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การวิจยั นี้มีความมุง หมายเพือ่ พัฒนาและศึกษาประสิทธิผลของการใชรูปแบบการเรียนรูเพื่อ
เสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 ดวยการวิจัยและพัฒนา
วิธีดําเนินการวิจัยแบงเปน 4 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลพื้นฐานเพื่อตรวจสอบยืนยันนิยาม
องคประกอบ พฤติกรรมบงชี้ในแตละองคประกอบและแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคโดยผูเชี่ยวชาญ ขั้นตอนที่ 2 สรางรูปแบบการเรียนรู และเครื่องมือประกอบรูปแบบการ
เรียนรู ซึ่งไดรับการตรวจสอบความเหมาะสมโดยผูเชี่ยวชาญ ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความเหมาะสม
และความเปนไปไดของรูปแบบการเรียนรู โดยทําการศึกษานํารองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนราชบพิตร กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 1 หองเรียน ขั้นตอนที่
4 ประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรู โดยใชแบบแผนการทดลองแบบ Pretest - Posttest Control
Group
Design กลุมตั ว อยา งเปน นักเรีย นระดับชั้นประถมศึก ษาปที่ 6 โรงเรี ยนวั ดแจงร อน
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 ซึ่งไดรับการสุมอยางงายเขากลุมทดลองและกลุม
ควบคุม กลุมละ 36 คน รวม 72 คน ใชเวลาในการทดลอง 18 สัปดาห ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 54
ชั่วโมง วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพื้นฐานและการวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ําสําหรับตัวแปร
ตามหลายตัว (Multivariate Repeated Measures ANOVA – Repeated Measures MANOVA)
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. รูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักเรียนระดับชวง
ชั้นที่ 2 มี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ระลึกรูอุปสรรค (Realizing the obstacles) ขั้นที่ 2 สืบหาสาเหตุ
(Finding out the primary causes) ขั้นที่ 3 กําหนดเปาหมาย (Assigning the goal) ขั้นที่ 4
ปฏิบัติการ (Taking action) ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินผล (Summarizing and Assessing)
2. ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ
นักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 พบวา
2.1 รูปแบบการเรียนรูมีความเหมาะสมและสามารถเสริมสรางความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคไดในระดับมาก

2.2 กลุมทดลองซึ่งไดรับการเรียนรูดวยรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคมีคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคแตกตางกับกลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 นักเรียนกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคกอน
และหลังการทดลอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.4 นักเรียนกลุมทดลองมีการประเมินพฤติกรรมตนเองในระดับมาก
2.5 นักเรียนกลุมทดลองมีพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ขณะเรียนรูในระดับปานกลาง
2.6 ครู ผู ส อนและนั ก เรี ย นที่ เ ข า ร ว มการทดลองใช รู ป แบบการเรี ย นรู เ พื่ อ เสริ ม สร า ง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคมีความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาโดยรวมพบวา รูปแบบการเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิผลสามารถนําไป
เสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคใหกับนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 ได
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The purposes of this research were to develop and investigate the effectiveness of
the learning model for enhancing adversity quotient of the second level students by
research and development. The research procedure consisted of 4 stages as follows :
Stage 1 : Studying the base datum, the experts verified the definition, factors, indicative
behaviors and approaches for developing adversity quotient. Stage 2 : Creating the learning
model and instruments, the suitability of which was under close scrutiny of specialists.
Stage 3 : Doing a pilot study of the learning model and instruments with one class of
Ratchabophit School, Bangkok during the second semester of 2007 academic year. Stage
4 : Assessing the effectiveness of the learning model by employing an experimental design,
the Pretest - Posttest Control Group design. The samples were 72 Pratomsuksa 6 students
at Watchaengrone School, Bangkok during the first semester of 2008 academic year. The
students were simply divided by simple random sampling into experimental and control
groups with 36 students each. The period of study lasted 18 weeks of 54 hours with 3 hours
per week schedule. Data analysis was done by Multivariate Repeated Measures ANOVA –
Repeated Measures MANOVA.
The results of this research revealed that:
1. The learning model for enhancing adversity quotient of the second level students
contained 5 sequential steps; 1) Realizing the obstacles; 2) Finding out the primary cause;
3) Assigning the goal; 4) Taking action and 5) Summarizing and Assessing.
2. The effectiveness of the learning model for enhancing adversity quotient of the
second level students found that :
2.1 The learning model were suitable and could highly enhance adversity
quotient of the second level students.

2.2 There was significantly statistical difference in the interaction of both groups
at .05 level.
2.3 There was significantly statistical difference for experimental group in the
interaction of before and after the experiment at .01 level.
2.4 The students in experiment group evaluated their own behaviors at high
level.
2.5 The students in experiment group revealed their obvious behaviors in
adversity quotient at average level.
2.6 The instructor and the students in experiment group participating in this
learning model were highly satisfied with the model.
All in all, the learning model has been considered effective and could be used to
enhance adversity quotient of the second level students.
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ผูอื่นและสังคมตอไป
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โรงเรียนวัดบางปะกอก โรงเรียนวัดพยามนธาตุราชศรีพิจิตร โรงเรียนวัดบางปะทุนนอก ที่ใหการ
สนับสนุนและอํานวยความสะดวกแกผูวิจัยในการเก็บขอมูล ขอขอบพระคุณอาจารยวรชัย วัฒนาเลิศ
สกุล ที่มีสวนรวมในการทดลองใชรูปแบบการเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ชวยเหลือและอํานวยความ
สะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลทําใหการดําเนินการวิจัยสําเร็จลงได และขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่
ใหความรวมมือในการทําวิจัยครั้งนี้เปนอยางดี
ทายสุด ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบุพการี พี่ ตลอดจนขอบคุณนองและเพื่อนทุก ๆ คนที่
คอยเปนกําลังใจ ใหการสนับสนุนและใหความชวยเหลือแกผูวิจัยอยางดียิ่งเสมอมา
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
สภาพสังคมไทยปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการหลั่งไหลของกระแสวัฒนธรรมสมัยใหม
และความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย สงผลถึงปญหาโครงสรางการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองภายในประเทศ ซึ่งเปนปญหาใหญและสงผลกระทบตอสังคมและบุคคล
ทั้งดานความคิดและคานิยม ดวยการแผขยายสิ่งมอมเมาและคานิยมทางวัตถุผานธุรกิจบันเทิงและ
ธุรกิจโฆษณาตาง ๆ สงผลใหเกิดความตองการเชิงบริโภคนิยม (materialism) มากขึ้น การรุกของ
เศรษฐกิ จ แบบบริ โ ภคนิ ย มเข า ไปในหมู บ า นได ทํ า ลายเศรษฐกิ จ พื้ น ฐานและทํ า ให ชุ ม ชนอ อ นแอ
กอใหเ กิดการย ายถิ่น และเปลี่ ยนวิถีการดําเนินชีวิตของบุคคล (จิตตินันท เดชะคุปต. 2543: 42;
อัจฉรา เบ็ญจพงษ. 2545: 52; ศิริชัย กาญจนวาสี. 2542: 18) การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ดั ง กล า วย อ มส ง ผลถึ ง สถาบั น ครอบครั ว ซึ่ ง เป น สถาบั น หลั ก ในการพั ฒ นาประเทศอย า ง
หลีกเลี่ยงไมได ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วทําใหเกิดการแขงขันกันอยางมากทั้งในดาน
การดําเนินชีวิต การทํางานและการเรียน อีก ทั้งยังทําใหเกิดปญหาสังคมที่เพิ่มมากขึ้นทั้งในเชิ ง
ปริมาณและความรุนแรง ไมวาจะเปนปญหาครอบครัวแตกแยก การหยาราง การทํารายรางกาย
อาชญากรรม การทําแทง ยาเสพติด เด็กถูกทอดทิ้งและเด็กเรรอน การดําเนินชีวิตที่ตองตกอยู
ภายใตความกดดันดังกลาวกอใหเกิดความเครียดซึ่งสงผลกระทบอยางรุนแรงขึ้นภายในครอบครัว
โดยเฉพาะเด็กและผูหญิง (มณีรัตน สุวรรณพรหมา. 2543: 6-7; สมพงษ จิตระดับ. 2542: 21)
ความเครียดที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงและรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปสงผลให
สถิติการฆาตัวตายของคนไทยยังอยูในระดับสูง ซึ่งองคการอนามัยโลก (WHO) เปดเผยถึงสถิติการฆา
ตัวตายของคนไทยสูงถึงปละ 5,000 คน เฉลี่ย 2 ชั่วโมงตอ 1 คน แมนายแพทยปราชญ บุณยวงศ
วิโรจน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดยืนยันถึงสถิติการฆาตัวตายในประเทศไทยลดลงก็ตาม แตอัตรา
การฆาตัวตายก็ยังอยูที่ 6.9 คนตอประชากรแสนคนหรือเฉลี่ยวันละ 13 คน (สยามรัฐ. 2549: 1,10;
เดลินิวส. 2549: 15) อัตราการฆาตัวตายอาจจะลดนอยลงไดหากบุคคลมีความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค (AQ) เพราะผูที่มีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคสูงจะมีจิตใจที่เขมแข็ง ไมยอทอตอ
อุปสรรคใด ๆ แมจะพายแพหรือลมไปแลวก็สามารถลุกขึ้นสูใหมได (มัณฑรา ธรรมบุศย. 2544: 14)
ดังนั้นความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ) จึงเปนคุณลักษณะที่จําเปนพื้นฐานสําหรับการ
ดํ า รงชี วิ ต ในสั ง คมที่ เ คร ง เครี ย ดได อ ย า งมี คุ ณ ภาพ สามารถปรั บ ตั ว ให เ ข า กั บ สภาพแวดล อ มที่
เปลี่ยนแปลงไดเปนอยางดี มีความอดทน อดกลั้นกับปญหาที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา สามารถพัฒนา
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ทัศนคติ วิธีคิดและความเขาใจในสภาพการณของสังคม อีกทั้งยังนําไปสูคุณลักษณะอื่น ๆ เชน การ
ใหความสําคัญแกการศึกษา การใฝหาขอมูลใหม ๆ และความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลและ
การตัดสินใจที่เหมาะสมอีกดวย (มะลิวรรณ เชียงทอง. 2548: 2; ประพันธศิริ สุเสารัจ. 2542: 24)
ซึ่งความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ) ของบุคคล เริ่มเกิดขึ้นจากใยประสาทในสมองตัง้ แตชว งที่
เปนเด็กจนถึงวัยรุน ดวยการเรียนรูวิธีการตอบสนอง การตอบคําถามและวิธีการจัดการกับปญหาของ
ผูใหญที่อยูรอบตัว และสามารถปรับปรุงและพัฒนาเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดตลอดชวงอายุดวย
การฝกฝน (ศันสนีย ฉัตรคุปต. 2545: 104-108)
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (Adversity Quotient) เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําให
บุคคลประสบความสําเร็จในชีวิตและการงาน จากการศึกษาโดยพอล จี สตอลทซ (Paul G. Stoltz)
ภายใตแนวคิดที่วา มนุษยเกิดมาพรอมกับการมีแรงขับดันที่จะผลักดันใหกาวไปขางหนาเมื่อพบกับ
อุปสรรคและเมื่ออยูทามกลางความยากลําบากบุคคลจะแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองตออุปสรรคนั้น
การเผชิญอุปสรรคจึงเปนปฏิสัมพันธระหวางความยากลําบากของอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับความสามารถ
ของบุคคลในการควบคุมสถานการณ ความยืดหยุน การมองโลกในแงดีหรือราย ความเขาใจและ
ความอดทน ทั้งยังเปรียบเทียบการเผชิญอุปสรรคเปนเหมือนกับการปนเขาที่บุคคลจะตองพยายาม
ตอสูกับอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ดวยการกาวไปขางหนาและปนใหสูงขึ้นเพื่อพบความสําเร็จในที่สุด
อีกทั้งทฤษฎีการรูคิดทางสังคม (Social Cognitive Theory) (Markman. 2001: 2; อางอิงจาก
Bandura. 1997. Social Learning Theory.) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการตอสูกับ
ปญหาหรืออุปสรรคไววา ความสามารถในการตอสูกับปญหาหรืออุปสรรคของแตละคนจะแตกตางกัน
โดยความพยายามในการที่จะตอสูกับปญหาหรืออุปสรรคของแตละคนสามารถชวยพัฒนาความ
ชํานาญและความสามารถในการตอสูกับอุปสรรคในครั้งตอ ๆ ไปได ขณะที่คนซึ่งไมมีความพยายาม
เอาชนะปญหาหรืออุปสรรคจะรูสึกทอถอย ทอแท ยอมแพ ละทิ้งกลางคันและซึมเศรา เมื่อพบกับ
อุปสรรคหรือสิ่งทาทายที่เกิดขึ้นอยางไมคาดคิด (มัณฑรา ธรรมบุศย. 2544: 14) ซึ่งหากบุคคลไดรับ
การฝกฝนหรือพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคเปนอยางดีแลว ยอมสงผลใหบุคคลนั้นมี
ประสิทธิภาพในการเรียนรูและการทํางานของตนเองเพิ่มขึ้น เปนผูที่สามารถเขาใจตนเองและสามารถ
ดึงเอาความสามารถของคนอื่น ๆ เขามารวมทํางานเปนทีมเพื่อความกาวหนาและความสําเร็จในงาน
ยอมรับและปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ชวยเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดดานลบใหเปนการ
คิดในแงบวก มีความคิดสรางสรรค ยกระดับความกลา ความเพียรพยายามและปรับปรุงตนเองอยาง
ตอเนื่อง กอใหเกิดแรงบันดาลใจและการตั้งเปาหมายใหกับชีวิต
จากการศึกษาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคเบื้องตนของผูวิจัยในนักเรียนระดับชวงชั้น
ที่ 1 (ประถมศึกษาปที่ 3) และชวงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปที่ 6) จํานวน 198 คน จากโรงเรียนสังกัด
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กรุงเทพมหานคร จํานวน 3 โรง เมื่อภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 ดวยแบบทดสอบความสามารถ
ในการตอบสนองตออุปสรรคที่ปรับปรุงจากหนังสือ Adversity Quotient Turning Obstacles into
Opportunities ของสตอลทซ (Stoltz. 1997: 90-98) พบวา นักเรียนทั้งสองระดับมีคะแนน
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคโดยรวมไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะนักเรียนทั้งสองระดับชั้นอยู
ในชวงวัยที่มีการเรียนรู การพัฒนาทางดานตาง ๆ ที่ไมแตกตางกันมากนัก แตเมื่อพิจารณาแยกตาม
องคประกอบของความสามารถในการเผชิญอุปสรรคแลวพบวา นักเรียนมีองคประกอบดานการ
ควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 สวนองคประกอบดานสาเหตุและความรับผิดชอบ
ดานความเขาใจและดานความอดทนไมแตกตางกัน อาจเนื่องจากองคประกอบดานการควบคุมนั้น
ตองใชความสามารถในการตระหนักและรับรูตอปญหาหรืออุปสรรคสูง ซึ่งสงผลตอการมีอํานาจใน
ตนเอง โดยพลังในการควบคุมนี้จะขึ้นอยูกับความหวัง การรับรูในพลังอํานาจภายในตน ซึ่งนักเรียน
ระดับชวงชั้นที่ 1 มีวุฒิภาวะนอยกวาและรับรูสิ่งที่เปนนามธรรมไดไมดีเทากับนักเรียนระดับชวงชัน้ ที่ 2
นอกจากนี้ ยั ง พบอี ก ว า นั ก เรี ย นระดั บ ช ว งชั้ น ที่ 1 มี ค ะแนนองค ป ระกอบด า นสาเหตุ แ ละความ
รับผิดชอบต่ําที่สุด รองลงมาไดแก ดานการควบคุม ดานความเขาใจและดานความอดทนตามลําดับ
สวนนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 มีคะแนนองคประกอบดานการควบคุมต่ําที่สุด รองลงมาไดแก ดาน
ความเขาใจ ดานสาเหตุและความรับผิดชอบและดานความอดทนตามลําดับ
การศึกษาถือเปนเครื่องมือในการพัฒนาคนและคุณภาพของคนในสังคม เพื่อเปนกําลัง
สําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ การศึกษาในระดับพื้นฐานที่รัฐมีหนาที่จัดใหกับประชาชน
นับเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับการดําเนินชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว ดังนั้นรัฐบาลจึงกําหนดพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ขึ้น โดยระบุถึงแนวการจัดการศึกษาในหมวด 4 มาตรา 24 การจัดกระบวนการ
เรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ (2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ
การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. 2545: 13) ซึ่งสอดคลองกับ
เปาหมายการศึกษาของดิวอี้ (Dewey. 1933: 17-21) และสาโรจ บัวศรี (2518: 7-9) ที่วาใหเด็ก
สามารถคิดและแกปญหาได การแกปญหาจึงเปนทักษะพื้นฐานสําหรับการดําเนินชีวิต เปนทักษะที่
สงเสริมระดับความสามารถตาง ๆ และเปนทักษะที่จะนําไปสูการประสบความสําเร็จในชีวิตในที่สุด
(Fisher Robert. 1987: 2-3) ดังนั้นการสงเสริมใหเด็กสามารถแกปญหาไดจึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับ
การดําเนินชีวิต และเทคนิคการพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ) ที่เรียกวา The LEAD
ซึ่งสตอลทซ (Stoltz. 1997: 149-186) พัฒนาขึ้นและใหความสําคัญกับการสืบคนตนเหตุแหง
อุปสรรค วิเคราะหเพื่อหาแนวทางการแกไขและการปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนด ซึ่งคลายคลึงกับ
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เทคนิคการพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคขั้น Systems Thinking for Solution ของธีรศักดิ์
กําบรรณารักษและวิธีการแกปญหาตามหลักอริยสัจ 4 ในศาสนาพุทธดวย เพราะความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคนั้นนอกจากจะสามารถจัดการตอบสนองตออุปสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพแลวยัง
สามารถแกไขอุปสรรคหรือปญหาที่เกิดขึ้นใหหมดไปไดอีกดวย ดังนั้นการนําหลักพระพุทธศาสนาซึ่งมี
ความเกี่ยวของและสัมพันธกับวิถีขีวิตและสังคมไทยอยางเหนียวแนนมาชานานและเปนรากฐานของ
ศีลธรรมและวัฒนธรรมไทยมาบูรณาการรวมดวย จึงนาจะมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการ
เรียนรูและการดําเนินชีวิตแบบไทย ซึ่งคนไทยสวนใหญมักนําคําสั่งสอนขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา
เปนแนวทางในการแกปญหาชีวิตและสังคมเสมอ อีกทั้งปจจุบันสังคมกําลังประสบปญหาทางดาน
ศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมอยางมาก คนจํานวนไมนอยมีพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต ผิด
ศีลธรรมและแสดงออกถึงความโหดเหี้ยมดังปรากฎตามสื่อตาง ๆ การเปลี่ยนจากสังคมที่มีความเอื้อ
อาทรตอกันและสงบรวมเย็นในอดีตสูสังคมตัวใครตัวมัน พวกใครพวกมันในปจจุบัน เกิดขึ้นเนื่องจาก
บุคคลไมนําเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใชในการดําเนินชีวิตอยางทั่วถึงและเพียงพอ (สุรสิทธิ์
ไกรสิน. 2547: 1-3) ดังนั้นการนําหลักธรรม “อริยสัจ 4” อันถือเปนหัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนา
มาเรียนรู ยึดถือและปฏิบัติจะทําใหเกิดความเขาใจโลกตามความเปนจริงและสามารถแกไขปญหา
หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นได (บุญเรือน เฑียรทอง. 2547: 33)
ในสภาพสังคมที่มีสถานการณที่บีบคั้นทําใหคนตองตกเปนเหยื่อและเขาสูการกระทําอันไม
พึงปรารถนา วัยเด็กตอนปลายหรือนักเรียนในระดับชวงชั้นที่ 2 ถือไดวาเปนชวงวิกฤตของชีวิตเพราะ
เปนระยะหัวเลี้ยวหัวตอระหวางวัยเด็ก (Childhood) และวัยผูใหญ (Adulthood) มีชวงอายุประมาณ
10-18 ป (คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ. 2535: 106) หรืออาจยืดหยุนถึง
อายุ 24 ป (วินัดดา ปยะศิลป. 2540: 125) ในวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานรางกาย อารมณ
จิตใจ สังคม บุคลิกภาพและสติปญญา เด็กในวัยนี้พรอมที่จะรับความรูและทักษะในดานตาง ๆ มี
ความคิดใหม ๆ เริ่มมีการแสวงหาอุดมการณและความมุงมั่นที่จะดําเนินการตามอุดมการณของตน
การเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการเหลานี้มีอิทธิพลโดยตรงตอพฤติกรรมการเจริญเติบโตเปนผูใหญตอไป
ในอนาคต เมื่ อ ต อ งเผชิ ญ กั บ ป ญ หาหลายประการที่ ส ง ผลต อ สภาวะบี บ คั้ น ทางจิ ต ใจ ทํ า ให มี
ความเครียดเพิ่มขึ้น โดยมีแนวโนมวาจะหันไปแกปญหาดวยการฆาตัวตายมากขึ้น ปจจัยที่จะมีผลให
เยาวชนไทยมีความเครียดที่อาจสงผลตอการตัดสินใจผิด ๆ ไดแก ปญหาดานการเรียน ปญหาการคบ
เพื่อน ปญหาดานการเงินและปญหาทางบาน และพบวาปญหาดานความรักนําไปสูการฆาตัวตาย
สูงสุด (เบญจา แสงมลิ. 2543: 81) ความพยายามในการปรับตัวใหเขากับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วโดยขาดวิจารณญาณในการคิดและพิจารณาถึงผลดีผลเสียอยางรอบคอบทําใหเด็กเกิด
ความสับสนทางจิตใจและแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมได เชน การใชสารเสพติด การมีเพศสัมพันธ
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กอนวัยอันควร การมีพฤติกรรมที่นิยมการใชความรุนแรงทั้งตอตนเองและผูอื่น การที่เด็กจะเติบโต
เปนผูใหญที่มีคุณภาพและเปนประชากรที่เปนกําลังสําคัญของประเทศชาติไดนั้น เด็กตองเรียนรู
ทักษะในการเผชิญสถานการณอันเลวรายและสามารถเอาตัวรอดพนจากการตกเปนเหยื่อได ดวย
เหตุผลดังกลาวบุคคลจึงจําเปนที่จะตองมีความรูและทักษะตาง ๆ เพิ่มขึ้น มีความเขมแข็งในการคิด
และจิตวิญญาณ โดยกระบวนการเรียนรูควรฝกทักษะในการเผชิญสถานการณที่เลวรายดวย (ประเวศ
วะสี. 2543: 59) การมีเพียงความสามารถทางสติปญญาและความฉลาดทางอารมณนั้นจึงยังไมอาจ
สงผลใหบุคคลประสบความสําเร็จในชีวิตได (วิทยา นาควัชระ. 2544: 93, 111-112; Stoltz. 1997: 6)
ทั้งนี้การพัฒนาบุคคลใหเปนทรัพยากรที่มีคุณคาตอประเทศชาติไดนั้นจึงจําเปนที่จะตองเริ่ม
พัฒนาตั้งแตวัยเรียน เนื่องจากเปนวัยที่ตองการการพัฒนาและเติมเต็มศักยภาพอยางเต็มที่ สนใจใฝ
รูสิ่งรอบตัว อยากรูอยากเห็น และคนหาความเปนตัวตน ซึ่งการพัฒนาเด็กไทยใหมีความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งมีผลตอความเครียด ภาวะทางอารมณและพฤติกรรมที่
เบี่ยงเบนสูปญหาตาง ๆ ที่กลาวมาแลว การจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับธรรมชาติของเด็กจึงเปนสิ่ง
สําคัญที่จะชวยใหเด็กไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพได กิจกรรมที่ชวยใหเกิดการเรียนรูตองสอดคลองกับ
ความถนัด ความสนใจ เราใจ นาติดตามและทาทายความอยากรูอยากเห็น การพัฒนาแบบองครวม
และตอเนื่องจะชวยใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคและสามารถเผชิญอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจําวันไดแบบยั่งยืนสูการเปนผูใหญที่มีบทบาท ภาระหนาที่และความรับผิดชอบตอสังคมและ
ประเทศชาติไดอยางมีคุณภาพตอไปในอนาคต
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 ดวยการบูรณาการระหวางหลักธรรมอันเปนหัวใจสําคัญ
ของพระพุทธศาสนา ความรูและเทคนิคการพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคเพื่อสราง
รูปแบบการเรียนรูใหมที่สามารถเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคใหกับผูเรียนไดดีขึ้นและ
สามารถตอบคําถามไดวาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคนั้นเปนผลสืบเนื่องจากการใชรูปแบบการ
เรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นอยางแทจริง ซึ่งการเรียนรูดวยรูปแบบเดิมอาจไมสามารถสรางใหเด็กมีความ
พรอมที่จะจัดการการตอบสนองและแกไขอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในสังคมยุคใหมของโลกอนาคตได ซึ่ง
มนุษยยุคใหมจะตองมีความสามารถที่จะเรียนรูถึงความหมายของสิ่งตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยูรอบตัว
มีความสามารถที่จะแกปญหาที่เกิ ดขึ้นไดดวยตัวเอง ดังนั้นเด็ก จึงตองมีความเขมแข็งอยางมาก
สําหรับตอสูกับปญหาที่จะเกิดขึ้น ฉลาด มีไหวพริบ จินตนาการ มุงมั่น มองการณไกล คิดไดเอง
ริเริ่มสรางสรรค กลาไดกลาเสีย รูสึกเห็นใจผูอื่น ทํางานเปนทีม มีความรับผิดชอบและแกปญหาได
ดวยตนเอง (ศันสนีย ฉัตรคุปต และอุษา ชูชาติ. 2545: 3) ความสามารถดังกลาวเหลานี้ลวนเปน
ความสามารถของผูที่มีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคอยูในระดับสูงทั้งสิ้น ดังนั้นการพัฒนาเด็ก
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ใหสามารถยืนหยัดอยูในโลกปจจุบันและประสบความสําเร็จในอนาคตไดนั้น จึงจําเปนตองเรงสรางให
เด็กเกิดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในระดับที่สูงเพียงพอสําหรับการดําเนินชีวิตและพรอม
สําหรับการเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป

ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ
นักเรียนระดับชวงชัน้ ที่ 2
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใชรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคของนักเรียนระดับชวงชัน้ ที่ 2

ความสําคัญของการวิจัย
ผลของการวิจยั ในครั้งนี้มีความสําคัญ กลาวคือ
1. ไดรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักเรียนระดับ
ชว งชั้ น ที่ 2 ซึ่ง ช ว ยพั ฒ นาใหนั ก เรีย นมีค วามสามารถในการรั บรู ตระหนั ก วิ เคราะห ตัดสิน ใจ
คนควาและเลือกแนวทางการปฏิบัติ เพื่อตอบสนองตออุปสรรคที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม ดวยการ
มองโลกตามความเปนจริงและใชการคิดในเชิงบวก อันจะทําใหนักเรียนมีความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดําเนินชีวิตประจําวันไดดียิ่งขึ้น
2. เปนประโยชนสําหรับครู อาจารย และผูที่สนใจเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรค ไดนํารูปแบบการเรียนรูนี้ไปประยุกตใชเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคใหแกนักเรียนในระดับขั้นพื้นฐาน เชน ระดับมัธยมศึกษา
3. กระตุนใหนักวิชาการดานการศึกษาหันมาใหความสนใจและตระหนักถึงความสําคัญที่
นักเรียน นักศึกษาทุกคนจําเปนจะตองมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ซึ่งเปนความสามารถอีก
ดานหนึ่งที่จะชวยสงเสริมใหบุคคลมีความเขมแข็งในการดําเนินชีวิตอันเต็มไปดวยการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็ว พรอมสําหรับการเอาชนะอุปสรรคที่จะเขามากระทบตอการดําเนินชีวิต เพื่อเปนบุคคลที่
ประสบความสําเร็จในชีวิตและเปนพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศตอไป

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจยั
นักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2550 จํานวน 431
โรงเรียน

7
กลุมตัวอยาง
นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 โรงเรี ย นวั ด แจงร อ น สํ า นั ก งานเขตราษฎร บู ร ณะ
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 จํานวน 2 หองเรียน ซึ่งผูวิจัยเจาะจงโรงเรียนที่
ใชเปนกลุมตัวอยาง จากนั้นจึงทําการสุมเลือกกลุมตัวอยางดวยการสุมอยางงายและสุมอยางงายอีก
ครั้งเพื่อจัดกลุมตัวอยางเขากลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 1 หองเรียน ๆ ละ 36 คน รวม
ทั้งสิ้น 72 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก การเรียนรูจากรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรค
2. ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ประกอบดวย องคประกอบ
ดานการควบคุม (Control) องคประกอบดานสาเหตุและความรับผิดชอบ (Origin and Ownership)
องคประกอบดานความเขาใจ (Reach) และองคประกอบดานความอดทน (Endurance)

กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา ความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค (AQ) เปนปจจัยสําคัญที่จะชวยสงเสริมและสนับสนุนใหบุคคลประสบความสําเร็จในชีวิต
โดยผูที่มีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคสูงมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตไดมากกวาผูทมี่ ี
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคต่ํา ซึ่งความสามารถในการเผชิญอุปสรรคนั้นสามารถเรียนรู
และเปลี่ยแปลงไดตลอดชวงชีวิตดวยการเรียนรูและฝกฝนใหสามารถจัดการตอบสนองตออุปสรรค
อยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ มีประโยชนและสรางสรรค
การจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับการ
ดําเนินชีวิตใหมีประสิทธิภาพและอยูในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วนี้ไดอยางมีความสุข
นั้น นอกจากความรู และทักษะที่จําเปนในการเสริมสรางความสามารถทางสติปญญา ร า งกาย
อารมณและสังคมแลว สิ่งที่จําเปนซึ่งสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ผูเรียนจําเปนที่จะตองเรียนรูและ
ฝกฝนการจัดการตอบสนองตออุปสรรคไดอยางเปนระบบเพื่อจะสามารถยืนหยัด ยอมรับและพรอม
สําหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นซึ่งอาจสงผลกระทบตอผูเรียนไดทั้งทางตรงและทางออม
สําหรับแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคครั้งนี้ ผูวิจัยมีความเชื่อวา การดําเนินชีวิตแบบวิถีไทยมีลักษณะเฉพาะ ดังนั้นการจัดการ
เรียนรูใหกับผูเรียนจึงควรนําแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูซึ่งก็คือ แนวคิดทางพุทธศาสตร (แนวคิด
ทางตะวันออก) และแนวคิดการเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (แนวคิดทางตะวันตก)
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มาบูรณาการเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สามารถเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคที่มี
ความเหมาะสมและสอดคล อ งกั บ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ของผู เ รี ย นได การนํ า รู ป แบบการเรี ย นรู ที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้นไปใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนําไปจัดการเรียนรูในเวลาเรียนของกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ซึ่งมีแบบแผนการทดลองแบบ Pretest - Posttest Control group Design
ดังภาพประกอบ
รูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ขั้นที่ 1 ระลึกรูอุปสรรค (Realizing the
obstacles)
ขั้นที่ 2 สืบหาสาเหตุ (Finding out the
primary causes)
ขั้นที่ 3 กําหนดเปาหมาย (Assigning the
goal)
ขั้นที่ 4 ปฏิบัตกิ าร (Taking action)
ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินผล
(Summarizing and Assessing)

ความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค (AQ)
- องคประกอบดานการควบคุม
(Control)
- องคประกอบดานสาเหตุและความ
รับผิดชอบ (Origin and Ownership)
- องคประกอบดานความเขาใจ
(Reach)
- องคประกอบดานความอดทน
(Endurance)

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

นิยามศัพทเฉพาะ
1. รูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค หมายถึง ลักษณะ
กระบวนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น โดยบูรณาการรวมกันระหวางแนวคิดของอริยสัจ 4 และ
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค เพื่อยกระดับความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักเรียน
ระดับชวงชั้นที่ 2 ใหเพิ่มมากขึ้น มี 5 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ระลึกรูอุปสรรค (Realizing the obstacles) เปนการจัดการเรียนรูที่เนนให
ผูเรียนรับรูอุปสรรคและความสามารถของตน ระบุอุปสรรคที่เกิดขึ้น ประเมินระดับของอุปสรรคและ
การตอบสนองตออุปสรรคของตนเองไดวาเปนอยางไร ดวยการกระตุนและการเสริมแรงทางบวกจาก
ผูสอน
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ขั้นที่ 2 สืบหาสาเหตุ (Finding out the primary causes) เปนการจัดการเรียนรูที่ผูเรียน
ระบุสาเหตุของอุปสรรคและความรับผิดชอบของตนตออุปสรรคที่เกิดขึ้น ดวยการสํารวจและการ
วิเคราะหขอมูลเพื่อสามารถระบุสาเหตุของอุปสรรคไดอยางถูกตอง
ขั้นที่ 3 กําหนดเปาหมาย (Assigning the goal) เปนการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนทํา
ความเขาใจอุปสรรคที่เกิดขึ้นตามขอเท็จจริง แยกแยะขอเท็จจริงออกจากสิ่งที่คิดไปเอง กําหนด
เปาหมาย คนหาและระบุแนวทางแกไข เพื่อลดหรือกําจัดอุปสรรคใหหมดสิ้นไป
ขั้นที่ 4 ปฏิบัติการ (Taking action) เปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่เปดโอกาสให
ผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติและสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง ดวยการตรวจสอบขอมูล
และแนวทางแกไข เลือกแนวทางแกไข วางแผนการดําเนินการแกไขและลงมือปฏิบัติตามแนวทางที่
กําหนดไว โดยจด จัดและเรียงลําดับรายการปฏิบัติอยางละเอียดและชัดเจนเพื่ออํานวยความสะดวก
ใหผูเรียนสามารถปฏิบัติไดงายขึ้น
ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินผล (Summarizing and Assessing) เปนกระบวนการ
จัดการเรียนรูโดยผูเรียนสรุปและประเมินผลการแกไขอุปสรรคของตน เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความ
ภาคภูมิใจและรักษาระดับการปฏิบัติใหคงทนยิ่งขึ้น ครูผูสอนจึงใหการเสริมแรงทางบวกและกระตุน
ผูเรียนใหกําลังใจกับตนเองโดยไมคํานึงถึงผลการปฏิบัติวาประสบความสําเร็จหรือไม
2. ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (Adversity Quotient) หมายถึง การจัดการ
ตอบสนองต อ อุ ป สรรคที่ เ กิด ขึ้ น อย า งเป น ระบบด ว ยวิ ธี ก ารที่ มีป ระโยชนแ ละสร า งสรรค เพื่อ ขจั ด
อุปสรรคที่เกิดขึ้นใหลดนอยลงหรือหมดไป สามารถวัดและประเมินไดจากแบบทดสอบการตอบสนอง
ตออุปสรรคที่ผูวิจัยปรับปรุงจาก The Adversity Response Profile (ARP) ของ พอล จี สตอลทซ
(Stoltz, Paul G. 1997: 88-99) ประกอบดวย 4 องคประกอบ ดังนี้
1. องคประกอบดานการควบคุม (Control = C) หมายถึง ความสามารถในการรับรูถึง
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและการควบคุมการตอบสนองของตนเองตอเหตุการณหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น
ซึ่งสงผลตอความคิด ความรูสึกและการกระทําที่มุงสูจุดมุงหมายที่ตั้งไว
2. องคประกอบดานสาเหตุและความรับผิดชอบ (Origin and Ownership = O2)
หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหถึงสาเหตุของอุปสรรคและความรับผิดชอบของตนตออุปสรรค
ที่อาจกอใหเกิดเหตุการณวิกฤตได
3. องคประกอบดานความเขาใจ (Reach = R) หมายถึง ความสามารถในการจํากัด
ขอบเขตของปญหาดวยการทําความเขาใจกับอุปสรรคตามความเปนจริงและหยุดความคิดเชิงวิบัติ
(Catastrophizing)
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4. องคประกอบดานความอดทน (Endurance = E) หมายถึง ความสามารถในการ
ทนทานตอความยืดเยื้อของอุปสรรคที่เกิดขึ้น ดวยการรับรูวาอุปสรรคนั้นเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวและ
สามารถแกไขใหหมดสิ้นไปได
3. ประสิท ธิ ผลของรูปแบบการเรียนรูเ พื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิ ญอุปสรรค
หมายถึง การพิจารณาผลที่เกิดขึ้นจากการใชรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 วาสามารถเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ใหกับนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 ไดเพียงใด โดยพิจารณาจากเกณฑที่กําหนด ดังนี้
1. ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรูวาสามารถเสริมสรางความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคได ซึ่งพิจารณาจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยา ดานพุทธศาสนาและ
ดานการศึกษา ซึ่งมีความเหมาะสมระดับมากขึ้นไป โดยใชแบบประเมินความเหมาะสมที่ผูวิจัยสราง
ขึ้น
2. ผลการวิ เ คราะห ค วามแตกต า งของค า เฉลี่ ย คะแนนความสามารถในการเผชิ ญ
อุปสรรคระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการวิ เ คราะห ค วามแตกต า งของค า เฉลี่ ย คะแนนความสามารถในการเผชิ ญ
อุปสรรคกอนและหลังการทดลองของกลุมทดลอง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
4. นักเรียนกลุมทดลองมีการประเมินพฤติกรรมตนเองที่แสดงออกถึงการมีความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรคในระดับมากขึ้นไป โดยวัดไดจากแบบประเมินตนเองซึ่งเปนแบบวัดมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scales) แบบลิเคอรท (Likert scales) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
5. นักเรียนกลุมทดลองมีพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ในขณะเรียนรูระดับปานกลางขึ้นไป วัดไดจากแบบสังเกตพฤติกรรมซึ่งสังเกตโดยครูผูสอน ครูผู
สังเกตการณและผูวิจัย
6. ความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรูของครูผูสอนและนักเรียนที่เขารวมการทดลองใช
รูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคระดับมากขึ้นไป
วัดไดจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรูภายหลังการทดลองเสร็จสิ้นลง

สมมติฐานของการวิจัย
จากการประมวลแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถตั้งสมมติฐานไดดังนี้
1. นักเรียนที่เรียนรูดวยรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเผชิญอุปสรรคสูงกวานักเรียนที่เรียนรูดวยการเรียนรูแบบปกติ
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2. นักเรียนที่เรียนรูดวยรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเผชิญอุปสรรคระยะหลังการทดลองสูงกวาระยะกอนการทดลอง

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของในการวิจยั ครั้งนี้ประกอบดวย

1. แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
1.1 แนวคิดพืน้ ฐาน
1.2 ความหมาย
1.3 ความสําคัญของความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
1.4 ลักษณะบุคคลประเภทตาง ๆ
1.5 อุปสรรคระดับตาง ๆ
1.6 การเรียนรูความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
1.7 องคประกอบของความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
1.8 เทคนิคการพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
1.9 ความสัมพันธระหวาง AQ, IQ และ EQ
1.10 งานวิจัยที่เกีย่ วของ

2. แนวคิดเกี่ยวกับการแกปญหาตามแนวพุทธศาสตร
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

ความหมาย
อริยสัจ 4
คุณคาและความสําคัญของอริยสัจ 4
วิธีคิดแบบอริยสัจ 4
การจัดการเรียนรูกับอริยสัจ 4
การประยุกตกิจของอริยสัจ 4 มาใชในการจัดเรียนรู
งานวิจยั ที่เกีย่ วของ

3. แนวคิดทางดานจิตวิทยา
3.1 พัฒนาการของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2
3.1.1 พัฒนาการทางกาย
3.1.2 พัฒนาการทางสติปญ
 ญา
3.1.3 พัฒนาการทางอารมณ
3.1.4 พัฒนาการทางสังคม
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3.2 ทฤษฎีการเรียนรูที่เกี่ยวของ
3.2.1 ความหมาย
3.2.2 การเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism)
3.2.2.1 การจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม
3.2.2.2 การพัฒนาการคิดตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม
3.2.2.3 บทบาทของครูในการสอนตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม
3.2.2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.2.3 ทฤษฎีสติปญญาสามเกลียว (The Triarchic Theory of Human
Intelligence)
3.2.3.1 ทฤษฎียอยดานองคประกอบการคิด (Componential Subtheory)
3.2.3.2 ทฤษฎียอยดานประสบการณ (Experiential Subtheory)
3.2.3.3 ทฤษฎียอยดานบริบททางสังคม (Contextual Subtheory)
3.2.3.4 รูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีสามเกลียวของสเติรน เบอรก
3.2.4 กระบวนการเรียนรูตามแนวพุทธศาสตร
3.2.4.1 การพัฒนาการเรียนรูตามแนวพุทธศาสตร
3.2.4.2 ลักษณะของกระบวนการพัฒนาปญญา
3.2.4.3 จุดประสงคของการเรียนรูหรือการฝกอบรมตนเอง
3.2.4.4 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนความรูคูคุณธรรมเพื่อใหผูเรียน
เปนคนเกง ดีและมีความสุข
3.2.5 ความสามารถ 5 ระดับของโอเวลล (Howell’s Five Levels of
Competence)

4. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู
4.1 แนวคิดพืน้ ฐาน
4.2 ความหมายของรูปแบบ
4.3 การออกแบบการเรียนรู
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1. แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (Adversity Quotient) หรือ AQ เปนแนวคิดใหมที่
ศึกษาโดย พอล จี สตอลทซ (Paul G. Stoltz) ซึ่งทําการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลมานานกวา 19
ป ปจจุบันมีการเผยแพรและนําไปประยุกตใชกับบุคคลและองคกรตาง ๆ มากกวา 10 ปแลว
1.1 แนวคิดพื้นฐาน
สตอลซ (Stoltz. 1997: 53-84) กลาวถึง AQ วาเปนปจจัยสําคัญที่สามารถตัดสิน
ความสําเร็จของบุคคล โดยมีแนวคิดพื้นฐานจากศาสตรทางวิทยาศาสตร 3 ดานดวยกัน คือ
1. จิตวิทยาการรูคิด (Cognitive Psychology) เปนศาสตรที่เกิดขึ้นจากการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับความตองการการควบคุมหรือการจัดการชีวิตของบุคคล ซึ่งประกอบดวย 6 แนวคิดสําคัญ
สําหรับการทําความเขาใจถึงพฤติกรรมของมนุษย ไดแก
1.1 การเรียนรูการไรความสามารถ (Learned helplessness) ถือเปนรูปแบบการ
คิดที่ขัดขวางและทําลายความสําเร็จที่จะมีขึ้นของบุคคล การเรียนรูนี้จะสงผลตอแรงจูงใจในการที่จะ
ตอสูกับอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยเชื่อวาสิ่งที่กระทําลงไปจะไมเกิดประโยชน จึงสงผลใหตอบสนองตอ
อุปสรรคอยางไมเหมาะสม ขาดความสามารถในการควบคุมเหตุการณที่เกิดขึ้น เปนสาเหตุทที่ าํ ใหคน
ยอมแพหรือหยุดการกระทําตาง ๆ ที่เปนประโยชนกับตนเองและทําลายความสําเร็จในทุกดาน การ
เรียนรูการไรความสามารถเปนเหตุใหเกิดการสูญเสียความหวังและการสูญเสียความหวังก็สงผลให
บุคคลไมกระทําการใด ๆ ที่จะทําใหตนประสบกับความสําเร็จไดดวยเชนกัน ดังนั้นทั้งการเรียนรูการไร
ความสามารถและความสิ้นหวังจึงเกิดเปนวัฎจักรอันไมมีที่สิ้นสุด (Stoltz. 1997: 54, สิทธิโชค วรานุ
สันติกุล. 2546: 113) คนที่จะพบกับความสําเร็จไดนั้นตองมีความเชื่อมั่นวาจะสามารถผานพน
อุปสรรคที่เกิดขึ้นนี้ไปได AQ ในระดับสูงจะเปนภูมิคุมกันบุคคลใหตอตานความรูสึก ไรความสามารถ
เมื่อตองเผชิญกับอุปสรรคและสรางความหวังที่มุงสูเปาหมายที่ตนตองการได
1.2 ทฤษฎีการอธิบายสาเหตุ (Attributional theory) รูปแบบการอธิบาย
(Explanatory style) และการมองโลกในแงดี (Optimism) แนวคิดนี้มีความสัมพันธอยางมากและ
พัฒนามาจากการเรียนรูการไรความสามารถ ซึ่งกลาวถึงความสําเร็จของบุคคลอาจไดจากวิธีการ
อธิบายหรือตอบสนองตอเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต ซึ่ง เซลิกแมน (Seligman) พบวาบุคคลที่
ตอบสนองตออุปสรรคอยางคงที่ภายในตัวบุคคลและสงผลตอชีวิตในดานอื่น ๆ มีแนวโนมจะมีชีวิตที่
เปน ทุก ข ในทางกลั บกั น ถ า บุ คคลอธิบ ายไดวา อุปสรรคเกิดขึ้ น จากป จจั ย ภายนอกเพี ย งชั่ว คราว
(temporary) และจํากัด (limited) เฉพาะดานเทานั้นจะมีแนวโนมที่จะมีชีวิตที่เปนสุข สวนการมองโลก
ในแงดี
เปนความเชื่อและความคาดหวังวาจะเกิดสิ่งที่ดีขึ้น แมวาจะตกอยูในสถานการณที่
ยากลําบาก โดยบุคคลที่มองโลกในแงดีจะมีคุณสมบัติในการมองเห็นประโยชนและโอกาสจากวิกฤติ
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หรืออุปสรรคที่กําลังเผชิญอยู การสันนิษฐาน คาดหวังความสําเร็จและความพึงพอใจหรือผลสัมฤทธิ์
จากความพยายามในการแยกแยะความเปนไปไดที่ไรขีดจํากัดสามารถสรางสรรคชีวิตตามที่ปรารถนา
ได การเผชิญกับความทาทายหรือรับมือกับโอกาสใหม ๆ อยางสุขุมมั่นคง การขจัดหรือลดผลกระทบ
ที่เกิดจากความกลัว ความสงสัยและความวิตกกังวลทั้งภายในและภายนอก การมีจิตใจที่ผองใสอยู
เสมอแมวาจะอยูในสถานการณที่ยากลําบากและการฟนฝากับอุปสรรคดวยวิธีการตาง ๆ อยางไรก็
ตามการมีทัศนคติที่เต็มไปดวยความหวังเปนสิ่ง สําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ ที่
แตกตางกันระหวางความสําเร็จและความลมเหลว (วิทยา พลายมณี. 2545: 169) นอกจากนี้การ
มองโลกในแงดียังชวยเพิ่มระบบภูมิตานทาน การฟนตัวจากความลมเหลวไดอยางรวดเร็วและปองกัน
การลมเลิกความตั้งใจเมื่อพบกับอุปสรรคตาง ๆ ซึ่งความคิดในเชิงลบมักจะเขามามีอิทธิพลตอการ
ดํ า เนิ น ชี วิ ต ของเรามากกว า เพราะคนเรามั ก คํ า นึ ง ถึ ง ผลประโยชน ข องตนเองก อ นผู อื่ น เสมอ
(ณรงควิทย แสนทอง. 2549: Online) มักปายความผิดใหกับบุคลิกหรือลักษณะนิสัยที่มีมาแตกําเนิด
ของตัวเอง พูดตําหนิตนเองมากจนเกินความเปนจริง กลาวอางวาเปนเรื่องสวนบุคคล มองความ
ลมเหลววาเปนดัชนีที่บงชี้วาทุกสิ่งไมมีวันกลับเหมือนเดิมไดและแผเขาไปในสวนอื่น ๆ ของชีวิต แตคน
ที่มองโลกในแงดีจะมองวา อุปสรรคตาง ๆ เปนเพียงสิ่งที่ตองเอาชนะใหไดเทานั้น เปนเรื่องที่เกิดขึ้น
เพียงชั่วคราว มีแนวโนมที่จะยกความผิดทั้งหมดใหกับปจจัยภายนอกหรืออิทธิพลชั่วคราวที่อยูเหนือ
การควบคุม มีขอบเขตจํากัด และคาดหวังถึงผลลัพธที่ดีที่สุด ดังนั้นจึงมีแรงกระตุนมากขึ้นเมื่อ
ตองการจะทําความฝนใหเปนจริง จากความเชื่อที่วา สิ่งที่เด็กไดยินและพบเห็นในชีวิตประจําวันจะ
สงผลตอเขาในอนาคตโดยไมรูตัว การใชคําพูดในเชิงบวกสามารถพัฒนาใหเด็กเกิดความคิดหรือรูสึก
ถึงการมองโลกในแงดีได ทั้งยังสรางความรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) ความมั่นใจใน
ตนเอง ตอบสนองตอบุคคลอื่นดวยการปฏิบัติดี มีความสามารถในการควบคุมอารมณตนเอง ให
ความสนใจตอตนเอง และยังมีกําลังใจในการเรียนรูอีกดวย (ปานใจ จิรานุภาพ. 2549: Online)
จากการศึกษาของสตอลทซ (Stoltz. 1997: 61-62) พบวาบุคคลที่ตอบสนองตอ
อุปสรรคเชิงลบจะทุกขหรือมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคต่ํา ขณะที่บุคคลที่ตอบสนองตอ
อุปสรรคอยางสรางสรรคจะรูสึกดีกวาหรือมีความสามาถในการเผชิญอุปสรรคสูง ดังภาพประกอบ 2
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การตอบสนองตอความยากลําบาก, อุปสรรคหรือความลมเหลว
การมองโลกในแงราย
(Pessimists)

สงผลถาวร
(Permanent)

สงผลตอทุกดาน,หลาย
ดาน (pervasive)

เกิดจากปจจัยภายใน
(personal)

การมองโลกในแงดี
(Optimism)

อยูเพียงชั่วคราว ไมนาน
(temporary)

มีผลจํากัด
(limited)

เกิดจากปจจัยภายนอก
(external)

ภาพประกอบ 2 เปรียบเทียบการมองโลกในแงดีกับการมองโลกในแงราย
ที่มา : Stoltz, Paul G. (1997). Adversity Quotient Turning Obstacles into Opportunities.
p. 60
นอกจากนี้งานวิจัยของนักวิจัยจํานวนมากยังพบอีกวา
1. การเรียนรูถึงการไรความสามารถอธิบายไดวาทําไมบุคคลสวนใหญจึงยอมแพ
2.
การเรียนรูถึงการไรความสามารถเปนอุปสรรคสําคัญตอการมีอํานาจในตน
(empowerment)
3. เมื่อใดที่เกิดการเรียนรูจะงายสําหรับการระบุวาบุคคลใดไรความสามารถ
4. บุคคลสามารถมีภูมิคุมกันเพื่อตอตานการไรความสามารถได
5. เมื่อบุคคลมีภูมิคุมกันเพื่อตอตานการเรียนรูการไรความสามารถแลวจะไมยอมแพ
6. ภาวะซึ ม เศร า (depression) ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น มี ส าเหตุ จ ากระดั บ การเรีย นรูถึ ง การไร
ความสามารถที่เพิ่มสูงขึ้น
7. บุคคลที่มองโลกในแงดีจะตอบสนองตออุปสรรคแตกตางจากบุคคลที่มองโลกใน
แงราย
8. บุคคลที่มองโลกในแงดีไดรับการยอมรับในการกระทํามากกวา พากเพียรทํางาน
ไดนานกวาและมีชีวิตที่ยืนยาวกวาบุคคลที่มองโลกในแงราย
9. เพศชายและเพศหญิงถูกสอนแตกตางกันและสงผลใหการตอบสนองตออุปสรรค
แตกตางกันดวย
10. สามารถสอนบุคคลใหปรับปรุงตนเองเพื่อตอบสนองตออุปสรรคที่เกิดขึ้นได
1.3 ความอดทน (Hardiness) เปนความสามารถที่จะทนตอสภาวะที่คลุมเครือและ
ซับซอนได เต็มใจรอโอกาสและผลลัพธจากการกระทําของตนเองหรือของคนอื่น ซึ่งระดับของความ
อดทนขึ้นอยูกับสถานการณ บุคคลที่เกี่ยวของ อารมณและสภาพจิตใจ ณ เวลานั้นของบุคคล โดยไม
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หนีปญหาหรือตัดสินใจทําอะไรลงไปทั้งที่รูวาไมใชทางออกที่เหมาะสม (วิทยา พลายมณี. 2545:
240-241; สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ. 2545: 26) จากการศึกษาของเอาทเลทเต (Stoltz.
1997: 62-64) พบวา การตอบสนองของผูบริหารตออุปสรรคอันเกิดจากการปรับโครงสรางองคกร
ความไมแนนอนและความเครียด แสดงใหเห็นถึงการเปนผูที่มีความอดทน ซึ่งเปนความรูสึกที่บงบอก
ถึงการทาทาย การผูกมัดและการควบคุม นอกจากนี้ยังพบวา ผูหญิงมีคะแนนจากแบบสอบถาม
เกี่ยวกับความอดทนที่สูงกวาจะมีอาการเจ็บปวยทางกายและทางใจที่นอยกวา เจ็บปวยในเวลาอันสั้น
กวาและมีระบบภูมิคุมกันที่แข็งแรงกวาอีกดวย โดยความอดทนจะเปนตัวทํานายสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต ของบุคคล ขณะเผชิญอุปสรรคบุคคลที่มีจิตใจที่มุงมั่นและรับรูวาตนสามารถจัดการหรือ
ควบคุมได ถือวาเปนผูที่มีสุขภาพการและสุขภาพจิตดี แสดงวามีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
สูง และเปนผูที่สามารถเปลี่ยนวิกฤติใหเปนโอกาสได (Advertunity) แตคนสวนใหญมักหลบเลี่ยง
ความรับผิดชอบทําใหตกเปนเหยื่อของการเรียนรูการไรความสามารถและทําใหเลิกลมสิ่งที่ทํามากกวา
ที่จะกระทําตอจนสําเร็จ สงผลตอคุณภาพชีวิต ศักยภาพในการทํางาน ทัศนคติ แรงจูงใจและการมี
ชีวิตที่ยืนยาว ความอดทนดานการควบคุม (control) หรือการจัดการชีวิตของตนเอง (mastery over
one’s life) สอดคลองกับการเรียนรูถึงการไรความสามารถและทฤษฎีการอธิบายสาเหตุโดยมีการรับรู
วาตนสามารถควบคุมและจัดการได สงผลใหพนจากภาวะการณเรียนรูถึงการไรความสามารถ ซึ่งจะ
นําไปสูการพัฒนาความอดทนและความสามารถในการเผชิญอุปสรรคที่เพิ่มมากขึ้น
1.4 ความยืดหยุน (Resilience) เปนความสามารถของบุคคลที่สามารถฟนตัวและ
นําตนเองออกจากสถานการณหรือสภาวะที่กอใหเกิดอุปสรรคแลวกลับเขาสูสภาพเดิมไดอยางรวดเร็ว
ความสามารถนี้ไดรับจากวิธีการตอบสนองของบุคคลตออุปสรรคที่เกิดขึ้น ความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค (AQ) จึงมีบทบาทที่สําคัญ เพราะการพัฒนาวิธีการจัดการกับอุปสรรคไดอยางถาวรจะเปน
รากฐานให กั บเด็ ก ในการดํา รงชี วิตต อไปในอนาคต ซึ่งเด็ ก ที่เคยเผชิญ หนาและสามารถผ า นพ น
อุปสรรคมาไดจะสามารถดําเนินชีวิตในชวงตอไปของชีวิตไดดีกวาผูที่ไมเคยผานอุปสรรคมาเลยและที่
สําคัญคือ ความยืดหยุนนั้นเปนความสามารถที่ฝกฝนได จากการวิจัยของเอ็มมี่ เวอรเนอร (Emmy
Werner) นักจิตวิทยาเด็ก ศึกษาคนหนุมสาวที่พบกับเหตุการณที่เจ็บปวดในวัยเด็ก พบวา 1 ใน 3
ของเด็กเหลานี้มุงหนาสูความสําเร็จมากกวาความเสียหาย เขาทั้งหลายกลายเปนคนที่มคี วามยืนหยุน
หรือมีความสามารถในการฟนตัวกลับสูสภาพเดิมไดอยางรวดเร็ว (ธีระศักดิ์ กําบรรณารักษ. 2548:
101-104; อางอิงจาก Stoltz. 1997. Adversity Quotient Turning Obstacles into Opportunities.
pp. 64-66) นอกจากนี้ยังพบวา
1. ความอดทนและความยืนหยุนเปนตัวทํานายการกระทําและสุขภาพของบุคคล
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2. ความอดทนมีพื้นฐานมาจากการผูกมัดตนเอง (commitment), การรูสึกทาทาย
และการควบคุม
3. บุคคลที่แสดงใหเห็นวามีความอดทนและ/หรือความยืดหยุนจะจัดการกับอุปสรรค
ไดดีกวาผูที่ไมมี
1.5 การรับรูความสามารถของตน (Self-Efficacy)
เปนความเชื่อในการเปนผู
ควบคุมชีวิตของตนเอง และเชื่อในความสามารถของตนในการเผชิญกับอุปสรรคมาจากทฤษฎีการ
เรียนรูทางสังคม (Social Learning Theory) ของแบนดูรา (Bandura. 1986: 24-25) ที่เชื่อวา
พฤติกรรม บุคคลและอิทธิพลของสิ่งแวดลอม เปนสิ่งกําหนดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล
หากองคประกอบใดเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจะสงผลใหองคประกอบอื่น ๆ เปลี่ยนแปลงตามไปดวย
การรับรูความสามารถของตนไมไดขึ้นอยูกับทักษะที่บุคคลมีในขณะนั้น แตขึ้นอยูกับความเชื่อของ
บุคคลวาเขาจะสามารถทําไดดวยทักษะที่เขามีอยูขณะนั้น การรับรูความสามารถของตนประกอบดวย
ความคาดหวังที่มีผลตอการตัดสินใจที่จะกระทําพฤติกรรม 2 ประการ (Bandura. 1986: 191-215)
คือ ความคาดหวังในความสามารถ (Efficacy Expectation) เปนความคาดหวังที่เกิดกอนการแสดง
พฤติกรรมโดยบุคคลมั่นใจวาตนสามารถกระทําหรือแสดงพฤติกรรมเพื่อนําไปสูผลลัพธที่ตองการได
และความคาดหวังในผลลัพธ (Outcome Expectation) เปนความคาดหวังในผลที่เกิดขึ้นจากการ
แสดงพฤติกรรม โดยบุคคลคาดคะเนวาหากแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ แลวจะนําไปสูผลลัพธที่ตนคาดหวัง
ไวได การรับรูความสามารถของตนและความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้นมีความสัมพันธกันมากเนื่องจาก
ตัวแปรทั้งสองนี้สงผลตอการตัดสินใจที่จะกระทําพฤติกรรมของบุคคล
1.6 ความเชื่ออํานาจในตน (Locus of Control) เปนความเชื่อที่วา การกระทําของ
ตนมีอิทธิพลตอรางวัลที่ไดรับในชีวิต สภาพแวดลอมและเหตุการณมีผลกับบุคคล โดยระดับการ
ควบคุมสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ การควบคุมภายใน (Internal locus of control) เปน
ความเชื่อของบุคคลที่วาตนเองสามารถสรุปความสําเร็จของงานวาไดมาจากจุดดีหรือจุดออนของตน
บุคคลที่เชื่อในการควบคุมวาเกิดจากคุณลักษณะภายใน การกระทําและความสามารถของตนนั้นจะ
ยิ่งมีความสามารถหรือใชความพยายามมากขึ้น ควบคุมชะตาชีวิตและการกระทําของตนเองไดมาก
ขึ้น อันจะสงผลใหเกิดผลลัพธหรือความสําเร็จที่นาพึงพอใจมากขึ้นดวย และการควบคุมภายนอก
(External locus of control) เปนความเชื่อของบุคคลที่วาสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไมวาจะเปนความสําเร็จ
หรือความลมเหลวที่เปนผลจากสาเหตุภายนอก ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของตน บุคคลที่เชื่อในการ
ควบคุมวาเกิดจากสิ่งอื่น ๆ ซึ่งไมใชตนเองมักยอมรับในโชคชะตาชีวิตของตนวาเกิดขึ้นจากการถูกลิขิต
ไวแลว หากมีเหตุการณที่ไมคาดคิดเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีความเชื่อที่แตกตางกันสองแบบนี้ ผูที่เชื่อใน
การควบคุมภายในมีแนวโนมที่จะสรุปผลที่เกิดขึ้นวามาจากการทํางานหนัก ความพยายาม ความรู
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และความสามารถของตนเอง สวนผูที่เชื่อในการควบคุมภายนอกมีแนวโนมที่จะสรุปผลที่เกิดขึ้นวามา
จากโชคหรือความพอเหมาะพอดีของเวลาและโอกาสมากกวา (Middlemist and Hit. 1981: 67-68,
Baron and Greenberg. 1990: 200, Wagner and Hollenbeck. 1992: 98, Miner. 1992: 151,
Robbins. 1994: 30, Cherrington. 1994: 72) แตอยางไรก็ตามบุคคลจะมีการเปลี่ยนแปลงความ
เชื่ อ ในการควบคุ ม นี้ อ ย า งต อ เนื่ อ งและไม จํ า กั ด อยู ที่ ป ระเภทใดประเภทหนึ่ ง เพี ย งประเภทเดี ย ว
ตลอดเวลา
จากแนวความคิดดังกลาวขางตนพบวา
1. ความสําเร็จเกิดขึ้นจากการรับรูถึงการควบคุมหรือการจัดการชีวิตของบุคคล
2. ความสําเร็จที่เกิดขึ้นสามารถทํานายไดจากการตอบสนองและอธิบายตออุปสรรค
วาเกิดขึ้นไดอยางไร
3. บุคคลมีรูปแบบเฉพาะในการตอบสนองตออุปสรรค
4. รูปแบบดังกลาวนั้นจะยังคงอยูตอไปหากไมไดรับการแกไข
5. รูปแบบการตอบสนองนั้นอยูในระดับจิตใตสํานึก (subconscious) ดังนั้นจึงควร
ใสใจเกี่ยวกับความรูสึกของตน
6. ถาบุคคลสามารถตรวจวัดและเสริมสรางการตอบสนองตออุปสรรคได บุคคลจะ
สนุกกับผลที่เกิดขึ้น ศักยภาพในการปฏิบัติ พลังแหงชีวิต ความยืนหยุน สุขภาพ การเรียนรู การ
พัฒนาตนเอง แรงจูงใจและความสําเร็จที่มากขึ้น
2. จิตประสาทภูมิคุมกันวิทยา (Psychoneuroimmunology) เปนวิทยาศาสตรสุขภาพ
สมัยใหมซึ่งเปนแนวคิดที่มาจากผลการวิจัยของนักวิชาการหลายทานที่พบวา สามารถวัดถึงการ
เชื่อมโยงกันระหวางความคิดและความรูสึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นในรางกายของมนุษยได ความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคเกี่ยวของกับสุขภาพกายและสุขภาพจิตโดยตรง ผูที่มีการตอบสนองตอเหตุการณ
ในชีวิตอยางสรางสรรค (Constructive) ในระดับสูง จะมีอายุยืนยาว อีกทั้งคนไขที่มีความหวังสูงจะ
สามารถฟนตัวจากการผาตัดหัวใจครั้งใหญไดเร็วกวาบุคคลที่รูสึกวามีความหวังนอยหรือมีความรูสึก
วาไมสามารถควบคุมอนาคตของตนเองไดมากนัก แมบางคนปวยดวยโรคมะเร็งก็อาจมีชีวิตยืนยาวได
อีกหากมีการตอบสนองตออุปสรรคเชิงบวก สวนคนที่ไมอยากมีชีวิตอยูมักจะเจ็บปวยจนถึงแกชีวิตได
งา ย ๆ ความเขม แข็ ง ทางจิ ตใจและการควบคุมตนเองจะสงผลตอภูมิตา นทานโรคภัยไขเจ็บของ
รางกาย หรือในกรณีของผูสูงอายุเมื่อไดรับการกระตุน ใหกําลังใจและเขารวมกิจกรรมตาง ๆ เชน
เตนรํา รองเพลง เลนหมากรุกหรือเลนปงปอง จะทําใหคึกคักกระปกระเปรา มีอัตราการปวยลดนอยลง
และมีอายุยืนยาวกวา เมื่อเปรียบเทียบกับผูสูงอายุที่ถูกทอดทิ้งใหอยูกับบาน (นัยพินิจ คชภักดี.
2543: 55) นอกจากนี้จอรจ โซโลมอน (George Solomon) (Stoltz. 1997: 76-78) ยังศึกษาพบวา
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การตอบสนองตออุปสรรคในทางที่ไมสรางสรรค ทําใหเกิดการลดการสราง T-cell ที่ชวยตอสูการติด
เชื้อในผูติดเชื้อ HIV อยางไรก็ตาม การวิจัยที่เกี่ยวของกับระบบทางรางกายสัมพันธกับระบบความคิด
และพฤติกรรมที่เพิ่มขึ้นสามารถยืนยันไดวาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคมีผลอยางมากตอ
สุขภาพ จากงานวิจัยที่เกี่ยวของสามารถสรุปไดวา
1. มีความสัมพันธกันระหวางวิธีการตอบสนองตออุปสรรคของบุคคลกับสุขภาพจิต
และสุขภาพกาย
2. การรูสึกวาควบคุมไดเปนสิ่งที่สําคัญตอสุขภาพและการมีชีวิตที่ยืนยาว
3. การตอบสนองตออุปสรรคสงผลตอการทํางานของระบบภูมิคุมกัน การฟนตัว
จากการผาตัดและความออนแอที่ถูกคุกคามจากโรค
4. การตอบสนองตออุปสรรคอยางไมสรางสรรคสามารถเปนตนเหตุที่กอใหเกิดภาวะ
ซึมเศราได
3. ระบบประสาทสรีรวิทยา (Neurophysiology) กลาวถึง การสรางนิสัยของบุคคล
เกิดขึ้นจากการเรียนรูทักษะตาง ๆ อยางตั้งใจและจดจอดวยจิตรูสํานึกซึ่งอยูในสมองสวนที่เรียกวา
ซีรีบรัล คอรเท็กซ (Cerebral Cortex) และดวยการกระทําซ้ําบอย ๆ สิ่งที่ไดเรียนรูไปแลวจะยายเขา
ไปอยูในจิตใตสํานึกในสมองสวนที่ทํางานโดยอัตโนมัติที่เรียกวา บาซัล แกนเกลีย (Basal Ganglia)
การกระทําซ้ําหลาย ๆ ครั้ง ทําใหประสิทธิภาพของเซลประสาทที่เชื่อมตอภายในสมองจะยิ่งแข็งแรง
และเพิ่ ม มากขึ้ น ดั ง นั้ น การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมหรื อ นิ สั ย ของคนจึ ง สามารถทํ า ได โ ดยใช
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ) เปนสัญญาณเตือนและชวยเปลี่ยนนิสัยใหสรางสรรคยิ่งขึ้น
เพราะการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือนิสัยสามารถกระทําไดโดยใชเวลาเพียง 1 สวน 1,000
วินาทีเทานั้น (Stoltz. 1997: 78-82) ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคจึงเหมือนกับนิสัยอื่น ๆ
ทั่วไป ถาบุคคลกระทําพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถในการเผชิญอุปสรรคระดับต่ําซ้ํา ๆ บุคคล
นั้นก็จะยังคงมีพฤติกรรมอยูอยางนั้น และพฤติกรรมนั้น ๆ จะกระทําไดอยางรวดเร็วและเปนอัตโนมัติ
ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงบุคคลจึงควรตระหนักถึงพฤติกรรมที่แสดงออกเปนสําคัญ โดยเริ่มตนที่การ
กระทําซึ่งรูตัวกอน (conscious) ซึ่งเปนการเริ่มตนกําหนดการเดินทางของระบบประสาท (neuropathway) จากนั้นจึงคอย ๆ ลงสูระดับของจิตใตสํานึกอันกลายเปนนิสัยตอไป
จากกรอบแนวคิ ด พื้ น ฐานทั้ ง สามสามารถแสดงให เ ห็ น ว า ความสามารถในการเผชิ ญ
อุปสรรค (AQ) นั้นจําเปนตองประกอบดวยคุณลักษณะของบุคคลในหลายดานดวยกัน ไมวาจะเปน
ความหวัง ความอดทน การมองโลกในแงดี ความยืดหยุน การรับรูความสามารถและการควบคุม
ของตนตออุปสรรคที่เกิดขึ้น การพัฒนาใหบุคคลเกิดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคไดนั้นจําเปน
ที่จะตองไดรับการฝกฝนใหเกิดการกระทําซ้ํา ๆ บอย ๆ เพื่อสรางเซลประสาทใหเกิดการเชื่อมตอกัน
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อย า งแข็ ง แกร ง และตอบสนองต อ อุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ น อย า งเป น อั ต โนมั ติ แ ละเหมาะสม ซึ่ ง ผู ที่ มี
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคอยูในระดับสูงจะสงผลใหบุคคลมีสุขกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ
แข็งแรง ประสบความสําเร็จและสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุขตอไป ดังภาพประกอบ 3

จิตวิทยาการรูคิด (Cognitive Psychology)
การตอบสนองตออุปสรรคของบุคคลเปนไปไดทั้งในเชิง
บวกและเชิ ง ลบ ส ง ผลต อ ความไร ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การ
กระทํ า และความสํ า เร็ จ โดยบุ ค คลมั ก ตอบสนองต อ
อุ ป สรรคจากจิ ต ใต สํ า นึ ก ด ว ยรู ป แบบที่ ไ ม เ ปลี่ ย นแปลง
หากขาดการตรวจสอบรูปแบบเหลานี้ก็จะคงอยูอยางถาวร
ตลอดชีวิต
ระบบประสาทสรีรวิทยา
(Neurophysiology)
สมองถู ก จั ด ให เ ป น เครื่ อ งมื อ เพื่ อ สร า งนิ สั ย
นิ สั ย สามารถถู ก ยั บ ยั้ ง และเปลี่ ย นแปลงได
อยางทั น ทีทัน ใด ซึ่งนิสัยการตอบสนองตอ
อุ ป สรรคของแต ล ะคน สามารถถู ก รบกวน
และเปลี่ ย นแปลงอย า งทั น ที ทั น ใด ถ า ถู ก
ทดแทนดวยนิสัยใหมที่มั่นคงกวา

AQ
จิตประสาทภูมิคุมกันวิทยา
(Psychoneuroimmunology)
การตอบสนองต อ อุ ป สรรคมี ก ารเชื่ อ มโยงโดยตรงกั บ
สุขภาพจิตและสุขภาพกาย การควบคุมเปนสิ่งจําเปนตอ
สุ ข ภาพและการมี ชี วิ ต ที่ ยื น ยาว วิ ธี ก ารตอบสนองต อ
อุปสรรคมีผลตอระบบภูมิคุมกันการฟนตัวจากการผาตัด
และความออนแอตอเชื้อโรคที่คุกคามชีวิต และรูปแบบ
ความออนแอของการตอบสนองตออุปสรรคสามารถทําให
เกิดโรคซึมเศราได

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดของความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ)
ที่มา : Stoltz, Paul G. (1997). Adversity Quotient Turning Obstacles into Opportunities.
p. 83
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1.2 ความหมาย
การใหความหมายกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ) นั้นมีนักวิชาการไดกลาวไว
หลายทานดวยกัน ซึ่งสามารถสรุปความไดวา ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ) เปนเชาวน
ปญญาในการแกปญหา (นัยพินิจ คชภักดี. 2539: 23) รูปแบบการจัดการกับปญหา ซึ่งเปนกลไกของ
สมองที่เกิดจากใยประสาทตาง ๆ โดยถูกสรางขึ้นจากการฝกฝน (ศันสนีย ฉัตรคุปต. 2545: 103) ตัว
ทํานายความสําเร็จของบุคคลและความสามารถอันประกอบไปดวย ความอดทนตอความยากลําบาก
ความเขาใจอุปสรรค การเอาชนะอุปสรรคที่เกิดขึ้น รูที่มาของความรูสึกทอแทและสิ้นหวัง การมีจิตใจ
ที่เขมแข็งและมีเปาหมาย การตอบสนองตอปญหาที่เกิดขึ้นอยางสรางสรรคและการมุงมั่นตั้งใจเพื่อจะ
ผานพนความยากลําบากนั้นไปใหได บุคคลสามารถสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคนี้ไดดวย
การฝกฝนซ้ําบอย ๆ จนกระทั่งสามารถตอบสนองตออุปสรรคนั้นไดอยางสรางสรรคและเปนอัตโนมัติ
(มัณฑรา ธรรมบุศย. 2543: 17; วิทยา นาควัชระ. 2544: 91; อารี พันธมณี. 2546: 101-102;
Stoltz. 1998: 58)
1.3 ความสําคัญของความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
แนวความคิดของสตอลทซ (Stoltz. 1997: 7) ที่กลาววา ความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค (AQ) เปนแนวคิดที่มีความสําคัญตอทุกคนในสังคมปจจุบัน เนื่องจากมีการศึกษาและพิสูจน
ไดโดยการนํามาปฏิบัติจริงและเปนทฤษฎีทางวิทยาศาสตรที่สามารถประยุกตใชในโลกแหงความจริง
ได โดยความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ) สามารถทํานายถึงความสามารถอดทนตอความ
ยากลําบากหรืออุปสรรคและความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคที่เกิดขึ้นของบุคคลไดวา ผูใดคือผู
ชนะหรือผูพายแพตออุปสรรค ผูใดมีศักยภาพในการทํางานที่เหนือกวาความคาดหวังและประสบกับ
ความสําเร็จได นอกจากนี้ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ) ยังมีลักษณะที่สําคัญ 3 ประการ
ดวยกัน คือ
1. เปนกรอบแนวคิดใหมสาํ หรับทําความเขาใจและยกระดับความสําเร็จในทุกดาน
2. เปนการวัดการตอบสนองตออุปสรรคของบุคคล
3. เป น ชุ ด เครื่ อ งมื อ ที่ มี พื้ น ฐานทางวิ ท ยาศาสตร สํ า หรั บ ปรั บ ปรุ ง การตอบสนองต อ
อุปสรรคของตนเอง บุคคลอื่น และองคกร
ดังนั้นการรวมกันของลักษณะทั้งสามจึงเปนการรวมกันอยางสมบูรณสําหรับการทําความ
เขาใจและปรับปรุงสวนประกอบสําคัญของชีวิตประจําวันและความกาวหนาตลอดชีวิต ความสัมพันธ
ของความสามารถในการเผชิ ญ อุ ป สรรค (AQ) กั บ คุ ณ สมบั ติ 3 ประการ สามารถแสดงได ดั ง
ภาพประกอบ 4
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การวัดทีเ่ ทีย่ งตรง
(A Valid Measure)

เครื่องมือมุง สูความสําเร็จ
(Tools to Ascend)

AQ
ทฤษฎีใหมในการเพิ่มประสิทธิภาพ
(New Theory of Effectiveness)
ภาพประกอบ 4 การรวมกันของคุณลักษณะสําคัญ 3 ประการของ AQ
ที่มา : Stoltz, Paul G. (1997). Adversity Quotient Turning Obstacles into Opportunities.
p. 8
แนวคิดของความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ) นอกจากจะสามารถประยุกตใชกับ
ตนเองแลว ยังสามารถนํามาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทีมงาน ความสัมพันธภาพระหวางบุคคล
ครอบครัว องคกร วัฒนธรรม ชุมชนและสังคมแลวยังสามารถใชทํานายความสําเร็จในดานตาง ๆ
17 ประการดวยกัน ไดแก
1. ผลการปฏิบัติงาน (Performance)
2. แรงจูงใจ (Motivation)
3. การมีอํานาจในตน (Empowerment)
4. ความคิดสรางสรรค (Creativity)
5. ความสามารถในการผลิต (Productivity) 6. การเรียนรู (Learning)
7. พลังกาย-ใจ (Energy)
8. ความหวัง (Hope)
9. ความสุข ความมีชวี ิตชีวาและสนุกสนาน (Happiness, vitality, and joy)
10. ความเขมแข็งทางอารมณ (Emotional health) 11. สุขภาพกาย (Physical health)
12. ความเพียรพยายาม (Persistence)
13. เจตคติ (Attitude)
14. การปรับปรุงตนเองตลอดเวลา (Improvement over time)
15. ความยืดหยุน (Resilience)
16. การมีอายุยืน (Longevity)
17. การตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง (Response to change)
จากความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและปจจัยที่บงบอกถึงความสําเร็จซึ่งไดรับอิทธิพลจาก
การรับรูความรูสึกของการควบคุมและวิธีการตอบสนองตออุปสรรค ความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค (AQ) ยังมีบทบาทในชีวิตของบุคคลหลายดาน ดังนี้ (Stoltz. 1997: 67-73)
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1. การแขงขัน (Competitiveness) เกี่ยวของกับความหวัง ความกระฉับกระเฉงและ
ความยืดหยุน ซึ่งถูกกําหนดโดยวิธีการจัดการกับความพายแพและความทาทายของชีวิต บุคคลที่
ตอบสนองตออุปสรรคอยางสรางสรรคมีแนวโนมที่จะรักษาพลังกายและพลังใจ ความมุงมั่นและ
ความมานะอุตสาหะไดนานกวาและสงผลใหประสบกับความสําเร็จไดในที่สุด
2. ความสามารถในการผลิต (Productivity) พบวา ผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกนั
กับวิธีการตอบสนองตออุปสรรค โดยคนที่มีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ) สูงจะมีผลิตผล
ที่ไดจากการปฏิบัติมากกวาผูที่มีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ) ต่ํา
3. ความสรางสรรค (Creativity) โจเอล บารเกอร (Joel Barker) นักอนาคตศาสตร
เชื่อวา ความสรางสรรคเปนการนําเอาภาวะที่สิ้นหวังออกไป การเรียนรูถึงการไรความสามารถจะ
ทําลายความสรางสรรคของบุคคลที่ฉลาดหรือมีความสามารถ ดังนั้นคนที่ไมสามารถตอบสนองตอ
อุปสรรคไดอยางเหมาะสมจึงกลายเปนคนที่ไมสรางสรรคไดดวย
4. แรงจูงใจ (Motivation) คนที่มีระดับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ) สูง
ที่สุด มีแรงจูงใจมากที่สุดทั้งในเวลาทํางานปกติและทํางานลวงเวลา
5. กลาเสี่ยง (Risk Taking) การขาดการรับรูในการควบคุมตนเอง เปนเหตุผลที่ทําให
บุคคลไมกลาเสี่ยง ความกลาเสี่ยงเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการมุงสูความกาวหนา ดังนั้นบุคคลที่
สามารถตอบสนองตออุปสรรคไดอยางสรางสรรคจึงเปนคนที่ยินดีที่จะเสี่ยงกับอุปสรรคหรือสิ่งแปลก
ใหมที่ไมเคยพบเห็นหรือรูจักมากอน
6. การพัฒนา (Improvement) โลกปจจุบันเปนยุคที่ตองมีการพัฒนาและปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง เพื่อความอยูรอด ดังนั้นบุคคลที่มีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ) สูงจะมีการ
ปรับปรุงตนเองและสิ่งแวดลอมตลอดเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการกลายเปนคนลาสมัย สวนบุคคลที่มี
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ) ต่ําจะแยลงเรื่อย ๆ
7. ความเพี ยร (Persistence) เป น ความสามารถที่พ ยายามกระทํ าต อไปแมจ ะตอง
เผชิญกับความพายแพหรือความลมเหลว ซึ่งเปนสิ่งจําเปนสําหรับการมุงสูความสําเร็จ ผูที่ตอบสนอง
ตออุปสรรคไดดีจะพื้นจากความลมเหลวและสามารถสูตอไปได
8. การเรียนรู (Learning) เด็กที่มองโลกในแงรายจะตอบสนองตออุปสรรค เรียนรูและ
ประสบความสําเร็จนอยกวาเด็กที่มองโลกในแงดี ซึ่งการเรียนรูตลอดชีวิตถือเปนหัวใจสําคัญของยุค
สารสนเทศ
9. การยอมรับความเปลี่ยนแปลง (Embracing Change) การเปลี่ยนแปลงบางอยาง
อาจเปนสิ่งที่คาดเดาลวงหนาได อาจอยูเหนือการควบคุมและเปนสิ่งที่ตองเผชิญ คนที่ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงมีแนวโนมที่จะตอบสนองตออุปสรรคอยางสรางสรรค โดยใชการเปลี่ยนแปลงนั้นทําให
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เกิดความเขมแข็งในการแกปญหา ดวยการตอบสนองตออุปสรรคแบบเปลี่ยนวิกฤตใหเปนโอกาส
(Advertunity) ผูที่ถูกทําลายดวยการเปลี่ยนแปลงมักถูกทําลายดวยอุปสรรคเชนกัน
10. ความยืดหยุน ความเครียด ความกดดันและความพายแพ (Resilience, Stress,
Pressure and Setbacks) มีความสัมพันธกันคือ ความกดดันทําใหเกิดความเครียดและนําไปสูความ
พายแพ แตเมื่อเกิดความเครียดขึ้นผูที่มีความอดทนจะสามารถฟนคืนสภาพเดิมไดอยางรวดเร็วหรือมี
ความยืดหยุนนั่นเอง คนที่จะประสบความสําเร็จตองมีรางกายและอารมณที่ยืดหยุนเพียงพอเพราะ
ตองเผชิญหนากับอุปสรรคและสิ่งที่ไมอาจคาดเดาไดอยูเสมอ คนที่ตอบสนองตออุปสรรคเชิงบวกจะ
กลายเปนคนที่มีความยืดหยุนและฟนตัวไดอยางรวดเร็วเมื่อตอประสบกับอุปสรรคครั้งใหญในชีวิต
11. สุขภาพจิต (Mental Health) ความทุกขทรมานซึ่งเปนผลจากอุปสรรคทําใหบุคคลมี
แนวโนมที่จะรูสึกสิ้นหวัง ไรความสามารถและกลายเปนโรคซึมเศราได ความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค (AQ) กับสุขภาพจิตจึงมีความสัมพันธกันอยางมาก โดยพบวาคนที่ตอบสนองตออุปสรรค
ดวยความซึมเศราและกังวลมีอัตราการตาย 2 ใน 3 เทาของคนที่ราเริง
12. สุขภาพกาย (Physical Health) ผูที่มองโลกในแงรายถือวาเปนผูที่มีความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรค (AQ) ต่ํามีผลตอความเสี่ยงทางสุขภาพ โดยมักจะตองทรมานกับความเจ็บปวย
ทางรางกายในชวงอายุ 45-60 ป มากกวาคนที่มองโลกในแงดี
13. ความมีชีวิตชีวา ความสุข ความสนุกสนาน (Vitality, Happiness and Joy) เปน
องคประกอบของความสําเร็จที่สําคัญที่สุด ผูที่สามารถเอาชนะและผานพนอุปสรรคไปไดจะพบกับ
ความสนุกสนานในชีวิต สวนผูที่รับรูวาอุปสรรคนั้นไกลเกินกวาที่จะกําจัดใหพนไปได อยูนอกเหนือ
การควบคุมและคงอยูอยางยาวนานจะเปนผุที่ทุกขทรมานมาก
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ) แมจะเปนแนวคิดใหมแตก็มีความสําคัญอยางยิ่ง
สําหรับบุคคลทุกคนในยุคสารสนเทศเชนปจจุบัน เพราะนอกจากจะสามารถใชบอกและทํานายถึง
ความสําเร็จในดานตาง ๆ ของบุคคลแลว ยังมีบทบาทกับการดําเนินชีวิตของบุคคลหลายดานดวยกัน
ไมวาจะเปนดานการทํางาน ความเปนอยู การเรียนรู สุขภายกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม
อุปสรรคเปน สิ่งที่เกิดขึ้น ไดเปนประจําทุกวันและไมอาจคาดเดาไดวาจะเขามาปะทะกับบุคคลใน
รูปแบบใด ผูที่จะประสบความสําเร็จไดจึงตองมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ) ซึ่งทุกคน
ในสังคมลวนตองการที่จะประสบความสําเร็จดวยกันทั้งสิ้น ดังนั้นทุกคนจึงควรไดรับการพัฒนาและ
ปลูกฝงความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ) เพื่อสามารถตอบสนองตออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได
อยางสรางสรรคและมีประโยชน อันจะสงผลใหประสบกับความสําเร็จไดในที่สุด
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1.4 ลักษณะบุคคลประเภทตาง ๆ
สตอลทซ (Stoltz. 1997: 13-15) เปรียบเทียบความพยายามในการที่จะผานพนอุปสรรค
เหมือนกับการปนเขาของบุคคล ซึ่งการจะปนขึ้นไปสูจุดสูงสุดไดนั้นตองอาศัยจิตใจที่มุงมั่น จดจอ
และอดทน นอกจากนี้ยังสามารถเปรียบเทียบกับทีมงานและองคกรที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิด
การพัฒนาอยางตอเนื่องไดดวย การแบงลักษณะของบุคคลสามารถจําแนกเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. คนไมสู (Quitters) เปนคนที่ปฏิเสธ หลีกเลี่ยง ถอยหนี หรือถอนตัวจากโอกาสที่
ไดรับการหยิบยื่นให เพิกเฉยและละทิ้งแรงขับภายในตัว ขาดวิสัยทัศน ไมเห็นความสําคัญในเรื่อง
ของเวลา ใชเงินและมีแรงจูงใจเพื่อการพัฒนาตนเองนอย ไมกลาเสี่ยง ไมคอยมีความคิดสรางสรรค
เวนแตวาสิ่งนั้นจะทําใหเขาสามารถหลีกเลี่ยงความทาทายหรือความยากลําบากไดและเปนผูที่ลงมือ
ทํางานนอยที่สุด ถือวาเปนตัวถวงความเจริญขององคกร
2. นักตั้งคาย (Campers) เปนคนที่มีขีดความพยายามที่จํากัดและมองหาแตแนวทาง
หรือวิธีการปฏิบัติที่งายและสะดวกสบายกวา มีความแตกตางจากกลุมคนไมสูตรงที่ อยางนอยก็ริเริ่ม
ที่จะปฏิบัติบาง แตเมื่อลงมือทําแลวพอไปถึงจุดหนึ่งก็จะหยุดเพราะมีความคิดวาทําไดดีที่สุดเทาที่
สามารถจะทําไดแลว ความคิดนี้ทําใหหลงผิดคิดวาไดพบกับความสําเร็จที่แทจริงแลว ซึ่งความจริง
เปนเพียงความสําเร็จในวงจํากัดเทานั้น
3. นักปนเขา (Climbers) เปนคนที่มีความอดทนและเพียรพยายามที่จะไปใหถึง
จุดสูงสุดโดยไมยอทอตออุปสรรคใด ๆ หาทางตอสูกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นอยางไมลดละ มีความศรัทธา
และเชื่อมั่นในอนาคต มีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีความหวังและแรงขับภายในที่จะมุงสูความสําเร็จ ซึ่ง
มักจะเปนผูนําที่ดีดวย
เมื่อทําการเปรียบเทียบทฤษฎีความตองการของอับราฮัม มาสโลว (Maslow’s Hierachy of
Needs Theory) กับบุคคลทั้ง 3 ประเภทขางตนพบวา คนไมสูจะเปนผูที่ยึดติดอยูกับความตองการ
ขั้นที่ 1-2 คือความตองการขั้นพื้นฐานและความตองการความปลอดภัย นักตั้งคายจะเปนผูที่มีความ
พยายามและความอดทนมากกวาคนไมสู แตยังยึดติดอยูกับความสุขและความสบาย จึงยึดติดอยูกับ
ความตองการขั้นที่ 3-4 คือความตองการความรักและเปนเจาของและความตองการการภาคภูมิใจใน
ตนเอง แตสําหรับนักปนเขาแลวจะเปนคนเพียงกลุมเดียวที่สามารถบรรลุศักยภาพของตนขึ้นสูความ
ตองการขั้นที่ 5 คือความตองการเขาใจตนเองอยางแทจริงได (Stoltz. 1997: 17-18) ดังภาพประกอบ 5
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นักปนเขา (Climbers)

ความตองการ
เขาใจตนเอง
อยางแทจริง

(Self Actualization Needs)

ความตองการ
(Esteem Needs)
ภาคภูมิใจในตนเอง

นักตั้งคาย (Campers)

ความตองการความรักและเปนเจาของ

(Belonging and Love Needs)

ความตองการความปลอดภัย

คนไมสู (Quitters )

(Safety Needs)

ความตองการขั้นพื้นฐาน

(Physiological Needs)

ภาพประกอบ 5 การเปรียบเทียบระหวางทฤษฎีความตองการของอับราฮัม มาสโลว (Maslow’s
Hierachy of Needs Theory) กับบุคคล 3 ประเภท
ที่มา : Stoltz, Paul G. (1997). Adversity Quotient Turning Obstacles into Opportunities.
p.17.
จากการจําแนกบุคคลออกเปน 3 ประเภทดังกลาวสามารถขยายความโดยสรุปเกี่ยวกับ
ลักษณะของบุคคลทั้ง 3 ประเภทกับองคประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตดังตาราง 1
ตาราง 1 สรุปลักษณะของบุคคลกับองคประกอบอื่น ๆ ที่เกีย่ วของกับการดําเนินชีวติ
ลักษณะ
คนไมสู
องคประกอบ
รูปแบบของชีวิต -มีชีวิตที่ประนีประนอม
-ละทิ้งความฝน
-เลือกทําสิง่ ทีง่ าย
-มักรูสึกขมขื่นและกดดัน
-อาจบาหรือเก็บกด
ตอตานสังคม ขุนเคืองใจ
เมื่อเห็นคนอืน่ มี
ความกาวหนา

นักตั้งคาย

นักปนเขา

-ใชชีวิตแบบอะลุมอลวย
หรือประนีประนอม
-พอใจกับความเปนอยู
เดิม ๆ ทัง้ ๆ ทีส่ ามารถ
กาวหนาตอไปได
-มีความสุขกับผลงานทีท่ ํา
และสิ่งที่มีอยู
-กลัวที่จะสูญเสียพืน้ ฐาน

-ใชเวลากับสิง่ ที่สําคัญกับ
ชีวิตของตน
-มีพลังที่จะมุง ไปใหถึง
จุดหมายที่ตงั้ ใจไวและ
พรอมรับสถานการณที่
อาจเกิดขึ้น
-ความสําเร็จเพียงเล็กนอย
ในปจจุบันยอมสงผลใน
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ตาราง 1 (ตอ)
ลักษณะ
องคประกอบ

คนไมสู

นักตั้งคาย

-หมกมุน กับสิง่ ที่ไมถกู ตอง
-ใชชีวิตอยางลองลอยไร
ความหมายและใชเวลาให
หมดไปอยางไรคา

การทํางาน

ที่มั่นคง
-ใชพลังงานและทรัพยากร
เพื่อสรางความสบาย
ใหแกตนเอง
-ละทิ้งโอกาสที่จะบรรลุถึง
ความตองการที่จะรับรูถึง
ศักยภาพของตนเอง
-ทําเพียงแคพอใหผานไป -ทํางานหนักในบางเรื่อง
-คุณภาพของงานต่ํากวา -มีแรงขับ ความพยายาม
มาตรฐานและไมคอยจะ และความคิดริเริ่มอยูบาง
สรางสรรค
-ทํางานเพื่อรักษาหนาที่
-มีแนวโนมหลบหลีกจาก การงานไว
ความทาทายตาง ๆ
-มีความคิดริเริ่ม
-ชีวิตเต็มไปดวยคนคุน เคย สรางสรรคระดับกลาง ๆ
-ไมยอมเปลี่ยนแปลงแต
จะยอมเสี่ยงในสวนทีม่ ี
โอกาสที่จะเสียหายนอย
ที่สุด
-ละทิ้งศักยภาพของตนเอง

วิธีการตอบสนอง -ใชวิธีการแบบดั้งเดิม
ตอการ
-มีแนวโนมตอตานการ
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
-ขัดขวางไมใหการ
เปลี่ยนแปลงประสบ
ความสําเร็จ

-มีขอบเขตจํากัดสําหรับ
การเปลี่ยนแปลง
-ตอตานการเปลี่ยนแปลง
ใหญ ๆ
-ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องที่สาํ คัญแล

นักปนเขา
ภายหนา
-มีความเชื่อและศรัทธาวา
ตนสามารถทําได
-มีความพยายามฝกฝน
และมุงมัน่ อยางแทจริง

-พรอมรับความทาทาย
-ใชชีวิตดวยความรูสึกที่
ตื่นตัว
-มีแรงจูงใจภายในตนเอง
-มีแรงขับและมุงมัน่ ที่จะ
ไปใหถึงจุดสูงสุดของชีวิต
-ทุมเทตนเองเพื่อ
ความกาวหนาและเรียนรู
ตลอดชีวิต
-ทํางานอยางมีวิสัยทัศน
ดวยจิตวิญญาณ
-คนหาวิธีการที่จะทําทุก
อยางใหเปนจริงใหได
-ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ในทางบวก
-พรอมขับเคลื่อนไป
ขางหนา
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ตาราง 1 (ตอ)
ลักษณะ
องคประกอบ
ภาษา

การทุมเทตนเอง

คนไมสู

นักตั้งคาย

จําเปน
-ใชคําพูดที่แสดงถึง
-ใชคําพูดที่ประนีประนอม
ความสามารถที่จํากัดและ เพื่อแสดงเหตุผล
มักเปนขอแกตัว
ประกอบการปฏิเสธหรือ
-มักใชคําพูดเชิงปฏิเสธ
หลีกเลี่ยงการกาวสู
จุดสูงสุด
-ไมมีวิสัยทัศนและความ -หยุดการเรียนรู
ศรัทธาในอนาคต
ความกาวหนาและ
-ความสามาถในการ
ความสําเร็จ
เสียสละตนลดลงเรื่อย ๆ -ไมสามารถบรรลุ
-ขาดการพัฒนาตนเอง
ศักยภาพที่แทจริงของ
-ศักยภาพเดิมหดหายไป ตนเองได

นักปนเขา
-พูดเกี่ยวกับเรือ่ งที่มีความ
เปนไปได สิ่งที่สามารถทํา
ไดและวิธีการที่มุงสูผลลัพธ
หรือเปาหมาย

-บรรลุศักยภาพของตนเอง
อยางเต็มที่
-รักษาวิสยั ทัศนและสู
จนกวาจะประสบ
ความสําเร็จ
-เสียสละตนเพื่อการเรียนรู
และพัฒนาตลอดชีวิต
ความสามารถใน -มีศักยภาพนิดหนอยหรือ -ทนทานตอสภาวะวิกฤติ -ยอมรับวิกฤติมาเปนสวน
การเผชิญหนา ไรศักยภาพ แตถาไดรับ
หนึง่ ของชีวิต
ในขอบเขตที่จาํ กัด
กับอุปสรรค
-เชื่อวาชีวิตตองเผชิญและ
ความชวยเหลือก็จะ
-หาเหตุผลมาอางเพื่อ
สามารถชวยใหเกิดขึ้นได ลมเลิกความพยายามที่จะ เอาชนะอุปสรรคตาง ๆ
อยางไมสนิ้ สุด
-ทนทานตอสภาวะวิกฤติ กาวหนาตอไป
ในขอบเขตที่จาํ กัด
-เชื่อวาความพยายามที่
หลากหลายและเวลาที่
ผานไปจะทําใหชีวิตหลุด
พนจากอุปสรรคได
ความสัมพันธกับ -หลีกเลี่ยงการผูกมัด
-กลัวความผิดหวัง
-ยินดีที่จะมีการผูกพันอยาง
บุคคลอื่น
-มีเพื่อนนอย
-เปดโอกาสให
ลึกซึ้งแมตองแลกกับความ
-ขาดความสามารถในการ ความสัมพันธเกิดขึ้นเพียง เจ็บปวด
ที่จะมีสมั พันธที่ลึกซึง้
เล็กนอย
-ยอมรับความทาทาย
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ตาราง 1 (ตอ)
ลักษณะ
องคประกอบ

คนไมสู

นักตั้งคาย

นักปนเขา

-ละทิ้งการมีความสัมพันธ ความกลัวและพยายาม
ที่จะไปสูมิติใหม ๆ
ตอสูเพื่อสรางความสัมพันธ
ในระดับสูงที่สดุ กับเพื่อน
มนุษยดวยกัน
ที่มา : Stoltz, Paul G. (1997). Adversity Quotient Turning Obstacles into Opportunities.
p.15-27.
การจําแนกบุคคลเปน 3 ประเภทดังกลาวขางตนทําใหทราบถึงความแตกตางของความเชื่อ
ความคิดและรูปแบบการดําเนินชีวิตของบุคคลทั้งสามประเภทนี้ไดอยางชัดเจน ทั้งยังเขาใจถึงความ
แตกต า งของบุค คลที่ มี ร ะดั บความสามารถในการเผชิญอุ ป สรรค (AQ) ที่ ตา งกั น ได ยิ่ ง ขึ้น อีก ด ว ย
นอกจากนี้ สตอลทซ (Paul G. Stoltz.) ยังอธิบายถึงลักษณะของผูที่มีความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค (AQ) สูงและผูที่มีมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ) ต่ํา ดังนี้ (Stoltz. 2000: 4748)
ลักษณะผูที่มีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ) สูง
1. เมื่อเผชิญอุปสรรคจะกลับคืนสูสภาพเดิมได
2. เปนผูปฏิบัติชั้นเยี่ยมและสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติในระดับที่สูง
3. เปนผูที่มองโลกในแงดี
4. กลาไดกลาเสีย
5. ประสบความสําเร็จบนความเปลี่ยนแปลง
6. สุขภาพดี มีพลกําลังและมีชีวิตชีวา
7. จัดการกับความทาทายที่ยากและซับซอนได
8. มุมานะบากบั่น
9. นําวิธีการใหม ๆ มาแกไข
10. เปนผูที่แกไขปญหาไดอยางวองไวและเปนนักคิด
11. เรียนรู เติบโตและปรับปรุงแกไข
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ลักษณะผูที่มีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ) ต่ํา
1. ยอมแพ
2. เปนผูถูกทําลาย
3. เปนผูที่ทอแท
4. ไมยอมใชศักยภาพใหเต็มที่
5. รูสึกชวยเหลือตนเองไมได
6. ทุกขทรมานจากโรคภัยไขเจ็บ
7. แพรเชื้อ Necebo Effect
8. จมอยูกับปญหา
9. หลีกหนีงานและสถานการณที่ทาทาย
10. ละทิ้งความคิดดี ๆ และไมใชเครื่องมือตาง ๆ
11. หยุดพัก
1.5 ระดับของอุปสรรค
ความสามารถในการเผชิ ญ อุ ป สรรค (AQ) มี ค วามสํ า คั ญ มากขึ้ น เมื่ อ บุ ค คลต อ งฟ น ฝ า
อุปสรรคที่ยากลําบากและเพิ่มมากขึ้นทุกวัน สตอลทซ (Stoltz. 1997: 38-43) แบงอุปสรรคหรือสิ่งที่
บุคคลตองเผชิญในชีวิตได 3 ระดับ ดังนี้
1. อุปสรรคระดับสังคม (Social Adversity) เปนสภาพที่กอใหเกิดความทุกขในสังคม
ไดแก การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สงผลใหเกิดความกังวลใจและความหวาดกลัวเกี่ยวกับ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความรูสึกไมแนนอนเกี่ยวกับอนาคต การเพิ่มขึ้นของอาชญากรรม การ
ลวงละเมินทางเพศ การทําลายสิ่งแวดลอม ปญหายาเสพติด ปญหาครอบครัว การฆาตัวตาย
วิกฤติทางศีลธรรม การสูญเสียศรัทธาในสถาบันและความลมเหลวของระบบการศึกษา
2. อุปสรรคระดับที่ทํางาน (Workplace Adversity) เปนผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในสถานที่ทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร ซึ่งสงผลกระทบตอบุคลากรภายในองคกร
ไดแก การปรับระบบการจัดการ (Reengineering) การปรับโครงสราง (Restructuring) การปรับ
ขนาดขององคกรใหเหมาะสม (Rightsizing or Downsizing) การฟนฟู (Revitalizing) และการ
กระจายอํานาจการบริหาร (Decentralizing)
3. อุปสรรคระดับบุคคล (Individual Adversity) เปนอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระดับปจเจก
ไดแก ครอบครัวแตกแยก ยาเสพติด การถูกลวงละเมินทางเพศ การหยาราง การฆาตัวตาย การมี
ลูกขณะที่ยังไมพรอม ความลมเหลวในการศึกษา อันเปนผลกระทบที่เกิดจากอุปสรรคระดับสังคม
และอุปสรรคในที่ทํางาน
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อุปสรรคทั้งสามระดับที่ไดกลาวขางตนสามารถแสดงใหเห็นถึงระดับ จุดเริ่มตนและการแกไข
อุปสรรค ดังภาพประกอบ 6
เริ่ม

ระดับsสังคม (Societal)
ระดับที่ทาํ งาน (Workplace)
ระดับบุคคล

(Individual)
แกไข

ภาพประกอบ 6 ระดับ จุดเริ่มตนและการแกไขอุปสรรค
ที่มา : Stoltz, Paul G. (1997). Adversity Quotient Turning Obstacles into Opportunities.
p.39.
จากพีระมิดอุปสรรคตามภาพประกอบ 6 แสดงใหเห็นถึงกระบวนการทํางานของอุปสรรคทั้ง
สามระดับ ซึ่งเริ่มจากยอดของสามเหลี่ยมลงมาดานฐาน นั่นหมายถึง อุปสรรคที่บุคคลตองเผชิญ
เปนผลมาจากอุปสรรคระดับสังคมและอุปสรรคระดับที่ทํางาน ซึ่งสงผลกระทบไปยังอุปสรรคระดับ
บุคคล การเปลี่ยนแปลงหรือแกไขตองเริ่มที่ระดับบุคคลกอน เพื่อใหเกิดผลสงกลับขึ้นไปยังอุปสรรค
ระดับที่ทํางานและระดับสังคมในที่สุด ดังนั้นบุคคลจึงตองมีการพัฒนาตนเองใหมีความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคในระดับที่สูงเพียงพอ การพัฒนาวิธีการตอบสนองตออุปสรรคสามารถกระทําได
ดวยการทําความเขาใจ การวัดและยกระดับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ) ของตนเอง
เมื่ออุปสรรคเพิ่มมากขึ้นบุคคลจําเปนตองมีความอดทน ความยืดหยุน ความหวัง ความสามารถใน
การควบคุม มองโลกในแงดี และรับรูความสามารถของตนไดอยางถูกตองมากขึ้น จากสภาพปจจุบัน
อุปสรรคที่เพิ่มมากขึ้นอาจสงผลใหบุคคลหมดความพยายาม ยอมแพ และเลือกที่จะเปลี่ยนเปาหมาย
ซึ่งเปนรูปแบบการตอบสนองตออุปสรรคที่ควรหลีกเลี่ยง ดังนี้ (Stoltz. 1997: 46-52)
1. การเปลี่ยนจากนักปนเขาเปนนักตั้งคาย (The Climber-Turned-Camper Option)
มักเกิดขึ้นกับบุคคลเมื่อตองพบกับอุปสรรคที่ยากลําบากมากขึ้น การพยายามที่จะกาวตอไปทําใหเกิด
ความเสี่ยง บุคคลจึงเลือกที่จะหยุดความพยายามหรือเลือกวิธีการที่ทาทายนอยกวา ดวยการยอมที่
จะสูญเสียศักยภาพ สละความฝน การเติมเต็มและตระหนักรูในตนเอง เพื่อปกปองตนเองจาก
อุปสรรคและรักษาความมั่นคงไว
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2. การใหความสําคัญกับเทคโนโลยีเหมือนดังพระเจา (The Technology-as-God
Option) เปนการเชื่อถือความสามารถของเครื่องจักรที่ไดจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีมากกวาตนเอง
ทําใหสูญเสียการรับรูถึงอํานาจการควบคุมชีวิตของตนเอง ขาดความรวมมือหรือพัฒนาจิตสํานึกที่จะ
สงเสริมวิธีการแกปญหาแบบ ชนะ-ชนะ (win-win solution) ละทิ้งบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบที่
จะทุมเทตนเองในการแกปญหา การยึดมั่นในเทคโนโลยีทําใหเกิดความรูสึกวาตนเองไรประโยชนและ
ทําใหการลงมือปฏิบัตินอยลง
3. การกระตุนความรูสึก (The Pump-Up Option) บุคคลมักตองการแรงจูงใจที่จะ
ตอบสนองตออุปสรรคที่เกิดขึ้น การเพิ่มแรงจูงใจจากภายนอกเปนตัวกระตุนใหเกิดความรูสึกที่ดีและ
คึกคักมากขึ้น แตมักจะคงอยูเพียงชวงระยะเวลาที่จํากัดและหายไปอยางรวดเร็ว การใชผลิตภัณฑ
และโปรแกรมเพิ่มแรงจูงใจ การหาวิธีแกปญหาที่รวดเร็วและปลุกเรา เปนอันตรายสําหรับการที่จะมุง
ไปสูจุดมุงหมายที่ตั้งใจไว
4. ความสิ้นหวังและไรความสามารถ (Helpless-Hopeless Option) เมื่อพบกับการ
เปลี่ยนแปลง อุปสรรคและความกดดันมากขึ้น บุคคลจะรูสึกวาสิ่งที่ทําไปนั้นไมเกิดประโยชนใด ๆ
สงผลใหเกิดภาวะสิ้นหวัง ความสัมพันธของการไรความสามารถกับภาวะสิ้นหวังเปนเหมือนวงจรที่
สะทอนกลับไป-มา โดยการไรความสามารถสงผลตอภาวะสิ้นหวังและความสิ้นหวังกลายเปนตัวที่บง
บอกถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวที่จะเกิดขึ้นตามมาได
การพัฒนาประเทศที่มีมาอยางตอเนื่องมุงพัฒนาทางดานเศรษฐกิจของประเทศเปนสําคัญ
กอใหเกิดปญหาขึ้นในสังคมไทยหลายประการดวยกัน เชน ปญหาคอรัปชั่น ปญหาความยากจน
ปญหาการอพยพยายถิ่น ปญหาความไมสมดุลในการกระจายรายได ปญหาสวัสดิการและสภาพการ
ทํ า งาน ป ญ หาการบริ ก ารสาธารณสุ ข ป ญ หาความเสื่ อ มโทรมทางศี ล ธรรมและจิ ต ใจ ป ญ หา
อาชญากรรม ปญ หายาเสพติ ด ปญหาโสเภณีเด็ก ป ญหาโรคเอดส ปญหาครอบครัว ปญ หา
พฤติกรรมเบี่ยงเบน ปญหาสิ่งแวดลอมและปญหาเด็กและเยาวชน อันเปนปญหาทั้งในระดับสังคม
และบุคคล ซึ่งมีความสัมพันธและสงผลตอกัน จากรายงานการวิจัยเรื่อง “โครงการเฝาระวังรักษา
คุณภาพอนาคตเยาวชนไทย” ของสํานักวิจัยเอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อเดือนตุลาคม
2548 ระบุปญหาที่รุนแรงที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก 1. ปญหาเหลา/บุหรี่ 2. หนีเรียน 3. ยาเสพติด
4. เพศสัมพันธ 5. การพนัน และจากการประเมินสถานการณของปญหาเด็กและเยาวชนไทยของ
สถาบันรามจิตติ พบวา ปญหาที่สําคัญไดแก 1. ขาดความอบอุนในครอบครัว 2. หางไกลวัด 3. ใช
ชีวิตยามวางตามหางสรรพสินคา 4. ใชโทรศัพทมือถือและคุยผานอินเทอรเน็ต 5. ใชจายฟุมเฟอย 6.
เลนพนัน 7. มีเพศสัมพันธเร็วและขาดความรับผิดชอบ จากปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน
ซึ่งเปนวัยที่ยังใชชีวิตสวนใหญอยูในสถานศึกษา จึงเปนหนาสําคัญที่สถานศึกษาจะตองเรงสรางให
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เด็กมีความสามารถที่จะตอบสนองตออุปสรรคที่พบเจอไดอยางสรางสรรคและเปนประโยชนกับตนเอง
ใหมากที่สุด
1.6 การเรียนรูความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ) เปนคุณลักษณะที่ไมไดเกิดจากลักษณะทาง
พันธุกรรม แตเปนความสามารถที่เกิดขึ้นภายหลังที่สามารถเรียนรูและเปลี่ยนแปลงได ดังนั้นคารรอล
เวคค (Stoltz. 1998: 58) ศาสตราจารยแหงภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยอิลลินอยส ซึ่งเปนหนึ่งใน
คณะวิจัยพัฒนาการทางอารมณ (Emotional Development) พบวา รูปแบบการตอบสนองตอ
อุปสรรคของบุคคลมีพื้นฐานและไดรับอิทธิพลจากการอบรมเลี้ยงดูและการมีปฏิสัมพันธกันของพอแม
ผูปกครอง ครูอาจารย เพื่อนและบุคคลใกลชิดกับบุคคลนั้นตั้งแตวัยเด็ก นอกจากนี้ยังพบอีกวา ครูมี
อิทธิพลตอความคิดของเด็กในดานที่สงผลตอความลมเหลว เมื่อเด็กตองเผชิญกับอุปสรรคที่เกิดขึ้น
โดยเด็กผูหญิงจะถูกสอนใหรับรูวา สาเหตุของความลมเหลวนั้นเกิดขึ้นเพราะตัวเองขาดความสามารถ
สวนเด็กผูชายจะถูกสอนใหรับรูวา สาเหตุของความลมเหลวเกิดขึ้นเพราะตัวเองขาดแรงจูงใจ จาก
เหตุผลและงานวิจัยดังกลาวจึงควรพัฒนาเด็กใหมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค เพื่อเสริมสราง
ใหมีความสามารถที่เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน เพื่อประสบความสําเร็จตอไปในอนาคต
ศันสนีย ฉัตรคุปต (2545: 116) กลาววา การฝกฝนที่จะทําใหเปนคนยอมรับความทาทาย
และเปนผูที่มีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ) สูงทําไดไมยาก มีงานวิจัยหลายชิ้นในอดีต
จากหลายมหาวิทยาลัยที่แสดงใหเห็นวา สามารถที่จะทําไดและหลังจากผานการฝกฝนแลวพบวา มี
ระดับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ) สูงขึ้น ซึ่งความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ)
เปนไปตามกฎเกณฑธรรมชาติของสมอง โดยเริ่มพัฒนาจากใยประสาทในสมองเมื่อเด็กอายุ 12 ป
และเพิ่มมากขึ้นจนอายุ 16 ป แตไมสิ้นสุดจนกวาจะอายุ 23 ป และสตอลทซ (Paul G Stoltz.) เชือ่ วา
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ) สามารถเปลี่ยนแปลงไดไมวาจะอายุเทาไรก็ตาม
มัณฑรา ธรรมบุศย (2544: 44) กลาวถึงความสามารถในการเรียนรูของผูที่มีความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรค (AQ) ไวดังนี้
1. รูจักสรางกรอบความคิดใหมดวยการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากผูที่เคยยอมแพหรือเคย
ตอสูกับชีวิตในทางที่ไมถูกตองใหกลายเปนผูที่ทําวิกฤติใหเปนโอกาส
2. สามารถบริหารจัดการกับชีวิตของตนเองไดดีขึ้น เชน ไมตําหนิตนเองและผูอื่น ลด
การทํารายตนเอง ไมโกรธและหงุดหงิดงาย
3. เมื่อประสบกับความทุกขหรือความผิดหวังก็สามารถรักษาสภาพจิตใจของตนเองให
เขมแข็งขึ้นไดภายในเวลาอันรวดเร็ว

35
4. เมื่อเผชิญกับปญหาที่รายแรงก็มีสติสัมปชัญญะที่มั่นคง สามารถแกไขปญหาหรือ
อุปสรรคที่เขามาขัดขวางความสําเร็จของตนได
5. ทําใหมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น มีความสุขมากขึ้นและมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น
6. สามารถอยูรวมกับผูอื่นดวยความเขาใจอันดีตอกันและสามารถติดตอสื่อสารกับ
สมาชิกหรือเพื่อนรวมงานในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพมาขึ้น
7. ทําใหมีความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น ไมเฉื่อยชา มีความคิดสรางสรรคและมี
ความสามารถในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดมากขึ้น
การฝกฝนดวยการลงมือปฎิบัติดวยตนเองและการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลในสังคมสามารถ
ชวยใหบุคคลเกิดการเรียนรูถึงความสามารถตาง ๆ อันจะสงผลใหความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
เพิ่มขึ้นหรือลดลงได การตอบสนองตออุปสรรคนอกจากจะเปนกระบวนการทางสมองแลวยังสัมพันธ
กับเรื่องของจิตใจเปนอยางมาก ดังนั้นการจะชวยใหบุคคลเกิดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคได
นอกจากจะตองสรางความเขมแข็งทางกายแลวยังตองสรางความเขมแข็งทางจิตใจดวย
1.7 องคประกอบของความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ) มีองคประกอบรวม 4 ดาน โดยใชอักษรยอวา
CO2RE ซึ่งไดจากการผสมผสานกันของแนวคิดและทฤษฎีที่หลากหลาย ดังตาราง 2
ตาราง 2 การกอตัวของ CO2RE
ทฤษฎีการควบคุมผสมผสาน
(Hybrid Control Theory)*
การควบคุม (Control)
ความเปนเจาของ
(Ownership)

การมองโลกในแงดี
(Optimism)

ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
(AQ)
C = การควบคุม (Control)
บุคคล (Personal)
O2 = สาเหตุและความรับผิดชอบ
(Origin and Ownership)
R = การเขาใจ (Reach)
กระจาย (Pervasive)
E = ความอดทน (Endurance)
ถาวร (Permanent)
*Derived from a combination of hardiness, locus of control, resilience, self-efficacy,
attributional theory.
ที่มา : Stoltz, Paul G. (1997). Adversity Quotient Turning Obstacles into Opportunities.
p.107

36
จากแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ กอใหเกิดองคประกอบของความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
(AQ) 4 ดา น ซึ่ง ไดจากการวัดดว ยแบบทดสอบการตอบสนองต ออุปสรรค (The
Adversity
Response
Profile – APR) โดยคะแนนที่ไดทําใหทราบถึงระดับของความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค (AQ) ของบุคคลวาอยูในระดับใด แตสําหรับการปรับปรุงหรือพัฒนาความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรค (AQ) แลว การพิจารณาถึงองคประกอบในแตละดานจะชวยปรับปรุงจุดออนและรักษา
จุดแข็งของบุคคลได ดังนี้ (Stoltz. 1997: 107-125)
องคประกอบที่ 1 การควบคุม (Control = C) เปนความสามารถในการรับรูการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณและความสามารถในการควบคุมการตอบสนองตอสิ่งตาง ๆ ที่อาจเกิด
ขึ้นกับตน การควบคุมเริ่มจากการรับรูวาสิ่งตาง ๆ เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปและสามารถควบคุมการ
ตอบสนองเมื่อบุคคลมีความสามารถในการควบคุมตนเองหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น (Stoltz. 2000 : 57)
ยอมกอใหเกิดการมีอํานาจในตน (Empowerment) อีกทั้งความสามารถในการควบคุมยังสงผลตอ
องคประกอบอื่น ๆ ของ CO2RE ดวย ผูที่มีระดับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ) สูงจะรับรู
ถึงความสามารถในการควบคุมอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตและยับยั้งอารมณและความรูสึกได
มากกวาผูที่มีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ) ต่ํา โดยความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
(AQ) จะเปนภูมิคุมกันความรูสึกไรความสามารถ สรางความหวัง กอใหเกิดความคิดและการกระทํา
การควบคุมการตอบสนองมี 2 ชนิดดวยกัน คือ (Stoltz. 2000: 61-64)
1. การควบคุมการตอบสนองลาชา (Delayed Response Control) เปนการแสดง
พฤติกรรม อารมณหรือความรูสึก เพื่อตอบสนองตอเหตุการณที่เกิดขึ้นภายหลังที่ไดแสดงพฤติกรรม
อารมณหรือความรูสึกในลักษณะตาง ๆ ที่อาจไมเหมาะสมออกไปแลว เชน การกลาวขอโทษหรือ
แสดงความเสียใจ
2. การควบคุมการตอบสนองตามธรรมชาติ (Spontaneous Response Control) เปน
ความสามารถในการยับยั้งการแสดงออกเชิงลบตอเหตุการณหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและจัดการใหการ
ตอบสนองอยางมีประสิทธิภาพ
องคประกอบที่ 2 สาเหตุและความรับผิดชอบ (Origin and Ownership = O2)
ประกอบดวยความสามารถในการตระหนักรูถึงจุดเริ่มตนของปญหา ซึ่งเกี่ยวกับความสํานึกผิดของตน
และความเปนเจาของในผลลัพธที่เกิดขึ้นจากอุปสรรคนั้น ๆ สามารถอธิบายไดดังนี้
สาเหตุ (Origin) เปนการกลาวโทษตนเองวาเปนสาเหตุหรือจุดเริ่มตนของอุปสรรคที่
เกิดขึ้น ซึ่งการกลาวโทษนั้นมีประโยชน 2 ประการดวยกันคือ 1) ชวยในการเรียนรูและตัดสิน
พฤติกรรมของตน 2) ทําใหเกิดความสํานึกผิด ซึ่งชวยผลักดันใหคนหาจิตใจตนเองและประมาณ
วิธีการตาง ๆ ที่อาจทําใหคนอื่นเดือดรอน ความสํานึกผิดนี้เปนแรงจูงใจที่มีพลังหากใชอยางเหมาะสม

37
แลวจะชวยในการรับรูที่เปนจริงหรือความเสียหายที่อาจเปนไปได การกลาวโทษตัวเองในระดับที่
พอเหมาะทําใหเกิดการเรียนรูดวยการวิพากษวิจารณ (Critical Learning) หรือวงจรขอมูลปอนกลับ
(Feedback Loop) ที่ตองการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ความสามารถในการประเมินวาการกระทํานั้น
ถูกหรือผิดและวิธีการปรับปรุงแกไข เปนพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง ระดับการตอบสนองตามสาเหตุ
ของปญหาที่ต่ําอาจทําลายวงจรขอมูลปอนกลับที่อยูภายใตการกลาวโทษตนเองอยางเกินจริง ซึ่งจะ
คอย ๆ ทําลายความสามารถในการเรียนรูจากความผิดของตน ความหวัง คุณคาในตน (self-worth)
ระบบภูมิคุม กันและอาจตัดสิ นใจลมเลิกกระทํ าในสิ่งตา ง ๆ ได สําหรับผูที่มีคะแนนสาเหตุสูง มี
แนวโนมที่จะเห็นวาที่มาของอุปสรรคเกิดขึ้นจากภายนอก ทําใหเกิดการประเมิน บทบาทและการ
เรียนรูพฤติกรรมที่เปนจริง ทําใหเฉลียวฉลาดขึ้น เร็วขึ้น ดีขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมือ่ พบกับ
สถานการณที่เปนอุปสรรคคลายกันในภายภาคหนา
ความรับผิดชอบ (Ownership) เปนความสามารถที่ตระหนักรูถึงความรับผิดชอบ
ของตนตออุปสรรคที่อาจกอใหเกิดเหตุวิกฤตได ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นชวยเพิ่มความสามารถ
ในการควบคุม การมีอํานาจในตนและแรงจูงใจในการลงมือแกปญหา เพราะเมื่อมีความเปนเจาของ
สูงก็จะยิ่งรับผิดชอบตอผลลัพธของอุปสรรคมากขึ้น โดยไมเอาใจใสกับสาเหตุที่ทําใหเกิดอุปสรรคนั้น ๆ
บุคคลจะกระทําดวยความรับผิดชอบและมีเหตุผลสูงขึ้นไดถาเชื่อวาเขาเปนเจาของอุปสรรคที่เกิดขึ้น
สวนหนึ่ง ผูที่มีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ) สูงจะเหนือกวาผูที่มีความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรค (AQ) ต่ําในเรื่องของความสามารถในการเรียนรูจากความผิดพลาดของตน การแสดง
ตนเปนเจาของอุปสรรคที่เกิดขึ้น มีความสามารถในการใหเหตุผล ผลักดันใหเกิดการกระทําและทําให
มีอํานาจในตนมากขึ้น ดวยความแตกตางทางเพศ พบวา ผูหญิงมีแนวโนมที่จะกลาวโทษตนเองวา
เปนสาเหตุของเหตุการณที่เลวรายมากกวาผูชายซึ่งเปนรูปแบบพฤติกรรมที่กอตัวขึ้นในชวงตนของชีวิต
ซึ่งเกิดขึ้นจากชนิดของขอมูลปอนกลับที่ไดรับจากครู ดังภาพประกอบ 7
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AQ สูง (High AQ)

การกลาวโทษตนเองมากเกินไป
(Overblame Self-Flagellation)
ผลลัพธที่อาจเปนไปได
(Likely Outcomes)
ทําใหเสียความมั่นใจ
(Damaged morale)
ความคิดเกี่ยวกับตนเองต่ํา
(Poor self-concept)
ความสัมพันธที่ตึงเครียด
(Stress on relationships)
ความรูสึกที่ขาดอํานาจ
(Feeling unempowered)
หยุดยั้งระบบภูมิคุมกัน
(Suppressed immune system)
ความซึมเศรา (Depression)

O2

ความรับผิดชอบ
(ownership)

สาเหตุ
(origin)

ผลลัพธที่นาจะเปนไปได
ผลลัพธที่นาจะเปนไปได
(Likely Outcomes)
(Likely Outcomes)
คงไวซึ่งการมองรอบดาน
ปรับการกระทํา
(Maintain perspective)
(Action-oriented)
การพัฒนาอยางตอเนื่อง
มีการควบคุมมากขึ้น
(Continuous improvement)
(Heightened control)
ยังคงมีความหวัง
ความรับผิดชอบ
(Remain upbeat)
(Responsibility)
ความสํานึกผิดที่เหมาะสม (Appropriate Remorse)
ความรับผิดชอบสูง (High Accountability)
การเรียนรูจ ากความผิดพลาด Learning form One’s Mistakes)

การไมยอมเปนเจาของปญหา
(Disowning the Problem)
ผลลัพธที่อาจเปนไปได
(Likely Outcomes)
การกระทําที่ลมเหลว (Failure to act)
การยอมแพ (Giving up)
การชี้นิ้ว (Pointing fingers)
ขาดการเจิญงอกงาม
(Lack of growth)
การปฏิบัติที่ลดนอยลง
(Reduced performance)
โกรธผูอื่น (Anger others)

AQ ต่ํา (Low AQ)
ภาพประกอบ 7 ความสัมพันธระหวาง AQ การเรียนรูแ ละความรับผิดชอบ
ที่มา : Stoltz, Paul G. (1997). Adversity Quotient Turning Obstacles into Opportunities.
p.115
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องคประกอบที่ 2 นี้สามารถอธิบายไดดวยภาพประกอบ 7 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ
ระหวางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ)
การเรียนรูและความรับผิดชอบที่วา ผูที่มี
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ) สูงจะตระหนักรูวาตนเปนจุดเริ่มตนของอุปสรรคในระดับที่
พอเหมาะ ทําใหเกิดการเรียนรูจากการตอบสนองตออุปสรรคที่ผิดพลาด กอใหเกิดการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง มีมุมมองที่หลากหลาย มีความหวัง และการมีความรับผิดชอบสูงจะสงผลใหมีการปรับการ
กระทํา มีการควบคุมมากขึ้นและมีความรับผิดชอบสูงขึ้นดวย แตสําหรับผูที่มีความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรค (AQ) ต่ําจะกลาวโทษตนเองมากเกินจริง ทําใหเกิดการลงโทษตัวเองอยางรุนแรง มีผล
ใหสูญเสีย ความมั่นใจ ความคิ ดเกี่ยวกับตนเองต่ํ า มีความสัม พัน ธที่ตึงเครีย ด รูสึกขาดอํา นาจ
หยุดยั้งระบบภูมิคุมกัน ซึมเศราและการไมยอมรับวาเปนเจาของอุปสรรคที่เกิดขึ้นสงผลใหเกิดการ
กระทําที่ลมเหลว ยอมแพ การชี้นิ้ว ขาดการเจริญงอกงาม การปฏิบัติลดนอยลงและโกรธผูอื่น
ดังนั้นจึงเห็นไดวา ความรับผิดชอบเปนสิ่งจําเปนสําหรับการเรียนรูการแกปญหาพอ ๆ กับการฟนตัว
จากอุปสรรคเลยทีเดียว
สําหรับหนังสือ Adversity Quotient @ Work : Make Everyday Challenges the Key to
Your Success-Putting the Principles of AQ into Action ของสตอลทซ (Stoltz. 2000: 154) ไดตัด
องคประกอบดานสาเหตุ (Origin) ออกไปแตยังคงเหลือไวเพียงองคประกอบดานความรับผิดชอบ
เทานั้น เนื่องจากไมมีการแยกคํานวนในเชิงปริมาณของความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ) แต
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเชื่อวาการพัฒนารูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคนั้นจําเปนที่จะตองรักษาองคประกอบดานสาเหตุไว เพราะการเรียนรูถึงสาเหตุของ
อุปสรรคจะชวยใหผูเรียนสามารถคนหาวิธีการแกไขที่เหมาะสม กําหนดเปาหมายที่ชัดเจนและลงมือ
ปฏิบัติเพื่อใหอุปสรรคนั้นใหหมดไปได
องคประกอบที่ 3 ความเขาใจ (Reach = R) เปนความสามารถในการทําความเขาใจกับ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นวาไมมีสิ่งอื่นใดเครือบแฝงและหาทางระงับไมใหอุปสรรคนั้นแพรกระจายไปยังสวน
อื่นของชีวิต เชน การปฏิเสธก็เปนเพียงการปฏิเสธเทานั้นไมมีอะไรที่มากหรือนอยไปกวานั้น การพบ
กับความลําบากก็เปนแคการพบกับความลําบากไมใชความลมเหลว การขัดแยงกับคนรักก็เปนเพียง
การเขาใจผิดไมใชความสัมพันธที่แตกแยก ผูที่มีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ) ต่ําจะไดรับ
ความเสียหายอยางมากจากเหตุการณที่เลวราย ความหายนะที่แพรกระจายไปยังดานอื่น ๆ ของชีวิต
จะไปทําลายความสุขและความสงบของจิตใจ สวนผูที่มีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ) สูง
อาจจํากัดการกระจายของอุปสรรคที่จะไปยังสวนสําคัญอื่น ๆ ไดดวยการตอบสนองตออุปสรรคอยาง
เฉพาะเจาะจง มีขอบเขตการสกัดกั้นอุปสรรคที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มอํานาจในตนมากขึ้นและลด
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ความรูสึกลมเหลวลง ทําใหสามารถคิดไดอยางแจมแจงและปฏิบัติไดอยางถูกตอง ดังนั้นจึงตองคอย
หมั่นตรวจสอบและระงับปญหาที่อาจแพรกระจายไปยังดานอื่น ๆ ของชีวิตใหได
องคประกอบที่ 4 ความอดทน (Endurance = E) เปนความสามารถในการตระหนักรูวา
อุปสรรคและสาเหตุของอุปสรรคเปนสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครู ชั่วยามและเกิดขึ้นไดอีกอยางแนนอน การ
รับรูเชนนี้ชวยเพิ่มพลังกาย พลังใจ การมองโลกในแงดี ความเปนไปไดในการลงมือแกไขอุปสรรคที่
เกิดขึ้น มีสุขภาพดีและมีแนวโนมที่จะพบกับความสําเร็จไดในที่สุด ผูที่มีความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค (AQ) ต่ํามองวาอุปสรรคและสาเหตุของอุปสรรคคงอยูตลอดไปและสถานการณเชิงบวกอยู
เพียงชั่วคราว ซึ่งเปนการตอบสนองที่กอใหเกิดความรูสึกวาไรความสามารถหรือสูญสิ้นความหวัง
โดยบุคคลมีแนวโนมที่จะไมกระทําการใด ๆ เพื่อแกปญหาที่ตนมองวาจะคงอยูนานหรือตลอดไป
ความสัมพันธระหวางลักษณะของบุคคล 3 ประเภทกับองคประกอบของความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรค (AQ) สามารถแสดงใหเห็นไดดังตาราง 3
ตาราง 3 ลักษณะของบุคคล 3 ประเภทกับองคประกอบของความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ)
ลักษณะ
คนไมสู
องคประกอบ
การควบคุม (C) - ตอบสนองดวยการ
ควบคุมเพียงเล็กนอย
- อาจเรียนรูการไมสามารถ
ชวยเหลือตนเองได
- อาจยอมแพ

ความรับผิดชอบ
(O)

- เบี่ยงเบนความ
รับผิดชอบ
- กลาวโทษและชี้นวิ้
- อาจกลายเปนผูที่ตอง
ไดรับการดูแล/ปกปอง

นักตั้งคาย
- มีความรูสึกถึงการ
ควบคุมที่เหมาะสม
- อาจจมอยูก บั อุปสรรคที่
ทวมทน
- อุปสรรคสามารถทําให
ออนแอลง

นักปนเขา

- มุงสูสงิ่ ที่สามารถควบคุม
อยางทันที
- เชื่อวาตนเองสามารถมี
อิทธิพลตอสถานการณใน
เชิงบวก
- กลับสูสภาพเดิมและ
มั่นคง
- มีความรูสึกถึงความ
- กาวไปขางหนาและ
รับผิดชอบที่เหมาะสม
รับผิดชอบเพื่อสิ่งที่ดีกวา
- อาจใชการกลาวโทษเมื่อ - มุงสูการแกปญ
 หา
เหนื่อยหรือเครียด
มากกวาการกลาวโทษ
- เสริมสรางความ
- มีความรับผิดชอบสูงและ
รับผิดชอบใหสามารถ
ความคลองแคลวในการ
คิดและการปฏิบัติ
เขมแข็งขึ้นได
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ตาราง 3 (ตอ)
ลักษณะ
คนไมสู
องคประกอบ
ความเขาใจ (R) - รับอุปสรรคไวมากเกินไป
- ถูกรบกวนดวยความ
หายนะ/ความยากลําบาก
- ความยากลําบากเพียง
เล็กนอยก็สามารถทําลาย
ตนเองได
ความอดทน (E) - สิ่งตาง ๆ คงอยูและไมจบ
สิ้น
- อุปสรรคคงอยูนานกวาที่
จําเปน
- ความหวังพังลงดวยการ
เยาะเยยและการถากถาม
ดวยคําพูด

นักตั้งคาย

นักปนเขา

- บางสิง่ แทรกซึมเขาไปใน
สวนอืน่ ๆ
- เมื่อพบอุปสรรคก็ยากที่
จะแยกแยะสิง่ ตาง ๆ ออก
จากกัน
- เกิดความทุกขใจ
- บางสิง่ บางอยางไมจบสิน้
- ความหวังและความ
ศรัทธาดี ยกเวนเมื่อ
อุปสรรครุนแรง
- ความจริงเปนสิ่งที่มีคา

- เก็บอุปสรรคไวในที่ของ
มัน
- มีวิสัยทัศน
- แยกความทาทายตาง ๆ
ออกเปนสวน ๆ อยาง
ชัดเจน
- อุปสรรคอยูเพียงชั่วครู
- เรียนรูโอกาสที่ผานพนไป
และมองโลกในแงดี

ที่มา : Stoltz, Paul G. (2000). Adversity Quotient @ Work : Make Everyday Challenges the
Key to Your Success-Putting the Principles of AQ into Action. p. 82.
จากศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับองคประกอบแตละดานของความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
(AQ) ที่กลาวแลวขางตนสามารถนํามาวิเคราะหเพื่อกําหนดพฤติกรรมบงชี้ เพื่อนําไปเปนสวนหนึ่งใน
การพัฒนารูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ) ในการวิจัยครั้งนี้
สามารถแสดงไดดังตาราง 4
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ตาราง 4 องคประกอบและพฤติกรรมบงชี้ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ)
องคประกอบ AQ
พฤติกรรมบงชี้
1. องคประกอบดานการควบคุม 1. รับรูถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นอยางทันทวงที
(Control)
2. แสดงออกอยางเหมาะสม
3. รับรูความสามารถของตนตออุปสรรค
4. ประเมินระดับอุปสรรคที่เกิดขึ้น
5. ประเมินวิธกี ารตอบสนองตออุปสรรค
2. องคประกอบดานสาเหตุและ 1. ระบุสาเหตุของอุปสรรค
ความรับผิดชอบ (Origin and
2. ทบทวนความรับผิดชอบของตนตออุปสรรคที่เกิดขึ้น
Ownership)
3. ระบุสิ่งที่ตองแกไข
4. ใหกําลังใจกับตนเอง
5. ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม
3. องคประกอบดานความเขาใจ 1. เขาใจอุปสรรคตามขอเท็จจริง
(Reach)
2. แยกแยะขอเท็จจริงออกจากสิ่งที่คิดไปเอง
3. กําจัดความคิดเชิงวิบัติ (Catastrophizing)
4. กําหนดเปาหมายในการแกไข
4. องคประกอบดานความอดทน 1. รับรูวาอุปสรรคอยูเพียงชัว่ คราว
(Endurance)
2. ระบุแนวทางการแกไข
3. ตรวจสอบขอมูลและแนวทางการแกไขอุปสรรค
4. เลือกแนวทางการแกไข
5. จัดลําดับการปฏิบัติตามแนวทางที่เลือก
6. ปฏิบัติตามแนวทางที่กาํ หนด
1.8 เทคนิคการพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
เทคนิคการพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคนี้ สตอลทซ (Stoltz. 1997: 149-186)
เรียกวา The LEAD sequence and Stoppers! ซึ่งไดจาการวิจัยและประสบการณจริง โดยเชื่อวา
บุคคลสามารถประสบความสําเร็จไดดวยการเปลี่ยนแปลงนิสัยของการคิด ซึ่งสรางไดโดยการโตแยง
รูปแบบความคิดเดิมและสรางรูปแบบความคิดใหมอยางตั้งใจ มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ฟงการตอบสนองตออุปสรรค (Listen to your adversity response = L) เปน
ขั้ น ที่ สํ า คั ญ ในการเปลี่ ย นแปลงความสามารถในการเผชิ ญ อุ ป สรรค (AQ) ในขั้ น นี้ จ ะพั ฒ นา
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ความสามารถในการรับรูถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นอยางทันทีทันใด ทําใหสามารถตอบสนองตออุปสรรค
หรือจัดการอุปสรรคไดอยางทันทวงทีดวยการพูดหรือบอกกับตัวเองใหรับรูวา ขณะนี้ไดเกิดปญหาหรือ
อุปสรรคขึ้นกับตนเอง และตองตอบสนองตออุปสรรคดวยความเขมแข็งระดับใด จึงจะสามารถแกไข
อุปสรรคได โดยมีลําดับขั้นในการปฏิบัติดังนี้
1. กระตุนการตระหนักรูถึงอุปสรรคที่กําลังเกิดขึ้น โดยตอบสนองตอสภาวะดังกลาว
ดวยการสงเสียงแปลก ๆ ทุกครั้งที่พบกับอุปสรรค ซึ่งจะชวยใหตัวเองหยุดและตรวจสอบอุปสรรคที่
เกิดขึ้น ทั้งยังชวยขัดขวางการตอบสนองเชิงลบแบบไมรูตัวใหเปนทางบวกอยางรูตัวอีกดวย
2. ตรวจสอบและประเมิ น ความสามารถในการเผชิ ญ อุ ป สรรคของตนเองจาก
สถานการณที่กําหนด
3. ฝกฝนการประเมินดวยการทําซ้ํา ๆ เพื่อใหเกิดความชํานาญและมีการรับรูอยาง
เปนธรรมชาติมากขึ้นจนกลายเปนสัญชาตญาณ คือ ตอบสนองตออุปสรรคที่เกิดขึ้นอยางอัตโนมัติดวย
ความเขมแข็งและมุงมั่น
4. ใหการเสริมแรงทางบวก เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับวิธีการตอบสนองและ
แนวทางที่ไดกําหนดไวแลว
ขั้นที่ 2 สํารวจจุดเริ่มตนและความเปนเจาของผลลัพทธ (Explore all origins and your
ownership of the result = E) เปนการคนหาวาสิ่งใดคือจุดเริ่มตนและความรับผิดชอบของตนที่มีตอ
ผลลัพธที่ไดจากอุปสรรคที่เกิดขึ้น ระบุใหชัดเจนวาตนตองทําสิ่งใดเพื่อทําใหสถานการณดีขึ้นหรือ
แตกต า งออกไป และส ว นใดของผลลั พ ธ ที่ อ ยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบ ส ว นใดที่ อ ยู น อกเหนื อ ความ
รับผิดชอบของตน มีลําดับขั้นในการปฏิบัติดังนี้
1. สํารวจหาสาเหตุของอุปสรรควาเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของตนเองหรือผูอื่น
2. ระบุใหชัดเจนถึงสิ่งที่ตนควรจะกระทําไดดีกวาหรือแตกตางไปจากที่สิ่งที่ปฏิบัติไป
แลว
3. ทบทวนความรับผิดชอบของตนตอผลลัพธที่เกิดขึ้น โดยการศึกษาขอมูลเพิ่มเติม
ขั้นที่ 3 วิเคราะหหลักฐาน (Analyze the evidence = A) เปนการวิเคราะหเหตุการณ
เพื่อคนหาขอจํากัดของอุปสรรค ซึ่งไมใชขอจํากัดในการปรับปรุงแกไขสถานการณ ซึ่งจะทําใหเกิด
ความชัดเจนดวยการหาหลักฐานมาสนับสนุนวาสิ่งใดบางที่อยูเหนือการควบคุม อุปสรรคจะคงอยูอีก
นานเทาไร ทําอยางไรจะทําใหอุปสรรคหมดไป พรอมทั้งวิเคราะหความเปนไปไดในการแกไขและ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง ซึ่งตองปฏิบัติดังนี้
1. สังเกตและตรวจสอบเพื่อหาหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาอุปสรรคนั้นอยูนอกเหนือ
การควบคุมของตนเอง
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2. สังเกตและตรวจสอบเพื่อหาหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาอุปสรรคนั้นกระจายไปยัง
สวนอื่นในชีวิต
3. สังเกตและตรวจสอบเพื่อหาหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาอุปสรรคที่เกิดขึ้นนั้นคงอยู
นานเกินความจําเปน
ดวยการปฏิบัติดังกลาวสามารถกระทําไดโดยโตแยงตอการตอบสนองตออุปสรรคและ
แยกแยะความคิดหรือขอสมมติฐานออกจากขอเท็จจริง และหาหลักฐานมาสนับสนุนขอสรุปที่ได
ตัดสินใจตอบสนองตออุปสรรคนั้น ๆ ดวยการหาขอมูลเพิ่มเติม
ขั้นที่ 4 ทําบางสิ่ง (Do something! = D) เปนการลงมือปฏิบัติเพื่อใหอุปสรรคหมดไป
ชวยเพิ่มการควบคุม และจํากัดการแพรกระจายของอุปสรรคไมใหไปยังสวนอื่น ๆ ของชีวิต ดวยการ
ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้
1. สํารวจขอมูลและวิธีการปฏิบัติโดยพิจารณาจากความพรอมของตน
2. เลือกวิธีการตอบสนองตออุปสรรคที่สรางสรรค โดยการจดรายการที่ตองกระทําหรือ
แกไขอุปสรรคที่เกิดขึ้น
3. จัดลําดับรายการที่ตองกระทํากอน-หลัง โดยระบุวัน-เวลาที่จะลงมือปฏิบัติใหแนนอน
4. ปฏิบัติการตามแผนที่ไดกําหนดไวอยางเครงครัด
การพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคดวยขั้นตอนของ LEAD นั้นสามารถกระทําได
ดวยตนเอง ชวยเหลือผูอื่น แลวยังสามารถพัฒนาองคกรและชุมชนไดอีกดวย ซึ่งประโยชนที่ซอนอยู
เมื่อใช LEAD ชวยเหลือผูอื่นนั้น สตอลทซ (Stoltz. 1997: 227-230) กลาวถึงไว ดังนี้
1. มี ค วามสุ ข จากการบรรเทาความทุก ข อัน เป น ผลจากการทํ า ความเข า ใจเกี่ย วกั บ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นอยางแทจริง
2. เขาใจถึงการใชสติที่จะหยุดความคิดเดิม ๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสียหายที่ใหญหลวง
ตามมาได
3. ชวยรวบรวมความตองการตาง ๆ ที่สะสมไวออกมาตอสูกับอุปสรรค เพื่อใหชีวิตกลับ
สูสภาพเดิมดวยการแสดงความรับผิดชอบตอผลลัพธที่เกิดขึ้น
4. เรียนรูวิธีขัดขวางรูปแบบตาง ๆ ที่เปนอันตรายและคนพบการแกปญหาแบบใหม ๆ ซึ่ง
เปนความทาทายของชีวิต
5. การมีประสบการณที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงครั้งเดียวจะติดตัวตลอดไป
6. สามารถประยุกตใชเทคนิคนี้เพื่อพัฒนาไดทั้งสวนบุคคลและองคกร
7. การเปลี่ยนแปลงนิสัยกระทําไดอยางรวดเร็ว แตการเรียนรูทักษะใหมนั้นตองมีการ
ฝกฝน
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สิ่งที่จะตองคํานึงถึงอีกประการหนึ่งก็คือในระหวางที่ปฏิบัติตามขั้นตอนของ LEAD หรือ
ตอบสนองตออุปสรรคนั้นบุคคลอาจปลอยใหเกิดการคิดเกินจริงที่อาจทําใหเกิดความเสียหายมากขึ้น
หรือการคิดเชิงวิบัติ (Catastrophizing) ขึ้นได ซึ่งถือวาเปนการตอบสนองตออุปสรรคอีกรูปแบบหนึ่ง
เชนกัน โดยเกี่ยวของกับองคประกอบที่สามของความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ) ซึ่งก็คือ
การเขาใจ (Reach) การปลอยใหคิดเกินจริงหรือการคิดเชิงวิบัติเกิดขึ้นบอย ๆ จะทําใหเซลประสาทใน
สมองเกิดความแข็งแกรงและมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการคิดที่ไมเหมาะสมนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้ง
ยังไปกดระบบภูมิคุมกันโรคดวยการปลอยสารเคมีออกมาจากระบบประสาทในระดับที่ผิดปกติอีกดวย
ดังนั้นจึงควรขัดขวางหรือหยุดความคิดเกินจริงหรือการคิดเชิงวิบัตินั้นเสียดวยตัวหยุด (Stoppers) ซึ่ง
เปนเทคนิคที่สามารถชวยบุคคลใหสามารถหยุดการคิดเกินจริงหรือการคิดเชิงวิบัตินี้ได ซึ่งแบงเปน 2
สวน คือ ตัวเบี่ยงเบน (Distracters) และตัวจัดโครงสรางความคิดใหม (Reframers) ประกอบดวย
เทคนิครวม 8 ประการ สําหรับขัดขวางทางเดินของเซลประสาทที่เปนอันตรายนี้ การเรียนรูทจี่ ะใชตวั
หยุดนี้ไดจากการลงมือปฏิบัติของบุคคลเทานั้น ตัวหยุดนี้จะชวยฟนตัวหรือความยืดหยุนและลดความ
เสียหายจากอุปสรรคใหนอยลงได ดังนี้ (Stoltz. 1997: 187-200)
1. ตัวเบี่ยงเบน (Distracters)
เปนเทคนิคที่ถูกออกแบบมาเพื่อชวยขัดขวางการ
ตอบสนองที่เปนอันตรายและเปลี่ยนแปลงสภาพทางอารมณและรางกาย สามารถปฏิบัติไดดังนี้
1.1 หยุดการคิดเกินจริงหรือคิดเชิงวิบัติที่จะทําใหเกิดการตอบสนองที่อาจกอใหเกิด
เสียหายมากขึ้นดวยการใชฝามือตบลงบนโตหรือฝาผนังดัง ๆ พรอมกับตะโกนคําวา “หยุด” เพื่อ
ขัดขวางการเชื่อมตอของเซลประสาทในสอง
1.2 เบี่ยงเบนความสนใจดวยการจองดูสิ่งอื่นที่ไมเกี่ยวของกับอุปสรรคอยางตั้งใจ
วิธีนี้เงียบและไมรุนแรงจึงเหมาะสําหรับใชในสถานที่สาธารณะทั่วไป
1.3 สวมหนังยางไวที่ขอมือ เมื่อพบกับอุปสรรคหรือตอบสนองตออุปสรรคดวยการ
คิดเกินจริงหรือคิดเชิงวิบัติที่อาจทําใหเกิดความเสียหายมากขึ้นก็ใหดึงหนังยางดีดที่ขอมือตนเองเพื่อ
ขัดขวางอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากความคิดนั้น เทคนิคนี้สามารถใชไดงาย ตรงไปตรงมา เปนเครื่อง
เตือนใจที่มองเห็นได เพื่อหยุดการคิดเกินจริงหรือคิดเชิงวิบัติในสมองและจัดเสนทางการตอบสนอง
ใหม สามารถใชไดกับทุกสถานที่
1.4 เบี่ยงเบนตัวเองออกจากอุปสรรคดวยการทํากิจกรรมผอนคลายตาง ๆ เชน การ
ชมภาพยนตรหรือโทรทัศน การอานนวนิยาย และการทํางานอดิเรก เปนตน เพื่อหยุดการคิด ฟนฟู
อารมณ รางกายและจิตใจใหแข็งแรงกอนที่จะกลับมารับมือกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นตอไป
1.5 ใชการออกกําลังกายชวยปลดปลอยความเครียด ทําใหรางกายสดชื่น เพิ่ม
ระบบภูมิคุมกันและปรับสภาพอารมณใหสงบขึ้น ฯลฯ
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2. ตัวจัดโครงสรางความคิดใหม (Reframers) เปนวิธีชวยหยุดการคิดเกินจริงหรือการ
คิดเชิงวิบัติดวยการมองอุปสรรคในแงมุมที่แตกตางออกไปและปรับเปลี่ยนมุมมองใหมดวยความรูสึกที่
สมดุล ทําใหเห็นตนเองและอุปสรรคในมุมมองใหม ๆ สามารถปฏิบัติไดดังนี้
2.1 การคนหาจุดมุงหมายที่แทจริงของชีวิตดวยการถามตัวเองถึงสถานการณที่
กําลังประสบอยู เหตุผลที่ตองปฏิบัติเชนนั้น อะไรคือสิ่งที่ตองการอันแทจริง วิธีการใดที่สามารถชวย
ใหบรรลุตามที่ตองการ หรือใชคําถามเพื่อแสดงเหตุผลตอการตอบสนองตออุปสรรคที่กําลังประสบอยู
2.2 การทําตัวเองใหเล็กลงดวยการออกไปสัมผัสกับสถานที่ที่แปลกใหม พบกับสิ่งที่
ยิ่งใหญกวาหรือพบกับผูคนจํานวนมาก จะชวยใหมีมุมมองใหมตออุปสรรคที่เกิดขึ้นและพบวาโลก
ภายนอกยังคงดําเนินตอไปแมวามีความเสียหายกําลังเกิดขึ้นก็ตาม
2.3 การให ค วามช ว ยเหลื อ ผู อื่ น ที่ พ บกั บ อุ ป สรรคที่ ห นั ก กว า หรื อ โชคร า ยกว า
นอกจากจะชวยเบี่ยงเบนความคิดเชิงวิบัติแลวยังสงผลดีกับรางกายและจิตใจ ยกระดับจิตวิญญาณ
และเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับระบบภูมิคุมกันอีกดวย
เกียรรี่ (Geary. 2000: Online) เสนอวิธีการพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
(AQ) ดังนี้
1. ตั้ ง ปฎิ ภ าณอย า งชั ด เจนต อ วิ สั ย ทั ศ น ใ นชี วิ ต ว า จะดี ขึ้ น คิ ด ว า ความสํ า เร็ จ มี
ความหมายเพียงใดตอตนเองและจะบรรลุความสําเร็จนั้นไดอยางไร ใครที่สามารถชวยใหเราประสบ
ความสําเร็จ วาดภาพชีวิตในอุดมคติ และหมั่นย้ํากับตนเองเสมอวาตองประสบความสําเร็จ
2. มีความคิดสรางสรรคเสมอวาจะฝาฟนอุปสรรคที่กําลังเผชิญใหกลับมามีประโยชนตอ
ตนเองไดอยางไร กลาเสี่ยงและอยูลอมรอบกับคนที่มีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคสูง เขารับ
การฝกอบรมเพื่ อพัฒ นาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคให เ พิ่ มขึ้ น กํา จั ดอุปสรรคที่ขัด ขวาง
ความสําเร็จ เชน การพูดถึงตนเองในเชิงลบ การใหรางวัลกับตน มองความลมเหลวเปนเหมือน
ความสําเร็จและถือวา ความลมเหลวเปน สว นหนึ่งของความสําเร็จ สรางอารมณ ขัน ให เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจําวัน
วิทยา นาควัชระ (2544: 97) เสนอแนะแนวคิดในการพัฒนาความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค (AQ) ใหดีขึ้น ดังนี้
1. ตองคิดวา “ความอดทน คือ ความกลาหาญ” เพราะเมื่อเรารูสึกวาเราเปนผูกลาหาญ
เปนผูชนะ มีเกียรติที่สามารถทนตออุปสรรคและความคับแคนใจได หากทุกครั้งที่มีอุปสรรคเขามาใน
ชีวิตก็ทนไดมากขึ้นโดยไมยากนัก
2. สราง “ความภาคภูมิใจในตัวเองตามความเปนจริงใหได” โดยการคนหาความดี
พื้นฐาน (Basic Goodness) ของตนเอง ความดีพื้นฐานดังกลาวคือสิ่งที่เราเคยทําดีมาแลว จบไป
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แลวและตอเนื่องมาถึงปจจุบันโดยไมเกี่ยวของกับคนอื่น แมจะเปนสิ่งเล็ก ๆ นอย ๆ ก็นับวาเปนความ
ดีพื้นฐานได เชน เคยชวยลูกหมาตกน้ํา เคยใหเงินขอทาน ฯลฯ การเชื่อวาเราเปนคนดีเพราะเคยทํา
ความดีพื้นฐานมาแลว จะทําใหเกิดความมั่นใจ ภาคภูมิใจในตนเอง รักตัวเองซึ่งเปนภูมิคุมกันชีวิต
ของตนเอง เกิดพลังที่จะอยากมีขีวิตอยูตอไปและสามารถตอสูกับอุปสรรคตาง ๆ ได
3. รูจักสรางจินตนาการหรือความเชื่อที่ดี ๆ เสมอ เชน เชื่อวาอุปสรรคที่มีอยูจะลดลง
และเชื่อวาตนเองจะสามารถแกไขอุปสรรคไดแน ๆ หรือเชื่อวาพรุงนี้จะดีกวาวันนี้ เพื่อใหเกิดความเชื่อ
ที่ดีจึงตองมีการคิดซ้ํา ๆ เพราะความเชื่อเกิดจากการไดยินไดฟงบอย ๆ เมื่อเกิดความเชื่อที่ดีแลวจะ
ทําใหบุคคลอยากมีชีวิตอยู เกิดพลังที่สรางสรรคและเกิดกําลังใจในการอดทนรอคอย
4. รูจักพัฒนาความเชื่อใหเกิดความเปนไปได โดยคิดวา การที่บุคคลจะมีชีวิตที่ดีนั้น
ตองเปลี่ยนแปลงตัวเองบางอยางใหเหมาะสมขึ้น ดีขึ้น โดยการลดสิ่งที่ไมดีในตัวเองออกไปเพื่อให
สามารถอยูในสังคมและสามารถแกไขปญหาอุปสรรคไดดีขึ้น
ธีระศักดิ์ กําบรรณารักษ (2546; อางอิงจาก นันทิยา วชิรลาภไพฑูรย. 2547. การเพิ่มระดับ
ความฉลาดในการตอบสนองตออุปสรรคโดยการเรียนรูพฤติกรรมการเผชิญและฟนฝาอุปสรรค :
กรณีศึกษาเยาวชนกระทําผิดชาย.) เสนอเทคนิคในการพัฒนา AQ ที่เรียกวา “ADVERSITY” ซึ่ง
ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้
A = Activating Event การนึกถึงเหตุการณวิกฤติที่เกิดขึ้น
D = Degree of Adversity การประเมินความรุนแรงของปญหาและวิกฤติเพื่อดูแรงจูงใจ
ในการที่จะแกปญหา
V = Verify การตรวจสอบความสามารถในการควบคุมเหตุการณที่เกิดขึ้นและวิธีการให
เหตุผลถึงสาเหตุของวิกฤติวาเกิดจากตัวเองหรือสิ่งแวดลอม ความรับผิดชอบตอการแกไขปญหา คิดวา
ปญหาลุกลามกวางขวางแคไหน และสามารถแกไขไดทันทีหรือไม คิดวาผลลัพธของปญหาจะเปน
อยางไร
E = Explain การอธิบายวิธีการตอบโตตอภาวะวิกฤติวาเปนแบบใด แบบ AQ สูงหรือ
แบบ AQ ต่ําหลังจากการ Verify CO2RE
R = Reassessment การประเมินวิธีการตอบโตตอภาวะวิกฤติใหมอยางคนมี AQ เชื่อวา
เหตุการณนี้สามารถควบคุมได เพราะอะไรสาเหตุของปญหานั้นนาจะเกิดจากสิ่งแวดลอมเพราะถึงแม
จะเปนความผิดพลาดของเราแตก็เปนความผิดพลาดที่เผลอเรอ เราเรียนรูที่จะแกไขได เราคงตอง
รับผิดชอบตอผลลัพธของภาวะวิกฤติดวยความกลาหาญ ไมทอแท มีความเชื่อวา “ปญหามีไวใหแกไข
มิใชทอแท” เราจะไมทําเรื่องเล็กใหเปนเรื่องใหญและไมผัดวันประกันพรุงในการแกปญหา
S = Systems Thinking for Solution
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1. Control = ควบคุมสถานการณดวย AQ และ EQ โดยกําหนดปญหาใหชัดเจน
2. Origin = วิเคราะหสาเหตุดวย Cause & Effect วิเคราะหสาเหตุดว ยผังกางปลา
3. Ownership = ความรับผิดชอบตอภาวะวิกฤติ แลวกําหนดทางเลือกในการ
แกปญหา
4. Reach = แยกแยะความกลัวกับความจริงที่เกิดจากผลลัพธของวิกฤติที่เกิดขึ้น
แยกแยะระหวางขออนุมานกับขอเท็จจริง เชื่อตามที่กลาว “เหตุการณที่เกิดขึ้นในโลกไมเคยทําใหคน
เดือนรอน ที่เดือดรอนเพราะเราคิดไปเอง”
I = Initiate New Perception of Adversity สรางกรอบแนวคิด (Paradigm) ใหม ดวย
การเปลี่ยนมุมมองปญหา คิดแบบผูชนะ (The Winner) เชื่อวาทุกปญหามีทางแกไข ถึงปญหานั้นจะ
ยากแตก็สามารถที่จะแกไขได
T = Take Immediate Action การลงมือแกปญหาทันทีตามการคิดเชิงระบบ (Systems
Thinking) เชน
1. เรียนรูที่จะควบคุมสถานการณวิกฤติดวยการหาขอมูลเพิ่มเติม ฝกการควบคุม
การหายใจ สติรูทันถึงการใชการคิดที่เปนระบบ (Systems Thinking)
2. หาวิธีที่จะไมโทษตัวเองสําหรับภาวะวิกฤตินี้ แตเรียนรูที่จะแกไขความผิดพลาด
ถือวา “ผิดเปนครู” ฝกภาวะจิตวิธีคิดแบบการควบคุมจากภายใน (Internal Locus of Control) ฝก
วิธีการหาสาเหตุความผิดพลาดจากผังกางปลา
3. กําหนดใหชัดเจนวา เราตองรับผิดชอบสวนใดของวิกฤตินี้ อะไรที่เราทําเองได
อะไรที่ตองขอใหคนอื่นชวยเหลือ ฝกพฤติกรรมการกลาแสดงออก (Assertive Behavior)
4. กําหนดวิธีการที่จํากัดความเสียหายของวิกฤติ ทําตารางเปรียบเทียบวาอะไรคือ
ความกลัว อะไรคือความจริงที่เกิดขึ้น
5. กําหนดแผนในการแกไขปญหาวิกฤติ อะไรที่ทํากอน อะไรที่ทําหลัง อะไรที่ตองทํา
เอง อะไรที่ใหคนอื่นทํา
Y = Yummy for Your Success หรือ Smile for You Success การยิม้ หรือใหรางวัลกับ
ความสําเร็จในการแกปญหา เชน ดูภาพยนตรสนุกสนานสักเรื่อง พาคนสนิทไปทานอาหารอรอยสัก
ครั้ง
การพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคให เกิดขึ้น กับบุ คคลนั้ น สํา คัญที่สุดก็คือ
ความพรอมของบุคคลในการที่จะตอบสนองตออุปสรรคที่เกิดขึ้นดวยความอดทน เขมแข็งทั้งทาง
รางกายและจิตใจ มีความคิดสรางสรรค มีความหวัง จินตนาการ มองโลกในแงดีและใจสู อีกทั้งยัง
ตองรูวิธีที่จะระงับไมใหการตอบสนองตออุปสรรคในลักษณะที่ไมเหมาะสมเกิดขึ้นดวย หากบุคคลใน
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ปจจุบันนี้มีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคไดอยางสรางสรรคแลวขาวในเชิงลบเกี่ยวกับการกระทํา
ผิดกฎหมายที่ปรากฎทางสื่อตาง ๆ คงลดนอยลงไปมาก และทําใหสังคมสงบและทุกคนมีความสุข
มากขึ้นดวย
การพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคมีหลายวิธีดวยกัน สามารถสรุปเพื่อแสดงถึง
พฤติกรรมบงชี้จากเทคนิคตาง ๆ ไดดังตาราง 5

1. รับรูถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้น
2. ประเมินระดับอุปสรรค
3. ประเมินการตอบสนองตออุปสรรคของตน
4. ฝกประเมินการตอบสนองตออุปสรรค
5. ใหการเสริมแรงทางบวกกับตนเอง
6. สํารวจและวิเคราะหสาเหตุของอุปสรรคที่เกิดขึ้น
7. ระบุสิ่งตนตองกระทําใหเหตุการณดีขึ้น
8. ทบทวนความรับผิดชอบของตนตอผลที่เกิดขึ้น
9. วิเคราะหเพือ่ คนหาขอจํากัดของอุปสรรค
10. คนหาหลักฐานเพิม่ เติม
11. สํารวจขอมูลและวิธีการปฏิบัติจากความพรอม
ของตนเอง
12. เลือกวิธีการตอบสนองตออุปสรรคที่สรางสรรค
13. จดรายการปฏิบัติใหชัดเจน
14. จัดลําดับสิ่งที่ตองปฏิบตั ิ
15. ระบุกําหนดการปฏิบัติใหชัดเจน
16. ปฏิบัติตามแผนที่ไดกาํ หนดไวเพื่อขจัดอุปสรรค
17. ขัดขวางการตอบสนองที่เปนอันตราย
18. ตั้งเปาหมายใหชัดเจน
19. คนหาแนวทางที่จะบรรลุเปาหมาย

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

ธีรศักดิ์ กํา
บรรณารักษ

9
9
9
9

9
9
9
9
9
9
9

วิทยา นาค
วัชระ

Geary

พฤติกรรมบงชี้

Paul G.
Stoltz

ตาราง 5 พฤติกรรมบงชี้จากเทคนิคการพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ)

9
9
9
9
9
9
9

9

9
9
9
9

9
9
9
9
9
9
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วิทยา นาค
วัชระ

ธีรศักดิ์ กํา
บรรณารักษ

20. คิดเชิงบวกถึงประโยชนของอุปสรรคที่เกิดขึ้น
21. กลาเสีย่ ง
22. เขารับการฝกอบรมความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค
23. คิดวา การแกไขปญหาจะทําใหแข็งแกรงขึ้น
24. สรางความภาคภูมิใจในตนเองตามความเปนจริง
ดวยการคนหาความดีพนื้ ฐาน
25. สรางจิตนาการหรือความเชื่อที่ดีเสมอ ๆ ดวยการ
คิดซ้ําบอย ๆ
26. ปฏิบัติตามความเชื่อที่ดนี ั้น
27. อธิบายวิธกี ารโตตอบตอภาวะวิกฤต
28. เปลี่ยนมุมมองปญหาใหม

Geary

พฤติกรรมบงชี้

Paul G.
Stoltz

ตาราง 5 (ตอ)

9

9

9
9
9

9
9
9
9
9

ผลการศึกษาพฤติกรรมบงชี้จากเทคนิคการพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคทั้ง 4
วิธีพบวา มีทั้งวิธีที่สามารถสังเกตพฤติกรรมไดโดยตรงและวิธีที่สังเกตพฤติกรรมไดยากและอาจตองใช
เวลานานในการพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคใหเพิ่มขึ้น ผูวิจัยนําพฤติกรรมบงชีท้ ไี่ ดจาก
เทคนิคตาง ๆ มาเปรียบเทียบกับพฤติกรรมบงชี้ในแตละองคประกอบของความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคดังตาราง 6
ตาราง 6 เปรียบเทียบพฤติกรรมบงชี้ในแตละองคประกอบและเทคนิคการพัฒนาความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรค (AQ)
พฤติกรรมบงชี้
1. รับรูถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นอยางทันทวงที
2. การแสดงออกอยางเหมาะสม
3. รับรูความสามารถของตนตออุปสรรค

องคประกอบ
9
9
9

เทคนิค
9
9
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ตาราง 6 (ตอ)
พฤติกรรมบงชี้
4. ประเมินระดับอุปสรรคที่เกิดขึ้น
5. ประเมินวิธกี ารตอบสนองตออุปสรรค
6. ระบุสาเหตุของอุปสรรค
7. ทบทวนความรับผิดชอบของตนตออุปสรรคที่เกิดขึ้น
8. ระบุสิ่งที่ตองแกไข
9. ใหกําลังใจกับตนเอง
10. ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม
11. เขาใจอุปสรรคตามขอเท็จจริง
12. แยกแยะขอเท็จจริงออกจากสิง่ ที่คิดไปเอง
13. กําจัดความคิดเชิงวิบัติ (Catastrophizing)
14. กําหนดเปาหมายในการแกไข
15. รับรูวาอุปสรรคอยูเพียงชั่วคราว
16. ระบุแนวทางการแกไข
17. ตรวจสอบขอมูลและแนวทางการแกไขอุปสรรค
18. เลือกแนวทางการแกไข
19. จัดลําดับการปฏิบัติตามแนวทางทีเ่ ลือก
20. ปฏิบัติตามแนวทางทีก่ าํ หนด
21. วิเคราะหเพื่อคนหาขอจํากัดของอุปสรรค
22. กลาเสีย่ ง
23. จัดการฝกอบรมความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค
24. คิดวา การแกปญหาจะทําใหแข็งแกรงขึ้น
25. สรางความภาคภูมิใจในตนเองตามความเปนจริง
ดวยการคนหาความดีพนื้ ฐาน
26. สรางจินตนาการหรือความเชื่อที่ดีเสมอ ๆ ดวยการ
คิดซ้ําบอย ๆ
27. ปฏิบัติตามความเชื่อที่ดี

องคประกอบ
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

เทคนิค
9
9
9
9
9
9

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
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ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมบงชี้ในแตละองคประกอบและเทคนิคการพัฒนาความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรคที่แสดงขางตน สามารถแสดงไดวาพฤติกรรมบงชี้จากองคประกอบและเทคนิค
วิธีตาง ๆ สวนใหญมีความสอดคลองกัน ผูวิจัยจึงทําการคัดเลือกเฉพาะพฤติกรรมบงชี้บางพฤติกรรม
ที่เห็นวานักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 สามารถปฏิบัติได โดยยึดพฤติกรรมบงชี้ในแตละองคประกอบเปน
สําคัญ จากนั้นจึงสังเคราะหเพื่อจัดกลุมพฤติกรรมบงชี้ไดทั้งสิ้น 4 กลุม ดังนี้
1. กลุมรับรู มีพฤติกรรมบงชี้ ไดแก
1. รับรูอุปสรรคที่เกิดขึ้นอยางทันทวงที
2. รับรูความสามารถของตนตออุปสรรค
3. ประเมินระดับอุปสรรคที่เกิดขึ้น
4. ประเมินวิธกี ารตอบสนองตออุปสรรค
2. กลุมคนหา มีพฤติกรรมบงชี้ ไดแก
1. ระบุสาเหตุของอุปสรรค
2. ทบทวนความรับผิดชอบของตนตออุปสรรคที่เกิดขึ้น
3. ระบุสงิ่ ที่ตอ งแกไข
4. ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม
5. ใหกําลังใจกับตนเอง
3. กลุมวางเปาหมาย มีพฤติกรรมบงชี้ ไดแก
1. เขาใจอุปสรรคตามขอเท็จจริง
2. แยกแยะขอเท็จจริงออกจากสิง่ ที่คิดไปเอง
3. กําจัดความคิดเชิงวิบัติ (Catastrophizing)
4. กําหนดเปาหมายในการแกไขอุปสรรค
5. ระบุแนวทางการแกไขอุปสรรค
4. กลุมลงมือปฏิบัติ มีพฤติกรรมบงชี้ ไดแก
1. ตรวจสอบขอมูลและแนวทางการแกไขอุปสรรค
2. เลือกแนวทางการแกไข
3. จัดลําดับการปฏิบัติตามแนวทางที่เลือกใหชัดเจน
4. ปฏิบัติตามแนวทางทีก่ าํ หนด
1.9 ความสัมพันธระหวาง AQ , IQ และ EQ
หลายคนอาจสงสัยวาทําไมบางคนมีเชาวนปญญาดีกวา มีความถนัดเฉพาะดานที่เหนือกวา
มีรางกายแข็งแรง มีครอบครัวที่อบอุน มีสังคมที่ดีและมีทรัพยากรไมจํากัด ในขณะที่หลายคนขาด
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แคลนในสิ่งเหลานั้น ทําไมคนที่ฉลาดล้ําเลิศจึงมีศักยภาพนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับผูอื่นซึ่งมี
ป ญ ญาและโอกาสน อ ยกว า หากแต ยั ง สามารถประสบความสํ า เร็ จ ในชี วิ ต ได คํ า ถามเหล า นี้ มั ก
กอใหเกิดคําถามที่ไดยินอยูเสมอวาแลวสิ่งใดกันแนที่ทําใหบุคคลประสบความสําเร็จในชีวิตได (Stoltz.
1997: 11)
แนวคิดที่ยืนยันและใหความสําคัญกับเชาวนอารมณวา เปนตัวพยากรณความสําเร็จในชีวิต
ไดมากกวาเชาวนปญญามีอยูหลายแนวความคิด เชน เมเยอรและซาโลเวย (Mayer & Salovey.
1990) บารออน (Bar-On. 1992) โกลแมน (Goleman. 1995) และคูเปอรและซาวาฟ (Cooper &
Sawaf. 1997) แตอยางไรก็ตามไมใชทุกคนที่จะสามารถใชประโยชนจากเชาวนอารมณของตนได
อยางเต็มศักยภาพ เพราะบางคนลมเลิกความตั้งใจและยุติการกระทําเสียกอนทั้ง ๆ ที่มีศักยภาพและ
ทักษะมากพอ นั่นเปนเพราะเขาขาดความเพียรพยายามที่จะฟนฝาและตอสูกับอุปสรรค ดังนั้นเชาวน
ปญญาและเชาวนอารมณจึงยังไมสามารถนํามาทํานายความสําเร็จได หากเปนแตเพียงตัวประกอบ
หนึ่งที่สงผลใหบุคคลประสบความสําเร็จไดเทานั้น
วิทยา นาควัชระ (2544: 92-93) กลาววา มนุษยทุกคนเกิดมามีทั้งขอดีและขอบกพรองใน
ตัวเองที่ทําใหมีความสุขหรือทุกข ประสบความสําเร็จมากขึ้นหรือนอยลงกันทุกคน ซึ่งขึ้นอยูกับ
1. พันธุกรรม
2. การอบรมเลี้ยงดูตั้งแตวัยเด็ก
3. สิ่งแวดลอม
ปจจัยทั้ง 3 อยางนี้ไดหลอหลอมใหเกิดเปนบุคลิกภาพที่ดีหรือไมดี เปนนิสัยที่จะทําใหชีวิต
เจริญหรือทํ า ใหชีวิตเสื่อมถอยลง ป จจัย บางอยา งก็เ ชื่อวา ไดรับอิท ธิพ ลมาจากกรรมพัน ธุ เชน
เชาวนปญญา (IQ) ถาใครมีเชาวนปญญาสูงถือวาฉลาด และบางปจจัยก็เชื่อวามาจากการอบรม
เลี้ยงดู เชน การพัฒนาของสมองซีกขวาที่ทําใหเกิดเชาวนอารมณ (EQ) ถาใครมีมากก็จะทําใหมี
ทัศนคติที่ดีตอชีวิต อารมณดี ปรับตัวเองไดดี เห็นอกเห็นใจคนอื่น มีความสุข ปจจัยบางอยางก็มา
จากการหลอหลอมพฤติกรรม การเลียนแบบจากตัวแบบที่ดีและมีวินัยในชีวิต ทําใหเกิดความฉลาด
ทางคุณธรรม (MQ) ซึ่งเปนเรื่องของการอบรมเลี้ยงดูเชนเดียวกัน แตสําหรับความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรค (AQ) เชื่อวาจะทําใหมนุษยสามารถเอาชนะอุปสรรคไดมากขึ้น เปนความอดทนบึกบึน
มีพลังที่จะฟนฝาอุปสรรคไดมาก ผลงานก็มีมาก รวมไปถึงความสําเร็จในชีวิตและความสุขก็จะมีมาก
ขึ้นดวย
อารี พันธมณี (2546: 102) กลาววา บุคคลที่ประสบความสําเร็จตองอาศัยองคประกอบ
แหงความดีหลายประการ เริ่มตั้งแตมีสติปญญาดี มีอารมณดี มีสังคมดี และประการที่สําคัญคือ
ตองสามารถเอาชนะปญหาและอุปสรรคไดหรือมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ) นั่นเอง
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เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธของ AQ, IQ และ EQ แลวพบวา เชาวนปญญาถูกกําหนด
โดยพันธุกรรม แตเชาวนอารมณและความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ) กําหนดไดโดยการ
อบรมเลี้ยงดู การมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นและการฝกฝน ความสามารถทั้ง 3 ประการนี้มีความสัมพันธ
กันอยางใกลชิดและชวยสงเสริมใหบุคคลประสบความสําเร็จในชีวิตและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
มีความสุข
1.10 งานวิจยั ที่เกี่ยวของ
งานวิจัยภายในประเทศ
ชวนจิตร ธุระทอง (2544) ศึกษาเชาวนปญญา เชาวนอารมณ และความสามารถในการ
เผชิญและฟนฝาอุปสรรคที่สงผลตอการปฏิบัติงานของหัวหนาแผนกขาย ในธุรกิจสรรพสินคา ในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางเปนหัวหนาแผนกขาย บริษัทสรรพสินคาเซ็นทรัลจํากัด สาขาในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 141 คน โดยใชแบบประเมิน ARP Quick TakeTM ของสตอลทซ (Stoltz.
1997) พบวาเชาวนปญญาและองคประกอบของความสามารถในการเผชิญและ ฟนฝาอุปสรรคทุก
ดานไมมีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย สวนองคประกอบของเชาวน
อารมณทุกดานและโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย
นภดล คําเติม (2545) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ความสามารถในการ
เผชิญและฟนฝาอุปสรรค การสนับสนุนจากครอบครัวกับความสําเร็จในวิชาชีพของหัวหนาหอผูปวย
โรงพยาบาลศูนย โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 345 คน พบวาความสามารถในการเผชิญและฟนฝา
อุปสรรคมีความสัมพันธทางบวกกับความสําเร็จในวิชาชีพของหัวหนาหอผูปวย โรงพยาบาลศูนย (r =
.331 และ r = .337) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และตัวแปรที่สามารถรวมกันพยากรณ
ความสําเร็จในวิชาชีพของหัวหนาหอผูปวยไดคือ การสนับสนุนจากครอบครัวและความสามารถใน
การเผชิญและฟนฝาอุปสรรค โดยสามารถรวมกันพยากรณไดรอยละ 18.6 (R2 = .186) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เกษร ภูมิดี (2546) ศึกษาความสามารถในการเผชิญและฝาฟนอุปสรรค (AQ) ของนักเรียน
ที่มีบุคลิกภาพและรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูตางกัน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 370 คน พบวา นักเรียนที่มีบุคลิกภาพแตละ
ดานตางกันมีความสามารถในการเผชิญและฝาฟนอุปสรรคสูงกวานักเรียนที่มีบุคลิกภาพดานการ
สัมฤทธิ์ผลปานกลางและต่ํา และนักเรียนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูตางกัน มีความสามารถในการเผชิญ
และฝาฟนอุปสรรคแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความสามารถในการเผชิญและ
ฟนฝาอุปสรรคมีความสัมพันธทางบวกกับปจจัยตาง ๆ ไดแก ความสามารถในการควบคุมอุปสรรค
ความสําเร็จในอาชีพ ดานการควบคุม ดานเหตุผลและความรับผิดชอบ และบุคลิกภาพดานความ
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อดทน โดยนักเรียนที่มีบุคลิกภาพดานความอดทนและดานการเปลี่ยนแปลงสูงจะมีความสามารถใน
การเผชิญและฝาฟนอุปสรรคสูงกวานักเรียนที่มีบุคลิกภาพดานความอดทนและดานการเปลี่ยนแปลง
ปานกลางและต่ํา อีกทั้งองคประกอบทุกดานของความสามารถในการเผชิญและฝาฟนอุปสรรคมีผล
ตอการปฏิบัติงานของบุคคลดวย
นันทนุช ตั้งเสถียร (2546) ศึกษาบุคลิกภาพแบบ MBTI ความสามารถในการเผชิญและฟน
ฝาอุปสรรค และความเครียดในการทํางาน: กรณีศึกษาบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง
พบวาไมมีความ
แตกตางของระดับความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคหรือในดานความเครียดในการทํางาน
ระหวางกลุมวิศวกรที่มีบุคลิกภาพตางกัน ระดับความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคไมมี
ความสั ม พั น ธ กั บ ความเครี ย ดในการทํ า งานอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ แ ละสถานภาพสมรสและ
หนวยงานที่ทํางานมีผลตอความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคและความเครียดในการ
ทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะที่ลักษณะสวนบุคคลดานเพศจะมีผลตอความเครียดในการ
ทํางานเทานั้น
วีนัส ภักดิ์นรา (2546) ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะทางบุคลิกภาพกับเชาวน
อารมณ (EQ) และความสามารถในการเผชิ ญ และฝ า ฟ น อุ ป สรรค (AQ) พบว า คุ ณ ลั ก ษณะทาง
บุคลิกภาพที่สามารถพยากรณเชาวนอารมณ (EQ) ได คือ จิตใจออนโยน กลาแสดงออกและการเขา
สังคม คุณลักษณะทางบุคลิกภาพที่สามารถพยากรณความสามารถในการเผชิญและฝาฟนอุปสรรค
(AQ) ได คือ การกลาแสดงออก ความกลาหาญ การพึ่งตนเองและสติปญญา
อรพินท ตราโต (2546) ศึกษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในงาน ความสามารถใน
การเผชิญและฟนฝาอุปสรรคกับการปฏิบัติงานของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลศูนย ซึ่งกลุม
ตัวอยางเปนพยาบาลประจําการที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย จํานวน 455 คน พบวา คะแนน
เฉลี่ยความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลศูนยอยูใน
ระดับสูง ( X = 135.27) และความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคมีความสัมพันธทางบวก
ในระดับต่ํากับการปฏิบัติงานของพยาบาลประจําการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นันทิยา วชิรลาภไพฑูรย (2547) ศึกษาการเพิ่มระดับความสามารถในการเผชิญและฟนฝา
อุปสรรคโดยการเรียนรูพฤติกรรมการเผชิญและฟนฝาอุปสรรค : กรณีศึกษาเยาวชนกระทําผิดชาย
โดยใชกลุมตัวอยางซึ่งเปนเยาวชนที่กระทําความผิดชาย จํานวน 40 คน พบวา กลุมทดลองมี
ความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคในทุกมิติ และโดยรวมสูงขึ้นหลังการทดลองและยังคง
อยูในระยะติดตามผล 1 เดือน อีกทั้งยังพบวาปจจัยสวนบุคคลไมมีผลตอระดับความสามารถในการ
เผชิญและฟนฝาอุปสรรค
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รัชนิดา สบายวรรณ (2547) สรางแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา ความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแบบวัด
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคที่สรางขึ้นเปนแบบวัดชนิดสถานการณและขอคําถามแบบ bipolar
มี 5 องคประกอบ คือ ดานการควบคุมอารมณ ดานการวิเคราะหตนตอของอุปสรรค ดานการยอมรับ
ผลการกระทํ า ของตนเอง ด า นการรั บ รู แ ละเข า ถึ ง อุ ป สรรคและด า นความอดทนต อ อุ ป สรรค มี
โครงสรางสอดคลองกับแนวความคิดตามรูปแบบแนวคิดของสตอลซทั้ง 2 ฉบับ โดย มีคาอํานาจ
จําแนกอยูระหว า ง 0.025 – 0.597 และ 0.078-0.576 ตามลํา ดับ คาความเชื่ อมั่น แตล ะดา นอยู
ระหวาง 0.7141 – 0.7776 และ 0.7262 – 0.8089 ตามลําดับ และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.8263
และ 0.8921 ตามลําดับ
วันเพ็ญ สมภพรุงโรจน (2547) ศึกษาและพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคใน
การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานโดยใช ก ารฝ ก อบรมแบบเพื่ อ นช ว ยเพื่ อ น พบว า องค ป ระกอบของ
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติงานประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ การเขาใจ
และยอมรับปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น การวางแผนและควบคุมดําเนินการแกไขปญหาอุปสรรค การ
รับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้น การเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และการคิดริเริ่มสรางสรรค
อดทนและเพี ย รพยายาม ซึ่ ง ภายหลั ง การฝ ก อบรมโดยผู วิ จั ย พนั ก งานกลุ ม เพื่ อ นช ว ยเพื่ อ นมี
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
พนักงานสวนหนาที่ไดรับการฝกอบรมจากกลุมเพื่อนชวยเพื่อนมีคะแนนความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานมากกวากลุมที่ไดรับการฝกอบรมจากผูวิจัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.01
อนันต นวลใหม (2549) ศึกษาปจจัยบางประการที่สงผลตอความฉลาดทางอารมณ (EQ)
และความสามารถในการเผชิญปญหาและฟนฝาอุปสรรค (AQ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอางทอง พบวา ตัวแปรปจจัยทั้งหา ไดแก เพศ การอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย การอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย การอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขัน และ
สัมพันธภาพในครอบครัว กับตัวแปรตาม คือ ความฉลาดทางอารมณ (EQ) และความสามารถในการ
เผชิญปญหาและฟนฝาอุปสรรค (AQ) ที่วิเคราะหแบบตัวแปรพหุนามมีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และคาสหสัมพันธพหุคูณที่วิเคราะหแบบตัวแปรเอกนามระหวางตัว
แปรปจจัยทั้งหากับความฉลาดทางอารมณ (R = .315) และความสามารถในการเผชิญปญหาและฟน
ฝาอุปสรรค (R = .522) มีคาสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาความแปรผันรวมกันที่
รอยละ 12.30 และ 27.20 ตามลําดับ ซึ่งคาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐานของตัวแปร
ปจจัยที่สงผลตอความฉลาดทางอารมณ คือ การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย สัมพันธภาพใน
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ครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย สวนตัวแปรปจจัยที่สงผลตอความสามารถใน
การเผชิญปญหาและฟ นฝ าอุปสรรค คือ การอบรมเลี้ยงดู แบบประชาธิ ปไตยและสัมพั นธภาพใน
ครอบครัว
การศึ ก ษางานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งทํ า ให ท ราบว า ความสามารถในการเผชิ ญ อุ ป สรรคมี
ความสัมพันธทางบวกกับการอบรมเลี้ยงดู ความสัมพันธในครอบครัว บุคลิกภาพ ความฉลาดทาง
อารมณ (EQ) สถานภาพสมรส หนวยงาน ความสําเร็จในวิชาชีพ และการปฏิบัติงาน แตเชาวน
ปญญา (IQ) ไมมีความสัมพันธกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ผูที่มีความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคสูงจะสงผลใหมีความอดทนตอการเปลี่ยนแปลงสูง ดังนั้นการพัฒนาความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคของบุคคลใหสูงขึ้น จึงจําเปนที่จะตองเริ่มในสถานที่ที่ใกลชิดกับบุคคลนั้นมากที่สุด
กอน และสําหรับนักเรียนแลวสถานที่ใกลชิดกับนักเรียนที่สุดรองลงมากจากบานก็คือโรงเรียนนั่นเอง
งานวิจัยในตางประเทศ
สตอลทซ (Stoltz. 1997: 1) ศึกษาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของพนักงานบริษัท
Deloitte & Touche, LLP. (D&T) ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใชกลุมตัวอยางซึ่งเปนพนักงาน
จํานวน 124 คน พบวา คะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของพนักงานใหมของบริษัทมี
ความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานในทางบวกและเปนตัวทํานายผลการปฏิบัติงาน สําหรับการเลื่อน
ตําแหนงของบริษัทนั้น คนที่มีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคสูงกวาไดเลื่อนตําแหนงเร็วกวาคนที่
มีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้การใหการฝกอบรม
ความสามารถในการผชิญอุปสรรคแกพนักงานใหม มีผลใหการปฎิบัติงานดีขึ้นและมีโอกาสไดรับการ
เลื่อนตําแหนงมากขึ้นดวย
Labs, Abbott. and others. (Stoltz. 1997: 9-10) ศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคในบริษัท Deloitte & Touche LLp,Minnesota Power,ADC Telecommunications and U.S.
West พบวา ผูที่มีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคจะเปนผูที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน เกิด
ผลสั ม ฤทธิ์ แ ก อ งค ก รและผู ที่ มี ค วามสามารถในการเผชิ ญ อุ ป สรรคสู ง จะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงานและมีความคิดสรางสรรคทําใหผลผลิตในการปฏิบัติงานสูงขึ้นดวย
คารรอล เวคค (Carol Dweck Quoted; cited in Stoltz. 1997: 58) ศาสตราจารยแหง
ภาควิ ช าจิ ต วิ ท ยา มหาวิ ท ยาลั ย อิ ล ลิ น อยส ซึ่ ง เป น หนึ่ ง ในคณะวิ จั ย พั ฒ นาการทางอารมณ
(Emotional Development) พบวา รูปแบบการตอบสนองตออุปสรรคและความยากลําบากของมนุษย
มีพื้นฐานและไดรับอิทธิพลจากพอแม ผูปกครอง ครูอาจารย เพื่อนและบุคคลที่ใกลชิดในชวงวัยเด็ก
นอกจากนี้ยังพบวา ครูมีอิทธิพลตอความคิดของเด็กในดานปจจัยที่สงผลตอความลมเหลวเมื่อเด็ก
ตองเผชิญกับอุปสรรคหรือปญหาที่เกิดขึ้น กลาวคือสําหรับเด็กผูหญิงจะไดรับการสอนวา สาเหตุของ
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ความลมเหลวเกิดขึ้นเพราะขาดความสามารถ สวนเด็กผูชายจะไดรับการสอนวา สาเหตุของความ
ลมเหลวเกิดขึ้นเพราะขาดแรงจูงใจ ดังนั้นจึงควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบความคิดนี้ เพื่อเสริมสราง
ใหคนมีแนวคิดที่ถูกตองเพื่อประสบความสําเร็จในอนาคตตอไป
Adversity Response Profile (ARP) Technical Supplement (2000: online) ศึกษาความ
เชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบทดสอบการตอบสนองตออุปสรรค โดยแบบทดสอบไดออกแบบ
เปนมาตราแบบ bipolar เพื่อวัดรูปแบบการตอบสนองตอเหตุการณที่เปนอุปสรรคของแตละคน โดย
ทํ า การศึ ก ษาทั้ ง สิ้ น 14 โครงการ ใช ก ลุ ม ตั ว อย า งจํ า นวน 2,414 คน ข อ คํ า ถามครอบคลุ ม
องคประกอบ 4 ดานของความสามารถในการเผชิญอุปสรรค คือ การควบคุม ความรับผิดชอบ
ผลกระทบและความอดทน ดานละ 10 ขอ พบวามีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.86 คาความเที่ยงตรง
ด า นการควบคุ ม และความรั บ ผิ ด ชอบมี ค วามสั ม พั น ธ กั น สู ง สุ ด เท า กั บ 0.55 รองลงมาคื อ ด า น
ผลกระทบและความอดทนมีความสัมพันธกันเทากับ 0.45 และดานอื่น ๆ มีความสัมพันธกันต่ํา
มารกแมน (Markman. 2001: online) ศึกษาบทบาทของความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค ซึ่งเปนการวัดความสามารถหนึ่งที่มีอยูทั่วไปในการเผชิญหนากับอุปสรรคของนักประดิษฐ
199 คน ดวยแบบทดสอบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคที่สรางโดย พอล จี. สตอลทซ
จํานวน 56 ขอ 5 มาตรา พบวา มีความแตกตางกันระหวางนักประดิษฐที่สรางองคความรูใหมกับ
นักประดิษฐที่ทํางานตามรูปแบบเดิมขององคกร การศึกษาครั้งนี้ยืนยันวา นักประดิษฐที่จดสิทธิบัตร
คือบุคคลที่มีความอุตสาหะและประสบความสําเร็จสูง โดยสามารถวัดไดจากลักษณะของการควบคุม
ที่อยูเหนืออุปสรรค ความรับผิดชอบตอผลลัพธ ขอบเขตของอุปสรรคและความอดทนตออุปสรรค
การวัดครั้งนี้เปนการวัดที่ใชรายไดของบุคคลที่วัดเปนเกณฑ
วิลเลี่ยม (Williams. 2003: Online) ศึกษาความสัมพันธระหวางหลักการตอบสนอง
อุปสรรคและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน การศึกษานี้มุงตรวจสอบความสัมพันธระหวางการตอบสนองตอ
อุปสรรคของผูอํานวยการโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ซึ่งเปนความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวาง
การตอบสนองตออุปสรรคของผูอํานวยการ ครูและความเขาใจของผูอํานวยการตอความยากลําบาก
ในการจัดการศึกษา โดยเนนความสําคัญของผูอํานวยการวามีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนผาน
ทางการบริหารภายใตวัฒนธรรมของโรงเรียน ไดแก การสนับสนุนจากสภาพการทํางานที่รวมมือกัน
ของครู เวลา การสงเสริมจากสภาพวัฒนธรรมเดิมของโรงเรียน ความยากลําบากในการตอบสนอง
ของผูอํานวยการแสดงถึงบทบาทที่สําคัญในการพัฒนา บรรยากาศ ความสําเร็จของโรงเรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน รูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชกลุมตัวอยางเปนผูอํานวยการ
โรงเรียนจํานวน 22 คน ครูจํานวน 79 คน พบวา การตอบสนองตออุปสรรคของผูอํานวยการมีผล
ตอบรรยากาศของโรงเรียน ประสิทธิภาพของครูและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
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จอหน (John. 2005: Online) ศึกษาการมองโลกในแงดี ความยากลําบากและการกระทํา :
เปรี ย บเที ย บระหว า งรู ป แบบการอธิ บ ายและความสามารถในการเผชิ ญ อุ ป สรรค การวิ จั ย นี้ มุ ง
ตรวจสอบความสั ม พั น ธ ร ะหว า งรู ป แบบการอธิ บ ายและความสามารถในการเผชิ ญ อุ ป สรรค
ความสัมพันธเชิงโครงสรางและการปฏิบัติงานในอาชีพที่ตองเผชิญกับความยากลําบากมาก ๆ เชน
การขาย พบวาความสัมพันธระหวางรูปแบบการอธิบายและความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในมิติ
การควบคุมเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดในการเชื่อมโยงรูปแบบทั้งสองเขาดวยกัน มิติการควบคุม
สามารถทํานายถึงการกระทําเชิงลบซึ่งเปนผลที่สืบเนื่องมาจากสาเหตุภายใน สามารถสรุปถึงรูปแบบ
การอธิบายไดวา การกระทําเชิงลบที่เกิดจากการเรียนรูทางสังคมนําไปสูการชวยเหลือตนเองได
นอยลงและการขาดการควบคุม ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวา รูปแบบความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคอาจมีความสมบูรณมากกวาและมีกรอบแนวคิดที่ไมเปลี่ยนแปลง สําหรับบงชี้วาผูใด
สามารถชวยเหลือตนเองไดและผูใดไมสามารถชวยเหลือตนเองได
การศึ ก ษางานวิ จั ย ดั ง กล า วข า งต น พบว า ความสามารถในการเผชิ ญ อุ ป สรรคมี
ความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน โดยความสามารถในการเผชิญอุปสรรคจะสงผลใหบุคคล
มีความสุขในการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีผลผลิตสูง มีความคิดสรางสรรค มี
ความพยายาม มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีใหแกองคกรและประสบความสําเร็จสูง ซึ่งบุคคลที่ใกลชิดกับเด็กจะ
สงผลตอความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของเด็กดวย การเรียนรูทางสังคมเชิงลบสงผลใหเด็กมี
การชวยเหลือตนเองนอยลงและขาดการควบคุม ดังนั้นการพัฒนาใหบุคคลมีความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคจึงควรเริ่มตั้งแตในวัยเด็กเพราะเปนวัยที่พรอมสําหรับเรียนรูและตองมีการเตรียมความ
พรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในโลกปจจุบัน
งานวิจัยฉบับนี้ผูวิจัยมีความเชื่อวาความฉลาดทางสติปญญา และความฉลาดทางอารมณ
เพียงสองประการอาจยังไมเพียงพอสําหรับการที่บุคคลจะประสบกับความสําเร็จได ปจจัยที่สามารถ
สงเสริมใหบุคคลเกิดความสําเร็จไดงายขึ้นนอกจากจะประกอบดวยความฉลาดทางสติปญญา (IQ)
และความฉลาดทางอารมณ (EQ) แลวยังจําเปนที่จะตองมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ)
ด ว ย เพราะความสํ า เร็ จ เป น สิ่ ง ที่ ทุ ก คนปรารถนา อี ก ทั้ ง สถานการณ ใ นโลกยุ ค ปจ จุ บัน ยั ง มี ก าร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วจนอาจสงผลใหบุคคลเกิดความยากลําบากในการดํารงชีวิตมากขึ้น
ดัง นั้ น ความสามารถในการเผชิ ญ อุป สรรคจึ ง น า จะเป น ป จ จัย ที่ สํา คัญ ที่ จ ะช ว ยให ทุ ก คนสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในโลกปจจุบันและอนาคตไดอยางมีความสุข
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2. แนวคิดเกี่ยวกับการแกปญหาตามแนวพุทธศาสตร
2.1 ความหมาย
วิธีแกปญหาตามหลักพุทธศาสตรเปนอีกวิธีหนี่งที่อาศัยหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ซึ่ง
พระพุทธเจาไดทรงตรัสรูและนํามาเผยแพรใหผูที่นับถือศาสนาพุทธไดนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติ
สําหรับการแสวงหาทางพนทุกข การแกปญหาตามหลักพุทธศาสตรมีขั้นตอนคลายกับการแกปญหา
ทางวิทยาศาสตร ซึ่งมีผูรูไดใหความเห็นที่สอดคลองกันวา วิทยาศาสตรที่แทก็คือพุทธศาสตร และ
พระพุทธศาสนาเปนวิทยาศาสตรแหงวิทยาศาสตร (Science of Sciences) โดยพระพุทธศาสนาเปน
กระบวนการแหงเหตุและผลทั้งทางวัตถุและจิตใจ ซึ่งหลักวิทยาศาสตรเปนเพียงสวนหนึ่งของพุทธ
ศาสนาเท า นั้ น เพราะเน น เฉพาะเรื่ อ งของวั ต ถุ แ ต เ พี ย งอย า งเดี ย ว ไม เ น น ทางด า นจิ ต ใจ และ
วิทยาศาสตรนั้นยังจะมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แตพระพุทธศาสนาเขาถึงซึ่งความ
จริงอันสูงสุดแลวจึงไมจําเปนที่จะตองมีการแกไขปรับปรุงใด ๆ อีกแลว (กนฺตสาโรภิกขุ. 2522: 35-36;
จํานงค ทองประเสริฐ. 2519: 156)
พระเทพวิสุทธิเมธี (2515: 387-408) กลาวถึงการแกปญหาวา ปญหาของคนเราประกอบ
ไปดวยฝายทางกายและจิต การแกปญหาทางกายนั้น แมวาแกไดโดยไมสมบูรณก็จะรูสึกเปนทุกข
ทางจิต คือไมไดอยางใจ ความไมพอกับความตองการ ความวิตกกังวล ผูที่แกปญหาทางกายได
สําเร็จมักจะคิดวาปญหาหมดแลว แตความจริงไมหมด ผูที่แกปญหาทางจิตไดสําเร็จมักจะแกปญหา
ดานอื่น ๆ ไดดวย และการแกปญหาทุกอยางจะตองแกที่รากฐาน ซึ่งก็คือ ศีลธรรม ทุกสิ่งทุกอยางมี
ปญหามาจากการไรซึ่งศีลธรรม ถาแกปญหาศีลธรรมไดหมดดวยการทําใหมีศีลธรรมแลว ปญหา
ตาง ๆ ก็ยอมหมดไปดวย
พระราชวินยาภรณ (2520: 62-63) และธัมมานุสารี (2522: 22) ไดใหขอคิดวา บุคคลตาง
รับทุกขไมเทากัน การจะแกทุกขหรือปญหาไดนั้นตองใชทางสายกลาง คือ มัชฌิมาปฏิปทา อันไดแก
ศีล (การตัดความโลภ) สมาธิ (การตัดความโกรธ)และปญญา (การตัดความหลง) ซึ่งผูที่มีปญญา
เทานั้นจึงจะสามารถเผชิญกับความทุกขได
ดังนั้นการแกปญหาจึงเปนการแกไขทุกขที่เกิดขึ้นกับบุคคลผูซ่งึ รับรูวาเกิดทุกข โดยเกิดขึ้นได
ทั้งทางรางกายและจิตใจ การแกไขสามารถกระทํ าไดดวยวิ ธีการที่ หลากหลาย แตแนวทางของ
พระพุทธศาสนาใชวิธีทางสายกลางเพื่อใหปญหานั้นหมดไป ซึ่งงานวิจัยฉบับนี้ใหความสนใจกับ
วิธีการแกปญหาตามแนวทางของพระพุทธศาสนาที่เรียกวา อริยสัจ 4 ซึ่งจะไดกลาวถึงตอไป
2.2 อริยสัจ 4
พุทธศาสนาเปนศาสนาแหงเหตุและผล สิ่งที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัสรู เปน
ความจริ ง อั น ประเสริ ฐ หรื อ หลั ก ความจริ ง ที่ ทํ า ให ค นเป น ผู ป ระเสริ ฐ ซึ่ ง หลั ก ธรรมที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด

61
ครอบคลุมหลักธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนา และเปนหลักสําคัญในการแกปญหาชีวิตนั้นก็คือ
“อริยสัจ 4”
2.2.1 ความหมาย
เมื่ อ กล า วถึ ง ความหมายของอริ ย สั จ 4 นั้ น มีผู ให ความหมายไวห ลายท า นด ว ยกั น ซึ่ ง
สามารถสรุปไดวา อริยสัจ 4 หมายถึง ความจริงอันประเสริฐ ความจริงของพระอริยะ ความจริงทีท่ าํ
คนใหเปนผูประเสริฐหรืออริยบุคคลมี 4 ประการ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธและมรรค อีกทั้งเปนชื่อธรรม
ที่ สํ า คั ญ อย า งยิ่ ง หมวดหนึ่ ง ในพระพุ ท ธศาสนา ซึ่ ง เป น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ป ญ หาของชี วิ ต และวิ ธี ก าร
แกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ โดยความทุกขเปนปญหาที่ทุกคนตองเผชิญ การแกปญหาจะตอง
ดําเนินไปตามหลักของเหตุผล และใชสติปญญาพิจารณาหรือจัดระบบความคิดที่ดําเนินการอยางเปน
ขั้นตอนใหถูกตองตามเหตุของปญหานั้น ๆ แลวดับที่เหตุ ปญหาจึงจะคลี่คลายหรือดับลงได วิธีการ
ของอริยสัจจึงเปนแนวทางแหงการแกปญหาทุกประการที่เกิดขึ้น (พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ.
2530: 526-539; วศิน อินทสระ. 2530: 4-5; บูรชัย ศิริมหาสาคร. 2539: 20-24; ปญญา นันทภิกขุ.
2538: 9-12; พระธรรมปฎก. 2546: 155, 328; พระธรรมกิตติวงศ. 2548: 1278) ซึ่งหลักการสําคัญ
ของอริยสัจทั้ง 4 ประการดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้
1. ทุกข หมายถึง ความไมสบายกาย ไมสบายใจ ความเศราโศกเสียใจ เปน
สภาพบีบคั้นจิตใจที่ทนไดยากยิ่ง ทุกขตามความหมายนี้ไดแก สภาวทุกขและปกิณกทุกข อันเกิด
จากขันธ 5 และไตรลักษณ จึงเปนสภาวะทีจ่ ะตองกําหนดรู เรียกวา ธรรมที่ควรรู (ปริญเญยยธรรม)
2. ทุกขสมุทัย เรียกสั้น ๆ วา สมุทัย หมายถึง สาเหตุที่ทําใหความทุกขเกิดขึ้นหรือ
สาเหตุแหงปญหา ไดแก ตัณหา ความอยาก 3 อยาง คือ กามตัณหา (อยากได) ไดแก ความอยาก
ไดสิ่งที่นารัก นาใคร นาปรารถนา ภวตัณหา (อยากมีอยากเปน) ไดแก ความอยากเปนนั่นเปนนี่หรือ
อยากเกิด อยากมีอยูตลอดไป และวิภวตัณหา (อยากไมมีไมเปนอยางที่มีอยูเปนอยู) ไดแก ความ
อยากไมเปนนั่นไมเปนนี่ทั้งที่เปนหรือมีอยูแลว อยากตายใหพน ๆ ไป จึงเปนสภาวะที่จะตองละ
เรียกวา ธรรมที่ควรละ (ปาตัพพธรรม)
3. ทุกขนิโรธ เรียกสั้น ๆ วา นิโรธ หมายถึง ความดับทุกข คือสภาวะที่ทุกขดับไป
หรือการปราศจากทุกข อันเปนผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามมรรคมีองค 8 และยังเปนเปาหมายของ
การแกปญหาหรือการพัฒนาตนใหเปนคนดีที่สมบูรณ จึงเปนสภาวะที่ตองทําความเขาใจใหแจงชัด
เรียกวา ธรรมที่ควรบรรลุ (สัจฉิกาตัพพธรรม)
4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เรียกสั้น ๆ วา มรรค หมายถึง ขอปฏิบัติที่เปนเหตุให
บรรลุถึงความดับทุกข 8 ประการ ซึ่งเรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางสายกลาง หรือมรรคมีองค 8
คือ สัมมาทิฐิ (เห็นชอบ) สัมมาสังกัปปะ(ดําริชอบ) สัมมาวาจา(เจรจาชอบ) สัมมากัมมันตะ(ทําการ
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งานชอบ) สั ม มาอาชี ว ะ(เลี้ ย งชี พ ชอบ) สั ม มาวายามะ(เพี ย รชอบ) สั ม มาสติ ( ระลึ ก ชอบ)และ
สัมมาสมาธิ(ตั้งจิตมั่นชอบ) ซึ่งสามารถสรุปรวมเปน ไตรสิกขา อันไดแก ศีล สมาธิและปญญา ซึ่ง
เปนกระบวนการปฏิบัติหรือกระบวนการพัฒนาแบบบูรณาการ 3 ดาน คือ ศีล เปนหลักการพัฒนา
ความมีระเบียบในการดําเนินชีวิตรวมกันในสังคมหรือความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางสังคม สมาธิ
เปนหลักการพัฒนาจิตใจใหมีสมรรถภาพและประสิทธิภาพในการคิดพิจารณาตัดสินใจกระทําหรือไม
กระทําการใด ๆ ปญญา เปนหลักการพัฒนาความรูความเขาใจ รูจักสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง
และสามารถแยกแยะวิเคราะหสืบสาวหาสาเหตุของสิ่งทั้งหลายไดชัดเจน จึงเปนสภาวะที่ตองลงมือ
ปฏิบัติดวยตนเองจึงจะนําไปสูความดับทุกขได เรียกวา ธรรมที่ควรเจริญ (ภาเวตัพพธรรม)
2.2.2 กิจในอริยสัจ 4 (The functions concerning the Four Noble Truths)
กิจในอริยสัจ 4 คือหนาที่พึงกระทําตออริยสัจ 4 แตละอยาง ขอปฏิบัติใหถูกตองและเสร็จ
สิ้นในอริยสัจ 4 แตละอยาง จึงจะชื่อวารูอริยสัจหรือเปนผูตรัสรูแลว ประกอบดวย (พระธรรมปฎก.
2546 : 156)
1. ปริญญา เปนกิจในทุกข (ตามหลักวา ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ปริฺเญยฺยํ) หรือทุกขควร
กําหนดรู คื อ ควรศึกษาใหรูจักให เขา ใจชัดตามสภาพที่เปนจริ ง ไดแก การทําความเข าใจและ
กําหนดขอบเขตของปญหา
2. ปหานะ เปนกิจในสมุทัย (ตามหลักวา ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจํ ปหาตพฺพํ) หรือ
สมุทัยควรละ คือ กําจัด ทําใหหมดสิ้นไป ไดแก การแกไขกําจัดตนตอของปญหา
3. สัจฉิกิริยา เปนกิจในนิโรธ (ตามหลักวา ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจํ สจฺฉิกาตพฺพํ)
หรือ นิโรธควรทําใหแจง คือ เขาถึงหรือบรรลุ ไดแก การเขาถึงภาวะที่ปราศจากปญหา บรรลุ
จุดหมายที่ตองการ
4. ภาวนา เปนกิจในมรรค (ตามหลักวา ทุกฺขนิโรธคามีนี ปฎิปทา อริยสจฺจํ ภา
เวตพฺพํ) หรือมรรคควรเจริญ คือ ควรฝกอบรม ลงมือปฏิบัติ กระทําตามวิธีการที่จะนําไปสูจุดหมาย
ไดแก การลงมือแกไขปญหา
ในการปฏิบัติธรรมตามหลักอริยสัจ 4 จะตองใหอริยสัจแตละขอสัมพันธตรงกันกับกิจแต
ละอยาง จึงจะเปนการแสดงและปฏิบัติโดยชอบ ดังตาราง 7
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ตาราง 7 ความสัมพันธระหวางอริยสัจ 4 กับกิจในอริยสัจ 4
อริยสัจ 4
(แนวคิดอันตองนําไปปฏิบัติ)
1. ทุกข : ความทุกข สภาพที่ทนไดยาก สภาวะ
ที่บีบคั้น ขัดแยง บกพรอง ขาดแกนสารและ
ความเที่ยงแท ไมใหความพึงพอใจที่แทจริง
ไดแก ชาติ ชรา มรณะ การประจวบกับสิง่ อันไม
เปนที่รกั การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ความ
ปรารถนาไมสมหวัง (อุปาทานขันธ 5)
2. สมุทัย : เหตุเกิดแหงทุกข สาเหตุใหทุกขเกิด
ไดแก ตัณหา 3 คือ กามตัณหา ภวตัณหาและ
วิภวตัณหา
3. นิโรธ : ความดับทุกข ไดแก ภาวะทีต่ ัณหาดับ
สิ้นไป ภาวะทีเ่ ขาถึงเมื่อกําจัดอวิชชาสํารอก
ตัณหาสิ้นแลว ไมถกู ยอม ไมติดของ หลุดพน
สงบ ปลอดโปรง เปนอิสระ คือ นิพพาน
4. มรรค : ปฏิปทาที่นาํ ไปสูค วามดับแหงทุกข ขอ
ปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ไดแก
มัชฌิมาปฏิปทา แปลวา ทางสายกลาง มรรคมี
องค 8 นี้ สรุปลงในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ
ปญญา

กิจในอริยสัจ 4
(หนาที่อนั พึงกระทําตออริยสัจ)
1. ปริญญา เปนขั้นแถลงปญหาที่จะตองทํา
ความเขาใจและรูขอบเขต

2. ปหานะ เปนขั้นวิเคราะหและวินิจฉัยมูลเหตุ
ของปญหา ซึง่ จะตองแกไขกําจัดใหหมดสิ้นไป
3. สัจฉิกิริยา เปนขัน้ ชี้บอกภาวะปราศจาก
ปญหา อันเปนจุดหมายที่ตอ งการ ใหเห็นวาการ
แกปญหาเปนไปไดและจุดหมายนั้นควรเขาถึง
ซึ่งจะตองทําใหสําเร็จ
4. ภาวนา เปนขั้นกําหนดวิธีการ ขั้นตอน และ
รายละเอียดทีจ่ ะตองปฏิบัติในการลงมือแกปญหา

ที่มา : พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). (2546). พุทธธรรม. (ฉบับปรับปรุงและขยายความ). พิมพครั้งที่
11. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หนา 901-902
จากความสัมพันธระหวางอริยสัจ 4 ซึ่งเปนแนวคิดที่ตองนําไปปฏิบัติกับกิจในอริยสัจ 4 ซึ่ง
เปนหนาที่อันพึงกระทําตออริยสัจนั้นทําใหทราบวา การแกไขเพื่อใหหลุดพนจากปญหาไดนั้นจะตอง
กระทํ า เป น ลํา ดั บ ขั้ น ตอน โดยเริ่ ม จากการทํ า ความเข า ใจกั บ ป ญหาที่ เ กิ ด ขึ้ น เสี ย ก อ นจากนั้ น จึ ง
วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาและกําหนดเปาหมายที่ทําใหปลอดจากปญหา และขั้นสุดทายจึงเปน
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การกําจัดปญหาใหหมดไปดวยการกําหนดวิธีการและปฏิบัติเพื่อแกไขปญหานั้น เมื่อมีปญหาหรือ
อุปสรรคเกิดขึ้นบุคคลยอมตองหาทางที่จะกําจัดปญหาหรืออุปสรรคใหหมดไปโดยเร็ว
2.3 คุณคาและความสําคัญของอริยสัจ
หลักอริยสัจ 4 นอกจากเปนคําสอนที่ครอบคลุมหลักธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนา ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแลว ยังมีคุณคาเดนที่นาสังเกตและมีความสําคัญอีกหลายประการ ซึ่ง
สามารถสรุปไดดังนี้
1. เปนวิธีการแหงปญญา ซึ่งดําเนินการแกปญหาตามระบบและเชื่อมโยงระหวางเหตุ
และผล 2 คู คือ
คูที่ 1 ทุกขกับสมุทัย โดยทุกขเปนผล และ สมุทัยเปนเหตุ
คูที่ 2 นิโรธกับมรรค โดยนิโรธเปนผล และ มรรคเปนเหตุ
ดวยวิธีคิดที่ตองใชปญญาพิจารณาจากผลไปหาเหตุ โดยยึดหลักวา สิ่งที่เกิดขึ้นหรือ
ปรากฎขึ้นทุกสิ่งยอมมาจากเหตุของมัน ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นถือวาเปนผลเมื่อศึกษาจนรูชัดวา ผลเปน
อะไรก็สามารถสืบสาวไปหาเหตุได ซึ่งเปนระบบวิธีแบบอยางสําหรับการแกปญหาตาง ๆ
2. เป นการแก ปญ หาและจัดการกับชีวิตของคนอย างเปน ขั้ นตอน ด ว ยปญญาของ
มนุษยเอง โดยนําเอาหลักความจริงที่มีอยูตามธรรมชาติมาใชประโยชน ไมตองอางอํานาจดลบัลดาล
ของตัวการพิเศษเหนือธรรมชาติหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใด ๆ ไดแก
- ทุกข เปนตัวปญหา ตองศึกษาใหรูชัดแจงวาเปนอยางไร เชนไร
- สมุทัย เปนสาเหตุของปญหา ตองทําความเขาใจและละใหได
- นิโรธ เปนเปาหมายในการแกปญหาที่ตองทําใหบรรลุ
- มรรค เปนวิธีแกปญหาที่ตองลงมือปฏิบัติใหถูกตอง
3. เปนความจริงที่เกี่ยวของกับชีวิตของคนทุกคน ไมวามนุษยจะเตลิดออกไปเกี่ยวของ
สัมพันธกับสิ่งที่อยูหางไกลตัวกวางขวางมากมายเพียงใดก็ตาม แตถาเขายังจะตองมีชีวิตที่มีคุณคา
และสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบตัวอยางมีผลดีแลว เขาจะตองเกี่ยวของและใชประโยชนจากหลัก
ความจริงนี้ตลอดไป
4. เปนหลักความจริงกลาง ๆ ที่ติดเนื่องอยูกับชีวิต หรือเปนเรื่องของชีวิตเองแท ๆ ไมวา
มนุษยจะสรางสรรคศิลปวิทยาการหรือดําเนินกิจการใด ๆ ขึ้นมาเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาความ
เปนอยูของตนและไมวาศิลปวิทยาการหรือกิจการตาง ๆ นั้นจะเจริญขึ้น เสื่อมลง สูญสลายไปหรือเกิด
มี ใ หม ม าแทนอย า งไร ๆ ก็ ต าม หลั ก ความจริ ง ที่ เ รี ย กว า อริ ย สั จ นี้ ก็ จ ะคงยื น ยง ใหม แ ละใช เ ป น
ประโยชนไดตลอดทุกกาล
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5. เปนแมแบบและพื้นฐานของธรรมทั้งหลาย เพราะธรรมทั้งหลายสามารถอธิบายตาม
หลักอริยสัจ 4 ไดทั้งหมด เชน ความโกรธ สามารถอธิบายไดวา ความโกรธเปนอยางไร เหตุเกิด
แหงความโกรธคืออะไร เมื่อดับความโกรธไดจะเปนอยางไร วิธีปฏิบัติดับความโกรธเปนอยางไร
เปนตน และธรรมทั้งหลายสามารถจัดเขาในกรอบของอริยสัจ 4 ไดทั้งหมดดวยเชนเดียวกัน คือ
ธรรมที่ควรรูจัดเขาในทุกข ไดแก ขันธ 5 ธาตุ 4 และไตรลักษณ เปนตน ธรรมที่ควรละจัดเขาใน
สมุทัย ไดแก หลักกรรม อกุศลกรรมบถ 10 อบายมุข 6 และวิตก เปนตน ธรรมที่ควรบรรลุจัดเขาใน
นิโรธ ไดแก ความสุขและภาวนา เปนตน ธรรมที่ควรเจริญจัดเขาในมรรค ไดแก ดรุณธรรม 6 กุศล
กรรมบถ 10 สติปฏฐาน 4 กุลจิรัฏฐิติธรรม 4 มงคลชีวิต 38 พละ 5 และสัปปุริสธรรม 7 เปนตน
2.4 วิธีคิดแบบอริยสัจ 4
วิธีคิดแบบอริยสัจ 4 เรียกตามโวหารธรรมไดวา วิธีแหงความดับทุกข เปนวิธีคิดแบบหลัก
อยางหนึ่งในวิธีคิดตามหลักพุทธธรรม (วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ) เพราะสามารถขยายใหครอบคลุม
วิธีคิดแบบอื่น ๆ ไดทั้งหมด มีลักษณะทั่วไป 2 ประการคือ (พระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ ปยุตฺ
โต). 2549: 52-55)
1. เปนวิธีคิดตามเหตุและผล หรือเปนไปตามเหตุและผล โดยสืบสาวจากผลไปหาเหตุ
แลวแกไขและทําการที่ตนเหตุ จัดเปน 2 คู คือ
คูที่ 1 ทุกขเปนผล เปนตัวปญหา เปนสถานการณที่ประสบ ซึ่งไมปรารถนาหรือตองการ
พบ
สมุทั ย เปน เหตุ เปน ที่มาของปญ หา เปน จุดที่จ ะต อ งกําจัด หรื อแก ไข จึงจะพน จาก
ปญหาได
คูที่ 2 นิโรธเปนผล เปนภาวะสิ้นปญหา เปนจุดหมายซึ่งตองการจะเขาถึง
มรรคเปนเหตุ เปนวิธีการ เปนขอปฏิบัติที่ตองกระทําในการแกไขสาเหตุ เพื่อบรรลุ
จุดหมายคือภาวะสิ้นปญหา อันไดแกความดับทุกข
2. เปนวิธีคิดที่ตรงจุดตรงเรื่อง ตรงไปตรงมา มุงตรงตอสิ่งที่จะตองทําตองปฏิบัติตอง
เกี่ ย วข อ งของชี วิ ต ใช แ ก ป ญ หา ไม ฟุ ง ซ า นออกไปในเรื่ อ งฟุ ง เฟ อ ที่ สั ก ว า คิ ด เพื่ อ สนองตั ณ หา
มานะทิฏฐิ ซึ่งไมอาจนํามาใชปฏิบัติ ไมเกี่ยวกับการแกไขปญหา
วิธีคิดแบบนี้ตอเนื่องกันกับวิธีคิดแบบสามัญลักษณอันเปนวิธีคิดแบบหนึ่งในวิธีคิดทั้ง 10
วิธีของวิธีคิดตามหลักพุทธธรรม (วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ) คือ เมื่อประสบปญหาไดรับความทุกข
และเมื่อสามารถวางใจตอสถานการณไดอยางถูกตองตามวิธีคิดแบบสามัญลักษณ ขั้นแรกคือ รูเทา
ทันและยอมรับความจริง จากนั้น เมื่อจะปฏิบัติดวยปญญาเพื่อแกไขปญหาตามวิธีปฏิบัติในขั้นที่สอง
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คือ แกไขและทําการไปตามเหตุปจจัย ซึ่งเปนขั้นปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายโดยสอดคลองกับความเปนจริง
ของธรรมชาติ
2.4.1 หลักการสําคัญของวิธีคิดแบบอริยสัจ 4
วิธีคิดแบบอริยสัจ 4 หรือคิดแบบแกปญหามีหลักการสําคัญที่ตองรูและเขาใจใหเกิด
ความชัดเจน อันจะเปนแนวทางในการนําวิธีคิดแบบนี้ไปใชแกปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน อยาง
เปนระบบดังนี้
1. เริ่ม ตน จากปญ หาหรือความทุกขที่ประสบ โดยกําหนดรู ทํ า ความเขา ใจกับ
ปญหาหรือความทุกขนั้นใหชัดเจน
2. สืบคนหาสาเหตุเพื่อเตรียมแกไขปญหาหรือทุกขนั้น
3. กําหนดเปาหมายใหชัดเจนวาคืออะไร จะเปนไปไดหรือไม และเปนไปไดอยางไร
โดยการกระทําไปพรอม ๆ กับการสืบคนสาเหตุ
4. คิดและพิจารณาถึงแนวทางหรือวิธีปฏิบัติที่สามารถจะกําจัดสาเหตุของปญหา
โดยสอดคลองกับการที่จะบรรลุจุดหมายที่กําหนดไว
2.4.2 หลักอริยสัจ 4 และวิธีปฏิบัติ
ในการคิดตามวิธีแบบนี้จะตองคํานึงถึงกิจหรือหนาที่ที่พึงปฏิบัติตออริยสัจ 4 แตละขอ
อยางถูกตองดวย ดังนี้
ขั้นที่ 1 ทุกข คือ สภาพปญหา ความคับของ ติดขัด กดดัน บีบคั้น บกพรอง ที่เกิดมี
แกชีวิตหรือที่คนไดประสบ หนาที่นั้นเพียงกําหนดรู คือทําความเขาใจและกําหนดขอบเขตใหชัดเจน
และวางใจในทาทีแบบรูเทาทันตามความเปนจริงเทานั้นเหมือนอยางแพทยกําหนดรูหรือตรวจใหรูวา
เปนอาการของโรคอะไร เปนที่ไหนเทานั้น เมื่อรูและเขาใจปญหานั้น ๆ แลวจึงกาวตอไปยังขั้นที่สอง
ตอไป
ขั้นที่ 2 สมุทัย คือ เหตุเกิดแหงทุกข หรือสาเหตุของปญหา ไดแก เหตุปจจัยตาง ๆ ที่
สั ม พั น ธ ขั ด แย ง ส ง ผลสื บ ทอดกั น มาจนปรากฏเป น สภาพบี บ คั้ น กดดั น คั บ ข อ ง ติ ด ขั ด อึ ด อั ด
บกพรอง ในรูปตาง ๆ แปลก ๆ กันไป หนาที่ในขั้นนี้จะตองคนใหพบดวยการพิจารณาสืบสาวหา
สาเหตุและปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของและสงผลสืบตอกันมาดวยการวิเคราะหและวินิจฉัยที่มูลเหตุของ
ปญหา
ขั้นที่ 3 นิโรธ คือ ความดับทุกข ความพนทุกข ภาวะไรทุกข ภาวะพนปญหา หมดหรือ
ปราศจากปญหา ในขั้นนี้จะตองกําหนดใหไดวา จุดหมายที่ตองการคืออะไร การที่ปฏิบัติอยูนี้หรือจะ
ปฏิบัติเพื่ออะไร จะทํากันอยางไร จุดหมายนั้นมีความเปนไปไดหรือไม ถามีความเปนไปไดจะเปน
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อยางไร มีหลักการในการเขาถึงจุดหมายอยางไร มีจุดหมายรองหรือจุดหมายลดหลั่นในแตละขัน้ ตอน
อยางไรบาง
ขั้นที่ 4 มรรค คือ ทางดับทุกข ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกขหรือวิธีแกไขปญหา ไดแก
วิธีก ารและรายละเอี ยดสิ่ ง ที่ จ ะต อ งปฏิ บัติ เพื่อกํา จัด เหตุ ปจจัย ของป ญ หา ใหเ ขา ถึง จุด หมายที่
ตองการ ดวยการกําหนด วางแนวทาง วิธีการ แผนการและรายละเอียดของสิ่งที่จะตองทํา ซึ่งจะ
ชวยใหแกไขสาเหตุของปญหาไดสําเร็จ โดยสอดคลองกับจุดหมายที่กําหนดไวแลว
2.5 การจัดการเรียนรูกับอริยสัจ 4
การจัดกิ จกรรมการเรี ย นรูตามหลัก อริ ย สั จ 4 เป น วิธีก ารสอนแบบพุ ท ธวิ ธีห นึ่ง ซึ่ง เป น
หลักธรรมที่พระพุทธเจาทรงคนพบและตั้งอยูบนปรัชญาพื้นฐาน 4 ประการ คือ (พระเทพเวที
(ประยุทธ ปยุตฺโต). 2532: 1-8)
1. จุดมุงหมายของการศึกษา ไดแก การฝกอบรมผูเรียนใหพัฒนาสติปญญามีเจตคติที่
ถูกตอง มีความรูความเขาใจตอการดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีคุณภาพ
2. การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดวยตัวของผูเรียนเอง ผูสอนเปนเพียงผูคอยแนะนํา ชวยเหลือ
ดวยการสรรหาวิธีการและใชสื่อการสอนตาง ๆ เขาชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ผูเรียนมีบทบาทสําคัญตอการเรียนการสอน เพื่อใหการเรียนรูเกิดขึ้นแกตน จึงตอง
เปนผูที่ลงมือปฏิบตั ิและมีสวนรวมในการศึกษาคนควาหาความรูใหมากที่สุด
4. ผูเรียนตองมีอิสระในการใชความคิด การอภิปราย ซักถามและสืบคนขอสงสัย
นอกจากนี้การจัดการเรียนรูตามหลักอริยสัจ 4 ยังเปนวิธีการที่ผูเรียนประสบกับปญหาและ
คนหาวิธีแกไขปญหาดวยตนเอง ซึ่งชวยใหผูเรียนไดฝกคิดและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น การใชหลัก
อริยสัจ 4 มาประยุกตกับการจัดการเรียนรูบอยครั้งจะชวยใหผูเรียนคิดเปนและแกปญหาเปน เมื่อพบ
กับปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันก็จะไมตระหนกหรือตกใจ แตจะสามารถแกไขปญหาไดโดยทันที
และการแกไขปญหาที่ดีนั้นจําเปนตองอาศัยการตัดสินใจที่ดีตามแนวทางดังนี้ (สาโรช บัวศรี. 2528:
8-10)
1. พิจารณาถึงปญหาที่เกิดขึ้นใหแนใจวาเปนปญหาที่แทจริง หรือเปนเพียงผลของ
ปญหาที่เกิดขึ้นเทานั้น
2. พยายามแสวงหาขอมูลหรือขอเท็จจริงที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกับปญหานั้น
3. นําขอมูลหรือขอเท็จจริงที่คนพบ นํามาพิจารณารวมกันกับปญหาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง
อาจชวยใหมองเห็นสาเหตุของปญหานั้นชัดเจนขึ้น
4. กําหนดวิธีการแกไขปญหา ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
5. เลือกวิธีการแกไขปญหาที่เหมาะสมที่สุด
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6. วางแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับวิธีการแกไขปญหาที่ตกลงใจเลือกไว
สําหรับปจจัยที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักอริยสัจ 4 นั้น ประกอบดวย
เนื้อหาที่ใชในการสอน ผูเรียนและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งสามารถจําแนกถึง
แนวทางการปฏิบัติไดดังนี้
1. เนื้อหาที่ใชสอน
1.1 สอนจากเรื่องงาย ๆ ไปสูเรื่องที่มีความสลับซับซอนมากขึ้น โดยตองมีความ
ตอเนื่องสัมพันธกันตามลําดับ
1.2 ควรสาธิตใหผูเรียนไดเห็นและฟงดวยตนเองในเรื่องที่สอน โดยการสาธิตใหเห็น
ของจริง
1.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหตรงตามเนื้อหา
1.4 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนเกิดความเขาใจอยางพอเหมาะพอดีไมยัด
เยียดเนื้อหามากเกินไปจนผูเรียนรับไมไหว
1.5 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความรูความสามารถของผูสอน
2. ผูเรียน
2.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของ
ผูเรียน ดวยการสงเสริมใหผูเรียนทุกคนไดมีโอกาสประสบความสําเร็จในการเรียนตามจุดประสงคการ
เรียนรูที่ไดกําหนดไว
2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติและศึกษา
คนควาดวยตนเอง
2.3 กิจกรรมการเรียนการสอนตองใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียน เปดโอกาสให
ผูเรียนไดอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ
2.4 ผูสอนควรเอาใจใสผูเรียนที่สมควรไดรับความสนใจพิเศษตามความเหมาะสม
3. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3.1 สรางบรรยากาศในการเรียนใหเกิดความเพลิดเพลิน ไมตึงเครียดหรืออึดอัดใจ
และใหเกียรติผูเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดความมั่นใจในตนเอง
3.2 ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยความตั้งใจและใหความสําคัญกับผูเ รียน
ทุกคน
2.6 การประยุกตกิจของอริยสัจ 4 มาใชในการจัดการเรียนรู
สาโรช บัวศรี (2526: 6) กลาวถึง การประยุกตกิจของอริยสัจ 4 เปนวิธีการสอน เปนการ
อนุโลมและปรุงแตงเพื่อความสะดวกในการนําไปปฏิบัติหรือเพื่อใหเหมาะสมสําหรับการนําไปใชใน
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โรงเรี ย นหรื อ สถานศึ ก ษา ซึ่ ง ประยุ ก ตจ ากกิจ หรื อข อ ปฏิบั ติใ นขั้ น ต า ง ๆ ของอริ ย สั จ 4 โดยมิ ไ ด
ประยุกตจากหลักอริยสัจ 4 โดยตรง สามารถแสดงไดดังตาราง 8
ตาราง 8 ขัน้ ของอริยสัจและการจัดการเรียนรูตามขั้นทั้งสี่ของอริยสัจ
อริยสัจ
1. ทุกข

กิจในอริยสัจ
1. ปริญญา

2. สมุทัย

2. ปหานะ

3. นิโรธ

3. สัจฉิกิริยา

4. มรรค

4. ภาวนา

การจัดการเรียนรูตามขั้นทั้งสี่ของอริยสัจ
1. ขั้นกําหนดปญหา (ขัน้ ทุกข)
นักเรียนศึกษาพิจารณาถึงปญหาที่เกิดขึ้นอยางรอบคอบและ
พยายามกําหนดขอบเขตของปญหาที่ตองคิดหาแนวทางแกไข
2. ขั้นตัง้ สมมติฐาน (ขัน้ สมุทัย)
- นักเรียนพิจารณาถึงสาเหตุของปญหาวามีอะไรบาง
- นักเรียนทําความเขาใจถึงการแกไขปญหานั้นจําเปนที่
จะตองกําจัดหรือขจัดที่ตัวเหตุหรือสาเหตุของปญหานัน้
- นักเรียนคิดและกําหนดวิธีการที่อาจเปนไปไดแกไขปญหา
ตามสาเหตุ ดวยการกําหนดสิ่งที่จะตองกระทําเปนขอ ๆ
3. ขั้นการทดลองและเก็บขอมูล (ขั้นนิโรธ)
- นักเรียนลงมือปฏิบัติหรือทําการทดลองดวยตัวเองตามวิธที ี่
ไดคิดและกําหนดไว
- นักเรียนบันทึกผลการปฏิบัติหรือทดลองที่ไดกระทําไปแลว
4. ขั้นวิเคราะหขอมูลและสรุปผล (ขั้นมรรค)
- นักเรียนนําผลที่ไดจากการปฏิบัติไปแลวทั้งหมดทีไ่ ดจด
บันทึกไวมาพิจารณาวิเคราะหและเปรียบเทียบถึงผลที่สามารถ
แกไขปญหาไดสําเร็จอยางแทจริง
- นักเรียนสรุปผลการปฏิบัติที่ประสบความสําเร็จซึง่ สามารถ
แกไขปญหาไดนั้นไวอยางละเอียดและเปนระบบ เพื่อเปน
แนวทางในการแกไขปญหาตอไป

ที่มา : สมใจ มีสมวิทย. (2548). การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
อริยสัจ 4. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. หนา 9-10.

70
จากตารางพบวา การจัดการเรียนรูที่ประยุกตจากกิจของอริยสัจ 4 นั้นเปนการจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งผูเรียนจะเกิดการเรียนรูไดจากการคิดและลงมือปฏิบัติดวยตนเอง อันสงผล
ใหเกิดการสรางองคความรูไดดวยตนเอง ดังนั้นการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัด
ความสนใจและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนไดอยางเต็มที่ จึงควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดและ
เลือกเรียนรูดวยตนเองซึ่งสอดคลองกับแนวคิดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
นอกจากนี้ กองแกว เจริญอักษร (2541: 20-28) เสนอทักษะและกระบวนการทํางานตาม
ขั้นทั้ง 4 ของอริยสัจสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการจัดการเรียนรูเพื่อแกปญหาดวยการใชคําถาม
ดังตาราง 9
ตาราง 9 ทักษะและกระบวนการทํางานตามขั้นทั้ง 4 ของอริยสัจ 4
เนื้อหาเรื่องอริยสัจ 4
1. ทุกข
(ปญหา, ขอมูล)

คําถามที่ใชในการสอน
แนวคําถามไดแก
- เรากําลังศึกษาเรื่องอะไร
- คืออะไร
- เรื่องเปนอยางไร
- ปญหาอะไร- ไดขอสรุป
(แนวคิด) วาอยางไร

2. สมุทัย
(สาเหตุทที่ าํ ใหทกุ ขเกิด)
(สาเหตุของปญหา)

แนวคําถามไดแก
- สาเหตุเกิดจากอะไร
- เกิดไดอยางไร
- ทําไมจึงเกิดขึ้น
- มีผลอะไรตอไปอีก
- สรุปไดวาอยางไร

คําตอบ
ทุกข – คือ ความไมสบายกาย
ทุกข – คือ ความไมสบายใจ
ทุกข – คือ ความทนอยูในสภาพเดิม
ไมได
สรุป – ชีวิตของเราจะตองประสบกับ
สิ่งเหลานีท้ ุกคน
ประยุกต – ปญหาที่เราประสบอยูใน
ขณะนี้ คือ
- ขอมูลที่เราศึกษา สรุปวา.....
สาเหตุของความทุกขเกิดจากตัณหา
คือความอยาก
กามตัณหา – อยากได
ภวตัณหา – อยากเปนอยางนี้
อยางนัน้
วิภาวตัณหา – อยากไมเปนอยางนี้
อยางนัน้
สรุป - ตัณหาทําใหเกิดกรรม(การระ
ทํา)
- กรรมทําใหเกิดการเวียนวาย
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ตาราง 9 (ตอ)
เนื้อหาเรื่องอริยสัจ 4

3. นิโรธ
(ความดับทุกข)
(ภาวะปลอดทุกข ดับ
ปญหาอยางมีเปาหมาย)

4. มรรค
(ทางใหถงึ ความดับทุกข)
(แนวปฏิบัติ)

คําถามที่ใชในการสอน

คําตอบ
ตายเกิด ชีวิตวนเวียนอยูเชนนี้
ประยุกต - แมปญหาของเราเองก็มี
สาเหตุและมีผลตอเนื่องดังนีค้ ือ.....
แนวคําถามไดแก
แกได - หลักการคือตองดับที่เหตุนั้น
- ปญหานี้แกไขไดไหม
(ดับทุกขคือ ดับตัณหา = ดับการเวียน
วายตายเกิด)
- มีหลักการอยางไร
-แนวทางแกไขระยะสั้น, ยาว มี สรุป – ควรเริ่มตั้งแตเดี๋ยวนี้ คือ ไมเห็น
แกตัว, ลดละกิเลศตามหลักไตรสิกขา
หรือไม, เริ่มที่ไหน
นําไปสูการหลุดพนได
- ควรทําอยางไรกอน-หลัง
-สรุปหรือแนวทางยุติปญหาคือ ประยุกต - เปาหมายการยุตปิ ญหาใน
สวนของเราทีค่ วรทํากอนคือ.....
อยางไร
แนวคําถามไดแก
มีขอปฏิบัติ 8 ประการเปนหนทาง คือ
- มีหนทางดําเนินชีวิตอยางไร 1. มองโลกตามความเปนจริง (ความ
- มีวิธกี ารอะไรบาง
เห็นชอบ)
2. ใชความคิดใหถูกทาง (ดําริชอบ)
- มีขอปฏิบัติอะไรบาง
- มีแผนงานอะไรบางที่ควรทํา 3. พูดเปน (วาจาชอบ)
4. ทําเปน (ทําการงานชอบ)
ได
- สรุปขอปฏิบัติหรือโครงการ 5. ทํามาหาเลีย้ งชีพเหมาะสม (เลี้ยงชีพ
ชอบ)
แกปญหาใหแกชีวิตไดแก
6. พากเพียรใหสมบูรณแบบ (พยายาม
อะไรบาง
ชอบ)
7. อยูกับปจจุบัน (ระลึกชอบ)
8. ฝกจิตใหมนั่ คง เพื่อสรางสมพลัง
ปญญา (ตั้งใจมั่นชอบ)
สรุป – ขอปฏิบัติทั้งหมด เปนการ
พัฒนาตนดวย ศีล สมาธิ ปญญา ทํา
ใหสังคมเปนปกติสุขได
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คําถามที่ใชในการสอน

คําตอบ
ประยุกต – แนวปฏิบัติเพื่อแกปญหา
ของเราขั้นตน ดานการใชวาจาไดแก....

ที่มา : กองแกว เจริญอักษร. (พฤศจิกายน 2540 – กุมภาพันธ 2541). กระบวนการเรียนการจัดการ
เรียนรูตามแนวอริยสัจ : กรณีตัวอยางวิชาประวัติศาสตรไทย. วารสารครุศาสตร. 26(2).
หนา 22-23.
การจัดการเรียนรูตามแนวของอริยสัจ 4 ถือเปนการสงเสริมใหผูเรียนเกิดองคความรูที่เกิด
จากการคิ ด การวิ เ คราะห วิ นิ จ ฉั ย และพิ จ ารณาอย า งรอบคอบเกี่ ย วกั บ ป ญ หาที่ ป ระสบใน
ชีวิตประจําวันของผูเรียน ดวยการคิดที่เปนระบบและเปนขั้นตอนโดยเริ่มดวยการกําหนดขอบเขตของ
ปญหาแลวจึงสืบคนจากผลไปยังเหตุของปญหา เพื่อหาแนวทางหรือวิธีการแกไขปญหาไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม จากนั้นจึงกําหนดเปาหมายและวิธีการแกไขที่มีความเปนไปไดมากที่สุด แลว
ใหลงมือปฏิบัติตามวิธีการที่ไดกําหนดไวและบันทึกผลการปฏิบัติ เพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหา
ที่มีลักษณะใกลเคียงกันตอไป การจัดการเรียนรูในปจจุบันที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและใหผูเรียนมี
ทักษะกระบวนการคิดเปนทักษะที่สําคัญสําหรับการดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบัน ทั้งยังชวยใหผูเรียน
สามารถคิ ด ตั ด สิ น ใจและประยุ ก ต ใ ช ทั ก ษะสํ า หรั บ แก ไ ขป ญ หาต า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได อ ย า งถู ก ต อ ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอไปในอนาคต
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
นิภาภรณ แสงดี (2538) ทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน
การคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยการสอนแบบอริยสัจกับการสอนตามคูมือแนว
การสอนของหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษาพบวา
1. นักเรียนที่เรียนวิชาสังคมศึกษา โดยการสอนแบบอริยสัจกับการสอนตามคูมือแนว
การสอนของหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนไดรับการสอนแบบอริยสัจกับการสอน
ตามคู มื อ แนวการสอนของหน ว ยศึ ก ษานิ เ ทศก กรมสามั ญ ศึ ก ษา มี ค วามแตกต า งกั น อย า งไม มี
นัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว คือ นักเรียนทั้งสองกลุมมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะหไมแตกตางกัน
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นพพร ทิพยสุวรรณ (2543) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคานิยมทางดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาโดยใชการสอนแบบวิธีการทาง
วิทยาศาสตรดวยการใชเทคนิคการพัฒนาแบบยั่งยืนกับการสอนแบบอริยสัจ ผลการวิจัยพบวา
1. นักเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตรดวยการใชเทคนิคการพัฒนา
แบบยั่งยืนกับนักเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบอริยสัจ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. นักเรียนที่เรียนโดยใชการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตรดวยการใชเทคนิคการ
พัฒนาแบบยั่งยืนกับการสอนแบบอริยสัจมีคานิยมทางดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
พระดํารงค จารุวํโส (กางทอง) (2542) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
คิดอยางมีวิจารณญาณของสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาที่เรียนดวยวิธีการ
สอนแบบพุทธวิธีอริยสัจกับที่เรียนดวยวิธีการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา
1. สามเณรที่เรียนวิชาสังคมศึกษาดวยวิธีการสอนแบบพุทธอริยสัจกับสามเณรที่เรียน
ดวยวิธีการสอนตามคูมือครู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01
2. สามเณรที่เรียนวิชาสังคมศึกษาดวยวิธีการสอนแบบพุทธอริยสัจกับสามเณรที่เรียน
ดวยวิธีการสอนตามคูมือครู มีการคิดอยางมีวิจารณญาณแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
สายันณ สิทธิโชค (2544) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคานิยมทางดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมในการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยวิธีสอน 3 แบบ ไดแก
การสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึ่ม การสอนแบบอริยสัจ การสอนแบบบรรยาย ผลการวิจัยพบวา
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาโดยการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึ่มกับการ
สอนแบบอริยสัจและการสอนแบบบรรยาย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
2. นักเรียนที่เรียนโดยการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึ่มกับนักเรียนที่เรียนโดยการสอน
แบบบรรยาย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบอริยสัจกับนักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบบรรยายมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนที่เรียนโดยการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึ่มกับนักเรียนที่เรียนโดยการสอน
แบบอริยสัจมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในกลุมทดลอง
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ที่ 2 โดยใชผลตางของคะแนนกอนการทดลองและหลังการทดลอง แลวทําการทดสอบความแตกตาง
ดวย t-test แบบ Independent Group
เคน จันทรวงษ (2546) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอยางมีวิจารณญาณของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนเรื่องสิ่งแวดลอมในประเทศไทยดวยการสอนแบบอริยสัจและการ
สอนตามแนวคอนสตรั ค ติ วิ ซึ่ ม ผลการวิ จั ย พบว า นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่อง สิ่งแวดลอมในประเทศไทย โดยการสอนแบบอริยสัจกับที่เรียนโดยการสอนตามแนว
คอนสตรัคติวิซึ่ม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมี
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
การศึกษาแนวคิดและเรียนรูการแกปญหาตามหลักธรรม “อริยสัจ 4” ทําใหมั่นใจไดวาการ
จัดการเรียนรูตามแนวพุทธศาสตรเปนกระบวนการที่สามารถทําความเขาใจและพิสูจนไดตามหลัก
วิทยาศาสตรอยางแทจริง โดยเปดโอกาสใหบุคคลไดเกิดการตระหนักถึงความสําคัญของการคิดใน
รูปแบบตาง ๆ ซึ่งจะชวยพัฒนาใหผูเรียนซึ่งอยูในวัยที่ตองไดรับการฝกฝนไดพัฒนาความสามารถดาน
การคิดใหเกิดขึ้นเพื่อไปใชใหเปนประโยชนตอไปในภายภาคหนา
ดังนั้นผูวิจัยจึงนําเอาหลักการแกปญหาตามแนวคิดของอริยสัจ 4 มาบูรณาการรวมกันกับ
องคประกอบความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ) โดยยึดขั้นตอนในการแกปญหาตามแนวคิด
จากอริ ย สั จ 4 เป น หลั ก เพื่ อ เป น แนวทางสํ า หรั บ การพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นรู เ พื่ อ เสริ ม สร า ง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคสําหรับนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 ใหเปนรูปธรรมตอไป ดังแสดงใน
ภาพประกอบ 8

พฤติกรรมบงชี้กลุมลงมือปฏิบัติ
1. ตรวจสอบขอมูลและแนวทางการแกไข 2. เลือกแนวทางการแกไข
3. วางแผนการดําเนินการแกไข
4. ปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนด

ควมคุม

AQ

พฤติกรรมบงชี้กลุมวางเปาหมาย
1. เขาใจอุปสรรคตามขอเท็จจริง
2. แยกแยะขอเท็จจริงออกจากสิ่งที่คิดไปเอง
3. กําจัดความคิดเชิงวิบัติ
4. กําหนดเปาหมายในการแกไข
5. ระบุแนวทางการแกไขอุปสรรค

สาเหตุและความรับผิดชอบ

พฤติกรรมบงชี้กลุมคนหา
1. ระบุสาเหตุของอุปสรรค
2. ทบทวนความรับผิดชอบของตน
3. ระบุความรับผิดชอบ
4. ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม

เขาใจ

พฤติกรรมบงชี้กลุมรับรู
1. รับรูอุปสรรคที่เกิดขึ้น
2. ระบุอุปสรรคที่เกิดขึ้น
3. ประเมินระดับอุปสรรค
4. รับรูความสามารถของตนตออุปสรรค
5. ประเมินวิธีการตอบสนองตออุปสรรค

อดทน

มรรค

นิโรธ

อริยสัจ 4

สมุทัย

ทุกข
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พฤติกรรมบงชี้กลุมสรุปและประเมิน
1. สรุปผลการปฏิบัติ
2. ประเมินผลการปฏิบัติ
3. ใหกําลังใจกับตนเอง

ภาพประกอบ 8 การบูรณาการอริยสัจ 4 กับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ)

3. แนวคิดทางดานจิตวิทยา
3.1 พัฒนาการของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2
การพัฒนารูปแบบการเรียนรูจําเปนอยางยิ่งที่จะตองคํานึงถึงพัฒนาการของนักเรียน การ
วิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีความประสงคที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนรูสําหรับนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 อายุ
ประมาณ 10 - 12 ป ซึ่งเปนวัยที่คาบเกี่ยวระหวางวัยเด็กและวัยรุน การพัฒนาการเปนไปในลักษณะ
เตรียมตัว เพื่อเติบโตเปนวัยรุนและวัยผูใหญที่พรอมจะเผชิญและรับผิดชอบตอตนเองในทุก ๆ ดาน
ประกอบดวยการพัฒนาการในดานตาง ๆ ดังนี้
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3.1.1 พัฒนาการทางกาย
การเจริญเติบโตดานรางกายของเด็กวัยนี้มีลักษณะคอยเปนคอยไปอยางชา ๆ สม่ําเสมอ
มีการเปลี่ยนแปลงของกลามเนื้อและระบบประสาทซึ่งทํางานประสานกันไดดีขึ้น การเจริญเติบโต
อยางรวดเร็วของอวัยวะภายในเกือบทุกระบบ การเจริญเติบโตของกระดูกและฟนและการขยายออก
ของรางกายซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานสวนสูงมากกวาสวนกวาง โดยความสูงจะเพิ่มขึ้นประมาณ
2-3 นิ้วตอป สัดสวนรางกายจะใกลเคียงกับผูใหญมากขึ้น เด็กผูหญิงจะมีการเจริญเติบโตทั้งดาน
รางกายและวุฒิภาวะเร็วกวาเด็กผูชายประมาณ 1-2 ป การเปลี่ยนแปลงของทั้งสองเพศสามารถ
อธิบายไดดังนี้
เด็กผูหญิง ชวงอายุ 8-12 ปจะมีลักษณะทางเพศปรากฏขึ้น ไดแก ตะโพกขยายออก
ทรวงอกขยายโตขึ้น มีขนขึ้นที่บริเวณรักแรและอวัยวะเพศ นอกจากนี้เด็กจะเริ่มมีประจําเดือนครั้งแรก
ชวงอายุ 11-12 ป การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทําใหเด็กรูสึกวิตกกังวลกับภาพลักษณของตน ความคิด
และความสนใจจะจดจอกับลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเด็กที่การเจริญเติบโตทาง
รางกายเร็วกวาเพื่อนวัยเดียวกันจะมีปญหาในการปรับตัว (สุรางค โควตระกูล. 2548: 83)
เด็กผูชาย จะมีการเปลี่ยนแปลงดานรางกาย ไดแก ไหลกวางขึ้น มือและเทาใหญขึ้น
มีขนขึ้นที่รักแรและอวัยวะเพศ และมีการหลั่งอสุจิครั้งแรกในชวงอายุ 12-16 ป ซึ่งแสดงถึงการมีวุฒิ
ภาวะทางเพศเจริญเต็มที่ มีทักษะในการเคลื่อนไหวที่ใชกลามเนื้อไดดี จึงสามารถทํากิจกรรมตาง ๆ
ไดดีขึ้นทําใหเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการเลนไดบอย ๆ
จากลักษณะการเจริญเติบโตทางดานรางกายดังกลาว ทําใหเด็กวัยนี้เริ่มใหความสนใจ
กับรูปรา งหนา ตา มีค วามอยากรูอยากเห็น เกี่ยวกับรา งกายของเพศตรงขา ม อยางไรก็ ต ามการ
เจริญเติบโตที่เกิดขึ้นทุกดานของเด็กวัยนี้ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน ลักษณะทางพันธุกรรม
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม การเลี้ยงดูเอาใจใสทั้งจากครอบครัวและตัวเด็กเอง เชน รูปแบบ
การรับประทานอาหาร การออกกําลังกายที่เหมาะสม การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ
แข็งแรง เปนตน
3.1.2 พัฒนาการทางสติปญ
 ญา
จากความเชื่อของเพียเจท (Piaget. 1972: 1-10) ที่วาพัฒนาการทางสติปญญาของคน
เกิดจากการมีปฏิสัมพันธกันระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอม เริ่มดวยการใชประสาทสัมผัส สูการเรียนรู
สัญลักษณ การคิดที่เป นรู ปธรรมและนามธรรมตามลําดับ ซึ่ งคนที่มีอายุอยู ในชวงเดียวกั นจะมี
พัฒนาการทางสติปญญาเหมือนกันและจะพัฒนาตอเนื่องกันไปตามลําดับจากระดับต่ําสูระดับทีส่ งู ขึน้
โดยไม มี ก ารข า มขั้ น และองค ป ระกอบที่ มี ส ว นในการเสริ ม สร า งพั ฒ นาการทางสติ ป ญ ญามี 4
องคประกอบดวยกันคือ วุฒิภาวะ (Maturation) ประสบการณ (Experience) การถายทอดความรู
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ทางสังคม (Social Transmission) และกระบวนการพัฒนาสมดุล (Equilibration) หรือการควบคุม
พฤติกรรมของตนเอง (Self-regulation) เมื่อพิจารณาตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของ
เพียเจทแลวพบวา เด็กวัยนี้จะอยูในขั้น Concrete Operation (อายุ 7-11 ป) และขั้น Formal
Operation (อายุ 12 ปขึ้นไป) ซึ่งสามารถเรียนรูและจําแนกสิ่งตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมและนามธรรม
สามารถคิดเหตุผลเชิงตรรก รับรูสิ่งแวดลอมไดตามความเปนจริง สามารถคิดเปรียบเทียบเพื่อจัดของ
เปนหมวดหมูและเรียงลําดับสิ่งตาง ๆ ตามเกณฑที่กําหนด สามารถแกปญหา สรางภาพในใจและคิด
ปอนกลับได ความสนใจของเด็กวัยนี้มักเปนเรื่องของธรรมชาติ การทองเที่ยวในสถานที่ตาง ๆ การ
ชมภาพยนตร เลี้ยงสัตว โดยทั่วไปเด็กผูชายจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการพิสูจนและการทดลอง
ไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและดาราศาสตร สวนเด็กผูหญิงจะสนใจเกี่ยวกับการครัว การเย็บ
ปกถักรอย และการอานหนังสือตาง ๆ ที่ทําใหรูสึกออนโยน เปนตน
ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา นักเรียนในชวงชั้นที่ 2 อยูในวัยที่เตรียมพรอมเพื่อเขาสูวัยรุน
และวัยผูใหญ มีความเขาใจและรับรูสภาพตามความเปน สามารถคิดแกปญหาโดยใชเหตุผลและ
เรียนรูเกี่ยวกับสิ่งที่เปนรูปธรรมและนามธรรมได ผูวิจัยจึงนําแนวคิดดังกลาวมาใชเปนแนวทางในการ
พัฒนารูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ซึ่งรูปแบบการเรียนรู
มุงเนนที่การเปดโอกาสใหนักเรียนไดคิด วิเคราะห วินิจฉัยและแกปญหาอยางเปนระบบโดยนักเรียน
เปนผูปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเองและรวมมือกับกลุมตามความสนใจและความตองการ ดวย
เนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
3.1.3 พัฒนาการทางอารมณ
พัฒนาการทางอารมณของเด็กวัยนี้จะมีลักษณะเปนกลาง ๆ คือ ไมดีหรือรายจนเกินไป
แตจะเปลี่ยนแปลงไดงาย สามารถเขาใจอารมณของตนเองและผูอื่นไดดีขึ้น สามารถควบคุมอารมณ
ของตนและเรียนรูที่จะแสดงอารมณใหมีความเหมาะสมในรูปแบบที่สังคมทั่วไปยอมรับได ดังนี้
(ทิพยภา เชษฐเชาวลิต. 2541: 81-82; สุชา จันทนเอม. 2540: 131-132; สุรางค โควตระกูล.
2548: 85-86)
1. อารมณโกรธ เด็กวัยนี้สามารถควบคุมและระงับความโกรธไดดีขึ้น ไมโกรธงาย
และหายเร็วนัก เมื่อมีอารมณโกรธอาจจะมีการตอสูกันทางรางกายหรือใชคําพูดลอเลียนหรือตั้ง
สมญานาม ถากถาง ขูหรือบางครั้งอาจไมพูดกับคนที่ทําใหโกรธ
2. อารมณรัก เด็กวัยนี้จะแสดงออกในดานความรักดวยการมีน้ําใจชวยเหลือผูอื่น
ราเริงแจมใส อารมณดี จะระมัดระวังไมทําใหผูอื่นเสียใจหรือกระทบกระเทือนใจ โดยเฉพาะขณะ
อยูในกลุมเพื่อน เด็กในวัยนี้ตองการความรัก ความอบอุนมั่นคงในครอบครัวและหมูคณะ
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3. อารมณกลัว เด็กวัยนี้จะเลิกกลัวสิ่งที่ไมมีตัวตน พิสูจนไมได อารมณกลัวของ
เด็กวัยนี้เกิดจากประสบการณการเรียนรูที่ไดรับมา สิ่งที่เด็กวัยนี้กลัวมากที่สุดคือ กลัวไมเปนที่ยอมรับ
ของกลุม กลัวไมมีเพื่อน กลัวที่จะถูกลอเพราะแตกตางจากเพื่อน ๆ ไมตองการเดนหรือดอยกวากลุม
ชอบการยกยองแตไมชอบการเปรียบเทียบ นอกจากนี้เด็กยังกลัวอันตรายตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับตน
และบุคคลที่รัก การตอบสนองความกลัวจะเปนลักษณะ การตอสู การถอยหนี และการทําตัวใหเขา
กับสิ่งนั้น ๆ ความกลัวของเด็กจะเริ่มลดลงเรื่อย ๆ พรอมกับการเปลี่ยนแปลงดานรางกาย เด็กจะ
เปลี่ยนจากความกลัวเปนความกังวลเรื่องรูปรางของตนเองแทน คือ กังวลจากความตองการใหตนมี
รูปรางที่แข็งแรงสวยงามและมักกังวลเกี่ยวกับการเรียนของตนดวย
อยางไรก็ตาม เด็กวัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงความรูสึกที่เกิดขึ้นเร็ว บางครั้งทําตัวเปนผูใหญ
บางครั้งทําตัวเปนเด็ก ความขัดแยงทางอารมณจึงเกิดขึ้นไดเสมอ พัฒนาการทางอารมณของเด็กวัย
นี้จึงขึ้นอยูกับลักษณะการเลี้ยงดูของพอแม การจัดการเรียนรูที่ทําใหเด็กประสบความสําเร็จจะสงผลตอ
ความรูสึกที่มั่นคงและความภาคภูมิใจในตนเองของเด็กในอนาคต
3.1.4 พัฒนาการทางสังคม
พัฒนาการทางสังคมของเด็กวัยนี้เดนชัดมาก เด็กจะใหความสําคัญตอสัมพันธภาพ
ระหวางบุคคล ทั้งตอบุคคลใกลชิดและบุคคลอื่น ทั้งวัยเดียวกันและตางวัย เด็กวัยนี้ตองการเพื่อน
มาก เด็กจะแสวงหาเพื่อนที่มีความคลายคลึงกันในดานของบุคลิกลักษณะ ความชอบ และเปนเพื่อน
ที่สามารถไววางใจได เขาใจกัน มักยึดมั่นกับกลุมเพื่อน สังคมรอบขาง มีความรูสึกผูกพัน เปน
เจาของและซื่อสัตยตอกลุม พฤติกรรมการแสดงออกทางกาย วาจา และการแตงกายที่เหมือนกลุม
เรียนรูที่จะใหความรวมมือ รูจักการใหและการรับ และยอมรับกฎเกณฑอันเปนขอตกลงรวมกั น
สังคมในกลุมเพื่อนของเด็กวัยนี้มักเปนสังคมเฉพาะกับเพื่อนเพศเดียวกัน โดยเด็กผูชายจะรักษาความ
สนใจที่มีตอกลุมไดมากกวาเด็กผูหญิง
จากการใหความสําคัญตอกลุมทางสังคมของเด็กวัยนี้ จึงควรสงเสริมใหเด็กไดเรียนรู
เลียนแบบและฝกฝนทักษะการมีสัมพันธภาพที่ดีกับกลุมเพื่อนและบุคคลรอบขางในชีวิตประจําวันจะ
ชวยใหเกิดพัฒนาการดานสังคมของเด็กวัยนี้มีความเหมาะสมและใชชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข
ตอไป
สําหรับนักเรียนในชวงชั้นที่ 2 อายุระหวาง 10-12 ปจะมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุด
ก็คือพัฒนาการทางกาย โดยวัยนี้เริ่มที่จะกาวเขาสูความเปนหนุมสาวมากขึ้น พัฒนาการทางดาน
อารมณ เด็กจะรับรูอารมณของผูอื่นไดมากขึ้น เกิดความขัดแยงทางอารมณบาง แตก็เกิดการเรียนรู
ที่จะควบคุมและแสดงออกอยางเหมาะสมได พัฒนาการทางสังคม เด็กเรียนรูที่จะมีความสัมพันธกับ
ผู อื่ น มากขึ้ น แต ยั ง พบว า มี ก ารจั บ กลุ ม กั บ เพื่ อ นเพศเดี ย วกั น อยู บ า ง และการพั ฒ นาการทาง
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สติปญญา เด็กเริ่มมีความสามารถในการใชเหตุผลเชิงนามธรรมไดดีขึ้น เรียนรูความเปนไปตาม
ความจริงของโลกและสามารถแกปญหาไดดีขึ้น ดังนั้นการจัดการเรียนรูที่เปดโอกาสใหเด็กไดแสดง
ความเปนตัวของตัวเอง ลงมือปฏิบัติ และสรางองคความรูดวยตนเอง ยอมกอใหเกิดความมั่นใจ
ความภูมิใจและความคิดระดับสูงใหเกิดกับเด็กไดมากขึ้น
3.2 ทฤษฎีการเรียนรูที่เกี่ยวของ
3.2.1 ความหมาย
การเรียนรู หมายถึง กระบวนการที่ทําใหคนเกิดความเปลี่ยนแปลงในดานพฤติกรรม
และความคิด โดยคนสามารถที่จะเรียนรูไดในลักษณะที่แตกตางกัน ซึ่งการเรียนรูเปนกระบวนการทั้ง
ดานสมรรถภาพ ทักษะ และเจตคติ (วารินทร รัศมีพรหม. 2542: 152; นิรชา ทองธรรมชาติ และ
คณะ. 2544: 18)
นอกจากนี้การเรียนรูยังมีขอบเขตครอบคลุมความหมาย 2 ประการ คือ กระบวนการ
เรียนรู (Learning process) หมายถึงการดําเนินการอยางเปนขั้นตอนหรือการใชวิธีการตาง ๆ ที่ชวย
ใหบุคคลเกิดการเรียนรู และการเรียนรูในความหมายของผลลัพธการเรียนรู (Learning outcome)
หมายถึงความรูความเขาใจในสาระตาง ๆ ความสามารถในการปฏิบัติและการใชทักษะกระบวนการ
ตาง ๆ รวมทั้งความรูสึกหรือเจตคติอันเปนผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู ซึ่งผลลัพธการเรียนรู
แบงเปน 2 สวน ไดแก 1. สวนที่เปนสาระ คือ ความรู ความเขาใจทักษะและเจตคติเกี่ยวกับสาระ
ที่เรียนรู 2. สวนที่เปนกระบวนการเรียนรูหรือวิธีการเรียนรู เพื่อเปนเครื่องมือสําหรับการเรียนรูตอไป
ดังนั้นเมื่อพูดถึงการเรียนรูจึงมีสิ่งเกี่ยวของดวยเสมอคือ กระบวนการเรียนรู สาระการเรียนรูและ
ผลลัพธการเรียนรู (ทิศนา แขมมณี. 2545: 1-3)
3.2.2 การเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism)
ทฤษฎีสรรคนิยมคลายจะเปนแนวคิดใหม แตหากพิจารณาใหละเอียดจะพบวา แนวคิด
เกี่ยวกับการเรียนรูโดยใหผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเองนั้นมีมาตั้งแตสมัยพุทธกาล ดังคํากลาว
ในพระธรรมคุณ ที่วา ปจ จตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ ซึ่งพระธรรมปฎก (2538: 16) แปลวา “พระธรรมอัน
วิญูชนพึงรูเฉพาะตน ผูอื่นไมพลอยตามรูเห็นดวย เหมือนรสอาหาร ผูบริโภคเทานั้นจึงจะรูรส ผูไม
บริโภคจะพลอยรูรสดวยไมได” ซาโฮริค (Zahoric. 1995: 11) นักคิดในกลุมสรรคนิยมกลาวไวใน
ทํานองเดียวกันวา สิ่งที่เรารูเปนสิ่งที่เราสรางขึ้น
เนื่อ งจากแนวคิ ดเกี่ ย วกับ ทฤษฎี ส รรคนิย มมีห ลายแบบ แนวคิด ของคนหนึ่ ง อาจจะ
แตกตางจากอีกคนหนึ่ง ในการอภิปรายกลาวถึงทฤษฎีสรรคนิยม จึงจําเปนจะตองพิจารณาใหชัดเจน
วา ทฤษฎีสรรคนิยมที่แตละคนกลาวถึงนั้นหมายความวาอยางไร จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับ
ทฤษฎีสรรคนิยมพบวา
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1. เปนทฤษฎีการเรียนรูหรือการสรางความหมายของสิ่งที่รับรู ซึ่งเชื่อวา มนุษยสามารถ
สรางความรูเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวไดดวยตัวเองเพราะมนุษยมีศักยภาพในการสรางความรูจาก
ประสบการณที่เปนจริง (Richardson. 1994: 1)
2. เปนทฤษฎีเกี่ยวกับความรูและการเรียนรูซึ่งพยายามทีจ่ ะอธิบายวาความรูคืออะไร
และไดมาอยางไร โดยอาศัยพื้นฐานทางจิตวิทยา ปรัชญา และมานุษยวิทยา (Fosnot. 1996: IX)
3. เปนปรัชญาที่พูดถึงความจริงเกี่ยวกับการสรางความรูของบุคคล บุคคลสรางความรู
จากความพยายามที่จะตอบสนองและทําความเขาใจกับเหตุการณหรือปรากฎการณตาง ๆ ที่พบ
ความรูนี้จะถูกสะสมไวในใจจนกลายเปนความเชื่อหรือความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ (Sauanders.
1992: 136-141)
4. เปนปรัชญาแขนงญาณวิทยา (Epistemology) ที่อธิบายวาความรูไมใชความจริง
ความรูเปนเพียงคําอธิบายที่ดีที่สุดในขณะนั้น (วรรณจรีย มังสิงห. 2541: 1-4)
นักการศึกษากลุมหนึ่ง (Richardson. 1994: 1; Fosnot. 1996: IX) มองทฤษฎีสรรค
นิ ย มว า เป น ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วกั บ ความรู แ ละการเรี ย นรู ข องบุ ค คล ขณะที่ นั ก การศึ ก ษาอี ก กลุ ม หนึ่ ง
(Sauanders. 1992: 136-141; วรรณจรีย มังสิงห. 2541: 1-4) มองวาทฤษฎีสรรคนิยมเปนเพียง
แนวความคิดหรือปรัชญาเกี่ยวกับความรูและการเรียนรูของบุคคลเทานั้น จากการศึกษาแนวคิดของ
นักการศึกษาตาง ๆ เกี่ยวกับความรูและการเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมพบวา นักการศึกษามี
แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเหลานี้แตกตางกัน ดังนี้
บรูคสและบรูคส (Brooks. and Brooks. 1993: VII) กลาวถึงความรูและการเรียนรูตาม
แนวคิดนี้ สามารถสรุปไดวา ความรูเปนสิ่งชั่วคราวที่ถูกสรางขึ้นโดยอาศัยสื่อกลางทางสังคมและ
วัฒนธรรม ไมมีความเปนปรนัย สวนการเรียนรูเปนกระบวนการกํากับตนเองที่บุคคลใชเพื่อแกปญหาที่
เกิดจากความขัดแยงทางความคิด โดยใชประสบการณที่เปนรูปธรรม การสนทนาในขณะทํางานและ
การสะทอนความคิดเห็นใหแกกันและกัน
ซาโฮริค (Zahoric. 1995: 11-12) อธิบายเกี่ยวกับการสรางความรูของบุคคล สรุปไดวา
ความรูไมใชสิ่งที่อยูภายนอกตัวของบุคคล ความรูถูกสรางขึ้นในขณะที่บุคคลพยายามใหความหมาย
กับประสบการณของตนเอง ความรูเปนขอสรุปอยางสมเหตุสมผลจากขอมูลที่มีอยูในขณะนั้น สวน
การเรียนรู ซาโฮริคมองวาเปนกระบวนการที่ไมหยุดนิ่ง การที่บุคคลไดรับประสบการณใหม ๆ อยู
ตลอดเวลา ทํา ให ค วามรูของบุ คคลเปลี่ ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงความรูของบุ คคลเกิด จาก
กระบวนการที่ สํ า คั ญ 2 อย า ง คื อ กระบวนการดู ด ซั บ (Assimilation) และการปรั บ ให เ หมาะสม
(Accommodation)
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กระบวนการดู ดซั บเกิ ด ขึ้น เมื่อสิ่ ง ที่บุคคลรับ ความรูใหม ที่ มี โ ครงสร า งสอดคล อ งกั บ
โครงสรางความรูเดิมที่มีอยู
กระบวนการปรับใหเหมาะสมเกิดขึ้น เมื่อสิ่งที่บุคคลรับความรูใหมมีโครงสรางแตกตาง
จากโครงสรางความรูเดิมที่มีอยู ทําใหมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางความรูเดิมใหเหมาะสมกับโครงสราง
ความรูที่รับเขามาใหม
กลาเซอสฟลด (Murphy. 1997: Online; ciring Glasersfeld. 1999. Radical
constructivism in mathematics Education.) อธิบายเกี่ยวกับความรูและการเรียนรูในอีกมุมหนึ่ง
สรุปไดวา บุคคลสรางความรูโดยอาศัยการรับรูผานประสาทสัมผัสและการสื่อสารในขณะที่ตนเองมี
ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ทําใหมีการปรับเปลี่ยนหรือจัดระบบประสบการณเดิมของตนเองใหม ดังนั้น
ความรูจึงไมสามารถถายทอดจากบุคคลหนึ่งไปสูอีกบุคคลหนึ่งได กลาเซอรฟลด อธิบายการเรียนรูวา
ไมเกี่ยวกับสิ่งเราและการตอบสนอง แตการเรียนรูเกิดจากการกํากับตนเอง (self-regulation) และการ
สรางมโนทัศนจากการสะทอนความคิดซึ่งกันและกัน
เซลเลย (Selley. 1999: 3-6) อธิบายความรูและการเรียนรูของบุคคลในดานการสราง
ความรู สรุปไดวา การสรางความรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลจากการตีความซึ่งไดรับ
จากการลงมือปฏิบัติดวยตนเองหรือจากการติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น
จากแนวคิดของนักการศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นวา ความรูเปนสิ่งที่มีอยูในตัวบุคคล
บุคคลสรางความรูหรือความหมายของสิ่งที่รับรูขึ้นมาดวยตนเอง โดยอาศัยสื่อกลางทางสังคมและ
วัฒนธรรมในขณะที่มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบตัว ความรูจึงมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ ประสบการณ ที่ แ ต ล ะคนได รั บ ส ว นการเรี ย นรู นั้ น เป น กระบวนการที่ บุ ค คลสร า ง
ความหมายหรือความเขาใจเกี่ยวสิ่งที่รับรูใหมและแตกตางจากสิ่งที่เคยรับรูมากอน ดังนั้นความหมาย
หรือความเขาใจที่บุคคลแตละคนสรางขึ้นอาจแตกตางกันตามประสบการณ ภาษาและสัญลักษณทาง
การตรวจสอบตลอดจนการประนีประนอมและความแตกตางกัน เกี่ยวกั บ
วัฒนธรรมของตน
ความหมายที่สรางขึ้นจะชวยใหบุคคลสามารถติดตอและสื่อสารกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม
พบวา นักการศึกษานําแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมไปใชในความหมายตาง ๆ
ดังนี้
1. การเรี ย นรู เ กี่ ย วข อ งกั บ การสร า งความหมายและตรวจสอบความเข า ใจของ
นักเรียน โดยทั่วไปนักเรียนจะสรางความหมายจากสิ่งที่ตนเองรับรูตามประสบการณเดิมของตน
ความหมายที่นักเรียนสรางขึ้น อาจจะสอดคลองหรือไมสอดคลองกับความหมายที่ผูเชี่ยวชาญใน
สาขานั้น ๆ ยอมรับก็ได ตามแนวคิดสรรคนิยมถือวาความหมายที่นักเรียนสรางขึ้นนั้นไมมีคําตอบที่ถูก
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หรือผิด แตเรียกความหมายที่นักเรียนสรางขึ้นแลวไมสอดคลองกับความหมายที่ผูเชี่ยวชาญยอมรับใน
ขณะนั้นวา มโนทัศนที่คลาดเคลื่อน การจัดการเรียนการสอนตามแนวความคิดนี้จึงเนนใหนักเรียน
และบุคคลที่แวดลอมนักเรียนตรวจสอบความหมายที่นักเรียนสรางขึ้นในขณะที่มีการเรียนการสอน
หากพบวานักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน ครูในฐานะที่เปนผูอํานวยความสะดวก (facilitator) ใน
การเรียนของนักเรียนจะตองจัดกิจกรรมที่ทําใหนักเรียนมีโอกาสไดพิจารณาและตรวจสอบมโนทัศน
ของตนเองอีกครั้ง โดยครูอาจจะตองจัดกิจกรรมในทํานองเดียวกันนี้อีกหลายครั้งจึงจะแกไขมโนทัศน
ที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของออสบอรนและวิททรอค (Osborne. and
Wittrock. 1983: 489-508) สรุปไดวา นักเรียนตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความรูที่ตนเองสรางขึ้น
วาสอดคลองหรือคลาดเคลื่อนจากความรูที่ผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ หรือไม
2. การเรียนรูขึ้นอยูกับความรูเดิมของนักเรียน ออสบอรนและวิททรอค (Osborne.
and Wittrock. 1983: 489-508) อธิบายถึงอิทธิพลของความรูเดิมที่มีตอการเรียนรูสามารถสรุปไดวา
การเรียนรูไมไดขึ้นอยูกับบริบททางสังคม วัฒนธรรมและสภาพแวดลอมทางกายภาพเทานั้น แตการ
เรียนรูยังขึ้นอยูกับความรูเดิม แรงจูงใจ ความคิดและอารมณของนักเรียนอีกดวย เพราะสิ่งเหลานีจ้ ะ
มีอิทธิพลต อการเลือกรั บรูสิ่งเร าและวิธีการที่นักเรียนมีปฏิสัม พั นธ กับสิ่ง เรา นั้น มารตินและคณะ
(Matin et al. 1994: 44-45) กลาวถึงเรื่องนี้ไวในทํานองเดียวกันวา ความรูที่ติดมากับตัวนักเรียนจะมี
อิทธิพลตอการที่นักเรียนจะเลือกเรียนอะไรและใชวิธีการเรียนรูอยางไร การจัดการเรียนการสอนตาม
แนวคิดนี้จึงเนนความสําคัญเกี่ยวกับความรูเดิมของนักเรียน ดังที่ ซาโฮริค (Zahoric. 1995: 14-22)
กลาวถึงเรื่องนี้ไววา ในการจัดการเรียนการสอนนั้นถือเปนความรับผิดชอบของครูที่จะตองตรวจสอบ
ความรูเดิมของนักเรียนกอนที่จะใหนักเรียนเรียนรูสิ่งใหม
3. การเรียนรูเปนกระบวนการที่นักเรียนแกปญหาหรือสืบสอบเพิ่มเติมเพื่อลดความ
ขัดแยงทางความคิดของตนเอง นักการศึกษาหลายทานอธิบายถึงการเรียนรูในมุมมองนี้ เชน วิลสัน
และโคล (Wilson. and Cole. 1991: 59-61) กลาวถึงการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดนี้ วา ควร
เป ด โอกาสให นั ก เรี ย นได มี ป ระสบการณ ใ นการแก ป ญ หาตามสภาพที่ เ ป น จริ ง ส ว นซอนเดอร
(Sauanders. 1992: 136-141) เสนอแนวทางในการจัดการเรียนการสอนไววา ควรสงเสริมให
นักเรียนไดลงมือปฏิบัติและทําการสืบสอบดวยตนเอง เครื่องมือสําคัญที่บุคคลนํามาใชในการสืบสอบ
คื อ ทัก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ทั ก ษะการคิดระดับสู ง วิธีก ารทางวิ ท ยาศาสตร และ
วรรณทิพา รอดแรงคา (2541: 51) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้วา การเรียนรูตามทฤษฎีนี้
นักเรียนจะไดรับประสบการณในการตั้งสมมติฐาน การทํานาย การจัดกระทํากับวัสดุอุปกรณ การ
นํา เสนอป ญ หา การแสวงหาคํ า ตอบ การสร า งจิ น ตนาการ การสื บ เสาะหาความรู แ ละการคิ ด
ประดิษฐสิ่งตาง ๆ นักเรียนอาจจะเรียนดวยวิธีสอนที่เรียกวา วัฏจักรการเรียนรู (Learning cycle) ที่
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ตองอาศัยกระบวนการสํารวจ การนําเสนอมโนทัศนและการนําความรูไปใช ซึ่งสามารถที่จะอธิบาย
มโนทัศนแลวสรางแผนผังที่แสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศนเหลานั้นได
4. การเรียนรูเปนกระบวนการทางสังคม นักการศึกษาหลายทานอธิบายการเรียนรู
ตามแนวคิดนี้วา เกิดจากการมีปฏิสัมพันธกันทางสังคม ซึ่งซาเวอรรี่และดัฟฟ (Savery. and Duffy.
1995: 1-38) อธิบายถึงผลที่เกิดจากความรวมมือกันทางสังคมไววา ความรูไมสามารถถายโอนจาก
บุคคลหนึ่งไปสูอีกบุคคลหนึ่งได แตการแลกเปลี่ยนและสะทอนความคิดเห็นใหแกกันและ การให
เหตุผลกับความคิดเห็นของตนเองหรือโตแยงความคิดเห็นของผูอื่น ทําใหนักเรียนมีโอกาสไดพิจารณา
กระบวนการคิดของตนเปรียบเทียบกับกระบวนการคิดของผูอื่น ทําใหมีการเจรจาตอรองเกี่ยวกับการ
สรางความหมายของสิ่งตาง ๆ ซึ่งจะชวยใหนักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนความเขาใจของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนได
5. การเรียนรูเปนกระบวนการกํากับตนเองของนักเรียน นักการศึกษาเชื่อวา การ
กํา กับตนเองเป นองค ประกอบสํ าคั ญของการเรี ยนรูตามแนวทฤษฎี สรรคนิย ม ดัง ที่เคอรี่ (Curry.
2540) อธิบายไววา แนวคิดทฤษฎีสรรคนิยมนั้นนักเรียนจะตองรับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียนรูของ
ตนเอง ดวยการทําใหการเรียนรูนั้นเปนการเรียนรูที่มีความหมาย คือ เขาใจเรื่องที่เรียนอยางลึกซึ้ง
(Deep understanding) จนสามารถสรางความหมายของสิ่งนั้น ๆ ไดดวยตนเอง รวมทั้งสามารถนํา
ความรูและกระบวนการเรียนรูไปใชในบริบทอื่นได สอดคลองกับเอนนิส (Ennis. 1964) ที่มีความเห็น
เกี่ยวกับเรื่องนี้วา เปนความรับผิดชอบของนักเรียนที่จะตองทําความเขาใจมโนทัศนเฉพาะของเรื่องที่
เรี ย นว า มี ค วามสั ม พั น ธ กั น อย า งไร เพื่ อ ให เ กิ ด การเรี ย นรู ใ นลั ก ษณะที่ เ ป น องค ร วม ซึ่ ง เมอร ฟ
(Murphy. 1997: Online) และวิลสันและโคล (Wilson. and Cole. 1991: 59-61) มีความเห็น
สอดคลองกันวา การเรียนรูตามแนวคิดนี้เปนกระบวนการที่นักเรียนจะตองกํากับตนเอง ตั้งแตการ
วางแผนการเรียนรู วิเคราะห รับรูวิธีดําเนินงานของตนเองปรับเปลี่ยนและแกไขงานใหเปนไปตาม
เปาหมายที่วางไว
จากที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม
ไดดังนี้
1. นักเรียนเปนผูสรางความรูหรือความหมายของสิ่งที่รับรูขึ้นมาดวยตนเอง โดย
นักเรียนแตละคนอาจจะสรางความหมายของสิ่งที่รับรูแตกตางกันตามความรูเดิมของแตละคน
2. การสร า งความรู ข องนั ก เรี ย น เป น กระบวนการที่ เ กิ ด ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ งและ
เกี่ยวของกับกระบวนการอื่น ๆ อยางนอย 3 กระบวนการ คือ กระบวนการกํากับตนเอง กระบวนการ
ทางสังคม และกระบวนการสืบสอบ
3.2.2.1 การจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม
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เนื่องจากทฤษฎีสรรคนิยมไมใชวิธีสอน นักการศึกษาจึงใชการตีความทฤษฎีและ
นําไปใชในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีสรรคนิยมจึง
มีหลากหลาย เชน
ซาโฮริค (Zahoric. 1995: 14-22 ) เสนอแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนตามแนว
ทฤษฎีสรรคนิยม สรุปไดดังนี้
1. ตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียนกอนที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
นักเรียนไดเรียนรูสิ่งใหม
2. นักเรียนไดรับความรูในลักษณะที่เปนองครวมกอนที่จะเรียนรูสวนยอย ๆ
3. นักเรียนสํารวจและตรวจสอบความรูที่สรางขึ้น ดวยการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผูอื่น
4. นั ก เรี ย นขยายและตกแต ง ความรู ข องตนเอง ด ว ยการนํ า ความรู ไ ปใช
แกปญหาในสถานการณจริง
5. นักเรียนสะทอนความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูทนี่ ําไปใชในสถานการณ
รีตา (Rheta. 2539) กลาวถึงหลักการสอนตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม สรุปไดดังนี้
1. สรางสถานการณที่เกี่ยวของกับนักเรียนและใหนักเรียนเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียน
2. สงเสริมการมีปฏิสัมพันธทางสังคมอันจะนําไปสูการเจรจาตอรองและการ
ประนีประนอมความขัดแยงทางความคิด โดยเนนการปฏิสัมพันธทางวิชาการ
รักเจน (Rugen. 1997: online) แสดงความเห็นเกีย่ วกับเรื่องเดียวกัน สรุปไดดังนี้
1. นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการสืบสอบ โดยเลือกปญหาตามความสนใจ
และเกี่ยวของกับตนเอง ครูอาจจะถามคําถามเพื่อกระตุนความสนใจและทําใหนักเรียนมองเห็น
ประเด็นของปญหา
2. วางโครงสรา งของการเรี ย นรูจ ากมโนทั ศ น ต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั น เพื่ อ ให
นักเรียนเห็นความสัมพันธของมโนทัศนเหลานั้นกอนที่จะเรียนรูมโนทัศนเฉพาะ
3. สงเสริมและใหคุณคาตอการแสดงความคิดเห็นของนักเรียน เพื่อใหนักเรียน
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือแสดงเหตุผลโตแยงความคิดเห็นของผูอื่น
4. ปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับความสนใจของนักเรียน
5. คนหาความรูเดิมของนักเรียนกอนที่จะจัดการเรียนการสอนและจัดการเรียน
การสอนใหเชื่อมโยงกับความรูเดิมนั้น
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6. ประเมินการเรียนรูของนักเรียนในขณะที่มีการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียน
ไดสะทอนความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูและกระบวนการเรียนรูของตนเอง
ลอรบาซและโทบิน (Lorsbach. and Tobin. 1997: Online) ศึกษาเกี่ยวกับการใช
กลยุทธการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมของนักการศึกษาตาง ๆ สรุปไดวา กลยุทธที่ผูสอน
นิยมใชเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมคือ การแกปญหา (Problem solving)
และการเรียนแบบรวมมือ (Cooperative learning) โดยใหเหตุผลวา ปญหามักเกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่
นักเรียนรับรูไมสอดคลองกับความรูเดิมที่มีอยู การเรียนแบบแกปญหาเปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษา
คนควาเพื่อคนหาของคําตอบของปญหานั้น เมื่อไดคําตอบของปญหามาแลว นักเรียนตองตรวจสอบ
วาคําตอบที่หามาไดเหมือนหรือแตกตางจากคําตอบของผูอื่นอยางไรและคําตอบของใครจะมีความ
นาเชื่อถือมากกวา ซึ่งการเรียนแบบรวมมือทําใหนักเรียนสามารถตรวจสอบวิเคราะหและตัดสินไดวา
คําตอบใดเปนคําตอบที่มีเหตุผล อีกทั้งควรจะปรับเปลี่ยนความเขาใจของตนเองเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ
อยางไร
เมอรฟ (Murphy. 1997: Online) รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมของนักการศึกษาตาง ๆ สรุปไดดังนี้
1. กระตุนใหนักเรียนใชมุมมองที่หลากหลายในการนําเสนอความหมายของ
มโนทัศน
2. นั ก เรีย นเป น ผู กํา หนดเปา หมายและจุ ดมุ ง หมายการเรี ย นของตนเองหรื อ
จุดมุงหมายของการเรียนการสอนเกิดจากการเจรจาตอรองระหวางนักเรียนกับครู
3. ครูแสดงบทบาทเปนผูชี้แนะ ผูกํากับ ผูฝกฝน ผูอํานวยความสะดวกในการ
เรียนของนักเรียน ฯลฯ
4. จัดบริบทของการเรียน เชน กิจกรรม โอกาส เครื่องมือ สภาพแวดลอมที่
สงเสริมวิธีการคิดและการกํากับและรับรูเกี่ยวกับตนเอง
5. นักเรียนมีบทบาทสําคัญ ในการสรางความรูและกํากับการเรียนรูของตนเอง
6. จัดสถานการณการเรียน สภาพแวดลอม ทักษะ เนื้อหาและงานที่เกี่ยวของ
กับนักเรียนตามสภาพที่เปนจริง
7. ใชขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิเพื่อยืนยันสภาพการณที่เปนจริง
8. สงเสริมการสรางความรูดวยตนเอง ดวยการเจรจาตอรองทางสังคมและการ
เรียนรูรวมกัน
9. พิจารณาความรูเ ดิ ม ความเชื่อและทั ศนคติของนักเรี ยนประกอบการจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอน
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10.

สงเสริมการแกปญหา ทักษะการคิดระดับสูงและความเขาใจเรื่องที่เรียน

อยางลึกซึ้ง
11. นําความผิดพลาด ความเชื่อที่ไมถูกตองของนักเรียนมาใชใหเปนประโยชน
ตอการเรียนรู
12. สงเสริมใหนักเรียนคนหาความรูอยางอิสระ วางแผนและการดําเนินงาน
เพื่อใหบรรลุเปาหมายการเรียนรูของตนเอง
13. ใหนักเรียนไดเรียนรูงานที่ซับซอน ทักษะและความรูที่จําเปนจากการลงมือ
ปฏิบัติดวยตนเอง
14. สงเสริมใหนกั เรียนสรางความสัมพันธระหวางมโนทัศนของเรื่องที่เรียน
15. อํ า นวยความสะดวกในการเรี ย นรู ข องนั ก เรี ย นโดยใหคํ า แนะนํ า หรื อ ให
ทํางานรวมกับผูอื่น เปนตน
16. วั ด ผลการเรี ย นรู ข องนั ก เรี ย นตามสภาพที่ เ ป น จริ ง ขณะดํ า เนิ น กิ จ กรรม
การเรียนการสอน
จากแนวคิดของนักการศึกษาดังกลาว สามารถสรุปแนวทางในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมไดดังนี้
1. นักเรียนเปนผูกําหนดหรือมีสวนรวมในการกําหนดสิ่งที่จะเรียนและวิธีการ
เรียนของตนเอง
2. นั ก เรี ย นเป น ผู ตั ด สิ น ว า ตนเองได เ รี ย นรู อ ะไร เรี ย นรู ไ ด อ ย า งไรและจะ
พัฒนาการเรียนรูของตนเองอยางไร
3. นักเรียนนําสิ่งที่เรียนรูแลวไปใชในบริบทอื่นไดอยางเหมาะสม
4. นักเรียนเรียนรูในบรรยากาศการเรียนที่มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน
5. นักเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติ โดยมีอิสระในการคิดและทําสิ่งตาง ๆ เกี่ยวกับ
เรื่องที่เรียนดวยตนเอง
6. นักเรียนมีความรูพนื้ ฐานที่จาํ เปนสําหรับการเรียนรูเรื่องนั้น ๆ
3.2.2.2 การพัฒนาการคิดตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม
จากความหมายที่ ก ล า วไปแล ว นั้ น พบว า บุ ค คลสามารถพั ฒ นาทั ก ษะหรื อ
ความสามารถในการคิดของตนเองได ดังที่ เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ (2530: 45) เสนอแนวทางในการฝก
สมรรถภาพทางสมองเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการคิ ด ไว ว า การพั ฒ นาให ค นมี ค วามสามารถในการ
แกปญหาทั้งปญหาเชิงวิชาการและปญหาทั่วไปไดดีนั้น ตองฝกสมรรถภาพสมองตามความสามารถ
หรือองคประกอบการคิด 4 ดานไดแก
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1. องคประกอบการคิดดานการสังเกต เปนการฝกทักษะในการรับรู และสังเกต
สิ่ ง ต า ง ๆ เพื่ อ หาข อ มู ล หรื อ ข อ เท็ จ จริ ง ที่ ต อ งการเพื่ อ เป น ประโยชน ใ นการคิ ด ค น หาป ญ หาหรื อ
ประกอบการแกปญหาและชวยสงเสริมความสามารถดานความจําอีกดวย
2. องคประกอบการคิดดานการประยุกต เปนการฝกฝนทักษะการคิดดาน
เหตุผลพื้นฐาน ในการขยายโครงสรางความคิดหรือความรูเดิมที่มีอยูไปใชในสถานการณใหม ซึ่งจะ
ชวยสงเสริมความสามารถในการรูจักนํากฎเกณฑตาง ๆ ไปใช
3. องค ป ระกอบการคิ ด ด า นการวิ เ คราะห เปน การฝ ก ฝนทั ก ษะการคิด ด า น
เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning) ซึ่งเปนการสงเสริมการปรับขยายโครงสรางการคิดใน
แงมุมตาง ๆ ที่กวางไกลกวาการประยุกต อันจะเปนประโยชนตอการนําความรูทางวิชาการมาใชใน
การแกปญหาชีวิตประจําวันได
4. องคประกอบการคิดดานการสังเคราะห เปนการฝกทักษะการคิดดานเหตุผล
แบบอุปนัย (Inductive Reasoning) ซึ่งเปนการสงเสริมการปรับขยายโครงสรางการคิดและความรู
จากขอเท็จจริงหรือขอมูลตาง ๆ ที่สังเกตไดมาบูรณาการเปนความรูใหม
นอกจากนี้ ทิศนา แขมมณี และคนอื่น ๆ (2543: 93-98) จัดมิติของการคิดไว 6
ดาน เพื่อเปนกรอบความคิดในการพัฒนาความสามารถทางการคิดของเด็กและเยาวชน ดังนี้
1. มิติดานขอมูลหรือเนื้อหาที่ใชในการคิด ในการคิดบุคคลไมสามารถคิด โดย
ไมมีเนื้อหาของการคิด เพราะการคิดเปนกระบวนการในการคิดจึงตองมีการคิดอะไรควบคูไปกับการ
คิดอยางไร ขอมูลที่ บุคคลใช ในการพิจ ารณาหาทางแก ปญหาจะมี 3 ดา นดวยกัน คื อ ขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง ขอมูลเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดลอม และขอมูลทางวิชาการ ทั้ง 3 ดานนี้จะตองใช
ควบคูและผสมกลมกลืนกันไปจนกระทั่งพบทางออกหรือทางเลือกในการแกปญหาอยางเหมาะสม
2. มิติดานคุณสมบัติที่เอื้ออํานวยตอการคิด ในการพิจารณาเรื่องใด ๆ โดย
อาศัยขอมูลตาง ๆ คุณสมบัติสวนตัวบางประการ มีผลตอการคิดและคุณภาพของการคิด เชน คนที่
มีใจกวาง ยอมยินดีที่จะรับฟงขอมูลจากหลายฝาย จึงอาจไดขอมูลจากคนที่ไมรับฟง ซึ่งขอมูล
เหลานี้มีผลตอการคิดชวยใหการคิดพิจารณาเรื่องตาง ๆ มีความรอบคอบมากขึ้นหรือผูที่ชางสงสัย
อยากรูอยากเห็น มีความใฝรูยอมมีความกระตือรือรนในการแสวงหาขอมูลและคนหาคําตอบ ซึ่ง
คุณสมบัตินี้มกั จะชวยสงเสริมการคิดใหมีคุณภาพขึ้น
3. มิติดา นทั ก ษะการคิด ในการคิดบุคคลจํา เป น ต อ งมี ทั ก ษะพื้ น ฐานหลาย
ประการในการดําเนินการคิด เชน ความสามารถในการจําแนกความเหมือนและความตางของ 2
สิ่งหรือมากกวา และสามารถในการจัดกลุมของที่มีลักษณะเหมือนกัน ซึ่งเปนทักษะพื้นฐานในการ
สรางมโนทัศนเกี่ยวกับสิ่งนั้น ความสามารถในการสังเกต การรวบรวมขอมูลและการตั้งสมมติฐาน
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เปนทักษะพื้นฐานในกระบวนการแกปญหา เปนตน ทักษะการคิดที่นับเปนทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน
จะมีลักษณะเปนทักษะยอย ซึ่งมีกระบวนการหรือขั้นตอนมากและซับซอน สวนใหญจะตองใชทักษะ
พื้นฐานและทักษะผสมกันซึ่งจะเรียกวา “ทักษะการคิดขั้นสูง” ทักษะการคิดเปนพื้นฐานที่สําคัญใน
การคิด บุคคลจะคิดไดดีจําเปนตองมีทักษะการคิดที่จําเปนมาบางแลว
4. มิติดานลักษณะการคิด ลักษณะการคิดเปนประเภทการคิดที่แสดงลักษณะ
เฉพาะที่ชัดเจน ลักษณะการคิดแตละลักษณะจะอาศัยพื้นฐานบางประการและมีกระบวนการหรือ
ขั้นตอนในการคิดไมมากนัก ลักษณะการคิดใดมีกระบวนการหรือขั้นตอนและซับซอนขึ้นจะเขียนการ
คิดนั้นเปนกระบวนการคิด ลักษณะการคิดที่ไดเลือกสรรวามีความสําคัญสมควรที่จะนําไปพัฒนาเด็ก
และเยาวชน 9 ประการ ไดแก การคิดคลอง การคิดหลากหลาย การคิดละเอียด การคิดชัดเจน การ
คิดถูกทาง การคิดกวาง การคิดไกล การคิดลึกซึ้งและการคิดอยางมีเหตุผล
5. มิ ติ ด า นกระบวนการคิ ด กระบวนการคิ ด เป น การคิ ด ที่ ป ระกอบไปด ว ย
ลําดับขั้นตอนในการคิดจะมีมากหรือนอยแลวแตความจําเปนของการคิดแตละลักษณะและในแตละ
ขั้ น ตอนของการดํ า เนิ น การคิ ด จํ า เป น ต อ งอาศั ย ทั ก ษะการคิ ด ขั้ น พื้ น ฐานและขั้ น สู ง ตามความ
เหมาะสม กระบวนการคิดที่จําเปนมีจํานวนมาก แตกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ เปน
กระบวนการสําคัญที่ตองนําไปใชในสถานการณอื่น ๆ เชน กระบวนการแกปญหา กระบวนการ
ตัดสินใจ กระบวนการคิดริเริ่มสรางสรรค กระบวนการวิจัย เปนตน
6. มิติดานการควบคุมและปริมาณการคิดของตนเอง การควบคุมการรูคิดของ
ตนเอง หมายถึ ง การรูตัวถึงความคิดของตนเองในการกระทําอะไร อยางใดอยางหนึ่งหรือการ
ประเมินการคิดของตนเองและใชความรูนั้นในการควบคุมหรือปรับการกระทําของตนเอง การคิดใน
ลักษณะนี้เรียกวา การคิดอยางมียุทธศาสตร หรือ “Strategic Thinking” ซึ่งควบครอบคลุมการวาง
แผนการควบคุมการกระทําของตนเอง การตรวจสอบความกาวหนาและการประเมินผล
มิติดานตระหนักรูถึงการคิดของตนเอง การควบคุมและประเมินการคิดของตนเองนี้
นับเปนมิติสําคัญของการคิดอีกมิติหนึ่ง บุคคลที่มีความตระหนักรูและประเมินการคิดของตนเองไดจะ
สามารถปรับปรุงกระบวนการคิดของตนไดดีขึ้นเรื่อย ๆ การพัฒนาความสามารถของผูเรียนในมิตินี้จะ
สงผลตอความสามารถทางการคิดของผูเรียนในภาพรวม ในการคิดใด ๆ ก็ตาม มิติทั้ง 6 นี้จะปรากฎ
ขึ้นในกระบวนการคิดซึ่งหากเกิดขึ้นอยางครบถวนและมีคุณภาพแลวสงผลใหการคิดนั้นเกิดคุณภาพ
ตามไปดวย
จากการสังเคราะหเอกสารตาง ๆ ผูวิจัยพบวา การสอนคิดตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม
เปนการสอนที่เนนใหนักเรียนมีสวนรวมในการแกปญหาและศึกษาดวยตนเอง ซึ่งมีหลายแบบดวยกัน
ดังนี้
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เบยและคณะ (Bay et al. 1992: Online) เสนอแนวทางในการสอนแบบคนพบ มี
ขั้นตอนดังนี้
1. สํารวจสถานการณและถามคําถาม
2. รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับคําถาม
3. กําหนดแนวทางในการศึกษาคนควา
4. ดําเนินการศึกษาคนควาเพื่อหาคําตอบ
เอเรน (Arends. 1994: 347-348) กลาวถึงเทคนิคของการเรียนแบบรวมมือแบบหนึ่ง
คือ การสืบสอบเปนกลุม ประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินงาน 6 ขั้นตอน สรุปไดดังนี้
1. เลือกหัวขอเรื่องที่จะศึกษา
2. รวมกันวางแผนการทํางาน
3. ดําเนินงานตามแผนทีว่ างไว
4. วิเคราะหและสังเคราะหงานทีท่ ํา
5. นําเสนอผลงาน
6. ประเมินผลงาน
บิดดัลนและออสบอรน (Biddulp. and Osborn.; citing Martin et al. 1994.
Teaching Science for All Children. pp. 211-215) เสนอวิธีสอนโดยการสืบสอบจากคําถามของ
นักเรียนโดยครูควรดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. กระตุนใหนักเรียนถามคําถามและบันทึกคําถามของนักเรียนไว
2. ชวยกันเลือกคําถามที่จะสืบสอบ
3. ชวยนักเรียนวางแผนการสืบสอบ
4. ตรวจสอบแผนการสืบสอบของนักเรียนและใหความชวยเหลือนักเรียน
5. ชวยนักเรียนบันทึกและรายงานขอคนพบ
มารตินและคณะ (Martin et al. 1994: 201-203) เสนอแนวทางการนําวิธีการทาง
วิทยาศาสตรมาจัดการเรียนการสนโดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ใชคําถามหรือความสนใจของนักเรียนเปนจุดเริ่มตนในการแสวงหาคําตอบ
2. ตั้งสมมติฐานจากขอมูลที่เกีย่ วของกับปญหา
3. วางแผนการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐาน
4. ปฏิบัติการทดลอง ตีความ สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
5. นําสิง่ ที่เรียนรูแ ลวไปใชในสภาพการณที่เปนจริง
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ลอรสัน (Lawson. 1995: 158-160) เสนอขั้นตอนการสอนตามวิธีวงจรการเรียนรูไว
3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 เปนการสํารวจสถานการณและแสวงหาคําตอบเกี่ยวกับสิ่งทีท่ ําใหเกิด
ความขัดแยงทางปญญา
ขั้นที่ 2 เปนการสรางมโนทัศนเกี่ยวกับเรือ่ งที่เรียนดวยตนเอง
ขั้นที่ 3 เปนการนําสิง่ ทีเ่ รียนรูแลวไปใชในสถานการณใหม
แคทซ (Katz. 1998: Online) กลาวถึงการเรียนการสอนแบบโครงงาน ประกอบดวย
3 ขั้นตอน คือ เริ่มตนโครงงาน พัฒนาโครงงาน สรุปโครงงาน ดังนี้
1. เริ่มตนโครงงาน ประกอบดวย
1.1 ครูและนักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับประสบการณและความเขาใจของ
นักเรียนในเรื่องที่จะทําโครงงาน
1.2 นักเรียนวางแผนทําโครงงาน
2. พัฒนาโครงงาน ประกอบดวย
นักเรียนลงมือปฏิบัติและปรับปรุงการ
ดําเนินงาน
3. สรุปโครงการ ประกอบดวย นักเรียนอภิปราย สรุปและรายงานผลการทํา
โครงงาน
สกอร (Score. 1999: Online) เสนอแนวทางในการแกปญหา สรุปไดวา การ
แกปญหาประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ
1. ระบุปญหาและทําความเขาใจประเด็นที่จะศึกษา
2. เก็บรวมรวม ประเมินและใชประโยชนจากขอมูล
3. สังเคราะหวิธแี กปญหาและลงมือปฏิบัติการแกปญหา
จากรู ป แบบการสอนคิ ด ตามแนวทฤษฎี ส รรคนิ ย มที่ นํ า เสนอไปแล ว มี ห ลายรู ป แบบ
ดวยกันที่จะสามารถนํามาพัฒนาการคิดของนักเรียนในระดับประถมศึกษาได ซึ่งทุกรูปแบบเนนและ
ใหความสําคัญกับนักเรียนเปนสําคัญ โดยเปดโอกาสใหนักเรียนไดสรางความรูดวยตนเอง เรียนรู
รวมกันกับผูอื่น แกปญหาดวยการพิจารณาไตรตรองถึงเหตุและผล วิเคราะหและสังเคราะหงานที่
ตนเองและเพื่อนไดกระทํารวมกัน เปนตน ทําใหนักเรียนไดมีโอกาสพัฒนาการคิดของตนเองและ
เรียนรูบทบาทตาง ๆ ของตนเองในสังคมอีกดวย
3.2.2.3 บทบาทของครูในการสอนตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม
นักการศึกษาบางทานไดนําแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมมา
กําหนดบทบาทของครูในการจัดการเรียนการจัดการเรียนรู ดังตอไปนี้
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เมอรริล (Merril. 1997: Online) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อของครูที่จัดการ
เรียนการสอนตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม ดังนี้
1. ครูอาจจะแสดงบทบาทไดหลายอยาง เชน เปนผูช แี้ นะ ผูฝกหัด ผูเรียน ฯลฯ
แตไมใชผูกําหนดวิธกี ารเรียนใหกบั นักเรียน
2. ความผิ ด พลาดและความสํ า เร็ จ ของการแก ป ญ หามี ค วามสํ า คั ญ ต อ
กระบวนการดูดซับ (Assimilation) และการปรับใหเหมาะ (Accommodation) ซึ่งเปนกระบวนการที่
สําคัญในการปรับภาวะสมดุลทางปญญาของนักเรียน
3. ความรูเปนกระบวนการที่เกิดภายในตัวของนักเรียนแตละคน นักเรียนจะ
เรียนรูอะไรขึ้นอยูกับการตีความสิ่งที่เขารับรูโดยใชประสบการณเดิมของตนเอง
4. บรรยากาศของการเรียนรูที่ผอนคลาย นักเรียนสามารถชวยเหลือการเรียนรู
ของผูอื่นและครูแสดงใหเห็นวา ความคิดเห็นของนักเรียนเปนสิ่งที่มีคุณคา เปนบรรยากาศที่ชวย
สงเสริมความรูของนักเรียนได
5. การเรียนจะเกิดขึ้นในสภาพการณที่เปนจริง มีความหมายตอนักเรียนและมี
ความซับซอนเกินระดับสติปญญาของนักเรียนเพียงเล็กนอย
บรูคสและบรูคส (Brooks. and Brooks. 1993: 103-118) กลาวถึงบทบาทของครู
ในการสอนตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม ดังนี้
1. ครู ก ระตุ น และยอมรั บ ความเปน อิสระ ความคิ ดริเ ริ่มของนัก เรีย นเพื่อ ให
นักเรียนไดเชื่อมโยงความคิด มโนทัศน ฯลฯ ดวยตนเอง
2. ครูใช ขอมูลดิบและแหลงขอมูลปฐมภูมิ ประกอบกับการใชประสาทสัมผัส
การมีปฏิสัมพันธและใชของจริง เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเรียนรูเกี่ยวกับการวิเคราะห การสังเคราะห
และการประเมิน
3. ครูใชคําพูดกระตุนใหนักเรียน คิด วิเคราะห จําแนก ทํานาย สรางสรรค
เพื่อสงเสริมการแกปญหาและความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน
4. ครูยินยอมใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นหรือความรูสึกตอบทเรียน กลยุทธ
การสอนและเนื้อหา เพื่อปรับกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับลักษณะและความสนใจของ
นักเรียน
5. ครูควรทําความเขาใจเกี่ยวกับมโนทัศนของนักเรียน กอนที่จะรวมแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับมโนทัศน การที่ครูแสดงความคิดเห็นออกมากอนที่จะถามความเขาใจของนักเรียน
อาจจะเปนการจํากัดหรือยุติความคิดของนักเรียน
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6. ครูควรกระตุนใหนักเรียนมีสวนรวมในการสนทนา ทั้งกับครูและผูอื่น เพื่อให
นักเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทําความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน
7. ครูกระตุนใหนักเรียนดําเนินการสืบสอบโดยถามคําถามที่ตองใชความคิดหรือ
ถามคําถามปลายเปด เพื่อสงเสริมความสามารถในการสืบสอบของนักเรียน
8. ครู จั ด กิ จ กรรมให นั ก เรี ย นมี ป ฏิ สั ม พั น ธ ห รื อ ตอบสนองและเป ด โอกาสให
นักเรียนไดตรวจสอบและประเมินความเขาใจความคิดของตนเอง
9. ครูจัดประสบการณใหนักเรียนมีโอกาสโตแยงกับสมมติฐานที่ตั้งไวและกระตุน
ใหมีการอภิปรายเกี่ยวกับขอโตแยงนั้นเพื่อสงเสริมการคิดระดับสูงของนักเรียน
10. ครู ต อ งให เ วลานั ก เรี ย นคิ ด ภายหลั ง จากที่ ถ ามคํ า ถามไปแล ว การที่ ค รู
ตองการคําตอบหรือการตอบสนองจากนักเรียนในทันทีจะเปนการยับยั้งความคิดของนักเรียน
11. ครู ต อ งให เ วลาแก นั ก เรี ย นในการสร า งความสั ม พั น ธ ห รื อ เปรี ย บเที ย บ
มโนทัศนที่เรียน เพื่อใหนักเรียนสรางรูปแบบความสัมพันธระหวางมโนทัศนตาง ๆ ดวยตนเอง
12. ครูควรตอบสนองตอความอยากรูอยากเห็นของนักเรียน โดยใชวิธีการเรียน
ที่เรียกวา วัฏจักรการเรียนรู (Learning Cycle) เพื่อใหนักเรียนไดคนหาคําตอบเกี่ยวกับสิ่งที่ตองการ
จะรูดวยตนเอง
กลาสเซอสฟลด (Glaserfeld. 1989.; citing Encyclopedia of Education. 1983:
1049) ใหแนวคิดเกี่ยวกับการสอน ดังนี้
1. ควรเนนการพัฒนาความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของสิ่งตาง ๆ มากกวา
การปรับพฤติกรรมของนักเรียน
2. ควรคิ ดว า การกระทํ า ที่นัก เรีย นแสดงออกมานั้น เปน การสื่อใหท ราบว า
นักเรียนเขาใจสิ่งตาง ๆ อยางไร
3. ควรใชความผิดพลาดของนักเรียนหรือการที่นักเรียนไมสามารถตอบสนองได
อยางเหมาะสม เรียนรูเกี่ยวกับความเขาใจของนักเรียน
เออรเนส (Ernest. 1995: 485) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของครูในการจัดการ
เรียนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการสรางความรูดวยตนเอง ดังนี้
1. วองไวในการรับรูและวินิจฉัยความรูเดิมของนักเรียน
2. เลือกยุทธศาสตรการสอนที่ชวยแกไขมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนของนักเรียน
3. ใหความสนใจตอกระบวนการคิดและการกํากับตนเองของนักเรียน
4. สงเสริมใหนักเรียนนํามโนทัศนที่เรียนรูแลวไปใชในบริบทตาง ๆ
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5. พิ จ ารณาจุ ด มุ ง หมายในการเรี ย นของนั ก เรี ย น ความแตกต า งระหว า ง
จุดมุงหมายของการเรียนการสอน
6. พิจารณาบริบทการเรียนรูของนักเรียน เชน ความแตกตางของกลุมคน
จากแนวคิดของนักการศึกษาดังกลาว สามารถสรุปบทบาทของครูในการสอนตาม
แนวทฤษฎีสรรคนิยม ไดดังนี้
1. นักเรียนเปนอิสระจากการกํากับของครู ครูตองยอมใหนักเรียนเรียนรูจาก
ความผิดพลาดของตนเ องโดยครูทําหนาที่เปนเพียงผูอํานวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียนรู
ของนักเรียน
2. ส ง เสริ ม ให นั ก เรี ย นมี ป ฏิ สั ม พั น ธ กั บ ผู อื่ น และช ว ยให ก ารมี ป ฏิ สั ม พั น ธ นั้ น
พัฒนาไปเปนการสะทอนความคิดและการเจรจาตอรองความขัดแยงตาง ๆ
3. ครูถามคําถามที่สงเสริมใหนักเรียนใชความคิดระดับสูง ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร วิธีการทางวิทยาศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตรในการแกปญหาหรือคนหา
คําตอบเกี่ยวกับสิ่งที่ตองการจะรู
4. จัดบริบทของการเรียนรูใหมีความซับซอนและเกี่ยวของกับนักเรียนตามสภาพ
ที่เปนจริงหรือใกลเคียงกับสภาพที่เปนจริง
3.2.2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม
ประวีณา นิลนวล (2541) ศึกษาผลของการใชรูปแบบการสอนตามกรอบแนวคิด
ผูเรียนสรางความรูเอง (Constructivism) ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 2 หองเรียน ๆ ละ 29 คน โดยกลุมควบคุมไดรับการสอนตามคูมือครู
วิชาคณิตศาสตรซึ่งจัดทําโดยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สวนกลุมทดลอง
ไดรับการสอนดวยรูปแบบการสอนตามกรอบแนวคิดผูเรียนสรางความรูเอง ซึ่งประกอบดวยขั้นตอน
การสอนหลัก 2 ขั้นตอน คือ 1) ใหนักเรียนถามคําถามที่เกิดจากความขัดแยงทางปญญา 2) ให
นักเรียนไดเผชิญกับปญหาและแกปญหานั้นดวยตนเอง ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอน
ตามรูปแบบการสอนตามกรอบแนวคิดผูเรียนสรางความรูเองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
ความคงทนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและแรงจูงใจตอเนื่องทางการเรียนคณิตศาสตร
สูงกวานักเรียนที่ไดรับการการสอนตามคูมือครู
สุจินต เลี้ยงจรูญรัตน (2542) เปรียบเทียบมโนทัศนความสามารถในการนําความรู
ไปใชในชีวิตประจําวันและเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน
3 หองเรียน ๆ ละ 36 คน โดยกลุมควบคุมเรียนดวยกระบวนการตามคูมือครูของสถาบันสงเสริมการ
สอนวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ส ว นกลุ ม ทดลองเรี ย นด ว ยกระบวนการคอนสตรั ก ติ วิ ซึ ม และ
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กระบวนการคอนสตรั ก ติวิ ซึ ม กับแฟม ผลงาน โดยกระบวนการคอนสตรัก ติ วิ ซึ ม ที่ ใช ใ นการศึ ก ษา
ประกอบด ว ยขั้ น ตอนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน 5 ขั้ น ตอน คื อ 1) ตรวจสอบความรู แ ละ
ประสบการณเดิมของนักเรียน 2) สืบสอบหาความรู/คําตอบ 3) จัดระบบขอมูลหรือสารสนเทศที่ได
จากการสื บ สอบ 4) นํ า เสนอข อ สรุ ป และความคิ ด ของกลุ ม 5) สรุ ป ความรู ผลการวิ จั ย พบว า
1. นักเรียนทั้ง 3 กลุม มีมโนทัศน และความสามารถในการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันสูงขึ้น โดย
นักเรียนที่เรียนดวยกระบวนการคอนสตรักติวิซึมกับแฟมผลงานมีมโนทัศนและความสามารถในการนํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวันสูงที่สุด 2. นักเรียนที่เรียนดวยกระบวนการคอนสตรักติวิซึมมีเจตคติตอ
วิชาวิทยาศาสตรดีกวานักเรียนกลุมอื่น ๆ 3. นักเรียนคุนเคยกับการเรียนแบบเกาทําใหรูปแบบการ
เรียนเปนไปตามแนวคอนสตรักติวิซึมไดในระดับหนึ่งเทานั้น
วูด คอปปและเยกเคิล (Wood., Cobb. and Yackle. 1991: 587-616) ศึกษา
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความเชื่อของครูที่สอนแบบแกปญหาตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม โดยศึกษาครู
ที่สอนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เปนเวลา 1 ป เก็บรวบรวมขอมูลโดยการบันทึกเทปโทรทัศน การ
จดบันทึกขอมูลภาคสนามและการสัมภาษณ กิจกรรมการเรียนการสอนแกปญหาตามแนวทฤษฎี
สรรคนิยมที่ใชในการวิจัย มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมดังนี้
1. ใหนกั เรียนไดใชวิธีที่หลากหลายในการแกปญหาดวยตนเอง
2. ใหนักเรียนทํางานรวมกันเปนคูชวยเหลือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน
3. ใหนักเรียนตรวจสอบความเขาใจและหาขอสรุปในการแกปญหาโดยอภิปราย
รวมกับนักเรียนทั้งชั้น
ผลการวิ จั ย พบว า ครู ที่ ส อนแบบแก ป ญ หาตามแนวทฤษฎี ส รรคนิ ย มเปลี่ ย นแปลง
ความเชื่อจากเดิมดังนี้
1. ด า นเนื้ อ หาคณิ ต ศาสตร เปลี่ ย นจากการเน น ความสํ า คั ญ ของกฎและ
กระบวนการมาใหความสําคัญกับกิจกรรมที่มีความหมาย
2. ดานการเรียนรู เปลี่ยนจากการเรียนรูโดยรับความรูที่ผูอื่นถายทอดใหเปนการ
เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง
3. ดานผูสอน เปลี่ยนจากการเปนผูถายทอดความรูมาเปนผูอํานวยความสะดวก
ในการเรียนรูของนักเรียน
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรค
นิยม สามารถสรุปไดดังนี้
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1. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมมีลําดับ
ดังนี้
1.1 ทําใหเกิดความขัดแยงทางความคิด เกิดปญหาที่นําไปสูการศึกษา
คนควา
1.2 ดําเนินการศึกษาคนควารวมกับผูอนื่
1.3 ตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องทีศ่ ึกษา
1.4 สรุปขอคนพบ
2. นักเรียนที่ไดรับการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม มีผลสัมฤทธิ์และ
ความคงทนของผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เจตคติ ต อ วิ ช าที่ เ รี ย น แรงจู ง ใจต อ เนื่ อ งทางการเรี ย น
มโนทัศนและความสามารถในการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันสูงกวานักเรียนที่ไดรับการเรียนการ
สอนแบบปกติ
3. ครูที่จัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมเชื่อวา การเรียนรูเกิดจาก
การที่ นั ก เรี ย นได ล งมื อ ปฏิบั ติ ด ว ยตนเอง โดยใช กิ จ กรรมการเรี ย นที่ มี ค วามหมาย ครู เ ป น เพี ย ง
ผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูของนักเรียน
3.2.3 ทฤษฎีสติปญญาสามเกลียว (The Triarchic Theory of Human Intelligence)
ทฤษฎีสติปญญาสามเกลียว (The Triarchic Theory of Human Intelligence) นี้
สเติรนเบอรก (Stemberg. 1985: 41-42; 1999: 489) เสนอขึ้นในป ค.ศ. 1985 สามารถอธิบาย
ความหมายตามชื่อของทฤษฎีไดดังนี้
คําวา “Tri” มาจากคําวา “Three” หมายถึง “สาม” และคําวา “–archic” มาจากคําวา
“governed”
หมายถึ ง “การควบคุม ” ทฤษฎี สติปญญาสามเกลียวเป น ทฤษฎีแ นวใหมที่ เ นน
กระบวนการของความสามารถทางสมองมากกวาองคประกอบดานความสามารถทางสมอง (ประสาท
อิศรปรีดา. 2538: 121-124) โดยแบงกระบวนการของเชาวนปญญาออกเปน 3 ทฤษฎียอย ซึ่งใน
แต ล ะทฤษฎี ย อ ยอธิ บ ายหน า ที่ แ ละการทํ า งานของเชาวน ป ญ ญาหรื อ สมรรถภาพทางสมองดั ง
ภาพประกอบ 9
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ทฤษฎีสติปญญาสามเกลียว
(The Triarchic Theory of Human Intelligence)

ทฤษฎียอยดานองคประกอบการคิด
(Componential Subtheory)

1. องคประกอบดานการคิดขั้นสูง
(Metacomponent)
2. องคประกอบดานการปฏิบัติ
(Performance components)
3. องคประกอบดานการแสวงหา
ความรู (Knowledge-acquisition
components)

ทฤษฎียอยดานประสบการณ
(Experiential Subtheory)

1. ความสามารถในการแกปญหาแปลก
ใหม (Abilities to deal with novelty)
2. ความสามารถในการประมวลผล
ขอมูลโดยอัตโนมัติ
(Abilities to automatize information
processing)

ทฤษฎียอยดานบริบททางสังคม
(Contextual Subtheory)

1. การปรับตัวใหเขากับ
สิ่งแวดลอม (Adaptation)
2. การเลือกสิ่งแวดลอม
(Selection)
3. การปรับแตงสิ่งแวดลอม
(Shaping)

ภาพประกอบ 9 โครงสรางทฤษฎีสติปญญาสามเกลียว
ที่มา : Sternberg, R.J. (1985). Beyond IQ : A Triarchic Theory of Human Intelligence.
p. 320.
3.2.3.1 ทฤษฎียอยดานองคประกอบการคิด (Componential Subtheory)
ทฤษฎีเชาวนปญญามักอธิบายโครงสรางทางปญญาโดยการวิเคราะหการแสดงออก
ตาง ๆ ดังนั้นแตละทฤษฎีจึงมีหนวยพื้นฐาน (Basic unit of analysis) ในการวิเคราะหเพื่ออธิบายถึง
ความแตกตางระหวางบุคคลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางปญญาที่ไมเหมือนกัน สําหรับทฤษฎียอยดาน
องคประกอบการคิดนี้กําหนดใหองคประกอบของกระบวนการประมวลผลขอมูล (Information –
processing components) เปนหนวยพื้นฐานในการวิเคราะหกลไกที่กอใหเกิดพฤติกรรมทางปญญา
(Intelligence behavior)
ทฤษฎียอยดา นองคประกอบการคิดนี้อธิบายถึงกระบวนการประมวลผลขอมูลเบื้อ งต น
ควบคุมการสรางภาพในใจ (Internal representation) หรือสัญลักษณตาง ๆ ที่บุคคลไดรับรู ซึ่ง
กระบวนการนี้จะทําหนาที่สงผานขอมูล (Translate) จากประสาทสัมผัสไปยังภาพมโนทัศนในสมอง
(Conceptual representation) หรือสงผานขอมูลจากภาพมโนทัศนในสมองไปยังอวัยวะตาง ๆ (Motor
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output) โดยแตละองคประกอบของทฤษฎียอยดานองคประกอบการคิดมีคุณสมบัติที่สําคัญ 3
ประการ คือ ระยะเวลาในการดําเนินการ (Duration) ความยาก (Difficulty) และความเปนไปไดใน
การดําเนินการ (Probability of execution) คุณสมบัติทั้งหมดนี้เปนอิสระตอกัน กลาวคือ งาน
บางอยางใชระยะเวลาในการดําเนินการนาน มีระดับความยากต่ํา และการดําเนินการมีโอกาส
ผิดพลาดเพียงเล็กนอย ในขณะที่งานบางอยางใชระยะเวลาในการดําเนินการนอย เสร็จเร็ว แตมี
ระดับความยากสูง และการดําเนินการมีโอกาสผิดพลาดไดบอยครั้ง เปนตน (Sternberg. 1977b,
1980f; cited Sternberg. 1985. Beyond IQ : A Triarchic Theory of Human Intelligence. pp. 98)
นอกจากนี้ ท ฤษฎี ยอ ยด า นองค ป ระกอบการคิด สามารถจํา แนกลั ก ษณะตามหนา ที่ พื้ น ฐานได 3
ประการ คือ องคประกอบดานการคิดขั้นสูง (Metacomponent) องคประกอบดานการปฏิบัติ
(Performance components) และองคประกอบดานการแสวงหาความรู (Knowledge-acquisition
components) (Sternberg. 1985: 99) โดยแตละองคประกอบมีหนาที่ดังนี้
1. องคประกอบดานการคิดขั้นสูง (Metacomponent) เปนกระบวนการคิดสั่ง
การ (Executive
process) ที่ ใ ช ใ นการวางแผน ควบคุ ม การปฏิ บัติ ง านและออกคํ า สั่ ง ไปยั ง
องค ป ระกอบการคิ ด อื่ น ๆ ว า ควรทํ า อย า งไรและคอยติ ด ตามผลป อ นกลั บ (Feedback) จาก
องคประกอบการคิดอื่น ๆ วามีปญหาในการปฏิบัติงานอยางไร มีหนาที่รับผิดชอบในการตัดสินใจวา
จะทํ า อย า งไรกั บ งานหรื อ ป ญ หานั้ น เพื่ อ ให ง านหรื อ การแก ป ญ หาดํ า เนิ น ไปได อ ย า งถู ก ต อ ง
กระบวนการทํางานขององคประกอบดานการคิดขั้นสูงสามารถอธิบายเปนขั้นตอนได 7 ขั้นตอน
ดวยกัน ดังนี้ (Sternberg. 1985: 99-105; 1999: 351-354)
1.1 การระบุปญหา (Problem identification) เพื่อกําหนดขั้นตอนในการ
แกปญหาไดอยางถูกตอง เราควรระบุสาเหตุของปญหาที่แทจริงเสียกอน
1.2 การใหคําจํากัดความของปญหา (Definition of problem) เมื่อสามารถ
ระบุปญหาที่แทจิรงไดแลว จําเปนตองใหคําจํากัดความของปญหานั้นดวย เพราะหากไมมีการใหคํา
จํากัดความปญหาหรือคําจํากัดความปญหานั้นคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง โอกาสในการ
แกปญหาไดสําเร็จก็จะลดนอยลง (Funke. 1991; Hegarty. 1991; cited Sternberg. 1999.
Cognitive psychology. pp. 352)
1.3 การสรางกลวิธีในการแกปญหา (Constructing a strategy for
problem-solving) เปนขั้นตอนของการวางแผนกลวิธีตาง ๆ และวิเคราะหองคประกอบของปญหาที่
ซับซอนใหเห็นเปนขั้นตอนยิ่งขึ้น หรือสังเคราะหองคประกอบหลายชนิดที่มีความสัมพันธกันนํามา
เชื่อมโยงกัน เพื่อใชประโยชนในการแกปญหา
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1.4 การจัดระบบขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหา (Organizing information
about a problem) เปนการจัดระเบียบขอมูลที่มีอยูเพื่อนํามาใชในการดําเนินการแกปญหาใหประสบ
ผลสําเร็จ หรือการสรางภาพในใจที่ชวยในการกําหนดลําดับขั้นตอนในการแกปญหาใหชัดเจนยิ่งขึ้น
1.5 การจัดสรรทรัพยากรที่ใชในการแกปญหา (Allocation of resources)
คนส ว นใหญ จ ะเผชิ ญ หน า กั บ ป ญ หาโดยอยู ใ นขอบเขตของทรั พ ยากรที่ จํ า กั ด ในด า นต า ง ๆ เช น
ระยะเวลาในการแกปญหา งบประมาณ เครื่องมือ ฯลฯ การแกปญหาแตละปญหาตองใชทรัพยากร
ดานตาง ๆ ในปริมาณที่แตกตางกัน เชน ปญหาบางปญหาตองอาศัยระยะเวลานานในการแกไขและ
ตองการเครื่องมือหลายชนิด ในขณะที่บางปญหาใชทรัพยากรเพียงเล็กนอย ทั้งนี้ประสิทธิภาพของ
การจัดสรรทรัพยากรในการแกปญหาจึงขึ้นอยูกับความรูความชํานาญของแตละบุคคลดวย
1.6 การตรวจสอบการแกปญหา (Monitoring problem solving) การ
แกปญหาอยางมีประสิทธิภาพจะตองมีการตรวจสอบกระบวนการแกปญหาอยูตลอดเวลา เพื่อใหรูแน
วาขั้นตอนตาง ๆ ดําเนินไปอยางถูกตองและนําไปสูเปาหมายที่ตองการหรือไม เพราะหากพบวามีขอ
บกพรองเกิดขึ้นแลว การตรวจสอบกระบวนการแกปญหาจะชวยใหเราสามารถแกไขขอบกพรองนั้นได
อยางทันทวงที
1.7 การประเมินผลการแกปญหา (Evaluation problem solving) เปน
กระบวนการที่เกิดขึ้นภายหลังจากการแกปญหาสิ้นสุดลง เพื่อประเมินผลความสําเร็จและทบทวนการ
ทํางานในขั้นตอนตาง ๆ ซึ่งบางครั้งการประเมินผลการแกปญหานี้จะทําสามารถตระหนักถึงปญหา
ใหม หรือกลวิธีใหมที่จะนําไปใชปรับปรุงกระบวนการแกปญหาในครั้งตอไปใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ได
2. องคประกอบดานการปฏิบัติ (Performance components) เปนกระบวนการ
ลงมือปฏิบัติหรือใชวิธีตาง ๆ ในการแกปญหา โดยองคประกอบดานการคิดขั้นสูง (Metacomponents)
ตัดสินใจและควบคุมวาจะตองทําอะไร จากนั้นองคประกอบดานการปฏิบัติก็มีหนาที่ลงมือกระทําจริง
องคประกอบดานการคิดขั้นสูงและองคประกอบดานการปฏิบัติเปนกระบวนการที่ตองไปควบคูกัน
เพราะองคประกอบใดเพียงองคประกอบเดียวไมอาจแกปญหาใหสําเร็จได องคประกอบดานการ
ปฏิบัติประกอบดวยสวนประกอบยอยที่สําคัญ คือ
2.1 การเขารหัส (Encoding components) เปนกระบวนการรับรูสิ่งเราและ
เก็บบันทึกขอมูลที่ไดรับมาใหม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและปริมาณของการเขารหัสเปนปจจัยที่
สําคัญที่สุดของพัฒนาการทางสติปญญา โดยพบวา บุคคลมีอายุมากขึ้นจะชวยใหคุณภาพในการ
เขารหัสมีความละเอียดมากขึ้น แตปริมาณและการดําเนินการเขารหัสจะคอย ๆ ลดลงตามอายุที่
เพิ่มขึ้น
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2.2 การรวมและการเปรียบเทียบ (Combination and Comparison
components) เปนกระบวนการรวมและเปรียบเทียบขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับมาเพื่อสรางรูปแบบหรือ
วิธีการตาง ๆ เพื่อแกปญหา
2.3 การตอบสนอง (Response components) เปนกระบวนการที่แสดงถึง
กระบวนการดานการปฏิบัติในการแกปญหา ดวยการพิจารณาระยะเวลาในการตอบสนองเมื่อบุคคล
เผชิญกับงานหรือปญหา
3.
องคป ระกอบด า นการแสวงหาความรู
(Knowledge-acquisition
components) เปนกระบวนการในการแสวงหาความรูใหม ๆ เพื่อเตรียมนําไปใชตอไป ประกอบดวย
สวนประกอบยอย ๆ ดังนี้
3.1 การเลือกขอมูลเพื่อลงรหัส (Selective encoding) เปนการเลือกรับและ
บันทึกขอมูลที่เขามาใหม โดยเลือกเฉพาะขอมูลที่มีความสัมพันธกับการแกปญหาเพื่อบรรลุตาม
จุดมุงหมายที่กําหนดไว
3.2 การรวมขอมูลที่ไดเลือกไว (Selective combination) เปนกระบวนการ
รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของภายหลังจากไดเลือกลงรหัสแลว ซึ่งทําใหเห็นภาพรวมและความเชื่อมโยง
ของขอมูลทั้งหมด
3.3 การเปรียบเทียบขอมูลที่เลือก (Selective comparison) เปน
กระบวนการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางขอมูลใหมกับขอมูลเดิมที่มีอยูเพื่อนําไปใชประโยชน การที่
บุคคลไมมีการเชื่อความสัมพันธระหวางขอมูลเกาและขอมูลใหมเขาดวยกันจะทําใหไมสามารถดึง
ขอมูลมาใชประโยชนและไมสามารถเห็นภาพรวมได
ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการคิดขั้นสูง (Metacomponent) องคประกอบ
ดานการปฏิบัติ (Performance components) และองคประกอบดานการแสวงหาความรู
(Knowledge-acquisition components) สามารถแสดงไดดังภาพประกอบ 10
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M
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R

T

P
ภาพประกอบ 10 ความสัมพันธระหวางองคประกอบทัง้ สามของทฤษฎียอยดานองคประกอบการคิด
ที่มา : Sternberg, R.J. (1985). Beyond IQ : A Triarchic Theory of Human Intelligence.
p.109.
เมื่อ

M หมายถึง องคประกอบดานการคิดขั้นสูง (Metacomponents)
A หมายถึง ความรูที่อยูในระบบความจํา (Acquisition)
R หมายถึง การดึงความรูจากระบบความจํา (Retrieval)
T หมายถึง การถายโยงความรู (Transfer)
ซึ่ง A R และ T อยูในองคประกอบดานการแสวงหาความรู (Knowledge-acquisition
components)
P หมายถึง องคประกอบดานการปฏิบัติ (Performance components)
จากภาพประกอบองค ป ระกอบของทฤษฎี ย อ ยด า นการคิ ด มี ค วามสั ม พั น ธ กั น 4
ลักษณะ คือ
1. การกระตุนทางตรง (Direct activation)
องคประกอบหนึ่งโดยตรง แสดงดวยลูกศรเสนทึบคู

จากองคประกอบหนึ่งไปสูอีก
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2. การกระตุนทางออม (Indirect activation) จากองคประกอบหนึ่งไปสูอีก
องคประกอบหนึ่งโดยผานตัวกลางอื่นและมีผลปอนกลับทางออม (Indirect feedback) จาก
องคประกอบหนึ่งไปยังอกีองคประกอบหนึ่งในลักษณะของการมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน แสดงดวย
ลูกศรเสนทึบเดี่ยว
3. ผลปอนกลับทางตรง (Direct feedback) จากองคประกอบหนึ่งไปยังอีก
องคประกอบอีกชนิดหนึ่ง แสดงดวยลูกศรเสนประ
4. ผลปอนกลับทางออม (Indirect feedback) ซึ่งสงไปและกลับในองคประกอบ
เดียวกัน แสดงดวยลูกศรเสนทึบเดี่ยวเชนเดียวกันกับการกระตุนทางออม
จากระบบความสั ม พั น ธ ข องทฤษฎี ย อ ยด า นองค ป ระกอบการคิ ด พบว า มี เ พี ย ง
องคประกอบดานการคิดขั้นสูง (M) เทานั้นที่มีการกระตุนทางตรง และรับผลปอนกลับทางตรงจาก
องคประกอบการคิดดานอื่น ๆ ดังนั้นจะเห็นไดวา การควบคุมทั้งหมดจะผานองคประกอบดานการคิด
ขั้นสูงไปยังระบบและขอมูลทั้งหมดโดยองคประกอบการคิดดานอื่น ๆ สามารถกระตุนกันโดยทางออม
และในขณะเดียวกันก็ไดรับขอมูลจากองคประกอบการคิดดานอื่น ๆ โดยทางออมดวยเชนกัน
องคประกอบทั้ง 3 ของทฤษฎียอยดานองคประกอบการคิดจะตองทํางานประสานกันจึง
จะบังเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ (ประสาท อิศรปรีดา. 2538: 122) อยางไรก็ตาม สเติรนเบอรกมี
ความเชื่อวา หัวใจสําคัญของกิจกรรมทั้งหมดอยูที่องคประกอบดานการคิดขั้นสูง (Metacomponents)
มากกวาองคประกอบอื่น ๆ เพราะเปนองคประกอบที่ตองริเริ่ม สั่งการและตรวจสอบการทํางานของ
กระบวนการอื่น ๆ ดังนั้นการวัดเชาวนปญญาวาสูงหรือต่ําก็อาจตัดสินใจไดจากประสิทธิภาพของการ
ตัดสินใจ การวางแผน และกลวิธีตาง ๆ ที่เกิดจากกระบวนการสวนนี้
3.2.3.2 ทฤษฎียอยดานประสบการณ (Experiential Subtheory)
ทฤษฎี ย อ ยด า นประสบการณ เ ป น การอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ ปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า ง
ประสบการณของบุ คคลและองคประกอบในการประมวลผลขอมู ล เมื่อบุคคลเผชิญกับงานหรือ
สถานการณซึ่งแตละคนมีประสบการณที่แตกตางกัน การแสดงออกของแตละคนยอมแตกตางกันดวย
ลักษณะความแปลกใหมของงานสามารถจําแนกได 2 ลักษณะคือ งานที่บุคคลไมเคยมีประสบการณ
มากอนและงานที่บุคคลคุนเคยหรือไดรับการฝกฝนจนชํานาญ การเผชิญหนากับงานที่ตนคุนเคยทํา
ไหบุคคลมีความคลองแคลวในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานไดอยางอัตโนมัติ (Automatic) หรือ
ใชความพยายามเพียงเล็กนอยในการจัดลําดับขั้นของงาน และดําเนินการจนสําเร็จ สวนงานที่แปลก
ใหม (Novelty) ทําใหบุคคลตองใชความสามารถทางสติปญญาที่แตกตางออกไปจากงานที่บุคคลมี
ความคุนเคยในการปฏิบัติ
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ดั ง นั้ น ทฤษฎี ย อ ยด า นประสบการณ จึ ง พิ จ ารณาที่ ร ะดั บ ของประสบการณ ซึ่ ง มี
ความสําคัญตอความสามารถในการแกปญหาที่แปลกใหมและความสามารถในการประมวลผลขอมูล
โดยอัตโนมัติ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ความสามารถในการแกปญหาแปลกใหม (Abilities to deal with novelty)
เปนการวัดความสามารถทางสติปญญา โดยพิจารณาจากการเผชิญหนากับปญหา หรือเอาชนะ
ปญหาที่เปนประสบการณใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งความสามารถในการแกปญหาหรือการ
เรียนรูในสภาพการณที่แปลกใหม มีกระบวนการดังนี้ (Sternberg. 1985: 69)
1.1 การทําความเขาใจปญหา (Comprehensive of the task) เปนการ
เผชิญหนากับปญหาที่บุคคลไมเคยพบมากอน และพยายามเรียนรูหรือทําความเขาใจสภาพปญหา
นั้น
1.2 การดําเนินการแกปญหาตามความเขาใจ (Acting upon one’s
comprehension of the task) การที่บุคคลพบกับปญหาแปลกใหม ภายหลังจากการทําความเขาใจ
ปญหานั้นแลว จึงลงมือแกปญหาตามความเขาใจที่มีอยู
2. ความสามารถในการประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ (Abilities to automatize
information processing) เปนความสามารถที่บุคคลสามารถคิดและแกปญหาเฉพาะหนาไดอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีการประมวลผลขอมูลใน 2 ลักษณะ คือ
2.1 การประมวลผลขอมูลที่จํากัด (Controlling processing) เปนการ
ประมวลผลขอมูลที่คอนขางชา เปนไปตามลําดับขั้นตอน ใชความพยายามมาก อยูในขอบเขต
ขอจํากัดของความจําระยะสั้น และตองการการฝกฝนนอย
2.2 การประมวลผลข อมู ล โดยอั ต โนมั ติ (Automatization)
เป น การ
ประมวลผลข อ มู ล ที่ ค อ นข า งเร็ ว มี ก ารประมวลผลข อ มู ล หลายกระบวนการพร อ มกั น ใช ค วาม
พยายามนอย ไมมีขอจํากัดจากความจําระยะสั้น สวนใหญกระทําโดยจิตใตสํานึกและตองการการ
ฝ ก ฝนเพื่ อ พั ฒ นามาก ดั ง นั้ น บุ ค คลที่ มี ค วามสามารถในการประมวลผลข อ มู ล โดยอั ต โนมั ติ ที่ มี
ประสิทธิภาพจะทําใหมีพลังสมอง (Mental resource) เหลือในการใหความสนใจกับขอมูลตาง ๆ ที่ได
รับมา
อย า งไรก็ ต ามความสามารถทั้ ง 2 ด า นนี้ ก็ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ ต อ กั น ดั ง นั้ น การวั ด
ความสามารถทางสติปญญาจึงตองวัดทั้ง 2 ดาน โดยการวัดความสามารถในการแกปญหาที่แปลก
ใหม ค วรกระทํ า กอ นการประเมิ น ความสามารถในการประมวลผลข อมู ล โดยอัตโนมัติ เนื่ อ งจาก
จุ ด มุ ง หมายของการประเมิ น ความสามารถทั้ ง 2 ด า นนี้ แ ตกต า งกั น โดยความสามารถในการ
แกปญหาที่แปลกใหมจะแสดงออกเมื่อบุคคลตองเผชิญกับงานหรือสภาพการณที่ไมเคยพบเห็นมา
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กอน สวนความสามารถในการประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติจะแสดงออกเมื่อบุคคลเผชิญกับงาน
หรือสภาพการณที่คุนเคยและมีประสบการณมากอน (Sternberg. 1985: 73-75) ซึ่งความสัมพันธ
ของความสามารถทั้ง 2 ดานสามารถแสดงไดดังภาพประกอบ 11
การเผชิญกับงานใหม
(First encounter with task)

ความสามารถในการแกปญาที่แปลกใหม
(Task is relatively nonentrenched)

การเผชิญกับงานที่คุนเคย
(Nth encounter with task)

ความสามารถในการประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ
(Task performance is becoming automatized)

ภาพประกอบ 11 ความสัมพันธของการประเมินความสามารถในการแกปญหาที่แปลกใหมและ
ความสามารถในการประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ
ที่มา : Sternberg, R.J. (1985). Beyond IQ : A Triarchic Theory of Human Intelligence. p.74
3.2.3.3 ทฤษฎียอยดานบริบททางสังคม (Contextual Subtheory)
ทฤษฎียอยดานบริบทางสังคมอธิบายถึงการประยุกตใชความสามารถทางสติปญญา
ดานตาง ๆ ในสถานการณที่แตกตางกันในบริบทของโลกแหงความเปนจริง (Real-word contexts)
ประกอบดวยกระบวนการดังนี้
1. การปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม (Adaptation) เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อ
บุคคลพยายามปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมหรือสถานการณที่เขาตองเผชิญเปนครั้งแรก เพื่อใหสามารถ
ดํารงชีพอยูในสิ่งแวดลอมหรือสถานการณนั้นไดอยางเหมาะสม
2. การเลือกสิ่งแวดลอม (Selection) เปนกระบวนการที่บุคคลพยายามหาทาง
เลือกใหม เมื่อไมสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมที่เผชิญอยูได ดวยการเลือกสิ่งแวดลอมใหม
แทนสิ่งแวดลอมเดิมเพื่อใหเหมาะสมกับตนเองตามศักยภาพ
3. การปรับแตงสิ่งแวดลอม (Shaping) เปนกระบวนการที่บุคคลพยายาม
ปรับแตงสิ่งแวดลอมเดิมใหเปนสิ่งแวดลอมใหม เพื่อจะสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข
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สเติรนเบอรก (Sternberg. 1985: 325-327) กลาวถึงความสัมพันธซึ่งกันและกันของ
ทฤษฎียอยทั้ง 3 นี้วามีความสัมพันธกันในระดับสูงแมวาจะสงผลตอการทํางานของความสามารถทาง
สติปญญาอยางอิสระจากกันก็ตาม สามารถอธิบายไดดังนี้
1. ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งทฤษฎี ย อ ยด า นบริ บ ททางสั ง คม (Contextual
Subtheory) และทฤษฎียอยดานประสบการณ (Experiential Subtheory) แสดงใหเห็นเมื่อบุคคล
เผชิญกับสถานการณที่แตกตางกัน ซึ่งตองใชความสามารถในการแกปญหาที่แปลกใหม (Ability to
deal with novelty) และความสามารถในการประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ (Ability to automatize
information
processing) โดยครั้ ง แรกที่ บุ ค คลต อ งเผชิ ญ กั บ สิ่ ง แวดล อ มใหม บุ ค คลจะใช
ความสามารถในการแก ป ญ หาที่ แ ปลกใหม หลั ง จากนั้ น จึ ง มี ก ารปรั บ ตั ว ให เ ข า กั บ สิ่ ง แวดล อ ม
(Adaptation) การเลือกสิ่งแวดลอม (Selection) และการปรับแตงสิ่งแวดลอม (Shaping) ให
เหมาะสมกับตน ขณะเดียวกันความสามารถในการประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติของบุคคลก็จะ
เกิดขึ้นไปพรอม ๆ กัน โดยบุคคลจะแสดงออกในรูปของพฤติกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน เชน การ
อานหนังสือ การขับรถ การมีปฏิสัมพันธทางสังคม เปนตน
2. ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งทฤษฎี ย อ ยด า นบริ บ ททางสั ง คม (Contextual
Subtheory) และทฤษฎียอยดานองคประกอบทางการคิด (Componential Subtheory) เมื่อพิจารณา
จากลักษณะของกระบวนการ การปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม (Adaptation) การเลือกสิ่งแวดลอม
(Selection) และการปรับแตงสิ่งแวดลอม (Shaping) เปนกระบวนการระดับมหภาพ
(Macrocomponents) ประกอบดวยกระบวนการระดับจุลภาค (Microcomponents) อันไดแก
องค ประกอบย อยของทฤษฎียอ ยด านองคประกอบการคิ ด ซึ่งการทํางานของกระบวนการทั้ง 2
ลักษณะนี้แสดงใหเห็นในรูปของการรวบรวมขอมูลจากสภาพแวดลอมของบุคคลในวิถีทางที่เหมาะสม
กับบริบทของพฤติกรรม
3. ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งทฤษฎี ย อ ยด า นประสบการณ (Experiential
Subtheory) และทฤษฎียอยดานองคประกอบการคิด (Componential Subtheory) พิจารณาจาก
กระบวนการประมวลผลข อ มู ล เกี่ ย วกั บ องค ป ระกอบด า นการคิ ด ขั้ น สู ง (Metacomponents)
องคประกอบดานการปฏิบัติ (Performance components) และองคประกอบดานการแสวงหาความรู
(Knowledge-acquisition components) ซึ่งใชในการเผชิญหนากับงานหรือปญหาที่แปลกใหม
(Novelty) จนกระทั่งมีความสามารถในการประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ (Automization) เพิ่มขึ้นเมื่อ
เวลาผานไป
3.2.3.4 รูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีสามเกลียวของสเติรนเบอรก
1. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแนวทฤษฎีสามเกลียวของสเติรนเบอรก
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สเติรนเบอรก (Sternberg. 1997: 20) อธิบายถึงระบบการศึกษาในปจจุบันวามี
ขอบเขตที่กวางแตเปนระบบปด กลาวคือ นักเรียนจะถูกทดสอบและประเมินความสามารถใน 2
ลักษณะเทานั้น ไดแก ความสามารถในดานการจํา (Ability to memorize information) และ
ความสามารถดานการวิเคราะห (Ability to analyze information) โดยครูมักจะตีตรานักเรียนที่มี
ความสามารถทั้งสองดานนี้อยูในระดับปานกลางและต่ําวาเปนเด็กที่เรียนออน ไรความสามารถทั้ง ๆ
ที่ในสภาพความเปนจริงนักเรียนเหลานี้อาจมีความสามารถดานอื่น ๆ ก็ได เชน ความสามารถดาน
การคิดสรางสรรค ความสามารถดานการคิดเชิงประยุกต เปนตน ซึ่งความสามารถดานการคิด
สรางสรรคและความสามารถดานการคิดเชิงประยุกตมักไมไดรับความสนใจหรือเอาใจใสเทาที่ควร
เนื่องจากระบบการศึกษาไมเคยใหความสําคัญ ซึ่งสังเกตไดจากแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(Ability test) ที่ใชกันอยูในปจจุบัน การประเมินผลการเรียนหรือการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอมักมี
วัตถุประสงคเพื่อประเมินความสามารถดานการจําและการคิดวิเคราะหเทานั้น โดยเชือ่ กันวาแบบสอบ
ผลสัมฤทธิ์เหลานี้สามารถทํานายความสําเร็จดานการเรียนไดอยางสมเหตุสมผล ที่เปนเชนนี้ก็เพราะ
ครูใหความสําคัญและเอาใจใสกับความสามารถดานการจําและการคิดวิเคราะหในชั้นเรียนนั่นเอง
ดัง นั้น นัก เรีย นที่มี ค วามสามารถด านการจํ าและการวิ เคราะห อยูใ นระดับสูง จึง ไดค ะแนนดี สว น
นักเรียนที่มีความสามารถดานการคิดเชิงประยุกต (Practical abilities) ซึ่งสามารถเรียนรูสิ่งตาง ๆ ได
ถานําไปเชื่อมโยงและสัมพันธกับชีวิตจริงก็จะไดคะแนนจากการประเมินผลการเรียนต่ํา
ระบบการศึกษาที่กลาวมานี้เปนการสูญเปลาและเกิดผลเสียตอนักเรียนเปนอยาง
มาก ซึ่งเปนผลจากกระบวนการใหคะแนนและการประเมินผลการเรียน เพราะครูจะใหรางวัลหรือคํา
ชมเชยเฉพาะนักเรียนบางสวน แตไมใสใจกับนักเรียนอีกหลายคนที่มีความสามารถในดานอื่น ๆ ที่
แตกตางไปจากดานที่ครูตองการประเมิน
สเติรนเบอรก (Sternberg. 1994; 1996; 1997: 21) เสนอวา การจัดการเรียนรู
สําหรับนักเรียนระดับชั้นตาง ๆ และรายวิชาตาง ๆ นั้น ควรครอบคลุมความสามารถในทั้ง 4 ดาน ซึ่ง
แสดงตัวอยางการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถเหลานี้ไดดวยความสามารถทั้ง 4 ดานที่
กลาวถึง คือ
1) การระลึกขอมูล (Recall) หรือ การจํา (Memory) คือ นักเรียนสามารถ
บอกไดวาใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อใด และอยางไร
คือ นักเรียนสามารถ
2) การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking)
เปรียบเทียบ ประเมิน ตัดสินใจ
3) การคิดสรางสรรค (Creative Thinking) คือ นักเรียนสามารถประดิษฐ
คิดคน จินตนาการ สมมุติ ออกแบบสิ่งใหม ๆ ได
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4) การคิดเชิงประยุกต (Practical Thinking) คือ นักเรียนสามารถปฏิบัติ
ประยุกตใชความรูไดจริง แสดงขึ้นตอนของการปฏิบัติได ดังแสดงตัวอยางในตางราง 10
ตาราง 10 ตัวอยางการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาดานการจํา การคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรคและ
การคิดเชิงประยุกต
การจํา
วิชาภาษาศาสตร
บอกลักษณะของ
อาการนาม

ชนิดของทักษะ (Type of skill)
การคิดวิเคราะห
การคิดสรางสรรค
เปรียบเทียบหนาที่ของ
อาการนามและหนาที่
ของคําคุณศัพท

การคิดเชิงประยุกต

คนหาอาการนามใน
หนังสือพิมพ หรือ
นิตยสารและอธิบาย
วิชาคณิตศาสตร
วิธีใช
จําสูตรคณิตสาสตร แกโจทยปญหา
 หา
แสดงการใชสตู รงกลาว
สรางโจทยปญ
ได เชน ระยะทาง = คณิตศาสตรโดยใชสูตร คณิตศาสตรโดยใชสูตร ในการประมาณ
อั ต ร า ค ว า ม เ ร็ ว x ดังกลาวได
ดังกลาวได
ระยะทางระหวางเมือง
เวลา
วิชาสังคมศึกษา
จําสาเหตุที่นําไปสู เปรียบเทียบความ
เขียนเรียงความ
อภิปรายเสนอความ
สงครามกลางเมือง เหมือนความแตกตาง เกี่ยวกับทัศนะของ
คิดเห็นเกี่ยวกับสงคราม
ของสหรัฐอเมริกา และประเมินความ
ทหารหรือฝายคานใน กลางเมืองในปจจุบัน
ระวางสงครามกลาง
ขัดแยงระหวางกลุม
เมือง
ผูสนับสนุนและผู
คัดคาน
วิชาวิทยาศาสตร
จําชื่อของแบคทีเรีย วิเคราะหการนําระบบ เสนอแนะวิธีเพิ่ม
เสนอแนะขึ้นตอน 3
ได
ขั้นซึ่งสรางขึ้นเพื่อลด
ภูมิคุมกันมาใชปองกัน ภูมิคุมกันแบคทีเรีย
ภาวะติดเชื้อจาก
โดยใชยาปฏิชวี นะ
ภาวะติดเชื้อจาก
แบคทีเรีย
แบคทีเรีย
สรางประโยคโดยใช
อาการนาม

ที่มา : Sternberg, R.J. (1997). What does it mean to be smart ?. p.22
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ดังนั้นหากครูนําแนวคิดนี้ไปใชในการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถทางปญญา
ทั้ง 4 ดานของนักเรียนพรอมกัน การจัดกิจกรรมก็จะหลากหลาย เกิดความสอดคลองกันระหวาง
รูปแบบการจัดการเรียนรู การประเมินผล และความสามารถของนักเรียน เปนการตอบสนองความ
แตกตางระหวางบุคคล เนื่องจากนักเรียนแตละคนตองพบกับรูปแบบการจัดการเรียนรูและกิจกรรมที่
ตนเองถนั ด และไม ถ นั ด อั น ก อ ให เ กิ ด การเรี ย นรู ที่ ท า ทายยิ่ ง ขึ้ น ทํ า ให นั ก เรี ย นมี โ อกาสพั ฒ นา
ความสามารถดานที่เปนจุดเดนของตนเอง ไมวาจะเปนความสามารถดานการคิดวิเคราะห การคิด
สรางสรรคและการคิดเชิงประยุกต ในขณะเดียวกันการที่ตองเผชิญกับกิจกรรมที่ตนเองไมถนัดก็เปน
การชวยใหนักเรียนไดแกไขความสามารถดานที่เปนจุดบกพรองของตนเองใหดีขึ้นอีกดวย (Sternberg,
R. J. 1994: 51)
ในป ค.ศ.1993 สเติรนเบอรกและคณะ (Sternberg., Torff and Grigorengo. 1998:
374-383) ทําการศึกษาวิจัยโดยนําทฤษฎีสามสติปญญาสามเกลียว (The Triarchic Theory of
Human Intelligence) มาใชเปนพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรูของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาเกรด 8 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาเกรด 3 ที่เรียนในภาคฤดูรานของมหาวิทยาลัยเยล
(Yale University) โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีสติปญญาสามเกลียว
โดยบู ร ณาการเข า กั บ หลั ก สู ต รปกติ จากพื้ น ฐานของทฤษฎี ส ติ ป ญ ญาสามเกลี ย วที่ เ ชื่ อ ว า
ความสามารถทางปญญาของมนุษยประกอบดวย องคประกอบหลัก 3 สวน ไดแก การคิดวิเคราะห
(Analytical thinking) การคิดสรางสรรค (Creative thinking) และการคิดเชิงประยุกต(Practical
thinking) ซึ่งในการศึกษาทดลองครั้งนี้ไดจัดนักเรียนที่เขารับการทดลองออกเปน 3 กลุมและจัดการ
เรียนรูโดยสงเสริมการพัฒนาความสามารถในดานที่แตกตางกัน คือ 1) กลุมที่เนนความสามารถดาน
การจํา (Traditional-instruction group) 2) กลุมที่เนนความสามารถดานการคิดวิจารณญาณ
(Critical-thinking group) 3) กลุมที่เนนความสามารถดานการคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรคและ
การคิดเชิงประยุกต (Triarchic group) ภายหลังการจัดการเรียนรูสิ้นสุดลงมีการประเมินใน 2
ลักษณะ คือ การประเมินความสามารถดานการจํา ใชแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ (Multiple choice
items)
ซึ่งเหมือนกับแบบทดสอบที่ใชในหลักสูตรปกติ และประเมินความสามารถดานการคิด
วิเคราะห การคิดสรางสรรค และการคิดเชิงประยุกต จากการทํากิจกรรมตาง ๆ และแบบประเมินการ
แสดงออก (Performance-based items) รวมทั้งการรายงานตนเอง (Self-report) ซึ่งผลการวิจัย
ปรากฎวาการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบตามแนวทฤษฎีสติปญญาสามเกลียวของสเติรนเบอรก
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได และในขณะเดียวกันก็ชวยใหนักเรียนพัฒนาศักยภาพดาน
การคิดไดเต็มที่ ซึ่งสืบเนื่องมาจากเหตุผล 2 ประการ คือ
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1. การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีสติปญญาสาม
เกลียว ทําใหนักเรียนสามารถเรียนรูโดยอาศัยการเขารหัสขอมูล (Encoding information) ไดใน 3
ลักษณะ คือ การคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรคและการคิดเชิงประยุกต การเขารหัสขอมูลดวย
วิธีการที่หลากหลายจะชวยพัฒนาการเรียนรูและการคิดของนักเรียนควบคูไปดวยกัน
2. การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรูตามทฤษฎีสติปญญาสามเกลียว
ชวยใหนักเรียนไดตรวจสอบตนเอง และพัฒนาความสามารถทางการคิดดานที่เปนจุดเดนของตนเอง
เมื่อตองเผชิญกับกิจกรรมที่ตนเองถนัด และในขณะเดียวกันก็เปนการชวยใหนักเรียนแกไขปรับปรุง
ความสามารถทางการคิดดานที่เปนจุดออนของตนเองเมื่อตองเผชิญกับกิจกรรมที่ตนเองไมถนัด
จึงสรุปไดวาการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรูตามแนวทฤษฎีสติปญญาสาม
เกลียวเปนการเตรียมความพรอม เพื่อชวยใหนักเรียนสามารถเผชิญหนากับสถานการณ หรือปญหา
ตาง ๆ ในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม เนื่องจากในสภาพความเปนจริงแลวมีสิ่งตาง ๆ มากมาย ที่
นักเรียนยังไมเคยเรียนรูมากอนซึ่งนั่นไมใชเรื่องสําคัญ แตสิ่งสําคัญอยูที่วานักเรียนจะสามารถใช
ความรูที่นักเรียนมีอยูในสถานการณเหลานั้นไดดีเพียงใดและที่กลาวมาทั้งหมดนี้ แสดงใหเห็นวา
ความสามารถดานการคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรคและการคิดเชิงประยุกต มีความจําเปนอยาง
มากสําหรับการจัดการศึกษาในปจจุบัน (Sternberg. 1997: 359-360)
2. ลักษณะของรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีสติปญญาสามเกลียว
ของสเติรนเบอรก
รูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีสติปญญาสามเกลียว หมายถึง การ
จั ด การเรี ย นรู กิ จ กรรมและการประเมิ น ผล โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ส ง เสริ ม ให นั ก เรี ย นพั ฒ นา
ความสามารถในดานตาง ๆ (Sternberg. 1994: 47-51; 1997: 359) ดังนี้
2.1 ความสามารถดานการคิดวิเคราะห (Analytical abilities) หมายถึง
ความสามารถในการคิดวิเคราะห (analyze) ตัดสิน (judge) ประเมิน (evaluate) และเปรียบเทียบ
(compare or contrast)
2.2 ความสามารถดานการคิดสรางสรรค (Creative abilities) หมายถึง
ความสามารถในการสรางสรรค (creative) ออกแบบ (design) ประดิษฐ (invent) ริเริ่ม (originate)
และจินตนาการ(imagine)
2.3 ความสามารถดานการคิดเชิงประยุกต (Practical abilities) หมายถึง
ความสามารถในการใชความรู (use) ประยุกต (apply) ดําเนินงาน (implement) และนําความรูไป
ปฏิบัติจริง (practice)
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สเติรนเบอรก (Sternberg. 1993; 1996: 67) เสนอแนะการนํารูปแบบการจัดการ
เรียนรูตามแนวทฤษฎีสติปญญาสามเกลียวไปใชในการจัดการเรียนรูและการประเมินผลรายวิชาตาง ๆ
เพื่อพัฒนาความสามารถดานการคิดวิเคราะห (Analytical abilities) การคิดสรางสรรค (Creative
abilities) การคิดเชิงประยุกต (Practical abilities) ซึ่งรายละเอียดแสดงดังตาราง 11
ตาราง 11 ตัวอยางการนํารูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีสามเกลียวของสเติรนเบอรกไปใช
การจัดการเรียนรู และการประเมินผล
รายวิชา
วิชาจิตวิทยา

การคิดวิเคราะห
การคิดสรางสรรค
เปรียบเทียบทฤษฎีความฝน ออกแบบการทดลอง เพื่อ
ของฟรอยดและคริค
ตรวจสอบทฤษฎีความฝน

วิชาชีววิทยา

ประเมินความตรงของทฤษฎี ออกแบบการทดลองเพื่อ
แบคทีเรียของภาวะโรค
ตรวจสอบทฤษฎีแบคทีเรีย
เรื้อรัง
ของภาวะโรคเรื้อรัง

วิชาวรรณคดี

เปรียบเทียบบุคลิก ลักษณะ
ของตัวละครสองคน
อธิบายเหตุการณหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่ง
เยอรมันกอตั้งพรรคนาซี
อธิบายวิธีการตรวจสอบรอย
ราวตามหลักการ
คณิตศาสตร
เปรียบเทียบความเหมือน
และความตางของน้ําหนัก
แสงในการวาดภาพของ
ศิลปน 2 ทานได

วิชาประวัติศาสตร

วิชาคณิตศาสตร

วิชาศิลปะ

เขียนตอนจบของละครเรื่อง
นี้ใหม
คิดวิธีที่จะกระตุนใหญี่ปุน
ยอมจํานนโดยยุติการทิ้ง
ระเบิด
พิสูจนวาทฤษฎีทาง
คณิตศาสตรสามารถ
ประยุกตใชในวิชาจิตยา
วาดภาพแสดงลําแสงหรือ
การแผรังสีของแสงได

การคิดเชิงประยุกต
ใชทฤษฎีความฝนของ
ฟรอยดวิเคราะหความฝน
ของตนเอง
บอกไดวาทฤษฎีแบคทีเรีย
ของภาวะโรคเรื้อรัง
เปลี่ยนแปลงวิธีการรักษา
ปกติอยางไร
บอกขอคิดจากละครและ
การนําไปใชในชีวิตจริง
บอกไดวาอะไรเปนบทเรียน
ที่นาซีไดรับจากเหตุการณ
ปจจุบันในบอสเนีย
บอกไดวาจะนําวิชาตรีโกณ
ไปประยุกตใชในการกอสราง
สะพานไดอยางไร
บอกไดวาจะสามารถจําลอง
การจัดแสงในรูปภาพมาใช
ในหองของตนเองไดอยางไร

ที่มา : Sternberg, R.J., Ferrari, M., Clinkenbeard, P., and Grigoreuo, E. L. (1996). Identification,
instruction and assessment of gifted children : a construction validation of a triarchic
model. Gifted Child Quarterly. 40(3) : 67.

110
3. หลักการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีสติปญญาสามเกลียวของสเติรนเบอรก
สเติรนเบอรก (Sternberg. 1998: 65-71) เสนอหลักการจัดการเรียนรูเพื่อเปน
แนวทางในการนําทฤษฎีสติปญญาสามเกลียวไปใชในการจัดการเรียนรู ซึ่งมีจุดมุงหมายใหผูเรียน
ประสบความสํ า เร็ จ ในการเรีย นรู แ ละพั ฒ นาความสามารถทางการคิ ด ในลั ก ษณะต า ง ๆ อย า งมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้
3.1 เปาหมายของการจัดการเรียนรู หมายถึง การปลูกฝงใหผูเรียนมีการ
จัดระบบความคิดที่เหมาะสม เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถระลึกถึง (retrieve) ขอมูลหรือขอความรู
ตา ง ๆ ได ง ายขึ้น โดยผูสอนจําเป น ตองสอนเนื้อ หาซึ่งเปน องคความรูกอน เพราะความรูจะเปน
พื้นฐานสําคัญของการคิดในระดับสูงตอไป ดังนั้นวิธีการที่จะชวยใหผูเรียนสามารถจดจําและนํา
ความรูตาง ๆ ไปใชไดเมื่อตองการก็คือการเปดโอกาสใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห(Analytical Thinking)
คิดสรางสรรค (Creative Thinking) และคิดเชิงประยุกต (Practical Thinking) ซึ่งตางไปจากการ
จัดการเรียนรูแบบเดิมที่อาจทําใหผูเรียนรับความรูแลวไมสามารถนําความรูนั้นไปใชประโยชนได
3.2 การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรูตามแนวทฤษฎีสติปญญาสาม
เกลียวชวยใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความหมายผานกระบวนการคิด ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกวาการ
ทองจํา ผูสอนสามารถใชไดกับการจัดการเรียนรูทุกรายวิชาและทุกระดับชั้น โดยมีแนวทางการจัดการ
เรียนรูดังนี้
3.2.1 การจั ด การเรี ย นรู เ พื่ อ พั ฒ นาการคิ ด วิ เ คราะห (Analytical
Thinking)
หมายถึง การสนับสนุนใหผูเรียนมีความรูความสามารถในการวิเคราะห (analyze)
เปรียบเทียบ (compare and contrast) ประเมิน (evaluate) และอธิบาย (explain)
3.2.2
การจัด การเรี ย นรู เ พื่ อ พัฒ นาการคิ ด สร า งสรรค (Creative
Thinking) หมายถึง การสนับสนุนใหผูเรียนมีความสามารถในการสรางสรรค (create) ออกแบบ
(design) จินตนาการ (imagine) และสมมติ (suppose)
3.2.3 การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคิดเชิงประยุกต (Practical
Thinking) หมายถึง การสนับสนุนใหผูเรียนมีความสามารถในการใชความรู (use) การประยุกต
ความรู (apply) และการนําความรูไปปฏิบัติจริง (implement)
3.3 การประเมินผลควรครอบคลุมความสามารถดานการคิดวิเคราะห การ
คิดสรางสรรคและการคิดเชิงประยุกต นอกเหนือไปจากการประเมินความสามารถดานการจํา ดังนั้น
ผูสอนควรใชรูปแบบการประเมินที่หลากหลาย เพื่อใหผูเรียนไดตรวจสอบตนเองวาไดเรียนรูอะไรบาง
3.4 การจัดการเรียนรูและการประเมินผลควรชวยใหผูเรียนสามารถระบุไดวา
ตนเองมีความสามารถเปนจุดเดนในดานใดและผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถ
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ดานนั้นอยางเต็มที่ เพื่อชวยใหผูเรียนพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเอง (self-efficacy) ควบคู
ไปกับการเรียนรูดวย
3.5 การจั ด การเรี ย นรู แ ละการประเมิ น ผลควรช ว ยให ผู เ รี ย นได สํ า รวจ
ตรวจสอบและแกไขขอบกพรองของตนเอง โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย ซึ่งผูเรียน
แตละคนจะสามารถเรียนรูจากรูปแบบการจัดการเรียนรูที่แตกตางกันได
3.6 การจัดการเรียนรูและการประเมินผลควรพัฒนาความสามารถในการใช
กระบวนการคิดขั้นสูง (Metacomponents) ซึ่งใชสาํ หรับวงจรการคิดแกปญหา (Problem-Solving
Cycle) มีขั้นตอนดังนี้
3.6.1 การระบุปญหา (Problem identification)
3.6.2 การใหคําจํากัดความปญหา (Problem definition)
3.6.3 การสรางกลวิธีในการแกปญหา (Formulation of problemsolving strategies)
3.6.4 การสรางตัวแทนของปญหาและจัดระบบขอมูลที่เกี่ยวของกับ
ปญหา (Formulation of mental and external representations and organization of problem and
their associated information)
3.6.5 การจัดสรรทรัพยากรที่ใชในการแกปญหา (Allocation of
resources)
3.6.6 การตรวจสอบการแกปญหา (Monitoring of problem solving)
3.6.7 การประเมินผลการแกปญหา (Evaluation of problem solving)
3.7 การจั ด การเรี ย นรู ค วรครอบคลุ ม ถึ ง การนํ า ความรู ไ ปใช ใ นโอกาสที่
แตกตางกันและคํานึงถึงองคประกอบดานการปฏิบัติ (Performance components) ที่ทํางานภายใต
การควบคุมของกระบวนการคิดขั้นสูง (Metacomponents) ในการแกปญหาการคิดเชิงเหตุผลและการ
ตัดสินใจ ซึ่งมีหนาที่ใหขอมูลปอนกลับ (feedback) เพื่อรายงานความกาวหนาของการแกปญหาไป
ยังองคประกอบดานการคิดขั้นสูง ประกอบดวยการคิดยอย ๆ ที่สําคัญ ไดแก
3.7.1 การเขารหัส (Encoding of information)
3.7.2 การอนุมาน (Inference)
3.7.3 การสรางแผนผัง (Mapping)
3.7.4 การประยุกต (Application)
3.7.5 การเปรียบเทียบความหลากหลาย (Comparing of alternative)
3.7.6 การตอบสนอง (Response)
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3.8 การจัดการเรียนรูควรครอบคลุมถึงการนําความรูไปใชในโอกาสที่
แตกต า งกั น ซึ่ ง ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง องค ป ระกอบด า นการแสวงหาความรู (Knowledge-acquisition
components) เนื่องจากความรูสวนใหญนั้นตองเรียนรูภายใตบริบทที่แตกตางกัน องคประกอบดาน
การแสวงหาความรูจะชวยใหผูเรียนสามารถเลือกรับขอมูลที่ถูกตองดวยการเลือกเขารหัสขอมูลที่มี
ความสัมพันธกับจุดมุงหมายของเรื่องที่เรียนและเชื่อมโยงขอมูลใหมที่ไดรับเขากับขอมูลเดิม จากนั้น
จึงจัดประเภทขอมูลใหมใหเปนหมวดหมูที่มีความสัมพันธกัน
3.9 การจัดการเรียนรูและการประเมินผลควรคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล การนําเสนอเนื้อหาตาง ๆ ตองใหผูเรียนสามารถสรางภาพในใจ (mental representation) ซึ่ง
จะทําใหเกิดความเขาใจยิ่งขึ้นทั้งดานภาษา (verbal) ปริมาณ (quantitative) และภาพ (figural)
เชนเดียวกันกับการรับขอมูลดวยการดูหรือการฟงและการสงขอมูลดวยการเขียน หรือการพูด ดังนั้น
ผูสอนควรสอนดวยวิธีที่หลากหลาย เพราะผูเรียนบางคนเรียนไดดีเมื่อใชคําพูด สูตร แผนภูมิหรือ
รูปภาพ ดังนั้นผูสอนจึงไมควรสอนโดยเลือกใชรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยเฉพาะ แตควรผสมผสาน
รูปแบบตาง ๆ เขาดวยกันและเลือกใชใหเหมาะสมกับเนื้อหาและโอกาส
3.10 การจัดการเรียนรูที่ดีที่สุดควรคํานึงถึงความสามารถในการเชื่อมโยง
ความสัมพันธของสิ่งใหมและความแตกตางของความสามารถในการประมวลผลขอมูลอัตโนมัติของ
ผูเรียนแตละคน ความแปลกใหมของเนื้อหาในระดับที่เหมาะสมจะชวยใหผูเรียนพัฒนาทักษะการคิด
และการเสริมสรางความคลองแคลวในการประมวลผลขอมูล
3.11 การจัดการเรียนรูควรชวยใหผูเรียนสามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม
(adapt to environment) การเลือกสิ่งแวดลอม (select to environment) และการปรับแตง
สิ่งแวดลอม (shape to environment) ดวยการจัดโปรแกรมพัฒนาการคิดโดยคํานึงถึงบริบททางสังคม
ของผูเรียนดวย ดังนั้นการเปดโอกาสใหผูเรียนไดปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมจึงมีความสําคัญตอการ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงประยุกต (Practical intellectual skill) สําหรับการดําเนินชีวิตของผูเรียน
3.12 การจั ด การเรี ย นรู แ ละการประเมิ น ผลที่ ดี ค วรมองภาพรวมของ
ความสามารถทางสติปญ
 ญามากกวาการแบงแยกออกเปนองคประกอบยอย ๆ เนื่องจากองคประกอบ
ทุ ก ส ว นทํ า งานร ว มกั น ในการประมวลผลข อ มู ล โดยองค ป ระกอบด า นการคิ ด ขั้ น สู ง
(Metacomponents) จะทําหนาที่กระตุนการทํางานขององคประกอบดานการปฏิบัติ (Performance
components) และองคประกอบดานการแสวงหาความรู (Knowledge-acquisition components)
ทําหนาที่รายงานขอมูลปอนกลับ (Feedback) ไปยังองคประกอบการคิดขั้นสูง (Metacomponents)
ซึ่ ง ในที่ สุ ด องค ป ระกอบด า นต า ง ๆ ก็ จ ะทํ า งานร ว มกั น อย า งอั ต โนมั ติ ด ว ยการประยุ ก ต ใ ช ผ า น
ประสบการณในการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม เลือกและปรับแตงสิ่งแวดลอม เพราะทักษะดานการ
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คิ ด ต อ งนํ า มาใช ร ว มกั น ภายใต บ ริ บ ทของสิ่ ง แวดล อ มนั้ น เอง ดั ง นั้ น การจั ด การเรี ย นรู แ ละการ
ประเมินผลผูเรียนจึงควรไดรับการพัฒนาทักษะทุกดานรวมกันเพราะนอกจากผูเรียนจะไดรับความรู
แลว การประสานงานของกระบวนการคิดดานตาง ๆ จะชวยใหผูเรียนไดตระหนักถึงความสามารถใน
การนําความรูไปใชอยางเหมาะสมกับเวลาและสถานที่ดวย
การจัดรูปแบบการเรียนรูตามแนวทฤษฎีสติปญญาสามเกลียวจะชวยในการเตรียม
ความพรอมใหกับผูเรียน เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถเผชิญหนากับสถานการณหรือปญหาตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม เนื่องจากในโลกแหงความเปนจริงนั้นยังมีสิ่งตาง ๆ อีก
มากมายที่ผูเรียนยังไมเคยไดเรียนรูมากอน ซึ่งผูเรียนจําเปนตองใชความรูความสามารถที่มีอยูจัดการ
กับปญหาหรือสถานการณนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อชวยใหตนเองสามารถดํารงชีวิตในสังคม
ตอไปไดอยางมีความสุข
3.2.4 กระบวนการเรียนรูตามแนวพุทธศาสตร
พระพุ ท ธศาสนาเป น ศาสนาประจํ า ชาติ ไ ทยซึ่ ง ประชาชนชาวไทยส ว นใหญ นั บ ถื อ
พระพุทธศาสนามีสวนสําคัญในการกําหนดพฤติกรรมของบุคคลในสังคม การจัดการเรียนรูใหกับ
ประชาชนชาวไทยสมั ย โบราณจึ ง กระทํ า กั น ที่ วั ด และมี พ ระสงฆ เ ป น ผู ส อน การเรี ย นรู ใ น
พระพุทธศาสนาเนนมนุษยเปนศูนยกลาง การพัฒนาคนแตละคนและการพัฒนากลุมคนใหอยูรวมกัน
ไดอยางสันติ โดยมีหลักการจัดการเรียนรูที่วา การเรียนรูที่แทจริงนั้นจะตองมีการพินิจพิจารณาดวย
โยนิโสมนสิการ และฝกปฏิบัติ (ภาวนา) จนประจักษผล นอกจากนี้ยังจะตองใชวิธีการแหงศรัทธาและ
วิธีการแหงปญญา ตั้งจุดประสงคกําหนดสาระหลักแสวงหาความรู คนพบความรู คิดคน วิเคราะห
ประเมินตนอันเปนผลของการฝกหัดอบรม ซึ่งตองอาศัยปจจัยตาง ๆ ของการเรียนรูมาเกื้อหนุน โดยมี
ฐานของการเรียนรูอยูที่ธรรมชาติ ลักษณะชีวิตมนุษยและการปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ซึ่งธรรมชาติ
ชีวิตของคน ประกอบดวย ขันธ 5 คือ รูป เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ การพัฒนาขันธ 5 จึง
เปนฐานของการเรียนรู จุดเริ่มตนของการเรียนรูคือ ธาตุรูที่เกิดจากผัสสะทั้งหลาย อันไดแก รูปกับ
นาม เมื่อไดรูแลวความรูนั้นจะพัฒนาไดดวยการฝกปฏิบัติจนรูแจงชัดเจนเปนสัมมาทิฏฐิซึ่งจะนําไปสู
ความเปนอิสระ หลุดพนจากทุกขทั้งปวง ดังนั้นกระบวนการทางพุทธศาสนาจึงเปนการเรียนรูตลอด
ชีวิต ในการพัฒนารูปแบบการเรียนรูที่จะสรางขึ้นนี้จําเปนที่จะตองชวยใหนักเรียนสามารถที่จะเรียนรู
ไดดวยตนเองไปตลอดชีวิตดวยการทําชีวิตของตนใหมีความสุขและกอใหเกิดสังคมที่มีแตสันติภาพ
3.2.4.1 การพั ฒ นาการเรี ย นรู ตามแนวพุ ท ธศาสตร (สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ. 2544: 5-27) มีหลักการเรียนรู 6 ประการดังนี้
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1. พระพุทธศาสนามองมนุษยในฐานะเอกัตบุคคล คือ แตละคนมีนิสัย จริต
ความตองการ ความสนใจและศักยภาพแตกตางกัน ในเวลาเดียวกันมนุษยก็เปนสมาชิกของสังคม
ซึ่งตองอยูรวมกับผูอื่นดวย
2. มนุษยเปนเวไนยสัตวหรือเวไนยบุคคลสามารถไดรับการสั่งสอนฝกฝนและ
อบรมบมนิสัยได สามารถวัดไดที่จิต ปญญาและการแสดงออก
3. มนุษยมีภาวะทางสติปญญามาตั้งแตกําเนิดที่เรียกวา สชาติกปญญา มนุษย
สามารถไดรับการพัฒนาใหเกิดการเรียนรู (โยคะปญญา) ไดและจําเปนจะตองไดรับการฝกฝนอยาง
ตอเนื่องยาวนาน
4. การเรียนรูของมนุษยเกิดขึ้นในวิถีชีวิตของมนุษยทั้งชีวิต การศึกษาจะตอง
พัฒนาทั้งกายและจิต พัฒนาขันธ 5 คือ รูป เวทนา สัญญา สั งขาร วิญญาณและเรียนรูตาม
พัฒนาการของชีวิต
5. การเรียนรูของมนุษย มีหลักไตรสิกขาเปนแกนหลัก คือ การฝกฝนตนเอง
เรื่องศีล สมาธิ ปญญา โดยฝกฝนตนเองเรื่องศีลเพื่อที่จะอยูในสังคมได ฝกฝนสมาธิเพื่อที่จะควบคุม
อารมณและภาวะของจิต ฝกฝนปญญาคือ ความรูคิด ซึ่งเปนจุดมุงหมายการเรียนรูที่สําคัญที่สุด
6. การพัฒนาปญญาหรือการทําใหเกิดปญญา ตองพัฒนาโดยการแสวงหา
ความรูซึ่งเป นกระบวนการรวบรวมข อมูลที่เรียกว า สุ ตมยปญญา การฝกฝนคน คิ ดคือ จิน ตามย
ปญญาและเนนการฝกฝนตนเองคือ ภาวนามยปญญา
3.2.4.2 ลักษณะของกระบวนการพัฒนาปญญา ควรมีลักษณะดังนี้
1. มีความครบถวนสมบูรณทั้งเหตุปจจัย องคประกอบ ขบวนการและผลที่
ประจักษ
2. มีลักษณะบูรณาการสอดคลองกลมกลืนไดสัดสวน สมดุลและนําไปใชไดใน
ชีวิตจริง
3. มีลกั ษณะเปนการพัฒนาที่กาวเวียน (spiral growth) คือ เริ่มจากจุดใดก็ได
ทบทวนปอนกลับ
4. มีลกั ษณะที่หยั่งรากลึกลงไปมิใชพงุ ขึ้นอยางเดียว
5. เนนการสรางแรงจูงใจ สิง่ เรา (ศรัทธา) และการฝกฝนตนเอง
6. อุดมการณสูงสุด คือ การใชปญญาปฏิบัติใหเกิดอิสรภาพอันสมบูรณ
3.2.4.3 จุดประสงคของการเรียนรูหรือการฝกอบรมตนเอง ไดแก
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1. การพัฒนาชีวิตและจิตใจของตนเองใหบรรลุอิสรภาพ หลุดพนจากความเขลา
ความอยากและความยึดมั่นถือมั่น มีสภาวะจิตใจที่แจมใส สะอาด สวาง สงบ เย็น จัดไดวาเปน
ประโยชนสูงสุดที่มนุษยพึงมีเรียกวา ปรมัตถประโยชน
2. สัมปรายิกตั ถประโยชน เปนการหลุดพนจากรากเหงาของอกุศลมูลที่เกิดขึ้น
3. ทิฏฐธัมมิกตั ถประโยชน เปนผลเรียนรูที่เกิดขึ้นและเห็นไดทนั ที
3.2.4.4 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนความรูคูคุณธรรมเพื่อใหผูเรียนเปน
คนเกง ดีและมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2544: 23-27)
กระบวนการจัดการเรียนการสอนใหเปนคนเกง
1. ตองสอนตามความสามารถ กระตุนใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ปลูกฝงใหมี
สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นที่ถูกตอง) มีความกระตือรือรน รูจักขวนขวาย ใฝรู ใฝเรียน มีสมาธิ มีความ
อดทน คนควาอยูตลอดเวลา รูเทาทันโลก รูจักประเมินตนเองเสมอ สอนใหรูจริงและปฏิบัติไดจริง
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครู-อาจารยตองเปนผูใกลชิดรูความสามารถ ศักยภาพของผูเรียน และสามารถ
แกปญหาใหกับผูเรียนได
2. จัดเนื้อหาใหสอดคล องกับกิจกรรม ฝกผูเรียนใหก ลา คิด กลา แสดงออก
ในทางที่ดีงาม ถูกตองและเปนที่ยอมรับ ไดเรียนทั้งความรูรอบตัวเองและความรูที่เปนสากล
3. ตองปลูกฝงหลักคุณธรรมที่สําคัญตอการเรียนรูคือ อิทธิบาทสี่ ไดแก ฉันทะ
(ความพอใจรักใครในสิ่งนั้น) วิริยะ (ความพยายามที่ทําสิ่งนั้น) จิตตะ (ความเอาใจฝกใฝในสิ่งนั้น)
วิมังสา (ความพิจารณาใครครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้น) เพื่อใหมีความพอใจหรือรักที่จะเรียนกอน
4. สอนใหคิดอยางมีเหตุผล สามารถวิเคราะห สังเคราะห วิพากษ วิจารณได
รูจักแสวงหาความรู ฝกฝน คนคิดดวยตนเองอยูเสมอ บังคับตัวเองและแขงกับตัวเองได
5. สอนใหรูถึงแกน รูแกปญหา รูเผชิญปญหา รูเทาทันปญหา ฉลาดแกปญหา
และสามารถนําเทคโนโลยีมาใชในการแสวงหาความรูและแกปญหาได
6. สอนใหรูจักเลือกใชสิ่งของที่มีคุณคาและเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน ลด
ความฟุมเฟอย สอนใหรูจักประหยัด มัธยัสถ รูจักประกอบสัมมาอาชีพที่เปนประโยชนตอตนเองและ
ผูอื่นไมเดือดรอน
7. สอนจากธรรมชาติสิ่งใกลตัว สภาวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลง รูจักสังเกตและ
บันทึกสิ่งตาง ๆ อยูเสมอ
8. สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะทางวิชาการ ดานภาษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
ศิลปะ ดนตรีและการอนุรักษสิ่งแวดลอม
9. ฝกใหทํางานดวยจิตทีห่ นักแนน ทําจิตใหสงบ จิตวางและมีความเพียร
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนใหเปนคนดี
1. สิ่งแวดลอม ไดแก ครู อาจารย พอ แม ผูปกครอง สังคมโดยรวมจะตองเปนผู
มีคุณธรรมและจริยธรรมเปนแบบอยางที่ดีใหกับผูเรียน
2. กระบวนการเรียนการจัดการเรียนรูวิชาการดานคุณธรรม ตองเนนการปฏิบัติ
มากกวาดานวิชาการ เพื่อใหเกิดผลที่ชัดเจน ควรใหเด็กเรียนรูดวยตนเอง ไมควรสอนใหจําอยาง
เดียว ใชวิธีการเรียนรูแบบวิเคราะหและสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม เชน สอนให
รูจักแบงปน สอนใหรูจักชวยเหลือ เสียสละ รูจักลดความทุกข รูจักใหโอกาส สอนใหเปนผูรูจักการ
รอคอยและรูจักการใหอภัย
3. เนื้อหาสาระการจัดการเรียนรูดานคุณธรรมควรเนนเรื่องศีล สมาธิ ปญญา
ฆราวาสธรรม อริยสัจสี่ ดวยการสอนใหพูดดี คิดดี ทําดี คบคนดีและไปในสถานที่ดี รูจักเลือกสรร
สิ่งที่ดี ละเวนสิ่งที่ไมดี มีจิตใจเอื้อเฟอ เขากับผูอื่นไดดี เปนคนใจกวางและโอบออมอารี
4. ตองจัดกิจกรรมเกี่ยวกับคุณธรรมอยางสม่ําเสมอและควรใหเด็กไดมีสวนรวม
กิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรม ใหเด็กสามารถนําสิ่งที่ศึกษาแลวไปดําเนินชีวิตไดอยางมีคุณภาพ ผูสอน
จะตองติดตามและประเมินอยางใกลชิด
5. ผูสอนตองเชื่อมความสัมพันธระหวางบาน วัดและโรงเรียน เพื่อใหมีการ
ฝกอบรมคุณธรรมที่บาน วัดและโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ นอกจากนั้นสถานศึกษาตองจัดสิ่งแวดลอม
ใหสอดคลองกับสภาพชีวิตจริง เนนการปฏิบัติจริง ทําเปนตัวอยาง รูจักยกยองคนดีทั้งตอหนาและ
ลับหลังและปองปรามคนชั่ว
6. สอนใหรูจักบาปบุญคุณโทษ เวนชั่วและประพฤติดี
7. บุคลากรทางการศึกษาจะตองไดรับการพัฒนาคุณธรรมกอนและพัฒนาอยาง
ตอเนื่องเพื่อปรับความรูความเขาใจในหลักธรรมของศาสนาใหรูจริง นําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันและ
เปนแบบอยางที่ดีใหกับผูเรียน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนใหเปนคนที่มีความสุข
1. สอนตามความสามารถและศักยภาพของผูเรียน ผูเรียนเรียนรูตามความชอบ
ของตนเอง สามารถนําสิ่งที่เรียนไปใชในชีวิตประจําวันได ใหโอกาสเลือกเรียนตามความสนใจ ความ
ตองการและความเหมาะสมโดยไมบังคับ
2. สอนใหนําหลักธรรมมาปฏิบัติใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน ฝกจิต ใหจิต
สะอาด สวาง สงบ โดยเนนที่จิตใจเปนสําคัญ
3. สอนใหรูจักการดํารงชีวิตตามฐานะของตน รูจักพอใจในสิ่งที่ตนมี ภาคภูมิใจ
ในของของตนและครองชีวิตตนเองไดดี สอนใหรูจักใชชีวิตเรียบงาย ไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น
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จิตใจสงบเยือกเย็น รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผ รูจักประมาณตน การรูจักพอ รูจักให รูจักวางและยอมรับ
ความจริง
4. ผูสอนตองเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น ไมบังคับเรียนและคํานึงถึง
ธรรมชาติของผูเรียนเปนสําคัญ
5. สอนใหรูปญหา เขาใจปญหาและแกปญหาได
6. การสอนต อ งมี สื่ อ การเรี ย นการสอน เช น แทรกนิ ท านหรื อ ใช เ ทคโนโลยี
สมัยใหม เชน คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต
7. สอนใหมีความอดทน มุงมั่น ขยัน รูจักใชชีวิตบนทางสายกลาง รูจักพอ
รูจักใชธรรมะในการดํารงชีวิต รูจักแบงปนและไมเห็นแกตัว
8. สอนใหผูเรียนไดแสดงศักยภาพ ใชสมองซีกซายและซีกขวาไปพรอม ๆ กัน
3.2.5 ความสามารถ 5 ระดับของโฮเวลล (Howell’s Five Levels of Competence)
การเรียนรูทักษะใหมนั้นตองมีการฝกฝนอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอจึงจะเกิดการเรียนรู
ที่มีประสิทธิภาพ สตอลทซ (Stoltz. 1997: 278-280) กลาวถึง ดร.วิลเลียม โอเวลล (William
Howell) วาไดพัฒนารูปแบบที่อธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลไดรับขอมูลใหมหรือพยายามพัฒนา
ทักษะใหม ๆ 5 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 ไมรูตัววาตนเองไมมีความสามารถ (Unconscious Incompetence)
เป น การเรี ย นรู ทั ก ษะใหม โ ดยบุ ค คลพยายามพั ฒ นาทั ก ษะใหม ด ว ยการประเมิ น ว า ตนเองมี
ความสามารถที่จะกระทําสิ่งนั้น ๆ ได ทั้งที่แทจริงแลวไมมีความสามารถในดานนั้นเลย
ระดับที่ 2 รูตัววาตนเองไมมีความสามารถ (Conscious Incompetence) เปนการ
เรียนรูทักษะใหมโดยบุคคลรับรูวาตนเองนั้นไมมีความสามารถที่กระทําสิ่งนั้นได อาจทําใหเกิดการ
ถอดใจหรือหลีกเลี่ยงที่จะเรียนรูสิ่งใหม ๆ ได
ระดับที่ 3 รูตัววามีความสามารถ (Conscious Competence) เปนการเรียนรู
ทักษะใหมโดยที่บุคคลนั้นเชื่อวาตนเองมีความสามารถที่กระทําไดดวยการใชความมุงมั่นและตั้งใจ
ระดับที่ 4 ไมรูตัววามีความสามารถ (Unconscious Competence) เปนการเรียนรู
ทักษะใหมโดยบุคคลมีความสามารถไดดวยการฝกฝน ซึ่งอาจกระทําไปโดยไมรูตัว ซึ่งการฝกฝน
ทักษะแตละประเภทนั้นยอมใชเวลาในการฝกฝนที่แตกตางกัน
ร ะ ดั บ ที่ 5 ไ ม รู ตั ว ว า มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ที่ เ ห นื อ ก ว า ( Unconscious
Supercompetence) เป น การเรี ย นรูทั ก ษะใหม โ ดยบุค คลสามารถกรทํ า การบางอยา งในระดั บ ที่
มากกวาไดโดยไมรูตัวดวยการฝกที่ไมไดคํานึงถึงเวลา (เปนการกระทําที่ทําไดมากกวาที่คิดไว)
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ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเรียนรูที่กลาวขางตนเปนทฤษฎีที่ใหความสําคัญกับความสามารถ
ในการใชสติปญญาเพื่อคิดวิเคราะห สังเคราะห ไตรตรองอยางรอบคอบกอนที่จะลงมือปฏิบัติเพื่อให
เกิ ด ความรู แ ละสามารถนํ า ความรู ไ ปใช ไ ด อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อี ก ทั้ ง ยั ง ให ค วามสํ า คั ญ กั บ
ความสัมพันธของบุคคลกับสิ่งแวดลอมอีกดวย โดยบุคคลจะเกิดการเรียนรูไดนั้นใชวาจะขึ้นอยูกับ
ความสามารถสวนบุคคลเพียงลําพัง หากแตยังตองไดรับการเอื้ออํานวยประโยชนจากบุคคลและ
สิ่ ง แวดล อ มที่ ผู เ รี ย นได เ ข า ไปสั ม พั น ธ ด ว ยเพื่ อ ให เ กิ ด การปรั บ ตั ว และส ง เสริ ม การเรี ย นรู ใ ห ดี ขึ้ น
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคเปนความสามารถที่จะตองไดรับการฝกฝนดวยการปฏิบัติจากการ
ไดมีโอกาสไปปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมดวยเชนกัน ดังนั้นการพัฒนารูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรจึงจําเปนตองใหความสําคัญและนําแนวคิดทฤษฎีดังกลาวมาปรับ
ใชและพัฒนาเปนรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคใหมีความ
เหมาะสมสําหรับนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 ยิ่งขึ้น

4. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู
4.1 แนวคิดพื้นฐาน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
กลาวถึงแนวการจัดการศึกษาในหมวด 4 มาตรา 22 ถึง มาตรา 30 โดยสาระสําคัญของหมวดนี้
ครอบคลุมหลักการ สาระการเรียนรูและกระบวนการจัดการศึกษาที่เปดกวาง ใหแนวทางการมี
สวนรวมอยางสรางสรรค โดยเฉพาะมาตรา 24 กําหนดเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูไวดังนี้
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 11-14)
มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ
ดังตอไปนี้
(1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
(2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรู
มาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา
(3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทํา
เปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง
(4) จัดการเรียนรูโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา
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(5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและ
อํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและ
แหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ
(6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา
ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ ”
สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545:
34-37) ที่กลาววา การจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนนั้นผูจัดการศึกษาจะตองเปลี่ยนแปลงบทบาทจาก
การเปนผูชี้นํา ผูถายทอดความรู ไปเปนผูชวยเหลือ สงเสริมและสนับสนุนผูเรียนในการแสวงหา
ความรูจากสื่อและแหลงเรียนรูตาง ๆ และใหขอมูลที่ถูกตองแกผูเรียน เพื่อนําขอมูลเหลานั้นไปใช
สรางสรรคความรูของตน ผูสอนจะตองคํานึงถึงพัฒนาการทางดานรางกายและสติปญญา วิธีการ
เรียนรู ความสนใจและความสามารถของผูเรียนอยางตอเนื่อง ดังนั้นการจัดการเรียนรูในแตละชวง
ชั้นในสาระการเรียนรูตาง ๆ จึงตองมีกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย เนนการจัดการเรียนรูตาม
สภาพจริง การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูรวมกัน การเรียนรูจากธรรมชาติ การเรียนรูจากการ
ปฏิบัติจริง การเรียนรูแบบบูรณาการ การเรียนรูคูคุณธรรม อีกทั้งยังตองสอดแทรกกระบวนการ
จัดการ กระบวนการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม กระบวนการคิด กระบวนการทางวิทยาศาสตร
การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชปองกันและแกไขปญหาในการเรียนรูทุกกลุม
สาระการเรียนรู เนื้อหาและกระบวนการตาง ๆ ซึ่งแนวทางการจัดการเรียนรูในชวงชั้นที่ 2 นั้นจะเปน
การจัดการเรียนรูที่ตอบสนองตอความสนใจของผูเรียน โดยคํานึงถึงหลักจิตวิทยาพัฒนาการ และ
จิตวิทยาการเรียนรู เปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความสนใจ มุงเนนการฝกทักษะการทํางาน
เปนกลุม การสอนแบบบูรณาการ โครงงาน การใชหัวเรื่องในการจัดการเรียนรูเพื่อมุงใหผูเรียนเกิด
ทักษะในการคิด การคนควา แสวงหาความรู สรางความรูดวยตนเอง ฝกการปฏิบัติจริง ใหทําได
คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง สามารถสรางสรรคผลงานและผสมผสาน
ความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน แลวนําไปแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่น เพื่อพัฒนาความ
เปนมนุษย ทักษะพื้นฐานการสื่อสาร การคิดคํานวณ การคิดวิเคราะห พัฒนาลักษณะนิสัย ปลูกฝง
คุณธรรมคานิยมที่ดีงามและสุนทรียภาพ โดยเวลาเรียนในแตละคาบไมควรนานเกินความสนใจของ
ผูเรียน
การพัฒนารูปแบบการเรียนรูนอกจากจะตองคํานึงถึงขอกฎหมายที่เกี่ยวของขางตนแลวยัง
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรูหรือ
เทคนิคการเรียนรูแบบตาง ๆ กอนที่จะออกแบบการเรียนรูหรือวางแผนการจัดการเรียนรูที่ดีได ดังนั้นผู
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ที่มีความประสงคที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนรูใด ๆ จึงจําเปนตองมีความรูและความเขาใจในหลาย
ดานดวยกัน
4.2 ความหมายของรูปแบบ
รูปแบบเปนรูปธรรมของความคิด ซึ่งบุคคลแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เพื่อ
ชวยใหตนเองและบุคคลอื่นสามารถเขาใจไดชัดเจนขึ้น และเปนเครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใชใน
การแสวงหาคําตอบ ความรู ความเขาใจในปรากฎการณตาง ๆ ซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับสมมติฐาน
อันเปนขอความที่บงบอกถึงความสัมพันธระหวางองคประกอบหรือตัวแปรตาง ๆ ของสถานการณ
ปญหานั้ น ๆ โดยสรางขึ้นจากความรู ขอคน พบ ประสบการณ การหยั่ งรู หรือจากทฤษฎีและ
หลักการตาง ๆ ซึ่งรู ปแบบที่สรางขึ้นนั้นไมใชทฤษฎี คีมป (ทิศนา แขมมณี. 2545: 218-220
อางอิงจาก Kemp. 1977. Instructional design: A plan for unit and course development. pp.
386-387) กลาวถึงองคประกอบที่สําคัญของ รูปแบบโดยทั่วไป ดังนี้
1. รู ป แบบจะต อ งนํ า ไปสู ก ารทํ า นาย (prediction) ผลที่ ต ามมาสามารถพิ สู จ น แ ละ
ทดสอบได กลาวคือ สามารถนําไปสรางเครื่องมือเพื่อนําไปพิสูจนและทดสอบได
2. โครงสร า งของรู ป แบบจะต อ งประกอบด ว ยความสั ม พั น ธ เ ชิ ง สาเหตุ (causal
relationship) ซึ่งสามารถใชอธิบายปรากฎการณหรือเรื่องนั้นได
3. รูปแบบจะตองสามารถชวยสรางจินตนาการ (imagination) มโนทัศน (concept)
และความสัมพันธ (interrelations) รวมทั้งชวยขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู
4. รูปแบบควรประกอบดวยความสัมพันธเชิงโครงสราง (structural relationships)
มากกวาความสัมพันธเชิงเชื่อมโยง (associative relationships)
รูปแบบ (Model) ที่ใชกันอยูโดยทั่วไปมี 4 แบบหรือ 4 ลักษณะ คือ (Kaplan. 1964; อาง
ถึงจาก Keeves. 1988. Education Research, Methodology and Measurement. pp. 386-387)
1. รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) ไดแก ความคิดที่แสดงออกใน
ลักษณะของการเปรียบเทียบสิ่งตาง ๆ อยางนอย 2 สิ่งขึ้นไป รูปแบบลักษณะนี้ใชกันมากทางดาน
วิทยาศาสตรกายภาพ สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
2. รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model) ไดแก ความคิดที่แสดงออกผานทางการใช
ภาษา (พูดและเขียน) รูปแบบลักษณะนี้ใชกันมากทางดานศึกษาศาสตร
3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร (Mathematical Model) ไดแก ความคิดที่แสดงออกผาน
ทางสูตรคณิตศาสตร ซึ่งสวนมากจะเกิดขึ้นหลังจากไดรูปแบบเชิงภาษาแลว
4. รูปแบบเชิงแผนผัง (Schematic Model) ไดแก ความคิดที่แสดงออกผานทาง
แผนผัง แผนภาพ แผนภูมิ กราฟ เปนตน
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5. รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) ไดแก ความคิดที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ
เชิ ง สาเหตุระหวา งตัวแปรตาง ๆ ของสภาพการณ หรือปญหาใด ๆ ส วนใหญมั กเป น รู ปแบบด า น
ศึกษาศาสตร
จากรูปแบบตาง ๆ ที่นําเสนอพบวา รูปแบบทางดานศึกษาศาสตรมักเปนรูปแบบเชิงสาเหตุ
และมักใชคําวารูปแบบการเรียนรูในความหมายที่มีลักษณะเดียวกันกับกระบวนการเรียนรู หาก
พิจารณาตามคุณสมบัติขององคประกอบที่สําคัญแลว รูปแบบการเรียนรูนั้นเปนลักษณะของการ
จัดการเรีย นรู อยา งเปนระบบตามปรั ชญา ทฤษฎี หลัก การหรือความเชื่อต า ง ๆ ที่ครอบคลุม ถึ ง
องค ป ระกอบสํ า คั ญ ๆ ของระบบนั้ น โดยได รั บ การยอมรั บ พิ สู จ น ห รื อ ทดสอบถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
เรียบรอยแลว แตนักการศึกษาทั่วไป มักนิยมใชคําวา “ระบบ” หมายถึง ระบบใหญซึ่งครอบคลุม
องคประกอบสําคัญ ๆ ของการศึกษาหรือการเรียนรูในภาพรวมและนิยมใชคําวา “รูปแบบ” กับระบบ
ยอย โดยเฉพาะกับ “วิธีรู”
ดวยเหตุผลดังกลาวจึงสามารถนิยามไดวา “รูปแบบการเรียนรู คือ สภาพหรือลักษณะของ
การจัดการเรียนรูที่ครอบคลุมองคประกอบที่สําคัญ ซึ่งไดจัดไวอยางเปนระบบ ตามหลักปรัชญา
ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อตาง ๆ อันประกอบไปดวย กระบวนการหรือขั้นตอนสําคัญใน
การเรียนรู รวมถึงวิธีการและเทคนิคการจัดการเรียนรูตาง ๆ ที่สามารถชวยใหสภาพการเรียนรูนั้น
เปนไปตามทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดที่ยึดถือมากที่สุด ซึ่งไดรับการพิสูจน ทดสอบ หรือยอมรับ
แลววามีประสิทธิภาพสามารถใชเปนแบบแผนในการจัดการเรียนรูใหบรรลุตามวัตถุประสงคเฉพาะ
ของรูปแบบนั้น ๆ ได” ดังนั้นรูปแบบการเรียนรูจึงจําเปนตองมีองคประกอบสําคัญ ๆ ดังตอไปนี้
1. ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อที่เปนพืน้ ฐานหรือเปนหลักของ
รูปแบบการเรียนรูนนั้ ๆ
2. การบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ
หลักการทีย่ ึดถือ
3. การจัดระบบ คือ มีการจัดองคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบในระบบ
ใหสามารถชวยผูเรียนเกิดการเรียนรูสูเปาหมายของระบบหรือกระบวนการนั้น ๆ
4. การอธิบายหรือใหขอมูลเกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคการจัดการเรียนรูตาง ๆ อันจะชวย
ใหการจัดกระบวนการเรียนรูเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
รูปแบบการเรียนรูจะตองสามารถทํานายผลที่จะเกิดตามมาภายหลังได และมีศักยภาพใน
การสรางมโนทัศนและความสัมพันธใหม ๆ ไดดวย
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4.3 การออกแบบการเรียนรู
การเรียนรูเกิดขึ้นไดจากกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย
ผูสอนจําเปนที่จะตอง
คํานึงถึงพัฒนาการทุกดานของผูเรียน ดังนั้นการจัดการเรียนรูในแตละชวงชั้นจึงควรใชรูปแบบและ
วิธีการที่หลากหลาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กําหนดใหจัดการเรียนรู รวม
8 กลุมสาระการเรียนรูและกําหนดใหจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพิ่มเติม ซึ่งเปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียน
ไดพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ โดยมีการพัฒนาที่สําคัญ ไดแก การพัฒนาองครวม
ของความเปนมนุษยใหครบทุกดานทั้งรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม เพื่อความเปนมนุษยที่
สมบูรณ การจัดการเรียนรูเหมือนกันกับการสอนเพราะเปนการจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
เชนกัน หากแตการจัดการเรียนรูนั้นเนนใหผูเรียนเปนผูปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ที่จะสงเสริมใหเกิดการ
เรียนรู โดยมีผูสอนเปนผูที่อํานวยความสะดวกใหผูเรียนไดเรียนรูตามศักยภาพ ดังนั้นการสรา ง
รูปแบบการเรียนรู จึงมีโครงสรางของรูปแบบเปนสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อศึกษาความสัมพันธของตัวแปร
เนื่องจากงานวิจั ยทางการศึกษามี ความสัม พันธกับกิจกรรมที่ ตองมีปจจัยหลายอยางรวมกัน จึง
จําเปนตองศึกษาถึงขอบเขตที่เกี่ยวของเพื่อนํารูปแบบการเรียนรูไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายที่กําหนด การออกแบบการเรียนรูมีวิธีการดังนี้ (Keeves. 1988:
559-565)
1. ศึกษาทฤษฎีและรูปแบบการเรียนรู เนื่องจากทฤษฎีและรูปแบบมีความหมายตางกัน
ดังนั้นการศึกษาปญหาการวิจัยจึงจําเปนที่จะตองมีสมมติฐานสําหรับใชในการแกปญหาหลายขอ
ดวยกัน การตั้งสมมติฐานจะตองศึกษาทฤษฎีกอน เพื่อชวยใหการตั้งสมมติฐานเปนไปอยางถูกตอง
และการสรางรูปแบบการเรียนรูจะตองมีความสัมพันธกับสมมติฐาน
2. การหาขอบกพรองของรูปแบบการเรียนรู การนํารูปแบบการเรียนรูที่สรางขึ้นไปใชมี
สิ่งที่ตองระมัดระวังหลายประการ เพื่อไมใหเกิดขอบกพรองในการสรางรูปแบบการเรียนรู จึงตอง
คํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ดังนี้
2.1 รูปแบบการเรียนรูที่สรางขึ้นตองไมใหยากหรืองายเกินไป ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการ
อางอิงทฤษฎีหรือหลักการที่ไมเหมาะสม สงผลใหเกิดขอบกพรองกับรูปแบบการเรียนรูขึ้นได
2.2 การใชสัญลักษณที่มีความเฉพาะเจาะจง จะทําใหการใหความหมายกับ
สัญลักษณเปนไปเพื่อการอธิบายทฤษฎีหรือหลักการมากกวาอธิบายโครงสราง ซึ่งอาจทําใหเกิดความ
ผิดพลาดไดเชนกัน
2.3 การเนนรูปแบบการเรียนรูมากเปนพิเศษ ทําใหรูปแบบการเรียนรูที่สรางขึ้นดวย
การเนนลักษณะหนึ่งลักษณะใดที่มากเกินไป อาจทําใหเกิดความหมายที่ซอนอยูในโครงสรางของ
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รูปแบบการเรียนรูมากกวาความสัมพันธของรูปแบบการเรียนรูที่สรางขึ้น เชน การปรียบเทียบการใช
สูตรคณิตศาสตรหรือการใชแผนภูมิ เปนตน
3. การทดสอบรูปแบบการเรียนรูที่สรางขึ้นตองใชขอมูลที่ไดจากประสบการณ การ
พิสูจนหรือการทดลองใหสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว สวนการตรวจสอบรูปแบบการเรียนรูจะทํา
การประเมินที่ตัวแปรตามที่กําหนดไวเพื่อนําไปปรับปรุงใหเหมาะสมกับการใชงานตอไป
4. การเลือกชนิดของรูปแบบการเรียนรู ชนิดของรูปแบบการเรียนรูที่ใชในการศึกษามี
มากมายหลายชนิดดวยกัน สามารถจําแนกตามวิธีการไดแก รูปแบบการเรียนรูแบบการอนุมานหรือ
อุปมาน รูปแบบการเรียนรูที่เปนสัญลักษณ รูปแบบการเรียนรูคณิตศาสตรและรูปแบบการเรียนรูที่ใช
เหตุผล ซึ่งจําเปนที่จะตองเลือกใชใหเหมาะสมตามเนื้อหาที่ใชในการศึกษา
5. การสรุป เมื่อไดรูปแบบการเรียนรูที่เหมาะสมแลว จะตองนําตัวแปรที่ตองการศึกษา
นั้นไปคํานวณหาความสัมพันธตามหลักคณิตศาสตร เพื่อนําไปพัฒนาและแกไขใหสอดคลองกับ
จุดมุงหมายที่ศึกษาตอไป
จากรูปแบบการเรียนรูที่ไดกลาวไปขางตนสามารถสรุปไดวา รูปแบบการเรียนรูเปนลักษณะ
การจัดการเรียนรูที่จัดไวอยางเปนระบบ ตามปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี หลักการและความเชื่อตาง ๆ
ซึ่งมีกระบวนการหรือขั้นตอนและเทคนิคหรือวิธีการที่จะชวยใหการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการเรียนรู
ดังกลาวบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด ดังนั้นการออกแบบการเรียนรูจึงควรใชกิจกรรมการเรียนรูที่
หลากหลาย สอดคลอ งกับพัฒ นาการ ความสนใจ ความตอ งการและศัก ยภาพของผู เ รีย น ซึ่ง
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแกไขเพิ่ม เติม พ.ศ. 2545
มาตรา 24 แตการพัฒนาและนํารูปแบบที่สรางขึ้นไปใชจําเปนตองมีความระมัดระวังเปนอยางมาก
ดังนั้นการพัฒนารูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักเรียน
ระดับชั้นที่ 2 ซึ่งผูวิจัยพัฒนาขึ้น นอกจากจะใหความสําคัญกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการและปรัชญา
ตาง ๆ ดังที่ไดกลาวแลวยังใหความสําคัญกับการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นอีก
ดวย โดยทําการตรวจหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรูทั้งดานเนื้อหา จุดประสงค กิจกรรมการ
เรียนรูและสื่อการเรียนรูโดยผูเชี่ยวชาญทั้งดานจิตวิทยา พุทธศาสนา การศึกษาและการเรียนการสอน
และทําการปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณมากที่สุดกอนนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัย จึงสามารถเชื่อไดวารูปแบบการเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นนี้มีความสมบูรณ ตรงตามวัตถุประสงค
และมีประสิทธิภาพสําหรับการนําไปเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคไดจริง

อริยสัจ 4
ทุกข : เขาใจและกําหนดขอบเขต
สมุทัย : วิเคราะหสาเหตุ
นิโรธ : กําหนดจุดมุงหมาย
มรรค : การปฏิบัติ
ความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค
การควบคุม : รับรูและประเมิน
อุปสรรคและการตอบสนอง
สาเหตุและความรับผิดชอบ :
ระบุสาเหตุและความรับผิดชอบ
การเขาใจ : เขาใจอุปสรรคตาม
ขอเท็จจริง
ความอดทน : รูวาอุปสรรค
เกิดขึ้นชั่วคราว สามารถแกไขได

รูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค
ขั้นที่ 1 ระลึกรูอุปสรรค : รับรูและ
ประเมินอุปสรรค
ขั้นที่ 2 สืบหาสาเหตุ : สํารวจ
วิเคราะห ระบุสาเหตุและความ
รับผิดชอบ
ขั้นที่ 3 กําหนดเปาหมาย : เขาใจ
ขอเท็จจริง กําหนดเปาหมายและ
แนวทางแกไข
ขั้นที่ 4 ปฏิบตั ิการ : ปฏิบัติตาม
แนวทางที่กาํ หนด
ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินผล : สรุป
และประเมินผลการปฏิบัติ

ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ :
พัฒนการในดานตาง ๆ ของ
นักเรียน
ทฤษฎีสรรคนิยม : เรียนรูจากการ
ปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
กํากับตนเอง
ทฤษฎีสติปญญาสามเกลียว :
เรียนรูอยางมีความหมายผาน
ระบบการคิด
การเรียนรูตามแนวพุทธศาสตร :
ความรูคูคุณธรรม
ความสามารถ 5 ระดับของ
โฮเวลล : ความพยายามในการ
พัฒนาทักษะใหม
แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู : หลักการ การออกแบบ
และการประเมิน

ภาพประกอบ 12 สรุปแนวคิดการพัฒนารูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค

ขั้นตอนที่ 1

กําหนดกรอบการพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
- เอกสาร งานวิจัย

ขั้นตอนที่ 2

ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
- ทฤษฎีที่เกี่ยวของทางจิตวิทยา
- แนวคิดการแกปญหาเชิงพุทธศาสตร
- แนวคิดการพัฒนารูปแบบการเรียนรู

ผูเชี่ยวชาญ

ปรับปรุงแกไข

รูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ)

ผูเชี่ยวชาญ

เครื่องมือประกอบรูปแบบการเรียนรูและเครื่องมือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ
- แผนการจัดการเรียนรู - แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
- คูมือครู
- แบบประเมินพฤติกรรมตนเอง
- คูมือนักเรียน
- แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
- แบบประเมินความพึงพอใจ

ขั้นตอนที่ 3

ศึกษานํารอง (Pilot Study)

ครูและนักเรียน

ขั้นตอนที่ 4

ทดลองใชรูปแบบการเรียนรู
ครูและนักเรียน
ประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรู

ภาพประกอบ 13 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย

ผูเชี่ยวชาญ
ครูและนักเรียน

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยที่ดําเนินการโดยใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and
Development) มีขั้นตอนการดําเนินการ 4 ขั้นตอนหลักดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลพื้นฐาน เปนการศึกษา วิเคราะหและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดนิยาม องคประกอบ พฤติกรรม
บง ชี้ในแตละองคประกอบและแนวทางในการพั ฒนาความสามารถในการเผชิ ญอุปสรรคสําหรับ
นักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 ประกอบดวย
ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ขั้นที่ 2 ตรวจสอบยืนยันนิยาม องคประกอบ พฤติกรรมบงชี้ในแตละองคประกอบและ
แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคโดยผูเชี่ยวชาญ
ขั้ น ตอนที่ 2 สร า งรู ป แบบการเรี ย นรู เ พื่ อ เสริ ม สร า งความสามารถในการเผชิ ญ
อุปสรรค ประกอบดวย
ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีทางจิตวิทยา แนวคิดการแกปญหาเชิง
พุทธศาสตรและแนวคิดการพัฒนารูปแบบการเรียนรู เพื่อกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการสรางรูปแบบ
การเรียนรู
ขั้นที่ 2 ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรูที่สรางขึ้น
ขั้นที่ 3 สรางและตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือประกอบรูปแบบการเรียนรู
ไดแก แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 คูมือครู
คูมือนักเรียน แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค แบบประเมินพฤติกรรมตนเอง แบบสังเกต
พฤติกรรมนักเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรู ซึ่งทําการตรวจสอบความ
เหมาะสมโดยผูเชี่ยวชาญ
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการเรียนรู
ประกอบดวย
ขั้นที่ 1 ศึกษานํารอง (Pilot Study) เพื่อตรวจสอบรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคและเครื่องมือประกอบรูปแบบการเรียนรู
ขั้นที่ 2 ปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนรูและเครื่องมือประกอบรูปแบบการเรียนรู
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ขั้นตอนที่ 4 ประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 ประกอบดวย
ขั้นที่ 1 ทดลองใชรูปแบบการเรียนรูที่ผานการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว โดยนําไป
ทดลองใช กั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 ของโรงเรี ย นวั ด แจงร อ น สั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550
ขั้นที่ 2 ประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรู โดยพิจารณาจาก
1. ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู
2. คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
3. ระดับการประเมินพฤติกรรมตนเอง
4. ระดับพฤติกรรมของนักเรียน
5. ระดับความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรู
ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยโดยใชกระบวนการวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้สามารถแสดงได ดัง
ตาราง 12
ตาราง 12 ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ
นักเรียนระดับชวงชัน้ ที่ 2
ขั้นตอน
1. ศึกษา
ขอมูล
พื้นฐาน
ขั้นที่ 1
ศึกษา
เอกสารและ
งานวิจัยที่
เกี่ยวของ

วัตถุประสงค
1. เพื่อกําหนด
นิยาม
องคประกอบ
และพฤติกรรม
บงชี้ของ
ความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรค
2. เพื่อกําหนด
แนวทางในการ
พัฒนา
ความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรค

วิธีดําเนินการ
1. ศึกษา วิเคราะหเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. ศึกษา วิเคราะห
องคประกอบ
ความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค
3. วิเคราะหพฤติกรรมบงชี้
ในแตละองคประกอบของ
ความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค
4. กําหนดนิยาม
5. กําหนดแนวทางในการ
พัฒนา

แหลงขอมูล
เอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับ
ความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรค

ผลที่ไดรับ
1. นิยามของ
ความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรค
2. องคประกอบของ
ความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรค
3. พฤติกรรมบงชี้ใน
แตละองคประกอบของ
ความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรค
4. แนวทางการพัฒนา
ความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคสําหรับ
นักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2
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ตาราง 12 (ตอ)
ขั้นตอน
ขั้นที่ 2
ตรวจสอบ
ยืนยันนิยาม
องคประกอบ
พฤติกรรม
บงชี้และ
แนวทางใน
การพัฒนา
ความ
สามารถใน
การเผชิญ
อุปสรรค
2. สราง
รูปแบบการ
เรียนรูเพื่อ
เสริมสราง
ความ
สามารถใน
การเผชิญ
อุปสรรค
ขั้นที่1 ศึกษา
เอกสาร
งานวิจัยที่
เกี่ยวของ
ขั้นที่ 2
ตรวจสอบ
ยืนยันความ
เหมาะสม
ของรูปแบบ
การเรียนรูที่
สรางขึ้น

วัตถุประสงค
เพื่อตรวจสอบ
ยืนยันนิยาม
องคประกอบ
พฤติกรรมบงชี้
และแนวทางใน
การพัฒนา
ความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรค

วิธีดําเนินการ
1. สัมภาษณเชิงลึก

(Indepth Interview)

แหลงขอมูล
ผูเชี่ยวชาญดาน
จิตวิทยา

ผลที่ไดรับ
นิยาม องคประกอบ
พฤติกรรมบงชี้และแนว
ทางการพัฒนา
ความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคของ
นักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2

2. วิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis)

1. เพื่อกําหนด
กรอบแนวคิดใน
การสรางรูปแบบ
การเรียนรู
2. เพื่อสราง
รูปแบบการเรียนรู

1. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ทางจิตวิทยา
2. ศึกษาแนวคิดการ
แกปญหาเชิงพุทธศาสตร
3. ศึกษาแนวคิดการ
พัฒนารูปแบบการเรียนรู
4. สรางรูปแบบการเรียนรู

เอกสาร งานวิจัย
แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวของ

1. กรอบการสราง
รูปแบบการเรียนรูเพื่อ
เสริมสรางความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรค
2. รูปแบบการเรียนรูเพื่อ
เสริมสรางความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรค
ของนักเรียนระดับชวง
ชั้นที่ 2

1. เพื่อตรวจสอบ
ยืนยันความ
เหมาะสมของ
รูปแบบการเรียนรู
2. เพื่อปรับปรุง
รูปแบบการเรียนรู

1. ตรวจสอบยืนยันความ
เหมาะสมของรูปแบบการ
เรียนรู
2. ปรับปรุงรูปแบบการ
เรียนรูตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญ

1. ผูเชี่ยวชาญดาน
จิตวิทยา
2. ผูเชี่ยวชาญดาน
พระพุทธศาสนา
3. ผูเชี่ยวชาญดาน
การศึกษา

ผลการตรวจสอบ
คุณภาพรูปแบบการ
เรียนรูที่พัฒนาขึ้น
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ตาราง 12 (ตอ)
ขั้นตอน
ขั้นที่ 3 สราง
และ
ตรวจสอบ
ความ
เหมาะสม
ของเครื่องมือ
ประกอบ
รูปแบบการ
เรียนรู

วัตถุประสงค
1. เพื่อสราง
เครื่องมือประกอบ
รูปแบบการเรียนรู
2. เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ
3. เพื่อปรับปรุง
เครื่องมือ

วิธีดําเนินการ
1. ศึกษาหลักสูตร สาระ
และหนวยการเรียนรูกลุม
สาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร
2. ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
สรางเครื่องมือ
3. สรางเครื่องมือ
ประกอบการจัดการเรียนรู
4. สรางเครื่องมือประเมิน
ประสิทธิผลของรูปแบบ
5. ตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ
6. ปรับปรุงเครื่องมือ

แหลงขอมูล
1. หลักสูตรกลุม
สาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร
โรงเรียนวัดแจงรอน
2. เอกสารและ
งานวิจัย
4. ผูเชี่ยวชาญดาน
จิตวิทยา
5. ผูเชี่ยวชาญดาน
หลักสูตรและการ
สอน
6. ผูเชี่ยวชาญดาน
การวัดและ
ประเมินผล
7. ผูเชี่ยวชาญดาน
การจัดการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร
8. ครูผูสอน
9. นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6
3. ตรวจ 1. เพื่อตรวจสอบ 1. จัดเตรียมเครื่องมือ
1. ครูผูสอนกลุม
สอบความ ความเหมาะสม
ประกอบรูปแบบการเรียนรู สาระการเรียนรู
เหมาะสม
และความเปนไป 2. ทําความเขาใจกับครูที่ วิทยาศาสตร ชั้น
และความ ไดของรูปแบบการ เขารวมทดลองนํารอง
ประถมศึกษาปที่ 6
เปนไปได
2. นักเรียนที่มี
เรียนรู
3. นําเครื่องมือประกอบ
ของรูปแบบ
ลักษณะใกลเคียงกับ
2. เพื่อตรวจสอบ รูปแบบการเรียนรูไป
การเรียนรู
กลุมตัวอยาง
ขั้นที่ 1 ศึกษา คุณภาพเครื่องมือ ทดลองใชกับนักเรียนที่มี
นํารอง (Pilot ประกอบรูปแบบ ลักษณะใกลเคียงกับกลุม
การเรียนรู
ตัวอยาง
Study)

ผลที่ไดรับ
1. แผนการจัดการเรียนรู
2. คูมือครู
3. คูมือนักเรียน
4. แบบวัดความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรค
5. แบบประเมิน
พฤติกรรมตนเอง
6. แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน
7. แบบประเมินความพึง
พอใจในรูปแบบการ
เรียนรู

ขอมูลซึ่งเปนผลที่ไดจาก
การศึกษานํารอง
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ตาราง 12 (ตอ)
ขั้นตอน
ขั้นที่ 2
ปรับปรุง
แกไขรูปแบบ
การเรียนรู
และเครื่องมือ
ประกอบ
รูปแบบการ
เรียนรู
4. ประเมิน
ประสิทธิผล
ของรูปแบบ
การเรียนรู
ขั้นที่ 1
ทดลองใช
รูปแบบการ
เรียนรู

ขั้นที่ 2
ประเมิน
ประสิทธิผล
รูปแบบการ
เรียนรู

วัตถุประสงค
เพื่อปรับปรุง
รูปแบบการเรียนรู
และเครื่องมือ
ประกอบรูปแบบ
การเรียนรู

วิธีดําเนินการ
ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู
และเครื่องมือประกอบ
รูปแบบการเรียนรู

แหลงขอมูล
ผลที่ไดรับ
ขอมูลซึ่งเปนผลจาก 1. รูปแบบการเรียนรู
การศึกษานํารอง
2. เครื่องมือประกอบ
การจัดการเรียนรู
3. เครื่องมือประเมิน
ประสิทธิผลของรูปแบบ

เพื่อทดลองใช
รูปแบบการเรียนรู
เพื่อเสริมสราง
ความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรค
ที่พัฒนาขึ้น

1. ออกแบบการทดลอง
2. สุมกลุมตัวอยาง
3. ทดลองใชรูปแบบการ
เรียนรูที่พัฒนาขึ้นกับกลุม
ตัวอยาง
4. วัดความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรค
5.ประเมินพฤติกรรมตนเอง
6. สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน
7. ประเมินความพึงพอใจ
ในรูปแบบการเรียนรู
ประเมินผลขอมูล
- ความเหมาะสมของ
รูปแบบการเรียนรู
- เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ
คะแนนความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรค
- ระดับการประเมิน
พฤติกรรมตนเอง
- ระดับพฤติกรรมของ
นักเรียน
- ระดับความพึงพอใจใน
รูปแบบการเรียนรู

1. ครูผูสอนกลุม
สาระการเรียนรู
วิทยาศาตรระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6
2. นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6
ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง
3. ครูผูสังเกตการณ
4. ผูวิจัย

เพื่อประเมิน
ประสิทธิผล
รูปแบบการเรียนรู

1. ผลการตรวจสอบ
ความเหมาะสมของ
รูปแบบการเรียนรู
2. ผลการวิเคราะห
ขอมูลที่ไดจากการ
ทดลองใชรูปแบบ
การเรียนรู

ขอมูลซึ่งเปนผลที่ไดจาก
การทดลองใชรูปแบบ
การเรียนรู ไดแก
1. คาเฉลี่ยของคะแนน
ความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรค
2. ระดับการประเมิน
พฤติกรรมตนเอง
3. ระดับพฤติกรรมของ
นักเรียน
4. ระดับความพึงพอใจ
ในรูปแบบการเรียนรู
ผลการประเมิน
ประสิทธิผลรูปแบบการ
เรียนรู
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รายละเอียดวิธีดําเนินการวิจัยมีดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลพื้นฐาน ประกอบดวยขั้นตาง ๆ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
1.1 วัตถุประสงค
1.1.1 เพื่อกําหนดนิยาม องคประกอบและพฤติกรรมบงชี้ของความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรค
1.1.2 เพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
1.2 วิธีดําเนินการ
1.2.1 ศึกษาและวิเคราะหเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค
1.2.2 ศึกษาและวิเคราะหองคประกอบความสามารถในการเผชิญอุปสรรค พบวา
ประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ การควบคุม (Control = C) สาเหตุและความรับผิดชอบ (Origin
and Ownership = O2) ความเขาใจ (Reach = R) และความอดทน (Endurance = E)
1.2.3 วิเคราะหพฤติกรรมบงชี้ในแตละองคประกอบของความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค ไดดังนี้
1) องคประกอบดานการควบคุม (Control) มีพฤติกรรมบงชี้ คือ
1. รับรูถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นอยางทันทวงที
2. แสดงออกอยางเหมาะสม
3. รับรูความสามารถของตนตออุปสรรค
4. ประเมินระดับอุปสรรคที่เกิดขึ้น
5. ประเมินวิธีการตอบสนองตออุปสรรค
2) องคประกอบดานสาเหตุและความรับผิดชอบ (Origin and Ownership) มี
พฤติกรรมบงชี้ คือ
1. ระบุสาเหตุของอุปสรรค
2. ทบทวนความรับผิดชอบของตนตออุปสรรคที่เกิดขึ้น
3. ระบุสิ่งที่ตองแกไข
4. ใหกําลังใจกับตนเอง
5. ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม
3) องคประกอบดานความเขาใจ (Reach) มีพฤติกรรมบงชี้ คือ
1. เขาใจอุปสรรคตามขอเท็จจริง
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2. แยกแยะขอเท็จจริงออกจากสิ่งที่คิดไปเอง
3. กําจัดความคิดเชิงวิบัติ (Catastrophizing)
4. กําหนดเปาหมายในการแกไข
4) องคประกอบดานความอดทน (Endurance) มีพฤติกรรมบงชี้ คือ
1. รับรูวาอุปสรรคอยูเพียงชัว่ คราว
2. ระบุแนวทางการแกไข
3. ตรวจสอบขอมูลและแนวทางการแกไขอุปสรรค
4. เลือกแนวทางการแกไข
5. จัดลําดับการปฏิบัติตามแนวทางที่เลือก
6. ปฏิบัติตามแนวทางที่กาํ หนด
1.2.4 กําหนดนิยามและองคประกอบของความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
1.2.5 กําหนดแนวทางการพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคจากการศึกษา
และวิเคราะหเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคใน
รูปแบบหรือลักษณะตาง ๆ
ขั้นที่ 2 ตรวจสอบยืนยัน นิยาม องคประกอบ พฤติกรรมบงชี้ และแนวทางในการพั ฒนา
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
2.1 วัตถุประสงค
เพื่อตรวจสอบยืนยันนิยาม องคประกอบ พฤติกรรมบงชี้และแนวทางในการพัฒนา
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
2.2 วิธีดําเนินการ
2.2.1 ผูวิจัยทําการสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview) ผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยา
ดวยแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางเกี่ยวกับนิยาม องคประกอบ พฤติกรรมบงชี้และแนวทางในการ
พัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
2.2.2 ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณมาวิเคราะหดวยการสรางขอสรุปจาก
การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
2.3 แหลงขอมูล
ผูวิจัยเลือกผูเชี่ยวชาญแบบเจาะจงดวยการกําหนดคุณสมบัติ เปนผูเชี่ยวชาญดาน
จิตวิทยาที่มีความรูความสามารถและมีผลงานเกี่ยวกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรคหรือมี
ประสบการณเกี่ยวกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค จํานวน 5 คน
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2.4 เครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบยืนยันนิยาม องคประกอบ พฤติกรรมบงชี้และแนว
ทางการพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางที่ไดรับการปรับปรุงแกไขดานเนื้อหา
และภาษาเรียบรอยแลว ประกอบดวย 3 ตอน คือ (ดังแสดงในภาคผนวก ข)
ตอนที่ 1 เปนขอคําถามเกี่ยวกับนิยามและองคประกอบของความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรค
ตอนที่ 2 เป น ข อ คํ า ถามเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมบ ง ชี้ ข องความสามารถในการเผชิ ญ
อุปสรรคในแตละองคประกอบ
ตอนที่ 3 เป น ข อ คํ า ถามเกี่ ย วกั บ แนวทางการพั ฒ นาความสามารถในการเผชิ ญ
อุปสรรคสําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
2.5 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการติดตอผูเชี่ยวชาญลวงหนาเพื่อนัดวันและ
เวลาที่จะทําการสัมภาษณ จากนั้นผูวิจัยทําการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดวยตนเองทุกคน
2.6 การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยทํ าการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับนิยาม องคประกอบ พฤติก รรมบงชี้งและแนว
ทางการพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคที่ไดรับจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญโดยการสราง
ขอสรุปจากการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
ขั้นตอนที่ 2 สรางรูปแบบการเรียนรูเพือ่ เสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ประกอบดวยขั้นตาง ๆ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวของทางจิตวิทยา แนวคิดการแกปญ
 หา
ตามแนวพุทธศาสตรและแนวคิดการพัฒนารูปแบบการเรียนรู
1.1 วัตถุประสงค
1.1.1 เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการสรางรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
1.1.2 เพื่อสรางรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2
1.2 วิธีดําเนินการ
1.2.1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัยและทฤษฎีทางจิตวิทยา ไดแก จิตวิทยาพัฒนาการ
ของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 และทฤษฎีการเรียนรู ไดแก ทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism) และ
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ทฤษฎีสติปญญาสามเกลียว (The Triarchic Theory of Human Intelligence) กระบวนการเรียนรู
ตามแนวพุทธศาสตรและความสามารถ 5 ระดับของโฮเวลล (Howell’s Five Levels of Competence)
1.2.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการแกปญหาตามแนวพุทธศาสตร
1.2.3 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนรู
1.2.4 สรางรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 จากแนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดรูปแบบการเรียนรู 5 ขั้นดังนี้
ขั้นที่ 1 ระลึกรูอุปสรรค (Realizing the obstacles)
ขั้นที่ 2 สืบหาสาเหตุ (Finding out the primary causes)
ขั้นที่ 3 กําหนดเปาหมาย (Assigning the goal)
ขั้นที่ 4 ปฏิบัติการ (Taking action)
ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินผล (Summarizing and Assessing)
โดยรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักเรียนระดับชวง
ชั้นที่ 2 ที่ผูวิจยั พัฒนาขึน้ นัน้ สามารถอธิบายดวยวงจรการเรียนรู ไดดังภาพประกอบ 14
ปญหา/อุปสรรค
5. สรุปและประเมินผล

ปฎิบัติแนวทางใหม

4. ปฏิบัตกิ าร

ตรวจสอบ

ปรับวิธีการ

1. ระลึกรูอุปสรรค

2. คนหาสาเหตุ

3. แนวทางแกไข

ภาพประกอบ 14 วงจรรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ
นักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2
ขั้นที่ 2 ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรูที่สรางขึ้น
2.1 วัตถุประสงค
2.1.1 เพื่อตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
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2.1.2 เพื่อปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค
2.2 วิธีดําเนินการ
2.2.1 ตรวจสอบยื น ยั น ความเหมาะสมของรู ป แบบการเรี ย นรู เ พื่ อ เสริ ม สร า ง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคโดยผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยา พระพุทธศาสนาและการศึกษา ดวย
แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู ดังแสดงในภาคผนวก ข
2.2.2 ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
2.3 แหลงขอมูล
ผูวิจัยเลือกผูเชี่ยวชาญแบบเจาะจงดวยการกําหนดคุณสมบัติ ดังนี้
2.3.1 ผู เ ชี่ ย วชาญด า นจิต วิ ท ยา เปน ผู มี ค วามรูค วามสามารถและมี ผ ลงาน
เกี่ยวกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรคหรือมีประสบการณที่เกี่ยวของกับความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรค จํานวน 1 คน
2.3.2 ผูเชี่ยวชาญดานพระพุทธศาสนา เปนผูที่มีความรูความสามารถและมี
ผลงานเกี่ยวกับกระบวนการแกปญหาแนวพุทธศาสตรหรือมีประสบการณเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไม
นอยกวา 10 ป จํานวน 2 คน
2.3.3 ผู เ ชี่ ย วชาญด า นการศึ ก ษา เป น ผู ที่ มี ค วามรู ค วามสามารถและมี
ประสบการณทางการศึกษาไมนอยกวา 10 ป จํานวน 2 คน
2.4 เครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรูเพื่อ
เสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2
เครื่องมือที่ใชเปนแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น
เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรูวามีความ
เหมาะสมในการเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคใหเกิดขึ้นกับนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2
หรือไม พรอมสอบถามความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังแสดงในภาคผนวก ข
2.5 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการประสานงานกับผูเชีย่ วชาญลวงหนาเพือ่ นัดวันและเวลาในการ
นําสงและรับแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง
2.6 การวิเคราะหขอมูล
2.6.1 การประเมินความเหมาะสมกระทําโดยนําคําตอบที่ไดรับจากแบบประเมิน
ความเหมาะสมซึ่งเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มาแปลงเปนคะแนน ดังนี้
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เห็นดวยมากที่สุด ใหคะแนนเทากับ 5
เห็นดวยมาก
ใหคะแนนเทากับ 4
เห็นดวยปานกลาง ใหคะแนนเทากับ 3
เห็นดวยนอย
ใหคะแนนเทากับ 2
เห็นดวยนอยที่สุด ใหคะแนนเทากับ 1
จากนั้นจึงทําการวิเคราะหคาเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสมของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
และนํามาแปลความหมายตามเกณฑดังตอไปนี้ (ประคอง กรรณสูตร. 2538: 77)
คาเฉลี่ยคะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
คาเฉลี่ยคะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก
คาเฉลี่ยคะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
คาเฉลี่ยคะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง เหมาะสมนอย
คาเฉลี่ยคะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง เหมาะสมนอยที่สุด
ผลการประเมินความเหมาะสมรายข อใดที่ อยู ในระดับปานกลางถึ ง นอ ยที่สุด
ผูวิจัยนํามาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ผลการวิเคราะหขอมูลดังแสดงในตาราง 18
2.6.2 วิเคราะหเนื้อหาความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของผูเชี่ยวชาญ เพื่อ
นํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูใหมีความสมบูรณตอไป
ขั้นที่ 3 สรางและตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือประกอบรูปแบบการเรียนรู
3.1 วัตถุประสงค
3.1.1 เพื่อสรางเครื่องมือประกอบรูปแบบการเรียนรู
3.1.2 เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือประกอบรูปแบบการเรียนรู
3.1.3 เพื่อปรับปรุงเครื่องมือประกอบรูปแบบการเรียนรู
เครื่องมือประกอบรูปแบบการเรียนรู จําแนกตามวัตถุประสงคการใชงาน ดังนี้
1) เครื่องมือประกอบการจัดการเรียนรู ประกอบดวย
1.1) แผนการจัดการเรียนรู
1.2) สื่อที่ใชประกอบการจัดการเรียนรู ไดแก คูมือครูและคูมือนักเรียน
2) เครื่องมือประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรู ประกอบดวย
2.1) แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
2.2) แบบประเมินพฤติกรรมตนเอง
2.3) แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
2.4) แบบประเมินความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรู
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มีรายละเอียดในการสราง ดังนี้
1) เครื่องมือประกอบการจัดการเรียนรู
1.1) วัตถุประสงค
1.1.1) เพื่อกําหนดสาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรู
และเวลาที่ใชในการจัดเรียนรู
1.1.2) เพื่อสรางเครื่องมือสําหรับใชในการจัดการเรียนรู
1.1.3) เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือประกอบการจัดการเรียนรู
1.2) วิธีการดําเนินการ
1.2.1) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรกลุม
สาระการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร ข องโรงเรี ย นวั ด แจงร อ น สั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร ถึ ง ขอบข า ยของ
มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง การจัดหนวยการเรียนรูและเวลาที่ใชในการจัดการเรียรู
1.2.2) กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรู โดยกําหนดให
สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังรายประดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
1.2.3) นําผลการตรวจสอบยืนยันของผูเชี่ยวชาญจากขั้นที่ 2 เกี่ยวกับรูปแบบ
การเรียนรูและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มาประกอบการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู คูมือครูและคูมือนักเรียน
1.2.4) จัดทําแผนการจัดการเรียนรูแตละหนวย ประกอบดวย ชื่อหนวยการ
เรียนรู
เวลาที่ใช สาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู
กระบวนการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผลและบันทึกผลหลังการ
จัดการเรียนรู ไดแก ผลการจัดการเรียนรู ปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ ตัวอยาง
แผนการจัดการเรียนรูดังแสดงในภาคผนวก ค
1.2.5) จัดทําคูมือครู ซึ่งเปนเอกสารสําหรับผูสอนเพื่อใชประกอบการจัดการ
เรียนรู ซึ่งเปนรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ประกอบดวย
หลักการ/แนวคิด วัตถุประสงค กระบวนการจัดการเรียนรู รูปแบบการเรียนรู บรรยากาศการเรียนรู
บทบาทของผูสอน บทบาทของผูเรียน แผนผังมโนทัศนสาระการเรียนรู คําอธิบายรายวิชา หนวยการ
เรี ย นรู แผนการจั ด การเรี ย นรู แ ละเอกสารอ า งอิ ง สํ า หรั บ การศึ ก ษาค น คว า เพิ่ ม เติ ม ดั ง แสดงใน
ภาคผนวก ค
1.2.6) จัดทํ า คูมือ นั ก เรีย น ซึ่ ง เป น เอกสารสํา หรั บผูเ รีย นเพื่อ ใชป ระกอบการ
จั ด การเรี ย นรู ซึ่ ง เป น รู ป แบบการเรี ย นรู เ พื่ อ เสริ ม สร า งความสามารถในการเผชิ ญ อุ ป สรรค
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ประกอบดวย หลักการ/แนวคิด วัตถุประสงค ตารางกําหนดการจัดการเรียนรู แบบสังเกตพฤติกรรม
ตนเอง เกณฑในการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนและคําที่เกี่ยวของ ดังแสดงในภาคผนวก ค
1.3) แหลงขอมูล
ผู วิ จั ย เลื อ กผู เ ชี่ ย วชาญแบบเจาะจงสํ า หรั บ ตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ
ประกอบการจัดการเรียนรู ไดแก แผนการจัดการเรียนรู คูมือครู และคูมือนักเรียน ประกอบดวย
1.3.1) ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอน จํานวน 3 คน
1.3.2) ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล จํานวน 1 คน
1.3.3) ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หรือมี
ประสบการณในการจัดการเรียนรูในฐานะที่ปฏิบัติหนาที่ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรใน
โรงเรียนระดับประถมศึกษามาแลวไมนอยกวา 10 ป จํานวน 2 คน
1.4) เครื่องมือสําหรับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือประกอบการจัดการเรียนรู
เครื่องมือสําหรับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือประกอบการจัดการเรียนรูเปน
แบบประเมินความเหมาะสมของเครื่องมือประกอบการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 ซึ่งทําการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 6 คน
ดังแสดงในภาคผนวก ข
1.5) การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเชี่ยวชาญทุกคนดวยตนเอง
1.6) การวิเคราะหขอมูล
การประเมินความเหมาะสมกระทําโดยนําคําตอบที่ไดรับจากแบบประเมินความ
เหมาะสมซึ่งเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มาแปลงเปนคะแนน ดังนี้
เห็นดวยมากที่สุด ใหคะแนนเทากับ 5
เห็นดวยมาก
ใหคะแนนเทากับ 4
เห็นดวยปานกลาง ใหคะแนนเทากับ 3
เห็นดวยนอย
ใหคะแนนเทากับ 2
เห็นดวยนอยที่สุด ใหคะแนนเทากับ 1
จากนั้นจึงทําการวิเคราะหคาเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสมของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
และนํามาแปลความหมายตามเกณฑดังตอไปนี้ (ประคอง กรรณสูตร. 2538: 77)
คาเฉลี่ยคะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
คาเฉลี่ยคะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก
คาเฉลี่ยคะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
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คาเฉลี่ยคะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง เหมาะสมนอย
คาเฉลี่ยคะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง เหมาะสมนอยที่สุด
ผลการประเมินความเหมาะสมรายขอใดที่ อยูในระดั บปานกลางถึ ง นอ ยที่สุด
ผูวิจัยนํามาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
ตาราง 13 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของเครื่องมือ
ประกอบการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักเรียนระดับ
ชวงชั้นที่ 2 (N = 6)
รายการประเมิน
1. แผนการจัดการเรียนรู
1.1 หนวยที่ 1
- ชื่อหนวยการเรียนรู
- เวลาที่ใช
- สาระสําคัญ
- ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
- จุดประสงคการเรียนรู
- สาระการเรียนรู
- กระบวนการจัดการเรียนรู
- สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
- การวัดและประเมินผล
- บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู
1.2 หนวยที่ 2
- ชื่อหนวยการเรียนรู
- เวลาที่ใช
- สาระสําคัญ
- ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
- จุดประสงคการเรียนรู
- สาระการเรียนรู
- กระบวนการจัดการเรียนรู

M

SD

ระดับความ
เหมาะสม

4.333
3.833
4.333
4.500
4.500
4.000
4.333
4.167
4.333
4.333

.516
.753
.516
.548
.548
.632
.817
.753
.516
.516

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.000
4.333
4.333
4.500
4.333
4.333
4.167

.632
.516
.516
.548
.516
.817
.753

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
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ตาราง 13 (ตอ)
รายการประเมิน
- สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
- การวัดและประเมินผล
- บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู
1.3 หนวยที่ 3
- ชื่อหนวยการเรียนรู
- เวลาที่ใช
- สาระสําคัญ
- ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
- จุดประสงคการเรียนรู
- สาระการเรียนรู
- กระบวนการจัดการเรียนรู
- สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
- การวัดและประเมินผล
- บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู
รวม
2. คูมือครู
2.1 หลักการ แนวคิด
2.2 วัตถุประสงค
2.3 กระบวนการจัดการเรียนรู
2.4 รูปแบบการเรียนรู
2.5 บรรยากาศการเรียนรู
2.6 บทบาทของผูสอน
2.7 บทบาทของผูเรียน
2.8 แผนผังมโนทัศนสาระการเรียนรู
2.9 คําอธิบายรายวิชา
2.10 หนวยการเรียนรู
2.11 แผนการจัดการเรียนรู

M
4.500
4.500
4.333

SD
.548
.548
.516

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.333
4.167
4.500
4.500
4.500
4.333
4.667
4.500
4.500
4.500
4.350

.516
.753
.548
.548
.548
.817
.516
.837
.548
.548
.607

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.333
4.500
4.333
4.667
4.000
4.500
4.500
4.667
4.667
4.333
4.333

.516
.548
.817
.516
.632
.548
.548
.516
.516
.817
.516

มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
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ตาราง 13 (ตอ)
รายการประเมิน
2.12 เอกสารอางอิงสําหรับการศึกษา
คนควาเพิ่มเติม
รวม
3. คูมือนักเรียน
3.1 หลักการ แนวคิด
3.2 วัตถุประสงค
3.3 ตารางกําหนดการเรียนรู
3.4 แบบสังเกตพฤติกรรมตนเอง
3.5 เกณฑในการสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน
3.6 คําที่เกีย่ วของ
3.7 รูปแบบของคูมือนักเรียน
รวม
รวมเฉลีย่

M

SD

ระดับความคิดเห็น

4.500

.548

มากที่สุด

4.444

.632

มาก

3.667
4.000
4.333
4.333

.516
.632
.516
.516

มาก
มาก
มาก
มาก

4.000

.632

มาก

4.500
4.500
4.190
4.328

.548
.548
.558
.599

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่ไดรับจากผูเชีย่ วชาญ
1. เวลาที่ใชในการดําเนินการของแตละหนวยการเรียนรูควรมีความยืดหยุนกับสาระการ
เรียนรู
2. กระบวนการจัดการเรียนรูครูควรกระตุนใหนักเรียนไดแสดงพฤติกรรมที่ตองการสังเกต
3. การอธิ บ ายถึ ง รู ป แบบการเรี ย นรู ใ นคู มื อ ครู ค วรมี ค วามชั ด เจน ซึ่ ง จะสั ม พั น ธ กั บ
บรรยาการศในการเรียนรู
4. การอธิบายถึงบทบาทของนักเรียนในคูมือนักเรียนควรชัดเจน เพื่อใหนักเรียนสามารถรู
เขาใจและปฏิบัติไดถูกตอง
5. การปฐมนิเทศควรจัดประมาณ 2 สัปดาหกอนการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นเพื่อนักเรียนจะไดเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูและฝกการสังเกตพฤติกรรมตนเองดวย
6. ปรับปรุงรูปแบบคูมือนักเรียนใหเหมาะสมกับวัยของนักเรียน
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2) เครื่องมือประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรู
2.1) แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคใชสําหรับการประเมินความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรค กอนและหลังการเรียนรูดวยรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรค (AQ) ของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษา
ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยและThe Adversity Response Profile (ARP) ของสตอลทซ (Stoltz.
1997: 88-99) เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักเรียน
ระดับชวงชั้นที่ 2 มีลักษณะเปนขอคําถามสถานการณแลวใหเลือกตอบโดยครอบคลุมองคประกอบทั้ง
4 ของความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
รวม 20 สถานการณ จํานวนทั้งสิ้น 40 ขอคําถาม
จากนั้นทําการตรวจสอบคุณภาพแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ดังนี้
2.1.1) ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) โดยนําแบบวัด
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยา จํานวน 4 คน ทํา
การตรวจสอบความเหมาะสมของขอคําถามและภาษาที่ใช จากนั้นผูวิจัยนําแบบวัดมาปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
2.1.2) ผูวิจัยนําแบบวัดไปทดสอบกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 2 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนราชบพิตร และโรงเรียนวัดสารอด
สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 88 คน
2.1.3) หาคาอํานาจจําแนก (r) เปนรายขอโดยการวิเคราะหดวยสถิติ (t –
test) ดวยการเรียงคะแนนจากสูงไปหาต่ํา แลวตัดกลุมสูง-กลุมต่ําโดยใชสัดสวน 25% จากนั้นจึงทํา
การหาคะแนนเฉลี่ยและความแปรปรวนรายขอ เพื่อนํามาแทนในสูตร t-test และทําการคัดเลือก
ขอความที่มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 1.75 ขึ้นไป (พวงรัตน ทวีรัตน. 2543: 139) ไดจํานวน 38 ขอ
จากนั้นผูวิจัยนําขอคําถามที่มีคาต่ํากวา 1.75 หรือไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
จํานวน 2 ขอ นํามาปรับปรุงใหมีความเหมาะสมกอนการนําไปใชตอไป ดังแสดงในภาคผนวก ง
2.1.4) หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรค โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( α - coefficient) ตามสูตรของครอนบัค
(Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่น 0.8572 ดังแสดงในภาคผนวก ง
2.2) แบบประเมินพฤติกรรมตนเอง
แบบประเมินพฤติกรรมตนเองนี้ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อใหนักเรียนกลุมทดลองประเมิน
ตนเองก อ น-หลั ง การทดลอง ด ว ยการศึ ก ษาและทบทวนองค ป ระกอบและพฤติ ก รรมบ ง ชี้ ข อง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค แลวสรางแบบประเมินพฤติกรรมตนเองที่มีลักษณะเปนมาตรา
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สวนประมาณคา 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ครอบคลุม
องคประกอบทั้ง 4 ดาน ของความสามารถในการเผชิญอุปสรรค จํานวน 40 ขอ จากนั้นทําการ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมิน ดังนี้
2.2.1) ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) โดยนําแบบประเมินไป
ใหผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยา รวม 5 คน ทําการตรวจสอบความเหมาะสมของขอคําถามและภาษาที่
ใช จากนั้นผูวิจัยนําแบบประเมินมาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
2.2.2) ผูวิจัยนําแบบประเมินพฤติกรรมตนเองไปทดลองใชกับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนราชบพิตร และโรงเรียนบานขุนประเทศ สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งกําลัง
ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 112 คน
2.2.3) หาคาอํานาจจําแนก (r) เปนรายขอโดยการวิเคราะหดวยสถิติ (t – test)
แลวทําการคัดเลือกขอความที่มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 1.70 ขึ้นไป (พวงรัตน ทวีรัตน. 2543: 131133) จํานวน 39 ขอ จากนั้นผูวิจัยนําขอคําถามที่มีคาต่ํากวา 1.70 หรือไมพบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 จํานวน 1 ขอ นํามาปรับปรุงใหมีความเหมาะสมกอนการนําไปใชจริง ดัง
แสดงในภาคผนวก ง
2.2.4) หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบประเมินพฤติกรรมตนเอง โดย
วิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( α - coefficient) ตามสูตรของครอนบัค (Cronbach) ไดคาความ
เชื่อมั่น 0.9229 ดังแสดงในภาคผนวก ง
2.3) แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อใชสังเกตพฤติกรรมนักเรียนกลุม
ทดลองขณะเรียนรู โดยศึกษาและทบทวนองคประกอบและพฤติกรรมบงชี้ของความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรค รูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค แผนการจัดการ
เรียนรูและเกณฑการสรางแบบประเมิน จากนั้นทําการตรวจสอบคุณภาพของแบบสังเกตพฤติกรรม
ดังนี้
2.3.1) ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) โดยนําแบบประเมินไป
ใหผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยา รวม 5 คน ทําการตรวจสอบความเหมาะสมของรายการพฤติกรรมที่จะ
ทําการสังเกต จากนั้นผูวิจัยนําแบบประเมินมาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
2.3.2) ประเมินความสอดคลองดวยดัชนีความสอดคลอง(Index of Congruence
: IOC) เปนเกณฑในการพิจารณา ซึ่งคํานวณไดจากสูตร (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2527: 37)
IOC

=

∑R/ N
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เมื่อ IOC
R
N

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

คาดัชนีความสอดคลอง
ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
จํานวนผูเชี่ยวชาญ

โดยนํ า ความคิ ด เห็ น ของผู เ ชี่ ย วชาญแต ล ะคนมาให ค า น้ํ า หนั ก เป น คะแนน
ดังตอไปนี้
มีความเห็นวา เหมาะสม
ใหคะแนนเปน +1
มีความเห็นวา ไมแนใจ/ปรับปรุง ใหคะแนนเปน 0
มีความเห็นวา ไมเหมาะสม
ใหคะแนนเปน -1
คํานวณคาดัชนีความสอดคลองความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดวยการแทนคาใน
สูตร ไดคะแนนมากกวาหรือเทากับ 0.5 ถือวา มีความสอดคลองไมตองทําการปรับปรุง จากนั้นทํา
การปรั บ ปรุ ง รายการที่ ไ มเ หมาะสมตามขอ เสนอแนะของผู เ ชี่ ย วชาญ ได ร ายการพฤติ ก รรม 14
รายการ ดังแสดงในภาคผนวก ง
2.3.3) ผูวิจัยนําแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนไปทดลองใชระหวางทําการศึกษา
นํารองซึ่งจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคที่ผูวิจัย
สรางขึ้นกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนราชบพิตร สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งกําลัง
ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 40 คน พบวา แบบสังเกตพฤติกรรมสามารถ
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนไดจริง
2.4) แบบประเมินความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรู
แบบประเมินความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อนําไปประเมิน
ความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรูของครูและนักเรียนที่เขารวมการทดลอง ภายหลังเสร็จสิ้นการ
จัดการเรียนรูดวยรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค โดยศึกษา
องคประกอบตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู ไดแก ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคการเรียนรู
สาระการเรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรู บทบาทผูสอน บทบาทผูเรียนและการวัดและประเมินผล
แลวสรางแบบประเมินใหครอบคลุมองคประกอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูทั้งหมด แบงออกเปน 2
สวน ดังนี้
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดแก มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด โดยเปนขอคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในกระบวนการ
จัดการเรียนรู เอกสารประกอบการเรียนรู บรรยากาศทั่วไป โดยผูตอบเลือกระดับความพึงพอใจที่ตรง
ตามความรูสึกของตนเองมากที่สุด
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ส ว นที่ 2 เป น แบบสอบถามปลายเป ด ให ผูต อบเขี ย นวิ จ ารณ แ ละเสนอแนะ
เพิ่มเติม
จากนั้นทําการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรู
ดังนี้
2.4.1) ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) โดยนําแบบประเมินไป
ใหผูเชี่ยวชาญชุดเดียวกันกับขอ 1.3 ทําการตรวจสอบความเหมาะสมของขอคําถามและภาษาที่ใช
จากนั้นผูวิจัยนําแบบประเมินมาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
2.4.2) ประเมินความสอดคลองดวยดัชนีความสอดคลอง(Index of Congruence
: IOC) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2527: 37) เปนเกณฑในการพิจารณาเพื่อคัดเลือกรายการ
ประเมินที่มีคา 0.5 ขึ้นไปและปรับปรุงรายการประเมินที่ไมเหมาะสมตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
โดยแบบประเมินความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรู (ครู) มีรายการประเมิน จํานวน 21 ขอและแบบ
ประเมินความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรู (นักเรียน) มีรายการประเมิน จํานวน 17 ขอ ดังแสดงใน
ภาคผนวก ง
2.4.3) ผู วิ จัย นํา แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของครูแ ละนั ก เรี ย นไปทดลองใช
ระหว า งทํ า การศึ ก ษานํ า ร อ งกับ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 โรงเรี ย นราชบพิต ร สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 40 คน เพื่อ
ตรวจสอบความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรูที่นักเรียนไดเรียนรูไปแลวและเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนรู เอกสารประกอบการเรียนรูและบรรยากาศทั่วไปใหมีความสมบูรณกอนนําไปใชจริง
พบวา ครูและนักเรียนประเมินความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรูระดับมากที่สุดและมากตามลําดับ
ดังแสดงในภาคผนวก ง
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการ
เรียนรู ประกอบดวย
ขั้นที่ 1 ศึกษานํารอง (Pilot Study)
1.1 วัตถุประสงค
1.1.1 เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการเรียนรู
1.1.2 เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือประกอบรูปแบบการเรียนรู
1.2 วิธีดําเนินการ
1.2.1 จัดเตรียมเครื่องมือประกอบรูปแบบการเรี ยนรู ไดแก แผนการจัดการ
เรียนรู คูมือครู คูมือนักเรียน และเครื่องมือประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรู ไดแก แบบวัด
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค แบบประเมินพฤติกรรมตนเอง แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนและ
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แบบประเมินความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรูสําหรับครูและนักเรียนที่เขารวมการศึกษานํารองใน
ครั้งนี้
1.2.2 เตรียมครูผูปฏิบัติหนาที่สอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่เขารวมศึกษานํารอง โดยชี้แจงและทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดมุงหมายของ
รูปแบบการเรียนรู การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล
1.2.3 ดําเนินการทดลองนํารองกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
ราชบพิตร สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 40 คน โดยจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้นในชั่วโมงของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเปนเวลา 3 สัปดาห ๆ ละ 3 ชั่วโมง
รวม 9 ชั่วโมง และในระหวางการทดลองนํารองผูวิจัยสังเกตพฤติกรรมของครูและนักเรียน
1.2.4 ประเมินความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรูดวยแบบประเมินความพึงพอใจ
กับครูผูสอนและนักเรียนกลุมศึกษานํารอง
1.2.5 ผูวิจัยนํา ขอมูลที่ไดจากการศึกษานํ ารองมาปรับปรุงเครื่องมือประกอบ
รูปแบบการเรียนรูและเครื่องมือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรูใหมีความสมบูรณกอนนําไป
ทดลองใชจริง
1.3 แหลงขอมูล
1.3.1 ครู ผู ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ส อนกลุ ม สาระการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร ร ะดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนราชบพิตร สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 1 คน
1.3.2 นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 โรงเรี ย นราชบพิ ต ร สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่จะใชใน
การทดลองจริง จํานวน 40 คน
1.4 การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1.4.1 วิ เ คราะห ค วามพึง พอใจในรู ป แบบการเรี ย นรู จากแบบประเมิ น ความ
พึงพอใจในรูปแบบการเรียนรู ซึ่งเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยนําคําตอบที่ไดรับมา
แปลงเปนคะแนน ดังนี้
พึงพอใจมากที่สุด ใหคะแนนเทากับ 5
พึงพอใจมาก
ใหคะแนนเทากับ 4
พึงพอใจปานกลาง ใหคะแนนเทากับ 3
พึงพอใจนอย
ใหคะแนนเทากับ 2
พึงพอใจนอยที่สุด ใหคะแนนเทากับ 1
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จากนั้นจึงทําการวิเคราะหคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจทั้งหมดและนํามาแปล
ความหมายตามเกณฑดังตอไปนี้
คาเฉลี่ยคะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
คาเฉลี่ยคะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง พึงพอใจมาก
คาเฉลี่ยคะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
คาเฉลี่ยคะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง พึงพอใจนอย
คาเฉลี่ยคะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด
ผูวิจัยนําผลการประเมินความพึงพอใจรายขอใดที่อยูในระดับปานกลางถึงนอย
ที่สุดมาปรับปรุงเครื่องมือประกอบการจัดการเรียนรูใหมีความเหมาะสมตอไป
1.4.2 วิเคราะหเนื้อหาจากขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติมทั้งหมดที่ไดรับ นําไป
เปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูและเครื่องมือประกอบรูปแบบการเรียนรูตอไป
ขั้นที่ 2 ปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนรูและเครื่องมือประกอบรูปแบบการเรียนรู
2.1 วัตถุประสงค
เพื่ อ ปรับ ปรุ ง รู ป แบบการเรี ย นรู แ ละเครื่ องมือ ประกอบรู ป แบบการเรี ย นรูก อ น
นําไปใชในการทดลองจริง
2.2 วิธีดําเนินการ
2.2.1 ผูวิจัยนําผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดรับจากแบบประเมินความพึงพอใจใน
รูปแบบการเรียนรูของครูและนักเรียนกลุมศึกษานํารองมาเปนขอมูลสําหรับปรับปรุงเครื่องมือประกอบ
รูปแบบการเรียนรู
2.2.2 ผู วิ จั ย ทํ า การปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งมื อ ประกอบรู ป แบบการเรี ย นรู ใ ห มี ค วาม
สมบูรณมากขึ้น
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 ประกอบดวยขั้นตาง ๆ ดังตอไปนี้
ขั้นที่ 1 ทดลองใชรูปแบบการเรียนรู
1.1 วัตถุประสงค
เพื่อทดลองใชรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคที่
พัฒนาขึ้น
1.2 กลุมตัวอยาง
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6
โรงเรียนวัดแจงรอน สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 2 หองเรียน โดยทําการสุมตามขั้นตอน ดังนี้

148

1.2.1 นโยบายการจัดนักเรียนเขาเรียนของโรงเรียนวัดแจงรอน จัดแบบคละนักเรียน
กลุมเกง-ปานกลาง-ออนในแตละหองเรียนเทา ๆ กัน ทําใหหองเรียนแตละหองซึ่งผูวิจัยใชเปนหนวย
สุมมีลักษณะที่คลายคลึงกันหรือเปนเอกพันธุ (homogeneity) ดังนั้นผูวิจัยจึงสุมเลือกกลุมตัวอยาง
ดวยการสุมอยางงาย (Simple random sampling) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 2 หองเรียน จากจํานวน
หองเรียนทั้งสิ้น 3 หองเรียน
1.2.2 ผูวิจัยทําการสุมดวยวิธีการสุมอยางงายอีกครั้ง เพื่อเลือกกลุมตัวอยางทั้ง 2
หองเรียนเขากลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 1 หองเรียน จํานวนนักเรียนหองเรียนละ 36 คน
1.3 แบบแผนการทดลอง
การทดลองเพื่อประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรค ใชแบบแผนการทดลองแบบ Pretest - Posttest Control Group Design
(Campbell. and Stanley. 1963: 13)
1.4 ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง
เวลาที่ ใ ช ใ นการดํ า เนิ น การทดลองเป น เวลาในชั่ ว โมงเรี ย นกลุ ม สาระการเรี ย นรู
วิทยาศาสตร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 ใชเวลา 18 สัปดาห ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 54
ชั่วโมง
1.5 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.5.1 เครื่องมือประกอบการจัดการเรียนรูที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญและไดรบั
การปรับปรุงใหมีความสมบูรณเรียบรอยแลว ไดแก แผนการจัดการเรียนรู คูมือครูและคูมือนักเรียน
1.5.2 เครื่องมือประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรูที่ผานการตรวจสอบคุณภาพ
เรียบรอยแลว ไดแก แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค แบบประเมินพฤติกรรมตนเอง
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรู
1.6 การดําเนินการทดลอง
1.6.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผูอํานวยการ
โรงเรียนวัดแจงรอน สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ เพื่อขอทําการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
1.6.2 ขอความรวมมือและทําความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรูกับครูผูปฏิบัติ
หน า ที่ ส อนกลุ ม สาระการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร ร ะดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 และมอบเครื่ อ งมื อ
ประกอบการจัดการเรียนรู
1.6.3 ผูวิจัยประชุมครูผูสอนและครูผูสังเกตการณ เพื่อนัดหมายและทําความเขาใจ
กับแบบสังเกตพฤติกรรม วิธีการสังเกต เกณฑการบันทึกพฤติกรรมและฝกซอมการบันทึกพฤติกรรม
กับนักเรียนกลุมทดลองในชวงการปฐมนิเทศ
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1.6.4 ทําการปฐมนิเทศเพื่อสรางความเขาใจกับนักเรียนกลุมทดลองเกี่ยวกับรูปแบบ
การเรียนรูและมอบคูมือนักเรียนใหกับนักเรียนที่เขารวมการทดลองทุกคน
1.6.5 ทดสอบความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักเรียนกลุมทดลองกอนการ
ทดลองใช รู ป แบบการเรี ย นรู เ พื่ อ เสริ ม สร า งความสามารถในการเผชิ ญ อุ ป สรรคด ว ยแบบวั ด
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคและแบบประเมินพฤติกรรมตนเอง
1.6.6 ทดสอบความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักเรียนกลุมควบคุมกอน
จัดการเรียนรูแบบปกติดวยแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
1.6.7 จัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ขณะจัดการเรียนรู
ตามแผนการจัดการเรียนรู ครูผูสอน ครูผูสังเกตการณและนักวิจัยสังเกตพฤติกรรมนักเรียนกลุม
ทดลอง พรอมบันทึกลงในแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
1.6.8 เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองนักเรียนกลุมทดลองประเมินพฤติกรรมตนเองเกี่ยวกับ
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคดวยแบบประเมินพฤติกรรมตนเอง
1.6.9 ประเมิ น ความพึง พอใจในรูป แบบการเรี ย นรู กั บ ครู ผูส อนและนั ก เรีย นกลุ ม
ทดลองภายหลังเสร็จสิ้นการทดลองดวยแบบประเมินความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรู
1.7 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยทําการเก็บรวมรวมขอมูลทั้งหมดดวยตนเอง
1.8 การวิเคราะหขอมูล
1.8.1 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนของนักเรียนที่เขารวมการทดลอง โดยใชแบบ
วั ด ความสามารถในการเผชิ ญ อุ ป สรรคและทํ า การวิ เ คราะห ข อ มู ล ด ว ยสถิ ติ ก ารวิ เ คราะห ค วาม
แปรปรวนแบบวัดซ้ําสําหรับตัวแปรตามหลายตัว (Multivariate Repeated Measures ANOVA –
Repeated Measures MANOVA)
1.8.2 วิ เคราะหการประเมินพฤติกรรมตนเองดวยคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.8.3 วิเคราะหพฤติกรรมนักเรียนดวยคาเฉลี่ยและรอยละ
1.8.4 วิเคราะหความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรูของผูเรียนและผูสอนดวยคาเฉลี่ย
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะหเนื้อหา
ขั้นที่ 2 ประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรู
2.1 วัตถุประสงค
เพื่อประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2
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2.2 วิธีดําเนินการ
2.2.1 ศึกษาผลการวิเคราะหที่ไดรับจากเครื่องมือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ
ทั้งหมด
2.2.2 ประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรู ดวยเกณฑการพิจารณา ดังนี้
1) การพิจารณาของผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบและประเมินรูปแบบการเรียนรูที่
ผูวิจัยสรางขึ้นวาสามารถเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2
ไดและมีความเหมาะสมมากขึ้นไป
2) ผลการวิ เ คราะห คา เฉลี่ ย ของคะแนนความสามารถในการเผชิ ญอุ ป สรรค
ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยคาเฉลี่ยของคะแนนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
3) ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคกอน
และหลังการทดลองของกลุมทดลอง โดยคาเฉลี่ยของคะแนนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
4) นักเรียนกลุมทดลองมีระดับการประเมินพฤติกรรมตนเองในระดับมากขึ้นไป
5) นักเรียนกลุมทดลองมีระดับพฤติกรรมที่ไดจากการสังเกตในระดับปานกลาง
ขึ้นไป
6) ความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรูของครูและนักเรียนที่เขารวมการทดลองใช
รูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคอยูในระดับมากขึ้นไป

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 ในครั้งนี้เสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบงเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1
ลักษณะของกลุมตัวอยางและคาสถิติพื้นฐานของตัวแปร ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิท ธิผลของการใชรูปแบบการเรียนรูเพื่อ
เสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค มีรายละเอียดดังตอไปนี้

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
M
SD
SS
df
MS
MD
F
Sig.
T
N

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

คาเฉลี่ย
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลรวมของกําลังสอง (Sum of square)
คาองศาอิสระ (Degrees of freedom)
คาเฉลี่ยของกําลังสอง (Mean Square)
ความแตกตางของคาเฉลี่ย (Mean Difference)
คาสถิติ F ที่ไดจากการคํานวณ (Multivariate F test)
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
การวัด แบงเปน กอนการทดลอง (T1) และหลังการทดลอง (T2)
จํานวนนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม
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ตอนที่ 1 ลักษณะของกลุมตัวอยางและคาสถิติพื้นฐานของตัวแปร
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ไดมาโดยการสุมจากประชากรซึ่งเปนนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2
(ชั้นประถมศึ กษาปที่ 6) ของโรงเรียนวัดแจงรอน สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร
แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 36 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 72 คน โดยนําเสนอคาสถิติ
พื้นฐาน (คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ของคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ซึ่ง
ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก องคประกอบดานการควบคุม (Control) องคประกอบดาน
สาเหตุและความรับผิดชอบ (Origin and Ownership) องคประกอบดานความเขาใจ (Reach) และ
องคประกอบดานความอดทน (Endurance) จากการวัดกอนและหลังการทดลองโดยจําแนกตาม
ประเภทของกลุม (กลุมทดลองและกลุมควบคุม) ดังแสดงผลในตาราง 14
ตาราง 14 คาเฉลี่ย (M) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนนความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรค โดยจําแนกตามประเภทของกลุม และการวัด
ความสามารถใน
การเผชิญ
อุปสรรค
องคประกอบดาน
การควบคุม
องคประกอบดาน
สาเหตุและความ
รับผิดชอบ
องคประกอบดาน
ความเขาใจ
องคประกอบดาน
ความอดทน
รวม

กลุมทดลอง (N = 36)
T1
T2
M
SD
M
SD

กลุมควบคุม (N = 36)
T1
T2
M
SD
M
SD

21.58

2.63

24.67

2.78

21.94

2.78

23.72

2.99

20.89

2.61

23.67

2.94

21.06

2.43

22.17

2.30

22.06

2.44

25.11

1.92

23.89

2.80

25.03

2.35

22.86

2.57

25.39

2.46

22.28

2.95

23.81

2.96

87.39

1.09

98.83

1.14

89.17

1.07

94.72

0.97

จากตาราง 14 พบว า กลุ ม ทดลองซึ่ ง เรี ย นรู ด ว ยรู ป แบบการเรี ย นรู เ พื่ อ เสริ ม สร า ง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค มีคะแนนเฉลี่ยรวมของความสามารถในการเผชิญอุปสรรคกอน
และหลังการทดลองเทากับ 87.39 และ 98.83 ตามลําดับ สําหรับกลุมควบคุมซึ่งเรียนรูดวยรูปแบบ
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การเรียนรู แบบปกติมีคะแนนเฉลี่ยรวมของความสามารถในการเผชิ ญอุปสรรคกอนและหลัง การ
ทดลองเทากับ 89.17 และ 94.72 ตามลําดับ
เมื่ อ พิ จ ารณาคะแนนเฉลี่ ย ของความสามารถในการเผชิ ญ อุ ป สรรคโดยจํ า แนกตาม
องคประกอบ ไดแก องคประกอบดานการควบคุม องคประกอบดานสาเหตุและความรับผิดชอบ
องคประกอบดานความเขาใจและองคประกอบดานความอดทน พบวา กอนและหลังการทดลอง
กลุมทดลองมีคาเทากับ 21.58, 20.89, 22.06, 22.86, และ 24.67, 22.17, 25.03, 25.39 ตามลําดับ
และกลุ ม ควบคุ ม มี ค า เท า กั บ 21.94, 21.06, 23.89, 22.86 และ 23.72, 22.17, 25.03, 23.81
ตามลําดับ จากขอมูลขางตนเมื่อทําการเปรียบเทียบกอนและหลังการทดลองพบวา คาเฉลี่ยของ
คะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคเมื่อจําแนกตามองคประกอบภายหลังการทดลองของกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม มีคาเพิ่มขึ้นเทากับ 3.08, 2.78, 3.06, 2.53 และ 1.78, 1.11, 1.14, 1.53
ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมเมื่อไดเรียนรูดวยรูปแบบการเรียนรูทั้ง 2
รูปแบบดังกลาวแลว นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคภายหลังการทดลอง
เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกอนการทดลอง
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการเผชิญอุปสรรคโดยจําแนก
ตามองคประกอบภายหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมพบวา กลุมทดลองมี
คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในแตละองคประกอบเพิ่มขึ้นสูงกวานักเรียน
กลุมควบคุมเทากับ 1.30, 1.67, 1.92 และ 1.00 ตามลําดับ แสดงวา นักเรียนกลุมทดลองซึ่งเรียนรู
ด ว ยรู ป แบบการเรี ย นรู เ พื่ อ เสริ ม สร า งความสามารถในการเผชิ ญ อุ ป สรรคมี ค า เฉลี่ ย ของคะแนน
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคเพิ่มขึ้นสูงกวานักเรียนที่เรียนรูแบบปกติ
จากคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคจากตาราง 14 สามารถนํามา
สรางเปนกราฟเพื่อแสดงใหเห็นถึงความแตกตางของคาเฉลี่ยดังกลาว โดยจําแนกตามองคประกอบ
การวัดและกลุมไดชัดเจนยิ่งขึ้น ดังแสดงในภาพประกอบ 15
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ภาพประกอบ 15 กราฟแสดงคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคจําแนกตาม
องคประกอบ การวัดและกลุม
แตอยางไรก็ตามยังไมอาจสรุปไดแนชัดวาการเพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยของความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคดังกลาวทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมเปนการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญหรือไม จึง
ตองทําการทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยดวยสถิติทดสอบความ
แปรปรวนแบบวัดซ้ําสําหรับตัวแปรตามหลายตัว (Multivariate Repeated Measures ANOVA –
Repeated Measures MANOVA) ตอไป

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
กอนการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ผูวิจัยทําการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนของ
สถิติทดสอบความแปรปรวนแบบวัดซ้ําสําหรับตัวแปรหลายตัว (Multivariate Repeated Measures
ANOVA – Repeated Measures MANOVA) โดยทําการทดสอบการแจกแจงปกติหลายตัวแปร
(Multivariate Normality) ดวยการคํานวณคา Mahalanobis distances (D2) และลงจุดคาที่คํานวณ
ไดคูกับคาเปอรเซ็นไทลของไคสแควรพบวา ภาพที่ไดเปนแนวเสนตรง แสดงวาขอมูลที่จะนํามา
วิเคราะหมีการแจกแจงเปนปกติ เมื่อพิจารณาคาความเบ (Skewness) พบวา ตัวแปรองคประกอบ
ของความสามารถในการเผชิญอุปสรรคสวนใหญเบซายเล็กนอย และความโดง (Kurtosis) สวนใหญ
มีลักษณะโดงเพียงเล็กนอยเชนเดียวกัน เมื่อทําการวิเคราะหดวยสถิติ Spapiro-Wilk แลวปรากฎวา
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ตัวแปรองคประกอบของความสามารถในการเผชิญอุปสรรคแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จึงถือไดวาการแจกแจงของตัวแปรในแตละกลุมมีการแจกแจงแบบปกติ จากนั้นจึงทําการ
ทดสอบความเปนเอกพันธของเมทริกซความแปรปรวน-แปรปรวนรวม (Homogeneity of variancecovariance matrices) ดวยวิธี Levene’s test ผลการวิเคราะหตัวแปรองคประกอบของความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรคพบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากการทดสอบ
ดวยวิธี Box’s M test พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เชนกัน ดังนั้นจึง
สรุปไดวา เมทริกซความแปรปรวน-แปรปรวนรวมของขอมูลระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคา
เทากัน เมื่อตรวจสอบคา Epsilon ซึ่งเปนดัชนีสะทอนความเบี่ยงเบนออกจากเงื่อนไขของ Sphericity
พบวา ตัวแปรองคประกอบทั้ง 4 ของความสามารถในการเผชิญอุปสรรคมีคาเปน 1.00 จึงถือไดวา
ข อ มู ล เป น ไปตามเงื่ อ นไขของ Sphericity หมายถึ ง เมทริ ก ซ ค วามแปรปรวน-แปรปรวนร ว ม ( Σ )
สําหรับตัวแปรใหม (k-1) ตัว (transformed variables) เปนเมทริกซทแยงมุม (diagonal matrix) ซึ่งมี
คาความแปรปรวนที่เสนทแยงมุมและนอกเสนทแยงมุมเปน 0 ทั้งหมด (ผจงจิต อินทสุวรรณ. 2545:
157) และเมื่อตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรดวยวิธี Bartlett’s test พบวา แตกตางกันอยาง
มี นั ย สํ า คั ญทางสถิ ติที่ ระดั บ .01 แสดงว า ตั ว แปรองคป ระกอบของความสามารถในการเผชิ ญ
อุปสรรคมีความสัมพันธกัน จึงเห็นไดวาขอมูลทั้งหมดเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนของการใชสถิติ
MANOVA ทั้งนี้ผลการวิเคราะหการลงจุดคา Mahalanobis distances (D2) กับคาเปอรเซ็นไทลของ
ไคสแควร คาความเบ คาความโดง คา Spapiro-Wilk
ความเปนเอกพันธของเมทริกซความ
แปรปรวน-แปรปรวนรวม ความสัมพันธระหวางตัวแปร และคา Epsilon แสดงในภาคผนวก จ
สําหรับรายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน มีดังนี้
ตาราง 15 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ําสําหรับตัวแปรหลายตัวของคาเฉลี่ยคะแนน
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค จําแนกตามกลุมและการวัด
แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
กลุม
ภายในกลุม
การวัด
ปฏิสัมพันธ
* p < .05, ** p < .01

Wilks’ lambda

F

Sig.

.854

2.867

.030*

.356
.788

30.287
4.518

.000**
.003**
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จากตาราง 15 ผลการวิเ คราะหขอมูล พบวา ตั วแปรการใชรูปแบบการเรีย นรูห รือ กลุ ม
(ทดลองและควบคุม) มีคาสถิติ Wilks’ Lambda เทากับ .854 คาสถิติ Multivariate F test เทากับ
2.867 คานัยสําคัญ (Sig.) เทากับ .030 แสดงใหเห็นวา การใชรูปแบบการเรียนรูหรือกลุมมีอิทธิพล
สงผลตอคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรค และเมื่อพิจารณาตัวแปรการวัด
(กอนและหลังการทดลอง) มีคาสถิติ Wilks’ Lambda เทากับ .356 คาสถิติ Multivariate F test
เทากับ 30.287 คานัยสําคัญ (Sig.) เทากับ .000 แสดงใหเห็นวา การวัดมีอิทธิพลสงผลตอคาเฉลี่ย
ของคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคดวย อีกทั้งยังพบปฏิสัมพันธระหวางกลุมและการวัด
มีคาสถิติ Wilks’ Lambda เทากับ .788 คาสถิติ Multivariate F test เทากับ 4.518 คานัยสําคัญ
(Sig.) เทากับ .003 แสดงใหเห็นวา ปฎิสัมพันธระหวางตัวแปรกลุมและการวัดมีอิทธิพลสงผลตอ
คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคเชนกัน
ตาราง 16 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ระหวางกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม
แหลงความ
แปรปรวน

กลุม

ความคลาด
เคลื่อน (กลุม)

ความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรค
องคประกอบดาน
การควบคุม
องคประกอบดาน
สาเหตุและความ
รับผิดชอบ
องคประกอบดาน
ความเขาใจ
องคประกอบดาน
ความอดทน
องคประกอบดาน
การควบคุม
องคประกอบดาน
สาเหตุและความ
รับผิดชอบ
องคประกอบดาน
ความเขาใจ

SS

df

MS

F

Sig.

3.063

1

3.063

.350

.556

16.000

1

16.000

2.297

.134

27.562

1

27.562

4.150

.045*

42.250

1

42.250

4.923

.030*

612.375

70

8.748

-

-

487.556

70

6.965

-

-

464.875

70

6.641

-

-
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ตาราง 16 (ตอ)
แหลงความ
แปรปรวน

การวัด

ปฏิสัมพันธ

ความคลาด
เคลื่อน
(การวัด)

ความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรค
องคประกอบดาน
ความอดทน
องคประกอบดาน
การควบคุม
องคประกอบดาน
สาเหตุและความ
รับผิดชอบ
องคประกอบดาน
ความเขาใจ
องคประกอบดาน
ความอดทน
องคประกอบดาน
การควบคุม
องคประกอบดาน
สาเหตุและความ
รับผิดชอบ
องคประกอบดาน
ความเขาใจ
องคประกอบดาน
ความอดทน
องคประกอบดาน
การควบคุม
องคประกอบดาน
สาเหตุและความ
รับผิดชอบ
องคประกอบดาน
ความเขาใจ
องคประกอบดาน
ความอดทน

* p < .05, ** p < .01

SS

df

MS

F

Sig.

600.750

70

8.582

-

-

212.674

1

212.674

30.791

.000**

136.111

1

136.111

22.530

.000**

158.340

1

158.340

32.686

.000**

148.028

1

148.028

22.875

.000**

15.340

1

15.340

2.221

.141

25.000

1

25.000

4.138

.046*

33.063

1

33.063

6.825

.011*

9.000

1

9.000

1.391

.242

483.486

70

6.907

-

-

422.889

70

6.041

-

-

339.097

70

4.844

-

-

452.972

70

6.471

-

-
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จากตาราง 16 เมื่อทดสอบดวย Univariate test เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ
คะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคโดยแยกตามองคประกอบกับกลุม (ทดลองและควบคุม)
พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในองคประกอบดานความเขาใจและดาน
ความอดทน และพบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในองคประกอบดาน
การควบคุมและดานสาเหตุและความรับผิดชอบ เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรคโดยแยกตามองคประกอบกับการวัด (กอนและหลังการทดลอง) พบวา แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในทุกองคประกอบ และเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนน
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคโดยแยกตามองคประกอบกับปฏิสัมพันธ (กลุมและการวัด) พบวา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในองคประกอบดานสาเหตุและความรับผิดชอบและ
ดานความเขาใจ แตพบวาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในองคประกอบดาน
การควบคุมและดานความอดทน
ตาราง 17 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม พิจารณาตามองคประกอบ
ความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค
องคประกอบดานการควบคุม
องคประกอบดานสาเหตุและ
ความรับผิดชอบ
องคประกอบดานความเขาใจ
องคประกอบดานความอดทน
* p < .05

M
กลุมทดลอง
23.125

กลุมควบคุม
22.833

MD

Sig.

.292

.556

22.278

21.611

.667

.134

23.583
24.125

24.458
23.042

-.875
1.083

.045*
.030*

จากตาราง 17 เมื่ อ ทํ า การทดสอบเพื่ อ เปรี ย บเทีย บความแตกต า งของค า เฉลี่ ย คะแนน
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคโดยจําแนกตามองคประกอบระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในองคประกอบดานความเขาใจและดาน
ความอดทน โดยมีคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคแตกตางกันเทากับ -.875
และ 1.083 ตามลําดับ และแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในองคประกอบดาน
การควบคุมและดานสาเหตุและความรับผิดชอบ โดยมีคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคแตกตางกันเทากับ .292 และ .667 ตามลําดับ ดังแสดงในภาพประกอบ 16

คาเฉลี่ย
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25
24.5
24
23.5
23
22.5
22
21.5
21
20.5
20

ดานการควบคุม
ดานสาเหตุ&ความรับผิดชอบ
ดานความเขาใจ
ดานความอดทน

กลุมทดลอง

กลุม

กลุมควบคุม

ภาพประกอบ 16 กราฟแสดงคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคหลังการทดลอง
ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
จากภาพประกอบ 16 แสดงใหเห็นวากลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคสูงกวากลุมควบคุมในองคประกอบดานการควบคุม ดานสาเหตุและความรับผิดชอบ
และดา นความอดทน ยกเว น องคป ระกอบดา นความเข า ใจที่ ก ลุม ควบคุ ม มี ค า เฉลี่ ย ของคะแนน
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคสูงกวากลุมทดลอง
ตาราง 18 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ระหวางกอนและหลังการทดลอง พิจารณาตามองคประกอบ
ความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค
องคประกอบดานการควบคุม
องคประกอบดานสาเหตุและ
ความรับผิดชอบ
องคประกอบดานความเขาใจ
องคประกอบดานความอดทน
** p < .01

M
T2
24.194

T1
21.764

MD

Sig.

2.431

.000**

22.917

20.972

1.944

.000**

25.069
24.597

22.972
22.569

2.097
2.028

.000**
.000**
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จากตาราง 18 เมื่ อ ทํ า การทดสอบเพื่ อ เปรี ย บเทีย บความแตกต า งของค า เฉลี่ ย คะแนน
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคโดยจําแนกตามองคประกอบระหวางกอนและหลังการทดลอง
พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในทุกองคประกอบ โดยมีคาเฉลี่ยของ
คะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคกอนและหลังการทดลองในองคประกอบดานการควบคุม
ดานสาเหตุและความรับผิดชอบ ดานความเขาใจและดานความอดทนแตกตางกันเทากับ 2.431,
1.944, 2.097 และ 2.028 ตามลําดับ ดังแสดงในภาพประกอบ 17
26
25
24
ดานการควบคุม

คาเฉลี่ย

23

ดานสาเหตุ&ความรับผิดชอบ

22

ดานความเขาใจ

21

ดานความอดทน

20
19
18
กอนการทดลอง

หลังการทดลอง

ภาพประกอบ 17 กราฟแสดงคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคกอนและหลัง
การทดลอง
จากภาพประกอบ 17 แสดงให เ ห็ น ว า ค า เฉลี่ ย ของคะแนนความสามารถในการเผชิ ญ
อุปสรรคภายหลังการทดลองเพิ่มขึ้นกวากอนการทดลองในองคประกอบดานการควบคุม ดานสาเหตุ
และความรับผิดชอบ ดานความเขาใจและดานความอดทน
ผลจากการวิเคราะหขอมูลดังกลาวขางตนนํามาทดสอบสมมติฐานการวิจัยดังนี้
สมมติฐานที่ 1 นักเรียนกลุมทดลองที่เรียนรูดวยรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเผชิญอุปสรรคสูง
กวานักเรียนกลุมควบคุมที่เรียนรูดวยการเรียนรูแบบปกติ
จากตาราง 15 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ําสําหรับตัวแปรหลาย
ตัวของคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคพบวา คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถ
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ในการเผชิญอุปสรรคของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคจากตาราง 14
ประกอบกันจะเห็นวา กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคโดย
จําแนกตามองคประกอบภายหลังการทดลองสูงกวากลุมควบคุมมีคาเทากับ 1.30, 1.67, 1.92 และ
1.00 ตามลําดับ จึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ 1 โดยมีคา Wilks’ lambda เทากับ .854 คาสถิติ F
เทากับ 2.867 เมื่อทําการทดสอบ Univariate test ซึ่งเสนอไวในตาราง 16 พบวา คาเฉลี่ยของ
คะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคโดยจําแนกตามองคประกอบระหวางกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในองคประกอบดานความเขาใจและดาน
ความอดทน แตไมพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในองคประกอบดานการ
ควบคุมและดานสาเหตุและความรับผิดชอบ และผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย
คะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคจากตาราง 17 พบวา กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนน
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคสูงกวากลุมควบคุมในองคประกอบดานการควบคุม ดานสาเหตุ
และความรับผิดชอบและดานความอดทนมีคาเทากับ .292, .667 และ 1.083 ตามลําดับ แตกลุม
ควบคุมมีคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในองคประกอบดานความเขาใจสูง
กวากลุมทดลองมีคาเทากับ .875
สมมติฐานที่ 2 นักเรียนกลุมทดลองที่เรียนรูดวยรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเผชิญอุปสรรคระยะ
หลังการทดลองสูงกวาระยะกอนการทดลอง
จากตาราง 15 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ําสําหรับตัวแปรหลาย
ตัวของคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในภาพรวมพบวา คาเฉลี่ยของคะแนน
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคระหวางกอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีคา Wilks’ lambda เทากับ .356 คาสถิติ F เทากับ 30.287 เมื่อทําการทดสอบ
Univariate test ซึ่งเสนอไวในตาราง 16 พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคโดยจําแนกตามองคประกอบระหวางกอนและหลังการทดลองมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในทุกองคประกอบ และผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย
คะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคจากตาราง 18 พบวา ภายหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยของ
คะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคสูงกวากอนการทดลองในองคประกอบดานการควบคุม
ดานสาเหตุและความรับผิดชอบ ดานความเขาใจและดานความอดทนเทากับ 2.431, 1.944, 2.097
และ 2.028 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคจาก
ตาราง 14 ประกอบกั น จะเห็ น ว า กลุ ม ทดลองมี คา เฉลี่ ย ของคะแนนความสามารถในการเผชิ ญ
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อุปสรรคโดยจําแนกตามองคประกอบภายหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองมีคาเทากับ 3.08,
2.78, 3.06 และ 2.53 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ 2

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิผลของการใชรูปแบบการเรียนรู
เพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
การหาประสิ ท ธิ ผ ลที่ เ กิด ขึ้ น จากการจัด การเรี ย นรู ดว ยรู ป แบบการเรี ย นรูเ พื่ อ เสริ ม สร า ง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค พิจารณาจากเกณฑที่กําหนดดังตอไปนี้
1. ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
นั้ น สามารถเสริ มสรา งความสามารถในการเผชิญอุปสรรคได ซึ่ ง พิ จ ารณาจากความคิดเห็ นของ
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน
ตาราง 19 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรูเพื่อ
เสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักเรียนระดับชวงชัน้ ที่ 2
รายการประเมิน
1. รูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรค (AQ) ของนักเรียนระดับชวงชัน้ ที่ 2
ประกอบดวย 5 ขั้นตอน
2. ขั้นตอนของรูปแบบการเรียนรูมีความสอดคลองกัน
3. รูปแบบการเรียนรูมีลําดับขั้นตอนการจัดการเรียนรู
ชัดเจน
4. รูปแบบการเรียนรูที่ผวู ิจัยพัฒนาขึ้นสามารถ
เสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ)
ของนักเรียนระดับชวงชัน้ ที่ 2 ได
5. การนํารูปแบบการเรียนรูนี้ไปใชในกลุมสาระการ
เรียนรูวทิ ยาศาสตร ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6
6. รูปแบบการเรียนรูมีความเหมาะสมในการนําไปใช
7. รูปแบบการเรียนรูมีความสะดวกในการนําไปใช
รวมเฉลีย่

M

SD

ระดับความ
เหมาะสม

4.400

.548

มาก

4..400

.548

มาก

4.400

.548

มาก

4.200

.447

มาก

3.800

.447

มาก

4.400
4.200
4.257

.548
.837
.560

มาก
มาก
มาก
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จากตาราง 19 การประเมิ น ความเหมาะสมของรู ป แบบการเรี ย นรู เ พื่ อ เสริ ม สร า ง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นโดยรวม
ของผูเชี่ยวชาญพบวา ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวารูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
2. ผลการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวา กลุมทดลองและกลุมควบคุมซึ่งไดรับการเรียนรูดวย
รูปแบบการเรียนรูที่แตกตางกันมีคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความวา นักเรียนซึ่งไดรับการเรียนรูดวยรูปแบบการ
เรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคแตกตาง
กับนักเรียนที่เรียนรูดวยรูปแบบการเรียนรูแบบปกติ
3. ผลการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
กอนและหลังการทดลองของกลุมทดลองพบวา ระยะกอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความวา นักเรียนที่เรียนรูดวยรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคมีคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคภายหลัง
การทดลองแตกตางกับกอนการทดลอง
4. นักเรียนกลุมทดลองมีการประเมินพฤติกรรมตนเองที่แสดงออกถึงการมีความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรค
ตาราง 20 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินพฤติกรรมตนเองของนักเรียนกลุมทดลอง
โดยพิจารณาตามการวัด (N = 36)
กอนการทดลอง
รายการ
องคประกอบดานการควบคุม
1. นักเรียนรูทันทีวามีปญหา/อุปสรรค
เกิดขึ้น
2. นักเรียนกระทําการบางอยางทันทีเมื่อรู
วามีปญหา/อุปสรรคเกิดขึ้น
3. นักเรียนรูวาตนเองสามารถแกไขปญหา/
อุปสรรคที่เกิดขึ้นได

หลังการทดลอง

M

SD

ระดับ
พฤติกรรม

M

SD

ระดับ
พฤติกรรม

3.083

.368

ปาน
กลาง

3.833

.811

มาก

3.167

.609

3.556

.909

มาก

3.139

.762

3.472

.810

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
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ตาราง 20 (ตอ)
กอนการทดลอง
รายการ
4. เมื่อปญหา/อุปสรรคเกิดขึ้น นักเรียน
ประเมินวาปญหา/อุปสรรคนั้นมีความยากงายเพียงใด
5. กอนที่จะแสดงพฤติกรรมใด ๆ เพื่อแกไข
ปญหา/อุปสรรค นักเรียนจะคาดคะเนถึงผล
ที่เกิดขึ้นตามมาภายหลัง
6. นักเรียนสามารถบอกถึงปญหา/อุปสรรค
ที่เกิดขึ้นได
7. นักเรียนเลือกแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม
เทานั้น เมื่อตองแกไขปญหา/อุปสรรค
8. เมื่อนักเรียนรูตัววาทํางานผิดพลาดจะรีบ
หาวิธีการเพื่อแกไข
9. นักเรียนสามารถระงับความตื่นเตนได
เมื่อตองพูดตอหนาคนอื่น
10. เมื่อมีปญหา/อุปสรรคเกิดขึ้น นักเรียน
จะคิดกอนที่จะแสดงพฤติกรรมใด ๆ ออกไป
รวม
องคประกอบดานสาเหตุและความ
รับผิดชอบ
11. นักเรียนวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา/
อุปสรรคที่เกิดขึ้น
12. นักเรียนศึกษาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อ
สามารถระบุสาเหตุของอุปสรรคไดอยาง
ถูกตอง
13. นักเรียนทบทวนสิ่งที่ตนตองรับผิดชอบ
เกี่ยวกับปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น
14. นักเรียนยอมรับวาตนเองตองรับผิดชอบ
ตอปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น

หลังการทดลอง

M

SD

ระดับ
พฤติกรรม

M

SD

ระดับ
พฤติกรรม

2.806

.668

ปาน
กลาง

4.111

.854

มาก

3.028

.845

ปาน
กลาง

3.194

1.037

ปาน
กลาง

2.917

.806

3.611

.964

มาก

3.278

.974

3.444

.969

ปาน
กลาง

3.528

.736

3.889

.919

มาก

3.028

.810

3.528

1.055

มาก

2.889

.820

3.417

.967

ปาน
กลาง

3.086

.402

3.606

.480

มาก

3.000

.717

ปาน
กลาง

3.472

1.028

ปาน
กลาง

2.944

.860

ปาน
กลาง

3.528

.696

มาก

3.194

.710

3.778

.797

มาก

3.111

.667

3.833

.878

มาก

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
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ตาราง 20 (ตอ)
กอนการทดลอง
รายการ
15. ปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นมักมีสาเหตุมา
จากคนอื่น ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบ
ของนักเรียน
16. ถาทํารายงานของเพื่อนหาย นักเรียนจะ
รับผิดชอบดวยการทําใหเพื่อนใหม
17. หากนักเรียนทําความผิด นักเรียนจะ
ยอมรับความผิดนั้นและรับผิดชอบตอสิ่งที่
เกิดขึ้น
18. เมื่อเกิดความผิดพลาดในการทํางาน
นักเรียนใหความสนใจกับการแกไขมากกวา
การหาตัวผูกระทําผิด
19. นักเรียนปฏิบัติตามคําสั่งของผูปกครอง
หรือครูอยางเครงครัด
20. เมื่อจําเปนตองทํางานกับคนที่ไมชอบ
นักเรียนจะตั้งใจทํางานอยางเต็มที่
รวม
องคประกอบดานความเขาใจ
21. นักเรียนแยกแยะความจริงและความคิด
เกี่ยวกับปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นได
22. เมื่อเกิดปญหา/อุปสรรคขึ้น นักเรียนจะ
คิดและทบทวนในสิ่งที่เกี่ยวของเพื่อหาแนว
ทางแกไข
23. นักเรียนแยกแยะปญหา/อุปสรรคที่เกิด
ขึ้นกับเรื่องอื่น ๆ ในชีวิตได
24. นักเรียนกําหนดเปาหมายเพื่อแกไข
ปญหา/อุปสรรค
25. นักเรียนระบุแนวทางการแกไขปญหา/
อุปสรรค

หลังการทดลอง

M

SD

ระดับ
พฤติกรรม

M

SD

ระดับ
พฤติกรรม

3.000

.862

ปาน
กลาง

3.250

.906

ปาน
กลาง

3.306

.710

ปาน
กลาง

3.750

1.052

มาก

3.361

.762

ปาน
กลาง

4.194

.920

มาก

3.278

.701

ปาน
กลาง

3.778

.866

มาก

3.250

.841

3.750

.967

มาก

3.194

.822

3.528

.971

มาก

3.164

.328

3.686

.550

มาก

2.972

.609

ปาน
กลาง

3.667

.862

มาก

3.056

.715

ปาน
กลาง

3.972

.971

มาก

2.806

.710

3.667

.986

มาก

3.056

.674

3.639

1.018

มาก

2.667

.756

3.583

.967

มาก

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
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ตาราง 20 (ตอ)
กอนการทดลอง
รายการ
26. นักเรียนจะมีเพื่อนนอยลง ถาตอง
ทะเลาะกัน
27. นักเรียนวิตกกังวลวาตองสอบตก
แนนอน เมื่อถูกกลาวหาวาทุจริตในการสอบ
28. การสอบตกในวิชาคณิตศาสตร ทําให
นักเรียนไมสามารถเรียนตอในระดับ ม.1 ได
29. เมื่อปญหา/อุปสรรคเกิดขึ้น นักเรียนจะ
ใชเหตุผลในการแกไข
30. เมื่อประสบปญหา/อุปสรรค นักเรียนมัก
คิดวาตนเปนคนโชครายและมีชีวิตที่แยมาก
รวม
องคประกอบดานความอดทน
31. นักเรียนใชความอดทนในการแกไข
ปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น
32. นักเรียนรูวาเมื่อแกไขปญหา/อุปสรรคที่
เกิดขึ้นแลว ปญหา/อุปสรรคนั้นจะหมดสิ้น
ไป
33. นักเรียนคิดวาสามารถทนตอปญหา/
อุปสรรคที่เกิดขึ้นได
34. นักเรียนลงมือปฏิบัติตามแนวทางที่
กําหนดไวจนกวาปญหา/อุปสรรคนั้นลดลง
หรือหมดไป
35. นักเรียนรูวาปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจะ
ลดลงหรือสิ้นสุดในไมชา
36. นักเรียนใหกําลังใจกับตนเอง แมวาการ
แกไขปญหา/อุปสรรคนั้นจะไมสําเร็จ
37. นักเรียนเชื่อวาทุกปญหา/อุปสรรค
สามารถแกไขไดเสมอ

หลังการทดลอง
M

SD

ระดับ
พฤติกรรม

3.222

1.174

ปาน
กลาง

3.750

.996

มาก

3.528

1.034

มาก

3.500

1.056

มาก

3.806

1.064

มาก

3.633

.537

มาก

ปาน
กลาง

3.306

1.117

ปาน
กลาง

.785

ปาน
กลาง

3.750

1.025

มาก

2.917

.692

ปาน
กลาง

3.556

1.182

มาก

3.028

.560

ปาน
กลาง

3.667

.956

มาก

2.944

.826

3.556

.939

มาก

3.361

.931

3.694

1.215

มาก

3.167

.941

4.028

.941

มาก

M

SD

2.944

.754

2.667

.926

2.861

.723

3.028

.878

3.083

.906

2.914

.385

2.889

.667

3.111

ระดับ
พฤติกรรม

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
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ตาราง 20 (ตอ)
กอนการทดลอง
รายการ

M

SD

3.417

.841

3.250

.874

3.333

1.121

รวม

3.142

.435

รวมเฉลี่ย

3.076

.388

38. นักเรียนเชื่อวาไมมีอะไรที่ยากเกิน
ความสามารถถามีความพยายาม
39. นักเรียนเชื่อวาปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น
จะสรางความเขมแข็งและอดทนได
40. นักเรียนเชื่อวาพรุงนี้ยอมดีกวาวันนี้
เสมอ แมวันนี้จะมีแตเรื่องแย ๆ ก็ตาม

หลังการทดลอง

ระดับ
พฤติกรรม

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

M

SD

ระดับ
พฤติกรรม

4.333

.756

มาก

4.111

.854

มาก

4.361

.931

มาก

3.836

.559

มาก

3.690

.468

มาก

จากตาราง 20 สรุ ป ได ว า การประเมิ น พฤติ ก รรมตนเองของนั ก เรี ย นกลุ ม ทดลองพบว า
นักเรียนประเมินตนเองวามีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในทุกองคประกอบระยะกอนการ
ทดลองอยูในระดับปานกลาง (M = 3.076) โดยประเมินพฤติกรรมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
สูงสุดในองคประกอบดานสาเหตุและความรับผิดชอบ ดานความอดทน ดานการควบคุมและดาน
ความเขาใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.164, 3.142, 3.086 และ 2.914 ตามลําดับ และประเมินพฤติกรรม
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคระยะหลังการทดลองในระดับมาก (M = 3.690) เมื่อพิจารณา
จําแนกตามองคประกอบพบวา นักเรียนประเมินพฤติกรรมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคสูงสุด
ในองคประกอบดานความอดทน องคประกอบดานสาเหตุและความรับผิดชอบ องคประกอบดาน
ความเขาใจและองคประกอบดานการควบคุม ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.836, 3.686, 3.633 และ 3.606
ตามลําดับ
5. นั ก เรี ย นกลุ ม ทดลองมี พ ฤติก รรมที่ บ ง ชี้ ถึง การมีค วามสามารถในการเผชิ ญอุ ป สรรค
ในขณะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู
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ตาราง 21 คาเฉลี่ยและรอยละของนักเรียนกลุมทดลองที่แสดงพฤติกรรมบงชี้ โดยพิจารณาราย
พฤติกรรม (N = 36)
รายการ
องคประกอบดานการควบคุม
1. แสดงพฤติกรรมเมื่อรูวามีอุปสรรค
2. บอกไดวาเกิดอุปสรรคใดขึ้น
3. บอกความยาก-งายของอุปสรรค
รวม
องคประกอบดานสาเหตุและความรับผิดชอบ
4. วิเคราะหสาเหตุของอุปสรรค
5. แสดงความรับผิดขอบตออุปสรรค
รวม
องคประกอบดานความเขาใจ
6. แยกความจริง-ความคิดของอุปสรรค
7. แสดงพฤติกรรมเพื่อหยุดการคิดเชิงวิบตั ิ
8. กําหนดเปาหมายเพื่อแกไขอุปสรรค
รวม
องคประกอบดานความอดทน
9. ระบุแนวทางแกไขอุปสรรคที่เกิดขึ้น
10. เลือกแนวทางแกไขอุปสรรค
11. วางแผนการดําเนินการแกไข
12. ปฏิบัติตามแนวทางทีก่ าํ หนด
13. สรุปผลการปฏิบัติ
14. ประเมินผลการปฎิบัติ
รวม
รวมเฉลีย่

M

รอยละ

28.333
27.500
28.333
28.055

78.69
76.39
78.69
77.92

19.833
23.333
21.583

55.08
64.81
59.95

18.500
15.667
21.500
18.556

51.39
43.52
59.72
51.54

23.000
26.667
22.833
18.167
26.167
27.167
24.000
23.357

63.89
74.08
63.42
50.47
72.69
75.47
66.67
64.88

จากตาราง 21 เมื่อนําขอมูลจากการสังเกตพฤติกรรมที่บงชี้จากครูผูสอน ครูผูสังเกตการณ
และผูวิจัยถึงการมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักเรียนกลุมทดลองในขณะปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรูโดยรวมพบวา นักเรียนมีพฤติกรรมบงชี้อยูในระดับปานกลาง (M = 23.357/รอยละ 64.88)
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เมื่อแยกพิจารณาตามรายพฤติกรรม พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมบงชี้ในองคประกอบดานการควบคุม
มากที่ สุด (รอ ยละ 77.92) คื อ แสดงพฤติก รรมเมื่ อรู วา มี อุ ป สรรคและบอกความยาก-ง า ยของ
อุปสรรค (รอยละ 78.69) นักเรียนมีพฤติกรรมที่สูงกวารอยละ 70 ไดแก บอกไดวาเกิดอุปสรรคใดขึ้น
ประเมินผลการปฎิบัติ เลือกแนวทางแกไขอุปสรรคตามลําดับและสรุปผลการปฏิบัติ ตามลําดับ และ
มีพฤติกรรมบงชี้ในองคประกอบดานความเขาใจนอยที่สุด (รอยละ 51.54) คือ แสดงพฤติกรรมเพื่อ
หยุดการคิดเชิงวิบัตินอยที่สุด (รอยละ 43.52) โดยนักเรียนมีพฤติกรรมบงชี้ที่ต่ํากวารอยละ 50 ไดแก
ปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนด แยกความจริง-ความคิดของอุปสรรค วิเคราะหสาเหตุของอุปสรรคและ
กําหนดเปาหมายเพื่อแกไขอุปสรรค ตามลําดับ
6. ความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรูของครูผูสอนและนักเรียนที่เขารวมการทดลองใช
รูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ดังขอมูลในตาราง 22 และ 23
ตามลําดับ
ตาราง 22 ผลการประเมินความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 ของครูผูสอน (N = 1)
รายการ
กระบวนการจัดการเรียนรู
1. เนนนักเรียนเปนสําคัญ
2. การใหนกั เรียนไดฝกการเรียนรูดวยตนเอง
3. การใหนกั เรียนไดฝกกระบวนการกลุมและการมีสว นรวม
ในการทํางาน
4. การใหนกั เรียนไดฝกการคนควาและสรางสรรคองค
ความรูดวยตนเอง
5. ขั้นที่ 1 ระลึกรูอุปสรรค นักเรียนฝกการรับรูถึงอุปสรรคที่
เกิดขึ้นทันที
6. ขั้นที่ 2 สืบหาสาเหตุ นักเรียนฝกใชกระบวนการคิด เพื่อ
สํารวจและวิเคราะหอยางมีเหตุผลเกี่ยวกับสาเหตุและความ
รับผิดชอบ

ระดับความ
พึงพอใจ

ความหมาย

4.000
4.000

มาก
มาก

5.000

มากที่สุด

4.000

มาก

4.000

มาก

4.000

มาก
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ตาราง 22 (ตอ)
รายการ
7. ขั้นที่ 3 กําหนดเปาหมาย นักเรียนฝกทําความเขาใจ
เกี่ยวกับอุปสรรค กําหนดเปาหมายและแนวทางแกไข
8. ขั้นที่ 4 ปฏิบัติการ นักเรียนฝกปฏิบัติงานตามแผนการ
ดําเนินงานที่กาํ หนดไว
9. ขั้นที่ 5 สรุปและประเมิน นักเรียนฝกสรุปและประเมินผล
การปฏิบัติงานดวยตนเอง
10. นักเรียนสามารถนําทักษะที่ไดฝกฝนไปใชสําหรับแกไข
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน
11. รูปแบบการเรียนรูสามารถเสริมสรางความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคสําหรับนักเรียนระดับชวงชัน้ ที่ 2 ได
12. รูปแบบการเรียนรูนี้สามารถนําไปใชไดจริง
รวม
เอกสารประกอบการเรียนรู
1. แผนการจัดการเรียนรู
2. สื่อการเรียนรู
3. คูมือครู
4. คูมือนักเรียน
รวม
บรรยากาศทัว่ ไป
1. ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู
2. สัมพันธภาพระหวางครูและนักเรียน
3. บรรยากาศในชั้นเรียนสงเสริมการเรียนรู
4. กระตุนใหนกั เรียนไดพฒ
ั นาตนเองตามศักยภาพ
5. เสริมแรงใหนักเรียนอยางเหมาะสม
รวม
รวมเฉลีย่

ระดับความ
พึงพอใจ

ความหมาย

4.000

มาก

4.000

มาก

4.000

มาก

4.000

มาก

4.000

มาก

4.000
4.083

มาก
มาก

4.000
4.000
4.000
4.000
4.000

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.028

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตาราง 22 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรูของครูผูสอนกลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรซึ่งเขารวมการทดลองพบวา ครูผูสอนมีความพึงพอใจในรูปแบบการ
เรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคโดยรวมอยูในระดับมากมีคาเทากับ 4.028
โดยเมื่อแยกพิจารณารายดานพบวา กระบวนการจัดการเรียนรู เอกสารประกอบการเรียนรูและ
บรรยากาศทั่วไปมีระดับความพึงพอใจเทากับ 4.083, 4.000 และ 4.000 ตามลําดับ
ตาราง 23 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรูของ
นักเรียนที่เขารวมการทดลอง (N = 36)
รายการ
กระบวนการจัดการเรียนรู
1. เนนนักเรียนเปนสําคัญ
2. การใหนกั เรียนไดฝกการเรียนรูดวย
ตนเอง
3. การใหนกั เรียนไดฝกกระบวนการกลุม
และการมีสวนรวมในการทํางาน
4. การใหนกั เรียนไดฝกการคนควาและ
สรางสรรคองคความรูดวยตนเอง
5. ขั้นที่ 1 ระลึกรูอุปสรรค นักเรียนฝก
การรับรูถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นทันที
6. ขั้นที่ 2 สืบหาสาเหตุ นักเรียนฝกใช
กระบวนการคิด เพื่อสํารวจและวิเคราะห
อยางมีเหตุผลเกี่ยวกับสาเหตุและความ
รับผิดชอบ
7. ขั้นที่ 3 กําหนดเปาหมาย นักเรียนฝก
ทําความเขาใจเกี่ยวกับอุปสรรค กําหนด
เปาหมายและแนวทางแกไข
8. ขั้นที่ 4 ปฏิบัติการ นักเรียนฝก
ปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินงานที่
กําหนดไว

M

SD

ระดับความ
พึงพอใจ

4.278

.741

มาก

4.472

.654

มาก

4.139

.762

มาก

4.389

.645

มาก

3.722

.914

มาก

3.889

.708

มาก

3.972

.845

มาก

3.778

.832

มาก
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ตาราง 23 (ตอ)
รายการ
9. ขั้นที่ 5 สรุปและประเมิน นักเรียนฝก
สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานดวย
ตนเอง
10. นักเรียนสามารถนําทักษะที่ไดฝกฝน
ไปใชสําหรับแกไขอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจําวัน
รวม
เอกสารประกอบการเรียนรู
1. สื่อการเรียนรู
2. คูมือนักเรียน
รวม
บรรยากาศทัว่ ไป
1. ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู
2. สัมพันธภาพระหวางครูและนักเรียน
3. บรรยากาศในชั้นเรียนสงเสริมการ
เรียนรู
4. กระตุนใหนกั เรียนไดพฒ
ั นาตนเอง
ตามศักยภาพ
5. เสริมแรงใหนักเรียนอยางเหมาะสม
รวม
รวมเฉลีย่

M

SD

ระดับความ
พึงพอใจ

3.861

.961

มาก

4.167

.775

มาก

4.067

.784

มาก

4.528
4.667
4.597

.560
.535
.547

มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุด

4.222
4.278

.637
.659

มาก
มาก

4.222

.832

มาก

4.250

.732

มาก

4.250
4.244
4.303

.770
.726
.686

มาก
มาก
มาก

จากตาราง 23 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรูของนักเรียนกลุม
ทดลองที่เขารวมการทดลองพบวา นักเรียนที่เขารวมการทดลองมีความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรู
เพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคโดยรวมอยูในระดับมากมีคาเทากับ 4.303 และเมื่อ
แยกพิจารณารายดานพบวา เอกสารประกอบการเรียนรู บรรยากาศทั่วไปและกระบวนการจัดการ
เรียนรู มีระดับความพึงพอใจเทากับ 4.597, 4.244 และ 4.067 ตามลําดับ

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจยั เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ของนักเรียนระดับชวงชัน้ ที่ 2 มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้

ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ
นักเรียนระดับชวงชัน้ ที่ 2
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใชรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคของนักเรียนระดับชวงชัน้ ที่ 2

วิธีดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลพื้นฐาน เปนการศึกษา วิเคราะหและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดนิยาม องคประกอบ พฤติกรรม
บง ชี้ในแตละองคประกอบและแนวทางในการพั ฒนาความสามารถในการเผชิ ญอุปสรรคสําหรับ
นักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 โดยการสัมภาษณเชิงลึกกับผูเชี่ยวชาญทางจิตวิทยา จํานวน 6 ทาน
ขั้ น ตอนที่ 2 สร า งรู ป แบบการเรี ย นรู เ พื่ อ เสริ ม สร า งความสามารถในการเผชิ ญ
อุปสรรค เปนการศึกษาเอกสาร งานวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีทางจิตวิทยา แนวคิดการแกปญหาเชิงพุทธ
ศาสตรและแนวคิดการพัฒนารูปแบบการเรียนรู เพื่อกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการสรางรูปแบบการ
เรียนรู แลวตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นโดยผูเชี่ยวชาญทาง
จิตวิทยา ดานพระพุทธศาสนาและดานการศึกษา จํานวน 5 ทาน จากนั้นผูวิจัยสรางและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของเครื่องมือประกอบรูปแบบการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูกลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 6 คูมือครู คูมือนักเรียน แบบวัดความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรค แบบประเมินพฤติกรรมตนเอง แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนและแบบประเมิน
ความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรู จากนั้นทําการตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือประกอบ
รูปแบบการเรียนรูโดยผูเชี่ยวชาญทางดานจิตวิทยา ดานหลักสูตรและการสอน ดานการจัดการเรียนรู
และดานการวัดและประเมินผล จํานวน 5 ทาน
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการเรียนรู
ดวยการนํารูปแบบการเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งไดรับการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญและทําการ
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ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว ไปทําการศึกษานํารอง (Pilot Study) กับนักเรียนที่มีลักษณะคลายคลึง
กั บ กลุ ม ตั ว อย า ง จํ า นวน 40 คนและครู ผู ส อนวิ ท ยาศาสตร ข องโรงเรี ย นราชบพิ ต ร สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 คน เพื่อตรวจสอบรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 และเครื่องมือประกอบรูปแบบการเรียนรู โดยใชเวลา
ทําการศึกษานํารองรวม 3 สัปดาห ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 9 ชั่วโมง จากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดจา
การศึกษานํารองมาปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนรูและเครื่องมือประกอบรูปแบบการเรียนรูใหมีความ
เหมาะสมและสมบูรณกอนนําไปใชในการทดลองตอไป
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 ดวยการนํารูปแบบการเรียนรูที่ผานการปรับปรุง
แกไขเรียบรอยแลว ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนวัดแจงรอน สังกัด
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 ซึ่งเปนกลุมทดลอง จํานวน 36 คน โดยทําการ
ทดลองในเวลาเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เปนเวลา 18 สัปดาห ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวมใช
เวลาในการทดลองทั้งสิ้น 54 ชั่วโมง ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลกลุมทดลองและกลุมควบคุม เปน 3
ระยะคือ กอนการทดลอง ระหวางการทดลองและภายหลังการทดลอง ดวยเครื่องมือประกอบการ
เรียนรู จากนั้นจึงทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2

สรุปผลการวิจัย
การวิจยั ครั้งนีส้ ามารถสรุปผลการวิจยั ที่สาํ คัญไดดังตอไปนี้
1. การพัฒนารู ปแบบการเรียนรูเ พื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ
นักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 สรุปตามขั้นตอนทั้งหาไดดังนี้
ขั้นที่ 1 ระลึกรูอุปสรรค (Realizing the obstacles) เปนการจัดการเรียนรูที่เนนให
ผูเรียนรับรูอุปสรรค โดยการแสดงออกดวยพฤติกรรมแปลก ๆ ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมที่ผูเรียน
แสดงออกตามปกติ และรับรูความสามารถของตน สามารถระบุอุปสรรคที่เกิดขึ้น ประเมินระดับของ
อุปสรรคและการตอบสนองตออุปสรรคของตนเองไดวาเปนอยางไร โดยกระตุนดวยขอคําถาม เกม
หรือประเด็นที่ผูเรียนตองการศึกษาคนควาและเสริมแรงทางบวกจากผูสอน
ขั้นที่ 2 สืบหาสาเหตุ (Finding out the primary causes) เปนการจัดการเรียนรูที่ให
ผูเรียนระบุสาเหตุของอุปสรรคและความรับผิดชอบของตนตออุปสรรคที่เกิดขึ้น ดวยการสํารวจและ
วิเคราะหขอมูลเพื่อสามารถระบุสาเหตุของอุปสรรคไดอยางถูกตอง โดยใชวิธีการที่หลากหลาย
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ขั้นที่ 3 กําหนดเปาหมาย (Assigning the goal) เปนการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนได
ทําความเขาใจกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นตามขอเท็จจริง สามารถแยกแยะขอเท็จจริงออกจากสิ่งที่คิดไปเอง
กําหนดเปาหมาย คนหาและระบุแนวทางแกไขเพื่อลดหรือกําจัดอุปสรรคใหหมดสิ้นไป ดวยการปฎิบัติ
กิจกรรมกลุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิก รวมถึงการแสดงพฤติกรรมเพื่อกําจัดความคิด
เชิงวิบัติระหวางปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู
ขั้นที่ 4 ปฏิบัติการ (Taking action) เปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่เปดโอกาสให
ผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติและสรางองคความรูไดดวยตนเอง ดวยการตรวจสอบขอมูลและแนว
ทางแกไข เลือกแนวทางแกไข วางแผนการดําเนินการแกไขและลงมือปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไว
โดยการจด จัดและเรียงลําดับรายการปฏิบัติอยางละเอียดและชัดเจนเพื่อเอื้ออํานวยใหผูเรียนสะดวก
และสามารถปฏิบัติไดงายขึ้น
ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินผล (Summarizing and Assessing) เปนกระบวนการจัดการ
เรี ย นรู โ ดยผู เ รี ย นสรุ ป และประเมิ น ผลการแก ไ ขอุ ป สรรคของตน เพื่ อ ส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นมี ค วาม
ภาคภูมิใจและรักษาระดับการปฏิบัติใหคงทนยิ่งขึ้น ผูสอนใหแรงเสริมทางบวกและชวยกระตุนผูเรียน
ใหกําลังใจกับตนเองโดยไมคํานึงถึงผลการปฏิบัติวาประสบความสําเร็จหรือไม
2. การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 ผลการประเมินพบวา
2.1 ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 โดยผูเชี่ยวชาญเปนผูพิจารณาอยูในระดับมาก
2.2 นักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรค แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2.3 นักเรียนกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคกอน
และหลังการทดลอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.4 นั ก เรี ย นกลุ ม ทดลองมี ก ารประเมิ น พฤติ ก รรมตนเองที่ แ สดงออกถึ ง การมี
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคระดับมากในทุกองคประกอบ
2.5 นักเรียนกลุมทดลองมีพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ในขณะเรียนรูในระดับปานกลาง
2.6 ความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรูของครูผูสอนและนักเรียนที่เขารวมการทดลองใช
รูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคอยูในระดับมาก
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ผลการพิจารณาโดยรวม พบวา รูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคของนักเรียนระดับชวงชัน้ ที่ 2 ที่ผูวจิ ัยพัฒนาขึน้ มีประสิทธิผลสามารถเสริมสรางความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรคใหกับนักเรียนระดับชวงชัน้ ที่ 2 ได

อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักเรียน
ระดับชวงชั้นที่ 2 สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. การอภิปรายผลการวิจัยตามความมุงหมายของการวิจัยขอที่ 1
จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดวารูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 สามารถนําไปใชเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ใหกับนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 ไดอยางมั่นใจ เนื่องจากรูปแบบการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นนี้มิใชเปนการ
จัดการเรี ยนรูที่เน นเฉพาะความรูในบทเรียนเทานั้น หากยั งนําผลของเหตุการณปญหามาศึกษา
เรียนรู วิเคราะห สรางองคความรูใหม สรางกระบวนการคิด สงเสริมการทํางานเปนทีม สรางเสริม
คานิยมประชาธิปไตย คุณธรรมและจริยธรรม และสามารถนําความรูไปประยุกตใชกับสภาพจริงโดย
เนนการแขงขันกับตนเองดวยการตั้งเปาหมายเพื่อบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวอันจะชวยสงเสริมให
ผูเรียนเปนคนดี คนเกงและมีความสุขตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 5) ทั้งยังผานกระบวนการ
สร า ง ออกแบบและวิ จั ย ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได และได รั บ การตรวจสอบจากผู เ ชี่ ย วชาญทางจิ ต วิ ท ยา
พระพุทธศาสนาและการศึกษา เปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งรูปแบบการเรียนรูดังกลาวมี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นระลึกรูอุปสรรค (Realizing the obstacles) เปนการจัดการเรียนรูที่ตองการให
ผูเรียนไดฝกทักษะตาง ๆ เชน การรับรูอุปสรรคดวยการแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ที่แปลกหรือแตกตางไป
จากพฤติกรรมซึ่งแสดงออกอยางเปนประจําทันทีที่รับรูวามีอุปสรรคเกิดขึ้น การรับรูอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ดวยประสาทสัมผัสอยางทันทวงทีทําใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการเกิดขึ้นของเหตุการณตาง ๆ
ที่เขามากระทบ ซึ่งจะทําใหผูเรียนสามารถควบคุมตนเองหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นได (Stoltz. 2000 : 57)
อี ก ทั้ ง ความสามารถที่ จ ะตระหนั ก รู ถึ ง อุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ น ก อ นจะช ว ยกระตุ น ให ผู เ รี ย นสามารถ
เปลี่ยนแปลงวิธีการที่จะจัดการกับอุปสรรคไดในทันที การประเมินความสามารถของตนจะชวยให
ผูเรียนรูตัวและสามารถเรียนรูหรือฝกทักษะใหม ๆ ไดอยางมีประสิทธภาพ หากผูเรียนประเมินวา
ตนเองไมมีความสามารถในการจัดการกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นอาจทําใหถอดใจหรือหลีกเลี่ยงที่จะเรียนรู
หรือฝกทักษะใหม ๆ แตถาผูเรียนประเมินวาตนเองมีความสามารถแลวจะชวยใหผูเรียนนั้นเกิดความ
มุงมั่นและตั้งใจที่จะเรียนรูยิ่งขึ้น เนื่องจากผูเรียนมั่นใจวาตนสามารถกระทําหรือแสดงพฤติกรรมเพื่อ
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นําไปสูผลลัพธ ที่ตองการหรือคาดหวัง ได ดัง นั้นผูสอนจึงควรกระตุนและคอยช วยเหลือใหผูเรีย น
ประเมินความสามารถของตนเองใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด รวมถึงควรใหการเสริมแรง
ทางบวกกับผูเรียนที่รูสึกวาตนเองไรความสามารถเพื่อลดสภาพการสิ้นหวังใหหมดไป (Helpless)
(Stoltz. 1997: 278-280) การประเมินระดับความยาก-งายของอุปสรรคและการประเมินการ
ตอบสนองตออุปสรรคของตนเองจะชวยใหผูเรียนทราบวาตนเองจะตองตอบสนองตออุปสรรคที่เกิดขึ้น
ดวยความเขมแข็งในระดับใดจึงจะสามารถแกไขอุปสรรคนั้นได ซึ่งการฝกประเมินซ้ํา ๆ จะชวยให
ผูเรียนเกิดความชํานาญและรับรูอยางเปนธรรมชาติจนกลายเปนสัญชาตญาณในที่สุด ดังนั้นการ
กระตุนและการเสริมแรงทางบวกจากผูสอนจึงเปนสิ่งจําเปนที่จะชวยสรางความเขมแข็งและความ
มั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรมใหกับผูเรียน (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน. 2546: 49-50)
2. ขั้นสืบหาสาเหตุ (Finding out the primary causes) เปนการจัดการเรียนรูดวยการ
ใหผูเรียนระบุสาเหตุของอุปสรรคโดยการจําแนกเปนขอ ๆ และระบุหรือบอกความรับผิดชอบของตนตอ
อุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อคนหาสาเหตุที่แทจริงของอุปสรรคและแยกแยะผลลัพทที่เกิดจากอุปสรรคนั้นวา
อยูในความรับผิดชอบหรือเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของตนหรือไม โดยการสํารวจและวิเคราะหขอ มูล
ที่ไดรับหรือมีอยูซึ่งเกี่ยวของหรือสัมพันธกับอุปสรรค เมื่อนํามาพิจารณารวมกันกับอุปสรรคที่เกิดขึ้น
อีกครั้งอาจชวยใหมองเห็นสาเหตุของอุปสรรคนั้นชัดเจนขึ้น (สาโรช บัวศรี. 2528: 8-10) และชวยทํา
ใหมองเห็นภาพรวมและความเชื่อมโยงของขอมูลทั้งหมดอีกดวย ผูสอนกระตุนใหผูเรียนสืบหาสาเหตุ
ของอุปสรรคที่เกิดขึ้นตามความเปนจริงใหมากที่สุดและตระหนักรูวาตนตองรับผิดชอบตออุปสรรคที่
เกิดขึ้นในระดับใดและอาจสงผลหรือกอใหเกิดวิกฤติไดในภายหนาอยางไร ซึ่งความรับผิดชอบที่
เพิ่ ม ขึ้ น ของผู เ รี ย นจะช ว ยเพิ่ ม ความสามารถในการควบคุ ม (Control) การมี อํ า นาจในตน
(Empowerment) และแรงจูงใจ (Motivation) ในการแกไขอุปสรรค หากผูเรียนเชื่อวาตนเปนเจาของ
สวนหนึ่งของอุปสรรคที่เกิดขึ้นจะทําใหมีความรับผิดชอบ มีเหตุผลสูงขึ้น มีการปรับพฤติกรรมและมี
ความหวัง รวมถึงกอใหเกิดการเรียนรูจากการตอบสนองตออุปสรรคที่ผิดพลาดของตน ซึ่งผลักดันให
เกิดการกระทําที่เพิ่มมากขึ้นและเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องดวย (Stoltz. 1997: 114)
3. ขั้นกําหนดเปาหมาย (Assigning the goal) เปนการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนทํา
ความเขาใจอุปสรรคที่เกิดขึ้นตามขอเท็จจริงและแยกแยะขอเท็จจริงออกจากสิ่งที่คิดไปเอง ซึ่งการคิด
เกินจริงหรือการคิดเชิงวิบัติ (Catastrophizing) นั้นมักจะเกี่ยวของกับการคิดวนไปวนมาในทางลบ
เกี่ยวกับเหตุการณที่ไมดี โดยคนที่ตอกย้ําเหตุการณรายเขาไปในจิตใจมากเทาไร ก็จะยิ่งเคราะหราย
มากและรุนแรงขึ้นเทานั้น (Stoltz. 1997: 189) ถือไดวาเปนการตอบสนองตออุปสรรครูปแบบหนึ่ง
หากปลอยใหเกิดขึ้นบอย ๆ จะทําใหเซลประสาทในสมองมีการคิดที่ไมเหมาะสมเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึง
ควรขัดขวางหรือหยุดความคิดนี้เสียเพื่อจํากัดไมใหอุปสรรคที่เกิดขึ้นแพรกระจายไปยังสวน อื่น ๆ ของ
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ชีวิตที่ไมเกี่ยวของและอาจกอใหเกิดความเสียหายมากขึ้น การขจัดหรือลดผลกระทบที่เกิดจากความ
กลัว ความสงสัยและความวิตกกังวลทั้งภายในและภายนอก ดวยการมีจิตใจที่ผองใสอยูเสมอแมวา
จะอยู ใ นสถานการณ ที่ ย ากลํ า บากและการฟ น ฝ า กั บ อุ ป สรรคด ว ยวิ ธี ก ารต า ง ๆ ทํ า ให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงของผลลัพธที่แตกตางกันระหวางความสําเร็จและความลมเหลว (วิทยา พลายมณี.
2545: 169) การตอบสนองตออุปสรรคไดอยางเฉพาะเจาะจง มีขอบเขตการสกัดกั้นอุปสรรคที่มี
ประสิทธิภาพ จะชวยเพิ่มอํานาจในตนและลดความรูสึกลมเหลวของผูเรียน ทําใหสามารถคิดไดอยาง
แจมแจงและปฎิบัติไดอยางถูกตอง (Stoltz. 1997: 120-122) การฝกกําหนดเปาหมาย คนหาและ
ระบุแนวทางแกไข ชวยแสดงใหเห็นถึงกระบวนการคิดอยางเปนขั้นตอน มีความเปนไปไดที่จะลดหรือ
กําจัดอุปสรรคใหหมดสิ้นไปและมีจุดมุงหมายที่จะตองกระทําใหสําเร็จในที่สุด (พระธรรมปฎก (ป.อ.
ปยุตฺโต). 2546: 901-902) โดยคนที่จะพบกับความสําเร็จไดนั้นตองมีความเชื่อมั่นวาจะสามารถผาน
พนอุปสรรคที่เกิดขึ้นนี้ไปได
4. ขั้นปฏิบัติการ (Taking action) เปนการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนตระหนักรูวา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นมีโอกาสหมดสิ้นไปและอาจเกิดขึ้นอีกครั้งได ซึ่งจะชวยเพิ่มพลังกาย พลังใจ การ
มองโลกใน แงดี มีความเปนไปไดในการลงมือปฏิบัติเพื่อแกไขอุปสรรค มีสขุ ภาพดีและมีแนวโนมที่จะ
ประสบความสําเร็จจากผลการกระทําไดในที่สุด (Stoltz. 1997: 122-124) ซึ่งผูเรียนจะเกิดการเรียนรู
จากการปฏิบัติและสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง ดวยการตรวจสอบขอมูลและแนวทางแกไข
ซึ่งการแกไขอุปสรรคที่เกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพจําเปนที่จะตองมีการตรวจสอบกระบวนการแกไข
อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหทราบแนชัดวาวิธีการตาง ๆ ดําเนินไปอยางถูกตองและนําไปสูเปาหมายที่
ตองการ อีกทั้งการเลือกแนวทางแกไข วางแผนการดําเนินการแกไข และลงมือปฏิบัติตามแนวทางที่
กําหนดไว โดยการจด จัดและเรียงลําดับรายการปฏิบัติอยางละเอียดและระบุวันและเวลาในการ
ปฏิบัติใหชัดเจนจะชวยอํานวยความสะดวกใหผูเรียนสามารถปฏิบัติไดงายและสะดวกยิ่งขึน้ อีกทัง้ ยัง
ชวยใหผูเรียนไดรับรูถึงความสามารถในการควบคุมสถานการณเพิ่มมากขึ้นอีกดวย ซึ่งการลงมือ
ปฏิบัติจริงเทานั้นที่สามารถแกไขปญหาเรื่องความสามารถในการควบคุม การลงโทษตนเอง การไม
รับผิดชอบ การหยุดการกระจายความเสียหายและระงับการยืดเยื้อของความหายนะได (Stoltz.
1997: 183)
5. ขั้นสรุปและประเมินผล (Summarizing and Assessing) เปนกระบวนการจัดการ
เรียนรูโดยผูเรียนสรุปและประเมินผลการแกไขอุปสรรคของตน เพื่อประเมินความสําเร็จและทบทวน
การทํางานในขั้นตอนตาง ๆ ซึ่งบางครั้งการประเมินนี้จะทําใหผูเรียนสามารถตระหนักถึงวิธีการใหม ๆ
ที่จะนําไปใชในการแกไขอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในครั้งตอไปใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได อีกทั้งยัง
ชวยใหผูเรียนไดสํารวจ ตรวจสอบและรับรูถึงความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) และแกไข
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ขอบกพรองของวิธีการและตนเองควบคูไปกับการเรียนรูสาระในกลุมสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร
อีกดวย (Sternberg. 1985: 99-105; 1999: 351-354) และเพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความภาคภูมิใจ
และรักษาระดับการปฏิบัติใหคงทนยิ่งขึ้น ครูผูสอนควรใหการเสริมแรงทางบวกและกระตุนใหผูเรียน
ไดแสดงพฤติกรรมหรือกระทําสิ่งใด ๆ เพื่อใหกําลังใจกับตนเองอยางสม่ําเสมอโดยไมคํานึงถึงผลการ
ปฏิบัติวาประสบความสําเร็จหรือไม ซึ่งการใหแรงเสริมทางบวกแกจิตใจจะสามารถสรางความเขมแข็ง
ดานบวกใหกับวิธีการตอบสนองและหนทางที่กําหนดไวได (Stoltz. 1997: 167)
2. การอภิปรายผลการวิจัยตามความมุงหมายของการวิจัยขอที่ 2
เมื่อพิจารณาโดยรวมแลวสามารถสรุปไดวา รูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรคของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 ที่ผูวจิ ัยพัฒนาขึน้ สามารถเสริมสรางความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรคใหกับนักเรียนระดับชวงชัน้ ที่ 2 ไดอยางมีประสิทธิผลจริง โดยพิจารณาจาก
2.1 ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรูวาสามารถเสริมสรางความสามารถในการ
เผชิ ญ อุ ป สรรคได ซึ่ ง พิ จ ารณาจากความคิ ด เห็ น ของผู เ ชี่ ย วชาญได ค า เฉลี่ ย ความคิ ด เห็ น ของ
ผูเชี่ยวชาญในระดับมาก (M = 4.257) เนื่องจากรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 นี้ผูวิจัยไดดําเนินการอยางเปนระบบโดยทําการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค การแกปญหาตามแนวพุทธศาสตร
จิตวิทยาการเรียนรู จิตวิทยาพัฒนาการและแนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนรูจากเอกสารและ
งานวิจัยตาง ๆ พบวา ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก
องคประกอบดานการควบคุม (Control) องคประกอบดานสาเหตุและความรับผิดชอบ (Origin and
Ownership) องคประกอบดานความเขาใจ (Reach) และองคประกอบดานความอดทน (Endurance)
เมื่ อ ทํ า การวิ เ คราะห แ ละสั ง เคราะห เ พื่ อ จั ด กลุ ม พฤติ ก รรมบ ง ชี้ ใ นแต ล ะองค ป ระกอบแล ว พบว า
สามารถจัดได 4 กลุม ไดแก กลุมรับรู มีพฤติกรรมบงชี้ 4 พฤติกรรม คือ รับรูอุปสรรคที่เกิดขึ้น
อยางทันทวงที รับรูความสามารถของตนตออุปสรรค ประเมินระดับอุปสรรคที่เกิดขึ้นและประเมิน
วิธีก ารตอบสนองตอ อุปสรรค กลุม ค น หา มี พ ฤติก รรมบ ง ชี้ 5 พฤติ ก รรม คือ ระบุส าเหตุ ข อง
อุปสรรค ทบทวนความรั บผิ ดชอบของตนตออุปสรรคที่เ กิดขึ้น ระบุสิ่ง ที่ ตองแกไข ศึก ษาขอมูล
เพิ่มเติมและใหกําลังใจกับตนเอง กลุมวางเปาหมาย มีพฤติกรรมบงชี้ 5 พฤติกรรม คือ เขาใจ
อุ ป สรรคตามข อ เท็ จ จริ ง แยกแยะข อ เท็ จ จริ ง ออกจากสิ่ ง ที่ คิ ด ไปเอง กํ า จั ด ความคิ ด เชิ ง วิ บั ติ
(Catastrophizing) กําหนดเปาหมายในการแกไขอุปสรรคและระบุแนวทางการแกไขอุปสรรค และ
กลุมลงมือปฏิบัติ มีพฤติกรรมบงชี้ 4 พฤติกรรม คือ ตรวจสอบขอมูลและแนวทางการแกไขอุปสรรค
เลือกแนวทางการแกไข จัดลําดับการปฏิบัติตามแนวทางที่เลือกใหชัดเจนและปฏิบัติตามแนวทางที่
กําหนด จากนั้นผูวิจัยไดนํานิยามองคประกอบและพฤติกรรมบงชี้ดังกลาวไปสัมภาษณเชิงลึกกับ
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ผูเชี่ยวชาญทางดานจิตวิทยาเพื่อตรวจสอบยืนยัน และนําขอเสนอแนะที่ไดรับนํามาเปนขอคิดสําหรับ
การสรางรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคสําหรับนักเรียนระดับชวง
ชั้นที่ 2 ดวย จากนั้นจึงนําแนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรคมาบูรณาการกับแนวคิด
การแกปญหาทางพุทธศาสตร ไดรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 ที่ตอบสนองตอผูเรียนและมีความหลากหลาย อีกทั้งมีการเคลื่อนไหว
และมีปฏิสัมพันธตอกันระหวางผูเรียนและผูสอนขณะเรียนรู โดยผูสอนทําหนาที่เปนผูเอื้ออํานวย
ความสะดวกใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู ปลูกฝงเจตคติที่ดีของการเรียนรู เขาใจ ใหกําลังใจและ
กระตุนใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูที่มีความหมาย สามารถสรางองคความรูดวยตนเองได ซึ่งมี
5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ระลึกรูอุปสรรค (Realizing the obstacles) ขั้นที่ 2 สืบหาสาเหตุ (Finding
out the primary causes) ขั้นที่ 3 กําหนดเปาหมาย (Assigning the goal) ขั้นที่ 4 ปฏิบัติการ
(Taking action) ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินผล (Summarizing and Assessing) จากนั้นผูวิจัยจึงนํา
รูปแบบการเรียนรูนี้ไปทําการตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรูกับผูเชี่ยวชาญ
ทางดานจิตวิทยา พระพุทธศาสนาและการศึกษา ดวยกระบวนการศึกษาและพัฒนารูปแบบการ
เรียนรูอยางเปนลําดับขั้นตอนและไดรับการตรวจสอบยืนยันจากผูเชี่ยวชาญจึงทําใหรูปแบบการเรียนรู
ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นนี้มีความเหมาะสมสําหรับเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักเรียน
ระดับชวงชั้นที่ 2 ได
2.2 ผลการวิเคราะห ความแตกตางค าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวา กลุมทดลองซึ่งไดรับการเรียนรูดวยรูปแบบการ
เรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคกับกลุมควบคุมซึ่งเรียนรูดวยรูปแบบการ
เรียนรูแบบปกติมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณาแลวจะพบวารูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมี 5 ขั้นตอน ไดแก ระลึกรูอุปสรรค สืบหาสาเหตุ กําหนดเปาหมาย ปฏิบัติการและ
สรุปและประเมินผลนั้น มีลักษณะของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามกระบวน
ทัศนใหม (paradigm) ซึ่งกระตุนและพัฒนาผูเรียนโดยผานกระบวนการเรียนรูตามสภาพจิรง
(authenticity learning) โดยครูผูสอนมีบทบาทเปนเพียงผูเอื้ออํานวยความสะดวกในการเรียนรู และ
กระตุนการเรียนรู (Facilitator) ของผูเรียนตามความถนัดและความสนใจเพื่อเสริมสรางศักยภาพของ
แตละบุคคลใหเจริญถึงขีดสุด (วิชัย วงษใหญ. 2542: 3) ทําใหนักเรียนไดเรียนรูและฝกฝนทักษะใน
การรับรูอุปสรรคที่เกิดขึ้น รับรูความสามารถของตนเอง คิดวิเคราะห วางแผนอยางรอบคอบ ลงมือ
ปฏิบัติดวยการแสวงหาความรูจากการสืบเสาะและคนหาสิ่งที่ตองการรู แลวสรุปเพื่อสรางองคความรู
จากการปฏิบัติการเรียนรูไปแลวดวยตนเอง นอกจากนี้รูปแบบการเรียนรูนี้ยังฝกฝนทักษะใหผูเรียน
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สามารถรับรูอุปสรรคที่กําลังจะเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็วดวยการทําซ้ํา ๆ อยางสม่ําเสมอดวยการบันทึก
โปรแกรมไวในสมอง ซึ่งจะชวยใหระบบการตรวจสอบตื่นตัวอยูตลอดเวลาและทําใหโอกาสที่จะพบ
อุปสรรคนั้นเร็วขึ้น จึงทําใหมีเวลาเพียงพอสําหรับการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงวิธีการตอบสนองตอ
อุปสรรคไดอยางเหมาะสม ทักษะนี้เปนทักษะแรกที่ตองไดรับการฝกฝนใหกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิต
จึงจะทําใหสามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงความสามารถในการเผชิญอุปสรรคได (Stoltz. 1997:
155-157) การฝกใหผูเรียนไดรับรูความสามารถของตนทําใหเชื่อวา เขาจะสามารถทําสิ่ง ตาง ๆ ได
ดวยทักษะและความสามารถที่มีอยูอันเปนผลที่กอใหเกิดการกระทําพฤติกรรม 2 ประการ คือ ความ
คาดหวังในความสามารถและความคาดหวังในผลลัพท (Bandura. 1986: 191-215) และดวยการ
ฝกวิเคราะหสาเหตุของอุปสรรคชวยใหผูเรียนไดตรวจสอบ โตแยงและกําจัดคุณลักษณะทางลบจาก
วิธีการตอบสนองตออุปสรรคที่เกิดขึ้นซึ่งไมใชขอจํากัดสวนตัวของผูเรียน การแสดงความรับผิดชอบตอ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นของผูเรียนชวยขยายภาวการณรับรูถึงความสามารถในการควบคุมเหตุการณไดทันที
ทําใหผูเรียนมีอํานาจที่จะตอบสนองอุปสรรคไดตามตองการและตัดวงจรอุบาทวของความรูสึกสิ้นหวัง
และการชวยตัวเองไมได ซึ่งความรับผิดชอบเปนสิ่งจําเปนสําหรับการเรียนรูการแกปญหา ชวยฟนตัว
จากความทุกขหรือวิกฤติและกอใหเกิดการกระทําหากไมมีความรับผิดชอบแลวการกระทําใด ๆ ยอม
เกิดขึ้นไดยาก (Stoltz. 1997: 168-169) การฝกแยกความคิดและขอสมมติฐานของขอเท็จจริงถือเปน
กระบวนการในการโตแยงการตอบสนองของผูเรียนอีกทั้งการเรียนรูและฝกทักษะการหยุดคิดเกินจริง
หรือการคิดเชิงวิบัติ (Catastrophizing) ยังชวยขัดขวางการเพิ่มเซลประสาทในสมองเกี่ยวกับการคิดที่
ไมเหมาะสมไมใหเพิ่มมากขึ้นดวยการใชเทคนิคตาง ๆ และดวยการบูรณาการกับหลักอริยสัจ 4 ทําให
รูปแบบการเรียนรูนี้มีกระบวนการแกปญหาที่ดําเนินไปตามหลักของเหตุและผลดวยการใชสติปญญา
ในการพิจารณาหรือจัดระบบความคิดที่ดําเนินการอยางเปนขั้นตอน โดยเริ่มจากการทําความเขาใจ
กับปญหาที่เกิดขึ้นดวยการรูเทาทันและยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นเสียกอน จากนั้นจึงวิเคราะหหา
สาเหตุของปญหา กําหนดเปาหมายที่จะทําใหปญหานั้นหมดไปและขั้นสุดทายเปนการกําหนดวิธีการ
และปฏิบัติเพื่อแกไขหรือกําจัดปญหาใหหมดสิ้นไป (พระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ ปยุตฺโต). 2549:
52-55) จากการบูรณาการหลักแนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรคและอริยสัจ 4
ดังกลาวจึงทําใหผูเรียนสามารถแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพและเสริมสรางความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคของตนใหเพิ่มขึ้นได แตอยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนน
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคระหวางกอนและหลังการทดลองประกอบจะพบวา กลุมทดลอง
และกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคภายหลังการทดลองเพิ่มขึ้น
ในองคประกอบดานการควบคุม ดานสาเหตุและความรับผิดชอบ ดานความเขาใจและดานความ
อดทนเทากับ 3.08, 2.78, 3.06, 2.53 และ 1.78, 1.11, 1.14, 1.53 ตามลําดับ โดยกลุมทดลองสูง
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กวากลุมควบคุมเทากับ 1.30, 1.67, 1.92 และ 1.00 ตามลําดับ จึงแสดงใหเห็นวาการเรียนรูดวย
กระบวนการทางวิทยาศาสตรนั้นสามารถเพิ่มคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ใหกับนักเรียนไดแตก็ยังนอยกวาการเรียนรูดวยรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรค
เหตุดังกลาวอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิชา
วิทยาศาสตรของกลุมควบคุมดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรมีลักษณะใกลเคียงกับการจัดการ
เรียนรูดวยรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค โดยการจัดการเรียนรู
ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรทําใหผูเรียนตองทําการคนควาหาความรูทางวิทยาศาสตรดวย
ตนเองและแกปญหาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific Method) ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน
เช น กั น คื อ กํ า หนดป ญ หา ตั้ ง สมมติ ฐ าน ทดสอบสมมติ ฐ าน รวบรวมข อ มู ล และสรุ ป (หน ว ย
ศึกษานิเทศก สํานักการศึกษา. 2547 : 42, 51) สอดคลองกับการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรและความสามารถในการเผชิญปญหาและฝาฟนอุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
3 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของวันดี จันทรลอย (2549
: 62-65) พบวา การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรดวยชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและตอบคําถามตามสถานการณ โดยพัฒนาสมรรถนะ
ทางวิทยาศาสตรมี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นการสงเสริมความรอบรู ขั้นการปฏิบัติการดีมีประโยชนตอ
สังคมและการพัฒนาและเผยแพรผลงาน การตองปฎิบัติกิจกรรมและเรียนรูดวยตนเองไปทีละขั้นตอน
อยางเปนระบบของนักเรียน สามารถพัฒนาความสามารถในการเผชิญปญหาและฝาฟนอุปสรรคได
และเนื่องจากความสามารถในการเผชิญอุปสรรคนั้นสามารถที่จะเรียนรูไดตลอดเวลาจากสิ่งแวดลอม
ตาง ๆ ที่อยูรอบตัว สามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงไดดวยการฝกฝน การลงมือปฏิบัติดวยตนเองและการมี
ปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น ๆ ในสังคม อีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมวาจะมีอายุเทาใดก็ตาม
(ศันสนีย ฉัตรคุปต. 2545: 116; Stoltz. 1997: 58) จึงทําใหคาเฉลี่ยของความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมเพิ่มสูงขึ้น สอดคลองกับการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยบางประการกับความฉลาดทางอารมณและความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ของ กนิษฐา หมั่นกิจการ
(2550: 95-97) พบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ บุคลิกภาพดานการแสดงตัว บุคลิกภาพดานอารมณ
แปรปรวน บุคลิกภาพดานอาการทางจิต การอบรมเลี้ยงดูแบบมีเหตุผล การอบรมเลี้ยงดูแบบเผด็จ
การและการอบรมเลี้ ย งดู แ บบปล อ ยตามใจ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความฉลาดทางอารมณ แ ละ
ความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาโดยจําแนก
ตามองคประกอบระหวางกลุมแลวกลับพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ใน
องคประกอบดานความเขาใจและดานความอดทน แตไมพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่
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ระดับ .05 ในองคประกอบด านการควบคุมและดานสาเหตุและความรั บผิ ดชอบ อาจเป นเพราะ
รูปแบบการเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นนั้นสามารถเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคใหกับ
นักเรียนในองคประกอบดานความเขาใจและดานความอดทนไดมากกวาดานควบคุมและดานสาเหตุ
และความรับผิดชอบ ซึ่งกระบวนการทางวิทยาศาสตรก็สามารถสรางใหเกิดองคประกอบทั้งสองดานนี้
ไดดวยเชนกันจึงไมพบความแตกตางในดานทั้งสองดังกลาวระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
2.3 ผลการวิเคราะหความแตกตางคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคกอนและหลังการทดลองในกลุมทดลอง พบวา ระยะกอนและหลังการทดลองของกลุมทดลอง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากการเรียนรูดวยรูปแบบการเรียนรูเพื่อ
เสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคฝกใหนักเรียนเกิดทักษะการรับรูอยางทันทวงที การคิด
วิเคราะห คิดแกปญหาดวยการคิดอยางรอบคอบและมีเหตุผล กําจัดความคิดเชิงวิบัติที่อาจทําใหเกิด
ความเสี ย หายมากขึ้ น ปฎิ บั ติ ง านอย า งเป น ระบบมี กํ า หนดการและขั้ น ตอนที่ ชั ด เจน สรุ ป และ
ประเมินผลการปฏิบัติ พรอมทั้งใหกําลังใจกับตนเอง ซึ่งเปนการสรางความมั่นใจใหกับตนเอง มีความ
อดทน รู จั ก จิ น ตนาการหรื อ มี ค วามเชื่ อ ที่ ดี ๆ และพั ฒ นาความเชื่ อ ให เ กิ ด ความเป น ไปได การ
ตั้งเปาหมายในสิ่งทีตองการไวลวงหนาแลวพยายามมุงสูความสําเร็จโดยไมหวาดหวั่นตออันตราย ถือ
วาเปนคุณลักษณะของผูมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (วิทยา นาควัชระ. 2544: 97-102,
มัณฑรา ธรรมบุศย. 2544: 14-15) การเรียนรูที่มีการฝกหัดซ้ํา ๆ หรือทบทวนสิ่งที่เรียนรูไปแลว
บอย ๆ ทําใหนักเรียนสามารถจดจํากระบวนการจัดการเรียนรูไดดี โดยผูเรียนตองเรียนรูอยางชา ๆ จะ
ทําใหจดจําไดนานกวา อีกทั้งการเรียนซ้ํามากกวาปกติเทาใดก็จะมีความคงทนมากขึ้นเทานั้น การ
กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจและใสใจในสิ่งที่ผูสอนตองการใหเกิดการเรียนรูจะทําใหใสใจหรือตั้งใจ
จะเรียนรูตอสิ่งนั้นโดยเซลประสาทที่ เชื่อมตอภายในสมองจะเกิดความแข็งแกรงและเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากสิ่งที่ไดเรียนรูไปแลวจะยายจากสมองสวนซีรีบรัล คอรเท็กซ (Cerebral Cortex) แลวยายเขา
ไปอยูในจิตใตสํานึกในสมองสวนบาซัล แกนเกลีย (Basal Ganglia) ซึ่งเปนสมองสวนที่ทํางานโดย
อัตโนมัติ เมื่อผูเรียนตองเผชิญกับอุปสรรคตาง ๆ ในชีวิตประจําวันก็จะสามารถนําแกไขไดอยาง
เหมาะสมและสรางสรรค ดังนั้นการจัดการเรียนรูที่ดีจะตองใหผูเรียนมีใจจดจอหรือเอาใจใสตอการ
เรียนรูที่ไดรับตั้งแตเริ่มตนกระบวนการจัดการเรียนรูจนกระทั่งสิ้นสุดการเรียนรูในแตละครั้ง (กมลรัตน
หลาสุวงษ. 2528: 241-242, ชม ภูมิภาค. 2523: 69-70, สุชา จันทรเอม. 2531: 183, สุรางค
โควตระกูล. 2548: 252, Stoltz. 1997: 78-82) ซึ่งปจจัยที่อาจสงผลใหผูเรียนมีความสามารถในการ
เผชิ ญ อุ ป สรรคเพิ่ ม ขึ้ น ภายหลั ง การทดลองอาจเป น บรรยากาศในการเรี ย นรู ที่ ผู ส อนจั ด ขึ้ น ซึ่ ง
สอดคลองกับการศึกษาปจจัยบางประการที่สงผลตอความมั่นคงทางอารมณและความสามารถในการ
เผชิ ญ ป ญ หาและฟ น ฝ า อุ ป สรรคของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 ในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
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กรุงเทพมหานคร เขต 3 ของธิดา ฐิติพานิชยางกูร (2550: 92-93) พบวา บรรยากาศการเรียนการสอน
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูและสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนสงผลทางบวกกับความ
มั่นคงทางอารมณและความสามารถในการเผชิญปญหาและฟนฝาอุปสรรคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05, .05 และ .01 ตามลําดับ โดยบรรยากาศการเรียนรูที่ดีจะทําใหผูเรียนรูสึกมั่นใจ กลาคิด
กลาทําและพรอมเผชิญกับอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ครูที่มีการแสดงออกถึงความรัก ความเอาใจใส
ยอมรับ เปนกันเองและใชเหตุผลในการแกไข จะทําใหนักเรี ยนมีความสุขในการเรียน และการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักเรียนและเพื่อน การชวยเหลือกันและการทํางานรวมกันทําให
นักเรียนกลาที่จะเผชิญกับอุปสรรคมากขึ้น และเมื่อพิจารณาจําแนกตามองคประกอบแลวพบวา
องคประกอบดานการควบคุม ดานสาเหตุและความรับผิดชอบ ดานความเขาใจและดานความอดทน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เหตุที่เปนเชนนี้อาจเนื่องจากองคประกอบดานการ
ควบคุมเปนองคประกอบสําคัญที่สงผลตอองคประกอบอื่น ๆ แมวาผูเรียนจะรับรูวามีความสามารถใน
การควบคุมในระดับที่นอยที่สุดแตก็มีผลตอการกระทําและความคิดของผูเรียน ซึ่งความสามารถใน
การควบคุมถือเปนจุดเริ่มตนของความหวังและการกระทําที่สงผลใหพบกับความสําเร็จไดในที่สุด เมื่อ
ผูเรียนไดรับการฝกฝนเพื่อเรียนรูถึงการรับรูอุปสรรคและความสามารถของตนเองอยางตั้งใจเปน
ประจํา จึงทําใหเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบและจุดมุงหมายได ซึ่งผูที่มี
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคสูงจะรับรูถึงความสามารถในการควบคุมอุปสรรคที่เกิดขึ้นได
(Stoltz. 1997: 107-111) การไดวิเคราะหหาสาเหตุของอุปสรรคที่เกิดขึ้นและรวมรับผิดชอบตอ
อุ ป สรรคนั้ น เป น การกระทํ า เพื่ อ เพิ่ ม ความสามารถในการเผชิ ญ อุ ป สรรคด า นสาเหตุ แ ละความ
รับผิดชอบเนื่องจากเมื่อผูเรียนมีแนวโนมที่จะพิจารณาวาสภาพแวดลอมจากภายนอกเปนสาเหตุของ
อุปสรรคที่เกิดขึ้น การประเมินความรับผิดชอบของตนตออุปสรรคและเรียนรูจากพฤติกรรมของตนจะ
ทําใหมีไหวพริบดีขึ้น แกปญหาไดรวดเร็วขึ้นหรือมีประสิทธิผลมากขึ้นเมื่อตองเผชิญกับอุปสรรคใน
สถานการณที่คลายกันในเวลาตอมา (Stoltz. 1997: 112-118) สําหรับดานความเขาใจเมื่อผูเรียน
สามารถจํากัดความคิดเชิงวิบัติเกี่ยวกับเหตุการณหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นได ทําใหความคิดนั้นไมอาจ
กระทบตอความคิดและการกระทําของตน จึงมีแนวโนมที่จะจํากัดการแพรกระจายของอุปสรรคสูสวน
อื่น ๆ ไดดวยเชนกัน การจํากัดพื้นที่การแพรกระจายของอุปสรรคจะทําใหผูเรียนรูสึกถึงการมีอํานาจ
มากขึ้น ตื่นตระหนกตออุปสรรคที่เกิดขึ้นนอยลง คิดไดอยางแจมแจง สามารถจัดการกับความ
ยุงยาก ความคับของใจและอุปสรรคตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการยอมใหอุปสรรค
แพรกระจายไปยังสวนอื่น ๆ จะทําใหเกิดความทอแท เหนื่อยหนายและบิดเบือนภาพของอุปสรรคใหดู
รุนแรงและทํา ให ไรค วามสามารถในการค น หาแนวทางสํา หรับการแก ไขอุป สรรคในที่ สุด (Stoltz.
1997: 120-122) และเมื่อผูเรียนไดลงมือปฏิบัติตามแนวทางหรือวิธีการที่ไดวางแผนไวหรือทํางาน
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ตามขั้นตอนที่กําหนดโดยมีระยะเวลาในการปฎิบัติที่แนนอนเพื่อแกไขอุปสรรคใหลดลงหรือหมดไปนั้น
เปนการชวยเพิ่มความสามารถในการเผชิญอุปสรรคดานความอดทนเนื่องจาก การลงมือปฏิบัติ
เกิดขึ้นจากความเชื่อที่วาอุปสรรคเปนสิ่งเปลี่ยนแปลงได เกิดขึ้นเพียงชั่วคราว ถือเปนการเพิ่มการมอง
โลกในแงดี ลดความรูสึกพายแพและสิ้นหวังกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งชวยใหมีการพัฒนา
ที่ดีขึ้นและสงเสริมใหประสบความสําเร็จไดในโอกาสตอไป (Stoltz. 1997: 122-124) การจัดกิจกรรม
เรียนรูดังกลาวจึงสงผลใหคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในทุกองคประกอบ
เพิ่มสูงขึ้นภายหลังการทดลอง
2.4 นักเรียนกลุมทดลองมีการประเมินพฤติกรรมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ดวยตนเองโดยรวมพบวา มีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในองคประกอบดานการควบคุม
องคประกอบดานสาเหตุและความรับผิดชอบ องคประกอบดานความเขาใจและองคประกอบดาน
ความอดทนระยะกอนการทดลองในระดับปานกลาง (M = 3.076) โดยประเมินพฤติกรรม
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคสูงสุดในองคประกอบดานสาเหตุและความรับผิดชอบ ดานความ
อดทน ดานการควบคุมและดานความเขาใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.164, 3.142, 3.086 และ 2.914
ตามลําดับ และประเมินพฤติกรรมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคระยะหลังการทดลองในระดับ
มาก (M = 3.690) เมื่อพิจารณาจําแนกตามองคประกอบพบวา นักเรียนประเมินพฤติกรรม
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคสูงสุดในองคประกอบดานความอดทน องคประกอบดานสาเหตุ
และความรับผิดชอบ องคประกอบดานความเขาใจและองคประกอบดานการควบคุม ซึ่งมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.836, 3.686, 3.633 และ 3.606 ตามลําดับ โดยปกติแลวนักเรียนจะเรียนรูสาระการเรียนรู
วิช าวิ ท ยาศาสตร ตั้ง แตระดับชว งชั้ น ที่ 1 ทํา ให นั ก เรียนไดเ รี ย นรูเ กี่ย วกั บ กระบวนการเรีย นรู ท าง
วิทยาศาสตรไปกอนหนาแลว และในระดับชวงชั้นที่ 2 (ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6) ครูผูสอนจะ
จัดการเรียนรูใหผูเรียนสามารถใชวิธีการทางวิทยาศาสตรไดครบทุกขั้นตอน อีกทั้งระดับความคิดรวบ
ยอดของนักเรียนก็ยังมีความละเอียดและซับซอนขึ้นอีกดวย (หนวยศึกษานิเทศก สํานักการศึกษา.
2547: 51) จึงอาจทําใหนักเรียนประเมินพฤติกรรมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคองคประกอบ
ดานสาเหตุและความรับผิดชอบสูงกวาองคประกอบดานอื่น ๆ แตเมื่อนักเรียนไดเรียนรูดวยรูปแบบ
การเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคและการฝกสังเกตพฤติกรรมดวยตนเอง
ของนักเรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูทั้งภายในและภายนอกหองเรียน แลวบันทึกลงในคูมือ
นักเรียนเปนประจํา ทําใหนักเรียนตระหนักและรับรูถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคและการเนนใหนักเรียนตั้งใจกับการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ ทําให
นักเรียนประเมินพฤติกรรมของตนเองภายหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อีกทั้งการใหการ
เสริมแรงทางบวกจากครูผูสอนอาจทําใหผูเรียนเกิดความคาดหวัง ซึ่งความคาดหวังเปรียบเสมือนแรง

186

กระตุนใหบุคคลใชความพยายามในการปฏิบัติงานจนประสบความสําเร็จ ในการทํางานใด ๆ หากมี
ความคาดหวังมากยอมมีความตั้งใจในการทํางานนั้นมาก ความสําเร็จยอมมีมากตามไปดวยเชนกัน
(เทิดศักดิ์ เดชคง. 2541: 41) สอดคลองกับการศึกษาความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรค
ของนิสิตนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตรชั้นปที่ 6 ในประเทศไทย ของ อรรถพล ระวิโรจน (2547:
53) พบวา ตัวแปรความคาดหวังในวิชาชีพสัตวแพทยมีความสัมพันธกับความสามารถในการเผชิญ
และฟนฝาอุปสรรคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นเมื่อผูเรียนสามารถรับรูตนเองและ
อุปสรรคอยางทันทีเมื่ออุปสรรคเกิดขึ้นไดดวยการฝกซ้ํา ๆ และมีความคาดหวังที่จะปฎิบัติกิจกรรมตาง
ๆ ใหสําเร็จยอมเปนปจจัยที่สงผลใหนักเรียนประเมินพฤติกรรมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ
ตนเองเพิ่มมากขึ้น
2.5 นักเรียนกลุมทดลองมีพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ในขณะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูพบวา นักเรียนมีพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการมีความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยของนักเรียนที่แสดงพฤติกรรมบงชี้เทากับ
23.357 คิดเปนรอยละ 64.88 เมื่อพิจารณารายพฤติกรรมพบวา นักเรียนแสดงพฤติกรรมบงชี้ใน
องคประกอบดานการควบคุมมากที่สุด (M = 28.055/รอยละ 77.92) และมีพฤติกรรมบงชี้ใน
องคประกอบดานความเขาใจนอยที่สุด (รอยละ 51.54) โดยมีพฤติกรรมบงชี้ที่มีความถี่สูงที่สุด 3
ลําดับแรก ไดแก แสดงพฤติกรรมเมื่อรูวามีอุปสรรค บอกความยาก-งายของอุปสรรคและบอกไดวา
เกิดอุปสรรคใดขึ้น คิดเปนรอยละ 78.69, 78.69 และ 76.39 ตามลําดับ และพฤติกรรมบงชี้ที่มี
ความถี่นอยที่สุด 3 ลําดับแรก ไดแก แสดงพฤติกรรมเพื่อหยุดการคิดเชิงวิบัติ ปฏิบัติตามแนวทางที่
กํ า หนดและแยกความจริ ง -ความคิ ด ของอุ ป สรรค คิ ด เป น ร อ ยละ 43.52, 50.47 และ 51.39
ตามลําดับ จากผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาวพบวาพฤติกรรมที่มีความถี่สูงสุดนั้นเปนพฤติกรรมบงชี้
ที่อยูในองคประกอบดานการควบคุม (Control) และผูเรียนปฎิบัติในขั้นระลึกรูอุปสรรค (Realizing the
obstacles) ซึ่งเปนขั้นแรกของรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
เมื่อตองเรียนรูดวยรูปแบบการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูที่มีกระบวนการจัดการเรียนรูซึ่งกระตุน
ใหผูเรียนเกิดการตื่นตัวในการเรียนรูและทบทวนความรูเดิมดวยวิธีการที่หลากหลายและนาตืน่ เตน ทัง้
ยังใชสื่อการเรียนรูตาง ๆ เพื่อจูงใจใหผูเรียนเกิดความสนใจในสิ่งที่ผูสอนตองการนําเสนอจึงสงผลให
ผูเรียนเกิดความสนใจและตั้งใจแสดงพฤติกรรมดังกลาว ซึ่งการรับรูสิ่งใด ๆ ก็ตามหากมีความตั้งใจที่
จะรับรูหรือสนใจมักจะสามารถรับรูในสิ่งนั้นไดกอนเสมอ เมื่อผูเรียนสามารถรับรูถึงอุปสรรคหรือการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จะชวยใหสามารถควบคุมการตอบสนองของตนหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นได และ
สงผลตอองคประกอบอื่น ๆ อีกดวย (ชม ภูมิภาค. 2523: 70, สุชา จันทรเอม. 2531: 129, Stoltz.
2000: 57) และสําหรับพฤติกรรมที่มีความถี่นอยนั้นเปนพฤติกรรมในองคประกอบดานความเขาใจ
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(Reach) คือ แสดงพฤติกรรมเพื่อหยุดการคิดเชิงวิบัติและแยกความจริง-ความคิดของอุปสรรค และ
องคประกอบดานความอดทน (Endurance) คือ ปฎิบัติตามแนวทางที่กําหนด เหตุที่นักเรียนแสดง
พฤติกรรมเพื่อหยุดการคิดเชิงวิบัตินอยอาจเปนเพราะนักเรียนเกิดความอายที่จะแสดงพฤติกรรมใด ๆ
ตอหนาสมาชิกภายในกลุมของตนเนื่องจากนักเรียนในวัยนี้ตองการเปนที่ยอมรับของกลุม เมื่อสมาชิก
ในกลุมไมแสดงพฤติกรรมใด ๆ เพื่อหยุดการคิดเชิงวิบัติ ตนเองจึงไมกลาที่จะแสดงพฤติกรรมนั้น
ออกมา สอดคลองกับการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะทางบุคลิกภาพกับเชาวนอารมณ
(EQ) และความสามารถในการเผชิญและฝาฟนอุปสรรค (AQ) ของวีนัส ภักดิ์นรา (2546: บทคัดยอ)
พบวา คุณลั ก ษณะทางบุคลิ ก ภาพที่ ส ามารถพยากรณ ค วามสามารถในการเผชิญและ ฝา ฟ น
อุปสรรค (AQ) ได คือ การกลาแสดงออก ความกลาหาญ การพึ่งตนเองและสติปญญา สําหรับการ
แยกความจริง-ความคิดของอุปสรรคและการปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดนั้น เด็กในวัยนี้สามารถคิด
เหตุผลเชิงตรรก รับรูสิ่งแวดลอมไดตามความเปนจริง คิดเปรียบเทียบและจัดเรียงลําดับสิ่งตาง ๆ
และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามที่กําหนดไดดวยการเสริมแรงจากผูสอน (Piaget. 1972: 110, Kohlberg. 1976: 31-53) แตเนื่องจากในชวงตั้งแตกลางเดือนกรกฎาคมไปจนถึงกลางเดือน
กันยายนทางโรงเรียนไดจัดกิจกรรมกีฬาสี และเขารวมกิจกรรมกีฬาของสํานักงานเขตฯและกีฬา
กรุงเทพมหานคร ทําใหนักเรียนตองใชเวลาเรียนสวนหนึ่งในการเขารวมกิจกรรมและตองทําการ
ฝกซอมทั้งในเวลาเรียนและภายหลังจากเลิกเรียนแลว ทําใหครูผูสอนตองปรับการใชเวลาในการ
จัดการเรียนรูและปรับกระบวนการจัดการเรียนรูใหกระชับขึ้น เปนผลใหนักเรียนอาจขาดโอกาสในการ
แสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนกับสมาชิกภายในกลุม อีกทั้งการจัดเวลาเรียนที่ติดตอกัน
คือวันจันทร-วันพุธโดยไมมีวันเวนวางทําใหนักเรียนไมมีเวลาเพียงพอสําหรับปฏิบัติกิจกรรมเพื่อแกไข
อุปสรรคตามที่ตนและกลุมกําหนดไวได
2.6 ความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรูของครูผูสอนและนักเรียนที่เขารวมการทดลองใช
รูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค พบวา ครูผูสอนมีความพึงพอใจ
ในรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคโดยรวมอยูในระดับมาก มี
คะแนนเฉลี่ ย รวมทุ ก รายการ 4.028 โดยพึ ง พอใจในกระบวนการจั ด การเรี ย นรู ร ะดั บ มากที่ สุ ด
รองลงมาคือ เอกสารประกอบการเรียนรูและบรรยากาศทั่วไป มีคะแนนเฉลี่ย 4.083, 4.000 และ
4.000 ตามลําดับ สําหรับความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคของนักเรียนที่เขารวมการทดลองโดยรวมอยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.303 โดย
พึงพอใจในเอกสารประกอบการเรียนรูมากที่สุด รองลงมาคือ บรรยากาศทั่วไปและกระบวนการ
จัดการเรียนรู มีคะแนนเฉลี่ย 4.597, 4.244 และ 4.067 ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการ
จัดการเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมานั้น มีขั้นตอนที่ชัดเจนทําใหเกิดการเรียนรูที่
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มีประสิทธิภาพ(ชม ภูมิภาค. 2523: 73) และสามารถจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูใหกับ
ผูเรียนไดงายและสะดวก อีกทั้งยังประกอบดวยกิจกรรมที่หลากหลายที่เนนใหผูเรียนไดเปนผูลงมือ
ปฏิ บั ติแ ละสร า งองค ค วามรู ดว ยตนเองด ว ยการสํ า รวจ สื บค น วิ เ คราะห สั ง เคราะห สรุป และ
ประเมินผล เพื่อฝกการเผชิญสถานการณและแกไขอุปสรรคที่เกิดขึ้นดวยรูปแบบและวิธีการตาม
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเรียน และยังใชสื่อการเรียนรูเพื่ออํานวยความสะดวก
ให ผู เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู แ ละรอบรู ใ นสาระการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร อี ก ด ว ย ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 12) นักเรียนที่เขารวมการทดลองในครั้งนี้เปนนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 มีอายุระหวาง 11-13 ป เปนวัยที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการพิสูจน การทดลอง
และใหความสําคัญกับกลุมมาก เมื่อจัดกระบวนการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรม
ตาง ๆ ด วยตนเองตามกลุมสนใจ ใชคูมือนักเรียนที่มี รูปแบบที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน ดว ย
คําอธิบายที่ผูเรียนสามารถเขาใจไดงาย แจงกําหนดการเรียนรูที่ชัดเจน เปดโอกาสใหผูเรียนได
ประเมินพฤติกรรมตนเองและสื่อการเรียนรูที่หลากหลายทําใหผูเรียนเกิดความสนใจและอยากเรียนรู
อี ก ทั้ ง บรรยากาศที่ ผู ส อนมี ก ารกระตุ น และเสริ ม แรงให กั บ ผู เ รี ย น ทํ า ให ผู เ รี ย นและผู ส อนมี
ความสัมพันธอันดีตอกัน เนื่องจากเด็กในวัยนี้จะใหความสําคัญกับสัมพันธภาพระหวางบุคคลเปน
อยางมาก (สุรางค โควตระกูล. 2548: 86) จึงสงผลใหครูผูสอนและนักเรียนที่เขารวมการทดลองใน
ครั้งนี้มีความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรูในระดับมาก นอกจากกระบวนการจัดการเรียนรูดังกลาวจะ
สามารถนําไปใชใหเกิดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแลวยังสามารถนําไปประยุกตใช
เมื่อเผชิญอุปสรรคในชีวิตประจําวันไดอีกดวย
สําหรับผลการวิจัยอืน่ ๆ ที่นา สนใจคือ
1. การมีปฏิสัมพันธระหวางกลุมและการวัดพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งสามารถกลาวไดวา การเรียนรูดวยรูปแบบการเรียนรูที่แตกตางกันและการวัดกอน-หลัง
การทดลองมีอิทธิพลสงผลตอความสามารถในการเผชิญอุปสรรค และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบโดย
แยกตามองคประกอบกับปฏิสัมพันธ (กลุมและการวัด) พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ในองคประกอบดานสาเหตุและความรับผิดชอบและดานความเขาใจ ที่เปนเชนนี้อาจ
เนื่องมาจากคาเฉลี่ยความสามารถในการเผชิญอุปสรรคนั้นอาจไมไดเกิดขึ้นจากการเรียนรูดวยรูปแบบ
การเรียนรูเพียงอยางเดียวแตอาจเกิดขึ้นจากการวัดรวมดวยหรือการเรียนรูดวยรูปแบบการเรียนรูทั้ง
สองแบบสามารถเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคใหกับผูเรียนไดเชนเดียวกัน อีกทั้งการ
ทดลองที่ใชเวลานานอาจทําใหคุณลักษณะทางจิตซึ่งสัมพันธและสงผลทางบวกกับความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรค อันไดแก ความมีวินัยในตนเอง ความสามารถในการปรับตัว การมองโลกในแงดี
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เชาวนอารมณและปจจัยดานการอบรมเลี้ยงดู (ศศิธร แสงใส. 2550: บทคัดยอ) และคุณลักษณะทาง
บุคลิกภาพ ไดแก การกลาแสดงออก ความกลาหาญ การพึ่งตนเองและสติปญญา ซึ่งสามารถ
พยากรณความสามารถในการเผชิญอุปสรรคได อาจมีความชัดเจนขึ้นและสงผลตอความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคของผูเรียนทั้งสองกลุม
2. กลุมทดลองมีความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคใน
องคประกอบดานความเขาใจต่ํากวากลุมควบคุม ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องจากกลุมทดลองเมื่อไดเรียนรู
ดวยรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคซึ่งตองแสดงพฤติกรรมใด ๆ
เพื่ อ หยุดการคิดเชิง วิบัติที่เ กิดขึ้น ขณะปฏิบัติกิจกรรมการเรี ย นรู แต ผูเ รี ย นไมได แ สดงพฤติ ก รรม
ดังกลาวออกมาเพราะไมกลาแสดงออกทําใหการคิดเชิงวิบัติจึงยังคงอยู และการรูวาตนเองเปนกลุม
ทดลองที่ไดรับการเรียนรูแตกตางจากผูเรียนในหองเรียนอื่นของกลุมทดลอง อาจทําใหเกิดความวิตก
กังวลและประหมาในการตอบแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค นอกจากนี้ความสามารถใน
การเผชิ ญ อุ ป สรรคยั ง สามารถพั ฒ นาและเปลี่ ย นแปลงได ต ลอดเวลาด ว ยการเรี ย นรู จ ากบุ ค คล
เหตุการณและสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวผูเรียน

ขอเสนอแนะ
ผลการวิจยั ดังกลาวขางตน ผูวิจัยเสนอแนะแนวทางทีพ่ งึ ปฎิบัติดังนี้
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับผูบริหาร
1.1 ผูบริหารและนักวิชาการทางการศึกษาควรตระหนักและเห็นความสําคัญของ
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ดวยการสงเสริมใหมีการนํารูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคไปปรับใชกับนักเรียนในทุกระดับชั้น เนื่องจากความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคถือวาเปนความสามารถหนึ่งที่มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาความสามารถทาง
สติปญญาและอารมณ และยังเปนสิ่งที่จะชวยใหนักเรียนประสบความสําเร็จในชีวิตตอไป
1.2 ผูบริหารและนักวิชาการทางการศึกษาควรสงเสริมใหมีการนํารูปแบบการเรียนรูเพื่อ
เสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคไปใชปรับใชในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและกลุมสาระการ
เรียนรู ทั้ง 8 กลุม เชน กลุ มสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร สัง คมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี เปนตน
1.3 ผูบริหารและนักวิชาการทางการศึกษาควรสรางความตระหนักใหครูผูสอนเห็นถึง
ความสําคัญของความสามารถในการเผชิญอุปสรรค เพื่อครูผูสอนทุกคนจะไดรวมกันเสริมสรา ง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคใหกับนักเรียนดวยวิธีการตาง ๆ เชน จัดกระบวนการเรียนรูหรือ
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กิจกรรมเสริมการเรียนรูทั้งในและนอกเวลาเรียนที่เนนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและทักษะในการเผชิญ
อุปสรรค
2. ขอเสนอแนะในการปฏิบัติเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
2.1 กอนที่ผูสอนจะนํารูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคไปใชจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน ควรทําความเขาใจในรูปแบบการเรียนรูอยางละเอียดและ
ชัดเจนจากคูมือครูกอนทุกครั้ง
2.2 การนํารูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคไปใชควร
คํานึงถึงลักษณะที่คลายคลึงและแตกตางกันของผูเรียนกับกลุมตัวอยาง รวมถึงบริบทของโรงเรียนและ
สาระการเรียนรูดวย
2.3 การนํารูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคไปใชกับ
นักเรียนควรมีการฝกทักษะที่เกี่ยวของเพื่อเตรียมตัวนักเรียนกอนทุกครั้ง เชน ทักษะในการแสดง
พฤติกรรมรับรูถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นและทักษะการแสดงพฤติกรรมเพื่อระงับหรือหยุดการคิดเชิงวิบัติ
เปนตน
2.4 ครูผูสอนอาจทําวิจัยในชั้นเรียนไดมากขึ้นโดยทําวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคดวยวิธีวิทยาการวิจัยตาง ๆ (research methodology) เชน การวิจัยเชิงสํารวจ (survey
research) การศึกษาเฉพาะกรณี (case study) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) เปนตน
3. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
3.1 ควรทําการศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคในลักษณะอื่น ๆ เพื่อสามารถเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคใหกับ
นักเรียนไดครบทุกองคประกอบ
3.2 ควรทําการศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคดวยการนําหลักการสําคัญของศาสนาอื่น ๆ มาบูรณาการรวมกัน เพื่อสามารถนํา
รูปแบบการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นไปใชในวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและกวางขวางยิ่งขึ้น
3.3 ควรทําการศึกษาโดยออกแบบการวิจัยที่ควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจสงผลขางเคียง
กับความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของผูเรียน เชน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วินัยในการเรียน
และรูปแบบการเรียนรู (Learning style) เปนตน
3.4 ควรทําการศึกษาวิจัยอยางตอเนื่องในระยะยาวและเก็บขอมูลแบบอนุกรมเวลา
(Time series) เพื่อทราบถึงพัฒนาการและระดับความคงทนของความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ของบุคคลในแตละชวงเวลา
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รายนามผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ
1. พระสมุทร
ถาวรธมฺโม, ตร.
ผูอํานวยการกองทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
2. ศาสตราจารย ดร.ผองพรรณ เกิดพิทกั ษ
หัวหนาสาขาวิชาจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร
3. ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ปราโมทย จันทรเรือง ประธานสาขาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
4. อาจารย ดร.เฉลิมชัย หาญกลา
ประธานสาขาบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
5. อาจารย ดร.วสันต ทองไทย
อาจารยภาควิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร
6. อาจารย ดร.วรรณวิมล ภิญโญศุภสิทธิ์
หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน
7. อาจารย ดร.วิทวัฒน ขัตติยะมาน
มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
8. อาจารย ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา
ประธานโครงการศูนยใหคําปรึกษาและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
9. อาจารย ดร.วัลลภ ปยะมโนธรรม
ที่ปรึกษาโครงการศูนยใหคําปรึกษาและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
10. อาจารย ดร.อุไร จักษตรีมงคล
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
11. ผูชว ยศาสตราจารย ธีระศักดิ์ กําบรรณรักษ อาจารยภาควิชาจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรุงเทพมหานคร
12. พันเอกหญิงภาวดี ดีพงึ่ ตน
รองผูอํานวยการกองวิชาอักษรศาสตร
สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จังหวัดนครนายก
13. ดร.วันเพ็ญ สมภพรุง โรจน
รองกรรมการผูจัดการ
บริษัทโตโยตา เค. มอเตอร จํากัด กรุงเทพมหานคร
14. อาจารยขวัญชนก พยัคฆภูมิภักดี
ครูชํานาญการดานพุทธศาสตร
โรงเรียนวัดอัยยิการาม จังหวัดปทุมธานี

207

15. อาจารยลัดดาวัลย แสงสําลี
อาจารย 3 ระดับ 8
โรงเรียนฉัตรแกวจงกลณี กรุงเทพมหานคร
16. อาจารยสายพิณ กิจจา
อาจารย 3 ระดับ 8
โรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพอวิริยงั คอุปถัมภ) กรุงเทพมหานคร
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แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ) ของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2
ขอมูลทัว่ ไป
ชื่อผูใหสัมภาษณ.........................................................................ตําแหนง..................................
วุฒิการศึกษา...................................................สถานที่ทํางาน.....................................................
วันที่.........เดือน.....................พ.ศ. 2549 เวลา............................น. สถานที่.............................
ประเด็นการสัมภาษณ
ประเด็นที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับนิยามและองคประกอบของความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
1. ท า นมี ค วามคิ ด เห็ น อย า งไรเกี่ ย วกั บ นิ ย ามที่ ว า ความสามารถในการเผชิ ญ อุ ป สรรค
หมายถึง การจัดการตอบสนองตออุปสรรคที่เกิดขึ้นอยางเปนระบบดวยวิธีการที่มีประโยชนและ
สรางสรรค เพื่อขจัดอุปสรรคที่เกิดขึ้นใหลดนอยลงหรือหมดไป
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. ทานคิดวา ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคประกอบดวย 4 องคประกอบ อันไดแก
การควบคุม สาเหตุและความรับผิดชอบ ความเขาใจและความอดทน ใชหรือไม
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3. ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับนิยามที่วา การควบคุม (Control = C) หมายถึง
ความสามารถในการรับรูถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและการควบคุมการตอบสนองของตนเองตอ
เหตุการณหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งสงผลตอความคิด ความรูสึกและการกระทําที่มุงสูจุดมุงหมายทีต่ งั้
ไว
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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4. ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับนิยามทีว่ า สาเหตุและความรับผิดชอบ (Origin and
Ownership = O2) หมายถึง ความสามารถในการตระหนักรูถงึ สาเหตุของอุปสรรคและความ
รับผิดชอบของตนตออุปสรรคที่อาจกอใหเกิดเหตุการณวิกฤตได
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
5. ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับนิยามที่วา ความเขาใจ (Reach = R) หมายถึง
ความสามารถในการจํากัดขอบเขตของปญหาดวยการทําความเขาใจกับอุปสรรคตามความเปนจริง
และหยุดความคิดเชิงวิบัติ (Catastrophizing)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
6. ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับนิยามที่วา ความอดทน (Endurance = E) หมายถึง
ความสามารถในการทนทานตอความยืดเยื้อของอุปสรรคที่เกิดขึ้น ดวยการรับรูวาอุปสรรคนั้นเกิดขึ้น
เพียงชั่วคราวและสามารถแกไขใหหมดสิ้นไปได
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ประเด็นที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมบงชี้ในแตละองคประกอบของความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรค (AQ)
1. ทานคิดวา พฤติกรรมบงชี้ขององคประกอบดานการควบคุม ไดแก รับรูถึงอุปสรรคที่
เกิดขึ้นอยางทันทวงที แสดงออกอยางเหมาะสม รับรูความสามารถของตนตออุปสรรค ประเมินระดับ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นและประเมินวิธีการตอบสนองตออุปสรรค ใชและครอบคลุมหรือไม
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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2. ทานคิดวา พฤติกรรมบงชี้ขององคประกอบดานสาเหตุและความรับผิดชอบ ไดแก ระบุ
สาเหตุของอุปสรรค ทบทวนความรับผิดชอบของตนตออุปสรรคที่เกิดขึ้น ระบุสิ่งที่ตองแกไข ให
กําลังใจกับตนเองและศึกษาขอมูลเพิ่มเติม ใชและครอบคลุมหรือไม
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3. ทานคิดวา พฤติกรรมบงชี้ขององคประกอบดานความเขาใจ (Reach) ไดแก เขาใจ
อุปสรรคตามขอเท็จจริง
แยกแยะขอเท็จจริงออกจากสิ่งที่คิดไปเอง กําจัดความคิดเชิงวิบัติ
(Catastrophizing) และกําหนดเปาหมายในการแกไข ใชและครอบคลุมหรือไม
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
4. ทานคิดวา พฤติกรรมบงชี้ขององคประกอบดานความอดทน (Endurance) ไดแก รับรู
วาอุปสรรคอยูเพียงชั่วคราว ระบุแนวทางการแกไข ตรวจสอบขอมูลและแนวทางการแกไขอุปสรรค
เลือกแนวทางการแกไข จัดลําดับการปฏิบัติตามแนวทางที่เลือกและปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนด ใช
และครอบคลุมหรือไม
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ประเด็นที่ 3 ความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกั บแนวทางการพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุ ปสรรคของ
นักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2
1. ทานคิดวา การเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค(AQ) สําหรับนักเรียนระดับ
ชวงชัน้ ที่ 2 สามารถนํามาสรางเปนรูปแบบการเรียนรูเพือ่ ใชในการจัดการเรียนรูใหกบั นักเรียนในเวลา
เรียนปกติรวมกับกลุมสาระการเรียนรูว ิทยาศาสตรเหมาะสมหรือไม ควรจัดในกลุมสาระการเรียนรูใด
จึงจะเหมาะสมมากที่สุด
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

212

2. ทานคิดวา การเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคสําหรับนักเรียนระดับชวง
ชั้นที่ 2 โดยใชเวลา 1 ภาคเรียนมีความเหมาะสมหรือไม หากไมเหมาะสมควรใชเวลาเทาใด
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3. ทานคิดวา แนวทางการวัดและประเมินผลความสามารถในการเผชิญอุปสรรคควรมี
ลักษณะอยางไร และสามารถประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกไดหรือไม อยางไร
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
4. ทานมีขอเสนอแนะอืน่ ๆ เพิ่มเติมหรือไม อยางไร
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ) ของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2
คําชี้แจง
1. แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรค (AQ) ของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 ฉบับนี้มีจุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบยืนยันรูปแบบ
การเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยผูเชี่ยวชาญใสเครื่องหมาย ลงในชองวางซึ่งตรงกับความคิดเห็นของ
ทานมากที่สุดและแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับนําไปใชเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไขตอไป
2. รูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค หมายถึง ลักษณะ
การจั ด การเรี ย นรู ที่ ผู วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น โดยบู ร ณาการร ว มกั น ระหว า งแนวคิ ด ของอริ ย สั จ 4 และ
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค เพื่อยกระดับความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักเรียน
ระดับชวงชั้นที่ 2 ใหสูงขึ้น มี 5 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ระลึกรูอุปสรรค (Realizing the obstacles) เปนการจัดการเรียนรูที่เนนให
ผูเรียนรับรูอุปสรรคและความสามารถของตน ระบุอุปสรรคที่เกิดขึ้น ประเมินระดับของอุปสรรคและ
การตอบสนองตออุปสรรคของตนเองไดวาเปนอยางไร ดวยการกระตุนและการเสริมแรงทางบวกจาก
ผูสอน
ขั้นที่ 2 สืบหาสาเหตุ (Finding out the primary causes) เปนการจัดการเรียนรูที่ผูเรียน
ระบุสาเหตุของอุปสรรคและความรับผิดชอบของตนตออุปสรรคที่เกิดขึ้น ดวยการสํารวจและการ
วิเคราะหขอมูลเพื่อสามารถระบุสาเหตุของอุปสรรคไดอยางถูกตอง
ขั้นที่ 3 กําหนดเปาหมาย (Assigning the goal) เปนการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนทํา
ความเขาใจอุปสรรคที่เกิดขึ้นตามขอเท็จจริง แยกแยะขอเท็จจริงออกจากสิ่งที่คิดไปเอง กําหนด
เปาหมาย คนหาและระบุแนวทางแกไข เพื่อลดหรือกําจัดอุปสรรคใหหมดสิ้นไป
ขั้นที่ 4 ปฏิบัติการ (Taking action) เปนการจัดการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนได
เรียนรูจากการปฏิบัติและสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง ดวยการตรวจสอบขอมูลและแนว
ทางแกไข เลือกแนวทางแกไข วางแผนการดําเนินการแกไขและลงมือปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไว
โดยจด จัดและเรียงลําดับรายการปฏิบัติอยางละเอียดและชัดเจนเพื่ออํานวยความสะดวกใหผูเรียน
สามารถปฏิบัติไดงายขึ้น
ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินผล (Summarizing and Assessing) เปนการจัดการเรียนรู
โดยผูเรียนสรุปและประเมินผลการแกไขอุปสรรคของตน เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความภาคภูมิใจ
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และรักษาระดับการปฏิบัติใหคงทนยิ่งขึ้น ครูจึงใหการเสริมแรงทางบวกและกระตุนนักเรียนใหกําลังใจ
กับตนเองโดยไมคํานึงถึงผลการปฏิบัติวาประสบความสําเร็จหรือไม

รายการประเมิน

ระดับความเหมาะสม
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

1. รูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรค (AQ) ของนักเรียนระดับชวงชัน้
ที่ 2 ประกอบดวย 5 ขัน้ ตอน
2. ขั้นตอนของรูปแบบการเรียนรูมีความสอดคลอง
กัน
3. รูปแบบการเรียนรูมีลําดับขั้นตอนการจัดการ
เรียนรูชัดเจน
4. รูปแบบการเรียนรูที่ผวู ิจัยพัฒนาขึ้นสามารถ
เสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ)
ของนักเรียนระดับชวงชัน้ ที่ 2 ได
5. การนํารูปแบบการเรียนรูนี้ไปใชในกลุมสาระการ
เรียนรูวทิ ยาศาสตร ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6
6. รูปแบบการเรียนรูมีความเหมาะสมในการ
นําไปใช
7. รูปแบบการเรียนรูมีความสะดวกในการนําไปใช
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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แบบประเมินความเหมาะสมของเครื่องมือประกอบการจัดการเรียนรู
เพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2
คําชี้แจง
1. แบบประเมินความเหมาะสมของเครื่องมือประกอบการเรียนรูฉบับนี้ มีจุดมุง หมายเพื่อตรวจสอบ
ประเมินความเหมาะสมของเครื่องมือประกอบการเรียนรู ซึง่ ไดแก แผนการจัดการเรียนรู คูม ือครู
และคูมือนักเรียน (ตามทีแ่ นบ)
2. การตอบแบบประเมิน โปรดใสเครื่องหมาย ในฃองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
พรอมแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับนําไปปรับปรุงแกไขตอไป

รายการประเมิน
1. แผนการจัดการเรียนรู
1.1 หนวยที่ 1
- ชื่อหนวยการเรียนรู
- เวลาที่ใช
- สาระสําคัญ
- ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
- จุดประสงคการเรียนรู
- สาระการเรียนรู
- กระบวนการจัดการเรียนรู
- สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
- การวัดและประเมินผล
- บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู
1.2 หนวยที่ 2
- ชื่อหนวยการเรียนรู
- เวลาที่ใช
- สาระสําคัญ
- ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

ระดับความเหมาะสม
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด
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รายการประเมิน
- จุดประสงคการเรียนรู
- สาระการเรียนรู
- กระบวนการจัดการเรียนรู
- สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
- การวัดและประเมินผล
- บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู
1.3 หนวยที่ 3
- ชื่อหนวยการเรียนรู
- เวลาที่ใช
- สาระสําคัญ
- ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
- จุดประสงคการเรียนรู
- สาระการเรียนรู
- กระบวนการจัดการเรียนรู
- สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
- การวัดและประเมินผล
- บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู
2. คูมือครู
2.1 หลักการ แนวคิด
2.2 วัตถุประสงค
2.3 กระบวนการจัดการเรียนรู
2.4 รูปแบบการเรียนรู
2.5 บรรยากาศการเรียนรู
2.6 บทบาทของผูสอน
2.7 บทบาทของผูเรียน
2.8 แผนผังมโนทัศนสาระการเรียนรู
2.9 คําอธิบายรายวิชา

ระดับความเหมาะสม
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด
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รายการประเมิน

ระดับความเหมาะสม
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

2.10 หนวยการเรียนรู
2.11 แผนการจัดการเรียนรู
2.12 เอกสารอางอิงสําหรับการศึกษาคนควา
เพิ่มเติม
3. คูมือนักเรียน
3.1 หลักการ แนวคิด
3.2 วัตถุประสงค
3.3 ตารางกําหนดการเรียนรู
3.4 แบบสังเกตพฤติกรรมตนเอง
3.5 เกณฑในการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
3.6 คําที่เกีย่ วของ
3.7 รูปแบบของคูมือนักเรียน
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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แบบประเมินความเหมาะสมของ
แบบประเมินความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรู
คําชี้แจง
1. แบบประเมินฉบับนี้สรางขึน้ เพื่อประเมินความเหมาะสมของแบบประเมินความพึงพอใจ
ในรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของครู กรุณาศึกษาเครื่องมือ
ประกอบการเรียนรู ไดแก แผนการจัดการเรียนรู คูมือครู คูมือนักเรียน และแบบประเมินความพึง
พอใจในรูปแบบการเรียนรู (ครูและนักเรียน) ที่แนบมาพรอมกันนี้
2. โปรดใสเครื่องหมาย ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สดุ
3. กรุณาเขียนขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อผูวิจยั จะไดนําขอเสนอแนะของทานไป
เปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงแบบประเมินความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรูตอไป
รายการประเมิน
แบบประเมินความพึงพอใจในรูปแบบ
การเรียนรู (ครู)
1. ความชัดเจนของขอคําถามเกีย่ วกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู
2. การจัดอันดับคําถามเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู
3. ความชัดเจนของขอคําถามเกี่ยวกับ
เอกสารประกอบการเรียนรู
4. การจัดอันดับคําถามเกี่ยวกับเอกสาร
ประกอบการเรียนรู
5. ความชัดเจนของขอคําถามเกี่ยวกับ
บรรยากาศการเรียนรู
6. การจัดอันดับคําถามเกี่ยวกับ
บรรยากาศการเรียนรู
7. ขอคําถามครอบคลุมตามวัตถุประสงคที่
ตองการ

ความคิดเห็น
เหมาะสม

ไมแนใจ/
ปรับปรุง

ไม
เหมาะสม

ขอเสนอแนะ
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รายการประเมิน

ความคิดเห็น
เหมาะสม

ไมแนใจ/
ปรับปรุง

ขอเสนอแนะ
ไม
เหมาะสม

แบบประเมินความพึงพอใจในรูปแบบ
การเรียนรู (นักเรียน)
1. ความชัดเจนของขอคําถามเกีย่ วกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู
2. การจัดอันดับคําถามเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู
3. ความชัดเจนของขอคําถามเกี่ยวกับ
เอกสารประกอบการเรียนรู
4. การจัดอันดับคําถามเกี่ยวกับเอกสาร
ประกอบการเรียนรู
5. ความชัดเจนของขอคําถามเกี่ยวกับ
บรรยากาศการเรียนรู
6. การจัดอันดับคําถามเกี่ยวกับ
บรรยากาศการเรียนรู
7. ขอคําถามครอบคลุมตามวัตถุประสงคที่
ตองการ
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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เครื่องมือประกอบการจัดการเรียนรู

221

แผนการจัดการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
หนวยที่ 3 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม
แผนการจัดการเรียนรูที่ 13 เรื่อง อากาศกับคุณภาพชีวิต

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
เวลา 28 ชั่วโมง
เวลา 2 ชั่วโมง

1. สาระสําคัญ
สิ่งมีชีวิตทุกชนิดตองการอากาศบริสุทธิ์เพื่อการหายใจ แตอากาศทุกวันนี้มีคุณภาพดอยลง
เพราะการกระทําของมนุษยเปนสวนใหญ ดังนั้นเราจึงควรหันมาใหความสนใจและรณรงคใหทุกคน
รวมมือกันสรางอากาศที่ดีใหกับตนเองและสิ่งมีชีวิตทั่วไป
2. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
สํารวจและอธิบายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น การใชทรัพยากรธรรมชาติของคน
ในทองถิ่น ขอจํากัดของทรัพยากรกับความตองการของมนุษย (ว 2.2-1)
3. จุดประสงคการเรียนรู
3.1 อธิบายผลเสียของอากาศที่ไมดีได
3.2 สํารวจและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการกระทําที่สงผลใหอากาศเสียได
3.3 บอกประโยชนของอากาศดีได
3.4 อธิบายวิธีการปฏิบัติเพื่อทําใหอากาศดีได
3.5 มีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคเพิ่มขึ้น
3.6 มีทัศนคติที่ดตี อการเรียนรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร
4. สาระการเรียนรู
4.1 ผลเสียของอากาศที่ไมดี
4.2 การสํารวจและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการกระทําที่สงผลใหอากาศเสีย
4.3 ประโยชนของอากาศดี
4.4 วิธีการปฏิบัติเพื่อทําใหอากาศดี
5. กระบวนการจัดการเรียนรู
ขั้นที่ 1 ระลึกรูอุปสรรค (Realizing the obstacles)
1. ครูทบทวนความรูเดิมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่นักเรียนไดเรียนรูมาแลว จากนั้น
จึงซักถามนักเรียนเกี่ยวกับอากาศ เชน สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษยคืออะไร
อากาศมีความสําคัญตอคนอยางไร สถานที่ใดที่มีอากาศดี และอากาศเสียเกิดขึ้นจากอะไร (ระหวาง
การถาม-ตอบ นักเรียนคนใดที่รับรูวาเกิดอุปสรรคขึ้นกับตนเองใหแสดงพฤติกรรมใด ๆ ทันที และ
แสดงพฤติกรรมนั้นทุกครั้งที่รับรูวามีอุปสรรคเกิดขึ้นตลอดเวลาที่ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู)
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2. ครูกระตุนใหนักเรียนตั้งประเด็นคําถามเกี่ยวกับอากาศและคุณภาพชีวิตดวยการ
นําเสนอภาพที่กอใหเกิดอากาศเสียและสงผลตอคุณภาพชีวิตของมนุษย พรอมทั้งเขียนประเด็น
คําถามที่นักเรียนเสนอบนกระดาน จากนั้นนักเรียนแบงกลุมตามความเหมาะสม (ครูชวยเหลือให
นักเรียนแตละกลุมประกอบดวยนักเรียนที่มีความสามารถที่แตกตางกัน)
3. เมื่อนักเรียนรับรูวาตนเองตองเรียนรูเกี่ยวกับอากาศและคุณภาพชีวิต (อุปสรรค) จึง
ตรวจสอบและประเมินตนเองเกี่ยวกับประเด็นคําถามตาง ๆ วาตนเองสามารถสืบคนขอมูลเพื่อศึกษา
และหาความรูในประเด็นคําถามตาง ๆ ไดหรือไม อยางไร และประเด็นคําถามนั้นมีความยาก-งาย
เพียงใด จากนั้นครูสุมถามการตรวจสอบและประเมินตนเองของนักเรียน
ขั้นที่ 2 สืบหาสาเหตุ (Finding out the primary causes)
1.
นักเรียนรวมกันวิเคราะหสาเหตุที่ตองเรียนรูเกี่ยวกับอากาศและคุณภาพชีวิต
(อุปสรรค) และแสดงความรับผิดชอบของตนตอการเรียนรูในประเด็นคําถามตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2. นักเรียนรวมกันสรุปสาเหตุที่ตองเรียนรูในเรื่องดังกลาว เลขาฯ กลุมบันทึกในใบงาน
ที่ 1
ขั้นที่ 3 กําหนดเปาหมาย (Assigning the goal)
1. นักเรียนทําความเขาใจวาการเรียนรูเรื่องอากาศกับคุณภาพชีวิต (อุปสรรค) เปนเพียง
การศึกษาคนควาสําหรับการเรียนรูในเรื่องดังกลาวเทานั้นไมเกี่ยวของกับสิ่งอื่นแตอยางใด หาก
นักเรียนมีความคิดเชิงวิบัติและวิตกกังวลเกินจริงใหนักเรียนแสดงพฤติกรรมใด ๆ เพื่อกําจัดความคิด
เชิงวิบัติและความวิตกกังวลนั้นเสีย
2. นักเรียนรวมกันกําหนดเปาหมายและวิธีหรือแนวทางการศึกษาคนควาเรื่องอากาศ
และคุณภาพชีวิต (อุปสรรค) เลขาฯ กลุมบันทึกในใบงานที่ 1
ขั้นที่ 4 ปฏิบัติการ (Taking action)
1. นักเรียนตรวจสอบเปาหมายและวิธีหรือแนวทางการเรียนรูอีกครั้งเพื่อวางแผนการ
ดํา เนิ น งาน ด ว ยการจด จั ด และเรี ย งลํา ดั บ การปฏิบั ติพ ร อ มระบุ ผูป ฏิบั ติ ให ชั ด เจนเพื่ อ สามารถ
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวไดสะดวกยิ่งขึ้น เลขาฯ กลุมบันทึกในใบงานที่ 1 และรับ
ใบงานที่ 2 จากครู
2. นักเรียนปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบอยางเครงครัด ในระหวางนี้หาก
นักเรียนพบอุปสรรคหรือเกิดความคิดเชิงวิบัติหรือวิตกกังวลเกินจริงใหแสดงพฤติกรรมใด ๆ ทันทีเพื่อ
กระตุนใหตนเองรับรูถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นหรือกําจัดความคิดเชิงวิบัติหรือความวิตกกังวลนั้นเสีย

223

ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินผล (Summarizing and Assessing)
1. นักเรียนรวมกันสรุปและนําเสนอผลการเรียนรูเกี่ยวกับอากาศและคุณภาพชีวิตตอ
นักเรียนกลุมอื่น ๆ หนาชั้นเรียน จากนั้นจึงนําผลการเรียนรูดังกลาวจัดทําเปนรายงานกลุมละ 1 ฉบับ
เพื่อนําสงครูตอไป
2. นักเรียนรวมกันสรุปความรูเกี่ยวกับอากาศและคุณภาพชีวิต ครูซักถามและใหขอมูล
เพิ่มเติม นักเรียนประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของสมาชิกและผลการปฏิบัติกิจกรรมในใบงานที่ 1
3. ครูกลาวชมเชยนักเรียนที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานและใหกําลังใจนักเรียนที่ยัง
ตองไดรับการปรับปรุง จากนั้นนักเรียนทุกคนใหกําลังใจตนเองดวยการแสดงพฤติกรรมใด ๆ พรอม
ตะโกน “………” (คําที่นักเรียนเลือกสําหรับการใหกําลังใจตนเอง)
6. สื่อ/แหลงเรียนรู
6.1 รูปภาพประกอบการศึกษาเกี่ยวกับอากาศในลักษณะตาง ๆ
6.2 หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐานวิทยาศาสตร
6.3 หนังสืออานเพิ่มเติมในหองสมุดโรงเรียน เชน มนุษยกับสิ่งแวดลอม : มลภาวะทาง
สํารวจโลกวิทยาศาสตร : สภาวะและภูมิอากาศ และสุขภาพและสิ่งแวดลอม และ
อากาศ,
สารานุกรมนักวิทยาศาสตรรุนเยาว : อากาศ
6.4 ใบความรู เรื่อง อากาศ
6.5 ใบงานที่ 1, 2
7. การวัดและประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล
สังเกตพฤติกรรม
ตรวจผลงาน
ตรวจใบงาน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
แบบสังเกตพฤติกรรม
แบบประเมินรายงาน
แบบประเมินใบงานที่ 2

เกณฑการวัดและประเมินผล
ผานเกณฑระดับปานกลางขึ้นไป
ผานเกณฑระดับพอใชขึ้นไป
ผานเกณฑระดับพอใชขึ้นไป

8. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู
ผลการจัดการเรียนรู
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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ปญหา/อุปสรรค
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)...................................................ผูสอน
(...............................................)
วันที่.............เดือน....................พ.ศ. .................
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ใบความรู
เรื่อง อากาศ
ความหมายของอากาศ
อากาศ (Air) คือ ของผสมที่เกิดจากกาซหลายชนิด อากาศบริสุทธิ์
จะไมมีสี ไมมีกลิ่น และไมมีรส สวนผสมสําคัญโดยปริมาตร ไดแก ไนโตรเจน จํานวนรอยละ 78.09
ออกซิเจน รอยละ 20.94 กาซเฉื่อย ซึ่งสวนใหญไดแก กาซอารกอน รอยละ 0.93 คารบอนไดออกไซด
รอยละ 0.03 และสวนผสมของกาซฮีเลียม ไฮโดรเจน นีออน คริปตอน ซีนอน โอโซน มีเทน ไอน้ําและ
สิ่งอื่นรวมกันรอยละ 0.01 อากาศใกลผิวโลกจะมีอยูอยางหนาแนนมากที่สุดเพราะแรงดึงดูดของโลก
ปริมาณและการปรากฎของกาซจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและสถานที่ กาซออกซิเจนที่พอเหมาะแก
การดํารงชีวิตจะอยูสูงจากพื้นโลก 5 - 6 กิโลเมตร ตามธรรมชาติแลวอากาศที่บริสุทธิ์จะหาไดยากมาก
และการที่อากาศลอยปนอยูกับลักษณะทางกายภาพจึงทําใหมีการเปลี่ยนแปลงได
ความสําคัญของอากาศและบรรยากาศ มีดังนี้
1. มีกาซที่จําเปนตอการมีชีวิตของมนุษย สัตวและพืช
2. มีอิทธิพลตอการเกิด ปริมาณ และคุณภาพของทรัพยากรอื่น เชน ปาไมและแรธาตุ
3. ชวยปรับอุณหภูมิของโลก โดยเฉพาะไอน้ําและคารบอนไดออกไซดซึ่งจะชวยปองกันการ
สูญเสียความรอนจากพื้นดิน ทําใหความแตกตางของอุณหภูมิระหวางกลางวันกับกลางคืน และ ฤดู
รอนกับฤดูหนาวไมแตกตางกันมาก และทําใหบริเวณผิวโลกมีความอบอุนขึ้น
4. ทําใหเกิดลมและฝน
5. มีผลตอการดํารงชีวิต สภาพจิตใจ และรางกายของมนุษย ถาสภาพอากาศไมเหมาะสม
เชน แหงแลงหรือหนาวเย็นเกินไปคนจะอยูอาศัยดวยความยากลําบาก
6. ชวยปองกันอันตรายจากรังสีของดวงอาทิตย โดยกาซโอโซนในบรรยากาศจะกรองหรือดูด
ซับรังสีอัลตราไวโอเลต ซึ่งทําใหผิวไหมเกรียม เปนโรคมะเร็งผิวหนัง และโรคตอกระจก
7. ช ว ยเผาไหม วั ต ถุที่ ตกมาจากฟ า หรือ อุก กาบาตให ก ลายเป น อนุ ภาคเล็ ก ๆ จนไม เ ป น
อันตรายตอมนุษยและทรัพยสิน
8. ทําใหทองฟามีสีสวยงาม โดยอนุภาคของสิ่งอื่นที่ปนอยูกับกาซในบรรยากาศจะทําใหแสง
หักเห เราจึงมองเห็นทองฟามีแสงสีที่งดงามแทนที่จะเห็นเปนสีดํามืด นอกจากนี้ กาซโอโซนซึ่งมีสีน้ํา
เงินยังชวยใหมองเห็นทองฟาเปนสีครามหรือสีฟาสดใสอีกดวย
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ปญหาเกีย่ วกับอากาศ
การเกิดอากาศเสียหรือมลพิษทางอากาศ คือ การที่สวนผสมของอากาศเปลี่ยนไป
เนื่องจากความผันแปรของธรรมชาติ เชน ภูเขาไฟระเบิด หรือเกิดจากการกระทําของมนุษย เชน ไอเสีย
รถ-ยนต การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด จากมนุ ษ ย มั ก เกิ ด ขึ้ น เร็ ว และต อ เนื่ อ งกว า การเปลี่ ย นแปลงของ
ธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตจึงไดรับผลกระทบคอนขางมากเพราะปรับตัวไมทัน อากาศเสียทําใหไมนาอยู บั่น
ทอนสุขภาพและพลานามัย ทําลายทรัพยสินหรือพืชผล ทําลายระบบนิเวศตลอดจนสามารถทําลาย
ชีวิต เศรษฐกิจและสังคมมนุษยไดในที่สุด
แหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศ
แหลงตาง ๆ ที่เปนเหตุทําใหเกิดมลพิษทางอากาศ โดยปลอยสารตาง ๆ ปะปนมาในอากาศ
มลสารที่เปนตนเหตุทําใหเกิดมลพิษทางอากาศนี้มาจากแหลงตาง ๆ ซึ่งมีวิธีแบงแยกออกไดหลายวิธี
เชน การแบงตามลักษณะของการเคลื่อนไหลของแหลงกําเนิด อาจแบงไดเปน 2 ประเภท คือ แหลงที่
ไมเคลื่อนที่ (stationary source) ไดแก การประกอบกิจการอุตสาหกรรมในโรงงาน การเผาไหม
เชื้อเพลิงในบานพักอาศัย ฯลฯ และ แหลงที่เคลื่อนที่ (mobile source) ไดแก การเผาไหมเชื้อเพลิงใน
รถยนต เรือยนต หรือเครื่องบิน หรือการแบงตามตัวการที่กอใหเกิดสารมลพิษทางอากาศแบงออกได
เปน 2 แหลง คือ แหลงที่มนุษยสราง (man-made source) และ แหลงที่เกิดโดยธรรมชาติ (natural
source) ในที่นี้จะกลาวถึง การแบงแหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศตามกลุมประเภทของแหลงกําเนิด
ดังนี้
1. แหลงที่เกิดจากการกระทําของมนุษย แหลงกําเนิด
มลพิษทางอากาศชนิดนี้ ไดแก กิจกรรมนานาประการของมนุษย ไดแก
1) ระบบการคมนาคมขนสง รถยนตนับวาเปนตนเหตุ
สําคัญที่ทําใหเกิดมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะในเมืองใหญที่รถยนตวิ่ง
เปนจํานวนมาก และมีการจราจรติดขัด เชน โตเกียว นิวยอรค ลอสแองเจ
ลิส รวมทั้งกรุงเทพมหานคร เปนตน จุดที่รถยนตจะปลอยสารมลพิษออกสูบรรยากาศมีอยู 3 จุด คือ
จากระบบระเหย จากระบบกันอาง และจากระบบไอเสีย
สารมลพิษที่จะระบายทอไอเสียเปนสวนที่มีอันตรายและมีปริมาณมากที่สุด ซึ่งมาจาก
การเผาไหมที่เกิดขึ้นภายในเครื่องยนต ไดแก สารประกอบไฮโดรคารบอน เชน ออกซิแดนท สารอะโร
มาติก- ไฮโดรคารบอน เขมา กาซไนตริกออกไซด และกาซไนโตรเจนไดออกไซด รวมทั้งกาซ
คารบอนมอนอกไซด
มลพิษที่ออกมาจากระบบทอไอเสียนั้นจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับอันตราสวนของอากาศ/
น้ํามัน (air fuel ratio) ที่ทําใหเกิดเผาไหมไดคอนขางจะสมบูรณมากที่สุด โดยจุดที่มีการเผาไหม
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สมบูรณจะมีกาซคารบอนมอนอกไซด และสารประกอบไฮโดรคารบอนออกมานอยที่สุด แตจะมีกาซ
ไนโตรเจนออกไซดเกิดขึ้นมากที่สุด ทั้งนี้เพราะที่สภาวะดังกลาวจะเกิดการเติมออกซิเจนไดดีที่สุด
ในทางตรงกันขาม ถาอัตราสวนของอากาศ/น้ํามันลดต่ําลง ในชวงนี้ผลที่เกิดจาการเผาไหม จะมี
สารประกอบไฮโดรคารบอน และกาซคารบอนมอนอกไซดเพิ่มมากขึ้น และกาซไนโตรเจนออกไซด ซึ่ง
กลาวไดวาการเผาไหมเกิดขึ้นอยางไมสมบูรณ
ชนิดของเครื่องยนตมีความสัมพันธกับปริมาณของมลพิษที่ปลอยออกมาจากรถยนตดวย
โดยเครื่องยนตดีเซลจะปลอยกาซคารบอนมอนอกไซดออกมานอยกวาเครื่องยนตเบนซิน แตใน
ขณะเดียวกันกลับปลอยกาซไนโตรเจนออกไซดและอนุภาคตาง ๆ ออกมาสูงกวา ความแตกตางกัน
ของมลพิษทางอากาศชนิดตางๆ แสดงไดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบปริมาณของสารประกอบไฮโดรคารบอน กาซคารบอนมอนอกไซด กาซ
ไนโตรเจนออกไซด และอนุภาคตาง ๆ ทีป่ ลอยออกมาจากเครื่องยนตเบนซิน และเครื่องยนตดีเซล
เบนซิน 4
จังหวะ

ชนิดของมลพิษทางอากาศ

เบนซิน 2
จังหวะ

ดีเซล

HC (ppm)

900

12,000

150-500

CO (% โดยปริมาตร)

3.5

3.5

0.2

Nox (ppm)

1,500

150

2,0003,000

12

110

อนุภาคตาง ๆ (ปอนด/แกลลอน)ของ
12
เชื้อเพลิง

นอกจากนั้นการทํางานของเครื่องยนตในระหวางการใชงานแบบตาง ๆ ก็มีผลตอปริมาณของ
มลพิษทางอากาศอีกดวยดังที่แสดงไวในตารางที่ 2
2) การเผาไหมของเชื้อเพลิงในบาน การเผาไหมเปน
กระบวนการที่มีความจําเปนอยางยิ่งในการดํารงชีพของมนุษย ในการ
ประกอบกิจกรรมประจําวันภายในบาน มีการเผาไหมเชื้อเพลิงเพื่อนํามา
พลังงานความรอนไปใชในประโยชนตาง ๆ เชน การหุงตมอาหาร เครื่องทํา
ความรอนในบาน ฯลฯ ซึ่งการเผาไหมของเชื้อเพลิงดังกลาวอาจกอใหเกิด
กาซที่ไมพึงประสงคหลายชนิด
เชน กาซคารบอนมอนอกไซด กา ซ
ไนโตรเจนไดออกไซด สารประกอบไฮโครคารบอนและพวกอนุภาคมลสารตางๆ เชน ควัน เปนตน
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ตารางที่ 2 ปริมาณของสารประกอบไฮโดรคารบอน กาซคารบอนมอนอกไซด และกาซไนโตรเจน
ออกไซด ที่ ปลอยมาจากทอไอเสียในขณะที่เครื่องยนตอยูในระหวางการใชงานแบบตาง ๆ
ปริมาณของมลพิษที่
ปลอยออกมา

ชนิดของมลพิษ
CO

HC

Nox

มากกวา

ลดความเร็ ว และ ลดความเร็ ว และ เร ง เครื่ อ ง และวิ่ ง
จอดติดเครื่อง
จอดติดเครื่อง
ดวยความเร็วคงที่

นอยกวา

เร ง เครื่ อ ง และวิ่ ง เร ง เครื่ อ ง และวิ่ ง จอดติ ด เครื่ อ ง และ
ดวยความเร็วคงที่ ดวยความเร็วคงที่ ลดความเร็ว

3) กิจการคา สถาบัน และหนวยงานของรัฐ การประกอบกิจการคาหรือการดําเนินงาน
ของสถาบันและหนวยงานของรัฐ ยอมมีการใชเชื้อเพลิงในการเผาไหมเพื่อกอใหเกิดพลังงานนําไปใช
ประโยชนในรูปตาง ๆ จะกอใหเกิดสารมลพิษทางอากาศหลายชนิดปะปนในอากาศเชนเดียวกับการ
เผาไหมของเชื้อเพลิงในอาคารบานเรือน
4) โรงงานอุตสาหกรรม เชน โรงถลุงและหลอมโลหะ อุตสาหกรรมกลั่นน้ํามัน
อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมผลิตอาหาร ฯลฯ กอใหเกิดสิ่งเจือปนในอากาศไดแตกตางกันทั้งปริมาณ
และคุณภาพ โดยทั่วไปโรงงานอุตสาหกรรม นับวาเปนแหลงกําเนิดของมลพิษทางอากาศที่สําคัญ และ
เปนแหลงที่ถูกกลาวโทษจากประชาชนเปนอยางมาก เนื่องจากสามารถมองเห็นควันที่ปลอยออกมา
จากปลองควันไดอยางชัดเจน สารมลพิษทางอากาศที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมสวนมาก ไดแก ฝุน
ละออง เขมา ควัน กาซซัลเฟอรไดออกไซด กาซคารบอนมอนอกไซด กาซคารบอนไดออกไซด กาซ
ไนโตรเจนออกไซด และกาซพิษอื่นๆ อีกหลายชนิด
5) โรงไฟฟา การที่โรงงานไฟฟาจะสามารถผลิตกระแสไฟฟาสงออกมาใชไดนั้น
จําเปนตองมีการเผาไหมเชื้อเพลิง เชน น้ํามันเตา ถานหินชนิดตาง ๆ และเชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ เพื่อให
เกิดพลังงานความรอนเพื่อนําไปใชในการผลิตกระแสไฟฟาตอไป การเผาไหมของเชื้อเพลิงดังกลาวทํา
ใหเกิดสารมลพิษทางอากาศที่สําคัญ เชน กาซซัลเฟอรไดออกไซด กาซไนโตรเจนออกไซด และอนุภาค
ของมลสารตาง ๆ
6) จากการเผาขยะและสิ่งปฏิกูล ในเขตเทศบาลเมืองใหญ หรือชุมชนที่มีประชากรอยู
อยางหนาแนน ซึ่งบางแหงอาจจะมีการกําจัดขยะมูลฝอยโดยการเผา นอกจากนี้แลวในกิจการคาตาง
ๆ การอุตสาหกรรม รวมถึงกิจการของรัฐ ก็มีการเผาขยะเปนประจําในกิจการของตนดวย เตาเผาขยะ
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ไมวาจะเปนแบบใดก็ตาม จะกอใหเกิดสารมลพิษทางอากาศ อันเนื่องมาจากการเผาขยะนั้น ไดแก
สารประกอบไฮโครคารบอน ออกไซดของไนโตรเจน ออกไซดของกํามะถันคารบอนมอนอกไซด และ
คารบอนไดออกไซด เปนตน
2. แหลงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ปรากฏการณทางธรรมชาติหลายอยางที่
เกิดขึ้น มีสวนทําใหเกิดมลพิษทางอากาศไดแก
1) ภูเขาไฟระเบิด เมื่อเกิดการระเบิดของภูเขาไฟจะมีเถาถานและควันถูก
ปลอยออกสูบรรยากาศเปนจํานวนมาก ซึ่งอนุภาคสารเหลานี้อาจลองลอยขึ้นไปไดสูง
มากเปนหมื่นฟุตและคงอยูในอากาศไดนานนับปกวาที่จะตกกลับคืนลงสูพื้นโลก
2) ไฟปา ควันที่เกิดจากไฟปาเปนตัวการที่เพิ่มปริมาณมลพิษใหกับ
อากาศไดมากอยางหนึ่ง แตก็จํากัดขอบเขตอยูในบริเวณใกลเคียงกับพื้นที่ที่เกิดไฟ
ไหมปาเทานั้น ดังนั้น ควันจากไฟไหมปา จึงไดรับการพิจารณาวาไมใชแหลงกําเนิดที่
สําคัญของมลพิษทางอากาศ แตอยางไรก็ตาม ควันจากไฟปาอาจทําใหทัศนวิสัยการมองเห็นเลวลง
อันเปนสาเหตุของอุบัติเหตุทางรถยนตหรือเครื่องบินได
3) อนุภาคมลสารตาง ๆ จากดิน ลมและพายุสามารถพัดพาเอาอนุภาคมลสารจากผิวดิน
ใหขึ้นไปแขวนลอยอยูในบรรยากาศ โดยเฉพาะอยางยิ่งถาผิวดินมีลักษณะที่ไมจับกันแนน เชน ดินที่
เพิ่งผานการคราดไถ ดินที่ปราศจากตนไมใบหญาปกคลุม หรือดินที่ถูกกระบวนการอื่น ๆ รบกวน เชน
มีรถวิ่งไปมา อนุภาคตาง ๆ จากดินจะถูกลมพัดพาเขาสูบรรยากาศไดงาย
4) ละอองเกสรจากพืช เกิดจากวัชพืช หญา และตนไม มีลักษณะเปนอนุภาคขนาดเล็ก
และมีน้ําหนักเบา สามารถลอยในบรรยากาศได ละอองเกสรเหลานี้อาจทําใหเกิดโรคภูมิแพได
5) จุลินทรียตาง ๆ เชน แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และสปอร ซึ่งพบไดเสมอในอากาศ
โดยเฉพาะเชื้อราที่พบในอากาศที่ทําใหเกิดโรคไดหลายชนิด สิ่งมีชิวิตเล็ก ๆ เหลานี้อาจลองลอยอยู
ตามลําพังดวยตัวของมันเอง หรืออาจอยูติดกับอนุภาคตาง ๆ เชน ฝุนละอองที่ลองลอยอยูในอากาศก็
ได
6) สารอินทรียที่เนาเปอยผุพัง อินทรียวัตถุตาง ๆ ที่ถูกทิ้งหรือทับถมกันอยู เชน ซากสัตว
ขยะมู ล ฝอย เศษอาหาร ฯลฯ จะถู ก ย อ ยสลายโดย
แบคทีเรียในดิน การยอยสลายนี้แบคทีเรียบางชนิดจะ
ทําใหเกิดกาซตาง ๆ เชน แอมโมเนีย (NH3) กาซ
ซัลเฟอรไดออกไซด ซึ่งมีกลิ่นเหม็นเปนที่รบกวนแกผู
อยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง
ที่มา : โยธิน สุริยพงศ.มลพิษสิ่งแวดลอม.2542.
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ผลกระทบที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ
1. เกิดภาวะการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก (Global Warming) เมื่อประมาณ 10,000 ปที่
ผานมา ปรากฏการณเรือนกระจกเปนเหตุใหอุณหภูมิของโลกสูงขึ้น 1 - 2 องศา-เซลเซียส นับแต พ.ศ.
2403 เปนตนมาพบวาสูงขึ้นอีกประมาณ 0.5 องศาเซลเซียส คณะกรรมการระหวางชาติวาดวยความ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศสรุปวา ถาหากแกปญหานี้ไมได อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะเพิ่มขึ้น 0.2 - 0.5
องศาเซลเซียส ทุก 10 ป ทําใหเกิดความแหงแลงรุนแรง ภาวะฝนทิ้งชวงยาวนานกวาปกติและเกิด
ปญหาอื่นตามมา
2. ระดับน้ําทะเลสูงขึ้นและเกิดน้ําทวมรุนแรงกวาเดิม นักวิทยาศาสตรคํานวณวา ถา
อุณหภูมิของโลกเพิ่ม 1.5 - 4.5 องศาเซลเซียส น้ําแข็งขั้วโลกจะละลายเปนผลใหน้ําทะเลสูงขึ้น 20 140 เซนติเมตร โดยคาดวาน้ําทะเลจะสูงขึ้นอยางมากใน พ.ศ. 2573 ศตวรรษที่แลวระดับสูงกวาเดิม
10 - 15 เซนติเมตร ปจจุบันสูงขึ้นปละ 1.2 มิลลิเมตร IPCC ประมาณวาใน พ.ศ. 2573 น้ําทะเลจะ
สูงขึ้น 20 เซนติเมตร พ.ศ. 2633 สูงเพิ่มอีก 60 เซนติเมตร และ พ.ศ. 2683 จะสูงกวาเดิมถึง 1 เมตร ถา
น้ําทะเลสูงขึ้นเพียง 50 เซนติเมตร เมืองสําคัญและทาเรือจะจมน้ําใตผิวน้ํา คนจํานวนมากตองอพยพ
และเกิดปญหาสังคมมากมาย เชน กรุงเทพมหานคร มะนิลา โตเกียว กัลกัตตา นิวยอรก บัวโนส/ ไอ
เรส ภาคใตของประเทศบังคลาเทศ มัลดีฟส เนเธอรแลนด พื้นที่ทางใตและตะวันออกของ
สหราชอาณาจักร และชายฝงดานตะวันออกเฉียงใตของสหรัฐอเมริกา
3. ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง เมื่อน้ําทะเลขยายตัว พื้นที่ปาไมจะลดลง สิ่งมีชีวิตที่ปรับตัว
ไมไดจะตายและสูญพันธุไป ปาจะขยายตัวไปทางขั้วโลก 10 กิโลเมตรตออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 1 องศา
เซลเซียส ดินจะพังทลายและเสื่อมโทรมมากขึ้น ภัยธรรมชาติจะมีแนวโนมรุนแรงและเกิดบอยขึ้น
ทะเลทรายจะขยายกวางกวาเดิม ฤดูหนาวจะอุนขึ้นทําใหศัตรูพืชถูกทําลายนอยลง ชายฝง ทีเ่ คยเปนน้าํ
กรอยจะเปนน้ําเค็มซึ่งมีผลตอหวงโซอาหาร พืชน้ําจืดจะตาย สัตวจะอพยพและตะกอนจากชายฝงจะ
ถูก พัดพาไปทับถมนอกชายฝ งทําใหทํา ใหไหลท วีปสูง ขึ้น
นอกจากนี้
การที่ปริ มาณกา ซ
คารบอนไดออกไซดเพิ่มขึ้นจะทําใหผิวน้ําทะเลมีสภาพเปนกรดมากขึ้น และจะมีผลกระทบตอการ
เจริญของแนวหินปะการังของโลกดวย
4. ผลกระทบตอเกษตรกรรม ทําใหขยายเกษตรไปทางขั้วโลก ถาอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศา
เซลเซียสจะสามารถปลูกธัญพืชสูงขึ้นไปทางขั้วโลกเหนือได 150 - 200 กิโลเมตร และปลูกในพื้นที่
สูงขึ้นอีก 100 - 200 เมตร พืชที่ปลูกตามขอบทะเลทรายจะเสียหายเพราะทะเลทรายขยายตัว การนํา
พืชไปปลูกถิ่นอื่นตองปรับสภาพดินและน้ํา วัชพืชและพืชจะโตเร็วและมีขนาดใหญกวาเดิมเนื่องจาก
ไดรับคารบอนไดออกไซดเพิ่มขึ้น แตดินจะเสื่อมเร็วเพราะแรธาตุจะถูกนําไปใชมาก พืชจะขาด
ไนโตรเจน
ความต า นทานโรคและแมลงลดลง ผลผลิ ต พืช มี แนวโน ม สู ง ขึ้ น
โดยพื ช ใช
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คารบอนไดออกไซดในการสังเคราะหแสงไดดีกวาจะใหผลผลิตมากกวา เชน พืชที่ใชคารบอน 3
อะตอม (พวกถั่ว มันสําปะหลัง กลวย มันฝรั่ง หัวผักกาดหวาน และขาวสาลี) จะมีผลผลิตสูงกวาพืชที่
ใชคารบอน 4 อะตอม (พวกขาวโพด ขาวฟาง ออย และลูกเดือย) ผลผลิตในหลายแหลง เชน
สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุน จะมากเกินความตองการทําใหราคาตกต่ําซึ่งจะกระทบตอเศรษฐกิจ
และสังคมโลก เปนเหตุใหตองเปลี่ยนแปลงการผลิตและการใชดิน ตองปรับปรุงพันธุพืชใหมีความ
ตานทานโรค แมลง และอากาศที่แหงแลงขึ้น
5. ผลกระทบตอสุขภาพของชุมชน ไดแก
1) มีผลเสียตออารมณ รางกาย และการปฏิบัติกิจกรรมโดยอากาศรอนทําใหคนรูสึก
หงุดหงิด ฉุนเฉียวงาย เหนื่อยงาย และประสิทธิภาพการทํางานต่ํา
2) มีอันตรายตอผิวหนัง อุณหภูมิที่สูงมากจะทําใหเหงื่อออกมาก โดยเฉพาะตามงามเทา
รักแร และ ขอพับ ทําใหผิวหนังเปอย เกิดผดผื่นคันหรือถูกเชื้อราหรือแบคทีเรียทําใหอักเสบไดงาย
3) ทําใหโรคเขตรอนระบาดไดมากขึ้น เชน โรคไขสา ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสโดยยุงเปนพาหะ
มีอาการโรคไขเลือดออก ตอมน้ําเหลืองอักเสบบวม ปวดกลามเนื้อและขอ อาจเสียชีวิตได ไมมีวัคซีน
และยาที่ใชรักษาเฉพาะ เมื่อ พ.ศ. 2540 ระบาดในประเทศบราซิล มีผูปวยไมต่ํากวา 24,000 คน และ
ในเวเนซุเอลา 32,000 คน เสียชีวิต 40 คน หากอุณหภูมิสูงขึ้นจะทําใหโรคนี้ระบาดทั่วแถบรอนของโรค
ได
4) เปนอันตรายตอเด็กและคนชรา โดยจะทําใหมีโอกาสเสียชีวิตจากคลื่นความเย็นและ
คลื่นความรอนมากขึ้น
6. ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ที่สําคัญไดแก
1) ใชทรัพยากรธรรมชาติใหมากขึ้น เพราะอากาศรอนจะทําใหมีการใชเครื่องปรับอากาศ
และแรเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในชุมชนเมืองซึ่งจะมีอุณหภูมิสูงกวาชนบท
2) ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ําทั่วโลก เพราะประเทศที่มีกําลังซื้อพืชผลไดเกินความ
ตองการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานรูปแบบการคาและสินคาเกษตรกรรม
3) เกษตรกรจะเสียตนทุนการผลิตมากขึ้น เพราะดินเสื่อมความอุดมสมบูรณเร็ว ศัตรูพืช
เพิ่มขึ้น ความตานทานของพืชลดลงขณะเดียวกันก็ตองลดรายจายลง เชน ลดการจางงาน เปนตน
4) ประเทศที่ยากจนจะขาดแคลนอาหารมากขึ้น เนื่องจากการ
ปลู ก พื ช ในบางแห ง ได ผ ลน อ ย ทะเลทรายเพิ่ ม ขนาด และพื ช หลั ก ของ
ทองถิ่น ซึ่งไดแก ขาวโพด ขาวฟาง ออย และลูกเดือยมีอัตราเพิ่มของ
ผลผลิตนอยลง
5) แหลงทองเที่ยวชายหาดจะถูกน้ําทะเลทวม ดินจะพังทลาย
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ทําใหเสียงบประมาณเพื่อการปรับปรุงจํานวนมาก
6) การพัฒนาประเทศทําไดลาชา เนื่องจากตองใชงบประมาณเพื่อแกไขปญหาตางๆ ที่
เกิดขึ้น
ที่มา : สวัสดิ์ โนนสูง.ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม.2543.
การอนุรักษทรัพยากรอากาศ
เนื่องจากโลกเรามีความกวางใหญ การแกไขปญหาซึ่งเกิดขึ้นกับบรรยากาศ จึงเปนเรื่องที่ทํา
ไดยาก ดังนั้น หลักสําคัญในการอนุรักษจึงไดแกการปองกันมิใหเกิดปญหา อยางไรก็ตาม หลักและ
วิธีการอนุรักษทรัพยากรอากาศรวมถึงการแกไขปญหาสรุปได
ดังนี้
1. งดหรือลดกิจกรรมที่กอมลสาร
1) ลดปริมาณมลสารที่ทําใหอากาศเสีย เชน ฝุนละอองและสารพิษ
2) ลดปริมาณกาซเรือนกระจก เชน ไมเผาปา ฟางขาว หรือขยะมูลฝอยเพื่อลดปริมาณ
กาซ คารบอนไดออกไซด แกไขรถควันดํา เพื่อลดปริมาณกาซคารบอน-มอนอกไซด ลดปริมาณขยะ
เปยกและการทําใหเกิดการหมักหมม ของซากอินทรียวัตถุซึ่งทําใหเกิดกาซมีเทนและไมควรใชปุย
ไนโตรเจนมากเกินความจําเปนเพราะจะทําใหเกิดกาซไนตรัสออกไซด
ในการประชุมสุดยอดเพื่อหาแนวทางลดปริมาณกาซเรือนกระจกซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุน
เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2540 สหรัฐอเมริกาสัญญาวา ภายใน 15 ป ขางหนาจะลดกาซเรือนกระจกลง
รอยละ 7 จากปริมาณที่เคยปลอยเมื่อ พ.ศ. 2533 สวนสหภาพยุโรปจะลดลงรอยละ 8 และญี่ปุนจะลด
รอยละ 6 ซึ่งจะเปนผลใหกาซเรือนกระจกทั่วโลกลดลงจาก พ.ศ. 2533 รอยละ 5.2
3) ลดปริมาณกาซที่ทําลายชั้นโอโซน ตามขอตกลงของประชาคมโลกใน " พิธีสารมอนทรี
ออล " ซึ่งระบุวาแตละประเทศจะตองควบคุมการใชสารที่มีผลทําลายชั้นโอโซน โดยลดการใชสารซีเอฟ
ซี ตั้งแต พ.ศ. 2542 และจะตองเลิกใชตั้งแต พ.ศ. 2553 เปนตนไป ประเทศไทยไดตอบสนองขอตกลงนี้
เปนอยางดี เชน กระทรวงพาณิชยไดออกประกาศฉบับที่ 120 กําหนดมิใหผูใดนําตูเย็นสําเร็จรูป
ประเภทที่ใชในบานเรือน โดยใชสารซีเอฟซีในกระบวนการผลิตเขามาในราชอาณาจักร นับตั้งแตวันที่
4 เมษายน 2542 เปนตน ในฐานะที่เราเปนสวนหนึ่งของสังคมจึงควรใหความรวมมือดวยการเลิกใช
ผลิตภัณฑที่มีการใชสารซีเอฟซีทุกชนิด เชน โฟม กระปองสเปรย ครีมโกนหนวด ใชเครื่องปรับอากาศ
รถยนตที่ใชสาร R134a แทนซีเอฟซีตลอดจนผลิตสารอื่นเพื่อใชแทนซีเอฟซี
2. อนุรักษปาไมเพื่อชวยลดปญหาอากาศเสียและวาตภัย ทั้งนี้ เพราะตนไมจะใชกาซ
คารบอนไดออกไซด เพื่อการสังเคราะหแสง การมีตนไมมากจึงชวยลดปญหาภาวะเรือน กระจกที่เกิด
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จากกาซนี้ได นอกจากนี้ ตนไมยังชวยกรองฝุนผงและละอองตางๆ ที่ทําใหอากาศเสีย รวมทั้งชวยปะทะ
และลดความรุนแรงของลมพายุอีกดวย
3. ตรวจสอบอากาศเพื่อเตรียมแกไขปญหา การตรวจสอบคุณภาพอากาศอยางตอ-เนื่อง
เพื่อใหสามารถทราบ และหาทางแกไขปญหาไดรวดเร็วขึ้น
4. การปองกันและรักษา
1) การปองกันผิวหนังไหมหรือเหี่ยวยนเนื่องจาก
แสงแดด ในกรณีจะตองอยูกลางแจงนานๆ ควรใสเสื้อผาที่หนาและ
มีสีเขมหรือสวมหมวกปกกวางเพื่อไมใหผิวถูกแสงแดดโดยตรง (
แพทย ผิ ว หนั ง แนะนํ า ว า หากต อ งการป อ งกั น ผิ ว หนั ง ซึ่ ง ได แ ก
แสงแดด ความรอน ควัน บุหรี่ เหลา และสารเคมีที่ระคายผิว )
2) ปองกันมะเร็งผิวหนัง
เลือ กรั บ ประทานอาหารที่ชว ยปองกันโรค มหาวิท ยาลัย บัฟ ฟาโล ประเทศ
สหรัฐอเมริการายงานวาผูที่แพแดดงาย ผิวขาวหรือผูที่ตองอยูกลางแจงเปนประจําควรบริโภคแต
อาหารที่มีไขมันต่ํา ผักและผลไมที่มีธาตุเซเลเนียม (เชน เห็ด ปลาทูนา และแปงขาวสาลี) เบตาแคโร
ทีน (เชน หัวผักกาดแดง พวกกะหล่ํา และผักขม) และวิตามินซี (สมและมะนาว) เพราะจะชวยปองกัน
โรคมะเร็งผิวหนังไดมากถึงรอยละ 96
- ใชครีมทากันแดด เชน ครีมทากันแดดเบอร 15 แตจะปองกันใชเฉพาะรังสี
อัลตราไวโอเลต เอและบีเทานั้น โดยไมอาจปองกันรังสีอินฟราเรดที่ทําใหรูสึกรอนได การสวมเสื้อผา
หนาๆ และมีสีเขมจะชวยปองกันอันตรายจากแสงแดดไดดีกวา
3) ปรับสภาพอากาศใหเหมาะสมตอการดํารงชีวิต หากอากาศรอนจนไมนาอยู พักผอน
หรื อ ปฏิ บั ติ ง านและจะทํ า ให สิ่ ง ของเครื่ อ งใช เ กิ ด ความเสี ย หาย ควรแก ไ ขโดยการติ ด ตั้ ง
เครื่องปรับอากาศ แตควรจะหลีกเลี่ยงการใชเครื่องปรับอากาศที่กอปญหาสารซีเอฟซี
4) รักษาอาการผดผื่นคันที่เกิดจากอากาศรอน ใหทาดวยพวกคาลาไมนโลชั่น หากมี
อาการคันมากตองรับประทานยาคลอเฟนิรามีนหรือบอมเฟนิรามีน
5) สังคมโลกตองรวมมือกันอนุรักษอยางจริงจังและบังเกิดผลอยางชัดเจน โดยเหตุที่
ปรากฏการณเรือนกระจกและการทําลายชัน้ โอโซนในบรรยากาศมีผลกระทบตอชีวมณฑลหรือชีวาลัย
ดังนัน้ จึงจําเปนทีท่ ุกประเทศจะตองชวยกันแกไขปญหานี้อยางมีประสิทธิผล
ที่มา : สวัสดิ์ โนนสูง.ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม.2543.
แหลงอางอิง: http://www.environnet.in.th/evdb/info/air/air11.html
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ใบงานที่ 1
แผนการจัดการเรียนรูที่ 13 เรื่อง อากาศกับคุณภาพชีวิต
วันที่.....................................................กลุม....................................................ชัน้ ป. 6/.......
คําชี้แจง นักเรียนบันทึกสาเหตุ เปาหมาย วิธี/แนวทางแกไขอุปสรรค หนาที่ความรับผิดชอบของ
สมาชิก ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของสมาชิกและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม
1. สรุปสาเหตุที่ตองเรียนรูเรื่องอากาศกับคุณภาพชีวิต
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. เปาหมายในการสืบคนและศึกษาขอมูล
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3. วิธีหรือแนวทางการสืบคนและศึกษาขอมูลเพือ่ บรรลุเปาหมายทีก่ ําหนด
1.............................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................
3.............................................................................................................................................
4. ระบุหนาที่ความรับผิดชอบของสมาชิกภายในกลุมตอการสืบคนและศึกษาขอมูลในครั้งนี้
ชื่อ

หนาที่

วัน/เวลา

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

5. การประเมินการปฏิบตั ิกิจกรรมของสมาชิกในกลุม
สมาชิกของกลุมรวมมือกันปฏิบตั ิกิจกรรมอยางเต็มความสามารถ
สมาชิกของกลุมไมรวมมือกันปฏิบัติกิจกรรม
6. การประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม
☺ ประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
ไมประสบความสําเร็จตามเปาหมาย

สถานที่
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ใบงานที่ 2
แผนการจัดการเรียนรูที่ 13 เรื่อง อากาศกับคุณภาพชีวิต
ชื่อ................................................สกุล.........................................................เลขที่................
วันที่.....................................................กลุม....................................................ชัน้ ป. 6/.......
คําชี้แจง นักเรียนบันทึกผลการสํารวจและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพของอากาศในทองถิน่ ของตน
สถานที่

ฝุนละออง

เขมาควันจาก
โรงงาน

สภาพอากาศ
ไอเสียจาก
ยานพาหนะ

กลิ่นเหม็น

หมอกควันจาก
การหุงตม

ตอบคําถาม
1. ในทองถิน่ ของนักเรียนบริเวณใดมีฝุนละอองหนาแนนที่สุด
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. สาเหตุที่ทาํ ใหเกิดกลิ่นเหม็นมีอะไรบาง
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3. หากนักเรียนไดรับฝุนละอองเขาไปในรางกายมาก ๆ จะทําใหเกิดโรคใดไดบาง
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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4. บอกวิธกี ารปองกันตนเองจากฝุนละออง 3 วิธี
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
5. จงบอกแหลงที่มาของมลพิษทางอากาศ 3 ขอ
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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การพัฒนารูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรคของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2
A DEVELOPMENT OF THE LEARNING MODEL FOR ENHANCING
ADVERSITY QUOTIENT OF THE SECOND LEVEL STUDENTS

คูมือครู

โดย.....
ภิญญาพัชญ ปลากัดทอง
นิสิตปริญญาเอก สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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คํานํา
คูมือครูสําหรับรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
สําหรับนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 ฉบับนี้ เปนเครื่องมือประกอบการจัดการเรียนรูชิ้นหนึ่งในการทํา
ปริ ญ ญานิ พ นธ ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต (กศ.ด.) สาขาการวิ จั ย และพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 (A DEVELOPMENT OF THE LEARNING MODEL
FOR ENHANCING ADVERSITY QUOTIENT OF THE SECOND LEVEL STUDENTS) โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อใชเปนคูมือดําเนินการจัดการเรียนรูสําหรับครู เพื่อเสริมสรางความสามารถในการ
เผชิ ญ อุ ป สรรคให นั ก เรี ย นระดั บ ช ว งชั้ น ที่ 2 ซึ่ ง จั ด การเรี ย นรู ต ามเนื้ อ หาในกลุ ม สาระการเรี ย นรู
วิทยาศาสตร เนนทักษะเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค 4 องคประกอบ การ
แกปญหาและการทํางานเปนกลุม ดวยกิจกรรมที่หลากหลายและเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานที่ใหความกรุณาตรวจสอบและใหขอเสนอแนะซึ่ง
ชวยใหคูมือครูฉบับนี้ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ขอขอบคุณผูอํานวยการ คณะครู-อาจารยและนักเรียน
ของโรงเรียนวัดแจงรอนและโรงเรียนราชบพิตรเปนอยางสูงที่ใหความรวมมือและชวยเหลือในการวิจัย
เปนอยางดี และขอขอบพระคุณคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธที่ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา
แนะนํา ชวยเหลือและใหกําลังในการทํางานจนทําใหเอกสารฉบันนี้สําเร็จไดอยางสมบูรณ
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะสามารถนําไปใชเพื่อเสริมสรางความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีตอ การเรียน
และการดําเนินชีวิตของนักเรียนทั้งในปจจุบันและอนาคต

ภิญญาพัชญ ปลากัดทอง
ผูวิจยั
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คูมือครู
รูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2
1. หลักการ/แนวคิด
รูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักเรียนระดับชวงชั้น
ที่ 2 ถือไดวาเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ภายใตแนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ เชน ทฤษฎี
สรรคนิยม (Constructivism) ที่เชื่อวา ผูเรียนมีศักยภาพในการสรางความรูไดดวยตนเองเมื่อมี
ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัว ทฤษฎีสติปญญาสามเกลียว (The Diarchic Theory of
Human Intelligence) ที่ใหความสําคัญกับกระบวนการของความสามารถทางสมองในการคิด การ
แกปญหาและการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม กระบวนการเรียนรูตามแนวพุทธศาสตร ที่เนนความ
แตกตางระหวางบุคคล การจัดการเรียนรูตองใชเวลาในการฝกฝนการใชสติปญญา และอริยสัจ 4 ซึ่ง
เปนหลักธรรมสําคัญสําหรับการแกปญหาโดยใชสติปญญาอยางเปนระบบและเปนขั้นตอน
ดวยการบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีระหวางฝายตะวันตกและตะวันออก ทําใหไดรูปแบบ
การเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคที่เนนผูเรียนเปนผูใชประสาทสัมผัสในการ
รับรูอุปสรรค ใชสติปญญาในการคนหาสาเหตุ ทําความเขาใจกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นและกําจัดความคิด
เชิงวิบัติ กําหนดเปาหมายในการแกไขอุปสรรค วางแผนการดําเนินงาน ปฏิบัติตามแผน สรุปและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง รวมถึงการใหกําลังใจกับตนเองเสมอแมไมสามารถปฏิบตั งิ านให
บรรลุความสําเร็จได โดยทั้งนี้นักเรียนจะตองมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูทุกขั้นตอนอยางใกลชิด
กระตือรือรนและแสดงพฤติกรรมใด ๆ ทันทีเมื่อรับรูอุปสรรคหรือเกิดการคิดเชิงวิบัติ
การจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักเรียนระดับชวงชั้น
ที่ 2 นี้ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1 ระลึกรูอุปสรรค (Realizing the obstacles) ขั้นที่ 2
สืบหาสาเหตุ (Finding out the primary causes) ขั้นที่ 3 กําหนดเปาหมาย (Assigning the goal)
ขั้นที่ 4 ปฏิบัติการ (Taking action) ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินผล (Summarizing and
Assessing) ซึ่งจัดการเรียนรูใหนักเรียนไดเปนผูสรางองคความรูและปฏิบัติดวยตนเอง โดยใชการ
คิดขั้นสูงสําหรับการคนหาสาเหตุและแกไขอุปสรรค การจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการเรียนรูเพื่อสริม
สรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคนี้กระทําในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ซึ่งใชกิจกรรม
การเรียนรูที่หลากหลายจึงเหมาะสมสําหรับการสรางทักษะสําคัญตาง ๆ ของความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคใหเกิดขึ้นกับนักเรียน อีกทั้งสาระในแตละหนวยการเรียนรูยังเปนเรื่องเกี่ยวกับตนเอง
และสิ่ ง แวดล อม ซึ่ ง เป น เรื่ อ งใกลตั ว และนั ก เรี ย นสามารถนํ า ความรู ไ ปประยุ ก ต ใ ช ใ นการดํ า เนิ น
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ชีวิตประจําวันและเตรียมพรอมสําหรับการเผชิญกับอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมอยางรวดเร็วในปจจุบันไดอีกดวย
2. วัตถุประสงค
รูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นนี้
เพื่อใหนักเรียน
1. สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคได
2. มีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (Adversity Quotient) เพิ่มขึ้น
3. มีความสามารถซึ่งเปนองคประกอบสําคัญของความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
เพิ่มขึ้น ไดแก การควบคุม (Control) สาเหตุและความรับผิดชอบ (Origin and Ownership) ความ
เขาใจ (Reach) และความอดทน (Endurance)
4. มีความรูตามเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
5. มีทักษะในการสืบคน สํารวจ สังเกตและรวบรวมขอมูล สําหรับการสรางองคความรู
การแกปญหา การทํางานเปนกลุม การสื่อสาร การสรุปและการประเมิน
3. การจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคนั้น
มุ ง จั ด การเรี ย นรู ที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แนวทางการจั ด การศึ ก ษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 ที่กลาววา สถานศึกษาจะตองการจัด
กระบวนการเรียนรูใหนักเรียนไดฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและ
การประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมีสาระความรู
เกี่ยวของกับตนเองและสิ่งแวดลอมรอบตัว ชวยใหนักเรียนสามารถนําทักษะและความรูที่ไดเรียนรูแ ลว
ไปประยุ ก ต ใ ช สํ า หรั บ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ประจํ า วั น ได การนํ า รู ป แบบการเรี ย นรู เ พื่ อ เสริ ม สร า ง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคมาจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ดวยกิจกรรม
การเรียนรูที่หลากหลาย เชน การสืบคน การสํารวจ การสังเกต การรวบรวมขอมูล การทดลอง การ
อภิปราย การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคคลอื่น การแสดงบทบาทสมมติ การรายงานดวยการพูดและ
การเขียน และการจัดแสดงนิทรรศการ โดยครูเปนเพียงผูอํานวยความสะดวกและกระตุนใหนักเรียน
ไดตั้งประเด็นคําถาม ตอบคําถาม วางแผนการดําเนินงาน ลงมือปฏิบัติกิจกรรมและสรางองคความรู
จากการศึกษาควาจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ดวยตนเอง การจัดการเรียนรูใหนักเรียนไดฝกทักษะสําคัญ
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ตาง ๆ สําหรับการเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค จะชวยสรางนักเรียนมีภูมิตานทาน
สําหรับการดําเนินชีวิตอยูในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดอยางมีความสุขตอไปในอนาคต
4. รูปแบบการเรียนรู
รู ป แบบการเรี ย นรู เ พื่ อ เสริ ม สร า งความสามารถในการเผชิ ญ อุ ป สรรค มี ลั ก ษณะเป น
กระบวนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น โดยบูรณาการรวมกันระหวางแนวคิดของอริยสัจ 4 และ
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค เพื่อยกระดับความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักเรียน
ระดับชวงชั้นที่ 2 ใหเพิ่มมากขึ้น มี 5 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ระลึกรูอุปสรรค (Realizing the obstacles) เปนการจัดการเรียนรูที่เนนให
ผูเรียนรับรูอุปสรรคและความสามารถของตน ดวยการแสดงพฤติกรรมใด ๆ เมื่อรับรูวามีอุปสรรค
เกิดขึ้น ระบุเกี่ยวกับอุปสรรคที่เกิดขึ้น ประเมินระดับของอุปสรรคและการตอบสนองตออุปสรรคของ
ตนเองไดวาเปนอยางไร ดวยการกระตุนและการเสริมแรงทางบวกจากผูสอน
ขั้นที่ 2 สืบหาสาเหตุ (Finding out the primary causes) เปนการจัดการเรียนรูที่ผูเรียน
ระบุสาเหตุของอุปสรรคและความรับผิดชอบของตนตออุปสรรคที่เกิดขึ้น ดวยการสํารวจและการ
วิเคราะหขอมูลเพื่อสามารถระบุสาเหตุที่แทจริงของอุปสรรคไดอยางถูกตอง
ขั้นที่ 3 กําหนดเปาหมาย (Assigning the goal) เปนการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนทํา
ความเข า ใจอุ ปสรรคที่ เ กิ ดขึ้ น ตามข อเท็จจริง แยกแยะขอเท็จจริง ออกจากสิ่ง ที่คิดไปเอง กํา หนด
เปาหมาย คนหาและระบุแนวทางแกไข เพื่อลดหรือกําจัดอุปสรรคใหหมดสิ้นไป
ขั้นที่ 4 ปฏิบัติการ (Taking action) เปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผเู รียน
ไดเรียนรูจากการปฏิบัติและสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง ดวยการตรวจสอบขอมูลและแนว
ทางแกไข เลือกแนวทางแกไข วางแผนการดําเนินการแกไขและลงมือปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไว
โดยจด จัดและเรียงลําดับรายการปฏิบัติอยางละเอียดและชัดเจนเพื่ออํานวยความสะดวกใหผูเรียน
สามารถปฏิบัติไดงายขึ้น
ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินผล (Summarizing and Assessing) เปนกระบวนการจัดการ
เรี ย นรู โ ดยผู เ รีย นสรุ ป และประเมิ น ผลการแก ไ ขอุ ป สรรคของตน เพื่อ ส ง เสริ ม ให นั ก เรี ย นมี ค วาม
ภาคภูมิใจและรักษาระดับการปฏิบัติใหคงทนยิ่งขึ้น ครูจึงใหการเสริมแรงทางบวกและกระตุนนักเรียน
ใหกําลังใจกับตนเองโดยไมคํานึงถึงผลการปฏิบัติวาประสบความสําเร็จหรือไม
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5. บรรยากาศการเรียนรู
บรรยากาศการเรียนรูในชั้นเรียนเปนเชนไรเกิดขึ้นไดจากเหตุหลายประการดวยกัน เชน
ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน ความสัมพันธระหวางนักเรียนกับนักเรียน ลักษณะของกิจกรรม
การเรียนรู เปนตน ดังนั้นหากนักเรียนจะสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรยาการการเรียนรู
จึงเปนสิ่งสําคัญ สําหรับการวิจัยครั้งนี้ การจัดบรรยากาศการเรียนรูในชั้นเรียนใหความสําคัญกับการ
มีปฏิสัมพันธกันระหวางนักเรียนกับนักเรียน ดวยการใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมกลุม อภิปรายและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ ที่สนใจอยางกวางขวาง กลาแสดงออกดวยการแสดง
พฤติกรรมใด ๆ เมื่อรับรูวามีอุปสรรคเกิดขึ้นหรือเกิดการคิดเชิงวิบัติ การกระตุนใหนักเรียนไดคนหา
สาเหตุ กําหนดเปาหมายเพื่อแกไขอุปสรรค วางแผนการปฏิบัติและปฏิบัติการตามแผนอยางเครงครัด
สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเอง ชวยใหนักเรียนไดสรางองคความรูที่เปนประโยชน
สําหรับการเรียนและฝกวินัยสําหรับการดําเนินชีวิตประจําวันได อีกทั้งยังสามารถสรางความเขมแข็ง
ทางดานจิตใจใหนักเรียนพรอมและสามารถฟนฝาอุปสรรคตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
6. บทบาทของผูสอน
บทบาทของผู ส อนสํ า หรั บ การจั ด การเรี ย นรู ด ว ยรู ป แบบการเรี ย นรู เ พื่ อ เสริ ม สร า ง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค สามารถสรุปไดดังนี้
1. ศึกษาคูมือครูเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรคของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2
2. ศึกษาแผนการจัดการเรียนรูเพื่อเปนแนวทางสําหรับการดําเนินการจัดการเรียนรูตาม
จุดประสงคที่กําหนด
3. จัดประสบการณหรือกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อใหนักเรียนไดรับรู มี
สวนรวมและมีอิสระในการแกไขอุปสรรคที่เกิดขึ้นมากที่สุด
4. ชี้แนะ กํากับ ฝกฝนและอํานวยความสะดวกใหนักเรียนไดเรียนรูตามขั้นตอนของ
รูปแบบการเรียนรู เพื่อใหเกิดทักษะตาง ๆ สําหรับเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
5. ใหความสําคัญกับพฤติกรรมใด ๆ ที่นักเรียนแสดงออกถึงการรับรูอุปสรรคและกําจัดการ
คิดเชิงวิบัติ ใหการเสริมแรงและใหกําลังใจกับนักเรียนเพื่อรักษาระดับการปฏิบัติกิจกรรมใหคงอยูและ
เพิ่มสูงขึ้น
6. จัดสถานการณการเรียน บรรยากาศ สภาพแวดลอม ทักษะและกิจกรรมที่เกี่ยวของใหเอื้อ
ตอการเรียนรูและการฝกฝนทักษะสําคัญของความสามารถในการเผชิญอุปสรรคใหมากที่สุด
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7. กระตุนใหนักเรียนแสดงพฤติกรรมใด ๆ ทันที เมื่อรับรูอุปสรรคที่เกิดขึ้นและกําจัดการคิด
เชิงวิบัติ
8. ใชคําถามกระตุนใหนักเรียนคิด วิเคราะห คนหา สํารวจและรวบรวมขอมูล เพื่อสงเสริม
การแกไขอุปสรรคและทําความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน
9. วัดผลการเรียนรูของนักเรียนตามที่กําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรู
7. บทบาทของผูเรียน
บทบาทของผู เ รี ย นสํ า หรั บ การจั ด การเรี ย นรู ด ว ยรู ป แบบการเรี ย นรู เ พื่ อ เสริ ม สร า ง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค สามารถสรุปไดดังนี้
1. ศึ ก ษาคู มื อ นั ก เรี ย นเพื่ อ ทํ า ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ รู ป แบบการเรี ย นรู เ พื่ อ เสริ ม สร า ง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2
2. ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู สืบคน สํารวจ สังเกตและรวบรวมขอมูล สรุปและ
ประเมินผลการเรียนรูสําหรับการสรางองคความรูดวยตนเอง
3. วิเคราะห วางแผน ดําเนินการและแกไขอุปสรรคดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไว
4. แลกเปลี่ยนและสะทอนความคิดของตนกับผูอื่น เพื่อใหไดคําตอบสําหรับการกําจัด
อุปสรรคใหหมดไป
5. แสดงพฤติกรรมใด ๆ เมื่อรับรูอุปสรรคที่เกิดขึ้นหรือเมื่อเกิดความคิดเชิงวิบัติ (การคิดที่
กอใหเกิดผลเสียกับตนเอง/เกินจริงและวิตกกังวลมากเกินไป)
6. ใชขอมูลจากแหลงเรียนรูตาง ๆ เพื่อใหเกิดประโยชนตอการเรียนรูและคนหาคําตอบเพื่อ
แกไข/เผชิญอุปสรรคอยางมีเหตุผลดวยการวิเคราะห คิดอยางรอบคอบและไตรตรองอยางถี่ถวน
7. มีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกับกลุม โดยใหความรวมมือ สนใจ เสนอความ
คิดเห็น รับผิดชอบและชวยเหลือกลุมใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดสําเร็จตามกําหนด
8. ให กํ า ลั ง ใจกั บ ตนเองและบุ ค คลอื่ น เสมอแม ผ ลการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมนั้ น จะไม ป ระสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายทีกําหนดไวก็ตาม
8. ผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรู
หลัก สู ตรกลุ ม สาระการเรีย นรู วิท ยาศาสตร ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 โรงเรีย นวั ดแจงรอ น
เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูตามมาตรฐาน
การเรียนรูชวงชั้นอันประกอบดวย 8 สาระ 13 มาตรฐาน โดยในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 นี้
กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูได ดังรายละเอียดในตาราง

ผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรู ภาคเรียนที่ 1
กลุมสาระการเรียนรูว ิทยาศาสตร ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6
มาตรฐาน ว 1.1

เขาใจหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชวี ิต ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของระบบตาง ๆ ของสิ่งมีชวี ิตทีท่ ํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งทีเ่ รียนรูแ ละนําความรูไ ปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 2
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
2. สํารวจ ตรวจสอบ สืบคนขอมูล อภิปรายและ
สืบคนขอมูลและอธิบายการทํางานของอวัยวะตาง ๆ
อธิบายการทํางานที่สัมพันธกันของอวัยวะตาง ๆ ของ ของสัตวที่สัมพันธกัน เชน การหายใจ การเคลื่อนที่
สัตว ปจจัยบางประการที่จําเปนตอการเจริญเติบโต
วัฏจักรชีวิต การสืบพันธ พฤติกรรมของสัตวและการ
นําความรูไปใช

4. สืบคนขอมูล อภิปรายและอธิบายการทํางาน
รวมกันของระบบตาง ๆ ของรางกายมนุษยที่ทําให
ดํารงชีวิตไดอยางปกติและการเจริญเติบโตจากวัย
แรกเกิดจนถึงวัยผูใหญ รวมทั้งผลของการไดรับสาร
บางชนิดที่มีตอการทํางานของระบบในรางกายและ
การนําความรูไปใชปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง

1. สืบคนขอมูล อภิปรายการทํางานที่สัมพันธกันของ
ระบบตาง ๆ และเขียนแผนภาพแสดงอวัยวะภายใน
ของรางกายมนุษยในระบบหายใจ ระบบยอยอาหาร
ระบบขับถาย ระบบหมุนเวียนโลหิต
2. ทดลองและอธิบายการเตนของชีพจรกอนและหลัง
การออกกําลังกายที่มีความสัมพันธกับระบบตาง ๆ
ของรางกายมนุษย

สาระการเรียนรู
หนวยการเรียนรู
1. ชนิดและประเภทของสัตวมีกระดูกสันหลังและไมมี 2. ชีวิตสัตว
กระดูกสันหลัง
2. การเจริญเติบโต การสืบพันธุและการดํารงชีวิตของ
สัตวมีกระดูกสันหลังและไมมีกระดูกสันหลัง
3. การทํางานของอวัยวะและระบบตาง ๆ ของสัตว
4. วงจรชีวิตของสัตวมีกระดูกสันหลังและไมมีกระดูก
สันหลัง
5. ประโยชนและโทษของสัตวมีกระดูกสันหลังและไม
มีกระดูกสันหลัง
1. รางกายมนุษย
1. การทํางานของระบบตาง ๆ ในรางกาย
2. ความสัมพันธของระบบตาง ๆ ในรางกาย
3. การปฏิบัติตนเพื่อใหระบบตาง ๆ ในรางกายทํางาน
ไดตามปกติและประสานสัมพันธกัน
1. อัตราการเตนของหัวใจ
2. การวัดอัตราการเตนของหัวใจ

245

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 2

ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
สาระการเรียนรู
3. อธิบายการเจริญเติบโตของรางกายจากวัยแรกเกิด 1. การเปลี่ยนแปลงรูปรางของรางกายในระหวางการ
จนถึงวัยผูใหญ แสดงความปรารถนาที่จะดูแลและ
เจริญเติบโต
ปฏิบัติตอผูอื่นอยางถูกตองและมีคุณธรรม
2. การใชเครื่องมือวัดสวนสูง ชั่งน้ําหนักและเก็บ
รวบรวมขอมูล
3. หลักปฏิบัติเพื่อใหรางกายเจริญเติบโต
4. วิธีปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการ
เจริญเติบโตของรางกาย
4. สืบคนขอมูลและอธิบายผลของสารบางชนิด
1. ชื่อและชนิดของสิ่งเสพติด
รวมทั้งสารเสพติดตอการทํางานของระบบตาง ๆ ของ 2. โทษและขอเสียของสิ่งเสพติด
รางกายและเสนอแนวทางในการปองกันตนเองและ
รวมมือรณรงคปองกันสารเสพติด

หนวยการเรียนรู
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มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสิง่ แวดลอมในทองถิ่น ความสัมพันธระหวางสิง่ แวดลอมกับสิ่งมีชวี ิต ความสัมพันธระหวางสิง่ มีชวี ิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 2
1. สังเกต สํารวจ ตรวจสอบ อภิปรายและอธิบาย
ความสัมพันธของกลุมสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยูตาง ๆ
เขียนแผนภาพแสดงโซอาหารและอธิบาย
ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับการดํารงชีวิต
ของสิ่งมีชีวิต

ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
1. สํารวจสิ่งมีชีวิตแตละแหลงที่อยูของทองถิ่น
อธิบายความสัมพันธของกลุมสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู
รวมกัน และอธิบายความสัมพันธระหวาง
สภาพแวดลอมกับการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต

2. สํารวจ สืบคนขอมูล เขียนแผนภาพและอธิบายโซ
อาหารของสิ่งมีชีวิตในแตละแหลงที่อยู

สาระการเรียนรู
1. ลักษณะสิ่งแวดลอมในทองถิ่นของตน
2. การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในทองถิ่น
3. การจัด การใชและพฒนาสิ่งแวดลอมในทองถิ่น
อยางถูกตองและไมถูกตอง
4. ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชวี ิตกับสิ่งแวดลอมที่มี
ในทองถิ่น
5. การดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดลอมที่
แตกตางกัน
6. การสํารวจ สังเกตและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
สิ่งมีชีวิตที่มีความสันพันธกันในสิ่งแวดลอมเดียวกัน
และแตกตางกัน
7. ประโยชนของสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยูตาง ๆ ใน
ทองถิ่นที่มีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
8. ประโยชนของการอาศัยอยูรวมกันของสิ่งมีชีวิตใน
ทองถิ่น
1. ลักษณะหวงโซอาหารที่มีในทองถิ่น
2. ลักษณะหวงโซอาหารของปรสิตที่มีในทองถิ่น

หนวยการเรียนรู
3. สิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดลอม
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มาตรฐาน ว 2.2 เขาใจความสัมพันธของทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติในระดับทองถิน่ ประเทศและโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ
จิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งทีเ่ รียนรู นําความรูไปใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นอยางยัง่ ยืน
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 2
1. สังเกต สํารวจ ตรวจสอบ อภิปรายและอธิบาย
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น ผลของการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม
โดยธรรมชาติและตัวมนุษย แสดงแนวคิดและรวม
ปฏิบัติในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
1. สํารวจและอธิบายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติใน
ทองถิ่น การใชทรัพยากรธรรมชาติของคนในทองถิ่น
ขอจํากัดของทรัพยากรกับความตองการของมนุษย
2. เสนอโครงการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในทองถิ่น

สาระการเรียนรู
1. ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่มีตอ
สิ่งมีชีวิต
2. การรวบรวมขอมูลความสําคัญของที่มีตอสิ่งมีชีวิต
3. ประโยชนของทรัพยากรธรรมชาติที่มีตอสิ่งมีชีวิต
1. วิธีการปฏิบัติเพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใน
ทองถิ่น
2. ผลเสียของการทิ้งขยะไมเปนที่
3. การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับขยะกับคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในทองถิ่น
4. วิธีการกําจัดขยะในทองถิ่น
5. ประโยชนของการทิ้งขยะใหเปนที่
6. วิธีการนํากระดาษมาใชใหม
7. ประโยชนของการนํากระดาษมาใชใหม

หนวยการเรียนรู
3. สิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดลอม
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9. ผังมโนทัศนสาระการเรียนรู
ผังมโนทัศนสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดแจงรอน เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550
กําหนดหนวยการเรียนรู 3 หนวย โดยมีสาระการเรียนรูทั้งสิ้น 20 สาระ ดังรายละเอียด
ระบบขับถาย

ระบบหายใจ

ประโยชนของการขับถายของเสียตอสุขภาพ

อัตราการเตนของหัวใจ

การเจริญเติบโตของรางกาย

ระบบหมุนเวียนโลหิต
การนํากระดาษมาใชใหม

ระบบยอยอาหาร

หนวยที่ 1
รางกายมนุษย

ความสัมพันธของระบบตาง ๆ ในรางกาย
สิ่งเสพติด

ขยะกับคุณภาพสิ่งแวดลอม

อากาศกับคุณภาพชีวิต

ภาคเรียนที่ 1

คุณภาพแหลงน้ําในทองถิ่น

หนวยที่ 3
สิ่งมีชวี ิตกับสิ่งแวดลอม

ปาไมและสัตวปา
ปาไมกับความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต

สิ่งแวดลอมในทองถิ่นของเรา

สัตวมีกระดูกสันหลัง

หนวยที่ 2
ชีวิตสัตว

ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยูตาง ๆ

ปลา
สัตวครึ่งน้ําครึ่งบก
สัตวเลื้อยคลาน

ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูรวมกัน
ประชากรมนุษยกับทรัพยากรธรรมชาติ
การพรางตัวของสิ่งมีชีวิตบางชนิด

สัตวไมมีกระดูกสันหลัง
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม

สัตวเลี้ยงลูกดวยนม
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การดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน

สัตวปก
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10. อธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่
1 โรงเรียนวัดแจงรอน เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยใชเวลาเรียนตลอดภาคเรียน 60
ชั่วโมง กําหนดใหนักเรียนไดศึกษา วิเคราะห สืบคน สํารวจ สังเกต รวบรวมขอมูลและอภิปราย
เกี่ยวกับ อวัยวะและการทํางานในระบบตาง ๆ ของรางกายมนุษย ไดแก ระบบยอยอาหาร ระบบ
หมุนเวียนโลหิต อัตราการเตนของหัวใจ ระบบหายใจ ระบบขับถาย ประโยชนของการขับถายของ
เสียตอสุขภาพ ความสัมพันธของระบบตาง ๆ ในรางกาย การเจริญเติบโตของรางกาย ผลของสิ่งเสพ
ติดตอการทํางานของระบบตาง ๆ ของรางกาย อวัยวะและการทํางานในระบบตาง ๆ ของรางกายสัตว
ที่มีกระดูกสันหลัง ไดแก ปลา สัตวครึ่งน้ําครึ่งบก สัตวเลื้อยคลาน สัตวปก สัตวเลี้ยงลูกดวยนม
และสัตวที่ไมมีกระดูกสันหลัง สิ่งแวดลอมในทองถิ่นของเรา ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยู
ตาง ๆ ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูรวมกัน ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม
การดํ า รงชี วิ ต ของ สิ่ ง มี ชี วิ ต ในสภาพแวดล อ มที่ แ ตกต า งกัน การพรางตั ว ของสิ่ง มีชี วิ ต บางชนิ ด
ประชากรมนุษยกับทรัพยากรธรรมชาติ ปาไมกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ปาไมและสัตวปา
คุณภาพแหลงน้ําในทองถิ่น
11. หนวยการเรียนรู
หนวยการเรียนรูสําหรับการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถ
ในการเผขิญอุปสรรคนี้ จัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรในระดับชั้นประถมศึกษาปที่
6 ตามหลักสูตรของโรงเรียนวัดแจงรอน เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ซึ่งกําหนดเวลาสําหรับ
การเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 จํานวน 20 สัปดาห รวม 60 ชั่วโมง ดังรายละเอียด

หนวยการเรียนรู ภาคเรียนที่ 1
กลุมสาระการเรียนรูว ิทยาศาสตร
หนวยการเรียนรู 3 หนวย
หนวยการ
เรียนรู

สัปดาห

-

1-2

1

3-7

ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6
จํานวน 20 สัปดาห รวม 60 ชัว่ โมง
ชื่อหนวยการเรียนรู

ปฐมนิเทศ และเรียนรูรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรค
รางกายมนุษย
- ระบบยอยอาหาร
- ระบบหมุนเวียนโลหิต
- อัตราการเตนของหัวใจ

เวลา
(ชั่วโมง)
6
(15)
2
1
1

251

หนวยการเรียนรู ภาคเรียนที่ 1 (ตอ)
กลุมสาระการเรียนรูว ิทยาศาสตร
หนวยการเรียนรู 3 หนวย
หนวยการ
เรียนรู

สัปดาห

2

8 - 11

3

11 - 20

ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6
จํานวน 20 สัปดาห รวม 60 ชัว่ โมง
ชื่อหนวยการเรียนรู

- ระบบหายใจ
- ระบบขับถายของเสีย
- ประโยชนของการขับถายของเสียตอสุขภาพ
- ความสัมพันธของระบบตาง ๆ ในรางกาย
- การเจริญเติบโตของรางกาย
- สิ่งเสพติด
ชีวิตสัตว
- สัตวมีกระดูกสันหลัง
ปลา
สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา
สัตวเลื้อยคลาน
สัตวปก
สัตวเลี้ยงลูกดวยนม
- สัตวไมมีกระดูกสันหลัง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม
- สิ่งแวดลอมในทองถิ่นของเรา
- ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยูตาง ๆ
- ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูรวมกัน
- ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม
- การดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน
- การพรางตัวของสิ่งมีชีวิตบางชนิด
- ประชากรมนุษยกับทรัพยากรธรรมชาติ
- ปาไมกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
- ปาไมและสัตวปา
- คุณภาพแหลงน้ําในทองถิ่น
- ขยะกับคุณภาพสิ่งแวดลอม
- การผลิตกระดาษใชใหม (รีไซเคิล)
- อากาศกับคุณภาพชีวิต
รวม

เวลา
(ชั่วโมง)
2
2
1
2
2
2
(11)
1
2
1
2
1
2
2
(28)
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
60
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12. แผนการจัดการเรียนรู
แผนการจั ดการเรี ย นรูเ ป นเครื่ อ งมือ สํา คัญ ที่ชว ยใหครู ไ ด เตรี ย มความพร อ มด า นความรู
กระบวนการจัดการเรียนรู สื่อหรือแหลงเรียนรูและการประเมินผลการเรียนรูสําหรับการจัดการเรียนรู
ใหกับนักเรียนในแตละครั้ง สรางความมั่นใจและพิจารณาเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย ความสนใจ
และความตองการของนักเรียน เพื่อนักเรียนจะไดรับประโยชนจากการจัดการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ
อีกทั้งแผนการจัดการเรียนรูยังชวยเพิ่มประสิทธภาพในการจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนไดอีกดวย ซึ่ง
แผนการจั ด การเรี ย นรู ต ามรู ป แบบการเรี ย นรู เ พื่ อ เสริ ม สร า งความสามารถในการเผชิ ญ อุ ป สรรค
ประกอบดวย ชื่อหนวยการเรียนรู เวลาที่ใช สาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคการ
เรียนรู สาระการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรู สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล
และบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู ดังตัวอยาง
ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูว ิทยาศาสตร
หนวยที่ 1 เรื่อง รางกายมนุษย
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ระบบยอยอาหาร

ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6
เวลา 16 ชั่วโมง
เวลา 2 ชั่วโมง

1. สาระสําคัญ
การยอยอาหารเปนการเปลี่ยนแปลงขนาดโมเลกุลของอาหารใหเล็กลงดวยการยอย แลวดูด
ซึมสารอาหารไปเลี้ยงยังสวนตาง ๆ ของรางกาย ระบบการยอยอาหารประกอบดวย ปาก หลอด
อาหาร กระเพาะอาหาร ลําไสเล็กและลําไสใหญ
2. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
สืบคนขอมูล อภิปรายการทํางานที่สัมพันธกันของระบบตาง ๆ และเขียนแผนภาพแสดง
อวัยวะภายในของรางกายมนุษยในระบบหายใจ ระบบยอยอาหาร ระบบขับถาย ระบบหมุนเวียน
โลหิต (ว 1.1-4)
3. จุดประสงคการเรียนรู
3.1 ปฏิบัติกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคได
3.2 อธิบายหนาที่การทํางาน วิธีการปองกันและบํารุงรักษาและประโยชนของอวัยวะระบบ
ยอยอาหารได
3.3 พึงพอใจในรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
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4. สาระการเรียนรู
4.1 หนาที่ของอวัยวะยอยอาหาร
4.2 การทํางานของระบบยอยอาหาร
4.3 การปองกันและบํารุงรักษาระบบยอยอาหาร
4.4 ประโยชนของอวัยวะระบบยอยอาหาร
5. การจัดกระบวนการเรียนรู
ขั้นที่ 1 ระลึกรูอุปสรรค (Realizing the obstacles)
1. นักเรียนดูรูปภาพเกี่ยวกับระบบยอยอาหาร ครูซักถามเกี่ยวกับภาพที่เห็น เชน ภาพ
ที่เห็นไดแกอวัยวะใดและมีหนาที่อะไร เมื่อเรารับประทานอาหารจะเริ่มยอยที่สวนใดกอนและสิ้นสุดที่
ใด หรือระบบยอยอาหารประกอบดวยอวัยวะใดบาง เปนตน
2. ครูเสนอประเด็นปญหาที่นักเรียนตองทําการศึกษาคนควาเพิ่มเติม “กระบวนการ
ยอยอาหารของรางกายเปนอยางไร อวัยวะใดบางที่เกี่ยวของ แตละอวัยวะนั้นมีหนาที่อยางไร การ
ปองกันและบํารุง รักษาระบบยอยอาหาร และประโยชนของระบบยอยอาหาร” (นักเรียนแสดง
พฤติกรรมใด ๆ ออกมา เพื่อแสดงใหเห็นวาไดรับรูถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้น และแสดงพฤติกรรมใด ๆ ทุก
ครั้งที่รับรูวามีอุปสรรคเกิดขึ้นตลอดเวลาที่ปฏิบัติกิจกรรม)
3. ครูกระตุนใหนักเรียนบอกถึงประเด็นปญหาที่ตนตองศึกษาคนควา (อุปสรรค) และ
ระดับของความยาก-งายของประเด็นปญหานั้น รวมถึงบอกวาตนเองจะสามารถจัดกระทําตอประเด็น
ปญหานั้นไดอยางไร ดวยการใชคําถามนําและใหการเสริมแรงทางบวกกับนักเรียนเพื่อชวยใหนักเรียน
สามารถระลึกรูถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นได (ครูไมจําเปนตองถามนักเรียนทุกคนแตอาจใหนักเรียนเขียนลง
ในใบงานก็ไดเชนกัน) ระหวางนักเรียนแสดงพฤติกรรม ครูและผูสังเกตการณบันทึกพฤติกรรมของ
นักเรียนในแบบบันทึกพฤติกรรม
ขั้นที่ 2 สืบหาสาเหตุ (Finding out the primary causes)
1. นักเรียนแบงกลุมดวยการนับเลข นักเรียนที่นับเลขเดียวกันอยูกลุมเดียวกัน แลวแต
ละกลุมสงตัวแทนจับสลากหัวขอการศึกษาคนควา
2. นักเรียนบอกสาเหตุและความรับผิดชอบของตนเองในการศึกษาคนควาตามประเด็น
ที่จับฉลากไดตอกลุมทีละคนจนครบทุกคน ระหวางที่นักเรียนแตละคนบอกถึงสาเหตุและความ
รับผิดชอบของตนเองตออุปสรรค เลขาฯกลุมแตละกลุมบันทึกในใบงาน 1
3. นั ก เรี ย นร ว มกั น วิ เ คราะห ห าสาเหตุ ที่ แ ท จ ริ ง ของอุ ป สรรค และระบุ ห น า ที่ ค วาม
รับผิดชอบของสมาชิกของกลุม (นักเรียนกลุมที่ไมสามารถวิเคราะหหาสาเหตุได ครูควรแนะนําให
นักเรียนคนควาขอมูลเพิ่มเติม)
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ขั้นที่ 3 กําหนดเปาหมาย (Assigning the goal)
1. ครูซักถามความเขาใจเกี่ยวกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบของตนเอง พรอมกําชับ
และใหกําลังใจกับนักเรียนวาเปนการปฏิบัติเพื่อเรียนรูในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเทานั้น หาก
นักเรียนมีความวิตกกังวลและคิดในดานลบเกี่ยวกับการศึกษาคนควา (อุปสรรค) หรือภาระหนาที่
ความรับผิดชอบของตน ใหนักเรียนดีดหนังยางที่ขอมือของตนเองเพื่อหยุดการคิดนั้น (หากเกิดการ
คิดเชนนี้อีกในระหวางการเรียนรูในชวงอื่น ๆ ก็ใหปฏิบัติเชนเดียวกันทุกครั้ง)
2.
นักเรียนแตละคนบอกสิ่งที่ตนเองคิดเกี่ยวกับประเด็นปญหา (อุปสรรค) และ
ภาระหนาที่ของตนเองตอสมาชิกในกลุม ครูซักถามวา สิ่งที่นักเรียนคิดนั้นเกินความเปนจริงที่เกิดขึ้น
หรือไม นักเรียนตรวจสอบสิ่งที่ตนเองคิดอีกครั้ง (ดีดหนังยางหากคิดวาตนเองคิดเกินจริง)
3. นักเรียนรวมกันกําหนดเปาหมาย คนหาและกําหนดแนวทางการศึกษาคนควา และ
เลือกแนวทางการศึกษาคนควาที่ตนสามารถปฏิบัติได แลวบันทึกลงในใบงาน 1
ขั้นที่ 4 ปฏิบัติการ (Taking action)
1. นักเรียนแตละคนตรวจสอบขอมูลที่ตนเองมีและแนวทางการศึกษาคนควาของตนเอง
อีกครั้ง
2. นักเรียนวางแผนการดําเนินงานดวยการเลือกแนวทางการศึกษาคนควาดวยการจด
รายการปฏิบัติที่ตนเองตองกระทําตามลําดับอยางละเอียด พรอมระบุวัน เวลาและสถานที่ใหชัดเจน
แลวบันทึกลงในใบงาน 2
3. นักเรียนลงมือศึกษาคนควาตามภาระหนาที่ความรับผิดชอบของตนเองเพื่อทําความ
กระจางในประเด็นปญหานั้น โดยการปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไวอยางเครงครัด และบันทึกผล
การปฏิบัติลงในใบงาน 2
ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินผล (Summarizing and Assessing)
1. นั ก เรี ย นแต ล ะคนนํ า สิ่ ง ที่ ไ ด จ ากการปฏิ บั ติ ต ามแนวทางที่ กํ า หนดเสนอต อ กลุ ม
จากนั้นนักเรียนรวมกันสรุปขอมูลที่ไดรับจากสมาชิกทั้งหมด แลวนําเสนอผลงานซึ่งเปนผลจากการ
สืบคนตอสมาชิกกลุมอื่น ๆ หนาชั้นเรียน
2. นักเรียนและครูรวมกันอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและสรุปความรู
เกี่ยวกับระบบยอยอาหาร
3. นักเรียนแตละคนประเมินผลการปฏิบัติงานของตนและของกลุม ครูประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของกลุม พรอมทั้งใหการเสริมแรงทางบวกกับนักเรียนทุกกลุม (อยูกับดุลพินิจของครู)
นักเรียนทุกคนฝกใหการเสริมแรงแกตนเองดวยการสูดลมหายใจลึก ๆ แลวยิ้มใหกับตนเองและเพื่อนที่
อยูขาง ๆ
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6. สื่อ/แหลงเรียนรู
6.1 รูปภาพประกอบการศึกษาเกีย่ วกับระบบการยอยอาหาร
6.2 หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพนื้ ฐานวิทยาศาสตรและหนังสืออานเพิม่ เติมในหองสมุด
6.3 ใบความรู เรื่อง ระบบยอยอาหาร
6.4 ใบงาน 1 เรื่อง สาเหตุ ภาระหนาที่ เปาหมายและแนวทางแกไข
6.5 ใบงาน 2 เรื่อง การดําเนินการ
7. การวัดและประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
ตรวจผลงาน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
แบบประเมินการรายงาน

เกณฑการวัดและประเมินผล
ผานเกณฑระดับปานกลางขึ้นไป
ผานเกณฑระดับพอใชขึ้นไป

8. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู
ผลการจัดการเรียนรู
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ปญหา/อุปสรรค
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...................................................ผูสอน
(...............................................)
วันที.่ ............เดือน....................พ.ศ. ...............
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ชื่อ ด.ช./ด.ญ. .................................สกุล..............................................
ชั้น ป. 6/........... เลขที.่ ...........................

โดย.....
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นางภิญญาพัชญ ปลากัดทอง
นิสิตปริญญาเอก สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เกณฑในการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (ตอ)

คํานํา
คูมือนักเรียนสําหรับรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคสําหรับนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 ฉบับนี้ เปนเครื่องมือประกอบการจัดการ
เรียนรูชิ้นหนึ่งในการทําปริญญานิพนธหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) สาขาการ
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู
เพื่ อ เสริ ม สร า งความสามารถในการเผชิ ญ อุ ป สรรคของนั ก เรี ย นระดั บ ช ว งชั้ น ที่ 2 (A
DEVELOPMENT OF THE LEARNING MODEL FOR ENHANCING ADVERSITY
QUOTIENT OF THE SECOND LEVEL STUDENTS) โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหนักเรียนได
เขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคใหนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งจัดการเรียนรูตามเนื้อหาใน
กลุม สาระการเรี ยนรู วิ ท ยาศาสตร เนน ทัก ษะเพื่อ เสริม สรา งความสามารถในการเผชิ ญ
อุปสรรค 4 องคประกอบ การแกปญหาและการทํางานเปนกลุม ดวยกิจกรรมที่หลากหลาย
และเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะทําใหนักเรียนเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการ
เรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 และ
บันทึกพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับตนเอง ได ซึ่งเปนจะสงผลตอการเรียนและการดําเนินชีวิตของ
นักเรียนทั้งในปจจุบันและอนาคตตอไป

พฤติกรรม

เกณฑการสังเกต

1 1 . ว า ง แ ผ น ก า ร นักเรียนสามารถวางแผนการดํ า เนิ น การแก ไ ขอุปสรรคที่เกิดขึ้น ได
ดําเนินการแกไข
อยางเปนระบบดวยการจด จัดและเรียงลําดับรายการปฏิบัติพรอม
ระบุวันเวลาดําเนินการได
12. ปฏิบัติตามแนวทางที่ นักเรียนสามารถปฏิบัติตามแผนการที่กําหนดไว ดวยการเขียนหรือ
กําหนด
การพูดได
13. สรุปผลการปฏิบัติ
นั ก เรี ย นสามารถบอกผลการปฏิ บั ติ ภ ายหลั ง การดํ า เนิ น การตาม
แผนการที่กําหนด ดวยการเขียนหรือการพูดได
14. ประเมินผลการปฎิบัติ นั ก เรี ย นบอกได ว า การปฏิ บั ติ ที่ ไ ด ก ระทํ า ไปแล ว นั้ น สามารถทํ า ให
อุปสรรคที่เกิดขึ้นหมดไปไดหรือไม ดวยการเขียนหรือการพูด

คําที่เกี่ยวของ
อุปสรรค หมายถึง สิ่งที่ขัดขวางไมใหนกั เรียนกระทําการใด ๆ ใหสําเร็จไดโดยงาย
สาเหตุที่แทจริงของอุปสรรค หมายถึง ตนเหตุทที่ ําใหอุปสรรคเกิดขึ้นกับนักเรียน
ซึ่งไดจากการวิเคราะหหรือสังเคราะหดวยตนเอง
ความคิดเชิงวิบัติ หมายถึง การคิดทีก่ อใหเกิดผลเสียกับตนเอง ซึง่ ไมเปนความจริง
หรือวิตกกังวลถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตมากเกินไป

ภิญญาพัชญ ปลากัดทอง
ผูวิจัย
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เกณฑในการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
หลักการ/แนวคิด
พฤติกรรม
1. แสดงพฤติ ก รรมทั น ที
เมื่อรูวามีอุปสรรค
2. บอกไดวาเกิดอุปสรรค
ใดขึ้น
3. บอกระดั บ ความยากงายของอุปสรรค
4. วิ เ คราะห ส าเหตุ ข อง
อุปสรรค
5. บอกความรั บ ผิ ด ชอบ
ตออุปสรรค
6 . แ ย ก ค ว า ม จ ริ ง ความคิดเกี่ยวกับอุปสรรค
7. แสดงพฤติ ก รรมเพื่ อ
ระงับการคิดเชิงวิบัติ

เกณฑการสังเกต
นักเรียนแสดงพฤติกรรมใด ๆ เพื่อแสดงใหรูวาตนเองไดรับรูวาเกิดอุปสรรค
ขึ้นแลว
นักเรียนบอกเกี่ยวกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นไดวาคืออะไร โดยอาจบอกกับ
เพื่อนนักเรียนคนอื่น ๆ ในขณะปฏิบัติกิจกรรมหรือเมื่อครูซักถาม
นักเรียนบอกไดวาอุปสรรคที่เกิดขึ้นนั้น ตนเองรูสึกวามีความยาก-งาย
เพียงใด
นักเรียนวิเคราะหหาสาเหตุของอุปสรรคที่เกิดขึ้นได ซึ่งแสดงออกไดดวย
การเขียนหรือการพูด
นักเรียนบอกเกี่ยวกับความรับผิดชอบของตนเองตออุปสรรคที่เกิดขึ้นได

นักเรียนสามารถบอกไดวาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและสิ่งใดเปนเพียงความคิดหรือ
ความวิตกกังวลเกี่ยวกับอุปสรรคที่เกิดขึ้น
นักเรียนแสดงพฤติกรรมใด ๆ ขึ้นเพื่อหยุดการคิดที่กอใหเกิดผลเสียกับ
ตนเอง ซึ่งไมเปนความจริงหรือวิตกกังวลถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตมาก
เกินไป
8. กํ าหนดเปาหมายเพื่อ นักเรียนสามารถกําหนดเปาหมายเพื่อแกไขใหอุปสรรคหมดสิ้นไปได โดย
แกไขอุปสรรค
อาจแสดงออกดวยการเขียนหรือการพูด
9. ระบุ แ นวทางแก ไ ข นักเรียนสามารถบอกแนวทางการแกไขอุปสรรคที่เกิดขึ้น ดวยการเขียน
อุปสรรคที่เกิดขึ้น
หรือการพูดได ซึ่งแนวทางการแกไขอาจกระทําไดหลายวิธีดวยกัน
10. เลื อ กแนวทางแก ไ ข นักเรียนสามารถเลือกแนวทางที่คาดวาจะสามารถแกไขอุปสรรคที่เกิดขึ้น
อุปสรรค
ดวยการเขียนหรือการพูดได

รู ป แบบการเรี ย นรู เ พื่ อ เสริ ม สร า งความสามารถในการเผชิ ญ อุ ป สรรคของ
นักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 ถือไดวาเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นนี้เปนการบูร
ณาการระหวางทฤษฎีทางตะวันตกและตะวันออกที่เนนผูเรียนเปนผูใชประสาทสัมผัสในการ
รับรูอุปสรรค ใชสติปญญาในการคนหาสาเหตุ ทําความเขาใจกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นและกําจัด
ความคิดเชิงวิบัติ กําหนดเปาหมายในการแกไขอุปสรรค วางแผนการดําเนินงาน ปฏิบัติตาม
แผน สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง รวมถึงการใหกําลังใจกับตนเองเสมอแมไม
สามารถปฏิบัติงานใหบรรลุความสําเร็จได โดยทั้งนี้นักเรียนจะตองมีสวนรวมในกิจกรรมการ
เรียนรูทุกขั้นตอนอยางใกลชิด กระตือรือรนและแสดงพฤติกรรมใด ๆ ทันทีเมื่อรับรูอุปสรรคหรือ
เกิดการคิดเชิงวิบัติ ซึ่งจัดการเรียนรูใหนักเรียนไดเปนผูสรางองคความรูและปฏิบัติดวยตนเอง
โดยใชการคิดขั้นสูงสําหรับการคนหาสาเหตุและแกไขอุปสรรค การจัดการเรียนรูดวยรูปแบบ
การเรียนรูเพื่อสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคนี้กระทําในกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ซึ่งใชกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายจึงเหมาะสมสําหรับการสรางทักษะสําคัญ
ตาง ๆ ของความสามารถในการเผชิญอุปสรรคใหเกิดขึ้นกับนักเรียน อีกทั้งสาระในแตละหนวย
การเรียนรูยังเปนเรื่องเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนเรื่องใกลตัวและนักเรียนสามารถ
นําความรูไปประยุกตใชในการดํา เนิน ชีวิตประจําวันและเตรียมพรอ มสําหรับการเผชิญกับ
อุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางรวดเร็วในปจจุบันไดอีกดวย
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แบบสังเกตพฤติกรรมตนเอง (ตอ)
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียน.......
มี ค วามสามารถในการเผชิ ญ
อุปสรรค (Adversity Quotient)
เพิ่มขึ้น

มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ค ว บ คุ ม
(Control) สาเหตุและความรับผิดชอบ
(Origin and Ownership) ความ
เขาใจ (Reach)
และความอดทน

วัน/เดือน/ป
พฤติกรรม
แสดงพฤติกรรมทันทีเมื่อรูวามีอุปสรรค
บอกไดวาเกิดอุปสรรคใดขึ้น
บอกระดับความยาก-งายของอุปสรรค
วิเคราะหสาเหตุของอุปสรรค
บอกความรับผิดชอบตออุปสรรค
แยกความจริง-ความคิดเกี่ยวกับอุปสรรค
แสดงพฤติกรรมเพื่อระงับการคิดเชิงวิบัติ
กําหนดเปาหมายเพื่อแกไขอุปสรรค
ระบุแนวทางแกไขอุปสรรคที่เกิดขึ้น
เลือกแนวทางแกไขอุปสรรค
วางแผนการดําเนินการแกไข
ปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนด

มีทักษะในการสืบคน สํารวจ สังเกตและ
รวบรวมขอมูล สําหรับการสรางองค
ความรู การแกปญหา การทํางานเปน
กลุม การสื่อสาร การสรุปและการ
ประเมิน

สรุปผลการปฏิบัติ

มีความรูตามเนื้อหาใน
กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร

ประเมินผลการปฎิบัติ

รวม
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วัน/เดือน/ป
แสดงพฤติกรรมทันทีเมื่อรูวามีอุปสรรค
บอกไดวาเกิดอุปสรรคใดขึ้น
วิเคราะหสาเหตุของอุปสรรค
บอกความรับผิดชอบตออุปสรรค
แยกความจริง-ความคิดเกี่ยวกับอุปสรรค
กําหนดเปาหมายเพื่อแกไขอุปสรรค
เลือกแนวทางแกไขอุปสรรค
วางแผนการดําเนินการแกไข
สรุปผลการปฏิบัติ
ประเมินผลการปฎิบัติ

รวม

รูปแบบการเรียนรู

ปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนด

ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินผล

ระบุแนวทางแกไขอุปสรรคที่เกิดขึ้น

ขั้นที่ 4 ปฏิบัติการ

แสดงพฤติกรรมเพื่อระงับการคิดเชิงวิบัติ

ขั้นที่ 3 กําหนดเปาหมาย

บอกระดับความยาก-งายของอุปสรรค

ขั้นที่ 2 สืบหาสาเหตุ

พฤติกรรม

ขั้นที่ 1 ระลึกรูอุปสรรค

แบบสังเกตพฤติกรรมตนเอง (ตอ)
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4. แลกเปลี่ยนและสะทอน
ความคิ ด ของตนกั บ ผู อื่ น
เพื่อใหไดคําตอบสําหรับการ
กําจัดอุปสรรคใหหมดไป

3. วิเคราะห วางแผน
ดําเนินการและแกไข
อุปสรรคดวยวิธีการที่
หลากหลายเพือ่ บรรลุ
เปาหมายที่กาํ หนดไว

แบบสังเกตพฤติกรรมตนเอง (ตอ)
วัน/เดือน/ป
พฤติกรรม
แสดงพฤติกรรมทันทีเมื่อรูวามีอุปสรรค
บอกไดวาเกิดอุปสรรคใดขึ้น
บอกระดับความยาก-งายของอุปสรรค
บอกความรับผิดชอบตออุปสรรค
แยกความจริง-ความคิดเกี่ยวกับอุปสรรค
แสดงพฤติกรรมเพื่อระงับการคิดเชิงวิบัติ
กําหนดเปาหมายเพื่อแกไขอุปสรรค
ระบุแนวทางแกไขอุปสรรคที่เกิดขึ้น
เลือกแนวทางแกไขอุปสรรค
วางแผนการดําเนินการแกไข
ปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนด

1. ศึกษาคูมอื นักเรียน
เพื่อทําความเขาใจ
เกี่ยวกับรูปแบบการ
เรียนรู

2. ลงมื อ ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมการ
เรี ย นรู สื บ ค น สํ า รวจ สั ง เกต
และรวบรวมข อ มู ล สรุ ป และ
ประเมินผลการเรียนรูสําหรับการ
สรางองคความรูดวยตนเอง

บทบาทของผูเรียน

วิเคราะหสาเหตุของอุปสรรค

สรุปผลการปฏิบัติ
ประเมินผลการปฎิบัติ

รวม
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แสดงพฤติกรรมทันทีเมื่อรูวามีอุปสรรค
บอกไดวาเกิดอุปสรรคใดขึ้น

บอกระดับความยาก-งายของอุปสรรค

วิเคราะหสาเหตุของอุปสรรค

บอกความรับผิดชอบตออุปสรรค

แสดงพฤติกรรมเพื่อระงับการคิดเชิงวิบัติ

กําหนดเปาหมายเพื่อแกไขอุปสรรค

ระบุแนวทางแกไขอุปสรรคที่เกิดขึ้น

เลือกแนวทางแกไขอุปสรรค

วางแผนการดําเนินการแกไข

ปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนด

สรุปผลการปฏิบัติ

ประเมินผลการปฎิบัติ

รวม
8. ใหกําลังใจกับตนเองและ
บุคคลอื่นเสมอแมผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมนั้นจะไม
ประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายทีกาํ หนดไวก็ตาม

7. มีสว นรวมในการปฏิบัตกิ ิจกรรม
รวมกับกลุม โดยใหความรวมมือ
สนใจ เสนอความคิดเห็น รับผิดชอบ
และชวยเหลือกลุมใหสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมไดสําเร็จตามกําหนด

พฤติกรรม

6. ใชขอมูลจากแหลงเรียนรูตาง ๆ เพื่อให
เกิ ด ประโยชน ต อ การเรี ย นรู แ ละค น หา
คํ า ตอบเพื่ อ แก ไ ข/เผชิ ญ อุ ป สรรคอย า งมี
เหตุผลดวยการวิเคราะห คิดอยางรอบคอบ
และไตรตรองอยางถี่ถวน

วัน/เดือน/ป

5. แสดงพฤติกรรมใด ๆ เมือ่ รับรู
อุปสรรคที่เกิดขึ้นหรือเมื่อเกิด
ความคิดเชิงวิบัติ (การคิดที่
กอใหเกิดผลเสียกับตนเอง/เกิน
จริงและวิตกกังวลมากเกินไป)

แยกความจริง-ความคิดเกี่ยวกับอุปสรรค

บทบาทของผูเรียน

แบบสังเกตพฤติกรรมตนเอง (ตอ)
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แบบสังเกตพฤติกรรมตนเอง (ตอ)

ตารางกําหนดการจัดการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
หนวยการเรียนรู 3 หนวย
สัปดาห
ที่
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

วัน/เดือน/ป

ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวน 20 สัปดาห รวม 60 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู/ หนวยการเรียนรู

ปฐมนิเทศ แนะนํารูปแบบ ทดสอบ AQ และเรียนรู
รูปแบบการจัดการเรียนรู พฤติกรรมบงชี้ คําที่ใชในการ
14– 18 พ.ค.
ทดลอง
รางกายมนุษย
21– 25 พ.ค. - ระบบยอยอาหาร
- ระบบลําเลียงเลือด
- อัตราการเตนของหัวใจ
- ระบบหายใจ
- ระบบขับถายของเสีย
4 – 8 มิ.ย.
- ประโยชนของการขับถายของเสียตอสุขภาพ
- ความสัมพันธของระบบตาง ๆ ในรางกาย
11 – 15 มิ.ย.
- การเจริญเติบโตของรางกาย
- การเจริญเติบโตของรางกาย
18 – 22 มิ.ย.
- สิ่งเสพติด
25 – 29 มิ.ย. ชีวิตสัตว
- สัตวมีกระดูกสันหลัง
ปลา

9.

2 – 6 ก.ค.

10.

9 – 13 ก.ค.

สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา
สัตวเลื้อยคลาน
สัตวปก
สัตวเลี้ยงลูกดวยนม

พฤติกรรม

เวลา
(ชั่วโมง)

เวลา
รวม

แสดงพฤติกรรมทันทีเมื่อรูวามีอุปสรรค
บอกไดวาเกิดอุปสรรคใดขึ้น

6

6

บอกระดับความยาก-งายของอุปสรรค

8– 11 พ.ค.

28 พ.ค.–
1 มิ.ย.

วัน/เดือน/ป

วิเคราะหสาเหตุของอุปสรรค
2
1
1
2
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2

บอกความรับผิดชอบตออุปสรรค
แยกความจริง-ความคิดเกี่ยวกับอุปสรรค
แสดงพฤติกรรมเพื่อระงับการคิดเชิงวิบัติ
15

กําหนดเปาหมายเพื่อแกไขอุปสรรค
ระบุแนวทางแกไขอุปสรรคที่เกิดขึ้น
เลือกแนวทางแกไขอุปสรรค
วางแผนการดําเนินการแกไข
ปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนด
สรุปผลการปฏิบัติ
ประเมินผลการปฎิบัติ

11

รวม
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แบบสังเกตพฤติกรรมตนเอง (ตอ)
วัน/เดือน/ป
พฤติกรรม
แสดงพฤติกรรมทันทีเมื่อรูวามีอุปสรรค
บอกไดวาเกิดอุปสรรคใดขึ้น
บอกระดับความยาก-งายของอุปสรรค
วิเคราะหสาเหตุของอุปสรรค
บอกความรับผิดชอบตออุปสรรค
แยกความจริง-ความคิดเกี่ยวกับอุปสรรค

ตารางกําหนดการจัดการเรียนรู (ตอ)
สัปดาห
วัน/เดือน/ป
แผนการจัดการเรียนรู/ หนวยการเรียนรู
ที่
11.
16 – 20 ก.ค. - สัตวไมมีกระดูกสันหลัง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม
- สิ่งแวดลอมในทองถิ่นของเรา
12.
13.
14.

แสดงพฤติกรรมเพื่อระงับการคิดเชิงวิบัติ
กําหนดเปาหมายเพื่อแกไขอุปสรรค

15.

ระบุแนวทางแกไขอุปสรรคที่เกิดขึ้น
เลือกแนวทางแกไขอุปสรรค
วางแผนการดําเนินการแกไข
ปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนด
สรุปผลการปฏิบัติ
ประเมินผลการปฎิบัติ

รวม

16.
17.
18.
19.
20.
21.

23 – 27 ก.ค. - สิ่งแวดลอมในทองถิ่นของเรา
- ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยูตาง ๆ
30 ก.ค. – - ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยูตาง ๆ
3 ส.ค.
- ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูรวมกัน
6 – 10 ส.ค. - ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม
- การดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดลอมที่แตกตาง
กัน
13 – 17 ส.ค. - การดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดลอมที่แตกตาง
กัน
- การพรางตัวของสิ่งมีชีวิตบางชนิด
20 – 24 ส.ค. - ประชากรมนุษยกับทรัพยากรธรรมชาติ
- ปาไมกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
27 – 31 ส.ค. - ปาไมกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
- ปาไมและสัตวปา
3 – 7 ก.ย. - คุณภาพแหลงน้ําในทองถิน่
10 – 14 ก.ย. - ขยะกับคุณภาพสิ่งแวดลอม
- การนํากระดาษมาใชใหม (รีไซเคิล)
17 – 21 ก.ย. - การนํากระดาษมาใชใหม (รีไซเคิล)
- อากาศกับคุณภาพชีวิต
24 – 28 ก.ย. สอบปลายภาคเรียนที่ 1

เวลา
(ชั่วโมง)
2

เวลา
รวม

1
2
1
1
2
2
1
1

28
2
2
1
1
2
3
2
1
1
2
-
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แบบสังเกตพฤติกรรมตนเอง
นักเรียนสังเกตพฤติกรรมของตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู แลวบันทึกวัน/เดือน/ปที่ทาํ การสังเกตพฤติกรรมและใสเครื่องหมาย
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามความเปนจริงมากที่สุด

คําชี้แจง

วัน/เดือน/ป

วัน/เดือน/ป
พฤติกรรม

ในชอง

พฤติกรรม

แสดงพฤติกรรมทันทีเมื่อรูวามีอุปสรรค
บอกไดวาเกิดอุปสรรคใดขึ้น

แสดงพฤติกรรมทันทีเมื่อรูวามีอุปสรรค
บอกไดวาเกิดอุปสรรคใดขึ้น

บอกระดับความยาก-งายของอุปสรรค

บอกระดับความยาก-งายของอุปสรรค

วิเคราะหสาเหตุของอุปสรรค

วิเคราะหสาเหตุของอุปสรรค

บอกความรับผิดชอบตออุปสรรค

บอกความรับผิดชอบตออุปสรรค

แยกความจริง-ความคิดเกี่ยวกับอุปสรรค

แยกความจริง-ความคิดเกี่ยวกับอุปสรรค

แสดงพฤติกรรมเพื่อระงับการคิดเชิงวิบัติ

แสดงพฤติกรรมเพื่อระงับการคิดเชิงวิบัติ

กําหนดเปาหมายเพื่อแกไขอุปสรรค

กําหนดเปาหมายเพื่อแกไขอุปสรรค

ระบุแนวทางแกไขอุปสรรคที่เกิดขึ้น

ระบุแนวทางแกไขอุปสรรคที่เกิดขึ้น

เลือกแนวทางแกไขอุปสรรค

เลือกแนวทางแกไขอุปสรรค

วางแผนการดําเนินการแกไข

วางแผนการดําเนินการแกไข

ปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนด

ปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนด

สรุปผลการปฏิบัติ

สรุปผลการปฏิบัติ

ประเมินผลการปฎิบัติ

ประเมินผลการปฎิบัติ

รวม

รวม
271

ภาคผนวก ง
เครื่องมือประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรู
และการตรวจสอบคุณภาพ

273

แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
คําชี้แจง
1. แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคฉบับนี้ใชเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยมีทั้งสิ้น
20 สถานการณ
2. ใหนักเรียนอานสถานการณที่กําหนดใหแลวตอบคําถามในแตละขอโดยพยายามเลือกตอบ
ขอที่ใกลเคียงกับลักษณะนิสัยประจําตัว/ความคิดเห็นหรือความรูสึกของนักเรียนใหมากที่สุด คําตอบที่
นักเรียนเลือกตอบในแตละขอไมมีขอถูกหรือผิดและไมมีผลตอการเรียนใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นนักเรียนจึง
ควรเลือกตอบใหตรงกับความเปนจริง เพื่อเปนขอมูลที่ถูกตองสําหรับการวิจัยและการพัฒนาความรู
ตอไป
3. วิธีการตอบใหนักเรียนทําเครื่องหมาย ° ตรงกับอักษร ก ข ค ที่นักเรียนเลือกลงใน
กระดาษคําตอบเพียงตัวเลือกเดียว
4. ในกรณีที่นักเรียนตองการเปลี่ยนคําตอบ ใหขีด = ทับบนเครื่องหมาย ° ดังภาพ °
=

ขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ใหความรวมมือในการวิจัย
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สถานการณที่ 1 เมื่อเพื่อนรวมหองเรียนของนักเรียนคนหนึ่งมักชอบยัว่ โมโหและทําใหโกรธเสมอ
C
- เมื่อเพื่อนมายั่วโมโหและทําใหฉันโกรธ ฉันมัก............
ก. ไมตอบโตและพยายามพูดทําความเขาใจ
ข. เดินหนีไปใหไกล
ค. โตตอบกลับ เชน ดาทอ หรือไลตี
Or
- สาเหตุที่ทําใหเพื่อนรวมหองชอบยั่วโมโห มาจาก..........
ก. คนอื่นหรือสาเหตุอื่น
ข. คนอื่นและตัวฉันรวมกัน
ค. ตัวฉันเอง
สถานการณที่ 2 ในการประชุมกลุมกับเพื่อน ๆ เพื่อทํากิจกรรมที่คุณครูมอบหมาย แตไมมีใครยอมรับ
ในสิง่ ที่นักเรียนเสนอเลย
R
- การที่ไมมีใครยอมรับในสิ่งที่ฉันเสนอ ทําใหฉันรูสึกวา..........
ก. เปนเรื่องธรรมดา เพราะงานกลุมตองถือมติจากเสียงสวนใหญ
ข. อาจเกี่ยวกับผลการเรียนของฉันก็ได เพื่อนจึงไมแนใจในขอเสนอของฉัน
ค. ขอเสนอของฉันไมไดเรือ่ งเลย
E
- การที่คนอื่น ๆ ไมยอมรับขอเสนอของฉัน ทําใหฉันตอง..........
ก. อดทนกับสิ่งที่เพื่อนทํา แตฉันจะไมใหมันเกิดขึ้น
ข. อดทน ไดในบางครั้งและบางกรณีเทานั้น
ค. รองไหเสียใจ เพราะมันมักเกิดขึน้ กับฉันเสมอ
สถานการณที่ 3 ถานักเรียนตองแยกจากครอบครัวไปอยูท ี่อื่นและจะไมไดพบหนากันอีกเลย
- การตองแยกจากกันและจะไมไดพบหนากันอีกนัน้ ถือวา..........
ก. ก็แคตองแยกจากกันและไมไดพบหนากันเทานัน้
ข. เราอาจจะมีโอกาสพบกันอีก
ค. ทั้งชีวิตคงไมมีความสุขแน
- เหตุการณเชนนี้จะ..........
ก. ไมเกิดขึ้นกับฉันอีกแน
ข. อาจเกิดขึ้นอีกก็ได
ค. เกิดขึ้นกับฉันเสมอ

R

E
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สถานการณที่ 4 ถานักเรียนทะเลาะกับพอ/แม หรือคนที่มีความสําคัญตอนักเรียนอยางรุนแรง
- การทะเลาะกันอยางรุนแรงนี้ เปนสิ่งที่..........
ก. ฉันอาจควบคุมสถานการณหรือจัดการแกไขได
ข. ฉันสามารถควบคุมสถานการณหรือจัดการไดเพียงบางสวน
ค. ฉันไมสามารถควบคุมหรือจัดการไดเลย
- ผลจากเหตุการณ ทําใหฉนั รูสึก..........
ก. ตองรับผิดชอบกับสิ่งที่อาจเกิดขึน้ ภายหลังเต็มที่
ข. ตองรับผิดชอบบางสวนที่เกิดขึ้น
ค. ไมตองรับผิดชอบกับสิ่งใด ๆ

C

Ow

สถานการณที่ 5 ถาหากนักเรียนถูกใหไปบําเพ็ญประโยชน เพื่อจะไมตองถูกไลออกจากโรงเรียน
เนื่องจากนักเรียนประพฤติผดิ กฏระเบียบของโรงเรียนเปนครัง้ ที่ 2
R
- การที่ฉันตองไปบําเพ็ญประโยชนเปนเรื่องเกี่ยวกับ..........
ก. ความประพฤติที่ไมถูกตองตามกฎระเบียบของโรงเรียน
ข. กฎระเบียบของโรงเรียนเปนสิ่งที่ไมถูกตองเสมอไป
ค. นิสัยที่ไมดขี องฉันและครอบครัว
E
- เหตุการณเชนนี้จะ..........
ก. ไมเกิดขึ้นกับฉันอีก
ข. อาจเกิดขึ้นหรือไมเกิดขึน้ อีกก็ได
ค. คงเกิดขึ้นกับฉันอีกแนนอน
สถานการณที่ 6 ถาเพื่อนที่นักเรียนรักมากไมโทรศัพทมาอวยพรวันเกิด
- การที่เพื่อนไมโทรมาอวยพรวันเกิดฉัน เปนสิ่งที่..........
ก. ฉันเขาใจและใหอภัยได
ข. ฉันจะพยายามคิดวาเพื่อนเปนคนลืมอะไรงาย
ค. ฉันนอยใจและตองโทรไปตอวาใหได
- การที่เพื่อนไมโทรมาอวยพรวันเกิดฉัน เปนเพราะ..........
ก. ลืมหรือกําลังมีงานยุงมาก
ข. ลืมเพราะฉันไดบอกไปกอนหนานีแ้ ลว
ค. เพื่อนไมใสใจ

C

Or
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สถานการณที่ 7 ถาสัตวเลี้ยงที่นักเรียนรักมากปวยหนัก
- การที่สัตวเลี้ยงของฉันปวยหนักเชนนี้ เปนสิ่งที่..........
ก. ฉันสามารถพามันไปหาหมอไดแนนอน
ข. ฉันไมแนใจวาจะพามันไปหาหมอไดหรือไม
ค. ฉันคงไมสามารถพามันไปหาหมอไดแน ๆ
- การปวยของสัตวที่ฉันเลี้ยง ทําใหฉันรูสกึ วา..........
ก. ตองหาวิธีพามันไปรักษาใหได
ข. หายาใหกนิ แลว ไมนานก็คงหายปวย
ค. การปวยของมันจะหายไดเอง

C

Ow

สถานการณที่ 8 ถานักเรียนถูกปฏิเสธไมใหไปทัศนศึกษาที่โรงเรียนจัดขึ้น เนื่องจากนักเรียนปวยเปน
อีสุกอีใส
R
- การที่ฉันถูกปฏิเสธ เปนเพราะ..........
ก. ถาฉันไปอาจทําใหเพื่อนติดอีสุกอีใสจากฉันได
ข. ฉันอาจเปนภาระของคนอื่น
ค. ทุกคนรังเกียจและไมรักฉันแลว
E
- การถูกปฏิเสธไมใหไปทัศนศึกษาในครั้งนี้ ทําให..........
ก. ฉันตองดูแลสุขภาพใหมากขึ้น
ข. ฉันไมแนใจวาจะปวยแบบนี้อีกหรือไม
ค. ฉันคงอดไปทัศนศึกษาในครั้งหนาอีกแน
สถานการณที่ 9 ถาเพื่อนที่ไวใจมากที่สุดมาบอกนักเรียนเกี่ยวกับนิสัยหรือเรื่องที่ไมดีของนักเรียน
หลังจากที่นักเรียนแสดงพฤติกรรมนั้นขณะที่อยูในโรงอาหาร
R
- สาเหตุที่ไดรับการบอกเชนนั้น เปนเพราะ...........
ก. ฉันแสดงนิสัยที่ไมเหมาะสมออกมา
ข. เขาอายที่มีเพื่อนอยางฉัน
ค. เพื่อน ๆ ไมอยากคบกับฉันแลว
E
- เหตุการณเชนนี้ จะ..........
ก. ไมเกิดขึ้นกับฉันอีก เพราะฉันจะระมัดระวังตัวใหมากขึ้น
ข. อาจเกิดขึ้นอีกหรือไมเกิดขึ้นก็ได
ค. เกิดขึ้นกับฉันอีกแน เพราะฉันมักเผลอตัว
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สถานการณที่ 10 หากพอ/แม หรือคนในครอบครัวของนักเรียนปวยเปนโรครายแรง ซึ่งอาจถึงขัน้
ตองเสียชีวิต
R
- การที่เขาปวย ทําให..........
ก. ฉันเปนหวง
ข. ฉันอาจตองสูญเสียพวกเรา
ค. ฉันลมเหลวในชีวิตเพราะตองออกจากโรงเรียนแน ๆ
E
- การเจ็บปวยครั้งนี้..........
ก. หายไดเมื่อฉันตั้งใจดูแลเขาใหดี
ข. อาจจะหายไดถาฉันไดดูแลเขา
ค. หมดหวังเพราะฉันคงทําอะไรไมได
สถานการณที่ 11 ถานักเรียนตัง้ ใจทํารายงานอยางสุดความสามารถ แตไดคะแนนนอยมาก ๆ
- การไดคะแนนนอย ทําใหฉันรูสึกวา..........
ก. การทํางานไมตรงตามคําสั่ง สงผลตอคะแนนได
ข. การเรียนไมเกง อาจทํารายงานไดไมดี
ค. ตองสอบตกในวิชานีแ้ นนอนเพราะครูไมชอบหนาฉัน
- เหตุการณเชนนี้ จะ...........
ก. ไมเกิดขึ้นกับฉันอีกแน ถาฉันตั้งใจฟงคําสั่งใหดี
ข. อาจเกิดขึ้นอีก แมวาฉันจะตั้งใจฟงคําสั่งแลวก็ตาม
ค. เกิดขึ้นกับฉันเสมอ เพราะฉันมักเขาใจคําสั่งผิด

R

E

สถานการณที่ 12 ถานักเรียนนอนตืน่ สาย ทําใหไปขึน้ รถ เพื่อไปเขาคายลูกเสือ-ยุวกาชาดไมทัน
C
- การไปขึ้นรถไมทันของฉัน ทําใหฉัน..........
ก. พยายามหาวิธีติดตอใหรถจอดรอ เพื่อติดตามไปขึ้นรถได
ข. เก็บความเสียใจ แลวกลับไปรองไหทบี่ าน
ค. รองไหและโวยวายกับทุกคนที่ไมยอมปลุก
Or
- การที่ฉันไปขึ้นรถไมทันนี้ เปนเพราะ..........
ก. พวกเขาไมยอมรอฉัน แมฉันจะมาสายเพียงเสี้ยววินาทีเทานั้น
ข. ฉันตื่นเตนจนนอนไมหลับ และไมมีใครปลุก
ค. ฉันไมเตรียมตัวใหพรอมจึงตื่นเตนมากจนนอนไมหลับ ทําใหตื่นสาย
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สถานการณที่ 13 หากนักเรียนปฏิบัตงิ านที่กลุมมอบหมายไมประสบความสําเร็จ และไดรับการ
ตําหนิจากกลุมอยางรุนแรง
C
- การถูกตําหนิอยางรุนแรง ทําใหฉัน..........
ก. รูวากลุมไมพอใจ จึงกลาวขอโทษและขอโอกาสแกตวั ใหม
ข. รูวากลุมไมพอใจ แตใครก็ทําผิดพลาดได
ค. โกรธที่ถูกตําหนิและจะไมเขากลุมอีก
Ow
- ผลจากเหตุการณนี้ ทําใหฉันรูสึก..........
ก. ตองรับผิดชอบและรีบหาทางแกไข
ข. กลุมตองรวมรับผิดชอบและชวยแกไขดวย
ค. ไมตองรับผิดชอบเพราะทําดีที่สุดแลว
สถานการณที่ 14 ถาครอบครัวของนักเรียนประสบปญหาและไมสามารถสงเสียใหเรียนตอในชั้นม.1 ได
C
- การที่ไดรวู า จะไมไดเรียนตอในชั้น ม.1 เปนเรื่องที่..........
ก. ฉันยอมรับไดและพยายามหาทางออกดวยแนวทางตาง ๆ
ข. ฉันไมแนใจวาจะยอมรับได จึงตองรองไหออกมา
ค. ฉันยอมรับไมได จึงตองโวยใหพอ-แมไดรูบาง
Or
- สาเหตุที่ฉันไมไดเรียนตอชั้น ม.1 เปนเพราะ..........
ก. สภาพเศรษฐกิจทีย่ ่ําแยของประเทศในชวงนั้น
ข. สภาพเศรษฐกิจและการไมประหยัดของครอบครัวฉันเอง
ค. ฉันไมเคยคิดถึงเรื่องการออมเงินไวบางเลย
สถานการณที่ 15 ถาในระหวางการเดินทางมาสอบ รถทีน่ ักเรียนนั่งมาเกิดเสียระหวางทางและใกลถึง
เวลาที่ตองเขาสอบแลว
R
- เหตุการณนี้ ทําใหฉันรูสกึ วา...........
ก. อุบัติเหตุเกิดขึ้นไดเสมอ
ข. วันนี้โชครายจัง แตถารีบเปลี่ยนรถคันใหมอาจไปทันเวลา
ค. คงตองถูกลอเลียนเรื่องการสอบตกเพราะไปสอบไมทันแนเลย
E
- เหตุการณเชนนี้ ทําใหฉัน..........
ก. รูวาสามารถแกไขไดและตองรีบทําทันที
ข. รูวาตองหาทางแกไข
ค. สับสนและไมรูวาจะแกไขไดอยางไร
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สถานการณที่ 16 ถาคุณครูบอกกับนักเรียนวา นักเรียนอาจสอบตกในวิชาวิทยาศาสตรเพราะมีคะแนน
เก็บนอยมาก
R
- การที่ฉันมีคะแนนเก็บนอยในครั้งนี้..........
ก. ถาฉันตั้งใจอานหนังสือจะสอบผานไดอยางแนนอน
ข. ฉันอาจจะตกวิชาอื่นอีก ถาหากไมมีการเตรียมตัวสอบใหดี
ค. ฉันเปนคนไมเอาไหนคงจะสอบตกอีกหลายวิชา
E
- เหตุการณเชนนี้ ทําใหฉันตอง..........
ก. อดทนอานหนังสือใหไดมากที่สุด
ข. อดทนอานหนังสือเทาทีท่ ําได
ค. อดทนอานหนังสือเพิ่มขึน้ แตถาไมไหวก็จะไมฝน
สถานการณที่ 17 ถามีคนกลาวหาวานักเรียนขโมยสินคาในรานคาแหงหนึ่ง แตนักเรียนไมไดขโมย
R
- เหตุการณนี้ เปนเรื่อง..........
ก. การเขาใจผิดของคนที่กลาวหาเทานั้น
ข. การเขาใจผิดอาจทําใหคนรอบขางไมเขาใจ
ค. การเขาใจผิดทําใหชวี ิตลมเหลว
E
- เมื่อถูกกลาวหาทําใหนกั เรียนตอง..........
ก. พยายามอธิบายความจริงอยางอดทนจนกวาเขาจะเขาใจ
ข. อธิบายความจริงที่เกิดขึ้น โดยไมสนใจวาเขาจะเขาใจหรือไม
ค. ปฏิเสธและตอวากลับทันทีเพราะเปนเรื่องไมจริง
สถานการณที่ 18 เมื่อเพื่อนตอวานักเรียนเรื่องไมชวยทํารายงาน แตชอบทําตัวเดนตอหนาคนอื่น ๆ
ดวยการขอเปนผูออกไปรายงานหนาชัน้ เรียนเสมอ
C
- เมื่อถูกเพื่อนตอวา นักเรียนจะ...........
ก. รับฟงและชี้แจงขอเท็จจริงใหเพื่อนทราบ
ข. นิ่งเฉยไมโตตอบใด ๆ
ค. โตตอบกลับทันทีดวยคําที่รุนแรงกวา
Ow
- ผลจากการถูกเพื่อนตอวา ทําใหฉันตอง..........
ก. ปรับปรุงตัวใหมและรับผิดชอบเรื่องรายงานอยางเต็มที่
ข. ชวยทํารายงาน ถาเพื่อนบอกใหชว ย
ค. ออกไปรายงานหนาชั้นถือวาชดเชยกับการไมชวยทํารายงานแลว
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สถานการณที่ 19 หากเพื่อนของนักเรียนชอบชวนคุยในชั่วโมงเรียนเสมอ ทําใหนักเรียนไมมีสมาธิใน
การเรียนเลย
C
- การชวนคุยของเพื่อนในชัว่ โมงเรียน เปนเรื่องที่..........
ก. ฉันสามารถจัดการไดแนนอน
ข. ฉันไมแนใจวาจะสามารถจัดการไดหรือไม
ค. ฉันไมสามารถจัดการไดเลย
Ow
- ผลจากการไมมีสมาธิในการเรียน ทําใหฉันรูสึกวา..............
ก. ตองเตือนเพื่อนไมใหคุยและตั้งใจกับการเรียนใหมากขึ้น
ข. สมาธิในการเรียนทําไดยากเมื่อตองฟงเพื่อนคุย
ค. เพื่อนตองรับผิดชอบ ถาหากคะแนนฉันนอยหรือตกในวิชานี้
สถานการณที่ 20 ถานักเรียนตองเรียนซ้ําในชั้น ป.6 อีกหนึ่งป ทัง้ ๆ ที่เพื่อน ๆ เรียนจบกันไปหมดแลว
C
- การที่ฉันตองเรียนซ้ําในชั้นเดิมครั้งนี้ ทําใหฉัน..........
ก. ตองเอาใจใสในการเรียนมากขึ้น
ข. ผิดหวัง ถาสอบไมผานอีกก็ไมรูจะทําอยางไร
ค. เสียใจมากและจะไมมาโรงเรียนอีก
Or
- สาเหตุที่ฉันตองเรียนซ้ําในชั้นเดิม เปนเพราะ..........
ก. ฉันสุขภาพไมดีจึงตองหยุดเรียนบอย ๆ ทําใหเรียนไมทัน
ข. เพื่อนมักชวนฉันคุยและฉันก็ชอบคุยดวย
ค. ตัวฉันไมสนใจเรียนเอง
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ตาราง 24 ผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อมัน่ ของแบบวัดความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรค
สถานการณที่

คาอํานาจ
จําแนก (t)

1

4.421
2.398
3.773
4.903
4.258
3.481
1.726
5.635
3.003
5.100
2.519
4.615
2.769
1.880
2.407
4.322
2.937
6.700
3.983
2.177

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ระดับ
นัยสําคัญ ความหมาย
(Sig = .05)

.000**
.021**
.001**
.000**
.000**
.001**
.091
.000**
.005**
.000**
.017**
.000**
.008**
.068
.020**
.000**
.007**
.000**
.000**
.035**

นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
ปรับปรุง
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
ปรับปรุง
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช

คาความเชื่อมัน่ ( α - coefficient) = .8572

สถานการณที่

คาอํานาจ
จําแนก (t)

11

3.178
2.784
2.811
2.816
5.379
3.983
2.251
3.260
2.381
3.436
3.021
3.159
3.984
3.106
4.015
2.884
2.208
3.439
3.253
2.210

12
13
14
15
16
17
18
19
20

ระดับ
นัยสําคัญ ความหมาย
(Sig = .05)

.003**
.010**
.007**
.007**
.000**
.000**
.029**
.002**
.022**
.002**
.004**
.003**
.000**
.005**
.000**
.006**
.032**
.002**
.003**
.032**

นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
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แบบประเมินพฤติกรรมตนเอง
คําชี้แจง นักเรียนอานขอความ แลวใสเครื่องหมาย
นักเรียนตามความเปนจริงมากที่สุด

รายการประเมิน
องคประกอบดานการควบคุม
1. นักเรียนรูทนั ทีวามีปญหา/อุปสรรคเกิดขึ้น
2. นักเรียนกระทําการบางอยางทันทีเมื่อรูวามี
ปญหา/อุปสรรคเกิดขึ้น
3. นักเรียนรูวา ตนเองสามารถแกไขปญหา/อุปสรรค
ที่เกิดขึ้นได
4. เมื่อปญหา/อุปสรรคเกิดขึ้น นักเรียนประเมินวา
ปญหา/อุปสรรคนั้นมีความยาก-งายเพียงใด
5. กอนที่จะแสดงพฤติกรรมใด ๆ เพื่อแกไขปญหา/
อุปสรรค นักเรียนจะคาดคะเนถึงผลที่เกิดขึ้น
ตามมาภายหลัง
6. นักเรียนสามารถบอกถึงปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น
ได
7. นักเรียนเลือกแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมเทานัน้
เมื่อตองแกไขปญหา/อุปสรรค
8. เมื่อนักเรียนรูตัววาทํางานผิดพลาดจะรีบหา
วิธีการเพื่อแกไข
9. นักเรียนสามารถระงับความตื่นเตนไดเมื่อตอง
พูดตอหนาคนอื่น
10. เมื่อมีปญหา/อุปสรรคเกิดขึ้น นักเรียนจะคิด
กอนที่จะแสดงพฤติกรรมใด ๆ ออกไป

ในชองที่ตรงกับการปฏิบัติหรือความรูส ึกของ

ระดับการปฏิบัติ/ความรูส กึ
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด
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รายการประเมิน
องคประกอบดานสาเหตุและความรับผิดชอบ
11. นักเรียนวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา/อุปสรรค
ที่เกิดขึ้น
12. นักเรียนศึกษาขอมูลเพิม่ เติมเพื่อสามารถระบุ
สาเหตุของอุปสรรคไดอยางถูกตอง
13. นักเรียนทบทวนสิ่งที่ตนตองรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น
14. นักเรียนยอมรับวาตนเองตองรับผิดชอบตอ
ปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น
15. ปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นมักมีสาเหตุมาจากคน
อื่น ซึง่ อยูน อกเหนือความรับผิดชอบของนักเรียน
16. ถาทํารายงานของเพื่อนหาย นักเรียนจะ
รับผิดชอบดวยการทําใหเพือ่ นใหม
17. หากนักเรียนทําความผิด นักเรียนจะยอมรับ
ความผิดนัน้ และรับผิดชอบตอสิ่งที่เกิดขึน้
18. เมื่อเกิดความผิดพลาดในการทํางาน นักเรียน
ใหความสนใจกับการแกไขมากกวาการหาตัว
ผูกระทําผิด
19. นักเรียนปฏิบัติตามคําสั่งของผูปกครองหรือครู
อยางเครงครัด
20. เมื่อจําเปนตองทํางานกับคนที่ไมชอบ นักเรียน
จะตั้งใจทํางานอยางเต็มที่
องคประกอบดานความเขาใจ
21. นักเรียนแยกแยะความจริงและความคิด
เกี่ยวกับปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นได
22. เมื่อเกิดปญหา/อุปสรรคขึ้น นักเรียนจะคิดและ
ทบทวนในสิ่งที่เกีย่ วของเพือ่ หาแนวทางแกไข

ระดับการปฏิบัติ/ความรูส กึ
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด
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รายการประเมิน
23. นักเรียนแยกแยะปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นกับ
เรื่องอื่น ๆ ในชีวิตได
24. นักเรียนกําหนดเปาหมายเพื่อแกไขปญหา/
อุปสรรค
25. นักเรียนระบุแนวทางการแกไขปญหา/อุปสรรค
26. นักเรียนจะมีเพื่อนนอยลง ถาตองทะเลาะกัน
27. นักเรียนวิตกกังวลวาตองสอบตกแนนอน เมื่อ
ถูกกลาวหาวาทุจริตในการสอบ
28. การสอบตกในวิชาคณิตศาสตร ทําใหนักเรียน
ไมสามารถเรียนตอในระดับ ม.1 ได
29. เมื่อปญหา/อุปสรรคเกิดขึ้น นักเรียนจะใช
เหตุผลในการแกไข
30. เมื่อประสบปญหา/อุปสรรค นักเรียนมักคิดวา
ตนเปนคนโชครายและมีชีวิตที่แยมาก ๆ
องคประกอบดานความอดทน
31. นักเรียนใชความอดทนในการแกไขปญหา/
อุปสรรคที่เกิดขึ้น
32. นักเรียนรูว าเมื่อแกไขปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น
แลว ปญหา/อุปสรรคนั้นจะหมดสิ้นไป
33. นักเรียนคิดวาสามารถทนตอปญหา/อุปสรรคที่
เกิดขึ้นได
34. นักเรียนลงมือปฏิบัติตามแนวทางทีก่ าํ หนดไว
จนกวาปญหา/อุปสรรคนั้นลดลงหรือหมดไป
35. นักเรียนรูว าปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจะลดลง
หรือสิ้นสุดในไมชา
36. นักเรียนใหกําลังใจกับตนเอง แมวา การแกไข
ปญหา/อุปสรรคนั้นจะไมสาํ เร็จ

ระดับการปฏิบัติ/ความรูส กึ
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด
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รายการประเมิน

ระดับการปฏิบัติ/ความรูส กึ
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

37. นักเรียนเชือ่ วาทุกปญหา/อุปสรรคสามารถ
แกไขไดเสมอ
38. นักเรียนเชือ่ วาไมมีอะไรที่ยากเกิน
ความสามารถถามีความพยายาม
39. นักเรียนเชือ่ วาปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจะ
สรางความเขมแข็งและอดทนได
40. นักเรียนเชือ่ วาพรุง นีย้ อมดีกวาวันนี้เสมอ แม
วันนี้จะมีแตเรือ่ งแย ๆ ก็ตาม

ขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ใหความรวมมือในการวิจัย
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ตาราง 25 ผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อมัน่ ของแบบประเมินพฤติกรรมตนเอง
ขอที่

คาอํานาจ
จําแนก (t)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3.319
5.799
6.224
2.650
6.056
4.306
6.268
7.703
6.153
4.374
3.180
4.410
7.309
7.727
2.705
7.019
5.328
10.344
4.999
5.733

ระดับ
นัยสําคัญ ความหมาย ขอที่
(Sig = .05)
.002**
นําไปใช
21
.000**
นําไปใช
22
.000**
นําไปใช
23
.011**
นําไปใช
24
.000**
นําไปใช
25
.000**
นําไปใช
26
.000**
นําไปใช
27
.000**
นําไปใช
28
.000**
นําไปใช
29
.000**
นําไปใช
30
.002**
นําไปใช
31
.000**
นําไปใช
32
.000**
นําไปใช
33
.000**
นําไปใช
34
.009**
นําไปใช
35
.000**
นําไปใช
36
.000**
นําไปใช
37
.000**
นําไปใช
38
.000**
นําไปใช
39
.000**
นําไปใช
40

คาความเชื่อมัน่ ( α - coefficient) = .9229

คาอํานาจ
จําแนก (t)
8.089
5.869
6.469
8.082
6.224
5.868
1.397
8.976
3.627
3.269
4.267
7.139
6.670
6.528
6.042
4.862
7.244
4.586
7.030
6.361

ระดับ
นัยสําคัญ ความหมาย
(Sig = .05)
.000**
นําไปใช
.000**
นําไปใช
.000**
นําไปใช
.000**
นําไปใช
.000**
นําไปใช
.000**
นําไปใช
.170
ปรับปรุง
.000**
นําไปใช
.001**
นําไปใช
.002**
นําไปใช
.000**
นําไปใช
.000**
นําไปใช
.000**
นําไปใช
.000**
นําไปใช
.000**
นําไปใช
.000**
นําไปใช
.000**
นําไปใช
.000**
นําไปใช
.000**
นําไปใช
.000**
นําไปใช

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
ลงในชองพฤติกรรมใหตรงตาม

ผลการประเมิน
รวม

ประเมินผลการปฎิบัติ

สรุปผลการปฏิบัติ

ปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนด

วางแผนการดําเนินการแกไข

เลือกแนวทางแกไขอุปสรรค

ระบุแนวทางแกไขอุปสรรคที่เกิดขึ้น

แยกความจริ ง -ความคิ ด เกี่ ย วกั บ
อุปสรรค
แสดงพฤติกรรมเพื่อระงับการคิดเชิง
วิบัติ
กําหนดเปาหมายเพื่อแกไขอุปสรรค

แสดงความรับผิดขอบตออุปสรรค

วิเคราะหสาเหตุของอุปสรรค

ชื่อ

บอกความยาก-งายของอุปสรรค

พฤติกรรม

แสดงพฤติ ก รรมทั น ที เ มื่ อ รู ว า มี
อุปสรรค
บอกไดวาเกิดอุปสรรคใดขึ้น

คําชี้แจง ผูสังเกตทําการสังเกตพฤติกรรม สอบถามหรือตรวจผลงานนักเรียนกลุมที่กําหนดขณะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู โดยทําเครื่องหมาย
ความเปนจริงมากที่สุด

ดี

ปาน
กลาง

ปรับ
ปรุง

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

ลงชื่อ..................................................ผูส ังเกต
................/........................./......................
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เกณฑการประเมิน
รายการประเมิน
พฤติกรรมของนักเรียน

ผลการประเมิน
11 – 14 พฤติกรรม ระดับดี
5 – 10 พฤติกรรม ระดับปานกลาง
1 – 4 พฤติกรรม ระดับปรับปรุง

ขอเสนอแนะในการบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
พฤติกรรม

เกณฑการบันทึก

1. แสดงพฤติ ก รรมทั น ที เ มื่ อ รู ว า มี นั ก เรี ย นแสดงพฤติ ก รรมใด ๆ เพื่ อ แสดงให รู ว า ตนเองได รั บ รู ว า เกิ ด
อุปสรรค
อุปสรรคขึ้นแลว
2. บอกไดวาเกิดอุปสรรคใดขึ้น
นักเรียนบอกเกี่ยวกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นไดวาคืออะไร โดยอาจบอกกับ
เพื่อนนักเรียนคนอื่น ๆ ในขณะปฏิบัติกิจกรรมหรือเมื่อครูซักถาม
3. บอกระดั บ ความยาก -ง า ย ข อ ง นักเรียนบอกไดวาอุปสรรคที่เกิดขึ้นนั้น ตนเองรูสึกวามีความยาก-งาย
อุปสรรค
เพียงใด
4. วิเคราะหสาเหตุของอุปสรรค
นักเรียนวิเคราะหหาสาเหตุของอุปสรรคที่เกิดขึ้นได ซึ่งแสดงออกไดดวย
การเขียนหรือการพูด
5. แสดงความรับผิดชอบตออุปสรรค
นักเรียนบอกเกี่ยวกับความรับผิดชอบของตนเองตออุปสรรคที่เกิดขึ้นได
6. แยกความจริ ง -ความคิ ด เกี่ ย วกั บ นักเรียนสามารถบอกไดวาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและสิ่งใดเปนเพียงความคิด
อุปสรรค
หรือความวิตกกังวลเกี่ยวกับอุปสรรคที่เกิดขึ้น
7. แสดงพฤติกรรมเพื่อระงับการคิดเชิง นักเรียนแสดงพฤติกรรมใด ๆ ขึ้นเพื่อหยุดการคิดที่กอใหเกิดผลเสียกับ
วิบัติ
ตนเอง ซึ่งไมเปนความจริงหรือวิตกกังวลถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
มากเกินไป
8. กําหนดเปาหมายเพื่อแกไขอุปสรรค นักเรียนสามารถกําหนดเปาหมายเพื่อแกไขใหอุปสรรคหมดสิ้นไปได โดย
อาจแสดงออกดวยการเขียนหรือการพูด
9. ระบุแนวทางแกไขอุปสรรคที่เกิดขึ้น นักเรียนสามารถบอกแนวทางการแกไขอุปสรรคที่เกิดขึ้น ดวยการเขียน
หรือการพูดได ซึ่งแนวทางการแกไขอาจกระทําไดหลายวิธีดวยกัน
10. เลือกแนวทางแกไขอุปสรรค
นักเรียนสามารถเลือกแนวทางที่คาดวาจะสามารถแกไขอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ดวยการเขียนหรือการพูดได
11. วางแผนการดําเนินการแกไข
นักเรียนสามารถวางแผนการดําเนินการแกไขอุปสรรคที่เกิดขึ้นไดอยาง
เปนระบบดวยการจด จัดและเรียงลําดับรายการปฏิบัติพรอมระบุวันเวลา
ดําเนินการได
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ขอเสนอแนะในการบันทึกพฤติกรรมนักเรียน (ตอ)
พฤติกรรม
12. ปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนด
13. สรุปผลการปฏิบัติ
14. ประเมินผลการปฎิบัติ

เกณฑการบันทึก
นักเรียนสามารถปฏิบัติตามแผนการที่กําหนดไว ดวยการเขียนหรือการ
พูดได
นักเรียนสามารถบอกผลการปฏิบัติภายหลังการดําเนินการตามแผนการที่
กําหนด ดวยการเขียนหรือการพูดได
นักเรียนบอกไดวาการปฏิบัติที่ไดกระทําไปแลวนั้นสามารถทําใหอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นหมดไปไดหรือไม ดวยการเขียนหรือการพูด

ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการวิจัย
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ตาราง 26 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของแบบสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน (N = 5)
รายการประเมิน

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

+1

0

-1

IOC

พฤติกรรมนักเรียน
1. แสดงพฤติกรรมทันทีเมื่อรูวามีอุปสรรค
5
0
0
1.00
2. บอกไดวาเกิดอุปสรรคใดขึ้น
5
0
0
1.00
3. บอกถึงความยาก-งายของอุปสรรค
4
1
0
0.80
4. วิเคราะหสาเหตุของอุปสรรค
5
0
0
1.00
5. บอกความรับผิดขอบตออุปสรรค
4
0
1
0.60
6. แยกความจริง-เท็จของอุปสรรค
2
2
1
0.20
7. แสดงพฤติกรรมเพื่อระงับการคิดเชิงวิบัติ
4
1
0
0.80
8. กําหนดเปาหมายเพื่อแกไขอุปสรรค
5
0
0
1.00
9. ระบุแนวทางแกไขอุปสรรคที่เกิดขึ้น
5
0
0
1.00
10.เลือกแนวทางแกไขอุปสรรค
5
0
0
1.00
11. วางแผนการดําเนินการแกไข
5
0
0
1.00
12. ปฏิบัติตามแนวทางทีก่ าํ หนด
5
0
0
1.00
13. สรุปผลการปฏิบัติ
5
0
0
1.00
14. ประเมินผลการปฎิบัติ
5
0
0
1.00
4
1
0
0.80
เกณฑการประเมิน
4
1
0
0.80
เกณฑการบันทึก
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
1. รายการพฤติกรรมบางรายการอาจใชการสังเกตพฤติกรรมโดยตรงไมได ดังนั้นผูสังเกตจึง
ควรใชการสอบถามหรือตรวจสอบผลงานของนักเรียนประกอบดวย ดังนั้นจึงควรกําหนดเกณฑการ
บันทึกใหชัดเจน
2. ควรมีการซักซอมการสังเกตและการบันทึกพฤติกรรมกับผูรวมสังเกตกอนการนําแบบ
สังเกตไปใชจริง
3. ขณะทําการสังเกตพฤติกรรมผูสังเกตไมควรแสดงหรือกระทําการใด ๆ ใหนักเรียนที่ถูก
สังเกตทราบวาตนเองกําลังถูกสังเกตพฤติกรรมอยู
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แบบประเมินความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรู (ครู)
คําชี้แจง ผูประเมินทําการประเมินตามรายการประเมินทีก่ ําหนดดวยการใสเครื่องหมาย
ตรงกับความเห็นของทานมากที่สุด

รายการประเมิน
กระบวนการจัดการเรียนรู
1. เนนนักเรียนเปนสําคัญ
2. การใหนกั เรียนไดฝกการเรียนรูดวย
ตนเอง
3. การใหนกั เรียนไดฝกกระบวนการกลุม
และการมีสวนรวมในการทํางาน
4. การใหนกั เรียนไดฝกการคนควาและ
สรางสรรคองคความรูดวยตนเอง
5. ขั้นที่ 1 ระลึกรูอุปสรรค นักเรียนฝกการ
รับรูถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นทันที
6. ขั้นที่ 2 สืบหาสาเหตุ นักเรียนฝกใช
กระบวนการคิด เพื่อสํารวจและวิเคราะห
อยางมีเหตุผลเกี่ยวกับสาเหตุและความ
รับผิดชอบ
7. ขั้นที่ 3 กําหนดเปาหมาย นักเรียนฝกทํา
ความเขาใจเกีย่ วกับอุปสรรค กําหนด
เปาหมายและแนวทางแกไข
8. ขั้นที่ 4 ปฏิบัติการ นักเรียนฝกปฏิบัติงาน
ตามแผนการดําเนินงานที่กาํ หนดไว
9. ขั้นที่ 5 สรุปและประเมิน นักเรียนฝกสรุป
และประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเอง

ในชองที่

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

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

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

............ ............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............ ............
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รายการประเมิน
10. นักเรียนสามารถนําทักษะที่ไดฝกฝนไป
ใชสําหรับแกไขอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจําวัน
11. รูปแบบการเรียนรูสามารถเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคสําหรับ
นักเรียนระดับชวงชัน้ ที่ 2 ได
12. รูปแบบการเรียนรูนี้สามารถนําไปใชได
จริง
เอกสารประกอบการเรียนรู
1. แผนการจัดการเรียนรู
2. สื่อการเรียนรู
3. คูมือครู
4. คูมือนักเรียน
บรรยากาศทัว่ ไป
1. ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู
2. สัมพันธภาพระหวางครูและนักเรียน
3. บรรยากาศในชั้นเรียนสงเสริมการเรียนรู
4. กระตุนใหนกั เรียนไดพฒ
ั นาตนเองตาม
ศักยภาพ
5. เสริมแรงใหนักเรียนอยางเหมาะสม

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

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

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

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

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

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

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

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

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................ผูประเมิน
วันที่........เดือน......................พ.ศ...........
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แบบประเมินความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรู (นักเรียน)
คําชี้แจง นักเรียนประเมินตามรายการทีก่ ําหนดดวยการใสเครื่องหมาย
ของทานมากที่สุด
รายการประเมิน
กระบวนการจัดการเรียนรู
1. เนนนักเรียนเปนสําคัญ
2. การใหนกั เรียนไดฝกการเรียนรู
ดวยตนเอง
3. การใหนกั เรียนไดฝกกระบวนการ
กลุมและการมีสวนรวมในการ
ทํางาน
4. การใหนกั เรียนไดฝกการคนควา
และสรางสรรคองคความรูดว ย
ตนเอง
5. ขั้นที่ 1 ระลึกรูอุปสรรค นักเรียน
ฝกการรับรูถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นทันที
6. ขั้นที่ 2 สืบหาสาเหตุ นักเรียนฝก
ใชกระบวนการคิด เพื่อสํารวจและ
วิเคราะหอยางมีเหตุผลเกี่ยวกับ
สาเหตุและความรับผิดชอบ
7. ขั้นที่ 3 กําหนดเปาหมาย
นักเรียนฝกทําความเขาใจเกีย่ วกับ
อุปสรรค กําหนดเปาหมายและแนว
ทางแกไข
8. ขั้นที่ 4 ปฏิบัติการ นักเรียนฝก
ปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินงาน
ที่กําหนดไว

ในชองที่ตรงกับความเห็น

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

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

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

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

............... ............... ............... ............... ...............
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รายการประเมิน
9. ขั้นที่ 5 สรุปและประเมิน นักเรียน
ฝกสรุปและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดวยตนเอง
10. นักเรียนสามารถนําทักษะที่ได
ฝกฝนไปใชสําหรับแกไขอุปสรรคที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน
เอกสารประกอบการเรียนรู
1. คูมือนักเรียน
2. สื่อการเรียนรู
บรรยากาศทัว่ ไป
1. ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู
2. สัมพันธภาพระหวางครูและ
นักเรียน
3. บรรยากาศในชั้นเรียนสงเสริม
การเรียนรู
4. กระตุนใหนกั เรียนไดพฒ
ั นา
ตนเองตามศักยภาพ
5. ใหการเสริมแรงกับนักเรียนอยาง
เหมาะสม

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

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

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

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................ผูประเมิน
วันที่........เดือน......................พ.ศ...........
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ตาราง 27 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของแบบประเมิน
ความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรูของครูและนักเรียน (N = 6)
รายการประเมิน
แบบประเมินความพึงพอใจในรูปแบบ
การเรียนรู (ครู)
1. ความชัดเจนของขอคําถามเกีย่ วกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู
2. การจัดอันดับคําถามเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู
3. ความชัดเจนของขอคําถามเกี่ยวกับ
เอกสารประกอบการเรียนรู
4. การจัดอันดับคําถามเกี่ยวกับเอกสาร
ประกอบการเรียนรู
5. ความชัดเจนของขอคําถามเกี่ยวกับ
บรรยากาศการเรียนรู
6. การจัดอันดับคําถามเกี่ยวกับ
บรรยากาศการเรียนรู
7. ขอคําถามครอบคลุมตามวัตถุประสงคที่
ตองการ
แบบประเมินความพึงพอใจในรูปแบบการ
เรียนรู (นักเรียน)
8. ความชัดเจนของขอคําถามเกีย่ วกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู
9. การจัดอันดับคําถามเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู
10. ความชัดเจนของขอคําถามเกีย่ วกับ
เอกสารประกอบการเรียนรู

ความคิดเห็น

IOC

เหมาะสม

ไมแนใจ/
ปรับปรุง

ไม
เหมาะสม

6

0

0

1.00

5

1

0

0.83

6

0

0

1.00

5

1

0

0.83

4

2

0

0.67

5

1

0

0.83

5

1

0

0.83

5

1

0

0.83

5

1

0

0.83

6

0

0

1.00
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ตาราง 27 (ตอ)
รายการประเมิน
11. การจัดอันดับคําถามเกี่ยวกับเอกสาร
ประกอบการเรียนรู
12. ความชัดเจนของขอคําถามเกีย่ วกับ
บรรยากาศการเรียนรู
13. การจัดอันดับคําถามเกี่ยวกับ
บรรยากาศการเรียนรู
14. ขอคําถามครอบคลุมตามวัตถุประสงค
ที่ตองการ

ความคิดเห็น

IOC

เหมาะสม

ไมแนใจ/
ปรับปรุง

ไม
เหมาะสม

6

0

0

1.00

5

1

0

0.83

5

1

0

0.83

5

1

0

0.83
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ตาราง 28 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรูของ
ครู ซึ่งไดจากการศึกษานํารอง (N = 1)
รายการ
กระบวนการจัดการเรียนรู
1. เนนนักเรียนเปนสําคัญ

M

ระดับความพึงพอใจ

5.000

มากที่สุด

2. การใหนกั เรียนไดฝกการเรียนรูดวยตนเอง

5.000

มากที่สุด

5.000

มากที่สุด

5.000

มากที่สุด

4.000

มาก

5.000

มากที่สุด

4.000

มาก

4.000

มาก

5.000

มากที่สุด

5.000

มากที่สุด

5.000

มากที่สุด

5.000

มากที่สุด

3. การใหนกั เรียนไดฝกกระบวนการกลุมและการมี
สวนรวมในการทํางาน
4. การใหนกั เรียนไดฝกการคนควาและสรางสรรคองค
ความรูดวยตนเอง
5. ขั้นที่ 1 ระลึกรูอุปสรรค นักเรียนฝกการรับรูถึง
อุปสรรคที่เกิดขึ้นทันที
6. ขั้นที่ 2 สืบหาสาเหตุ นักเรียนฝกใชกระบวนการคิด
เพื่อสํารวจและวิเคราะหอยางมีเหตุผลเกีย่ วกับสาเหตุ
และความรับผิดชอบ
7. ขั้นที่ 3 กําหนดเปาหมาย นักเรียนฝกทําความเขาใจ
เกี่ยวกับอุปสรรค กําหนดเปาหมายและแนวทางแกไข
8. ขั้นที่ 4 ปฏิบัติการ นักเรียนฝกปฏิบัติงานตาม
แผนการดําเนินงานที่กาํ หนดไว
9. ขั้นที่ 5 สรุปและประเมิน นักเรียนฝกสรุปและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเอง
10. นักเรียนสามารถนําทักษะที่ไดฝกฝนไปใชสําหรับ
แกไขอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวติ ประจําวัน
11. รูปแบบการเรียนรูสามารถเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคสําหรับนักเรียน
ระดับชวงชัน้ ที่ 2 ได
12. รูปแบบการเรียนรูนี้สามารถนําไปใชไดจริง
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ตาราง 28 (ตอ)
รายการ
เอกสารประกอบการเรียนรู
1. แผนการจัดการเรียนรู
2. สื่อการเรียนรู
3. คูมือครู
4. คูมือนักเรียน
บรรยากาศทัว่ ไป
1. ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู
2. สัมพันธภาพระหวางครูและนักเรียน
3. บรรยากาศในชั้นเรียนสงเสริมการเรียนรู
4. กระตุนใหนกั เรียนไดพฒ
ั นาตนเองตามศักยภาพ
5. เสริมแรงใหนักเรียนอยางเหมาะสม
รวม

M

ระดับความพึงพอใจ

5.000
5.000
4.000
4.000

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

4.000
5.000
5.000
5.000
5.000
4.714

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุด
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ตาราง 29 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรูของ
นักเรียน ซึ่งไดจากการศึกษานํารอง (N = 40)
รายการ
กระบวนการจัดการเรียนรู
1. เนนนักเรียนเปนสําคัญ
2. การใหนกั เรียนไดฝกการเรียนรูดวยตนเอง
3. การใหนกั เรียนไดฝกกระบวนการกลุมและ
การมีสวนรวมในการทํางาน
4. การใหนกั เรียนไดฝกการคนควาและ
สรางสรรคองคความรูดวยตนเอง
5. ขั้นที่ 1 ระลึกรูอุปสรรค นักเรียนฝกการ
รับรูถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นทันที
6. ขั้นที่ 2 สืบหาสาเหตุ นักเรียนฝกใช
กระบวนการคิด เพื่อสํารวจและวิเคราะห
อยางมีเหตุผลเกี่ยวกับสาเหตุและความ
รับผิดชอบ
7. ขั้นที่ 3 กําหนดเปาหมาย นักเรียนฝกทํา
ความเขาใจเกีย่ วกับอุปสรรค กําหนด
เปาหมายและแนวทางแกไข
8. ขั้นที่ 4 ปฏิบัติการ นักเรียนฝกปฏิบัติงาน
ตามแผนการดําเนินงานที่กาํ หนดไว
9. ขั้นที่ 5 สรุปและประเมิน นักเรียนฝกสรุป
และประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเอง
10. นักเรียนสามารถนําทักษะที่ไดฝกฝนไปใช
สําหรับแกไขอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจําวัน

M

SD

ระดับความ
พึงพอใจ

3.450
3.700

1.037
.883

ปานกลาง
มาก

3.800

.687

มาก

3.975

.768

มาก

3.975

.698

มาก

3.975

.698

มาก

4.050

.714

มาก

3.950

.677

มาก

3.925

.730

มาก

4.075

.730

มาก
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ตาราง 29 (ตอ)
รายการ
เอกสารประกอบการเรียนรู
1. สื่อการเรียนรู
2. คูมือนักเรียน
บรรยากาศทัว่ ไป
1. ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู
2. สัมพันธภาพระหวางครูและนักเรียน
3. บรรยากาศในชั้นเรียนสงเสริมการเรียนรู
4. กระตุนใหนกั เรียนไดพฒ
ั นาตนเองตาม
ศักยภาพ
5. เสริมแรงใหนักเรียนอยางเหมาะสม
รวม

M

SD

ระดับความ
พึงพอใจ

4.000
3.950

.679
.677

มาก
มาก

3.850

.700

มาก

3.925
3.800

.797
.687

มาก
มาก

3.975

1.143

มาก

3.875
3.897

.757
.768

มาก
มาก

ภาคผนวก จ
ผลการทดสอบขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบวัดซ้ําสําหรับตัวแปรตามหลายตัว
(Multivariate Repeated Measures ANOVA – Repeated Measures MANOVA)
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ภาพประกอบ 18 การลงจุดคา Mahalanobis distances (D2) กับคาเปอรเซ็นไทลของไคสแควรของ
นักเรียนทีเ่ ขารวมการทดลอง

30

20

CHI

10

0
0

Mahalanobis Distance

10

20

30
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ตาราง 30 คาความเบ (Skewness) ความโดง (Kurtosis) และคา Shapiro-Wilk ของความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรค โดยจําแนกตามประเภทของกลุมและการวัด
ความสา
มารถใน
การ
เผชิญ
อุปสรรค
องคประก
อบดาน
การ
ควบคุม
องคประก
อบดาน
สาเหตุ
และความ
รับผิด
ชอบ
องคประก
อบดาน
ความ
เขาใจ
องคประก
อบดาน
ความ
อดทน

กลุมทดลอง (N = 36)
T1
T2
Skew
ness

Kurto
sis

Shapi
roWilk
(Sig)

Skew
ness

Kurto
sis

กลุมควบคุม (N = 36)
T1
T2
Shapi
roWilk
(Sig)

Skew
ness

Kurto
sis

Shapi
roWilk
(Sig)

Skew
ness

Kurto
sis

Shapi
roWilk
(Sig)

-.045 -.611 .278 -.489 -.127 .203 -.380 -.611 .224 -.407 -.089 .112

.324 -.657 .177

.272 -.768 .101

.021 -.080 .416

.038 -1.04 .097

-.408 -.788 .058 -.167 -.914 .076 -.427 -.252 .177 -.358 -.270 .202

-.547 -.071 .110 -.368 -.289 .135 -.098 -1.08 .116 -.587 -.183 .095
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ตาราง 31 ผลการทดสอบความเปนเอกพันธของความแปรปรวนดวยวิธี Levene’s test
Levene's Test of Equality of Error Variancesa
F
PREC
POSTC
PREO
POSTO
PRER
POSTR
PREE
POSTE

.012
.006
.608
1.531
.057
.401
1.429
1.234

df1

df2
1
1
1
1
1
1
1
1

70
70
70
70
70
70
70
70

Sig.
.912
.939
.438
.220
.813
.529
.236
.270

Tests the null hypothesis that the error variance of the
dependent variable is equal across groups.
a.
Design: Intercept+ID
Within Subjects Design: FACTOR

ตาราง 32 ผลการทดสอบความเปนเอกพันธของเมทริกซความแปรปรวนรวมดวยวิธี Box’s M test
Box's Test of Equality of Covariance Matricesa
Box's M
F
df1
df2
Sig.

55.504
1.354
36
16487.78
.077

Tests the null hypothesis that the observed covariance
matrices of the dependent variables are equal across groups.
a.
Design: Intercept+ID
Within Subjects Design: FACTOR
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ตาราง 33 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรดวยวิธี Bartlett’s test
Bartlett's Test of Sphericitya
Effect
Between Subjects
Within Subjects

FACTOR

Likelihood
Ratio
.000
.000

Approx.
Chi-Square
24.292
37.907

df
9
9

Sig.
.004
.000

Tests the null hypothesis that the residual covariance matrix is proportional to an identity
matrix.
a.
Design: Intercept+ID
Within Subjects Design: FACTOR

ตาราง 34 ผลการทดสอบดัชนีสะทอนความเบีย่ งเบนออกจากเงื่อนไข Sphericity
Mauchly's Test of Sphericityb
a

Epsilon
Within Subjects Effect
FACTOR

Measure
C
O
R
E

Mauchly's W
1.000
1.000
1.000
1.000

Approx.
Chi-Square
.000
.000
.000
.000

df

Sig.
0
0
0
0

.
.
.
.

Greenhou
se-Geisser
1.000
1.000
1.000
1.000

Huynh-Feldt
1.000
1.000
1.000
1.000

Lower-bound
1.000
1.000
1.000
1.000

Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent variables is proportional to a
identity matrix.
a. May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. Corrected tests are displayed in the
Tests of Within-Subjects Effects table.
b.
Design: Intercept+ID
Within Subjects Design: FACTOR

ภาคผนวก ฉ
ตัวอยางบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู
และตัวอยางผลงานของนักเรียน
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ตัวอยางบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู
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ตัวอยางบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู (ตอ)
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ตัวอยางผลงานของนักเรียน

310

ตัวอยางผลงานของนักเรียน (ตอ)

ประวัติยอผูวิจัย

312

ประวัติยอผูวิจัย
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูปจ จุบัน
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน
สถานทีท่ ํางานปจจุบนั
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2551

นางภิญญาพัชญ ปลากัดทอง
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2508
จังหวัดนครสวรรค
178/203 ซ. พระราม 2-60 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
ขาราชการครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
โรงเรียนวัดแจงรอน สํานักงานเขตราษฎรบูระ กรุงเทพฯ 10140
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
การศึกษาบัณฑิต (เกียรตินยิ ม) สาขาการแนะแนว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจยั และพัฒนาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

