะบอกกลาวไดหมด โอกาสเหลาน้ีจะชวยใหเด็ก
ไดพัฒนาตนเองไดอยางเทาเทียม ในสังคมโลกยุค
ใหมที่กาวไปขางหนาอยางรวดเร็ว 

 
ลักษณะของสื่อเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย 

จากงานวิจัยและบทความทางวิชาการท่ี
สนับสนุนการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ปรากฏในปจจุบัน 
พบวาลักษณะสำคัญของสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ชวยให
เด็กเกิดการเรียนรูไดงายขึ้นคือ ความสะดวกสบายใน
การใชงาน ความสามารถในการดึงดูดความสนใจ 
ความรวดเร็วและแมนยำในการตอบสนอง และความ
สามารถในการเขาถึงเด็กไดอยางกวางขวาง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเด็กปฐมวัยซึ่งเกิดและเติบโตมาพรอมกับ
สื่อเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน เด็กๆ เรียนรูที่จะใชนิ้ว

ขีดเข่ียบทหนาจอแบบสัมผัสแทนการเขียนดวยกระดาษ
และปากกา เรียนรูท่ีจะใชภาพสัญลักษณแสดงอารมณ 
(Emotion) แทนการเขียนหรือพูดบรรยายอารมณ 
ความรูสึก รวมถึงการสั่งงานอุปกรณตางๆ ดวยคำสั่ง

เสียงแทนการกระทำ (National Associate for the 
Education of Young Children, 2012) ซึ่งสิ่งเหลานี้

สำหรับผูใหญแลวเปนตัวชวยใหสะดวกข้ึน แตในเด็ก
เล็กวิธีการน้ีเปนเพียงวิธีเดียวท่ีเขารูจักและคุนเคย 
ดังน้ันการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในการจัดการเรียนการ

เทคโนโลยีกับเด็กปฐมวัยใชอยางไรใหพอดี 
มานิตา ลีโทชวลิต  อรรถนุพรรณ, อรกานต  เพชรคุม 
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สอนใหแกเด็กจึงเปรียบเหมือนการนำส่ิงที่เด็กคุนเคย
มาชวยใหการเรียนรูงาย และรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้จาก
งานวิจัยพบวาเด็กปฐมวัยใหความสนใจกับสื่อ
คอมพิวเตอรแท็บเล็ตมาก และสามารถเรียนรูการใช
งานสื่อเหลาน้ีไดอยางรวดเร็ว (Couse and Chen, 
2010: 93) 

จากงานวิจัยของยุภาวดี พันธัง (2556:30) 
พบวาการใชสื่อเทคโนโลยีในลักษณะคอมพิวเตอร
ชวยสอนสามารถชวยใหเด็กไดเรียนรูเน้ือหาในบทเรียน
ไดมากจากคุณสมบัติดังนี้ 

1. ดึงดูดความสนใจ ใชเวลานอยลง 
2. มีการตอบสนอง กระตุน เสริมแรงทำให

เกิดความอยากรูอยากเห็น 
3. ผูเรียนสามารถเรียนไดหลายเที่ยว 
4. สรางบทเรียน แบบฝกหัดในรูปแบบที่

หลากหลาย เชน เกม ทำใหผูเรียนสนุกสนาน 
ขอมูลขางตนสอดคลองกับงานวิจัยท่ีเผยแพร

ในชวงกวา 20 ปท่ีผานมาท่ีกลาววาการนำคอมพิวเตอร
ชวยสอนมาใชกับเด็กปฐมวัยน้ันเหมาะสมกับธรรมชาติ
และวิธีการเรียนรูของเด็ก อีกท้ังเทคโนโลยีที่นำมาใช
กับเด็กปฐมวัยนั้นชวยใหเด็กเกิดแรงจูงใจในการเรียน
มากข้ึน (Guthrie and Richardson, 1995; Sandholtz, 
Ringstaff, and Dwyer, 1997; Talley, Lance and 
Lee, 1997; Haugland, 1999; Arrowood and Overall
,2004; Chung, Walsh, 2006; Schmid, Miodrag, 
and DiFrancesco, 2008 Quoted in Couse and 
Chen, 2010: 76) และยังพบวาเด็กปฐมวัยและประถม
ศึกษามีชวงความสนใจในกิจกรรมการเขียนมากขึ้น
เมื่อทำกิจกรรมผานคอมพิวเตอร (Haugland, 1999 
Quoted in Couse and Chen, 2010: 93) สิ่งสำคัญ

อีกประการหนึ่งก็คือเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถนำ
เสนอ และตอบสนองเด็กไดทั้งทางรูปภาพ การ
เคลื่อนไหว และเสียงประกอบ ซึ่งสอดคลองกับ

ธรรมชาติของเด็กปฐมวัยท่ีพัฒนาการการเรียนรูจาก
การไดลงมือกระทำผานประสาทสัมผัสตางๆ ดังน้ัน 

ในโรงเรียนระดับปฐมวัยจึงควรมีการพัฒนาและนำ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีเหลานี้มาใชเปนสื่อการ
สอนกับเด็กปฐมวัยใหมากขึ้น เพื่อเปนการเปดโอกาส
ใหครูผูสอนไดจัดเตรียมการเรียนการสอนเปนราย
บุคคล ซึ่งเปนประเด็นสำคัญท่ีครูตองหาวิธีการเอา
ความสามารถเฉพาะตัวของเด็กในแตละคนออกมา
โดยการเปดโอกาสใหเด็กแตละคนไดเรียนรูตามความ
สามารถและความสนใจของตนเอง อีกท้ังใหอิสระใน
การเรียนของเด็ก (ดุษดี แจมทิม, 2552:25) 

จากขอมูลดังกลาวสรุปไดวา ลักษณะของ
สื่อเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัยควรมีลักษณะท่ีงาย
ตอการใช เหมาะสมกับธรรมชาติและการเรียนรูที่ให
เด็กไดลงมือปฏิบัติตามความสนใจและศักยภาพของ
เด็กแตละบุคคล 

 
ประโยชนของสื่อเทคโนโลยีที่มีตอเด็กปฐมวัย 

การใชส่ือเทคโนโลยีเปนส่ือการเรียนรูสำหรับ
เด็กเปนส่ิงท่ีชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีสามารถสอดแทรกเขา
สูการจัดการเรียนการสอนท้ังในการนำเขาสูบทเรียน 
การจัดการเรียนการสอน และการสรุปผลการเรียนรู 
ซึ่งชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูไดเร็วข้ึน ยกตัวอยางเชน 
โทรทัศน    วีดิทัศน วีดิโอคลิปตางๆ สามารถฉายภาพ 
แสดง สารคดี หรือองคความรูตางๆ ใหแกเด็ก สวน
แอพพลิเคชั่น หรือโปรแกรมตางๆ ในคอมพิวเตอร 

สมารทโฟน และแท็บเล็ตสามารถใชในการจัดการ
เรียนการสอนใหแกเด็กไดอยางสนุกสนาน  เชน  การ
ทำกิจกรรมศิลปะ วาดภาพ ระบายสี การเลนเกมการ
ศึกษา ภาพตัดตอ จำแนกประเภท การจับคู จัดกลุม 
รวมท้ังยังสามารถโตตอบกับผูใชงานแบบทันทีทันใด

และตรวจสอบความถูกตองไดดวยตนเองอยางแมนยำ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชแท็บเล็ตซึ่งชวยใหเด็กใช
กลามเน้ือมือไดอยางอิสระมากกวาและมีประสิทธิภาพ

มากกวาท้ังน้ีขึ้นอยูกับบทบาทของผูใหญในการให 
การชวยเหลือเด็กระหวางการทำงานกับสื่อเทคโนโลยี

เทคโนโลยีกับเด็กปฐมวัยใชอยางไรใหพอดี 
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เหลานี้ดวย (Couse and Chen, 2010: 93)  จากงาน
วิจัยพบวาคอมพิวเตอรและส่ืออิเล็กทรอนิกสสามารถ
ชวยใหเด็กเกิดปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางการใช
งานคอมพิวเตอร เชน ชี้ชวนกันดูภาพในคอมพิวเตอร 
รวมมือกันทำงานหรือเลนเกมใหสำเร็จ การผลัดกัน
ใชงานและแบงปนความสนุกสนานรวมกัน อีกทั้งยัง
เปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูผานการสำรวจ การแกปญหา
อยางสรางสรรค และการชี้นำตนเองในการเรียนรู  
(Clements and Sarama,2002: 340-341; Plowman 
and Stephen, 2005: 150) 

นอกจากนี้จากงานวิจัยยังพบวาไอแพด  
(I Pad) หรือแท็บเล็ตอ่ืนๆ ที่คลายกันสามารถนำมา
ใชเปนเคร่ืองมือเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูแบบทันที
ทันใดในช้ันเรียนปฐมวัยไดในหลายวิธีการโดยสามารถ
ใชคอมพิวเตอร แท็บเล็ตในการจัดการเรียนการสอน
ใหหลากหลาย แปลกใหม และเหมาะกับความสนใจ
ของเด็กไดมากข้ึน เชน ทักษะการมองภาพและใช
งานหนาจอ การใชนิ้วเขียนหรือวาดลงบนหนาจอ
โดยตรง การเชื่อมโยงการอาน การเขียน การฟง และ
การพูดในการใชแอพพลิเคชั่นท่ีหลากหลาย รวมถึง
การเรียนรูเกี่ยวกับสังคมที่กวางขวางและรวดเร็วยิ่ง
ขึ้น (Beschorner and Hutchison, 2013:20-23) ซึ่ง
สอดคลอกับท่ีสมาคมอนุบาลศึกษาแหงชาติสหรัฐ
อเมริกา (National associate for the education of 
young children, 2016) ไดใหขอเสนอถึงประโยชน
ของสื่อเทคโนโลยีเชิงโตตอบ (interactive medias) ที่
มีตอเด็กปฐมวัยไวดังนี้ 

1. ชวยใหเด็กมีอิสระในการสำรวจหนาจอ
แบบสัมผัสที่เต็มไปดวยประสบการณอันหลากหลาย 
มีการโตตอบอยางทันทีทันใด และเพ่ิมความรูสึกของ

ความสำเร็จ  
2. เปดโอกาสใหเด็กไดสำรวจ คนหาคำ

ตอบอยางรวดเร็วจากเว็บไซตตางๆ ดวยการใชเมาส 
และแปนพิมพ  

3. ชวยใหครูไดเก็บภาพผลงานของเด็ก 
เชนการตอบล็อกหรืองานศิลปะที่เด็กไดสราง หรือ
เก็บภาพเคล่ือนไหวการเลนละคร หรือการเลนสำหรับ
เด็ก เพื่อใชในภายหลัง 

4. ชวยใหครูสามารถนำภาพความสำเร็จ
ตางๆ ของเด็กมาแสดงบนเคร่ืองฉายดิจิตอล หรือ
เว็บไซตในชั้นเรียน  

5. ชวยใหเด็กที่มีความตองการพิเศษและ 
หรอืพฒันาการลาชา สามารถเขาถงึบทเรยีนไดงายข้ึน 

6. ชวยใหเด็กบันทึกเรื่องราวเก่ียวกับการ
วาดภาพหรือการเลนของตนเอง ทำใหไฟลเสียงหรือ
วิดีโอดิจิตอลเพื่อจัดทำเอกสารความกาวหนาของตน 

7. ชวยให เ ด็กไดสร างสรรคผลงานที่
หลากหลาย เชนการสรางนิทานดิจิตอล หนังสือรวม
รูปถาย ไฟลเสียงดิจิตอลของตนเอง 

การเรียนรูผานการใชสื่อเทคโนโลยีนับเปน
วิธีการที่ชวยใหเด็กไดเรียนรูสิ่งตางๆ ในโลกรอบ
ตัวอยางกวางขวางแลว การเรียนรูกระบวนการทำงาน 
และการใชเทคโนโลยีตาง ๆ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร 
แท็บเล็ต และแอพพลิเคชั่นในสมารทโฟนยังเปนการ
ชวยใหเด็กเรียนรูส่ิงท่ีเปนระบบ เรียนรูกติกา กฎเกณฑ
ตาง ๆ เพราะหากเด็กไมสามารถทำไดอยางท่ีโปรแกรม
กำหนดไวแลว คอมพิวเตอรก็ไมอาจจะทำงานได อีก
ทั้งยังสามารถเรียนรูศักยภาพของตนในการกำหนด 
กอราง และสรางสรรค ความคิด ความสามารถใน

การกำหนดควบคุมความเปนไป ของกิจกรรม ซึ่งเปน
สวนหน่ึงของการสรางความมั่นใจในตนเองใหเกิดข้ึน
กับเด็กอีกดวย  

 
การเรียนรูของเด็กปฐมวัยผานสื่อเทคโนโลยี 

ในช้ันเรียนปฐมวัยน้ัน ไดมีการนำส่ือของเลน
ตาง ๆ ท้ังของจริง ของจำลอง วัสดุธรรมชาติ และวัสดุ
เหลือใช มาใหเด็กเลนเพ่ือนำไปสูกระบวนการคิดและ

การเรียนรูของเด็กอยางตอบสนองตอพัฒนาการของ
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มานิตา ลีโทชวลิต  อรรถนุพรรณ, อรกานต  เพชรคุม 



27

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 13 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2558-ตุลาคม 2558) 

เด็กซึ่งเรียนรูผานการเลน แตอยางไรก็ตามการจัดหา
ของเลนดังที่กลาวมาขางตนนั้นบางครั้งคอนขางยาก 
และอาจมีขอจำกัดดานการจัดซื้อหรือการจัดเก็บ 
การใชสื่อเทคโนโลยีจึงเปนส่ือท่ีสามารถดึงดูดความ
สนใจของเด็กและชวยสงเสริมใหเด็กไดเ พ่ิมพูน
ประสบการณอยางหลากหลายดวยเหตุผลดังนี้  

1. เด็กสามารถเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดอยาง
สนุกสนาน เปนการเรียนรูผานการเลนเกมมากกวา
การมุงเรียนเพียงอยางเดียว 

2. เด็กสามารถเรียนรูสิ่งแปลกใหม หรือ
ประสบการณนอกหองเรียนไดอยางรวดเร็ว เปนการ
ชวยประหยัดทรัพยากรและเวลา อีกทั้งยังสามารถ
กระตุนเราความสนใจของเด็กไดเปนอยางดี 

3. เด็กสามารถคนหาคำตอบในสิ่งท่ีสงสัย
ไดอยางรวดเร็ว สนองตอบความอยากรูอยากเห็น
เปนรายบุคคลไดอยางดี อีกท้ังยังสามารถเลือกทำส่ิง
ตาง ๆ  ที่สนใจไดดวยตนเอง และสามารถตรวจสอบ
ความถูกตองไดดวยตนเองอยางแมนยำ 

4. เด็ กสามารถเข าถึ งการใช งาน ส่ือ
เทคโนโลยีไดงายข้ึน เน่ืองจากเทคโนโลยีมีการพัฒนา
อยางตอเน่ืองเพ่ือปรับเปล่ียนใหเขากับพัฒนาการ
และการเรียนรูของเด็กมากขึ้น เชน เทคโนโลยีหนาจอ
สัมผัส (Touch Screen) ซึ่งตอบสนองตอการใชงาน
ในเด็กเล็กมากกวาการใชเมาส (Mouse) ในคอมพิวเตอร

จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวาการใชสื่อ
เทคโนโลยีตาง ๆ ในเด็กปฐมวัยนัน้ชวยใหเดก็ไดลงมอื

กระทำเพ่ือการเรียนรูเชนเดียวกับสื่อของเลนอื่นๆ   
ยิง่ไปกวาน้ันเด็กจะไดรบัรูถงึขอมูลใหมๆ  อยางรวดเร็ว  
มกีารทบทวนขอมลูเดมิอยางชดัเจนนำไปสูกระบวนการ

แกปญหา ซึ่งเปนทักษะสำคัญในการแสวงหาความรู  
ซึง่ตอบคำถามทีว่าแมคอมพิวเตอรและโทรทศันจะมิใช
สือ่ท่ีมลีกัษณะท่ีเปนรูปธรรมทีเ่ด็กสามารถนำมาจับตอง 
คนหา สำรวจโดยตรงเหมือนสือ่ของเลนอืน่ แตเดก็กจ็ะ
ไดเห็นผลท่ีเกิดขึ้นเชนเดียวกัน ซึ่งสิ่งเหลานี้ก็จะเปน

เคร่ืองมืออีกชนิดหน่ึงท่ีเปนส่ือในการคนควาและแสวงหา

คำตอบตาง ๆ ใหแกเดก็ไดดเีทยีบเทาสือ่ชนดิอืน่ และ
กวางไกลสูสากลมากกวาส่ือทีจ่บัตองไดทัว่ไป 
สื่อเทคโนโลยีสรางพลังแหงการพัฒนา 

ชวงกวาทศวรรษที่ผานมาส่ือเทคโนโลยี 
ตางๆ ลวนเขามามีบทบาทกับการจัดการเรียนการ
สอน การจัดประสบการณใหแกเด็กปฐมวัยอยาง
มากมาย โดยมุงหวังวาสิ่งตางๆ เหลานี้จะสามารถ
เปนด่ังหนาตางท่ีชวยใหเด็กไดเรียนรูอยางกวางไกล  
ชวยใหเด็กไดสะสมประสบการณ มีสมาธิ มีจินตนาการ 
ซ่ึงเปนส่ิงสำคัญในการพัฒนาตน หากแตส่ือเทคโนโลยี
ตางๆ ไมวาจะเปน โทรทัศน คอมพิวเตอร แท็บเล็ต 
หรือสมารทโฟนแมจะเปนหนาตางแหงโอกาส แตก็ได
เพียงแคดูผานกรอบ ไมสามารถเปนประตูที่เด็กจะ
สามารถกาวออกไปสูประสบการณตรงท่ีจะชวยพัฒนา
ศักยภาพที่แทจริงของเขาไดเหมือนกับการเลนตาม
ธรรมชาติของเด็ก   

ในยุคที่มีการคิดคนวิทยุขึ้นมาใหมๆ ผูคน
ตางก็เชื่อวาวิทยุจะนำมาซ่ึงความรูใหมๆ และทำให
การศึกษาเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น ความเปน
จริงก็คือ การศึกษาเปลี่ยนแปลงไปแตจะดีขึ้นหรือไม
นั้นเปนเร่ืองท่ีนากังขาเม่ือมีการประดิษฐโทรทัศนขึ้น 
ก็เกิดความเช่ือวาโทรทัศนจะนำมาซ่ึงการเปล่ียนแปลง
ขนานใหญของการศึกษา ความเปนจริงก็คือคุณภาพ
ของการศึกษากลับไมไดดีขึ้นเพราะโทรทัศน รายการ
โทรทัศนทางการศึกษามักจะไปไมรอด สิ่งท่ีเฟองฟู
กลับเปนรายการโทรทัศนเพ่ือความบันเทิง และเม่ือมี

คอมพิวเตอรขึ้นมา เราก็เช่ือวาคอมพิวเตอรจะนำมา
ซึ่งการเปล่ียนแปลงในระบบการศึกษาอีก แตที่เรา
เห็นๆ กันก็คือเกมคอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษาไมได

เฟองฟูแมแตนอย ที่ฮิตติดตลาดกลับเปนเกมประเภท
เขนฆาทำลายลางกันคุณภาพทางการศึกษาก็ไมได
เปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น สิ่งที่เปล่ียนแปลงก็คือ
วิธีการหาขอมูลขาวสารเทาน้ัน ทวาการศึกษาไมได
หมายความเพียงแควิธีการหาขอมูลขาวสาร การศึกษา

ที่แทจริงน้ันเปนการจุดประกายทางความคิดให 
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เด็กสามารถท่ีจะริเร่ิมนำพาตัวเองไปสูประสบการณ
ใหม สถานการณใหมได ซึ่งเรื่องนี้คอมพิวเตอร 
ทำไม ไดปจจัยชี้ ขาดของการเปลี่ยนแปลงทาง 
การศึกษาจึงไมใชอยูที่เทคโนโลยีใหมๆ ชนิดใดท้ังส้ิน  
(พร พันธุโอสถ, 2559) 

บุคลากรทางการแพทยจากหลายสถาบัน
ระบุชัดเจนวาแสงจากคอมพิวเตอร และโทรทัศนนั้น
เปนอันตรายตอสายตาและสมองของเด็ก รวมถึงจาก
งานวิจัยทางสมองพบวาการเลนเกมคอมพิวเตอรไม
ไดใชสมองสวนหนา (Frontal Lobes) ซึ่งทำหนาท่ี
ควบคุมการใชเหตุผล การยั้งคิด การจำแนกแยกแยะ 
การจัดระบบขอมูลตาง ๆ  และสมองสวนสมองของ
สัตวเล้ียงลูกดวยนมสมัยใหม หรือ นีโอคอรเท็กซ  
(Neocortex) ซึ่งทำหนาท่ีเก่ียวกับ ความรูสึกนึกคิด 
การเรียนรู สติสัมปชัญญะ และรายละเอียดที่สลับ
ซับซอน แตเปนการใชเพียงสวนของประสาทสัมผัส
และการเคล่ือนไหวในการบังคับนิ้ว และการกรอก
สายตา เทาน้ัน  (Pearce, 2016; นนทชนนปภพ  
ปาลินทร, 2559: 1-2) และไมไดใชกลามเน้ือสวนใด
เลยนอกจากดวงตาท่ีกลอกไปกลอกมาขณะดูโทรทัศน
ดวยความสับสน เพราะเสียงออกมาจากที่หน่ึง  
ในขณะท่ีภาพออกมาจากอีกท่ีหน่ึงท่ีไมใชปากของ
นักแสดง กระน้ันแลวก็ยังคงมีแรงสนับสนุนใหใช
คอมพิวเตอร ใหใชโทรทัศน ในโรงเรียนอนุบาล ดวย

เหตุผลของครู ผูบริหาร หรือผูปกครองที่กลัววาลูกจะ
นอยหนาลกูคนอืน่ กลวัวาโรงเรยีนจะดูไมหรหูรา ไมมี
มาตรฐานเม่ือเปรียบเทียบกับโรงเรียนอ่ืนโดยไมไดคำนึง
ถงึผลเสียทีต่กอยูกบัเดก็ซ่ึงเปนอนาคตของมนุษยชาต ิ

 
ผลกระทบจากสื่อเทคโนโลยีที่มีตอสุขภาวะ 

จากการวิจัยของบริษัทไมโครซอฟทพบวา

ชวงความสนใจ (Attention Span) ของมนุษยในชวง
กวา 10 ปที่ผานมา (ค.ศ.2000-2015) ลดลงจาก
ประมาณ 12 วินาที เปน 8 วินาที ซ่ึงนอยกวาชวงความ

สนใจของปลาทองซึ่งอยูที่ประมาณ 9 วินาที เปนผล

มาจากการเพิ่มข้ึนของเทคโนโลยีดิจิตอลท่ีบาน  
ที่ทำงานและที่โรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย
ในปค.ศ.2014 โดยหนวยผูซื้อโฆษณาแหงประเทศ
อังกฤษ (British Unit of Advertising Buyer) ซึ่งพบ
วาโดยเฉล่ียแลวบุคคลจะเปล่ียนความสนใจระหวาง
สมารทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอรถึง 21 ครั้งใน 
1 ชั่วโมงซ่ึงแสดงใหเห็นวาชวงความสนใจของมนุษย
จะลดลงตามอัตราการเติบโตของอุปกรณเหลาน้ี  
(Borreli, 2015)  และงานวิจัยเชิงสำรวจภาคตัดขวาง 
(Cross-Sectional Studies) กับกลุมตัวอยางที่เปน
เด็กอายุระหวาง 6 เดือน – 6 ป และ เยาวชนอายุ
ระหวาง 8 – 18 ป ในสหรัฐอเมริกาซึ่งพบวาเด็กและ
เยาวชนมีคานิยมในการใชงานสื่ออิเล็กทรอนิกส
มากกวา 1 อยางในขณะเดียวกัน และมีการสรางสรรค
สื่ออิเล็กทรอนิกสพื้นฐานซ่ึงสามารถทำงานไดหลาย
อยางในเครื่องเดียวมากขึ้น (Chalvert and Wartella, 
2014) นอกจากน้ียังมีรายงานการวิจัยท่ีแสดงใหเห็น
วาสถานการณการเสพส่ืออิเล็กทรอนิกสในเด็กปฐมวัย
มีแนวโนมสูงข้ึน และอายุในการเขาถึงส่ือก็นอยลง 
โดยมีขอคนพบที่นาสนใจบางประการดังนี้ (Rideout, 
Vandewater, and Wartella, 2003:12)  

1. เด็กอายุต่ำกวา 6 ปใชเวลาโดยเฉล่ีย  
2 ชั่วโมงตอวันในการใชงานส่ือประเภทท่ีมีหนาจอ  
(Screen Media)  

2. เด็กเริ่มดูโทรทัศนตั้งแตอายุนอยมาก  
(เล็กกวาที่แพทยแนะนำ) 

3. เด็กเล็กจำนวนมากสามารถเขาถึงส่ือ
ดิจิตอลสมัยใหมรวมถึงรอยละ 50 ของเด็กในชวงอายุ  
4 – 6 ป ที่เลนวีดิโอเกม และรอยละ 70 ที่ใชงาน

คอมพิวเตอร 
4. สองในสามของเด็กอายุต่ำกวา 6 ปอยู

ในบานที่เปดโทรทัศนไวเกือบตลอดเวลาแมไมมีผูชม 

5. ผูปกครองจำนวนมากเห็นวาสื่อเหลานี้
เปนสื่อการเรียนรูที่สำคัญ สงเสริมสติปญญาและ
พัฒนาการของเด็กได ซึ่งทัศนคติของผูปกครองมีสวน
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เกี่ยวของกับระยะเวลาการใชงานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
จากการศึกษาวิจัยพบวาการใชงานสื่อ

อิเล็กทรอนิกสทั้งโทรทัศน และคอมพิวเตอร ที่เพิ่มขึ้น
สามารถทำนายผลไปสูการมีหลายภาวะของเด็ก
ปฐมวัยในหัวขอตอไปนี้ (สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ., 2559ก; 2559ข; Hinkley 
and others, 2014) 

1. ปญหาสภาวะพัฒนาการโดยรวม 
ไมสมวัย 

2. ปญหาทางรางกาย เชน สภาวะตอหิน
เฉียบพลันจากมานตาปดมุมตา  

3. ปญหาทางอารมณ เชน วิตกกังวล ไมมี
ความสุข ซึมเศรา การสรางความสุข ความหวาดกลัว 

4. ปญหาทางสังคมกับเพ่ือนรุนเดียวกัน 
เชน ความโดดเดียว การถูกรังแก 

5. ปญหาความยอมรับนับถือในตนเอง 
เชน ความภาคภูมิใจในตน 

6. ปญหาการอยูรวมกันในครอบครัว เชน 
ความสะดวกใจในการอยูรวมในบาน การเขากับผู
ปกครอง 

7. ปญหาการสรางเครือขายทางสังคม 
เชน การไดรับความรักจากเด็กอื่น การเขากับเพื่อน 

 
อันตรายของจินตนาการสำเร็จรูปจากส่ือเทคโนโลยี 

“A good toy is 90 percent child and 10 
percent toy but most children’s software is 90 

percent computer and 10 percent child.”  
   Jane M. Heally (1999) 
คำกลาวจากหนังสือ Failure to connect: 

How computers affect our children’s minds – 
and what we can do about it ตั้งแตในชวงปลาย
ศตวรรษที่ 20 ยังคงกระตุนเตือนใหเราตระหนัก 

ถึงพลังสำคัญในการเลน และการใชของเลนของ 
เด็กปฐมวัยอยูเสมอ การเลนในโลกที่แทจริงท่ีไมใช
เพียงโลกเสมือนในคอมพิวเตอรถอืเปนอาหารสมองที่

ทรงคุณคาสำหรับเด็กปฐมวัย การเลนไมเพียงแตสราง
ความสนุกสนานใหแกเด็กแตยังมอบจินตนาการ และ
การนึกฝนซึ่งเปนรากฐานสำคัญของการคิดขั้นสูงซึ่ง
จะพัฒนาข้ึนในชวงปฐมวัย หากพนชวงวัยน้ีไปแลว
มนุษยจะไมสามารถพัฒนาจินตนาการและการนึก
ฝนไดดวยคุณภาพเดียวกับชวงวัยนี้อีกตอไป  และจะ
สงผลกระบทตอการพัฒนาดานอ่ืน ๆ ของมนุษยอีก
ดวย โทรทัศนสรางความเสียหายใหแกพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัยดวยการนำภาพสำเร็จรูปมานำเสนอ
ใหแกเด็ก ทำใหเด็กขาดความสามารถในการเรียนรูที่
จะสรางโลกภายในท่ีเปนรากฐานของการอุปมาอุปไมย 
การคิดเชงิเปรยีบเทียบและการใหสญัลกัษณ (Healy, 
1999: 223; Pearce, 1984: 10)  

สื่อเทคโนโลยีประเภทท่ีมีหนาจอจำพวก
โทรทัศน และคอมพิวเตอรที่ฉายภาพยนตร การตูน 
หรือเกมตางๆ เปนการนำเสนอภาพจินตนาการท่ี
สำเร็จรูป ยกตัวอยางเชนภาพยนตรการตูนยอดมนุษย 
ที่กลาวกันวาสงเสริมคุณธรรมที่วาในท่ีสุดธรรมะยอม
ชนะอธรรมนั้น เปนส่ือที่นำเอาจินตนาการของคนอ่ืน
มายัดเยียดใหกับเด็ก ยอดมนุษยที่ตอสูแพสัตว
ประหลาดแลวตองรวมมือกันแปลงรางเปนหุนยนต
ขอความชวยเหลือ  สัตวประหลาดท่ีนาเกลียดนากลัว 
ยิ่งสรางยิ่งนาเกลียดนากลัวขึ้นทุกวัน ยอดมนุษยและ
สัตวประหลาดเหลานั้นลวนเปนจินตนาการสำเร็จรูป

จากผูสราง เปนภาพใหเห็นไดอยางกระจางชัดจากผู
สรางหนังสรางละครใชหรือไม  แลวเด็กจะมีพื้นที่ใด
ใหไดคิดจินตนาการอีกในเมื่อภาพเหลานั้นชัดเจน

เสียจนไมมีสวนท่ีเหลือใหจินตนาการตอเลย ในทาง
ตรงกันขามนิทานท่ีเลาสดโดยผูใหญใกลตัวไมวาจะ
เปนครูหรือผูปกครอง ถึงแมวาบางเรื่องจะมีบทที่เจา
ชายตองฟนหัวมังกรขาด หรือมีบทบรรยายถึงแมมด
รายนาเกลียดนากลัว ภาพท่ีปรากฏในจินตนาการ

ของเด็ก ๆ ซึ่งเปนภาพท่ีเขาไดใชสมองสวนความคิด
สรางสรรคของเขาคิดข้ึนเองก็จะเปนภาพความรุนแรงท่ี
อยูในระดับที่เขาสามารถรับไดเทานั้น เนื่องจาก
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จินตนาการเปนการสรางสรรคภาพข้ึนมาภายใน 
ตัวบุคคลโดยอาศัยประสบการณเดิมที่เคยไดรับมา
เปนพ้ืนฐาน (Pearce, 1984: 1)  การเลนก็เชนเดียวกัน 
เด็กท่ีมีผาเพียงหน่ึงผืน หรือทอนไมแหงเพียง 1 ทอน
เขาก็จะใชสมาธิของเขาท้ังหมดเฝาดูแล ดัดแปลงผา
ของเขาผืนนั้นใหเปนผาคลุมไหล เปนเปลนอน เปน
มงกุฎ เปนชุดเจาหญิง เปนส่ิงตางๆ ไดอีกมากมาย 
ทอนไม อาจจะกลายเปนแกวน้ำ เปนรถยนต เปน
ภูเขาไฟ เปนไดโนเสาร ซึ่งนอกจากเขาจะไดใชพลัง
แหงความมุงมั่นในการทำงานแลว เขาก็ยังไดฝกฝน
พลังแหงจินตนาการอันเปนพื้นฐานในการกระทำส่ิง
ตาง ๆ ในอนาคตอีกดวย 

 
สือ่เทคโนโลยขีดัขวางการเลนตามธรรมชาติของเดก็ 

Joseph Chilton Pearce (1993:154) นักการ
ศึกษาและผูเขียนตำราทางการศึกษาและพัฒนาการ
เด็กกลาวไววา “ดวยการเลนท่ีเทาน้ันท่ีเด็กจะไดพัฒนา
สติปญญาข้ันสูงของมนุษยชาติ” หากแตจากงานวิจัย
พบวาเด็กอายุระหวาง 4 - 6 ปท่ีใชงานส่ืออิเล็กทรอนิกส
ยิ่งมากเทาใด ก็จะใชเวลากับการอาน การเลนกลาง
แจง และการมีปฏิสัมพันธกับคนรอบขางลดลงเทาน้ัน  
(Rideout, Vandewater, and Wartella, 2003:7)  
การเลนผานส่ือท่ีไมมีรายละเอียดมากนักท่ีเปดโอกาส
ใหเด็กสามารถใชจินตนาการของตนตอเติมเสริมแตง

ใหเปนสิ่งตาง ๆ ไดดังใจนั้น เปนกิจกรรมที่ชวยใหเด็ก
ไดแสดงจินตนาการและการนึกฝนอยางเปนรูปธรรม
ในการที่เด็ก ๆ จะสมมติสิ่งหนึ่งเปนอีกสิ่งหนึ่ง สมมติ

เรื่องราวตาง ๆ ที่เขาไดคิดฝน ที่ไดประสบมาหรือ
ผสมผสานประสบการณตางๆ เปนภาพแหงฝนท่ีชัดเจน  
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับของเลนและบรรยากาศประกอบการ
เลนของเด็กดวยท่ีจะตองคอยสงเสริมใหเด็กไดใช
จินตนาการของเขาอยางเต็มที่ และกระตุนใหเด็กได

เคลื่อนไหวเพ่ือสรางสรรคของเลน หรือวิธีการเลนท่ี
แปลกใหมตามท่ีเขาไดจินตนาการไวใหเปนรูปธรรม
ขึ้นมาแตกตางจากการใชคอมพิวเตอรและสื่อ

อิเล็กทรอนิกสประเภทที่มีหนาจอท่ีมักสะกดเด็กให
นั่งนิ่งและสนใจสิ่งที่เคลื่อนไหวไปมาในหนาจอนั้น  

จากการศึกษาพบวาเด็กท่ีนั่งตั้งอกต้ังใจดู
โทรทัศน จองคอมพิวเตอร ตาไมกระพริบ ไดนานนับ
ชั่วโมงน่ันไมไดหมายความวาเขาสนใจในสิ่งท่ีดูอยาง
มาก ชอบในส่ิงท่ีเห็นอยางมาก หรือวามีสมาธิสามารถ
จดจออยูกับสิ่งตาง ๆ ที่ฉายออกมาไดนาน  ความ
จริงแลวเด็กท่ีนั่งอยูหนาจอท้ังคอมพิวเตอร และ
โทรทัศน ไมไดมีสติกับส่ิงท่ีเขากำลังจดจออยูเลย ภาพ
ในภาพยนตรน้ัน เปนภาพน่ิงท่ีเคล่ือนไหวอยางรวดเร็ว
จนกอใหเปนภาพติดตา เห็นไปเปนการเคล่ือนไหว 
สวนโทรทัศน หรือคอมพิวเตอรนั้น เปนการสงผาน
คล่ืนความถ่ีสูงเพ่ือกอใหเกิดภาพ  จะเห็นไดวา ท้ังหมด
นี้เปนภาพท่ีประดิษฐขึ้นดวยความเร็ว และเม่ือเด็ก
จองมองภาพเหลาน้ีสายตาของเขาก็จะถูกกระตุน
ดวยความเร็วสูง สงผานไปยังสมองท่ีตองตีความภาพ
เหลานี้ดวยความเร็วสูงเชนเดียวกัน และเมื่อทึกสิ่งทุก
อยางตองทำดวยความรวดเร็วก็ยากท่ีจะกอใหเกิด 
สติ หรือสมาธิ อยางไรก็ตามการท่ีเด็กน่ังน่ิงหนา
โทรทัศน หรือคอมพิวเตอรไดนั้น เน่ืองจากสมองและ
สายตาของเขาตองทำงานหนัก รางกายจึงไมสามารถ
เคลื่อนไหวไดอยางเปนธรรมชาติ เด็กไมอยูในฐานะที่
จะมีปฏิกิริยาตอบโตได  พลังท้ังหมดถูกดึงไปใชท่ีสมอง
และสายตาเพ่ือเรียนรูภาษาและรูปแบบพฤติกรรม
อยางเปนผูถูกกระทำอยูในโลกท่ีไมเปนจริง ซ่ึงในผูใหญ
จะสามารถเช่ือมโยงโลกของโทรทัศนกับโลกของความ

เปนจริงดวยจิตสำนึกและประสบการณทำใหส่ิงท่ีเรียนรู
มีความหมายขึ้น แตในวัยเด็กประสบการณจาก
โทรทัศนและส่ืออิเล็กทรอนิกสเปนความสับสนและ

การทำรายเด็ก ความเชื่อที่วาการใหเด็กไดมีโอกาส
เขาถึงโทรทัศน วิดีโอเกม และเคร่ืองเลนอิเล็กทรอนิกสท่ี
สลับซับซอนเปนการเตรียมตวัอยางดใีนการเร่ิมชีวติน้ัน
ผดิไปอยางมาก (วศิษิฐ วงัวญิ,ู 2546: 140)   

การท่ีเด็กว่ิง กระโดด ใชพละกำลังอยางมาก

หลังจากการดูโทรทัศน หรือคอมพิวเตอร สิ่งเหลานี้
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แสดงใหเห็นวาเขาพยายามจะระบายเอาส่ิงที่เก็บกด
มานานออกมาจากตัว ดวยพลังท่ีเหลือท้ังหมด โดย
ไมสนใจส่ิงแวดลอมภายนอก แตผูใหญหลาย ๆ คน
กลับมองวาเด็กเหลานี้แข็งแรง ยิ่งซน ยิ่งฉลาด เพราะ
ไดดูโทรทัศน ไดเลนคอมพิวเตอร ทั้งนี้การวิ่ง กระโดด
เพ่ือปลดปลอยตนเองหลังจากดูโทรทัศนนั้นเปนการ
ใชพละกำลังดวยคุณภาพท่ีแตกตางจากการเลนอิสระ
ซึ่งเด็กจะไดวิ่ง กระโดด หมุนตัว ปนปาย เฝาสังเกต
และเลียนแบบพฤติกรรมการทำงานของผูใหญไมวา
จะเปนการทำงานบาน หรือแมกระท่ังการเลียนแบบ
การใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสของผูใหญ การเลนเหลาน้ี
จะชวยใหเด็กไดเรียนรูโลกแหงความเปนจริงและนำ
ไปกอรางเปนตัวตนท่ีมีความหมายตอไปในอนาคต  
(Healy, 1999: 223-224) 

จุดยืนของสื่อเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย 
ส่ิงสำคัญท่ีจะทำใหเด็กพัฒนาหรือไมพัฒนา

ไมไดอยูที่เทคโนโลยี หรือส่ือธรรมชาติ แตอยูที่ผูนำ
สื่อตาง ๆ เหลาน้ีมาใช ซึ่งก็คือครูและบุคคลอ่ืน ๆ ที่
อยูรอบตัวเด็ก จำเปนตองรูและเทาทันผลกระทบทั้ง
เชิงบวกและเชิงลบของการใชงานส่ืออิเล็กทรอนิกส
รวมถึงสามารถใชงานไดอยางเหมาะสมกับพัฒนาการ
ตามวัย ความแตกตางระหวางบุคคล และบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมของเด็กเปนรายบุคคล 
 
ผลกระทบเชิงบวกและลบของสื่อเทคโนโลยี 

จากการคนควาในมุมมองของผูที่เห็นดวย
กับการใชเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสในเด็กปฐมวัย และ
มุมมองของผูที่ไมเห็นดวยขางตนสามารถนำมา
อภิปรายถึงผลกระทบเชิงบวกและลบของส่ือเทคโนโลยี
ที่มีตอเด็กปฐมวัยไดดังตารางตอไปนี้   

  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.   
6.  
7.  
8.  

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  

เม่ือเปรียบเทียบผลกระทบทั้งเชิงบวกและ
เชิงลบของการใชสื่อเทคโนโลยีแลว ผูที่นำส่ือเหลาน้ี

ไปใชกับเด็กปฐมวัยจึงควรใชประโยชนจากสื่อ
เทคโนโลยีใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และพึงระวัง
โทษที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใชงานอยางไมเหมาะสม
ดวย 

 

การใชสื่อเทคโนโลยีอยางพอดี 
สื่อเทคโนโลยีเปนเคร่ืองมืออยางหน่ึงท่ี

สามารถใหประโยชนมหาศาลหากใชงานไดอยาง 

ถูกวิธี ในขณะเดียวกันก็สามารถกอใหเกิดโทษไดอยาง
รุนแรงหากไมสามารถควบคุมการใชงานไดอยางพอดี 
ทั้งนี้คำวาพอดีนั้นขึ้นอยูกับพัฒนาการตามวัย ความ
แตกตางระหวางบุคคล รวมถึงบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมของเด็กแตละคน โดยในการใชงานสื่อ

อิเล็กทรอนิกสนั้นครูและผูปกครองตองมีปฏิสัมพันธ
กับเด็กอยางมีประสิทธิภาพ มีเวลาน่ังดู นั่งเลน และ
เลือกสรรสื่อตาง ๆ ใหแกเด็ก ไมใชปลอยใหเด็กใช

เวลาไปกับสื่อสมัยใหมเหลานี้ตามลำพัง รวมถึงควรมี
การจำกัดเวลาและคัดกรองโปรแกรมที่เด็กจะเขาถึง 
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จัดเวลาใหเด็กไดเลนในโลกแหงความเปนจริงอยาง
อิสระ เพ่ือเปนการเปดโอกาสท่ีเด็กจะไดสัมผัสกับ
ธรรมชาติ สัมผัสกับความรัก ความอบอุนจากผูคน
รอบขาง ไดใชจินตนาการผานของเลนท่ีไมสำเร็จรูป 
พอ ๆ กับการใชสื่อเทคโนโลยีที่จะชวยเปดโลกทัศน
ใหแกเด็กไดอยาง สมดุล กลมกลืน เปนธรรมชาติ มีจุดยืน
ทีม่ัน่คงของตนเองบนโลกทีก่าวไปขางหนาตลอดเวลา  

การใชส่ือเทคโนโลยีอยางพอดีกับพัฒนาการ
ตามวัย พอดีกับความแตกตางระหวางบุคคล และ
พอดีกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม สามารถสรุป
เปนขอเสนอแนะดังน้ี (เครือขายครอบครัวเฝาระวัง
และสรางสรรคสื่อ, 2551; The American Academy 
of Pediatrics, 2010; Plowman, and Stephen, 2005: 
151-153) 

1. ควรมีการจำกัดระยะเวลาการใชงานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส โดยเด็กอายุต่ำกวา 2 ป ไมควรใชงาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส เด็กอายุเด็กอายุ 2-5 ป ไมควรใช
งานเกินวันละ 1 ชั่วโมง  เด็กอายุ 6 ป ขึ้นไปควรวาง
โปรแกรมในการใชงานโดยใหใช 1 ช่ัวโมงในวันธรรมดา 
และ 2 ชั่วโมงสำหรับวันหยุด  หากเด็กใชงานติดกัน 2 
ชั่วโมงในวันธรรมดาตองงดใชงานในวันถัดไป 

2. ควรมีการจำกัดรายการ หรือโปรแกรม
ที่จะเขาใชงาน โดยศึกษาตามเกณฑรายการท่ีแสดง
ไว และเปรียบเทียบกับกรอบการปฏิบัติที่เหมาะสม

กับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
3. ผูใหญควรมีสวนรวมในการใชงานโดย

เฝาสังเกตอยางมีสวนรวม แนะนำวิธีการใชงาน 
ชวยเหลือ สรางทางเลือก สาธิต ใหขอเสนอแนะใน

การใชงานสื่ออยางเหมาะสมกับเด็กเปนรายบุคคล 
4. ควรใหเด็กไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับ

บุคคลรอบขาง และเลนอยางอิสระในสัดสวนท่ีมากก

วาการใชงานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
5. ผูใหญควรเปนแบบอยางท่ีดีในการใช

งานสื่อเทคโนโลยี 
 

บทสรุป 
ในอนาคตเทคโนโลยีจะเขามาเปนสวนหน่ึง

ในการจัดการเรียนรูในช้ันเรียนปฐมวัยสวนใหญ การ
ใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพนั้นตองม่ันใจวาครู
และผูที่เก่ียวของไดรับการฝกฝนอยางเต็มท่ีและไดรับ
การสนับสนุนอยางดี รวมไปถึงโปรแกรมและเว็บไซต
ที่ใชจะตองเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก ไมมี
เร่ืองราวท่ีไมเหมาะสม เชน ความรุนแรง การเหยียด
เพศ เหยียดผิว แบงชนชั้น ความลำเอียง การตอตาน
ผูท่ีมีความตองการพิเศษ และเคารพในความแตกตาง
ทางศาสนา นอกจากน้ันยังจำเปนตองบูรณาการ
เทคโนโลยีเขากับเปาหมายและวัตถุประสงคทางการ
ศึกษาของโรงเรียน โดยไมละท้ิงหัวใจสำคัญของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย คือการพัฒนาเด็กอยางเปนองค
รวมตามความเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กแตละ
คน เปดโอกาสใหเด็กไดเลน ไดใชชีวิตในลักษณะอื่น
อยางสมดุล และใชเทคโนโลยีในทางท่ีจะกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอเด็กเปนรายบุคคลโดยคำนึงถึง
ความตองการท่ีแตกตาง และรูปแบบการเรียนรูที่
หลากหลาย (Wardle, 2008:2)   

ทั้ง น้ีพึงระลึกไววาการใชสื่อเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส และส่ือเชิงโตตอบ (Interactive Media) 
เปนเพียงเครื่องมือหน่ึงท่ีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนรู และพัฒนาการของเด็กโดยครูตองนำมา
ใชอยางมีจุดหมายภายใตกรอบการปฏิบัติท่ีเหมาะสม

กับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย (Developmentally 
Appropriate Practice: DAP) ซึ่งประกอบดวย 

ความรูเกี่ยวกับพัฒนาการตามวัย ความรูเกี่ยวกับจุด
แข็ง ความสนใจและความตองการของเด็กแตละคน
รวมถึงความรูเกี่ยวกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ที่เด็กอาศัยอยู ที่ทำใหครูสามารถออกแบบกิจกรรม
ไดอยางเหมาะสมกับอายุ ความแตกตางระหวางบุคคล 

และบริบททางสังคมวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนจุด
มุงหมายในการเรียนรู เปนรายบุคคล (National 

Associate for the Education of Young Children, 
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2012:5) โดยพึงระลึกไวเสมอวาเด็กตองไดรับการ
พัฒนาอยางรอบดานอยางสมดุล สื่ออิเล็กทรอนิกส
เปนเพียงทางเลือกหนึ่งซ่ึงสามารถนำมาใชได ไมตาง
จากทางเลือกในการใชสื่อประเภทอ่ืน ๆ ที่มีอยูอยาง
หลากหลาย 
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ศูนยการเรียนรู คุณคาแหงการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
Learning Center : Value of Developing Young Children  
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บทคัดยอ 

การเตรียมความพรอมใหแกเด็กปฐมวัยเพ่ือการกาวสูสังคมแหงศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเปนสังคมแหงการ
เรียนรูที่มีความกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยีที่หลากหลายสามารถตอบสนองความตองการและ
ศักยภาพของเด็กแตละคนไดอยางสมดุล ศูนยการเรียนเปนวิธีการสอนรูปแบบหนึ่งที่มีความเหมาะสมกับ
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัยซ่ึงเด็กสามารถเลือกและตัดสินใจเรียนรูดวยตนเองเพ่ือตอบสนอง
ความตองการและความแตกตางระหวางบุคคล 
คำสำคัญ : ศูนยการเรียนรู / เด็กปฐมวัย 

 
Learning Center is a teaching method, which provides various activities to meet individual 

young children needs. Learning Center aims to promote their development and potential according to 
their age during  the time of an educational change. Moreover, young children will be ready for the 
21st Century-the period that focuses on young children’s development and the 21st Century skills.  
Keywords : Learning Center  / Young Children 

* อาจารย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
** อาจารยประจำหลักสูตร ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

บทนำ 
ธรรมชาติของมนุษยอยางหน่ึงที่สำคัญ คือ 

ความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่งหมายถึงแตละคนมี
ความแตกตางกันท้ังภายในและภายนอก ดังพิจารณา

ไดจากรูปรางลักษณะของหนาตา คิ้ว คาง จมูก 
ผิวพรรณ ซึ่งเปนลักษณะภายนอกท่ีสังเกตเห็นได 
สำหรับลักษณะภายในท่ีแตกตางกัน คือ ดานความ
คิด ความรูสึก ซ่ึงเปนเอกลักษณประจำตัว ดังน้ันความ
คาดหวังใหคนน้ันเหมือนคนน้ีจึงเปนไปไมได (ลักขณา 

สริวัฒน 2557:77) แตการพัฒนามนุษยใหมีศักยภาพ
ตามความสามารถของตนน้ันสามารถทำได ซึ่งการ

พัฒนามนุษยใหมีศักยภาพน้ัน ชวงเวลาที่สำคัญที่สุด 
คือ ชวงปฐมวัย (อายุแรกเกิดถึง 6 ป) เด็กวัยน้ีมี

พัฒนาการทั้งภายในและภายนอกเจริญเติบโตอยาง
รวดเร็ว ภายนอกคือการเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดเจน
ที่สุดคือดานรางกาย เด็กจะมีการเจริญเติบโตอยาง

รวดเร็วท้ังศีรษะ แขน ขา และลำตัว และท่ีสำคัญคือ
สมองของเด็กวัยน้ีมีการเจริญเติบโตสูงสุด สวนภายใน 
คือ ดานสติปญญา ดานอารมณและดานสังคม  
เด็กจะมีการเปลี่ยนแปลงดานความคิด การใชชีวิต 
ตลอดจนการเขาสังคม ดังนั้นการพัฒนาเด็กอยางมี

ศูนยการเรียนรู คุณคาแหงการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ธิดาพร คมสัน, ธนาภา  สงคสมบัติ 
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ปที่ 13 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2558-ตุลาคม 2558) 

คุณภาพและเต็มศักยภาพในชวงปฐมวัยถือเปนชวง
เวลาทองน้ี นับเปนชวงเวลาท่ีเด็กควรไดรับการพัฒนา
สูงสุดหากเลยชวงเวลาน้ี การพัฒนาอาจเปนไปอยาง
ยากลำบาก 

เด็กดี เด็กเกง เด็กมีสุข นั้นเปนลักษณะของ
เด็กไทยท่ีชาติตองการ เมื่อเติบโตเปนเยาวชนไทย 
คนไทยก็จะเติบโตดวยความเปนคนเกงคิด เกงงาน 
เกงคน เกงเรียน อันเปนกำลังของชาติ ในปจจุบันน้ี
ประเทศไทยกาวเขาสูศตวรรษที่ 21 เปนสังคมที่มีการ
เปล่ียนแปลงท้ังเร่ืองการเมือง เศรษฐกิจ วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม รวมทั้งสิ่งแวดลอมบริบทรอบตัว เปนยุคที่
ตองสามารถสรางเด็กไทยใหยืนอยูในเวทีบานเรา 
และเวทีโลกไดอยางมีความสุข และอยูรอดปลอดภัย
กับภัยธรรมชาติและอุบัติภัยตาง ๆ ได (พิมพันธ  
เดชะคุปต และพเยาว ยินดีสุข 2558:1) 

การกาวเขาสูในศตวรรษท่ี 21 ยอมหลีกเล่ียง
ไมไดกับการเปลี่ยนแปลง แตเราจะทำอยางไรใหการ
เปลี่ยนแปลงน้ันไมเปนอุปสรรคตอการดำเนินชีวิต 
ในอนาคตของเด็ก หน่ึงส่ิงท่ีเราสามารถทำได คือ 
การสงเสริมใหเด็กใชศักยภาพที่ตนเองมีใหเต็มกำลัง
ความสามารถ โดยที่ผูสอน ผูปกครอง และผูดูแลเด็ก 
เปนกำลังเสริมใหเด็กไดรับการพัฒนาที่ดีที่สุด 

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในศตวรรษ 
ที่ 21 มีความเจริญกาวหนาเพ่ือตอบสนองกับองค

ความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึน เชน แนวคิด
การสอน แบบมอนเตสซอรี (Montessori) การสอน
แบบโครงการ (Project Approach) และการสอนตาม

แนวคิดเรคจิโอ เอมมีเรีย  เปนตน (อัญญมณี บุญซื่อ 
2551:25-26) แตสำหรับการจัดกิจกรรมรูปแบบหนึ่ง
ท่ีจะสามารถตอบโจทยในการพัฒนาใหกับเด็กปฐมวัย
ไดก็คือ การใชวิธีสอนที่เรียกวา “ศูนยการเรียน” 
เนื่องจากเปนรูปแบบการเรียนรูที่สามารถสนองตอบ

ตอศักยภาพและความแตกตางระหวางบุคคลท่ีผูเรียน
สามารถเลือกเรียนรูไดตามความถนัดและความสนใจ 

  

ความหมายและวิธีการสอนโดยใชศูนยการเรียน  
ศูนยการเรียนรู เปนหนึ่งในวิธีสอน ดวยเหตุ

ที่วา วิธีสอน คือวิธีการท่ีผูสอนใชในการสอนผูเรียน
ใหบรรลุวัตถุประสงค หรือข้ันตอนท่ีผูสอนดำเนินการ
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคดวยวิธีการ
ตาง ๆ ที่แตกตางกันไปตามองคประกอบและชั้นตอน
สำคัญอันเปนลักษณะท่ีเฉพาะหรือลักษณะเดนท่ีขาด
ไมไดของวิธีนั้น ๆ วิธีสอนโดยใชศูนยการเรียน คือ 
กระบวนการในการสอนใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงค 
ที่กำหนด โดยผูสอนใหผูเรียนศึกษาหาความรูดวย
ตนเองจากศูนยการเรียน หรือมุมความรู ซึ่งผูสอนได
จัดเตรียมเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่ใชสื่อการสอน
หลาย ๆ อยางประสมกันเอาไวใหผูเรียนไดเรียนรูดวย
ตนเอง ปกติศูนยการเรียนจะมีหลายศูนย แตละศูนย
จะมีเน้ือหาสาระเบ็ดเสร็จในตัวเอง ผูเรียนจะหมุนเวียน
กันเขาศูนยตาง ๆ จนครบทุกศูนย โดยมีศูนยสำรอง
ไวสำหรับผูเรียนที่เรียนรูไดเร็วและทำกิจกรรมเสร็จ
กอนคนอื่น ๆ ผูสอนทำหนาที่เปนผูจัดเตรียมศูนยการ
เรียน ใหคำแนะนำ ชวยอำนวยความสะดวกในการ
เรียนรูแกผูเรียน และประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 
(ทิศนา แขมมณี 2558:374) ศูนยการเรียนนับเปนวิธี
สอนท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก
ปฐมวัย เน่ืองจากมีกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดมี
อิสระในการเลือกปฏิบัติกิจกรรมไดตามความสนใจ
และความตองการของเด็กแตละคน 

 
การวางแผนกิจกรรมศูนยการเรียนรู 

การจัดกิจกรรมใหกับเด็กปฐมวัยนั้น ผูสอน
จำเปนตองมีการวางแผน และการเตรียมการในหลาย
ดานในการวางแผนจัดศูนยการเรียน  ผูสอนตองคำนึง

ถึงปรัชญาและรูปแบบการสอนของตนเอง ตองกำหนด
เปาหมายใหชัดเจน วาตองการใหศูนยการเรียนใน
หองเรียนเปนอยางไร การจัดทำศูนยการเรียนตองคิด

และวางแผนใหรอบคอบ(ฮอลลิแมน, ลนิดา 2555:10) 

ศูนยการเรียนรู คุณคาแหงการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ธิดาพร คมสัน, ธนาภา  สงคสมบัติ 
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ปที่ 13 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2558-ตุลาคม 2558) 

เทคนิคและขอเสนอแนะ ในการใชวิธีสอนโดยใชศูนย
การเรียนรู 1) ผูสอนจำเปนตองมีการจัดเตรียมชุด
การเรียนการสอนใหพรอม 2) ผูสอนจะนำเน้ือหาสาระ
และประสบการณที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรูมาจัด
แบงออกเปนหนวยหรือเรื่องสำหรับศูนยแตละศูนย 
และกำหนดจุดมุงหมาย เนื้อหาสาระ และกิจกรรม
การเรียนรูท่ีผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองการดำเนิน
การเรียนการสอน 3) เริ่มตนครูจำเปนตองชี้แจงและ
ใหคำแนะนำแกผูเรียนในการเรียน โดยเฉพาะผูเรียน
ที่ยังไมเคยไดเรียนรูโดยใชศูนยการเรียนมากอน  
4) หลังจากที่แนใจวา ผูเรียนเขาใจและพรอมแลว จึง
ใหลงมือทำกิจกรรมตาง ๆ ตามที่ปรากฏอยูในบัตรคำ
สั่ง โดยหมุนเวียนกันเขาศูนยการเรียนท่ีมีอยูจนครบ
ทุกศูนย และ 5) ทำแบบสอบประเมินผลการเรียนรู
ของตน ผูสอนทำหนาท่ีดูแล ใหคำแนะนำและความ
ชวยเหลือแกผูเรียนในการทำกิจกรรมตาง ๆ และ
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนการวัดและประเมิน
ผลการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีน้ี สวนใหญจะเปนการ

ประเมินผลแบบอิงเกณฑ และมักใชวิธีการตาง ๆ ที่
หลากหลาย (ทิศนา แขมมณี 2558:375-376) นอกจาก
นี้สิ่งหน่ึงท่ีขาดไมไดและเปนหัวใจสำคัญการของจัด
ศูนยการเรียนใหกับเด็กปฐมวัย คือ ผูสอนจะตองจัด
ทำแผนการสอน  ซ่ึงแผนการสอนน้ัน อาจจะมีรูปแบบ
ในการเขียนที่ไมเหมือนกัน แตควรจะมีรายละเอียด
เบ้ืองตน ที่ระบุใหรูวา ศูนยนี้ทำอะไร (ชื่อศูนย) เด็ก
ไดรับประโยชนอะไร (จุดประสงค) เด็กตองทำอะไร
บาง (ขั้นตอนการดำเนินการ) ผูสอนตองเตรียมอะไร
ใหเด็กบาง (สื่อ / อุปกรณ) และจะรูไดอยางไรวาเด็ก
ไดเรียนรูจากการเขาศูนย (การวัดและประเมินผล) 
จากที่กลาวมาแลวน้ันเปนเพียงตัวอยางรายละเอียด
ที่อาจจะระบุไวในแผนการจัดกิจกรรมศูนยการเรียน 
ทั้ง น้ีไดนำเสนอตัวอยางแผนการจัดกิจกรรศูนย 
การเรียน ที่ไดระบุรายละเอียดของการจัดกิจกรรมไว 
โดยแผนนี้สำหรับระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 ผูสอนจัด
กิจกรรมศูนยการเรียนในหนวย “ดอกไมแสนสวย”  
ดังตารางที่ 1 

ศูนยการเรียนรู คุณคาแหงการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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38

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 13 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2558-ตุลาคม 2558) 
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ปที่ 13 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2558-ตุลาคม 2558) 

ความหลากหลายของศูนยการเรียน อาจมี
มากกวาแผนการจัดศูนยการเรียนท่ีไดแสดงตัวอยาง
ไวขางตน โดยผูสอนสามารถจัดศูนยไดในลักษณะ 
ดังตอไปน้ี ศูนยที่เก่ียวของกับการใช บล็อกเพ่ือให
เด็กไดสราง ศูนยเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรเพื่อใหเด็ก
ไดสังเกต ศูนยเก่ียวของกับการแสดงเพ่ือใหเด็กได
แสดงบทบาทสมมติ ศูนยเก่ียวของกับหนังสือเพ่ือให
เด็กไดอาน ศูนยเก่ียวของกับการเขียนเพ่ือใหเด็กได
รูจักการใชดินสอ ใชกระดาษ ศูนยเก่ียวของกับเกม
เพื่อใหเด็กฝกความสัมพันธระหวางมือและตา ไดรูจัก
การแบงปน ไดมีทักษะการคิดและการแกปญหา ศูนย
เก่ียวของกับดนตรีและการเคล่ือนไหว ศูนยเก่ียวของ
กับน้ำและทราย ศูนยเกี่ยวของกับการเรียนรูสังคม 
ศูนยเก่ียวของกับกิจกรรมกลางแจง และศูนยเก่ียวของ
กับชางไมเพื่อใหเด็กฝกกลามเนื้อมัดเล็กและความ
สัมพันธระหวางมือกับตา (Work, Betty, Ed. 2002:
32) เม่ือไดทราบถึงความหลากหลายของศูนยการเรียน 
แลว สิ่งหน่ึงที่ผูสอนควรคำนึงถึงคือกิจกรรมในแตละ
ศูนย ส่ิงสำคัญท่ีผูสอนจะลืมไมไดคือ กิจกรรมในศูนย
ควรเปนกิจกรรมท่ีมีความหมายไมใชงานท่ีวุนวาย 
กิจกรรมควรเหมาะกับพัฒนาการของเด็ก กิจกรรม
ควรมีหลายระดับ ที่จะตอบสนองความตองการและ
ความสามารถที่หลากหลายของเด็กในหองได และ
กิจกรรมควรเปนกิจกรรมท่ีเด็กไดลงมือทำและเปด
โอกาสใหเด็กไดมีสวนรวมอยางเต็มที่ (ฮอลลิแมน, 
ลินดา 2555:13)สำหรับจำนวนของศูนยวาควรจะมี

เทาไร ทั้งนี้ควรจะตองขึ้นอยูกับหลายปจจัย ไมวาจะ
เปนวัยของผูเรียน ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ 
พื้นที่ของหองเรียน และความพรอมของผูสอน ดังนั้น 

สิ่งสำคัญท่ีผูสอนจำเปนตองพิจารณาในการจัด 
ศูนยการเรียนรู คือ ศูนยการเรียนท่ีจัดตองมีความ
เหมาะสมกับพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก สามารถ
สนองตอบตอความตองการและความสนใจของ 
เด็กแตละบุคคล ตลอดจนบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู 

การประเมินกิจกรรมศูนยการเรียนรู 
การประเมินกิจกรรมศูนยการเรียนรู เพ่ือ 

ใหเห็นภาพไดอยางชัดเจนวากิจกรรมศูนยการเรียน
สามารถทำใหผูสอนประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
ไดเปนอยางดี โดยสามารถนำเสนอออกมาไดหลาก 
หลายรูปแบบ ไมวาจะเปนการวิเคราะหการสงเสริม
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยวิเคราะหตามพัฒนาการ 
4 ดาน คือดานรางกาย ดานสติปญญา ดานอารมณ 
และดานสังคม นอกจากน้ีแลวยังสามารถวิเคราะห
การสงเสริมเชาวปญญา ตามทฤษฎีพหุปญญา  
(Muliple Intelligences) อันประกอบดวย Interpersonal
(ดานการสัมพันธกับผูอื่น) Intrapersonal (ดานการ
เขาใจตนเอง) Logical-Mathematical (ดานการ 
ใชเหตุผลเชิงตรรกะ-คณิตศาสตร) Naturalist  
(ดานการเขาใจธรรมชาติ) Spatial (ดานมิติสัมพันธ) 
Bodily-Kinesthetic (ดานรางกาย-การเคล่ือนไหว) 
Linguistic (ดานภาษา) Musical (ดานดนตรี)  
(Harvard Graduate School of Education 2015) 
และวิเคราะหกิจกรรมตามทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (วิจารณ พานิช 2555:
19) ที่ทุกคนจะตองเรียนรูตลอดชีวิต คือ การเรียนรู 

3R x 7Cอันไดแก 3R คือ Reading (อานออก) (W)Riting  
(เขียนได) (A)Rithemetics (คิดเลขเปน)และ 7C คือ 

Critical Thinking and Problem Solving 

(ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะ
ในการแกปญหา) 

Creativity and Innovation (ทักษะดาน 
การสรางสรรค และนวัตกรรม) 

Cross-cultural Understanding (ทักษะดาน
ความเขาใจความตางวฒันธรรม ตางกระบวนทศัน) 

Collaboration, Teamwork and Leadership 
(ทกัษะดานความรวมมือ การทำงานเปนทมี และภาวะผูนำ) 

Communications, Information, and Media 

Literacy (ทักษะดานการสื่อสารสารสนเทศ และรูเทา 
ทันสื่อ) 

ศูนยการเรียนรู คุณคาแหงการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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Computing and ICT Literacy (ทักษะดาน
คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) 
Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะ
การเรียนรู) 

โดยไดนำเสนอไวในรูปแบบของตารางที่ 2, 
3 และ 4 ดังนี้ 
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ตารางที่ 2 ตารางวิเคราะหการสงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  
กิจกรรมศูนยการเรียน หนวย “ดอกไมแสนสวย” 
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ตารางที่ 3 การวิเคราะหการสงเสริมเชาวปญญา ตามทฤษฎีพหุปญญา 
กิจกรรมศูนยการเรียน หนวย “ดอกไมแสนสวย” 
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ตารางที่ 4 การวิเคราะหกิจกรรมตามทักษะในศตวรรษที่ 21 
ศูนยการเรียน หนวย “ดอกไมแสนสวย” 
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ปที่ 13 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2558-ตุลาคม 2558) 

จากแนวทางการประเมินกิจกรรมศูนยการ
เรียนดังกลาว สามารถพิจารณาไดวากิจกรรมศูนย
การเรียนสามารถประเมินพัฒนาการเด็กไดอยาง
หลากหลาย และชัดเจน นอกจากนี้แลวอารี สัณหฉวี 
(2554:85) ไดกลาวถึง ขอมูลความรูเก่ียวกับการเรียน
ของสมอง ครูจะตองนำไปพิจารณาสำหรับนำไปใช
เปนแนวทางการประเมินกิจกรรมศูนยการเรียนรู ดังนี้ 

1. จัดหองเรียน สิ่งแวดลอมในหองเรียน
อยางไร ที่จะเอื้อตอการพัฒนาสมอง 

2. จดัทำแผนการสอนอยางไรท่ีจะสงเสรมิให 
 2.1 นักเรียนที่มีวิธีการเรียนรูตางกัน ได

เรียนรูตามแบบที่ตนถนัดไดอยางไร 
 2.2 จะสรางความภาคภูมิใจในตนเอง

ของนักเรียนไดอยางไร  
 2.3 จะจัดกิจกรรมการเรียนใหนักเรียน

ไดทำงานเปนกลุม ปรึกษาหารือกันไดอยางไร 
 2.4 ครูจะสามารถพบนักเรียน และ

ประเมินความกาวหนา หรือปญหาการเรียนของนักเรียน
แตละคนไดอยางไร 

 2.5 ครจูะใชวธิกีารสอนอยางไรบาง ทีจ่ะ
ทำใหนักเรียนไดเรียนจากการกระทำ จากการเคล่ือนไหว
จากประสาทสัมผัสหลายดาน จากการมีปฏิสัมพันธ
กับผูอื่น ตลอดจนการฝกจินตนาการการคิดแบบ 
ตาง ๆ เม่ือนำขอมูลเก่ียวกับการเรียนของสมองดัง
กลาว มาพิจารณาตามกิจกรรมศูนยการเรียน จะเห็น

ไดวา กิจกรรมศูนยการเรียนสามารถเปนหน่ึงทางเลือก
ที่ชวยผูสอนในการสงเสริมการเรียนของสมอง เชน 
ในสวนของการจัดทำแผนการสอน กิจกรรมศูนย 
การเรียนมีการจัดศูนยที่หลากหลาย ทำใหผูเรียนได
เรียนจากการกระทำ จากการเคล่ือนไหว จากประสาท

สัมผัสหลายดาน จากการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น ตลอด
จนการฝกจินตนาการการคิดแบบตาง ๆ อันเปนสิ่งที่
ทำใหผูเรียนมีพัฒนาการท่ีดีขึ้นในทุกดานและยัง

เปนการสงเสริมความสามารถใหผูเรียนมีศักยภาพ
ตามวัย 

ขอดีและขอจำกัดของศูนยการเรียนรู 
การจัดกิจกรรมศูนยการเรียน น้ันวัตถุประสงค 

หลักของผูสอนคือใหผูเรียนไดเรียนรู สงเสริมพัฒนา 
การ และสงเสริมศักยภาพตามวัย แตในการจัดศูนย
การเรียนน้ันอาจตองมีปจจัยท่ีเก่ียวของหลายประการ
ไมไดมีเพียงผูเรียน และผูสอนเพียงเทานั้น ดังนั้นการ
จัดศูนยการเรียนก็จะมีขอดี และขอจำกัดท่ีอาจจะมี
ผลตอการตัดสินใจของผูสอนดังแนวคิดเก่ียวกับ 
ขอดีและขอจำกัดของวิธีสอนโดยใชศูนยการเรียน  
(ทิศนา แขมมณี 2558:377) 

ขอดคีือ   
1. เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนสามารถเรียน

รูไดดวยตนเอง 
2. เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนเกิดความ

กระตือรือรนในการเรียนรู 
3. เปนวิธีสอนท่ีชวยใหผูเรียนทราบผลการ

เรียนรูทันทีที่เรียนจบ 
4. เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนสามารถเรียน

รูเปนรายบุคคลและเปนกลุมยอยได 
ขอจำกัดคือ  
1. เปนวิธีสอนท่ีผูสอนตองใชเวลาในการเต

รียมการมาก กลาวคือ ตองจัดเตรียมชุดการเรียนการ
สอน จัดวัสดุอุปกรณและสถานที่ใหพรอมกอนสอน 

2. เปนวิธีสอนท่ีตองใชสื่อ และวัสดุตาง ๆ 

จำนวนมาก ใชงบประมาณมาก 
จากท่ีกลาวมาของวิธีสอนโดยใชศูนยการ

เรียนแลว ผูสอนอาจจะศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมประกอบ
การพิจารณาเลือกแนวทางในการจัดกิจกรรมใหกับผู

เรียน  โดยคำนึงถึงบริบทและความพรอมของตน ท้ังน้ี
ขอมูลเกี่ยวกับการจัดศูนยการเรียน และตัวอยางแผน 
รวมถึงตัวอยางตารางวิเคราะห อาจจะเปนสิ่งหน่ึงที่

ทำใหผูสอนเห็นถึงแนวทางอันเปนประโยชนตอผูเรียน 
เหนือส่ิงอ่ืนใด การพิจารณาจะเลือกแนวทางในการ
จัดกิจกรรมแบบใด ควรจะคำนึงถึงผูเรียนเปนสำคัญ  
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บทสรุป 
การศึกษาในปจจุบันกำลังปรับเปล่ียน

เปนการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือใหตอบรับกับ 
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่เกิดขึ้น หองเรียน
สำหรับการศึกษาในยุคนี้จำเปนตองมีความแตกตาง
จากหองเรียนในอดีต หองเรียนยุคน้ีควรตองสนับสนุน
ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ไดเรียนรูชีวิตจริง 
คิดสรางสรรค นักเรียนเปนศูนยกลาง ครูเปนผูอำนวย
ความสะดวกหรือเปนโคช เสรีภาพทางการเรียนสูง 
เช่ือใจกัน เรียนรูรวมกัน จูงใจสูง ใหความสำคัญกับ
สิ่งท่ีไดเรียนรู คำนึงถึงความหลากหลายของนักเรียน 
(วิโรจน สารรัตนะ 2556:105-106) ดังน้ันศูนยการ
เรียนรู นับเปนวิธีการเรียนรูรูปแบบหนึ่งท่ีสามารถ 
พัฒนาผูเรียนไดตามสภาวะของการเปล่ียนแปลง 
และความกาวหนาแหงโลกการเรียนรูในศตวรรษท่ี 
21 ไดอยางเหมาะสม 
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อยางมีวิจารณญาณ 
Teaching History for Enhancing Critical Thinking Skill 
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บทคัดยอ 

การสอนประวัติศาสตรเพื่อเสริมสรางทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณชวยใหผูเรียนเขาใจถึง 
ความเปนเหตุเปนผลในสังคมมนุษยรูจักคิดอยางมีวิจารณญาณ รูจักใชเหตุผลในการวิเคราะห และตัดสินใจ 
โดยรูจักนำเอาเหตุการณในประวัติศาสตรมาเปรียบเทียบกับเหตุการณในปจจุบันแลวทำการวิเคราะหเหตุ
ที่มา และผลที่เกิดเพ่ือนำไปสูการวางแผนอยางรอบคอบสำหรับอนาคตตอไปรวมทั้งสามารถนำความรู 
และทักษะท่ีไดมาประยุกตใชในชีวิตไดอยางกลมกลืน ผูสอนจำเปนตองมีเทคนิคการสอน และจัดกิจกรรม 
ที่หลากหลายปรับเปลี่ยนไปตามเนื้อหาสาระ เพ่ือฝกทักษะการคิดในรูปแบบตางๆ  เนนใหนักเรียนรูจักคิด
อยางมีวิจารณญาณ มีเหตุผล เพื่อชวยใหผูเรียนเปน ผูมีปญญา พัฒนาความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิต
อยางตอเนื่องในสถานการณที่โลก มีการเปล่ียนแปลงสูยุคสารสนเทศ บทความนี้จึงมุงนำเสนอ กระบวนการ  
แนวคิด  แนวการสอนประวัติศาสตร เพื่อใหเกิดการคิดอยางมีวิจารณญาณ  

 
Historical teaching  for enhancing critical thinking skill, for reasonable understanding of 

learner to critical thinking in  nowadays, for reasonable to decision making and analysis by using 
historical events to comparison among present’s events, cause and effects ’s analysis for future 
carefully planning, including be able to bring knowledge and skill for application. Teacher have to 
use instructional techniques and various activities management and subject matter’s modification 
for many types of thinking’s  skills practice, focus critical thinking for learner and reasoning for 

cognitive supporting to learner for dynamic life long learning in information’s changing in nowadays. 
This journal’s emphasize to present process, concepts, historical ’s instructional  guideline for 
critical thinking. 
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บทนำ 
จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
12 สิงหาคม 2551 มีพระราชดำรัสต้ังขอสังเกต 
เก่ียวกับการสอนวิชาประวัติศาสตรโดยทานกลาววา 
“อยางท่ีอเมริกาถามไป เขาก็สอนประวัติศาสตร  
สอนประวัติศาสตรบานเมืองเขา ที่ไหนเขาก็สอนกัน 
แตประเทศไทยไมมี ไมทราบวาแผนดินนี้มันรอดมา
อยูจนบัดนี้เพราะใคร หรือวายังไงกัน” 

จากคำกล าวนี้ จ ะ เ ห็น ได ว าการสอน
ประวัตศิาสตร เปนเรื่องใหญ แตในชวงสามสิบปมาน้ี 
คนไทยเติบโตมาพรอมกับการเรียนการสอนแบบ
ตะวันตก ถึงจะเปนโรงเรียนไทย แตดวยกระแสตะวันตก 
ทำใหการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน รวมท้ังเน้ือหา
สาระวิชาตาง ๆ ที่เรียนสวนมากเปนตำราและแนวคิด
แนวทางแบบตะวันตก ประกอบกับกระแสสังคมสงเสริม
ใหคนไทยหลงปล้ืมไปกับคานิยมและวัฒนธรรม
ตะวันตก และถูกเช่ือมโยงดวยเทคโนโลยีการส่ือสาร
แบบตาง ๆ ทำให 

เด็กไทยเราในชวงเวลาที่ผานมา ลืมความ
เปนไทย  จากกระแสการเปล่ียนแปลงขางตน ทำให
การศึกษาไทยจำเปนตองมีการปรับหลักสูตรในการ
เรียนประวัติศาสตรใหมีความเขมขนขึ้น สอดคลอง
กับพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ท่ีตองการใหกระทรวงศึกษาธิการ

เนนการเรียนการสอนประวัติศาสตรไทยในสถานศึกษา 
เพ่ือจะเนนใหผูเรียนเกิดความตระหนักและความ
ภาคภูมิใจในความเปนไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2542 ; วินัย พงศศรีเพียร, 2544) และสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542          

มาตรา 23 ระบุวา ผูเรียนควรมีความรูเรื่องเก่ียวกับ
ตนเอง ชุมชน สังคมโลก  รวมถึงความรูเก่ียวกับ
ประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทย 

จากการศึกษาพบวา ในปจจุบันการเรียน
การสอนประวัติศาสตรมีปญหาอยางมาก เพราะ

เยาวชนของชาติไทยมีพ้ืนฐานความรูดานประวัติศาสตร
นอยมาก เนื่องจากมีเนื้อหามาก  การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนไมสามารถนำความรูที่ไดมาวิเคราะห
เพ่ือเช่ือโยงความตอเน่ืองทางประวัติศาสตร จากอดีต
มาสูปจจุบันได  สวนวิธีการของครูผูสอนก็ไมสามารถ
สอนใหผูเรียนโดยผานกระบวนการเรียนรู เพ่ือใหรูจัก
การวิเคราะห ประเมินคุณคา ตีความ และนำเสนอ
ขอมูลได ทำใหการเรียนการสอนมีลักษณะหยุดนิ่ง 
ไมกอใหเกิดพัฒนาการทางความคิด และการใชความ
สามารถอยางเต็มศักยภาพ การเรียนรูรูปแบบเดิม
เชนน้ีจึงไมตอบสนองสภาพสังคมท่ีเปล่ียนไปเปนสังคม
แหงการเรียนรู (พลับพลึง คงชนะ, 2543 ; พลาดิศัย  
สิทธิธัญกิจ, 2543 ; วินัย พงศศรีเพียร, 2544) 

การจัดการศึกษาควรเนนใหบุคคลเห็นถึง
ความสำคัญของการเขาใจชาติผานการเรียนรู  จาก
วิชาประวัติศาสตร  เพราะเปนแนวทางหนึ่งท่ีจะชวย
ใหคนในชาติไดเรียนรูเรื่องราวความเปนมาของชาติ  
นอกจากน้ีผูท่ีผานการเรียนประวัติศาสตรตองสามารถ
นำคุณคาของระบบความคิดมาปรับใชกับสังคมปจจุบัน  
นอกจากนีจ้ากการศกึษาของกรมวชิาการ (2542 :20 )
ในเร่ืองการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยไดระบุการ
คิดไว 2 ประเภท คือ กระบวนการคิดสรางสรรค 
และกระบวน การคิดอยางมีวิจารณญาณ  ซึ่งถือเปน
ทักษะการคิดที่จำเปนเพื่อการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

สำหรับนักเรียนและตองไดรับการพัฒนาต้ังแตวัยเด็ก  
โดยเฉพาะการเรียนวิชาประวัติศาสตร การจัดกิจกรรม
ครูจะตองเนนนักเรียนเปนสำคัญและนำเอาเน้ือหา
ประวัติศาสตรที่สำคัญมาฝกทักษะในดานตาง ๆ ของ

นักเรียน เนนใหนักเรียนรูจักคิดอยางมีวิจารณญาณ 
มีเหตุผลในการตัดสินใจ สอดคลองกับแนวคิดของ
ทิศนา  แขมมณี (2547: 58) ที่กลาววา ทักษะการคิด

อยางมีวิจารณญาณจะทำใหนักเรียนสามารถตัดสินใจ
ไดดีขึ้นอยางสมเหตุสมผล มีประสิทธิภาพ เพราะการ
คิดอยางมีวิจารณญาณเปนทักษะการคิดประเภท
หน่ึงท่ีมีความสำคัญและเปนคุณลักษณะของนักเรียน
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ตามจุดหมายการเรียนรูในปจจุบัน การจัดการเรียน
การสอนประวัติศาสตรดวยวิธีนี้จะชวยทำใหนักเรียน
มี โ อกาสฝ กและพัฒนาทั กษะการคิ ดอย า งมี
วิจารณญาณดวยตนเอง  เพ่ือนำไปใชในการแกปญหา
ตาง ๆ ดังที่ Shepardson (1997) ไดสรุปวา นักเรียน
จะสามารถพัฒนาการคิดของตนได หากไดรับ   
การฝกฝนใหเรียนรูที่จะพิสูจนขอมูล ขอเท็จจริงรวม
ทั้งจะทำใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร 
ความหมายประวัติศาสตร 

คำวา ประวัติศาสตร มีที่มาจากคำในภาษา
อังกฤษวา History  ซ่ึงมีรากศัพทจากคำในภาษาละติน
วา Historia คำในภาษากรีกวา Histori ผูบัญญัติศัพท
ขึน้ใชคนแรก คอื เฮโรโคตสั (Herodotus ,484-425 B.C.) 
ปราชญชาวกรีกโบราณผูนี่ไดริเริ่มทำการสืบสวน 

คนควาและรวบรวมสิ่งที่เรียกวา ประวัติศาสตรขึ้น 
ดังนั้นในระยะตอมาจึงไดรับการยกยองวาเปนบิดา
แหงประวัติศาสตร 

ประสบการณทั้งมวลของมนุษยในอดีตและ
มีการรวบรวม ตีความหลักฐานตาง ๆ ที่มนุษยไดทิ้ง
รอยรอยไวแลวนำมาเรียบเรียงขึ้นใหมใหใกลเคียงกับ
ความเปนจริง เพื่อนำผลการศึกษามาอธิบายปรากฎ
การณที่เกิดข้ึน โดยมีระเบียบวิธีเฉพาะในการศึกษา  
(วนิยั  พงศศรเีพยีร ,2543  ;  นธิ ิ เอยีวศรวีงศ  ,2545 ) 

 
แนวคิดเกี่ยวกับประวัติศาสตร   

แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูประวัติศาสตร  
โดยปกติเน้ือหาของประวัติศาสตรแตกตางไปจาก
วิชาอื่น  ทั้งนี้ เพราะวิชาน้ีเปนเร่ืองของอดีต ผูสอน 
ในปจจุบันสอนเพื่อเตรียมตัวเด็กสูอนาคตซึ่งมี 
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  

จากแผนภูมิขางตน จะเห็นไดวาแนวคิด 

ในการสอนมุงสูอนาคตเพ่ือการเปล่ียนแปลง มีทัศนคติ
ที่ดีตอสังคมเนนใหเห็นถึงความแตกตางระหวางยุค
สมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจากการปฏิวัติ

อุตสาหกรรม ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี  
การคมนาคมท่ีสะดวกข้ึน การเรียนประวัติศาสตร
เปนการนำเอาอดีตมาวิเคราะหเพ่ือสังคมในปจจุบัน  
ประวัติศาสตร  ควรเปนกระจกของสังคมที่จะสะทอน
ใหเห็นอดีต แลวนำมาวิเคราะหเพ่ือใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงท่ีดี รวมทั้งตองมีวิธีการใหมๆมาสอน
ประยุกตการเรียนการสอนใหเขากับเทคโนโลยีสมัยใหม 
เชน การใชคอมพิวเตอร  การดูภาพเมืองโบราณจาก

ภาพถายทางอากาศ  การสอนประวัติศาสตรไมใชมุง

ใหนักเรียนเปนนักประวัติศาสตร แตมุงในเรื่อง  
การใชวิจารณญาณ และเหตุผลเปนเครื่องตัดสินใจ 

และการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นซึ่งเปน 
หลักในการปกครองแบบประชาธิปไตย (สุภาพรรณ  
พวงจั่นเพชร ,2536 ) 

 
จุดมุงหมายของการสอนประวัติศาสตร 

โ ดยทั่ ว ไ ปจุ ดมุ ง หมายขอ งกา รสอน
ประวัติศาสตรมีดังน้ี (กรมวิชาการ ,2542  ;  สุภาพรรณ  
พวงจั่นเพชร,2536 ) 

1. เ พื่ อ ใ ห นั ก เ รี ย น รู จั ก คิ ด อ ย า ง มี
วิจารณญาณ รูจักใชเหตุผลในการวิเคราะห และ
ตัดสินใจ โดยรูจักนำเอาเหตุการณในประวัติศาสตร

การสอนประวัติศาสตร เพื่อเสริมสรางทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
เพ็ญพนอ  พวงแพ, ศศิพัชร จำปา 

( ) 
  

 
 ( ) 

 
( ) 

  
( ) 
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มา เป รียบ เ ทียบ กับ เห ตุการณ ในป จ จุ บันแล ว                     
ทำการวิเคราะหเหตุที่มา และผลที่เกิดเพ่ือนำไปสู
การวางแผนอยางรอบคอบสำหรับอนาคตตอไป 

2. เพื่อสอนใหนักเรียนมีความคิดทาง
ประวัติศาสตร โดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร เพ่ือ
ใหเขาใจอยางคนที่คิดเปน มีความรูและมีทักษะใน
การใชวิธีการทางประวัติศาสตรเพ่ือใหเขาถึงความ
จริง รวมทั้งสามารถนำความรูและทักษะที่ไดมา
ประยุกตใชในชีวิตไดอยางกลมกลืน 

3. เพ่ือใหนักเรียนเขาใจถึงความเปนเหตุ
เปนผลในสังคมมนุษยวา เหตุการณในอดีตยอมมี
อิทธิพลตอภาวะความเปนอยูของสังคมในปจจุบัน 
และสิ่งที่เปนอยูในปจจุบันนี้ก็มีอิทธิพลตออนาคต 

4. ชวยใหนักเรียนเขาใจความเปนมาของ
ชาติบานเมือง เห็นความเสียสละและความสามารถ
ในอันที่จะรักษาความเปนเอกราชของบรรพบุรุษอัน
จะกอใหเกิดความรูสึกรักชาติบานเมือง 

5. เพ่ือชวยใหนักเรียนมีความคุนเคยกับ
สิ่งที่เปนความรูทางประวัติศาสตร และเกิดความสนุก
ในการเรียนประวัติศาสตร   

 
หลักการสอนประวัติศาสตร  

มีรายละเอียดดังน้ี (Leonard H. Clark ,1973 ;
วันเพ็ญ  วรรณโกมล, 2542 )     

1. สอนใหนักเรียนคิดเปน คือ ใหคิดอยาง
มีวิจารณญาณ  มีเหตุผล มีโอกาสท่ีจะฝกวิธีวิเคราะห

วิจารณขอมูลท้ังภายนอกและภายใน รูจักเปรียบเทียบ
เหตุการณ โดยการพิจารณาวาขอมูลเหลานั้นเชื่อถือ
ไดมากเพียงใด 

2. ใหแบบฝกหัดท่ีนักเรียนไดมีการคิด
วิเคราะห  เชน  นำเอาตัวอยางขอความบางตอนออก
มาใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นวา หลักฐานท่ีกลาว
มาน้ัน เปนหลักฐานข้ันแรก หรือขั้นที่สอง ผูเขียนนำ
ขอมูลเหลานั้นมาจากไหน ถูกตองเพียงใด ผูเขียน

ใสความคิดมากนอยเพียงใด  

3. ใชวิธีการสอนแบบอุปมานในการสอน
แบบน้ี นักเรียนสามารถดึงความจริงตาง ๆ จาก
ขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรและพัฒนาความคิด 
รวบยอดมาได  

4. ใหแบบฝกหัด ซ่ึง นักเ รียนสามารถ
คนควาหาความจริง หรือแสดงออกมาได  โดยใชวิธี
วิเคราะหทางประวัติศาสตร  

 
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตรโดยใช
ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
ความหมายของคิดอยางมีวิจารณญาณ 

การคิดอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง 
กระบวนการทางการคิดท่ีใชเหตุผลโดยการศึกษา
ขอเท็จจริง หลักฐาน และขอมูลตางๆ เพื่อประกอบ
การตัดสินใจแลวนำมาพิจารณาวิเคราะหอยางสม
เหตุผล  กอนตัดสินใจวาส่ิงใดควรเช่ือหรือๆ ไมควร
เชื่อปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตามดวยหลักการและ 
เหตุผล เพ่ือตัดสินและเพื่อใหไดขอสรุปหรือนำไปใช
ประโยชนได (Good, 1973  ; Ennis,1985 และ 
วัชรา เลาเรียนดี,2554: 8) 

 
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

ทฤษฎีทางสติปญญาตามแนวคิดของ 
กลุมมิติ เปนกลุมท่ีสนใจทางสมองของมนุษย มี  
ความเชื่อวา มีลักษณะเปนองคประกอบของความ
สามารถสามมิติ  คือ (สำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาแหงชาติ,2540) 
1. มิติทางดานเนื้อหา (Content) หมายถึง 

ขอมูลที่ใชเปนสื่อกอใหเกิดความคิด  เชน ภาพ  เสียง 

สัญลักษณ ภาษา พฤติกรรม  
2. มิติทางดานปฏิบัติการ (Operations) 

หมายถึง กระบวนการคิดตางๆที่สรางขึ้นมา 

3. มิติทางดานผลผลิต (Product) หมาย
ถึง ผลของความคิด หรือความสามารถที่เกิดขึ้น 

 

การสอนประวัติศาสตร เพื่อเสริมสรางทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
เพ็ญพนอ  พวงแพ, ศศิพัชร จำปา 



51

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 13 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2558-ตุลาคม 2558) 

ทฤษฎีเงื่อนไขของกาเย (Gagne) 
ได เสนอเงื่ อนไขการเ รียนรูของมนุษย  

กระบวนการเรียนรูและจดจำอันเปนผลจากการ 
กระทำกับขอมูลในสมอง และผลจากเหตุการณ
ภายนอกท่ีมีตอกระบวนการเรียนรูภายในตัวมนุษย 
มี 5 ประเภท ไดแก ทักษะทางปญญา กลวิธีใน 
การเรียนรู ภาษา ทักษะการเคลื่อนไหว  และเจตคติ 

 
องคประกอบของการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

การคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนการคิดอยาง
มีเหตุผล และในองคประกอบของการคิดอยางมีเหตุผล
นั้น มีหลักสำคัญ 7 ประการดังนี้ (Center for critical 
thinking, Sonoma State University,1996  อางใน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545) 

1. จดุมุงหมาย คอื เปาหมายหรือวตัถุประสงค 
ของการคิด เปนการคิดเพ่ือหาแนวทางแกปญหา 
หรือคิดเพื่อหาความรู 

2. ประเด็นคำถาม คือ ปญหาหรือคำตอบ 
ท่ีตองการรู คือผูคิดสามารถระบุปญหาสำคัญท่ีตองการ
แกไข หรือคำถามสำคัญที่ตองการรูคำตอบ 

3. สารสนเทศ คือ ขอมูล หรือความรูตาง ๆ 
เพ่ือใชประกอบการคิด ขอมูลตาง ๆ ที่ไดมาควรมี 
ความกวาง ลึก ชัดเจน ยืดหยุนไดและมีความถูกตอง 

4. ขอมูลเชิงประจักษ คือ ขอมูลท่ีไดมาน้ัน
ตองเชื่อถือได มีความชัดเจน ถูกตอง และมีความ
เพียงพอในการใชเปนพ้ืนฐานของการคิดอยางมีเหตุผล 

5. แนวคิดอยางมีเหตุผล คือ แนวคิดท้ังหลาย
ท่ีมี อาจรวมถึง กฎ ทฤษฎี หลักการซ่ึงแนวคิดดังกลาวมี
ความจำเปนสำหรับการคิดอยางมีเหตุผล แนวคิดท่ี
ไดมาน้ันตองเก่ียวของกับปญหาหรือคำถามท่ีตองการ
หาคำตอบ และตองเปนแนวคิดที่ถูกตองดวย 

6. ขอสันนิษฐาน เปนองคประกอบสำคัญ
ของทักษะการคิดอยางมีเหตุผล เพราะผูคิดตองมี
ความสามารถในการต้ังขอสันนิษฐานใหมีความชัดเจน 
สามารถตัดสินไดเพ่ือประโยชนในการหาขอมูลมาใช
ในการคิดอยางมีเหตุผล 

การสอนประวัติศาสตร เพื่อเสริมสรางทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
เพ็ญพนอ  พวงแพ, ศศิพัชร จำปา 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

เม่ือนำขอมูลจากการนิยามการคิดอยางมี

วิจารณญาณ ซึ่งหมายถึง กระบวนการคิด ไตรตรอง 
อยางรอบคอบเกี่ยวกับขอมูลท่ีเปนปญหา ขอโตแยง 
หรือขอมูลท่ีคลุมเครือ เพ่ือตัดสินใจและนำไปสู 

การสรปุเปนขอยตุอิยางสมเหตุสมผล มารวมพจิารณา 
กับกระบวนการคิดอยาง มีวิจารณญาณ ซึ่งเปน 

กระบวนการคิด 6 ขั้นตอน  คือ  การนิยามปญหา   
การรวบรวมขอมูล การจัดระบบขอมูล  การต้ังสมมุติฐาน  
การสรุปอางอิงโดยใชหลักตรรกศาสตรและการประเมิน  
การสรุปอางอิง  จึงสรุปลักษณะของการคิดอยางมี
วิจารณญาณเปนกระบวนการดังแผนภูมิที ่ 2  ดังนี ้

(Dressel and Mayhew, 1957 ; มลิวัลย  สมศักด์ิ, 2540) 

กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณมีขั้นตอนการฝกการคิดหลายรูปแบบตามหลักการ ตางๆ ที่ได

ผานการทดลองมาแลว ซึ่งขั้นตอนสวนใหญ สามารถสรุปไดดังแผนภูมิดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 2  ลักษณะของการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

แนวการสอนประวัติศาสตร เพื่อสงเสริมการคิดอยาง
มีวิจารณญาณ 

กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณซ่ึง
สามารถนำไปใชในการสอนประวัติศาสตร เพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณโดยผูสอนไมจำเปน
ตองใชเปนข้ัน ๆ อาจจะเลือกใชเทคนิคใดกอนหลัง
ก็ไดขึ้นอยูกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แต
ควรพยายามกระตุนใหผูเรียนผานขั้นตอนยอยทุก 
ขั้นตอน มี 3 ดานดังตอไปนี้ (พิบูลยศรี วาสนสมสิทธิ์,
2526 ; ทิศนา แขมมณี ,2545) 

1. ดานเน้ือหา การคิดอยางมวีจิารณญาณ 
สามารถพัฒนาเน้ือหาไดในวิชาสังคมศึกษาทุกรายวิชา 
โดยการใชความคิดวิเคราะห วิจารณในประเด็นท่ี
ตางกันออกไป 

2. กิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนา
ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณควรใชกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีหลากหลาย เพ่ือใหนักเรียนไดฝก 

การคิดในรูปแบบตาง ๆ เชน การรวบรวมขอเท็จจริง  
การอธิบาย การอภิปราย  การแสดงบทบาทสมมุติ 
สถานการณจำลอง  และการใชกระบวนการแกปญหา 
  2.1 สังเกต ใหผูเรียนทำกิจกรรมการ
รับรูแบบปรนัยใหเกิดความเขาใจ ไดความคิดรวบ
ยอดเช่ือมโยงความสัมพันธของส่ิงตาง ๆ สรุปเปนใจ

ความสำคัญครบถวน ตรงตามหลักฐานขอมูล 

  2.2 อธิบาย ใหผู เ รียนตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็นเชิงเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับสิ่ง
ที่กำหนดเนนการใชเหตุผล ดวยหลักการ กฎเกณฑ
และอางหลักฐานขอมูลประกอบใหนาเชื่อถือ 

 2.3 รบัฟง ใหผูเรยีนไดฟงความคิดเหน็ 
คำวิพากษวิจารณท่ีมีตอความคิดของตนไดตอบคำถาม
โตตอบและแสดงความคิดเห็นของตน ฝกใหผูเรียน
ปรับเปล่ียนความคิดเดิมของตนตามเหตุผลหรือขอมูล 
ที่ดี โดยไมใชอารมณ 

  2.4 เชื่อมโยงความสัมพันธ ใหผูเรียน
ไดเปรียบเทียบความแตกตาง และความคลายคลึง
ของส่ิงตาง ๆ ใหสรุปจัดกลุมส่ิงท่ีเปนพวกเดียวกัน 

เชื่อมโยงเหตุการณเชิงสาเหตุและผล  
  2.5 วิจารณ จัดกิจกรรมใหวิเคราะห

เหตุการณ คำกลาว แนวคิด หรือการกระทำ แลวให

จำแนกหาจุดเดน-จุดดอย สวนดี-สวนเสีย สวนสำคัญ-
ไมสำคัญจากส่ิงน้ัน ดวยการยกเหตุผลหลักการมา
ประกอบการวิจารณ 

 2.6. สรุปกิจกรรมใหพิจารณาสวนประกอบ
ของการกระทำหรือขอมูลตาง ๆ ที่เชื่อมโยงเก่ียวของ

กันแลวใหสรุปผลอยางตรงและถูกตองตามหลักฐาน
ขอมูล 

3. สื่อการเรียนการสอน  เนื่องจากการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาการคิดอยางมี
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วิจารณญาณน้ีมีความหลากหลายตามความเหมาะสม 
ไดแก สื่อมวลชนทุกแขนง  โฆษณา และขอมูลจาก
แหลงความรูอ่ืน เชน หนังสือ ขอมูลทางประวัติศาสตร  
เปนตน 

นอกจากน้ีผูสอนสาระประวัติศาสตรสามารถ
นำยุทธวิธีในการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมการคิดอยาง
มีวิจารณญาณ ไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนดังนี้ (วัชรา เลาเรียนดี ,2554: 31-32)  

1. เทคนิค CATS (Classroom Assessment 
Techniques) ของแองเจลโล (Angelo) ไดเสนอวิธี
สอนคิดดวยวิธีการประเมินผลระหวางเรียนในขณะท่ี
มีการสอนเร่ืองใดเรื่องหน่ึงเพ่ือเปนแนวทางในการ
ติดตามดูแลและสนับสนุนทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนดังนี้คือ ใหนักเรียนตอบ
คำถามที่กำหนดโดยใหเขียนเปนขอความพรรณนา
อธิบายคำถามส้ัน ๆ เชน  สิ่งสำคัญท่ีสุดท่ีไดเรียนรู
วันน้ีคืออะไร มีคำถามเก่ียวกับเร่ืองท่ีเรียนอะไรบางท่ี
ยังเปนขอสงสัย มากท่ีสุดของนักเรียน โดยครูจะทำการ
เลือกคำตอบของนักเรียนบางคนและนำมาอภิปราย
ตอไป 

2. เทคนคิการรวมมือกนัเรยีนรู (Cooperative 
Learning Strategies) บรูเนอร (Bruner) ไดเสนอแนะ
วาการจัดนักเรียนใหไดรวมกันเรียนรูเปนวิธีที่ดีที่สุด
วิธีหน่ึงท่ีจะสงเสริมการคิด อยางมีวิจารณญาณ ถา

เตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรูดีในสภาพแวดลอม
ที่รวมมือกันเรียนอยางแทจริง นักเรียนจะมีความ
กระตือรือรน แสดงความคิดเห็นโดยมีการสนับสนุน
ใหขอมูลยอนกลับระหวางนักเรียนดวยกันและระหวาง

ครูกับนักเรียน 
3. เทคนิคกรณีศึกษาและการอภิปราย  

(Case Study / Discussion Method) แมคเดท  
(Mcdate) ไดแนะนำเก่ียวกับเทคนิคน้ีวาควรเร่ิมตน

ดวยครูเสนอกรณีปญหาหรือสถานการณใหนักเรียน
ทั้งชั้นโดยไมมีการสรุป ใหนักเรียนเตรียมคำถามเพ่ือ

การอภิปราย ครูนำการอภิปรายและเปดโอกาสให
นักเรียนสรุปแตละกรณี 

4. เทคนิคการใชคำถาม (Using Questions) 
คิง (King) ไดนำเสนอวิธีการใชคำถามเพ่ือสงเสริม
การคิดอยางมีวิจารณญาณไวดังนี้ 

 4.1 ใหเพื่อนผลัดกันถามคำถามและ
ตอบคำถาม หลังจากการบรรยายโดยครูตั้งคำถาม
นำกอน เชน จุดแข็งและจุดออนของเรื่องท่ีเรียนคือ
อะไรบาง นักเรียนจะตองต้ังคำถามจากเรื่องท่ีเรียน
เทาน้ัน จัดกลุมนักเรียนหรือจับคูใหนักเรียนถาม-ตอบ 
และเลือกคำถามที่สนใจมากที่สุดมาอภิปรายทั้งชั้น 

 4.2 คำถามจากผูอาน (Reader’s 
Questions) ใหนักเรียนต้ังคำถามจากเร่ืองท่ีใหอาน
และสงครูกอนเรียนเรื่องตอไป ครูเลือกคำถามเพ่ือ
การอภิปรายทั้งชั้น 

 4.3 วิเคราะหบทสนทนา (Written 
Dialogues) ครูนำเสนอบทสนทนา จัดกลุมนักเรียน
ประมาณ 3-4 คน ใหแสดงความคิดเห็นที่แตกตางกัน
ของคูสนทนาในบทสนทนาโดยพยายามมองหา
หลักฐานท่ีสำคัญ การตีความ การใหเหตุผลท่ีไมถูก
ตอง ไมตรงตามความเปนจริง นักเรียนแตละกลุมจะ
ตองตัดสินวาแนวคิดทรรศนะใดท่ีเปนจริงมากที่สุด
หลังจากการสรุปนักเรียนแสดงบทบาทตามบทสนทนา 

 4.4 การแสดงบทบาทตาง ๆ ของ
สมาชิกกลุม (Spontaneous Group Dialogue)  โดย
การจัดนักเรียนเปนกลุมหน่ึงใหแสดงบทบาทเปนผูนำ  

ผูใหขอมูล ผูขอความเห็น ผูโตแยง กำหนด   ผูสังเกต
เพ่ือสังเกตการณทำหนาที่ของแตละคนและนำสูการ
อภิปรายภายหลัง 

 เทคนิคตางๆ ดังกลาว ครูสามารถจะนำ
ไปใชเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
ไดโดยบูรณาการกับสาระการเรียนรูตางๆ ที่สำคัญจะ
ตองมีการวางแผนและเตรียมการเปนอยางดี  วาเทคนิค
ใดจะเหมาะสมกับสาระใดเรื่องใดกับนักเรียนชวงชั้น

ใด เปนตน 
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สรุป 
การสอนประวัติศาสตรเพื่อเสริมสรางทักษะ

การคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนกระบวน การคิด 
ขั้นสูงท่ีมีความสำคัญและจำเปนท่ีจะใชคิดพิจารณา 
หรือตัดสินใจอยางมีเหตุมีผล หากบุคคลสามารถคิด
ไดอยางมีวิจารณญาณแลวก็จะไดความคิดท่ีผาน
การกล่ันกรองมาดีแลว สามารถนำไปใชในสถานการณ
ตาง ๆ ได เชน นำไปใชในการแกปญหาการตัดสินใจ
ที่จะทำ หรือไมทำอะไร การริเร่ิม การสรางสรรคสิ่ง
ใหม ๆ  โดยครูจะตองมีความเขาใจในเน้ือหา  หลักการ
จัดกิจกรรม และเลือกวิธีสอน กิจกรรม อุปกรณ ให
เหมาะสม และควรใชกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย เพื่อใหนักเรียนไดฝกการคิดในรูปแบบ
ตางๆ  เช่ือมโยงความสัมพันธของส่ิงตาง ๆ สรุปเปนใจ
ความสำคัญครบถวน  เนนการใชเหตุผล  ฝกใหผูเรียน
ปรับเปล่ียนความคิดเดิมของตนตามเหตุผลหรือขอมูล 
ที่ดี หากครูสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนให
นักเรียนรูจักคิดอยางมีวิจารณญาณ รูจักใชเหตุผล 
ในการวิเคราะห และตัดสินใจ โดยรูจักนำเอาเหตุการณ  
ในประวัติศาสตรมาเปรียบเทียบกับเหตุการณใน
ปจจุบันโดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร  แลวทำการ
วิเคราะหสาเหตุ และผลที่เกิดขึ้น รวมท้ังสามารถนำ
ความรูและทักษะท่ีไดมาประยุกตใชในชีวิตไดอยาง
กลมกลืน สงผลใหผูเรียนพัฒนาความสามารถในการ
เรียนรูตลอดชีวิตอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพใน
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กลยุทธการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 
Strategic Teaching Thai Language in the 21st Century  
of Develop Higher Level Thinking Skills 

 
ณัฐกิตติ์ นาทา* 

บทคัดยอ 

สมรรถนะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ของผูเรียน คือ สมรรถนะดานการคิด ซึ่งการคิดเปนกลไก การตอบ
สนองของสมองตอสิ่งเราตาง ๆ เปนกิจกรรมทางจิตอยางหน่ึงที่เกิดขึ้นกับทุกคนตลอดเวลา การคิดทำให
มนุษยแตกตางจากสัตวอื่น ๆ การคิดมีดวยกัน 3 ระดับ คือ การคิดระดับพื้นฐาน การคิดระดับกลาง และการ
คิดระดับสูง ประกอบดวย 10 มิติ ครูภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 จำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองสงเสริมและพัฒนา
ทักษะ  การคิดใหแกผูเรียนไปสูระดับการคิดขั้นสูง ทักษะการคิดขั้นสูงที่ผูเรียนพึงมี ไดแก การคิดวิเคราะห 
การคิดแกปญหา การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดสรางสรรค โดยครูภาษาไทยจะตองนำรูปแบบ วิธี
การสอน เทคนิคการสอนเพ่ือเปนกลยุทธในการพัฒนาทักษะการคิด ในบทความน้ีผูเขียนไดยกตัวอยาง
กลยุทธการสอนของครูภาษาไทยที่นำไปใชในการพัฒนาทักษะการคิด ไดแก 1) รูปแบบการสอนเนนการคิด
วิเคราะหตามแนวคิดของบลูม  2) รูปแบบการสอนเนนการคิดแกปญหาตามแนวคิดของทอรแรนซ 3) รูปแบบ
การสอนเนนการคิดสรางสรรคตามแนวคิดซินเนคติกส และ 4) รูปแบบการสอนเนนการคิดอยางมีวิจารณญาณของ
เพ็ญพิศุทธิ์ เนคมานุรักษ โดยครูภาษาไทยอาจจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดบรรยากาศ สื่อและอุปกรณ 
ตลอดจนการบูรณาการเน้ือหากับทักษะการคิดเขาดวยกัน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผูเรียน อัน
จะทำใหผูเรียนสามารถดำรงชีวิตในประจำวันไดอยางมีความสุข  

     
Performance in the 21st Century of students include Performance of Thinking. The thinking is  

The mechanism is the brain’s response to various stimuli. Mental activity is one that happens to 
everyone all  the time . Thinking makes humans different from other animals. There are three levels of 
thinking. The basic Thinking, Intermediate And higher level thinking. Consisting of 10 dimensions. Thai 
language teachers in the 21st century have to very important to promote and develop thinking skills . 
The students towards higher-order thinking. Analytical Thinking, Solving problems Thinking, The 
Critical Thinking and Creativity Thinking. Thai language teachers will be taught how to model teaching, 
methods and techniques to the strategy is to develop thinking skills. In this essay, The writers for 
example teaching strategies : 1) Bloom’s Taxonomy Model  2) Torrance’s Future Problem Solving 
Instructional Model  3) 4) Synectics  Instructional Model  and 4) Phenphisut Nekmanuruk Instruction 
Model. Thai language teachers have to  Event held at the teaching materials and equipment, As well 
as integrating thinking skills together. In order to develop higher-order thinking skills of students. This 
will enable the students to live happily in their daily work. 
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บทนำ 
(ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และ

ทักษะในการแกปญหา Creativity & Innovation 
(ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม Cross  
-Cultural Understanding (ทักษะดานความเขาใจ
ตางวัฒนธรรมตางกระบวนทัศน Collaboration, 
Teamwork & Leadership (ทักษะดานความรวมมือ 
การทำงานเปนทมีและภาวะผูนำ) Communications, 
Information & Media Literacy (ทักษะดานการส่ือสาร 
สารสนเทศและรูเทาทันสื่อ) Computing & ICT 
Literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร) Career & Learning Skills 
(ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู) ทักษะตาง ๆ 
เหลาน้ันครูจำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองพัฒนาผูเรียนให
เกิดทักษะดังกลาว เพราะโลกในศตวรรษท่ี 21 มีการ
เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว เปนโลกแหงขอมูลขาวสาร
ที่สลับซับซอนเพิ่มมากขึ้น เปนโลกไรพรมแดน มนุษย
สามารถติดตอส่ือสารกันไดเพียงไมกี่วินาที ทักษะ 
ในศตวรรษที่ 21 ดังกลาวน้ีจำเปนอยางย่ิงที่จะตอง
สงเสริมและพัฒนาเพ่ือใหสามารถดำรงชีวิตได 
อยางปกติสุข โดยเฉพาะอยางย่ิงทักษะ การคิด ซึ่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 
หมวด 4 มาตราที่ 24 ขอ 2 ก็ไดระบุวา ฝกทักษะ
กระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญสถานการณ 

และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไข
ปญหา นอกจากน้ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ยังไดกำหนดสมรรถนะ

สำคัญของผูเรียนไว 5 ประการ ไดแก 1. ความสามารถ
ดานการสื่อสาร 2.ความสามารถในการคิด 3.ความ
สามามารถในการแกปญหา 4.ความสามารถในการ
ใชทักษะชีวิต และ5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  

จะเห็นไดวา การคิด มีความสำคัญอยางยิ่ง

ในยุคศตวรรษท่ี 21 ครูในฐานะผูที่มีบทบาทสำคัญ            

ในการพัฒนาทักษะการคิดดังกลาวจะตองศึกษาวิธี
การจัดการเรียนรูท่ีเนนกระบวนการคิด เพ่ือนำไปพัฒนา

สมรรถนะสำคัญดานการคิดของผูเรียนใหสูงขึ้นตอไป 
ทั้งน้ีผูเขียนจะเสนอเก่ียวกับการคิด จากน้ันจะยก
ตัวอยางการจัดกิจกรรมการเรียนภาษาไทยท่ีเนน
กระบวนการคิด ตลอดจนเสนอแนวทางพัฒนาทักษะ
การคิดขั้นสูงตามลำดับ ดังนี้ 

 
การคิดคืออะไร 

การคิดเปนกระบวนการทำงานของสมอง 
เปนพฤติกรรมภายในที่มีความซับซอน การคิดจะเกิด
ขึ้นได ก็ตอเมื่อมีความสับสนวุนวาย เกิดขอสงสัยตาง 
ๆ หรืออาจจะเกิดจากความขัดแยงภายในจิตใจของ
คน แตละคน นักจิตวิทยาของไทยและตางประเทศได
นิยามความหมายของการคิดไวอยางหลากหลาย 
เชน Arends (2009) กลาววา การคิด คือ กระบวนการ
ภายในใจ (Mental - Operation) ที่เกี่ยวกับการสราง
ขอสรุปเชิงอุปนัย (induction) การสรางขอสรุป 
เชิงนิรนัย (Deduction) การจำแนกประเภท 
(Classification) และการใหเหตุผล (Reasoning)          
เพื่อสรางขอสรุปและตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องใด 
เร่ืองหน่ึง และเกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ (2545) กลาว
วา การคิด คือ กิจกรรมของความคิดที่มีวัตถุประสงค
เฉพาะเจาะจงรูวากำลังคิดเพ่ือวัตถุประสงคอะไรบาง
อยาง และสามารถควบคุมใหคิดจนบรรลุเปาหมาย
ได สอดคลองกับ ลักขณา สรีวัฒน (2549) ที่กลาววา 

การคิด คือ พฤติกรรมภายในสมองที่อยูในลักษณะ
หรือรูปแบบของการปฏิบัติการทางสมองที่เปนกระ
บวนการแหงการคิด โดยเร่ิมจากสภาพหรือสถานการณ
ที่เปนปญหาที่ทำใหเกิดความรูสึกอึดอัด วิตกกังวล 

อารมณตึงเครียด ไมสบายใจ จึงตองมีการกระทำ
อยางใดอยางหนึ่งเพ่ือใหคลายความรูสึกไมสบาย 
หรือเพ่ือแกไขปญหานั้น ๆ ใหสำเร็จลุลวงไปและ 

เกิดความสุขสบายใจได  
จะเห็นไดวา การคิดเปนกลไกการตอบสนอง

ของสมองตอสิ่งเราตางๆ เปนกิจกรรมทางจิตอยาง
หน่ึงท่ีเกิดขึ้นกับทุกคนตลอดเวลา การคิดจะเกิดขึ้น

กลยุทธการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 
ณัฐกิตติ์ นาทา 
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ไดเม่ือการสงสัย เกิดปญหา และพยายามแกไขปญหา
เหลานั้นใหหมดไป และการที่มนุษยมีการคิดจึงทำให
มนุษยแตกตางจากสัตวอื่น ๆ  

 
ทำไมเราตองสอนคิด 

หลายคนสงสัยวาในขณะท่ีเราทำงานหรือ
หยุดนิ่งสักพัก เรายังคิดอยูหรือไม คำตอบก็คือมนุษย
ไดใชการคิดตลอดเวลา ไมวาจะทำอะไร และสาเหตุ
หลายประการทำใหเรามองวา เราคิดทำไม แนนอน
วาคำตอบยอมไมเหมือนกัน บางคนคิดเพื่อจะไดทำ
บางส่ิงบางอยาง บางคนคิดเพ่ือลดความกดดันหรือ
ความเครียด และบางคนคิดเพ่ือสรางสรรคสิ่งใหม ๆ 
ใหเกิดประโยชนแกตนเองและผูอื่น ครูในฐานะผูที่จะ
ปลูกฝงใหผูเรียนเกิดความคิดเพ่ือสรางสรรคไดนั้น 
จำเปนอยางย่ิงจึงตองมีกระบวนการสอนคิด  เพราะ
หากไมมีกระบวนการสอนดังกลาว อาจจะทำให 
ผูเรียน ซึ่งเปนพลังสำคัญของชาติ ขาดทักษะการคิด
ในสิ่งที่ดีงามก็เปนได หากเราเช่ือในหลักการท่ีวา 
กระบวนการคิดไมใชสัญชาตญาณท่ีติดตัวมาแตกำเนิด 
แตเปนการเรียนรูและฝกฝนโดยผานกระบวนการ 
หรือทักษะตางๆ เราก็ยอมมองวา การสอนคิด นั้นมี
ความสำคัญ บางครั้งครูอาจจะมองวา การคิด นั้นขึ้น 
อยูกับแตละบุคคลวาจะคิดดีหรือไมดี ไมสามารถท่ี
จะสงเสริมหรือเปล่ียนแปลงความคิดของแตละคนได 
หากเราคิดเชนน้ันยอมเกิดปญหาตามมาภายหลัง 
เพราะผูเรียนที่เปนเยาวชนจะคิดออกมาตาง ๆ นานา 

โดยไมคำนึงถึงความถูกตองหรือคุณธรรมจริยธรรม 
ทายสุดก็สงผลตอการเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา ไมวา
จะเปน อาชญากรรม การลักขโมย การทำรายบุคคล

อื่น เปนตน แตในทางกลับกันหากครูเช่ือวาเราจะ
พัฒนาและสงเสริมศักยภาพของการคิดของผูเรียนได
จากท่ีผูเรียนเปนคนคิดในระดับพ้ืนฐานและระดับกลาง 
จะกลายเปนการคิดในระดับที่สูงขึ้น มีความสามารถ
หรือทักษะการคิดท่ีสูง ครูจึงตองจัดกิจกรรมที่

หลากหลาย สงเสริมทักษะการคิดท้ังในหองเรียน 

และนอกหองเรียน แมการคิดจะใชเวลาฝกฝนหรือ
ขัดเกลาเปนระยะเวลานาน เปนเร่ืองนามธรรมมากกวา
รูปธรรม แตครูจะตองรวมกันปลูกฝง สงเสริมและ
พัฒนาทักษะการคิดของผูเรียนใหไดซึ่งผลสุดทายเรา
จะพบวา ทำไมเราตองสอนใหผูเรียนไดคิดขึ้นสูง 

 
ระดับของการคิด 

การพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียนน้ัน ถือวา
เปนการสรางความเขมแข็งทางสติปญญาใหแกผูเรียน 
ผูเรียนจะนำสติปญญาไปใชใหเกิดประโยชนไดดีนั้น 
ครูตองฝกฝนทักษะการคิดของผูเรียนต้ังแตระดับ
พื้นฐานไปสูระดับการคิดที่สูง นักวิชาการและนักการ
ศึกษาไดแบงระดับหรือลักษณะของการคิดไว ดังนี้ 

ทิศนา แขมมณี (2543) และประพันธศิริ  
สุเสารัจ (2553) ไดกลาวถึงลักษณะหรือระดับ            
ของการคิดเปนทำนองเดียวกันวา สามารถแบงออก
ไดเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และ
ระดับสูงมีรายละเอียดดังนี้ 

การคิดระดับพื้นฐาน เปนการคิดทั่ว ๆ ไป 
เปนการคิดที่ไมมีความลึกซึ้งสลับซับซอนมากมาย 
เปนทักษะที่ใชเปนพื้นฐานที่จะนำมาใชในการคิดใน
ชีวิตประจำวันโดยทั่ว ๆ ไป ของมนุษย ไดแก 1) การ
คิดคลอง หมายถึง การกลาที่จะคิดและมีความคิด
หลั่งไหลออกมาอยางรวดเร็ว  2) การคิดหลากหลาย 

หมายถึง การคิดเพ่ือใหไดแนวคิดหลากหลายลักษณะ
หรือหลากหลายวิธี 3) การคิดละเอียดลออ หมายถึง 
การคิดอยางละเอียดคำนึง ถึงขอมูลหรือขอเท็จจริง

ตางๆ อยางครบถวน กอใหเกิดความคิดท่ีรอบคอบ
ขึ้น และ 4) การคิดใหชัดเจน หมายถึง การมีความ

เขาใจในส่ิงที่คิดสามารถอธิบายความคิดของตนเอง
ใหผูอื่นเขาใจไดดวยภาษาของตนเอง ทักษะท่ีบงชี้ 
คือ ทักษะการส่ือสารตาง ๆ ที่เปนความสามารถใน

การับรูและการถายทอดความรู ขอมูลท้ังในรูปของ
ภาษา ดนตรี ศิลปะ การคิดคำนวณ ประกอบดวย
ทักษะตาง ๆ ไดแก การจด การจำ การอาน การฟง 

กลยุทธการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 
ณัฐกิตติ์ นาทา 
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การบรรยาย การอธิบาย การเขียน การพูเด  
การแสดงออก การบอกความรู การเลา และการบอก
ความรูสึก 

การคิดระดับกลาง  เปนทักษะการคิดท่ีตอง
ใชการตัดสินใจและแกปญหาทั่ว ๆ ไป ในชีวิตประจำ
วัน เปนทักษะที่สำคัญนำไปใชในการคิดระดับสูงซึ่งมี
ความสลับซับซอน ประกอบดวย 1) การคิดกวาง หมาย
ถึง การคิดใหไดหลากหลายแงมุม 2) การคิดลึกซ้ึง 
หมายถึง การคิดเพ่ือใหเกิดความเขาใจถึงสาเหตุ     
ที่มาและความสัมพันธที่สงผลกันในขอมูลตาง ๆ  
3) การคิดไกล หมายถึง การประมวลขอมูลในระดับ
กวางและลึก เพ่ือทำนายส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
4) การคิดอยางมีเหตุผล หมายถึง การคิดโดยใชเหตุผล
แบบอุปนัยและนิรนัย การฝกทักษะการคิดระดับกลาง
สำหรับเด็กเปนการฝกทักษะการแสวงหาความรูใน
เนื้อหาวิชาตางๆ ที่เปนความรูความคิดที่ลุมลึกมาก
ขึ้นเพื่อตอบสนองตอการเรียนรู ไดแก การสังเกต การ
สำรวจ การถาม การเก็บรวบรวมขอมูล การจำแนก
แยกแยะ การจัดหมวดหมู การเปรียบเทียบ การเรียง
ลำดับ การเชื่อมโยง การแปล การขยายความ การ
ตีความ การใหเหตุผล การสรุปยอ และการสรุปอางอิง 

การคิดระดับสูง เปนการคิดท่ีมีความ
ซับซอนสูงใชทักษะความคิดท่ีหลากหลายจะตองใช
ความรูความสามารถและตองใชทักษะการฝกฝน มี
ทักษะพ้ืนฐานในการคิดหลาย ๆ ทักษะมาประกอบ

กันเปนกระบวนการคิด มีการคิดอยางเปนขั้นตอน
เปนระบบและเปนกระบวนการ ในการพัฒนาความ
คิดใหถึงระดับสูงไดนั้น จำเปนจะตองมีทักษะความ
คิดพ้ืนฐานและระดับกลางเขามาเปนพ้ืนฐานในการ
คิดเสมอ  และจะตองมีทักษะการคิดดังกลาวอยาง

ชำนาญมาพอสมควรแลว ทักษะการคิดระดับสูง ไดแก 
การแกปญหา การคิดวิจารณญาณ การคิดตัดสินใจ 
การวางแผน การสรุปความ การนิยาม การวิเคราะห 

การแกไขปรับปรุง การจัดระบบความคิดการคาดคะเน 

การพยากรณ การต้ังสมมติฐาน การทดสอบสมมติฐาน 
การประยุกตความรู และการพิสูจนความจริง  

จะเห็นไดวาการคิดนั้นมีระดับ ตั้งแตระดับ
พื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง การสอนใหผูเรียน
ไดเกิดความคิดระดับสูงน้ัน ครูจะตองฝกทักษะการ
คิดระดับพ้ืนฐาน และระดับกลางใหแกผูเรียนเสียกอน
เพื่อเปนพื้นฐานในการคิดระดับสูง อยางไรก็ตามการ
สงเสริมและพัฒนาการคิดระดับสูงน้ัน ครูสามารถ
พัฒนาได โดยนำไปแทรกไวในแผนการจัดการเรียนรู 
กิจกรรม หรือโครงการตาง ๆ แตทั้งน้ีครูจำเปนตอง
เขาใจทฤษฏี แนวคิด หลักการของการคิดใหดีเสีย
กอน จึงสามารถนำไปออกแบบการจัดการเรียนรูได 

 
มิติของการคิด 

มิติของการคิดหรืออาจเรียกไดวาเปนประเภท
ของการคิด เปนการแบงใหทราบถึงประเภทของ 
การคิดตาง ๆ ที่จะตองฝกฝนตามลำดับขั้นตอน  
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2545) ไดเสนอมิติการคิด 
10 มิติ บุคคลในองคกรหรือในประเทศที่ควรมี ดังนี้ 

1. การคิดเชิงวิพากษ (Critical Thinking) 
หมายถึง การคิดท่ีมีเปาหมายเพ่ือพิจารณาตัดสิน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยยังไมเห็นคลอยตามขอเสนอ แต
จะต้ังคำถามทาทาย หรือโตแยงสมมติฐานหรือขอ 
สมมติที่อยูเบื้องหลัง และพยายามเปดแนวทางความ
คิดท่ีแตกตางจากขอเสนอนั้น เพ่ือใหสามารถได 

คำตอบที่สมเหตุสมผลมากกวาขอเสนอเดิม 
2. การคดิเชงิวิเคราะห (Analytical Thinking) 

หมายถึง การจำแนกองคประกอบตาง ๆ ของสิ่งใด 
สิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเร่ืองหน่ึง และหาความสัมพันธ 
เชิงเหตุผลระหวางองคประกอบเหลาน้ัน เพ่ือคนหา

สาเหตุที่แทจริงของปรากฏการณที่เกิดขึ้น 
3. การคิดเชิงสังเคราะห (Synthesis Thinking) 

หมายถึง การนำองคประกอบตาง ๆ ของขอมูล      

มาผสมผสานเขาดวยกัน เพ่ือใหไดสิ่งใหมตาม
วัตถุประสงคที่ตองการ 

กลยุทธการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 
ณัฐกิตติ์ นาทา 
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4. การคิดเชิงเปรียบเทียบ (Comparative 
Thinking) หมายถึง การพิจารณาเทียบเคียงความ
เหมือนและ/หรือ ความแตกตาง ระหวางขอมูลนั้นกับ
ขอมูลอื่นๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจ สามารถอธิบาย
ขอมูลไดอยางชัดเจนย่ิงข้ึน อันจะเปนประโยชน 
ในการแกปญหาหรือการแสวงหาทางเลือกในการ 
แกปญหา 

5. การคิดเชิงมโนทัศน (Conceptual 
Thinking) หมายถึง การประสานขอมูลท้ังหมดท่ีมี 
อยูเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง แลวสามารถนำมาสราง
เปนความคิดรวบยอดหรือกรอบความคิดเกี่ยวกับ 
เรื่องนั้น 

6. การคดิเชิงสรางสรรค (Creative Thinking) 
หมายถึง การขยายขอบเขตของความคิดออกไป        
จากกรอบความคิดเดิมท่ีมีอยู สูความคิดใหม ๆ ที่ยัง
ไมเคยมีมากอน เพื่อคนหาคำตอบท่ีดีที่สุดในการแก
ปญหาที่เกิดขึ้น 

7. การคิดเชิงประยุกต (Applicative 
Thinking) หมายถึง ความสามารถในการนำส่ิงท่ีมี
อยูเดิมไปปรับใชประโยชนในบริบทใหมไดอยาง
เหมาะสม โดยยังคงหลักการของสิ่งเดิมไว 

8. การคิดเชิงกลยุทธ (Strategic Thinking) 
หมายถึง ความสามารถในการกำหนดแนวทางท่ีดี
ที่สุด ภายใตเงื่อนไขขอจำกัดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อ

อธิบายหรือแกปญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
9. การคิดเชิงบูรณาการ (Integrative 

Thinking) หมายถึง การเชื่อมโยงแนวคิดท่ีแยกสวน

ใหเขากับเรื่องที่ เปนแกนหลักไดอยางเหมาะสม  
เพ่ือใหเร่ืองที่เปนแกนหลักน้ันมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 
โดยใชวิธีการมองภาพรวม (Holistic View) และ 
การใชสหวิทยาการหรือการใชศาสตรแขนงตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับเรื่องนั้น ๆ  

10. การคิดเชิงอนาคต (Futuristic Thinking) 
หมายถึง ความสามารถในการคาดเหตุการณ สิ่งที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคตอยางมีหลักเกณฑที่เหมาะสม 

จากมิติของการคิดทั้ง 10 มิติ จะเห็นไดวามี
ความสำคัญที่ครูจะตองพัฒนาใหผูเรียนไดเกิดทักษะ 
การคิดทุกมิติ ทั้งน้ีครูไมจำเปนจะตองสอนพรอมกัน
ในทุกมิติหรือกังวลวาในการสอนผูเรียนจะไมเกิดมิติ
ใดมิติหน่ึงแตตองระลึกเสมอวาการสอนใหผูเรียนได
เกิดมิติการคิดทั้ง 10 มิติ นั้น ยอมทำใหผูเรียนเติบโต
เปนนักคิดตอไป 

 
ศตวรรษที่ 21 ศตวรรษแหงการมุงเนนทักษะ 
การคิดขั้นสูง 

ศตวรรษที่ 21 ถือเปนชวงเวลาแหงการ
เปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ดาน เชน การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การเปล่ียนแปลงดังกลาวสงผลกระทบตอบุคคล
นานัปการ ทั้งดานความเปนอยูและสภาวะจิตใจ  
ดังจะเห็นไดจากการเกิดปญหาตาง ๆ ซึ่งจะพบไดใน
ขาวประจำวัน ทั้งโทรทัศน อินเทอรเน็ต หรือโซเชีย
ลมีเดียตาง ๆ ปญหาท่ีเกิดข้ึนน้ันสวนหน่ึงมาจากความ
คิดที่ไมไดรับการพัฒนาหรือสงเสริมในทางที่ดี ดังนั้น
ครูในศตวรรษที่ 21 จึงจำเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนา
ทักษะการคิดข้ันสูงใหแกผูเรียน   ในบทความน้ีผูเขียน
ขอเสนอทักษะการคิดขั้นสูง 4 ทักษะ ที่ครูควรพัฒนา
และสงเสริมใหเกิดกับผูเรียนในศวรรษที่ 21 ดังนี้ 

1. ทักษะการคิดวิเคราะห 
 ความหมายของการคิดวิเคราะห 
  บลูม (Bloom, 1961) กลาววา การคิด

วิเคราะหเปนการจำแนกสวนประกอบของสิ่งใดส่ิง
หนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แลวพิจารณาความสัมพันธ
ระหวางสวนประกอบน้ัน เพื่อพิจารณาขอสรุปที่ถูก

ตอง สอดคลองกับ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2546) 
ไดใหความหมายของการคิดวิเคราะหไววาเปน 
ความสามารถในการสืบคนขอเท็จจริงเพ่ือตอบคำถาม
เกี่ยวกับบางสิ่งบางอยาง โดยการตีความ การจำแนก
แยกแยะ และการทำความเขาใจกับองคประกอบ 

ของสิ่งนั้นและองคประกอบอื่นๆ ที่สัมพันธกัน รวมทั้ง
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เช่ือมโยงความสัมพันธ เชิงเหตุและผลท่ีไมขัดแยงกัน
ระหวางองคประกอบเหลาน้ัน เหตุผลที่หนักแนน  
นาเชื่อถือ ทำใหเราไดขอเท็จจริงที่เปนพื้นฐานใน 
การตัดสินใจแกปญหา ประเมิน และตัดสินใจเร่ือง
ตางๆ ไดอยางถูกตอง  

 กระบวนการคิดวิเคราะห 
    กระบวนการคิดวิเคราะหเปนข้ันตอน 

ที่ทำใหผูเรียนไดรูจักการวิเคราะหสิ่งตาง ๆ อยางเปน
ลำดับข้ันตอน ประพันธศิริ สุเสารัจ (2553) ไดกลาว
ถึงกระบวนการคิดวิเคราะหวามีขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 

 1. กำหนดสิ่ ง ท่ีจะวิ เคราะห ว าจะ
วิเคราะหอะไร กำหนดขอบเขตและนิยามของส่ิงท่ี 
จะคิดใหชัดเจน เชน จะวิเคราะหปญหาสิ่งแวดลอม 
ปญหาสิ่งแวดลอม หมายถึงปญหาเกี่ยวกับขยะที่เกิด
ขึ้นในโรงเรียนของเรา 

 2. กำหนดจดุมุงหมายของการวิเคราะห 
วาตองการวิเคราะหเพื่ออะไร เชน เพื่อจัดอันดับ 
เพื่อหาเอกลักษณ เพื่อหาขอสรุป เพื่อหาสาเหตุ เพื่อ
หาแนวทางแกไข 

 3. พิ จ า รณาข อ มูลความ รู ทฤษ ฏี
หลกัการ กฎเกณฑทีใ่ชในการวิเคราะหวาจะใชหลกัใด        
เปนเคร่ืองมือในการวิเคราะหและจะใชหลักความรู
น้ัน ควรใชในการวิเคราะหอยางไร เชน จะจำแนกหรือ
จัดหมวดหมูของสิ่งตางๆ ที่อยูในหองเรียนออกเปน  
2 กลุม จะใชเกณฑอะไรจำแนก เชน เกณฑสิ่งมีชีวิต
กับไมมีชีวิต หรือเกณฑสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

หรือไมไดเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติสรุปและรายงาน
ผลการวิเคราะหไดเปนระบบระเบียบชัดเจน 

2. การคิดแกปญหา (Problem Solving) 

 การคิดแกปญหา เปนทักษะการคิด 
ขั้นสูงอีกประเภทหน่ึง และมีความสำคัญกับผูเรียน 
เน่ืองจากในปจจุบันน้ีเกิดปญหาตาง ๆ มากมาย ครู
จำเปนท่ีจะตองพัฒนาทักษะการคิดแกปญหาใหแก 
ผูเรียน เพ่ือวาผูเรียน จะไดนำไปใชในการแกปญหา 

ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน Bransford  และ Stein  

(1993 อางถึงในพรทิพย แข็งขันและเฉลิมลาภ  
ทองอาจ, 2553) ไดกลาวถึงการคิดแกปญหา ไวดังนี้ 

 1. การระบุปญหา (Identify the Problem) 
เปนขั้นตอนที่มีความสำคัญที่สุด ผูเรียนจะตองศึกษา
และทำความเขาใจสถานการณหรือประสบการณที่
พบวาปญหาท่ีแทจริงของสถานการณนั้นคืออะไร 
จากน้ันจึงทำความเขาใจปญหาในประเด็นตางๆ เชน 
ปญหาน้ันเปนปญหาใหมหรือไม ปญหาน้ันมีเร่ืองใด
หรือส่ิงใด ที่ยังไมทราบ มีขอมูลหรือมีประสบการณ
ใดที่เกี่ยวของกับปญหาหรือไม เปนตน 

 2. การกำหนด นิยามปญหาและ
เปาหมายในการแกปญหา (Define the Problem 
and Goals) เม่ือพยายามทำความเขาใจปญหาใน
เบ้ืองตนแลวผูเรียนจะตองกำหนดนิยามของปญหา
เพ่ือสราง ความชัดเจน สามารถมองเห็นความสัมพันธ
ระหวางขอมูลหรือองคประกอบของปญหาและแนวทาง
ที่จะแกไขไดรวมท้ังจะตองกำหนดเปาหมายในการ
แกปญหาดวยวา มีความมุงหมายในการแกปญหา
เพื่ออะไร ซึ่งจะทำใหสามารถกำหนด แนวทางการ
แกไขปญหาในลำดับตอไป 

 3. การสำรวจและเลือกวิธีการแกไข
ปญหา (Explore Solutions) ใหผูเรียนพิจารณาเลือก
วิธีการท่ีจะนำมาใชเพ่ือแกปญหา โดยคำนึงถึงปจจัย
ตางๆ เชน ปจจัยดานการลงทุน ปจจัยดานส่ิงแวดลอม 
ปจจัยดานความปลอดภัย ปจจัยเร่ืองความคุมคา 
เปนตน ซึ่งวิธีการแกไขปญหามีหลายวิธี เชน  

การอภิปรายกลุมรูปแบบการระดมสมอง การใช
แผนภาพกราฟก โมเดลหรือแผนผังตางๆ การปรับ
เปล่ียนโครงสรางความคิดหรือมุมมองแบบเดิมที่มีตอ

ปญหา (Changing Mental Set) การใชเทคนิคการ
เปรียบเทียบแบบอุปมา (Analogies) และการจำแนก
เปาหมายใหญสูเปาหมายยอย (Sub Goals) เปนตน 

 4. การใชวิธีการแกปญหา (Act on 
the Strategies) ผูเรียนจะตองวางแผนเก่ียวกับการ

ดำเนิน การแกไขปญหา เชน การวางแผนเกี่ยวกับ
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ทรัพยากรเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณที่ใช และระยะเวลา 
จากนั้น จึงดำเนินการตามแผนการที่กำหนดไว 

 5. การตรวจสอบและประเมินวิธีแก
ปญหา (Look Back and Evaluate) เปนข้ันตอน
สุดทายท่ีผูเรียนจะตองประเมินวิธีการแกปญหาท่ีเลือก
มาใชวามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดบรรลุเปาหมาย
ที่กำหนดไวหรือไม มีความคุมคาหรือไม หรือมีวิธีการ
ใดบางที่นาจะมาใชแกปญหาในสถานการณนี้ 

3. ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 การคิดอยางมีวิจารณญาณเปนการคิด

อยางรอบคอบตามหลักการของการประเมินและ
หลักฐานอางอิง เพ่ือหาขอสรุปท่ีนาจะเปนไปได ตลอด
จนพิจารณาองคประกอบที่เกี่ยวของทั้งหมดและ 
ใชกระบวนการทางตรรกวิทยาไดอยางถูกตอง  
สมเหตุผล (Good,1973)  

องคประกอบของการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
ชนาธิป พรกุล (2544) ไดกลาวถึงองคประกอบ

ของการคดิอยางมีวจิารณญาณวา จะตองประกอบไป
ดวย 1) การใหคำจำกัดความและการทำใหกระจาง 
ทักษะท่ีฝก ไดแก การระบุขอสรุป การระบุเหตุผล 
ท่ีกลาวถึง การระบุเหตุผลท่ีไมไดกลาวถึง การเปรียบเทียบ
ความเหมอืนและความแตกตาง การระบุและการจัดการ
กบัสิง่ทีไ่มเกีย่วของและการสรุปยอ 2) การต้ังคำถามที่
เหมาะสมเพือ่ทำใหกระจางหรือทาทาย เชน ขอความ
สำคญัคืออะไรหมายความวาอยางไร ตวัอยางคอือะไร 

อะไรไมใชตัวอยาง จะนำเร่ืองน้ีไปประยุกตใชไดอยางไร 
อะไรคอืขอเทจ็จรงิ นีค่อืสิง่ทีก่ำลงัพดูถงึหรอืไม มอีะไร 
ที่ยังไมไดพูดถึง 3) การตัดสินความนาเชื่อถือของ 
แหลงขอมูล โดยพิจารณาจากมีช่ือเสียง ความสอดคลอง
กันระหวางแหลงขอมูล ความไมขัดแยงประโยชน  
ความสามารถในการใหเหตุผล 4) การแกปญหาและ
การลงขอสรุป โดยวิธีการนิรนัยและตัดสินอยางเท่ียงตรง 

วิธีการอุปนัยและตัดสินขอสรุปการคาดคะเนผลที่จะ
เกดิตามมา 

กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณเปน 

ขั้นตอนของการคิดท่ีจะพิจารณาไตรตรองอยาง
รอบคอบซึ่งพอจะสรุปไดดังนี้ 1) การระบุปญหา 
ประเด็นสำคัญ หรือเปาหมายสำคัญ 2) การประมวล
ขอเท็จจริงและความคิดเห็นที่จะนำมาแกปญหา  
3) การตัดสินขอมูล เปนการวิเคราะหขอมูล จัดหมวด
หมู เพ่ือหาทางเลือกท่ีถูกตอง 4) การคิดทบทวน 
ไตรตรองและพิจารณาใหรอบคอบ และ 5) การสรุป 
ประเมินทางเลือก เพื่อนำไปสูการตัดสินใจ 

4. ทักษะการคิดสรางสรรค 
 ความคิดสรางสรรค เปนความสามารถ

ของบุคลท่ีคิดไดอยางหลากหลาย กวางไกล ริเร่ิม
สรางสรรค คิดคนหาสิ่งแปลกใหม และสามารถ
สรางสรรคสิ่งประดิษฐใหม ๆ ขึ้นมาได กิลฟอรด  
(Guiford, 1967) กลาวถึง ความคิดสรางสรรควา
เปนความคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) 
คือ ความคิดหลายทิศทาง หลายแง หลายมุม คิดได
กวางไกล ลักษณะความคิดเชนน้ีจะนำไปสูการ
ประดิษฐสิ่งแปลกใหม รวมทั้งความคิดหาวิธีการ 
แก ปญหาใหสำเร็จดวยความคิดแบบอเนกนัย 
ประกอบดวย ความคิดริเร่ิม (Originality) ความคิด
คลองในการคิด (Fluency) ความยืดหยุนในการคิด  
(Flexibility) และความละเอียดลออ (Elaboration) 

ความคิดสรางสรรค เปนความสามารถของบุคคล 
ที่แสดงความคิดหลายทาง หลายแงหลายมุม คิดได
กวางไกล โดยนำประสบการณที่ผานมาเปนพ้ืนฐาน 
ท่ีทำใหเกิดความคิดใหม อันนำไปสูการประดิษฐคิดคน

พบสิ่งตาง ๆ ที่แปลกใหม ความคิดสรางสรรค
ประกอบดวย ความคิดริเริ่ม ความคลองในการคิด 
ความยืดหยุนในการคิด และความละเอียดลออ   

(สุคนธ สินธพานนท และคณะ, 2551) 
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องคประกอบของการคิดสรางสรรค 
 นักจิตวิทยาและนักวิชาการ ไดกลาวถึง 

องคประกอบของการคิดสรางสรรคไววา ตองประกอบ
ไปดวย 1) การคิดริเริ่ม หมายถึง การคิดสิ่งที่แตกตาง
จากบุคคลอ่ืน 2) การคิดคลอง การคิดท่ีพร่ังพรูออก
มามากกวาบุคคลอ่ืน เปนความสามารถที่คิดหา 
คำตอบไดอยางรวดเร็ว 3) การคิดยืดหยุน หมายถึง 
ความสามารถของบุคคลท่ีหาคำตอบไดอยาง
หลากหลายทิศทาง มีความยืดหยุน 4) การคิดไวตอ
ปญหา หมายถึง ความสามรถท่ีแกปญหาไดอยาง
วองไว 5) การคิดละเอียดลออประณีต หมายถึง  
การคิดอยางรอบคอบ ละเอียด สามารถนำมาใชอยาง
ประณีตได 5) การทำนาย หมายถึง การคิดที่สามารถ
นำนายเหตุการณ หรือเรื่องราวตาง ๆ ไดเปนอยางดี 

 
กลยุทธการสอนภาษาไทยเพ่ือพัฒนาทักษะการ
คิดขั้นสูง 

กลยุทธการสอนภาษาไทย คือวิธีการสอนา
ภาษาไทยท่ีตองอาศัยรูปแบบ วิธีสอน และเทคนิค
การสอนตางๆ เขามาชวยในการพัฒนาทักษะการคิด
ขั้นสูงของผูเรียน ทั้งน้ีการสอนภาษาไทยแตเดิมน้ัน
มุงพัฒนาเฉพาะเน้ือหาสาระในรายวิชา ไมไดเนน
ทักษะการคิดขั้นสูงมากนัก ทำใหผูเรียนขาดทักษะ 
ดังกลาว ผูเขียนจึงไดนำรูปแบบ วิธีการสอน และ
เทคนิคตาง ๆ มาใชเปนกลยุทธในการสอนภาษาไทย
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ดังนี้ 

1. กลยุทธการสอนภาษาไทยเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห 

ทักษะการคิดวิเคราะห เปนทักษะท่ีมีความ

สำคัญท่ีครูตองการใหเกิดแกผูเรียนทุกคนนับเปน 
ทักษะท่ีทำใหเกิดทักษะการคิดข้ันสูงตามมา ทั้งน้ี 
ผูเขียนไดนำเสนอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของครูภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 ที่เนนทักษะการ 
คิดวิเคราะหของ บลูม (Bloom : 1961) ซ่ึงประกอบดวย
ขั้นตอน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 การจำแนกสวนประกอบ 
   ค รู อ า จ ใ ห ผู เ รี ย น ช ว ย กั น

พิจารณาช่ือนักเรียนในหองเรียน เชน กิตติศักด์ิ  รัตนา
ภรณ น้ำฝน ขาวหอม กิ่งแกว ทับทิม เปนตน จากนั้น
อาจจะใหผูเรียนชวยกันจำแนกประเภทการสรางคำ         
เปนหมวดตาง ๆ  

 ขั้นที่ 2 การพิจารณาความสัมพันธ 
   ครูใหผู เรียนพิจารณาความ

สัมพันธชื่อของเพ่ือนที่ยกมาในแตละหมวด จากนั้น
ใหผูเรียนไดนำเสนอคำตอบเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน เชน หมวดที่ 1 เปนคำท่ีนำคำมูล 2 คำมา
ประสมกัน หมวดท่ี 2 เปนการนำคำมูล 2 คำ มาประสม
กันแตคำท่ีนำมาประสมกันนั้นเปนคำท่ีมีความหมาย
เหมือนกัน คลายกัน หรือตรงกนัขามกัน หมวดที ่ 3เปน 
การนำคำบาลีสนัสกฤตต้ังแต 2 คำข้ึนไปมาประสมกนั 

 ขั้นที่ 3 การพิจารณาขอสรุป 
   ครูใหผูเรียนแตละกลุมชวยกัน

สรุปวิธีการสังเกตคำประเภทตาง ๆ ไดแก คำประสม  
คำซอน และคำสมาส ผูเรียนกลุมอ่ืนและครูชวยกัน
ตรวจคำตอบและอธิบายเพิ่มเติม 

2. กลยุทธการสอนภาษาไทยพัฒนา
ทักษะการคิดแกปญหา 

การคิดแกปญหาเปนกระบวนการคิดข้ันสูง 
เปนทักษะท่ีมีความสำคัญในการนำไปใชในชีวิตประจำ
วัน ครูภาษาไทยในยุคศตวรรษท่ี 21 จะตองจัดกิจกรรม

การเรียนรู ใหผู เ รียนได เ กิดทักษะดังกลาวใหได  
เนื่องจากผูเรียนจะไดมีแนวทางในการใชความคิดไป
แกปญหาในสถานการณตาง ๆ ซึง่ผูเขยีนไดนำรูปแบบ
การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดแกปญหา
ตามแนวคิดของทอรแรนซ มาใชเปนตัวอยางดงันี ้

 ขั้นท่ี 1 การนำสภาพการณอนาคตเขา
สูกระบวนการคิด 

  ครูควรจะยกตัวอยางสภาพ

ปญหาในอนาคตท่ียังไมเกิดข้ึนใหนักเรียนไดรับทราบ        
เชน การใชภาษาไทยในโซเชียลมีเดียซึ่งอาจจะสงผล
ตอปญหาในอนาคต 

กลยุทธการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 
ณัฐกิตติ์ นาทา 
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ปที่ 13 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2558-ตุลาคม 2558) 

 ขัน้ที ่2 การระดับสมองเพือ่คนหาปญหา 
  ใหผู เ รียนชวยกันระดมพลัง

สมองวา หากเกิดปญหาการใชภาษาไทยในขอ 1 
แลว จะสงผลกระทบอยางไรทั้งตอตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติ 

 ขั้นที่ 3 การสรุปปญหา และจัดลำดับ
ความสำคัญของปญหา 

  ใหผูเรียนสรุปปญหา จากนั้น
รวบรวมปญหาดังกลาวมาจัดเปนกลุมหรือจัดความ
สัมพันธ เพื่อนำมากำหนดวาอะไรเปนปญหาที่สำคัญ 
และอะไรเปนปญหารอง 

 ขั้นที่ 4 การระดับสมองหาวิธีแกปญหา 
  ใหผูเรียนชวยกันระดมความ

คิดวา เมื่อเกิดปญหาดังกลาวแลว จะมีวิธีการแกไข
ปญหาดังกลาวไดอยาไร โดยครูจะตองพยายามให 
ผูเรียนไดใชความคิดท่ีแปลกใหมมาแกไขปญหา 
ดังกลาว 

 ขั้นที่ 5 การเลือกวิธีการแกปญหาที่ดี
ที่สุด 

  ครูควรใหผูเรียนไดสรางเกณฑ
หลาย ๆ เกณฑในการแกปญหาวามีความเปนไปได
หรือความเหมาะสมมากนอยเพียงใด และเกณฑใน 
ที่จะนำมาใชแกปญหาที่ดีที่สุด ซึ่งครูจะตองใหผูเรียน
คำนงึถงึ คานำ้หนกัความสำคญัของเกณฑแตละขอดวย 

 ขั้นที่ 6 การนำเสนอวิธีการแกปญหา
ในอนาคต 

  ผูเรียนจะตองนำวิธีแกปญหา 
ที่ดีที่สุดมาใชเพื่อแกปญหาในอนาคต โดยจะตอง 

นำมาเรียบเรียง อธิบาย เพ่ือนำมาใชเปน

วิธีแกไขปญหาในปจจุบัน ซึ่งในท่ีนี้คือปญหาการใช
ภาษาไทยในโซเชียลมีเดีย และจะทำอยางไรเพื่อ
ปองกันปญหาในอนาคต 

3. กลยุทธการสอนภาษาไทยการสอน
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

การคิดอยางมีวิจารณญาณเปนการคิดเพ่ือ
พิจารณาไตรตรอง อยางรอบคอบ ละเอียดลออ  

มีเหตุผล กอนท่ีจะตัดสินใจเชื่อหรือไมเช่ือ
อยางใดอยางหนึ่ง การคิดอยางมีวิจารณญาณเปน 
การคิดข้ันสูง ท่ีครูจะตองสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียน
ไดเกิดทักษะดังกลาว ทั้งน้ีผู เขียนขอยกรูปแบบ 
การสอนท่ีเนนกระบวน การคิดอยางมีวิจารณญาณ
ของเพ็ญพิศุทธ เนคมานุรักษ (2537) ประกอบดวย
ขั้นตอน 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 การระบุประเด็นปญหาหรือ
ทำความเขาใจปญหา 

  ครูอาจยกตัวอยางวรรณคดีมา 
1 เร่ืองจากน้ันยกคำประพันธมาแลวถามถึงปญหา           
ของเหตุการณในเร่ืองดังกลาว อาจมีปญหามากกวา 
1 ปญหาก็ได 

 ขั้นที่ 2 การรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ 
  ครูใหผูเรียนแบงกลุม จากน้ัน

อาจจะรวบรวมปญหาที่พบในขอที่ 1 โดยแบงปญหา
ออกเปนกลุมใหญเพื่องายตอการวิเคราะห 

 ขั้นที่ 3 การพิจารณาความนาเชื่อถือ
ของแหลงขอมูล 

  ครูใหผูเรียนชวยกันพิจารณา
ความนาเช่ือถือของปญหาท่ีพบ อาจจะพิจารณาท้ัง

กลุมของตนเองและกลุมอื่น ๆ ก็ได 
 ขั้นที่ 4 การระบุลักษณะของขอมูล 
  ผู เ รี ย นช ว ย กั น ร ะ บุ ข อ มู ล

ปญหาท่ีไดพิจารณารวมกัน จากน้ันครูตองเปดโอกาส
ใหผูเรียนไดโตแยงประเด็นตาง  ๆ  

 ขั้นที่ 5 การตั้งสมมุติฐาน 
  ค รู ใ ห ผู เ รี ย น ไ ด อ ภิ ป ร า ย

แลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน ครูควรจะตั้งคำถามเพ่ือ

พัฒนาการคิด และใหผูเรียนไดเสนอแนวทางแกปญหา
ดังกลาว 

กลยุทธการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 
ณัฐกิตติ์ นาทา 
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ปที่ 13 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2558-ตุลาคม 2558) 

 ขั้นที่ 6 การลงขอสรุป 
  ครูอาจใหผูเรียนไดสรุป จาก

น้ันอาจบูรณาการกับการเขียน คือ อาจเขียนเรียงความ         
ถึงแนวทางแกปญหาดังกลาวก็ได 

 ขั้นที่ 7 การประเมินผล 
  นักเรียนทั้งช้ันสนทนาแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนตางๆ           
ในการพิจารณาประเด็นท่ีเปนปญหา และพิจารณา
วามีความนาเชื่อถือมากนอยเพียงใด สิ่งไหนควร
ปรับปรุงและพัฒนา  

4. กลยุทธการสอนภาษาไทยพัฒนา
ทักษะการคิดสรางสรรค 

 การคิดสรางสรรค เปนกระบวนการคิดที่
แปลกใหม แตกตางไปจากเดิม เปนกระบวนการคิด      
ทีเ่ปนขัน้สงูสดุของ บลมู ในจำนวน 6 ขัน้ไดแก ขัน้จำ  
เขาใจ  นำไปใช  วเิคราะห  ประเมินคา และสรางสรรค  
ครูภาษาไทยจึงจำเปนท่ีจะตองสงเสริมและพัฒนาให 
ผูเรียนไดเกิดทักษะการคิดสรางสรรค ทั้งนี้ผูเขียน   
ไดนำตวัอยางรปูแบบการสอนเพือ่พฒันากระบวนการ
คิดสรางสรรคของ จอยสและวีล (Joyce and Weil, 
1966) ซึง่พฒันาขึน้มาจากแนวคดิของ กอรดอน โดย
รูปแบบดังกลาวเรียกวา ซินเนคติกส (Synectics 
Instructional Model) ดงันี ้

 ขั้นที่ 1 ขั้นนำ 
  ครูควรกำหนดใหผู เ รียนได

เรียนรูตามที่ตนเองตองการ เชน การเขียนเรียงความ         

การแตงคำประพันธ การเขียนบรรยาย หรือการเขียน
บทความ จากนั้นครูเก็บผลงานของผูเรียนไวกอน 

 ขั้นที่ 2 ขั้นการสรางอุปมาแบบตรง

หรือเปรียบเทียบ 
  ครูตองนำเสนอคำคูใหผูเรียน

ไดเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง        
โดยคำคูนั้นจะตองสัมพันธกับเน้ือหาหรืองานในข้ัน 
ที่ 1 เชน การแตงคำประพันธ ประเภทกาพยยานี 11             

กับอินทรวิเชียรฉันท 11 วามีความเหมือนหรือตางกัน
อยางไร ผูสอนจดคำตอบของผูเรียนไวบนกระดาน 

 ขั้นที่ 3 ขั้นการสรางอุปมาบุคคลหรือ
เปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ 

  ครูใหผู เรียนไดสมมติตัวเอง
เปนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จากน้ันใหผูเรียนแสดงความรูสึก
ออกมา เชน ถาเปรียบเทียบตัวเองเปนเครื่องดูดฝุน
จะรูสึกอยางไรจากน้ันครูจดคำตอบไวบนกระดาน
เชนเคย 

 ขั้นที่ 4 ขั้นการสรางอุปมาคำคูขัดแยง 
  ครูจะตองฝกใหผูเรียนไดใชคำ

คูขัดแยงหรือคำตรงขามกันมาใช โดยใหหาคำหรือวลี      
ที่ไดจากการเปรียบเทียบกันในขอ 2 และ ขอ 3 มา
ประกอบกันเปนคำใหมที่มีความหมายขัดแยง 
หรือตรงขามกัน เชน ใจรอนกายเย็น พอพระใจมาร  
ไฟเย็น  เปนตน 

 ขั้นที่ 5 ขั้นการอธิบายความหมายของ
คำคูขัดแยง 

  ครูใหผูเรียนไดชวยกันอธิบาย
ความหมายของคำคูขัดแยงหรือคำตรงขามท่ีได  
จากนั้นครูสรุปความหมายใหถูกตอง 

 ขั้นที่ 6 ขั้นการนำความคิดใหมมาส
รางสรรคงาน 

  ครูจะตองใหผูเรียนไดนำงานท่ี
ตนเองทำไวในขั้นที่ 1 ออกมาทบทวนใหมอีกครั้ง 
จากน้ันใหเลือกนำคำใหมทีต่นเองคิดไวในข้ันที่ 5 มา
ใชในการพัฒนางานของตัวเอง ใหเกิดแนวความคิด
สรางสรรคเพิ่มมากขึ้น 

 
ครูภาษาไทยกับแนวทางการพัฒนาทักษะการ
คิดขั้นสูง 

จากที่กลาวมาแลววา ทักษะการคิดขั้นสูง 
เปนกระบวนการทำงานของสมอง ที่ผูเรียนควรไดรับ
การฝกฝน สงเสริมและพัฒนา โดยเฉพาะอยางย่ิง
การพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง ครูจำเปนจะตองพัฒนา
ทักษะดังกลาวใหได อยางไรก็ตามการพัฒนาทักษะ

การคิดขั้นสูงไมใชเรื่องงายและเร่ืองยากเสมอไป  
แตเปนเรื่องที่ตองการเอาใจใส ในการพัฒนา ผูเขียน

กลยุทธการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 
ณัฐกิตติ์ นาทา 
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ปที่ 13 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2558-ตุลาคม 2558) 

จึงขอเสนอแนวทางในการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 
ดังนี้ 

1. ครูต องมีความ รู และ เข า ใจทฤษฏี 
แนวคิด และกระบวนการสอนคิดเปนอยางดี การท่ี 
จะพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียนไดนั้น ครูจะตอง
ศึกษาทฤษฏี แนวคิด หลักการเก่ียวกับการคิดเปน
อยางดีเสียกอนเพราะการคิดมีหลายมีติ มีหลาย
กระบวนการ ตองอาศัยความรูความเขาใจจึงสามารถ 
ที่จะนำไปสูหองเรียนได 

2. ครูตองใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวย
ตนเอง การท่ีครูคอยบอกหรือส่ังใหผูเรียนทำงานหรือ
มอบหมายภาระงานน้ันเปนส่ิงท่ีกำหนดกรอบความ
คิดใหผูเรียน ซึ่งไมไดพัฒนาทักษะการคิดมากเทาไร 
แมจะอางวางานที่ทำเปนการสงเสริมทักษะการคิด 
แตครูอยาลืมวาการท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษา
คนควาขอมูลดวยตนเอง จะทำใหผูเรียนไดฝกทักษะ
การคิดเปนอยางดี เพราะนอกจากจะคิดต้ังแตออกแบบ
งาน ระหวางทำงาน ผูเรียนยังตองคิดขอสรุปของการ
ทำงานดวย 

3. ครูควรใชคำถามเพ่ือพัฒนาความคิด
ของผูเรียน การเรียนการสอนแตเดิมนั้น เราคิดวาการ
ใหผูเรียนหาคำตอบเปนสิ่งที่สำคัญ ผูเรียนคนใดตอบ
คำถามครูไดถูกตองถือวาเปนคนเกง ปจจุบันน้ีงาน
วิจัยหลายเร่ือง และนักวิชาการหลายทานลงความ
เห็นวา การสอนใหผูไดถามมีความสำคัญมากพอกับ
การสอนเพ่ือใหเกิดคำตอบ การจัดกิจกรรมของครู

ควรจะจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาทักษะการคิดดวยคำถาม
ที่สงเสริมหรือกระตุนการคิดของผูเรียน เชนคำถามท่ี
มีคำวา ทำไม เพราะเหตุใด คิดอยางไร หรือควรเปน

เชนไร 
4. ครูตองฝกใหผูเรียนไดคิดจากงายไปยาก  

การฝกทักษะการคิดควรเร่ิมตนจากการคิดระดับ

พื้นฐานเสียกอน เพราะการคิดข้ันสูงเปนกระบวนการ
คิดท่ีตองอาศัยการคิดพ้ืนฐาน หากผูเรียนมีพื้นฐาน
การคิดที่ดีแลว การฝกคิดขั้นสูงก็เปนเรื่องงายตามมา 

5. ครูตอง เปดโอกาสใหผู เ รียนไดคิด 
ทุกเวลา การคิดเปนกลไกของสมองท่ีตอบสนองตอ
สิ่งเรา การคิดเกิดขึ้นไดทุกขณะเวลา ดังนั้นครูจะตอง
ใหผูเรียนไดฝกคิดเปนนิสัย โดยการใหทำกิจกรรม 
หรือมีสื่อการสอน ที่คอยกระตุนการคิดของผูเรียน 

6. ครูตองใหผู เ รี ยนไดคนหาคำตอบ 
ที่หลากหลาย การจะพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียน 
คำถาม ที่ครูถามจะตองบงชี้ไปใหเกิดคำตอบท่ี
หลากหลาย เชน หากสอนเร่ืองขุนชางขุนแผน  
อาจถามคำถามวาถาผูเรียนเปนนางวันทองแลว  
จะเลือกอยูกับใคร เพราะเหตุใด ซึ่งคำตอบที่ไดอาจ
ไดหลากหลาย 

7. ครูตองคอยกระตุนเพ่ือใหผูเรียนไดเกิด
ขอสงสัยตาง ๆ อยางสมำ่เสมอ การสอนภาษาไทยนั้น
วรรณคดีหรือวรรณกรรมบางเรื่อง ผูเรียนอาจเกิดขอ
สงสัยตาง ๆ มากมาย เชน พระอภัยมณีมีลูกกับ 
นางเงือกไดอยางไร เพราะคนกับสัตวไมสามารถ 
มีลูกไดอยางแนนอน ครูจึงคอยเปนผูกระตุนคำถาม
ใหนักเรียนอยางสรางสรรค และพยายามหาทางอธิบาย
ดวยหลักการ เหตุผลใหแกผูเรียน 

8. ครูตองลดบทบาทการสอนมาเปน 
การอำนวยความรูใหแกผูเรียน อยางที่ทราบกันดีวาการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเดิม สวนมากครูจะ
มีบทบาทในการบรรยาย อธิบายใหแก 
ผูเรียน เสมือนการสอนทางเดียว ไมไดเปนกิจกรรม
การเรียนการสอนสองทางระหวางครูกับผูเรียน ผูเรียน

จึงไมไดเกิดทักษะการคิด การสอนภาษาไทยจึงจำเปน
จะตองใหผูเรียนไดแสดงบทบาทอยางเต็มท่ี ครูเปน
เพียงผูออกแบบการสอนใหแกผูเรียนในการจัดกิจกรรม 

9. ครูตองสรางหองเ รียนท่ีเอื้อตอการ
พัฒนาการคิด หองเรียนนับเปนสิ่งที่ครูหลายคนมอง
ขาม คิดวาไมใชสวนหน่ึงของการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน แทจริงแลวหองเรียนเปรียบเสมือนบานหลัง
หนึ่งของผูเรียน การจัดมุมสงเสริมการคิดในหองเรียน 

การตกแตงหองเรียนใหสวยงาม หรือแมกระท่ัง 
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การทาสีที่สดใสก็ทำใหผูเรียนไดเกิดทักษะการคิด 
10.  ครูตองรูจักนำรูปแบบการสอน เทคนิค 

วิธีสอนที่สงเสริมการคิดมาใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู เปนที่ทราบกันดีงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
สวนมากไดพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีสอน มาใชใน
การพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียน ครูภาษาไทยตอง
หมั่นศึกษาคนควา ทดลองนวัตกรรมทางการสอน
เพ่ือนำมาพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียน อาจจะเลือก
ใชวิธีการตาง ๆ ตามที่ครูสะดวกหรือเหมาะสมกับ 
ผูเรียนของตนเอง ทั้งนี้เพื่อที่จะทำใหผูเรียนเกิดทักษะ
ดังกลาว จึงมีคนกลาววา หากครูเปลี่ยนวิธีสอน  
ผูเรียนจะเปลี่ยนวิธีเรียน 

11. ครูตองสรางหรือจัดหาสื่อที่กระตุน 
การคิดของผูเรียน สื่อหรือแหลงเรียนรูตาง ๆ นับวามี
ความสำคัญ อีกอยางหนึ่งท่ีชวยกระตุนการคิดของ 
ผูเ รียน สื่อมีหลายประเภท เชน เกม ปายนิเทศ  
แท็บเล็ต บทเรียนสำเร็จรูป แบบฝก หากนำมาใช 
กับผูเรียนก็จะทำใหผู เ รียนไดศึกษาคนควา หรือ 
ฝกกระบวนการคิดตลอดเวลาท่ีสัมผัสหรือที่ไดอาน 
ดังน้ันครูภาษาไทยจึงอาจหาเกมปริศนาอักษรไขว 
คำคม หรือปายนิเทศเกี่ยวกับวรรณคดีหรือเหตุการณ
ในชีวิตประจำวันมาติดไวก็ได 

12.  ครูตองสรางแบบทดสอบหรือแบบ 
วัดทักษะการคิดอยางหลากหลายและมีคุณภาพ  
การวัดและประเมิน ทักษะการคิดขั้นสูงของผูเรียน 
นับวายังมีนอยหรือมีแตครูไมคอยนำไปใช ครูหลาย

ทานยังติดการวัดความรู ความเขาใจดวยแบบทดสอบ
ประเภทปรนัย ชนิดตัวเลือก และออกขอสอบที่เนน
ความจำ ความเขาใจ ยังไมสามารถสรางแบบทดสอบ

วัดความสามารถดานการคิดขั้นสูงอยางหลากหลาย 
ดังนั้นครูภาษาไทยจึงตองตระหนัก ถึงแบบทดสอบ
วามีความสำคัญประหน่ึงกิจกรรมการสอน ขอสอบ
วัดความสามารถดานการคิดในรายวิชาภาษาไทยมี

หลายประเภท เชน เรียงความ คำขวัญ แตงคำประพันธ 
การเขียนแสดงความคิดเห็น หรือแมกระท่ังการกลาว 
สนุทรพจนตางๆ  

 
สรุป 

การคิดเปนกลไกการตอบสนองของสมอง
ตอสิ่งเราตางๆ เปนกิจกรรมทางจิตอยางหน่ึงที่เกิด
ขึ้นกับทุกคนตลอดเวลา การคิดทำใหมนุษยแตกตาง
จากสัตวอื่น ๆ การคิดมีดวยกัน 3 ระดับ คือ การคิด
ระดับพ้ืนฐาน ระดับกลาง และการคิดระดับสูง 
ประกอบดวย 10 มิติ ไดแก 1. การคิดเชิงวิพากย  
(Critical Thinking) 2. การคิดเชิงวิเคราะห (Analytical 
Thinking) 3. การคิดเชิงสังเคราะห (Synthesis-Type 
Thinking) 4. การคิดเชิงเปรียบเทียบ (Comparative 
Thinking) 5. การคิดเชิงมโนทัศน (Conceptual 
Thinking) 6. การคิดเชิงสรางสรรค (Creative Thinking) 
7. การคิดเชิงประยุกต (Applicative Thinking)  
8. การคิดเชิงกลยุทธ (Strategic Thinking)  
9. การคิดเชิงบูรณาการ (Integrative Thinking)  
10. การคิดเชิงอนาคต (Futuristic Thinking)  

ครูภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 จำเปนอยาง
ย่ิงท่ีจะตองสอนการคิดใหแกผูเรียน เพราะหากผูเรียนมี
ทักษะการคิดขั้นสูง ไดแก การคิดวิเคราะห การคิด 
แกปญหา การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิด
สรางสรรค จะทำใหผูเรียนดำรงชีวิตในประจำวันได
อยางมีความสุข อยางไรก็ตามการคิดขั้นสูงเปน 

กระบวนการที่สามารถฝกฝน เสริมสราง และพัฒนา
ได ครูจึงจำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองพัฒนาทักษะดังกลาว
ใหเกิดกับผูเรียนทุกคน ทั้งน้ีอาจจะจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน จัดบรรยากาศ สื่อและอุปกรณ ตลอด
จนการบูรณาการเน้ือหากับทักษะ การคิดเขาดวยกัน 
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผูเรียนตอไป  
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การบริหารจัดการหลักสูตรของทุกหลักสูตรมีเปาหมายเพ่ือใหการนําหลักสูตรไปใชบรรลุตามวัตถุ
ประสงคของหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตรท่ีประสบความสําเร็จนั้น “การนิเทศ” เปนปจจัยสําคัญท่ีนํา
ไปสูความสําเร็จในการบริหารจัดการหลักสูตร เน่ืองจากเปนกระบวนการชวยเหลือกํากับ ติดตาม ดูแลครูให
สามารถพัฒนาและนําหลักสูตรไปใชตามเปาหมาย นอกจากน้ียังเปนการสรางความสัมพันธ ระหวางครูกับ 
ผูที่เกี่ยวของกับหลักสูตร รวมถึงทําใหครูประสบความสําเร็จและความภาคภูมิใจในการพัฒนาวิชาชีพของตน 
บทความนี้มุงนําเสนอแนวคิดในการนําวิธีการนิเทศแบบตางๆ ไปใชในการบริหารจัดการหลักสูตร รวมถึง 
ปญหาและแนวทางแกปญหา ในการบริหารจัดการหลักสูตรใหประสบความสําเร็จ  

Management of all course curriculum aims to provide an introduction course to achieve the 
objectives of the course. The course management success depends on “supervision” as a process of 
assistance control, follow up; teachers can be monitored as a curriculum development and implementation 
which lead to meet the goal which is the contribute to a good relationship between teachers and stakeholder   

will be able to succeed and be proud of their own professional development. This article aims to 
present ideas of supervision to use in a term of curriculum management; the problems and solutions of 
problems for a curriculum management to be a great success.  

บทนำ 
งานหลักสูตรและการสอนเปนหัวใจของการ

พัฒนาคุณภาพนักเรียน การพัฒนาหลักสูตรและนำ
หลักสูตรสูการสอนในช้ันเรียนใหประสบความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร  จำเปนตองมีการบริหาร
จัดการหลักสูตร (Curriculum Administration) และ
การนิเทศหลักสูตร (Supervising the Curriculum)  
ที่ดี  ทั้งน้ีการนิเทศหลักสูตรถือเปนกุญแจหรือปจจัย
สำคัญในการบริหารจัดการหลักสูตร  เนื่องจากเปน 
การติดตาม ชวยเหลือ และควบคุมการใชหลักสูตร 

ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใชวิธีการท่ี

หลากหลายไดแก แนวคิดหลักสำคัญของฮันเตอร  
(Hunter’s “Essential Elements”) การนิเทศแบบ
พัฒนาการของกล๊ิกแมน (Glickman’s Developmental 
Supervision) และการโคชเพ่ือพัฒนาปญญาและ
ความคิดของ คอสตาและการมสตัน(Costa and 
Garmston’s Cognitive Coaching) และแนวคิดการ

บริหารควบคูกับการเรียนรู “Leading and Learning 
Together” หรือ “การพัฒนาวิชาชีพ” (Professional 
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Development) ของเซอรเจอวานี (Sergiovanni)  
ทั้งน้ี การเลือกใชวิธีการนิเทศแบบตางๆ ขึ้นอยู 
กับวัตถุประสงคของการดำเนินการนิเทศ สำหรับ
องคประกอบสำคัญของการนิเทศหลักสูตร คือ  
การท่ีผูนำหรือผูบริหารตองทำงานรวมกับครู เพ่ือนิเทศ
และรวมกันตัดสินใจในการนำหลักสูตรไปใชทั้ง 
ในระดับชั้นเรียนและระหวางชั้นเรียน  การทำงาน
รวมกันนี้จะชวยใหการบริหารจัดการหลักสูตรเปนไป
ทั้งในแนวด่ิงและแนวระนาบ ซึ่งการนิเทศหลักสูตร 
ที่ดีจะสงผลตอการบริหารจัดการหลักสูตรไดตรงตาม
เปาหมายเพ่ือทำใหมั่นใจวานักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีกำหนดไวและมีทักษะท่ีจำเปนสำหรับ
การดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21  

 
ความสำคัญของการนิเทศกับความสำเร็จในการ
บริหารจัดการหลักสูตร 

การบริหารจัดการหลักสูตรเปนการทำงาน
ท่ีตองอาศัยบุคคลหลายฝาย รวมถึงตองมีองคประกอบ
และปจจัยสนับสนุนหลาย ๆ ดาน ซ่ึงหน่ึงในองคประกอบ 
และเปนปจจัยสนับสนุนท่ีทำใหงานการบริหารจัดการ
หลักสูตรประสบความสำเร็จ คือ การนิเทศ  เนื่องจาก
การนิเทศเปนกระบวนการสำคัญที่ผูบริหารจัดการ
หลักสูตรใชในการควบคุมคุณภาพการพัฒนาและ 
ใชหลักสูตรใหเปนไปตามวัตถุประสงคมากท่ีสุด ดังน้ัน
การนิเทศจึงมีความสำคัญตอการบริหารจัดการ
หลักสูตรที่ประสบความสำเร็จ ดังนี้ 

1. การนิ เทศใช ในการกำกับติดตาม 
ชวยเหลือและสงเสริมใหครูสามารถพัฒนาและใช
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเปนแนวทางในการจัดการเรียน

การสอนไดตามวัตถุประสงคของหลักสูตร   
2. การนิเทศชวยใหครูสามารถวิเคราะห

และแกปญหาการพัฒนาหลักสูตร การนำหลักสูตร 
ไปใช การจดัการเรียนการสอน การพัฒนาสือ่การเรยีน
การสอน การวัดและการประเมินการเรียนการสอน 

ดวยการทำการวิจัยในช้ันเรียนและการทำงานรวมกัน
เปนทมี 

3. การนิเทศชวยสงเสริมความสัมพันธอัน
ดีระหวางครูกับนักเรียน ผูปกครอง ผูบริหาร เพ่ือน
รวมงาน คณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตร 
คณะกรรมการสถานศึกษา ชมุชนและหนวยงานตางๆ 

4. การนิเทศชวยใหครูคนพบศักยภาพของ
ตนเองและนักเรียน ซึ่งสงผลใหครูมีความม่ันใจใน
ตนเอง ภูมิใจในวิชาชีพ   อันนำไปสูการพัฒนาวิชาชีพ
ของตนเองใหมีความเจริญกาวหนา ซึ่งสงผลตอการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน 

 
แนวคิดการนิเทศที่นำมาใชในการบริหารจัดการ
หลักสูตร 

1. แนวคิดหลักสำคัญของฮันเตอร  
(Hunter’s Essential Elements) 

 ในชวงกลางป 1980 แนวคิดของ
ฮันเตอรไดรับความสนใจอยางมากซึ่งเขาไดนำเสนอ
แนวคิดตอผูบริหาร  ผูนิเทศ และครูผานการประชุม
และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และไดเสนอแบบแผน
ที่สามารถใชวิเคราะหและปรับปรุงการสอนเรียกวา 
“หลักในการออกแบบบทเรียน” (Elements of Lesson 
Design) ซึ่งประกอบไปดวย 

 1.1  ชุดคาดคะเน (Anticipatory Set) 
เปนชุดที่ชวยใหนักเรียนพัฒนาจิตใจ โดยสอดคลอง

กับสิ่งที่พวกเขาจะเรียน 
 1.2  ระบุวัตถุประสงคและเปาหมาย 

(Objective and Purpose)  วาจะเรียนอะไรและเรียน

อยางไรใหไดประโยชนมากที่สุด  
 1.3 ปจจัยนำเขา (Input) เปนการ 

ใหขอมูลของนักเรียนเกี่ยวกับความรู ทักษะหรือ
กระบวนการเพ่ือไปสูผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

 1.4 ใหตัวแบบ (Modeling) โดยการ

สาธิตกระบวนการหรือทักษะตางๆ 
 1.5 แนะนำใหปฏบิตั ิ (Guided Practice) 

เปนการแนะนำใหนักเรียนใชกระบวนการใหมหรือ
ทักษะใหมอยางถูกตองและชัดเจน 
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 1.6 ปฏิบัติดวยตนเอง (Independent 
Practice) เปนการมอบหมายใหปฏบิตักิจิกรรมตาง ๆ 
ดวยตนเอง  

แนวคิดของฮันเตอรไดรับการยอมรับจาก
ครูซึ่งเปนผูปฏิบัติ  เน่ืองจากเปนวิธีการท่ีงายตอ 
ความเขาใจและการนำไปใชจริงในหองเรียน เพราะ
ใชทฤษฎีแบบด้ังเดิมดวยเหตุนี้ทำใหบรรดาอาจารย
ในมหาวิทยาลัยทักทวงแนวคิดของเขาวาแบบจำลอง
ผิดและไมเหมาะสมโดยใหเหตุผลดังนี้ ประการที่หนึ่ง  
คือ ฮันเตอรมองการสอนแบบแคบไมครอบคลุมทำให
แบบจำลองมีลักษณะเจาะจงเกินไป เปนการมองเฉพาะ
การสอนและการเรียนเทาน้ัน ท่ีถูกตองน้ันเปนหลักการ
ที่มองวาการสอนเปนการสงผานขอมูลไปสูนักเรียน
ประการตอมาเน่ืองจากหลักการของเขามาจากวิธี
การสอนเทานั้นแตฮันเตอรโตแยงวาหลักการของเขา
สามารถยืดหยุนไดในทุกแบบจำลองของการสอน  
ทั้งน้ี ผูบริหารหลายคนไดนำหลักของฮันเตอรไปใช  
แลวไดรายงานผลการทดลองใชในการวิจัยเบื้องตน
พบวา การใชแบบจำลองของฮันเตอรไมไดทำใหผล
สัมฤทธ์ิของนักเรียนสูงกวาวิธีการสอนแบบปกติท่ัวไป
แตอยางใด  

แนวคิดของฮันเตอรไดใหความสำคัญ 
กับกระบวนการนำหลักสูตรไปใชสอนในชั้นเรียน 
(Curriculum Implementation: CI)  โดยการนิเทศให
คำแนะนำครูในการใช “หลักในการออกแบบบทเรียน”  
(Elements of Lesson Design) ซึ่งทำใหครูพึงพอใจ

งายตอการนำไปใชในการออกแบบบทเรียน  แตยัง 
ไมครอบคลุมกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทุก
กระบวนการ จึงทำใหมีเสียงวิพากษวิจารณอยางมาก

จากนักวิชาการ 
2. แนวคิดการนเิทศแบบพฒันาการของ

กลิก๊แมน (Glickman’s Developmental Supervision) 
 กลิ๊กแมนและคณะไดนำเสนอแนวคิด

การนิเทศแบบพัฒนาการ : Developmental Supervision

(Carl Glickman, Stephen P. Gordon, and Jovita 
M. Ross-Gordon’s 2003) ซึ่งแสดงลักษณะพิเศษ 
ที่แตกตางจากแนวคิดของฮันเตอร 2 ประการ คือ 

ประการท่ี 1 กล๊ิกแมนและคณะโตแยงวาการ
พัฒนาครูตองมุงเนนไปที่การนิเทศครู การชวยครูเพิ่ม
ระดับความคิดรวบยอด พวกเขากำหนดสามข้ันตอน
ของการพัฒนา ไดแก 

 1.1 ความคิดรวบยอดระดับต่ำ (Low 
Abstract) ไดแก ครูที่มีความสามารถในการคิดแบบ
รูปธรรม  ไมสามารถนิยามปญหาได ประเมินส่ิง 
ตาง ๆ และแกปญหาดวยวิธีการงาย ๆ ท้ังน้ี ครูประเภท
น้ีตองการ การแนะนำ และการนำเสนอวิธีการแกปญหา
ดวยวิธีการที่หลากหลายเพ่ือนำไปสูการตัดสินใจ  

 1.2 ความคิดรวบยอดระดับกลาง 
(Moderate Abstract)ไดแก ครูที่มีความสามารถ 
ในการคิดแบบนามธรรมในระดับปานกลาง สามารถ
นิยามปญหาได  และ อธิบายแนวคิดท่ีนำมาแกปญหา
ไดแตยังตองการผูชวยซ่ึงเปนผูเ ช่ียวชาญในการ 
แกปญหาที่ยุงยากและซับซอน 

 1.3 ความคิดรวบยอดระดับสูง (High 
Abstract) ไดแก ครูที่มีความสามารถในการคิด  
แบบนามธรรมในระดับสูงใชแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย
ในการระบุปญหาและสรางแนวคิดท่ีหลายหลาย  
และสามารถเลือกวิธีการแกไขปญหาท่ีเหมาะสมกับ
บริบทของตนได 

ประการที่ 2 แนวคิดนี้มี 4  วิธีการ ที่ผูนิเทศ
นำมาใชในการพัฒนาครู คือ  

 2.1 การเสนอตัวเ พ่ือชวยเหลือครู
โดยตรงผานทางการนิเทศแบบคลินิก  

 2.2 การชวยเหลือครูในการจัดการ

เรียนการสอน 
 2.3 การทำงานร วม กับค รู ในการ

พัฒนาหลักสูตร 

 2.4 การชวยเหลือครูผานทางการวิจัย
เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
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แนวคิดของกล๊ิกแมนและคณะใหความ
สำคัญกับการนิเทศซ่ึงนำมาใชในกระบวนการบริหาร
จัดการหลักสูตรมากกวาฮันเตอร  ทั้งนี้ไดนำแนวคิด
การนิเทศมาใชในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร  
(Curriculum Design and Development : CD) และ
การนำหลักสูตรไปใชสอนในชั้นเรียน (Curriculum 
Implementation : CI) อีกดวย ซึ่งผลของการนิเทศ
แบบพัฒนาการมีประโยชนอยางมากสำหรับผูบริหาร
จัดการหลักสูตร เพราะสามารถบอกความแตกตาง
ของครูแตละคนและสามารถพัฒนาครูโดยใชวิธีการ 
ที่แตกตางกันโดยผานการนิเทศแบบคลินิก (Clinical 
Supervision) การนิเทศการเรียนการสอน การนิเทศ
การพัฒนาหลักสูตรและการนิเทศการทำวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ ซ่ึงเปนการนิเทศโดยตรง (Direct Assistant) 
ซึ่งมีลักษณะการบริหารจัดการหลักสูตรในแนวด่ิง 
(Vertical) และมีการส่ือสารแบบบนลงลาง (Top down) 
คือจากผูมีอำนาจสูงสุด ซึ่งอาจเปนผูบริหารมาสูครู
ทั้งน้ีอาจสงผลใหการบริหารจัดการหลักสูตรเกิดชอง
วางในการปฏิบัติงานระหวางผูบริหารกับครูที่จะเปน
ผลตอความสำเร็จของหลักสูตรได 

3. การโคชเพื่อพัฒนาปญญาและ
ความคิดของ คอสตาและการมสตัน (Costa and 
Garmston’s Cognitive Coaching) 

 แนวคิดของคอสตาและการมสตัน 
(Costa and Garmston’s) ซึ่งเกิดขึ้นในป 2002 ไดให
ความสำคัญกับสติปญญาและการคิดของครู วิธีการ

ของพวกเขาแทบจะไมแตกตางจากวิธีการของกล๊ิก
แมนและคณะ พวกเขาใหความสำคัญที่การใหความ
ชวยเหลือโดยตรง (Direct Aassistance) โดยไมได

สนใจเกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติงานของครู เนื่องจาก
พวกเขาเช่ือวาการใหความชวยเหลือโดยตรงมีผลตอ
การคิดของครู ขณะท่ีผูนิเทศปฏิบัติงานรวมกับครูใน

การชวยเหลือดานความรู (Cognitive Coaching)  
ผูนิเทศมีเปาหมายดังนี้  

 3.1  เพื่อสรางความไววางใจ  
 3.2 เพื่ออำนวยความสะดวกตอการ

เรียนรูของครูและปรับโครงสรางความคิดของครู 
 3.3 เพื่ อพัฒนาครู เปนรายบุคคล 

เปาหมายเหลาน้ีจะประสบความสำเร็จเบื้องตนผาน
ทางการประชุมเชิงลึก (In-depth conferences) ที่ซึ่ง
ผูนิเทศสามารถมีสวนรวมในการรับฟงการต้ังคำถาม
ไดอยางอิสระ และมีการใหการตอบสนอง 

แนวคิดของคอสตาและการมสตันน้ัน 
ไมแตกตางจากแนวคิดของกลิ๊กแมนและคณะ  
เนื่องจากเปนการนิเทศโดยตรงและใหความสำคัญ 
ที่การใหความรูและการคิดกับครูเปนหลัก (Direct 
Assistance) แตแนวคิดน้ีมีลักษณะการส่ือสาร 
ในแนวระนาบ (Horizontal) ซ่ึงใหครูเขารวมการประชุม
เชิงลึก โดยมีโอกาสถามคำถามและแสดงความคิดเห็น
ไดอยางอิสระ ท้ังน้ีแสดงถึงการมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการหลักสูตรมากข้ึน  ซ่ึงเปนแนวทางในการบริหาร
จัดการหลักสูตรยุคปจจุบันที่ไมเนนการส่ังการแตเนน
การมีสวนรวมเปนสำคัญ 

4. แนวคิดการบริหารควบคูกับการ
เรียนรู “Leading and Learning Together”หรือ 
“การพัฒนาวิชาชีพ” (Professional Development) 
ของเซอรเจอวานี (Sergiovanni 2005) 

 แนวคิดของเซอรเจอวานีนี้เกิดข้ึนใน 
ป 2005 ซึ่งสรางความสับสนตอการจัดการเรียน 
การสอนเน่ืองจากคำศัพทที่ใชกอใหเกิดความสับสน

ในการแปลความหมาย ทั้งครูและผูนิเทศเกิดความ
สับสนในการทำความเขาใจกับการบริหารท่ีตองดำเนิน
การควบคูไปกับการจัดการเรียนการสอนจึงไดมี 

การเสนอแนวคิดเพ่ือแกไขความสับสนเก่ียวกับการ
นิเทศดังกลาว โดยใชคำวา “การพัฒนาวิชาชีพ”  
(Professional Development) แนวคิดน้ีกอใหเกิด
ขอดี เพราะมีความสะดวกในการปฏิบัติงานดานการ
นิเทศการศึกษา และทุกคนมีความเขาใจตรงกันวา 

การพัฒนาวิชาชีพเปนกระบวนการทำงานของทุกคน
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อยางเปนระบบในโรงเรียนซึ่งเกี่ยวของกับผูบริหาร  
ผูนิเทศ และครูเพื่อชวยใหครูไดพัฒนาสูมืออาชีพ 
การพัฒนาวิชาชีพมีภารกิจ 4 สวนที่สัมพันธกัน ไดแก 

 4.1 การพัฒนาบุคลากร (Staff 
Development) โดยมีวิธีการคือการสรางกลุมครู
เพ่ือตอบสนองความตองการอยางเปนระบบ ยกระดับ
ครูจากท่ีเคยทำงานคนเดียวใหทำงานแบบเปนกลุม
มืออาชีพเพ่ือสรางความเปล่ียนแปลงตอวัฒนธรรม
การทำงานของโรงเรียนในปจจุบันรวมถึงการพัฒนา
ความสามารถของครูเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่ตองอาศัย
ความสามารถในการตัดสินใจเก่ียวกับเน้ือหา นักเรียน 
การจัดการเรียนการสอน การสรางเครือขายครูไมวา
จะเปนเพ่ือนรวมงาน ผูปกครอง นักเรียน และ
ผูเช่ียวชาญเปนวิธีการหน่ึงเพื่อเพิ่มระดับความเปน
มืออาชีพของครู 

การพัฒนาบุคลากรท้ังในแบบเปนทางการ 
(Formal) ซึ่งเปนตามแผนงานพัฒนาบุคลากรของ
โรงเรียน และไมเปนทางการ (Informal) ที่เปน 
การศึกษาหาความรูเพิ่มเติมของครูในรูปแบบตาง ๆ 
นั้นมีความสำคัญตอการพัฒนาหลักสูตร เพราะการ
พัฒนาบุคลากรสามารถชวยครูใหปรับเปลี่ยนกลยุทธ
การสอน พัฒนาสื่อเพื่อนำไปใชในหลักสูตร และ 
พัฒนาทักษะที่จำเปน จะสงผลใหหลักสูตรฉบับเขียน 
(The Written) หลักสูตรฉบับพรอมนำไปใช (The Taught) 
หลักสูตรฉบับทดลองใช (The Tested) และหลักสูตร 

ที่นำไปสอนจริง (The Learner Curricula) มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

 4.2 การสังเกตแบบไมเปนทางการ 
(Informal Observation) หรือ วอคทรู (Walkthroughs) 
โดยใชระบบการเก็บรวมรวมขอมูลการจัดการเรียน
การสอนจากการสังเกตแบบไมเปนทางการ ท่ีผูสังเกต
ซ่ึงไดแก  ผูบริหาร  ผูนิเทศ และครูไมไดเขาไปมีสวนรวม

ในกิจกรรม แตใชการสังเกตจากการเดินผานในระยะ
เวลาสั้น ๆ  ซึ่งในบทคัดยอไดกลาวถึงวัตถุประสงค
ของวอคทรู (Walkthroughs) วาไมใชการเขาไปตัดสิน

ครูแตเปนการแนะนำเพ่ือการปฏิบัติในระดับที่ดีขึ้น 
การวอคทรู (Walkthroughs) ไมใชการประเมินผลแต
เปนวิธีท่ีชวยใหเกิดโอกาสในการพัฒนาและสนับสนุน
ในการแบงปนประสบการณที่ดีระหวางบุคลากร 
ในโรงเรียนพิทเลอรและกูดวิน (Pitler& Goodwin) 
เห็นวาการวอคทรู (Walkthroughs)  เปรียบเหมือนกับ
กระเบ้ืองโมเสส “ถามองเพียงกระเบ้ืองชิ้นเดียวก็ 
ไมเห็นภาพแตถามองรวมกัน 400 แผน วางในลักษณะ
ท่ีเปนระเบียบก็จะมองเห็นภาพปรากฏออกมา” ดังน้ัน  
ผูนิเทศหรือผูบริหารควรรูวาตองดูอะไรเพ่ือใหตรงตาม
วัตถุประสงคของการสังเกต “ความสำคัญของวอคทรู 
(Walkthroughs) ไมใชเพียงแคการมองเห็นตนไมทวา
ตองเห็นปาไม” คือไมไดเห็นเพียงการจัดการเรียน 
การสอนของครู แตมองเห็นถึงภาพรวมของการบริหาร
จัดการหลักสูตรทั้งระบบ   

 4.3 ก า ร พั ฒ น า เ ป น ร า ย บุ ค ค ล  
(Individual Development) ประกอบดวยกระบวนการ
ทั้งหมดที่ใชและพัฒนาดวยตัวครูเองที่ชวยใหครู
กาวหนาอยางมืออาชีพ การพัฒนาเปนรายบุคคล
แตกตางจากการพัฒนาสูมืออาชีพ ในประเด็นแรก 
คือ การใหทางเลือกครูในประเภทของกระบวนการท่ี
ใชในการพัฒนาผูบริหารสวนใหญจะไมมีเวลาเพียงพอ
ที่จะใชการนิเทศแบบคลินิกกับครูทุกคน ประเด็นที่
สอง ครูใหความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาแตกตาง
กันตามแบบการเรียนรูและความตองการเปนมืออาชีพ
ของครู ครูจึงควรจะไดรับการบริการในการพัฒนา

ดวยลักษณะท่ีแตกตางกัน เพราะฉะน้ัน จึงมีระบบ 
ท่ีแตกตางกันสามระบบท่ีจะเปนแนวทางในการพัฒนา
ครูเปนรายบุคคล  ไดแก  การพัฒนาอยางเขมขน 

การรวมมือกันพัฒนา และการนำตนเอง 
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    4.3.1  การพัฒนาอยางเขมขน
โดยท่ัวไปเรียกวา “การนิเทศแบบคลินิก” ซึ่งเปนกระ
บวนการดำเนินการอยางเปนระบบโดยผูบริหารหรือ
ครูผูเช่ียวชาญซ่ึงทำงานใกลชิดกับครูโดยต้ังเปาหมาย
ในการพัฒนาครูผูสอนคนใดก็ไดซึ่งตองการทำงาน
กับผูนิเทศทางการศึกษาท่ีใหความสำคัญกับการพัฒนา
ในการปฏิบัติการเรียนการสอนเก่ียวกับทักษะการ
สอนซ่ึงเปนทักษะท่ีสำคัญท่ีจำเปนมากท่ีสุดจึงเปนการ
พัฒนาอยางเขมขน ผูนิเทศทำงานกับครูอยางใกลชิด
ในการตัดสินใจจะใชกระบวนการท่ีหลากหลายมากกวา
จะใชเพียงกระบวนการเดียว อาศัยการประชุมวางแผน 
การสังเกต และการบรรยายสรุปหลังการประชุม อีก
ทั้งรวมกันตรวจสอบในเรื่องตางๆ ใหเปนไปตาม
เปาหมายมากที่สุดตามมีวิธีการดังนี้ 

   4.3.1.1 ก า ร ป ร ะ ชุ ม
วางแผนซึ่งเปนการหารือกับครูในการวางแผนประจำ
ปการวางแผนภาคการศึกษาการวางแผนรายหนวย 
และการวางแผนงานประจำวัน 

   4.3.1.2 ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ประเมินนักเรียนเพ่ือหารือกับครูเกี่ยวกับการประเมิน 
ความกาวหนาของนักเรียนการสอบ การจัดลำดับ 
และการบันทึกผลการเรียนรูของนักเรียน 

   4.3.1.3 การพิจารณา
การสังเกตและการพิจารณาการใหขอมูลยอนกลับ

การสังเกตเปนส่ิงท่ีสำคัญท่ีตองทำอยางตอเน่ืองใน
ชั้นเรียนโดยนำขอมูลจากการสังเกตมาพิจารณาสิ่งที่
จำเปนตองพัฒนากอนและใหขอมูลยอนกลับอยาง

เหมาะสม 
   4.3.1.4 จุดเนนของการ

สังเกตและใหขอมูลยอนกลับโดยเฉพาะการสังเกต
มุมมองเกี่ยวกับการสอนและการจัดการชั้นเรียนและ
ใหขอเสนอแนะที่เหมาะสม 

   4.3.1.5 การวิเคราะห 
วีดีทัศนโดยการบันทึกวีดีทัศนการจัดการเรียน 

การสอนทำการวิเคราะห และแนะนำสงเสริมครู 

   4.3.1.6 กา ร โ ค ช เ ป น 
การพัฒนาโดยเฉพาะอยางยิ่ ง ทักษะในการจัด 
การเรียน  การสอน  ซึ่งจะใหหลักในการจัดการเรียน
การสอนการอธิบายข้ันตอนตางๆ การสาธิตการสอน
แตละข้ัน การใหการสนับสนุนการจัดสิ่งแวดลอม  
ใหครูสามารถใชทักษะในการจัดการเรียนการสอน 
และใหขอเสนอแนะกับครู 

   4.3.1.7  การสังเกตของ
เพ่ือนรวมงานเปนการสรางและใหโอกาสสำหรับครูที่
จะสังเกตเพื่อนรวมงานที่มีทักษะพิเศษการพัฒนา
อยางเขมขนเปนกระบวนการท่ีมีลักษณะเชิงระบบ 
เริ่มดวยการปฐมนิเทศเพื่อสรางความเขาใจระหวาง 
ผูนิเทศกับครู  จากนั้นศึกษานิเทศกจะเปนผูสังเกต 
โดยการบันทึกและทบทวนขอมูลที่ได แลวนำมา
วิเคราะห ผูนิเทศและครูจะประชุมเพื่อวินิจฉัยทักษะ
ที่ควรพัฒนามากที่สุดในหนึ่งเดือนขางหนา โดยจะ
รวมกันวางแผนและตัดสินใจในการพัฒนาวิชาชีพ  
ในเรื่องของการใชแหลงขอมูล และกำหนดเวลาท่ีจะ
ส้ินสุดการพัฒนา จากน้ันผูนิเทศจะโคชครูใหใชทักษะ 
ที่ตองการพัฒนาเพียงทักษะเดียวกอน และจะเร่ิม
กระบวนการใหมอีกคร้ังสำหรับทักษะท่ีตองการพัฒนา
ในลำดับตอไป  ซึ่งจะเห็นไดวากระบวนการดังกลาว
เปนการพัฒนาอยางเขมขน  โดยใชวิธีการโคช เริ่ม
ต้ังแตการปฐมนิเทศ การสังเกต การบันทึก การวินิจฉัย 
การพัฒนาแผนการพัฒนาวิชาชีพ และประเมิน  เพื่อ
นำไปสูการพัฒนาครูมืออาชีพ 

  4.3.2 ก า ร พั ฒ น า โ ด ย ก า ร
รวมมือกันเปนทางหน่ึงท่ีชวยใหครูพัฒนาประสบการณ 
และความสามารถ และชวยใหครูทำงานรวมกันเปนก

ลุมเล็กๆมีความสัมพันธกันและเติบโตไปดวยกัน  
มีแนวโนมยึดครูเปนศูนยกลาง กระบวนการกำกับ 
ครูโดยตรงตองเคารพตอความเปนมืออาชีพของ 

คณะครู ในขณะท่ีตองไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร   
ซึ่งตองไมใชงบประมาณและเวลาของผูบริหารหรือ 
ผูนิเทศมากเกินไป ความคาดหวังคือ การรวมมือกัน
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เปนกลุมที่สามารถพัฒนาความกาวหนาของตนเอง
ไดโดยตรง ทั้งน้ีอาจจะตัดสินใจใชหลายกระบวนการ
ไดแก การสังเกต และการปรึกษาหารือในระดับชั้น
อ่ืนๆ การแลกเปล่ียนช้ันเรียน การทำงานวิจัยปฏิบัติการ 
พัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนรวมกัน 

  4.3.3 การพัฒนาโดยการนำ
ตนเอง เปน อีกทาง เ ลือกห น่ึ ง ท่ี ช วยค รูพัฒนา
ประสบการณและความสามารถของครูที่มีความ
ตองการทำงานดวยตนเองมากกวาท่ีจะทำงานรวม
กันเปนทีมคณะครูที่ เลือกแนวทางนี้จะเริ่มจาก 
การต้ังเปาหมายเล็กๆ ในการพัฒนาวิชาชีพในหนึ่งป  
และพยายามปฏิบัติงานใหประสบความสำเร็จตาม
เปาหมายท่ีวางไวในความรูสึกรูปแบบการนำตนเอง
คลายกับการจัดการโดยยึดวัตถุประสงคและ
กระบวนการประเมิน บทบาทของผูบริหารและผูนิเทศ 
เพียงทำหนาที่ใหการสนับสนุนทรัพยากรกับครูตาม 
ที่ครูตองการ 

 
ปญหาและแนวทางแกปญหาการนิเทศในการ
บริหารจัดการหลักสูตร 

เนื่องจากแนวคิดการนิเทศมักนำมาใชใน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร(Curriculum Design 
and Development : CD) และการนำหลักสูตรไปใช
ในช้ันเรียน (Curriculum implementation : CI) ปญหา
การนิเทศท่ีพบในการบริหารจัดการหลักสูตรสวนใหญ
จึงเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและการใชหลักสูตร

ของครู  ซึ่งแบงเปนปญหาและแนวทางแกปญหา 
ในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานหลักสูตร  เน่ืองจากการพัฒนา

หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรูที่จัดข้ึนในโรงเรียน 
ยังไมสอดคลองหรือยังไมสามารถพัฒนาทักษะท่ีจะ
เปนสำหรับนักเรียน  ดังน้ันในการบริหารจัดการ
หลักสูตร กระบวนการนิเทศทำใหเห็นผลของการนำ
หลักสูตรไปใช และการแนะนำในการพัฒนาหลักสูตร

เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร โดย 

คณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรจะรวมกัน
พิจารณาวัตถุประสงคที่แทจริงและวิเคราะหเน้ือหา
สาระ กิจกรรมการเรียนรู การวัดและการประเมินผล  
รวมถึงวิธีการสนับสนุนอื่นๆ เพ่ือใหหลักสูตรท่ีพัฒนา
ขึ้นใหมตรงตามวัตถุประสงคมากที่สุด 

2. ดานบุคคล  เน่ืองครูขาดความเขาใจ
แทจริงในวิชาตาง ๆ เชน คณิตศาสตรและการอาน 
เปนตน  ทำใหไมสามารถพัฒนานักเรียนไดเต็มตาม
ศักยภาพ  ทั้งน้ีจึงเกิดแนวคิดการนิเทศแบบคลินิกท่ี
เปนหนึ่งในวิธีการท่ีนำมาพัฒนาครู  ซึ่งกล๊ิกแมนได
เขียนไววากอนการนิเทศแบบคลินิกควรพิจารณาเร่ือง
ประสบการณการสอนของครู คุณลักษณะของครู 
และทายที่สุดการนิเทศแบบคลินิกก็ยังไมเพียงพอตอ
การพัฒนาครูยังตองใชวิธีการอื่นๆ รวมดวย   

3. ดานแหลงขอมูล  เนื่องจากแหลงขอมูล
โดยเฉพาะหนังสือซึ่งเปนแหลงเรียนรูที่สำคัญยังมี
จำนวนไมเพียงพอและไมสอดคลองกับหลักสูตรและ
กิจกรรมการเรียนรู ทำใหนักเรียนไมสามารถศึกษา
คนควาตามความตองการหรือความสนใจไดเต็มท่ี   
ทั้งน้ีในการจัดหาหนังสือสำหรับนักเรียน  คณะ
กรรมการบริหารจัดการหลักสูตรควรจัดตั้งคณะ
กรรมการซึ่งมีผูนิเทศเปนสวนหน่ึงในคณะกรรมการ 
เพ่ือทำหนาท่ีพิจารณาจัดหา และแกปญหาดานแหลง
ขอมูลโดยเฉพาะ เพ่ือใหครูจัดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพและนักเรียนไดศึกษาหาความรูไดมาก
ที่สุด 

 
บทสรุป  

ความสำเร็จในการบริหารจัดการหลักสูตร

จะเกิดขึ้นไดยอมตองอาศัยบุคคล องคประกอบ และ
ปจจัยสนับสนุนท่ีดี  ทั้งน้ี การนิเทศ ผูนิเทศและครู
เปนกุญแจสำคัญท่ีนำไปสูความสำเร็จของการบริหาร
จัดการหลักสูตร  เน่ืองจากการนิเทศไมใชการประเมิน  
ผูนิเทศไมใชผูประเมิน และครูไมใชผูถูกประเมิน แต

การนิเทศคือ การชวยเหลือ การสนับสนุน การสงเสริม
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ดวยวิธีการนิเทศแบบตาง ๆ ผูนิเทศคือ ผูชวยเหลือ  
ผูสนับสนุน ผูสงเสริมตามวิธีการนิเทศแบบตาง ๆ   
และครูคือ ผูรับการชวยเหลือ ผูรับการสนับสนุน  
และผูรับการสงเสริมตามวิธีการนิเทศแบบตาง ๆ  ให
มีความพรอมในการพัฒนาหลักสูตร และการนำ
หลักสูตรไปใช  เพ่ือนำไปสูเปาหมายสูงสุดของหลักสูตร
คือ คุณภาพของนักเรียนนั่นเอง 
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การศกึษาปฐมวยัไทยและนานาอารยประเทศสมยัรชักาลที ่5 
Thailand’s Early Childhood Education and Civilized Countries  
in the World on King Rama V Era : Looking through the Past 

 
กันตฌพัชญ  อยูอำไพ* 

 

บทคัดยอ  

ชวงรัชกาล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระมหา
กษัตริย รัชกาลที่ 5 แหงราชวงศจักรี ทรงเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติในปพุทธศักราช 2411 - 2453 ไดเกิดความ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาปฐมวัยท้ังดานคานิยม องคความรู และแนวปฏิบัติหลายประการ โดยระหวาง 
ที่นานาอารยประเทศเกิดขบวนการศึกษาเร่ืองเด็ก ไทยหรือสยามขณะนั้นไดเกิดปรากฏการณสำคัญ คือ
เปนการปรากฏของคำวากินเดอกาเตน การเปล่ียนคานิยมเก่ียวกับเร่ืองเลนที่เคยยึดโยงกับการพนันมา
เปนการเลนในฐานะคุณประโยชนตอรางกาย จิตใจ และการใชชีวิต รวมถึงมีการจัดตั้งโรงเลี้ยงเด็กอยางเปน
ทางการขึ้นครั้งแรก 

 
 During the era of King Rama V in 1868 – 1910, there was several changes in early 

childhood education in terms of values, knowledge and practice.  While other civilized countries in 
the world were in the process of child study movement, there were also a phenomenon in Thailand 
or Siam about the presence of the word “Kindergarten” as well as the changing values of playing 
which was used to link with gambling to become playing that benefits body, mind and living 
including the first establishment of the nursery school. 

* อาจารย ดร. ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

บทนำ 

พ ร ะบ าทสม เ ด็ จ พ ร ะ ป ร มิ น ท ร มห า
จุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระมหา
กษัตริย รัชกาลที่ 5 แหงราชวงศจักรี เสด็จพระราช
สมภพเมื่อวันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2396 และเสด็จ

ขึ้นเสวยราชสมบัติในป พ.ศ. 2411 จนถึง 2453  
ตรงกับป ค.ศ. 1868 - 1910 ซึ่งนับเปนชวงเวลาเดียว
กับท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาปฐมวัยขนาน

ใหญท่ัวโลก ท้ังดานคานิยม องคความรู และแนวปฏิบัติ 
ประเทศไทยหรือสยามในขณะน้ันก็เชนเดียวกัน เพราะ
หลังรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 1 ใน พ.ศ. 
2440  ยงยุทธ ไชยสีหา (2526) ระบุวาไดเกิดแนวคิด

ใหมในการปฏิรูปการศึกษาอยางเปนทางการคร้ังแรก
ทั่วประเทศ เรียกวา โครงแผนการศึกษาในกรุงสยาม 

ของกรมศึกษาธิการ กระทรวงธรรมการ การปฏิรูป
คร้ังน้ันมีความพยายามจะเสนอแนวทางจัดองคกร
การศึกษาใหมีรูปแบบแนนอน โดยดัดแปลงจาก

ระเบียบการจัดการศึกษาที่เคยใชและศึกษารูปแบบ
ของตางประเทศแลวขยายเพ่ิมเติมใหมากขึ้น ทั้งนี้
ความขาดรูปแบบท่ีเปนระบบสะทอนใหเห็นจากบันทึก
เลาเรื่องกรุงสยามของ ปาลเลอกัวซ, ฌอง แบปติสต 
(2520 อางถึงใน สันต ท. โกมลบุตร, 2549) ที่วาการ

ศึกษาของไทยชวงยุครัตนโกสินตรตอนตนที่เกิดขึ้น

การศกึษาปฐมวยัไทยและนานาอารยประเทศสมยัรชักาลที ่5 
กันตฌพัชญ  อยูอำไพ 
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ในวัดน้ันเปนลักษณะของวิธี “ตอหนังสือ” ซึ่งผูเรียน
จะตองใชวิธีทองจำเปนหลัก นั่นทำใหในเด็ก 100 คน 
ที่อยูวัดมาตลอด 8-10 ป จะมีอยูราว 20 คนเทานั้นที่
อานหนังสือออก และประมาณ 10 คนที่เขียนหนังสือ
ไดดวยเมื่อพนจากวัดแลว  

ในระยะตนของการปฏิรูปการศึกษาไดเกิด
การปะทะกันทางความคิดกับพลังกลุมอนุรักษนิยม
ในรัฐบาลจนทำใหการปฏิรูปการศึกษาไมอาจเปนไป
อยางราบรื่น ตองรอใหพลังกลุมแนวคิดเกาออนตัวลง
กอน ซึ่งภาวะดังกลาวทำใหเห็นรอยตอระหวางความ
เกากับความใหมอยางชัดเจน บทความน้ีจึงทำหนาท่ี
สำรวจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นผานการวิเคราะห
เอกสารสำคัญ 2 ชิ้น คือ เอกสารประกาศตาง ๆ  
ที่เก่ียวเน่ืองกับเด็กและการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ซึ่งรวบรวมโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (2553) และเอกสารตำนาน 
โรงเล้ียงเด็กของพระอัครชายาเธอฯ ซึ่งพระเจาบรม
วงศเธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ ทรงรวบรวม รวม
กับการจัดเรียงลำดับเหตุการณสำคัญทางการศึกษา
ปฐมวัยในอารยประเทศ เพ่ือเปนหมุดหมายวาคร้ังหน่ึง
การศึกษาปฐมวัยไทยเคยอยูจุดใดเมื่อเทียบกับสากล 
โดยจะอธิบายเก่ียวกับการศึกษาปฐมวัยไทยในชวง
สมัยรัชกาลที่ 5 ไวในตอนที่ 1 สวนตอนที่ 2  

เปนเสนเวลา (Timeline) เพ่ือไลเรียงใหเห็นภาพ 
การเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญของการศึกษาปฐมวัย และ
สุดทายคือบทสรุปของการศึกษาปฐมวัยไทยเมื่อ

เทียบเคียงกับสากลโลก  
 

ตอนท่ี 1 การศกึษาปฐมวยัไทยในสมยัรชักาลที ่5 
การปรากฏของคำ กินเดอกาเตน (Kindergarten)  
ในประวัติศาสตรไทย 

เดิมทีประเทศไทยไมไดใชคำวา “การศึกษา
ปฐมวัย” เพื่อแทนการจัดประสบการณการเรียนรู
สำหรับเด็กวัยอนุบาล หากแตเลือกใชคำวา “กอน

ประถมศึกษา” ดังปรากฏในเอกสารหลักสูตรฉบับป
พุทธศักราช 2540 เพ่ือแบงชวงความรับผิดชอบระหวาง
อนุบาลกับประถมศึกษา อีกท้ังเพื่อใหเห็นนัยยะของ
การศึกษาระดับอนุบาลวาเปนไปเพ่ือเตรียมเด็กให
พรอมตอการเรียนระดับประถมศึกษาซึ่งจะตองอาน
และเขียนหนังสือหลายสาระวิชา  กระท่ังหลังการปฏิรูป
การศึกษาคร้ังใหญในป พ.ศ.2540 จึงมีการเปล่ียน
จากคำวากอนประถมศึกษาเปนการศึกษาปฐมวัย 
ดังปรากฏใชในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2546 ซึ่งมี
ผลใหศาสตรทางการศึกษาปฐมวัยเติบโตอยางรวดเร็ว
และมีตัวตนในพื้นที่วิชาการของไทยชัดเจนกวาอดีต 

อยางไรก็ดี กอนที่ประเทศไทยจะเลือกใชคำ
วาการศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) 
ซ่ึงในทางสากลหมายถึงการจัดประสบการณการเรียนรู
และการใหการเล้ียงดูสำหรับเด็กตั้งแตแรกเกิดจนถึง 
8 ป แทนคำวากอนประถมศึกษานั้น เกือบ 100 ป
กอนจะปฏิรูปการศึกษาเมื่อป พ.ศ. 2540 ไทยเคย
ทับศัพท Kindergarten ดวยคำวา กินเดอกาเตน มา
กอนในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งชวงเวลานั้นนับวาใหมมาก
สำหรับบริบทสยาม เพราะเฟรอเบล (Friedrich 
Froebel) นักการศึกษาชาวเยอรมันผูเปนศิษยของ
เปสตาลอซซ่ี (Pestalozzi) เพิ่งเสนอใชคำนี้ครั้งแรก
ในเยอรมนีเมื่อป ค.ศ. 1837 (พ.ศ. 2380) เพื่อสื่อถึง
สวนของเด็ก ๆ หรือพื้นที่ซึ่งเด็กสามารถเติบโตตาม
ธรรมชาติ กอนจะแพรหลายและไดรับความนิยมใน

สหรัฐอเมริกาสิบปตอจากน้ันในชวง ค.ศ. 1851- 1941  
(พ.ศ. 2394 - 2484) (Allen, 2006) ดังน้ัน หมายความ

วาคำและแนวคิดในการใหการศึกษาอบรมเล้ียงดู
เด็กปฐมวัยในอารยประเทศท่ีสรางข้ึนจากแนวคิด
ดานพัฒนาการทางสติปญญาและการเลนในฐานะ
การเรียนรูเกิดขึ้นกอนรัชสมัยของรัชกาลท่ี 5 ไมถึง  
30 ป เทานั้น 

จากเอกสารในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งสำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2553) รวบรวมน้ันไดเปดเผย

การศกึษาปฐมวยัไทยและนานาอารยประเทศสมยัรชักาลที ่5 
กันตฌพัชญ  อยูอำไพ 
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รายละเอียดของโครงการศึกษา ร.ศ.117 (พ.ศ. 2441)  
ภาคหน่ึง วาดวยการศึกษาในกรุงเทพมหานคร หมวด 1 
อันกลาวถึงแผนการศึกษา และลำดับช้ันในโรงเรียน 
มีการกำหนดใหโรงเรียน ก ข นโม และกินเดอกาเตน 
เปนโรงเรียนเบ้ืองแรก ซึ่งโรงเรียนมูลศึกษาชนิดน้ีจัด
สำหรับคนทั่วไปไมกำหนดอายุ เม่ือเรียนรูไตรภาค 
อนัประกอบดวยเขยีน อาน และคดิเลขไดแลว จะไดเขา
เรยีนในโรงเรยีนเบือ้งตน หรอืระดบัประถมศึกษาตอไป  

เปนท่ีนาสนใจวาคำ “กินเดอกาเตน” หรือ
ในภาษาอังกฤษคือ Kindergarten น้ัน ปรากฏทับศัพท
ในเอกสารราชการอยางเปนทางการนับตั้งแต พ.ศ. 
2442 (ค.ศ. 1899) หรือเพียง 2 ปหลังรัชกาลท่ี 5 เสด็จ
ประพาสยุโรปครั้งที่ 1 ใน พ.ศ. 2440 ณ ประเทศ
เยอรมนี อิตาลี อังกฤษ ฝร่ังเศส เดนมาร สวิตเซอรแลนด
เนเธอแลนด ออสเตรเลีย สวีเดน สเปน ฮังการี  
เบลเย่ียม และอียิปต จึงสามารถกลาวไดวาการศึกษา
ศึกษาปฐมวัยในประเทศไทยเร่ิมตนอยางเปนทาง 
การในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 นี้เอง 

อนึ่ง มูลศึกษาที่ใหสอนนี้เปนการจัดการ
ศึกษาตามวัดหรือตามบาน ซึ่งหากเปนการจัดในวัด
พระสงฆจะสอนวิชาชั้นตน คือสอนหนังสือเพียงอาน
ออกเขียนได บวกลบคูณหารสามัญ รวมถึงธรรมจริยา
นั้นจะเนนการสอนใหรูจักบุญบาปที่ควรรูอยางงาย  
ทวาตอมามีการพิจารณาเห็นวามูลศึกษาท่ีสอนอยู
เนนเฉพาะอานและเขียนมากเกินไป จึงควรใหสอน
คำนวณเลขและภูมิศาสตรยอเพ่ิมเติม แตจุดออน 

ของมูลศึกษาในลักษณะน้ีคือเมื่อพระสงฆกลายเปน
ผูมีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาอันเกิดจาก
งบประมาณที่มีจำกัด การจำเปนตองพึ่งวัดและพระ 

ที่มีอยูแลวแทนการปลูกสรางสถานศึกษาใหมจึงยัง
ผลใหเด็กหญิงไดรับโอกาสทางการศึกษานอยกวา
เด็กชาย กระน้ันก็มิใชปญหาหากผูหญิงเปนผูนำใน
การจัดการศึกษาปฐมวัย ดังน้ันคำวากินเดอกาเตน
จึงเปนคำท่ีนำมาใชในการจัดการศึกษาปฐมวัย ต้ังแต

สมัยรัชกาลที่ 5 ที่มีการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งที่บาน 
วัด และโรงเรียน 

โรงเลี้ยงเด็กของพระอัครชายาเธอ ฯ 
โครงการศึกษา ร.ศ.117 มิใชปรากฏการณ

แรกทางการศึกษาปฐมวัยในกรุงรัตนโกสินตร เพราะ
หากยอนไปกอนหนานั้นเล็กนอยในป พ.ศ.2433  
(ค.ศ.1890) ไดมีประกาศเร่ืองตั้งโรงเล้ียงเด็กของ 
พระอัครชายาเธอ พระองคเจาสายสวลีภิรมย ตามท่ี
พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  
(2472) ทรงรวบรวมโดยคัดจากหนังสือราชกิจจานุเบกษา 
ในสมัยรัชกาลท่ี 5  ซึ่งโรงเลี้ยงเด็กน้ีเกิดจากความ
อาลัยรักและพระประสงคที่พระอัครชายาเธอจะสราง
พระกุศลอุทิศแกธิดาพระองคที่ 2 พระนามวาพระเจา
บรมวงศเธอ เจาฟานภาจรจำรัสศรี ผูประชวร 
พระโรคไขรากสาดนอย และส้ินพระชนมเม่ือ 
พระชนมายุ 5 พรรษา 

โรงเล้ียงเด็กน้ีเปดรับบำรุงเลี้ยงรักษาทารก
และเด็กชายหญิงต้ังแตแรกเกิดกระท่ังอายุ 11 ปเมื่อ
เปนเพศหญิง และอายุ 13 ปเมื่อเปนเพศชาย และ
เปนบุตรคนยากจนเข็ญใจท่ีเปนเด็กกำพรา หรือบิดา
มารดาเปนคนพิการ มีทุกขยากไมสามารถบำรุงเล้ียง
ไดเอง น่ันทำใหผูปกครองไมตองเสียเงินคาธรรมเนียม
แตอยางใด หากแตตองทำสัญญายอมยกบุตรหลาน
ใหเปนสิทธิ์แกโรงเลี้ยงเด็กใหเลี้ยงไปจนเติบใหญ  

 
สรางสรรคสิ่งใหมเพื่อสอดรับกับคานิยมใหม 

ผลจากการจัดต้ังโรงเล้ียงเด็กน้ียังมาซึ่ง 
การสรางสรรคสิ่งใหมเพ่ือประโยชนดานการจัดการ
ศึกษาปฐมวัยในยุคน้ันหลายประการ ท้ังบทดอกสรอย

สุภาษิต ระบบการแพทยในโรงเล้ียงเด็ก และ
ระเบียบการฝกสอนเด็กซ่ึงนาจะเทียบไดกับหลักสูตร
การสอน โดยประกอบดวยความรูซึ่งครอบคลุม 
ถึงทักษะที่ตองปฏิบัติได รวม 10  อยางไดแก 1) การ
อานและเขียน 2) การคิดเลข 3) การรักษาอิริยาบถ  
(จรรยา) 4) การประกอบอาหาร 5) การเย็บผา  

6) การข้ึนตนไม 7) การวายน้ำ 8) การปลูกกระทอม 
9) การปลูกตนไม และ 10) การเลี้ยงสัตว 

การศกึษาปฐมวยัไทยและนานาอารยประเทศสมยัรชักาลที ่5 
กันตฌพัชญ  อยูอำไพ 
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ทั้ ง น้ีหากพิจารณาเฉพาะสวนของการ
ประพันธคำรองดอกสรอยสุภาษิตขึ้นใหมทั้ง 34 บท 
จะพบวามีจุดมุงหมายหลักเพ่ือทดแทนคำรองชนิด
อื่นท่ีชวงเวลาน้ันเห็นวาไมเหมาะสมกับเด็ก สวนจุด
มุงหมายรองคือการเสนอคานิยมใหมเก่ียวกับการ
เรียนรูและการใชชีวิต ดังถอยประพันธในบทดอกสรอย
สุภาษิตบทนำ รองลำฝร่ังรำเทา ซึ่งเปนบทรองลำดับ
ที่ 1 ผลงานของกรมพระดำรงราชานุภาพ แสดง
เจตนารมณที่ชัดเจนวาเด็ก ๆ ไมควรสนใจเพลงลิเก 
ที่มีลักษณะลามกเพราะจะทำใหเสียคน ดังนี้   
 บทเอยบทดอกสรอย ใชแตงใหเดก็นอยเจาสรวลเสร 
จงรองเลนเปนเพลาผอนฮาเฮ แทนลำลำลเิกทีจ่ำมา 
อนัลเิกลามกตลกเลน รำเตนสิน้อายขายหนา 
ไมควรจะจดจำเปนตำรา มนัจะพาเสยีคนปนปเอย   
   (ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯกรมพระยา, 2472: 16) 

นอกจากผลงานประพันธของ กรมพระยา
ดำรงราชานุภาพ ดังแสดงไวขางตน ยังมีบทดอกสรอย
ภาษิตซึ่งเปนผลงานของกวีอีก 9 ทานรวมอยู 
ใน 34 บท ไดแก นายทัด เปรียญ,ขุนภักดีอาสา  
(พระอมรสินธพ นก), นายแกว, หลวงวินิจวิทยาการ  
(พระยาพินจิสารา ทมิ), หมอมเจาประภากร มาลากลุ, 
ขุนวรพจนพิจิตร (หลวงประชุมวรรณสาร พิณ  
เตชคุปต), พระองคเจาสุทัศนนิภาธร, หลวงประสิทธิ
อักษรสาร (เทศ เปรียญ) และ หลวงไพศาลศิลปสาตร  
(เจาพระยาพระเสด็จ ม.ร.ว. เปย มาลากุล)  โดยแตละ

บทมีการสอดแทรกคานิยมใหเด็กหลายประเด็น ทั้ง
การใหรูจักรักและกตัญูตอผูมีพระคุณ คำพูดเปน
เรื่องสำคัญ คนเราผิดพลาดไดและควรรูรับผิดชอบ  
ควรมีน้ำใจอารีตอผู อื่ น รู จักสามัคคีตอ กันควร
รับประทานอาหารใหเปนเวลา ตั้งใจเรียนไมดื้อไม

เกียจคราน มีความเพียรพยายามอุตสาหะ มีหัวใจ
เด็ดเดี่ยวทรหด รูจักเจียมตัว รูจักระมัดระวัง มีสมาธิ
จดจอไมควรดื่มสุราเมรัย ไมควรฉอฉลคดโกง ไมควร

กอเรื่องใหขุนของหมองใจกัน ไมควรจำจี้จำไชพูด
เพอเจอ ไมควรสรางปญหา ไมควรเปดเผยความลับ

แกผูอื่น ไมควรอวดฉลาด ไมโลภ ไมโลเล ไมประมาท 
ไมควรคิดแตจะพ่ึงพาผูอื่นแตควรคิดหาทางพ่ึงตนเอง 
อีกทั้งการเลนซุกซนเพราะเปนเร่ืองเปลาประโยชน  
ดังปรากฏในบทดอกสรอยสุภาษิตบทที่ 5 จิงโจโล
สำเภา รองลำมอญรำดาพ ผลงานประพันธของนาย
ทัด เปรียญ ความวา 
 จงิเอยจงิโจ เลนโลในลำสำเภาใหญ 
สนุขัเหน็ตงิตงัชงัสดุใจ วิง่ไลลงนำ้เพราะลำลน 
การสนกุหลกุหลกิซกุซกิเลน เหนือ่ยเปลาเราเหน็ไมเปนผล 
ไหนจะลมไหนจะลกุเพราะซุกซน อยาลกุลนเหมือนจงิโจโลเรอืเอย 
   (ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯกรมพระยา, 2472: 17) 

จากดอกสรอยสุภาษิตที่ยกมาท้ัง 2 บท 
สามารถพิจารณาไดวาในสมัยรัชกาลท่ี 5 เร่ืองของ
การเลนไมเปนท่ีนิยมนัก ซึ่งอาจเปนเพราะวากอนท่ี
การเลนจะเปนท่ีตระหนักในวงการศึกษาปฐมวัยวา
สำคัญย่ิงตอการมีพัฒนาการและการวางรากฐาน
ชีวิตที่ดี ครั้งหนึ่งไดถูกพิจารณาวาการเลนของเด็กนั้น
สัมพันธกับการพนันของผูใหญ 

 
การเลนของเด็กอาจโยงใยถึงการพนันเม่ือเติบใหญ 

ในชวงตนของรัชกาลท่ี 5 นั้น การเลนหรือ
การละเลนยังไมถูกพิจารณาวาเปนเร่ืองสำคัญจำเปน
ตอการเติบโต ดังเห็นไดจากการมีประกาศเด็กหามมิ
ใหเลนการพนันตาง ๆ ซึ่งประกาศไวเมื่อจุลศักราช 
1236 (พ.ศ. 2417 หรือ ค.ศ. 1874) ไดกำหนดชัดเจน
มิใหเด็กเลนการพนัน ไดแก ไมสามอัน ไมดำแดง 

ไมหมุน ดีดควง อิโปงปน อิโปงกำ อิโปงซัด ปนอีแปะ 
ขลุกขลิก น้ำเตาพอ กรอกแกรก สี่เหงาลัก รวม  
12 ชนิด หากเจามือชักนำใหเด็กเลน เมื่อถูกจับได

เจามือจะตองถูกเฆี่ยนยกหน่ึงเปนจำนวน 30 ที และ
หากเด็กอายุต่ำกวา 15 ปเขาไปเลนเบ้ียบอนถ่ัวบอน
โปการพนันท้ังหลาย ใหเจาของบอนหามปรามขับไล 

นอกจากน้ีในกรณีที่เด็กเลนกันตามประสาเด็กแต
กีดขวางถนนหนทางและตรอกซอกซอย เปนอุปสรรค
ตอผูขี่รถขี่มา ไมวาจะเปนการเลนลูกขาง ชวงไชย 

การศกึษาปฐมวยัไทยและนานาอารยประเทศสมยัรชักาลที ่5 
กันตฌพัชญ  อยูอำไพ 
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จองเต ทอยเทศ ทอยกอง อยูโยง สอนหา กุลาสอน
ผา เลนต่ี เลนเหวา เลนตะกรอ จุดดอกประทัด  
จุดดอกไมเพลิง รวม 13 ชนิด ใหตำรวจ ซ่ึงยุคน้ันเรียก
วาเจาพนักงานโปลิศ เจาพนักงานทหาร สามารถจับ
ตัวเด็กมาไวยังโรงพักไดทันที โดยหากผูปกครอง  
ไมวาจะเปนพอแม ญาติ หรือนายเงิน ไมมารับตัวไป
ภายใน 24 ชั่วโมง ทหารโปลิศท่ีนำตัวเด็กไปสงบาน
จะสามารถเรียกเงินจากผูปกครองเด็กไดหนึ่งสลึง  
ซึ่งในประกาศฉบับเดียวกันน้ี ยังแสดงถึงคานิยมของ
ยุคสมัยท่ีการเลนเปนเรื่องเสียเวลาและสัมพันธกับ
การพนันไวอยางชัดเจนวา  

 “...อนึ่งการซ่ึงเด็กเลนตามลำภังเด็ก 
ทำใหเสียเวลาท่ีจะไดฝกหัดวิชาความรูนั้นคือ เลน
ควักลงหลุม ๑ เสือตกถัง ๑ เสือกินวัว ๑ คูค่ี ๑ เกรียก 
๑ กำตัด ๑ อีขีดอีเขียน ๑ หมากเก็บ ๑ แลการเลน
ตาง ๆ ซึ่งกลาวมาแตตนนั้น ทรงพระราชดำริหเห็นวา 
เปนเครื่องจูงใจใหเด็กเพลิดพเลินเอิบอาบเลยลามไป
จนเลนการพนันใหญ คือไพตางๆ ๑ ดวด ๑ ถั่ว ๑ 
โป ๑ จนเด็กยับเยินเปนหน้ีเปนทาษ แลพาบิดามารดา
เปนหน้ีเปนทาษเขาดวยก็มีเปนมาก เพราะเด็กฝก
ใจมาตั้งแตเล็กจนคุมใหญ จะฝกหัดดัดแปลงเม่ือ
โตก็ดัดเปนอันยาก จึ่งโปรดเกลาฯวาต้ังแตนี้สืบไป
ภายนา ใหบิดามารดาญาติ ฤๅนายเงินของเด็ก
หามปรามเด็กอยาใหประพฤติการเลนอยางที่วามา
แลว ใหเอาใจใสฝกสอนเด็กใหรูจักธรรมเนียมที่ดี คือ
ใหเรียนหนังสือใหเรียนเลขการศิลปศาสตรวิชาชาง
ตางๆ แลการวิชาคาขายทำมาหากินตามนิไสของเด็ก 
ท่ีชอบฝกหัดส่ิงใดใหไดวิชาสำหรับตัวเด็กไวอยางหน่ึง 
จะไดเปนที่พึ่งของเด็กตอไปภายนา อยาใหผูใหญ
ทอดธุระใหเด็กเลนในการท่ีไมเปนประโยชนเหมือน
อยางแตกอนเปนอันขาด ใหคอยเอาใจใสระวังคอย
เกียจกันขมขูอยาใหเด็กเลนจงได...”  

(ประกาศเด็กหามมิใหเลนการพนัน จ.ศ.1236 
อางถงึใน สำนกังานเลขาธกิารสภาการศึกษา, 2553: 5) 

 

การเลนของเด็กในเชิงประโยชน 
เปนท่ีประจักษวาการละเลนเด็กไทยซ่ึง 

ชวนอนุรักษและใหคุณคาเชิงดีงามในศตวรรษที่ 20 
และ 21 นี้ คร้ังหน่ึงถูกพิจารณาวาเปนการกระทำท่ี
ถูกยึดโยงเก่ียวพันกับการพนันอยางแนบเน่ือง ทวา
เมื่อกาลลวงเลยจากปที่มีประกาศเด็กหามมิใหเลน
การพนันตาง ๆ จากป ค.ศ.1874 มาถึงป ค.ศ.1890  
(พ.ศ. 2433) ที่กอตั้งโรงเลี้ยงเด็กของพระอัครชายา
เธอเพียง 16 ป กลับมีความพยายามอธิบายถึง
ประโยชนของการเลนไวอยางชัดเจนท้ังประโยชนใน
ปจจุบันและประโยชนในอนาคตถึงการหัดใหเด็กข้ึน
ตนไมเปน ซึ่งเปน 1 ใน 10 ของความรูที่โรงเลี้ยงเด็ก
ยึดเปนระเบียบการฝกสอนไววา  

“…การที่ใหหัดขึ้นตนไมนั้น ดูอยูขางจะให
ซุกซนอยูสักหนอย แตเมื่อพิจารณาดูประโยชนก็แล
เห็นไดเปนหลายอยางคือ เปนการทำใหรางกาย
เสนสายแข็งแรงท่ีฝร่ังเขาเรียกวาเอกเซแไซสหรือยิมเน
สติกอยาง ๑ เปนประโยชนแกการท่ีจะทำมาหากิน
ไปภายหนา คือ เปนชาวสวนเปนตนอยาง ๑ เปน
ประโยชนแกการหนีภัยอันตรายในภายหนา คือ ไป
ปาพบเสือจะไดหนีมันเปนตนอยาง ๑ เปนประโยชน
ในการทำเหยาเรือนในภายหนาอยาง ๑” 
         (ดำรงราชานภุาพ,สมเด็จฯ กรมพระยา, 2472: 41) 

เห็นไดวา การศึกษาปฐมวัยไทยในชวงรัชกาล
ที่ 5 นั้น มีการปรับเปลี่ยนอยางกาวกระโดด เริ่มจาก
ความตองการปฏิรูปการศึกษาในยุคน้ันเกิดเปน 

โครงแผนการศึกษาในกรุงสยามท่ีมีการใชคำวากิน 
เดอกาเตน หรือ Kindergarten อยางเปนทางการ  

นำไปสูการกำหนดสาระท่ีควรรูสำหรับเด็ก มีประกาศ
จัดต้ังโรงเลี้ยงเด็กซ่ึงทำใหเกิดวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ตามมาอยางบทดอกสรอยสุภาษิต และถึงแมคานิยม
เรื่ องการเลนในฐานะการเ รียนรู เ ย่ียงเ ดียวกับ
อารยประเทศยังคงเปนเร่ืองท่ีแตกตางจากคุณคาเดิม

ของสังคมไทยในขณะนั้นที่เชื่อวาการเลนโยงใยถึง
การพนัน และอาจทำใหเด็กเสียคนได กระน้ันก็เร่ิม 

การศกึษาปฐมวยัไทยและนานาอารยประเทศสมยัรชักาลที ่5 
กันตฌพัชญ  อยูอำไพ 
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มีแนวโนมท่ีจะพิจารณาการเลนบางประเภทวามีคุณ
ประโยชนตอเด็กเชนการเลนปนตนไมดังกลาวไปแลว 
หรือการปนรถจักรยานก็ถูกพิจารณาวาเปนการเลนท่ี
มีประโยชนตอจิตใจได ดังแนวทางการอบรมเลี้ยงดู
เ ด็กในพระอุปถัมภในสมเด็จพระศรีพัช รินทรา  
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง พระมเหสี
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ที่วา  

“…ดวยทรงตระหนักพระทัยดีวา เด็กที่อยู
ในพระอุปถัมภทุกคนตองออกจากบาน จากบิดามารดา
พี่นองเพ่ือนฝูงอันเปนที่รักมาสูที่ใหม ซึ่งยังมิเคยชินก็
ยอมจะตองมีความโศกเศราเหงาหงอย ดังนั้น สิ่งใด
ท่ีจะทำใหเด็กคลายจากความเหงาหงอยมีความสบาย
ใจอยูในขอบเขตท่ีทรงสามารถหาใหไดก็จะทรงสรรหา
มาพระราชทาน เพ่ือบำรุงจิตใจใหเด็กมีความสุขสบาย
สมกับวัย โดยเฉพาะของเลน เชน สมัยที่นิยมถีบรถ
จักรยาน ก็ทรงสั่งซ้ือรถถีบจักรยานมาพระราชทาน
ใหเด็ก ๆ ในพระอุปถัมภทุกคนพอสมตัว แมแตเด็ก
เล็ก ๆ ก็ทรงเสาะหารถจักรยานคันเล็ก ๆ มาพระราช
ทาน เชน รถจักรยานของหมอมเจากันดาภา เทวกุล 
พระชันษาราว ๖-๗ ขวบ ทรงเปนเด็กหญิงรางเล็กก็
พระราชทานรถจักรยานคันเล็ก ๆ มีเสนผานศูนยกลาง
ลอประมาณ ๑๓ นิ้ว ทำใหเด็กทุกคนไดออกกำลัง
กายสนุกสนานกับการหัดถีบจักรยาน และถีบรถตาม
เสด็จไปไกลๆ” 

     (ศันสนีย วีระศิลปชัย, 2551: 255-256) 

ตอนที่ 2 เสนเวลาของการศึกษาปฐมวัยไทยและ
นานาอารยประเทศ 

วิวัฒนาการทางการศึกษาปฐมวัยหลาย ๆ 
ประเทศทั่วโลกท้ังประเทศท่ีพัฒนาแลวในยุโรปและ
อเมริกาเหนือรวมถึงประเทศที่กำลังพัฒนาไมวาจะ
เปนจีนหรืออินเ ดียลวนมีจุดเ ร่ิมตนค ร้ังแรกใน 
ศตวรรษที่ 19 โดยอาจยึดถือรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ซึ่งประกอบดวยแนวทางคินเดอการเทนของเฟรอเบล
ท่ีมีรากปรัชญาแบบจิตนิยม (Idealism) หลักสูตรกอน
วัยเ รียนของดิวอ้ีที่ เปนปรัชญาสายปฏิบัตินิยม 
(Pragmatism) แนวทางบานเด็กของมอนเตสซอร่ีซึ่ง
มีแนวคิดแบบสหวิทยาการท้ังจากศาสตรการสอน
และประสาทวิทยา หรืออาจใชวิธีการตามแบบฉบับ
ของมิชชันนารีผูเผยแผคริสตศาสนา โดยในระหวางท่ี
รัชกาลท่ี 5 ทรงพระราชสมภพกระทั่งเสด็จสวรรคต
นั้น (ค.ศ. 1853 - 1910) มีเหตุการณที่นาสนใจตาม
ลำดับของเสนเวลาดังตารางท่ี 1 (Weber, 1969: 
Sheila, 2006: Gordon และ Browne, 2008: 
Bredekamp, 2014) 
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ตารางที ่1  เสนเวลาเหตกุารณสำคญัทางการศึกษาปฐมวยัไทยและนานาอารยประเทศ ชวงป ค.ศ.1853-1910 

 
1853-1910  

1860   (Elizabeth Peabody)  
   (Margarethe Schurz) 

 1859  1856 
 

1861   (Robert Owen)  (Infant School)  
   

1873   (Susan Blow)  

1879 
 

1880  

1890*     1   109 
 11  

1892   (Sigmund Freud) 
 

 5  

1892  (The International Kindergarten Union) 
 

1893     (Patty Smith Hill)  (the 
Louisville Free Kindergarten Society) 

    1926    
 (the National Association of Nursery Education)  NAEYC 
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1853-1910  

1895 .   (G. Stanley Hall) 
    

    

1896   (John Dewey) 
 

1899*   (Kindergarten)   5 
 . .1897  

1900  (The Chicago Free Kindergarten Association) 
 (The Deweyan sub-

primary curriculum)   
09:00 - 09:30    
09:30 - 10:00    
10:00 - 10:30    
10:30 - 10:40     
10:40 - 11:15    
11:25 - 11:45   /  

   
 

1907   (Maria Montessori) 
 Casa dei Bambini  

1909  

1909   (Theodore Roosevelt)  26 
  (the Children’s 

Bureau)  . .1912 

*   
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จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวา ชวงเวลา 
กอน ระหวาง และหลังจากที่ พระบาทสมเด็จพระ 
ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  
พระมหากษัตริย รัชกาลที่ 5 แหงราชวงศจักรีจะเสด็จ
ประพาสยุโรปครั้ งแรกนั้ น นับเปนช วง ท่ีนานา
อารยประเทศกำลังตื่นตัวและใหความสำคัญกับ 
เ ร่ืองเด็กและการศึกษาปฐมวัยอยางเปนขบวน 
การ ทั้งความสำคัญในฐานะศาสตรทางจิตวิทยาและ
การเรียนรู การปฏิรูปสังคม สวัสดิการรัฐ วิชาชีพครู 
รวมถึงคุณคาความเปนมนุษย ซ่ึงทำใหอาจสันนิษฐาน
ไดวาน่ีคือที่มาของการปรากฏคำวา กินเดอกาเตน  
ในสยามเมื่อป ค.ศ. 1899 ก็เปนได 

 
บทสรุป การศึกษาปฐมวัยของไทยในอดีตเมื่อ
เทียบเคียงกับสากลโลก 

เม่ือแรกเร่ิมท่ีไทยเกิดปรากฏการณใหม
ทางการศึกษาปฐมวัยอยางเปนรูปธรรมท้ังคานิยม 
องคความรู และแนวปฏิบัตินั้น จะเห็นไดวาการ
เปลี่ยนแปลงมาจากสวนของราชสำนักไปสู เขต 
การปกครองตาง ๆ ผานประกาศอยางเปนทางการ 
ดังเห็นไดจากเอกสารในรัชกาลพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยเฉพาะโครงการศึกษา 
ร.ศ.117 ซึง่เปนหนึง่ในการวางระบบงานราชการตาง ๆ 
เพื่ อนำไปสู การปฏิรูปสยามใหทัด เ ทียมนานา
อารยประเทศ โดยการเปล่ียนแปลงน้ี เกิดขึ้นทั้งกอน
และหลังการเสด็จประพาสยุโรปคร้ังแรกในป ค.ศ.1897 

(พ.ศ. 2440) 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกอนการเสด็จ

ประพาสยุโรปครั้งแรก ไดแก การมีประกาศจัดตั้ง 

โรงเล้ียงเด็กของพระอัครชายาเธอ พระองคเจาสาย
สวลีภิรมย ในป ค.ศ.1890 (พ.ศ. 2433) ซ่ึงรับอุปการะ
ใหการอุปถัมภเล้ียงดูและการศึกษาอยางเปนระบบ
สำหรับเด็กวัยทารกกระท่ัง 11 ขวบ โดยมีระเบียบ 

การฝกสอนเด็กที่กำหนดความรู 10 ประการที่ใชสอน
อยางชัดเจนดุจเดียวกับหลักสูตรการเรียนการสอน 

(Curriculum) ทั้งน้ีหากเทียบเคียงกับองคความรู
ทางการศึกษาปฐมวัยในนานาอารยประเทศขณะน้ัน 
จะเห็นวาระเบียบการฝกสอนของโรงเลี้ยงเด็กของ
พระอัครชายาเธอฯ มีความใกลเคียงกับกิจกรรมประจำ
วันสำหรับเด็กอนุบาลตามหลักสูตรกอนวัยเรียนตาม
แนวคิดของ จอหน ดิวอี้ ซึ่งเปนปรัชญาพิพัฒนนิยมที่
กำลงัแพรหลายในชวงปลายศตวรรษที่ 19  

นอกจากน้ี ชวงเวลาหลังการจัดต้ังโรงเล้ียง
เด็กของพระอัครชายาเธอฯ ยังผลใหเกิดความ
เปล่ียนแปลงเร่ืองคานิยมการเลนตามมาอีกดวย โดย
เปล่ียนมุมมองเรื่องการเลนท่ีเคยยึดโยงกับการพนัน 
มาสูการเลนในเชิงประโยชนตอพัฒนาการทางดาน
รางกายและจิตใจของเด็กขณะที่กำลังเลน และ
ประโยชนตอการใชชีวิตในอนาคตเม่ือเด็กเติบโต 
เปนผูใหญ 

สวนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนหลังการเสด็จ
ประพาสยุโรปครั้งแรกน้ัน ไดแกการปรากฏของคำวา 
กินเดอกาเตน เปนลายลักษณอักษรในประกาศ 
โครงการศึกษา ร.ศ.117 ภาคหนึ่ง วาดวยการศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร หมวด 1 อันกลาวถึงแผนการศึกษา 
และลำดับช้ันในโรงเรียน โดยกำหนดใหเปนโรงเรียน
เบ้ืองแรก กอนเขาเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งเปน 
ท่ีนาสนใจวาการท่ีกรมศึกษาธิการ กระทรวงธรรมการ
เลือกใชทับศัพทคำวา Kindergarten ดวยคำ  

กินเดอกาเตน แทนการเลือกใชคำอื่น เชน Nursery 
School นั้น อาจพิจารณาไดวาผูเก่ียวของกับการ
กำหนดแนวนโยบายตาง ๆ ในโครงการศึกษา ร.ศ. 

117 เมื่อสมัยรัชกาลที่ 5 มีแนวโนมจะยึดถือคุณคา
ตามปรัชญาจิตนิยมซ่ึงเปนรากคิดที่อยูเบื้องหลัง 
คำวา Kindergarten ที่เฟรอเบลเปนผูเสนอใชคำน้ี
ขึ้นในป ค.ศ. 1837 (พ.ศ. 2380) ขณะที่แนวปฏิบัติ
ของโรงเลี้ยงเด็กของพระอัครชายาเธอฯ ซึ่งเกิดข้ึน

กอนจะมีโครงการศึกษา ร.ศ. 117 กลับมีความใกลเคียง
กับปรัชญาแนวพิพัฒนนิยมมากกวา 
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จากความเปนมาของการศึกษาปฐมวัย 
ที่เปล่ียนผานจากอดีตสูปจจุบัน สามารถวิเคราะหได
วา การจัดการศึกษาปฐมวัยมีการยึดคุณคาในตัวมนุษย
ที่แตกตางหลากหลาย เปนเร่ืองท่ีเกิดข้ึนเปนธรรมดา
สามัญในประวัติศาสตรการศึกษาปฐมวัยทั่วโลก  
ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีนักการศึกษาแตละยุคสมัย สมควรวิพากษ
อภิปรายเลือกสรรแนวคิดและแนวปฏิบัติใหสอดรับ
และสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในแตละ
บริบทตอไป 
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มุมมองใหมของการจัดกิจกรรมแนะแนวสำหรับ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
New Idea of Guidance Activity for High School Students 

 
จันทรเพ็ญ  สุวรรณคร* 

 

บทคัดยอ 

 การจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นับเปนกลไกสำคัญใน 
การสรางคน สรางงานและสรางชาติ หัวใจสำคัญที่จะพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณไดนั้น มุมมองใหม 
ของการจัดกิจกรรม  แนะแนวควรสงเสริมพัฒนาผูเรียนโดยมุงการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับสภาพปญหา 
ความตองการ ความสนใจ บริบท สิ่งแวดลอม ธรรมชาติของผูเรียน หลักสำคัญในการออกแบบการจัด
กิจกรรม 5 ดาน คือ 1. การจัดกิจกรรมแนะแนว 2. การสรางความรู 3. การเรียนรูกลุมมนุษยนิยม  
4. การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ และ 5. การมีสวนรวมของชุมชน การจัดกิจกรรมบูรณาการ 5 รูปแบบการ
สอนเขาดวยกันคือ  (1) การเรียนรูแบบรวมมือ (2) การใชกิจกรรมเปนฐาน (3) การใชกรณีศึกษาเปนฐาน  
(4) การใชปญหาเปนฐาน และ (5) การมีสวนรวมของชุมชน และมี 5 องคประกอบในการจัดกิจกรรม ไดแก   
1) หลักการ  2)  วัตถุประสงค 3) ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 4) การวัดและประเมินผล และ 5) ปจจัยสนับสนุน  
ซึ่งประกอบดวย  (1) ชุมชนใหการสนับสนุน (2) บุคลากรท่ีมีสวนเก่ียวของใหความรวมมือจัดกิจกรรม และ  
(3) นักเรียน หมั่นศึกษาหาความรูดวยตนเองอยางเปนระบบ  

 
Guidance activity in high school education is important to create a quality people, career 

and nation.  The key for development complete people based on a new idea of the guidance 
activity. It aims to promote students, development activities in keeping with the needs of students 
interested in the environmental context. There are consisted of five principles. These are 1. guidance 
activities 2. construct knowledge 3. learning in a group of humanism 4. collaborative learning 

and 5. participation of the community. The activities were integrated 5 techniques of teaching 
together ; (1) collaborative learning (2) activity based learning (3) case based learning (4) problem 
based learning and (5) participation of community learning. There are five components of setting 

activity, these are 1) principles 2) objective 3) the learning process 4) assessment 5) supported 
factors - (1) community : support the learning process (2) personnel involved give cooperation 
activities and (3) students : try to study as a manual system.  

 

* ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนดอนคาวิทยา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

มุมมองใหมของการจัดกิจกรรมแนะแนว 
จันทรเพ็ญ  สุวรรณคร 
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บทนำ 
 การจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมทักษะและการรู

ลึกซ้ึง ที่สามารถนำผูเรียนไปสูความสำเร็จในยุค
โลกาภิวัตนนั้น นักการศึกษาหรือผูมีสวนเก่ียวของ
ตองคำนึงถึงคำถาม 3 ประเด็นหลักเพื่อการพัฒนา 
ผูเรียน คือ  

1 อะไรคือกุญแจสำคัญท่ีจำเปนท่ีจะให
ความสำคัญ?  

2. อะไรที่บุคลากรทางการศึกษาตองรูและ
สามารถทำไดในศตวรรษที่ 21?  

3. ตองเตรียมนักเรียนอยางไร?   
 ทั้งน้ีแนวโนมของการจัดการศึกษาตอง

ครอบคลุม 5 Global Trends คือ เศรษฐกิจ (Economic 
Trends) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Trends in 
Science and Technology) การศึกษาสถิติประชากร  
(Demographic Trends) ความปลอดภัยของประชากร 
(Trends in Security and Citizenship) และการศึกษา 
(Trends in Education) (Heidi Hayes Jacobs, 2010 
: 97 – 106) 

 
มุมมองใหมของการจัดกิจกรรมแนะแนว 

การจัดกิจกรรมแนะแนวในช้ันเรียนน้ัน ครูมี
บทบาทสำคัญในการเปนผูอำนวยความสะดวก  
(Facilitator) จำเปนอยางยิ่งท่ีครูจะตองมีความเปน 

มอือาชีพ (Classroom Guidance Specialist) ในการ
ถายทอดความรู การใหคำปรึกษา ชี้แนะแนวทาง 
ท่ีถูกตองใหกับผูเรียน การพัฒนาจะมุงเนนไปท่ีการศึกษา

หาความรู ทกัษะชีวติและอาชีพท่ีเหมาะกับยุคสมัยของ
ผูเรียนและการสรางสัมพันธภาพของบุคคล เปาหมาย
ของการจดัการศกึษาเพือ่ใหบรรลผุลการพฒันาความ
สามารถในการเปนผูนำท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน 
สถานศึกษาในชมุชนขนาดใหญหรอืในทองถ่ินลวนแต

จำเปนและสำคัญย่ิง ความเปนมืออาชีพของครูไมเพียง
แตการจดัการเรยีนการสอน แตหมายรวมถงึการรวมมอื
กนัทำงาน ความสามารถออกแบบ  

 

การจัดกิจกรรมแนะแนว การบูรณาการ
หลักสูตรการจัดกิจกรรมแนะแนว การใหคำปรึกษาท่ี
มสีวนประกอบ ตางๆ ในหลักสูตรของโรงเรียน ทัง้น้ีมี
หลากหลายประเด็นทีค่วรพิจารณา คอื โครงสรางการ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะและความรู เทคนิคและ
วธิกีารจดักิจกรรมทีค่วรพฒันาใหสอดคลองกบัผูเรียน
ทัง้ความรู ความสามารถ บรบิท ชมุชนและสงัคมท่ีอยู
อาศยั การวดัผลประเมนิผล และการตดิตามผลเปนสิง่
จำเปนที่ตองใหความสำคัญเพื่อใหแนใจวาการ
เปลีย่นแปลงในการเรยีนรูและพฤตกิรรมของผูเรยีนคง
อยูอยางตอเนือ่ง (Dimmitt, Carey and Hatch, 2007) 
 ครูแนะแนว มีความสำคัญตอการกำหนด
อนาคตของผูเรียน หากบุคลากรทางการศึกษามี
คุณภาพจะสามารถเช่ือมโยงความรูสูโลกกวางทาง 
การศึกษา การใชทักษะชีวิตและอาชีพในอนาคตไดดี 
ดังน้ัน การออกแบบหลักสูตรแนวใหมของสถาบัน
การศึกษา งานใหมและโอกาสใหม (Future Career) 
ท่ีหางานงายและมีรายไดดี การจัดหลักสูตรและระบบ
การเรียนการสอน แนวใหม (Future Education)  
ท่ีสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงเพ่ือเตรียมรับกับกระแส
อาชีพใหมของสถาบันการศึกษาในบทบาทการสราง
ปญญาแกสังคม การผลิตผูเรียนที่มีคุณภาพ มีสติ
และมีความคิดสรางสรรค แนะนำใหผูเรียนรูจักตนเอง 
คนพบความสามารถของตน ดวยการเรียนอยางมี
เปาหมาย ตามความถนัดและความสนใจมากกวา 

ที่จะยึดติดกับคานิยมสังคมเดิม ๆ สามารถนำเสนอ
เร่ืองราวอาชีพใหมแหงอนาคตอยางกวางขวาง 
ในระดับสากลได (ภาวิช  ทองโรช และรัชนีพร   
พุกกะมาน, อางถึงใน วิริยะ ฤๅชัยพาณิชย, 2557)  

 ทั้งนี้การเสริมสรางทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 

สรางโอกาสใหผูเรียนสามารถสำรวจตนเอง เห็นคุณคา
ในตนเอง คนพบความรู ความสามารถ และความ
ถนัดใหเกิดกับผูเรียนเปนหัวใจสำคัญที่ผูสอนตองรีบ

ดำเนินงาน 
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แนวคิดการออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว 
การออกแบบระบบการเรียนการสอน ADDIE 

Model ตามแนวคิดของ Dick and Carey (2005) 
และการออกแบบการสอนเชิงระบบตามแนวคิดของ 
Joyce, Weil and Calhoun (2009) เปนแนวคิดพ้ืนฐาน
สำคัญในการจัดกิจกรรมแนะแนว (Guidance Activity) 
ประกอบดวยขั้นตอนการดำเนินการ 5 ขั้นตอน คือ  

 1) ขั้นวิเคราะห (Analyze Phase) 
เปนการวิเคราะหและประเมินความตองการจำเปน  
(Assess and Analyze Needs) ในการพัฒนาหรือ
แกปญหา  

     2) ขั้นออกแบบ (Design Phase) 
เปนการออกแบบวิธีการเรียนการสอนหรือรูปแบบท่ี
ใหบรรลุเปาหมายการเรียนการสอนและการนำเสนอ 
(Design Instruction and Presentations)  

     3) ขั้นพัฒนา (Develop Phase) 
เปนการพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการจัดการเรียน 
การสอน (Develop Materials)  

     4) ขั้นนำไปใช (Implement  Phase) 
เปนการนำนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นไปใช ประกอบดวย
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึน การวางแผน 
ในการบริหารจัดการในการนำแผนการจัดการเรียนรู
ไปใช และดำเนินการจัดการเรียนรูตามขั้นตอนตาง ๆ  
ที่กำหนดไวในแผนการจัดการเรียนรู  

 5) ขั้นประเมินผล (Evaluate Phase) 
ประเมินความกาวหนาของผูเรียนและประสิทธิผล
ของสื่อที่ใชในการเรียนการสอน 

    แนวคิด ทฤษฎีการจัดกิจกรรมแนะแนว

โดยใชกระบวนทัศนการจัดกิจกรรมแนะแนว  
(จันทรเพ็ญ สุวรรณคร, 2558) ไดสรุปแนวทางการจัด
กิจกรรม แนะแนวและเสนอกระบวนทัศนการจัด

กิจกรรมแนะแนวเพ่ือให เ กิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดตอผูเรียน ไววา ผูสอนควรออกแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเปนไปตามจุดเนนหรือ
ผลลัพธท่ีตองการใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียน โดยการเสนอ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน (Model of Teaching) 
ซ่ึงเร่ิมจากการเสนอภาพใหเห็นเหตุการณในหองเรียน  
(Scenario) โดยใชการเลาเรื่อง มีผูสอนและผูเรียน
เปนผูแสดง จำลองเหตุการณจริงท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน 
จากนั้นเสนอทฤษฎี แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค
ของแตละรูปแบบ เพื่อนำไปสูรูปแบบการจัดกิจกรรม 
ซึ่งแตละรูปแบบมีองคประกอบ 3 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 องคประกอบของรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน (The Model of Teaching) ประกอบดวย 
4 สวน คือ 1) กระบวนการเรียนการสอน (Syntax) 
เปนการจัดเรียงลำดับกิจกรรมที่จะสอนเปนข้ัน ๆ ซึ่ง
แตละรูปแบบมีจำนวนขั้นตอน (Phase) การเรียนการ
สอนแตกตางกันไป 2) ระบบสังคม (Social System) 
เปนการอธิบายบทบาทของผูสอนและผูเรียนในการ
จัดการเรียนการสอน 3) หลักการตอบสนอง (Principles 
of Reaction) เปนหลักการหรือวิธีการที่ผูสอนจะตอบ 
สนองตอสิ่งที่ผูเรียนกระทำ อาจเปนการใหรางวัล   
การสรางบรรยากาศอิสระในการคิดและปฏิบัติโดย
ไมมีการประเมินวาถูกหรือผิด หรือการใหผู เรียน
รับผิดชอบรวมกันเรียนรูในกลุมอยางจริงจัง แนะนำ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันใหเกิดการเรียนรู 4) ระบบ
สนับสนุน (Support System) เปนสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอนหรือเปนการบอกเงื่อนไขหรือส่ิงจำเปน
ในการที่จะใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหเกิด
ผลลัพธตามที่คาดหวังท่ีจะใหเกิดข้ึนกับผูเรียน เชน
การเรียนการสอนดวยการปฏิบัติ (Action Learning) 

เปนวิธีการเรียนจากการปฏิบัติจริง (Learning by 
Doing) จากประสบการณตรง จากปญหาจริง (Real 
Problem) โดยใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติในสถานที่และ

ดวยอุปกรณที่ใกลเคียงกับสภาพการทำงานจริง หรือ
เตรียมส่ือวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่จำเปนใหพรอมใช 
ครบถวนและเพียงพอเปนตน  

สวนท่ี 2  การนำรูปแบบการจัดการเรียนรู
ไปใช (Application) เปนการแนะนำหรือใหขอแนะนำ
สำหรับการใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนน้ันเชน

มุมมองใหมของการจัดกิจกรรมแนะแนว 
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จะใชกับเนื้อหาประเภทใดจึงจะเหมาะสมและใชกับ 
ผูเรียนระดับใด เปนตน 

สวนที่ 3 สาระความรูและส่ิงท่ีสงเสริม 
การเรียนรู (Instruction and Nurturing Effects) ใน
แตละรูปแบบจะตองจัดสาระความรูอะไรบางใหกับ 
ผูเรียน รวมทั้งมีสิ่งสำคัญ องคประกอบอะไรบางที่จะ
ทำใหการดำเนินการจัดการเรียนรูน้ันประสบผลสำเร็จ
ตามเปาหมาย  ซึ่งก็คือการสอนท่ีจัดข้ึนตามข้ันตอน
และสภาพแวดลอมในการเรียน  สำหรับสิ่งท่ีสงเสริม
การเรียนรูนั้น เปนสมรรถนะสำหรับท่ีผูเรียนตองมี
และตองใหมีการพัฒนาตลอดกระบวนการซ่ึงคือผลที่
เกิดขึ้นจากการสอน และเปนสิ่งที่ผูเรียนตองมีในการ
พัฒนาการเรียนรูของตนเอง เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
และประสบผลสำเร็จ คุณสมบัติ คุณลักษณะหรือ
สมรรถนะของผูเรียนท่ีตองปลูกฝงจนติดตัว เพ่ือใหการ
เรียนการสอนบรรลุผลตามที่คาดหวัง  

 
แนวคิด ทฤษฎีการจัดกิจกรรมแนะแนว    
 1. หลักการ จัด กิจกรรมแนะแนว  
(Guidance Activity)   

 เปนกิจกรรมที่ส ง เสริมและพัฒนา 
ผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษสิ่งแวดลอม สามารถคิด
ตัดสินใจ คิดแกปญหา กำหนดเปาหมาย วางแผน
ชีวิต ทั้งดานการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนได
อยางเหมาะสม นอกจากน้ียังชวยใหครูรูจักและเขาใจ 
ผูเรียน ท้ังยังเปนกิจกรรมท่ีชวยเหลือและใหคำปรึกษา

แกผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน  
 ขอบขายการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ

พัฒนาคุณภาพผูเรียน ประกอบดวย 3 ดาน คือ  

      1. การแนะแนวการศึกษา (Educational 
Guidance)  

 2. การแนะแนวอาชีพ (Vocational 

Guidance)  
 3. การแนะแนวสวนตัวและสังคม 

(Personal and Social Guidance)  

 จิตวิทยาพัฒนาการ เปนส่ิงสำคัญย่ิงท่ี
ครู  แนะแนวจำเปนตองศึกษาใหรู เขาใจอยางชัดเจน 
และฝกปฏิบัติการเพ่ือใหมีทักษะการใชความรูพ้ืนฐาน
ทางดานจิตวิทยาเพ่ือการแนะแนว อันดับแรกท่ีจะ
ชวยใหครูเขาใจผูเรียนหรือบุคคลที่มารับบริการ คือ 
ความรูในแนวคิด ทฤษฎีพัฒนาการของมนุษยของ
นักจิตวิทยากลุมมนุษยนิยม ของ Carl R. Rogers  
(1974), Abraham Maslow (1970) ที่เห็นวา “คนทุก
คนเปนคนดี รักศักด์ิศรี ตองการความรักและความ
อบอุน ตองการพัฒนาตนเองไปในทางท่ีดี” การท่ียัง
ไมสามารถพัฒนาตนเองได เพราะขาดการช้ีแนะและ
ขาดการรูจักและเขาใจตนเองอยางแทจริง (ศิริชัย  
กาญจนวาสี, 2553; กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  

  บทบาทสำคัญของครูแนะแนว คือ  
ผูอำนวยความสะดวกในการพัฒนาการเรียนรูของ 
ผูเรียนโดยการเขารวมกับการสรางความรูสึกที่ดีของ
ผูเรียน (Feelings) รวมคิด (Thoughts) และช้ีแนะ
แนวคิด (Ideas) เพราะวาพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค
ของผูเรียน ไมใชความตองการของพวกเขา แตหาก
เปนเพราะการขาดทักษะการแกไขปญหาท่ีดีของ 
ผูเรียน (Greene, 2008; Burden, 2003; Watson,2003)  
 
วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมแนะแนว  

1. คนพบความถนัด ความสามารถ ความ
สนใจของตนเอง รักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น  

2. รูจักแสวงหาความรูจากขอมูลขาวสารแหลงเรียนรู
ทั้งดานการศึกษา อาชีพ สวนตัวและสังคมเพื่อนำไป
ใชในการวางแผนเลือกแนวทางการศึกษาอาชีพได
เหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพของตนเอง  

3. พัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยูใน

สังคมไดอยางมีความสุข  
4. มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค

ในงานอาชีพ และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต  

5. มีคานิยมที่ดีงามในการดำเนินชีวิต
เสริมสรางวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแกผูเรียน และ    

มุมมองใหมของการจัดกิจกรรมแนะแนว 
จันทรเพ็ญ  สุวรรณคร 
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 6. มีจิตสำนึกในการรับผิดชอบตอตนเอง
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 

 
 2.  ทฤษฎกีารสรางความรู (Constructivism 
Theory) 

 เปนทฤษฎีที่มีหลักการสำคัญที่ผูเรียน
สรางองคความรูดวยตนเอง ดังนี้  

   1. การใหผูเรียนลงมือสรางส่ิงของหรือ
ประกอบกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง ไดปฏิสัมพันธ
กับสิ่งแวดลอมภายนอกท่ีมีความหมายซ่ึงจะรวมถึง
ปฏิสัมพันธระหวางความรูในตัวของผูเรียนเองกับ
ประสบการณและสิ่งแวดลอมภายนอกสามารถ
เชื่อมโยงและสรางเปนองคความรูใหม  

    2. การยึดผูเรียนเปนศูนยกลางของการ
เรียนรู ซึ่งครูตองจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่
เปดโอกาสใหผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียน
ดวยตนเอง โดยมีทางเลือกท่ีหลากหลายและเรียนรู
อยางมีความสุข สามารถเช่ือมโยงความรูระหวางความ
รูใหมกับความรูเกาได สวนครูทำหนาที่เปนผูชวยและ
คอยอำนวยความสะดวก  

    3. การเรียนรูจากประสบการณและ
สิ่งแวดลอม โดยเนนใหเห็นความสำคัญของการเรียน
รูรวมกันทำใหผูเรียนเห็นวาคนเปนแหลงความรูอีก
แหลงหน่ึงท่ีสำคัญ การสอนเปนการจัดประสบการณ
เพ่ือเตรียมคนออกไปเผชิญโลก ถาผูเรียนเห็นวาคน
เปนแหลงความรูสำคัญและสามารถแลกเปล่ียนความรู

กันได เม่ือจบการศึกษาออกไปก็จะปรับตัวและทำงาน
รวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ  

    4. การใชเทคโนโลยีเปนเคร่ืองมือ เปนการ

เนนการใชเทคโนโลยีแสวงหาความรูจากแหลงความ
รูตางๆดวยตนเองเปนผลใหเกิดพฤติกรรมท่ีฝงแนน
เมื่อผูเรียนเรียนรูวาจะเรียนรูไดอยางไร (Learning 

how to Learn)       
    หลักการของทฤษฎีน้ีเปนการเรียนรูท่ีเนน

ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติหรือสรางสิ่งที่มีความหมายกับ

ตนเอง ดังนั้น เครื่องมือที่ใชตองมีลักษณะเอื้อตอการ
ใหผูเรียนนำมาสรางเปนช้ินงานไดสำเร็จ  ตอบสนอง
ความคิดและ จินตนาการของผูเรียน กลาวโดยสรุปก็
คือ เครื่องมือทุกชนิดท่ีสามารถทำใหผูเรียนสรางงาน
หรือลงมือปฏิบัติดวยตนเองได เปนเคร่ืองมือท่ี
สอดคลองตามหลักการทฤษฎีการสรางความรู  

    5. การจัดการเรียนรูเปนนวัตกรรมดาน
การจัดการเรียนรูที่พัฒนากระบวนการคิดของผูเรียน
และนำเสนอผานผลงานที่จัดทำ 

ครูผูสอนตองดำเนินการจัดการเรียนรู ดงันี ้
 เช่ือมโยง สิ่งท่ีรูแลวกับสิ่งท่ีผู เ รียน 

กำลังเรียน 
 ใหโอกาส ผูเรียนเปนผูริเร่ิมทำโครงการ 

ที่ตนเองสนใจ  
 เปดโอกาส ใหมีการนำเสนอความคิด 

ผลงานและผลการวิเคราะหกระบวนการเรียนรูของ
ตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อน 

 ใหเวลาทำงาน อยางตอเนื่องในการ
จัดการเรียนรู  

ครูเปนบุคคลสำคัญท่ีตองมีการเปล่ียนแปลง
ทัศนคติ ความเชื่อ ดังนี้  

 ต อ ง ไม ถื อ ว าค รู เป นผู รู แต ผู เ ดี ย ว  
ผูเรียนตองเช่ือตามท่ีครูบอก แตครูตองตระหนักวา
ตนเองมีความรูที่จะชวยเหลือนักเรียนเทาที่จะชวยได
ดังน้ันครูจึงไมอับอายผูเรียนท่ีจะพูดวาครูก็ยังไมทราบ 

พวกเรามาชวยกัน    หาคำตอบดูซิ   
 ตองพยายามใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

ดวยตนเอง มากที่สุด อดทนและปลอยใหนักเรียน
ประกอบกิจกรรมดวยตนเอง อยารีบบอกคำตอบ  
ควรชวยเหลือแนะนำผูเรียนท่ีเรียนชาและเรียนเร็ว  

ใหสามารถเรียนไปตามความสามารถของตนเอง 
ใหมากที่สุด  

    ไมควรถือวาผูเรียนท่ีดีตองเงียบ แตครู

ควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดพูดคุยแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน  

มุมมองใหมของการจัดกิจกรรมแนะแนว 
จันทรเพ็ญ  สุวรรณคร 
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 ตองไมถือวาการที่ผูเรียนเดินไปเดินมา 
ในการทำกิจกรรมการเรียนรูเปนการแสดงถึงความไม
มีระเบียบวินัยแตตองคิดวาการเดินไปเดินมาเปนกระ
บวนการหนึ่งที่ชวยใหการเรียนรูเปนไปอยางตอเนื่อง 

 ไมควรยึดติดกับหลักสูตรมากเกินไป  
ไมควรจะยัดเยียดเนื้อหาที่ไมจำเปนใหกับผูเรียน ควร
คิดวาการใหเนื้อหาท่ีจำเปนแมจะนอยอยางก็ยังดี
กวาสอนหลาย ๆ อยาง แตผูเรียนเกิดการเรียนรูนอย
มากหรือนำความรูที่เรียนไปประยุกตใชไมได  

 การจัดตารางสอนควรจัดใหยืดหยุน 
และเหมาะสมกับเวลาที่เปดโอกาสใหผูเรียนลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมภายในเวลาที่เหมาะสมไมมากหรือ
นอยไป (Gagnon and Collay, 2002; Selley, 1999; 

     ทั้งนี้ สรุปการเรียนรูแบบสรางองคความ
รูดวยตนเอง แบงออกเปน 3 ขั้น ไดแก  

 1.  ขั้นการทำความรูใหกระจางแจง  
   2. ขั้นการระบุการไดรับและการเขาใจ

ขอมูลใหม  
    3. ขั้นการยืนยันความถูกตองและการใช

ขอมูล 
3. ทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม  

(Humanism Theory)   
 เปนทฤษฎีที่มีหลักการสำคัญที่คำนึงถึง

ความเปนคนของบุคคลคุณคาของคนเปนหลัก โดย
จะมองธรรมชาติของมนุษยในลักษณะท่ีวา มนุษย

เกิดมาพรอมกับความดีที่ติดตัวมาแตกำเนิด มนุษย
เปนผูที่มีอิสระสามารถท่ีจะนำตนเอง และพ่ึงตนเอง
ได เปนผูที่มีความคิดสรางสรรคที่จะทำประโยชน 
ใหสังคม มีอิสระเสรีภาพท่ีจะเลือกทำส่ิงตางๆ ที่จะ
ไมทำใหผูใดเดือดรอน ซึ่งรวมท้ังตนเองดวย มนุษย

เปนผูที่มีความรับผิดชอบและเปนผูสรางสรรคสังคม 
นักคิดกลุม มนุษยนิยมใหความสำคัญของความ 
เปนมนุษยและมองมนุษยวามีคุณคา มีความดีงาม  

มีความสามารถ มีความตองการ และมีแรงจูงใจภายใน
ที่จะพัฒนาศักยภาพของตน  ทฤษฏีและแนวคิดท่ี

สำคัญ ๆ ในกลุมนี้มี 2 ทฤษฏีและ 5 แนวคิด  คือ 
 3.1 ทฤษฎีการเรียนรูของมาสโลว  

เปนแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูของทฤษฏีน้ี คือ มนุษย
ทุกคนมีความตองการพ้ืนฐานตามธรรมชาติเปนลำดับ
ขั้น  และตองการที่จะรูจักตนเองและพัฒนาตนเอง   

    3.2 ทฤษฎีการเรียนรูของโรเจอร เปน
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูของทฤษฏีนี้คือ มนุษย
สามารถพัฒนาตนเองไดดีหากอยูในสภาวะท่ีผอนคลาย
และเปนอิสระ การจัดบรรยากาศท่ีผอนคลายและ 
เอื้อตอ การเรียนและเนนใหผูเรียนเปนศูนยกลาง โดย
ครูเปน  ผูชี้แนะและทำหนาที่อำนวยความสะดวก 
ในการเรียนรูใหแกผู เรียนและการเรียนรูจะเนน
กระบวนการเปนสำคัญ  

 3.3 แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูของ
โคมส  เชื่อวาความรูสึกของผูเรียนมีความสำคัญตอ
การเรียนรูมาก เพราะความรูสึกและเจตคติของ 
ผูเรียนมีอิทธิพลตอกระบวนการเรียนรูของผูเรียน  

  3.4 แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูของ
โนลส  เชื่อวาผูเรียนจะเรียนรูไดมาก หากมีสวนรวม
ในการเรียนรู  มีอิสระท่ีจะเรียนและไดรับการสงเสริม
ในการพัฒนาดวยตนเอง  

 3.5 แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูของ
แฟร  เชื่อวาผูเรียนตองถูกปลดปลอยจากการกดข่ี
ของครูที่สอนแบบเกา  ผูเรียนมีศักยภาพและมีความ
คิดริเริ่มสรางสรรคที่จะกระทำสิ่งตางๆ ดวยตนเอง  

   3.6 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูของอิลลิช  
เชื่อวาสังคมแหงการเรียนรูเปนสังคมท่ีตองลมเลิก
ระบบโรงเรียน การศึกษาควรเปนการศึกษาตลอด
ชีวิตแบบเปนไปตามธรรมชาติ  โดยใหโอกาสใน 
การศึกษา  เลาเรียนแกบุคคลอยางเต็มที่  

 3.7 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูของนีล 
เชื่อวามนุษยเปนผูมีศักดิ์ศรี มีความดีโดยธรรมชาติ 
หากมนุษยอยูในสภาพแวดลอมที่อบอุน บริบูรณดวย

ความรัก มีอิสรภาพและเสรีภาพ  มนุษยจะพัฒนา 
ไปในทางที่ดีทั้งตอตนเองและสังคม 

มุมมองใหมของการจัดกิจกรรมแนะแนว 
จันทรเพ็ญ  สุวรรณคร 
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4. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา
ของ Piaget  

 เนนเร่ืองพัฒนาการทางสติปญญาของ
บุคคลที่เปนไปตามวัยและเช่ือวามนุษยเลือกท่ีจะรับรู
สิ่งท่ีตนเองสนใจและการเรียนรูเกิดจากระบวนการ
การคนพบดวยตนเอง   

 หลักการจัดการเรียนการสอนตองคำนึง
ถึงพัฒนาการทางสติปญญาของผู เรียนและจัด
ประสบการณใหผูเรียนอยางเหมาะสมกับพัฒนาการ
นั้นเพื่อใหผูเรียนไดมีประสบการณและมีปฏิสัมพันธ
กับสิ่งแวดลอมมาก ๆ  

 ควรใหผูเรียนไดคนพบการเรียนรูดวย
ตนเอง สงเสริมใหผูเรียนไดคิดอยางอิสระและสอน
การคิดแบบรวบยอดเพื่อชวยสงเสริมความคิด
ส ร า ง ส ร ร ค แ ล ะทฤษฎี วัฒนธ ร รม เ ชิ ง สั ง คม 
ของ Vygotsky ซึ่งมีแนวคิดมาจากทฤษฎีการสราง
ความรู (Constructivism Learning Theory) โดย
นักการศึกษานิยมแบงทฤษฎีการสรางความรูออก
เปน Cognitive Constructivism ของ Piaget และ 
Social Constructivism ของ Vygotsky  

 การจัดการเรียนการสอนตามแนวการ
สรางความรูของ Piaget จะหมายถึง การสราง
สถานการณท่ีทำใหผูเรียนเกิดโครงสรางความรู ความ
คิดใหม จากการมีปฏิสัมพันธระหวางผู เ รียนกับ
สิ่งแวดลอมรอบตัวจะชวยทำใหผูเรียนมีโอกาสนำ
ขอมูลและสารสนเทศท่ีไดรับน้ันมาเชื่อมโยงกับความ

รูเดิมและประสบการณเดิม ทำใหเกิดการซึมซับขอมูล
และสารสนเทศท่ีไดรับใหมเขากับความรูเดิม และมี
การปรับเปล่ียนโครงสรางความรูความคิดเดิม เกิด

เปนโครงสรางความรูความคิดใหมขึ้นที่เรียกวาผูเรียน
เปนผูสรางความรูเอง  

 ทั้งนี้ สรุปไดวา หากนำแนวคิดดังกลาว
ไปใชในการจัดกิจกรรมแนะแนว ตองเนนใหนักเรียน
แกปญหาซ่ึงเปนสถานการณที่ทำใหผูเรียนเกิดภาวะ

ไมสมดุล การพยายามแกปญหาทำใหผูเรียนพยายาม

คนควา แสวงหาขอมูลตาง ๆ รอบตัว สำหรับ Vygotsky 
(1978 : 84 - 91) ใหแนวคิดเกี่ยวกับเขตของ 
การเชื่อมโยงสูการพัฒนา (Zone of Proximal 
Development : ZPD)  ซึ่งเปนชองวางระหวางระดับ
การพัฒนาปจจุบันท่ีผูเรียนเปนอยูจากการเรียนรูและ
แกปญหาไดดวยตนเอง กับระดับท่ีผูเรียนจะมีศักยภาพ
พัฒนาไปถึงได ภายใตการแนะนำของครูหรือผูมี
ประสบการณหรือผูใหญ หรือจากการรวมมือกับเพ่ือนท่ี
มีความสามารถมากกวา Vygotsky ใหความสำคัญ
กับเคร่ืองมือทางปญญา วาเปนส่ิงท่ีชวยในการแก
ปญหาและเปนเคร่ืองมือ  ที่ชวยใหกระทำการใดๆได 
(รุจริาพร  รามศิริ, 2556 : 14)   

5. ทฤษฎีการ เ รี ยนรู แบบร วมมื อ 
(Theory of Cooperative or Collaborative Learning) 
และการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (Collaboration 
Learning) 

 แนวคิดของทฤษฏีนี้ คือการเรียนรูเปนก
ลุมยอยโดยสมาชิกกลุมที่มีความสามารถแตกตางกัน
ประมาณ  3 - 6 คน ชวยกันเรียนรูเพื่อไปสูเปาหมาย
ของกลุมโดยผูเรียนมีปฏิสัมพันธระหวางกันในลักษณะ
แขงขันกันตางคนตางเรียนและรวมมือกันหรือชวยกัน
ในการเรียนรู 

   การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฏีนี้
จะเนนใหผูเรียนชวยกันเรียนรู โดยมีกิจกรรมท่ีให 

ผูเรียนมีการพ่ึงพาอาศัยกัน มีการปรึกษาหารือกัน
อยางใกลชิด มีการสัมพันธกัน มีการทำงานรวมกัน
เปนกลุม มีการวิเคราะหรวมกัน และมีการแบงหนาท่ี
รับผิดชอบงานรวมกัน สวนการประเมินผลการเรียนรู

ควรมีการประเมินท้ังทางดานปริมาณและคุณภาพ 
โดยวิธีการท่ีหลากหลายและควรใหผูเรียนมีสวนรวม
ในการประเมินและครูควรจัดใหผูเรียนมีเวลาในการ

วิเคราะหการทำงานกลุมและพฤติกรรมของสมาชิก
กลุมเพ่ือใหกลุมมีโอกาสท่ีจะปรับปรุงสวนบกพรอง
ของกลุมดวย สมาชิกทุกคนจะตองรวมรับผิดชอบตอ
ผลงานของกลุมและผลงานของตนเอง  ซ่ึงวิธีการสอน

มุมมองใหมของการจัดกิจกรรมแนะแนว 
จันทรเพ็ญ  สุวรรณคร 
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ในแบบดังกลาวชวยใหผูเรียนมีความกระตือรือรน 
ภูมิใจในตนเอง ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเอง
และตอกลุม ชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน พัฒนา
ความสัมพันธที่ ดี เกิดการยอมรับผู อื่ นมากขึ้ น  
สรางความมั่นใจในตนเอง และรูถึงคุณคาของตนเอง
มากขึ้น (วัชรา เลาเรียนดี, 2555; Johnson and 
Johnson,1996; Slavin R.E., 1990)  

แนวคิดดังกลาวสอดคลองกับ จอยซและเวล  
(Joyce and Weil, 1986, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 
2555: 156)  ที่ไดกลาววา การสอนแบบรวมมือเรียน
รูชวยพัฒนาผูเรียนดานสติปญญา โดยเพ่ือนในกลุม
จะชวยเหลือแนะนำกัน เน่ืองจากผูเรียนที่อยูในวัย
เดียวกัน สามารถสื่อสาร สื่อความหมายแกกันและ
กันไดงายและทำใหเขาใจงายกวาที่ครูสอน การเรียน
รูแบบรวมมือสามารถนำมาผนวกรวมกับวิธีการสอน
ไดหลากหลายวิธี ทั้งน้ีการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ที่บูรณาการหลักการ แนวคิดของการเสริมพัฒนา 
การใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรู ผูเรียนสามารถ
สรางองคความรูดวยตนเอง (Constructivism)  
มีกระบวนการ 5 ขั้น คือ  

    1. ขั้นนำเขาสูบทเรียน  
    2. ขั้นกิจกรรมกลุม  
    3. ขั้นวิเคราะหผลงาน  
    4. ขั้นนำไปใช  

    5. ขั้นสรุปและประเมินผล  
6. การจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรม

เปนฐาน (Activity Based Learning : ABL)  
 เปนรูปแบบการเรียนที่ผู เ รียนจะได

ลงมือปฏิบัติจริง ไดเรียนรูที่จะคิด แกไขปญหาดวย
ตนเอง และเปนการจัดการเรียนรูผานกิจกรรมตาง ๆ 
ผสมผสานกับ  การใชเทคโนโลยีเพ่ือใหการจัดการ

เรียนรูบรรลุวัตถุประสงค โดยเปนแนวการสอนแบบ
ใหมท่ีไมเนนใหผูเรียนทองจำ แตใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ
จริง (Hand - On Learning) และมีบทบาทในการ

คนควา  หาความรูดวยตนเอง ซึ่งถือวาเปนการเรียนรู

แบบเชิงรุก (Active) โดยเนนใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห
และเรียนรูจากกิจกรรมที่ไดทำจริง (Learning  
by Doing)  

 ผูเรียนสามารถจดจำส่ิงท่ีเรียนไดดีกวา
การทองจำ อีกท้ังยังไดฝกทักษะการคิดวิเคราะห 
ขั้นสูง (High-Order Thinking Skill) ไดแก  
การวิเคราะห  การสังเคราะห และการประเมินคา ซึ่ง
เปนการพัฒนาศักยภาพทางสมอง การคิด การแก
ปญหา และการนำความรูไปประยุกตใช โดยเปดโอกาส
ใหผูเรียนมีสวนรวมในการสรางองคความรู การสราง
ปฏิสัมพันธ และการรวมมือกัน เพ่ือใหผูเรียนไดเรียน
รูความรับผิดชอบรวมกัน มีวินัยในการทำงาน และ
แบงหนาท่ีความรับผิดชอบรวมกัน โดยครูผูสอนเปน
ผูอำนวยความสะดวก (Facilitator) ในการจดัการเรยีนรู 
เพ่ือใหผูเรียนเปนผูปฏิบตัดิวยตนเอง (รชันีกร  ทพัชัย, 
2552 : 13; สำนักพฒันาคุณภาพการศกึษา, 2555: 1)  

การออกแบบการจัดกิจกรรม (Activity 
Design) จะตองพิจารณาใน 3 กลุมหลัก คือ 1. กลุม
ประสบการณชีวิต  2. กลุมพัฒนาการทางสติปญญา 
และ 3. กลุมวิชาการ และแนวคิดรูปแบบการเรียนรู
ใชเทคนิค วิธีการผานกิจกรรมการเรียนรูซ่ึงเปนแนวคิด 
ที่มุงเนนใหผูเรียนซึมซับความรู ความเขาใจ ผาน 
การเลนเกม และกิจกรรมกลุม ซึ่งเนนการกระตุนใหผู
เรียนเขาใจ สามารถเกิดแนวคิดขึ้นเองในเนื้อหาสาระ
ระหวางรวมกิจกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งหากกิจกรรม

ที่จัดข้ึนเปนกิจกรรมกลุมจะสามารถทำใหผูเรียน 
พัฒนาภาวะผูนำ มนุษยสัมพันธ การทำงานเปนทีม 
ความสามารถในการเขาสังคมไดเปนอยางดี (วิโรจน  
ลักขณาอดิศร, 2550)  

เน่ืองดวยเหตุผลท่ีวา “กิจกรรมกลุม” เปน 

กระบวนการสำคัญท่ีทำใหผูเรียนมีโอกาสรวมกันเปน 
กลุมเพ่ือแกปญหาหรือกระทำการอยางใดอยางหนึ่ง 
โดยมีจุดมุงหมายที่แนนอน ความหมายของกิจกรรม

กลุมประกอบดวย 2 ประการสำคัญ คือ กิจกรรมกลุม
ที่ผูนำเปนผูใหขอมูลรายละเอียดตาง ๆ แกสมาชิก

มุมมองใหมของการจัดกิจกรรมแนะแนว 
จันทรเพ็ญ  สุวรรณคร 
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หรือผูนำอภิปรายเพ่ือที่สมาชิกจะไดบรรลุถึงความ
มุงหมายของกลุม และกิจกรรมกลุมตาง ๆ ที่สมาชิก
เปนผูดำเนินการคือ ผูเรียนไดวางแผนรวมกันจัดขึ้น 
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมเพ่ือสงเสริมการใชกจิกรรมเปน
ฐานการเรียนรู (Activity Based Learning) ประกอบดวย
ขัน้ตอนการจดักิจกรรม 4 ขัน้ ไดแกขัน้นำ ขัน้กิจกรรม 
ขัน้อภปิรายและขัน้สรปุ และการนำไปใช   

7. การจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา
เปนฐาน (Case Based Learning : CBL)  

 เปนวิธีการท่ีมุงชวยใหผูเรียนฝกฝนการ
เผชิญและแกปญหาโดยไมตองรอใหเกิดปญหาจริง 
เปนวิธีการท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนคิดวิเคราะหและเรียน
รูความคิดของผูอ่ืน มีโอกาสไดแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน แกปญหาและตัดสินใจอยางมีเหตุผล 
รูจักคิดอยางเปนระบบและฝกใหผูเรียนรูจักรับฟงและ
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน ทำใหเกิดความสามารถ
ในการเผชิญกับสถานการณจริงในชีวิตประจำวันได  

 จากการสังเคราะหกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนโดยใชกรณีศึกษาเปนฐาน จากแนวคิด
ของนักวิชาการหลากหลายทาน (Smith and Regan, 
1999, อางถึงใน วัชรา  เลาเรียนดี, 2555; Koldner, 
1992,อางถึงใน นิตยา โสรีกุล, 2547; ปรณัฐ  กิจรุงเรือง
, 2553; ทิศนา แขมมณี, 2550) สรุปกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชกรณีศึกษา มีลักษณะ
สำคัญท่ีจะนำมาประยุกตใชในการจัดกิจกรรมแนะแนว 
ประกอบดวย 5 ขั้น คือ  

      1. ขั้นเตรียมตัวผูเรียน คือ การแนะนำ
จุดมุงหมายหรือปญหาท่ีจะตองพิจารณากับผูเรียน
กอนลงมือศึกษา ซ่ึงจะชวยเราความสนใจและจำทำให

ผูเรียนศึกษาขอมูลในกรณีศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  

      2. ขั้น เสนอและศึกษากรณีศึกษา 
เปนการเสนอกรณีศึกษาผานใบความรูในชุดกิจกรรม
แนะแนวหลากหลายรูปแบบ เชน ขาว เอกสาร  

วีดีทัศน เพ่ือใหผูเรียนทำความเขาใจกรณีศึกษาตาม

องคประกอบดานตาง ๆ  ตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว  
 3. ขั้นการวิเคราะหและอภิปรายกรณี

ศึกษาเปนรายกลุม เปนการสะทอนความคิดระหวาง
กันเพ่ือสรางทางเลือกในการคิดอยางมีวิจารณญาณ
ในการแกปญหาหรือหาคำตอบ  

 4. ขั้นประเมินทางเลือกและลงขอสรุป 
เปนการตัดสินใจเลือกทางเลือกหรือตอบคำถามท่ีมี
ความเหมาะสมที่สุด  

 5. ขั้นสรุปขอคิดและหลักการ เปนการ
สรุปขอคิดเห็นท่ีผูเรียนไดจากการวิเคราะหรายละเอียด 
ตาง ๆ ของกรณีศึกษาใหเปนหลักการท่ัวไป เปนขั้น 
ที่ผูสอนจะไดเสนอหลักการหรือทฤษฎีหรือขอปฏิบัติ 
ที่สัมพันธกับกรณีศึกษา ซึ่งผูสอนไดศึกษาคนควา 
ตระเตรียมมาเปนอยางดีแกผูเรียน ทำใหผูเรียนมี
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติกวางขวาง เชื่อมโยง
ความรูและความคิด สูทักษะการดำเนินชีวิตไดอยาง
มีประสิทธิภาพในอนาคต 

8. การจัดการเรียนรู โดยใชปญหา 
เปนฐาน (Problem Based Learning : PBL)  

   เปนรูปแบบการเรียนรูที่ เกิดขึ้นจาก 
แนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม 
(Constructivism) มีวิธีการเรียนการสอนท่ีใชปญหา
หรือสถานการณเปนจุดเริ่มตนของการแสวงหา 
ความรู ซ่ึงเปนการเรียนท่ีพัฒนาทักษะการคิดแกปญหา 
การเรียนรูดวยตนเอง และการทำงานรวมกันเปน 
ทีม เพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดอยางมี

วิจารณญาณและทักษะการแกปญหา โดยมีลักษณะ
เดนของการเรียนรู ไดแก ใชปญหาแทจริงเปนตัวกระตุน
การแกปญหาและเปนจุดเริ่มตนในการแสวงหา 

ความรู ผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู เนนทักษะ
การคิด เรียนโดยแบงเปนกลุมยอยมีการ บูรณาการ
ของเนื้อหาความรู  

   การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
จะสงเสริมการเรียนรูอยางกระตือรือรนของผูเรียน 

ประกอบดวยคุณลักษณะ ดังนี้  

มุมมองใหมของการจัดกิจกรรมแนะแนว 
จันทรเพ็ญ  สุวรรณคร 
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   1. ผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู
อยางแทจริง (Student-Centered Learning) 

 2. การเรียนรูเกิดขึ้นในกลุมผูเรียนที่มี
ขนาดเล็ก(ประมาณ 3 – 5 คน) 

 3. ค รู เ ป น ผู อ ำ น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก 
(Facilitator) หรือผูใหคำแนะนำ (Guide)  

 4. นักเรียนคือผูที่มองเห็นปญหาและ 
แกปญหาดวยตนเอง ผูเรียนเปนคนแกปญหาโดย
การแสวงหาขอมูลใหม ๆ ดวยตนเอง (Self-Directed 
Learning)  

 5. ปญหาเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนจริง หรือ
ปญหาจริง ซึ่งปญหาจะชวยกำหนดกรอบแนวคิดหรือ
กำหนดจุดเนนและกระตุนการเรียนรู  

 6. ปญหาคือส่ิงท่ีจะนำไปสูการพัฒนา
ทักษะการแกปญหา  

 7. ความรูใหมจะเกิดขึ้นโดยการเรียนรู
ดวยตนเอง     

 8. ประเมินผลจากสถานการณจริ ง  
โดยดูจากความสามารถในการปฏิบัติ (Authentic 
Assessment)  

    สรุปขั้นตอนการจัดการเรียนรู 8 ขั้น คือ  
    1. เตรียมความพรอมผูเรียน  
   2. เสนอสถานการณของปญหา ผูสอน

เกร่ินนำเพ่ือเช่ือมโยงประสบการณเดิมของผูเรียนกับ
สถานการณที่ผูเรียนจะไดพบ จากน้ันจึงนำเสนอ

สถานการณปญหาพรอมทั้งแจงวัตถุประสงคหรือ
ประเด็นปญหาท่ีตองการใหแกไข รวมทั้งบอกแหลง
ขอมูลที่เตรียมไวและแหลงขอมูลภายนอกที่ผูเรียน
สามารถเขาไปคนควาได    

    3. กำหนดกรอบการศึกษา  

    4. สรางสมมติฐาน  
    5. คนควาขอมูลเพื่อพิสูจนสมมติฐาน 
    6. ตัดสินใจเลือกแนวทางแกปญหา  

    7. สรางผลงานหรือปฏิบตัติามทางเลือก    
 8. ประเมินผลโดยวิธีที่หลากหลาย  

 9. การจัดการเรยีนรูดวยกระบวนการ
มีสวนรวมของชุมชน (Community Participation 
Learning : CPL)  

  เปนรูปแบบการเ รียนการสอนท่ี
เปนการพัฒนานักเรียนทั้งดานความรู ทัศนคติ และ
ทักษะโดยผานการ สังเคราะหเพ่ือใหไดโครงสราง
พื้นฐานของการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใหผูเรียน
ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง กระบวนการกลุม สงผลทำใหผู
เรียนเกิดประสบการณ ที่ดีและสงผลตอการเรียนรูที่ดี
มีคุณภาพ  

 ทั้งนี้ การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ
มีสวนรวมของชุมชนเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
เนนภาพรวมของส่ิงแวดลอมใหเกิดการเรียนรู โดย
การใชบริบทท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมของผูเรียน  
ผูเรียนจะถูกปลูกฝงการเรียนรูโดยมุงเนนการทำ
กิจกรรมกลุมและมีครูเปนผูคอยกระตุนและชี้แนะ 
พรอมมุงเนนการระดมความคิดของผูเรียนเพ่ือยอนดู
ความรูพื้นฐาน เพ่ือลดชองวางของระดับความรูของ 
ผูเรียนแตละคนท่ีมีไมเทากัน และนำไปสูการแกปญหา
รวมกันในท่ีสุด  สอดคลองกับงานวิจัยของ มาเรียม  
นิลพันธุ และคณะ (2556)  สรุปไววา “การนำ
ภูมิปญญาท่ีมีอยูในทองถิ่นมาบูรณาการในการเสริม
สรางสอนทักษะอาชีพนับเปนเปาหมายสำคัญในการ
จัดการเรียนรูเพื่อมุงสูความเปนเลิศดานอาชีพที่ดีกับ

นักเรียน”  
    นอกจากนี้กระบวนการเรียนรูโดยใชการ

มีสวนรวมของชุมชนจะเปนการเรียนรูที่ทำใหผูเรียนมี

ความรู    ที่สามารถนำไปใชในการแกไขสถานการณ
ที่คลายคลึงกันไดและจะสงเสริมใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูไดดวยตนเองอยางไมมีที่สิ้นสุด (ยงยุทธ  
พงษสุภาพ, 2553; Rattray T., 1999; Nadler L., 1984)

 กระบวนการจัดการเรียนรูจากแนวคิด

ของนักวิชาการหลายทาน (กลา ทองขาว, 2556; วัฒนา  
แปนนอย, 2556; Rattray, 1999 and Nadler, 1984, 
อางถึงใน ยงยุทธ  พงษสุภาพ, 2553) ประกอบดวย 

6 องคประกอบ คือ   

มุมมองใหมของการจัดกิจกรรมแนะแนว 
จันทรเพ็ญ  สุวรรณคร 
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 1. การประเมินความตองการจำเปน
จากชุมชน  

 2. ก า ร ก ำ ห น ด เ ป า ห ม า ย แ ล ะ
วัตถุประสงครวมกับชุมชน   

 3. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชชุมชนเปนฐาน 

 4. การจัดการความรูรวมกับกลุมสู
การปฏิบัติในโลกของความเปนจริง 

 5. การสะทอนกลับจากผูเก่ียวของใน
ชุมชน  

 6. การติดตามและประเมินผล  
   ขั้นตอนการดำเนินการจัดกิจกรรม

แนะแนว 5 ขั้นตอน คือ 
      ขั้นตอนท่ี 1 : การอภิปรายรวมกัน

ระหวางครูและผูเรียน   
       ขั้นตอนท่ี 2 : การกระตุนให 

ผูเรียนควบคมุการเรยีนรูดวยตนเอง (Self - Directed) 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ไดตั้งไวในขั้นที่ 1  

       ขั้นตอนท่ี 3 : การรวมกันอภิปราย
ในกลุมอีกคร้ังเพ่ือแลกเปล่ียน แบงปนขอมูลและความ
คิดเห็นตลอดจนนำขอมูลที่ไดมาแกไขสถานการณ   

       ขั้นตอนท่ี 4 : สะทอนคิดเก่ียวกับ
บทบาทของนักเรียนในการเรียนรูและวิพากษวิจารณ
กระบวนการทำงานกลุม   

       ขั้นตอนที่ 5 : การรวมกันประเมิน

ผลการเรียนรูที่เกิดจากการเรียนรู 
     จากขอความดังกลาวขางตน การนำ

กระบวนการเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวย
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน สามารถบูรณาการ

รวมกับการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษาเปนฐาน การใช
ปญหาเปนฐานและการเรียนรูแบบรวมมือเพ่ือกำหนด
เปนกระบวนการจดักจิกรรมแนะแนวทีม่ปีระสิทธภิาพได 

10.  หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการเสริม
สรางการใชทักษะชีวิตและอาชีพ (Using Life 
and Career skills) สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

 การใชทักษะชีวิตและอาชีพ (Using 
Life and Career Skills) เปนความสามารถข้ันพ้ืนฐาน
ของบุคคลในการปรับตัวและเลือกทางเดินชีวิต 
ที่เหมาะสมเพื่อที่จะสามารถเผชิญปญหาตาง ๆ ที่อยู
รอบตัวในสภาพสังคมปจจุบัน และเปนแนวทาง 
การเตรียมความพรอมสำหรับผูเรียนเพ่ือสรางเสน 
ทางอาชีพท่ีดีที่จะตองกาวไปสูชีวิตความเปนผูใหญ
ในอนาคตอยางมีคุณภาพ  

 การจัดกิจกรรมแนะแนว กลุมสาระ 
การเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามหลักสูตรแกน
กาลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
มีหลักการและแนวปฏิบัติเพ่ือพัฒนาแนวทางการ
ดำเนินชีวิตทั้งรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 
เสริมภูมิคุมกันในการดำเนินชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21 
โดยมุงเนนการจัดการกับปญหาตางๆ รอบตัวในสภาพ
สังคมปจจุบันและเตรียมพรอมสำหรับการปรับตัวใน
อนาคตใหแกผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

    ทั้งนี้ ผูเขียนศึกษา วิเคราะห และสรุปผล
จากการสังเคราะหขอมูลความรู องคประกอบของ
พฤติกรรม และตัวช้ีวัดท่ีคาดหวังใหเกิดกับผูเรียนตาม
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับการ
เสริมสรางการใชทักษะชีวิตและอาชีพ เพื่อพัฒนา

คุณภาพผูเรียน ซ่ึงเปนเปาหมายสูงในการจัดการเรียนรู 
โดยกำหนดวาผูเรียนจะตองเปนผูมีพัฒนาการของ
การเสริมสรางการใชทกัษะชวีติและอาชพีเพ่ิมข้ึน และ

มคีวามสามารถเสริมสรางการใชทกัษะชวีติ (กระทรวง
ศกึษาธกิาร, 2555; Sue Z. Beers, 2011; วจิารณ พานชิ, 
2555; วิชัย วงษใหญ และมารุต  พัฒผล, 2556) และแนวคิด
เก่ียวกับการใชทกัษะอาชพี (Ginzberg, 1974; Super, 

1957;  สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัย, 2557; Man Power Group, 2013)  

มุมมองใหมของการจัดกิจกรรมแนะแนว 
จันทรเพ็ญ  สุวรรณคร 
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องค ป ร ะกอบของกา ร ใ ช ทั กษะชี วิ ต 
และอาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประกอบดวย 7 ดาน ครอบคลุม 15 ตัวช้ีวัด (จันทรเพ็ญ 
สวุรรณคร, 2558) 

หลักการ แนวคิดเก่ียวกับการเสริมสราง 
การใชทกัษะชวีติและอาชพี (Using Life and Career 
Skills) 

แ น ว คิ ด เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ใ ช ทั ก ษ ะ ชี วิ ต 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2555; Sue Z. Beers, 2011; 
วิจารณ  พานิช, 2555; วิชัย  วงษใหญ และมารุต  
พัฒผล, 2556) 

แนวคิดเก่ียวกับการใชทักษะอาชีพ  (
Ginzberg, 1974; Super, 1957; สำนักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 
2557; Man Power Group, 2013)  ประกอบดวย
การใชทักษะชีวิตและอาชีพ 7 ดาน 15 ตัวชี้วัด  

ทักษะชีวิตและอาชีพ ประกอบดวย 7 
องคประกอบ 15 ตัวชี้วัด  ไดแก... 

1. การยืดหยุนและการปรับตัว 
   1.1 ยื ดห ยุ น โดยประ เมิ นผลการ

ทำงานเพ่ือพิจารณาปรับปรุง 
2. การแสวงหาความรูดวยการริเร่ิมและ

การนำตนเอง  
   2.1 จัดการกับเปาหมายและเวลาโดย

วิเคราะหขอมูล 
   2.2 ปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายโดย

วิเคราะหและวางแผน 
   2.3 ปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายโดย

ปราศจากการควบคุมสั่งการ  

   2.4 เ รียน รู โดยการนำตนเองโดย
วางแผนในการสืบคนขอมูล 

3. กา รทำ ง าน ร วม กัน ใน สั งคมและ
วัฒนธรรมที่ แตกตาง  

   3.1 มีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนโดยฟง 
พูด แสดงความคิดเห็นและอภิปรายในกลุม 

   3.2 ปฏิบัติงานกับทีมงานท่ีมีความ
หลากหลาย 

4. การจัดการสรางผลผลิตและความ
รับผิดชอบตรวจสอบได   

   4.1 จัดการโครงการโดยลงมือทำงาน
ตามแผนที่กำหนดไวโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

   4.2 สรางสรรคผลผลิตโดยวิเคราะห
และวางแผนในการทำงานท่ีสนใจ 

5. ภาวะผูนำและความรับผิดชอบใน
กระบวนการทำงาน   

   5.1 สำนึกความรับผิดชอบโดยทำงาน
อยางมีคุณธรรม  

   5.2 ใหคำแนะนำและการนำบุคคลอื่น 
   5.3 รั บผิ ด ชอบต อบุ คคลอื่ น โ ดย

ทำงานอยางมีคุณธรรม  
6. การคิดวิเคราะห ตัดสินใจ และแก

ปญหาอยางสรางสรรค  
   6.1 ตั ด สิ น ใ จ โ ดย วิ เ ค ร า ะห แ ล ะ

วางแผนในการทำงานท่ีสนใจ 
   6.2 แกปญหาอยางสรางสรรค 
7. การสรางสัมพันธที่ดีกับผูอื่นในการ

ทำงานรวมกัน  
   7.1 สรางสัมพันธที่ดีกับผูอื่นโดยฟง 

พูด แสดงความคิดเห็นและอภิปรายในกลุม 

จากหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู  
การออกแบบการจัดกิจกรรม การเสริมสรางการใช
ทักษะชีวิตและอาชีพ ดังกลาวขางตน ผูเขียนสังเคราะห

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมแนะแนวจากมุมมองใหมของ
การจัดกิจกรรมแนะแนวสำหรับนักเ รียนระดับ
มัธยมศึกษา ตอนปลาย ที่มุงเนนการเสริมสรางความ
พรอมสูโลกอาชีพและตลาดแรงงานอยางสมบูรณ 
จำเปนอยางย่ิงท่ีครูแนะแนวตองดำเนินการให

สอดคลองเหมาะสมกับผูเรียน สภาพสิ่งแวดลอมและ
บริบท ซึ่งการจัดกิจกรรมแนะแนวสามารถดำเนินการ
ไดอยางหลากหลาย เปนตนวา ครูผูสอนสามารถ

มุมมองใหมของการจัดกิจกรรมแนะแนว 
จันทรเพ็ญ  สุวรรณคร 
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บูรณาการรูปแบบการสอนที่สำคัญ คือ การจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือ (Collaboration Learning)  
การจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน(Activity 
Based Learning) การจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา
เปนฐาน (Case Based Learning) การจัดการเรียนรู

โดยใชปญหาเปนฐาน (Problem  Based Learning) 
และการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการมีสวนรวมของ
ชุมชน (Community Participation Learning) ผาน
กระบวนทัศนการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใชชื่อวา  
“UNIQUE” มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม 6 ขั้น ดังนี้  

 

มุมมองใหมของการจัดกิจกรรมแนะแนว 
จันทรเพ็ญ  สุวรรณคร 
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 :  
1.      

 
2.    

   
3.       

  /
  

 : 
  7    

1.  
2.    
3.   
4.    
5.    
6.      
7.  

 : 6     
 1   

(Understanding Information and Content :  U) 
 2   (Networking Information : N) 
 3   

(Inquiring Information to Diagnose Problems : I) 
 4   

(Questioning to Make Choices or Solutions : Q)  
 5   

(Utilizing Information from the Analysis : U) 
 6    

(Exhibiting and Results Reporting : E) 
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* ดร.นักวิชาการ ศูนยวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี 

การเสริมพลังเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู 
ของครูที่สงเสริมการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียน 
Empowerment to Develop Instructional Competency of 
Teachers That Promote Happiness Learning of Students 
 
สุดหทัย  รุจิรัตน* 

 

บทคัดยอ 
การเสริมพลังเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูของครูที่สงเสริมการเรียนรูอยางมีความสุขของ

นักเรียน ใหความสำคัญกับการวิเคราะหสภาพปจจุบันและความตองการในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรูของครู เพื่อนำไปสูการวางแผนการเสริมพลังรวมกันระหวางผูเสริมพลังและผูรับการเสริมพลัง โดยการ
ประมวลผล จัดลำดับความตองการจำเปน วางแผนและกำหนดการขับเคลื่อนกระบวนการเสริมพลังใหมี
ประสิทธิภาพ แลวจึงดำเนินการเสริมพลังอยางตอเน่ือง ดวยการสงเสริม สนับสนุน ใหครูเกิดความม่ันใจวา
ตนเองมีศักยภาพเพียงพอในการจัดการเรียนรูโดยอาศัยการสรางแรงจูงใจ ใหขอมูล เพ่ิมพูนความรู นำสูการ
พัฒนา สุดทายจึงสรุปผลการเสริมพลังเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการเรียนรูอยางมีความ
สุข ดวยการประเมินผลการเสริมพลัง โดยการนำเสนอขอมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

 
Empowerment to develop instructional competency of teachers that promote happiness 

learning of students focus firstly on need analyzing the present circumstances and develop 
instructional competency of teachers. The second phase is an interactive empowerment planning 
between empoweror and empoweree through data processing, prioritize for need analyzing, plan 
to drive empowerment process efficiently. Continue empowering is the third phase, it helps to 
support and promote the self-efficacy of teachers in instruction through motivating, informative, 
increasing and developing them. The last is an evaluating phase of empowerment to develop 

บทนำ 
ความสุขกับการศึกษาที่ถูกตองเปนเรื่องที่

ไมสามารถแยกจากกันได ถาไมสามารถทำใหคนมี

ความสุข การศึกษาก็ไมสามารถเกิดขึ้นได (พระธรรม
ปฎก ป.อ.ปยุตโต, 2550: 7) เม่ือเด็กมีความสุขใน

การเรียนรู จะทำใหเด็กเรียนรูที่จะดำรงชีวิตอยางมี
ความสุข มีประสิทธิภาพ คิดถึงประโยชนของสังคม

และประเทศชาติมากกวาประโยชนของตนเอง มีความ
สุขในการชวยเหลือผูอื่น มีความสุขในการเรียนรูสิ่ง
ใหมๆ มีความสุขท่ีจะทำงาน และท่ีสำคัญท่ีสุดคือมี

ความสุขในการกระทำประโยชนใหกับประเทศชาติ 
และสืบตอสิ่งที่เปนความดีและความสุขนี้ไปถึงลูก
หลานของตนตอๆ ไป (ศันสนีย ฉัตรคุปต, 2544: 31) 

การเสริมพลังเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูของครู 
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จะเห็นไดวาครูเปนผูที่มีบทบาทสำคัญมากที่สุดใน
การพัฒนาการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ใหบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไว และการเสริมพลังเปนก
ระบวนการสงเสริม สนับสนุนใหครูมีศักยภาพและ
ความสามารถเพื่อการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสำเร็จ
ตามเปาหมาย (ยุวธิดา ชาปญญา, 2554) 

แนวคิดการเสริมพลัง (Empowerment) เร่ิม
ตนจากแนวคิดทางสังคมวิทยาท่ีใชแกปญหาความ
เหลื่อมล้ำทางสังคมในชวงคริสตศักราช 1960 โดยท่ี
ผูนำแนวคิดนี้เปนนักปรัชญาชาวบราซิล ชื่อ Paulo 
Freire (จารุวรรณ ศิลปะรัตน, 2548) Freire นำแนวคิด
การเสริมพลังมากำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม 
เขาคิดคนวิธีการทำใหประชาชนมีความรู ความสามารถ 
คนหาวิธีปรับปรุงสภาพความเปนอยูดวยความตระหนัก
ถึงความเทาเทียมกันของสมาชิกในชุมชน การใหความ
ชวยเหลือกัน รวมทั้งเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
สงผลใหประชาชนมีการปรับเปล่ียนจากความเช่ือท่ี
วา ตนเองไรพลัง (Powerlessness) มาเปนความเชื่อ
ใหมที่เชื่อในความสามารถแหงตน (Self Efficacy) 
รวมทั้งทำใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น (สมจิต 
สงสาร, 2552) จากน้ัน แนวคิดการเสริมพลังไดรับ
ความนิยมแพรหลายถึงปจจุบัน โดยพบวา มีการนำ
แนวคิดการเสริมพลังมาใชอยางกวางขวางใน
สถานการณตางๆ ทั้งการเคล่ือนไหวของกลุมสตรี 
การสงเสริมสุขภาพของบุคคลและชุมชน การบริหาร
จัดการองคการ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในองคการ 

 
การเรยีนรูอยางมคีวามสขุ (Happiness Learning) 

ความสุข หมายถึง ความพอใจในชีวิต พอใจ

ในอารมณ และการพัฒนาทักษะการคิด อันเปนผล
จากความสามารถในการจัดการแกปญหาในการดำเนิน
ชีวิต มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาตนเองเพ่ือคุณภาพท่ีดี 
โดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจ ภายใต
สภาพสังคมและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไป  

การเรียนรูอยางมีความสุข จึงเปนการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม (Behavior) ของผู เ รียน  
อันเน่ืองมาจากการเรียนรู กลาวคือ มีความพึงพอใจ 
มีความรูสึกรักหรือชอบวิชาที่เรียน มีความสนใจเรียน 
ตั้งใจเรียนเปนอยางดี สนใจเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นระหวางการเรียน  

ความสุขในการเรียนรูมีความสำคัญตอการ
ดำเนินชีวิตของนักเรียนเปนอยางมาก เม่ือนักเรียนมี
ความสุขในการเรียนรู จะสงผลตอการเปนบุคคลท่ีรัก
การเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) ดำรง
ชีวิตอยางมีความสุข คิดถึงประโยชนของสังคมและ
ประเทศชาติมากกวาประโยชนของตนเอง และท่ีสำคัญ
ที่สุดคือมีความสุขในการกระทำประโยชนใหกับ
ประเทศชาติและสืบตอสิ่งที่เปนความดีและความสุข
นี้ไปถึงลูกหลานอันจะเปนประโยชนในการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติตอไป นักเรียนท่ีเรียนรูอยางมี
ความสุขจะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี อันเปนผล
มาจากการเรียนรู โดยผูเรียนไดรับการตอบสนองจาก
การใฝรู การปฏิบัติ การสรางสรรคของตนเอง การใช
ความคิด การใหเหตุผลเก่ียวกับการบริโภค รวมถึง
การเลือกใชทรัพยากรอยางประหยัดดวยการอนุรักษ
และเห็นคุณคา เปนบุคคลที่บริโภคดวยปญญา การที่  

นักเรียนไดทำในส่ิงท่ีตนสนใจ สามารถเรียน
ใหรูความจริง บรรลุความดี ความงาม ความรัก 
อิสรภาพ มีการแบงปนซ่ึงกันและกัน และประสบความ
สำเร็จ (วิชัย วงษใหญ, 2555: 11) สอดคลองกับ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545: 

33-35) กลาวไววานักเรียนที่เรียนรูอยางมีความสุขจะ
มีความรูสึกวาตนไดรับการยอมรับวาเปนมนุษยที่มี
หัวใจและมีความสามารถ ครูมีความรัก เมตตา จริงใจ
ตอตนเอง เห็นคุณคาของชีวิตและความเปนมนุษย
ของตน รับรูความหมายของการมีชีวิตอยู ยอมรับทั้ง

ขอดีและขอดอยของตนเอง รูวิธีการปรับตัวใหอยูใน
สภาพแวดลอมไดโดยไมเสียสุขภาพจิต มีโอกาสเลือก
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เรียนตามความสนใจและความถนัดของตน รูสึกวา
บทเรียนสนุก แปลกใหม จูงใจใหติดตามและอยาก
คนควาหาความรูเพ่ิมเติม อีกท้ังส่ิงท่ีเรียนรูไมสูญเปลา 
สามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได 

 
ความสัมพันธของสมอง และการเรียนรูอยางมี
ความสุข 

สมองมีหนาท่ีควบคุมอารมณ โดยใชคำวา
จิตใจ (Mind) เปนผลของการทำงานของสมองในสวน
ที่เกี่ยวกับความคิด อารมณ จิตสำนึก สมองมีหนาที่
ดแูลความคดิและจติใจ ซึง่ไมเก่ียวกับหวัใจ (Heart) ซึง่
ทำหนาที่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงสวนตาง ๆ ของรางกาย 
กลาวไดวา จิตใจสามารถสงผลตอการทำงานของสมอง
เปรียบเสมือนการทำสมาธิที่ชวยลดความเครียดและ
เพิม่การหลัง่สารเคมทีีก่อใหเกิดความสขุ เชน โดปามนี
อะดรีนาลีน และเซโรโตนิน ขณะเดียวกันการหล่ังฮอรโมน
คอรตโิซลทีก่อใหเกดิความเครียด กล็ดลง  

สมองมีความสามารถหาความร่ืนรมยได
อยางไมจำกัด เด็กเล็กสวนใหญแสวงหาความสุขจาก
การเรียนรู ซึ่งหากไดรบัการตอบสนองจากพอแมและ
ครูผูสอน เด็กจะเปนผูที่มีความสุขและเห็นคุณคาของ
การเรียนรู การดำเนินชีวิต เม่ือการเรียนรูกอใหเกิด
ความทุกข รางกายจะผลิตคอรติโซลทำลายสมอง
ทำใหสมองทำงานลดลง สูญเสียความสามารถใน
การหาความสุขความสงบท่ีแทจริงในชีวิต การเรียนรู

ลดลง ปญหาในการสญูเสยี ความสามารถท่ีจะหาความ
สขุเปนปญหาอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงในสมองทาง
กายภาพอันเปนเหตุจากความเครียดเร้ือรัง และเน่ืองจาก
ตวักลางในการสงสารเก่ียวกับความจำและความสุขใน
สมองลดลง (ลดัดา หวงัภาษติ, 2557: 61-62) 

ลักษณะของนักเรียนที่มีความสุขในการ 
เรียนรู (วิชัย วงษใหญ, 2555; ศันสนีย ฉัตรคุปต, 
2544; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 
2544; ลัดดา หวังภาษิต, 2557; Nodding, 2003; 
Angus, 2007; UNESCO, 2008;) ประกอบดวย 

1) องคประกอบดานคุณลักษณะ หมาย
ถึง นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางสมดุล เกิดการใฝ 
เรียนรู และเห็นคุณคาในตนเอง มีตัวบงชี้ดังนี้ 

 1.1) ใฝเรียนรู ประกอบดวย มีความ
ตื่นเตน ยินดี ที่จะไดเรียนรูสิ่งใหมๆ อยากถามคำถาม
เก่ียวกับการเรียนท่ีนักเรียนยังไมเขาใจ สนุกกับ 
การไดตอบคำถามของครู ชอบคนควาหาความรู
เพ่ิมเติมจากส่ิงท่ีครูสอน และมุงม่ันท่ีจะทำงานท่ีได
รับมอบหมายใหสำเร็จ 

 1.2) เห็นคุณคาในตนเอง ประกอบดวย 
มีความรูสึกวาตนเองเปนคนท่ีมีความสามารถ มี
ประโยชนตอผูอื่น พอใจในความสามารถของตนเอง 
พอใจผลงานท่ีตนทำ และพอใจท่ีตนเองสามารถปฏิบัติ
งานสำเร็จตามเปาหมาย 

2) องคประกอบดานการเรียนรู หมายถึง 
นกัเรียนไดปฏบิตักิจิกรรมการเรียนรูในบรรยากาศทีเ่อือ้
ตอการเรยีนรูและเนนผูเรยีนเปนสำคัญ มตีวับงชี ้ดงันี ้

      2.1) บรรยากาศการเรียนรู ประกอบดวย 
มีความรูสึกพอใจที่หองเรียนมีแสงสวางเพียงพอ
บรรยากาศในการเรียนมีความเปนกันเอง ทำใหรูสึก
สบายใจ พึงพอใจที่ครูใหโอกาสนักเรียนมีสวนรวม
แสดงความคิดเห็น พึงพอใจท่ีครูใหโอกาสนักเรียนได
แสดงความสามารถและพึงพอใจที่ โ รง เ รียนมี 
แหลงการเรียนรูใหนักเรียนไดคนควาเพ่ิมเติมอยาง
หลากหลาย 

 2.2) การเ รียนรูที่ เนน นักเรียนเปน

สำคัญ ประกอบดวย มีความรูสึกวาเน้ือหาที่เรียน
สอดคลองกับสถานการณปจจุบนั สามารถนำไปใชใน
ชีวิตประจำวันได พึงพอใจท่ีไดรับโอกาสใหซักถาม 

รูสกึสนกุทีไ่ดทำกจิกรรมท่ีหลากหลายในขณะเรียน พงึ
พอใจท่ีครูใชส่ือการจัดการเรียนรูนาสนใจ และพึงพอใจท่ี
ทราบผลการประเมนิเพือ่พฒันาการเรยีนรูของตน 

3) องคประกอบดานสัมพันธภาพ หมาย
ถึง นักเรียนมีความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น ไดแก ครู และ

เพื่อน มีตัวบงชี้ ดังนี้ 

การเสริมพลังเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูของครู 
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 3.1) ความสัมพนัธทีด่กีบัครู ประกอบดวย 
มีความรูสึกไวใจครู ไดรับความรักและความเมตตา
จากครูไดรับกำลังใจในการเรียนจากครู ไดรับความ
ชวยเหลือจากครูเมื่อนักเรียนมีปญหา และมีความสุข
เมื่อไดชวยเหลือครู 

 3.2) ค ว า ม สั ม พั น ธ ที่ ดี กั บ เ พ่ื อ น 
ประกอบดวย ชอบทำกิจกรรมรวมกับเพ่ือน พึงพอใจ
ที่ไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อน ยอมรับความ
คิดเห็นและความสามารถของเพ่ือน มีความสุขที่ให
ความรวมมือในการทำกิจกรรมตาง ๆ และมีความสุข
เมื่อไดชวยเหลือเพื่อน 

วิธีการวัดความสุขในการเรียนรู สามารถ 
วัดโดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) 5 ระดับ การสังเกตขณะดำเนินการ
สอน แลวบันทึกหลังสอน และการประเมินตนเองของ
นักเรียนโดยที่ขอคำถามแตละขอจะมีลักษณะการมุง
เนนคำถามถึงระดับความรูสึกของนักเรียนท่ีมีตอ
สถานการณตางๆท่ีสามารถบงช้ีวานักเรียนมีความ
สุขในการเรียนรูหรือไม 
สมรรถนะการจัดการเรียนรู (Instructional 
Competency) 

สมรรถนะ (Competency) เปนกลุมของ

ความสามารถซ่ึงซอนอยูในตัวบุคคลท่ีสามารถกำหนด
พฤติกรรมของบุคคลในการปฏิบัติงานใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามเกณฑหรือสูงกวาเกณฑ ภายใต
ปจจัยสภาพแวดลอมขององคกร และทำใหบุคคล
มุงมั่นไปสูผลลัพธที่ตองการ ดังน้ัน การพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรูจึงถือเปนกิจกรรมที่ควร
ใหความสำคัญและดำเนินการอยางถูกตองและตอเน่ือง 

 
แนวคิดเรื่องสมรรถนะ (Competency) 

ในปคริสตศักราช 1970 David McClelland 
ศึกษาวาทำไมบุคลากรที่ทำงานในตำแหนงเดียวกัน
จึงมีผลงานท่ีแตกตางกัน เขาไดแยกบุคลากรท่ีมีผล
การปฏิบัติงานดี ออกจากบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติ
งานพอใช แลวจึงศึกษาวา บุคลากรทั้งสองกลุมมีผล
การปฏิบัติงานที่แตกตางกันอยางไร ผลการศึกษาพบ
วา บุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงานดี จะมีส่ิงหน่ึงท่ีเรียก
วา สมรรถนะ (Competency) (อธิพงศ ฤทธิชัย, 2557) 
ตอมาในป ค.ศ.1973 McClelland เขียนบทความ
วชิาการเรือ่ง “Testing for Competence rather than 
Intelligence” ถือเปนจุดกำเนิดของแนวคิดเร่ืองสมรรถนะ
ท่ีสามารถอธิบายบุคลิกลักษณะของคนวาเปรียบเสมือน
กบัภเูขานำ้แขง็ (Iceberg) ตามแผนภาพ      

 

แผนภาพ แบบจำลองภูเขาน้ำแข็ง (The Iceberg Model) 

ที่มา: (ชูชัย สมิทธิไกร, 2550) 

การเสริมพลังเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูของครู 
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จากแผนภาพ อธิบายไดวา คุณลักษณะของ
บุคคลเปรียบเสมือนภูเขาน้ำเข็งที่ลอยอยูในน้ำโดยมี
สวนหน่ึงท่ีเปนสวนนอยลอยเหนือน้ำ ซ่ึงสามารถสังเกต
และวัดไดงาย หมายถึง ความรูสาขาตางๆ ที่ไดเรียน
มา (Knowledge) และสวนของทักษะ ไดแก ความ
เช่ียวชาญ ความชำนาญพิเศษดานตางๆ (Skill) สำหรับ
สวนของภูเขาน้ำแข็ง ท่ีจมอยู ใตน้ำ ซ่ึง เปนสวน 
ที่มีปริมาณมากกวาน้ัน เปนสวนท่ีไมอาจสังเกตได
ชัดเจนและวัดไดยากกวา และเปนสวนท่ีมีอทิธิพลตอ
พฤติกรรมของบุคคลมากกวา ไดแก บทบาทที่
แสดงออกตอสังคม (Social role) ภาพลักษณของ
บุคคลท่ีมีตอตนเอง (Self image) คุณลักษณะสวน
บุคคล (Trait) และแรงจูงใจ (Motive) สวนที่อยูเหนือ
น้ำเปนสวนท่ีมีความสัมพันธกับเชาวปญญาของบุคคล 
ซ่ึงการท่ีบุคคลมีความฉลาด สามารถเรียนรูองคความรู
และทักษะตางๆ ไดนั้น ยังไมเพียงพอท่ีจะทำใหมีผล
การปฏิบัติงานท่ีโดดเดน จึงจำเปนตองมีแรงผลักดัน
เบ้ืองลึก คุณลักษณะสวนบุคคล ภาพลักษณของบุคคล
ที่มีตอตนเอง และบทบาทท่ีแสดงออกตอสังคมอยาง
เหมาะสมดวย จึงจะทำใหบุคคลกลายเปนผูที่มีผล
งานโดดเดนได 

Schoonover Associates เปนสถาบันท่ีมีช่ือ
เสียงดานสมรรถนะ ไดอธิบายถึงความแตกตางของ
ความรู  ทักษะ และแรงจูงใจ/ทัศนคติ กับสมรรถนะ 
ในเชิงเปรียบเทียบ ดังนี้ 

  สมรรถนะ กับ ความรู : ความรูมีความหมาย

เฉพาะพฤติกรรมท่ีกอใหเกิดผลงานท่ีดีเลิศ (Excellent 
Performance) เทาน้ัน ดังน้ัน เฉพาะตัวความรู  
(Knowledge) จะไมถือวาเปนสมรรถนะ ยกเวน

วาความรูในเร่ืองนั้นๆ สามารถนำมาประยุกตใชกับ
พฤติกรรมที่ทำใหเกิดความสำเร็จในงาน จึงจะถือวา
เปนสวนหน่ึงของสมรรถนะ ตัวอยางเชน ความรูและ
ความเขาใจในความไมแนนอนของ “ราคา” ในตลาด 

ถือวาเปนความรู (Knowledge) แตความสามารถใน
การนำความรูและความเขาใจในความไมแนนอนของ
ตลาดมาพัฒนารูปแบบการกำหนด “ราคา” ไดนั้น  
จึงถือวาเปนสมรรถนะ 

สมรรถนะ กับ ทักษะ : ความเกี่ยวของของ
สมรรถนะกับทักษะ (Skill) เปนการใชเฉพาะทักษะที่
กอใหเกิดผลสำเร็จอยางชัดเจน ดังน้ัน ทักษะเพียง
อยางเดียว จะยังไมถือวาเปนสมรรถนะ ตัวอยางเชน 
ความสามารถในการนำเสนอผลิตภัณฑใหม ถือวา
เปนทักษะ (Skill) แตความสามารถในการวางตำแหนง
ผลิตภัณฑใหม (Positioning) ในตลาดใหมีความ
แตกตางจากคูแขง ถือวาเปนสมรรถนะ 

สมรรถนะ กับ แรงจูงใจ/ทัศนคติ : สมรรถนะ
มิใช แรงจูงใจหรือทัศนคติ แตเปนแรงขับเคล่ือนภายใน 
ที่ทำใหบุคคลแสดงพฤติกรรมที่ตนมุงหวังไปสูสิ่งท่ี
เปนเปาหมาย ตัวอยางเชน การตองการความสำเร็จ
เปนแรงจูงใจท่ีกอใหเกิดแนวคิดหรือทัศนคติท่ีตองการ
สรางผลงานที่ดี แต ความสามารถในการทำงานให
สำเร็จตรงตามเวลาที่กำหนด ถือเปนสมรรถนะ 

จากการศึกษาความหมายของสมรรถนะ
ตามแนวคิดของนักการศึกษาท้ังภายในและตาง
ประเทศ จึงสรุปไดวา สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะ
ของบุคคล ไดแก ความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) 
และพฤติกรรมการปฏิบัติงานท่ีสงผลใหการปฏิบัติ

งานบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย (Boyatzis, 1982; 

Mitrani, Dalziel and Fitt, 1992; Spencer and 
Spencer, 1993; Dale and Hes, 1995; อานนทศักด์ิ 
วรวิชญ,2547; วิวรรธน จันเทพย, 2553) 

ดังน้ันสมรรถนะการจัดการเรียนรูจึงหมาย

ถึง คุณลักษณะของบุคคล ไดแก ความรู (Knowledge) 
ทักษะ (Skill) และพฤติกรรมการจัดการเรียนรูที่สงผล
ใหครูสามารถจัดการเรียนรูบรรลุวัตถุประสงคตาม

หลักสูตร และแผนการจัดการศึกษาที่กำหนดไว 

การเสริมพลังเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูของครู 
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สมรรถนะการจัดการเรียนรูของครูที่สงเสริมการ
เรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียน 

สมรรถนะการจัดการเรียนรูที่ส ง เส ริม 
การเรียนรูอยางมีความสุข หมายถึง ความสามารถ
ของครู ดานการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการเรียนรู 
อยางมีความสุขของนักเรียนใหประสบผลสำเร็จ 
ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก 

   1) ดานการออกแบบหนวยการเรียนรู 
หมายถึง การออกแบบหนวยการเรียนรูชัดเจน 
สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด เน้ือหา
วิชามีความตอเนื่อง เชื่อมโยงกับความรูเดิม และ 
การนำไปใชในชีวิตประจำวัน 

   2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู หมายถึง 
การจัดการเรียนรูสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด สงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการ
เรียนรู ฝก ตั้งคำถาม คนควาหาคำตอบ ไดทำงาน
แลกเปลี่ยน และประสานความคิดเห็นรวมกับเพื่อน 

  3) การใชสื่อการเรียนรู หมายถึง สื่อ 
การเรียนรูที่หลากหลาย สอดคลองกับวัตถุประสงค
การเรียนรู/มาตรฐาน/ตัวชี้วัด นักเรียนมีสวนรวมใน
การใชสื่อการเรียนรูรวมกัน ไดสัมผัสของจริงหรือสื่อ
การเรียนรูที่นักเรียนและครูรวมกันสรางขึ้น 

  4) การวัดและประเมินผลการเรียนรู หมาย
ถึง ความสามารถในการระบุเกณฑการประเมินผลท่ี

ชัดเจนสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด 
ระบุวิธีวัดและประเมินผลหลากหลายวิธี เชน นักเรียน
ประเมินตนเอง เนนการประเมินพัฒนาการ ระบุ

เครื่องมือวัดและประเมินผลหลากหลายประเภท 
 

คุณลักษณะของครูที่สงเสริมการเรียนรูอยางมี
ความสุขของนักเรียน 

คุณลักษณะของครูผูสอนท่ีสงเสริมการเรียนรู

อยางมีความสุขของนักเรียน ประกอบดวย 
  1) การเปนผูนำการเรียนรู หมายถึง ครูที่

จัดการเรียนรูดวยการสนทนาสรางความเปนกันเอง

กับนักเรียน มีการช้ีแจงจุดประสงคการเรียนรู เช่ือมโยง
สิ่งท่ีเรียนรูกับความรูเดิมของนักเรียน มีการซักถาม 
ทบทวนขอมูลความรู เพิ่มพูนความเขาใจ เลือกใชสื่อ
เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู ใหโอกาส
นักเรียนมีสวนรวมในการใชสื่อการเรียนรู จัดกิจกรรม
สอดคลองกับเนื้อหา เวลา และนักเรียน 

  2) การสรางบรรยากาศท่ีสงเสริมการ 
เรียนรู หมายถึง ครูผูสอนมีบุคลิกย้ิมแยมแจมใส  
มีอารมณขัน มีความกระตือรือรนในการจัดการเรียนรู 
กระตุนใหนักเรียนคิดและลงมือปฏิบัติ จัดกิจกรรม
การเรียนรูท่ีนักเรียนมีสวนรวม และมีเทคนิควิธีท่ีเราใจ
ใหนักเรียนอยากติดตาม 

  3) ครูมีความรักและเมตตาตอศิษย หมาย
ถึง ครูจัดการเรียนรูโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
ดูแลชวยเหลือนักเรียนใหเกิดการเรียนรู เอาใจใส
นักเรียน อยางท่ัวถึง เสริมกำลังใจนักเรียนอยาง
เหมาะสม และสามารถควบคุมอารมณตนเองไดอยาง
เหมาะสม 

 
การเสริมพลัง (Empowerment) 

การเสริมพลังครู เริ่มตนจากแนวคิดทาง
สังคมวิทยาที่นำมาใชแกปญหาความเหล่ือมล้ำทาง
สังคมเพ่ือใหประชาชนมีการปรับเปลี่ยนจากความ
เช่ือท่ีวา ตนเองไรพลัง มาเปนความเชื่อใหมโดย 
เช่ือในความสามารถแหงตน ดวยเหตุที่พลังเปน
คุณลักษณะแสดงถึงความสามารถหรือความมีอิทธิพล

หรือมีพลังในการควบคุมและตัดสินใจในเรื่องตางๆ ที่
เก่ียวของกับชีวิตและการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย
เพ่ือใหบุคคลมีความเปนอยูที่ดีขึ้น รวมถึงชุมชนเกิด

การพัฒนาท่ียั่งยืน สามารถพ่ึงตนเองได แนวคิดน้ีได
รับการพัฒนาไปสูองคการตางๆ อยางกวางขวางรวม
ทั้งวงการทางการศึกษาเชนเดียวกัน ดวยเหตุที่การ
เสริมพลังเปนการพัฒนาศักยภาพของบุคคลใหปฏิบัติ
งานอยางมีประสิทธิภาพ โดยชวยเปล่ียนวิสัยทัศน

ของบุคคลในการมองตนเองและสังคมอยางสรางสรรค 

การเสริมพลังเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูของครู 
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คือ รูสึกวาตนเองมีคุณคา มีความสามารถ และสามารถ
เปล่ียนแปลงการปฏิบัติงานของตนใหดีขึ้นเ พ่ือ
ประโยชนทั้งตนเองและสังคม ซึ่งแนวคิดพื้นฐานของ
การเสริมพลังมาจากมูลเหตุของความสัมพันธระหวาง
บุคคลและกลไกการจูงใจที่ไดรับอิทธิพลจากปจจัย
ทั้งภายในและภายนอกองคการ 
 
ความหมายของการเสริมพลัง 

การเสริมพลัง(Empowerment) มีรากศัพท
มาจากภาษาละตินวา Passe หมายถึง to be able 
หรือ สามารถจะ ซ่ึงสารานุกรมนิยามศัพทภาษาอังกฤษ
ของเวบสเตอร (Webster’s Encyclopedic Unabridged
Dictionary, 1994: 468) ใหความหมาย 2 นัย คือ  
นัยที่ 1 การเสริมพลัง หมายถึง การใหอำนาจหรือให
อำนาจหนาที่ซึ่งทำใหบุคคลมีสิทธิ มีอิทธิพลเหนือ
บุคคลอ่ืน และสามารถทำใหบุคคลอ่ืนยอมทำตามท่ี
ตนตองการ ภายในขอบเขตอำนาจหนาท่ีที่บุคคลนั้น
มีอยู สวนนัยท่ี 2 การเสริมพลัง หมายถึง การทำให
สามารถ หรือการใหพลังอำนาจในงานซึ่งทำใหบุคคล
สามารถกระทำสิ่งท่ีสอดคลองกับความสามารถที่
บุคคลมี หรือกระทำการรวมกับผูอื่นไดตามที่ตนมี
ความสามารถในดานน้ันๆ การใหคำจำกัดความของ
คำวา การเสริมพลังจะแตกตางไปตามกลุมประชากร
และบริบทที่ซับซอน แตจะมีความหมายสัมพันธ 

กับความหมายของสิ่งท่ีจะศึกษาหรือศาสตรในสาขา
ที่นำไปใช 

จากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษา 
ชาวตางชาติและนักการศึกษาไทยซ่ึงไดใหความหมาย

ของการเสริมพลังสรุปไดวา การเสริมพลังเปน 
กระบวนการพัฒนา ดวยการสนับสนุน สงเสริม ช้ีแนะ 
ใหบุคคลไดคนพบศักยภาพของตนเอง และพัฒนา

ศักยภาพใหเพ่ิมมากขึ้นอยางตอเนื่อง โดยการเสริม
สรางความเชื่อมั่นในตนเอง ตระหนักในคุณคา 
ของตนเอง สามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเอง และ
ภาคภูมิใจในงานที่ทำ 

การ เส ริมพลั งมีความสำคัญและเปน
ประโยชนตอตัวครู ทีมงาน โรงเรียน และชุมชน ซึ่งมี
สวนชวยสนับสนุนการจัดการศึกษาใหบรรลุจุดมุงหมาย 
สงผลใหนักเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เกิดผล
สัมฤทธ์ิตามที่คาดหวัง การดำเนินการเสริมพลังของ
ครูใหบรรลุเปาหมายในเบ้ืองตน จำเปนตองทำความ
เขาใจแนวความคิดหลักที่เกี่ยวของกับการเสริมพลัง
ครู ที่ประกอบดวยแนวความคิดอันนำมาสูการเสริม
พลังและแนวความคิดท่ีนำการเสริมพลังสูการปฏิบัติ 
เพื่อนำไปสูการวางแผน การปฏิบัติ การประเมินผล 
และปรับปรุงการดำเนินการเสริมพลังอยางมีระบบ 
เปนไปในทิศทาง เดียวกัน 

   
หลักการเสริมพลังของครู 

จากการศึกษาหลักการเสริมพลังของนักการ
ศึกษาจากตางประเทศ สรุปไดวา การเสริมพลัง 
ของครูควรมีหลักการดังตอไปนี้ (1) สรางบรรยากาศ
การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน (2) สงเสริมความรู 
ทักษะ ทัศนคติที่เปนพลังในการปฏิบัติงาน และ (3) 
สนับสนุนใหแสดงออกซ่ึงความรู ทักษะ และทัศนคติ
ที่เสริมพลังในการปฏิบัติงาน (Short and Greer, 
1997; Gutierrez et al., 1998; Blas? and Blas?, 
2001) 

 
กระบวนการเสริมพลัง 

กระบวนการเสริมพลังท่ีจะนำเสนอใน

บทความนี้ มาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวของกับการเสริมพลังของนักการศึกษาท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ สรุปไดวากระบวนการเสริม

พลังเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูของครู 
ที่สงเสริมการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียน  
(สุดหทัย รุจิรัตน, 2558:)  มี 4 ขั้นตอน ไดแก 
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1) ขั้นวิเคราะหสภาพ (Need Analyzing 
Phase) 

ข้ันวิเคราะหสภาพปจจุบัน และความตองการ
ในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูของครูเพื่อ
นำไปสูการวางแผนการพัฒนาตอไป 

2) ขั้นการวางแผน (Interactive Planning 
Phase) 

ข้ันการวางแผนการเสริมพลังรวมกันระหวาง 
ผูเสริมพลังและผูรับการเสริมพลัง (Collaborating) 
โดยการประมวลผล จัดลำดับความตองการจำเปน 
วางแผนและกำหนดการขับเคลื่อนรูปแบบการเสริม
พลังใหมีประสิทธิภาพ 

3) ขั้ น ก า ร เ ส ริ มพลั ง อ ย า ง ต อ เ นื่ อ ง  
(Continue Empowering Phase)  

ขั้ น กา ร เ ส ริมพ ลั งอย า งต อ เ น่ื อ ง เป น 
การสงเสริม สนับสนุน (Supporting) ใหครูเกิด 
ความม่ันใจวาตนเองมีศักยภาพเพียงพอในการจัดการ
เรียนรูโดยอาศัยการสรางแรงจูงใจ ใหขอมูล เพ่ิมพูน 
ความรู นำสูการพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังน้ี   
3.1) การสรางแรงจูงใจ (Motivating) ดวยการกระตุน
ใหครูผูสอนตระหนักในคุณคาของวิชาชีพครู เกิดความ
รักความศรัธาในวิชาชีพครู โดยการถอดบทเรียน 
จากบุคคลตัวอยางในวิชาชีพครู แลกเปล่ียนเรียนรู
กับเพื่อนรวมวิชาชีพ และการใหกำลังใจซึ่งกันและกัน 

 3.2) ใหขอมูล (Informative) ดวยการ
กระตุนขอมูลความรูเดิม และเพ่ิมเติมขอมูลความรู
ใหมใหแกครูผูสอน เก่ียวกับการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริม

ใหเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข โดยศึกษาเทคนิค
วิธีการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการเรียนรูอยางมีความ
สุขของนักเรียน รวมถึงการฝกปฏิบัติ (Training)  
การออกแบบการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการเรียนรู
อยางมีความสุขของนักเรียน การถอดบทเรียนจาก

การศึกษาตัวอยางการจัดการเรียนรูสงเสริมการ 

เรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียน การแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณการจัดการเรียนรูระหวางครูผูสอน 

 3.3) เพิ่ มพู นความรู และความรั ก  
(Increasing) ดวยการใหโอกาสครูนำขอมูลความรู
จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและจากการแลกเปล่ียน
เรียนรู ไปประยุกตใชอยางสรางสรรค(Creating) ดวย
ความเปนอิสระ(Autonomy) ในการจัดการเรียนรูของ
ตนเองสรางองคความรูดวยความมั่นใจ 

 3.4) นำสูการพัฒนา (Developing) 
ดวยการแลกเปล่ียนเรียนรู ใหขอมูลยอนกลับ (Positive 
Reflective) เพื่อกระตุนการเรียนรูตอยอด 

4) ขั้ นการประ เมิ นผลการ เสริ มพ ลัง  
(Evaluating Phase)  

ขั้นการประเมินผลการเสริมพลัง เปนการ
สรุปผลการเสริมพลังเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรูที่สงเสริมการเรียนรูอยางมีความสุข โดยการ
นำเสนอขอมูล รวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู                

  
บทสรุป 

การเสริมพลัง เปนกระบวนการพัฒนา ดวย
การสนับสนุน สงเสริม ชี้แนะ ใหครูไดคนพบศักยภาพ
ของตนเอง และพัฒนาศักยภาพใหเพ่ิมมากข้ึนอยาง
ตอเน่ือง เปนแนวคิดท่ีมีความสอดคลองกับสถานการณ
ในสังคมศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงดานสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมอยาง
รวดเร็ว แนวคิดน้ีมีความสำคัญ เพราะเปนการพัฒนา

ศักยภาพของครูใหสามารถทำงานอยางมีประสิทธิภาพ
โดยชวยใหครูเปล่ียนทัศนคติเก่ียวกับการมองตนเอง
และสังคมอยางสรางสรรค มีความรูสึกวาตนเองมี

คุณคา มีความสามารถ และสามารถเปล่ียนแปลง
การจัดการเรียนรูของตนใหดีขึ้นเพื่อประโยชนแก
นักเรียน ซึ่งเม่ือนักเรียนมีความรูจะสรางความสุข 
ในการดำรงชีวิตและสงเสริมใหสังคมและประเทศชาติ
สงบสุขตอไป 
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การศึกษารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการโคชและ 
การจัดการเรียนรูของครู ที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะ
การคิดแกปญหา 
The Study of Development Model of Teacher’s Coaching and Teaching 
to Enhance Problem Solving Skills in Learners 

 
มยุรี เจริญศิริ* 

 

บทคัดยอ 

การนิเทศการสอน เปนกิจกรรมเพื่อชวยเหลือสนับสนุนใหครูปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน  
ที่สรางความเจริญกาวหนาใหกับนักเรียน โดยเนนความเปนประชาธิปไตย ความรวมมือ การสราง 
ขวัญกำลังใจ และการมีมนุษยสัมพันธที่ดีรวมกัน การนิเทศการสอนแบบพี่เลี้ยง (Mentoring) เปนการใหผูที่มี
ความรูความสามารถ หรือเปนที่ยอมรับ หรือผูบริหารในหนวยงานเปนผูใหคำปรึกษา และแนะนำชวยเหลือรุน
นองหรือผูที่มีความสามารถในระดับต่ำกวา (Mentee) ในเรื่องท่ีเปนประโยชนตอการทำงานเพ่ือพัฒนา 
ใหมีศักยภาพสูงขึ้น โดย Mentor จะเปนแมแบบ และเปนผูสอนงานให Mentee รวมทั้งใหกำลังใจ สนับสนุน
และใหความชวยเหลือ โดยใหโอกาสหรือเวทีที่จะแสดงผลงาน แสดงฝมือ และความสามารถในการทำงาน  
การนิเทศแบบใหคำชี้แนะ (Coaching) คือการชวยเหลือ แนะนำ จากเพ่ือนครูในโรงเรียนเพ่ือการพัฒนา 
ประสิทภาพดานการเรียนการสอน และงานอื่นๆ ของครูใหดียิ่งข้ึน ผานการปรึกษาหารือ พูดคุยซ่ึงกันและกัน 
การโคชเปนบทบาทของครูผูสอนยุคใหมที่จะชวยพัฒนาการจัดการจัดการเรียนการสอนอันเปนวิชาชีพ 
ของตนเองใหกาวหนาและพัฒนายิ่งขึ้น  

 

Instructional Supervision Activities to support teachers and improve teaching and learning 
development. By emphasizing the democratic partnership to build morale and have a good 
relationship together. Supervision teaching mentor (Mentoring) is that those who are competent or 

acceptable or executive agency as a consultant. Advisor Advice and help the younger generation 
who have the ability to lower levels (Mentee) in a matter that would benefit the work to develop the 
potential rise. Mentor is a mother and a coach to Mentee including encouraging. Support and 
assistance provide an opportunity to showcase craft shows and the ability to work. Supervision 
and guidance (Coaching) is to help guide the teachers in the school to develop   teaching and 

other work of the teachers better by consultation talking to each other .The coach’s role is to help 
new teachers develop teaching as a profession, manage their own progress. 

* ศึกษานิเทศก กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลนครออมนอย จังหวัดสมุทรสาคร 
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 บทนำ 
ปจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ

สิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ในขณะที่
โลกแหงเทคโนโลยีกาวหนาและพัฒนาน้ัน สงผลใหการ
ศึกษาอื่นๆเปลี่ยนไปจากสังคมเดิม กลายเปนสังคมที่
มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเขาสูประชาคม
อาเซียนน้ัน ครูในศตวรรษท่ี 21 ยังคงเปนหัวใจของ
การปฏิรูปการเรียนรูและเปนบุคคลที่มีความสำคัญ
ตอการศึกษาของประเทศ ดังน้ันครูจึงตองพัฒนาตนเอง
ใหมีสมรรถนะของการเปนครูมืออาชีพ ประเทศไทย
เปนหน่ึงในหลายประเทศท่ีใหความสำคัญในการพัฒนา
ศักยภาพของครูใหมีสมรรถนะและมีความสามารถ 
ที่เพียงพอตอการเปนหน่ึงในเสาหลักของการพัฒนา
ประเทศ ดังน้ันครูจำเปนตองมีการจัดการเรียน 
การสอน และพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ ไมวาจะ
เปน การพัฒนาความสามารถดานการสอน โดยการ
จัดการองคความรูที่จะสอนอยางมีคุณภาพท้ังในแง
การพัฒนาความรอบรูในเน้ือหาสาระท่ีจะสอนอยาง
ลึกซ้ึง การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนสำคัญ
โดยเนนการอบรมสั่งสอนที่พัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพ
กาย สุขภาพจิต เพื่อใหอยูรวมกับผูอื่นในสังคมได
อยางมีความสุขการจัดทำแผนการเรียนรูอยางมีระบบ 
การจัดกิจกรรมเพื่อใหผู เรียนคิดเปนทำเปนและ 
แกปญหาไดมีการใชนวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ
เพ่ือการจัดการเรียนรูและมีการวัดประเมินคุณภาพ 
ผูเรียนจากผลการเรียนรูตามสภาพจริงซ่ึงสอดคลอง

กับการจัดการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ที่มุงใหผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียน

รูและพัฒนาตนเอง โดยถือวาผูเรียนสำคัญท่ีสุด  
(คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545) 

ความรู เ กิดจากการสรางความสัมพันธ 
หรือเช่ือมโยงระหวางส่ิงท่ีพบเห็น (สิ่งท่ีเรียนรูใหม) 
กับความรูการศึกษาธรรมชาติการเรียนรู จากปจจัย

ภายนอกของผูเรียน ไดแก ตัวแปรเก่ียวกับครู 
บุคลิกภาพของครู การแสดงออกความกระตือรือรน 
การใหคำชมเชย ไปสูปจจัยภายในของผูเรียน ไดแก 
ความรูความเขาใจที่มีอยูเดิมของผูเรียน หรือความรู
เดิมของผูเรียน มโนมติที่คลาดเคล่ือน ความจำ  
ความสามารถในการจัดกระทำกับขอมูล การเสริม
แรง ความต้ังใจ แบบแผนทางปญญา(Wittrock, 1985) 
ปจจัยภายในเหลานี้ มีสวนชวยใหเกิดการเรียนรู 
อยางมีความหมาย และพบวา ความรูเดิมมีสวน
เก่ียวของและเสริมสรางความเขาใจของผู เรียน  
แนวคิดนี้ มีรากฐานมาจากปรัชญา คอนสตรัคติวิสท 
(Constructivism) ที่เชื่อวาการเรียนรูเปนกระบวน
การท่ีเกิดข้ึนภายในตัวผูเรียน ผูเรียนเปนผูสรางสรรค 
ความรู (Construct)ความเขาใจท่ีมีอยูเดิมเด็กจะสราง
แนวคิดหลัก และเกิดการเรียนรูอยูตลอดเวลา โดย 
ไมจำเปนตองมีการเรียนการสอนภายในหองเรียน
เทานั้น แตการเรียนรูจะไดจากสิ่งแวดลอมเปนสำคัญ 
นอกจากน้ีการเรียนรูตามแนวคิดของคอนสตรัคติวิสท  
(Constructivism) จะเกดิขึน้ไดตามเงือ่นไข ดงัตอไปน้ี 

1) การเรียนรูเปน Active Process ที่เกิด
ขึ้นเฉพาะตัวบุคคล การสอนโดยวิธีบอกเลา ซึ่งจัด
เปนpassive process จะไมชวยใหเกิดการพัฒนา
แนวความคิดหลักมากนัก แตการบอกเลาก็จัดเปนวิธี
ใหขอมูลทางหนึ่งได 

2) ความรูตางๆ จะถูกสรางขึ้นดวยตัวของ 

ผูเรียนเอง โดยใชขอมูลท่ีไดรับมาใหม รวมกับขอมูล
หรือความรูเดิม ท่ีมีอยูแลวจากแหลางตาง ๆ เชน สังคม 
สิ่งแวดลอม รวมทั้งประสบการณเดิม มาเปนเกณฑ

ชวยการตัดสินใจ 
3) ความรูและความเชื่อของแตละคนจะ

แตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นกับสิ่งแวดลอม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และส่ิงท่ีผูเรียนไดพบเห็น ซึ่งจะถูกใชเปน
พื้นฐานในการตัดสินใจ และใชเปนขอมูลในการสราง

แนวคิดใหม 
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4) ความเขาใจจะแตกตางจากความเช่ือโดย
สิ้นเชิง และความเชื่อจะมีผลโดยตรงตอการสราง
แนวคิดหรือการเรียนรู 

เน่ืองจาก คอนสตรัคติวิสท (Constructivism)  
ไมมีแนวปฏิบัติหรือวิธีการสอนอยางเฉพาะเจาะจง 
ดังนั้น นักการศึกษาโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตรศึกษา 
ซึ่งเปนกลุมแรกที่นำความคิดของ คอนสตรัคติวิสท  
(Constructivism) นี้มาใช จึงไดประยุกตใชวิธีการ
สอนตางๆ ที่มีผูเสนอไวแลว และพบวามีวิธีการสอน 
2 วิธีที่ใช ประกอบกันแลวชวยใหแนวคิดของ คอนสต
รัคติวิสท ประสบความสำเร็จในการเรียนการสอนเปน
อยางดี ซึ่งตามแนวคิดของ คอนสตรัคติวิสท ไดเนน
วาการเรียนรูของนักเรียนเกิดขึ้นดวยตัวนักเรียนเอง 
วิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมก็คือ การเรียนรูดวย
การสืบสอบ (Inquiry) ประกอบกับการเรียนรูแบบ
รวมมือ (Co-Operative Learning) 

แนวคิดของปรัชญาการสรางความรู อธิบาย
วา การเรียนรูเปนกระบวนการท่ีเกิดภายในตัวบุคคล
บุคคลเปนผูสรางสรรคความรูเอง จากการสัมพันธสิ่ง
ที่พบเห็นกับความรูความเขาใจ ที่มีอยูเดิม เกิดเปน
โครงสรางทางปญญา (cognitive structure) 

ดังนั้นการจัดการเรียนรูแบบโครงงานรวม
กับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนแนวทาง
หน่ึงท่ีจะพัฒนาผูเรียนในดานทักษะกระบวนการเรียนรู
โดยการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกัน ตาม

ความสนใจ เปนการเรียนรูที่ใชเทคนิคหลากหลายรูป
แบบนำมาผสมผสานกัน ไดแก กระบวนการกลุม 
การฝกคิด การแกปญหา การเนนกระบวนการ  
การสอนแบบปริศนาความคิด และการสอนแบบรวม
กันคิด ทั้งนี้มุงหวังใหผูเรียนเรียนรูเรื่องใดเร่ืองหน่ึง

จากความสนใจอยากรูอยากเรียนของผูเรียนเอง โดย
ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร และการสืบเสาะ
หาความรู ผูเรียนจะเปนผูลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ 

เพ่ือคนหาคำตอบดวยตนเอง เปนการเรียนรูที่มุงเนน
ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรงกับแหลงความรู

เบื้องตน ผูเรียนสามารถสรุปความรูไดดวยตนเอง  
ซึ่งความรูที่ผูเรียนไดมาไมจำเปนตองตรงกับตำรา แต
ผูสอนจะสนับสนุนใหผูเรียนศึกษาคนควาเพ่ิมเติม
จากแหลงการเรียนรูและปรับปรุงความรูท่ีไดใหสมบูรณ 
สื่อการเรียนการสอนเปนปจจัยที่สงผลตอการเรียน  

จุดมุงหมายของการเรียนวิทยาศาสตร
นอกจากตองการใหนักเรียนมีความรูความเขาใจใน
เนื้อหาสาระของวิชาวิทยาศาสตร แลวยังตองการให
นักเรียนมีทักษะการคิดแกปญหา มีความใฝรู ซ่ือสัตย 
และมีใจเปนกลางมีความเพียรพยายาม และเอียด
รอบคอบกอนตัดสินใจเน่ืองจากทักษะการคิดแกปญหา
ถือวาเปนพ้ืนฐานท่ีสำคัญท่ีสุดของการคิดท้ังมวล 
การคิดแกปญหาเปนสิ่งสำคัญตอวิถีการดำเนินชีวิต
ในสังคมของมนุษย ซึ่งจะตองใชการคิดเพื่อแกปญหา
ท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา ทักษะการคิดแกปญหาเปนทักษะท่ี
เก่ียวของและมีประโยชนตอการดำรงชีวิตท่ีวุนวาย
สับสนไดเปนอยางดี ผูที่มีทักษะการคิดแกปญหาจะ
สามารถเผชิญกับภาวะสังคมที่เครงเครียดไดอยาง
เขมแข็ง ทักษะการแกปญหาจึงมิใชเปนเพียงการรูจัก
คิดและรูจักการใชสมองหรือเปนทักษะท่ีมุงพัฒนา
สติปญญาแตเพียงอยางเดียวเทาน้ัน แตยังเปนทักษะ 
ที่สามารถพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด คานิยมความรู  
ความเขาใจในสภาพการณของสังคมไดดีอีกดวย 

การนิเทศการศึกษามีความจำเปนอยางย่ิง
ตอสถานศึกษา เน่ืองจากสังคมโลกมีการเปล่ียนแปลง 

อยางรวดเร็ว ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งสงผลใหการศึกษา
ตอง มีการเปล่ียนแปลงตาม เพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบาย จุดหมาย หลักการ โครงสรางและมาตรฐาน
หลักสูตรของ ชาติ ผูที่มีบทบาทสำคัญในการนำ 

การเปล่ียนแปลงไปสูการพัฒนาการเรียนการสอน 
คือ ครูผูสอน การชวยเหลือครูผูสอนใหกาวทันการ
เปลี่ยนแปลง จะสงผลตอคุณภาพของนักเรียนใหดี

ตอไป ดังนั้น เพ่ือเปนการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนของครูใหเกิดความเขมแข็ง สามารถจัดการ 

การศึกษารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการโคชและการจัดการเรียนรูของครู 
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เรียนรู ไดอยางมีประสิทธิภาพจึงมีความจำเปนตองมี
การนิเทศการสอนเพ่ือ ชวยใหครูมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ไดแลกเปล่ียนประสบการณซึ่งกันละกัน ครูผู
สอนแตละคนสามารถสังเกตการณทำงานหรือการ
สอนของครูคนอ่ืนๆ เพ่ือนำมาปรับปรุงการสอนของ
ตนเอง และยังไดแลกเปลี่ยนวัสดุอุปกรณการสอน 
และไดรับรูวิธีการใหม ๆ เพ่ือปรับปรุงการสอนของ
ตนเอง  

การนิเทศแบบใหคำชี้แนะ เปนกระบวนการ
หน่ึงท่ีมีความสำคัญในการชวยเหลือใหการจัดการ
เรียนรูใหเปนไปอยางมีคุณภาพ ผูที่มีบทบาทสำคัญ 
คือ ศึกษานิเทศก รวมทั้งเครือขายการนิเทศที่เขามามี
สวนรวมในการนิเทศการศึกษา การดำเนินการเพื่อ
เพ่ิมศักยภาพในการจัดการเรียนรูใหแกครูและผูบริหาร
สถานศึกษา ใหสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ
และไดมาตรฐาน การนำเทคนิคการนิเทศแบบใหคำ
ชี้แนะ (Coaching) มาใชในการนิเทศการศึกษา จึง
เปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยในการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนได 
นอกจากน้ียังเปนวิธีการพัฒนาสมรรถภาพการทำงาน
ของครู โดยเนนไปที่การทำงานใหไดตามเปาหมาย
ของงาน หรือการชวยใหสามารถนำความรูความเขาใจ
ที่มีอยูและหรือไดรับการอบรมมา ไปสูการปฏิบัติได
อยางมีประสิทธิภาพ การใหคำช้ีแนะมีลักษณะเปนก
ระบวนการ ที่ตั้งอยูบนหลักการของการเรียนรูรวมกัน 

(Co-Construction) โดยยึดหลักวาไมมีใครรูมากกวา
ใคร จึงตองเรียนไปพรอมกันเพ่ือใหคนพบวิธีการแกไข
ปญหาดวยตนเอง ครูแตละคนสามารถใหความ
ชวยเหลือเพ่ือนครูดวยกันเพ่ือตัดสินใจเก่ียวกับปญหา
การสอน และเปนกระบวนการท่ีทาทายความสามารถ

ของครูใหมีความคิดเชิงนามธรรมสูงข้ึน ในขณะปฏิบัติ
งานครูผูสอนจะไดรับขอมูลยอนกลับซึ่งเปนผลมา
จากการประเมิน ขอมูลเหลานี้จะสะทอนใหเห็นถึง

ขอดีขอเสียของการปฏิบัติงานรวมท้ังแนวคิดหลาย
แนวทางท่ีจะเปล่ียนแปลงการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน เห็นไดวาวิธกีารดังกลาวจะเปนวิธหีน่ึงท่ีจะ
ชวยพฒันาการเรยีนการสอนใหมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา 

1. ความหมายและรปูแบบของการนเิทศ 
 เมตต เมตตการุณจิต (2543) กลาวถึง

ความหมายของการนิเทศการศึกษาไววาเปนการให
คำปรึกษา แนะนำและใหความชวยเหลือตอกิจกรรม
การเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงใหไดผลตามเกณฑ 
ที่กำหนดไว 

  
กลิคแมน (Glickman) (1990) ไดให

ความหมายของการนิเทศการศึกษาไววา เปนเรื่อง
ของงานกับปจจัยตางๆ ที่เ ก่ียวกับการปรับปรุง 
การเรียนการสอน การนิเทศมาจากภาษาอังกฤษ  
วา Supervision ซึ่งแปลวา การดูแล การควบคุม  
การตรวจตราสวนความหมายในภาษาไทยตามพจนานุ
กรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2552 แปลวา ชี้แจง
แสดง จำแนก แตการนิเทศในความหมายท่ีใชทาง 
การศึกษามีดังนี้ 

การนิเทศการสอน เปนกิจกรรมเพ่ือชวยเหลือ
สนับสนุนใหครูปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 
ที่สรางความเจริญกาวหนาใหกับนักเรียน โดยเนน
ความเปนประชาธิปไตย ความรวมมือ การสราง 
ขวัญกำลังใจ และการมีมนุษยสัมพันธที่ดีรวมกัน  

(วัชรา เลาเรียนดี 2552ก:5) เปนการใหความชวยเหลือ
ครูในโรงเรียนใหประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลัก ไดแกการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน หรือการสรางเสริมพัฒนาการของนักเรียน
ทุกดาน ทั้งดานรางกาย สังคม อารมณจิตใจ และ

สตปิญญา ใหเตม็ตามศกัยภาพ (กรองทอง จริเดชากลุ 
2550:4) การนิเทศการสอนจึงเปนการปฏิบัติรวมกัน
ของผูนิเทศ ผูบริหารโรงเรียน และบุคคลอื่น ๆ 
ในระดับหนวยงานสวนกลางเพ่ือพัฒนาการเรียน 

การสอน การพัฒนาหลักสูตร และหรือการนำหลักสูตร
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ไปใช (Associattion for Supervision and Curriculum 
Development:ASCD,cited by Wiles and Bondi 
2004:13) 

การนิเทศยังมีความหมาย ในมุมมองของ
กระบวนการนิเทศการศึกษาหรือกระบวนการใชภาวะ
ผูนำเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาการเรียน
การสอน หรือเปนการเพ่ิมคุณภาพของนักเรียนให
เปนเปาหมายของการศึกษา(ปรียาพร วงศอนุตรโรจน 
2548:15;Komoski 1997,cicted by Wiles and Bondi 
2004:13) 

สรุปการนิเทศการสอน หมายถึง กระบวนการ
ความรวมมือระหวางกันของบุคลากรทางการศึกษา 
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผูเรียนใหบรรลุเปาหมายของการศึกษา 

 1.1 แฮริส (Harris) (1985) แบงการ
นิเทศตามลักษณะที่เดนของการนิเทศ ได 2 แบบ 
ไดแก 

  1) การนิเทศแบบเนนการใหคำ
แนะนำ (Tractive Supervision) ผูนิเทศจะใหคำแนะนำ
ตาง ๆ ใหผูไดรับการนิเทศไปปรับปรุงแกไข 

  2) การนิเทศแบบเนนความเปน
พลวัต (Dynamic Supervision) ผูนิเทศจะเปนผูจุด
ประกายทางความคิดใหผูไดรับการนิเทศนำไปปฏิบัติ 
ผูไดรับการนิเทศสามารถใชความรู ความสามารถ

และประสบการณเพ่ือนำมาปรับปรุงการสอนใหเหมาะ
กับสภาพความเปนจริง 

 1.2 ดี เทนเนอร และ แอล เทนเนอร  

(D. Tanner and L. Tanner, 1987) แบงการนิเทศ
ตามลักษณะของผูนิเทศได 4 แบบ ไดแก 

  1) การนิ เทศแบบตรวจตรา  
(Inspection Supervision) เปนการนิเทศที่เกาแก
และใชมานาน ผูนิเทศจะตรวจการทำงานของสถาน
ศกึษาใหเปนไปตามกฎเกณฑของหลกัสตูรทีก่ำหนดไว 

  2) การนิเทศแบบเนนผลงาน  
(Supervision as Production) เปนการนิเทศ เพ่ือดู
ผลงานของสถานศึกษาวาสามารถผลิตผูเรียนออกสู
สังคมอยางมีประสิทธิภาพหรือไม อาจเรียกไดอีกอยาง
วา การนิเทศแบบวิทยาศาสตร เพราะมีการวางแผน
การทำงานอยางเปนระบบที่ชัดเจนและสามารถตรวจ
สอบยอนกลับได 

  3) การนิเทศแบบคลินิก (Clinical 
Supervision) เนนการนิเทศท่ีการปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอนในลักษณะท่ีพิจารณาและแก ไข 
ของผูไดรับการนิเทศ ซึ่งจะมุงใหผูไดรับการนิเทศ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนใหมีความ
เหมาะสม โดยผูนิเทศและผูไดรับการนิเทศจะไดพบปะ
เผชิญหนากันและรับคำแนะนำไปปรับใชตาม 
ความเหมาะสมของการใชงาน 

  4) การนิเทศแบบเนนการพัฒนา 
(Developmental Supervision) การนิเทศแบบนี้เนน
พัฒนาผูไดรับการนิเทศ ใหมีความรูความสามารถใน
การแกไขปญหาของตนเองได ตามสถานการณที่เกิด
ขึ้นในสถานศึกษา กลิคแมน (Glickman,1990)  
ไดแบงการนิเทศแบบนี้ เปน 3 วิธีคือ วิธีที่มีการชี้นำ 
ไมมีการช้ีนำ และวิธีผสมผสาน โดยพิจารณาตาม
ความสามารถของผูไดรับการนิเทศ 

  5) การนิเทศแบบโคช (Coaching) 

การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
(Learning Organization) บุคลากรในสถานศึกษา
ตองมีการเรียนรูอยูตลอดเวลา และเรียนรูอยางตอเน่ือง 

ซึ่งการนิเทศเปนเทคนิคหน่ึงที่สำคัญท่ีจะชวยสงเสริม
การเรียนรูใหกับครู อันจะเปนตัวจักรสำคัญที่จะนำไป
สูความสำเร็จ โดยมุงเนนใหครูมีความสามารถ มีผล
การปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน และสถานศึกษาท่ีมีความพรอมท่ี
จะรับการเปลี่ยนแปลง 
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แผนภาพ  แสดงหลักการนิเทศแบบใหคำชี้แนะ 

2. หลักการ แนวคิด ความสำคัญและ
ความหมายของการนิเทศแบบใหคำชี้แนะ 

 2.1 หลกัการของการนเิทศแบบใหคำชีแ้นะ 
      1) การสรางความสัมพันธและ

ความไววางใจ (Trust and Rapport) ระหวางผูชี้แนะ

กับครูรายบุคคลหรือกลุมครู มีสวนสำคัญท่ีทำใหการ
ดำเนินการช้ีแนะเปนไปอยางราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ  

  2) การเสริมพลังอำนาจการช้ีแนะ
เปนกระบวนการท่ีชวยใหครูไดคนพบพลัง หรือวิธี

การทำงานของตนเอง เปนวิธีการท่ีทำใหเกิดความ
ยั่งยืนและครูสามารถพ่ึงพาความสามารถของตนเอง
ได เปาหมายปลายทางของการช้ีแนะ คือ การใหครู

สามารถพัฒนาการเรียนการสอนไดดวยตนเอง สามารถ
กำกับตนเอง (Self-Directed) ได ในระยะแรกที่ครูยัง
ไมสามารถทำดวยตนเองไดเพราะยังขาดเคร่ืองมือ 
ขาดวิธีการคิด และกระบวนการทำงาน ผูชี้แนะจึง
เขาไปชวยเหลือในระยะแรก จนกระท่ังครูไดพบวา

ตนเองสามารถทำไดดวยตนเอง 
  3) การทำงานอยางเปนระบบ  

(Systematic Approach) การดำเนินการอยางเปน
ระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน ชวยใหครูไดจัดระบบการ
คิด การทำงาน สามารถเรียนรูและพัฒนางานไดดียิ่ง
ข้ึน เน่ืองจากการช้ีแนะเปนกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ 
ท่ีตอเน่ือง ในระยะแรกครูอาจไมคุนเคยกับวิธีการเหลา

น้ีมากนักทำใหผูช้ีแนะจำเปนตองออกแบบกระบวนการ
อยางเปนระบบ ที่ชวยใหครูไดเรียนรูไดดวยตนเอง 

  4) กา รพัฒนาอย า งต อ เ น่ื อ ง 
(Ongoing Development) การช้ีแนะเพ่ือใหเกิดการ
เรียนรูและพัฒนาการเรียนการสอนได ใชเวลานานใน
การทำความเขาใจและฝกปฏิบัติใหเกิดผลตาม
เปาหมาย การดำเนินการช้ีแนะจึงเปนการพัฒนาท่ีมี

ความตอเนื่องยาวนาน ตราบเทาท่ีมีความรูใหมทาง 
การสอนเกิดข้ึนมากมาย และมีประเด็นทางการสอน
ที่ตองทำความเขาใจและนำไปใชในการจัดการเรียน

(ongoing development) (onsite coaching) 

(systematic approach) 

(empowerment) (reflection) 

 (focusing) 

 
 (trust and rapport) 

(work on real content) 
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การสอน การดำเนินการช้ีแนะก็ยังคงดำเนินการคู
ขนานไปกับการจัดการเรียนการสอน จนดูเหมือนเปน
งานท่ีไมอาจเรงรอนใหเกิดผลในเวลาอันสั้นได จึง
เปนงานที่ตองคอยเปนคอยไป  

  5) การช้ีแนะแบบมีเปาหมายหรือ
จุดเนนรวมกัน (Focusing) ในโลกของการพัฒนา
บุคลากรครูใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดนั้น มี
เรื่องราวท่ีตองปรับปรุงและพัฒนามากมายหลายจุด 
ดังน้ันนักวิชาการพี่เลี้ยงจึงตองตกลงรวมกันกับคุณ
ครูวาเปาหมายสุดทายท่ีตองการใหเกิดคืออะไร แลว
รวมกนัวางแผน วางเปาหมายยอย ๆ  เพือ่ไปสูจดุหมายนัน้ 

  6) การช้ีแนะในบริบทโรงเรียน (
Onsite Coaching) การปฏิบัติการช้ีแนะมีวัตถุประสงค
เพ่ือชวยใหครูสามารถนำความรู ทักษะการสอนท่ีมี
อยูไปใชในการจัดการเรียนการสอน การประยุกตใช
ความรูและทักษะท่ีดีเกิดข้ึนในสภาพการทำงานจริง  
การดำเนินการช้ีแนะจึงควรเกิดขึ้นในการทำงาน 
ในบริบทของโรงเรียน การดำเนินการช้ีแนะเปน 
การทำงานเชิงลึก เขมขน เปนการชวยใหครูเคลื่อน
จากความรูความเขาใจในการสอนแบบผิวเผิน  
(Surface Approach) ไปสูการทำความเขาใจที่ลึกซึ้ง
มากข้ึน (Deep Approach) (Moon, 2004: 84)  
โดยอาศัยกระบวนการลงมือปฏิบัติ ลงมือทำงาน 
การช้ีแนะ จึงหลีกเล่ียงไมไดที่ตองเขาไปทำงานรวม
กับครูในโรงเรียน  

  7) การชี้ แนะที่นำไปใช ไดจริ ง 

(Work on Real Content) การชี้แนะในประเด็นหรือ
เน้ือหาสาระท่ีเปนรูปธรรม (Being concrete) มี
ลักษณะเปนพฤติกรรมท่ีสามารถสังเกตได ปฏิบัติได

จริง ชวยใหครูสามารถปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียน
การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น การที่ผูชี้แนะ
เปนบุคคลภายนอกโรงเรียน จึงมีขอจำกัด ตรงที่ 
ไมสามารถอยูกับครูไดตลอดเวลา การพบปะครูใน
แตละคร้ังจึงมีคุณคามาก จึงควรใชเวลาท่ีมีจำกัดน้ัน

ใหเกิดประโยชนสูงสุด การช้ีแนะแตละคร้ังจึงเนนไป

ที่การนำความรูหรือทักษะไปใชไดจริง (Knight, 2004
: 33) ไดแนวปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม และเปนข้ันเปนตอน 
ไมเสียเวลาไปกับการอภิปรายหรือพูดคุยกันเชิงทฤษฎี  

 8) การทบทวนและสะทอนผลการ
ดำเนินงาน (After Action Review and Reflection) 
การสะทอนผลการทำงาน (Reflection) เปนวิธีการท่ี
ชวยใหครูไดคิดทบทวนการทำงานท่ีผานมา สรุปเปน
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนครั้งตอไป การ
ชี้แนะจึงใชการสะทอนผล การทำงานนี้เปนเคร่ืองมือ
สำคัญในการเรียนรู จนไดอีกช่ือหน่ึงวา การช้ีแนะ
แบบมองยอนสะทอนผล การทำงาน (Reflective 
Coaching) การชี้แนะชวยใหบุคคลไดสะทอนความ
สามารถของตน เพ่ือหาจุดท่ีตองการความชวยเหลือ 
เปนการชวยเหลือรายบุคคลในการนำความรูไปใชใน
การทำงานและพัฒนาความสามารถของตน ไมใช
การสอนส่ิงใหม จุดพ้ืนฐานของการช้ีแนะอยูบนพ้ืนฐาน
ของความรูหรือทักษะที่มีอยูแลว 

 2.2 แนวคิดของการนิเทศแบบใหคำ
ชี้แนะ (Coaching) 

 การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกร
แหงการเรียนรู (Learning Organization) บุคลากร
ในสถานศึกษาตองมีการเรียนรูอยูตลอดเวลา และ
เรียนรูอยางตอเน่ือง ซึ่งการนิเทศแบบใหคำช้ีแนะ 
เปนเทคนิคหน่ึงท่ีสำคัญท่ีจะชวยสงเสริมการเรียนรู
ใหกับครู อันจะเปนตัวจักรสำคัญท่ีจะนำไปสูความ
สำเร็จ โดยมุงเนนใหครูมีความสามารถ มีผลการปฏิบัติ

งานที่ดีขึ้น และสถานศึกษาที่มีความพรอมที่จะรับ
การเปลี่ยนแปลง 

 เทคนิคการนิ เทศแบบใหคำ ช้ีแนะ  

(Coaching) เปนการใหคำชี้แนะครู โดยผูใหคำชี้แนะ 
(Coach) อาจเปนผูบริหารสถานศึกษา ผูนิเทศภายในท่ี
สามารถเปนผู ใหคำชี้ แนะไดผู ถู ก ใหคำชี้ แนะ  
(Coachee) สวนใหญเปนครูที่อยูในสถานศึกษา
เดียวกัน การนิเทศแบบใหคำชี้แนะ จะเนนไปท่ีการ

พัฒนาผลการปฏิบัติงาน (Individual Performance) 

การศึกษารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการโคชและการจัดการเรียนรูของครู 
มยุรี เจริญศิริ 



121

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 13 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2558-ตุลาคม 2558) 

และพัฒนาศักยภาพ (Potential) ของครู Coaching 
เปนการส่ือสารอยางหน่ึงที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ ระหวางผูบริหารสถานศึกษา และครู เปนการ
สื่อสารแบบสองทาง (Two way Communication) 
ทำใหผูบริหารสถานศึกษา และครูไดรวมกันแกไข
ปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
เชน ปญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนต่ำ  
ผูเรียนออกกลางคัน สื่อที่ใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูไมมีคุณภาพ ซ่ึงการรวมกันแกไขปญหาดังกลาว 
กอใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางผูใหคำช้ีแนะ  
(Coach) และผูถูกใหคำชี้แนะ (Coachee) อยางไร 
ก็ตามการที่จะ Coaching ไดดีนั้น ตองมีความพรอม
ทั้งผูใหคำชี้แนะและผูถูกใหคำชี้แนะ 

 2.3 ความสำคัญของการนิเทศแบบให
คำชี้แนะ (Coaching)  

 กระบวนการ วิธีการในการพัฒนาใน
การพัฒนาครูประจำการนั้นมีหลากหลายมาก  
ซึ่งตางมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงการสอนของ
ครูแตกตางกันไป วิธีการท่ีถือวามีประสิทธิภาพและ
ชวยใหครูไดพัฒนาการสอนไดอยางย่ังยืนวิธีหนึ่ง คือ 
กาสอนงาน เนื่องจากสามารถทำใหครูเกิดความรู 
ทักษะ และสามารถนำความรูไปใชใหเกิดผลใน 
ทางปฏิบัติได ซึ่งเปนเปาหมายปลายทางท่ีมุงหวัง 
ใหเกิดขึ้น  

 Gottesman (2000 : 127) ใหขอมูลไว
วาในการถายโยงทักษะใหม (Transfer /Internalization 
of new Skills) เม่ือเราใชวิธีการถายโยงการเรียนรู
ดวยวิธีการช้ีแนะแก ครู และผูบริหาร ความรูและทักษะ
ใหมจะมีความคงทนมากกวาวิธีการอ่ืนๆ กลาวคือ 
หลังรับการช้ีแนะสามารถจดจำความรูไดถึงรอยละ 
90 และแมวาเวลาจะผานไปนานระดับความรู 
ความเขาใจก็ยังคงอยูที่ระดับรอยละ 90 ดังนี้ 

 

 
 

 
(Know Level or Short Term) 

 
 

(Application Level or Long Term) 

 (Theory) 20% 5% 
 (Demonstration) 35% 10% 

  
(Modeling and Guided Practice) 70% 20% 

 
(Feedback) 80% 25% 

(Coaching) 90% 90% 
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 2.4 ความหมายของการนิเทศแบบให
คำชี้แนะ (Coaching)  

มีผูแปล คำวา coaching แปลโดยงายวา 
การช้ีแนะหรือการสอนแนะ เพราะเปนการบอกทิศทาง

ใหและเสนอแนวทางนั้น สวนจะเลือกเดินทางใดก็ขึ้น
อยูกับการตัดสินใจเลือกของผูรับการชี้แนะเปนหลัก 

การนิเทศแบบใหคำช้ีแนะ (Coaching) 
เปนการสอนงานครูโดยผูสอนงาน (Coach) อาจเปน

ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูนิเทศภายในท่ีสามารถ
เปนผูสอนงานได ผูถูกสอนงาน (Coachee) สวนใหญ
เปนครูที่อยูในสถานศึกษาเดียวกัน การนิเทศสอน
งานจะเนนไป ท่ีการพัฒนาผลการปฏิบัติ งาน 
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(Individual Performance) และพัฒนาศักยภาพของ
ครูใหมีความสอดคลองกับการสอนนักเรียนในแตละ
ระดับ/วิชา 

Coaching เปนการส่ือสารระหวางผูบริหาร
สถานศึกษา และครูเพ่ือรวมกันแกไขปญหาตางๆ ที่
เกิดข้ึนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เชน ปญหาผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนต่ำกวามาตรฐาน  
สื่อที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูไมมีคุณภาพ ซึ่ง
การรวมกันแกไขปญหาดังกลาว และยังกอใหเกิด 
ความสัมพันธอันดีระหวางผูนิเทศและผูถูกสอนแบบ
ใหคำช้ีแนะ อยางไรก็ตามควรมีความพรอมท้ังผูนิเทศ
แบบใหคำชี้แนะและผูถูกสอนแบบใหคำชี้แนะ จึงจะ
เปนการ Coaching ที่ดี 

อัญชลี ธรรมะวิธีกุล (2552: 1-2) ให
ความหมายของการนิเทศแบบใหคำช้ีแนะ (Coaching) 
ไววา การใหคำช้ีแนะครู ในสถานศึกษา ซ่ึงเปนเทคนิค
หนึ่งในการพัฒนาบุคลากรหรือครู ทั้งนี้ ผูนิเทศแบบ
ใหคำชี้แนะ Coach โดยปกติ Coach สามารถเปนได
ทั้งผูบริหารสถานศึกษา ผูนิเทศภายใน สวนผูถูกให
คำช้ีแนะโดยปกติจะเปนครูที่อยูในสถานศึกษา เรียก
ผูถูกสอนวา “Coachee” การใหคำชี้แนะจัดไดวาเปน 
กระบวนการหน่ึงท่ีผูนิเทศใชเพ่ือเสริมสรางและพัฒนา
ครู ใหมีความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) และ
คุณลักษณะเฉพาะตัว (Personal Attributes) ในการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูใหประสบผลสำเร็จตามเปาหมาย
ที่กำหนดไว (Result Oriented) โดยจะตองตกลง
ยอมรับรวมกัน (Collaborative) ระหวางผูนิเทศและ

ครู ทั้งน้ีการนิเทศการใหคำชี้แนะจะมุงเนนไปที่ 
การพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครู (Individual 
Performance) ในปจจุบันแมการใหคำช้ีแนะยังมุง
เนนไปที่การพัฒนาศักยภาพ (Potential) ของครู เพื่อ
ใหครูมีพัฒนาการของความรู ทักษะ และความสามารถ

เฉพาะตัว และมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการ 
เรียนรู ใหสูงขึ้นตอไป เพื่อความกาวหนาในหนาที่การ
งาน อันนำมาซ่ึงตำแหนงท่ีสูงข้ึนตอไปในอนาคต  

นอกจากน้ัน การนิเทศแบบใหคำช้ีแนะ ยังถือไดวา 
เปนรูปแบบของการสื่อสารอยางหน่ึงท่ีเปนทางการ 
และไมเปนทางการระหวางผูนิเทศ และครู หรือเรียก
วา การส่ือสารแบบสองทาง (Two Way Communication)
ที่ผูนิเทศใชในการชี้แจง ทำความเขาใจ และปรับ 
เปล่ียนพฤติกรรมของครู ใหเตรียมความพรอมตอ 
การเปล่ียนแปลงในดานตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นไดอยู
ตลอดเวลา และเปนชองทางในการศึกษาสภาพปญหา 
และอุปสรรคตาง ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู รวม
ทั้งเปนโอกาสอันดีที่ผูนิเทศจะไดรับรูถึงเปาหมาย 
และกลยุทธในการดำเนินงานของสถานศึกษา จาก
การเขารวมประชุมกับผูบริหารและครูในสถานศึกษา                                                                  

จิตตะกานต เทพศิริพันธุ (2554: 1) ให
ความหมายของการนิเทศแบบใหคำช้ีแนะ (Coaching) 
วา หมายถึง การใหคำปรึกษาแนะนำเปนการพบปะ
กันระหวางผูนิเทศกับผูรับการนิเทศ เปนวิธีการพัฒนา
บุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยการแนะนำหรือเรียนรูจากผูชำนาญ (Coach) ใน
ลักษณะท่ีไดรับคำแนะนำหรือเรียนรูไปพรอม ๆ กับ
การปฏิบัติงาน 

การโคช ตรงกับคำในภาษาอังกฤษวา 
Coaching หมายถึงการฝกหรือการทำหนาท่ีในการ
ฝก จากการทบทวนเอกสาร ไมพบคำในภาษาไทย 
แตใชทับศัพทวาการโคช ซึ่งการโคชท่ีใชในทางการ
ศึกษา เปนรูปแบบหน่ึงของการพัฒนาบุคลากรดวย
การนิเทศ ที่มาจากการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน  

(Peer Supervisor) (Wiles and Bondi 2004:270) 
และนักการศึกษาบางทานใหความหมายของคำวา 
การนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน กับการโคชแบบเพื่อน

ชวยเพ่ือน ในความหมายเดียวกัน (Glickman et al
.2010:295)การโคช มีความหมายเดี่ยวกันกับ 
การนิเทศ ในมุมมองท่ีหมายถึง กระบวนการชวยเหลือ 

สงเสริม สนับสนุน ระหวางกันของบุคลากรทาง 
การศึกษา แตการโคชมีจุดเนนท่ีเปนการชวยเหลือซ่ึง
กันและกันของกลุมผูสอนที่เปนเพ่ือนรวมงานและ 

การศึกษารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการโคชและการจัดการเรียนรูของครู 
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มีประสบการณท่ีทัดเทียมกัน รวมกันพัฒนาการจัดการ
เรียนรูของกลุมท้ังฝายท่ีทำหนาท่ีโคชและเปนผูรับ
การโคช (Glatthorn 1990:193;Wiles and Bondi 
2004;270;Sweeny 2008;8) 

สรุปความหมายของ Coaching ไดวา คือ 
ผูบริหารสถานศึกษา หรือผูนิเทศภายใน เปนผูสอน
แบบโคชเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับครู 
ซึ่งจะตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถและมีผล
งานอยูในระดับมาตรฐาน เนนไปท่ีการพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพของครู ในดานการ
วางแผนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรูและสื่อที่
ใชในการจัดกิจกรรม 

 
 2. จุดประสงคของการนิเทศแบบให 
คำชี้แนะ 

 การนิเทศแบบใหคำชีแ้นะ มวีตัถปุระสงค 
เพ่ือชวยใหครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับ 
ผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผูนิเทศจะคอยแนะนำ
ใหคำปรึกษาชวยเหลือ ใหครูสามารถจัดกิจกรรม 
การเรียนรูอยางตอเน่ือง นอกจากผูนิเทศจะสอนแนะ
แลว ยังจะชวยใหครูไดวิเคราะหตนเองใหสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ ในสภาวะ
แวดลอมตาง ๆ และสามารถแกปญหาอุปสรรคใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหหมดไป การนิเทศสอน
งานจะชวยใหครูสามารถสะทอนภาพการปฏิบัติงาน
ของครูเพ่ือใหครูตระหนักวา การจัดกิจกรรมการเรียน

รูนั้น จะตองใชวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางไร 
เพ่ือท่ีจะใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีคุณภาพ จากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูของครู ขณะเดียวกันผูนิเทศ

สอนงานจะใหขอมูล ความรูที่จำเปน ซึ่งครูยังขาดอยู 
ดังนั้นการนิเทศสอนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ไมเพียงขึ้น
อยูกับทักษะของผูนิเทศ และความสามารถในการรับ 
(Receptiveness) ของครูเทานั้น แตยังขึ้นอยูกับ
องคประกอบแวดลอมของการนิ เทศสอนงาน 
ดวย เชน ความชัดเจนของตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI : 

Key Performance Index) ความชัดเจนในเกณฑ 
การประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จ ประสิทธิภาพของ
การใหขอมูลยอนกลับดวยการนิเทศสอนงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ จะชวยใหสภาพแวดลอมการทำงานดี
ดวย การพูดคุยระหวางการนิเทศสอนงาน จะชวยให
ครูเขาใจดีข้ึนวา  ผูนิเทศมีความคาดหวังจากการนิเทศ
อยางไร ทำใหมีการใหขอมูลยอนกลับอยางสม่ำเสมอ 
และเปดโอกาสใหตองคิดถึงมาตรฐานและเกณฑใน
การนำไปสูความสำเร็จ ในขณะปฏิบัติงาน การนิเทศ
สอนงานท่ีมีประสิทธิภาพ จะสัมพันธกับบรรยากาศ
ของการเรียนรู ซึ่งท้ังสองประการน้ีจะสนับสนุนซ่ึงกัน
และกัน 

อัญชลี ธรรมะวิธีกุล (2552: 3-4) กลาวถึง 
การนิเทศแบบใหคำชี้แนะมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. ชวยใหครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู
ใหกับผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผูนิเทศจะคอย
แนะนำใหคำปรึกษาชวยเหลือ ใหครูสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่อง  

2. ชวยใหครูไดวิเคราะหตนเองใหสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ ในสภาวะ
แวดลอมตาง ๆ และสามารถแกปญหาอุปสรรคใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหหมดไป  

3. ชวยใหครูสามารถสะทอนภาพการปฏิบัติ
งานของครูเพ่ือใหครูตระหนักวา การจัดกิจกรรมการ

เรียนรูน้ัน จะตองใชวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางไร 
เพ่ือท่ีจะใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีคุณภาพ จากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูของครู ขณะเดียวกันผูนิเทศ
แบบใหคำช้ีแนะจะใหขอมูลความรูที่จำเปน ซึ่งครูยัง

ขาดอยู  
ดั งนั้ นกา รนิ เ ทศแบบให คำ ช้ี แนะ ท่ีมี

ประสิทธิภาพ ไมเพียงข้ึนอยูกับทักษะของผูนิเทศ 

และความสามารถในการรับ (Receptiveness) ของ
ครูเทาน้ัน แตยังข้ึนอยูกับองคประกอบแวดลอมของ
การนิเทศแบบใหคำชี้แนะดวย เชน ความชัดเจนของ

ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ (KPI : Key Performance Index) 
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ความชัดเจนในเกณฑการประเมินตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ประสิทธิภาพของการใหขอมูลยอนกลับดวยการนิเทศ
แบบใหคำช้ีแนะท่ีมีประสิทธิภาพ จะชวยใหสภาพ
แวดลอมการทำงานดีดวย การพูดคุยระหวางการนิเทศ
แบบใหคำชี้แนะ จะชวยใหครูเขาใจดีขึ้นวา ผูนิเทศมี
ความคาดหวังจากการนิเทศอยางไร ทำใหมีการให
ขอมูลยอนกลับอยางสม่ำเสมอ และเปดโอกาสให
ตองคิดถึงมาตรฐานและเกณฑในการนำไปสูความ
สำเร็จ ในขณะปฏิบัติงาน การนิเทศแบบใหคำช้ีแนะ
ที่มีประสิทธิภาพ จะสัมพันธกับบรรยากาศของการ
เรียนรู ซึ่งทั้งสองประการนี้จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

 
ความหมายของ Mentoring 

Mentoring หมายถึง  พี่เล้ียงท่ีเปนผูที่มี 
ความรู ความสามารถเปนที่ยอมรับ ที่สามารถใหคำ
ปรึกษา และแนะนำชวยเหลือ ครู ใหพัฒนาศักยภาพ
สูงข้ึน เพ่ือสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมี
คุณภาพ พี่เลี้ยงหรือ Mentor จะดูและครู ดังนั้นครูจะ
ไดรับการดูแลจากพ่ีเล้ียง เรียกวา Mentee  บางองคกร
จะเรียกระบบพ่ีเลี้ยง หรือ Mentoring System นี้วา 
Buddy System เปนระบบที่พี่จะตองดูแลเอาใจใส
นอง คอยใหความชวยเหลือ และใหคำปรึกษาแนะนำ 
เมื่อ Mentee มีปญหา สถานศึกษาสามารถกำหนด
ใหมีระบบการเปนพี่เลี้ยงใหกับครู ที่เขามาทำงาน

ใหม ผูเปน Mentor จะเปนผูบริหารสถานศึกษา  
ผูนิเทศภายใน ครูตนแบบ หรือบุคลากรทางการศึกษาท่ี
มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษา ซึ่งเปนผูที่มี
ความรูและประสบการณในการจัดการศึกษา ทั้งน้ี 

คุณสมบัติหลักท่ีสำคัญท่ีบุคคลท่ีเปน Mentor ที่ทำ

หนาท่ีพี่เล้ียงใหแกครูใหมนั้น จะตองเปนบุคคลท่ีมี
ทศันคต ิหรอืความคดิในเชงิบวก (Positive Thinking) 
มีความประพฤติดี สามารถปฏิบัติตนใหเปนตัวอยาง

ที่ดีแก Mentee ได บทบาทและหนาท่ีที่สำคัญของ 
Mentor ไดแกการถายทอดความรูและประสบการณ

ตางๆ ในการจัดการศึกษา ใหแกครูใหมไดรับรู  

รวมถึงจะตองเปนผูใหคำปรึกษาและช้ีแนะแนวทาง
ในการปฏิบัติตน เพ่ือปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคกร
และการตรวจสอบและติดตามผลการใหความรู  
ความเขาใจกับครูใหมดวย 

Mentoring นอกจากจะใชกับครูบรรจุใหม
แลว ยังสามารถนำวิธีการนี้มาใชกับครูที่กำลังปฏิบัติ
งานอยูในสถานศึกษา โดยคุณลักษณะของผูเรียน 
ที่เปน Mentee ในสถานศึกษาควรมีลักษณะสำคัญ
ดังตอไปนี้ 

1. เปนผูที่มีประวัติในการทำงานท่ีประสบ
ความสำเร็จ 

2.    เปนผูท่ีมีความเฉล่ียวฉลาดและมีความ
คิดสรางสรรคในการทำงาน 

2. เปนผูมีความผูกพันกับสถานศึกษาและ
การจัดการศึกษา 

3. เปนผูมีความใฝฝนและความปรารถนา
ที่จะทำงานใหบรรลุเปาหมาย 

4. เปนผูที่ชอบความทาทายและเต็มใจ 
พรอมที่จะทำงานนอกเหนือจากงานปกติ 

5. เปนผูที่มีความปรารถนาที่จะไดรับ
ความกาวหนาและเติบโตในสายอาชีพ 

6. เปนผูที่เต็มใจรับฟงคำชี้แนะและขอมูล
ปอนกลับจากผูเกี่ยวของเพ่ือการพัฒนาการปรับปรุง
ตนเองอยูเสมอ 

จากคุณลักษณะดังกลาวจะพบวา Mentee 

เปนบุคคลที่มีผลงานโดดเดนกวาคนอื่นๆ เปนผูมีผล
งานดีเลิศ (Top Performer) ซึ่งสถานศึกษาจะตอง

รักษาไว ดังน้ัน ผูท่ีเปน Mentor จึงเปนเสมือนแมแบบ
ของ Mentee ดวย Mentor นอกจากเปนแมแบบ 
ของ Mentee แลว ยังมีบทบาทของการเปนผูสอน
งาน (Coach) โดยการสรางความเขาใจใหตรงกันกับ 
Metee ในเร่ืองของวัฒนธรรมองคกร ขอควรระวังหรือ

ประเด็นความขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนในองคกร การปฏิบัติ
ตนเพื่อหลักเล่ียงความขัดแยงท่ีจะเกิดข้ึน (Political 
Praps) รวมถึงการวิเคราะหจุดแข็งและขอท่ีควรพัฒนา
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ปรับปรุงของ Mentee เพ่ือท่ีจะไดหาวิธีการใน 
การปรับปรุงความสามารถ และศักยภาพของ Mentee 
ตอไป นอกจากน้ี Mentor ยังมีบทบาทของการเปน 
ผูสนับสนุน (Advocate) คอยใหกำลังใจและใหความ
ชวยเหลือให Mentee มีโอกาสเติบโตหรือไดรับความ
กาวหนาในหนาที่การงาน โดยใหโอกาสหรือเวที 
ที่จะแสดงผลงาน แสดงฝมือและความสามารถใน
การทำงาน 

 
ความแตกตางของ Coaching กบั Mentoring 

การสอนงาน (Coaching) และการเปนพ่ีเล้ียง 
(Mentoring) มีความแตกตางกันที่จุดเนน กลาวคือ 
การสอนน้ันผูบังคับบัญชาจะสอนงานผูใตบังคับบัญชา
โดยตรง ของตนเก่ียวกับวิธีการทำงานในหนาท่ีปจจุบัน
และมีเปาหมายระยะส้ัน ในขณะท่ีเปนพ่ีเล้ียงน้ัน  
ผูเปน Mentor ไมจำเปนตองเปนผูบังคับบัญชาโดยตรง
ของ Mentee และ Mentee อาจอยูในหนวยงาน
เดียวกัน อยูตางหนวยงานก็ได ชวยพัฒนา Mentee 
ใหเจริญกาวหนาในสายอาชีพไดกวางขวางกวา Coach 
Mentoring จะมุงไปที่การพัฒนาสายอาชีพและจะ
เปนการพัฒนา Mentee เพ่ือใหผูบริหารของหนวย
งานในระดับตาง ๆ ไป Coaching และ Mentoring 
อาจดำเนินการควบคูกันไปได เพราะตางก็เปน 
กระบวนการพัฒนาตนเองท่ีองคกรตองเปนผูกำหนด
ขึ้นเชนกัน 

สรุป ไดวา Coaching และ Mentoring เปน 

เทคนิคในการพัฒนาการเรียนรูของบุคลากรในองคกรท่ี
ตองการจะใหองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรู  
Coaching เปนการสอนงานจากผูบังคับบัญชาถึง 

ผูใตบังคับบัญชาโดยตรงดวยวิธีการใหคำแนะนำและ
สอนงานแบบสองทาง (Two Way Communication) 
เ พ่ือใหผู ใตบังคับบัญชาสามารถทำงานท่ีไดรับ
มอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ และมีโอกาสไดพัฒนา
ศักยภาพของตนเองไปพรอมๆ กัน สวน Mentoring 

ในการเปนพ่ีเล้ียง เลือกจากผูที่มีความสามารถเปนท่ี

ยอมรับหรือผูบริหารในหนวยงานมาใหคำปรึกษา 
และแนะนำชวยเหลือรุนนอง หรือผูที่อยูในระดับต่ำ
กวาในเร่ืองที่เปนประโยชนโดยตรงตอการทำงาน 
เพ่ือใหมีศักยภาพสูงข้ึน ซึ่งอาจไมเก่ียวกับหนาท่ีใน
ปจจุบันโดยตรงก็ได อยางไรก็ตาม ทั้ง Coaching 
และ Mentoring ตางก็เปนเทคนิคในการพัฒนา
ท รัพยากรมนุษยที่ จ ะทำใหทั้ ง ผู บั ง คับ บัญชา  
ผูใตบังคับบัญชา ทำงานไดอยางมีศักยภาพ และองคกร
มีความพรอมในการรับการเปล่ียนแปลง มีการปฏิบัติ
งานเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ 

 
รูปแบบการนิเทศการสอนตามแนวคิด 

นวัตกรรมการนิเทศท่ีบูรณาการระหวาง
กระบวนการนิเทศแบบช้ีแนะ (Coaching) และ
กระบวนการนิเทศแบบพ่ีเล้ียง (Mentoring) โดยมี 
ผูมีบทบาทหนาที่ในกระบวนการนิเทศ ประกอบดวย 

1. Teacher หมายถึง ครูผูสอน 
2. Coach หมายถึง ครูผูทำหนาท่ีเปน

เพื่อนคูคิดใหคำแนะนำ 
3. Mentor หมายถึง ผูทำหนาที่เปนพี่เลี้ยง

ใหคำปรึกษาแกครูผูสอน ในท่ีนี้ ไดแก ฝายบริหาร
ของโรงเรียน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา  
รองผูบริหารสถานศึกษาฝายวิชาการ หัวหนางาน
วิชาการ หัวหนาสายชั้น หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

ซึ่งถือเปนผูนิเทศภายในโรงเรียน 
4. Supervisor หมายถึง ศึกษานิเทศก 

หรือผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งถือเปนผูนิเทศภายนอก 

นวัตกรรมการนิเทศท่ีบูรณาการระหวาง
กระบวนการนิเทศแบบช้ีแนะ (Coaching) และ

กระบวนการนิเทศแบบพ่ีเล้ียง (Mentoring) ม ี4 ขัน้ตอน 
ดังนี้ 

 ขั้นท่ี 1 การวิเคราะห ขอมูล(Analysis) 

เปนการทำงานรวมกันของ Teacher และ Supervisor  
เพื่อวิเคราะหรูปแบบวิธีการสอนท่ีสงเสริมความคิด
สรางสรรคและชวยวางแผนการจัดการเรียนรู 
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ของครูกอนสอน และใหคำช้ีแนะตลอดจนความรูใน 
การเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ รวมท้ัง
เปนการทำงานรวมกันของMentor และ Supervisor 
เพื่อวางแผนในการนิเทศการสอนรวมกัน 

 ขั้นท่ี 2 ขั้นการวางแผน (Planning) 
เปนการทำงานรวมกันของ Teacher และ Coach  
ในการออกแบบการจัดการเรียนรูและรวมกันเขียน
แผนการจัดการเรียนรู ตามองคความรูที่ไดรับจาก 
Supervisor 

 ขั้นที่ 3 ปฏิบัติการสอน (Teaching) 
เปนการให Teacher นำแผนฯ ท่ีเขียนเรียบรอยแลวไป
สอนจริง โดยมี  Coach  เปนเพื่อนคูคิดใหคำแนะนำ
ในการวางแผนการสอน ทั้งนี้โดยมี Mentor และ 
Supervisor รวมกันสังเกตการณสอน 

 ขั้นท่ี 4 สะทอนผล (Reflection) 
เปนการประชุมหลังการสอนของ Teacher เพ่ือสะทอน
คิดแบบกัลยาณมิตร โดย Coachและ Mentor รวม
ทั้ง Supervisor ดวย 

 
สรุป 

นวัตกรรมการนิเทศ  ซึ่งพัฒนามาจาก  
การบูรณาการระหวางกระบวนการนิเทศแบบช้ีแนะ 
(Coaching) และกระบวนการนิเทศแบบพี่เ ล้ียง 
(Mentoring) เปนนวัตกรรมท่ีเนนการพัฒนาสมรรถนะ
การโคชและการจัดการเรียนรูของครูที่สงเสริมให 
ผูเรียนเกิดทักษะการคิดแกปญหา โดยผูที่เก่ียวของ

กับการจัดการศึกษาใชกระบวนการ แบบพลังรวมคิด 
(Collaborative) ซึ่งเปนลักษณะการทำงานรวมกัน
ของคณะบุคคลซึ่ งทุกคนมี เกียรติและศักดิ์ ศรี 
เทาเทียมกัน มีการรวมพลังความคิดและสติปญญา 
ชวยกันทำงานเพ่ือใหผลงานที่ออกมามีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ  การรวมพลังรวมคิดนี้จะกอใหเกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรู นำสูการ เปนองคกรแหง 
การเรียนรู เพื่อสรางคุณภาพการจัดการเรียนรู 
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การวิจัยเปนฐานในวิชาฟสิกส ตามความสามารถพื้นฐาน
ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
The Development of Research Skills through Research-Based Learning 
Management in Physics depend on Basic Learning Abilities of Secondary 
School Students 

 
รุจิราพร รามศิริ* 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบทักษะการวิจัยหลังการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัย
เปนฐานในวิชาฟสิกส ตามความสามารถพ้ืนฐานทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 2) ศึกษา
พัฒนาการ และความคงทนดานทักษะการวิจัย 3) ศึกษาความคิดเห็นท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัย
เปนฐานในวิชาฟสิกส กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2 จำนวน 35 คน 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน  
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยไดแก หนวยและ
แผนการจัดการเรียนรู แบบประเมินทักษะการวิจัย  และแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอการจัดการเรียนรู
โดยใชการวิจัยเปนฐาน วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาความแปรปรวนทาง
เดียว คาทีแบบไมอิสระ และการวิเคราะหเนื้อหา   

ผลการวิจัยพบวา 1) หลังการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในวิชาฟสิกส  นักเรียนท่ีมี 
ความสามารถพื้นฐานทางการเรียนตางกัน มีทักษะการวิจัยแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 2) 
นักเรียนที่มีความสามารถพ้ืนฐานทางการเรียนตางกัน มีพัฒนาการดานทักษะการวิจัยสูงขึ้นในระยะระหวาง
เรียนถึงระยะหลังเรียน จากระดับปานกลางถึงระดับมาก  และนักเรียนทุกกลุมมีความคงทนดานทักษะ 

การวิจัยในระยะติดตามผล และ3) หลังการจัดการเรียนรู นักเรียนทุกกลุมมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรู
โดยใชการวิจัยเปนฐานในวิชาฟสิกส ในภาพรวม และทุกดานอยูในระดับเห็นดวยมาก 
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The purposes of this research were to: 1) compare research skills after leaning by using 
research-based learning management in Physics depend on basic learning abilities of secondary 
school students, 2) study development and retention of research skills, and 3) study opinion 
toward research-based learning management in Physics. The samples comprised 35 eleventh 
grade students during the second semester of the academic year 2015 at Kasetsart university 
laboratory school Kamphaeng Saen Campus Educational Research and Development Center. 
Research instruments consisted of the units and lesson plans, research skills assessment forms, 
and questionnaire. The data was analyzed by mean, standard deviation, one-way ANOVA, dependent 
sample t-test and content analysis.   

The results found that: 1) after using the research-based learning management in Physics 
the students who had different basic learning abilities had research skills different at .05 significance 
level, 2) The students who had different basic learning abilities had development of research skills 
from a moderate level to a high level and every group of students had retention of research skills at 
the follow-up phase, and 3) after learning management every group of students had opinion 
toward research-based learning management in Physics at the high level.   
Keywords : Research Skills/ Research-Based Learning Management/Physics/ Basic Learning Abilities 

บทนำ 
การพัฒนาคนใหมีความสามารถอยูในสังคม

อยางสรางสรรคและมีความสุขในโลกยุคศตวรรษ 
ท่ี 21 จำเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานสำหรับ
อนาคต (Treffinger, 2008: 1) จุดเนนในการพัฒนา 
ผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรเนนท่ี 
การเพ่ิมพูนความรู ทักษะเฉพาะดาน และทักษะ 

ในการดำเนินชีวิต (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน, 2554: 18-21) ผูเรียนสามารถแสวงหา
ความรูเพ่ือนำไปใชพัฒนาทักษะตางๆ  แนวทางหนึ่ง
คือ การใชกระบวนการวิจัยในการแสวงหาความรู 

และพัฒนาความสามารถของนักเรียนตามศักยภาพ 
ซึ่งผูเรียนที่ใชกระบวนการวิจัยในการแสวงหาความรู 
จำเปนตองมีทักษะการวิจัยเปนพื้นฐานเพื่อการแก

ปญหาอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ  จากผลการ
วิเคราะหหลักสูตรโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
(2553: 1) พบวา เปาหมายของหลักสูตรไดกำหนดให

ผูเรียนเกิดกระบวนการคิด และมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรูและการแก
ปญหา และผูสอนมีความรูความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนไดเต็มศักยภาพ มีการแกปญหาโดยใช
กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน 
ผูเรียนเปนสำคัญ ครูตองมีบทบาทใหผูเรียนสามารถ

แสวงหาความรู และพัฒนาความสามารถไดตาม
ธรรมชาติ สอดคลองกับอำรุง จันทวาณิช (2548: 1) 
ที่เสนอแนวคิดวา การพัฒนาคนไทยใหสามารถ 
เรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง กระบวนการ

ที่สำคัญคือกระบวนการวิจัย และนักเรียนท่ีเรียนรู
โดยใชกระบวนการวิจัย ซึ่งมีบทบาทเปนผูวิจัยน้ัน
จำเปนอยางย่ิงที่จะตองเรียนรูและเขาใจกระบวนการ

วิจัย และกระบวนการสืบสอบของศาสตรที่เก่ียวของ
กับเรื่องที่จะทำวิจยั เพื่อนำมาใชในขั้นตอนตางๆ ของ
การวิจัยไดอยางเหมาะสม (ทิศนา แขมมณี, 2548: 

15-16) ดังนั้น การพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะการวิจัย
จึงเปนเร่ืองสำคัญ เพราะเปนแนวทางหน่ึงในการพัฒนา

การพฒันาทกัษะการวิจยั ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจยัเปนฐานในวชิาฟสกิส 
รุจิราพร รามศิริ 
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ผูเรียนใหคนพบความรูดวยตนเอง ซึ่งเปนพ้ืนฐาน 
ในการเรียนรูตลอดชีวิต  

การพัฒนาผูเรียนในวิชาฟสิกสซ่ึงเปนศาสตร
ในสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร และมีเปาหมายคือ 
ผลผลิตท่ีเปนตัวความรูที่ถูกตอง และกระบวนการท่ี
ไดมาซ่ึงความรู ตองอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
(Gallagher. et al., 1995: 136) จากผลการสังเกต
พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูฟสิกส ของ
โรงเรียนในเขตอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
เมื่อภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 พบวา ครูฟสิกส
ใชวิธีการสอนแบบบรรยายรวมกับการใชคำถาม และ
สาธิตการทดลอง ครูเปนผูสรุปสาระสำคัญทางฟสิกส 
นักเรียนไดเรียนรูทักษะกระบวนการท้ังจากการฟง
บรรยาย ตอบคำถามในชั้นเรียน ครูใหนักเรียนตอบ
คำถาม และทำโจทยปญหาฟสิกส หลายครั้งท่ีครู 
ใหนักเรียนเรียนรูผลการทดลองจากสื่อทาง Youtube 
และใหนักเรียนฝกแกโจทยปญหาฟสิกส และทำ 
ใบงาน สำหรับในการวัดและประเมินผล ครูใชวิธีการ
สังเกต และตรวจงาน จากผลการสังเกตขางตน แสดง
ใหเห็นวา ครูยังคงมีจุดเนนในการพัฒนานักเรียนดาน
ความรูในเน้ือหาวิชาฟสิกส และอาจมีการเปล่ียนแปลง
ใหรวมสมัยมากข้ึน โดยใชเคร่ืองมือเพ่ือชวยในการ
คนควาขอมูลไดรวดเร็วข้ึน อยางไรก็ตาม ยังมีปจจัย
สำคัญท่ีครูควรตองใหความสำคัญในการจัดการเรียน
การสอนวิชาฟสิกสเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม

ศักยภาพ นั่นคือ ความสามารถพ้ืนฐานทางการเรียน
ของผูเรียนที่แตกตางกัน ซึ่งจะชวยใหผูเรียนพัฒนา
ความสามารถตนเองไดอยางหลากหลาย รวดเร็ว 
รอบคอบ และตอบสนองความตองการในการเรียนรู
ไดแตกตางกันดวย ในที่นี้หมายถึงความสามารถ

พื้นฐานทางการเรียนในรายวิชาฟสิกสของนักเรียน
กอนการเรียนในชั้นเรียนที่สูงขึ้น ดังที่ Skinner (1953
:7) กลาววา การศึกษาจะดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ

ไมได ถาเราไมสามารถแยกแยะในเร่ืองความแตกตาง
ระหวางบุคคลของผูเรียนได จากการศึกษาแนวคิด

ของนักการศึกษาและขอคนพบท่ีเก่ียวของ ผูวิจัย 
จึงสนใจท่ีจะพัฒนาทักษะการวิจัย ดวยการจัดการ
เรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในวิชาฟสิกส ตามความ
สามารถพ้ืนฐานทางการเรียนของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เปรียบเทียบทักษะการวิจัย หลังการ
จัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในวิชาฟสิกส 
ตามความสามารถพื้นฐานทางการเรียนของนักเรียน  

2.  ศึกษาพัฒนาการ และความคงทนดาน
ทักษะการวิจัย ตามความสามารถพื้นฐานทางการ
เรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชการวิจัยเปนฐานใน
วิชาฟสิกส  

3.  ศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการจัดการ 
เรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในวิชาฟสิกส หลังเรียน 
ตามความสามารถพื้นฐานทางการเรียนของนักเรียน  

 
ขอบเขตการวิจัย 

1.  ขอบเขตดานประชากรและกลุมตวัอยาง 
ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา ที่กำลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2558 จำนวน 3 หองเรียน รวมนักเรียน

จำนวน 102 คน  
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5/2 โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ที่กำลังศึกษาอยูใน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 มีนักเรียน 35 คน ได
มาโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random 

Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม 
2. ขอบเขตดานตัวแปร ประกอบดวย  
 ตัวแปรตน คือ การจัดการเรียนรูโดยใช

การพฒันาทกัษะการวิจยั ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจยัเปนฐานในวชิาฟสกิส 
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การวิจัยเปนฐานในวิชาฟสิกส ตัวแปรกลาง คือ ความ
สามารถพื้นฐานทางการเรียน ประกอบดวยนักเรียน 
3 กลุม ไดแก กลุมสูง กลุมปานกลาง และกลุมต่ำ 
ตัวแปรตาม คือ ทักษะการวิจัย  และความคิดเห็นที่มี
ตอการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในวิชา
ฟสิกส 

3. ขอบเขตดานระยะเวลา และเนื้อหา 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ใชระยะเวลาในการ

ทดลอง ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 เปนเวลา
ทั้งหมด 13 สัปดาห สัปดาหละ 4 คาบ รวมเปน  
52 คาบ โดยจัดการเรียนรูในวิชาฟสิกส 4 (ว 32204) 
เรื่องไฟฟาแมเหล็ก และเรื่องกระบวนการวิจัย 6 ขั้น
ตอน คือ 1) การกำหนดปญหา 2) การกำหนด
สมมติฐานและออกแบบการวิจัย  3) การเก็บรวบรวม
ขอมูล 4) การวิเคราะหขอมูล 5) การสรุปและอภิปราย
ผลการวิจัย  และ6) การเขียนรายงานการวิจัย   

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

การพัฒนาทักษะการวิจัย ดวยการจัด 
การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในวิชาฟสิกส ตาม
ความสามารถพ้ืนฐานทางการเรียนของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา เปนการวิจัยเชิงทดลองโดยใชแบบแผน
การวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-Experiment Design) 
แบบการทดสอบกอนและหลังการทดลองตอเนื่อง
ตามเวลาท่ีกำหนด (Time Series Design)  เพ่ือศึกษา
พัฒนาการดานทักษะการวิจัย และวัดซ้ำเพื่อทดสอบ

ความคงทนดานทักษะการวิจัยของนักเรียน ตามความ
สามารถพื้นฐานทางการเรียน ซึ่งแบงออกเปน 3 กลุม 
ไดแก กลุมสูง กลุมปานกลาง และกลุมต่ำ โดยมีเกณฑ

การพิจารณาจากผลการเรียนวิชาฟสิกส 3 (ว 32203
) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 ตามสัดสวน 1:2:1 
ผูวิจัยใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed 
Methods Research) ดวยการศึกษาวิธีการเชิงปริมาณ 
(Quantitative Methods) เสริมดวยวิธีการเชิงคุณภาพ  

(Qualitative  Methods) และจัดการเรียนรูโดยประยุกต

ใชกระบวนการใน “RPSCSA Model” ของรุจิราพร 
รามศิริ (2556)  ซึ่งเปนกระบวนการของรูปแบบที่ใช
ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรโดยใช 
การวิจัยเปนฐาน เพื่อเสริมสรางทักษะการวิจัย ทักษะ
การแกปญหาอยางสรางสรรค และจิตวิทยาศาสตร 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยรูปแบบการเรียน
การสอนท่ีผูวิจัยนำมาใชในการจัดการเรียนรูครั้งนี้  
มีหลักการเนนที่ผู เรียนเปนผูสรางความรูขึ้นเอง 
อยางเปนระบบโดยอาศัยการแสวงหาความรูดวย
กระบวนการวิจัย และผูเรียนมีบทบาทสำคัญใน 
การเรียนรู ผานกิจกรรมที่เนนการรวมมือกันเรียนรู 
รวมกับการเรียนรูแบบนำตนเอง ในการวิจัยครั้งน้ี  
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากการประเมินทักษะ 
การวิจัย 4 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ระยะระหวางเรียน  
(สัปดาหที่ 3)  ระยะที่ 2  ระยะระหวางเรียน (สัปดาห
ท่ี 6) ระยะท่ี 3 ระยะหลังเรียน (สัปดาหท่ี 9)  และระยะ
ที่ 4 ระยะติดตามผล (สัปดาหที่ 13) ใชเวลาในการ
เก็บรวบรวมขอมูลท้ังส้ิน 13 สัปดาห ผูวิจัยไดนำ
กระบวนการของรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
โดยใชการวิจัยเปนฐาน “RPSCSA Model” มาประยุกต
ใชในการวิจัยคร้ังน้ี มี 5 องคประกอบ และมีกระบวนการ 
จัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน 6 ขั้น มาใชใน
การพัฒนาทักษะการวิจัย ตามความสามารถพ้ืนฐาน
ทางการ เ รียนของนัก เ รียนระดับ มัธยมศึกษา  

มีองคประกอบและกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใช
การวิจัยเปนฐานดังนี้ 

1. หลักการ   
การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน คือ การที่

ผูเรียนเปนผูสรางความรูข้ึนเองอยางมีระบบ โดยอาศัย
การแสวงหาความรูดวยกระบวนการวิจัย และผูเรียน
มีบทบาทสำคัญในการเรียนรูผานกิจกรรมที่เนนการ

รวมมือกันเรียนรู รวมกับการเรียนรูแบบนำตนเอง 
2. วัตถุประสงค   
เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัย ของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา  
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3. กระบวนการจัดการเรียนรู  
กระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปน

ฐาน ประกอบดวย 6 ขั้น ดังนี้  
ขั้นที่  1 ตระหนักในปญหา (Raising 

Awareness of Problems : R) เปนขั้นที่ครูสรางแรง
จูงใจในการเรียนรูใหนักเรียนไดมองเห็นคุณคาของ
ส่ิงท่ีตองการจะเรียนรู และมีทิศทางท่ีจะรับรู และแสดง
พฤติกรรม โดยครูใชผลการวิจัยในการเรียนการสอน 
และนักเรียนใชผลการวิจยัในการเรียนรูและเห็นความ
สำคัญของกระบวนการแสวงหาความรูเพ่ือใหไดมา
ซึ่งความรูใหม 

ขัน้ที ่2 คนพบปญหา (Problem Finding : P)  
เปนข้ันท่ีครูกระตุนใหนักเรียนเสนอปญหา หรือ 
ต้ังคำถามเพ่ือนำไปสูการสืบคนขอมูล โดยใหนกัเรียน
รวมกันพิจารณาความหมายของปญหา วิเคราะห
และทำความเขาใจกับประเด็นปญหาท่ีตองการแสวงหา
คำตอบเก่ียวกับสาระที่เรียน ทั้งนี้ครูใชกระบวนการ
วิจัยในการเรียนการสอน และนักเรียนใชกระบวนการ
วิจัยในการเรียนรู 

ข้ันท่ี 3  คนควาหาคำตอบ (Searching How 
to Solve Problems : S) เปนข้ันท่ีครูแนะนำวิธีการ
ออกแบบการวิจัยและใหนักเรียนฝกปฏิบัติการออกแบบ
การวิจัย  เพ่ือใชเปนแนวทางในการแสวงหาคำตอบ 
ประกอบดวยการสำรวจเอกสาร  การตั้งสมมติฐาน  
การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล และ 

การสรุปผลการวิจัย โดยครูใชกระบวนการวิจัย 
ในการเรียนการสอน และนักเรียนใชกระบวนการวิจัย
ในการเรียนรู   

ขั้นที่ 4 รวบรวมและ วิ เคราะห ข อ มูล  
(Collecting and Analyzing Data : C) เปนขั้นที่ครู

ฝกใหผูเรียนรูจักวิธีการแสวงหาแหลงขอมูล  แนะนำ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและวิธีการสรางเครื่องมือ
เพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเหมาะสมกับเร่ืองท่ี

ทำวิจัย  แนะนำวิธีการวิเคราะหขอมูล การใชสถิติ
ตาง ๆ ตลอดจนอำนวยความสะดวกใหนกัเรียนไดฝก

ปฏิบัติการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจนบรรลุ
วัตถุประสงคในการวิจัยโดยครูใชกระบวนการวิจัยใน
การเรียนการสอน และนักเรียนใชกระบวนการวิจัยใน
การเรียนรู   

ขั้นที่ 5 สรุปและนำเสนอผลการ วิจัย 
(Summarizing and Research Finding : S) เปน 
ขั้นท่ีครูฝกใหผูเรียนสามารถสรุปผลการวิจัย เพ่ือตอบ
สมมติฐาน และใหคำแนะนำในการเขียนรายงานผล
การวิจัยเพื่อการนำเสนอ โดยครูใชกระบวนการวิจัย
ในการเรียนการสอน และนักเรียนใชกระบวนการวิจัย
ในการเรียนรู   

ขั้นที่ 6 ประเมินผล (Assessing : A) เปน
ขั้นที่ผูเรียนนำผลการวิจัยไปใชประโยชนในโรงเรียน 
ซึ่งผลการวิจัยของผูเรียนจะไดรับการประเมินจาก  
3 แหลง ไดแก ประเมินตนเอง ประเมินโดยเพื่อน และ
ประเมินโดยครู  

4. การวัดและประเมินผล   
 การวัดและประเมินผลดานทักษะการ

วิจัย เปนการวัดและประเมินระดับความสามารถของ
นักเรียนในการแกปญหา แสวงหาคำตอบ และคิดคน
สิ่งใหมโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรซึ่งเปน 
กระบวนการเดียวกับกระบวนการวิจัย และเนนให
นักเรียนทำวิจัยทางวิทยาศาสตร(ฟสิกส) ท้ังน้ีนักเรียน
ตองมีการตกผลึกทางความรูเปนพ้ืนฐานมากอน ซึ่ง
ทักษะการวิจัยวัดไดจากการปฏิบัติการวิจัยโดยใช
แบบประเมินทักษะการวิจัย 6 ทักษะ ประกอบดวย  

 4.1 ทักษะการกำหนดปญหาวิจัย 
หมายถึง ระดับความสามารถของนักเรียนในการระบุ
ปญหาที่สงสัยหรือตองการคำตอบได 

 4.2 ทักษะการกำหนดสมมติฐานและ
ออกแบบการวิจัย หมายถึง ระดับความสามารถของ
นักเรียนในการคาดคะเนคำตอบลวงหนาไดดวยเหตุผล 

 4.3 ทักษะการเก็บรวบรวมขอมูลและ
วิเคราะหขอมูล หมายถึง ระดับความสามารถของ

นักเรียนในการวางแผนการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือ
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ทดสอบสมมติฐาน และสามารถรวบรวมขอมูล ดวย
เครื่องมือที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 

 4.4 ทักษะการสรุปและอภิปรายผล
การวิจัย หมายถึง ระดับความสามารถของนักเรียน
ในการสรุปผล หรือไดคำตอบของปญหา หรือไดความรู
ใหม และอภิปรายผลการศึกษาไดอยางสมเหตุสมผล 

 4.5 ทักษะการนำเสนอผลการวิจัย 
หมายถึง ระดับความสามารถของนักเรียนในการนำ
เสนอขอมูลใหผูอื่นเขาใจได 

 4.6 ทักษะการนำผลการวิจัยไปใช
ประโยชน หมายถึง ระดับความสามารถของนักเรียน
ในการนำความรูไปประยุกตสรางสรรคประโยชนใน
โรงเรียน ดวยการเผยแพรความรูและประสบการณที่
ไดจากการลงมือปฏิบัติ 

5. เง่ือนไขสำคญัในการนำกระบวนการ 
ของรูปแบบไปใชใหประสบผลสำเร็จ  

 5.1 ผูเรียนมีพื้นฐานความสามารถใน
การคิดเชิงระบบ มีความรับผิดชอบ และมุงมั่นในการ
ทำงาน 

 5.2 ใชผลการวิจัยและกระบวนการ
วิจัยเปนเครื่องมือในการเรียนรู 

 5.3 สถานการณปญหา เปนปญหาใน
ชีวิตประจำวัน 

 ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัย
ใชกระบวนการกลุมแบบคละความสามารถพ้ืนฐาน
ทางการเรียนของนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนรวมมือกัน

เรียนรู มีโอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 
และมีความรับผิดชอบตอการประสบผลสำเร็จในการ
ทำงานรวมกัน ในแตละขั้นของกระบวนการจัดการ

เรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในวิชาฟสิกส ผูวิจัยเก็บ
รวบรวมขอมูลเพ่ือใหไดขอมูลทักษะการวิจัยในระหวาง
การจัดการเรียนรู หลังการจัดการเรียนรู และติดตาม
ผลโดยใชการวิจัยเปนฐานในวิชาฟสิกส 6 ข้ัน เคร่ืองมือ
ในการวิจัย ประกอบดวย 1) หนวยและแผนการจัดการ

เรียนรูที่มีกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัย

เปนฐาน 6 ขั้น พบวา หนวยและแผนการจัดการเรียน
รูมีคุณภาพดานความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) ในทุกประเด็นคำถาม โดยมีคาเฉลี่ยและคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต  = 4.20, S.D.= 0.89  ถึง  
 = 5.00, S.D.= 0.00  2) แบบประเมินทักษะ 
การวิจัย 6 ทักษะ ไดแก ทักษะการกำหนดปญหาวิจัย  
ทักษะการกำหนดสมมติฐาน และออกแบบการวิจัย  
ทักษะการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล  
ทักษะการสรุปและอภิปรายผลการวิจัย ทักษะการนำ
เสนอผลการวิจัย และทักษะการนำผลการวิจัยไปใช
ประโยชน โดยใชเกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิด SOLO Taxonomy พบ
วา แบบประเมินทักษะการวิจัยมีคุณภาพดานความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ในทุกประเด็น
คำถาม โดยมีคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานต้ังแต   

 = 4.00, S.D.= 0.00 ถึง   = 4.80, S.D.= 0.45 
และมีคาความเชื่อมั่นท้ังฉบับเทากับ 0.79 และ 
3) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการเรียนรูโดยใช
การวิจัยเปนฐานในวิชาฟสิกส ของนักเรียนซ่ึงมีลักษณะ
เปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (Likert Five 
Rating Scales) ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน พบวา แบบสอบถาม
ความคิดเห็นมีคุณภาพดานความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) ในทุกประเด็นคำถาม โดยมีคา
เฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานต้ังแต  = 4.60,  

S.D.= 0.55 ถึง  = 5.00, S.D.= 0.00 จากนั้นผูวิจัย
นำผลจากการเก็บรวบรวมขอมูลมาวิเคราะหขอมูล
ตามวัตถุประสงคการวิจัย 3 ขอ คือ  

1. ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการวิจัย 
หลังการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในวิชา
ฟสิกส ตามความสามารถพ้ืนฐานทางการเรียนของ
นักเรียน  

2. วิเคราะหพัฒนาการดานทักษะการวิจัย 
ตามความสามารถพ้ืนฐานทางการเรียนของนักเรียน
ที่เรียนโดยใชการวิจัยเปนฐานในวิชาฟสิกส โดย
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พิจารณาจากแนวโนมของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น
บนกราฟแสดงพัฒนาการดานทักษะการวิจัย ดวยวิธี
การหาคาเฉล่ีย ( ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
(S.D.) ของทักษะการวิจัย 6 ทักษะ ทั้ง 4 ระยะ และ
วิเคราะหความคงทนดานทักษะการวิจัยโดยใชวิธีการ
เปรียบเทียบคะแนนทักษะการวิจัยของนักเรียนใน
ระยะที่ 3 หลังเรียน กับระยะที่ 4 ติดตามผล ดวยวิธี
การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนทักษะ
การวิจัยโดยใชสถิติคาทีแบบไมอิสระ (Dependent 
sample t-test)   

3. วิเคราะหความคิดเห็นที่มีตอการจัดการ
เรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในวิชาฟสิกสหลังเรียน 
ตามความสามารถพ้ืนฐานทางการเรียนของนักเรียน 
โดยใชคาเฉล่ีย ( ) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
สำหรับขอมูลเชิงปริมาณ และใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา 
(Content Analysis) ในกรณีที่เปนขอมูลเชิงคุณภาพ
เพื่อใชเสริมขอมูลเชิงปริมาณ 

 
ผลการวิจัย 

1. หลังการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัย
เปนฐานในวิชาฟสิกส นักเรียนท่ีมีความสามารถพ้ืนฐาน
ทางการเรียนตางกัน มีทักษะการวิจัยแตกตางกันอยาง
มีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 (F=8.53, sig=.00) โดย
นักเรียนกลุมสูงมีทักษะการวิจัย (  = 28.78, S.D. 

= 1.20) สูงกวา กลุมปานกลาง (  = 25.65, S.D. 
= 2.18) และกลุมต่ำ (  = 24.44, S.D. = 3.28) และ
นักเรียนในกลุมปานกลาง และกลุมต่ำ มีทักษะ 

การวิจัยไมแตกตางกัน  
2. นักเรียนที่มีความสามารถพ้ืนฐาน

ทางการเรียนตางกันท่ีเรียนโดยใชการวิจัยเปนฐานใน
วิชาฟสิกสในภาพรวม มีพัฒนาการดานทักษะการ
วิจัยสูงขึ้นในระยะระหวางเรียนเปนระยะท่ี 1 (  =

3.29, S.D. = 0.46) และระยะท่ี 2 (  = 3.59, S.D. 
= 0.30) ถึงระยะหลังเรียนเปนระยะท่ี 3 (  = 4.36,  
S.D. = 1.20) โดยมีพัฒนาการจากระดับปานกลาง

ถึงระดับมาก  ยกเวนนักเรียนท่ีมีความสามารถพ้ืนฐาน
ทางการเรียนในกลุมสูง ที่มีพัฒนาการจากระดับ
ปานกลาง (  =2.78, S.D. = 0.49) ถึงระดับมากท่ีสุด  
(  = 4.80, S.D. = 0.20)  และในการจัดการเรียนรู
ครั้งนี้ ทำใหนักเรียนทุกกลุม มีความคงทนดานทักษะ
การวิจัยในระยะติดตามผล ( t =0.42, sig=.00) 

3. หลังการจัดการเรียนรู นักเรียนมีความ
คิดเห็นตอการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน
ในวิชาฟสิกสในภาพรวม (  = 3.96, S.D. = 0.51) 
และทุกดานอยูในระดับเห็นดวยมาก ไดแก ดาน
บรรยากาศในการเรียนรู (  = 3.95, S.D. = 0.61)  
ดานกิจกรรมการเรียนรู (  = 3.92, S.D. = 0.57) 
ดานการวัดและประเมินผล  =4.06, S.D.=0.47)
โดยนักเรียนกลุมสูงและกลุมต่ำ มีคาเฉล่ียของ 
ระดับความคิดเห็นดานการวัดและประเมินผลมาก
ที่สุด (  = 4.08, S.D. = 0.31,  = 4.00, S.D. = 
0.45) ตามลำดับ และกลุมปานกลางมีคาเฉล่ียของ
ระดับความคิดเห็นดานบรรยากาศในการเรียนรูมาก
ที่สุด (  =4.11, S.D. = 0.45) 

  
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

1. หลงัการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจยัเปน
ฐานในวิชาฟสิกส นักเรียนท่ีมีความสามารถพื้นฐาน
ทางการเรยีนตางกนั มทีกัษะการวจิยัแตกตางกนัอยาง

มนียัสำคัญท่ีระดบั .05 โดยนักเรยีนกลุมสงู มคีะแนน
ทกัษะการวจิยัสงูกวากลุมปานกลาง และกลุมต่ำ สวน
นักเรียนในกลุมปานกลาง และกลุมต่ำ มีทักษะการ
วจิยัไมแตกตางกนั ทัง้น้ีอาจเนือ่งมาจาก กจิกรรมเรยีน

รูโดยใชการวิจยัเปนฐาน ตามกระบวนการเพ่ือพฒันา
ทกัษะการวจิยันัน้ จะเนนการใหนกัเรยีนทำวจิยัรวมกนั 
สวนใหญเปนกิจกรรมกลุมท่ีนักเรียนจะตองรวมมือ 

รวมแรง รวมใจ และรวมรับผิดชอบในการเรียนและ 
การทำงานใหบรรลุเปาหมาย  ซึ่งนักเรียนท่ีมีความ
สามารถพ้ืนฐานสูงมีความพรอมในการเรียนรูสิ่งใหม
ไดมาก สอดคลองกับคำกลาวของ Tinzmann et al.  
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(1990) ที่กลาววา ความรวมมือและการมีสวนรวม  
มีความสำคัญตอการเรียนรูของนักเรียนทั้งกอนเรียน 
ขณะเรียน และหลังเรียน โดยกอนการเรียนรูนักเรียน
ตองมีการกำหนดเปาหมายและวางแผนกิจกรรมการ
เรียนรู ขณะเรียนรูนักเรียนตองรวมกันทำงาน 
อยางต้ังใจเพ่ือใหงานประสบความสำเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพ และหลังการเรียนรูตองมีการประเมิน
การปฏิบัติและผลงานที่ผานมา นอกจากน้ี ยัง
สอดคลองกับหลักการสอนผูเรียนที่มีความแตกตาง
กันทางดานสติปญญา (สุรางค โควตระกูล, 2533) 
เปนตัวแปรสำคัญท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการเรียนรู
ของผูเรียน ผูเรียนที่มีระดับสติปญญาสูงจะเกิดความ
เบ่ือหนายและอาจมีพฤติกรรมไมพึงประสงค และ 
ผูเรียนที่มีสติปญญาต่ำกวาปานกลางหรือเด็กเรียน
ชา มักขาดความม่ันใจในตนเองคิดวาตัวเองไมมีคุณคา 
ขาดความนับถือตนเอง มีความจำระยะส้ัน มีความ
สนใจส้ัน ไมสามารถสำรวมความคิดและพฤติกรรม
ไดนาน และเม่ือเผชิญกับสภาพที่เปนปญหามักจะ
เกิดความทอถอยหรือคับของใจ การสอนเด็กเรียนชา
ที่ไดผลมากก็คือ การสอนเปนรายบุคคล โดยครูจะ
ตองแสดงความเต็มใจที่จะชวยนักเรียนใหเกิดการ
เรียนรู หลีกเล่ียงสภาวะท่ีทำใหนักเรียนท่ีเรียนชาเกิด
ความคับของใจโดยเลือกงานท่ีงาย และนอยกวา
นักเรียนปกติ เลือกถามคำถามท่ีนักเรียนตอบไดและ
ใหเวลาในการตอบ จัดหนวยการเรียนใหสั้นและจบ
ไดในตัว ใหขอมูลยอนกลับทันที ชวยใหนักเรียนที่

เรียนชาไดติดตามผลความกาวหนาทางการเรียนของ
ตนเองเพ่ือจะไดมีกำลังใจ สอดคลองกับ Davis (1991) 
และ Dunn, R. and Kenneth, Dunn. (1993) ที่มีผล

การวิจัยชี้ชัดวา แบบการคิด ของผูเรียนมีผลตอความ
สำเร็จทางการเรียน โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเรียนจะเพิ่มขึ้น และผูเรียนจะสามารถจดจำขอมูล 
ที่ไดเรียนนานขึ้น เมื่อวิธีสอน วัสดุ/สื่อการสอน และ
สภาพแวดลอมของการเรียนรูมีความสอดคลองกัน 

ดงันัน้ผูสอนควรสรางความสมดลุในการจัดการเรยีนรู

ใหแกผูเรียนทุกคนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ใหมีความหลากหลายและยืดหยุน เพ่ือสอดรับกับรูป
แบบการเรียน และรูปแบบการคิดของผูเรียนแตละ
คนที่มีความแตกตางกัน (ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย, 
2558: 176) 

2. นักเรียนที่มีความสามารถพื้นฐาน
ทางการเรียนตางกันท่ีเรียนโดยใชการวิจัยเปนฐานใน
วิชาฟสิกสในภาพรวม มีพัฒนาการดานทักษะการ
วิจัยสูงข้ึนในระยะระหวางเรียนถึงระยะหลังเรียน จาก
ระดับปานกลางถึงระดับมาก  ยกเวนนักเรียนท่ีมีความ
สามารถพ้ืนฐานทางการเรียนในกลุมสูง ท่ีมีพัฒนาการ
จากระดับปานกลางถึงระดับมากที่สุด และยังพบวา 
นักเรียนทุกกลุม มีความคงทนดานทักษะการวิจัยใน
ระยะติดตามผล ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก นักเรียนได
รับคำแนะนำจากครู และเพ่ือนๆ มีความรูและเขาใจ
ในกระบวนการวิจัยในลักษณะท่ีมีการเช่ือมโยงขอมูล
ระหวางคำถามการวิจัย วัตถุประสงคการวิจัย 
สมมติฐานการวิจัย ขอบเขตการวิจัย การกำหนดตัวแปร 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การเลือกเคร่ืองมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การสรุป
ผลและอภิปรายผลการวิจัย ตลอดจนการนำผลการ
วิจัยไปใชประโยชนในโรงเรียน  และจากผลการวิจัยที่
พบวา นักเรียนท่ีมีความสามารถพ้ืนฐานทางการเรียน
ในกลุมสูงมีพัฒนาการสูงข้ึนจากระดับปานกลางถึง
ระดับมากท่ีสุด อาจเปนเพราะนักเรียนที่มีความ
สามารถพ้ืนฐานสงูมีความพรอมในการเรยีนรูสิง่ใหมๆ  

และจัดระบบความคิดไดรวดเร็ว รวมท้ังมีพื้นฐาน 
ความรูในศาสตรที่เรียนซึ่งมีความจำเปนตอการใช
กระบวนการคิดข้ันสูง และสรุปความรูจากการสืบคน

ขอมูลไดอยางเขาใจ นำไปสูการอภิปรายผลการวิจัย
ไดอยางสมเหตุสมผล โดยครูมีบทบาทในการกระตุน
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง สอดคลองกับ 
คำกลาวของลัดดา ภูเกียรติ (2552: 142) ที่วา 
กระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตรโดยใชการ

วิจัยเปนฐาน (Research–Based Instruction) เปนการ

การพฒันาทกัษะการวิจยั ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจยัเปนฐานในวชิาฟสกิส 
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จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเปนหลัก และใชการ
วิจัยเปนกระบวนการเสริม ซึ่งครูยังคงมีบทบาทใน
การสอนและการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู นอกจากน้ีที่พบวาการจัดการเรียนรู
โดยใชการวิจัยเปนฐาน ทำใหนักเรียนทุกกลุมมีความ
คงทนของทักษะการวิจัย อาจเน่ืองมาจาก การทำ
วิจัยเปนการลงมือปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนไดเรียนรู
อยางมีเปาหมาย มีอิสระในการคิด และเลือกเรียนรู
ไดตามความสนใจ นักเรียนไดเรียนรูกระบวนการวิจัย
ไปพรอมๆกับเนื้อหาสาระในวิชาฟสิกส เปนการ 
ขยายความรูในเชิงลึก โดยครูมีหนาท่ีกระตุนให 
นักเรียนเห็นความสำคัญของการไดมาซึ่ง องคความรู  
การเลือกวิธีการเรียนรู การตัดสินใจบนขอมูลท่ีมีอยูจริง
อยางสมเหตุสมผล และนาเช่ือถือ กระบวนการทำงาน
ในกลุมอยางตอเน่ืองและตองรวมกันรับผิดชอบในผล
งานของกลุมก็เปนสวนสำคัญท่ีทำใหนักเรียนไดมี 
ปฏิสัมพันธกันมากขึ้น ทำใหนักเรียนแตละคนเห็น
ความสำคัญของตนเอง และเพ่ือนๆในกลุมมากข้ึน
ดวยเหตุผลดังกลาวประกอบกัน ทำใหนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพื้นฐานทางการเรียนทุกกลุมไดรับการ
พัฒนาทักษะการวิจัยรวมกัน จึงพบวานักเรียน 
มีพัฒนาการสูงข้ึน และมีความคงทนดานทักษะ 
การวิจัย  

3. หลังการจัดการเรียนรู นักเรียนมีความ
คิดเห็นตอการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน
ในวิชาฟสิกสในภาพรวม และทุกดานอยูในระดับเห็น

ดวยมาก โดยนักเรียนกลุมสูงและกลุมต่ำ มีคาเฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นในดานการวัดและประเมินผล
มากท่ีสุด และกลุมปานกลางมีคาเฉล่ียของระดับความ

คิดเห็นในดานบรรยากาศในการเรียนรูมากท่ีสุด ทั้งน้ี
อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการ
วิจัยเปนฐาน นักเรียนกลุมสูง และกลุมต่ำเห็นวาการ
วัดผลมีหลากหลายวิธีและนำไปเปนสวนหน่ึงในการ
พิจารณาตัดสินผลการเรียนในรายวิชาฟสิกส ซึ่งมี

เกณฑที่นาจะปฏิบัติไดโดยไมยากมากเหมือนกับการ

สอบวัดความรูในเน้ือหาฟสิกสโดยตรง เชน การประเมิน
กระบวนการสืบคนขอมูล การประเมินจากการรวม
กันอภิปรายเพ่ือหาขอสรุปนำไปสูการตัดสินใจเลือก
ปญหาวิจัยท่ีเหมาะสมท่ีสุด การประเมินพฤติกรรม
การทำงานรวมกัน ผูประเมินมีหลากหลายท้ังตนเอง 
เพ่ือนๆ และครู และไดมีโอกาสแสดงความสามารถ
ตามบทบาทท่ีไดรับมอบหมายจากสมาชิกกลุมตาม
ความถนัดของแตละคน สวนกลุมปานกลางมีคาเฉล่ีย
ของระดับความคิดเห็นดานบรรยากาศในการเรียน
รูมากท่ีสุด ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก นักเรียนกลุมน้ีมีความ
ชื่นชอบในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการคนควาเรื่องราว
ใหมๆ ตามความสนใจ ชอบที่จะมีอิสระในการทำงาน 
ไมคอยกังวลเกี่ยวกับการเรียนมากนัก ชอบแสดงออก
ตามความถนัดและความสนใจ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
ในการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
โดยใชการวิจัยเปนฐาน มีการใชเทคนิคการรวมมือ
กันเรียนรู จึงมีกิจกรรมการทำงานรวมกันเปนกลุมทุก
กิจกรรม โดยสมาชิกในกลุมมีการคละความรูความ
สามารถ และเพียงพอที่จะทำใหผูเรียนไดใชศักยภาพ
ของแตละคนคิดและทำงานรวมกัน ทำใหมีปฏิสัมพันธ
กันระหวางนักเรียน แตอาจมีการเปลี่ยนสมาชิกกลุม
ไปบางตามวัตถุประสงคในแตละกิจกรรม นอกจากน้ี 
การจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน ยังพัฒนา
มาจากแนวคิดของการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักร 
การสืบเสาะหาความรู ซึ่งเปนกระบวนการท่ีเนนและ
ใหความสำคัญของการเขาถึงความเขาใจที่มีมากอน 

(ประสบการณเดิม) รวมถึงการถายโยงการเรียนรู  
(Eisenkraft, 2003: 56-59) ซึ่งหมายถึงการท่ี 
นักเรียนสามารถนำขอคนพบท่ีไดจากการวิจัยไปใช
ประโยชนในโรงเรียนในกระบวนการข้ันที่ 6 ประเมิน
ผล สอดคลองกับแนวคิดการคนควาดวยตนเอง 
(Independent Study : IS) ที่ใชในโรงเรียนมาตรฐาน

สากล จากแนวคิดดังกลาวเปนผลทำใหนักเรียนเกิด
กระบวนการเรียนรูอยางเขาใจ และนำขอคนพบจาก
การเรียนรูดวยตนเองไปใช  มีความภาคภูมิใจในผล

การพฒันาทกัษะการวิจยั ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจยัเปนฐานในวชิาฟสกิส 
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งานของตนเองในฐานะเปนสวนหน่ึงของสมาชิกกลุม
ท่ีรวมคิด รวมสราง และรวมพัฒนางานวิจัยจนประสบ
ผลสำเร็จ จึงพบวาหลังการจัดการเรียนรู นักเรียนมี
ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปน
ฐานในวิชาฟสิกสในภาพรวม และทุกดานอยูในระดับ
เห็นดวยมาก  

 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเพื่อนำผลการวจิัยไปใช 
1. จากผลการวิจัยที่พบวา หลังการจัดการ

เรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในวิชาฟสิกส นักเรียนที่
มีความสามารถพื้นฐานทางการเรียนตางกัน มีทักษะ
การวิจัยแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 โดย
นักเรียนกลุมสูง มีคะแนนทักษะการวิจัยสูงกวากลุม
ปานกลาง และกลุมต่ำ สวนนักเรียนในกลุมปานกลาง 
และกลุมต่ำ มีทักษะการวิจัยไมแตกตางกัน ดังน้ัน  
ในการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานใหมี
ประสิทธิผลน้ัน ครูควรตองเนนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหกับนักเรียนโดยคำนึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคลท่ีสามารถตอบสนองการเรียนรูอยาง
เปนระบบตามความสนใจ และตามความพรอมของ
นักเรียน ตลอดจนเช่ือมโยง เสริมสรางใหผูเรียนทุก
คนไดมีสวนรวมในการเรียนการสอน และใหโอกาส
นักเรียนมีอิสระในการทำงานรวมกันท้ังกลุมสูง กลุม
ปานกลาง และกลุมต่ำ 

2. จากผลการวิจัยท่ีพบวา นักเรียนท่ีมี

ความสามารถพื้นฐานทางการเรียนตางกันที่เรียนโดย
ใชการวิ จั ย เปนฐานในวิชาฟสิ กส ในภาพรวม  
มีพัฒนาการดานทักษะการวิจัยสูงข้ึนในระยะระหวาง

เรียนถึงระยะหลังเรียน โดยมีพัฒนาการจากระดับ
ปานกลางถึงระดับมาก  ยกเวนนักเรียนท่ีมีความ
สามารถพ้ืนฐานทางการเรียนในกลุมสูง ท่ีมีพัฒนาการ
จากระดับปานกลางถึงระดับมากที่สุด และยังพบวา 
นักเรียนทุกกลุม มีความคงทนดานทักษะการวิจัยใน

ระยะติดตามผล ดังน้ัน ครูสามารถนำกิจกรรมการ

เรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน ตามกระบวนการ
ของ “RPSCSA Model” ไปใชในการพัฒนาทักษะ
การวิจัยของนักเรียนท่ีมีความสามารถพ้ืนฐานทางการ
เรียนไดทุกกลุม 

  
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
ขั้นสูง และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดวย
การจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานรวมกับการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู ที่เนนความแตกตางระหวางบุคคล
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

2. ควรมีการวิจัยเพ่ือเสริมสรางทักษะการ
จัดการความรู ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัย
เปนฐาน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  

3. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับกระบวนทัศน
ใหมของการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชการวิจัย
เปนฐาน เพื่อเสริมสรางทักษะการวิจัย ทักษะการ 
แกปญหาอยางสรางสรรค และจิตวิทยาศาสตร ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

การพฒันาทกัษะการวิจยั ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจยัเปนฐานในวชิาฟสกิส 
รุจิราพร รามศิริ 
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การพัฒนาสื่อประสมนิทานอาเซียนโดยจัดประสบการณ
แบบผูปกครองมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางทักษะการส่ือสาร
ของเด็กปฐมวัย 
Development of Multimedia ASEAN Stories by Parental Participation 
Methods to Enhance Communication Skills of Early Childhood Students 

 
ณัฐิกา สุริยาวงษ* 
ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน** 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานและความตองการของการพัฒนาส่ือประสม

นิทานอาเซียนโดยจัดประสบการณแบบผูปกครองมีสวนรวม 2. พัฒนาส่ือประสมใหมีประสิทธิภาพ 85/85  
3. ทดลองใชสือ่ประสม 4. ประเมินประสทิธิผล ดงัน้ี 4.1) พฒันาความรูอาเซยีนใหผานเกณฑรอยละ 80 ขึน้ไป 
4.2) พัฒนาทักษะการส่ือสารใหผานเกณฑรอยละ 80 ขึ้นไป 4.3) ประเมินความพึงพอใจของผูปกครอง 
และเด็กปฐมวัย กลุมตัวอยาง คือเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปที่ 2 จำนวน 11 คน โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม และ 
ผูปกครองของเด็กปฐมวัย 11 คน เคร่ืองมือท่ีใช 1) แผนการจัดประสบการณ 2) สื่อประสม 3) แบบทดสอบ  
4) แบบประเมินทักษะการส่ือสาร 5) แบบสัมภาษณความพึงพอใจ วิเคราะหขอมูลดวย คารอยละ คาเฉล่ีย 
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา t-test แบบ One sample t-test และการวิเคราะหเนื้อหา  

ผลการวิจัยพบวา 1. ขอมูลพื้นฐานและความตองการมีดังนี้ 1.1 สื่อประสมประกอบดวย วิดีโอนิทาน
อาเซียน สมุดภาพนิทานอาเซียน หุนมืออาเซียน 1.2 นิทานอาเซียนเก่ียวกับสถานท่ี ชุดประจำชาติ  
ธงชาติ และคำทักทาย 1.3 การมีสวนรวมของผูปกครอง ไดแก รวมคิดและตัดสินใจ รวมจัดประสบการณ          
รวมประเมินผล รวมรับผลประโยชน 1.4 ทักษะการส่ือสาร ไดแก การอธิบายคำศัพท การสรางประโยค  
การสนทนาโตตอบ 2. แผนและส่ือ มีประสิทธิภาพ 86.64/93.79 3. การทดลองใชแผนและสื่อ 25 แผน  

4. การประเมินประสิทธิผล 4.1) ความรูเรื่องอาเซียนสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
4.2) ทักษะการส่ือสารสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 4.3) ความพึงพอใจของผูปกครอง
และเด็กปฐมวัย พึงพอใจทุกดาน 
คำสำคัญ: สื่อประสม/ นิทานอาเซียน/ การจัดประสบการณแบบผูปกครองมีสวนรวม/ ทักษะการสื่อสาร 

* นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
**อาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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The purpose of this research were to 1) Study the fundamental data and need assessment for 
development of the Multimedia ASEAN Stories by Parental Participation Methods. 2) Develop  
the Multimedia to standard criterion of 85/85. 3) Experiment the Multimedia. 4) Evaluate including  
4.1) develop the ASEAN knowledge pass not less than 80 percent. 4.2) develop the communication 
skills pass not less than 80 percent. 4.3) assess the satisfaction of the parents and the early 
childhood. The sample consisted of 11 children of kindergarten 2, studying in Wat Sa Si Liam 
school and their 11 parents The instruments applied in this research comprised 1) plan for experience 
management 2) Multimedia 3) tests 4) communication skills assessment 5) the satisfaction interviews. 
The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test one sample and content 
analysis.  

The research finding revealed: 1. The fundamental data and need assessment were as 
follow 1.1 The multimedia including videos about ASEAN stories, ASEAN stories infographics, 
hand puppets. 1.2 ASEAN stories including place, national costume, flags, greeting. 1.3 Parental 
Participation including participation in decision-making, participation in experience management, 
participation in assessment, participation in Advantage Gain. 1.4 Communication skills including 
words description, sentences building, conversation. 2. Lesson plan and multimedia were efficient; 
(E1/E2) is at 86.64/93.79. 3.Trying out 25 lesson plans and multimedia 4. The  result of validation 
4.1) the result of the ASEAN knowledge tests was higher than the limit and was statistically significant at 
.05.  4.2) the result of communication was higher than the limit was statistically significant at .05 
and was at a good level. 4.3) the satisfaction of the parents and early childhood were in high level 
of all sides.  
Keywords:  Multimedia, ASEAN Stories, Parental Participation Methods, Communication Skills 
 
บทนำ 

ปจจุบันสังคมโลกมีการเปล่ียนแปลงอยาง

รวดเร็วในทุกๆดาน มีการติดตอส่ือสารกันขามพรมแดน
เสมือนอยูใกลกัน ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและ
การส่ือสารตอบสนองความตองการของผูคนอยาง
รวดเร็วในรูปแบบที่หลากหลาย เชน อินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ี 4 จี เปนตน สง

ผลใหผูคนทุกเช้ือชาติสามารถติดตอส่ือสารกันอยาง
ไรพรมแดนและรวดเร็วทันใจ (คณะกรรมการสงเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ, 2554) ภาษา
และการสื่อสารนับวามีความสำคัญเปนอยางย่ิง มี
บทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของคนทุกเพศทุกวัย 

และจำเปนท่ีจะตองเขาใจและใชใหถูกตอง ดังท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรง

มีพระราชดำรัสแกพสกนิกรชาวไทย เมื่อวันท่ี 22 
ธันวาคม 2545 เรื่องภาษาและการเขาถึงภาษา ดังนี้ 

ตองหาวิธีที่จะทำการเรียนการสอนใหได

ประโยชนและสามารถเขาใจความจริง ไมใชใหเขาใจ
ภาษาแตเขาใจวิชาการ ไมใชวิชาอยางเดียว ตองเขาใจ
วิธีปฏิบัติตน หมายถึงจริยธรรมตางๆ ตองเรียน ตองรู 
ใหรูกวางขวาง อันน้ีเปนขอสำคัญในการพัฒนาการ
ศึกษา ถาไมพัฒนาการศึกษาประเทศก็อยูไมได ความ

เขาใจของบุคคลจะไมมี ถาความเขาใจของบุคคลไม

การพัฒนาส่ือประสมนิทานอาเซียนโดยจัดประสบการณแบบผูปกครองมีสวนรวม 
ณัฐิกา สุริยาวงษ, ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน 
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มี ขอใดก็ตามท่ีคนไมเขาใจคือส่ือความหมายความ
คิดไมได ถาไมมีความรู โดยเฉพาะภาษา อันน้ีที่จะ
ตองแกไข ที่บอกวาแกไข เพราะรูวายังไมดี… 

จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ จะเห็นวาภาษาเปนเคร่ืองมือสำคัญ
ในการถายทอดความคิด ความเขาใจ สื่อความหมาย 
เปนจุดเร่ิมตนท่ีทำใหเกิดความรู การแสดงออกถึง
ความคิดเห็น เปนสวนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ 
ภาษาจึงเปนจุดเร่ิมตนของการเรียนรูสิ่งแวดลอมรอบ
ตัวของเด็ก ต้ังแต เ กิดและเปน ส่ือในการเ รียนรู
ประสบการณตางๆ (สำนักงานเลขาธิการสภาการ
ศึกษา, 2550)  

การจัดประสบการณสำหรับเด็กปฐมวัยควร
จัดประสบการณใหเด็กไดรับประสบการณตรงผาน
สื่อที่หลากหลาย เน่ืองจากการสอนระดับอนุบาล
เก่ียวของกับส่ือการสอนมากกวาระดับอ่ืน เพราะจะ
ทำใหเด็กไดรับประสบการณที่เปนรูปธรรมมากท่ีสุด 
สื่อประสมจึงจำเปนในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน
รู ใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางถาวร
ดวยประสบการณรูปธรรม(ชัยยงค พรหมวงศ, 2521) 
สอดคลองกับงานวิจัยของศิริพร ตาคำอาย (2553) 
และเสาวรัตน จันทรเพ็ชร (2553) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับ
การพัฒนาทักษะทางภาษาโดยใชสื่อประสม ผลจาก
การวิจัยพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
สูงขึ้น มีความสามารถทางภาษาเปนไปตามสมมตติ
ฐานท่ีกำหนดไว สื่อประสมจึงมีความสำคัญและ

สามารถพัฒนาทักษะการส่ือสารของเด็กได โดยสื่อ
ประสมท่ีใชเปนสื่อประสมนิทานอาเซียนเปนการนำ
นิทานที่แตงขึ้นเกี่ยวกับเนื้อหาในกลุมอาเซียนทั้ง 10 

ประเทศมาเลาใหเด็กฟง นิทานหรือวรรณกรรมเปน
จุดเร่ิมตนท่ีดีในการพัฒนาความสามารถในการส่ือสาร
ของเด็ก โดยการจัดประสบการณโดยใชวรรณกรรม
เปนฐาน ดังท่ีนฤมล เนียมหอม(ม.ป.ป.) ระบุแนวคิด

พื้นฐานของการจัดประสบการณโดยใชวรรณกรรม
เปนฐานที่เกี่ยวของกับนิทานวา “นิทาน” เปนสิ่งที่เด็ก
เขาถึงไดงาย เร่ืองราวในนิทานมีสวนสำคัญอยางยิ่ง
ในการสรางเสริมจินตนาการใหแกเด็กการนำนิทาน
มาเปนส่ือหลักในการจัดประสบการณ ชวยใหเด็ก
ประสบความสำเร็จในการเรียนรูไดงายยิ่งขึ้น  

เปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวา การจัดหลักสูตร
การเรียนการสอนจะประสบความสำเร็จได จำเปน
ตองไดรับการสนับสนุน ความรวมมือ และการมี
สวนรวมจากพอแม ผูปกครอง ในอดีต ครูจะมีโอกาส
พบปะ พูดคุยกับพอแม ผูปกครองเพียงปละ 2 คร้ัง 
คือ ในการประชุมครู-ผูปกครอง ในชวงเปดภาค 
การศึกษา และในชวงของการรับสมุดรายงานกอน
ปดภาคการศึกษาเทาน้ัน อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน
โรงเรียนสวนใหญไดตระหนักมากข้ึนถึงความจำเปน 
และความสำคัญของการมีปฏิสัมพันธระหวางครูและ
ผูปกครองโดยผานการสนทนา พูดคุย และแลกเปล่ียน
ประสบการณสัมพันธภาพคร้ังแรกระหวางพอแม  
ผูปกครอง และครูมักเกิดขึ้นในชั้นเรียนอนุบาล ถาพอ
แม ผูปกครองรูสึกวาตนเองไดรับการยอมรับ เห็นคุณคา 
มีความสำคัญ และเปนที่ตองการในชั้นเรียน พอแม  
ผูปกครองก็จะใหความรวมมือในการจัดการศึกษา
ของเด็กอยางตอเนื่อง และสม่ำเสมอ 

จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะ
พัฒนาสื่อประสมนิทานพื้นบานอาเซียนโดยจัด

ประสบการณแบบผูปกครองมีสวนรวมเพ่ือสงเสริม
ทักษะการส่ือสารของเด็กปฐมวัย ใหมีทักษะการส่ือสาร
ในดานดานคำศัพท การสนทนาโตตอบ และ การสราง
ประโยคท้ังน้ีเพ่ือเปนแนวทางในการจัดจัดประสบการณ
ใหกับเด็กปฐมวัย ตลอดจนพัฒนาความสัมพันธใน

การทำงานรวมกันระหวางผูปกครองและครูผูสอน
เพื่อสนับสนุนดานการเรียนการสอนตามพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติตอไป 
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วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาขอมูลและความตองการจำเปน

ของการพัฒนาสื่อประสมนิทานอาเซียนโดยจัด
ประสบการณแบบผูปกครองมีสวนรวม 

2. เพื่อพัฒนาส่ือประสมนิทานอาเซียนโดย
จัดประสบการณแบบผูปกครองมีสวนรวมเพ่ือเสริม
สรางทักษะการส่ือสารของเด็กปฐมวัยใหมีประสิทธิภาพ
เปนไปตามเกณฑ 85/85 

3. เพ่ือทดลองใชสื่อประสมนิทานอาเซียน
โดยจัดประสบการณแบบผูปกครองมีสวนรวม 

4. เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการพัฒนา
สื่อประสมนิทานอาเซียนโดยจัดประสบการณแบบผู
ปกครองมีสวนรวม  

  
ขอบเขตการวิจัย 

ประชากร 
1. เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียน 

ที่ตั้งอยูในกลุมโรงเรียนบานหลวง อำเภอดอนตูม 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 ที่กำลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2558   ซึ่งมีทั้งหมด 10 โรงเรียน  

2. ผูปกครองเด็กปฐมวัย ของนักเรียน 
ชั้นอนุบาลปที่ 2 ในโรงเรียนที่ตั้งอยูในกลุมโรงเรียน
บานหลวง  อำเภอดอนตูม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ซึ่งมีทั้งหมด 

10 โรงเรียน  
กลุมตัวอยาง 
1. เด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปที่ 2 โรงเรียน

วัดสระสี่เหลี่ยม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2558 จำนวน 1 หองเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 11 คน  
ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย(Simple Random  
Sampling) ดวยวิธีการจับสลาก โดยใชโรงเรียนเปน

หนวยในการสุม (มาเรียม นิลพันธุ, 2555: 125) 

2. ผูปกครองเด็กปฐมวัยของนักเ รียน 
ช้ันอนุบาลปท่ี 2 โรงเรียนวัดสระส่ีเหล่ียม สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1 รวม
ทัง้สิน้จำนวน 11 คน  ไดมาโดยวิธกีารเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive  Sampling) (มาเรยีม นลิพนัธุ, 2555: 123) 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรตน คือ สื่อประสมนิทานอาเซียนโดย

จัดประสบการณแบบผูปกครองมีสวนรวม  
ตัวแปรตาม คือ 
1. ความรูเรื่องอาเซียนของเด็กปฐมวัย 
2. ทักษะการสื่อสารของเด็กปฐมวัย 
3. ความพึงพอใจของผูปกครองและความ

พึงพอใจของเด็กปฐมวัย 
ระยะเวลา 
ระยะเวลาของการทดลองใชส่ือประสมนิทาน

พื้นบานอาเซียนโดยจัดประสบการณแบบผูปกครอง
มีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางทักษะการส่ือสารของเด็ก
ปฐมวัย เร่ิมทำการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2558 ใชระยะเวลา 5 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน รวม 
25 วัน วันละ 30 นาที รวม 12 ชั่วโมง 30 นาที 

 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของในประเด็นดังนี้ 

1. แนวคิดการพัฒนาสื่อประสม  
 จากการศึกษาการพัฒนาส่ือประสม

ของชัยยงค พรหมวงศ (2540) กิดานันท  มลิทอง  

(2548) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
ผูวิจัยไดสังเคราะหขั้นตอนการสรางสื่อประสม  
ดังน้ี 1) กำหนดเน้ือหาและประสบการณ 2) กำหนด
หนวยการสอน 3) กำหนดหัวเรือ่ง 4)กำหนดลักษณะ 
และมโนทัศน5) กำหนดวตัถปุระสงคใหสอดคลองกับ

หัวเร่ือง 6) กำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 7) กำหนด
แบบประเมินผล 8) เลือกและผลิตสื่อการสอน   

9) หาประสิทธิภาพของส่ือประสม 10) การใชส่ือประสม 
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2. แนวคิดเกี่ยวกับนิทาน 
 จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับส่ือท่ีใช

ในการเลานิทานของ ลัดดา นีละมณี (2526)  
นุชรี ตรีโลจนวงศ (2530) เกริก ยุนพันธ (2538)  
ผูวิจัยไดนำแนวคิดหลักการในการสรางส่ือสำหรับ
ประกอบการเลานิทานโดยการวิจัยคร้ังนี้ไดเลือกใช 
วิดีโอนิทาน สมุดภาพนิทาน และหุนมือ มาเปนสื่อใน
การเลานิทาน เพ่ือใหเด็กปฐมวัยเกิดทักษะการส่ือสาร 

3. แนวคิดอาเซียนศึกษา 
 จากการศึกษากรอบเน้ือหาหลักสูตร

อาเซียนศึกษาของสำนักวิชาการและมาตรฐาน 
การศึกษา (2557) สามารถแบงกรอบเน้ือหาไดเปน 
5 ดาน ดังนี้ 1) ความรูเกี่ยวกับอาเซียน (Knowing 
ASEAN) 2) การเห็นคุณคาของ   อัตลักษณและความ
หลากหลาย (Valuing Identity andDiversity)  
3) การเช่ือมโยงโลกและทองถ่ิน (Connecting Global 
and Local) 4) การสงเสริมความเสมอภาคและ 
ความยุติธรรม(Promoting Equity andJustice)  
5) การทำงานรวมกันเพ่ืออนาคตที่ยั่งยืน(Working 
Together for a SustainableFuture) ซึ่งเน้ือหาที่ใช
ในการวิจัยครั้งนี้เก่ียวของกับความรูเก่ียวกับอาเซียน
ทีเ่หมาะกับเด็กปฐมวยั ม ี 4 ประเด็นหลักคอื สถานที่
สำคัญในแตละประเทศ ชุดประจำชาติ ธงชาติ คำทักทาย

4. แนวคิดการจัดประสบการณแบบ 

ผูปกครองมีสวนรวม  
 จากการศึกษารูปแบบการมีสวนรวม

ของผูปกครองในการจัดการศึกษาของ Epstein (1996, 
อางถึงในสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551) 

Cohen and Uphoff (1977, อางถึงใน ศิริวรรณ วณิช
วัฒนวรชัย, 2552)  นภเนตร ธรรมบวร (2549) กุลยา 
ตันติผลาชีวะ (2544) ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน (2557)ได

แสดงใหเห็นความสำคัญของการมีสวนรวมของ 
ผูปกครองในการจัดการประสบการณการเรียนรูปฐมวัย 
และขั้นตอนการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัด
ประสบการณการเรียนรู  ผูวิจัยไดนำมาสังเคราะห 

ซึ่งมีขั้นตอนการมีสวนรวม 4 วิธี คือ 1) รวมคิดและ
ตัดสินใจ  2) รวมจัดประสบการณ 3) รวมประเมินผล   
4) รวมรับผลประโยชน  

5. แนวคิดการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ของเด็กปฐมวัย 

 จากการศึกษาพัฒนาการทางภาษาท่ี
เก่ียวของกับทักษะการส่ือสารของเด็กปฐมวัยของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553) สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2552) กุลยา               
ตันติผลาชีวะ (2551) ผูวิจัยไดนำมาสังเคราะหโดย
แบงทักษะการสื่อสาร 3 ดาน 1)  การอธิบายคำศัพท 
2)  การสรางประโยค 3)  การสนทนาโตตอบ 

  
วิธีการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาส่ือประสมนิทาน
อาเซียนโดยจัดประสบการณแบบผูปกครองมีสวนรวม
เพื่อเสริมสรางทักษะการสื่อสารของเด็กปฐมวัย”  
คร้ังน้ี เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) โดยใชกระบวนการวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed Methods Research) มีการทดสอบหลังการ
ทดลอง (The One-Shot Case Study) โดยผูวิจัยได
ดำเนินการตามข้ันตอนการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development) เปน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 การวิจัย (Research : R1) 
เปนการศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน (Analysis) 
ดังน้ี 1) วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลพ้ืนฐานแนวคิด 
ทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาส่ือประสมนิทาน

อาเซียน อาเซียนศึกษาในระดับปฐมวัย การมีสวนรวม
ของผูปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
และทักษะการส่ือสารของเด็กปฐมวัย 2) วิเคราะห

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 3) 
สัมภาษณความคิดเห็นของผูปกครองเก่ียวกับการจัด
ประสบการณแบบผูปกครองมีสวน รวมและส่ือประสม 

ที่ใชในการเสริมสรางทักษะการสื่อสาร 4) สัมภาษณ
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ความคิดเห็นของครูปฐมวัยเก่ียวกับสื่อประสมนิทาน
อาเซียนที่ใชในการเสริมสรางทักษะการสื่อสาร 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D
1) เปนการพัฒนาสื่อประสมนิทานอาเซียนโดยจัด
ประสบการณแบบผูปกครองมี  สวนรวม พัฒนาและ
ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดประสบการณและ
สื่อประสมนิทานอาเซียนโดยจัดประสบการณแบบ 
ผูปกครองมีสวนรวม รวมท้ังเคร่ืองมือประกอบการใช
สื่อประสมนิทานอาเซียน พบวา คาความสอดคลอง
ของแผนการจัดประสบการณที่ผูเช่ียวชาญตรวจสอบ
มีคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานต้ังแต   =4.40, 
S.D.=0.89 ถึง  = 4.80, S.D.=0.45 คาความ
สอดคลองของสื่อประสมนิทานอาเซียนท่ีผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต  

 =4.20, S.D.=0.84 ถึง  =5.00, S.D.=0.00 คามี
ประสิทธิภาพ 86.64/93.79 แบบทดสอบความรูอาเซียน
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคาระหวาง 0.60-
1.00 คาความยากงายของขอสอบมีคาระหวาง 0.32-
0.77 คาอำนาจจำแนก (r) อยูระหวาง 0.36-0.64  
คาความเช่ือม่ัน (Reliability) เทากับ 0.91 แบบประเมิน
ทักษะการสื่อสารคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคา
ระหวาง 0.40-1.00 แบบสัมภาษณความพึงพอใจ
ของผูปกครองที่มีตอการมีส วนร วมในการจัด
ประสบการณ  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคา

ระหวาง 0.80-1.00 และแบบสัมภาษณความพึงพอใจ
ของเด็กปฐมวัยที่มีตอการใชสื่อประสมนิทานอาเซียน
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคาระหวาง 0.60-

1.00 ซึ่งในบางคำถามไดปรับขอขอความใหมี 
ความเหมาะสมมากขึ้น  

ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R
2
) 

เปนการทดลองใชสื่อประสมนิทานอาเซียนโดยจัด
ประสบการณแบบผูปกครองมีสวนรวม กับเด็กปฐมวัย

ชั้นอนุบาลปที่ 2 จำนวน 11 คน ดำเนินการทดลอง
โดยใชสื่อประสมนิทานอาเซียนโดยจัดประสบการณ
แบบผูปกครองมีสวนรวมเพื่อสรางเสริมทักษะการ

สื่อสารของเด็กปฐมวัยหลังจากท่ีดำเนินการใชสื่อ
ประสมนิทานอาเซียนส้ินสุดแลวเด็กปฐมวัยทำแบบ
ทดสอบหลังเรียน (Posttest) คือ แบบทดสอบความรู
เรื่องอาเซียนและแบบประเมินทักษะการสื่อสาร 

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D
2)  เปนการประเมินผล (Evaluation) และปรับปรุง
สื่อประสมเปนการประเมินประสิทธิผลของส่ือประสม
นิทานอาเซียน ดังนี้ 1) ทดสอบความรูเรื่องอาเซียน
หลังทดลอง เปนแบบทดสอบปรนัย จำนวน 20 ขอ 
แลวนำผลการทดสอบมาวิเคราะหคะแนนเทียบกับ
เกณฑที่กำหนดไวใหผานเกณฑรอยละ 80 ขึ้นไป  
2) ประเมินทักษะการส่ือสารหลังทดลอง เปนแบบ
ประเมินซึ่งครอบคลุมทักษะการส่ือสาร 3 ดาน คือ
ดานการอธิบายคำศัพท ดานการสรางประโยค และ
ดานการสนทนาโตตอบ จำนวน 5 ชุด แลวนำผลการ
ประเมินมาวิเคราะหคะแนนเทียบกับเกณฑที่กำหนด
ไวใหผานเกณฑรอยละ 80 ขึ้นไป  3) ประเมินความ
พึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการที่มีสวนรวมในการ
จัดประสบการณ  4) ประเมินความพึงพอใจของเด็ก
ปฐมวัยที่มีตอการใชสื่อประสมนิทานอาเซียนโดยจัด
ประสบการณแบบผูปกครองมีสวนรวม 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความ
ตองการในการพัฒนาส่ือประสมนิทานอาเซียนโดย
จัดประสบการณแบบผูปกครองมีสวนรวมเพ่ือเสริม

สรางทักษะการส่ือสารของเด็กปฐมวัย ผลการวิเคราะห
และสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีวิจัยท่ีเก่ียวของ การ
วิเคราะหหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 

และหลักสูตรสถานศึกษาเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดสระ
สี่เหล่ียม พบวาส่ือประสมนิทานอาเซียนท่ีใชในการ
วิจัยประกอบดวย 1) วิดีโอนิทานอาเซียน 2) สมุดภาพ
นิทานอาเซียน 3) หุนมืออาเซียน โดยเด็กจะไดเรียนรู
เก่ียวกับสถานท่ีสำคัญ ชุดประจำชาติ ธงชาติและ      

คำทักทาย ซึ่งวิธีการมีสวนรวมของผูปกครองมี 4 วิธี 

การพัฒนาส่ือประสมนิทานอาเซียนโดยจัดประสบการณแบบผูปกครองมีสวนรวม 
ณัฐิกา สุริยาวงษ, ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน 
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คือ 1) รวมคิดและตัดสินใจ 2) รวมจัดประสบการณ 
3) รวมประเมินผล 4) รวมรับผลประโยชน ซึ่งทักษะ
การส่ือสารที่เด็กจะไดรับการเสริมสรางมี 3 ดาน คือ 
1) ดานการอธิบายคำศัพท 2) ดานการสรางประโยค       
3) ดานการสนทนาโตตอบ 

2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ
แผนการจัดประสบการณและส่ือประสมนิทานอาเซียน
ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 พบวามีคา
ประสิทธิภาพเทากับ 86.64/93.79  สูงกวาเกณฑ
มาตรฐานที่กำหนด  

3. ผลการทดลองใชสื่ อประสมนิทาน
อาเซียนโดยจัดประสบการณแบบผูปกครองมีสวนรวม
ใชระยะเวลา 5 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน รวม 25 วัน 
วันละ 30 นาที รวม 12 ชั่วโมง 30 นาที จำนวน  
25 แผน ในหนวยหนูนอยอาเซียน ครอบคลุมความรู
หลัก 4 เร่ือง คือ สถานท่ีสำคัญ ชุดประจำชาติ ธงชาติ             
คำทักทาย ผูวิจัยไดนำส่ือประสมนิทานอาเซียนท่ีพัฒนา
ขึ้นไดแก 1) วิดีโอนิทานอาเซียน 2) สมุดภาพนิทาน
อาเซียน 3) หุนมืออาเซียน มาใชในการจัดประสบการณ
โดยผูปกครองมามีสวนรวมในการจัดประสบการณ
ในชั้นเรียนในขั้นตางๆของการจัดกิจกรรม เชน ขั้นนำ 
ผูปกครองรวมเลานิทานอาเซียน ขั้นสอน รวมเลา
ประสบการณแลกเปล่ียนความคิดเห็น รวมเลนเกม
ตางๆกับเด็ก ขั้นสรุป รวมรองเพลง รวมเลนเกม      

เปนตน ซึ่งการมีสวนรวมจัดประสบการณจำนวนคร้ัง
จะสูงกวาการมีสวนรวมดวยวิธีอื่น 

4. ผลการประเมินและปรับปรุงส่ือประสม
นิทานอาเซียนมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 

 4.1 ผลกา รทดสอบความ รู เ รื่ อ ง
อาเซียน พบวา ความรูเร่ืองอาเซียนหลังการใชสื่อ
ประสมนิทานอาเซียนโดยจัดประสบการณแบบ 

ผูปกครองมีสวนรวมสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว (  =17.45, 

S.D.=1.69) คือนักเรียนรอยละ 80 ผานเกณฑรอยละ 
80 ขึ้นไป อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 4.2 ผลการประเมินทักษะการสื่อสาร 
พบวา ในภาพรวมสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว (  =72.36,  
S.D.=2.91) ผานเกณฑรอยละ 80 ขึ้นไป อยางมีนัย
สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยอยูในระดับดีมาก 
เมื่อพิจารณาเปน รายดานพบวาเด็กปฐมวัยมีทักษะ
การส่ือสารสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวอยูในระดับดีมาก 
ในทุกดานดาน เรียงตามลำดับ คือดานการสราง
ประโยค (  =14.86, S.D.=0.32) คิดเปนรอยละ99.07 
ดานการสนทนาโตตอบ (  =29.04, S.D.=1.62)  
คิดเปนรอยละ96.80 และดานการอธิบายคำศัพท  
(  =28.46, S.D.=1.23) คิดเปนรอยละ94.87  

 4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูปกครอง ท่ีมีตอการมีส วนร วมในการจัด
ประสบการณ ดานตางๆ คือ ดานการมีสวนรวมของ 
ผูปกครอง ดานทักษะการส่ือสารท่ีเกิดกับเด็กปฐมวัย 
ดานบรรยากาศการจัดประสบการณ จำนวน 6 ขอ 
โดยเปนความคิดเห็นปลายเปด พบวาผูปกครองมี
ความพึงพอใจในทุกดานชอบในการมีสวนรวม 

 4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของเด็กปฐมวัยท่ีมีตอการใชสื่อประสมในดานตางๆ 
คือ ดานการใชสื่อประสม ดานบรรยากาศการจัด
ประสบการณ ดานประโยชนที่ไดรับ จำนวน 4 ขอ 
โดยเปนความคิดเห็นปลายเปด พบวา นักเรียนมีความ
พึงพอใจในทุกดาน ส่ือประสมนิทานอาเซียนท่ีนักเรียน
ชอบมากท่ีสุด คือ วิดีโอนิทานอาเซียนและสมุดภาพ
นิทานอาเซียนจำนวนเด็กที่ชอบอยางละ 4 คนเทากัน 

รองลงมาคือหุนมืออาเซียน 
 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความ
ตองการในการพัฒนาส่ือประสมนิทานอาเซียนโดย
จัดประสบการณแบบผูปกครองมีสวนรวม เพ่ือเสริม
สรางทักษะการส่ือสารของเด็กปฐมวัย พบวา ขอมูล
พื้นฐานมีความสำคัญตอการสรางส่ือประสมนิทาน

การพัฒนาส่ือประสมนิทานอาเซียนโดยจัดประสบการณแบบผูปกครองมีสวนรวม 
ณัฐิกา สุริยาวงษ, ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน 
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อาเซียนที่ตอบสนองความตองการของผูเรียน ที่จะ
พัฒนาทักษะการส่ือสาร อำนวยความสะดวกเปน
ประโยชนตอการเรียนรู สอดคลองกับงานวิจัยของ  
สมชาย แกวเจริญ (2555) ไดกลาวถึงประโยชนของ
การใชสื่อประสมสรุป ไดวา ชวยถายทอดเน้ือหา
ประสบการณไดดีขึ้น ชวยเราความสนใจของผูเรียน 
เปดโอกาสผูเรียนแสดงความคิดเห็น ฝกตัดสินใจ
แสวงหาความรูดวยตนเอง ชวยสรางความพรอมและ
ความม่ันใจแกผูสอน นอกจากน้ียังชวยทบทวนบทเรียน
ดวยตนเอง ทักษะการสื่อสารที่สอดคลองกับวัย
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยท่ีผูวิจัยไดสังเคราะห ไดแก 
ดานการอธิบายคำศัพท ดานการสรางประโยค ดาน
การสนทนาโตตอบ ในการพัฒนาส่ือประสมนิทาน
อาเซียนผูวิจัยไดใหผูปกครองมีสวนรวมในการจัด
ประสบการณ โดยผูปกครองจะมีสวนรวมดวยวิธี 
ตางๆ คือ 1) รวมคิดและตัดสินใจ 2) รวมจัด
ประสบการณ 3) รวมประเมินผล 4) รวมรับผล
ประโยชน การใหผูปกครองเขามามีสวนรวมมีความ
สำคัญเปนอยางย่ิง ดังที่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2546 ไดระบุถึงความสำคัญของการมี
สวนรวมของผูปกครองในการอบรมเล้ียงดูและสงเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ในขอที่ 5 วา “ประสานความ
รวมมือระหวางครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาใน
การพัฒนาเด็ก” สอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552–2561) ไดใหความสำคัญ
ของครอบครัวและชุมชนโดยกำหนดแนวทางการปฏิรูป

ที่สอดคลองกับพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูของเด็กปฐมวัย ใหมีมาตรการสงเสริมบทบาท
ของครอบครัวและสรางความเข็มแข็งของครอบครัว 

ในการพัฒนาการเรียนรูของบุตรหลานในทุกระดับ 
ประเภทการศึกษา พัฒนาการเตรียมความพรอมของ
เด็กปฐมวัยโดยเฉพาะการใหความรูแกพอแม  
ผูปกครอง รวมท้ังผูเตรียมตัวเปนพอแม เพ่ือใหเด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาการตามวัยอยางมีคุณภาพและสถาบัน

การศึกษารวมพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู พัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงคแก
ผูเรียนมากข้ึนในรูปแบบท่ีหลากหลาย (สำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) 

2. ผลการพัฒนาส่ือประสมนิทานอาเซียน
ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 มีคาประสิทธิภาพ 
86.64/93.79 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนด 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะส่ือประสมท่ีพัฒนาข้ึนสอดคลอง
กับวัยและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยและยังเหมาะสม
สำหรับการใชในกิจกรรมเสริมประสบการณ (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2546) นอกจากนี้คาประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ (E2)ที่สูงอาจเน่ืองมาจากตัวแปรแทรกซอน
ซึ่งเปนตัวแปรภายนอกท่ีไมตองการศึกษาสงผลตอ
ตัวแปรตาม ตามหลักการ The Max Min Con 
Principle (มาเรียม นิลพันธุ, 2555) ในท่ีน้ีคือผูปกครอง
รูวาเด็กปฐมวัยเปนกลุมทดลอง ตองการใหเด็กมีผล
การทดสอบหลังเรียนท่ีสูงจึงไดสอนและทบทวนเน้ือหา
มากข้ึนสงผลใหเด็กปฐมวัยมีคะแนนจากการทดสอบ
ความรูเร่ืองอาเซียนและคะแนนจากการประเมินทักษะ
การส่ือสารสูง อีกท้ังการมีสวนรวมของผูปกครอง 
ที่ชวยจัดประสบการณและพัฒนาเด็กตอเน่ืองท่ีบาน
สงผลใหคาประสิทธิภาพของผลลัพธมีคาสูง สอดคลอง
กับงานวิจัยของ David J. Leach, Susan W. Siddall 
(2011) ไดศึกษาเก่ียวกับผลของการพัฒนาการอาน

และการฟงของเด็กช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โดยเด็ก 
ที่ไดรับการรวมมือจากพอแมจะมีการพัฒนาท่ีรวดเร็ว 
และยังสอดคลองกับงานวิจัยของKathleenV. 

Hoover-Dempsey,  Angela C. Battiato, Joan M. 
T. Walker, Richard P.Reed, Jennifer M. DeJong 
& Kathleen P. Jones (2001) ไดศึกษาเกี่ยวกับการ
มีสวนรวมของผูปกครองตอการบานของเด็ก พบวา  
ผูปกครองที่มีสวนรวมในการบานหรืองานของเด็ก

สามารถมีสวนรวมไดหลายรูปแบบ การมีสวนรวม 
จะมีผลตอการสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีผล 
ในเชิงบวก 
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3. ผลการทดลองใชผลการทดลองใชสื่อ
ประสมนิทานอาเซียนโดยจัดประสบการณแบบ 
ผูปกครองมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางทักษะการสื่อสาร
ของเด็กปฐมวัย พบวาส่ือประสมที่ใชในการจัด
ประสบการณใหกับเด็กปฐมวัยเด็กไดใชทุกแผนการ
จัดประสบการณ ผูปกครองไดเขามามีสวนรวม 
ในการจัดประสบการณทั้งท่ีบานและโรงเรียน การจัด
ประสบการณที่โรงเรียนผูปกครองไดรวมกิจกรรมใน
ขั้นตางๆของการสอนท้ังขั้นนำ  ขั้นสอน ขั้นสรุป 
แตกตางกันออกไปในแตละแผนการจัดประสบการณ 
ท้ังน้ีจากวิธีการมีสวนรวมของผูปกครองท้ัง 4 วิธี ไดแก 
รวมคิดและตัดสินใจรวมจัดประสบการณ  รวมประเมิน
ผล รวมรับผลประโยชน จะเห็นวาการมีสวนรวมจัด
ประสบการณมีจำนวนคร้ังท่ีสูงกวาวิธีการมีสวนรวม
อื่น เนื่องจากผูปกครองเขามาจัดประสบการณที่
โรงเรียนทุกวันตามแผนการจัดประสบการณรวมถึง
การจัดประสบการณที่บานรวมกับเด็ก สวนการมี
สวนรวมดาน รวมคิดและตัดสินใจใชระยะเวลา 1-2 
ครั้ง ในชวงศึกษาขอมูลพื้นฐาน การมีสวนรวมดาน
การประเมินผลใชระยะเวลา 1 ครั้ง หลังดำเนินการ
ทดลอง และการมีสวนรวมดานรับผลประโยชน 
ผูปกครองจะไดทราบถึงความรูเร่ืองอาเซียนและทักษะ
การส่ือสารของเด็กปฐมวัยภายหลังจากการประเมิน
ผลสอดคลองกับ Cohen Uphoff (1977: 7 – 10 อาง

ถึงใน ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย, 2552) ไดกลาวถึง 
วิธีการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา 
มีดังตอไปน้ีขั้นท่ี 1 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

ประการแรกท่ีจะตองกระทำก็คือ การกำหนดความ
ตองการ และการจัดลำดับความสำคัญ ตอจากน้ันก็
เลือกนโยบายและประชากรท่ีเกี่ยวของ การตัดสินใจ
ในชวงเริ่มตน การตัดสินใจชวงดำเนินการวางแผน 
และการตัดสินใจในชวงการปฏิบัติตามแผนที่วางไว 

ขั้นที่ 2 การมีสวนรวมในการดำเนินงาน ในสวนที่เปน
องคประกอบของการดำเนินงานโครงการนั้นจะได
โดยวิธีใด เชน การชวยเหลือดานทรัพยากร การบริหาร

งานและประสานงาน และการขอความชวยเหลือ    
เปนตน ขั้นท่ี 3 การมีสวนรวมในการรับผล

ประโยชนในสวนท่ีเก่ียวกับผลประโยชนนอกจากความ
สำคัญของผลประโยชนในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
แลว ยังตองพิจารณาถึงการกระจายและประโยชนใน
กลุมดวย ผลประโยชนของโครงการนี้จะรวมท้ังผล
ประโยชนในทางบวกและผลที่เกิดข้ึนในทางลบที่เปน
ผลเสียของโครงการ ซึ่งอาจจะเปนประโยชนและเปน
โทษไดทั้งตอบุคคลและสังคม ขั้นที่ 4 การมีสวนรวม
ในการประเมินผล การมีสวนรวมในการประเมินผล
นั้นสิ่งสำคัญที่จะตองสังเกตก็ คือ ความเห็น (Views) 
ความชอบ (Preference) และความคาดหวัง  
(Expectations) ซึ่งจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปล่ียน
พฤติกรรมของบุคคลในกลุมตางๆได 

4. ผลการประเมินและปรับปรุงส่ือประสม
นิทานอาเซียนโดยจัดประสบการณแบบผูปกครองมี
สวนรวม 

 4.1 ผลการทดสอบความรูเร่ืองอาเซียน 
พบวา ความรูเร่ืองอาเซียนสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวอยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวาการ
ใชสื่อประสมนิทานอาเซียนโดยการจัดประสบการณ
แบบมีสวนรวมทำใหเด็กมีความรูเร่ืองอาเซียน ทั้งน้ี
อาจเปนเพราะส่ือประสมท่ีใชมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริพร ตาคำอาย (2553) 

ไดศึกษาเร่ืองผลของการใชส่ือประสมในการสอนภาษา
ตามแนวธรรมชาติที่มีตอความสามารถทางการเขียน
ของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 ดำเนินการการสอนโดยใช

ส่ือประสม พรอมกับมีการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ในระหวางการเรียน พบวา นักเรียนทุกคนสามารถ
เขียนไดตามท่ีวัตถุประสงคกำหนดไวโดยมีคะแนน
ความสามารถทางการเขียนหลังเรียน อยูในชวงรอย
ละ 82.50 ถึงรอยละ 100 และสอดคลองกับงานวิจัย

ของ อัจฉรา เจตบุตร (2554) ไดทำการวิจัยเรื่องการ
พัฒนาบทเรียนส่ือประสม เร่ือง การเขียนสะกดคำ 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียน
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มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวย
บทเรียนสื่อประสมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
เรียนดวยบทเรียนส่ือประสมมีคาเฉล่ียสูงกวาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกอนเรียนดวยบทเรียนส่ือประสม นอกจากน้ี 
การจัดประสบการณแบบมีสวนรวมของผูปกครองได
ดำเนินการจัดประสบการณตอเน่ืองท่ีบานไดทบทวน
ความรูใหกับเด็กทำใหเด็กมีความรู เรื่องอาเซียน 
สูงข้ึนสอดคลองกับงานวิจัยของ Kathleen V. 
Hoover-Dempsey,  Angela C. Battiato, Joan M. 
T. Walker, Richard P.Reed, Jennifer M. DeJong 
& Kathleen P. Jones (2001) ไดศึกษาเกี่ยวกับการ
มีสวนรวมของผูปกครองตอการบานของเด็ก พบวา  
ผูปกครองที่มีสวนรวมในการบานหรืองานของเด็ก
สามารถมีสวนรวมไดหลายรูปแบบ การมีสวนรวมจะ
มีผลตอการสรางผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีผล 
ในเชิงบวก 

 4.2 ผลการประเมินทักษะการสื่อสาร 
พบวา ในภาพรวมเด็กปฐมวัยมีทักษะการส่ือสารสูง
กวาเกณฑที่ตั้งไวอยูในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวาเด็กปฐมวัยมีทักษะการส่ือสารสูงกวา
เกณฑที่ตั้งไวอยูในระดับดีมากในทุกดาน ลำดับท่ี 1 
คือดานการสรางประโยค รองลงมาคือดาน การสนทนา
โตตอบและดานการอธิบายคำศัพทตามลำดับ  

ผานเกณฑรอยละ 80 ข้ึนไปอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ทั้งน้ีเพราะการจัดประสบการณเปนไปใน
แนวเดียวกับการพัฒนาทักษะการ ส่ือสารของ 

เด็กปฐมวัย สอดคลองกับงานวิจัยของจันทนา ชูชื่น 
(2553) ไดศึกษาเร่ืองผลของการจัดกิจกรรมการเลา

นิทานประกอบหุนมือท่ีมีตอความสามารถดานการ
พูดของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัย พบวา เด็กปฐมวัยท่ี
ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบหุนมือ 

มีความสามารถดานการพูด ทั้งโดยรวมและรายดาน
สูงขึ้นกวากอนการทดลองอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 นอกจากนี้การท่ีเด็กปฐมวัยมีทักษะ 

การส่ือสารดานการสรางประโยคสูงท่ีสุดเน่ืองจาก
นิทานทั้ง 10 เรื่อง   ที่เด็กไดรับจากสื่อประสมนิทาน
อาเซียนมีเนื้อเรื่องที่เปนประโยคสมบรูณ ประกอบกัน
เปนเร่ืองราว ทำใหเด็กมีตัวอยางในการเรียบเรียง
ประโยค และทักษะการส่ือสารดานการอธิบายคำศัพท
ไดลำดับสุดทายท้ังน้ีเพราะคำศัพทหลายคำเด็กไม
คุนเคย เปนคำศัพทเกี่ยวกับเรื่องอาเซียน ไมเพียงแต
จำช่ือคำศัพทเทาน้ัน เด็กยังตองอธิบายความหมาย
ของคำอีกดวย 

 4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูปกครอง ท่ีมีตอการมีส วนร วมในการจัด
ประสบการณ ดานตางๆ คือ ดานการมีสวนรวมของ 
ผูปกครอง ดานทักษะการส่ือสารท่ีเกิดกับเด็กปฐมวัย 
ดานบรรยากาศการจัดประสบการณ พบวา ผูปกครอง
พึงพอใจในทุกดาน สอดคลองกับงานวิจัยของศิริวรรณ   
วณิชวัฒนวรชัย (2552) ไดทำการวิจัยเร่ืองการพัฒนา
รูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรูแบบผูปกครอง 
มีสวนรวมเพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับนักเรียน
ปฐมวัย พบวา  ภายหลังการใชรูปแบบการจัด
ประสบการณการเรียนรูแบบผูปกครองมีสวนรวมครู
ผูสอนและผูปกครองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การนำรูปแบบไปใชอยูในระดับดีมาก และมีความพึง
พอใจตอรูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ
ผูปกครองมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคม  
อยูในระดับมาก และงานวิจัยของชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน 
(2557) ไดทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรูระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแบบมีสวนรวมกับ

ชุมชน โดยใชแหลงเรียนรูวัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัด
เพชรบุรี เพื่อสงเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค ผลการ
วิจัยพบวา ชุมชนและผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวม 
ในการพัฒนานวัตกรรมเรียนรูโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์ิ
วิทยาลัย เพ่ือสงเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค และ

ตระหนักในความสำคัญของแหลงเรียนรูวัดมหาธาตุ
วรวิหาร รวมคิด รวมทำ รวมประเมิน และรับผล
ประโยชน ทุกฝายมีสวนรวมในการพัฒนากิจกรรม 
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ใหกับนักเรียน ไดแก คณะครู อาจารย ปราชญชุมชน 
ผูบริหารสถานศึกษา 

 4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของเด็กปฐมวัยท่ีมีตอการใชสื่อประสมในดานตางๆ 
คือ ดานการใชสื่อประสม ดานบรรยากาศการจัด
ประสบการณ  ดานประโยชนที่ไดรับ จำนวน 4 ขอ 
โดยเปนความคิดเห็นปลายเปด พบวา พึงพอใจใน 
ทุกดาน สอดคลองกับงานวิจัยของ เสาวรัตน จันทร
เพ็ชร (2553) ไดศึกษาเร่ือง ผลการจัดกิจกรรมการ
อานและเขียนสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถม
ศึกษาปที่ 1 โดยใชสื่อประสม ผลการศึกษาคนควา
ปรากฏวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวย
การจัดกิจกรรมการอานและเขียนสาระการเรียนรูภาษา
ไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยการใชสื่อประสม  
อยูในระดับมาก 

 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเพือ่การนำผลการวิจยัไปใช 
1. จากผลการวิจัยพบวาคาประสิทธิภาพ

ของแผนการจัดประสบการณและสื่อประสม (E1/E2) 
มีค าตางกันมากระหวางคาประสิทธิภาพของ
กระบวนการและคาประสิทธิภาพของผลลัพธ ดังนั้น
ในการวิจัยควรมีการควบคุมความแปรปรวนจากตัวแปร
แทรกซอน (Control Extraneous Variance) ซึ่งจะสง

ผลตอตัวแปรตามและผลการวิจัย 
2. จากผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยมี

ทักษะการสื่อสารสูงกวาเกณฑ แสดงวาเด็กปฐมวัยมี
ทักษะการสื่อสารที่ดีทั้ง 3 ดาน เรียงตามลำดับคือ 

ดานการสรางประโยค ดานการสนทนาโตตอบ ดาน
การอธิบายคำศัพท ดังน้ันครูปฐมวัยจึงควรใหความ
สำคัญในเรื่องของคำศัพทใหมที่เด็กไมคุนเคย การจัด

ประสบการณในแตละครั้งควรแทรกคำศัพทพรอมทั้ง
การอธิบายความหมายของคำใหเด็กเขาใจ 

3. จากผลการวิจัยพบวา ผูปกครองมี
ความพึงพอใจตอการมีสวนรวมในการจัด ประสบการณ
ในทุกวิธี  แตการมีสวนรวมในการประเมินผลผูปกครอง
บางคนไมมีความเขาใจในวิธีการประเมินผลเด็กปฐมวัย 
ดังน้ันครูจะตองอธิบายและส่ือสารอยางเปนลำดับ
ขั้นตอนใหชัดเจน หรือสาธิตการประเมินผลใหผู
ปกครองดูเพ่ือความเขาใจ ผูปกครองประเมินผลได
อยางถูกตองและเกิดความคลาดเคลื่อนนอยที่สุด  

4. การมีสวนรวมในการจัดประสบการณที่
โรงเรียนตองมีผูปกครองมารวมจัดประสบการณทุก
วัน ครูตองมีการวางแผน ประสานงานท่ีดี ทำขอตกลง
รวมกันในการกำหนดวัน เวลากับผูปกครอง รวมถึงมี
การกำหนดตัวแทนของผูปกครองสำรองไว หากพบ
วาไมสามารถมาในวันที่กำหนดได เพื่อการจัด
ประสบการณจะไดดำเนินตามแผนการจัดประสบการณ
อยางราบรื่น สงผลดีกับเด็กปฐมวัยตอไป 

 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนา
สื่อประสมโดยจัดประสบการณแบบผูปกครอง 
มีสวนรวมเพ่ือสงเสริมพัฒนาการดานอื่นๆ เชน  
ดานรางกาย  ดานอารมณ ดานสังคม  เปนตน 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับเทคนิควิธี
การสอนรูปแบบอื่นรวมกับสื่อประสม เชน การเรียนรู
แบบโครงการ การเรียนรูตามแนวสมดุลภาษา ฯลฯ  
ที่สอดคลองกบัวัยและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  

3. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัด
ประสบการณแบบผูปกครองมีสวนรวม รวมกับ
นวัตกรรมอื่นๆ เชน แบบฝกทักษะ คอมพิวเตอรชวย

สอน ฯลฯ 
4. การพัฒนาสื่อประสมนิทานอาเซียน

โดยจัดประสบการณแบบผูปกครองมีสวนรวมเพ่ือ
เสริมสรางทักษะการส่ือสารของเด็กปฐมวัย โดยจำแนก
ตามสภาพของผูปกครองในดานอาชีพ ระดับการศึกษา

และรายได 
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บทนำ 
หนังสือ The Formative Assessment 

Action Plan: Practical Steps to More Successful  
Teaching and Learning ซึ่งเขียนโดย Nancy  
Frey and Douglas Fisher ไดเสนอถึงการประเมิน
ระหวางเรียน (Formative assessment) มีจุดมุงหมาย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนอยางตอเน่ือง การ
ใหขอมูลแกนักเรียนเปนองคประกอบสำคัญของการ
ประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรูหรือการประเมินระหวาง
เรียนท่ีมีผลตอการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
การใหขอมูลแกนักเรียนจะมีประโยชนตอการเรียน
การสอน ซึ่งไมมีกฎเกณฑตายตัวแตขึ้นอยูกับบริบท

ของการจัดการเรียนรู การใหขอมูลแกนักเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพจะตองตรงประเด็น อธิบายผลท่ีเกิดตาม
จริง และทันเวลาเพ่ือนักเรียนจะไดแกไขไดทันทวงที 

จะไมตัดสิน วาถูก – ผิด แตจะบอกใหนักเรียนเห็น
ประเด็นตามเกณฑแลวสรุปการปฏิบัติของตนเองวา
เปนอยางไร หางจากเปาหมายอยางไร และตองทำ
อะไรตอไป เพ่ือใหบรรลุเปาหมายการใหขอมูลแก
นักเรียนที่มีประสิทธิภาพสงเสริมใหนักเรียนสามารถ

เรียนรูไดดวยตนเอง และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
เพราะนักเรียนไดฝกฝนการประเมินตนเอง วิธีการ
สรางระบบการประเมินโดยครอบคลุมประเด็น  

: 1) ใหแนใจวานักเรียนเขาใจวัตถุประสงคของ 

การมอบหมายงานหรือบทเรียนรวมถึงวิธีการท่ีนักเรียน
จะไดรับการประเมิน 2) ใหนักเรียนที่มีขอมูลเกี่ยวกับ

บทปริทัศนหนังสือ 
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ความสำเร็จและความตองการในการเรียนรู และ 
3) การเก็บขอมูลดานการปฏิบัติงานที่ครูตองแนะนำ
การเรียนรูของนักเรียน 
 
สาระสำคัญ 

หนังสือเลมนี้ประกอบดวย 6 บท ไดแก 
Chapter 1: Creating a Formative 

Assessment System 
Chapter 2: Feed-Up: Where Am I Going? 
Chapter 3: Checking for Understanding: 

Where Am I Now? 
Chapter 4: Feedback: How Am I Doing? 
Chapter 5: Feed-Forward: Where Am I 

Going Next? 
Chapter 6: Building a Formative 

Assessment System 
หนังสือเลมน้ีไดนำเสนอรูปแบบการประเมิน

ระหวางเรียนที่มีประสิทธิภาพวาการใหขอมูลยอน
กลับแกนักเรียน มีองคประกอบ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การกระตุนและสรางแรงจูงใจใน 
การเรียน (Feed up) โดยแจงจุดประสงคการเรียนรู 
และการประเมินท่ีชัดเจนเพ่ือใหนักเรียนเห็นคุณคา
ในการเรียนรูและการประเมิน ทำใหครูมั่นใจไดวา
นักเรียนมีความเขาใจจุดประสงคการเรียนรู ความคิด
รวบยอด ภาระงาน และการประเมินผล 

ขั้นท่ี 2 การตรวจสอบความเขาใจเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู (Checking for understanding)   

โดยการพูด ตอบคำถาม การนำเสนอ การเขียน ฯลฯ 
ข้ันท่ี 3 การใหขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับความ

สำเร็จและส่ิงท่ีจำเปนตองไดรับการพัฒนาหรือปรับปรุง
แกไขแกนักเรียน (Feedback) 

ขั้นที่ 4 การใหคำแนะนำ ชี้แนะแนวทางบน

พื้นฐานของขอมูลเชิงประจักษ เพื่อกระตุนใหนักเรียน
เกิดพัฒนาการเรียนรูที่สูงขึ้น (Feed forward) 

 

การใหขอมูลยอนกลับท่ีมีประสิทธิภาพ 
มุงเนนไปที่เกณฑความสำเร็จเปนท่ียอมรับและบอก
ส่ิงท่ีนักเรียนไดประสบความสำเร็จและท่ีตองปรับปรุง 
ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน การใหขอมูลยอนกลับเปน
สวนหนึ่งของระบบการประเมินระหวางเรียนที่พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ระบบการประเมินระหวาง
เรียนประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ การใหขอมูล
กระตุนการเรียนรู (Feed up) การใหขอมูลยอนกลับ 
(Feedback) และการใหขอมูลเพื่อการเรียนรูตอยอด 
(Feed forward) 

ฉนักำลังไปทีไ่หน (เปาหมาย) Feed up 
ฉนัจะไปอยางไร  Feed back 
ฉนัจะไปทีไ่หนตอ  Feed Forward 
นอกจากน้ีหนังสือยังมีตัวอยางการใหขอมูล

ยอนกลับไปยังนักเรียนเปนสิ่งที่ครูตองปฏิบัติเปน
ประจำและตองคำนึงวาการ feedback จะตองไม
เปนการสรางแรงกดดันใหกับนักเรียน แตตองเปน 
การกระตุน สรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ โดยอาจเปน 
การใหรางวัล การกลาวชมเชย หรือการประทับรูปภาพ 
ที่แสดงนัยในทางบวก เชน ภาพใบหนาที่มีรอยยิ้ม 
การติดสติกเกอรรูปที่สวยงาม มากกวาท่ีจะเปน 
การใหคะแนนท่ีเปนตัวเลข หรือการเขียนขอความ
เพื่อใหพัฒนาหรือปรับปรุงเพียงอยางเดียว 

  

จุดเดน 
หนังสอืเลมนีเ้ปนหนังสอืทีเ่สนอเน้ือหาเขาใจงาย 

step by step โดยมีการอธิบายแตละข้ันตอนอยาง

ละเอียด มีคำถามหลัก 3 คำถาม เพ่ือท่ีจะทำใหระบบ
การประเมินระหวางเรียนมีประสิทธิภาพ กลาวคือ  

1) ฉนักำลังไปทีไ่หน  (เปาหมาย) Feed up 
2) ฉนัจะไปอยางไร  Feed back 
3) ฉนัจะไปทีไ่หนตอ  Feed Forward 

การใหขอมูลยอนกลับท่ีมีประสิทธิภาพมุง
เนนไปท่ีเกณฑความสำเร็จเปนท่ียอมรับและบอกส่ิง

บทปริทัศนหนังสือ 
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ที่นักเรียนไดประสบความสำเร็จและที่ตองปรับปรุง 
ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน การใหขอมูลยอนกลับเปน
สวนหนึ่งของระบบการประเมินระหวางเรียนที่พัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน พรอมท้ังมีภาพประกอบแสดง
ขั้นตอนตางๆ มีตัวอยางประกอบ ครู ผูที่เกี่ยวของกับ
การเรียนการสอน ศึกษานิเทศกสามารถนำไปประยุกต
ใชได ทำใหผูอานเขาใจงาย และสามารถนำไปปฏิบตัไิด 

 
จุดออน 

เน่ืองจากการเสนอแนวคิดและแนวปฏิบัติ 
และการยกตัวอยางในหนังสือเลมนี้ เปนสภาพ 
การปฏิบัติในบริบทของสภาพการศึกษาของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งหากผูเขียนจะนำไปใชเปนแนวทาง  
ควรมีการประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของ 
การศึกษาไทย บริบทของเขตพื้นที่การศึกษา  

  

สรุป 
หนังสือ The Formative Assessment 

Action Plan: Practical Steps to More Successful  
Teaching and Learning เปนหนังสือใหมที่ดีเหมาะ
สำหรับครู ผูบริหารการศึกษา และนักการศึกษาท่ัวไปท่ี
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการพัฒนาตนเองเพ่ือยกระดับผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนแนวทางในการประเมิน
ระหวางเรียนท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงเปนหัวใจของการ
สอนและการเรียนรู รวมท้ังใหขอมูลในการแนะนำ
และพัฒนาการเรียนรูและการสอน การใหขอมูลยอน
กลับเพ่ือการเรียนรูเปนการสรางแรงบันดาลใจและ
ตองฝกปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ หนังสือเลมนี้ไดแสดง
แนวคิดที่นาสนใจในการพัฒนาการประเมินระหวาง
เรียนที่มีประสิทธิภาพ และมีการยกตัวอยางในแตละ
ขั้นตอน  การรายงานผลการพัฒนาการเรียนรูของ
นักเรียน ซ่ึงสอดคลองกับการประเมินผลระหวางเรียน 
ที่สงเสริมการสอนของครูและการเรียนรูของนักเรียน 
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อาจารยณัฐกิตติ์  นาทา 
สถานที่ทำงาน/ที่อยู สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

E-mail : kitti-nata2528@hotmail.com 
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ  การสอนทักษะขั้นสูงทางดานภาษาไทย ไดแก ฟง พูด อาน เขียน 
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อาจารย ดร.ดวงหทัย  โฮมไชยะวงศ 
สถานที่ทำงาน/ที่อยู สาขาวิชาการประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
E-mail : dounghathai.su@gmail.com 
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ  หลักสูตร การสอนและการนิเทศระดับประถมศึกษา 
 
อาจารยธิดาพร  คมสัน 
สถานที่ทำงาน/ที่อยู สาขาวิชาการประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
E-mail : thidaporn.k@gmail.com 
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ  การจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนยการเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 
 
อาจารยธนาภา  สงคสมบัติ 
สถานที่ทำงาน/ที่อยู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและการประถมศึกษา) ระดับปฐมวัย 
อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 73000 
E-mail : pimpim_18@hotmail.com 
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ  วิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนยการเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 
 
อาจารย ดร.เพ็ญพนอ  พวงแพ 
สถานที่ทำงาน/ที่อยู สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
E-mail : tangmo071@gmail.com 
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ  - 
 
มยุรี  เจริญศิริ 

สถานที่ทำงาน/ที่อยู กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลนครออมนอย อำเภอกระทุมแบน  
จังหวัดสมุทรสาคร 74130 
E-mail : - 
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ  - 
 

อาจารย ดร.มานิตา ลีโทชวลิต อรรถนุพรรณ 
สถานที่ทำงาน/ที่อยู สาขาวิชาการประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

E-mail : manita.att@gmail.com 
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ  จิตปญญาศึกษา ดนตรีและการเคลื่อนไหว เด็กที่มีความตองการพิเศษ 



158

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุจิราพร  รามศิริ 
สถานที่ทำงาน/ที่อยู  โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกำแพงแสน   
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 
E-mail : fedurjr8@gmail.com 
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ  - 
 
อาจารยวิลาพัณย  อุรบุญนวลชาติ 
สถานที่ทำงาน/ที่อยู สาขาวิชาการประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
E-mail : bow1435@hotmail.com 
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ  หลักสูตร การสอนและการนิเทศระดับประถมศึกษา 
 
รองศาสตราจารย วิไล  พิพัฒนมงคลพร 
สถานที่ทำงาน/ที่อยู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40002 
E-mail :  
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ  - 
 
อาจารยศศิพัชร  จำปา 
สถานที่ทำงาน/ที่อยู สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
E-mail : pp_pises@yahoo.com 
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ  - 
 
ดร.สุดหทัย  รุจิรัตน 
สถานที่ทำงาน/ที่อยู นักวิชาการ ศูนยวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  

80 ถนนคฑาธร  ตำบลหนาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 
E-mail : contact@acord.in.th 
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ  - 
 
อาจารย ดร.สิรินทร ลัดดากลม บุญเชิดชู 

สถานที่ทำงาน/ที่อยู สาขาวิชาการประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
E-mail : lovesirin@windowslive.com 

สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ  การศึกษาปฐมวัย 
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อาจารยอรกานต  เพชรคุม 
สถานที่ทำงาน/ที่อยู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและการประถมศึกษา) ระดับปฐมวัย 
อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 73000 
E-mail : boworrakarn@hotmail.com 
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ  ศิลปะสำหรับเด็ก การสอนคณิตศาสตรสำหรับเด็ก เทคโนโลยีสำหรับเด็ก 
 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อิศเรศ  พิพัฒนมงคลพร 
สถานที่ทำงาน/ที่อยู สาขาวิชาการประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
E-mail : isaret@su.ac.th 
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ  - 
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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 นอกจากนี้บทความที่ได 

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-

การเสนอบทความเพ่ือพิมพเผยแพรในวารสารศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ป(author-date in text citation) โดยระบุชื่อผูแตง 
ที่อางถึง พรอมปที่พิมพเอกสาร ไวขางหนาหรือขาง
หลังขอความท่ีตองการอางอิงเพ่ือบอกแหลงท่ีมาของ
ขอความนั้น และอาจระบุเลขหนาของเอกสารที่อาง
ก็ไดหากตองการ กรณีที่อางมาแบบคำตอคำตองระบุ
เลขหนาของเอกสารท่ีอางทุกครั้ง 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 รอดโพธิ์ทอง. (2535).“การออกแบบคอมพวิเตอร 
 ชวยสอน,” วารสารรามคำแหง, 15, 13, 

40-49. 
Klimoski,  R.,  & Palmer,  S. (1993).  The ADA and 
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