ทําไม ตองปฏิรปู การเรียนรู
สุมน อมรวิวฒ
ั น
มนุษยเปนเวไนยบุคคล ตามนัยของพระพุทธศาสนาหมายความวามนุษยมีความ
สามารถทีจ่ ะเรียนรูไ ดและเปนผูท ร่ี บั การฝกอบรมใหพฒ
ั นาขึน้ ไดอยางตอเนือ่ ง มนุษย
สามารถเรียนรูด ว ยตนเองเพือ่ มีชวี ติ รอดสวนหนึง่ และเรียนรูไ ด โดยกระบวนการศึกษา
อบรมอีกสวนหนึ่ง การเรียนรูเ พือ่ มีชวี ติ รอดเกิดขึน้ โดยแรงกระตุน ของสิง่ แวดลอมและ
แรงเราภายในรางกาย จิตใจ เชน รับประทานเมือ่ หิว หลบหลีกเมือ่ หวาดกลัว แม
กระนั้นการเรียนรูจ ากสัญชาตญาณก็ยงั ไมเพียงพอทีจ่ ะมีชวี ติ อยูร ว มกับผูอ น่ื ในสังคม
กระบวนการศึกษาอบรมเปนการเรียนรูที่เกิดขึ้นจากการสั่งสอนฝกฝนอบรมบม
นิสัยดวยวิธกี ารอยางหลากหลาย ตอเนือ่ งยาวนานตลอดชีวติ ดังนัน้ มนุษยทกุ คนจึงไม
ใชแตคอยรับการสัง่ สอนฝกฝนอบรมจากผูอ น่ื แตจะตองเรียนรู เพือ่ รูว ธิ ี เรียนคนหา
สรางสรรคความรูด ว ยตนเองอีกดวย
ในแตละชวงชีวิต เมือ่ ปฏิสนธิและเกิดมาเปนทารกแลวเติบโตขึน้ มาเปนเด็กเล็ก
บุคคลยังคงเรียนรูจ ากพอแม ครูและสิ่งแวดลอม กระบวนการเรียนรูข องทารกและของ
เด็กเล็กมีลกั ษณะเปนการอบรมเลีย้ งดูทพ่ี อ แม
ผูดูแลเด็กจะเตรียมความพรอมความ
สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญ
 ญาแกเด็กจนเขามีความพรอมทีจ่ ะ
เผชิญโลกกวางในชวงอายุทเ่ี จริญวัยตอไป
เมื่อเด็กเติบโตขึน้ การเรียนรูเ ริม่ มีลกั ษณะซับซอนหลากหลาย ครอบครัว โรง
เรียนและสิ่งแวดลอมในชุมชน มีบทบาทสําคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู นอกจาก
นั้นสังคม ชุมชนทีเ่ ขาอาศัยอยู เหตุการณตา ง ๆ ทีเ่ ขาตองเผชิญ ความทุกขและความ
สุขที่เกิดขึ้นในชีวิต สื่อตาง ๆ ทัง้ ทีเ่ ปนสือ่ เสียง สื่อภาพและสื่ออักษรไดมีอิทธิพลตอ
การเรียนรูม ากขึน้ จึงกลาวไดวาในแตละวัน เนือ้ หาสาระทีต่ อ งเรียนรูไ ดเพิม่ ขึน้ วิธกี าร
แกปญ
 หา วิธสี บื คนรวบรวมจัดประเด็นความรูม มี ากขึน้ และการคาดหวังผลจากการ
เรียนรูก ย็ ง่ิ สะสมซับซอนทวีคณ
ู
เยาวชนคนหนุมสาวเปรียบเหมือนตนไมที่หยั่งรากยาวลึกประสบการณที่เขาได
รับการอบรมเลีย้ งดูและการศึกษาอบรมตลอดมา เริม่ ปรากฏผลชัดเจนขึน้ ทัง้ ทีเ่ ปนคุณ

ลักษณะและพฤติกรรมอันเปนโทษ อิทธิพลของเพือ่ น กลุม เพือ่ น สื่อและสิ่งแวดลอมมี
มากขึ้น ซึ่งหากพอ แม ครูและผูใ หญในสังคมมิไดเพิม่ กระบวนการเรียนรูแ กเขา หรือมิ
ไดเอาใจใสดูแลเขาอยางเพียงพอ คนหนุม สาวก็จะเรียนรูไ ปตามยถากรรม ชีวิตมีแต
ความเสีย่ ง บุญมีกด็ ไี ด ทําบาปไวกเ็ สียคน
วิถชี วี ติ ของผูใ หญ คนทีเ่ ปนพอแม คนทีป่ ระกอบอาชีพทํามาหากิน คนทีต่ อ ง
กอรางสรางครอบครัวและรับผิดชอบในหนาที่ที่เพิ่มพูน ผูใ หญกต็ อ งเรียนรูเ พือ่ สราง
คุณภาพทั้งในดานความรูและความสามารถ เขาตองเรียนรูท กั ษะชีวติ การปรับตัว วิธี
การเผชิญสถานการณและแกปญ
 หา คุณธรรม ความดีงามทีจ่ ะเหนีย่ วรัง้ อารมณชว่ั แลน
ใหมีสติสัมปชัญญะ การรับรูข า วสาร ทันคน ทันงาน ทันโลก รวมถึงทักษะทีเ่ ปน
เครื่องมือสืบคนแสวงหาความรู หากเขาไดรบั การศึกษาอบรมมาดีไมวา จะเปนการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขาก็จะดําเนินชีวิตไดอยาง
มั่นคง เปนผูส ราง เปนผูน ํา เสมือนตนไมใหญทผ่ี ลิดอกออกผลเปนทีพ่ ง่ึ และเปนรมเงา
ของคนและสัตวทง้ั ปวง
ชวงปจฉิมวัยของชีวิตนั้น มนุษยกย็ งั ตองเรียนรูป ระสบการณยาวนานทีผ่ า นพบ
ทั้งทุกขสขุ รอนหนาวและความรับผิดชอบทีห่ นักหนาเกินกวาจะปดทิง้ ไดนน้ั อาจกอง
สุมบนบาทีอ่ อ นลา การเรียนรูเ พือ่ ดําเนินชีวติ ทางสายกลาง รูจ กั เลือก รูวิธีเผชิญสถาน
การณ ตัดสินใจและพึ่งตนเองได จึงยังจําเปน เรียนรูท กุ วัน ฝกฝนตนเองทุกวันจนกวา
จะหมดลมหายใจ
มนุษยจงึ ตองเรียนรูต ลอดชีวติ
ทําไมจึงตองมีการอบรมครูอยางตอเนือ่ ง
ศาสตรแหงการสอนไดพัฒนาขึ้นอยางมากมาย
เกิดความรูใ หมทางการสอน
หลายรูปแบบ มีแนวทฤษฎีทม่ี งุ พัฒนามนุษย ปลุกเราความคิดของมนุษยสรางสรรค
ความเกง ความดี ความงาม ไดแกมนุษย มีวธิ แี กไขพฤติกรรมทีก่ า วราว เบีย่ งเบน มี
วิธีเสริมศักยภาพของคนใหคดิ เร็ว คิดถูก ทําเร็ว ทําถูก จนบัดนีเ้ ราตองเรียนวิธกี าร
เรียนอยางมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัตขิ องคนมีการศึกษาในยุคนีไ้ ดเปลีย่ นไปแลว เพียงแคสมรรถภาพพื้น
ฐาน ทีจ่ ะทําใหมชี วี ติ อยูไ ดในสังคมปจจุบนั ก็มอี ยูม าก และลวนมีความจําเปนเพื่อจะได
กาวมัน่ ทันโลก
๒

-! การอานออกเขียนได คิดเลขได (literacy) ไมเพียงพอเสียแลว นักเรียนจําเปน
ตองมีสมรรถภาพทางวิทยาศาสตร (Scientific literacy) เพื่อจะไดมีเหตุผล แสวงหา
ความจริง รูจ กั พิสจู น ไมงมงาย
- นักเรียนตองมีสมรรถภาพทางคอมพิวเตอร (Computer literacy)
-! นักเรียนตองมีศกั ยภาพของความเปนพลเมือง (Citizen Competency)
-! นักเรียนตองรูภาษาของตนและภาษาอื่น เพือ่ รูร ากเหงาของตนและโบยบินสู
สากล
อยูทส่ี มองทีค่ ดิ รอบ คิดลึก คิดแตกฉาน
อยูทพ่ี ฤติกรรมทีส่ มองสัง่ การไดเหมาะสม
อยูทจ่ี ติ สามารถสัง่ การสมองใหคดิ ดี คิดชอบ
อยูท ค่ี วามสามารถเผชิญปญหา ผจญ ผสมผสาน และ
เผด็จไดดว ยวิธกี ารทีถ่ กู และดี
อยูท ส่ี ามารถสัมพันธกบั เพือ่ นมนุษย ธรรมชาติและ
เทคโนโลยีได โดยไมตกเปนทาสของมัน
การทีค่ รูไมไดเปลีย่ นวิธกี ารสอน
การที่ครูเก็บเด็กไวในหองสีเ่ หลีย่ มวันละอยางนอย ๕ ชัว่ โมง สัปดาหละอยาง
นอย ๓๐ ชัว่ โมง ปละอยางนอย ๒๐๐ วัน เปนเวลา ๖ ป ขยายเปน ๙ ป
และจะเปน ๑๒ ป
การสอนตามเนือ้ หา หนังสือและหลักสูตร
ซึ่งไมมหี ลักสูตรใดจะยืนยงคงกะพันไมลา สมัย
ไมมหี นังสือเลมใดจะครอบคลุมเรือ่ งทีต่ อ งเรียนไดหมด
ไมมคี รูคนใดบอกเด็กไดทกุ เรือ่ ง ทุกเวลา ทุกคน
ดวยเหตุนี้
ครูจงึ อยูเ ฉยไมไดแลว ถาครูไมปรับปรุงคุณภาพของการสอน
เด็กใน ๑๐ ปขา งหนาจะมีคณ
ุ ภาพเหมือนเราและลาหลังยิง่ กวาเรา
เราผูซ ง่ึ ตะเกียกตะกายไขวควา ทะยานอยาก
เราผูซ ง่ึ ยอมสยบตออํานาจกดขี่ ไมกลาสูซ ง่ึ หนา แตนนิ ทาลับหลัง
เราผูซ ง่ึ ผลักอนาคตของบานเมืองใหอยูใ นกํามือของผูอื่น

สาระของความเปนมนุษย

๓

เราผูซึ่งฝากชีวิตของตนเองไวกับโชคชะตา
ดวยเหตุน้ี เราจะแสวงหาแนวคิดใหมของการเรียนรู แนวคิดนั้นคืออะไร?
แนวคิดพืน้ ฐานของกระบวนการเรียนการสอน
• แกนแทของการเรียนการสอน คือ การเรียนรูข องผูเ รียน
• การเรียนรูเ กิดขึน้ ไดทกุ แหงทุกเวลาตอเนือ่ งยาวนานตลอดชีวติ
• ศรัทธาเปนจุดเริม่ ตนทีด่ ที ส่ี ดุ ของการเรียนรู
• ผูเ รียนเรียนรูไ ดดจี ากการสัมผัสและสัมพันธ
• สาระทีส่ มดุลเกิดขึน้ จากการเรียนรู คือ ความรู ความคิด ความสามารถ
และความดี
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐–๒๕๔๔) เปนแผนทีม่ งุ
มั่นพัฒนาการศึกษาใหเปนการสรางรากฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคน และได
กําหนดแผนงานหลักเพือ่ การพัฒนาการศึกษาไว ๙ แผนงาน การพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนไดถกู กําหนดไวในแผนงานหลักที่ ๒ ซึง่ ถือเปนหัวใจสําคัญของการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมุง สรางกระบวนการเรียนการสอนใหเปนการเรียนรูข องผู
เรียนดวยวิธหี ลากหลายและเกิดขึน้ ไดทกุ เวลาทุกสถานที่ สังคมขาวสารขอมูล มีความรู
ใหมเกิดขึน้ อยางตอเนือ่ ง มีปญ
 หาและความเปลีย่ นแปลงอยูเ สมอ ทําใหผเู รียนจําเปน
ตองแสวงหาความรู และเรียนรูอ ยูต ลอดเวลา รูจ กั ใชเทคโนโลยีและสือ่ สารสนเทศ
ตาง ๆ ใหเปนประโยชน
จากอดีตจนถึงปจจุบัน การจัดกระบวนการเรียนการสอนยังไมเอือ้ ตอการพัฒนา
คนใหมลี กั ษณะ “มองกวาง คิดไกล ใฝรู” เนือ่ งจากการศึกษาในชัน้ เรียนไดลอ มกรอบ
ตัวเอง ออกจากชุมชนและสังคม วิธกี ารเรียนการสอนยังมุง เนนการถายทอดเนือ้ หาวิชา
มากกวาการเรียนรูจากสภาพที่เปนจริงและไมเนนกระบวนการที่ใหผูเรียนไดพัฒนาใน
ดานการคิด วิเคราะห การแสดงความคิดเห็น และการแสวงหาความรูด ว ยตนเอง อีก
ทั้งยังขาดการเชือ่ มโยงภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ กับเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยตาง ๆ เพือ่ ใหผเู รียน
สามารถปรับตัวและแกปญหาในการดําเนินชีวิตใหเหมาะสมกับบริบททางสังคมและ
สภาพแวดลอม
๔

ศูนยพฒ
ั นาคุณภาพการเรียนการสอน (ศูนย พ.คร.) สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาแหงชาติ มีภารกิจในการนําแผนงานหลักที่ ๒ ไปสูก ารปฏิบตั ิ ไดดาเนิ
ํ นการจัด
ทําแผนปฏิบตั กิ ารหลักในเรือ่ งของการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
การ
ดําเนินงานไดเริม่ จากการวางแผนแนวคิดของกระบวนการเรียนรู การสรางทฤษฎีการ
เรียนรูเพื่อนําลงสูก ารปฏิบตั ิ การนําเสนอทฤษฎี การสรุปผลทฤษฎี การติดตามผลเครือ
ขาย การประสานงานกับกระทรวง กรม กอง และหนวยงานตาง ๆ ทีม่ สี ถานศึกษาใน
สังกัด การเผยแพรเอกสารและจัดทําวิดที ศั น ตลอดจนการประเมินผล ทัง้ นีเ้ พื่อเตรียม
คนใหสามารถเผชิญกับสถานการณที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน
เพื่อใหผูเรียนไดเรียนอยางมีความสุข เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรการ
ศึกษาและเอื้อประโยชนแกสังคมไดดี
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติไดเชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะทฤษฎีรวบ
รวมแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูท ง้ั ของไทยและสากล นํามาจัดสาระ กระบวนการ นํา
เสนอแกศกึ ษานิเทศก ผูบ ริหาร และครู เพื่อใหบุคลากรแตละคนสามารถไปพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนดวยตนเอง โดยใชแนวทางและกรอบกิจกรรมทีผ่ เู ชีย่ วชาญ
แตละทฤษฎีไดเสนอแนะไว แนวคิดและทฤษฎีที่ผูเชี่ยวชาญไดศึกษาและนําเสนอมี ๕
ทฤษฎี ไดแก
๑. ทฤษฎีการเรียนรูอ ยางมีความสุข
ผูชวยศาสตราจารยกิติยวดี บุญซือ่ เปนหัวหนาคณะผูเชี่ยวชาญ
๒. ทฤษฎีการเรียนรูแ บบมีสว นรวม
รองศาสตราจารย ดร.สุมณฑา พรหมบุญ เปนหัวหนาคณะผูเชี่ยวชาญ
๓. ทฤษฎีการเรียนรูเ พือ่ พัฒนากระบวนการคิด
รองศาสตราจารย ดร.ทิศนา แขมมณี เปนหัวหนาคณะผูเชี่ยวชาญ
๔. ทฤษฎีการเรียนรูเ พือ่ พัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสยั : ศิลปะ ดนตรี
กีฬา
รองศาสตราจารย ดร.สุกรี เจริญสุข เปนหัวหนาคณะผูเชี่ยวชาญ
๕. ทฤษฎีการเรียนรูเ พือ่ พัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสยั : การฝกฝนกาย
วาจา ใจ
ศาสตราจารยกติ ติคณ
ุ อําไพ สุจริตกุล เปนหัวหนาคณะผูเชี่ยวชาญ
๕

ในการพัฒนาทฤษฎีและแนวปฏิบตั เิ พือ่ พัฒนากระบวนการเรียนรู ศูนย พ.คร.
ไดวางแนวทางเพื่อความเขาใจรวมกันของผูเชี่ยวชาญทั้ง ๕ คณะ ดังตอไปนี้
๑.การเรี ย นการสอนเป น กระบวนการที่ ค รู แ ละนั ก เรี ย นปฏิ บั ติ ต  อ กั น เพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู ทัง้ ครูและนักเรียน มีวญ
ิ ญาณ มีความรูสึก มีความคิด ความสนใจความ
สามารถของตนเอง ใครเลาจะบงการใหครูสอนตามรูปแบบของผูอ น่ื ทุกอยางกาว ใคร
เลาจะบังคับใหผเู รียนรับรูแ ละรับเอาการสัง่ สอนของครูทกุ ถอยคํา ทุกคนตางก็มคี วาม
คิด และมีวธิ กี ารของตนเอง
๒. แนวคิดพืน้ ฐานของกระบวนการเรียนการสอนทัง้ ๕ แนวคิด ทีศ่ นู ย พ.คร.
ไดวางไวเปนเพียงจุดเริม่ ตนของการพัฒนาเอกสารทฤษฎี เมือ่ นําแนวคิดเหลานี้มาใชใน
เอกสารทฤษฎีแตละดาน คณะผูเ ชีย่ วชาญจึงตองดึงเขาสูก ระบวนการเรียนรูอ ยางเปน
รูปธรรม
๓. ลักษณะของ “เอกสารทฤษฎี” มิไดมลี กั ษณะสําเร็จและมิใชการคิดขั้นตอน
องคประกอบตาง ๆ เพื่อ “บอกตอ ๆ กันไป” ประสบการณของการฝกอบรมเกีย่ วกับ
หลักสูตรทีใ่ ชรปู แบบยายไก-แมไก-ลูกไก ไดแสดงชัดเจนวาไมมีประสิทธิภาพตามที่พึง
ประสงค ดังนัน้ เอกสารทฤษฎีและแนวพัฒนาการเรียนรูท ส่ี รางขึน้ จึงมุง เสนอ “แนว
คิดใหม” เกีย่ วกับการเรียนการสอน เสนอองคประกอบขัน้ ตอน ตลอดจนกระบวนการ
เพื่อใหเกิดผลแกผเู รียน โดยใหกรอบกวาง ๆ ใหตวั อยางกิจกรรมสาธิตวิธกี าร และ
กระตุนใหผูรับการนําเสนอทฤษฎีตระหนักในความสําคัญของตนสามารถ ริเริม่ ออก
แบบวิธกี ารเรียนการสอนในเรือ่ งทีต่ นสนใจและมีความถนัดได
๔. กรอบทฤษฎีในเรือ่ งของการเรียนรูอ ยางมีความสุข การเรียนรูแ บบมีสว นรวม
การพัฒนากระบวนการคิด การพัฒนาสุนทรียภาพ และการฝกฝน กาย วาจา ใจ นั้น
มิไดตดั ตอนแบงแยกกันเด็ดขาด หากแตมคี วามเหลือ่ มลํ้าซํ้าเสริมกันและกันได เพียง
แตเอกสารทฤษฎีหนึง่ ๆ จะมีจดุ เนนเดนชัดในทฤษฎีทม่ี งุ หมาย
๕. การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน หมายถึง การเปลีย่ นแปลงคุณภาพการ
เรียนการสอน
-! จากบรรยากาศทีอ่ บั เฉา ไปสู บรรยากาศทีแ่ จมใสมีชวี ติ ชีวา
-! จากการทีผ่ เู รียนเปนผูร บั ไปสู ผูเรียนเปนผูร ว มเรียนรูแ ละไดเรียนรูร ว ม
กัน
๖

- จากการจํากัดการเรียนเฉพาะในหองเรียน ไปสู การขยายวงกวางสูแ หลง
เรียนรูเ พิม่ ขึน้
- จากกิจกรรมการเรียนทีเ่ ฉือ่ ยชาซําซาก
้
ไปสู กิจกรรมการเรียนรูท ห่ี ลาก
หลาย
- จากการใชสอ่ื ประกอบการบรรยาย ไปสู มิตใิ หมของการใชสอ่ื ทีเ่ ปน
เครือ่ งมือการเรียนรู
- จากความสัมพันธทเ่ี ปนปฏิปก ษระหวางครูกบั นักเรียน ไปสู ความเปน
กัลยาณมิตรซึง่ กันและกัน
- จากการสอบทีม่ ผี ลเปนการตรีตราสถานะของนักเรียน ไปสู การสอบ
เพือ่ เราใหเกิดการใฝรู และแรงจูงใจใฝสมั ฤทธิ์ ฯลฯ
ทั้งนี้ เพือ่ ใหผเู รียนมีคณ
ุ สมบัตอิ นั พึงประสงคตามทีก่ ําหนดไวในหลักสูตร
๖. การพัฒนาเอกสารทฤษฎีนน้ั ผูเ ชีย่ วชาญจะใหแนวทางทีป่ ระกอบดวยแนวคิด
กวาง ๆ โดยใหแนวคิดพื้นฐาน การเชือ่ มประสานระหวางทฤษฎีและประสบการณการ
จัดกระบวนการเรียนรู การเสนอจุดเนน และจุดประสงคหลัก คือการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนอันจะนําไปสูค ณ
ุ ภาพการเรียนรูข องผูเ รียน
ผูเ ชีย่ วชาญมีเสรีภาพทีจ่ ะพัฒนาเอกสารทฤษฎีตามลีลา (Style) ของตน เพื่อใหผู
รับการนําเสนอไดรบั รูปแบบกิจกรรมทีห่ ลากหลาย เอกสารทฤษฎีจะเสนอทางเลือกที่
ผูรับการนําเสนอจะประยุกตสรางสรรคใหเหมาะกับ วัย-ชวงอายุ-ชัน้ เรียน และวิชาทีต่ รง
กับสายงาน และความสนใจของตน
คณะผูเชี่ยวชาญไดพัฒนาเอกสารทฤษฎีและดําเนินการนําเสนอทฤษฎีแกคณะผู
บริหาร ศึกษานิเทศก และครู จาก ๕ หนวยงาน คือ สํานักงานคณะกรรมการการประถม
ศึกษาแหงชาติ กรมสามัญศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สํานักการ
ศึกษา กรุงเทพมหานคร และสํานักบริหารการศึกษาทองถิน่
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย (เทศบาล) โดยเสนอทฤษฎีละ ๒ รุน ๕ ทฤษฎี รวม ๑๐ รุน มีผูได
รับความรูท ง้ั สิน้ ๔๘๘ คน ในการใหความรู จะไมใชวิธี “แมไก ลูกไก” แตจะให
ทฤษฎี เนือ้ หาสาระ ตลอดจนตัวอยางกระบวนการ แลวใหศกึ ษานิเทศก ผูบ ริหาร และ
ครู นําไปพัฒนาวิธกี ารขึน้ เองเพือ่ ทีจ่ ะนําไปถายทอดแกครูผสู อนตอไป นอกจากนีผ้ ู
เชี่ยวชาญทฤษฎีการเรียนรูแ ตละทฤษฎีไดรบั การติดตอจากหนวยงานทางการศึกษาหลาย
๗

แหง ใหนาทฤษฎี
ํ
ไปเผยแพร จํานวนผูไดรับการเผยแพร ทฤษฎีการเรียนรู (การเขารับ
การนําเสนอทฤษฎีดว ยตนเอง และไดรบั ความรูเ กีย่ วกับแนวคิดทฤษฎี) จนถึงวันที่ ๒๐
มิถนุ ายน ๒๕๔๐ มีจํานวนทัง้ สิน้ ๑,๗๓๙ คน
ในดานคุณภาพของทฤษฎีการเรียนรูท ง้ั ๕ ทฤษฎี ที่ผูเชี่ยวชาญไดพัฒนาขึ้น
ศูนย พ.คร. ไดเรียนเชิญผูท รงคุณวุฒิ จํานวน ๑๐ คน แสดงความคิดเห็น โดยประเมิน
จากการอานเอกสารทฤษฎีตวั อยางกิจกรรม และเขารวมสังเกตวิธกี ารนําเสนอทฤษฎี
ของผูเชี่ยวชาญ มีขอ สรุปคือ ผูท รงคุณวุฒสิ ว นใหญแสดงความพึงพอใจในการนําเสนอ
ทฤษฎีในระดับมากถึงมากทีส่ ดุ และไดใหขอสังเกตเพิ่มเติมในแตละทฤษฎี คือ ยุทธ
ศาสตรในการนําเสนอทฤษฎีและกระบวนการเรียนรูแ กผบู ริหาร ศึกษานิเทศก และครู
เปนสิง่ ทีถ่ กู ตอง แตตอ งใชเวลาทีจ่ ะใหถงึ ตัวครูและนักเรียน ในสวนของเนือ้ หาทฤษฎี
ผูทรงคุณวุฒสิ ว นใหญประเมินคาวามีความถูกตอง แตควรมีการนําเสนอในลักษณะที่
เปนรูปธรรมใหมากขึน้ เชน ใชวดี ทิ ศั นประกอบในการนําเสนอเพือ่ ใหรวดเร็วขึน้ และ
ทันกับเหตุการณทจ่ี ะใหครูไดนาไปใช
ํ
ในขณะเดียวกันผูท รงคุณวุฒมิ คี วามหวงใย
บุคลากรทีอ่ ยูใ นสวนภูมภิ าค ควรจะไดรับการนําเสนอทฤษฎีการเรียนรูอ ยางทัว่ ถึง เปน
การขยายผลการนําทฤษฎีการเรียนรูไ ปใชใหกวางขวางมากยิง่ ขึน้
นอกจากนีก้ ารประเมินผลทฤษฎีจากผูเ ขารับการนําเสนอฯ มีขอสรุปวาผูเขารวม
กิจกรรมการนําเสนอทฤษฎีการเรียนรูแ ทบทุกทาน มีความพึงพอใจในความรูและตัว
อยางกิจกรรมทีไ่ ดรบั ในระดับมาก – มากทีส่ ดุ และจะนําไปปรับใชในหนวยงานของตน
และไดเสนอแนะใหเผยแพรทฤษฎีการเรียนรูไปยังหนวยงานทางการศึกษาที่มีสถาน
ศึกษาในสังกัดใหมากขึน้
ในปงบประมาณ ๒๕๔๑ ศูนยพฒ
ั นาคุณภาพการเรียนการสอน สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาแหงชาติไดพัฒนาตัวบงชี้ที่แสดงวา กระบวนการเรียนการสอนได
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เอกสารนีไ้ ดอธิบายพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ๙ ขอ และ
พฤติกรรมการสอนของครู ๑๐ ขอ เพือ่ ใชเปนเกณฑในการประเมินคุณภาพของ
กระบวนการเรียนการสอน ตัวบงชีด้ งั กลาวนีเ้ ปนพฤติกรรมทีว่ เิ คราะหจากสาระทฤษฎี
การเรียนรูทั้ง ๕ ทฤษฎี ผานการกลัน่ กรองและวิจารณจากผูท รงคุณวุฒแิ ละผูเ ชีย่ วชาญ
ดานการเรียนการสอน จนมัน่ ใจไดวา สามารถใชเปนเกณฑกลางเพือ่ การนําสูก ารปฏิบตั ิ
ไดจริง
๘

ตัวบงชี้การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางมีดังนี้
ตัวบงชี้การเรียนของนักเรียน
๑. นักเรียนมีประสบการณตรงสัมพันธกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒. นักเรียนฝกปฏิบตั จิ นคนพบความถนัดและวิธกี ารของตนเอง
๓. นักเรียนทํากิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูจ ากกลุม
๔. นักเรียนฝกคิดอยางหลากหลายและสรางสรรคจนิ ตนาการ ตลอดจนไดแสดงออก
อยางชัดเจนและมีเหตุผล
๕. นักเรียนไดรับการเสริมแรงใหคนหาคําตอบแกปญ
 หาทัง้ ดวยตนเอง และรวมดวย
ชวยกัน
๖. นักเรียนไดฝกคน รวบรวมขอมูลและสรางสรรคความรูดวยตนเอง
๗. นักเรียนเลือกทํากิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง
อยางมีความสุข
๘. นักเรียนฝกตนเองใหมีวินัยและรับผิดชอบในการทํางาน
๙. นักเรียนฝกประเมิน ปรับปรุงตนเองและยอมรับผูอื่น ตลอดจนสนใจใฝหาความรู
อยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้การสอนของครู
๑. ครูเตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการ
๒. ครูจดั สิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่ปลุกเรา จูงใจและเสริมแรงใหนกั เรียนเกิดการ
เรียนรู
๓. ครูเอาใจใสนกั เรียนเปนรายบุคคล และแสดงความเมตตาตอนักเรียนอยางทั่วถึง
๔. ครูจดั กิจกรรมและสถานการณใหนักเรียนไดแสดงออกและคิดอยางสรางสรรค
๕. ครูสงเสริมใหนักเรียนฝกคิด ฝกทํา และฝกปรับปรุงตนเอง
๖. ครูสง เสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม พรอมทั้งสังเกตสวนดี และปรับปรุง
สวนดอยของนักเรียน
๗. ครูใชสอ่ื การสอนเพือ่ ฝกการคิด การแกปญ
 หา และการคนพบความรู
๘. ครูใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายและเชื่อมโยงประสบการณกับชีวิตจริง
๙. ครูฝกฝนกิริยามารยาทและวินัยตามวิถวี ฒ
ั นธรรมไทย
๑๐. ครูสังเกตและประเมินพัฒนาการของนักเรียนอยางตอเนื่อง

๙

ศูนยพฒ
ั นาคุณภาพการเรียนการสอน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหง
ชาติ มีความหวังวาการทีม่ ตี วั บงชีพ้ ฤติกรรมการเรียนของผูเ รียนและพฤติกรรมการสอน
ของผูสอน อยางชัดเจนเชนนี้ จะทําใหผทู เ่ี กีย่ วของทุกฝายของกระบวนการเรียนการ
สอนไดพฒ
ั นาตนเองอยางตอเนือ่ งเพือ่ ใหบรรลุสถานการณทบ่ี ง ชีไ้ วได
การเรียนรูมิใชเปนเพียงการเรียนเพื่อรูแตเปนการเรียนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
เรียนเพือ่ รูจ กั ตนเอง เรียนเพือ่ รูจ กั และอยูร ว มกับผูอ น่ื ได เรียนเพือ่ จะเปนคนเกง คนดี
คนมีความสุข การเรียนรูจ งึ เริม่ ตนเมือ่ กอเกิดชีวติ และดําเนินไปจนกวาจะสิน้ ชีวติ
ดังนั้น เพียงการปรับปรุงเทานัน้ ยังไมเพียงพอ จําเปนตองมีการปฏิรปู การเรียนรู
ทั้งดานแนวคิด แนวทาง และแนวการปฏิบตั ทิ กุ ขัน้ ตอน
เพื่อคุณภาพของคนไทยและความเจริญไพบูลยของประเทศไทย

ผูเขียน
ศาสตราจารยสุมน อมรวิวฒ
ั น ศาสตราจารยกติ ติคณ
ุ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูเชีย่ วชาญและทีป่ รึกษาศูนยพฒ
ั นาคุณภาพการเรียนการสอน
สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
๑๐

การ เรียนรูอ ยางมีความสุข
กิตยิ วดี บุญซือ่
ปตนิ นั ท สุทธสาร
สุนทร ชวงสุวนิช วิภา ตัณฑุลพงศ
องคประกอบทีช่ ว ยใหการเรียนของเด็ก ๆ ดําเนินไปอยางมีความสุข
ประกอบดวยแนวคิดสําคัญ ๖ ประการ คือ
๑. เด็กแตละคนไดรบั การยอมรับวาเปนมนุษยคนหนึง่ ทีม่ หี วั ใจ และ
สมองเด็กเหลานีค้ วรจะมีสทิ ธิท์ จ่ี ะเปนตัวของเขาเองทีไ่ มเหมือนใคร
มีเอก
ลักษณเฉพาะตัว มีความคิด มีความสนใจ ในสิ่งตาง ๆ มีความรูสึก รัก โกรธ
เสียใจ หรือดีใจ เชนเดียวกับผูใ หญตวั โต ๆ มีความสามารถเฉพาะตัว มีจดุ เดน
จุดดอย ทีแ่ ตกตางไปจากคนอืน่ มีสทิ ธิไ์ ดรบั การปฏิบตั จิ ากผูใ หญอยางมนุษย
คนหนึ่ง ทีส่ าคั
ํ ญทีส่ ดุ คือ เด็กไมใชทาสรองรับอารมณของใคร เขาควรจะไดมี
โอกาสเลือกเรียนตามความถนัด และความสนใจของเขา เขาควรจะไดมีโอกาส
เลือกอนาคตของเขาเอง ผูใหญไมวาจะเปนพอ แม ครู หรือวงศาคณาญาติ
ควรจะเปนเพียงผูใ หคาปรึ
ํ กษาไมใชผูออกคําสั่ง และใหคาแนะนํ
ํ
า ไมใชบงการ
การตัดสินใจเลือกการเรียนเพือ่ ดําเนินชีวิตของเขา
ควรจะเปนสิทธิโ์ ดยชอบ
ธรรมของเขา
ไมวา เด็กหรือผูใ หญยอ มมีหวั ใจทีจ่ ะรัก โกรธ เกลียด ดีใจ ผิดหวัง เศราใจ
ภูมิใจ เกลียดชัง หรือขมขื่น ขึน้ อยูก บั เหตุการณและสภาวะทีเ่ ขาไดประสบ
ถาเปนเหตุการณที่ดี
เขาก็มีความสุขใจ
ถาเปนเหตุการณที่ราย
เขาก็มีความทุกขใจ
เมื่อเด็กแตละคนไดรับการยอมรับวาเปนมนุษยคนหนึ่งที่มีหัวใจและ
สมองเพียงแตออ นเยาวกวาผูใ หญทง้ั หลาย เขายอมตองการทีจ่ ะมีความสุขใน
ชีวิต ความตองการของเขาอาจเปนเพียงเรือ่ งพืน้ ๆ ไมซบั ซอน เขาตองการชีวติ
ทีร่ า เริง สนุกสนาน แจมใส ตองการมีจติ ใจทีเ่ บิกบาน สดชื่น มีรางกายแข็ง

๑๑

แรง มีพลังทัง้ ทางกายและใจ ทีจ่ ะพัฒนาตัวเองไปสูค วามมีศกั ยภาพทางการคิด
และสติปญ
 ญา มีสุขภาพจิตที่ดี และมีความหวังในชีวิต
ความทุกขของเด็กเกิดจากอะไร
อาจจะแบงงาย ๆ ไดวา มาจากสาเหตุ ๒ ประการคือ
จาก ตัวเด็กเอง หนึง่
และจาก สภาพแวดลอม อีกประการหนึง่
ความทุกขเหลานี้ หากไมไดรบั การชวยเหลือ เมือ่ สะสมมากเขาอาจกลายเปน
ปมดอย ทําใหเกิดความไมมั่นใจ หวาดกลัว ขมขื่น และอาจนําไปสูค วามโกรธ และ
อยากทําอะไรรุนแรงเพื่อความสะใจ
ใครเลาจะกลาบอกวา
ครูครับ ผมมีความทุกข
ครูขา ชวยหนูดวย
แตเขาก็ตอ งการใหครูมองเห็น เขาใจเขา ใหโอกาสเขา และใหกําลังเขาทีจ่ ะ
สรางความมัน่ ใจใหตนเองเพือ่ จะกลาเผชิญกับสิง่ ตาง ๆ อยางมัน่ ใจ
ความทุกขจากสภาพแวดลอม โดยเฉพาะบุคคลทีอ่ ยูร อบตัวเด็ก ถาแตละคนรูจัก
เอาใจเขา มาใสใจเรา โลกนีก้ จ็ ะมีแตความสุข
ถาเติม ความรัก ใหเขา
ถาเติม ความโกรธ ใหเขา

เราจะได ความรัก คืนมา
เราจะได ความโกรธ คืนมา

คนเรามีหัวใจ มีความรูส กึ เหมือน ๆ กันทุกคน ตางกันที่แตละคนมีความชอบ
ความถนัด และความสามารถเฉพาะตน
หากเราจะทึกทักเอาวา ทุกคนมีทกุ อยางเหมือนกัน ควรจะทําทุกอยางไดเทา
เทียมกันเปนขอสรุปทีเ่ ปนไปไมได
ฝเทาทีย่ า งกาวของแตละคน แตกตางกันฉันใด เด็กแตละคน ยอมมีพัฒนาการ
เฉพาะตนแตกตางกันไป ฉันนัน้

๑๒

หากครูชอบรับประทานกลวย แลวไปบีบบังคับเด็กใหรบั ประทานกลวยตามครู
เพราะเปนสิ่งที่ดี อรอย ราคาถูก แตเด็กไมชอบกลวยเลย เมือ่ ถูกบีบบังคับใหรบั
ประทานใหหมดทั้งผล ยอมจะทําใหเด็กเกิดความทุกขขึ้นมาได
ถาผูใหญถกู บังคับอยางทีเ่ ด็กโดนบาง ผูใ หญทา นนัน้ จะรูส กึ อยางไร
เพราะความแตกตางของเด็กแตละคนนี้แหละ ทีท่ ําใหเกิดความเปน “เฉพาะตัว”
ขึ้นมา เด็กทุกคนยอมจะมีเอกลักษณเฉพาะตัวทีไ่ มเหมือนใคร

๒. ครู มีความเมตตา จริงใจ และออนโยนตอเด็กทุกคนโดยทั่วถึง มีความเขา
ใจในทฤษฎีแหงพัฒนาการตามธรรมชาติของเด็กทุกคน เขาถึงความรูส กึ ละเอียดออน
ความคิดอันไรขอบเขต และความฝนอันกวางไกลของเด็กแตละคน และเปดโอกาสให
เขาไดสานความฝน และดําเนินไปตามความใฝฝน นัน้ จนบรรลุเปาหมายของชีวติ ครู
ควรจะใหความเอาใจใสตอ เด็กทุกคนเทาเทียมกัน ไมเลือกชัน้ วรรณะ ไมเลือกทีร่ กั มักที่
ชัง มีความยุตธิ รรม สมําเสมอ
่
มีความยุตธิ รรมและวางตนเปนแบบอยางทีด่ ี มีอารมณ
มั่นคง สดชื่นแจมใส มีสานึ
ํ กในการเปนผูใ ห มีการเตรียมตัวเพือ่ การสอนใหมคี ณ
ุ ภาพ
อยูเสมอ มีความเสียสละและอดทน มีความมุง มัน่ ทีจ่ ะชวยเด็กใหรจู กั ตัวเอง รูจ กั แก
ปญหา และเรียนรูว ธิ ที จ่ี ะนําตัวเองไปสูค วามเจริญรุง เรือ่ งอยางมีสติและเพียบพรอมดวย
คุณธรรม
นักเรียนอยากไดครูอยางไร?
ถานําคําถามนีไ้ ปถามเด็กอนุบาล คําตอบทีจ่ ะไดรบั อาจไดแก
สวย
ใจดี
เลานิทานเกง
ใจเย็น
รองเพลงเกง
พูดเพราะ
ยิ้มแยมแจมใส
แตงตัวดี
เก็บความลับของนักเรียนได
ถาถามเด็กประถม คําตอบคงจะเหมือนเด็กอนุบาลหลายขอ และอาจจะเพิ่ม
สอนเกง
๑๓

ยุตธิ รรม
มีอารมณขนั
ใหกําลังใจนักเรียน

ออนโยนกับนักเรียน
ชวยเหลือนักเรียนทุกคน
เอาใจใสนกั เรียนอยางทัว่ ถึง

ถาถาม เด็กมัธยมศึกษา คําตอบทีเ่ พิม่ ขึน้ มาอาจจะเปน
มีรสนิยม
เขาสอนตรงเวลาและสมําเสมอ
่
เขาใจนักเรียน
เปนแบบอยางทีด่ ี มีคณ
ุ ธรรม
จริงใจกับนักเรียน
เห็นนักเรียนเปนมนุษยคนหนึง่
ครู คือผูทร่ี บั ชวงการอบรมเลีย้ งดูเด็ก ตอจากพอแม โดยแบงภาระหนาทีก่ นั
พอแม ดูแลใหทอ่ี ยูท ก่ี นิ ใหความรักและอบอุน ใหความรูเ กีย่ วกับชีวติ และความ
เปนอยู
ครู ดูแลใหความรู ใหโอกาส ใหความเขาใจ ใหอภัยและใหศรัทธาตอโลกมนุษย
พอแม ดูแลอยูท บ่ี า น
ครู ดูแลอยูท โ่ี รงเรียน
ถาพอแมและครู จับมือกัน เขาใจกัน พูดภาษาเดียวกัน เด็กก็มคี วามสุข สดชื่น
ราเริง
ถาพอแมและครู หันหลังใหกนั คิดกันคนละอยาง พูดกันคนละเรือ่ ง แคลงใจกัน
เด็กก็มคี วามทุกข เศราและสับสน
พอแมออ นโยน
พอแมเขมงวด
พอแม ยุตธิ รรม
พอแม ลําเอียง

ครู
ครู
ครู
ครู

นุม นวล
ดุ
ยุตธิ รรม
ลําเอียง

เด็ก
เด็ก
เด็ก
เด็ก

สุขใจ และแจมใส
เสียใจ และหดหู
เชื่อมัน และสบายใจ
สับสน และหงุดหงิด

เมื่อเด็กอยูท บ่ี า นมีทกุ ขกห็ นั ไปหาพอแม
เมื่อเด็กอยูท โ่ี รงเรียนมีทกุ ขกห็ นั ไปหาครู เมือ่ เด็กมีทกุ ขจากทางบานก็หวังพึง่ ครู

๑๔

ครู คือผูที่ราเรี
ํ่ ยนมาเพือ่ จะใหความรูแ กเด็กดวยวิธกี ารอันชาญฉลาดและนาสน
ใจ ใหความเปนมิตร และใหหลักในการดูแลตัวเอง
เด็กจะมีความสุขเมือ่ ไดเรียนกับครูทเ่ี ขาใจเขา รวมคิดไปกับเขา และสามารถจูง
ใจเขาใหตน่ื เตนไปกับบทเรียนแตละบท ใหสนุกกับกิจกรรมแตละขัน้ ตอน ใหเขามี
กําลังใจที่จะแสวงหาความรูใหม ๆ มาแลกเปลีย่ นกัน และใหมคี วามรักตอสิง่ ทีเ่ รียน ตอ
เพื่อน ตอครู และตอธรรมชาติทแ่ี วดลอม ใหมศี รัทธาตอการดํารงชีวติ และใหรูจัก
สรางความหวัง เพื่ออนาคตของตน
ครูจงึ ตองมี ศาสตร คือความรูพื้นฐานในเรื่องตาง ๆ มากพอทีจ่ ะถายทอดใหเด็ก
ไดตามวัยของเขา และยังตองมี ศิลป คือวิธกี ารทีจ่ ะถายทอด ซึง่ จะขึน้ อยูก บั สภาวะ
และวุฒิภาวะของผูเรียน ในรูปแบบของกิจกรรมทีห่ ลากหลาย นอกจากนัน้ ยังตองมี ใจ
ที่รักในความเปนครู รักในสิง่ ทีส่ อน และรักผูเ รียน มีจติ สํานึกในบทบาทและหนาที่
ของตน
ครูที่มีคุณภาพ จึงตองมีคณ
ุ สมบัตทิ ง้ั ๓ ประการนีอ้ ยูใ นตัว จึงจะสรางศรัทธา
และทําใหนกั เรียนเห็นคุณคาของการเรียนได
คุณสมบัตเิ หลานี้ หากมีอยูใ นครูทา นใด ยอมจะเปนทีร่ กั ของนักเรียน และ
ประสบความสําเร็จอยางสูงในการสอน
โรงเรียนจะดีหรือไม

ขึน้ อยูก บั ครู

เด็กจะมีความสุขหรือไม

ขึน้ อยูก บั ครู

ในความเปนจริง เด็กพรอมทีจ่ ะรักครูอยูแ ลว ขอเพียงใหเขาไดสัมผัสวา
ครู รักและเมตตาเขาเสมอ
ครู หวังดีและจริงใจกับเขา
ครู ตั้งใจใหความรูแกเขา
ครู มีวิธีสอนที่ผูกใจเขาได
ครู ใชคาพู
ํ ดที่ไพเราะกับเขาเสมอ
ครู มีสานึ
ํ กของความเปนผูใ หมากกวาผูร บั
ครู เปนกัลยาณมิตรกับเขา
ครู มีความยุตธิ รรม และ
๑๕

ครู มีมโนธรรมและสํานึกในความเปนครู
เด็กอยากจะขอวา
ใหความรักแกเขา เพือ่ เขาจะไดรบั คนอืน่ เปน
ใหความสุขแกเขา เพื่อชีวิตที่ชุมชื่น และมีความหวัง
เด็กขอเพียงแคนี้คุณครูใหไมไดหรือ
ครูมีบทบาทมากในการชวยผอนคลายหรือปลุกเราความวิตกกังวลของเด็ก
เมื่อเด็กมีปญ
 หาทีโ่ รงเรียน เขายอมตองการความเห็นอกเห็นใจจากครู ตองการ
ไดยนิ คําพูดทีท่ ําใหเขาชื่นใจ มีความรูส กึ ทีด่ ขี น้ึ ลดความวิตกกังวล และเพิ่มความมุง
มัน่ ทีจ่ ะทําสิง่ ทีด่ ที ส่ี ดุ
คําพูดทุกคําของครู จะโดยตัง้ ใจหรือไมกต็ าม จะตองอารมณชนิดใดก็ตาม มี
ผลอยางยิง่ ตอความรูส กึ ของเด็ก
เด็กจะรูส กึ สบายใจและคลายกังวล เมื่อไดฟง
คําพูดที่แสดงความเห็นอกเห็นใจ และ
เขาใจเขา
เด็กจะรูส กึ โกรธ หรือทอแท เมื่อไดฟงคําพูด
ที่ปราศจากความเมตตา ประหนึง่ วา
ความผิดของเขาเปนมหันตโทษ
เด็กแมจะยังเล็ก แตก็มีความรูสึก
ยิง่ เขาโตขึน้ มา ความรูส กึ จะยิง่ รุนแรงขึน้
ปฏิกริ ยิ าตอบโตกแ็ รงขึน้
คําพูดของพอแม หรือครูมผี ลตอเด็ก เกีย่ วกับการสรางภาพพจนของตัวเด็กเอง
ทุกครัง้ ทีค่ าพู
ํ ดไมวา จะเปนดานลบหรือดานบวก ผานจากปากออกไปสูห เู ด็ก คําพูด
เหลานัน้ จะเขาไปฝงอยูใ นจิตใตสานึ
ํ ก และรอจังหวะทีจ่ ะสงขาวสารนีไ้ ปสูส มองหรือ
รางกาย
ถาคําพูดดี เด็กจะรูส กึ ดีกบั ตัวเอง และปฏิกิริยาดี ๆ จะปรากฏออกมา
ถาคําพูดราย เด็กจะรูส กึ วา ตัวเองเปนคนไมดี และแสดงอาการทีท่ าให
ํ เขายิ่ง
ยํ่าแยลงไปอีก
๑๖

คําพูดทีเ่ ปย มดวยเมตตาของครู คือนํ้าทิพยชะโลมใจ
แมเขาจะผิดพลาดไป แตถาครูใชคาพู
ํ ดทีท่ ําใหเขารูวา ถึงเขาผิด ครูกย็ งั รัก และ
หวังทีจ่ ะเห็นเขาแกตวั ใหม และเปลีย่ นความรูส กึ อยากทําสิ่งไมดีนั้นเสีย
เวลาทีน่ กั เรียนรูส กึ ผิดหวัง ทอแท และหมดกําลังใจ เชน สอบไดคะแนนไมดี
ทํางานผิดพลาด
โกรธกับเพื่อน หรือถูกกลาวหาผิด ๆ สิง่ ทีจ่ ะปลอบประโลมจิตใจไดดที ส่ี ดุ คือ
ความรูสึกวามีคนเขาใจ เพื่อนเขาใจ ก็ยงั เศราสลดหดหูอ ยู แตกอ็ าจนอยใจครู หรือพอแม
ถาครูเขาใจ จิตใจเขาจะรูส กึ ชุม ชืน่ เบิกบาน และเกิดความหวัง เกิดกําลังใจที่
จะปรับปรุงแกไข ขอบกพรองนัน้ แตอาจยังนอยใจ พอแมอยู
ถา เพื่อน ครู และพอแมเขาใจ เขาจะมีความสุขที่สุด
ความสุขเพียงแคนี้ เราใหลกู ศิษยของเราไมไดหรือ
๓. เด็กเกิดความรัก และภูมใิ จในตนเอง รูจ กั ปรับตัวไดทกุ ที่ ทุกเวลา รูจ กั ตัว
เอง เห็นคุณคาของชีวิตและความเปนมนุษยของตน รับรูค วามหมายของการมีชวี ติ อยู
ยอมรับทัง้ จุดดีและจุดดอยของตนเอง และคิดหาวิธีปรับปรุงแกไขเขาใจธรรมชาติของ
ความเปลีย่ นแปลงและรูว ธิ ปี รับตนเองใหอยูใ นสภาพแวดลอมนัน้ ๆ ไดโดยไมเสียสุข
ภาพจิต รูจ กั เกรงใจและใหเกียรติผอู น่ื มีเหตุผล และใจกวางพรอมทีจ่ ะดําเนินชีวิตใน
บทบาทของผูใหญที่มีความรับผิดชอบ
“เราทุกคนตองการความรูส กึ ทีว่ า ตัวของเรามี
ความสําคัญ มีคุณคา มีความสามารถในการกระทํา
สิ่งตาง ๆ ไดดว ยตัวเอง โดยไมตอ งรอพึง่ ผูอ น่ื ความ
รูสึกที่เราตองการลึก ๆ นี้ อาจเรียกเปนภาษาอังกฤษ
ไดวา Esteem Need ความตองการทีส่ าคั
ํ ญนีจ้ ะเกิด
ขึ้นได เมือ่ เราไดคดิ เอง ตัดสินใจเอง และไดมีโอกาส
ลงมือทําอะไร ๆ ดวยตัวเอง พรอมกับมีโอกาสไดรบั
ผิดชอบในสิง่ ทีต่ วั เองไดทาลงไป”
ํ
ขอความขางตนตัดตอนมาจาก บทความในหนังสือ “สวรรคมตี า” หรือ “สู
ชีวติ ดวยจิตวิทยา ชุดที่ 4” ของเกียรติวรรณ อมาตยกุล (๒๕๓๖)

๑๗

ความภูมิใจของเราจะเกิดขึ้น เมือ่ เราไดแสดงความสามารถบางสิง่ บางอยางใหผู
อืน่ ไดรบั รู
เด็กอนุบาล ภูมใิ จมากเมือ่ แกวงชิงชาไดเอง จึงตองเรียกแมใหมามองดูเขานัง่
ชิงชา
เด็กประถม ภูมิใจมาก เมือ่ งานกลุม เรือ่ ง “ภูเขาไฟ” ของเขาไดรับคําชมเชย แม
ภูเขาไฟจะไมเหมือนของจริงนัก แตความคิดที่ทาให
ํ เกิดกลุม ควันพวยพุง ออกมาทาง
ปลองภูเขาไฟ เปนประสบการณทน่ี า ตืน่ เตน และเปนความสําเร็จที่เขาภาคภูมิใจ
การไดทําสิ่งที่ตนชอบและถนัดและเมื่อประสบความสําเร็จยอมนําความภาคภูมิ
ใจมาใหตวั เอง นักกีฬาทีไ่ ดรบั เหรียญรางวัล ยอมภูมิใจในความสามารถของเขาและเกิด
กําลังใจทีจ่ ะพัฒนาฝมอื ของตัวเองใหกา วหนาขึน้ ไปอีก
งานใดทีเ่ ราทําแลวเกิดความภาคภูมใิ จเราก็มกั จะรักงานนัน้
ยิง่ ๆ ขึ้นไปอีก

และอยากทําใหดี

เมื่อเรารักงานนัน้ ก็ยอ มรักผูร ว มงาน (ซึง่ รวมทัง้ ตัวเองดวย) แลวแผขยายไปถึงผู
อื่น กลุม อืน่ อยากใหเขาประสบความสําเร็จบาง
ใครก็ตามเมือ่ ทําอะไรแลว เกิดความผิดพลาด ประสบความลมเหลว ไมสาเร็
ํ จ
ยอมจะเกิดความรูสึก ทอแท เบือ่ หนาย ไมอยากคิดอะไรใหม ๆ ไมอยากทําอะไรอีก
และเริม่ มองโลกในแงรา ย มองเพือ่ นรวมงานอยางไมเปนมิตร มองคนรอบขางอยาง
ระแวง นานไปก็ครุนคิดที่จะแกแคน เอาชนะ แมในทางทีไ่ มเหมาะสมก็ไมเกรงกลัว
เพียงเพื่อใหชนะเขาเทานั้น
ภาระอีกประการหนึง่ ของครู ก็คือการชวยใหเด็กไดคนพบความสามารถของเขา
และเปดโอกาสใหเขาไดแสดงความสามารถนั้น ๆ ออกมา
ทานสาทิศ กุมาร ไดเปรียบเทียบนักเรียนหรือนักศึกษาไววา เปนเสมือนเมล็ด
พันธุรอการเจริญเติบโต เปนเมล็ดพันธุท ม่ี ขี อ มูลตาง ๆ ทีพ่ รอมจะเติบโตเปนตนไม
ทานกลาววา หนาทีข่ องครู คือ เปนคนสวนทีจ่ ะปลูกตนไมเหลานัน้ ใหดิน ใหนาํ้ และ
ทุกสิ่งทีเ่ หมาะทีค่ วรแกเมล็ดพืชนัน้
เพือ่ ทุกสิง่ ทีอ่ ยูใ นเมล็ดพันธุน น้ั ไดเติบโตขึน้ มา
เปนตนไมทง่ี ดงามและสมบูรณ

๑๘

การที่ครูชวยใหเด็กคนพบความสามารถของเขาเอง นอกจากจะสรางความภูมใิ จ
ใหเขาแลว ยังชวยใหเขาไดรจู กั ตัวเองมากขึน้ เห็นคุณคาของตัวเอง และรักตัวเองมาก
ขึ้น เกิดภาพพจนทด่ี ตี อ ตัวเอง ในขณะเดียวกันก็เกิดความเห็นอกเห็นใจผูท ย่ี งั ไม
ประสบความสําเร็จ และอยากจะชวย บางครัง้ ถึงกับไปทําให ซึง่ ครูตอ งสังเกต และหา
ทางดึงเขาออกมาเสีย เพื่อใหเพื่อนคนนั้นทําไดดว ยตัวเอง
เพราะความภูมิใจ ถามีมากไปก็เปนโทษ ทําใหเกิดความหลงตัวเอง และดูถูกผู
อื่น เชน เด็กบางคนทีท่ างานของตั
ํ
วเสร็จแลว ก็พยายามจะไปชวยเพื่อน แตอาจจะมีคาํ
พูดบางคําทีท่ ําใหเพื่อนทอแทได
สิ่งทีเ่ ปนคุณอนันต อาจเปนโทษมหันตไดเหมือนกัน
หนาทีข่ องครู นอกจากจะสรางใหเด็กเกิดความรูส กึ ทีด่ ตี อ ตัวเองแลว ยังจะตอง
สรางความรูส กึ ทีด่ ตี อ คนอืน่ และสรางความรูส กึ ทีด่ ที ค่ี นอืน่ มีตอ ตนเอง
เพื่อวา เขาจะไดสรางมิตรภาพกับผูอื่น รูจ กั ระมัดระวังคําพูดทีจ่ ะทําใหผูอื่นเสีย
ใจ หรือไมสบายใจ คําแนะนําทีอ่ อ นโยนของครู จะชวยใหเขาไดคิด และพยายามเลียน
แบบ จากนั้นเขาจะคอย ๆ เรียนรูก ารปรับตัวใหเขากับเพือ่ น ๆ และกับสถานการณ
ตาง ๆ ไดอยางนาชื่นชม
๔. เด็กแตละคนไดมีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพื่อจะได
คนพบความสามารถของตนเองซึง่ ซอนเรนรอการพัฒนาอยู มีกําลังใจทีจ่ ะตอเติมความ
ฝนของตนใหสมบูรณ ไดรบั รูว า วิทยาการแขนงตาง ๆ จะเปนประโยชนทง้ั นัน้ ถาเขาใส
ใจ มุง มัน่ ใหเขาไดมโี อกาสเรียน เพือ่ รูอ ยางลึกซึง้ และกวางไกล (Learn to Know) เรียน
ใหเขาใจและทําได รูเ คล็ดลับของการทําสิ่งตาง ๆ ใหประสบผลสําเร็จ (Learn to Do)
และเรียนจนรูจักและเขาใจวิธีคิดและปฏิบัติของคนในอาชีพนั้น ๆ เสมือนเปนคนทีอ่ ยู
ในอาชีพนั้นจริง ๆ (Learn to Be) ทั้งยังสามารถนําความรูท ไ่ี ดรบั นัน้ มาประยุกตเขากับ
ตัวเองไดอยางกลมกลืนและสรางสรรค เพื่อความสุขของตนเองและคนรอบขาง
เมื่อเด็กมาโรงเรียนนัน้ เมล็ดพันธุแ หงการเจริญเติบโตของเขาเริม่ พัฒนาขึน้ แลว
เด็กแตละคนจึงมีความแตกตางกัน ขึน้ อยูก บั สภาพแวดลอม การอบรมเลีย้ งดู และเมล็ด
พันธุว เิ ศษทีต่ ดิ ตัวเขามาตัง้ แตเกิด
เมื่อเขาเติบโตขึน้
เมล็ดพันธุห รือความสามารถพิเศษเหลานัน้ ก็จะเริม่ ขยายตัว
และแสดงออกมา หากเขาไดรบั โอกาส จังหวะ และแรงกระตุน ทีเ่ หมาะสม ในทีส่ ดุ
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ความสามารถ หรืออีกนัยหนึง่ ความถนัดและความสนใจพิเศษของเขาก็จะปรากฏเดน
ขึ้น เปนลําดับ
ความถนัดและความสนใจของเด็กแตละคนจะแตกตางกันไป ขึน้ อยูก บั พันธุ
กรรม สภาพแวดลอม โอกาสและจังหวะทีเ่ ขาไดรบั ซึ่งจะคอย ๆ แสดงออกเมือ่ ไดรบั
การสนับสนุน หนาทีข่ องครู คือ หาความสามารถพิเศษของเด็กแตละคนใหพบ ซึง่ จะ
ไมยากเลย ถา …
ถาเพียงครู ถาม
ครูจะทราบ
ถาเพียงครู ดู
ครูจะรู
ถาเพียงครู สังเกต
ครูจะเห็น
ถาเพียงครู ฟง ครูจะเขาใจ
การเปดโอกาสใหเด็กไดทาอะไรตามที
ํ
่ตนชอบ และมีความถนัด เทากับเปนการ
สงเสริมศักยภาพทีม่ อี ยูใ นตัวเด็กใหปรากฏออกมา การปดกัน้ โอกาสของเด็กเหมือน
ปลอยเพชรใหอยูใ นตม ไมมโี อกาสทีจ่ ะฉายแสงแวววาว
นักเลนบอนไซจะปลูกตนไมไวในกระถางที่ถูกบังคับใหตนไมเติบโตในวงจํากัด
ถาครูสอนเด็กใหอยูแ ตในวงจํากัด เด็กก็จะเติบโตเหมือนบอนไซ
การจัดกิจกรรมทีห่ ลากหลายใหเด็กไดเลือกทําตามที่เขาชอบ และสนใจ จะชวย
ใหเขาไดพัฒนาตัวเองในดานนั้น ๆ ไดมากขึ้น
๕. บทเรียนสนุก แปลกใหม จูงใจใหติดตามและเราใจใหอยากคนควาหาความรู
เพิ่มเติมดวยตนเองในสิ่งที่สนใจ รูจักคิดและพัฒนาความคิดจากความรูที่ไดรับ ขยายวง
ไปสูความรูใ หมเกิดความอยากรูอ ยากเห็น อยากทดลองเพือ่ ใหเห็นผลทีส่ มจริง อยาก
ศึกษาใหลกึ ซึง้ เพิม่ เติม เกิดความตื่นเตนและภาคภูมิใจในขอคนพบใหม ๆ หรือสิง่
ประดิษฐใหม ๆ และสามารถถายทอดแนวความคิดเหลานี้ใหผูอื่นทราบดวยความภูมิใจ
รักการเรียน มีระบบในการเรียน และเห็นประโยชนของการเรียนซึง่ ไมไดขดี วงจํากัดอยู
แตในหองเรียนแตอาจสัมพันธกบั ธรรมชาติ สิง่ แวดลอม รวมทัง้ ความเปนไปในชีวติ
และปรากฏการณตา ง ๆ ทีส่ มั พันธกบั วิถชี วี ติ ในแตละทองถิน่
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การจัดการศึกษาตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนตนไป คงจะมีการเปลีย่ นแปลงหลาย
ดาน ไมวาจะเปนดานเนื้อหา หรือกระบวนการจัดการเรียนการสอน รวมทัง้ ตัวครูผู
สอน ซึง่ จะตองมีการพัฒนาและปรับปรุงจากทีเ่ คยเปนมา
ขอความจาก “ความฝนของแผนดิน” โดยคณะศึกษา “การศึกษาไทยยุคโลกาภิ
วัตน” (๒๕๓๙) ตอนหนึง่ กลาวถึงภาพของระบบการศึกษาของไทยในอนาคตวา
“ภาพของระบบการศึกษาไทยทีพ่ งึ ประสงคในอนาคต
มีสภาพแตกตางจาก
สภาพความเปนอยูใ นปจจุบนั ไมนอ ย เพราะจะตองเปนระบบทีใ่ หโอกาสคนไทยทุกคน
ตัง้ แตปฏิสนธิ ใหไดพฒ
ั นาตนเองไปจนเต็มกําลังความสามารถ”
นอกจากนีย้ งั ไดเนนถึงสิทธิสภาพทางการศึกษาของคนไทยในยุคนีว้ า
“คนทีเ่ กิดมาบนผืนแผนดินไทยนี้ ไมวา ยากดีมจี นควรจะมีโอกาสเทาเทียมกัน
ทางการศึกษาเลาเรียน เพื่อนําความเจริญงอกงามมาสูช วี ติ ของตน ของครอบครัวและชุม
ชน”
และยังไดขยายความไปถึงการจัดการศึกษาเพือ่ เยาวชนวา
“โดยนัยนีก้ ารศึกษาจึงมิไดหมายถึงแตเพียง การขยายการศึกษาภาคบังคับเพือ่ ให
เด็กไดเรียนในโรงเรียนมากขึน้ เทานัน้ แตยงั หมายถึงการศึกษาทีป่ ราศจากพรมแดนแหง
อายุ เวลา และสถานที่ เปนการศึกษาตลอดชีวติ ทีอ่ าศัยเทคโนโลยีเปนสือ่ นําความรูสิ่ง
ใหม ๆ ตลอดเวลา และสามารถเขาถึงการศึกษาไดอยางสะดวกทุกเวลาและสถานที”่
ถาพิจารณาจากขอคิดนี้ อาจจะขยายความไดวา การจัดการศึกษาเพือ่ เด็กไทยใน
ยุคเริ่มตัง้ แต พุทธศักราช ๒๕๔๐ นี้ เปนตนไป จะตองมีการปรับขยายและเปลีย่ นแปลง
หลายอยาง ซึง่ สวนทีม่ คี วามสําคัญยิง่ ก็คอื การจัดบทเรียนใหมคี วามสนุกสนาน มีความ
แปลก มีความใหมที่ชวนใหตื่นเตน จูงใจใหตดิ ตามตลอดเวลา ขณะเดียวกันก็เราใจเด็ก
ใหอยากศึกษาคนควาหาความรูเ พิม่ เติมดวยตนเอง
ครูจึงตองมีความตื่นตัวที่จะเปดใจใหกวางเพื่อพัฒนาตนเองใหทันกับเหตุการณ
และการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้
การจัดบทเรียนเพือ่ เด็กจึงตองคํานึงถึงเด็กเปนสวน
ใหญ
แตกอ น ครูจดั บทเรียนโดยครูเปนศูนยกลาง (Teacher Center) คือ ความรูท เ่ี ด็ก
จะไดรบั จะออกไปจากครู ครูจะบอกสอนและอธิบายเองทัง้ หมด ดังนัน้ ขณะเตรียม
สอน
๒๑

ครูจะคิดวา จะสอนอะไรเด็ก
แตสมัยใหมครูจดั บทเรียน โดยเด็กเปนศูนยกลาง (Child Center) คือ ความรูท ่ี
เด็กจะไดรบั จะออกมาจากเด็ก ซึ่งเด็กจะเปนผูคนควาแสวงหาคําตอบของสิ่งตาง ๆ แลว
นํามาแลกเปลีย่ นกันดังนัน้ ขณะเตรียมการสอน
ครูจะคิดวา จะใหเด็กเรียนอะไร
การจัดบทเรียนในแนวใหมน้ี ครูจะตองมีความตื่นตัวและเพิ่มความระมัดระวัง
มากขึ้น การเลือกบทเรียนเขามาในโครงการเรียน จะตองคํานึงถึงเด็กเปนสําคัญ ครูตอ ง
ทําโรงเรียน ใหเปนโรง “เรียน” ไมใช โรง “สอน” หรือโรง “กดดัน” ทีม่ แี ตจะทําใหเด็ก
เครียด และกังวล
ดังที่ไดกลาวมาแลวในความนําวา เราทุกคนตองการมีความสุข นักเรียนทุกคน
ตองการมาโรงเรียนอยางมีความสุข ครูทุกคนตองการชวยใหนกั เรียนเรียนอยางมีความ
สุข
บทเรียนแตละบทจึงตองมีคณ
ุ ภาพ มีองคประกอบทีท่ าให
ํ ผเู รียน และผูสอนมี
ความสุขรวมกัน
หองเรียนที่จะใหความสุขแกเด็ก จะตองไมเปนหองที่เด็กถูกคุมขังอยูแตใน
กรอบสี่เหลี่ยม และหมกมุน อยูแ ตกบั การเรียน และเรียนตลอดวัน ไมมีโอกาสไดออกไป
แสวงหาความรูน อกหอง ตลอดเวลามีแตความเงียบ กับเสียงครู แหว ๆ หรือไมกเ็ สียง
นักเรียนอานยานคางพรอม ๆ กัน บรรทัดแลว บรรทัดเลา หนาแลวหนาเลา จะหยุดได
เมื่อเสียงระฆังหมดเวลา เด็ก ๆ ก็จะพรูกนั ออกมาเหมือนผึง้ แตกรัง เมือ่ ถึงเวลาจะตอง
เขาหองเรียน หลังจากพักก็จะคอย ๆ เดินกลับเขาหองเรียนไป ผิดกับตอนขาออกจาก
หอง ความสุขของเด็กกลายเปนอยูน อกหองมากกวาในหอง
หากครูสามารถดึงความสุขเขามาไวในหองเรียน หรือดึงบทเรียนไปไวนอกหอง
ดึงความรูส กึ อยากรีบเขาหองเรียน เพราะมีสิ่งสนุก ๆ รออยู บทเรียนแตละบท มีสง่ิ ทีเ่ ขา
สนใจ มีสิ่งที่นาตื่นเตน นาติดตาม เรียนแลวสนุก มีเพื่อนที่เขาใจกัน มีครูที่เปน
กัลยาณมิตร
ครูคนใดทําเชนนี้ได ครูคนนั้นคือครูที่มีคุณภาพ
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บทเรียนใดที่จูงใจเด็กใหสนใจ รักเรียน อยากรูเ พิม่ บทเรียนนัน้ คือบทเรียนที่
มีคุณภาพ
โดยแทจริงแลว บทเรียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพจะประกอบขึน้ ดวย ขอปลีกยอยหลายขอ แต
ละขอสงผลใหเด็กเห็นประโยชน และคุณคาของสิง่ ทีเ่ รียน
บทเรียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ แบงออกเปน ๓ สวน
๑. สวนเนือ้ หา และกิจกรรม
๑.๑ มีความแปลกใหมทน่ี า ตืน่ เตน
๑.๒ เราใจใหคอยติดตามไมอยากขาดเรียน
๑.๓ มีการเชือ่ มโยงความรูจ ากเกาไปใหม
๑.๔ มีกจิ กรรมสนุก ๆ ไมนาเบื่อ
๑.๕ ตอบสนองความอยากรูอ ยากเห็น
๒. สวนพัฒนาตน
๒.๑ ขยายวงความรูอ อกไปสูโ ลกกวาง
๒.๒ จูงใจใหใฝหาความรูด ว ยตนเอง
๒.๓ เรียนรูก ารทํางานทีส่ รางสรรค
๒.๔ เรียนรูว ธิ ที างานเป
ํ
นกลุม
๒.๕ ใจกวาง และรูจ กั การยอมรับ
๓. สวนสรางเสริมทัศนคติ
๓.๑ ไดคนพบตัวเองและความสามารถของตน
๓.๒ เขาใจชีวติ และธรรมชาติตามวัยทีจ่ ะรับได
๓.๓ เห็นคาของความเปนมนุษย
๓.๔ เขาใจและเห็นคุณคาทองถิ่นของตน
๓.๕ รักและเห็นประโยชนของการเรียน
นอกจากแนวการจัดการเรียนการสอน ทีค่ รูจะตองปรับเปลีย่ นแลว แนวการ
ประเมินพัฒนาการของเด็กก็จะตองเปลีย่ นไปดวย
เพือ่ ใหสอดคลองกับการเรียนทีม่ ี
ความสุข
สุมน อมรวิวฒ
ั น (๒๕๓๓) ไดกลาวไวใน “สมบัตทิ พิ ยของการศึกษาไทย” เกีย่ ว
กับการเรียนรูข องเด็กไทยในปจจุบนั และสิง่ ทีข่ าดหายไปจากบทเรียน วา
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“สิ่งที่เด็กไทย กําลังสูญเสียในขณะนี้ คือ ชีวติ ทีอ่ บอุน อยูท า มกลางวงศาคณาญาติ
ชีวิตที่เบิกบาน และเรียนรูท า มกลางสิง่ แวดลอมทางธรรมชาติ และทางจิตวิญญาณ
มรดกทางวัฒนธรรมทีส่ บื ทอดกันมาแตบรรพกาล กําลังเปลีย่ นแปรและแปลงคุณคา จน
คนตนเคาไมพบ และจากการสูญเสียความดีงามอันเปนสาระหลักของชีวติ เยาวชนไทย
จึงคอย ๆ สูญเสียความสํานึกในความเปนมนุษย ในความเปนพลเมืองไทย และในความ
เปนศาสนิกทีด่ าเนิ
ํ นชีวติ อยางมีหลัก” (หนา ๔๐๘)
ดังนั้น ในการประเมินพัฒนาการของเด็กในทุกระดับ การพุงความสนใจไปสู
การสอบ และเนนดานวิชาการเพียงดานเดียว จึงเปนเสมือนการประเมินคาของคนเพียง
ซีกเดียว ซีกทีส่ ารวจว
ํ
าความจําเขาดีแคไหน ลายมือเขาเปนอยางไร เขารูอะไรบาง แต
ดานอื่น ๆ ถูกลดความสนใจลงไป โดยเฉพาะอยางยิง่ การตระหนักในคุณคาของความ
เปนมนุษย คุณคาของวัฒนธรรมประเพณีและศิลปะของความเปนไทย คุณคาของความ
รักและอาทรตอมนุษย สัตวและสิ่งแวดลอม และที่สาคั
ํ ญทีส่ ดุ คุณคาและความสามารถ
ของตัวเอง ในการทีจ่ ะเกิดความรูค วามคิด รูจ กั ไตรตรอง การควรไมควร รูจ กั ปรับ
บุคลิกภาพใหสงางามและเหมาะสม รูจ กั วางตัวอยางถูกกาลเทศะ มีสนุ ทรียภาพ มี
ความสุขุมคัมภีรภาพ และเพียบพรอมดวยคุณธรรม พึง่ ตนเองได และเปนทีพ่ ง่ึ ของผูอ น่ื
ได
ดวยเหตุน้ี การประเมินผลพัฒนาการของเด็กแตละคนจึงตองประเมินในภาพรวม
ของความเปนเด็กผูน น้ั และประเมินตอเนือ่ ง ตัง้ แตแรกเขาจนวันทีเ่ ขาออกจากโรงเรียน
ไป และจะตองเปนการประเมินทีไ่ มทําใหเด็กเกิดความเครียด เพราะเขาไดมีโอกาส
ประเมินตัวเองดวย
การประเมินผลทีส่ มบูรณทส่ี ดุ คือ การประเมินสองทาง คือผูอ น่ื ประเมิน และ
ตัวเองประเมิน
การเรียนในอดีต ครูประเมินนักเรียน
แตในปจจุบนั นักเรียนควรจะไดประเมินตัวเองดวย และในบางครั้ง เพื่อนนัก
เรียนก็สามารถประเมินกันเองไดดว ย
๖. สิ่งที่เรียนรูสามารถนําไปใชไดในชีวิตประจําวัน ไมจากั
ํ ดอยูเ ฉพาะในบทเรียน
แตสามารถนํามาประยุกตใชไดในสภาพความเปนจริง เกิดประโยชนและมีความหมาย
ตอตัวเขา ทัง้ ยังสามารถพยากรณ คาดคะเน หรือตั้งขอสันนิษฐานตาง ๆ อันจะนําไปสู
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การคนควา เพือ่ พิสจู นความเปนจริง รูจ กั สืบเสาะหาคําตอบ ขอสงสัยตาง ๆ จากแหลง
วิทยาการ รูจ กั วิเคราะหเหตุการณหรือสภาพการณตา ง ๆ ไดอยางมีเหตุผล มีความคิดเปน
ของตนเอง มีจดุ ยืนทีแ่ นนอน และมีความเชือ่ มัน่ ในตนเองพอทีจ่ ะไมตกเปนเครือ่ งมือ
ของใคร หรือเปนเหยือ่ คําหลอกลวงจากผูท ไ่ี มประสงคดี รูว ธิ ดี าเนิ
ํ นชีวิตอยางมีคุณคา
และสามารถใหความชวยเหลือ และแนะนําผูอื่นไดเมื่อเขาเติบโตขึ้น
การเรียนของเด็กแตละคนจะกลาวไดวา ประสบความสําเร็จก็ตอ เมือ่ เขานํา
ความรูท ไ่ี ดรบั นัน้ ไปประยุกตใชในชีวติ ประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ และบังเกิดประ
สิทธิผลอยางดีเยีย่ ม
ในชีวิตของคนเรา ยอมตองเผชิญกับภาวการณทอ่ี ยูล อ มรอบตัวเรา ซึง่ มีทง้ั ที่
เปนปญหา และเปนความสําเร็จอันนาชืน่ ชมยินดี เมือ่ เราเกิดมาและเจริญเติบโตขึน้ ก็
ไมไดรอู ะไรไปเสียหมดทุกอยาง หากแตจะเก็บเกีย่ วจากการเรียนรู ซึ่งจะไดจาก บาน
โรงเรียน สังคม และธรรมชาติ ทีแ่ วดลอมตัวเราอยู เหตุการณตา ง ๆ ทีเ่ ราไดประสบไม
วาจะทางตรงหรือทางออม หากเรารูจ กั แยกแยะและจับประเด็น ก็สามารถจะนํามาเปน
บทเรียนไดทง้ั นัน้
การเรียนรูจากแหลงตาง ๆ ไมวา จะในหองเรียน หรือนอกหองเรียน เหลานี้ ถา
เด็กสามารถนําไปใชในชีวติ ประจําวันของเขาได เขาก็จะเปนผูท ร่ี จู กั ดํารงชีวติ อยูใ นโลก
นี้ไดอยางมีความสุข
หนาทีส่ าคั
ํ ญของครูคือ จะพิจารณาบทเรียนตาง ๆ ทีม่ ที ง้ั ในและนอกหลักสูตร
พยายามใหบทเรียนแตละเนือ้ หา มีความหมายและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวติ
ประจําวันได ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก บั วิธกี ารของครูทจ่ี ะใหเด็กเขาใจและชวยกันคนหาและสรุป
หลักการนําไปใช
วิธกี ารดังกลาวนีแ้ หละคือ หัวใจของการเรียน เพราะเด็กจะเขาใจไดมากนอยแค
ไหน นําไปใชไดมากนอยแคไหน ยอมจะเปนไปตามกระบวนการทีค่ รูไดวางแผนไว
อยางรอบคอบและรัดกุม โดยมุง ใหเด็กไดเรียนรู ทดลองควา และสรุปขอคิดตาง ๆ ได
ดวยตัวเอง ไมใชครูบอก
กระบวนการเรียนการสอนจึงเปนหัวใจของการชวยใหเด็กไดเรียนรู และพัฒนา
ตัวเองใหเต็มตามศักยภาพทีเ่ ขามีอยูแ ตละคนจะพัฒนาไปในทิศทางใดขีน้ อยูก บั ความสน
ใจ และความถนัด แตประเด็นทีส่ าคั
ํ ญทีส่ ดุ คือ หลังจากผานกระบวนการเรียนทีค่ รู
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เตรียมจัดไวใหอยางรอบคอบแลว นักเรียนสามารถนําความรูน น้ั ไปใชอยางมีประสิทธิ
ภาพและเกิดประโยชนสงู สุดกับทุก ๆ ฝาย

กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพือ่ ใหเด็กเกิดความสุขในการเรียน
จากแนวคิดและองคประกอบตาง ๆ ดังกลาวขางตน นําโยงไปสูแ นวทางของ
กระบวนการเรียนการสอนเพือ่ ใหเด็กเกิดความสุขในการเรียนไดดงั นี้
๑. บทเรียนเริม่ จากงายไปยากคํานึงถึงวุฒภิ าวะและความสามารถในการยอมรับ
ของเด็กแตละวัย มีความตอเนื่องในเนื้อหาวิชาและขยายวงไปสูความรูแขนงอื่น ๆ เพื่อ
เสริมสรางความเขาใจตอชีวติ และโลกรอบตัว
๒. วิธกี ารเรียนสนุกไมนา เบือ่
และตอบสนองความสนใจใครรขู องนักเรียน
การนําเสนอเปนไปตามธรรมชาติ ไมยดั เยียดหรือกดดัน เนือ้ หาทีเ่ รียนไมมากเกินไป
จนเด็กเกิดความลา และไมนอ ยเกินไปจนเด็กหมดความสนใจ
๓. ทุกขัน้ ตอนของการเรียนรูม งุ พัฒนาและสงเสริมกระบวนการคิดในแนวตาง ๆ
ของเด็ก รวมทัง้ ความคิดสรางสรรค คิดวิเคราะห จากการประมวลขอมูลและเหตุผล
ตาง ๆ คิดปญหาอยางมีระบบ
๔. แนวการเรียนรูส มั พันธและสอดคลองกับธรรมชาติ เพือ่ เปดโอกาสใหเด็กได
สัมผัสความงาม และความเปนไปของสรรพสิง่ รอบตัว บทเรียนไมจากั
ํ ดสถานที่ หรือ
เวลา และทุกคนมีสทิ ธิเ์ รียนรูอ ยางเทาเทียมกัน
๕. มีกจิ กรรมหลากหลาย สนุก ชวนใหนกั เรียนเกิดความสนใจตอบทเรียนนัน้
ๆ เปดโอกาสใหนกั เรียนทุกคนไดมสี ว นรวมในกิจกรรมนัน้ ๆ ภาษาทีใ่ ชจงู ใจเด็ก นุม
นวลใหกําลังใจและเปนไปในเชิงสรางสรรค
๖. สื่อทีใ่ ชประกอบการเรียน เราใจใหเกิดการเรียนรู เขาใจตรงตามเปาหมาย
ซึ่งกําหนดไวอยางชัดเจน คือมุง เนนใหผเู รียนสามารถเรียนจนรูช ดั (Learn to Know)
เรียนจนทําได (Learn to Do) และเรียนเพือ่ จะเปน (Learn to Be)
๗. การประเมินผล มุงเนนพัฒนาการของเด็กในภาพรวมมากกวาจะพิจารณาจาก
ผลการทดสอบทางวิชาการและเปดโอกาสใหเด็กไดประเมินผลตนเองดวย
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หากการจัดการเรียนการสอนใด มีองคประกอบของการเรียนทีม่ คี วามสุข และมี
กระบวนการเรียนรูอ ยางมีความสุข ดังปรากฏอยูท ภ่ี าพดอกไมแหงความสุข ครบถวน
แลว ก็เปนทีห่ วังไดวา ทัง้ ผูเ รียนและผูส อนจะเกิดความสุขรวมกันในการเรียนการสอน
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จิตใจเขารวมจึงเรียนรูได
มนุษย คือผูที่ฝกไดและตองไดรับการฝก มนุษยทกุ คนมีพอ แมเปนครู
ฝกคนแรก ตอมาจึงอาศัยกัลยาณมิตรอืน่ ๆ ชวยเหลือเกือ้ กูล ทําใหมนุษยแตละ
คนเรียนรู และเพิ่มพูนสติปญญาของตน สวนนีเ้ องทีท่ ําใหมนุษยประเสริฐกวา
สัตว มีศกั ยภาพในการแสวงหาความจริงตาง ๆ นอกเหนือไปจากการแสวงหา
อาหาร การหลบภัย การตอสู เพือ่ ความอยูร อด และการสืบพันธุ
การเรียนให “รู” นัน้ เกิดขึน้ ทีจ่ ติ ใจ ดังนัน้ การเรียนการสอนทีไ่ มเขาถึง
จิตใจของผูเ รียน จึงไมสามารถทําใหผเู รียนเกิดการเรียนรูไ ด ไมวาผูสอนจะ
สอนดีเพียงใดก็ตาม หลักของการเรียนรูใ หรจู งึ มีเพียงประการเดียวเทานัน้ คือ
ตองใหผเู รียนมีสว นรวม และทีว่ า มีสว นรวมก็คอื จิตใจของเขาเขารวม มิฉะนั้น
จะไมเกิดการเรียนรูไ ดเลย
จิตของมนุษยมหัศจรรยกวาคอมพิวเตอรมาก ประการแรก จิตสามารถ
รับขอมูลจากประสาทการรับรูท ง้ั ๕ คือ ตา หู จมูก ลิน้ และกายสัมผัส ตลอดเวลาที่
ประสาทเหลานี้ทางาน
ํ
ประการทีส่ อง จิตมีความรูส กึ สุขหรือทุกขได ประการที่สาม
จิตมีความทรงจําทีไ่ มจํากัด และประการทีส่ ่ี จิตมีความสามารถในการคิด ปรุงแตง
เชื่อมโยงอยางไมมขี อบเขต และเมือ่ ประมวลจากความสามารถของจิตทัง้ สีป่ ระการที่
กลาวมาแลวนี้ ก็สรุปรวบยอดเปนคุณสมบัติ ประการสุดทาย ของจิตคือ จิตสามารถรู
ได และโปรแกรมสิง่ ทีเ่ รียนรูน น้ั เก็บไวในจิตอยางไมจํากัดประเภทและปริมาณ มนุษย
แตละคนจึงเจริญเติบโตควบคูก บั การแปรแกรมจิตของตนเอง ทัง้ โดยรูต วั และไมรตู วั
การเรียนการสอนที่มีคุณภาพจึงตองใหผูเรียนเอาจิตใจเขารวมในกิจกรรมการเรียนรู
ตลอดกระบวนการ

ภาพที่ ๑ แสดงกลไกของการเรียนรู เริม่ ตนจากการรับขอมูลจากสิง่ เราภายนอก
และภายในรางกาย ผานประสาทรับรูท ง้ั ๕ อยางคือ ตา หู จมูก ลิน้ และกาย เขาสูสมอง
และจิต จิตทีท่ กุ ขหรือจิตทีส่ ขุ ควบคูไ ปกับขอมูลทีไ่ ดรบั เขามาจะประทับในความทรงจํา
ไดรวดเร็ว และทนนานกวาขอมูลอื่น เนือ่ งจากธรรมชาติของจิตมักจะจดจออยูก บั การ
แสวงหาความสุขและหลีกหนีความทุกขอยูเ สมอ ดังนัน้ การทําใหจติ ใจของผูเ รียนเขา
รวมไดโดยงายทีส่ ดุ ก็คอื การหาวิธที จ่ี ะทําใหจติ สุขหรือทุกขไปพรอม ๆ กับสิง่ ทีอ่ ยาก
จะใหผูเรียนไดเรียนรูน น้ั เอง การเรียนรูแ บบนีเ้ รียกวา การเรียนรูแ บบมีสขุ /ทุกขเงือ่ นไข
เงื่อนไขก็คอื การเสริมดวยสุขหรือทุกขแลวแตกรณี ถาจะใหมปี ฏิกริ ยิ าในทางบวกตอขอ
มูลก็เสริมดวยเงือ่ นไขสุข แตถา จะใหมปี ฏิกริ ยิ าในทางลบตอขอมูลนัน้ ก็เสริมดวยเงือ่ น
ไขทุกข การเรียนรูส ว นใหญ โดยเฉพาะการเรียนรูใ นวัยเด็กนัน้ เปนการเรียนรูแ บบนี้
สวนการเรียนรูท ไ่ี มตอ งอาศัยสุขหรือทุกขเปนเงือ่ นไขนัน้ เกิดขึน้ ไดเชนเดียวกัน แตจะ
เกิดจากจิตที่มีสติและปญญาเปนพื้นฐาน ผูท ม่ี จี ติ แบบนีโ้ ดยสมบูรณยอ มไมตอ งอาศัย
เทคนิคอะไรมากมายในการฝกใหเขาเกิดการเรียนรู เพราะจิตของเขาพรอมทีจ่ ะเรียนรูอ ยู
แลว
ดังนั้น ในการฝกใหเด็กเกิดการเรียนรู ผูฝ ก จึงตองเขาใจกลไกของการเรียนรูเ ปน
พื้นฐาน และรูจ กั กําหนดเงือ่ นไขของสิง่ ทีจ่ ะใหเรียนรูใ หเหมาะสมกับพืน้ ฐานจิตของผู
เรียนแตละคน ทัง้ ในดานประเภท ปริมาณ และความถี่ของเงื่อนไขนั้น เพื่อใหเขาถึง
จิตใจของผูเ รียนใหได มิฉะนัน้ แลวความพยายามทัง้ หลายของผูส อนก็จะสูญเปลา แม
วาจะตัง้ ใจดีเพียงใดก็ตาม
ถาเราเขาใจกลไกของการเรียนรู จะเห็นไดวาการเรียนรูนั้นมิไดเกิดขึ้นเฉพาะใน
หองเรียนเทานัน้
แตการเรียนรูเ กิดขึน้ ไดตลอดเวลาทีป่ ระสาทรับรูท างานประสานกั
ํ
บ
จิตใจ การเรียนรูแ บบมีสว นรวมทีจ่ ะนําเสนอตอไปนีจ้ งึ เปนการนําเสนอมิตใิ หมของการ
เรียนการสอน ทีเ่ รียกวา “การศึกษา ๑๐๐ %” หมายถึง การเรียนรูเ ต็ม ๑๐๐ % ของเวลา
ของผูเรียน โดยมีครูเปนผูจ ดั การใหเกิดการเรียนรูใ หเต็มรอยนัน้ ศูนยกลางของการ
เรียนรูจงึ อยูท ผ่ี เู รียน มิใชผูสอน การเรียนรูแ บบมีสว นรวมก็คอื การทีเ่ ด็กแตละคนมี
สวนรวม และการมีสว นรวม ก็คอื การทีเ่ ด็กเอาจิตใจรวมทําใหตวั เขาเองเกิดการเรียนรู
ในสิ่งทีค่ รูอยากจะใหรู ไมโดยทางตรงก็ทางออม
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ดังนั้น
บทบาทและหนาทีข่ องครูจงึ ตองปรับเปลีย่ นไป
ครูทแ่ี ทจริงคือ
กัลยาณมิตรของลูกศิษย คือผูช ว ยเหลือเกือ้ กูลใหศษิ ยเกิดการเรียนรู ดวยความรัก ความ
เอาใจใส และความปรารถนาดีตอ ศิษยเสมือนหนึง่ ลูกของตนเอง และเปนทีพ่ ง่ึ ของศิษย
ที่เทคโนโลยีใด ๆ มิอาจทดแทนได

ยุทธวิธี ๔ ดาว
การจัดการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาผูเ รียนไปสูก ารเปน “คนเกง ดี มีสุข” นั้น
ครูจําเปนตองปรับเปลีย่ นองคประกอบตาง ๆ ของระบบการสอนใหสอดคลองกันทัง้
ระบบ หนทางในการปรับเปลีย่ นอาจกระทําไดหลายวิธี วิธหี นึง่ ทีโ่ ครงการนํารองศูนย
พัฒนาอัจฉริยภาพเด็กและเยาวชนไดทดลองปฏิบตั ิ และเกิดผลดีคือ ยุทธวิธี ๔ ดาว ดัง
ปรากฏในภาพที่ 3
การเรียนการสอนทีม่ คี ณ
ุ ภาพจะตองพยายามจัดการใหมยี ุทธวิธที ง้ั ๔ กลุม
ประกอบกัน มากบางนอยบาง ขึน้ อยูก บั ปญหาและสถานการณ?แตกตางกัน ยุทธวิธที ง้ั
๔ นี้ ไมใชทางเลือก ๔ อยาง แตตอ งมีทง้ั ๔ อยาง และเชือ่ มโยงกัน โดยเฉพาะอยางยิง่
ยุทธวิธที ่ี ๒-๔ จะสนับสนุนและสงเสริมใหการสอนในชัน้ เรียนตามยุทธวิธที ่ี ๑ ไดผล
ดีอยางเต็มที่
ยุทธวิธที ่ี ๑ : วิธกี ารสอนแบบดาว ๕ แฉก เปนเทคนิคการสอนซึ่งมีแนวคิดและ
หลักการดังนี้
๑. การเรียนเปนกลุม
๒. การใชคาถามเป
ํ
นสื่อใหคิด
๓. การใหเด็กทํากิจกรรมและสรางผลงาน
๔. การชวยใหเด็กเกิดจินตนาการโดยการเสริมดวยสือ่ สายตาตาง ๆ
๕. การเชือ่ มโยงกับชีวติ จริง
ยุทธวิธที ่ี ๒ : การสรางสิง่ แวดลอมเพือ่ กระตุน การเรียนรูด ว ยตนเอง ประกอบ
ดวย กิจกรรมหลัก ดังนี้
๑. การปรับสภาพแวดลอมในหองเรียนเพือ่ ใหเด็กเรียนรูด ว ยตนเองให
มากที่สุด และสามารถใชเวลาทีเ่ หลืออยูท ํากิจกรรมของตนเองในหองเรียน
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๒. การจัดบริเวณในโรงเรียนใหเปนแหลงความรู และแหลงสนับสนุน
เชน ความรูเ กีย่ วกับพรรณไมในโรงเรียน ประโยชนของอาหารในโรงอาหาร สวน
สมุนไพร รานหนังสือ เปนตน
๓. การจัดศูนยวทิ ยาการใหเปนแหลงความรูท ห่ี ลากหลายนอกเหนือไป
จากหลักสูตรปกติ และหองสมุด เพือ่ เนนใหเด็กเรียนดวยตนเอง นักเรียนสามารถเรียน
ไดดว ยตนเองตามความสนใจ โดยมีครูประจําศูนยวทิ ยาการใหความชวยเหลืออยางใกล
ชิดเมื่อเด็กตองการ และมีการปรับเปลีย่ นสือ่ และกิจกรรมการเรียนทุก ๒-๔ สัปดาห
๔. การใหความรูแ กผปู กครองเพือ่ ชวยสรางเสริมสิง่ แวดลอมทีบ่ า น
๕. การรวมมือกับผูป กครองควบคุมดูแลสิง่ แวดลอมทีอ่ ยูน อกบานและ
นอกโรงเรียน
ยุทธวิธที ่ี ๓ : การแนะแนวและจิตวิทยา โดยประสานกัลยาณมิตร ๕ กลุม ได
แก ครู ผูบ ริหาร ผูป กครอง ครูแนะแนว และนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย ดวยกระบวนการ
๕ ประการ
๑. การปรับโครงสรางการแนะแนวและจิตวิทยา โดยการทํางานแบบ
เปนทีม ที่มีการแบงแยกความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา มีการประสานงานกันอยางเปน
ระบบ (Multidisciplinary Team) ซึ่งจะมีทง้ั นักจิตวิทยาหรือจิตแพทย นักแนะแนว ครู
และผูป กครองทุกคน รวมทัง้ ผูบ ริหารดวย
๒. การปรับระบบขอมูลเกีย่ วกับตัวเด็กทุกดาน เพื่อใหครูและผูปกครอง
ไดนําขอมูลที่ไดมาไปใชในการพัฒนาเด็กแตละคน
๓. การใชความรู การปรับทัศนคติและเทคนิคพืน้ ฐานของการแนะแนว
และจิตวิทยาแกครูทกุ คน เพือ่ ใหรวู ธิ สี งั เกตศักยภาพดานตาง ๆ ของเด็ก ตลอดจน
ปญหาที่ควรไดรับการแกไข ซึง่ ครูจะเปนบุคคลสําคัญในการใหขอ มูลรวมกับผูป กครอง
๔. การใหความชวยเหลือทางจิตวิทยาในกรณีทม่ี ปี ญ
 หาเกินกวาทีค่ รูจะ
ชวยเหลือได
๕. การใหความรูแ กผปู กครองเกีย่ วกับจิตวิทยาของเด็กและการสงเสริม
ศักยภาพของเด็กดวยวิธที ถ่ี กู ตองและเหมาะสม
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ยุทธวิธที ่ี ๔ : การประเมินผล โดยกระบวนการ ๕ ประการ
๑. การประเมินผลโดยการทดสอบความรูพ น้ื ฐานหรือผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนดังเชนทีเ่ คยปฏิบตั มิ า
โดยทีค่ รูมคี วามรูแ ละความเขาใจเรือ่ งเทคนิคการออกขอ
สอบ และการตัดสินผล
๒. การประเมินจากแฟมผลงานหรือแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ทุก
ดานของเด็ก
๓. การประเมินจากการติดตามกระบวนการทํางานของเด็ก
๔. การประเมินจากขอสอบมาตรฐานเพือ่ วัดความสามารถพิเศษของเด็ก
ดานตาง ๆ
เมื่อเด็กไดรบั การกระตุน ใหเรียนรูแ บบมีสว นรวมตามยุทธวิธเี หลานี้
เด็กจะ
สามารถแสดงออกไดอยางหลากหลาย มีโอกาสไดศกึ ษาทดลองสิง่ ทีต่ นเองอยากเรียนรู
ที่มีการจัดเตรียมใหอยางเปนระบบทัง้ ในและนอกหองเรียน เด็กก็จะแสดงความสามารถ
หลายดานหรือเฉพาะดานของตนออกมาในเชิงสรางสรรค และเปนการฝกลักษณะนิสยั
ที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอ น่ื ได ซึง่ จะเปนประโยชนทง้ั ตอตนเองและสังคมใน
โอกาสตอไป

ทําไมจึงควรใชวธิ กี ารเรียนรูแ บบมีสว นรวม
การเรียนรูจ ากครูซง่ึ เนนเนือ้ หาวิชาเปนหลักในการสอน ยอมไมเพียงพอสําหรับ
การดํารงชีวติ อยางมีคณ
ุ ภาพในปจจุบนั ทัง้ นีเ้ พราะความเปลีย่ นแปลงตาง ๆ ในสังคม
เปนไปอยางรวดเร็ว สิง่ ทีเ่ รียนรูใ นโรงเรียนอาจลาสมัยในเวลาไมมากนัก และเพือ่ เปน
การสรางมิตใิ หมทางการศึกษา “การศึกษา ๑๐๐ %” “การศึกษาตลอดชีพ” และ “สังคม
แหงการเรียนรู” หนทางทีจ่ ะไปสูม ติ ดิ งั กลาวไดกโ็ ดยการสอนใหผเู รียนสามารถแสวง
หาความรูไ ดดว ยตนเอง ผูเ รียนไดลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมทีห่ ลากหลายและยืดหยุน ได
เรียนรูจ ากครู ผูป กครอง ชุมชน และสิ่งตาง ๆ รอบตัว ผูเ รียนเปนผูร บั ผิดชอบตอการ
เรียนรูของตนเอง เหตุผลทีส่ นับสนุนใหนําวิธกี ารเรียนรูแ บบมีสว นรวมมาใชในโรง
เรียนอาจกลาวโดยสรุปไดดงั นี้
๑. ความรูแ ละความจริงเกีย่ วกับสิง่ ตาง ๆ ในโลกถูกคนพบใหมเสมอ ๆ ความ
เปลี่ยนแปลงเกีย่ วกับสิง่ ตาง ๆ ในสังคมเกิดขึน้ อยางตอเนือ่ งตลอดเวลา ผูเ รียนจึงตอง
เรียนรูว ธิ ที จ่ี ะแสวงหาความรูด ว ยตนเอง
๓๔

๒. การเรียนรูแ บบมีสว นรวม ชวยเตรียมผูเ รียนใหพรอมทีจ่ ะเผชิญกับชีวติ จริง
เพราะลักษณะของการเรียนรูแบบมีสวนรวมเปดโอกาสใหนักเรียนไดรับผิดชอบตอการ
เรียนรูของตนเอง ไดลงมือปฏิบตั ไิ ดทํากิจกรรมกลุม ไดฝก ฝนทักษะการเรียนรู ทักษะ
การบริหาร การจัดการ การเปนผูน าผู
ํ ตาม และที่สาคั
ํ ญเปนการเรียนรูท ม่ี คี วามสัมพันธ
สอดคลองกับชีวติ จริงของผูเ รียนมากทีส่ ดุ วิธหี นึง่
๓. การเรียนรูแ บบมีสว นรวม ชวยเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูท ด่ี ี ชวยให
นักเรียนไดฝกฝน ความเปนประชาธิปไตย ฝกการชวยเหลือเกือ้ กูลกัน ฝกการอยูร ว ม
กันอยางเปนสุข ชวยใหผเู รียนเกิดทัศนคติทด่ี ตี อ การเรียน ตอครู ตอสถานศึกษา และตอ
สังคม
๔. การเรียนรูแ บบมีสว นรวม ชวยลดปญหาทางวินยั ในชัน้ เรียน เพราะนักเรียน
ทุกคน จะไดฝก ฝนจนกระทัง่ เกิดวินยั ในตนเอง ผูเ รียนแตละคนจะไดรบั การยอมรับ
จากครู จากเพือ่ น ไดมสี ว นรวมในกิจกรรมตาง ๆ ทําใหเกิดการยอมรับตนเอง เกิด
ความสุขในการอยูร ว มกับเพือ่ น ๆ ปญหาทางวินยั จึงลดนอยลงและหมดไปในทีส่ ดุ
๕. การเรียนรูแ บบมีสว นรวม ชวยใหผลสัมฤทธิท์ างการเรียนโดยเฉลีย่ ของผู
เรียนทัง้ ชัน้ สูงขึน้ การชวยเหลือกันในกลุม เพือ่ น ทําใหผเู รียนเกิดความเขาใจในสิง่ ที่
เรียนไดดยี ง่ิ ขึน้
จากเหตุผลดังกลาวขางตนจึงสรุปไดวา การเรียนรูแ บบมีสว นรวมจะชวยใหผู
เรียนไดรบั ประสบการณทส่ี มั พันธกบั ชีวติ จริง ไดรบั การฝกฝน ทักษะการแสวงหา
ความรู ทักษะการบันทึกความรู ทักษะการคิด ทักษะการจัดการกับความรู ทักษะการ
แสดงออก ทักษะการสรางความรูใ หม และทักษะการทํางานกลุม สิง่ เหลานีจ้ ะชวยใหผู
เรียนไดรบั การพัฒนาไปสูก ารเปนคนเกง ดี และมีความสุข ซึง่ เปนสิง่ ทีค่ รู ผูป กครอง
และสังคม ปรารถนาอยางยิง่ ครูจงึ ตองแสวงหาแนวทางทีจ่ ะนําเทคนิควิธกี ารเรียนรูแ บบ
มีสวนรวมมาประยุกตใชอยางเหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

แนวคิดสูก ารปฏิบตั ิ
การนําเสนอแนวคิดเกีย่ วกับการเรียนรูแ บบมีสว นรวมในเอกสารนี้ ไมสามารถ
เสนอสูตรสําเร็จหรือชุดการสอนทีจ่ ะครอบคลุมทุกสถานการณของการสอน และคงจะ
เปนไปไมไดที่จะนําเสนอไดทง้ั หมด เนือ่ งจากความหลากหลายของรูปแบบและวิธกี าร
รวมทั้งเหตุและปจจัยตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของ ในแตละเรือ่ ง
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อยางไรก็ตาม ในทีน่ จ้ี ะนําเสนอกระบวนการเรียนรู ๓ วิธี เพือ่ เปนตัวอยาง และ
ทั้งสามวิธนี เ้ี ปนวิธกี ารหลัก ๆ ที่ใชไดผลดีมาแลวในหลายสถานการณ ไดแก
๑. กระบวนการกลุม (Group Process/Group Activity/Group Dynamics)
๒. การเรียนรูแ บบสรรคสรางความรู (Constructivism)
๓. การเรียนรูแ บบรวมแรงรวมใจ (Cooperative Learning)
การนําแตละวิธกี ารไปใชในการเรียนการสอนแตละเรือ่ ง ผูส อนจะตองปรับให
เหมาะสมกับสภาพตาง ๆ โดยตองพยายามมุง เปาหมาย “เกง ดี มีสุข” เปนสําคัญ และ
ตองใหผเู รียนแตละคนไดบรรลุเปาหมายนีอ้ ยางทัว่ ถึง กลาวคือแตละคนเกงขึ้น ดีขึ้น
และมีความสุขขึ้นกวาเดิม
การเรียนการสอนเชนนีจ้ งึ ถือวาบรรลุเปาหมายของทัง้ ผูส อนและผูเ รียน สําหรับ
ผูสอน ก็ควรจะเปนการสอนทีส่ นุก และเปนโอกาสสรางสรรคเทคนิคการสอนใหม ๆ
ใหแกวิชาชีพ อาชีพครูเปนอาชีพของผูที่ทาหน
ํ าที่พัฒนาคน จึงเปนอาชีพทีท่ า ทายและ
มีเกียรติ อีกทัง้ ยังทําใหครูไดมีโอกาสพัฒนาศักยภาพและพัฒนาปญญาของตนเองใน
กระบวนการของความเปนครูดว ย
๑. กระบวนการกลุม (Group Dynamics, Group Process) เปนกระบวนการเรียนรู
ของกลุม ผูเ รียนตัง้ แต ๒ คนขึ้นไป ผูเ รียนแตละกลุม จะตองมีปฏิสมั พันธตอ กัน มีแรง
จูงใจรวมกันในการทําสิง่ หนึง่ สิง่ ใดโดยทีแ่ ตละคนในกลุม มีอทิ ธิพลตอกันและกัน การ
นํากระบวนการกลุม มาใชในระยะแรกเปนไปเพือ่ การฝกทักษะดานมนุษยสีมพันธ การ
พัฒนาบุคลิกภาพ การใหคาปรึ
ํ กษาและแนะแนว ในปจจุบนั ไดมกี ารนํากระบวนการ
กลุมเขามาใชในการเรียนการสอนวิชาตาง ๆ
หลักการสําคัญของกระบวนการกลุม ประกอบดวย ผูเ รียนเปนศูนยกลางแหงการ
เรียนรู ผูเ รียนจะตองเรียนรูจ ากกลุม ใหมากทีส่ ดุ โดยเนนกระบวนการเรียนรูแ ละการ
สรางสรรคความรูโ ดยกลุม นักการศึกษาและครูสามารถนําหลักการดังกลาวไปประยุกต
ใชในการเรียนการสอนได (ประพันธศริ ิ สุเสารัจ ๒๕๔๐)
๑.๑ เกม เปนกิจกรรมการเรียนปนเลนมีกฎกติกาไมสลับซับซอน จึงชวยใหผู
เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน ชวยใหผเู รียนไดฝก ทักษะการคิดวิเคราะห การ
ตัดสินใจ ฝกความมีนํ้าใจเปนนักกีฬา
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๑.๒ บทบาทสมมติ กลุมผูเ รียนจะตองแบงบทบาทและหนาทีใ่ หสมาชิกในกลุม
ไดแสดงบทบาทตามสถานการณทส่ี มมติขน้ึ เปนวิธที ช่ี ว ยใหผเู รียนเกิดจินตนาการและ
ความคิดสรางสรรคทด่ี ี เกิดความเขาใจในสิง่ ทีศ่ กึ ษาอยางลึกซึง้
๑.๓ กรณีตัวอยาง เปนการเรียนจากเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ จริงหรือเปนสถานการณท่ี
เหมือนจริง โดยการเปดโอกาสใหผเู รียนไดศกึ ษาวิเคราะห อภิปราย เพื่อฝกฝนการแก
ปญหา
๑.๔ การอภิปรายกลุม เปนการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในประเด็นทีก่ ลุม สนใจ
รวมกัน การอภิปรายกลุม อาจมีสมาชิกประมาณ ๖–๑๒ คน โดยมีผดู ําเนินการอภิปราย
สมาชิกในกลุม รวมกันอภิปราย การอภิปรายทําไดหลายลักษณะ ผูส อนจะตองเลือก
ตามความเหมาะสม
๒. การเรียนรูแ บบรวมแรงรวมใจ (Cooperative Learning) เปนวิธกี ารเรียนที่
เนนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ สมาชิก
แตละคนจะตองมีสว นรวมในการเรียนรูแ ละในความสําเร็จของกลุม
ทัง้ โดยการแลก
เปลี่ยนความคิดเห็น และการแบงปนทรัพยากร การเรียนรู รวมทัง้ การเปนกําลังใจแก
กันและกัน สมาชิกแตละคน จะตองรับผิดชอบตอการเรียนรูข องตนเองพรอม ๆ กับการ
ดูแลเพือ่ นสมาชิกทุกคนในกลุม ความสําเร็จของแตละบุคคลคือ ความสําเร็จของกลุม
ความสําเร็จของกลุม คือ ความสําเร็จของทุกคน
การเรียนรูแ บบรวมแรงรวมใจ มีหลักการบางประการทีค่ ลายคลึงกับการเรียน
แบบกระบวนการกลุม แตแตกตางกันในรายละเอียด เชน โดยหลักการนักเรียนทํางาน
เปนกลุม เล็ก ๆ เหมือนกัน แตสมาชิกกลุม ยอยของการเรียนรูแ บบรวมแรงรวมใจจะตอง
ประกอบดวย ผูเ รียนทีค่ ณ
ุ ลักษณะแตกตางกันอยูใ นกลุม เดียวกัน เพือ่ เปดโอกาสใหผู
เรียนแตละคนไดนําศักยภาพของตนมาเสริมสรางความสําเร็จของกลุม เพือ่ ใหผเู รียนไดมี
โอกาสชวยเหลือกัน สมาชิกของกลุม ตองมีปฏิสมั พันธกนั ในเชิงบวก จะตองไววางใจ
กัน ยอมรับในบทบาทและผลงานของเพือ่ น กิจกรรมในขัน้ เตรียม ผูเ รียนจะตองฝกฝน
ทักษะทางสังคมเพือ่ การทํางานกลุม
จากแนวคิดขางตน นักการศึกษาไดพฒ
ั นาเทคนิควิธเี รียนแบบรวมแรงรวมใจ
ดังตัวอยางตอไปนี้
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๒.๑ การเลาเรือ่ งรอบวง (Roundrobin) เปนเทคนิคการเรียนทีเ่ ปดโอกาสให
สมาชิกทุกคนในกลุม ไดเลาประสบการณ ความรู สิง่ ทีต่ นกําลังศึกษา สิง่ ทีต่ นประทับใจ
ใหเพื่อน ๆ ในกลุม ฟง
๒.๒ มุมสนทนา (Corners) เริ่มตนจากการใหผเู รียนกลุม ยอยแตละกลุม เขาไปนัง่
ตามมุมหรือจุดตาง ๆ ของหองเรียน และชวยกันหาคําตอบสําหรับโจทยปญ
 หาตาง ๆ ที่
ครูยกขึ้นมา และเปดโอกาสใหผเู รียนอธิบายเรือ่ งราวทีต่ นศึกษาใหเพือ่ นกลุม อืน่ ฟง
๒.๓ คูต รวจสอบ (Pairs Check) แบงนักเรียนเปนกลุม ละ ๔ หรือ ๖ คน ใหนัก
เรียนจับคูก นั ทํางาน คนหนึง่ ทําหนาทีเ่ สนอแนะวิธแี กปญ
 หา อีกคนทําหนาทีแ่ กโจทย
เสร็จขอที่ ๑ แลวใหสลับหนาทีก่ นั เมือ่ เสร็จครบ ๒ ขอ ใหนาคํ
ํ าตอบมาตรวจสอบกับคํา
ตอบของคูอ น่ื ในกลุม
๒.๔ คูคิด (Think-Pair Share) ครูตั้งคําถามใหนกั เรียนตอบ นักเรียนแต
ละคนจะตองคิดคําตอบของตนเอง นําคําตอบมาอภิปรายกับเพือ่ นทีน่ ง่ั ติดกับตน นําคํา
ตอบมาเลาใหเพือ่ นทัง้ ชัน้ ฟง
๒.๕ ปริศนาความคิด (Jigsaw) ผูเ รียนศึกษาเนือ้ หาทีค่ รูกําหนดให
สมาชิกแตละคนในกลุมประจํ าจะไดรับมอบหมายใหศึกษาเนื้อหาที่แตกตางกันตาม
ความเหมาะสม ผูเ รียนทีศ่ กึ ษาเนือ้ หาเดียวกันจากทุกกลุม รวมกันเปนกลุม ผูเ ชีย่ วชาญ
เพื่อรวมกันศึกษาเนือ้ หาจนเขาใจ แลวหาวิธอี ธิบายใหเพือ่ นในกลุม ประจําของตนฟง
กลับเขากลุมประจําเพือ่ เลาเรือ่ งทีต่ นศึกษาใหเพือ่ นฟง เมือ่ ทุกคนเลาเรือ่ งทีต่ นศึกษาจบ
แลว จึงใหสมาชิกคนหนึง่ สรุปเนือ้ หาของสมาชิกทุกคนเขาดวยกัน ครูทดสอบความเขา
ใจและใหรางวัล
๒.๖ กลุม รวมมือ (Co-op Co-op) สมาชิกแตละคนในกลุม ยอยจะไดรบั
มอบหมาย ใหศึกษาเนือ้ หา หรือทํากิจกรรมทีต่ า งกัน ทําเสร็จแลวจึงนําผลงานมารวม
กันเปนงานกลุม เพื่อใหไดผลงานที่มีคุณภาพ ควรอานทบทวนและตรวจแกไขภาษา
นําผลงานกลุม เสนอตอชัน้ เรียน
๒.๗ การรวมมือกันแขงขัน (The Games Tournament) ครูแบงผูเ รียนเปน
๓ กลุม กลุม ที่ ๑ และกลุม ที่ ๒ เปนกลุม แขงขัน สมาชิกในกลุม ทัง้ ๒ ตองมีจํานวน
เทากัน กลุม ที่ ๓ เปนกลุม ผูเ ชีย่ วชาญหรือกลุม ผูต ดั สิน ทุกกลุม ตองศึกษาเนือ้ หาใหเขา
ใจ สมาชิกกลุมแขงขันแตละคนตองเขียนคําถามมอบใหกลุม ผูต ดั สิน โดยไมตอ งใหคาํ
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ตอบ กลุม แขงขันแตละกลุม จะติวขอสอบใหกบั เพือ่ นของตน เมือ่ ถึงเวลาแขงขัน ผูตัด
สินอธิบายกติกา และเรียกตัวแทนของกลุมแขงขันออกมาทีละคน หรือมากกวานัน้ ตาม
ความเหมาะสม เมื่อสิ้นสุดการแขงขัน กลุมที่ไดคะแนนสูงกวาเปนผูชนะ
๒.๘ รวมกันคิด (Numbered Heads Together) เริม่ จากครูถามคําถาม เปด
โอกาสใหนักเรียน แตละกลุมชวยกันคิดหาคําตอบ จากนัน้ ครูจงึ เรียกใหนกั เรียนคนใด
คนหนึ่งจากกลุม ใดกลุม หนึง่ หรือทุก ๆ กลุม ตอบคําถาม เปนวิธกี ารทีน่ ยิ มใชในการทบ
ทวนหรือตรวจสอบความเขาใจ
๓. การเรียนรูแ บบสรรคสรางความรู (Constructivist) เปนวิธกี ารเรียนรูท ผ่ี เู รียน
ตองแสวงหาความรู และสรางความรูค วามเขาใจขึน้ ดวยตนเอง ความแข็งแกรง ความ
เจริญงอกงามในความรู จะเกิดขึน้ เมือ่ ผูเ รียนไดมโี อกาสเรียนรูแ ละแลกเปลีย่ นประสบ
การณกับคนอื่น ๆ หรือไดพบสิง่ ใหม ๆ แลวนําความรูท ม่ี อี ยูม าเชือ่ มโยง ตรวจสอบกับ
สิง่ ใหม ๆ
แนวคิดของการเรียนรูแ บบสรรคสรางความรูก ค็ อื การเรียนรูเ ปนกระบวนการ
สรรคสรางความรู ความรูเดิมเปนพื้นฐานสําคัญของการสรางสรรคความรูใ หม และคุณ
ภาพของการเรียนรูม คี วามสัมพันธกบั บริบททีเ่ กิดขึน้
แนวคิดเกีย่ วกับยุทธวิธกี ารเรียนรูแ บบสรรคสรางความรู
ประกอบดวยสาระ
สําคัญ ๕ ประการ คือ (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ : ๒๕๔๐)
๑. การสอนของครู คือการอํานวยความสะดวกใหแกผเู รียนสรรคสรางความรู
ความเขาใจใหเกิดขึน้ โดยตัวนักเรียนเอง
๒. การเรียนรูเ ปนกระบวนการสรรคสรางความคิดรวบยอด ทฤษฎี และแบบ
จําลองขึ้นใหมของแตละบุคคล
๓. ครูชว ยนักเรียนสรรคสรางความรูค วามเขาใจใหม ชวยผูเ รียนสรรคสราง
ความรูค วามคิดรวบยอดทีย่ งั ไมสมบูรณใหสมบูรณขน้ึ
๔. ครูชว ยผูเ รียนตรวจสอบความเขาใจโดยพิจารณาวาความคิดรวบยอดทีเ่ กิดขึน้
ไดประสานกันเปนระเบียบ เปนโครงสรางความรูท ส่ี ามารถนําไปใชในบริบททางสังคม
ไดเพียงใด
๕. ครูชวยผูเรียนสรางแผนผังความคิด โดยใหนกั เรียนนําความรู ความคิดรวบ
ยอดที่สรางขึน้ มาอภิปรายรวมกันเปนกลุม แลวจึงทําเปนแผนผังความคิด
๓๙

ถาจะนําแนวคิดเกี่ยวกับยุทธวิธีการเรียนรูแบบสรรคสรางความรูไปปฏิบัติจริง
ในหองเรียน ครู ควรจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนเปน ๕ ขั้นตอน ดังนี้
๑. ปฐมนิเทศ ครูใหโอกาสผูเ รียนสรางจุดมุง หมายและแรงจูงใจในการเรียนรู
เนือ้ หาทีก่ าหนด
ํ
๒. ทําความเขาใจ ใหผเู รียนทําความเขาใจเกีย่ วกับหัวขอของบทเรียนใหชดั เจน
โดยใชกจิ กรรมทีห่ ลากหลาย
๓. จัดโครงสรางแนวความคิดใหม ผูเ รียนศึกษาแนวคิดใหกระจาง แลวรวมกัน
สรางแนวความคิดขึ้นใหม แลวประเมินแนวความคิดใหม
๔. การนําแนวความคิดไปใช ผูเ รียนนําแนวความคิดของตนไปใชในสถาน
การณตา ง ๆ ทั้งที่คุนเคยและไมคุนเคย
๕. การทบทวน นักเรียนแสดงความคิดเห็นวาแนวคิดของตนไดเปลีย่ นแปลงไป
อยางไร
ขอควรระวังในการนําแนวคิดไปสูการปฏิบัติ
๑. การนําวิธกี ารเรียนรูแ บบมีสว นรวมไปประยุกตใช ตองคํานึงถึงหลักการและ
ความมุง หมายควบคูก นั ไปเสมอ
๒. อยาติดรูปแบบโดยลืมสาระ เทคนิคการสอนคือรูปแบบ สาระคือการมุงให
ผูเ รียนเกง ดี มีสุข มีประโยชนตอ สังคม
๓. เนือ้ หาตางกัน ผูเ รียนตางกัน สภาพแวดลอมตางกัน อาจตองใชเทคนิคทีต่ า ง
กัน ไมมเี ทคนิคใดทีใ่ ชไดทกุ สถานการณ
๔. การนําวิธกี ารเรียนรูแ บบมีสว นรวมไปประยุกตใชในการเรียนการสอนแตละ
ครั้ง อาจตองผสมผสานกันหลาย ๆ เทคนิค
๕.
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยใชวธิ กี ารเรียนรูแ บบมีสว นรวม
ตองกระทําทัง้ ระบบ คือตองปรับทัง้ วิธสี อน สภาพแวดลอมทางการเรียน ใหสง เสริม
การเรียนรูด ว ยตนเอง ระบบการแนะแนว และจิตวิทยา และระบบวัดผลประเมินผล
เทคนิคการเรียนรูแ บบมีสว นรวมทีน่ าเสนอไปแล
ํ
วนั้น เปนเพียงตัวอยางทีค่ รู
สามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนการสอน และเมื่อครูไดเริ่มใชไปรายหนึ่งแลว ครู
ผูสอนยอมจะพัฒนาเทคนิควิธเี รียนวิธสี อนแบบมีสว นรวมขึน้ ใหม ซึง่ เปนวิธกี ารเฉพาะ

๔๐

ของตนเอง ครูอาจนําเอาวิธกี ารทีต่ นไดคน คิดไปแลกเปลีย่ นกับเพือ่ นครู และนําไปสู
การเผยแพรเปนนวัตกรรมทางการศึกษาไทยในโอกาสตอไป

๔๑

เอกสารอางอิง
บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ “การเรียนรูแ บบสรรคสรางความรู” ใน ทฤษฎีการเรียนรู
แบบมีสว นรวม : ตนแบบการเรียนรูท างดานหลักทฤษฎีและแนวปฏิบตั .ิ สํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ๒๕๔๐.
ประพันธศริ ิ สุเสารัจ “กระบวนการกลุม ” ใน ทฤษฎีการเรียนรูแ บบมีสว นรวม : ตน
แบบการเรียนรูท างดานหลักทฤษฎีและแนวปฏิบตั ิ. สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ ๒๕๔๐.
สุมณฑา พรหมบุญ “การเรียนรูแ บบมีสว นรวม” ใน ทฤษฎีการเรียนรูแ บบมีสว นรวม :
ตนแบบการเรียนรูท างดานหลักทฤษฎีและแนวปฏิบตั .ิ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ ๒๕๔๐.
อรพรรณ พรสีมา “การเรียนรูแ บบรวมแรงรวมใจ” ใน ทฤษฎีการเรียนรูแ บบมีสว น
รวม : ตนแบบการเรียนรูท างดานหลักทฤษฎีและแนวปฏิบตั .ิ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ ๒๕๔๐.

ผูเขียน
รองศาสตราจารย ดร. สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร. อรพรรณ พรสีมา ผูช ว ยศาสตราจารย คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

๔๒

การ เรียนรูเ พือ่ พัฒนากระบวนการคิด
ทิศนา แขมมณี
ศิรชิ ยั กาญจนวาสี
นวลจิตต เชาวกีรติพงศ

พิมพันธ เดชะคุปต
ศรินธร วิทยะสิรนิ นั ท

ความสําคัญของเรือ่ งการคิดและการสอนเพือ่ พัฒนากระบวนการคิด
ปจจุบนั เรือ่ งของ “การคิด” และ “การสอนคิด” เปนเรือ่ งทีจ่ ดั วาสําคัญ
อยางยิง่ ในการจัดการศึกษาเพือ่ ใหไดคณ
ุ ภาพสูง ประเทศตาง ๆ ทัว่ โลกหันมาศึกษาและ
เนนในเรือ่ งของการพัฒนาผูเ รียนใหเติบโตขึน้ อยางมีคณ
ุ ภาพในทุก ๆ ดาน ทัง้ ทางดาน
สติปญญา คุณธรรมและการเปนพลเมืองทีด่ ขี องประเทศ การพัฒนาดานสติปญ
 ญา เปน
ดานทีม่ กั ไดรบั ความเอาใจใสสงู สุด เนือ่ งจากเปนดานทีเ่ ห็นผลเดนชัด ผูเ รียนทีม่ คี วามรู
ความสามารถสูง มักจะไดรบั การยอมรับและไดรบั โอกาสทีด่ กี วาผูม คี วามรูค วามสามารถ
ตํ่ากวา และเปนทีเ่ ขาใจกันวา ความรูความสามารถนี้สามารถวัด และประเมินกันไดดว ย
ปริมาณความรูท ผ่ี เู รียนสามารถตอบในการทดสอบตาง ๆ อยางไรก็ตามในสองทศวรรษที่
ผานมา วงการศึกษาทัง้ ในประเทศไทยและตางประเทศตางก็ไดคน พบวา การพัฒนาสติ
ปญญาของผูเ รียนยังทําไดในขอบเขตที่จากั
ํ ด และยังไปไมถงึ เปาหมายสูงสุดทีต่ อ งการ
ในประเทศอเมริกามีผลการวิจยั นับเปนรอย ๆ เรือ่ งทีบ่ ง ชีว้ า ในการสอบวิชาตาง ๆ
ผูเรียนมักสามารถทําไดดใี นสวนทีเ่ กีย่ วของกับทักษะขัน้ พืน้ ฐาน แตเมือ่ มาถึงสวนทีต่ อ ง
ใชความคิดและเหตุผล ผูเ รียนยังไมสามารถทําไดดี เชน นักเรียนอเมริกนั สามารถคิด
คํานวณได แตไมสามารถใชเหตุผลในการแกโจทยปญ
 หาได นักเรียนสามารถเขียน
ประโยคไดถกู ตอง แตไมสามารถเขียนโตแยงได เชนนีเ้ ปนตน (Paul, ๑๙๙๓) สําหรับใน
ประเทศไทยนัน้ ก็เชนกัน วงการศึกษาไทยไดมคี วามเคลือ่ นไหวในเรือ่ งของการคิดนีม้ า
หลายปแลว ซึง่ ทําใหเกิดแนวความคิดที่นามาใช
ํ
ในการสอนหลายเรือ่ ง อาทิเชน แนว
ความคิดเรือ่ งการสอนให “คิดเปน ทําเปน และแกปญ
 หาเปน” และการสอนใหคิดตาม
แนวพุทธศาสตร ซึง่ ไดแก “การคิดอยางถูกวิธตี ามหลักโยนิโสมนสิการ” เปนตน แต
แนวคิดเหลานัน้ ยังไมไดรบั การนําไปใชอยางกวางขวาง และปญหาคุณภาพดานการคิด
ขั้นสูง ก็ยงั มีอยูเ รือ่ ยมา ดังนัน้ เมือ่ มีนโยบายการปฏิรปู การศึกษาเกิดขึน้ การมุง เนนการ

ปฏิรูปการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาคุณภาพดานกระบวนการคิด จึงนับเปนกระบวนการ
สําคัญทีจ่ าเป
ํ นตองเรงปรับปรุงและพัฒนากันอยางจริงจัง
การสอนกระบวนการคิด หรือการสอนใหผเู รียนคิดเปน ยังเปนเรือ่ งทีม่ คี วามคลุม
เครืออยูม าก เนือ่ งจากกระบวนการคิดนัน้ ไมไดมลี กั ษณะเปนเนือ้ หาทีค่ รูจะสามารถเห็น
ไดงาย และสามารถนําไปสอนไดงาย การคิดมีลกั ษณะเปนกระบวนการ ดังนัน้ การสอน
จึงตองเปนการสอนกระบวนการดวย ดวยเหตุน้ี จึงเปนความจําเปนอยางยิง่ ทีผ่ สู อน
กระบวนการคิดจะตองมีความเขาใจวากระบวนการคิดนั้นมีลักษณะอยางไร เกิดขึ้นได
อยางไร และประกอบไปดวยอะไรบาง
ทฤษฏี หลักการ และแนวคิดเกีย่ วกับ “การคิด” จากตางประเทศ
มีนักคิดนักจิตวิทยา และนักวิชาการจากตางประเทศจํานวนมากทีไ่ ดศกึ ษาเกีย่ วกับ
การคิด ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดที่สาคั
ํ ญ ๆ ในเรือ่ งนีม้ ดี งั นี้ (ทิศนา แขมมณี,
๒๕๔๐)
! เลวิน (Lewin) นักทฤษฎีกลุม เกสตตลั ท (Gestalt) เชือ่ วา ความคิดของบุคคล
เกิดจากการรับรูส ง่ิ เรา ซึ่งบุคคลมักรับรูใ นลักษณะภาพรวมหรือสวนรวมมากกวาสวน
ยอย
! บลูม (Bloom, ๑๙๖๑) ไดจาแนกการรู
ํ
 (Cognition) ออกเปน ๕ ขั้น ไดแก การ
รูขั้นความรู การรูขั้นเขาใจ การรูข น้ั วิเคราะห การรูข น้ั สังเคราะห และการรูข น้ั ประเมิน
! ทอแรนซ (Torrance, ๑๙๖๒) ไดเสนอแนวคิดเกีย่ วกับองคประกอบของความ
คิดสรางสรรค วาประกอบไปดวย ความคลองแคลวในการคิด (Fluency) ความยืดหยุน ใน
การคิด (Flexibility) และความคิดริเริม่ ในการคิด (Originality)
! ออซูเบล (Ausubel, ๑๙๖๓) อธิบายวา การเรียนรูอ ยางมีความหมาย
(Meaningful Verbal Learning) จะเกิดขึ้นได หากการเรียนรูน น้ั สามารถเชือ่ มโยงกับสิง่ ใด
สิ่งหนึง่ ทีม่ มี ากอน ดังนัน้ การใหกรอบความคิดแกผเู รียนกอนการสอนเนือ้ หาสาระใด ๆ
จะชวยเปนสะพานหรือโครงสรางที่ผูเรียนสามารถนําเนื้อหา/สิ่งที่เรียนใหมไปเชื่อมโยง
ยึดเกาะได ทําใหการเรียนรูเ ปนไปอยางมีความหมาย
! เพียเจต (Piaget, ๑๙๖๔) ไดอธิบายพัฒนาการทางสติปญ
 ญาวาเปนผลเนือ่ งมา
จากการปะทะสัมพันธระหวางบุคคลกับสิง่ แวดลอม โดยบุคคลพยายามปรับตัวโดยใช
กระบวนการดูดซึม (Assimi-lation) และกระบวนการปรับใหเหมาะ (Accommodation)
๔๖

โดยการพยายามปรับความรู ความคิดเดิมกับสิง่ แวดลอมใหม ซึง่ ทําใหบคุ คลอยูใ นภาวะ
สมดุล สามารถปรับตัวเขากับสิง่ แวดลอมได กระบวนการดังกลาวเปนกระบวนการ
พัฒนาโครงสรางทางสติปญญาของบุคคล
! บรุนเนอร (Bruner, ๑๙๖๕) กลาววา เด็กเริม่ ตนเรียนรูจ ากการกระทํา ตอไป
จึงจะสามารถจินตนาการ สรางภาพในใจหรือในความคิดขึ้นได แลวจึงถึงขัน้ การคิดและ
เขาใจในสิง่ ทีเ่ ปนนามธรรม
! กานเย (Gagne, ๑๙๖๕) ไดอธิบายวาผลการเรียนรูข องมนุษยมี ๕ ประเภท ได
แก
๑) ทักษะทางปญญา (Intellectual Skills) ซึ่งประกอบดวยทักษะยอย ๔
ระดับ คือ การจําแนกแยกแยะ การสรางความคิดรวบยอด การสรางกฎ และการสราง
กระบวนการหรือกฎขัน้ สูง
๒) กลวิธใี นการเรียนรู (Cognitive Strategies) ซึ่งประกอบดวยกลวิธกี าร
ใสใจ การรับและทําความเขาใจขอมูล การดึงความรูจ ากความทรงจํา การแกปญ
 หา และ
กลวิธกี ารคิด
๓. ภาษา (Verbal Information)
๔. ทักษะการเคลือ่ นไหว (Motor Skills)
๕. เจตคติ (Attitudes)
! กิลฟอรด (Guilford, 1967) ไดอธิบายวาความสามารถทางสมองของมนุษย
ประกอบดวยมิติ 3 มิติ คือ
๑. ดานเนือ้ หา (Contents) หมายถึง วัตถุ/ขอมูลทีใ่ ชเปนสือ่ กอใหเกิดความ
คิด ซึ่งมีหลายรูปแบบ เชน อาจเปนภาพ เสียง สัญลักษณ ภาษา และพฤติกรรม
๒. มิตดิ า นปฏิบตั กิ าร (Operations) หมายถึง กระบวนการตาง ๆ ทีบ่ คุ คล
ใชในการคิด ซึง่ ไดแก การรับรูแ ละเขาใจ (Cognition) การจํา การคิดแบบเอนกนัย การคิด
แบบเอกนัย และการประเมินคา
๓. มิติดานผลผลิต (Products) หมายถึง ผลของการคิด ซึง่ อาจมีลกั ษณะ
เปนหนวย (Unit) เปนกลุม หรือพวกของสิง่ ตาง ๆ (Classes) เปนความสัมพันธ (Relation)
เปนระบบ (System) เปนการแปลงรูป (Transformation) และการประยุกต (Implication)

๔๗

ความสามารถทางการคิดของบุคคล เปนผลจากการผสมผสานมิตดิ า นเนือ้ หา และดาน
ปฏิบตั กิ ารเขาดวยกัน
! ลิปแมน และคณะ (Lipman, ๑๙๘๑) ไดนาเสนอแนวคิ
ํ
ดในการสอนคิดผาน
ทางการสอนปรัชญา (Teaching Philosophy) โดยมีความเชือ่ วา ความคิดเชิงปรัชญาเปน
สิ่งที่ขาดแคลนมากในปจจุบัน เราจําเปนตองสรางชุมชนแหงการเรียนรู (Community of
Inquiry) ที่ผูคนสามารถรวมสนทนากันเพื่อแสวงหาความรูความเขาใจทางการคิด ปรัชญา
เปนวิชาทีจ่ ะชวยเตรียมใหเด็กฝกฝนการคิด
! คลอสไมเออร (Klausmier, ๑๙๘๕) ไดอธิบายกระบวนการคิดโดยใชทฤษฎี
การประมวลผลขอมูล (Information Processing) วา การคิดมีลกั ษณะเหมือนการทํางาน
ของคอมพิวเตอร คือ มีการนําขอมูลเขาไป (Input) ผานตัวปฏิบตั กิ าร (Processer) แลวจึง
สงผลออกมา (Output) กระบวนการคิดของมนุษยมกี ารรับขอมูล มีการจัดกระทําและ
แปลงขอมูลทีร่ บั มา มีการเก็บรักษาขอมูล และมีการนําขอมูลออกมาใชอยางเหมาะสมกับ
สถานการณ กระบวนการเกิดขึน้ ในสมองไมสามารถสังเกตไดโดยตรง แตสามารถศึกษา
ไดจากการอางอิง หรือการคาดคะเนกระบวนการนัน้
! สเติรน เบอรก (Sternberg, ๑๙๘๕) ไดเสนอทฤษฎีสามศร (Triarchich Theory)
ซึ่งประกอบดวยทฤษฎียอ ย 3 สวน คือ ทฤษฎียอ ยดานบริบทสังคม (Contexual Subtheory)
ซึ่งอธิบายถึงความสามารถทางสติปญญาที่เกี่ยวของกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ของบุคคล และทฤษฎียอ ยดานประสบการณ (Experiential Subtheory) ซึง่ อธิบายถึงผล
ของประสบการณทม่ี ตี อ ความสามารถทางปญญา รวมทั้งทฤษฎียอ ยดานกระบวนการคิด
(Componential Subtheory) ซึ่งเปนความสามารถทางสติปญ
 ญาทีเ่ กีย่ วของกับกระบวนการ
คิด
! ปรัชญาการสรางความรู (Constructivism) อธิบายวา การเรียนรู เปนกระบวน
การทีเ่ กิดขึน้ ภายในบุคคล บุคคลเปนผูส ราง (Construct) ความรูจ ากการสัมพันธสง่ิ ทีพ่ บ
เห็นกับความรู ความเขาใจทีม่ อี ยูเ ดิม เกิดเปนโครงสรางทางปญญา (Cognitive Structure)
! การดเนอร (Gardner, ๑๙๘๓) เปนผูบ กุ เบิกแนวคิดใหมเกีย่ วกับสติปญ
 ญาของ
มนุษย คือ ทฤษฎีพหุปญ
 ญา (Multiple Intelligences) ซึง่ แตเดิม ทฤษฎีทางสติปญ
 ญามัก
กลาวถึงความสามารถเพียงหนึง่ หรือสองดาน แตการดเนอรเสนอไวถงึ ๘ ดาน ไดแก
ดานดนตรี ดานการเคลือ่ นไหวรางกายและกลามเนือ้ ดานการใชเหตุผลเชิงตรรกะและ
๔๘

คณิตศาสตร ดานภาษา ดานมิติสัมพันธ ดานการสัมพันธกบั ผูอ น่ื ดานการเขาใจตนเอง
และดานความเขาใจในธรรมชาติ

แนวทางการพัฒนาการคิด จากตางประเทศ
ไดมีผูเสนอแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาการคิดไวจานวนไม
ํ
นอย อาทิเชน
! เอ็ดเวิรด เดอ โบโน (Edward De Bono, ๑๙๗๓) ไดนาเสนอแนวทางการ
ํ
พัฒนาการคิดไวจํานวนมาก เชน การพัฒนาการคิดโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป การใช
เทคนิคหมวก ๖ ใบ เปนตน
! ศูนยพฒ
ั นาการคิดอยางมีวจิ ารณญาณ (Center for Critical Thinking, Sonoma
State University, ๑๙๙๖) ไดพฒ
ั นาคูม อื การสอนเพือ่ พัฒนาการคิดอยางมีวจิ ารณญาณ
สําหรับการสอนในโรงเรียนทุกระดับ และยังไดผลิตสือ่ ประเภทเทปเสียงบรรยาย และวีดิ
ทัศน ขึน้ เปนจํานวนมาก
!มี นั ก ศึ ก ษาจํ านวนหลายท า นได พั ฒ นารู ป แบบการสอนที่ เ น น การพั ฒ นา
กระบวนการคิดขึ้นหลายรูปแบบ เชน จอยสและเวลส (Joyce and Weil) เอนนิส (Ennis)
และวิลเลียมส (Williams) เปนตน

หลักการ และแนวคิดของไทย
! พระธรรมปฎก (๒๕๓๙) ไดนําเสนอแนวคิดในการจัดการศึกษาและการสอน
ตามหลักพุทธธรรม ซึง่ ครอบคลุมในเรือ่ งการพัฒนาปญญา และการคิดไวจํานวนมาก
และไดมนี กั การศึกษาไทยนําแนวคิดเหลานีม้ าประยุกตใชเปนรูปแบบ กระบวนการ และ
เทคนิคในการสอน ทําใหประเทศไทยมีการศึกษาวิจยั ในเรือ่ งนีม้ ากขึน้
หลักการ และแนวคิด ตามหลักพุทธธรรมทีน่ ามาใช
ํ
ในการจัดการศึกษา และการ
สอนทีพ่ ระธรรมปฎกไดเผยแผทส่ี ําคัญ ๆ มีดงั นี้

แนวคิดพืน้ ฐาน
๑. ความสุขของมนุษยเกิดจากการรูจ กั ดําเนินชีวติ ใหถกู ตองทัง้ ตอตัวเองและผูอ น่ื
๒. การรูจ กั ดําเนินชีวติ อยางถูกตอง คือการรูจ กั คิดเปน พูดเปน และทําเปน
๓. การคิดเปนหรือการคิดอยางถูกตองเปนศูนยกลางทีบ่ ริหารการดําเนินชีวติ ทัง้
หมด ทําหนาที่ชี้นําและควบคุมการกระทํา การคิดจะเริม่ เขามามีบทบาทเมือ่ มนุษยไดรบั
ขอมูลจากสิง่ แวดลอม ซึง่ มีอยูม าก หากคิดเปนหรือคิดดีกจ็ ะเกิดการเลือกรับเปนหรือ
เลือกรับแตสง่ิ ทีด่ ี ๆ เมือ่ รับมาแลวก็จะเกิดการคิด ตีความเชือ่ มโยงและตอบสนองออกมา
๔๙

เปนการกระทํา ในขั้นตอนนี้จะมีสิ่งปรุงแตงความคิดเขามา ไดแก อารมณชอบ ชัง คติ
และอคติตาง ๆ ซึง่ มีผลตอการคิดตีความเชือ่ มโยงและการกระทํา ถาคิดเปนคิดโดยรูถ งึ
สิ่งปรุงแตงตาง ๆ นัน้ ก็จะสามารถบริหารการกระทําอยางเหมาะสมได
๔. กระบวนการคิดเปน เปนสิง่ ทีพ่ ฒ
ั นาได ฝกฝนไดโดยกระบวนการทีเ่ รียกวา
การศึกษาหรือสิกขา การพัฒนานัน้ เรียกวา การพัฒนาสัมมาทิฏฐิ ผลทีไ่ ดคอื มรรคหรือ
การกระทําที่ดีงาม
๕. แกนแทของการศึกษา คือการพัฒนาปญญาของตนเองใหเกิดมีสมั มาทิฏฐิคอื
การมีความรู ความเขาใจ ความคิดเห็น คานิยมทีถ่ กู ตอง ดีงาม เกือ้ กูลแกชวี ติ และครอบ
ครัว
๖. สัมมาทิฏฐิ ทําใหเกิดการพูดและการกระทําทีถ่ กู ตองดีงาม สามารถดับทุกข
และแกปญหาได
๗. ปจจัยทีท่ าให
ํ เกิดสัมมาทิฎฐิ ไดมี ๒ ประการคือ
๗.๑ ปจจัยภายนอก หรือเรียกวา ปรโตโฆสะ ไดแก สิ่งแวดลอมตาง ๆ ครู
พอแม เพื่อน สือ่ มวลชน ฯลฯ
๗.๒ ปจจัยภายใน หรือเรียกวา โยนิโสมนสิการ ไดแก การคิดเปน
๘. การศึกษาทัง้ หลายทีจ่ ดั กันมาตัง้ แตอดีตถึงปจจุบนั ทํากันอยางเปนงานเปนการ
เปนระบบ ระเบียบ ถือวาเปนปรโตโฆสะทัง้ สิน้
๙. บุคคลสวนใหญในโลกจะสามารถพัฒนาตนเองใหใชโยนิโสมนสิการอยาง
เดียวไมได จําเปนตองอาศัยปรโตโฆสะกอนในเบือ้ งตน
๑๐. โยนิโสมนสิการเรียกไดวา คือการคิดเปน เปนความสามารถทีบ่ คุ คลรูจ กั มอง
รูจักพิจารณาสิง่ ทัง้ หลายตามสภาวะโดยวิธคี ดิ หาเหตุปจ จัย สืบคนจากตนเหตุตลอดทาง
จนถึงผลสุดทายทีเ่ กิด
แยกแยะเรือ่ งออกใหเห็นตามสภาวะทีเ่ ปนจริง คิดตามความ
สัมพันธที่สืบทอดจากเหตุโดยไมเอาความรูสึกอุปทานของตนเองเขาไปจับหรือเคลือบ
คลุม บุคคลนัน้ จะสามารถแกปญ
 หาตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ดวยวิธกี ารแหงปญญา
๑๑. โยนิโสมนสิการ เปนองคประกอบภายในมีความเกีย่ วของกับการฝกใชความ
คิดใหรจู กั คิดอยางถูกวิธี คิดอยางมีระเบียบ คิดอยางวิเคราะห ไมมองเห็นสิ่งตาง ๆ อยาง
ตื้น ๆ ผิวเผิน เปนขัน้ ตอนสําคัญของการสรางปญญา ทําใจใหบริสทุ ธิ์ และเปนอิสระ ทํา

๕๐

ใหทกุ คนชวยตนเองได นําไปสูค วามเปนอิสระไรทกุ ข พรอมดวยสันติสขุ เปนจุดหมายสูง
สุดของพระพุทธศาสนา
๑๒. โยนิโสมนสิการ ไมใชตวั ปญญา แตเปนปจจัยใหเกิดปญญา มีเปาหมายสูงสุด
คือการดับทุกข
๑๓. โยนิโสมนสิการ มีองคประกอบ 4 สวนคือ
๑๓.๑ อุบายมนสิการ
คือการคิดอยางเขาถึงความจริง
๑๓.๒ ปถมนสิการ
คือการคิดอยางมีลาดั
ํ บขัน้ ตอนไมสบั สน
๑๓.๓ การณมนสิการ
คือการคิดอยางมีเหตุผล
๑๓.๔ อุปปาทกมนสิการ คือการคิดอยางมีเปาหมาย คิดใหเกิดผล
ไมใชคดิ ไปเรือ่ ยเปอ ย
๑๔. ในการดําเนินชีวิต สติเปนองคธรรมทีจ่ ําเปนตองใชในการทํางานทุกอยาง
โยนิโสมนสิการ เปนสิง่ หลอเลีย้ งสติทย่ี งั ไมเกิดใหไดเกิด ชวยใหสติทเ่ี กิดแลวเกิดตอเนือ่ ง
ตอไป
๑๕. กลไกการทํางานของโยนิโสมนสิการในกระบวนการคิด เมือ่ บุคคลรับรูส ง่ิ ใด
ความคิดก็จะพุง เขาสูค วามชอบหรือไมชอบทันที นัน่ คือสิง่ ปรุงแตง เนือ่ งจากบุคคลมี
ประสบการณมากอน เรียกสิง่ ปรุงแตงนัน้ วาอวิชชา ในตอนนีเ้ องทีโ่ ยนิโสมนสิการจะเขา
ไปสกัดกั้นความคิดนั้นแลวเปนตัวนําเอากระบวนการคิดบริสุทธิ์ที่จะพิจารณาตามสภาวะ
ตามเหตุปจ จัย เปนลําดับไมสบั สน มีเหตุผลและเกิดผลได (ตามองคประกอบทัง้ สีข่ อ ใน
ขอ ๑๓) ทําใหคนเปนนายไมใชทาสของความคิด เอาความคิดมาใชแกปญหาได
๑๖. คนปกติสามารถใชโยนิโสมนสิการงาย ๆ ไดโดยการพยายามควบคุมกระแส
ความคิดใหอยูในแนวทางที่ดีงามตามทางที่เคยไดรับการอบรมสั่งสอนจากกัลยาณมิตรมา
กอนแลว และเมื่อพิจารณาเห็นความจริง และรูวาคําแนะนําสัง่ สอนนัน้ ถูกตองดีงาม มี
ประโยชน ก็ยง่ิ มัน่ ใจและเกิดศรัทธาขึน้ เอง เกิดเปนการประสานกันระหวางปจจัยภาย
นอกกับปจจัยภายใน กลายเปนความหมายของตนเปนทีพ่ ง่ึ แหงตนได ดังนัน้ ในการสอน
เพื่อสรางศรัทธาจะตองพยายามใหนกั เรียนไดรบั รูผ ลและเกิดความตระหนักในผลของการ
กระทําความดี ตองเราใหเกิดการเสริมแรงภายใน
๑๗. กลาวโดยสรุปกลไกการทํางานของโยนิโสมนสิการ และความสัมพันธ
ระหวางปรโตโฆสะกับโยนิโสมนสิการ มีดงั นี้
๕๑

๑๗.๑ โยนิโสมนสิการจะทํางาน ๒ ขั้นตอนคือ รับรูอ ารมณหรือประสบ
การณจากภายนอก การรับรูด ว ยโยนิโสมนสิการจะเปนการรับรูอ ยางถูกตอง มีการคิดคน
พิจารณษอารมณหรือเรื่องราวที่เก็บเขามาเปนการพิจารณาขอมูลดวยสติซึ่งจะเอาไปใช
ประโยชนในการดําเนินชีวิตและทํากิจกรรมตาง ๆ ตอไป
๑๗.๒ กัลยาณมิตร (ปรโตโฆสะทีด่ )ี และโยนิโสมนสิการเปนจุดเชือ่ มตอ
ระหวางบุคคลกับโลกหรือสภาพแวดลอมภายนอก โดยกัลยาณมิตรเชือ่ มใหบคุ คลติดตอ
กับโลกทางสังคมอยางถูกตอง และโยนิโสมนสิการเชือ่ มตอบุคคลกับโลกทางจิตใจของ
ตนเองอยางถูกตอง
๑๘. วิธคี ดิ ตามหลักโยนิโสมนสิการมี ๑๐ วิธีคือ
๑๘.๑ วิธคี ดิ แบบสืบสาวเหตุปจ จัย เปนวิธคี ดิ เพือ่ ใหรสู ภาวะทีเ่ ปนจริง
๑๘.๒ วิธคี ดิ แบบแยกแยะองคประกอบ เปนวิธคี ดิ เพือ่ กําหนดแยกปรากฏ
การณตาง ๆ ออกเปนสิง่ ทีเ่ ปนรูปธรรมและสิง่ ทีเ่ ปนนามธรรม
๑๘.๓ วิธคี ดิ แบบสามัญลักษณ เปนวิธคี ดิ เพือ่ ใหรเู ทากัน คือรูวาสิ่งตาง ๆ
นั้นเกิดขึน้ เอง และจะดับไปเอง เรียกวา รูอ นิจจัง และรูวาสิ่งตาง ๆ นั้นเกิดขึ้นมาเองไมมี
ใครบังคับหรือกําหนดขึ้น เรียกวา รูอ นัตตา
๑๘.๔ วิธคี ดิ แบบอริยสัจจ เปนวิธคี ดิ แบบแกปญ
 หา โดยเริม่ จากตัวปญหา
หรือทุกข ทําความเขาใจใหชัดเจน สืบคนสาเหตุ เตรียมแกไข วางแผนกําจัดสาเหตุของ
ปญหา มีวธิ กี ารปฏิบตั ิ ๕ ขั้นตอน คือ
๑) ทุกข - การกําหนดใหรสู ภาพปญหา
๒) สมุทยั - การกําหนดเหตุแหงทุกขเพือ่ กําจัด
๓) นิโรธ - การดับทุกขอยางมีจุดหมาย ตองมีการกําหนดวาจุดหมาย
ทีต่ อ งการคืออะไร
๔) มรรค - การกําหนดวิธีการในรายละเอียดและปฏิบตั เิ พือ่ กําจัด
ปญหา
๑๘.๕ วิธคี ดิ แบบอรรถธรรมสัมพันธ เปนวิธีคิดใหมีความสัมพันธกัน
ระหวางหลักการ และความมุงหมาย สามารถตอบคําถามไดวา ทีท่ ําหรือจะทําอยางนัน้
อยางนี้เพื่ออะไร ทําใหการกระทํามีขอบเขต ไมเลยเถิด

๕๒

๑๘.๖ วิธคี ิดแบบคุณโทษและทางออก
เปนการคิดบนพื้นฐานความ
ตระหนักทีว่ า ทุกสิง่ ในโลกนีม้ ที ง้ั สวนดีและสวนดอย ดังนัน้ เมือ่ ตองคิดตัดสินใจเลือกเอา
ของสิ่งใดเพียงอยางเดียวจะตองยอมรับสวนดีของสิง่ ทีไ่ มไดเลือกไว และไมมองขามโทษ
หรือขอบกพรอง จุดออน จุดเสียของสิง่ ทีเ่ ลือกไว การคิดและมองตามความจริงนี้ ทําให
ไมประมาท อาจนําเอาสวนดีของสิง่ ทีไ่ มไดเลือกนัน้ มาใชประโยชนได และสามารถหลีก
เลี่ยงหรือโอกาสแกไขสวนเสียบกพรองทีต่ ดิ มากับสิง่ ทีเ่ ลือกไว
๑๘.๗ วิธคี ดิ แบบรูค ณ
ุ คาแท-คุณคาเทียม เปนวิธคี ดิ ทีส่ ามารถแยกแยะไดวา
คุณคาแทคืออะไร คุณคาเทียมคืออะไร
คุณคาแท คือคุณคาของสิง่ มีประโยชนแกรา งกายโดยตรง อาศัยปญญาตีราคา
เปนคุณคาสนองปญญา
คุณคาเทียม คือคุณคาพอกเสริมสิง่ จําเปนโดยตรง อาศัยตัณหาตีราคา เปนคุณคา
สนองตัณหา
วิธีคิดนี้ใชเพื่อมุงใหเกิดความเขาใจและเลือกเสพคุณคาแทที่เปนประโยชน
แกชีวิต เพือ่ พนจากการเปนทาสของวัตถุ เปนการเกีย่ วของดวยปญญา มีขอบเขตเหมาะ
สม
๑๘.๘ วิธคี ดิ แบบเราคุณธรรม เปนการคิดถึงแตสง่ิ ทีด่ มี กี ศุ ล เมือ่ ไดรบั
ประสบการณใด แทนทีจ่ ะคิดถึงสิง่ ทีไ่ มดงี าม เปนวิธคี ดิ ทีส่ กัดกัน้ ขัดเกลาตัณหา
๑๘.๙ วิธคี ิดแบบเปนอยูก บั ปจจุบนั เปนวิธคี ดิ ใหตระหนักถึงสิง่ ทีเ่ ปนอยูใ น
ขณะปจจุบันกําหนดเอาที่ความเกีย่ วของกับความเปนอยูป ระจําวันเชือ่ มโยงตอกันมาถึงสิง่
ที่กําลังรับรู กิจการตามหนาทีห่ รือการปฏิบตั ิ โดยมีจดุ หมายไมเพอฝนกับอารมณขอบ
หรือชัง
๑๘.๑๐ วิธีคิดแบบวิภัชวาท เปนการคิดแบบมองใหเห็นความจริง โดยแยก
แยะออกใหเห็นแตละแง แตละดานจนครบทุกดาน ไมพิจารณาสิ่งใด ๆ เพียงดานหรือแง
มุมเดียว
แนวทาง รูปแบบ กระบวนการ วิธกี าร เทคนิคการสอนและการพัฒนากระบวนการคิด
ของไทย
ในระยะประมาณ 50 ปทผ่ี า นมา ไดมีนักคิดและนักการศึกษาที่ไดใหความสนใจ
ในเรือ่ งพัฒนาการคิดตลอดมา โดยเฉพาะอยางยิง่ ในระยะหลัง ๆ ไดมีการนําหลักธรรม
๕๓

ทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการสอน และศึกษาวิจยั กันมากขึน้ ควบคูไ ปกับ
การนําทฤษฎีและหลักการของตางประเทศมาประยุกตใช จึงทําใหประเทศไทยไดรปู แบบ
การสอน กระบวนการสอนและเทคนิคตาง ๆ เพิ่มขึ้นมาก อาทิเชน การสอนให “คิด
เปน ทําเปน และแกปญ
 หาเปน” โดย โกวิท วรพิพัฒน “การสอนโดยสรางศรัทธาและ
โยนิโสมนสิการ” โดย สุมน อมรวิวฒ
ั น “การสอนความคิด” โดย โกวิท ประวาลพฤกษ
“การสอนทักษะกระบวนการ” โดย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ และ “กระบวนการ
คิดเปนเพื่อการดํารงชีวติ ในสังคมไทย”
โดย หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ เปนตน
กรอบความคิดของ “การคิด”
จากการประมวลขอมูลเกีย่ วกับการคิด พบวา มีคาที
ํ แ่ สดงถึงลักษณะของการคิด
และคําทีเ่ กีย่ วของกับการใชความคิดเปนจํานวนมาก อาทิเชน
การสังเกต
คิดผิด-คิดถูก
กระบวนการคิดอยางวิจารณญาณ
การเปรียบเทียบ
คิดสัน้ -คิดยาว/คิดไกล กระบวนการคิดแกปญ
 หา
การตัง้ คําถาม
คิดแคบ-คิดกวาง
กระบวนการคิดริเริม่ สรางสรรค
การแปลความหมาย คิดรอบคอบ คิดทบทวน กระบวนการตัดสินใจ
การตีความ
คิดคลอง คิดไว
กระบวนการทางวิทยาศาสตร
การขยายความ
คิดอยางมีเหตุผล
กระบวนการศึกษาวิจยั
การอางอิง
คิดหลากหลาย
กระบวนการปฏิบตั ิ
การคาดคะเน
คิดละเอียดลออ
การสรุป
คิดเปน
การสราง
ฯลฯ
จะเห็นไดวาคําตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการคิดจํานวนมากนั้น สามารถจัดกลุม ได 3
กลุม ใหญ ๆ คือ
กลุม ที่ ๑ เปนคําทีแ่ สดงออกถึงการกระทําหรือพฤติกรรมซึง่ ตองใชความคิด เชน
การสังเกต การเปรียบเทียบ การจําแนกแยกแยะ การขยายความ การแปลความ การตีความ
การจัดกลุม /หมวดหมู การสรุป ฯลฯ คําตาง ๆ เหลานีแ้ มจะเปนพฤติกรรมทีไ่ มมคี าว
ํ า
๕๔

“คิด” อยู แตกม็ คี วามหมายของการคิดอยูใ นตัว คําในกลุม นีม้ ลี กั ษณะของพฤติกรรม/
การกระทําทีช่ ดั เจนหรือคอนขางชัดเจนหรือเปนทีเ่ ขาใจตรงกัน ซึง่ หากบุคคลสามารถทํา
ไดอยางชํานาญ ก็จะเรียกกันวา ทักษะ ดังนัน้ ทิศนา แขมมณี และคณะ (๒๕๔๐) จึงเรียก
ชื่อคํากลุม นีว้ า ทักษะการคิด ทักษะการคิดแตละทักษะ จะประกอบไปดวยพฤติกรรม
หรือการกระทํายอย ๆ มากบาง นอยบาง และมักจะมีการจัดลําดับของการกระทําเหลานั้น
ดั งนั้ น ทั ก ษะการคิ ด จึ งเป น ความสามารถของบุคคลในการแสดงพฤติกรรมการคิดซึ่ง
ประกอบไปดวยการกระทํายอย ๆ ทีเ่ ปนไปตามลําดับเพือ่ ใหเกิดเปนพฤติกรรมการคิดนัน้
ๆ การคิดในระดับทักษะมักบงชีถ้ งึ พฤติกรรมการคิดไดคอ นขางชัดเจน ทักษะการคิดนีม้ ี
๓ ระดับ คือ ทักษะการคิดพื้นฐาน (Basic Thinking Skills) ทักษะการคิดทีเ่ ปนแกนสําคัญ
(Core Thinking Skills) และทักษะการคิดชั้นสูง (Higher-Ordered Thinking Skills) ทักษะ
การคิดชั้นสูง มักจะประกอบไปดวยการกระทํายอย ๆ และมีขน้ั ตอนของการกระทําที่
มากกวาทักษะการคิดขัน้ ตน ๆ
กลุม ที่ ๒ เปนคําที่แสดงลักษณะของการคิด ซึง่ ใชในลักษณะเปนคําวิเศษณ เชน
คิดกวาง คิดถูก คิดคลอง คิดรอบคอบ ซึ่งคําไมไดแสดงออกถึงพฤติกรรมหรือการกระทํา
โดยตรง แตสามารถแปลความไปถึงพฤติกรรมหรือการกระทําประการใดประการหนึง่
หรือหลายประการรวมกัน เชน คิดคลอง มีความหมายถึงพฤติกรรมการบอกความคิดได
จํานวนมาก และในเวลาทีร่ วดเร็ว คิดหลากหลายมีความหมายถึงพฤติกรรมการสามารถ
บอกความคิดที่มีลักษณะ/รูปแบบ/ประเภท ทีห่ ลากหลาย คําประเภทนี้ ทิศนา แขมมณี
และคณะ (๒๕๔๐) จึงเรียกวา ลักษณะการคิด ซึง่ หมายถึง การคิดทีม่ ลี กั ษณะพิเศษเปน
เอกลักษณเฉพาะของการคิดนั้น ๆ ซึง่ ลักษณะดังกลาว ไมไดบง ชีถ้ งึ พฤติกรรมหรือการ
กระทําทีช่ ดั เจน ตองอาศัยการแปลความและตีความไปถึงพฤติกรรมตาง ๆ ทีเ่ มือ่ ประกอบ
กันเปนลําดับขัน้ ตอนแลวจะชวยใหเกิดเปนลักษณะการคิดนัน้ ๆ
กลุม ที่ ๓ เปนคําทีแ่ สดงถึง การดําเนินกิจกรรมการคิดอยางเปนลําดับขัน้ ตอน
หรือเปนกระบวนการ ซึง่ จะชวยใหบรรลุวตั ถุประสงคของการคิดนัน้ ๆ และในกระบวน
การแตละขั้นตอน จะตองอาศัยทักษะการคิดและลักษณะการคิดทีจ่ าเป
ํ นจํานวนมาก อาทิ
เชน กระบวนการคิดอยางมีวจิ ารณญาณ กระบวนการแกปญ
 หา กระบวนการคิดริเริม่
สรางสรรค เปนตน กระบวนการคิดเหลานีม้ วี ตั ถุประสงคเฉพาะทีแ่ ตกตางกันและตอง
อาศัยความสามารถทางการคิดตาง ๆ หลายประการมาชวยใหแตละขัน้ ตอนของกระบวน
๕๕

การสัมฤทธิ์ผล
การคิดทีต่ อ งอาศัยพฤติกรรมหรือการกระทําหรือทักษะจํานวนมากนี้
ทิศนา แขมมณี และคณะ (๒๕๔๐) จัดใหอยูใ นกลุม ของ กระบวนการคิด เชน กระบวน
การคิดอยางมีวิจารณญาณ มีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหไดความคิดทีผ่ า นการกลัน่ กรองพิจารณา
มาอยางดีแลว กระบวนการคิดจึงประกอบไปดวยขัน้ ตอนในการพิจารณากลัน่ กรองขอ
มูล ในขณะทีก่ ระบวนการแกปญ
 หา มีวตั ถุประสงค เพือ่ แกปญ
 หาใดปญหาหนึง่ หรือ
กระบวนการคิดริเริม่ สรางสรรค มีวตั ถุประสงคเพือ่ สรางผลงานทีใ่ หมแตกตางไปจากเดิม
อันทีจ่ ริงแลว ทัง้ ทักษะการคิด ลักษณะการคิด และกระบวนการคิด เมือ่
วิเคราะหละเอียดลงไปแลว จะเห็นวามีลกั ษณะรวมกันคือ ประกอบไปดวยพฤติกรรม
หรือการกระทํายอย ๆ หลายพฤติกรรม และมีการเรียงลําดับพฤติกรรมเปนขัน้ ตอนที่
สามารถนําไปสูว ตั ถุประสงค หรือกลาวอยางสัน้ ๆ ไดวา มีลกั ษณะเปนขัน้ ตอนหรือ
กระบวนการเชนเดียวกัน แตมีความแตกตางกันตรงความชัดเจนของคํา และปริมาณและ
ความซับซอนของพฤติกรรมหรือการกระทํา ซึง่ หากจะจัดลําดับโดยใชเกณฑดงั กลาวแลว
สามารถจัดไดวา ทักษะการคิด เปนการคิดในระดับพื้นฐาน ลักษณะการคิดเปนการคิดใน
ระดับกลาง และกระบวนการคิดเปนการคิดในระดับสูง
จากกรอบความคิดดังกลาว ประกอบกับการศึกษาคนควาองคความรูเ กีย่ วกับการ
คิด ทิศนา แขมมณี และคณะ (๒๕๔๐) ไดจัดมิติของการคิดไว ๖ ดาน เพือ่ ใชเปนกรอบ
ความคิดในการพัฒนา ความสามารถทางการคิดของเด็กและเยาวชนตอไป
มิติของ “การคิด” มี ๖ ดาน ดังนี้
๑. มิตดิ า นขอมูลหรือเนือ้ หาทีใ่ ชในการคิด
๒. มิตดิ า นคุณสมบัตทิ เ่ี อือ้ อํานวยตอการคิด
๓. มิตดิ า นทักษะการคิด
๔. มิตดิ า นลักษณะการคิด
๕. มิตดิ า นกระบวนการคิด
๖. มิตดิ า นการควบคุมและประเมินการคิดของตน
สําหรับรายละเอียดเกีย่ วกับมิตแิ ตละดานนัน้
โดยเฉพาะเกีย่ วกับทักษะการคิดและลักษณะการคิด

ไมสามารถกลาวไดในทีน่ ท้ี ง้ั หมด
พบวามีผูไดใหคาอธิ
ํ บายทีช่ ดั เจน
๕๖

เกี่ยวกับทักษะการคิดอยูบ า ง แตไมมากนัก ซึง่ สวนใหญมกั จะเปนทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร สวนลักษณะการคิดตาง ๆ มีคาอธิ
ํ บายนอยมาก สําหรับกระบวนการคิด
นั้นพบวา กระบวนการคิดทีม่ ผี ศู กึ ษาไวมากพอสมควร ไดแก กระบวนการคิดอยางมี
วิจารณญาณ กระบวนการแกปญ
 หา กระบวนการทางวิทยาศาสตร และกระบวนการคิด
ริเริม่ สรางสรรค
ดวยเหตุทท่ี กั ษะการคิดและลักษณะการคิด
จํานวนมากยังไมไดรบั การศึกษา
วิเคราะห และขยายความใหเกิดความชัดเจนอยางเพียงพอ ความคลุมเครือนีจ้ งึ อาจเปน
สาเหตุสําคัญทีท่ าให
ํ การสอนกระบวนการคิด ซึง่ เปนการคิดขัน้ สูง ไมบรรลุผล เนือ่ งจาก
ผูเ รียนยังขาดทักษะขัน้ พืน้ ฐานทีจ่ าเป
ํ นตอการพัฒนาความคิดในขั้นสูง ดวยเหตุน้ี ทิศนา
แขมมณี และคณะ (๒๕๔๐) จึงไดรว มกันวิเคราะหทักษะการคิดแตละทักษะ และ
ลักษณะการคิดที่สาคั
ํ ญแตละลักษณะ และเลือกลักษณะการคิดบางประการทีค่ ดิ วาเปนพืน้
ฐานทีส่ าคั
ํ ญ และจําเปนจะตองสงเสริมและฝกฝนใหผเู รียนตัง้ แตระดับการศึกษาปฐมวัย
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา แลวจึงนําคําเหลานั้นมาวิเคราะหใหเห็นถึงจุดมุงหมาย
และวิธกี ารในการคิด รวมทัง้ กําหนดเกณฑตดั สิน เพือ่ ใชในการประเมินการคิดนัน้ ๆ
ทั้งนี้ดวยวัตถุประสงคที่จะทําใหคาที
ํ ใ่ ชกนั ในลักษณะทีเ่ ปนนามธรรมมีความเปนรูปธรรม
มากขึ้น ซึง่ จะชวยใหแนวทางทีช่ ดั เจนแกครูในการสอน ทําใหครูสามารถสอนไดอยาง
ชัดเจน ตรงทาง และบรรลุวตั ถุประสงคมากขึน้
อยางไรก็ตาม
การนําเสนอขอมูลในทีน่ จ้ี ะนําเสนอเพียงรายการทักษะการคิด
ลักษณะการคิด และกระบวนการคิด ทีไ่ ดคดั เลือกไวเทานัน้ ไมสามารถนําเสนอราย
ละเอียดที่วิเคราะหไดทั้งหมด เนือ่ งจากรายละเอียดนัน้ มีมาก ไมสามารถบรรจุลงในบท
ความได ทานผูอานที่สนใจ ทีป่ ระสงคจะศึกษาและนําไปใช สามารถติดตอขอศึกษาราย
ละเอียดไดที่ ศูนยพฒ
ั นาการเรียนการสอน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
หรือที่คณะผูเขียน คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สําหรับขอมูลเกีย่ วกับมิตแิ ต
ละดานทีส่ าคั
ํ ญมีดังนี้

๑. มิตดิ า นขอมูลหรือเนือ้ หาทีใ่ ชในการคิด
ในการคิด บุคคลไมสามารถคิดโดยไมมีเนื้อหาของการคิดได เฉพาะการคิดเปน
กระบวนการ ในการคิดจึงตองมีการคิดอะไรควบคูไ ปกับการคิดอยางไร
๕๗

ขอมูลทีใ่ ชในการคิดนัน้ มีจํานวนมากเกินกวาทีจ่ ะกําหนดหรือบอกได โกวิท
วรพิพัฒน (อางถึงในอุน ตา นพคุณ) ไดจดั กลุม ขอมูลทีม่ นุษยใชในการคิดพิจารณาแก
ปญหาออกเปน ๓ ดาน ดวยกัน คือ
๑. ขอมูลเกีย่ วกับตนเอง
๒. ขอมูลเกีย่ วกับสังคมและสิง่ แวดลอม
๓. ขอมูลวิชาการ
ในการพิจารณาหาทางแกปญ
 หา บุคคลจะตองพิจารณาขอมูลทัง้ ๓ สวนควบกัน
ไปอยางผสมกลมกลืน
จนกระทัง่ พบทางออกหรือทางเลือกในการแกปญ
 หาอยาง
เหมาะสม
๒. มิตดิ า นคุณสมบัตทิ เ่ี อือ้ อํานวยตอการคิด
ในการคิดพิจารณาเรือ่ งใด ๆ โดยอาศัยขอมูลตาง ๆ คุณสมบัตสิ ว นตัวบาง
ประการ มีผลตอการคิดและคุณภาพของการคิด ตัวอยางเชน คนทีม่ ใี จกวาง ยอมยินดีทจ่ี ะ
รับฟงขอมูลจากหลายฝาย จึงอาจจะไดขอ มูลมากกวาคนทีไ่ มรบั ฟง ซึง่ ขอมูลเหลานีจ้ ะมี
ผลตอการคิด ชวยใหการคิดพิจารณาเรือ่ งตาง ๆ มีความรอบคอบขึน้ หรือผูท ช่ี า งสงสัย
อยากรูอ ยากเห็น มีความใฝรูยอมมีความกระตือรือรนที่จะแสวงหาขอมูลและคนหาคํา
ตอบ ซึง่ คุณสมบัตนิ ม้ี กั จะชวยสงเสริมการคิดใหมคี ณ
ุ ภาพขึน้ ดังนั้นคุณภาพของการคิด
สวนหนึง่ จึงยังตองอาศัยคุณสมบัตสิ ว นตัวบางประการ แตในทํานองเดียวกัน พัฒนาการ
ดานการคิดของบุคคลก็มักจะมีสวนยอนกลับไปพัฒนาคุณสมบัติสวนตัวของบุคคลนั้น
ดวย
คุณสมบัตทิ เ่ี อือ้ อํานวยตอการคิดทีน่ กั คิด นักจิตวิทยา และนักการศึกษาเห็นพอง
ตองกันมีอยูห ลายประการ ทีส่ าคั
ํ ญมากไดแก ความเปนผูมีใจกวาง เปนธรรม ใฝรู
กระตือรือรน ชวงวิเคราะหผสมผสาน ขยัน ตอสู กลาเสีย่ ง อดทน มีความมั่นใจในตนเอง
และนารักนาคบ
๓. มิติดานทักษะการคิด
ในการคิด บุคคลจําเปนตองมีทกั ษะพืน้ ฐานหลายประการในการดําเนินการคิด
อาทิเชน ความสามารถในการจําแนกความเหมือนและความตางของสิ่ง ๒ สิง่ หรือมากกวา
และความสามารถในการจัดกลุม ของทีม่ ลี กั ษณะเหมือนกัน นับเปนทักษะพืน้ ฐานในการ
๕๘

สรางมโนทัศนเกีย่ วกับสิง่ นัน้ ความสามารถในการสังเกต การรวบรวมขอมูล และการตั้ง
สมมติฐาน นับเปนทักษะพืน้ ฐานในกระบวนการคิดแกปญ
 หา เปนตน ทักษะทีน่ บั เปน
ทักษะการคิดขัน้ พืน้ ฐานจะมีลกั ษณะเปนทักษะยอย ซึง่ มีกระบวนการหรือขัน้ ตอนในการ
คิดไมมาก ทักษะทีม่ กี ระบวนการหรือขัน้ ตอนมากและซับซอน สวนใหญจะตองใช
ทักษะพื้นฐานหลายทักษะผสมผสานกัน ซึง่ จะเรียกกันวา “ทักษะการคิดขัน้ สูง” ทักษะ
การคิดเปนพื้นฐานที่สาคั
ํ ญในการคิด บุคคลจะคิดไดดีจําเปนตองมีทกั ษะการคิดทีจ่ าเป
ํ น
มาบางแลว และเชนเดียวกัน การคิดของบุคคลก็จะมีสว นสงผลไปถึงการพัฒนาทักษะ
การคิดของบุคคลนั้นดวย โดยทัว่ ๆ ไป มีการจัดทักษะการคิดไว ๓ ระดับ ไดแก
ก.! ทักษะการคิดขั้นพื้นฐานที่สําคัญ มีจานวนมากได
ํ
แก
๑) ทักษะการสือ่ สาร ประกอบดวย
- ทักษะการฟง
- ทักษะการใชความรู
- ทักษะการจํา
- ทักษะการอธิบาย
- ทักษะการอาน
- ทักษะการทําความกระจาง
- ทักษะการรับรู
- ทักษะการบรรยาย
- ทักษะการเก็บความรู
- ทักษะการพูด
- ทักษะการดึงความรู
- ทักษะการเขียน
- ทักษะการจําได
- ทักษะการแสดงออก
๒) ทักษะทีเ่ ปนแกนหรือทักษะขัน้ พืน้ ฐานทัว่ ไป ไดแก
- ทักษะการสังเกต
- ทักษะการระบุ
- ทักษะการสํารวจ
- ทักษะการจําแนกความแตกตาง
- ทักษะการตัง้ คําถาม
- ทักษะการจัดลําดับ
- ทักษะการรวบรวมขอมูล - ทักษะการเปรียบเทียบ
- ทักษะการจัดหมวดหมู
- ทักษะการอางอิง
- ทักษะการตีความ
- ทักษะการแปลความ
- ทักษะการเชือ่ มโยง
- ทักษะการขยายความ
- ทักษะการใชเหตุผล
- ทักษะการสรุปความ

๕๙

ข.! ทักษะการคิดขัน้ สูง ทีส่ ําคัญมีดังนี้
- ทักษะการนิยาม
- ทักษะการผสมผสาน
- ทักษะการสราง
- ทักษะการปรับโครงสราง
- ทักษะการหาความเชื่อพื้นฐาน
- ทักษะการตัง้ สมมติฐาน
- ทักษะการกําหนดเกณฑ
-! ทักษะการประยุกต

- ทักษะการวิเคราะห
- ทักษะการจัดระบบ
- ทักษะการจัดโครงสราง
- ทักษะการหาแบบแผน
- ทักษะการทํานาย
- ทักษะการทดสอบสมมติฐาน
- ทักษะการพิสจู น

๔. มิติดานลักษณะการคิด
ลักษณะการคิด เปนประเภทของการคิดทีแ่ สดงลักษณะเฉพาะทีช่ ดั เจน ลักษณะ
การคิดแตละลักษณะจะอาศัยทักษะพื้นฐานบางประการ หรือหลายประการ ลักษณะการ
คิดทีไ่ ดเลือกสรรวามีความสําคัญ สมควรทีจ่ ะนําไปใชในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของ
ชาติ มี ๔ ประการ ไดแก การคิดคลอง การคิดหลากหลาย การคิดละเอียด การคิดชัดเจน
การคิดอยางมีเหตุผล การคิดกวาง การคิดไกล การคิดลึกซึง้ และการคิดแหวกแนว
๕. มิติดานกระบวนการคิด
กระบวนการคิด เปนการคิดทีป่ ระกอบไปดวยลําดับขั้นตอนในการคิด ซึ่งมีมาก
บาง นอยบาง แลวแตความจําเปนของการคิดแตละลักษณะ และในแตละขั้นตอนของการ
ดําเนินการคิด จําเปนตองอาศัยทักษะการคิดทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูงตามความเหมาะสม
กระบวนการคิดที่จําเปนมากแตในที่นี้ไดเลือกนําเสนอกระบวนการคิดอยางมีวจิ ารณญาณ
เนื่องจากกระบวนการนี้เปนกระบวนการที่สํ าคัญที่ตองนํ าไปใชในกระบวนการหรือ
สถานการณอน่ื ๆ อีกเปนจํานวนมาก เชน กระบวนการคิดแกปญ
 หา กระบวนการคิดตัด
สินใจ กระบวนการคิดริเริม่ สรางสรรค กระบวนการวิจยั เปนตน
๖. มิติดานการควบคุมและประเมินการคิดของตนเอง
การควบคุมการรูคิดของตนเอง หมายถึง การรูต วั ถึงความคิดของตนเองในการ
กระทําอะไรอยางใดอยางหนึง่ หรือการประเมินการคิดของตนเองและใชความรูน น้ั ในการ
ควบคุมหรือปรับการกระทําของตนเอง การคิดในลักษณะนี้ มีผเู รียกวา การคิดอยางมี
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ยุทธศาสตรหรือ “Strategic Thinking” ซึง่ ครอบคลุมการวางแผน การควบคุมกํากับการ
กระทําของตนเอง การตรวจสอบความกาวหนา และการประเมินผล
มิติดานการตระหนักรูถึงการคิดของตนเองและการสามารถควบคุมและประเมิน
การคิดของตนเองนี้ นับเปนมิตสิ าคั
ํ ญของการคิดอีกมิตหิ นึง่ บุคคลทีม่ กี ารตระหนักรูแ ละ
ประเมินการคิดของตนเองได จะสามารถปรับปรุงกระบวนการคิดของตนใหดขี น้ึ เรือ่ ย ๆ
การพัฒนาความสามารถของผูเรียนในมิตินี้จะสงผลตอความสามารถทางการคิดของ
ผูเ รียนในภาพรวม
ในการคิดใด ๆ ก็ตาม มิตทิ ง้ั ๖ นีจ้ ะปรากฏเกิดขึน้ ในกระบวนการคิด ซึง่ หากเกิด
ขึน้ อยางครบถวน และอยางมีคุณภาพ ก็จะสงผลใหการคิดนัน้ เกิดคุณภาพตามไปดวย
จากกรอบความคิดนี้ สามารถอธิบายไดวา ในการคิดใด ๆ หากบุคคลมีคุณสมบัติ
ที่เอือ้ อํานวยตอการคิด ก็นบั เปนพืน้ ฐานและการเริม่ ตนทีด่ ี การคิดของบุคคลนัน้ จะตอง
อาศัยทักษะการคิดจํานวนมากเปนแกนสําคัญ และทักษะการคิดเหลานั้นจะสามารถไป
ชวยพัฒนาลักษณะการคิดแบบตาง ๆ ทีจ่ าเป
ํ น อาทิเชน การคิดคลองหลากหลาย ยืดหยุน
การคิดละเอียด คิดชัดเจน การคิดถูกทาง คิดกวาง คิดไกล คิดลึกซึง้ คิดอยางมีเหตุผล และ
คิดแหวกแนว ซึง่ ทักษะและลักษณะการคิดดังกลาว จะไปชวยพัฒนากระบวนการคิดตาง
ๆ ซึง่ มีวตั ถุประสงคในการนําไปใชในชีวติ ประจําวันในสถานการณตาง ๆ เชน กระบวน
การคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการแกปญ
 หา กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการ
คิดริเริ่ม สรางสรรค กระบวนการวิจยั เปนตน กลไกของการพัฒนาการคิด จึงควรเริม่
ตนทีก่ ารกระตุน ใหบคุ คลไดคดิ โดยการพัฒนาทักษะการคิด หากสามารถพัฒนาทักษะ
การคิดของบุคคลได ก็เทากับเปนการเริม่ หมุนแกนของวงลอทางปญญา เมือ่ แกนหมุน
สวนอื่นก็จะมีการเคลื่อนไหวไดมาก วงลอทางความคิดก็ยอ มทํางานไดอยางรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ
กรอบความคิดของ “การคิด” ดังกลาวขางตน สามารถแสดงเปนแผนภาพไดดังนี้
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การสอนเพื่อพัฒนาการคิด
เนือ่ งจากการพัฒนาการคิดเปนสิง่ สําคัญ จึงไดมีการคนหาวิธีการตาง ๆ เพื่อนํา
มาใชในการพัฒนาความสามารถดังกลาว ในป ค.ศ. ๑๙๘๔ ไดมกี ารประชุมของนักการ
ศึกษาจากประเทศตาง ๆ ที่ The Wingspread Conference Center in Racine, Wisconsin
State เพือ่ หาแนวทางในการพัฒนาทักษะการคิดของเด็ก พบวา แนวทางทีน่ กั การศึกษา
ใชในการดําเนินการวิจยั และทดลองเพือ่ พัฒนาการคิดนัน้ สามารถสรุปได ๓ แนว คือ
(เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ, ๒๕๓๐)
๑. การสอนเพื่อใหคิด (Teaching for Thinking) เปนการสอนเนือ้ หาวิชาการ โดยมี
การเสริมหรือปรับเปลีย่ นเพือ่ เพิม่ ความสามารถในดานการคิดของเด็ก
๒. การสอนการคิด (Teaching of Thinking) เปนการสอนทีเ่ นนเกีย่ วกับกระบวน
การทางสมอง ทีน่ ามาใช
ํ
ในการคิดโดยเฉพาะ เปนการฝกทักษะการคิด ลักษณะของงาน
ที่นํามาใชสอนจะไมเกีย่ วของกับเนือ้ หาวิชาการทีเ่ รียนในโรงเรียน แนวทางการสอนจะ
แตกตางกันออกไปตามทฤษฎี
และความเชื่อพื้นฐานของแตละคนที่นามาพั
ํ ฒนาเปน
โปรแกรมการสอน
๓. การสอนเกีย่ วกับการคิด (Teaching about Thinking) เปนการสอนทีเ่ นนการใช
ทักษะการคิดเปนเนือ้ หาสาระของการสอน
โดยการชวยเหลือใหผูเรียนไดรูและเขาใจ
กระบวนการคิดของตนเองเพือ่ ใหเกิดทักษะการคิดทีเ่ รียกวา “metacognition” คือ รูว า ตน
เองรูอะไร ตองการรูอ ะไร และยังไมรูอะไร ตลอดจนสามารถควบคุมและตรวจสอบการ
คิดของตนเองได
สํ าหรับโปรแกรมการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดที่จัดสอนในโรง
เรียน เทาทีป่ รากฏอยูใ นปจจุบนั สามารถจําแนกออกเปน ๒ ลักษณะใหญ ๆ คือ
โปรแกรมที่มีลักษณะเฉพาะ (Specific Program) ซึ่งเปนโปรแกรมพิเศษนอกเหนือจากการ
เรียนปกติ
เปนโปรแกรมทีส่ รางขึน้ เพือ่ เสริมสรางการคิดวิจารณญาณโดยเฉพาะ
(Institutional Programs to Foster Critical Thinking) กับโปรแกรมทีม่ ลี กั ษณะทัว่ ไป
(General Program) ซึ่งเปนโปรแกรมทีใ่ ชเนือ้ หาวิชาในหลักสูตรปกติเปนสือ่ ในการพัฒนา
ทักษะการคิด เปนการสอนทักษะการคิดในฐานะทีเ่ ปนตัวเสริมวัตถุประสงคของหลัก
สูตรที่มอี ยู โดยเชือ่ มโยงกับวัตถุประสงคของเนือ้ หาวิชา
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เนื่องจากความพรอมและสถานการณในการจัดการเรียนการสอนในประเทศไทยมี
ลักษณะทีห่ ลากหลาย ในทีน่ ้ี จึงจะขอนําเสนอแนวทางในการสอนเพือ่ พัฒนากระบวน
การคิดหลาย ๆ แนว เพือ่ เปนตัวเลือกใหแกครูและดรงเรียนในการนําไปใชประโยชน
อยางเหมาะสมกับสถานการณ
แนวที่ ๑ การสอนเพือ่ พัฒนาการคิดโดยตรงโดยใชโปรแกรม สือ่ สําเร็จรูป หรือบทเรียน/
กิจกรรมสําเร็จรูป
สําหรับครูและโรงเรียนทีส่ นใจจะพัฒนาความสามารถทางการคิดของนักเรียนเปน
พิ เ ศษและสามารถที่ จ ะจั ด หาเวลาและบุคลากรรวมทั้งงบประมาณที่จะดํ าเนินการได
สามารถพัฒนาการคิดของเด็กไดโดยใชโปรแกรมและสือ่ สําเร็จรูป รวมทัง้ บทเรียน/กิจ
กรรมสําเร็จรูปทีม่ ผี ไู ดพฒ
ั นาและจัดทําไวใหแลว อาทิเชน
๑. The Productive Thinking Program (Covington, Crutchfield Davies & Olton,
๑๙๗๔) ประกอบดวยบทเรียน ๑๕ บท มีเปาหมายสอนทักษะการแกปญ
 หาใหแกนกั เรียน
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
๒. The Ideal Problem Solver (Bransford & Stein, ๑๙๘๔) เปนโปรแกรมเนนการ
แกปญ
 หาประกอบดวยขัน้ ตอนการแกปญ
 หา ๕ ขั้นตอนคือ
๑) การระบุปญ
 หา (Identifying Problems)
๒) การนิยาม (Defining Problems)
๓) การเสนอทางเลือก (Explaning Alternatives)’
๔) การวางแผนดําเนินการ (Acting on a plan)
๕) การศึกษาผล (Looking at the Effects)
๓. Feuerstein’s Instrumental Enrichment (FIE) (Feuersteinetal; ๑๙๘๐) เรียก
โปรแกรมนีว้ า Mediated Learning Experiences (MLES) เปนโปรแกรมทีม่ กี จิ กรรมสอน
ใหผเู รียน คือ ครู พอแม และคนอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วของ ชวยใหผเู รียนฝกคิดความหมายและรวบ
รวมเหตุการณตาง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในปรากฏการณของตนเอง กิจกรรมพืน้ ฐานของ MLES
คือการฝกใหผูเรียนมีความคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อนําไปสูเ ปา
หมายสูงสุด คือการแกปญ
 หาไดดว ยตนเอง
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๔. The CoRT Thinking Materials – CoRT (Cognitive Research Trust) ซึง่ เปน
โปรแกรม ๒ ป เพือ่ พัฒนาทักษะการคิด (Do Bono, ๑๙๗๓) บทเรียนของโปรแกรมนี้
ประกอบดวยการพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวจิ ารณญาณ ทักษะการแกปญ
 หา ทักษะการ
คิดสรางสรรค รวมทัง้ ทักษะการปฏิสมั พันธระหวางบุคคล เปนบทเรียนทีใ่ ชไดตง้ั แต
นักเรียนระดับประถมศึกษาขึ้นไป เปนโปรแกรมทีป่ ระกอบดวย หนวยใหญ ๆ รวม ๖
หนวย
แนวที่ ๒ การสอนเนื้อหาสาระตาง ๆ โดยใชรปู แบบ หรือกระบวนการสอนทีเ่ นน
กระบวนการคิด
การสอนเพือ่ พัฒนาการคิดในลักษณะนีเ้ ปนการสอนทีม่ งุ สอนเนือ้ หาสาระตาง ๆ
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร แตเพือ่ ใหการสอนนัน้ เปนการชวยพัฒนาความสามารถ
ทางการคิดของผูเรียนไปในตัว ครูสามารถนํารูปแบบการสอนตาง ๆ ทีเ่ นนกระบวนการ
คิด ซึ่งไดมีผูคนคิด พัฒนา และทดสอบ พิสจู นแลวมาใชเปนกระบวนการสอน ซึง่ จะชวย
ใหครูสามารถพัฒนาผูเ รียนไดทง้ั ทางดานเนือ้ หาสาระ และการคิดไปพรอม ๆ กัน รูปแบบ
หรือกระบวนการสอนที่เนน/สงเสริมกระบวนการคิดมีหลากหลาย ทัง้ จากตางประเทศ
และจากนักการศึกษาไทย อาทิ เชน
รูปแบบ/กระบวนการสอนทีเ่ นน/สงเสริมกระบวนการคิดจากตางประเทศ
๑. รูปแบบการสอนแบบอุปนัยของจอยสและเวลล (Inductive Thinking)
๒. รูปแบบการสอนแบบซักคานของจอยสและเวลล (Jurisprudential Inquiry
Model)
๓. รูปแบบการสอนแบบสืบสวนสอบสวนของจอยสและเวลล (Inquiry Model)
๔. รูปแบบการสอนแบบใหมโนทัศนลว งหนาของจอยส (Advance Organizer)
๕. รูปแบบการสอนมโนทัศนของจอยสและเวล (Concept Attainment)
๖. รูปแบบการสอนเพือ่ พัฒนาความคิดสรางสรรคตามแนวคิดของวิลเลียมส
๗. การคิดอยางมีวจิ ารณญาณ ของ Center for Critical Thinking, Sonoma State
University
๘. รูปแบบการสอนของกานเย (Gagne)
๙. รูปแบบการคิดอยางมีวจิ ารณญาณของเอนนิส (Ennis)
๑๐. รูปแบบการคิดแกปญ
 หาอนาคตของทอแรนซ (Torrance)
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๑๑. กระบวนการคิดวิจารณญาณของเดรสเซล และเมยฮิว (Dressel and Mayhew)
๑๒. การพัฒนากระบวนการคิดของเดอโบโน (Edward De Bono)
ฯลฯ
รูปแบบ/กระบวนการสอนของไทยทีเ่ นน/สงเสริมกระบวนการคิด
๑๓. รูปแบบการสอนตามขัน้ ทัง้ ๔ ของอริยสัจ โดย สาโรช บัวศรี
๑๔. ระบบการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนตามแนวพุทธศาสตร โดย
วีระยุทธ วิเชียรโชติ
๑๕. รูปแบบการสอนโดยสรางศรัทธาและโยนิโสมนสิการ โดย สุมน อมรวิวฒ
ั น
๑๖. รูปแบบการสอนความคิด คานิยม จริยธรรม และทักษะ โดย โกวิท
ประวาลพฤกษ
๑๗. ทักษะกระบวนการ โดย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
๑๘. กระบวนการวิทยาศาสตร โดย สสวท.
๑๙. กระบวนการคิดเปน โดย โกวิท วรพิพัฒน
๒๐. “กระบวนการคิดเปนเพือ่ การดํารงชีวติ ในสังคมไทย” โดย
หนวยศึกษา
นิเทศก กรมสามัญศึกษา
๒๑. กระบวนการคิดอยางมีวจิ ารณญาณ โดย เพ็ญพิศทุ ธิ์ เนคมานุรกั ษ
๒๒. กระบวนการเกิดความสํานึกและการเปลีย่ นแปลงความสํานึก โดย เมธี
ปลนั ธนานนท
๒๓. รูปแบบการสอนคณิตศาสตรตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต โดย
ไพจิตร สะดวกการ
๒๔. สอนใหคิด คิดใหสอน โดย ชาตรี สําราญ
ฯลฯ
แนวที่ ๓ การสอนเนื้อหาสาระตาง ๆ โดยพยายามสงเสริมใหผเู รียนพัฒนาทักษะการคิด
ลักษณะการคิด และกระบวนการคิด ในกิจกรรมการเรียนการสอนเนือ้ หาวิชาตาง ๆ
แนวทางที่ ๓ นี้ นาจะเปนแนวทางทีค่ รูสามารถทําไดมากที่สุดและสะดวกที่สุด
เนื่องจากครูสอนเนือ้ หาสาระอยูแ ลว และมีกจิ กรรมการสอนอยูแ ลว เมื่อครูมีความเขาใจ
เกี่ยวกับการคิดตามกรอบความคิดทีไ่ ดเสนอมาขางตน ครูจะสามารถนําความเขาใจนั้นมา
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ใชในการปรับกิจกรรมการสอนทีม่ อี ยูแ ลวใหมลี กั ษณะทีใ่ หโอกาสผูเ รียนไดพฒ
ั นา ทักษะ
การคิด ลักษณะการคิด และกระบวนการคิดทีห่ ลากหลาย

การพัฒนากระบวนการคิดดวยกลยุทธหมุนวงลอทางปญญา
จากกรอบความคิดเกีย่ วกับ “การคิด” ที่ไดเสนอไวขางตน จะเห็นไดวา “การ
คิด” มีองคประกอบทีเ่ กีย่ วของทีส่ าคั
ํ ญ ๆ อยู ๖ ดาน คือ ดานคุณสมบัตทิ เ่ี อือ้ อํานวยตอ
การคิด ดานทักษะการคิด ดานลักษณะการคิด ดานกระบวนการคิด ดานการควบคุมและ
ประเมินการคิดของตนเอง และดานขอมูลที่ใชในการคิด ดังนั้นการพัฒนาการคิดของ
ผูเรียนใหมีคุณภาพสูงขึ้น จึงสามารถทําไดโดยการพัฒนาองคประกอบทัง้ ๖ ดาน ของผู
เรียนใหมีคุณภาพ ซึ่งจะเห็นไดวา แนวทางการพัฒนาการคิด ๓ แนว ที่ไดใหไวขางตน
ลวนเปนการชวยสงเสริมองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งหรือหลายองคประกอบใหมี
คุณภาพสูงขึ้นทั้งนั้น แตแนวที่ ๓ ดูจะเปนแนวทีม่ ขี อ จํากัดนอยทีส่ ดุ และครูสามารถทํา
ไดมากทีส่ ดุ และสะดวกทีส่ ดุ
เนือ่ งจากครูสามารถบูรณาการเขาไปในการสอนเนือ้ หา
สาระตาง ๆ ตามปกติได หากครูมคี วามเขาใจอยางแทจริงในองคประกอบทัง้ ๖ ดานของ
การคิด และพยายามปลุกกระตุน สมองของผูเ รียนใหมกี ารเคลือ่ นไหว มีการใชความคิด
ในลักษณะตาง ๆ ใหมาก ในการเรียนเนือ้ หาวิชาตาง ๆ โดยใชแนวทางและเกณฑตาง ๆ
ที่ผูเขียนและคณะไดพยายามวิเคราะหใหเห็นเปนรูปธรรม (ผูส นใจศึกษารายละเอียดไดท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติหรือทีค่ ณะผูเ ขียน) และใชเทคนิควิธีการตาง ๆ
ที่มีอยูอยางหลากหลายในการพัฒนาผูเ รียนอยางตอเนือ่ ง การใชกลยุทธตา ง ๆ ในการ
กระตุนและหมุนวงลอทางปญญาหรือสมองของผูเรียนใหสามารถทํางานในลักษณะตาง
ๆ อยางมีประสิทธิภาพนี้ จะสามารถชวยใหเด็กและเยาวชนของชาติเปนคนที่ มองกวาง
คิดไกล และใฝรู รวมทัง้ เปนผูม เี หตุผล มีความคิดวิจารณญาณในการดําเนินชีวิตและแก
ปญหาตาง ๆ ในชีวติ ไดตามความคาดหวังหรือวัตถุประสงคของการศึกษา
การวัดและประเมินความสามารถในการคิด
การวัดความสามารถในการคิด
เราสามารถวัดความสามารถในการคิดไดหลากหลายวิธี แตถาพิจารณาถึง
รูปแบบและแนวทางของการวัดความสามารถในการคิดทัง้ ในอดีตและปจจุบนั พอทีจ่ ะ
จําแนกประเภทของการวัดออกเปน ๒ แนวทางสําคัญ ดังนี้
๖๖

๑. แนวทางของนักวัดกุลม จิตมิติ (Psychometric)
แนวทางการวัดจิตมิตินี้เปนของกลุมนักวัดทางการศึกษาและจิตวิทยาที่
พยายามศึกษาและวัดคุณลักษณะภายในของมนุษยเปนเวลามาเกือบศตวรรษ เริม่ จากการ
ศึกษาและวัดเชาวนปญ
 ญา (Intelligence) และศึกษาโครงสรางทางสมองของมนุษยดว ย
ความเชือ่ วามีลกั ษณะเปนองคประกอบ และมีระดับความสามารถทีแ่ ตกตางกันในแตละ
คนซึง่ สามารถวัดไดโดยการใชแบบสอบมาตรฐาน ตอมาไดขยายแนวคิดของการวัดความ
สามารถทางสมองสูก ารวัดผลสัมฤทธิ์ บุคลิกภาพ ความถนัด และความสามารถในดาน
ตาง ๆ รวมทัง้ ความสามารถในการคิด
๒. แนวทางของการวัดจากการปฏิบตั ิจริง (Authentic Performance
Measurement)
แนวทางการวัดนี้เปนทางเลือกใหมที่เสนอโดยกลุมนักวัดการเรียนรู
ในบริบทที่เปนธรรมชาติ โดยการเนนการวัดจากการปฏิบตั ใิ นชีวติ จริงหรือคลายจริงทีม่ ี
คุณคาตอตัวผูป ฏิบตั ิ มิตขิ องการวัดครอบคลุมทักษะการคิดซับซอนในการปฏิบตั งิ าน
ความรวมมือในการแกปญ
 หา และการประเมินตนเอง เทคนิคการวัด ใชการสังเกตสภาพ
งานที่ปฏิบตั ิ จากการเขียนเรียงความ การแกปญ
 หาในสถานการณทเ่ี หมือนโลกแหงความ
เปนจริงและการรวบรวมงานในแฟมรวมผลงานเดน (Portfolio)
การวัดความสามารถในการคิดตามแนวทางนักวัดกลุมจิตมิติ
การวัดความสามารถในการคิดตามแนวทางนักวัดกลุม จิตมิติ สวนใหญ
สนใจการวัดความสามารถในการคิดอยางมีวจิ ารณญาณ (Critical Thinking) ซึง่ ไดมีการ
พัฒนาแบบสอบกันอยางหลากหลาย ในทีน่ จ้ี งึ ขอเสนอการวัดความสามารถในการคิดเปน
๒ ลักษณะ คือแบบสอบมาตรฐานทีใ่ ชสาหรั
ํ บวัดความสามารถในการคิด ซึ่งมีผูสรางไว
แลวกับแบบสอบสําหรับวัดความสามารถในการคิดทีส่ ามารถสรางขึน้ ใชเอง
๑. แบบสอบมาตรฐานทีใ่ ชสาหรั
ํ บวัดความสามารถในการคิด
แบบสอบมาตรฐานทีม่ ผี สู รางไวแลว สําหรับใชวัดความสามารถใน
การคิด สามารถจัดกลุม ไดเปน ๒ ประเภท ไดแก แบบสอบการคิดทัว่ ไป และแบบสอบ
การคิดเฉพาะดาน (Ennis, ๑๙๘๕; Norris และ Ennis, ๑๙๘๙)
๑.๑ แบบสอบการคิดทัว่ ไป
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แบบสอบการคิดทั่วไป เปนแบบสอบทีม่ งุ วัดใหครอบคลุมความ
สามารถในการคิด โดยเปนความคิดทีอ่ ยูบ นฐานของการใชความรูท ว่ั ไป สวนใหญเปน
ขอสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) แบบสอบมาตรฐานทีใ่ ชสาหรั
ํ บวัดความ
สามารถในการคิดทัว่ ไปทีส่ าคั
ํ ญมีดังนี้
๑) Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal
๒) Cornell Critical Thinking Test, Level X and Level Z
๓. Ross Test of Higher Cognitive Processes
๔. New Jersey Test of Reasoning Skill
๕. Judgement : Deductive Logic and Assumption
Recognition
๖. Test of Enquiry Skills
๗. The Ennis-Weir Critical Thinking Essay Test
๑.๒ แบบสอบความสามารถในการคิด ลักษณะเฉพาะ (Aspect-Specific
Critical Thinking Test)
๑) Cornell Class Reasoning Test, Form X
๒. Cornell Conditional Reasoning Test, Form X
๓. Logical Reasoning
๔. Test on Appraising Observations
๒. การสรางแบบวัดการคิดขึน้ ใชเอง
ถาแบบสอบมาตรฐานสําหรับการคิดที่มีใชกันอยูทั่วไปไมสอดคลองกับ
เปาหมายการวัดของทาน เชน จุดเนนทีต่ อ งการ ขอบเขตความสามารถทางการคิดที่มุงวัด
หรือกลุมเปาหมายทีต่ อ งการใชแบบสอบถาม เปนตน ทานคงจะตองหาวิธสี รางแบบวัด
การคิดขึ้นใชเอง เพือ่ ใหเหมาะสมกับความตองการในการวัดของทานอยางแทจริง
๒.๑ หลักการสรางแบบวัดความสามารถทางการคิด
การคิด (Thinking) เปนกิจกรรมทางสมองทีเ่ กิดขึน้ ตลอดเวลา การ
คิดทีเ่ ราสนใจในทีน่ เ้ี ปนการคิดอยางมีจดุ มุง หมาย (Directed Thinking) ซึง่ เปนการคิดที่
นําไปสูเ ปาหมายโดยตรง หรือคิดคนขอสรุปอันเปนคําตอบสําหรับตัดสินใจหรอแกปญ
 หา
สิ่งใดสิง่ หนึง่ การคิดจึงเปนความสามารถอยางหนึง่ ทางสมอง การคิดเปนนามธรรมทีม่ ี
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ลักษณะซับซอนไมสามารถมองเห็น ไมสามารถสังเกต สัมผัสวัดไดโดยตรง จึงตอง
อาศัยหลักการวัดทางจิตมิติ (Psychometric) มาชวยในการวัด
การวัดความสามารถทางการคิดของบุคคล ผูส รางเครือ่ งมือจะตองมี
ความรอบรูใ นแนวคิดหรือทฤษฎีเกีย่ วกับ “การคิด” เพื่อนํามาเปนกรอบหรือโครงสราง
ของการคิด เมือ่ มีการกําหนดนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารของโครงสราง/องคประกอบการคิดแลว
จะทําใหไดตัวชี้วัด หรือลักษณะพฤติกรรมเฉพาะทีเ่ ปนรูปธรรม ซึง่ สามารถบงชีถ้ งึ โครง
สราง/องคประกอบของการคิด จากนัน้ จึงเขียนขอความตามตัวชีว้ ดั หรือลักษณะพฤติ
กรรมเฉพาะของแตละองคประกอบของการคิดนัน้ ๆ ดังแสดงในแผนภูมิที่ ๑
๒.๒ ขัน้ ตอนการพัฒนาแบบวัดความสามารถทางการคิด
ในการพัฒนาแบบวัดความสามารถทางการคิด มีขน้ั ตอนการดําเนิน
การทีส่ ําคัญดังนี้
๑) กําหนดจุดมุง หมายของแบบวัด
การสรางแบบวัดความสามารถทางการคิด ผูพัฒนาแบบวัดจะตอง
พิจารณาจุดมุงหมายของการนําแบบวัดไปใชดว ยวา ตองการวัดความสามารถทางการคิด
ทั่ว ๆไป หรือตองการวัดความสามารถทางการคิดเฉพาะดาน (Aspect-Specific) การวัด
นั้นมุงติดตามความกาวหนาของความสามารถ ทางการคิด (Formative) หรือตองการเนน
การประเมินผลสรุปรวม (Summative) สําหรับการตัดสินใจ รวมทัง้ การแปลผลการวัดนัน้
เนนการเปรียบเทียบกับมาตรฐานของกลุม (Norm-Referenced) หรือตองการเปรียบเทียบ
กับเกณฑหรือมาตรฐานทีก่ ําหนดไว
๒) กําหนดกรอบของการวัดและนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร
ผูพัฒนาแบบวัดควรศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วของกับ
ความสามารถทางการคิดตามจุดมุง หมายทีต่ อ งการ ผูพัฒนาแบบวัดควรคัดเลือกแนวคิด
หรือทฤษฎีทเ่ี หมาะสมกับบริบท

๖๙

สิง่ ทีม่ งุ วัด
(นามธรรม)

ความสามารถทางการคิด

โครงสราง/องคประกอบ
ของความสามารถทางการคิด
รูปธรรม
(ตัวชีว้ ดั )

เครือ่ งมือ
(สําหรับใชวัด)

นิยามเชิงปฏิบตั กิ าร
ของแตละองคประกอบ

เขียนคําถามเชิงพฤติกรรม
ที่เปนตัวแทนและครอบคลุม
แตละองคประกอบ

แผนภูมทิ ่ี ๑ หลักการสรางแบบวัดความสามารถทางการคิด
และจุดมุง หมายทีต่ อ งการเปนหลักยึด และศึกษาใหเขาใจอยางลึกซึง้ เพือ่ กําหนดโครง
สราง/องคประกอบของความสามารถทางการคิดตามทฤษฎีและใหนิยามเชิงปฏิบัติการ
(Operational Definition) ของแตละองคประกอบในเชิงรูปธรรมของพฤติกรรมทีส่ ามารถ
บงชีถ้ งึ ลักษณะของแตละองคประกอบของการคิดนัน้ ได
๓) สรางผังขอสอบ (Table of Specification)
การสรางผังขอสอบ
เปนการกําหนดเคาโครงของแบบวัดความ
สามารถทางการคิดที่ตองการสรางใหครอบคลุมโครงสราง/องคประกอบใดบางตาม
ทฤษฎีและกําหนดวาแตละสวนมีนําหนั
้ กความสําคัญมากนอยเพียงใด ดังตัวอยางตามตา
รางที่ ๑
๗๐

ในกรณีที่ตองการสรางแบบวัดความสามารถทางการคิดสํ าหรับใช
เฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่ง ผูพ ฒ
ั นาแบบวัดจะตองกําหนดเนื้อหาของวิชานั้นดวยวาจะใชเนื้อ
หาใดบางที่เหมาะสมจะนํามาใชวัดความสามารถทางการคิด พรอมทัง้ กําหนดนํ้าหนัก
ความสําคัญของแตละเนือ้ หาในแตละองคประกอบความสามารถทางการคิด เปนผังขอ
สอบสําหรับนําไปใชเขียนขอสอบตอไป
องคประกอบทีต่ อ งการวัด
นํ้าหนัก (%)
จํานวนขอสอบ
๑. ความสามารถในการพิจารณาความนาเชื่อถือ
๒๕
๑๐
ของแหลงขอมูลและการสังเกต
๒. ความสามารถในการอุปนัย
๒๕
๑๐
๓. ความสามารถในการนิรนัย
๒๕
๑๐
๔. ความสามารถในการระบุขอ ตกลงเบือ้ งตน
๒๕
๑๐
รวม
๑๐๐
๔๐
ตารางที่ ๑ ตัวอยางผังขอสอบสําหรับแบบวัดความสามารถทางการคิดทัว่ ไป
ตัวอยางตารางที่ ๑ แสดงผังขอสอบสําหรับวัดความสามารถทางการคิดทัว่ ๆ ไป
๔ ดาน แตละดานมีนํ้าหนักความสําคัญเทากันคือ ดานละ ๒๕ % ถาเราตองการสรางขอ
สอบ ๑๐๐ ขอ แตละดานจะประกอบดวยขอสอบ ๒๕ ขอ ตามสัดสวนความสําคัญ แต
ถาเราตองการสรางขอสอบ ๔๐ ขอ แตละดานจะประกอบดวยขอสอบ ๑๐ ขอ ตามสัด
สวนความสําคัญทีก่ าหนดไว
ํ
การกําหนดความยาวของแบบวัดควรพิจรารณาใหสอด
คลองกับระยะเวลาทีต่ อ งการใชในการทดสอบ และลักษณะผูสอบ
๔) เขียนขอสอบ
กําหนดรูปแบบของการเขียนขอสอบ ตัวคําถาม ตัวคําตอบ และวิธีการ
ตรวจใหคะแนน เชน กําหนดวา ตัวคําถาม เปนลักษณะสถานการณ สภาพปญหาหรือขอ
มูลสัน้ ๆ อาจไดมาจากบทความ รายงานตาง ๆ บทสนทนาทีพ่ บในชีวติ ประจําวัน หรือ
อาจเขียนขึ้นมาเอง สวนตัวคําตอบอาจเปนขอสรุปของสถานการณ หรือปญหานัน้ ๓-๔
ขอสรุป เพือ่ ใหผตู อบพิจารณาตัดสินวาขอสรุปใดนาเชือ่ ถือกวากัน นาจะเปนจริงหรือไม

๗๑

เปนตน สวนการตรวจใหคะแนน มีการกําหนดเกณฑการตรวจไว เชน ตอบถูกตรงคํา
เฉลยได ๑ คะแนน ถาตอบผิดหรือไมมตี อบให ๐ คะแนน เปนตน
เมื่อกําหนดรูปแบบของขอสอบแลว
ก็ลงมือรางขอสอบตามผังขอ
สอบที่กําหนดไวจนครบทุกองคประกอบ ภาษาทีใ่ ชกค็ วรเปนไปตามหลักการเขียนขอ
สอบทีด่ โี ดยทัว่ ไป แตสง่ิ ทีต่ อ งระมัดระวังเปนพิเศษ ไดแก การเขียนขอสอบใหวดั ได
ตรงตามโครงสรางของการวัด และพยายามหลีกเลีย่ งคําถามที่ทาให
ํ ผตู อบแสรงตอบเพือ่
ใหดูดีใหได
หลังจากรางขอสอบเสร็จแลว
ควรมีการทบทวนขอสอบถึงความ
เหมาะสมของการวัดและความชัดเจนของภาษาที่ใช โดยผูเ ขียนขอสอบเองและผูต รวจ
สอบทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในการสรางขอสอบวัดความสามารถในการคิด
๕) นําแบบวัดไปทดลองใชกบั กลุม ตัวอยางประชากร หรือกลุม ใกลเคียง
นําผลการตอบมาทําการวิเคราะหคุณภาพ โดยทําการวิเคราะหขอสอบ และวิเคราะหแบบ
สอบ
วิเคราะหขอสอบเพื่อตรวจสอบคุณภาพของขอสอบเปนรายขอในดาน
ความยาก ( p ) และอํานาจจําแนก ( r ) เพือ่ คัดเลือกขอสอบทีม่ คี วามยากพอเหมาะและมี
อํานาจจําแนกสูงไว และปรับปรุงขอที่ไมเหมาะสม
คัดเลือกขอสอบที่มีคุณภาพเหมาะสม และ/หรือขอสอบทีป่ รับปรุงแลว
ใหไดจํานวนตามผังขอสอบเพือ่ ใหผเู ชีย่ วชาญตรวจความตรงตามเนือ้ หา
และนําไป
ทดลองใชใหมอกี ครัง้ เพือ่ วิเคราะหแบบสอบในดานความเทีย่ ง (Reliability) แบบสอบ
ควรมีความเทีย่ งเบือ้ งตน อยางนอย ๐.๕๐ จึงเหมาะทีจ่ ะนําไปใชได สวนการตรวจสอบ
ความตรง (Validity) ของแบบสอบถาม ถาสามารถหาเครื่องมือวัดความสามารถทางการ
คิดที่เปนมาตรฐานสําหรับใชเปรียบเทียบได ก็ควรคํานวณคาสัมประสิทธิค์ วามตรงตาม
สภาพ (Concurrent Validity) ของการสอบดวย
๖) นําแบบวัดไปใชจริง
หลังจากวิเคราะหคณ
ุ ภาพของขอสอบเปนรายขอ และวิเคราะหคุณภาพ
ของแบบสอบทัง้ ฉบับวาเปนไปตามเกณฑคณ
ุ ภาพทีต่ อ งการแลว
จึงนําแบบวัดความ
สามารถทางการคิดไปใชกบั กลุม เปาหมายจริง ในการใชแบบวัดทุกครัง้ ควรมีการรายงาน
คาความเที่ยง (Reliability) ทุกครัง้ กอนนําผลการวัดไปแปลความหมาย
๗๒

ขั้นตอนการพัฒนาแบบวัดความสามารถทางการคิด สามารถสรุปเปน
แผนผังได ดังแผนภูมิที่ ๒

๗๓

บรรณานุกรม
ทิศนา แขมมณีและคณะ. ทฤษฎีการเรียนรูเ พือ่ พัฒนากระบวนการคิด. กรุงเทพมหานคร
: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. ๒๕๔๐

ผูเขียน
รองศาสตราจารย ดร.ทิศนา แขมมณี รองศาสตราจารยประจําภาควิชาประถมศึกษา และ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาหลักสูตรและ
การสอน คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
รองศาสตราจารย ดร.ศิรชิ ยั กาญจนวาสี รองศาสตราจารยประจําภาควิชาวิจยั การศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.พิมพันธ เดชะคุปต ผูช ว ยศาสตราจารยประจําภาควิชามัธยม
ศึกษา และผูชวยคณบดีฝายวิชาการวิจัย คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ดร.ศรินธร วิทยะสิรนิ ันท อาจารยประจําภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ดร.นวลจิตต เชาวกีรติพงศ อาจารยประจํา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร.

๗๔

การ เรียนรูเ พือ่ พัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสยั :
ศิลปะ ดนตรี กีฬา
สุกรี เจริญสข
ธวัชชัย นาควงษ
ชาญวิทย ผลชีวิน

สังคม ทองมี
ปราโมทย แสงพลสิทธิ์
กวิน คเชนทรเดชา

คณะผูเ ชีย่ วชาญของสภาการศึกษาแหงชาติ โดยมี ศาสตราจารย สุมน
อมรวิวฒ
ั น เปนประธาน ไดมีความเห็นวา การพัฒนาคุณภาพชีวิตจําเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะ
ตองพัฒนาดานสุนทรียภาพ จึงไดตดิ ตอบุคคลทีอ่ ยูใ นวงการศึกษาทัง้ ๓ สาขา กลาวคือ
ดนตรี ศิลปะ และกีฬา โดยมีอาจารยชาญวิทย ผลชีวิน รับผิดชอบดานการกีฬา
อาจารย ปราโมทย แสงพลสิทธิ์ และอาจารยสังคม ทองมี รับผิดชอบดานศิลปะ สวน
รศ.ดร. ธวัชชัย นาควงษ และผูเขียน รับผิดชอบดานดนตรี โดยมีหลักการดังตอไปนี้
หลักการเรียนรูเ พือ่ พัฒนาสุนทรียภาพ
เมื่อพูดถึงสุนทรียภาพแลว ในบทความฉบับนีจ้ ะหมายรวมถึง ดนตรี ศิลปะ
และกีฬา ประกอบดวยหลักการ ๓ สวนดวยกัน คือ
๑. หลักความเหมือน
๒. หลักความแตกตาง
๓. หลักความเปนฉัน
หลักการทัง้ ๓ หลักดังกลาว ในสวนของความเหมือน ความแตกตาง และความ
เปนฉัน มีความจําเปนทีจ่ ะตองอยูด ว ยกัน คลุกเคลากันจนแยกไมออก หรือจะขาดอยาง
หนึ่งอยางใดไมได
ดนตรีเปนเรือ่ งของความไพเราะของเสียง ตองอาศัยการเรียนรูจ ากความเหมือน
ไปสูความแตกตาง และจะตองอยูบ นความเปนฉัน ทีเ่ ปนเราเหงาทางวัฒนธรรม
ศิลปะเปนเรือ่ งของความงาม ตองอาศัยการเลียนแบบเพือ่ เรียนรูม าตรฐานของ
ความงาม แลวนําไปสูค วามเปนตัวของตัวเอง การเห็นตองเห็นในสิง่ ทีด่ ี
กีฬาเปนศิลปะของการเคลือ่ นไหว อาศัยการเห็นและการสัมผัสอยางซึมซับ

ความเหมือนคือ “แมแบบ” หรือเบา แบบคือครู เปนแบบอยางใหเด็กเรียนรู
หลักของความเหมือนประกอบดวยการเลียนแบบและการทําซํ้า ลูกเลียนแบบจากแม
(ลูกปูเลียนแบบแมปู) ดังคําโบราณทีว่ า “ลูกไมหลนไมไกลตน”
การทีน่ กั ฟุตบอลชาวบราซิลไดเห็นและไดซมึ ซับนักฟุตบอลรุน ปู รุนพอ รุนพี่
เรียนรู สืบทอด และสัง่ สมประสบการณกนั มาหลายชัว่ อายุคคนจึงพบวาเด็กรุน ใหม
ชาวบราซิลเลนฟุตบอลไดอยางนาอัศจรรย แบบอยางทีเ่ รียนรูเ ปนครูเขา
พิธีกรรมไหวครูในสาขางานหมอ (หมอลํา หมอแคน หมอยา หมอดู หมอตําแย
หมอนวด หมอความ หมอผี หมอขวัญ ฯลฯ) และสาขางานชางทั้งหลาย (ชางสืบหมู)
เพราะหมอและชางตางก็มคี รูจงึ ตองทําพิธีไหวครู เขาเชื่อวา “จงเชิดชูบชู าครูของเจา
วิญญาณของครูจะปกปองรักษาเจา”
ความแตกตาง เปนความตองการทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงจากความจําเจ ความรูส กึ ที่
เบื่อหนายในบรรยากาศและสิง่ ทีเ่ ปนอยูใ นชีวติ ประจําวัน ความตองการสิง่ ใหม ๆ เพื่อ
ความมีชีวิตชีวา เพือ่ ใหทนั กับเหตุการณ และอยางนอยทีส่ ดุ ก็เพือ่ ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงให
เกิดความแตกตาง
ความเปนฉัน เปนรากเหงาทางวัฒนธรรม ความสมบูรณลงตัวของศิลปะและ
ดนตรีจะตองตัง้ อยูบ นความเปนฉัน อวดความเปนฉัน และในความเปนฉันนั้นก็คือราก
เหงาทางวัฒนธรรมของชุมชนนัน่ เอง
หลั กการทั้งสามเปนหลักการรวมในการพัฒนาสุนทรียภาพไมวาจะเปนทาง
ดนตรี ศิลปะ หรือการกีฬา ซึง่ ในทีน่ จ้ี ะขอยกตัวอยางการนําหลักการดังกลาวไปใช
ในการพัฒนาสุนทรียภาพทางดานดนตรีของเด็กซึ่งในการพัฒนากระบวนการเรียนรูทาง
ดนตรีของเด็กนัน้ สามารถจัดเปนขัน้ ตอนได ๕ ลําดับดวยกันคือ การเลียนแบบ การทํา
ซํ้า การแหกคอก ทางเทวดา และความเปนฉัน
ก.! หลักความเหมือน
ลําดับที่ ๑. การเลียนแบบ
การเลียนแบบเปนกระบวนการทีเ่ ด็กจะตองไดยนิ เสียงดนตรี ไดเห็น และไดสัมผัส
แลวอาศัยการเลียนแบบเพือ่ ทีจ่ ะลอกเลียนใหเหมือนแบบ สิง่ ทีม่ คี วามจําเปนอยางยิง่ ใน
การเลียนแบบ มีดงั นี้

๗๙

๑.๑ แบบดี เด็กมีโอกาสไดฟง ไดเห็น ไดสัมผัส เสียงดนตรีทด่ี ี ครู
หรือนักดนตรีทด่ี เี ปนตัวอยางและแบบอยางทีด่ ใี นทุก ๆ ดาน แบบเปนเสนรอบวงของ
กฎเกณฑทเ่ี กิดในใจของเด็กทีเ่ รียนรูว า การกระทําทีเ่ หมือนแบบแลวถูกตอง และการ
กระทําทีแ่ ตกตางไปจากแบบแลวไมถกู ตอง
ตัวอยาง การสอนดนตรีโดยวิธี “ตอเพลง” ครูเปนผูส อนปฏิบตั เิ ลนใหเด็กฟง
กอน เมือ่ ครูเลนจบก็ใหเด็กปฏิบตั ติ าม วรรคตอวรรค
๑.๒ ความประทับใจ แบบทีด่ จี ะเปนตัวกระตุน ใหเกิดความประทับใจ
จําไดฝงใจ ตรึงใจ และจดจําแบบทีไ่ ดยนิ ไดเห็น ในทีส่ ดุ ก็นาไปเป
ํ
นแบบอยาง
ตัวอยาง สรางประสบการณใหนกั เรียนไดชมการแสดงดนตรีทด่ี ี ครูแสดงสิง่ ที่
ดีใหเด็กดู
๑.๓ การเลียนตามแบบทีจ่ าไว
ํ ฝงใจ ประทับอยูใ นใจ นํามาลอกเลียน
แบบทําตามในรูปของการรองเพลง เลนดนตรี หรือทําทาทางประกอบ
ตัวอยาง การเรียนดนตรีกค็ อื ลงมือปฏิบตั เิ ลนดนตรี เรียนดนตรีโดยการเลน
เครือ่ งดนตรี
มีสานวนอยู
ํ
ว า “เปนความผิดอยางมหันต ทีม่ ใี ครสักคนหนึง่ มาเลาถึง เพลงของ
หลวงประดิษฐไพเราะใหฟง แตจะมีคุณอนันตหากจะใหเขาไดฟงหรือเลนเพลงของ
หลวงประดิษฐไพเราะ”
ดังนั้นในการเริม่ ตนเรียนดนตรี ก็คอื การเริม่ เรียนจากการเลียนแบบ และการ
เลียนใหเหมือนตามแบบไดนน้ั เปนเพียงทฤษฎีบททีห่ นึง่ เทานัน้
หมายเหตุ ครูผสู อนดนตรีจะตองมีความรูค วามสามารถทางดนตรี เลนเครือ่ ง
ดนตรีได
ลําดับที่ ๒. การทําซํา้
การทําซํ้าเปนการยําทั
้ กษะเพือ่ ใหเกิดความแมนยํา “ไมเกงแตชานาญ
ํ
ไมเชี่ยว
ชาญแตเคยมือ” การทําซํ้าทําใหเกิดความชํานาญ และสามารถควบคุม กํากับ และจัด
การ (เลนเครือ่ งดนตรี) ไดอยางมีประสิทธิภาพ ในกระบวนการเรียนดนตรี จําเปนจะ
ตองฝกดวยการทําซํ้า
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การฝกซอมบทเพลงโดยการทําซํ้า ๆ เปนรอยเทีย่ ว พันเทีย่ ว จนขึ้นใจ หลับตาก็
ทําได ทําซํ้าจนนํากลับไปฝน เมือ่ แสดงบนเวทีเพียงครัง้ เดียวก็มคี วามมัน่ ใจทีจ่ ะแสดง
ผูชมที่เห็นก็ชื่นชม
การฝกฝนก็คือการทําซํ้า ทําใหทกุ อยางมีความสมบูรณ ซําจนกระทั
้
ง่ ทําไมผิด
ทําอีกกีค่ รัง้ ก็ไมผดิ การทําซํ้ามีเปาหมายดังนี้
๒.๑ ทําซํ้าใหทอ งจําขึ้นใจ เปนการทําซํ้าใหเหมือนแบบ ไมใหผิดเพี้ยน หลับตา
ก็ทําได
๒.๒ จําทรงเอาไว เมือ่ ทําซํ้าตามแบบไดแลวจึงทองจําและทรงเอาไวใหขึ้นใจ
จะนํามาทําซํ้าอีกสักกีค่ รัง้ ก็สามารถทําไดไมผิดเพี้ยน
๒.๓ ฝนเปนเสียงดนตรี การละเมอเพอฝน เปนพฤติกรรมทีต่ ามมาจากการทํา
ซํ้าจนทองจําขึ้นใจ แลวเก็บไปฝน ฝนเปนเสียงดนตรี ฝนวาไดเลนดนตรี ฝนวาไดยิน
เสียงดนตรี ฝนวามีคนปรบมือมากมาย ฝนวามีนักดนตรีมาเลนใหฟง ฯลฯ
ตัวอยาง เพลงทรงพระสุบนิ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ทรงฝก
ซอมดนตรีกระทั่งทรงพระสุบิน (นํากลับไปฝน) เปนเพลง ซึง่ รูจ กั กันเปนตํานานเรียก
กันวา เพลงทรงพระสุบนิ (เพลงนีม้ ชี อ่ื อีกหลายชือ่ เชน บุหลันลอยเลือ่ น บุหลันเลือ่ น
ลอยฟา สรรเสริญพระบารมี สรรเสริญพระบารมีไทย)
ข.! หลักความแตกตาง
ลําดับที่ ๓. การแหกคอก
การทําซํ้าจนทองจําขึ้นใจแลว ซําจนขึ
้ ้นใจ ซําจนเกิ
้
ดความเบือ่ หนาย จําเจ มี
ความรูส กึ ทีต่ อ งการเปลีย่ นแปลง ตองการทีจ่ ะแหกคอกออกมา ตองการความแตกตาง
ตองการบรรยากาศใหม
ในกลุมผูที่มีความคิด “แหกคอก” ทัง้ หลายอาจจะมีลกั ษณะไดในหลาย ๆ
รูปแบบ อาทิ ลักษณะเหมือนกับพวก “หัวลานนอกครู” หรือเปนพวก “วัดรอยเทาครู”
บางทีกเ็ ปนพวก “นอกคอก” แมแตกลุมที่มีความคิด “หัวกาวหนา” หรือ “หัวกาวราว”
ก็ตามแต ซึง่ ขึน้ อยูก บั วาใครเปนผูม อง มองจากมุมมองไหน ในกลุม สุดทายของพวก
แหกคอก (ทางดนตรี/ศิลปะ) อาจจะถูกเรียกวา “พวกกบถ” กลาวคือ การปฏิเสธตอรูป
แบบและวิถที างดัง้ เดิมทีม่ อี ยู แตมีการแสวงหาและสรางแนวทางขึ้นมาใหม
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๓.๑ การดนตามแบบ “รอยเนือ้ ทํานองเดียว” โดยการดนเนือ้ แตอาศัยทํานอง
เดิม ยังมีสว นหนึง่ สวนใดของเพลงคงอยู และสามารถดนไดในบางสวน เชน ยังคง
รักษาทํานองเพลงไวเปลีย่ นแปลงเฉพาะเนือ้ รอง ตัวอยาง เพลง “ลามะลิลา” ลามะลิลา
ขึ้นตนอะไรก็ได แตขอลงทายดวยสระอา หรือเพลง “จุดเทียนเวียนวน” เปนตน อาศัย
ทํานองเดิม แตเนือ้ รองเปลีย่ นไปไดเรือ่ ย ๆ
เพลงไทยเดิม เปนการยึดทํานองเพลงดัง้ เดิมเอาไว แลวนํามาใสเนือ้ รองใหม
โดยนําเอาคํารองมาจากวรรณคดีตอนหนึง่ ตอนใดทีป่ ระทับใจ
ซึง่ อาจจะไมเกีย่ วกับ
ทํานองเพลงก็ได
๓.๒ การยึดลูกตกในเพลง (เสียงเดิม) แลวสรางทํานองระหวางกลางของลูกตก
ขึ้นมาใหม ในรูปแบบของดนตรีไทย หรือการยึดคอรด (Chord) ของดนตรีสากล แลว
สรางทํานองใหตกเสียงทีอ่ ยูใ นคอรดนัน้ ๆ อยางดนตรีแจส
ตัวอยาง เพลงประเภทเพลงเถา เพลงทีแ่ ปรทาง (Theme and Variation)
๓.๓ การแสวงหาตัวเอง ผูเ รียนรูว า สิง่ ทีเ่ ปนอยู ทําอยูไ มใชของตัวเอง ไมเปนตัว
ของตัวเอง จึงมีความพยายามทีจ่ ะสรางอะไรขึน้ มาใหมเพือ่ ทีจ่ ะแสดงถึงความเปนตัว
ของตัวเองบาง (ความเปนฉัน) แมจะนอยนิดก็ยงั ดี เปนการแสวงหาทิศทางใหม
ลําดับที่ ๔. ทางเทวดา
ทางเทวดาเปนทางทีส่ มบูรณในการสรางผลงานออกมาใหมที กั ษะทีส่ มบูรณ มี
ความถูกตองและแมนยํา การเปนตัวของตัวเอง สรางสรรคผลงานขึน้ มาใหมจนกระทัง่
“มุตโตแตก” หรือ “ดนได”
มุตโตคือ ปฏิภาณและไหวพริบทางดนตรี การทีแ่ มเพลงพอเพลงสามารถโต
ตอบกันไดอยางวองไวและแตกฉาน ก็เพราะวามุตโตได ผูท ส่ี ามารถมุตโตไดจน
ชํานาญ เรียกกันวา “มุตโตแตก” หมายถึงความแตกฉานและมีความแมนยําในตัวเอง
การดน (Improvisation) หรือจะเรียกใหหรูเปนภาษาแขกวา “คีตปฏิภาณ” หรือ
“ดุริยปฏิภาณ” หมายถึงความสามารถในการดนเพลงอยางฉับพลันทันใด โดยอาศัย
ความชํานาญ ไมตองคิด สามารถทีจ่ ะปฏิบตั ไิ ดทนั ที
ตํานานทางเทวดา เลากันวา ครูหลวงประดิษฐไพเราะ สอนลูกศิษยแตกตางกัน
ใหลกู ศิษยไมเหมือนกัน ลูกศิษยแตละคนไดเพลงไมเหมือนกัน ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก บั ความ
สามารถและฝมอื ของลูกศิษย ความรูท ค่ี รูใหจงึ มีรสทีแ่ ตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิง่
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ทางเดี่ยวระนาดเพลง “กราวใน” ศิษยระนาดเอกของครูหลวงประดิษฐไพเราะ ไดทาง
มาไมเหมือนกันจึงสรางความแปลกใจใหกบั ลูกศิษยเปนอยางมากวา “ครูไดทางมาจาก
ไหน” ครูกต็ อบไปวาเปน ทางเทวดา สําหรับศิลปนทีม่ คี วามสามารถดนไดหรือมุตโต
แตกแลวจะไมจนทาง สามารถคิดทางออกมาไดเรือ่ ย ๆ อยางแตกฉานและชํานาญโดย
ไมซํ้ากัน
ทางเทวดา จึงเปนชัน้ สูงสุดของฝมอื นักดนตรี
ค.! หลักความเปนฉัน
ลําดับที่ ๕. สุนทรียภาพตัง้ อยูบ นรากเหงาของวัฒนธรรม (ความเปนฉัน)
วัฒนธรรมอันเปนหัวใจของงานศิลปะก็คอื ความเปนฉัน ซึง่ เปนวิญญาณของ
คนและผลงาน ดนตรีทไ่ี ดแสดงออกมา วัฒนธรรมทางศิลปะมีอยู ๒ ระดับดวยกัน
๕.๑ วัฒนธรรมทีเ่ ปนสันดานภายใน (สันดานสุก) สิง่ ทีเ่ ปนครูอยูภ ายใน การเก็บ
สั่งสมความรู ความสามารถทีท่ บั ถมเอาไวภายใน เปนคุณสมบัตทิ างวัฒนธรรมทีม่ อี ยู
เมื่อมีโอกาสสิง่ เหลานัน้ ก็จะไหลออกมาภายนอกในรูปแบบของงานศิลปะ
แสดงถึง
ความเปนฉัน
ศิลปะที่ยง่ิ ใหญ ศิลปนทีย่ ง่ิ ใหญ ก็คอื ผูท ส่ี ามารถแสดงถึงความเปนฉันไดอยาง
ชัดเจน
เด็กไทยทุกคนจะตอง “อวดความเปนฉัน” หรือจะเรียกวา “อวดความเปนไทย”
ทางดนตรีนน้ั ใหไดชดั เจนออกมาทางเสียง กลิน่ อาย วิญญาณทางวัฒนธรรมจะตองอยู
ในกระบวนการศึกษาของไทย
อยางไรก็ตาม หลักการทีย่ กมาแสดงไว ณ ทีน่ ้ี เปนเพียงความรูแ ละประสบ
การณของคนจํานวนหนึง่ เทานัน้ จะบอกวาเปนวิธที ถ่ี กู ตองทัง้ หมดก็คงไมได แตหาก
ไดไตรตรองใชเปนพืน้ ฐานกอน อาจจะนําไปสูพัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีใหม ๆ
ได
ผูเขียนมีความเชื่อวา แมฉันจะไมเหมือนเขา แตอยางนอยทีส่ ดุ ฉันก็รตู วั วาฉัน
แตกตาง
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ผูเขียน
รองศาสตราจารย ดร. สุกรี เจริญสุข รองศาสตราจารย สํานักงานสงเสริมและพัฒนา
วิชาดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา.
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การ เรียนรูเพือ่ พัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสยั :
การฝกฝนกาย วาจา ใจ
อําไพ สุจริตกุล
พิไล แยมงามเหลือ
ภิรมย ศรีเพชร

อมรวิชช นาครทรรพ
วัชรี ทรัพยมี

ดวยพลังแหงกระแสโลกาภิวตั นทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ทามกลางเทคโนโลยีทก่ี ระชับการติดตอสือ่ สารระหวางมวลมนุษยโลก ไดผลักดันใหคนมีทั้ง
การแขงขันและรวมมือกันมากขึ้น มีการเรียนรูแ ละแลกเปลีย่ นคานิยม ความเชื่อ และบรรทัด
ฐานในการดํารงชีวติ ระหวางกันสูงขึน้ เด็กไทยของเรายอมหนีไมพน ทีจ่ ะตองเผชิญกับความ
เปนจริงของโลกยุคใหม ซึง่ เปนโลกแหงขอมูลขาวสารหลายรูปแบบ และโลกที่บุคคลและ
ชุมชนมีอิสรภาพในการบงการชีวิตของตนสูงขึ้น เขาจึงตองมีความเปนตัวของตัวเอง มี
“สติ” และ “ปญญา” เพียงพอทีจ่ ะรูจ กั แยกแยะสิง่ ดีงามจากความชัว่ ราย สิง่ มีประโยชนจาก
สิ่งไรสาระ เพือ่ การครองตนอยางมีคณ
ุ คา เปน “พลโลก” ที่ “ทันโลก” เพื่อการ “อยูร ว ม”
และ “อยูร อด” โดยเฉพาะอยางยิง่ เพือ่ รูจ กั หนีปญ
 หาตาง ๆ ทีร่ มุ เราเด็กไทยในเวลานี้ ไมวา
จะเปนปญหายาเสพติด หรือปญหาคานิยมของการหาความสนุกทางเพศจากการยัว่ ยุของสิง่
ตาง ๆ ในสังคมทีร่ มุ เราทําลายเด็กไปมากมาย
โลกในอนาคตจะเปนโลกแหงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในทุกวงการ
อาชีพ และเปนโลกทีค่ นเครียดขึน้ ดวยสภาพการแขงขันไมสน้ิ สุด เด็ก ๆ จะตองเรียนรูท จ่ี ะ
ปรับตัวกับโลกแหงการทํางานยุคใหมทย่ี งั คงตองอาศัยความขยัน อดออม อดทน และความ
ซื่อสัตยตอ กันเปนสัจธรรมและมรรคาสูค วามสําเร็จในทุกวงการอาชีพ มิใชหลงผิดคิดแตจะ
“มักงาย” และ “รวยลัด” ทีท่ ําความวิบัติใหคนมาแลวมากตอมาก เขาจะตองรูห ลักในการหา
“ทีพ่ ง่ึ ทางใจ” ทามกลางความสับสนวุน วาย รูจ กั “พอ” ในโลกแหงวัตถุและการแขงขัน
รูจ กั วิถที างแหงความ “สุข” และ “สงบ” มีชวี ติ ทีส่ อดคลองและสมดุลกับธรรมชาติ เด็ก ๆ
ตองเรียนรูท จ่ี ะตองแสดงความกตัญูตอ ธรรมชาติและผืนนแผนดิน และคุณภาพชีวิตที่ดีให
กลับมาอยูค มู นุษยชาติอกี
๘๕

โลกในอนาคตจะเปนโลกแหงการผสมผสานทางวัฒนธรรมตางชาติตา งภาษา เด็ก
ตองเรียนรูท จ่ี ะรักเพือ่ นมนุษยไมวา เชือ้ ชาติเผาพันธุใ ด เห็นคุณคาและประโยชนจากการเรียน
รูแ ละแลกเปลีย่ นทางวัฒนธรรม และในขณะเดียวกันก็มี “ภูมิตานทานทางวัฒนธรรม” บน
ฐานแหงความรักในความเปนไทยทีจ่ ะชวยใหเขารูจ กั ไตรตรอง ไมไขวเขวไปกับกระแสวัตถุ
นิยมและวัฒนธรรมไรสญ
ั ชาติ รูจ กั ปรับวิถชี วี ติ และความเปนอยูต ามกระแสโลก โดยยังคง
รักษาไวซง่ึ คุณคาแหงมรดกทางวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาของสังคมไทยเอง
นี่คือความหวังที่ตั้งไวสาหรั
ํ บเด็กไทยของเรา เราหวังทีจ่ ะพึง่ เด็ก ๆ ของเราใหเปน
กําลังคนรุน ใหมทจ่ี ะนําการพัฒนาแผนดินไทยไปในทิศทางทีถ่ กู ตอง และนี่เองคือ “โจทย
ของการพัฒนานิสยั เด็กไทย” ทีจ่ ะตองสอดคลองกับความเปนไปของโลกในอนาคต
คนมีความสุข ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติ สิ่งแวดลอมยั่งยืน
เปาหมายแหงการพัฒนาสังคมไทยยุคโลกาภิวตั น คือการสรางความสมดุลระหวาง
ความมัง่ คัง่ ทางวัตถุ ความเจริญงอกงามทางจิตใจ และความอาทรตอธรรมชาติ นีค่ อื เปา
หมายของการพัฒนา เราจะตองเตรียมกําลังคนรุน ใหมของเราใหมลี กั ษณะนิสยั ทีพ่ รอมและ
เอื้อตอการไปสูเ ปาหมายดังกลาว
เพื่อใหสอดคลองกับบริบทของสังคมยุคใหม จําเปนทีเ่ ราตองกําหนดลักษณะนิสยั ดัง
กลาวใหครอบคลุมคุณธรรมและจริยธรรมพื้นฐานที่สาคั
ํ ญคือ
๑) การมีมารยาทและวิถแี หงการปฏิบตั ติ นทางกาย วาจา ใจ ขั้นพื้นฐาน
๒) ความมีสติ สัมปชัญญะเพือ่ การครองตน ไมถลําไปสูความชั่ว
๓) ความมีคุณธรรมที่สาคั
ํ ญ ไดแก
-! ความมีวินัย รูค า แหงการมีระเบียบ
-! ความกลาหาญ กลาทําในสิง่ ทีถ่ กู ตอง
-! ความกตัญู รูค ณ
ุ บรรพชน รูคุณคน รูค ณ
ุ ธรรมชาติ
-! ความมีเมตตา รูจ กั ให ยินดีและเปนสุขกับการให
-! ความอดทน สูงาน มีความมุงมั่นใฝความสําเร็จ
-! ความเสียสละ ไมเห็นแกตัว
-! ความสามัคคี ประนีประนอม รักสันติ
-! ความซือ่ สัตยตอ ตนเอง ตอครอบครัว ตอสังคม
-! ความขยันหมัน่ เพียร ไมหวังแตจะหาทางลัดในชีวติ การงาน
๘๖

-! ความเปนตัวของตัวเอง มัน่ ใจในตนเอง และรูจ กั พึง่ ตนเอง
-! ความสันโดษรูจักพอ ไมดน้ิ รนแสวงหาจนลืมความเปนมนุษย
-! ความออนนอม ถอมตน ไมเปนคนวางกาม ชอบมีและใชอํานาจ
๔. ความรักในเพือ่ นมนุษย
๕. ความรักในธรรมชาติ

กลยุทธสรางลักษณะนิสยั
การสรางลักษณะนิสัยตามแนวทางนี้ จําเปนตองมีการปฏิรปู วิธกี ารไปมาก การปลูก
ฝงคุณธรรม จริยธรรมเชนทีว่ า นี้ ไมใชการปลูกฝงดวยการ “จดทีค่ รูสง่ั ฟงที่ครูพูด” อีกตอ
ไป แตจะตองไดมาดวยกลยุทธการสอนใหม ๆ เชน
๑) เทคนิคการฝกสติ และสมาธิแบบใหม ๆ ทีเ่ ขาถึงรสนิยมของเด็ก
๒) การเรียนรูด ว ยการเลน การใชเกม ละคร และกิจกรรมสนุก ๆ ที่แฝงสาระและแง
คิดทางคุณธรรมจริยธรรม
๓) การเรียนรูจ ากชีวติ จริงดวยกิจกรรมชุมชน กรณีตวั อยาง การโตวาทีในหัวขอที่
เปนปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมในชีวติ จริงของเด็ก เชน เรือ่ งพฤติกรรมเบีย่ งเบนทางเพศ
เปนตน
๔) การแนะแนวดวยครูทกุ คน มิใชปลอยใหเปนแตหนาทีข่ องครูแนะแนว ครูทกุ คน
ตองถือคตินยิ มของการเปนพอแมคนทีส่ องทีต่ อ งดูแลเอาใจใส นําทางชีวติ ทีด่ ใี หเด็กทุกคน
๕) การประเมินผลอยางตอเนือ่ ง ดวยการเอาใจใสเด็กเปนรายบุคคล การพัฒนา
“สมุดรายงานลักษณะนิสัย”
ทีจ่ ะชวยใหครูจบั รายละเอียดเกีย่ วกับพฤติกรรมของเด็กและ
สามารถรวมมือกับผูปกครองในการปองกันแกไขปญหาลักษณะนิสัยของเด็กแตละคนได
อยางถูกตอง เหมาะสม และทันเวลา
โดยแนวทางนี้
จําเปนทีค่ รูทกุ คนตองตระหนักและเขาใจในบทบาทของตนเองใน
ฐานะ “ผูนําทางจิตวิญญาณ” ของเด็ก ๆ สามารถหากลยุทธใหม ๆ ทีเ่ หมาะสมกับวัยและรส
นิยมของเด็ก
เพือ่ การปลูกฝงลักษณะนิสยั และคุณธรรมจริยธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ครูตอ งเอาใจใสพฒ
ั นาลักษณะนิสยั เด็กอยางจริงจัง จึงจะเปนปจจัยของ
การสรางเด็กรุน ใหมทม่ี คี วามพรอมทางกาย วาจา ใจ ที่จะเผชิญโลกไดอยางมั่นคงและผาสุก

๘๗

องคประกอบและขัน้ ตอนของการฝกกาย วาจา ใจ เพื่อพัฒนาลักษณะนิสัย
การฝกกาย วาจา ใจ เพือ่ พัฒนาลักษณะนิสยั ของผูเ รียน มีเปาหมาย คุณลักษณะทีม่ งุ
หวังกิจกรรมการฝก สาระความรูแ ละประสบการณรวมทัง้ ธรรมะทีไ่ ด ดังแสดงในตารางตอ
ไปนี้

๘๘

เปาหมาย
“คนมีความสุข”
เพือ่ ใหคลายเครียด จากสภาพ
แวดลอมในอนาคตที่รมเรา
ดวยการแขงขัน

!!
!!
!!
!!

คุณลักษณะทีม่ งุ หวัง
สุนทรียภาพทางจิตใจ
มีสติ สมาธิ
รูผ ดิ ชอบชัว่ ดี
เชื่อมั่นในตนเอง

“ครอบครัวอบอุน ”
พอแมตองทํางานนอกบานมากขึน้
เด็กรับขอมูลขาวสารไดเอง อาจถูก
ยัว่ ยุไดงา ยขึน้ จําเปนตองมีวุฒิ
ภาวะเร็ว และรูจ กั เลือกสรร แยก
แยะชัว่ ดีเอง

!!
!!
!!
!!
!!
!!

รับผิดชอบ
นอบนอมถอมตน
ซือ่ สัตย
มีสมั มาคารวะ
กรัญูรคู ณ
ุ
มีน้ําใจไมเห็นแกตัว

!! จงรักภักดีตอ ชาติ
“ชุมชนเขมแข็ง”
ศาสนา
ชุมชนมีความสําคัญทั้งดาน
พระมหากษัตริย
เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ชุมชน
จึงควรมีความสามารถปกครองตน !! รักวัฒนธรรมทองถิน่
!! รูจ ักประนีประนอม
เองได
!! มีสันโดษ รูจ กั พอ
!! เอื้อเฟอเผื่อแผ

กิจกรรมการฝก
!! ฝกกาย วาจา ใจ ตามแนวสติปฏ ฐาน
!! ฝกกําหนดอิรยิ าบถ เดินจงกรม นัง่ สมาธิ
!! การประชุมกลุม ๓ แบบ
- วนรอบวง
- เสียงหึ่งเลือกหนึ่งเดียว
- ระดมสมอง
!! เกมสี่สหาย
!! ฟงบรรยายเรือ่ ง “ความฝนของแผนดิน”
!! การปรับพฤติกรรม ลด ละ เลิก
สิง่ ไมพงึ ปรารถนาของสังคม
- ยาฮิตติดอันดับ
- เกือบจะเปนตุด!
- นางฟาทีน่ า ชัง
!! เกมบัณฑิตสอนอยางไร

!! สมบัติผูดี และมารยาทชาวพุทธ
!! เกมสหกรณ

!!
!!
!!

สาระ ความรู และประสบการณ
การทําจิตใจใหสะอาด สงบ สวาง
ฝกสติปม ปชัญญะ
สมาทานศีล สมาทานกัมมัฏฐาน
ฝกปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐาน
ฝกทักษะการประชุม : ประมวลความ
คิด ตัดสินใจเลือก วางแผนปฏิบัติ
ไมเอาแตใจ ไมเอาตัวรอด รูจักเกรงใจ
ศึกษาวิสัยทัศนเกี่ยวกับสังคมไทยที่นา
ปรารถนา
แนวทางการพัฒนาเยาวชน ใหมีคุณ
ลักษณะพรอมทีจ่ ะกาวไปสูเ ปาหมาย
ของการพัฒนา
ฝกเทคนิคการแนะแนวแกเยาวชน
ความเห็นแกชาติบานเมือง
การลดอัตตา ละทิฐิ เลิก อัสมิมานะ

!!
!!
!!
!!

การใชมธุรสวาที, วาจาภาษิต
สมบัติผูดี ๑๐๐ ขอ ฝกกาย วาจา ใจ
การฝกจิตสํานึก เห็นแกสวนรวม
การเลี่ยงอคติทั้ง ๔

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

ตารางที่ ๑ องคประกอบและขัน้ ตอนของการฝก กาย วาจา ใจ เพือ่ พัฒนาลักษณะนิสยั

ธรรมะที่ได
!!
!!
!!
!!

มีสติ
สมาธิ
รับผิดชอบ
มีวนิ ยั

!!
!!
!!
!!
!!

ไมเห็นแกตัว
สนใจใฝรู
ประหยัด
พึ่งตนเอง
เสียสละ

!! อดทน

!!
!!
!!
!!

ใหอภัย
ออนนอม
ไมเห็นแกตัว
กลาหาญ

เปาหมาย
“สังคมสันติ”
เพราะสังคมยังมีความขัดแยง และ
ปญหาสังคมอาจกอใหเกิดความ
ราวฉานและใชความรุนแรงตอกัน
จึงตองฝกใหอยูรวมกันดวยสันติ

!!
!!
!!
!!

!!
!!
!!
“สิง่ แวดลอมยัง่ ยืน”
ปญหาสิง่ แวดลอมและการทําลาย !!
ทรัพยากรธรรมชาติ สงผลกระทบ !!
คุณภาพชีวิต ของทุกคน จึงตองฝก !!
ใหมีเมตตา และรักธรรมชาติ
ฝกใหมีธรรมะเปนหลักของใจ
เพราะใจเปนตนเหตุแหงพฤติ
กรรมของมนุษย

คุณลักษณะทีม่ งุ หวัง
ความรักเพื่อนมนุษย
รักสันติ
กลาหาญทางจริยธรรม
ละอายและเกรงกลัว
บาป
มีระเบียบวินัย
ไมเห็นแกตัว
ความออนโยน
มีเมตตากรุณา
รักธรรมชาติ
มีสติ ไดสมาธิ เกิด
ปญญา

!!
!!
!!
!!
!!

กิจกรรมการฝก
เกมเลือกโดยเปลี่ยนเงื่อนไข
เกมซื้อบาน
สติตามแนวชาวพุทธ
โตวาทีธรรมะ
การวัดและประเมินจริยธรรม

!! การปลูกฝงเมตตากรุณา
“นิสัยดีมีเมตตา”
“นิสยั ดีมกี รุณา”
- การฝกสติภาวนา “อําไพเทคนิคสําหรับเด็ก”

!!
!!
!!
!!
!!

สาระ ความรู และประสบการณ
มีจติ ใจเปนผูให/ลดความเห็นแกตัว
ฝกคิดยับยั้งชั่งใจ รับฟงความคิดผูอื่น
ลดความยึดมัน่ ถือมัน่
ฝกใชคาพู
ํ ดยกยองผูอ น่ื
ฝกพูดหักลางดวยสัมมาวาจา

สอนใหรกั และเมตตาสัตว
ไมทํารายสัตว/ไมทําลายพืช
สงสารเห็นใจ ไมทําใหผูอื่นเดือดรอน
มีนาใจ
้ํ ใครชวยเหลือ เห็นคุณคา
ชวยเหลือผูใหญไดความรู
ชวยผูอ น่ื ไดความรัก
ชวยผูท กุ ขยากไดบญ
ุ
!! ฝกสติภาวนาดวยเพลง เพื่อใหมีสติ
ไดสมาธิ เกิดปญญา สมควรแกวยั
!!
!!
!!
!!

ตารางที่ ๑ องคประกอบและขัน้ ตอนของการฝก กาย วาจา ใจ เพือ่ พัฒนาลักษณะนิสยั (ตอ)

!!
!!
!!
!!
!!
!!

ธรรมะที่ได
ไมเห็นแกตัว
เสียสละ
มีสติ
กลาหาญ
สามัคคี
มีวนิ ยั

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

เมตตา
ซือ่ สัตย
กตัญู
ขยัน
กรุณา
มีสติ
สมาธิ, ปญญา

ตัวอยางกิจกรรมพัฒนากาย วาจา ใจ
ธรรมจริยาจารึก
คณะผูเ ขียนไดประมวลหลักการเรียนรูเ พือ่ พัฒนาลักษณะนิสยั
ตลอดจนเทคนิควิธี
ตาง ๆ ในการฝกฝนกาย วาจา ใจ แลวนํามาบูรณาการเปนตนแบบการเรียนรูแ ละสรุปลงใน
“ธรรมจริยาจารึก” รูปปรามิด สีธงชาติไทย เพือ่ เด็กไทยจะไดรบั การพัฒนาจนถึงเปาหมาย
หรือยอดของปรามิดทัง้ ๓ ดาน คือ เปนผูม สี ติสมั ปชัญญะ เรืองปญญา สมกับเปนความฝน
ของแผนดิน คณะผูเ ชีย่ วชาญไดจดั ทําแผนใส ประกอบการนําเสนอ รวมทัง้ สิน้ ๑๓๒ แผน
ซึ่งผูร บั การนําเสนอคือ ศึกษานิเทศก ผูบ ริหารโรงเรียน และครูอาจารยทง้ั หลายทีไ่ ดศกึ ษา
และเห็นรูปแบบการนําเสนอ สามารถนําไปใชสอน หรือถายทอดตอไดอยางสะดวก พรอม
ทั้งเอกสารอานประกอบอันเปนรายละเอียดของกิจกรรมตาง ๆ อีก ๑ เลม หนากวา ๒๐๐ หนา
และยังมีตัวอยางกิจกรรมเพือ่ การฝกเด็กตัง้ แตระดับอนุบาล ประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลายอีก ๒ เลม รวมกวา ๕๐๐ หนา แจกใหแกผูเขาประชุม พรอมดวยแผน “ธรรมจริยา
จารึก” สีธงชาติ เพื่อใหสมาชิกแตละคนพับตัดกระดาษกาว เปนรูปสามเหลีย่ มปรามิดนํากลับ
ไปเปนทีร่ ะลึก
ศ.กิตติคณ
ุ อําไพ สุจริตกุล หัวหนาโครงการ นําเสนอ “ธรรมจริยาจารึก” หรือ
ขนม ชั้นปรามิด ซึง่ ประมวลหลักการและกิจกรรม บูรณาการลงใน ๓ ดาน ของ
ปรามิดอยางครบถวน ใหสมาชิกพับติดกาวเปนรูปปรามิด
ศึกษานิเทศก ผูอํานวยการโรงเรียนและครูอาจารย จากหนวยงานการศึกษาตาง ๆ ที่
เขารับการนําเสนอชุดแรก พับกระดาษสีธงชาติใหเปนปรามิด แลวพิจารณาหลักการ
และเทคนิควิธีตาง ๆ ทีบ่ รู ณาการแลวนําเสนอเปน “ธรรมจริยาจารึก”

การฝก กาย วาจา ใจ ตามแนวการปฏิบตั ธิ รรมของพระพุทธศาสนา คือ สติปฏ
ฐาน ๔
การฝก สติภาวนา ตามหมวดสติปฏฐาน ๔ มีหลักการสําคัญ คือ
๑. หลักการของสติปฏ ฐาน ตามมหาสติปฏฐานสูตร ไดแก
๘๙

กายานุปสสนาสติปฏฐาน
เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน
จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน
ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน
๒. การฝกความอดทนเพือ่ สรางสติทต่ี อ เนือ่ ง (อาตาป สติมา สัมปชาโน)
๓. การเดินจงกรม การนัง่ สมาธิ การกําหนดอิรยิ าบถใหญและยอย
๔. การรูจ กั วิปส สนาภูมเิ บือ้ งตนเฉพาะเรือ่ งรูป-นาม ขันธ ๕
๕. การฝกสติภาวนาอําไพ-เทคนิค สําหรับเด็กและเยาวชน
ฝกใหมสี ติในอิรยิ าบถ ๔ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน การเดินจงกรม
วิธีหมุนตัวกลับเมือ่ สุดทางเดิน ศ.ดร. อารี ก็รว มฝกดวย
ฝกการนัง่ สมาธิ โดยกําหนดรูต วั มีสติ รูอ าการเคลือ่ นของกายขณะหายใจ
การพัฒนาชีวิตใหมีคุณภาพเพียบพรอมดวยความรูคูคุณธรรมตามคํ าสอนของพระ
พุทธศาสนา ตองพัฒนาใหครบองค ๓ คือ เวนชัว่ ทําดี และชําระจิตใหผอ งใสดวยการฝกสติ
บริหารจิตเพือ่ เจริญปญญา
“ผูมีสติดี จะมีจิตใจมั่นคง เพราะสติจะควบคุมจิตใจใหเปนสมาธิไดงาย โดยตรวจ
กระบวนการรับรู และกระแสความคิด เลือกรับสิง่ ดี สกัดสิง่ ไมดี ตรึงกระแสความคิดใหเขาที่
_ _ _ สติชว ยขัดเกลาพฤติกรรม ทั้งกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ใหบริสทุ ธิ์ และรวม
กับสัมปชัญญะ จนในทีส่ ดุ สตินจ้ี ะเปน “ปญญาญาณ” เพราะสติเปนพื้นฐานในการพัฒนา
ปญญา การฝกฝนเรือ่ งสติเปนสวนหนึง่ ในกระบวนการพัฒนาปญญา”*

*สรุปความ จาก “สัมมาสติในพุทธธรรม” โดย พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตโต)

๙๐

เทคนิคการแนะแนวเพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติรกรรม
จากการนําทฤษฎีทางจิตวิทยา ๖ ทฤษฎี พรอมทัง้ หลักการและแนวคิดในการพัฒนา
ไปสูพฤติกรรมทีพ่ งึ ปรารถนา มาประยุกตใชในการปรับพฤติกรรมอันกําลังเปนปญหาใน
สังคม คือ การคิด สิง่ เสพติด ความเบีย่ งเบนทางเพศ และความกาวราวของเยาวชนปจจุบัน
ทฤษฎีทง้ั ๖ ดังกลาวคือ
๑) ทฤษฎีจติ วิเคราะห
๒) ทฤษฎีฟรอยดยคุ ใหม
๓) ทฤษฎีมนุษยนยิ ม
๔) ทฤษฎีพฤติกรรม
๕) ทฤษฎีการเรียนรูโ ดยการเลียนแบบ
๖) ทฤษฎีการเผชิญความจริง
แลวจัดเปนกิจกรรม ใหสมาชิกชวยกันคิดและเสนอวิธปี รับพฤติกรรมใน ๔ กรณี คือ
“ยาฮิตติดอันดับ” “เกือบจะเปนตุด ! “สาวทอมจอมซา” และ “นางฟาผูนาชัง”
การฝกปรับพฤติกรรมดวยเทคนิคทางจิตวิทยา เพือ่ ใหเลิกสิง่ เสพติด เรือ่ ง “ยาฮิตติด
อันดับ” ก็สนุกสนาน ไดสาระสมใจผูนาเสนอ
ํ
คือ รศ.วัชรี ทรัพยมี และ ผศ.พิไล
แยมงามเหลือ
การแกปญ
 หา “สาวทอมจอมซา”…..ไมนา เชือ่ วาคุณครูผเู รียบรอย
จะตีบท “ซา” ไดถึงขนาดนั้น
กิจกรรม “สมบัติผูดี มารยาทไทย มารยาทชาวพุทธ”
แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อฝกฝน กาย วาจา ใจ แกเด็กและ
เยาวชน ใหแสดงออกในกรอบของความดีงาม ความเรียบรอย หรือแบบแผนที่ดีของความ
ประพฤติตามมารยาท หรือวัฒนธรรมของชาติไทยซึง่ มีขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเองมา
ชานาน ไดยดึ เอา “สมบัตผิ ดู แี ละมารยาทชาวพุทธเปนหลัก” คณะผูเขียนขอเสนอใหฟนฟู
สมบัตผิ ดู ขี องไทยใหชนรุน หลังสนใจทีจ่ ะพัฒนาคนใหเปนคนมีกริ ยิ าวาจาดี ใชถอ ยคําสุภาพ
๙๑

และมีนํ้าใจไมตรี มีความคิดถูกทํานองคลองธรรม แมในทามกลางสิ่งแวดลอมและสื่อมวลชน
ดานบันเทิงบางประเภทที่มักเสนอแตเรื่องราวของผุคนที่ใชภาษาหยาบตํ่าจนดูออกจะเกินบท
บาทและถอยคําทีช่ าวบานใชกนั ในชีวติ จริง ๆ คณะทํางานจึงไดสรุปสมบัตผิ ดู ไี ทย ปรับปรุง
และเรียบเรียงใหมใหเหลือเพียง ๑๐๐ ขอ พรอมทัง้ หนังสือมารยาทไทยและเอกสารมารยาท
ชาวพุทธเสนอใหเปนแบบอยาง เพือ่ จัดกิจกรรมการฝกมารยาทใหแกเยาวชนตอไป
มารยาทผูดีไทยเมื่อเขาพบผูใหญ
การฝกใหนกึ ถึงสวนรวมกอนสวนตนดวย “เกมสหกรณ”
การฝกจิตสํานึกของผูม พี ฤติกรรม “เจากีเ้ จาการ” นึกถึงแตประโยชนสว นตนและดึง
ดันตัดสินตามความเห็นชอบของตนโดยไมรบั ฟงขอตกลงหรือเงือ่ นไขใด ๆ ซึง่ มักทําใหเกิด
ความเสียหาย หรือวุน วายในสังคมมานักตอนัก ถือไดวา เปนการฝกทีย่ ากยิง่ อยางหนึง่ เพราะ
บุคคลมักไมยอมรับขอเสีย หรือความผิดพลาดของตนเอง จนกวาเมือ่ ความดือ้ รัน้ ดึงดันของ
ตนนําไปสูค วามหายนะหรือความลมเหลวของสวนรวมแลวจึง “ฉุกใจไดคิดสิ ผิดแลวดั่งดวง
แกวตกตองแผนผา”
กิจกรรมนี้เปนสถานการณจาลองที
ํ
ส่ รางสรรคขน้ึ เปนเกมการศึกษา (Education Game)
เพือ่ พัฒนาจิตใหมงุ ประโยชนสว นรวมกอนสวนตน ปลุกสํานึกของเยาวชนกอนทีจ่ ะเผชิญกับ
เหตุการณจริงในชีวติ อันจะทําใหเกิดความหายนะตอสังคมและตนเอง โดยรูเ ทาไมถงึ การณ
และดวยความดึงดือ้ ถือดี
ศ. อําไพ นําเสนอ “เกมสหกรณ” ฝกใหนกึ ถึงสวนรวมกอน หัวหนา กลุมทัง้ ๔ หาขอตกลงเพือ่ กู
สถานการณ สมาชิกแตละกลุม ตอง ออกเสียงเสนอความเห็นตัดสินใจเลือกดวยมติของ
สวนใหญ

เทคนิคการประชุมกลุม
การประชุมโดยทั่วไป มักใชเวลามากกวาจะไดมติ หรือบางครัง้ ขอสรุปผลการ
ประชุมไมชัดเจน การเขียนรายงานการประชุมอาจเบีย่ งเบนไปจากสภาพการณทแ่ี ทจริง ถา
๙๒

เยาวชนไดรับการฝกใหรูวิธีและเทคนิคการประชุมกลุมแตละแบบซึ่งเหมาะสํ าหรับวัตถุ
ประสงคทต่ี า งกัน ก็จะชวยใหสภาพการทํางานในอนาคตของสถาบันตาง ๆ ตั้งแตในครอบ
ครัว ในวงการศึกษา ธุรกิจตลอดจนถึงสถาบันระดับชาติหรือนานาชาติ ประหยัดเวลาในการ
ประชุม หรือไดมติสรุปขอตกลงของการประชุมไดรวดเร็วแจมแจงและมีสมั พันธไมตรีอนั ดี
ตอกันทุกฝาย ดังนัน้ การฝกฝน กาย วาจา ใจ ในดานนีจ้ งึ เสนอใหฝก เทคนิคการประชุม ๓
แบบ คือ วนรอบวง (Circular Response) เสียงหึง่ เปนหนึง่ เดียว (Buzz Session/Phillip 66)
และระดมสมอง (Brain Storming) เพือ่ ใหเกิดความรูจ ริง และถูกตองตามหลักการของการ
ประชุมนัน้ ๆ
ฝก กาย วาจา ใจ ในการตัดสินใจโดยไมประชุมหารือดวย เกมสี่สหาย แลวฝก
เทคนิคการประชุมกลุม ๓ แบบ การประชุมแบบ “เสียงหึง่ เปนหนึง่ เดียว” ที่
วัดอินทร ไดมติอยางรวดเร็ว และเปนเอกฉันทวา “ไมควรรับครูตดุ ”

การโตวาทีธรรมะ
โตอยางไรไมยกตนขมผูอื่น นอมจิตชืน่ ชมทานฝายตรงขาม
อางหลักฐาน เหตุผล จนเหมาะงาม ผูฟงตาม ครึกครืน้ ชุมชื่นใจ
การหักลาง มัน เผ็ด รสเด็ดยิง่ ถอมตัวจริงยกยองฝายตรงขามใหญ
ตองตัดสินแพ-ชนะใหชัดไป
แพก็กลับสุขใจไดคาชม
ํ
การโตวาทีธรรมะเปนวิธีฝกทักษะการพูดแบบหนึ่งที่มุงเนนความสามารถใน
การใชภาษา เพื่อหาถอยคํามาหักลางกันดวยเหตุผล แตกลับเปนเหตุผลทีย่ กยองฝายตรงขาม
เพราะหัวขอหรือญัตติของการโตวาทีธรรมะนัน้ มิไดเปนไปเพือ่ ยกตนเหยียบยําผู
่ อื่น กลับ
ตองถอมตนแตหาหลักฐานความดีงามของฝายตรงขามมาเอยอางใหปรากฏ เปนการฝกพูด
ดวย สัจวาจา มธุรสวาทีและวจีมปี ระโยชน ดังนัน้ การตัง้ ญัตติและกําหนดฝาย ผูโ ต ตองใช
หลัก “ทแยงมุม” เชน ญัตติวา “หญิงปฏิบตั ธิ รรมไดดกี วาชาย” ฝายเสนอตองเปนชาย และ
ฝายคานคือหญิงตองหักลางวา ชายตางหากมีโอกาสปฏิบตั ธิ รรมไดดกี วา เชน บวชเปนพระ
ภิกษุได… ฯลฯ โดยอางพุทธบัญญัติ เปนตน ญัตติการโตไมจําเปนตองเกีย่ วของกับขอ
ธรรมะเลย แตเมือ่ โตวาทีแลว ทุกฝายกลับไดธรรมะ คือเปนผูอ อ นนอมถอมตน รูจ กั แสวง
หาคุณงามความดีของฝายตรงขามมาแสดงใหประจักษหกั ลางดวยการยกยองผูอ น่ื ไมยกตน
ขมทาน การตัดสินใจตองใหแพชนะเด็ดขาดไมตัดสินใหเสมอ เพราะผูแพนั้นแพที่หลักฐาน
และวาทศิลป แตกลับสุขใจเพราะไดรบั คําชม และการยกยอง ไมมผี สู ญ
ู เสียหรือเจ็บชํา้ ไม
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เกิดความแตกสามัคคีหรือเสือ่ มศรัทธา หากเยาวชนไดศกึ ษารายละเอียดของเทคนิคการโต
วาทีแบบนีแ้ ละฝกบอย ๆ จะเปนผูม ธี รรมะในเรือ่ งมุทติ าจิตและสัมมาวาจา
การโตวาทีธรรมะญัตติ “เปนผูส อนดีกวาผูบ ริหาร” ชุดนี้ประธานทําหนาที่
ดวยฝปากและกลวิธีเยี่ยมจริง ๆ ผูสนับสนุนฝายเสนอคนสุดทายคานไมได
เสนอไมออกบอกวา “ผูสอนตองดีกวา” ดังญัตติ ผลคือแพ! ฝายเสนอแพ
แตยิ้มแกมแทบปริ เพราะสุขใจไดคาชม
ํ

การฝกสติภาวนา อําไพ-เทคนิค สําหรับเด็ก
เสนอแนะรูปแบบการเจริญสติ แบบ “อําไพ-เทคนิค” ซึง่ เปนการฝกสมาธิหรือสติ
ภาวนาสําหรับเด็กตัง้ แตระดับอนุบาล ระดับเด็กชัน้ ประถมตน (ป.๑–ป.๒) ประถมกลาง
(ป.๓-๔) และประถมปลาย (ป.๕–ป.๖) ถึงมัธยมศึกษา ทัง้ หมดมี ๔ รูปแบบ แตในที่นี้จะนํา
มาเปนตัวอยางเพียงระดับเด็กเล็กเทานัน้ ซึง่ ใชเทคนิคการฝกสมาธิหรือสติภาวนาดวยเพลงทัง้
๔ อิรยิ าบถ
การฝกควบคุมกิรยิ า หรือสํารวม กาย วาจา ใจ และกําหนดอิรยิ าบถทัง้ ๔ คือ ยืน เดิน
นั่ง นอน เปนพื้นฐานสําคัญของการปฏิบตั ธิ รรม หากเด็ก ๆ ไดรบั การฝกใหมสี ติในการควบ
คุมกาย วาจา ใจ ในทางทีถ่ กู ทีค่ วร ตัง้ แตยงั เล็ก ในชวงเวลาทีเ่ หมาะสมเพียงวันละประมาณ
๕–๑๐ นาที จะชวยสงเสริมพัฒนาการดานจิตใจและคุณธรรม ตลอดจนสติปญ
 ญาไดอยางดี
เนื่องจากรูจ กั ความสงบระงับและมีสมาธิดว ยการเจริญสติภาวนาพอสมควรแกวยั
ตามขั้น
ตอนคือ
๑. การเตรียมตัว ฝกให กาย วาจา ใจ พรอมกันเปนหนึง่ เดียวดวยการเลนตบแผละ
ตามเพลง “ตบแผละฝกสติ”
๒.ฝกยืนสมาธิ ใหจบั มือหันหนาเขาหากันเปนวงกลมหางกันสุดชวงแขนแลวยกมือ
ซาย-ขวามาวางซอนกันทีห่ นาทอง ทําความรูส กึ วายืนตัง้ แตกระหมอมลงถึงฝาเทา
พรอมเพลง “ยืนสมาธิ”
๓.ฝกเดินดวยสติ ใหทาซ
ํ ายหันแลวเดินเปนวงกลมตามเข็มนาฬิกาพรอมเสียงเพลง
“เดินดวยสติ” (ประมาณ ๒ นาที)
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๔.ฝกนัง่ สมาธิ ใหลดมือลงแลวยอตัวลงนัง่ ขัดสมาธิตามรูปแบบการฝกพรอมเสียง
เพลง “นั่งสมาธิ” (ประมาณ ๒ นาที)
๕.ฝกนอนกับสติ ใหพนมมือสวดระลึกคุณพระรัตนตรัยคุณบิดามารดา ครูอาจารย
และผูมีพระคุณ เปนคําสวดสั้น ๆ แลวใหเอนตัวลงนอนแบบสีหไสยาสนตาม
เสียงเพลง “นอนกับสติ”
การฝกยืนสมาธิจนถึงนอนกับสติแบบอําไพ-เทคนิคนี้ใชเวลาประมาณ ๑๒ นาที เด็กก็
จะหลับไปอยางสงบ เปนการหลับลึกและไดพกั ผอนเต็มที่ เมือ่ ถึงเวลาก็จะตืน่ ขึน้ มาดวย
ความสดชื่นแจมใส มีสติ สมาธิและปญญาดี
หลังจากชมภาพสไลด-เทป “ฝกสติภาวนา อําไพ-เทคนิค” สําหรับเด็กเล็กแลว
ผศ. พูนสุข บุณยสวัสดิ์ ก็นํากิจกรรมดวยเพลง “ตบแผละฝกสติ” แลวฝก
“ยืนสมาธิ” “เดินดวยสติ” และ “นั่งสมาธิ” ตามเพลง
นั่งสมาธิแลวก็ฝก ตามเสียงเพลง “นอนกับสติ” “ตัวเอนลงมือทาวลงถึงนอน
หลับตาลองนึกดูกอน เวลานอนเคลือ่ นไหวตรงพุง พอง-ยุบ, พอง-ยุบ, พองยุบในใจ
จนนอนหลับไป”

กิจกรรม “กตัญูกตเวทิธรรม”
เชาวันสุดทาย ศาสตราจารยอาไพ
ํ
สุจริตกุล และอาจารยประเยาว ศักดิศ์ รี นํากิจ
กรรม “กตัญูกตเวทิธรรม” และพิธีขออโหสิกรรมตอพอแม
หลังจากฟงบรรยายเรือ่ ง พอแมคือพรหมของบุตร ครูคนแรก และพระอรหันตของ
ลูก และไดนง่ั สมาธิฟง เทปขับเสภา “จะตอบแทนคุณพอแมไดอยางไร” เมือ่ หมอบกราบ
รําลึกคุณ สํานึกไดวา เคยรายกับพอแมไว ยังมิไดทดแทนคุณ และเมื่อกลาวคําขอขมา ขอ
อโหสิกรรมแลวไดฟง การขับกาพย ทํานองเสนาะใหเห็นหัวอกพอ-แมยามแกเฒาเหมือนไมที่
ใกลฝง _ _ _ “วันหนึง่ คงลมไป ทิง้ ฝง ไวใหวงั เวง” ทํานบกัน้ นําตาก็
้ ทลาย _ _ _ นํา้ (ตา) ทวม
หองปฏิบตั ธิ รรม!
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ผูเขียน
ศาสตราจารย อําไพ สุจริตกุล ศาสตราจารยกติ ติคณ
ุ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
ดร.อมรวิชช นาครทรรพ อาจารยประจําภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูชวยศาสตราจารย พิไล แยมงามเหลือ ผูช ว ยศาสตราจารย ประจําโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฝายมัธยม)
รองศาสตราจารย วัชรี ทรัพยมี คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภิรมย ศรีเพชร ศึกษานิเทศก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ถอยแถลงสงทาย
ดวยความปรารถนาดีในดวงจิต
จึงรวมใจเรียงรอยวิธอี นั
สนองรับโครงการอันเลิศลํา้
เสริมนิสัยเด็กไทยไดพัฒนา
ทฤษฎีและหลักการงานฝกฝน
สมบัตผิ ดู ขี องไทยไดประเมิน
คุณลักษณของมนุษยที่สมบูรณ
สอดแทรกสารในเพลงและกิจกรรม
อีกไหวพระสวดมนต รักษาศีล
ซอนสอดในปรามิด ผลิตใหยล
กรรมวิธีฝกกาย วาจา ใจ
สัมปชัญญะ สติมา ปญญาชวน
ขนมชัน้ ปรามิดชนิดนี้
ตนเปนทีพ่ ง่ึ แหงตนดัง่ ยลยิน
ทุกทานลวนจอมยุทธดานการศึกษา
คําบรรยายจึงใหนอยคอยตัดลด
ขอใหทานมีดวงตาที่สามารถ
นําเด็กเล็กเยาวชนทั้งหญิงชาย

ถึงมวลมิตรครูไทยทั่วเขตขัณฑ
จะเสกสรรคเด็กไทยใหพฒ
ั นา
ดวยการนําของสภาการศึกษา
ทั้งกายใจวาจาใหจาเริ
ํ ญ
เพื่อปรับตนตามจิตวิทยานาสรรเสริญ
ทั้งอัญเชิญสติปฏ ฐานพุทธธรรม
เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศนอุปถัมภ
เทคนิคยํ้าใหสานึ
ํ กรูสึกตน
เดินจงกรม กําหนดสิ้น สัมฤทธิ์ผล
ธรรมจริยาจารึกจนจบกระบวน
เมื่อฝกไดสามดานจนครบถวน
นําเด็กลวนสู “ความฝนของแผนดิน”
เชิญครูดรี ว มกิจกรรมทําใหสิ้น
ฝกอาจิณธรรมดํารงตรงพุทธพจน
เพียงเห็นสื่อเสนอมาเขาใจหมด
โปรดกําหนดรูด ว ยใจ วาจา กาย
เห็นดวงดาวดารดาษจรัสฉาย
ถึงเปาหมายพัฒนาตนทุกคนเอย
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ครูคอื ปุถชุ นคนหนึง่
คุณคาของครูอยูท ใ่ี จ
หญาแพรกขาวตอกดอกมะเขือ
คุณธรรมของครูคอื เมตตา
เปนครูคอื เปนผูส ราง
ผูโ อบเอือ้ นําธํารง
ครูคอื เทียนทองสองสวาง
ครูคอื ปูชนียบุคคล
ครูจงึ มิใชลกู จาง
เบื้องหลังเปนทาสเงินตรา
ครูจงึ เปนวีรบุรษุ
ครองใจครองธรรมงามงด

ผูซ ง่ึ ศิษยเคารพนบไหว
ฝากไวในศิษยสบื มา
เนนถึงความเชือ่ หนักหนา
และสติปญ
 ญามัน่ คง
ผูใ หแนวทางสูงสง
อยูย งทัว่ ถวนมวลชน
ทามกลางความมืดมัวหมน
กอกมลซาบซึง้ ศรัทธา
อําพรางสอนสัง่ บังหนา
ไขวควาอํานาจลาภยศ
สัประยุทธความชัว่ ทัง้ หมด
ปรากฏแกตน “คนเปนครู”

ศาสตราจารยกิตติคุณสุมน อมรวิวฒ
ั น

๙๗

ผูรับผิดชอบ
ทีป่ รึกษา
ดร.รุง
แกวแดง
ดร.เจือจันทร จงสถิตอยู

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ที่ปรึกษาดานระบบการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ

คณะทํางาน
ศาสตราจารยสมุ น อมรวิวฒ
ั น
นางสมศรี กิจชนะพานิชย
นางกาญจนา เอกะวิภาต
นายสําเนา เนือ้ ทอง
นายวีระ พลอยครบุรี
นางสาวประวีณา ชะลุย

ผูเ ชีย่ วชาญและทีป่ รึกษา
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

ศิลปกรรม
นายชวลิต นิยมศิลป
นางสาวประวีณา ชะลุย
พ.คร. ศูนยพฒ
ั นาคุณภาพการเรียนการสอน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
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