


ท ําไม    ตองปฏิรูปการเรียนรู

สุมน   อมรวิวัฒน

มนุษยเปนเวไนยบุคคล  ตามนัยของพระพุทธศาสนาหมายความวามนุษยมีความ
สามารถท่ีจะเรียนรูไดและเปนผูท่ีรับการฝกอบรมใหพัฒนาข้ึนไดอยางตอเน่ือง  มนุษย
สามารถเรียนรูดวยตนเองเพ่ือมีชีวิตรอดสวนหน่ึง  และเรียนรูได  โดยกระบวนการศึกษา
อบรมอีกสวนหนึ่ง  การเรียนรูเพ่ือมีชีวิตรอดเกิดข้ึนโดยแรงกระตุนของส่ิงแวดลอมและ
แรงเราภายในรางกาย  จิตใจ  เชน  รับประทานเม่ือหิว  หลบหลีกเม่ือหวาดกลัว  แม
กระน้ันการเรียนรูจากสัญชาตญาณก็ยังไมเพียงพอท่ีจะมีชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม

กระบวนการศึกษาอบรมเปนการเรียนรูท่ีเกิดขึ้นจากการสั่งสอนฝกฝนอบรมบม
นิสัยดวยวิธีการอยางหลากหลาย  ตอเน่ืองยาวนานตลอดชีวิต  ดังน้ันมนุษยทุกคนจึงไม
ใชแตคอยรับการส่ังสอนฝกฝนอบรมจากผูอ่ืน  แตจะตองเรียนรู  เพ่ือรูวิธี  เรียนคนหา
สรางสรรคความรูดวยตนเองอีกดวย

ในแตละชวงชีวิต  เม่ือปฏิสนธิและเกิดมาเปนทารกแลวเติบโตข้ึนมาเปนเด็กเล็ก
บุคคลยังคงเรียนรูจากพอแม  ครูและสิ่งแวดลอม  กระบวนการเรียนรูของทารกและของ
เด็กเล็กมีลักษณะเปนการอบรมเล้ียงดูท่ีพอแม  ผูดูแลเด็กจะเตรียมความพรอมความ
สมบูรณท้ังทางรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคม  สติปญญาแกเด็กจนเขามีความพรอมท่ีจะ
เผชิญโลกกวางในชวงอายุท่ีเจริญวัยตอไป

เมื่อเด็กเติบโตข้ึน  การเรียนรูเร่ิมมีลักษณะซับซอนหลากหลาย  ครอบครัว  โรง
เรียนและสิ่งแวดลอมในชุมชน  มีบทบาทสํ าคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู  นอกจาก
นั้นสังคม  ชุมชนท่ีเขาอาศัยอยู  เหตุการณตาง ๆ  ท่ีเขาตองเผชิญ  ความทุกขและความ
สุขท่ีเกิดขึ้นในชีวิต  สื่อตาง ๆ ท้ังท่ีเปนส่ือเสียง  สื่อภาพและสื่ออักษรไดมีอิทธิพลตอ
การเรียนรูมากข้ึน  จึงกลาวไดวาในแตละวัน  เน้ือหาสาระท่ีตองเรียนรูไดเพ่ิมข้ึน  วิธีการ
แกปญหา  วิธีสืบคนรวบรวมจัดประเด็นความรูมีมากข้ึน  และการคาดหวังผลจากการ
เรียนรูก็ย่ิงสะสมซับซอนทวีคูณ

เยาวชนคนหนุมสาวเปรียบเหมือนตนไมท่ีหย่ังรากยาวลึกประสบการณท่ีเขาได
รับการอบรมเล้ียงดูและการศึกษาอบรมตลอดมา  เร่ิมปรากฏผลชัดเจนข้ึน  ท้ังท่ีเปนคุณ
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ลักษณะและพฤติกรรมอันเปนโทษ  อิทธิพลของเพ่ือน  กลุมเพ่ือน  สื่อและสิ่งแวดลอมมี
มากขึ้น  ซึ่งหากพอ แม ครูและผูใหญในสังคมมิไดเพ่ิมกระบวนการเรียนรูแกเขา หรือมิ
ไดเอาใจใสดูแลเขาอยางเพียงพอ  คนหนุมสาวก็จะเรียนรูไปตามยถากรรม ชีวิตมีแต
ความเส่ียง บุญมีก็ดีได  ทํ าบาปไวก็เสียคน

วิถีชีวิตของผูใหญ  คนท่ีเปนพอแม  คนท่ีประกอบอาชีพทํ ามาหากิน  คนท่ีตอง
กอรางสรางครอบครัวและรับผิดชอบในหนาที่ที่เพิ่มพูน  ผูใหญก็ตองเรียนรูเพ่ือสราง
คุณภาพท้ังในดานความรูและความสามารถ  เขาตองเรียนรูทักษะชีวิต การปรับตัว วิธี
การเผชิญสถานการณและแกปญหา คุณธรรม ความดีงามท่ีจะเหน่ียวร้ังอารมณช่ัวแลน
ใหมีสติสัมปชัญญะ  การรับรูขาวสาร  ทันคน  ทันงาน  ทันโลก  รวมถึงทักษะท่ีเปน
เคร่ืองมือสืบคนแสวงหาความรู  หากเขาไดรับการศึกษาอบรมมาดีไมวาจะเปนการศึกษา
ในระบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เขาก็จะด ําเนินชีวิตไดอยาง
มั่นคง  เปนผูสราง เปนผูนํ า เสมือนตนไมใหญท่ีผลิดอกออกผลเปนท่ีพ่ึงและเปนรมเงา
ของคนและสัตวท้ังปวง

ชวงปจฉิมวัยของชีวิตนั้น  มนุษยก็ยังตองเรียนรูประสบการณยาวนานท่ีผานพบ
ท้ังทุกขสุข รอนหนาวและความรับผิดชอบท่ีหนักหนาเกินกวาจะปดท้ิงไดน้ัน  อาจกอง
สุมบนบาท่ีออนลา  การเรียนรูเพ่ือดํ าเนินชีวิตทางสายกลาง  รูจักเลือก  รูวิธีเผชิญสถาน
การณ  ตัดสินใจและพึ่งตนเองได  จึงยังจํ าเปน เรียนรูทุกวัน  ฝกฝนตนเองทุกวันจนกวา
จะหมดลมหายใจ

มนุษยจึงตองเรียนรูตลอดชีวิต
ทํ าไมจึงตองมีการอบรมครูอยางตอเน่ือง

ศาสตรแหงการสอนไดพัฒนาขึ้นอยางมากมาย  เกิดความรูใหมทางการสอน
หลายรูปแบบ  มีแนวทฤษฎีท่ีมุงพัฒนามนุษย  ปลุกเราความคิดของมนุษยสรางสรรค
ความเกง  ความดี  ความงาม  ไดแกมนุษย  มีวิธีแกไขพฤติกรรมท่ีกาวราว  เบ่ียงเบน  มี
วิธีเสริมศักยภาพของคนใหคิดเร็ว  คิดถูก  ทํ าเร็ว  ทํ าถูก  จนบัดน้ีเราตองเรียนวิธีการ
เรียนอยางมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของคนมีการศึกษาในยุคน้ีไดเปล่ียนไปแลว  เพียงแคสมรรถภาพพื้น
ฐาน  ท่ีจะทํ าใหมีชีวิตอยูไดในสังคมปจจุบันก็มีอยูมาก และลวนมีความจ ําเปนเพื่อจะได
กาวม่ัน  ทันโลก
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-! การอานออกเขียนได  คิดเลขได (literacy) ไมเพียงพอเสียแลว  นักเรียนจํ าเปน
ตองมีสมรรถภาพทางวิทยาศาสตร (Scientific literacy) เพื่อจะไดมีเหตุผล  แสวงหา
ความจริง  รูจักพิสูจน  ไมงมงาย

-   นักเรียนตองมีสมรรถภาพทางคอมพิวเตอร (Computer literacy)
-! นักเรียนตองมีศักยภาพของความเปนพลเมือง (Citizen Competency)
-! นักเรียนตองรูภาษาของตนและภาษาอื่น  เพ่ือรูรากเหงาของตนและโบยบินสู

สากล

สาระของความเปนมนุษย อยูท่ีสมองท่ีคิดรอบ คิดลึก คิดแตกฉาน
อยูท่ีพฤติกรรมท่ีสมองส่ังการไดเหมาะสม
อยูท่ีจิตสามารถส่ังการสมองใหคิดดี คิดชอบ
อยูท่ีความสามารถเผชิญปญหา  ผจญ  ผสมผสาน และ

เผด็จไดดวยวิธีการท่ีถูกและดี
อยูท่ีสามารถสัมพันธกับเพ่ือนมนุษย  ธรรมชาติและ

เทคโนโลยีได  โดยไมตกเปนทาสของมัน
การท่ีครูไมไดเปล่ียนวิธีการสอน
การท่ีครูเก็บเด็กไวในหองส่ีเหล่ียมวันละอยางนอย ๕ ช่ัวโมง  สัปดาหละอยาง

นอย ๓๐ ช่ัวโมง  ปละอยางนอย ๒๐๐ วัน  เปนเวลา ๖ ป  ขยายเปน ๙ ป
และจะเปน ๑๒ ป

การสอนตามเน้ือหา  หนังสือและหลักสูตร
ซ่ึงไมมีหลักสูตรใดจะยืนยงคงกะพันไมลาสมัย
ไมมหีนังสือเลมใดจะครอบคลุมเร่ืองท่ีตองเรียนไดหมด
ไมมีครูคนใดบอกเด็กไดทุกเร่ือง  ทุกเวลา  ทุกคน

ดวยเหตุนี้
ครูจึงอยูเฉยไมไดแลว  ถาครูไมปรับปรุงคุณภาพของการสอน

เด็กใน ๑๐ ปขางหนาจะมีคุณภาพเหมือนเราและลาหลังย่ิงกวาเรา
เราผูซ่ึงตะเกียกตะกายไขวควา  ทะยานอยาก
เราผูซ่ึงยอมสยบตออํ านาจกดขี ่ไมกลาสูซ่ึงหนา แตนินทาลับหลัง
เราผูซ่ึงผลักอนาคตของบานเมืองใหอยูในกํ ามือของผูอื่น
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เราผูซึ่งฝากชีวิตของตนเองไวกับโชคชะตา
ดวยเหตุน้ี  เราจะแสวงหาแนวคิดใหมของการเรียนรู  แนวคิดนั้นคืออะไร?

แนวคิดพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนการสอน
•  แกนแทของการเรียนการสอน  คือ  การเรียนรูของผูเรียน
•  การเรียนรูเกิดข้ึนไดทุกแหงทุกเวลาตอเน่ืองยาวนานตลอดชีวิต
•  ศรัทธาเปนจุดเร่ิมตนท่ีดีท่ีสุดของการเรียนรู
•  ผูเรียนเรียนรูไดดีจากการสัมผัสและสัมพันธ
•  สาระท่ีสมดุลเกิดข้ึนจากการเรียนรู  คือ  ความรู  ความคิด  ความสามารถ
    และความดี

การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐–๒๕๔๔) เปนแผนท่ีมุง

ม่ันพฒันาการศึกษาใหเปนการสรางรากฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน  และได
กํ าหนดแผนงานหลักเพ่ือการพัฒนาการศึกษาไว ๙ แผนงาน  การพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนไดถูกกํ าหนดไวในแผนงานหลักที ่ ๒  ซ่ึงถือเปนหัวใจสํ าคัญของการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยมุงสรางกระบวนการเรียนการสอนใหเปนการเรียนรูของผู
เรียนดวยวิธีหลากหลายและเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานท่ี  สังคมขาวสารขอมูล  มีความรู
ใหมเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง  มีปญหาและความเปล่ียนแปลงอยูเสมอ  ทํ าใหผูเรียนจํ าเปน
ตองแสวงหาความรู   และเรียนรูอยูตลอดเวลา   รูจักใชเทคโนโลยีและส่ือสารสนเทศ
ตาง ๆ ใหเปนประโยชน

จากอดีตจนถึงปจจุบัน  การจัดกระบวนการเรียนการสอนยังไมเอ้ือตอการพัฒนา
คนใหมีลักษณะ  “มองกวาง  คิดไกล  ใฝรู”  เน่ืองจากการศึกษาในช้ันเรียนไดลอมกรอบ
ตัวเอง  ออกจากชุมชนและสังคม  วิธีการเรียนการสอนยังมุงเนนการถายทอดเน้ือหาวิชา
มากกวาการเรียนรูจากสภาพท่ีเปนจริงและไมเนนกระบวนการท่ีใหผูเรียนไดพัฒนาใน
ดานการคิด  วิเคราะห  การแสดงความคิดเห็น  และการแสวงหาความรูดวยตนเอง  อีก
ท้ังยังขาดการเช่ือมโยงภูมิปญญาทองถ่ินกับเทคโนโลยีท่ีทันสมัยตาง ๆ  เพ่ือใหผูเรียน
สามารถปรับตัวและแกปญหาในการดํ าเนินชีวิตใหเหมาะสมกับบริบททางสังคมและ
สภาพแวดลอม
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ศูนยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (ศูนย พ.คร.) ส ํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาแหงชาต ิ  มีภารกิจในการนํ าแผนงานหลักท่ี ๒ ไปสูการปฏิบัติ  ไดด ําเนินการจัด
ทํ าแผนปฏิบัติการหลักในเร่ืองของการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  การ
ดํ าเนินงานไดเร่ิมจากการวางแผนแนวคิดของกระบวนการเรียนรู  การสรางทฤษฎีการ
เรียนรูเพื่อน ําลงสูการปฏิบัติ  การนํ าเสนอทฤษฎี  การสรุปผลทฤษฎี  การติดตามผลเครือ
ขาย  การประสานงานกับกระทรวง  กรม  กอง  และหนวยงานตาง ๆ ท่ีมีสถานศึกษาใน
สังกัด  การเผยแพรเอกสารและจัดทํ าวิดีทัศน  ตลอดจนการประเมินผล  ท้ังน้ีเพ่ือเตรียม
คนใหสามารถเผชิญกับสถานการณท่ีเกิดข้ึนและเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน  
เพื่อใหผูเรียนไดเรียนอยางมีความสุข  เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรการ
ศึกษาและเอื้อประโยชนแกสังคมไดดี

สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติไดเชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะทฤษฎีรวบ
รวมแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูท้ังของไทยและสากล  นํ ามาจัดสาระ  กระบวนการ  นํ า
เสนอแกศึกษานิเทศก  ผูบริหาร  และคร ู   เพื่อใหบุคลากรแตละคนสามารถไปพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนดวยตนเอง  โดยใชแนวทางและกรอบกิจกรรมท่ีผูเช่ียวชาญ
แตละทฤษฎีไดเสนอแนะไว  แนวคิดและทฤษฎีที่ผูเชี่ยวชาญไดศึกษาและน ําเสนอม ี ๕
ทฤษฎี  ไดแก

๑. ทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความสุข
     ผูชวยศาสตราจารยกิติยวด ี บุญซ่ือ  เปนหัวหนาคณะผูเชี่ยวชาญ
๒. ทฤษฎีการเรียนรูแบบมีสวนรวม

       รองศาสตราจารย ดร.สุมณฑา  พรหมบุญ  เปนหัวหนาคณะผูเชี่ยวชาญ
๓. ทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด
      รองศาสตราจารย ดร.ทิศนา  แขมมณ ี เปนหัวหนาคณะผูเชี่ยวชาญ
๔. ทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย : ศิลปะ  ดนตรี

                 กีฬา
     รองศาสตราจารย ดร.สุกรี  เจริญสุข  เปนหัวหนาคณะผูเชี่ยวชาญ
๕. ทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย : การฝกฝนกาย
     วาจา  ใจ
      ศาสตราจารยกิตติคุณอํ าไพ  สุจริตกุล  เปนหัวหนาคณะผูเชี่ยวชาญ
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ในการพัฒนาทฤษฎีและแนวปฏิบัติเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู  ศูนย พ.คร.
ไดวางแนวทางเพื่อความเขาใจรวมกันของผูเชี่ยวชาญทั้ง ๕ คณะ ดังตอไปน้ี

๑ .การเรียนการสอนเปนกระบวนการท่ีครูและนักเรียนปฏิบัติต อกันเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู  ท้ังครูและนักเรียน มีวิญญาณ มีความรูสึก มีความคิด ความสนใจความ
สามารถของตนเอง ใครเลาจะบงการใหครูสอนตามรูปแบบของผูอ่ืนทุกอยางกาว  ใคร
เลาจะบังคับใหผูเรียนรับรูและรับเอาการส่ังสอนของครูทุกถอยคํ า  ทุกคนตางก็มีความ
คิด  และมีวิธีการของตนเอง

๒. แนวคิดพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนการสอนท้ัง ๕ แนวคิด  ท่ีศูนย พ.คร.
ไดวางไวเปนเพียงจุดเร่ิมตนของการพัฒนาเอกสารทฤษฎี  เม่ือนํ าแนวคิดเหลานี้มาใชใน
เอกสารทฤษฎีแตละดาน  คณะผูเช่ียวชาญจึงตองดึงเขาสูกระบวนการเรียนรูอยางเปน
รูปธรรม

๓. ลักษณะของ “เอกสารทฤษฎี” มิไดมีลักษณะสํ าเร็จและมิใชการคิดขั้นตอน
องคประกอบตาง ๆ เพื่อ “บอกตอ ๆ กันไป”  ประสบการณของการฝกอบรมเก่ียวกับ
หลักสูตรท่ีใชรูปแบบยายไก-แมไก-ลูกไก  ไดแสดงชัดเจนวาไมมีประสิทธิภาพตามที่พึง
ประสงค  ดังน้ัน  เอกสารทฤษฎีและแนวพัฒนาการเรียนรูท่ีสรางข้ึน  จึงมุงเสนอ “แนว
คิดใหม” เก่ียวกับการเรียนการสอน เสนอองคประกอบข้ันตอน  ตลอดจนกระบวนการ
เพื่อใหเกิดผลแกผูเรียน  โดยใหกรอบกวาง ๆ ใหตัวอยางกิจกรรมสาธิตวิธีการ  และ
กระตุนใหผูรับการน ําเสนอทฤษฎีตระหนักในความสํ าคัญของตนสามารถ  ริเร่ิมออก
แบบวิธีการเรียนการสอนในเร่ืองท่ีตนสนใจและมีความถนัดได

๔. กรอบทฤษฎีในเร่ืองของการเรียนรูอยางมีความสุข  การเรียนรูแบบมีสวนรวม
การพัฒนากระบวนการคิด  การพัฒนาสุนทรียภาพ และการฝกฝน กาย วาจา ใจ  นั้น
มิไดตัดตอนแบงแยกกันเด็ดขาด  หากแตมีความเหล่ือมล้ํ าซํ้ าเสริมกันและกันได  เพียง
แตเอกสารทฤษฎีหน่ึง ๆ จะมีจุดเนนเดนชัดในทฤษฎีท่ีมุงหมาย

๕. การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  หมายถึง  การเปล่ียนแปลงคุณภาพการ
เรียนการสอน

-! จากบรรยากาศท่ีอับเฉา  ไปสู  บรรยากาศท่ีแจมใสมีชีวิตชีวา
-! จากการท่ีผูเรียนเปนผูรับ  ไปสู  ผูเรียนเปนผูรวมเรียนรูและไดเรียนรูรวม
กัน
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- จากการจํ ากัดการเรียนเฉพาะในหองเรียน  ไปสู  การขยายวงกวางสูแหลง
เรียนรูเพ่ิมข้ึน

- จากกิจกรรมการเรียนท่ีเฉ่ือยชาซ้ํ าซาก  ไปสู  กิจกรรมการเรียนรูท่ีหลาก
หลาย

- จากการใชส่ือประกอบการบรรยาย  ไปสู  มิติใหมของการใชส่ือท่ีเปน
เคร่ืองมือการเรียนรู

- จากความสัมพันธท่ีเปนปฏิปกษระหวางครูกับนักเรียน  ไปสู  ความเปน
กัลยาณมิตรซ่ึงกันและกัน

- จากการสอบท่ีมีผลเปนการตรีตราสถานะของนักเรียน  ไปสู  การสอบ
เพ่ือเราใหเกิดการใฝรู  และแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  ฯลฯ

ท้ังน้ี   เพ่ือใหผูเรียนมีคุณสมบัติอันพึงประสงคตามท่ีกํ าหนดไวในหลักสูตร
๖. การพัฒนาเอกสารทฤษฎีน้ัน  ผูเช่ียวชาญจะใหแนวทางท่ีประกอบดวยแนวคิด

กวาง ๆ โดยใหแนวคิดพื้นฐาน  การเช่ือมประสานระหวางทฤษฎีและประสบการณการ
จัดกระบวนการเรียนรู  การเสนอจุดเนน และจุดประสงคหลัก  คือการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนอันจะนํ าไปสูคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน

ผูเช่ียวชาญมีเสรีภาพท่ีจะพัฒนาเอกสารทฤษฎีตามลีลา (Style) ของตน  เพื่อใหผู
รับการนํ าเสนอไดรับรูปแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย    เอกสารทฤษฎีจะเสนอทางเลือกท่ี
ผูรับการน ําเสนอจะประยุกตสรางสรรคใหเหมาะกับ วัย-ชวงอายุ-ช้ันเรียน และวิชาท่ีตรง
กับสายงาน และความสนใจของตน

คณะผูเชี่ยวชาญไดพัฒนาเอกสารทฤษฎีและดํ าเนินการนํ าเสนอทฤษฎีแกคณะผู
บริหาร  ศึกษานิเทศก และครู จาก ๕ หนวยงาน คือ ส ํานักงานคณะกรรมการการประถม
ศึกษาแหงชาติ  กรมสามัญศึกษา  ส ํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  ส ํานักการ
ศึกษา กรุงเทพมหานคร และส ํานักบริหารการศึกษาทองถ่ิน  กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย (เทศบาล)  โดยเสนอทฤษฎีละ ๒ รุน ๕ ทฤษฎี รวม ๑๐ รุน  มีผูได
รับความรูท้ังส้ิน ๔๘๘ คน ในการใหความรู  จะไมใชวิธี “แมไก  ลูกไก”  แตจะให
ทฤษฎ ี เน้ือหาสาระ  ตลอดจนตัวอยางกระบวนการ  แลวใหศึกษานิเทศก  ผูบริหาร และ
คร ู  นํ าไปพัฒนาวิธีการข้ึนเองเพ่ือท่ีจะนํ าไปถายทอดแกครูผูสอนตอไป  นอกจากน้ีผู
เชี่ยวชาญทฤษฎีการเรียนรูแตละทฤษฎีไดรับการติดตอจากหนวยงานทางการศึกษาหลาย
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แหง  ใหน ําทฤษฎีไปเผยแพร  จํ านวนผูไดรับการเผยแพร ทฤษฎีการเรียนรู (การเขารับ
การนํ าเสนอทฤษฎีดวยตนเอง และไดรับความรูเก่ียวกับแนวคิดทฤษฎี) จนถึงวันท่ี ๒๐
มิถุนายน ๒๕๔๐ มีจํ านวนท้ังส้ิน ๑,๗๓๙ คน

ในดานคุณภาพของทฤษฎีการเรียนรูท้ัง  ๕ ทฤษฎี  ที่ผูเชี่ยวชาญไดพัฒนาขึ้น
ศูนย พ.คร. ไดเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิ  จํ านวน ๑๐ คน  แสดงความคิดเห็น  โดยประเมิน
จากการอานเอกสารทฤษฎีตัวอยางกิจกรรม  และเขารวมสังเกตวิธีการนํ าเสนอทฤษฎี
ของผูเชี่ยวชาญ  มีขอสรุปคือ  ผูทรงคุณวุฒิสวนใหญแสดงความพึงพอใจในการนํ าเสนอ
ทฤษฎีในระดับมากถึงมากท่ีสุด  และไดใหขอสังเกตเพิ่มเติมในแตละทฤษฎ ี  คือ  ยุทธ
ศาสตรในการนํ าเสนอทฤษฎีและกระบวนการเรียนรูแกผูบริหาร  ศึกษานิเทศก และครู
เปนสิง่ท่ีถูกตอง  แตตองใชเวลาท่ีจะใหถึงตัวครูและนักเรียน ในสวนของเน้ือหาทฤษฎี
ผูทรงคุณวุฒิสวนใหญประเมินคาวามีความถูกตอง  แตควรมีการนํ าเสนอในลักษณะท่ี
เปนรูปธรรมใหมากข้ึนเชน  ใชวีดิทัศนประกอบในการนํ าเสนอเพ่ือใหรวดเร็วข้ึนและ
ทันกับเหตุการณท่ีจะใหครูไดนํ าไปใช  ในขณะเดียวกันผูทรงคุณวุฒิมีความหวงใย
บุคลากรท่ีอยูในสวนภูมิภาค  ควรจะไดรับการนํ าเสนอทฤษฎีการเรียนรูอยางท่ัวถึง เปน
การขยายผลการนํ าทฤษฎีการเรียนรูไปใชใหกวางขวางมากย่ิงข้ึน

นอกจากน้ีการประเมินผลทฤษฎีจากผูเขารับการนํ าเสนอฯ  มีขอสรุปวาผูเขารวม
กิจกรรมการนํ าเสนอทฤษฎีการเรียนรูแทบทุกทาน  มีความพึงพอใจในความรูและตัว
อยางกิจกรรมท่ีไดรับในระดับมาก – มากท่ีสุด และจะน ําไปปรับใชในหนวยงานของตน
และไดเสนอแนะใหเผยแพรทฤษฎีการเรียนรูไปยังหนวยงานทางการศึกษาท่ีมีสถาน
ศึกษาในสังกัดใหมากข้ึน

ในปงบประมาณ ๒๕๔๑ ศูนยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  ส ํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาแหงชาติไดพัฒนาตัวบงชี้ที่แสดงวา  กระบวนการเรียนการสอนได
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  เอกสารน้ีไดอธิบายพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ๙ ขอ และ
พฤติกรรมการสอนของครู ๑๐ ขอ  เพ่ือใชเปนเกณฑในการประเมินคุณภาพของ
กระบวนการเรียนการสอน  ตัวบงช้ีดังกลาวน้ีเปนพฤติกรรมท่ีวิเคราะหจากสาระทฤษฎี
การเรียนรูทั้ง ๕ ทฤษฎี  ผานการกล่ันกรองและวิจารณจากผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญ
ดานการเรียนการสอน  จนม่ันใจไดวาสามารถใชเปนเกณฑกลางเพ่ือการนํ าสูการปฏิบัติ
ไดจริง
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ตวับงชี้การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางมีดังนี้
ตวับงชี้การเรียนของนักเรียน

๑. นกัเรยีนมีประสบการณตรงสัมพันธกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒. นักเรียนฝกปฏิบัติจนคนพบความถนัดและวิธีการของตนเอง
๓. นักเรียนทํ ากิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูจากกลุม
๔. นักเรียนฝกคิดอยางหลากหลายและสรางสรรคจินตนาการ  ตลอดจนไดแสดงออก
      อยางชัดเจนและมีเหตุผล
๕. นกัเรยีนไดรับการเสริมแรงใหคนหาค ําตอบแกปญหาท้ังดวยตนเอง และรวมดวย
      ชวยกัน
๖. นกัเรยีนไดฝกคน  รวบรวมขอมูลและสรางสรรคความรูดวยตนเอง
๗. นักเรียนเลือกท ํากิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง
      อยางมีความสุข
๘. นกัเรียนฝกตนเองใหมีวินัยและรับผิดชอบในการท ํางาน
๙. นักเรยีนฝกประเมิน  ปรับปรุงตนเองและยอมรับผูอื่น  ตลอดจนสนใจใฝหาความรู
     อยางตอเนื่อง

ตวับงชี้การสอนของครู
๑. ครูเตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการ
๒. ครจัูดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่ปลุกเรา จูงใจและเสริมแรงใหนักเรียนเกิดการ
      เรียนรู
๓. ครูเอาใจใสนักเรียนเปนรายบุคคล และแสดงความเมตตาตอนักเรียนอยางทั่วถึง
๔. ครจัูดกจิกรรมและสถานการณใหนักเรียนไดแสดงออกและคิดอยางสรางสรรค
๕. ครสูงเสริมใหนักเรียนฝกคิด ฝกทํ า และฝกปรับปรุงตนเอง
๖. ครสูงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม พรอมทั้งสังเกตสวนด ีและปรับปรุง
     สวนดอยของนักเรียน
๗. ครูใชส่ือการสอนเพ่ือฝกการคิด การแกปญหา และการคนพบความรู
๘. ครใูชแหลงเรียนรูที่หลากหลายและเชื่อมโยงประสบการณกับชีวิตจริง
๙. ครูฝกฝนกิริยามารยาทและวินัยตามวิถวัีฒนธรรมไทย
๑๐. ครูสังเกตและประเมินพัฒนาการของนักเรียนอยางตอเนื่อง



๑๐

ศูนยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  ส ํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหง
ชาติ มีความหวังวาการท่ีมีตัวบงช้ีพฤติกรรมการเรียนของผูเรียนและพฤติกรรมการสอน
ของผูสอน อยางชัดเจนเชนน้ี  จะทํ าใหผูท่ีเก่ียวของทุกฝายของกระบวนการเรียนการ
สอนไดพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองเพ่ือใหบรรลุสถานการณท่ีบงช้ีไวได

การเรียนรูมิใชเปนเพียงการเรียนเพื่อรูแตเปนการเรียนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ  
เรียนเพ่ือรูจักตนเอง  เรียนเพ่ือรูจักและอยูรวมกับผูอ่ืนได  เรียนเพ่ือจะเปนคนเกง คนดี
คนมีความสุข การเรียนรูจึงเร่ิมตนเม่ือกอเกิดชีวิตและดํ าเนินไปจนกวาจะส้ินชีวิต

ดังนั้น เพียงการปรับปรุงเทาน้ันยังไมเพียงพอ  จํ าเปนตองมีการปฏิรูปการเรียนรู
ทั้งดานแนวคิด แนวทาง และแนวการปฏิบัติทุกข้ันตอน

เพ่ือคุณภาพของคนไทยและความเจริญไพบูลยของประเทศไทย

ผูเขียน
ศาสตราจารยสุมน  อมรวิวัฒน  ศาสตราจารยกิตติคุณ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผูเช่ียวชาญและท่ีปรึกษาศูนยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ส ํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ



๑๑

การ  เรียนรูอยางมีความสุข

กิติยวดี  บุญซ่ือ ปตินันท   สุทธสาร
สุนทร    ชวงสุวนิช วิภา   ตัณฑุลพงศ

องคประกอบท่ีชวยใหการเรียนของเด็ก ๆ ด ําเนินไปอยางมีความสุข
ประกอบดวยแนวคิดสํ าคัญ ๖ ประการ คือ

๑. เด็กแตละคนไดรับการยอมรับวาเปนมนุษยคนหน่ึงท่ีมีหัวใจ และ
สมองเด็กเหลาน้ีควรจะมีสิทธ์ิท่ีจะเปนตัวของเขาเองท่ีไมเหมือนใคร  มีเอก
ลักษณเฉพาะตัว มีความคิด  มีความสนใจ  ในสิ่งตาง ๆ มีความรูสึก  รัก  โกรธ
เสียใจ หรือดีใจ เชนเดียวกับผูใหญตัวโต ๆ มีความสามารถเฉพาะตัว  มีจุดเดน
จุดดอย  ท่ีแตกตางไปจากคนอ่ืน  มีสิทธ์ิไดรับการปฏิบัติจากผูใหญอยางมนุษย
คนหนึ่ง  ท่ีสํ าคัญท่ีสุด คือ เด็กไมใชทาสรองรับอารมณของใคร  เขาควรจะไดมี
โอกาสเลือกเรียนตามความถนัด  และความสนใจของเขา  เขาควรจะไดมีโอกาส
เลือกอนาคตของเขาเอง  ผูใหญไมวาจะเปนพอ  แม  คร ู  หรือวงศาคณาญาติ
ควรจะเปนเพียงผูใหคํ าปรึกษาไมใชผูออกค ําสั่ง  และใหค ําแนะนํ า ไมใชบงการ
การตัดสินใจเลือกการเรียนเพ่ือดํ าเนินชีวิตของเขา  ควรจะเปนสิทธ์ิโดยชอบ
ธรรมของเขา

ไมวาเด็กหรือผูใหญยอมมีหัวใจท่ีจะรัก โกรธ เกลียด ดีใจ ผิดหวัง เศราใจ
ภูมิใจ เกลียดชัง หรือขมขื่น ข้ึนอยูกับเหตุการณและสภาวะท่ีเขาไดประสบ

ถาเปนเหตุการณที่ดี เขาก็มีความสุขใจ
ถาเปนเหตุการณที่ราย เขาก็มีความทุกขใจ

เมื่อเด็กแตละคนไดรับการยอมรับวาเปนมนุษยคนหนึ่งท่ีมีหัวใจและ
สมองเพียงแตออนเยาวกวาผูใหญท้ังหลาย  เขายอมตองการท่ีจะมีความสุขใน
ชีวิต  ความตองการของเขาอาจเปนเพียงเร่ืองพ้ืน ๆ ไมซับซอน  เขาตองการชีวิต
ท่ีราเริง  สนุกสนาน  แจมใส  ตองการมีจิตใจท่ีเบิกบาน  สดชื่น  มีรางกายแข็ง



๑๒

แรง  มีพลังท้ังทางกายและใจ ท่ีจะพัฒนาตัวเองไปสูความมีศักยภาพทางการคิด
และสติปญญา  มีสุขภาพจิตที่ด ีและมีความหวังในชีวิต

ความทุกขของเดก็เกิดจากอะไร
อาจจะแบงงาย ๆ ไดวา มาจากสาเหตุ ๒ ประการคือ

จาก  ตัวเด็กเอง  หน่ึง
และจาก  สภาพแวดลอม  อีกประการหน่ึง

ความทุกขเหลาน้ี  หากไมไดรับการชวยเหลือ  เม่ือสะสมมากเขาอาจกลายเปน
ปมดอย  ทํ าใหเกิดความไมมั่นใจ  หวาดกลัว  ขมขื่น และอาจน ําไปสูความโกรธ และ
อยากทํ าอะไรรุนแรงเพื่อความสะใจ

ใครเลาจะกลาบอกวา
ครูครับ  ผมมีความทุกข
ครูขา  ชวยหนูดวย

แตเขาก็ตองการใหครูมองเห็น  เขาใจเขา  ใหโอกาสเขา  และใหกํ าลังเขาท่ีจะ
สรางความม่ันใจใหตนเองเพ่ือจะกลาเผชิญกับส่ิงตาง ๆ อยางม่ันใจ

ความทุกขจากสภาพแวดลอม  โดยเฉพาะบุคคลท่ีอยูรอบตัวเด็ก  ถาแตละคนรูจัก
เอาใจเขา  มาใสใจเรา  โลกน้ีก็จะมีแตความสุข

ถาเติม  ความรัก  ใหเขา เราจะได  ความรัก  คืนมา
ถาเติม  ความโกรธ  ใหเขา เราจะได  ความโกรธ  คืนมา
คนเรามีหัวใจ  มีความรูสึกเหมือน ๆ กันทุกคน  ตางกันที่แตละคนมีความชอบ

ความถนัด และความสามารถเฉพาะตน
หากเราจะทึกทักเอาวา  ทุกคนมีทุกอยางเหมือนกัน  ควรจะทํ าทุกอยางไดเทา

เทียมกันเปนขอสรุปท่ีเปนไปไมได
ฝเทาท่ียางกาวของแตละคน  แตกตางกันฉันใด  เด็กแตละคน  ยอมมีพัฒนาการ

เฉพาะตนแตกตางกันไป  ฉันน้ัน



๑๓

หากครูชอบรับประทานกลวย  แลวไปบีบบังคับเด็กใหรับประทานกลวยตามครู
เพราะเปนสิ่งที่ด ี อรอย  ราคาถูก  แตเด็กไมชอบกลวยเลย  เม่ือถูกบีบบังคับใหรับ
ประทานใหหมดทั้งผล  ยอมจะทํ าใหเด็กเกิดความทุกขขึ้นมาได

ถาผูใหญถูกบังคับอยางท่ีเด็กโดนบาง  ผูใหญทานน้ันจะรูสึกอยางไร
เพราะความแตกตางของเด็กแตละคนนี้แหละ  ท่ีทํ าใหเกิดความเปน  “เฉพาะตัว”

ขึ้นมา  เด็กทุกคนยอมจะมีเอกลักษณเฉพาะตัวท่ีไมเหมือนใคร

๒. ครู  มีความเมตตา  จริงใจ  และออนโยนตอเด็กทุกคนโดยทั่วถึง  มคีวามเขา
ใจในทฤษฎีแหงพัฒนาการตามธรรมชาติของเด็กทุกคน  เขาถึงความรูสึกละเอียดออน
ความคิดอันไรขอบเขต และความฝนอันกวางไกลของเด็กแตละคน  และเปดโอกาสให
เขาไดสานความฝน  และด ําเนินไปตามความใฝฝนน้ันจนบรรลุเปาหมายของชีวิต  ครู
ควรจะใหความเอาใจใสตอเด็กทุกคนเทาเทียมกัน ไมเลือกช้ันวรรณะ ไมเลือกท่ีรักมักท่ี
ชัง  มีความยุติธรรม  สมํ ่าเสมอ  มีความยุติธรรมและวางตนเปนแบบอยางท่ีดี  มีอารมณ
มั่นคง  สดชื่นแจมใส  มีส ํานึกในการเปนผูให  มีการเตรียมตัวเพ่ือการสอนใหมีคุณภาพ
อยูเสมอ  มีความเสียสละและอดทน  มีความมุงม่ันท่ีจะชวยเด็กใหรูจักตัวเอง  รูจักแก
ปญหา  และเรียนรูวิธีท่ีจะนํ าตัวเองไปสูความเจริญรุงเร่ืองอยางมีสติและเพียบพรอมดวย
คุณธรรม

นักเรียนอยากไดครูอยางไร?
ถานํ าค ําถามน้ีไปถามเด็กอนุบาล  ค ําตอบท่ีจะไดรับอาจไดแก

สวย
ใจดี เลานิทานเกง
ใจเย็น รองเพลงเกง
พูดเพราะ ยิ้มแยมแจมใส
แตงตัวดี เก็บความลับของนักเรียนได

ถาถามเด็กประถม  คํ าตอบคงจะเหมือนเด็กอนุบาลหลายขอ  และอาจจะเพิ่ม
สอนเกง



๑๔

ยุติธรรม ออนโยนกับนักเรียน
มีอารมณขัน ชวยเหลือนักเรียนทุกคน
ใหกํ าลังใจนักเรียน เอาใจใสนักเรียนอยางท่ัวถึง

ถาถาม  เด็กมัธยมศึกษา  ค ําตอบท่ีเพ่ิมข้ึนมาอาจจะเปน
มีรสนิยม เขาสอนตรงเวลาและสม่ํ าเสมอ
เขาใจนักเรียน เปนแบบอยางท่ีดี  มีคุณธรรม
จริงใจกับนักเรียน เห็นนักเรียนเปนมนุษยคนหน่ึง

ครู  คือผูท่ีรับชวงการอบรมเล้ียงดูเด็ก ตอจากพอแม โดยแบงภาระหนาท่ีกัน
พอแม ดูแลใหท่ีอยูท่ีกิน ใหความรักและอบอุน ใหความรูเก่ียวกับชีวิตและความ
เปนอยู
ครู  ดูแลใหความรู ใหโอกาส ใหความเขาใจ ใหอภัยและใหศรัทธาตอโลกมนุษย
พอแม  ดูแลอยูท่ีบาน
ครู  ดูแลอยูท่ีโรงเรียน
ถาพอแมและคร ู  จับมือกัน  เขาใจกัน  พูดภาษาเดียวกัน  เด็กก็มีความสุข สดชื่น
ราเริง
ถาพอแมและคร ู หันหลังใหกัน คิดกันคนละอยาง พูดกันคนละเร่ือง แคลงใจกัน
เดก็ก็มีความทุกข เศราและสับสน

พอแมออนโยน ครู  นุมนวล เด็ก  สุขใจ  และแจมใส
พอแมเขมงวด ครู  ดุ เด็ก  เสียใจ  และหดหู
พอแม  ยุติธรรม ครู  ยุติธรรม เด็ก  เชื่อมัน  และสบายใจ
พอแม  ลํ าเอียง ครู  ลํ าเอียง เด็ก  สับสน  และหงุดหงิด
เมื่อเด็กอยูท่ีบานมีทุกขก็หันไปหาพอแม
เมื่อเด็กอยูท่ีโรงเรียนมีทุกขก็หันไปหาครู  เม่ือเด็กมีทุกขจากทางบานก็หวังพ่ึงครู



๑๕

ครู  คือผูที่รํ ่าเรียนมาเพ่ือจะใหความรูแกเด็กดวยวิธีการอันชาญฉลาดและนาสน
ใจ  ใหความเปนมิตร และใหหลักในการดูแลตัวเอง

เดก็จะมีความสุขเม่ือไดเรียนกับครูท่ีเขาใจเขา  รวมคิดไปกับเขา  และสามารถจูง
ใจเขาใหต่ืนเตนไปกับบทเรียนแตละบท  ใหสนุกกับกิจกรรมแตละข้ันตอน  ใหเขามี
กํ าลังใจที่จะแสวงหาความรูใหม ๆ มาแลกเปล่ียนกัน  และใหมีความรักตอส่ิงท่ีเรียน  ตอ
เพื่อน  ตอครู  และตอธรรมชาติท่ีแวดลอม  ใหมีศรัทธาตอการดํ ารงชีวิต และใหรูจัก
สรางความหวัง  เพื่ออนาคตของตน

ครูจึงตองมี  ศาสตร  คอืความรูพื้นฐานในเรื่องตาง ๆ มากพอท่ีจะถายทอดใหเด็ก
ไดตามวัยของเขา  และยังตองม ี  ศิลป  คือวิธีการท่ีจะถายทอด  ซ่ึงจะข้ึนอยูกับสภาวะ
และวุฒิภาวะของผูเรียน  ในรูปแบบของกิจกรรมท่ีหลากหลาย  นอกจากน้ันยังตองมี  ใจ
ท่ีรักในความเปนครู  รักในส่ิงท่ีสอน  และรักผูเรียน  มีจิตสํ านึกในบทบาทและหนาท่ี
ของตน

ครูท่ีมีคุณภาพ  จึงตองมีคุณสมบัติท้ัง ๓ ประการน้ีอยูในตัว  จึงจะสรางศรัทธา
และทํ าใหนักเรียนเห็นคุณคาของการเรียนได

คุณสมบัติเหลาน้ี  หากมีอยูในครูทานใด  ยอมจะเปนท่ีรักของนักเรียน  และ
ประสบความสํ าเร็จอยางสูงในการสอน

โรงเรียนจะดีหรือไม ขึน้อยูกับครู
เด็กจะมีความสุขหรือไม ข้ึนอยูกับครู

ในความเปนจริง  เด็กพรอมท่ีจะรักครูอยูแลว  ขอเพียงใหเขาไดสัมผัสวา
ครู รักและเมตตาเขาเสมอ
ครู หวังดีและจริงใจกับเขา
ครู ต้ังใจใหความรูแกเขา
ครู มีวิธีสอนที่ผูกใจเขาได
ครู ใชค ําพูดที่ไพเราะกับเขาเสมอ
ครู มีส ํานึกของความเปนผูใหมากกวาผูรับ
ครู เปนกัลยาณมิตรกับเขา
ครู มคีวามยุติธรรม และ



๑๖

ครู มมีโนธรรมและสํ านึกในความเปนครู
เดก็อยากจะขอวา
ใหความรักแกเขา  เพ่ือเขาจะไดรับคนอ่ืนเปน
ใหความสุขแกเขา  เพื่อชีวิตที่ชุมชื่น  และมีความหวัง

เด็กขอเพียงแคนี้คุณครูใหไมไดหรือ
ครูมีบทบาทมากในการชวยผอนคลายหรือปลุกเราความวิตกกังวลของเด็ก
เมื่อเด็กมีปญหาท่ีโรงเรียน  เขายอมตองการความเห็นอกเห็นใจจากครู  ตองการ

ไดยินคํ าพูดท่ีทํ าใหเขาชื่นใจ  มีความรูสึกท่ีดีข้ึน  ลดความวิตกกังวล และเพิ่มความมุง
ม่ันท่ีจะทํ าส่ิงท่ีดีท่ีสุด

ค ําพูดทุกค ําของคร ู  จะโดยต้ังใจหรือไมก็ตาม  จะตองอารมณชนิดใดก็ตาม  มี
ผลอยางย่ิงตอความรูสึกของเด็ก

เด็กจะรูสึกสบายใจและคลายกังวล  เมื่อไดฟง
ค ําพูดที่แสดงความเห็นอกเห็นใจ  และ

เขาใจเขา
เดก็จะรูสึก  โกรธ  หรือทอแท  เมื่อไดฟงค ําพูด
ท่ีปราศจากความเมตตา  ประหน่ึงวา
ความผิดของเขาเปนมหันตโทษ
เด็กแมจะยังเล็ก  แตก็มีความรูสึก

ย่ิงเขาโตข้ึนมา  ความรูสึกจะย่ิงรุนแรงข้ึน
ปฏิกิริยาตอบโตก็แรงข้ึน

คํ าพูดของพอแม หรือครูมีผลตอเด็ก เก่ียวกับการสรางภาพพจนของตัวเด็กเอง
ทุกคร้ังท่ีคํ าพูดไมวาจะเปนดานลบหรือดานบวก  ผานจากปากออกไปสูหูเด็ก  คํ าพูด
เหลาน้ันจะเขาไปฝงอยูในจิตใตสํ านึก และรอจังหวะท่ีจะสงขาวสารน้ีไปสูสมองหรือ
รางกาย

ถาค ําพูดดี เด็กจะรูสึกดีกับตัวเอง และปฏิกิริยาด ีๆ  จะปรากฏออกมา
ถาค ําพูดราย  เด็กจะรูสึกวา ตัวเองเปนคนไมดี และแสดงอาการท่ีทํ าใหเขายิ่ง

ย่ํ าแยลงไปอีก



๑๗

คํ าพูดท่ีเปยมดวยเมตตาของครู คือนํ้ าทิพยชะโลมใจ
แมเขาจะผิดพลาดไป  แตถาครูใชค ําพูดท่ีทํ าใหเขารูวา ถึงเขาผิด ครูก็ยังรัก และ

หวังท่ีจะเห็นเขาแกตัวใหม และเปล่ียนความรูสึกอยากทํ าสิ่งไมดีนั้นเสีย
เวลาท่ีนักเรียนรูสึกผิดหวัง ทอแท และหมดก ําลังใจ เชน สอบไดคะแนนไมดี

ทํ างานผิดพลาด
โกรธกับเพื่อน หรือถูกกลาวหาผิด ๆ ส่ิงท่ีจะปลอบประโลมจิตใจไดดีท่ีสุด คือ

ความรูสึกวามีคนเขาใจ เพื่อนเขาใจ ก็ยังเศราสลดหดหูอยู แตก็อาจนอยใจครู หรือพอแม
ถาครูเขาใจ  จิตใจเขาจะรูสึกชุมช่ืน  เบิกบาน  และเกิดความหวัง  เกิดกํ าลังใจท่ี

จะปรับปรุงแกไข  ขอบกพรองน้ัน แตอาจยังนอยใจ  พอแมอยู
ถา  เพื่อน  คร ูและพอแมเขาใจ  เขาจะมีความสุขที่สุด
ความสุขเพียงแคนี้  เราใหลูกศิษยของเราไมไดหรือ
๓. เดก็เกิดความรัก  และภูมิใจในตนเอง  รูจักปรับตัวไดทุกท่ี  ทุกเวลา  รูจักตัว

เอง  เห็นคุณคาของชีวิตและความเปนมนุษยของตน  รับรูความหมายของการมีชีวิตอยู
ยอมรับท้ังจุดดีและจุดดอยของตนเอง และคิดหาวิธีปรับปรุงแกไขเขาใจธรรมชาติของ
ความเปล่ียนแปลงและรูวิธีปรับตนเองใหอยูในสภาพแวดลอมน้ัน ๆ  ไดโดยไมเสียสุข
ภาพจิต  รูจักเกรงใจและใหเกียรติผูอ่ืน  มีเหตุผล  และใจกวางพรอมท่ีจะดํ าเนินชีวิตใน
บทบาทของผูใหญที่มีความรับผิดชอบ

“เราทุกคนตองการความรูสึกท่ีวา  ตัวของเรามี
ความสํ าคัญ   มีคุณคา    มีความสามารถในการกระทํ า
สิ่งตาง ๆ ไดดวยตัวเอง  โดยไมตองรอพ่ึงผูอ่ืน   ความ
รูสึกท่ีเราตองการลึก ๆ นี้    อาจเรียกเปนภาษาอังกฤษ
ไดวา  Esteem Need     ความตองการท่ีสํ าคัญน้ีจะเกิด
ขึ้นได  เม่ือเราไดคิดเอง ตัดสินใจเอง และไดมีโอกาส
ลงมือทํ าอะไร ๆ ดวยตัวเอง  พรอมกับมีโอกาสไดรับ
ผิดชอบในส่ิงท่ีตัวเองไดทํ าลงไป”

ขอความขางตนตัดตอนมาจาก  บทความในหนังสือ  “สวรรคมีตา”  หรือ  “สู
ชีวิตดวยจิตวิทยา ชุดท่ี 4”  ของเกียรติวรรณ  อมาตยกุล (๒๕๓๖)



๑๘

ความภูมิใจของเราจะเกิดขึ้น  เม่ือเราไดแสดงความสามารถบางส่ิงบางอยางใหผู
อ่ืนไดรับรู

เด็กอนุบาล  ภูมิใจมากเม่ือแกวงชิงชาไดเอง  จึงตองเรียกแมใหมามองดูเขาน่ัง
ชิงชา

เดก็ประถม  ภูมิใจมาก  เม่ืองานกลุมเร่ือง  “ภูเขาไฟ”  ของเขาไดรับค ําชมเชย  แม
ภูเขาไฟจะไมเหมือนของจริงนัก  แตความคิดที่ท ําใหเกิดกลุมควันพวยพุงออกมาทาง
ปลองภูเขาไฟ  เปนประสบการณท่ีนาต่ืนเตน และเปนความส ําเร็จที่เขาภาคภูมิใจ

การไดทํ าสิ่งที่ตนชอบและถนัดและเมื่อประสบความสํ าเร็จยอมนํ าความภาคภูมิ
ใจมาใหตัวเอง  นักกีฬาท่ีไดรับเหรียญรางวัล  ยอมภูมิใจในความสามารถของเขาและเกิด
กํ าลังใจท่ีจะพัฒนาฝมือของตัวเองใหกาวหนาข้ึนไปอีก

งานใดท่ีเราทํ าแลวเกิดความภาคภูมิใจเราก็มักจะรักงานน้ัน    และอยากทํ าใหดี
ย่ิง ๆ ขึ้นไปอีก

เมื่อเรารักงานน้ัน  ก็ยอมรักผูรวมงาน (ซ่ึงรวมท้ังตัวเองดวย) แลวแผขยายไปถึงผู
อ่ืน  กลุมอ่ืน  อยากใหเขาประสบความส ําเร็จบาง

ใครก็ตามเม่ือทํ าอะไรแลว  เกิดความผิดพลาด  ประสบความลมเหลว  ไมส ําเร็จ
ยอมจะเกิดความรูสึก  ทอแท  เบ่ือหนาย  ไมอยากคิดอะไรใหม ๆ  ไมอยากทํ าอะไรอีก
และเร่ิมมองโลกในแงราย  มองเพ่ือนรวมงานอยางไมเปนมิตร  มองคนรอบขางอยาง
ระแวง  นานไปก็ครุนคิดที่จะแกแคน  เอาชนะ  แมในทางท่ีไมเหมาะสมก็ไมเกรงกลัว
เพียงเพื่อใหชนะเขาเทานั้น

ภาระอีกประการหน่ึงของครู  ก็คือการชวยใหเด็กไดคนพบความสามารถของเขา
และเปดโอกาสใหเขาไดแสดงความสามารถนั้น ๆ ออกมา

ทานสาทิศ  กุมาร  ไดเปรียบเทียบนักเรียนหรือนักศึกษาไววา  เปนเสมือนเมล็ด
พันธุรอการเจริญเติบโต  เปนเมล็ดพันธุท่ีมีขอมูลตาง ๆ  ท่ีพรอมจะเติบโตเปนตนไม
ทานกลาววา  หนาท่ีของครู  คือ เปนคนสวนท่ีจะปลูกตนไมเหลาน้ัน ใหดิน ใหนํ ้า และ
ทุกส่ิงท่ีเหมาะท่ีควรแกเมล็ดพืชน้ัน  เพ่ือทุกส่ิงท่ีอยูในเมล็ดพันธุน้ันไดเติบโตข้ึนมา
เปนตนไมท่ีงดงามและสมบูรณ



๑๙

การที่ครูชวยใหเด็กคนพบความสามารถของเขาเอง  นอกจากจะสรางความภูมิใจ
ใหเขาแลว ยังชวยใหเขาไดรูจักตัวเองมากข้ึน  เห็นคุณคาของตัวเอง และรักตัวเองมาก
ขึ้น  เกิดภาพพจนท่ีดีตอตัวเอง  ในขณะเดียวกันก็เกิดความเห็นอกเห็นใจผูท่ียังไม
ประสบความสํ าเร็จ และอยากจะชวย  บางคร้ังถึงกับไปทํ าให  ซ่ึงครูตองสังเกต และหา
ทางดึงเขาออกมาเสีย  เพื่อใหเพื่อนคนนั้นทํ าไดดวยตัวเอง

เพราะความภูมิใจ  ถามีมากไปก็เปนโทษ  ทํ าใหเกิดความหลงตัวเอง และดูถูกผู
อ่ืน เชน  เด็กบางคนท่ีทํ างานของตัวเสร็จแลว ก็พยายามจะไปชวยเพื่อน  แตอาจจะมีค ํา
พูดบางค ําท่ีทํ าใหเพื่อนทอแทได

ส่ิงท่ีเปนคุณอนันต  อาจเปนโทษมหันตไดเหมือนกัน
หนาท่ีของครู  นอกจากจะสรางใหเด็กเกิดความรูสึกท่ีดีตอตัวเองแลว  ยังจะตอง

สรางความรูสึกท่ีดีตอคนอ่ืน และสรางความรูสึกท่ีดีท่ีคนอ่ืนมีตอตนเอง
เพื่อวา เขาจะไดสรางมิตรภาพกับผูอื่น  รูจักระมัดระวังคํ าพูดท่ีจะทํ าใหผูอื่นเสีย

ใจ หรือไมสบายใจ ค ําแนะนํ าท่ีออนโยนของครู จะชวยใหเขาไดคิด และพยายามเลียน
แบบ  จากนั้นเขาจะคอย ๆ เรียนรูการปรับตัวใหเขากับเพ่ือน ๆ     และกับสถานการณ
ตาง ๆ ไดอยางนาชื่นชม

๔. เด็กแตละคนไดมีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ  เพื่อจะได
คนพบความสามารถของตนเองซ่ึงซอนเรนรอการพัฒนาอยู  มีกํ าลังใจท่ีจะตอเติมความ
ฝนของตนใหสมบูรณ ไดรับรูวาวิทยาการแขนงตาง ๆ จะเปนประโยชนท้ังน้ัน  ถาเขาใส
ใจ มุงม่ัน ใหเขาไดมีโอกาสเรียน เพ่ือรูอยางลึกซ้ึงและกวางไกล (Learn to Know) เรียน
ใหเขาใจและทํ าได  รูเคล็ดลับของการทํ าสิ่งตาง ๆ ใหประสบผลสํ าเร็จ (Learn to Do)
และเรียนจนรูจักและเขาใจวิธีคิดและปฏิบัติของคนในอาชีพนั้น ๆ เสมือนเปนคนท่ีอยู
ในอาชีพนั้นจริง ๆ (Learn to Be) ท้ังยังสามารถน ําความรูท่ีไดรับน้ันมาประยุกตเขากับ
ตัวเองไดอยางกลมกลืนและสรางสรรค  เพื่อความสุขของตนเองและคนรอบขาง

เมื่อเด็กมาโรงเรียนน้ัน เมล็ดพันธุแหงการเจริญเติบโตของเขาเร่ิมพัฒนาข้ึนแลว
เด็กแตละคนจึงมีความแตกตางกัน  ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอม  การอบรมเล้ียงดู และเมล็ด
พันธุวิเศษท่ีติดตัวเขามาต้ังแตเกิด

เมื่อเขาเติบโตข้ึน  เมล็ดพันธุหรือความสามารถพิเศษเหลาน้ันก็จะเร่ิมขยายตัว
และแสดงออกมา  หากเขาไดรับโอกาส จังหวะ และแรงกระตุนท่ีเหมาะสม  ในท่ีสุด



๒๐

ความสามารถ หรืออีกนัยหน่ึง ความถนัดและความสนใจพิเศษของเขาก็จะปรากฏเดน
ขึ้น  เปนลํ าดับ

ความถนัดและความสนใจของเด็กแตละคนจะแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับพันธุ
กรรม สภาพแวดลอม โอกาสและจังหวะท่ีเขาไดรับ  ซึ่งจะคอย ๆ แสดงออกเม่ือไดรับ
การสนับสนุน หนาท่ีของครู คือ  หาความสามารถพิเศษของเด็กแตละคนใหพบ  ซ่ึงจะ
ไมยากเลย  ถา …

ถาเพียงครู ถาม ครูจะทราบ
ถาเพียงครู ดู ครูจะรู
ถาเพียงครู สงัเกต ครูจะเห็น
ถาเพียงครู ฟง ครูจะเขาใจ

การเปดโอกาสใหเด็กไดทํ าอะไรตามที่ตนชอบ  และมีความถนัด  เทากับเปนการ
สงเสริมศักยภาพท่ีมีอยูในตัวเด็กใหปรากฏออกมา  การปดก้ันโอกาสของเด็กเหมือน
ปลอยเพชรใหอยูในตม  ไมมีโอกาสท่ีจะฉายแสงแวววาว

นักเลนบอนไซจะปลูกตนไมไวในกระถางที่ถูกบังคับใหตนไมเติบโตในวงจ ํากัด  
ถาครูสอนเด็กใหอยูแตในวงจํ ากัด  เด็กก็จะเติบโตเหมือนบอนไซ

การจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายใหเด็กไดเลือกทํ าตามท่ีเขาชอบ  และสนใจ  จะชวย
ใหเขาไดพัฒนาตัวเองในดานนั้น ๆ ไดมากขึ้น

๕. บทเรียนสนุก  แปลกใหม  จูงใจใหติดตามและเราใจใหอยากคนควาหาความรู
เพิ่มเติมดวยตนเองในสิ่งที่สนใจ  รูจักคิดและพัฒนาความคิดจากความรูที่ไดรับ  ขยายวง
ไปสูความรูใหมเกิดความอยากรูอยากเห็น  อยากทดลองเพ่ือใหเห็นผลท่ีสมจริง  อยาก
ศึกษาใหลึกซ้ึงเพ่ิมเติม  เกิดความตื่นเตนและภาคภูมิใจในขอคนพบใหม ๆ หรือส่ิง
ประดิษฐใหม ๆ และสามารถถายทอดแนวความคิดเหลานี้ใหผูอื่นทราบดวยความภูมิใจ
รักการเรียน มีระบบในการเรียน และเห็นประโยชนของการเรียนซ่ึงไมไดขีดวงจํ ากัดอยู
แตในหองเรียนแตอาจสัมพันธกับธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  รวมท้ังความเปนไปในชีวิต
และปรากฏการณตาง ๆ ท่ีสัมพันธกับวิถีชีวิตในแตละทองถ่ิน
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การจัดการศึกษาตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๔๐  เปนตนไป  คงจะมีการเปล่ียนแปลงหลาย
ดาน  ไมวาจะเปนดานเนื้อหา หรือกระบวนการจัดการเรียนการสอน  รวมท้ังตัวครูผู
สอน  ซ่ึงจะตองมีการพัฒนาและปรับปรุงจากท่ีเคยเปนมา

ขอความจาก “ความฝนของแผนดิน” โดยคณะศึกษา “การศึกษาไทยยุคโลกาภิ
วัตน” (๒๕๓๙) ตอนหน่ึง  กลาวถึงภาพของระบบการศึกษาของไทยในอนาคตวา

“ภาพของระบบการศึกษาไทยท่ีพึงประสงคในอนาคต  มีสภาพแตกตางจาก
สภาพความเปนอยูในปจจุบันไมนอย เพราะจะตองเปนระบบท่ีใหโอกาสคนไทยทุกคน
ต้ังแตปฏิสนธิ  ใหไดพัฒนาตนเองไปจนเต็มกํ าลังความสามารถ”

นอกจากน้ียังไดเนนถึงสิทธิสภาพทางการศึกษาของคนไทยในยุคน้ีวา
“คนท่ีเกิดมาบนผืนแผนดินไทยน้ี  ไมวายากดีมีจนควรจะมีโอกาสเทาเทียมกัน

ทางการศึกษาเลาเรียน เพื่อนํ าความเจริญงอกงามมาสูชีวิตของตน ของครอบครัวและชุม
ชน”

และยังไดขยายความไปถึงการจัดการศึกษาเพือ่เยาวชนวา
“โดยนัยน้ีการศึกษาจึงมิไดหมายถึงแตเพียง  การขยายการศึกษาภาคบังคับเพ่ือให

เด็กไดเรียนในโรงเรียนมากข้ึนเทาน้ัน  แตยังหมายถึงการศึกษาท่ีปราศจากพรมแดนแหง
อายุ เวลา และสถานที่  เปนการศึกษาตลอดชีวิตท่ีอาศัยเทคโนโลยีเปนส่ือนํ าความรูสิ่ง
ใหม ๆ ตลอดเวลา และสามารถเขาถึงการศึกษาไดอยางสะดวกทุกเวลาและสถานท่ี”

ถาพิจารณาจากขอคิดนี ้  อาจจะขยายความไดวา การจัดการศึกษาเพ่ือเด็กไทยใน
ยุคเร่ิมต้ังแต พุทธศักราช ๒๕๔๐ นี้  เปนตนไป  จะตองมีการปรับขยายและเปล่ียนแปลง
หลายอยาง  ซ่ึงสวนท่ีมีความสํ าคัญย่ิงก็คือ  การจัดบทเรียนใหมีความสนุกสนาน มีความ
แปลก  มีความใหมที่ชวนใหตื่นเตน  จูงใจใหติดตามตลอดเวลา  ขณะเดียวกันก็เราใจเด็ก
ใหอยากศึกษาคนควาหาความรูเพ่ิมเติมดวยตนเอง

ครูจึงตองมีความต่ืนตัวท่ีจะเปดใจใหกวางเพื่อพัฒนาตนเองใหทันกับเหตุการณ
และการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน  การจัดบทเรียนเพ่ือเด็กจึงตองคํ านึงถึงเด็กเปนสวน
ใหญ

แตกอน  ครูจัดบทเรียนโดยครูเปนศูนยกลาง (Teacher Center) คอื ความรูท่ีเด็ก
จะไดรับจะออกไปจากครู  ครูจะบอกสอนและอธิบายเองท้ังหมด  ดังน้ันขณะเตรียม
สอน
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ครูจะคิดวา  จะสอนอะไรเด็ก
แตสมยัใหมครูจัดบทเรียน  โดยเด็กเปนศูนยกลาง (Child Center) คอื ความรูท่ี

เดก็จะไดรับจะออกมาจากเด็ก  ซึ่งเด็กจะเปนผูคนควาแสวงหาค ําตอบของสิ่งตาง ๆ  แลว
นํ ามาแลกเปล่ียนกันดังน้ันขณะเตรียมการสอน

ครูจะคิดวา  จะใหเด็กเรียนอะไร
การจัดบทเรียนในแนวใหมน้ี  ครูจะตองมีความตื่นตัวและเพิ่มความระมัดระวัง

มากขึ้น  การเลือกบทเรียนเขามาในโครงการเรียน จะตองค ํานึงถึงเด็กเปนสํ าคัญ ครูตอง
ทํ าโรงเรียน ใหเปนโรง “เรียน” ไมใช โรง “สอน” หรือโรง “กดดัน” ท่ีมีแตจะทํ าใหเด็ก 
เครียด และกังวล

ดังที่ไดกลาวมาแลวในความนํ าวา  เราทุกคนตองการมีความสุข  นักเรียนทุกคน  
ตองการมาโรงเรียนอยางมีความสุข ครูทุกคนตองการชวยใหนักเรียนเรียนอยางมีความ
สุข

บทเรียนแตละบทจึงตองมีคุณภาพ  มีองคประกอบท่ีทํ าใหผูเรียน และผูสอนมี
ความสุขรวมกัน

หองเรียนท่ีจะใหความสุขแกเด็ก  จะตองไมเปนหองท่ีเด็กถูกคุมขังอยูแตใน
กรอบสี่เหลี่ยม และหมกมุนอยูแตกับการเรียน และเรียนตลอดวัน ไมมีโอกาสไดออกไป
แสวงหาความรูนอกหอง  ตลอดเวลามีแตความเงียบ กับเสียงครู แหว ๆ หรือไมก็เสียง
นักเรียนอานยานคางพรอม ๆ กัน บรรทัดแลว  บรรทัดเลา หนาแลวหนาเลา  จะหยุดได
เมื่อเสียงระฆังหมดเวลา  เด็ก ๆ ก็จะพรูกันออกมาเหมือนผ้ึงแตกรัง  เม่ือถึงเวลาจะตอง
เขาหองเรียน  หลังจากพกัก็จะคอย ๆ เดินกลับเขาหองเรียนไป  ผิดกับตอนขาออกจาก
หอง  ความสุขของเด็กกลายเปนอยูนอกหองมากกวาในหอง

หากครูสามารถดึงความสุขเขามาไวในหองเรียน หรือดึงบทเรียนไปไวนอกหอง  
ดึงความรูสึก อยากรีบเขาหองเรียน เพราะมีสิ่งสนุก ๆ รออยู บทเรียนแตละบท มีส่ิงท่ีเขา
สนใจ มีสิ่งท่ีนาต่ืนเตน นาติดตาม เรียนแลวสนุก มีเพื่อนท่ีเขาใจกัน มีครูท่ีเปน
กัลยาณมิตร

ครูคนใดทํ าเชนนี้ได ครูคนนั้นคือครูที่มีคุณภาพ
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บทเรียนใดที่จูงใจเด็กใหสนใจ  รักเรียน  อยากรูเพ่ิม  บทเรียนน้ัน  คือบทเรียนท่ี
มีคุณภาพ

โดยแทจริงแลว บทเรียนท่ีมีคุณภาพจะประกอบข้ึนดวย ขอปลีกยอยหลายขอ แต
ละขอสงผลใหเด็กเห็นประโยชน และคุณคาของส่ิงท่ีเรียน

บทเรียนท่ีมีคุณภาพ  แบงออกเปน ๓ สวน
๑. สวนเน้ือหา และกิจกรรม

๑.๑ มีความแปลกใหมท่ีนาต่ืนเตน
๑.๒ เราใจใหคอยติดตามไมอยากขาดเรียน
๑.๓ มีการเช่ือมโยงความรูจากเกาไปใหม
๑.๔ มีกิจกรรมสนุก ๆ ไมนาเบื่อ
๑.๕ ตอบสนองความอยากรูอยากเห็น

๒. สวนพัฒนาตน
๒.๑ ขยายวงความรูออกไปสูโลกกวาง
๒.๒ จูงใจใหใฝหาความรูดวยตนเอง
๒.๓ เรียนรูการทํ างานท่ีสรางสรรค
๒.๔ เรียนรูวิธีทํ างานเปนกลุม
๒.๕ ใจกวาง และรูจักการยอมรับ

๓. สวนสรางเสริมทัศนคติ
๓.๑ ไดคนพบตัวเองและความสามารถของตน
๓.๒ เขาใจชีวิตและธรรมชาติตามวัยท่ีจะรับได
๓.๓ เห็นคาของความเปนมนุษย
๓.๔ เขาใจและเห็นคุณคาทองถิ่นของตน
๓.๕ รักและเห็นประโยชนของการเรียน

นอกจากแนวการจัดการเรียนการสอน  ท่ีครูจะตองปรับเปล่ียนแลว  แนวการ
ประเมินพฒันาการของเด็กก็จะตองเปล่ียนไปดวย  เพ่ือใหสอดคลองกับการเรียนท่ีมี
ความสุข

สุมน  อมรวิวัฒน (๒๕๓๓) ไดกลาวไวใน “สมบัติทิพยของการศึกษาไทย” เก่ียว
กับการเรียนรูของเด็กไทยในปจจุบันและส่ิงท่ีขาดหายไปจากบทเรียน วา
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“สิ่งท่ีเด็กไทย กํ าลังสูญเสียในขณะน้ี คือ ชีวิตท่ีอบอุนอยูทามกลางวงศาคณาญาติ
ชีวิตท่ีเบิกบาน และเรียนรูทามกลางส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ และทางจิตวิญญาณ
มรดกทางวัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันมาแตบรรพกาล  กํ าลังเปล่ียนแปรและแปลงคุณคา จน
คนตนเคาไมพบ และจากการสูญเสียความดีงามอันเปนสาระหลักของชีวิต เยาวชนไทย
จึงคอย ๆ  สูญเสียความสํ านึกในความเปนมนุษย ในความเปนพลเมืองไทย และในความ
เปนศาสนิกท่ีดํ าเนินชีวิตอยางมีหลัก” (หนา ๔๐๘)

ดังนั้น ในการประเมินพัฒนาการของเด็กในทุกระดับ  การพุงความสนใจไปสู
การสอบ  และเนนดานวิชาการเพียงดานเดียว จึงเปนเสมือนการประเมินคาของคนเพียง
ซีกเดียว  ซีกท่ีสํ ารวจวาความจ ําเขาดีแคไหน  ลายมือเขาเปนอยางไร  เขารูอะไรบาง  แต
ดานอื่น ๆ ถูกลดความสนใจลงไป  โดยเฉพาะอยางย่ิง การตระหนักในคุณคาของความ
เปนมนุษย  คุณคาของวัฒนธรรมประเพณีและศิลปะของความเปนไทย  คุณคาของความ
รักและอาทรตอมนุษย  สัตวและสิ่งแวดลอม และที่สํ าคัญท่ีสุด  คุณคาและความสามารถ
ของตัวเอง  ในการท่ีจะเกิดความรูความคิด  รูจักไตรตรอง  การควรไมควร  รูจักปรับ
บุคลิกภาพใหสงางามและเหมาะสม  รูจักวางตัวอยางถูกกาลเทศะ  มีสุนทรียภาพ  มี
ความสุขุมคัมภีรภาพ  และเพียบพรอมดวยคุณธรรม  พ่ึงตนเองได และเปนท่ีพ่ึงของผูอ่ืน
ได

ดวยเหตุน้ี การประเมินผลพัฒนาการของเด็กแตละคนจึงตองประเมินในภาพรวม
ของความเปนเด็กผูน้ัน และประเมินตอเน่ือง  ต้ังแตแรกเขาจนวันท่ีเขาออกจากโรงเรียน
ไป  และจะตองเปนการประเมินท่ีไมทํ าใหเด็กเกิดความเครียด เพราะเขาไดมีโอกาส
ประเมินตัวเองดวย

การประเมินผลท่ีสมบูรณท่ีสุด  คือ  การประเมินสองทาง  คือผูอ่ืนประเมิน  และ
ตัวเองประเมิน

การเรียนในอดีต  ครูประเมินนักเรียน
แตในปจจุบัน  นักเรียนควรจะไดประเมินตัวเองดวย  และในบางครั้ง  เพื่อนนัก

เรียนก็สามารถประเมินกันเองไดดวย
๖. สิ่งที่เรียนรูสามารถน ําไปใชไดในชีวิตประจํ าวัน  ไมจ ํากัดอยูเฉพาะในบทเรียน

แตสามารถน ํามาประยุกตใชไดในสภาพความเปนจริง  เกิดประโยชนและมีความหมาย
ตอตัวเขา  ท้ังยังสามารถพยากรณ คาดคะเน หรือตั้งขอสันนิษฐานตาง ๆ อันจะน ําไปสู
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การคนควา เพ่ือพิสูจนความเปนจริง รูจักสืบเสาะหาคํ าตอบ ขอสงสัยตาง ๆ จากแหลง
วิทยาการ รูจักวิเคราะหเหตุการณหรือสภาพการณตาง ๆ ไดอยางมีเหตุผล มีความคิดเปน
ของตนเอง มีจุดยืนท่ีแนนอน และมีความเช่ือม่ันในตนเองพอท่ีจะไมตกเปนเคร่ืองมือ
ของใคร หรือเปนเหย่ือคํ าหลอกลวงจากผูท่ีไมประสงคดี  รูวิธีดํ าเนินชีวิตอยางมีคุณคา
และสามารถใหความชวยเหลือ และแนะนํ าผูอื่นไดเมื่อเขาเติบโตขึ้น

การเรียนของเด็กแตละคนจะกลาวไดวา  ประสบความสํ าเร็จก็ตอเม่ือ  เขาน ํา
ความรูท่ีไดรับน้ันไปประยุกตใชในชีวิตประจํ าวันอยางมีประสิทธิภาพ และบังเกิดประ
สิทธิผลอยางดีเย่ียม

ในชีวิตของคนเรา  ยอมตองเผชิญกับภาวการณท่ีอยูลอมรอบตัวเรา  ซ่ึงมีท้ังท่ี
เปนปญหา และเปนความส ําเร็จอันนาช่ืนชมยินดี  เม่ือเราเกิดมาและเจริญเติบโตข้ึน  ก็
ไมไดรูอะไรไปเสียหมดทุกอยาง  หากแตจะเก็บเก่ียวจากการเรียนรู  ซึ่งจะไดจาก บาน
โรงเรียน สังคม และธรรมชาติ ท่ีแวดลอมตัวเราอยู เหตุการณตาง ๆ ท่ีเราไดประสบไม
วาจะทางตรงหรือทางออม  หากเรารูจักแยกแยะและจับประเด็น  ก็สามารถจะนํ ามาเปน
บทเรียนไดท้ังน้ัน

การเรียนรูจากแหลงตาง ๆ ไมวาจะในหองเรียน หรือนอกหองเรียน เหลาน้ี ถา
เด็กสามารถน ําไปใชในชีวิตประจํ าวันของเขาได เขาก็จะเปนผูท่ีรูจักดํ ารงชีวิตอยูในโลก
นี้ไดอยางมีความสุข

หนาท่ีสํ าคัญของครูคือ  จะพิจารณาบทเรียนตาง ๆ  ท่ีมีท้ังในและนอกหลักสูตร
พยายามใหบทเรียนแตละเน้ือหา  มีความหมายและสามารถน ําไปประยุกตใชในชีวิต
ประจ ําวันได  ท้ังน้ีข้ึนอยูกับวิธีการของครูท่ีจะใหเด็กเขาใจและชวยกันคนหาและสรุป
หลักการนํ าไปใช

วิธีการดังกลาวน้ีแหละคือ หัวใจของการเรียน เพราะเด็กจะเขาใจไดมากนอยแค
ไหน นํ าไปใชไดมากนอยแคไหน ยอมจะเปนไปตามกระบวนการท่ีครูไดวางแผนไว
อยางรอบคอบและรัดกุม  โดยมุงใหเด็กไดเรียนรู ทดลองควา และสรุปขอคิดตาง ๆ ได
ดวยตัวเอง ไมใชครูบอก

กระบวนการเรียนการสอนจึงเปนหัวใจของการชวยใหเด็กไดเรียนรู  และพัฒนา
ตัวเองใหเต็มตามศักยภาพท่ีเขามีอยูแตละคนจะพัฒนาไปในทิศทางใดข้ีนอยูกับความสน
ใจ และความถนัด แตประเด็นท่ีสํ าคัญท่ีสุด คือ หลังจากผานกระบวนการเรียนท่ีครู
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เตรียมจัดไวใหอยางรอบคอบแลว นักเรียนสามารถนํ าความรูน้ันไปใชอยางมีประสิทธิ
ภาพและเกิดประโยชนสูงสุดกับทุก ๆ ฝาย

กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหเด็กเกิดความสุขในการเรียน
จากแนวคิดและองคประกอบตาง ๆ ดังกลาวขางตน  นํ าโยงไปสูแนวทางของ

กระบวนการเรียนการสอนเพ่ือใหเด็กเกิดความสุขในการเรียนไดดังน้ี
๑. บทเรียนเร่ิมจากงายไปยากคํ านึงถึงวุฒิภาวะและความสามารถในการยอมรับ

ของเด็กแตละวัย  มีความตอเนื่องในเนื้อหาวิชาและขยายวงไปสูความรูแขนงอื่น ๆ  เพื่อ
เสริมสรางความเขาใจตอชีวิตและโลกรอบตัว

๒. วิธีการเรียนสนุกไมนาเบ่ือ  และตอบสนองความสนใจใครรูของนักเรียน
การน ําเสนอเปนไปตามธรรมชาติ  ไมยัดเยียดหรือกดดัน  เน้ือหาท่ีเรียนไมมากเกินไป
จนเด็กเกิดความลา  และไมนอยเกินไปจนเด็กหมดความสนใจ

๓. ทุกข้ันตอนของการเรียนรูมุงพัฒนาและสงเสริมกระบวนการคิดในแนวตาง ๆ
ของเด็ก  รวมท้ังความคิดสรางสรรค  คิดวิเคราะห  จากการประมวลขอมูลและเหตุผล
ตาง ๆ  คิดปญหาอยางมีระบบ

๔. แนวการเรียนรูสัมพันธและสอดคลองกับธรรมชาติ  เพ่ือเปดโอกาสใหเด็กได
สัมผัสความงาม และความเปนไปของสรรพส่ิงรอบตัว  บทเรียนไมจํ ากัดสถานท่ี หรือ
เวลา  และทุกคนมีสิทธ์ิเรียนรูอยางเทาเทียมกัน

๕. มีกิจกรรมหลากหลาย  สนุก  ชวนใหนักเรียนเกิดความสนใจตอบทเรียนน้ัน
ๆ  เปดโอกาสใหนักเรียนทุกคนไดมีสวนรวมในกิจกรรมน้ัน ๆ  ภาษาท่ีใชจูงใจเด็ก  นุม
นวลใหกํ าลังใจและเปนไปในเชิงสรางสรรค

๖. ส่ือท่ีใชประกอบการเรียน  เราใจใหเกิดการเรียนรู  เขาใจตรงตามเปาหมาย
ซ่ึงกํ าหนดไวอยางชัดเจน คือมุงเนนใหผูเรียนสามารถเรียนจนรูชัด (Learn to Know)
เรียนจนทํ าได (Learn to Do) และเรียนเพ่ือจะเปน (Learn to Be)

๗. การประเมินผล  มุงเนนพัฒนาการของเด็กในภาพรวมมากกวาจะพิจารณาจาก
ผลการทดสอบทางวิชาการและเปดโอกาสใหเด็กไดประเมินผลตนเองดวย
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หากการจัดการเรียนการสอนใด  มีองคประกอบของการเรียนท่ีมีความสุข  และมี
กระบวนการเรียนรูอยางมีความสุข  ดังปรากฏอยูท่ีภาพดอกไมแหงความสุข  ครบถวน
แลว  ก็เปนท่ีหวังไดวา  ท้ังผูเรียนและผูสอนจะเกิดความสุขรวมกันในการเรียนการสอน
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การ  เรียนรูแบบมีสวนรวม
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จิตใจเขารวมจึงเรียนรูได
มนุษย  คือผูที่ฝกไดและตองไดรับการฝก  มนุษยทุกคนมีพอแมเปนครู

ฝกคนแรก  ตอมาจึงอาศัยกัลยาณมิตรอ่ืน ๆ  ชวยเหลือเก้ือกูล  ทํ าใหมนุษยแตละ
คนเรียนรู และเพิ่มพูนสติปญญาของตน  สวนน้ีเองท่ีทํ าใหมนุษยประเสริฐกวา
สัตว  มีศักยภาพในการแสวงหาความจริงตาง ๆ  นอกเหนือไปจากการแสวงหา
อาหาร  การหลบภัย การตอสู เพ่ือความอยูรอด และการสืบพันธุ

การเรียนให  “รู”  น้ันเกิดข้ึนท่ีจิตใจ  ดังน้ันการเรียนการสอนท่ีไมเขาถึง
จิตใจของผูเรียน  จึงไมสามารถทํ าใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได  ไมวาผูสอนจะ
สอนดีเพียงใดก็ตาม  หลักของการเรียนรูใหรูจึงมีเพียงประการเดียวเทาน้ันคือ
ตองใหผูเรียนมีสวนรวม และท่ีวามีสวนรวมก็คือ  จิตใจของเขาเขารวม  มิฉะนั้น
จะไมเกิดการเรียนรูไดเลย

จิตของมนุษยมหัศจรรยกวาคอมพิวเตอรมาก  ประการแรก  จิตสามารถ
รับขอมูลจากประสาทการรับรูท้ัง ๕ คือ  ตา  หู  จมูก  ล้ิน  และกายสัมผัส  ตลอดเวลาท่ี
ประสาทเหลานี้ท ํางาน  ประการท่ีสอง  จิตมีความรูสึกสุขหรือทุกขได  ประการท่ีสาม
จิตมีความทรงจํ าท่ีไมจํ ากัด  และประการท่ีส่ี  จิตมีความสามารถในการคิด  ปรุงแตง
เชื่อมโยงอยางไมมีขอบเขต  และเม่ือประมวลจากความสามารถของจิตท้ังส่ีประการท่ี
กลาวมาแลวนี ้  ก็สรุปรวบยอดเปนคุณสมบัติ  ประการสุดทาย  ของจิตคือ  จิตสามารถรู
ได  และโปรแกรมส่ิงท่ีเรียนรูน้ันเก็บไวในจิตอยางไมจํ ากัดประเภทและปริมาณ  มนุษย
แตละคนจึงเจริญเติบโตควบคูกับการแปรแกรมจิตของตนเอง  ท้ังโดยรูตัวและไมรูตัว
การเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพจึงตองใหผูเรียนเอาจิตใจเขารวมในกิจกรรมการเรียนรู
ตลอดกระบวนการ
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ภาพท่ี ๑  แสดงกลไกของการเรียนรู  เร่ิมตนจากการรับขอมูลจากส่ิงเราภายนอก
และภายในรางกาย ผานประสาทรับรูท้ัง ๕ อยางคือ  ตา หู จมูก ล้ิน และกาย เขาสูสมอง
และจิต  จิตท่ีทุกขหรือจิตท่ีสุขควบคูไปกับขอมูลท่ีไดรับเขามาจะประทับในความทรงจํ า
ไดรวดเร็ว และทนนานกวาขอมูลอื่น  เน่ืองจากธรรมชาติของจิตมักจะจดจออยูกับการ
แสวงหาความสุขและหลีกหนีความทุกขอยูเสมอ  ดังน้ันการทํ าใหจิตใจของผูเรียนเขา
รวมไดโดยงายท่ีสุดก็คือ  การหาวิธีท่ีจะทํ าใหจิตสุขหรือทุกขไปพรอม ๆ กับส่ิงท่ีอยาก
จะใหผูเรียนไดเรียนรูน้ันเอง  การเรียนรูแบบน้ีเรียกวา  การเรียนรูแบบมีสุข/ทุกขเง่ือนไข
เง่ือนไขก็คือการเสริมดวยสุขหรือทุกขแลวแตกรณี  ถาจะใหมีปฏิกิริยาในทางบวกตอขอ
มูลก็เสริมดวยเง่ือนไขสุข  แตถาจะใหมีปฏิกิริยาในทางลบตอขอมูลน้ันก็เสริมดวยเง่ือน
ไขทุกข  การเรียนรูสวนใหญ  โดยเฉพาะการเรียนรูในวัยเด็กน้ันเปนการเรียนรูแบบน้ี
สวนการเรียนรูท่ีไมตองอาศัยสุขหรือทุกขเปนเง่ือนไขน้ันเกิดข้ึนไดเชนเดียวกัน  แตจะ
เกิดจากจิตที่มีสติและปญญาเปนพื้นฐาน  ผูท่ีมีจิตแบบน้ีโดยสมบูรณยอมไมตองอาศัย
เทคนิคอะไรมากมายในการฝกใหเขาเกิดการเรียนรู เพราะจิตของเขาพรอมท่ีจะเรียนรูอยู
แลว

ดังนั้น ในการฝกใหเด็กเกิดการเรียนรู  ผูฝกจึงตองเขาใจกลไกของการเรียนรูเปน
พื้นฐาน และรูจักกํ าหนดเง่ือนไขของส่ิงท่ีจะใหเรียนรูใหเหมาะสมกับพ้ืนฐานจิตของผู
เรียนแตละคน  ท้ังในดานประเภท  ปริมาณ  และความถี่ของเงื่อนไขนั้น  เพื่อใหเขาถึง
จิตใจของผูเรียนใหได  มิฉะน้ันแลวความพยายามท้ังหลายของผูสอนก็จะสูญเปลา  แม
วาจะต้ังใจดีเพียงใดก็ตาม

ถาเราเขาใจกลไกของการเรียนรู  จะเห็นไดวาการเรียนรูนั้นมิไดเกิดขึ้นเฉพาะใน
หองเรียนเทาน้ัน  แตการเรียนรูเกิดข้ึนไดตลอดเวลาท่ีประสาทรับรูทํ างานประสานกับ
จิตใจ  การเรียนรูแบบมีสวนรวมท่ีจะนํ าเสนอตอไปน้ีจึงเปนการนํ าเสนอมิติใหมของการ
เรียนการสอน  ท่ีเรียกวา  “การศึกษา ๑๐๐ %”  หมายถึง  การเรียนรูเต็ม ๑๐๐ % ของเวลา
ของผูเรียน  โดยมีครูเปนผูจัดการใหเกิดการเรียนรูใหเต็มรอยน้ัน  ศูนยกลางของการ
เรียนรูจึงอยูท่ีผูเรียน  มิใชผูสอน  การเรียนรูแบบมีสวนรวมก็คือ  การท่ีเด็กแตละคนมี
สวนรวม  และการมีสวนรวม  ก็คือการท่ีเด็กเอาจิตใจรวมทํ าใหตัวเขาเองเกิดการเรียนรู
ในส่ิงท่ีครูอยากจะใหรู  ไมโดยทางตรงก็ทางออม
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ดังนั้น  บทบาทและหนาท่ีของครูจึงตองปรับเปล่ียนไป  ครูท่ีแทจริงคือ
กัลยาณมิตรของลูกศิษย คือผูชวยเหลือเก้ือกูลใหศิษยเกิดการเรียนรู  ดวยความรัก  ความ
เอาใจใส  และความปรารถนาดีตอศิษยเสมือนหน่ึงลูกของตนเอง  และเปนท่ีพ่ึงของศิษย
ท่ีเทคโนโลยีใด ๆ มิอาจทดแทนได

ยุทธวิธี ๔ ดาว
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนไปสูการเปน  “คนเกง  ด ี  มีสุข”  นั้น

ครูจํ าเปนตองปรับเปล่ียนองคประกอบตาง ๆ ของระบบการสอนใหสอดคลองกันท้ัง
ระบบ  หนทางในการปรับเปล่ียนอาจกระทํ าไดหลายวิธ ี  วิธีหน่ึงท่ีโครงการนํ ารองศูนย
พัฒนาอัจฉริยภาพเด็กและเยาวชนไดทดลองปฏิบัติ และเกิดผลดีคือ  ยุทธวิธี ๔ ดาว  ดัง
ปรากฏในภาพท่ี 3

การเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพจะตองพยายามจัดการใหมียุทธวิธีท้ัง ๔ กลุม
ประกอบกัน มากบางนอยบาง ข้ึนอยูกับปญหาและสถานการณ?แตกตางกัน ยุทธวิธีท้ัง
๔ นี้ ไมใชทางเลือก ๔ อยาง แตตองมีท้ัง ๔ อยาง  และเช่ือมโยงกัน  โดยเฉพาะอยางย่ิง
ยุทธวิธีท่ี ๒-๔  จะสนับสนุนและสงเสริมใหการสอนในช้ันเรียนตามยุทธวิธีท่ี ๑  ไดผล
ดีอยางเต็มท่ี

ยุทธวิธีท่ี ๑ : วิธีการสอนแบบดาว ๕ แฉก  เปนเทคนิคการสอนซึ่งมีแนวคิดและ
หลักการดังน้ี

๑. การเรียนเปนกลุม
๒. การใชค ําถามเปนสื่อใหคิด
๓. การใหเด็กทํ ากิจกรรมและสรางผลงาน
๔. การชวยใหเด็กเกิดจินตนาการโดยการเสริมดวยส่ือสายตาตาง ๆ
๕. การเช่ือมโยงกับชีวิตจริง

ยุทธวิธีท่ี ๒ :  การสรางส่ิงแวดลอมเพ่ือกระตุนการเรียนรูดวยตนเอง  ประกอบ
ดวย กิจกรรมหลัก ดังน้ี

๑. การปรับสภาพแวดลอมในหองเรียนเพ่ือใหเด็กเรียนรูดวยตนเองให
มากที่สุด และสามารถใชเวลาท่ีเหลืออยูทํ ากิจกรรมของตนเองในหองเรียน
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๒. การจัดบริเวณในโรงเรียนใหเปนแหลงความรู และแหลงสนับสนุน
เชน  ความรูเก่ียวกับพรรณไมในโรงเรียน  ประโยชนของอาหารในโรงอาหาร  สวน
สมุนไพร  รานหนังสือ  เปนตน

๓. การจัดศูนยวิทยาการใหเปนแหลงความรูท่ีหลากหลายนอกเหนือไป
จากหลักสูตรปกติ และหองสมุด  เพ่ือเนนใหเด็กเรียนดวยตนเอง  นักเรียนสามารถเรียน
ไดดวยตนเองตามความสนใจ  โดยมีครูประจํ าศูนยวิทยาการใหความชวยเหลืออยางใกล
ชิดเม่ือเดก็ตองการ  และมีการปรับเปล่ียนส่ือและกิจกรรมการเรียนทุก ๒-๔ สัปดาห

๔. การใหความรูแกผูปกครองเพ่ือชวยสรางเสริมส่ิงแวดลอมท่ีบาน
๕. การรวมมือกับผูปกครองควบคุมดูแลส่ิงแวดลอมท่ีอยูนอกบานและ

นอกโรงเรียน
ยุทธวิธีท่ี ๓ : การแนะแนวและจิตวิทยา  โดยประสานกัลยาณมิตร ๕ กลุม  ได

แก คร ูผูบริหาร ผูปกครอง ครูแนะแนว และนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย  ดวยกระบวนการ
๕ ประการ

๑. การปรับโครงสรางการแนะแนวและจิตวิทยา  โดยการทํ างานแบบ
เปนทีม  ที่มีการแบงแยกความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา  มีการประสานงานกันอยางเปน
ระบบ (Multidisciplinary Team) ซ่ึงจะมีท้ังนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย  นักแนะแนว  ครู
และผูปกครองทุกคน  รวมท้ังผูบริหารดวย

๒. การปรับระบบขอมูลเก่ียวกับตัวเด็กทุกดาน  เพื่อใหครูและผูปกครอง
ไดนํ าขอมูลที่ไดมาไปใชในการพัฒนาเด็กแตละคน

๓. การใชความรู  การปรับทัศนคติและเทคนิคพ้ืนฐานของการแนะแนว
และจิตวิทยาแกครูทุกคน  เพ่ือใหรูวิธีสังเกตศักยภาพดานตาง ๆ ของเด็ก  ตลอดจน
ปญหาที่ควรไดรับการแกไข  ซ่ึงครูจะเปนบุคคลสํ าคัญในการใหขอมูลรวมกับผูปกครอง

๔. การใหความชวยเหลือทางจิตวิทยาในกรณีท่ีมีปญหาเกินกวาท่ีครูจะ
ชวยเหลือได

๕. การใหความรูแกผูปกครองเก่ียวกับจิตวิทยาของเด็กและการสงเสริม
ศักยภาพของเด็กดวยวิธีท่ีถูกตองและเหมาะสม
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ยุทธวิธีท่ี ๔ : การประเมินผล  โดยกระบวนการ ๕ ประการ
๑. การประเมินผลโดยการทดสอบความรูพ้ืนฐานหรือผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนดังเชนท่ีเคยปฏิบัติมา  โดยท่ีครูมีความรูและความเขาใจเร่ืองเทคนิคการออกขอ
สอบ และการตัดสินผล

๒. การประเมินจากแฟมผลงานหรือแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ทุก
ดานของเด็ก

๓. การประเมินจากการติดตามกระบวนการทํ างานของเด็ก
๔. การประเมินจากขอสอบมาตรฐานเพ่ือวัดความสามารถพิเศษของเด็ก

ดานตาง ๆ
เมื่อเด็กไดรับการกระตุนใหเรียนรูแบบมีสวนรวมตามยุทธวิธีเหลาน้ี  เด็กจะ

สามารถแสดงออกไดอยางหลากหลาย  มีโอกาสไดศึกษาทดลองส่ิงท่ีตนเองอยากเรียนรู
ท่ีมีการจัดเตรียมใหอยางเปนระบบท้ังในและนอกหองเรียน  เด็กก็จะแสดงความสามารถ
หลายดานหรือเฉพาะดานของตนออกมาในเชิงสรางสรรค  และเปนการฝกลักษณะนิสัย
ท่ีดี  สามารถทํ างานรวมกับผูอ่ืนได  ซ่ึงจะเปนประโยชนท้ังตอตนเองและสังคมใน
โอกาสตอไป
ท ําไมจึงควรใชวิธีการเรียนรูแบบมีสวนรวม

การเรียนรูจากครูซ่ึงเนนเน้ือหาวิชาเปนหลักในการสอน  ยอมไมเพียงพอสํ าหรับ
การด ํารงชีวิตอยางมีคุณภาพในปจจุบัน  ท้ังน้ีเพราะความเปล่ียนแปลงตาง ๆ ในสังคม
เปนไปอยางรวดเร็ว  ส่ิงท่ีเรียนรูในโรงเรียนอาจลาสมัยในเวลาไมมากนัก และเพ่ือเปน
การสรางมิติใหมทางการศึกษา  “การศึกษา ๑๐๐ %”  “การศึกษาตลอดชีพ” และ “สังคม
แหงการเรียนรู”  หนทางท่ีจะไปสูมิติดังกลาวไดก็โดยการสอนใหผูเรียนสามารถแสวง
หาความรูไดดวยตนเอง  ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมท่ีหลากหลายและยืดหยุน  ได
เรียนรูจากครู  ผูปกครอง  ชุมชน  และสิ่งตาง ๆ  รอบตัว ผูเรียนเปนผูรับผิดชอบตอการ
เรียนรูของตนเอง  เหตุผลท่ีสนับสนุนใหนํ าวิธีการเรียนรูแบบมีสวนรวมมาใชในโรง
เรียนอาจกลาวโดยสรุปไดดังน้ี

๑. ความรูและความจริงเก่ียวกับส่ิงตาง ๆ ในโลกถูกคนพบใหมเสมอ ๆ  ความ
เปล่ียนแปลงเก่ียวกับส่ิงตาง ๆ ในสังคมเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองตลอดเวลา  ผูเรียนจึงตอง
เรียนรูวิธีท่ีจะแสวงหาความรูดวยตนเอง
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๒. การเรียนรูแบบมีสวนรวม  ชวยเตรียมผูเรียนใหพรอมท่ีจะเผชิญกับชีวิตจริง
เพราะลักษณะของการเรียนรูแบบมีสวนรวมเปดโอกาสใหนักเรียนไดรับผิดชอบตอการ
เรียนรูของตนเอง  ไดลงมือปฏิบัติไดทํ ากิจกรรมกลุม  ไดฝกฝนทักษะการเรียนรู  ทักษะ
การบริหาร  การจัดการ  การเปนผูนํ าผูตาม  และที่ส ําคัญเปนการเรียนรูท่ีมีความสัมพันธ
สอดคลองกับชีวิตจริงของผูเรียนมากท่ีสุดวิธีหน่ึง

๓. การเรียนรูแบบมีสวนรวม  ชวยเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูท่ีดี  ชวยให
นักเรียนไดฝกฝน ความเปนประชาธิปไตย  ฝกการชวยเหลือเก้ือกูลกัน  ฝกการอยูรวม
กันอยางเปนสุข  ชวยใหผูเรียนเกิดทัศนคติท่ีดีตอการเรียน ตอครู ตอสถานศึกษา และตอ
สังคม

๔. การเรียนรูแบบมีสวนรวม  ชวยลดปญหาทางวินัยในช้ันเรียน เพราะนักเรียน
ทุกคน  จะไดฝกฝนจนกระท่ังเกิดวินัยในตนเอง  ผูเรียนแตละคนจะไดรับการยอมรับ
จากครู  จากเพ่ือน  ไดมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ  ทํ าใหเกิดการยอมรับตนเอง  เกิด
ความสุขในการอยูรวมกับเพ่ือน ๆ ปญหาทางวินัยจึงลดนอยลงและหมดไปในท่ีสุด

๕. การเรียนรูแบบมีสวนรวม  ชวยใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉล่ียของผู
เรียนท้ังช้ันสูงข้ึน การชวยเหลือกันในกลุมเพ่ือน  ทํ าใหผูเรียนเกิดความเขาใจในส่ิงท่ี
เรียนไดดีย่ิงข้ึน

จากเหตุผลดังกลาวขางตนจึงสรุปไดวา  การเรียนรูแบบมีสวนรวมจะชวยใหผู
เรียนไดรับประสบการณท่ีสัมพันธกับชีวิตจริง  ไดรับการฝกฝน  ทักษะการแสวงหา
ความรู  ทักษะการบันทึกความรู  ทักษะการคิด  ทักษะการจัดการกับความรู  ทักษะการ
แสดงออก  ทักษะการสรางความรูใหม  และทักษะการทํ างานกลุม  ส่ิงเหลาน้ีจะชวยใหผู
เรียนไดรับการพัฒนาไปสูการเปนคนเกง ด ี และมีความสุข  ซ่ึงเปนส่ิงท่ีครู ผูปกครอง
และสังคม ปรารถนาอยางย่ิง ครูจึงตองแสวงหาแนวทางท่ีจะนํ าเทคนิควิธีการเรียนรูแบบ
มีสวนรวมมาประยุกตใชอยางเหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

แนวคิดสูการปฏิบัติ
การนํ าเสนอแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูแบบมีสวนรวมในเอกสารน้ี  ไมสามารถ

เสนอสูตรสํ าเร็จหรือชุดการสอนท่ีจะครอบคลุมทุกสถานการณของการสอน  และคงจะ
เปนไปไมไดที่จะน ําเสนอไดท้ังหมด  เน่ืองจากความหลากหลายของรูปแบบและวิธีการ
รวมท้ังเหตุและปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ  ในแตละเร่ือง
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อยางไรก็ตาม  ในท่ีน้ีจะนํ าเสนอกระบวนการเรียนรู ๓ วิธี  เพ่ือเปนตัวอยาง และ
ท้ังสามวิธีน้ีเปนวิธีการหลัก ๆ ที่ใชไดผลดีมาแลวในหลายสถานการณ  ไดแก

๑. กระบวนการกลุม (Group Process/Group Activity/Group Dynamics)
๒. การเรียนรูแบบสรรคสรางความรู (Constructivism)
๓. การเรียนรูแบบรวมแรงรวมใจ (Cooperative Learning)
การน ําแตละวิธีการไปใชในการเรียนการสอนแตละเร่ือง  ผูสอนจะตองปรับให

เหมาะสมกับสภาพตาง ๆ โดยตองพยายามมุงเปาหมาย  “เกง  ด ี มีสุข” เปนสํ าคัญ  และ
ตองใหผูเรียนแตละคนไดบรรลุเปาหมายน้ีอยางท่ัวถึง กลาวคือแตละคนเกงขึ้น  ดีขึ้น
และมีความสุขขึ้นกวาเดิม

การเรียนการสอนเชนน้ีจึงถือวาบรรลุเปาหมายของท้ังผูสอนและผูเรียน  ส ําหรับ
ผูสอน  ก็ควรจะเปนการสอนท่ีสนุก และเปนโอกาสสรางสรรคเทคนิคการสอนใหม ๆ
ใหแกวิชาชีพ  อาชีพครูเปนอาชีพของผูที่ท ําหนาที่พัฒนาคน  จึงเปนอาชีพท่ีทาทายและ
มีเกียรติ  อีกท้ังยังทํ าใหครูไดมีโอกาสพัฒนาศักยภาพและพัฒนาปญญาของตนเองใน
กระบวนการของความเปนครูดวย

๑. กระบวนการกลุม (Group Dynamics, Group Process) เปนกระบวนการเรียนรู
ของกลุมผูเรียนต้ังแต ๒ คนขึ้นไป  ผูเรียนแตละกลุมจะตองมีปฏิสัมพันธตอกัน  มีแรง
จูงใจรวมกันในการทํ าส่ิงหน่ึงส่ิงใดโดยท่ีแตละคนในกลุมมีอิทธิพลตอกันและกัน  การ
นํ ากระบวนการกลุมมาใชในระยะแรกเปนไปเพ่ือการฝกทักษะดานมนุษยสีมพันธ  การ
พฒันาบุคลิกภาพ   การใหค ําปรึกษาและแนะแนว   ในปจจุบันไดมีการนํ ากระบวนการ
กลุมเขามาใชในการเรียนการสอนวิชาตาง ๆ

หลักการสํ าคัญของกระบวนการกลุมประกอบดวย ผูเรียนเปนศูนยกลางแหงการ
เรียนรู  ผูเรียนจะตองเรียนรูจากกลุมใหมากท่ีสุด  โดยเนนกระบวนการเรียนรูและการ
สรางสรรคความรูโดยกลุม  นักการศึกษาและครูสามารถนํ าหลักการดังกลาวไปประยุกต
ใชในการเรียนการสอนได (ประพันธศิริ  สุเสารัจ ๒๕๔๐)

๑.๑ เกม  เปนกิจกรรมการเรียนปนเลนมีกฎกติกาไมสลับซับซอน จึงชวยใหผู
เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน  ชวยใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดวิเคราะห  การ
ตัดสินใจ  ฝกความมีนํ้ าใจเปนนักกีฬา
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๑.๒ บทบาทสมมติ  กลุมผูเรียนจะตองแบงบทบาทและหนาท่ีใหสมาชิกในกลุม
ไดแสดงบทบาทตามสถานการณท่ีสมมติข้ึน  เปนวิธีท่ีชวยใหผูเรียนเกิดจินตนาการและ
ความคิดสรางสรรคท่ีดี เกิดความเขาใจในส่ิงท่ีศึกษาอยางลึกซ้ึง

๑.๓ กรณีตัวอยาง  เปนการเรียนจากเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนจริงหรือเปนสถานการณท่ี
เหมือนจริง  โดยการเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาวิเคราะห  อภิปราย เพื่อฝกฝนการแก
ปญหา

๑.๔ การอภิปรายกลุม  เปนการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็นท่ีกลุมสนใจ
รวมกัน  การอภิปรายกลุมอาจมีสมาชิกประมาณ ๖–๑๒ คน  โดยมีผูดํ าเนินการอภิปราย
สมาชิกในกลุมรวมกันอภิปราย  การอภิปรายทํ าไดหลายลักษณะ  ผูสอนจะตองเลือก
ตามความเหมาะสม

๒. การเรียนรูแบบรวมแรงรวมใจ  (Cooperative Learning) เปนวิธีการเรียนท่ี
เนนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ  สมาชิก
แตละคนจะตองมีสวนรวมในการเรียนรูและในความสํ าเร็จของกลุม  ท้ังโดยการแลก
เปล่ียนความคิดเห็น  และการแบงปนทรัพยากร การเรียนรู  รวมท้ังการเปนกํ าลังใจแก
กันและกัน  สมาชิกแตละคน  จะตองรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเองพรอม ๆ กับการ
ดูแลเพ่ือนสมาชิกทุกคนในกลุม  ความสํ าเร็จของแตละบุคคลคือ ความสํ าเร็จของกลุม
ความสํ าเร็จของกลุมคือ  ความสํ าเร็จของทุกคน

การเรียนรูแบบรวมแรงรวมใจ  มีหลักการบางประการท่ีคลายคลึงกับการเรียน
แบบกระบวนการกลุม  แตแตกตางกันในรายละเอียด เชน โดยหลักการนักเรียนทํ างาน
เปนกลุมเล็ก ๆ เหมือนกัน  แตสมาชิกกลุมยอยของการเรียนรูแบบรวมแรงรวมใจจะตอง
ประกอบดวย  ผูเรียนท่ีคุณลักษณะแตกตางกันอยูในกลุมเดียวกัน  เพ่ือเปดโอกาสใหผู
เรียนแตละคนไดนํ าศักยภาพของตนมาเสริมสรางความส ําเร็จของกลุมเพ่ือใหผูเรียนไดมี
โอกาสชวยเหลือกัน  สมาชิกของกลุมตองมีปฏิสัมพันธกันในเชิงบวก  จะตองไววางใจ
กัน ยอมรับในบทบาทและผลงานของเพือ่น  กิจกรรมในข้ันเตรียม  ผูเรียนจะตองฝกฝน
ทักษะทางสังคมเพ่ือการทํ างานกลุม

จากแนวคิดขางตน  นักการศึกษาไดพัฒนาเทคนิควิธีเรียนแบบรวมแรงรวมใจ
ดังตัวอยางตอไปน้ี
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๒.๑ การเลาเร่ืองรอบวง  (Roundrobin) เปนเทคนิคการเรียนท่ีเปดโอกาสให
สมาชิกทุกคนในกลุมไดเลาประสบการณ ความรู ส่ิงท่ีตนกํ าลังศึกษา ส่ิงท่ีตนประทับใจ
ใหเพื่อน ๆ ในกลุมฟง

๒.๒ มุมสนทนา (Corners) เร่ิมตนจากการใหผูเรียนกลุมยอยแตละกลุมเขาไปน่ัง
ตามมมุหรือจุดตาง ๆ ของหองเรียน และชวยกันหาค ําตอบสํ าหรับโจทยปญหาตาง ๆ ท่ี
ครูยกขึ้นมา และเปดโอกาสใหผูเรียนอธิบายเร่ืองราวท่ีตนศึกษาใหเพ่ือนกลุมอ่ืนฟง

๒.๓ คูตรวจสอบ (Pairs Check) แบงนักเรียนเปนกลุมละ ๔ หรือ ๖ คน  ใหนัก
เรียนจับคูกันทํ างาน คนหน่ึงทํ าหนาท่ีเสนอแนะวิธีแกปญหา อีกคนทํ าหนาท่ีแกโจทย
เสร็จขอท่ี ๑ แลวใหสลับหนาท่ีกัน  เม่ือเสร็จครบ ๒ ขอ ใหน ําค ําตอบมาตรวจสอบกับคํ า
ตอบของคูอ่ืนในกลุม

๒.๔ คูคิด (Think-Pair Share) ครูตั้งค ําถามใหนักเรียนตอบ  นักเรียนแต
ละคนจะตองคิดค ําตอบของตนเอง  นํ าค ําตอบมาอภิปรายกับเพ่ือนท่ีน่ังติดกับตน  นํ าค ํา
ตอบมาเลาใหเพ่ือนท้ังช้ันฟง

๒.๕ ปริศนาความคิด (Jigsaw) ผูเรียนศึกษาเน้ือหาท่ีครูกํ าหนดให
สมาชิกแตละคนในกลุมประจํ าจะไดรับมอบหมายใหศึกษาเนื้อหาท่ีแตกตางกันตาม
ความเหมาะสม  ผูเรียนท่ีศึกษาเน้ือหาเดียวกันจากทุกกลุมรวมกันเปนกลุมผูเช่ียวชาญ
เพื่อรวมกันศึกษาเน้ือหาจนเขาใจ  แลวหาวิธีอธิบายใหเพ่ือนในกลุมประจํ าของตนฟง
กลับเขากลุมประจํ าเพ่ือเลาเร่ืองท่ีตนศึกษาใหเพ่ือนฟง  เม่ือทุกคนเลาเร่ืองท่ีตนศึกษาจบ
แลว  จึงใหสมาชิกคนหน่ึงสรุปเน้ือหาของสมาชิกทุกคนเขาดวยกัน  ครูทดสอบความเขา
ใจและใหรางวัล

๒.๖ กลุมรวมมือ (Co-op Co-op) สมาชิกแตละคนในกลุมยอยจะไดรับ
มอบหมาย  ใหศึกษาเน้ือหา หรือทํ ากิจกรรมท่ีตางกัน  ทํ าเสร็จแลวจึงนํ าผลงานมารวม
กันเปนงานกลุม  เพื่อใหไดผลงานที่มีคุณภาพ  ควรอานทบทวนและตรวจแกไขภาษา
นํ าผลงานกลุมเสนอตอช้ันเรียน

๒.๗ การรวมมือกันแขงขัน (The Games Tournament) ครูแบงผูเรียนเปน
๓ กลุม  กลุมท่ี ๑  และกลุมท่ี ๒  เปนกลุมแขงขัน  สมาชิกในกลุมท้ัง ๒ ตองมีจํ านวน
เทากัน  กลุมท่ี ๓  เปนกลุมผูเช่ียวชาญหรือกลุมผูตัดสิน  ทุกกลุมตองศึกษาเน้ือหาใหเขา
ใจ  สมาชิกกลุมแขงขันแตละคนตองเขียนค ําถามมอบใหกลุมผูตัดสิน  โดยไมตองใหคํ า
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ตอบ  กลุมแขงขันแตละกลุมจะติวขอสอบใหกับเพ่ือนของตน  เม่ือถึงเวลาแขงขัน  ผูตัด
สินอธิบายกติกา  และเรียกตัวแทนของกลุมแขงขันออกมาทีละคน หรือมากกวาน้ัน  ตาม
ความเหมาะสม  เมื่อสิ้นสุดการแขงขัน  กลุมที่ไดคะแนนสูงกวาเปนผูชนะ

๒.๘ รวมกันคิด (Numbered Heads Together) เร่ิมจากครูถามคํ าถาม  เปด
โอกาสใหนักเรียน  แตละกลุมชวยกันคิดหาค ําตอบ  จากน้ันครูจึงเรียกใหนักเรียนคนใด
คนหน่ึงจากกลุมใดกลุมหน่ึงหรือทุก ๆ กลุมตอบคํ าถาม  เปนวิธีการท่ีนิยมใชในการทบ
ทวนหรือตรวจสอบความเขาใจ

๓. การเรียนรูแบบสรรคสรางความรู (Constructivist) เปนวิธีการเรียนรูท่ีผูเรียน
ตองแสวงหาความรู  และสรางความรูความเขาใจข้ึนดวยตนเอง  ความแข็งแกรง  ความ
เจริญงอกงามในความรู  จะเกิดข้ึนเม่ือผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูและแลกเปล่ียนประสบ
การณกับคนอื่น ๆ หรือไดพบส่ิงใหม ๆ แลวนํ าความรูท่ีมีอยูมาเช่ือมโยง  ตรวจสอบกับ
ส่ิงใหม ๆ

แนวคิดของการเรียนรูแบบสรรคสรางความรูก็คือ  การเรียนรูเปนกระบวนการ
สรรคสรางความรู ความรูเดิมเปนพื้นฐานส ําคัญของการสรางสรรคความรูใหม  และคุณ
ภาพของการเรียนรูมีความสัมพันธกับบริบทท่ีเกิดข้ึน

แนวคิดเก่ียวกับยุทธวิธีการเรียนรูแบบสรรคสรางความรู  ประกอบดวยสาระ
ส ําคัญ ๕ ประการ คือ (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ : ๒๕๔๐)

๑. การสอนของครู  คือการอํ านวยความสะดวกใหแกผูเรียนสรรคสรางความรู
ความเขาใจใหเกิดข้ึนโดยตัวนักเรียนเอง

๒. การเรียนรูเปนกระบวนการสรรคสรางความคิดรวบยอด  ทฤษฎี  และแบบ
จํ าลองขึ้นใหมของแตละบุคคล

๓. ครูชวยนักเรียนสรรคสรางความรูความเขาใจใหม  ชวยผูเรียนสรรคสราง
ความรูความคิดรวบยอดท่ียังไมสมบูรณใหสมบูรณข้ึน

๔. ครูชวยผูเรียนตรวจสอบความเขาใจโดยพิจารณาวาความคิดรวบยอดท่ีเกิดข้ึน
ไดประสานกันเปนระเบียบ  เปนโครงสรางความรูท่ีสามารถนํ าไปใชในบริบททางสังคม
ไดเพียงใด

๕. ครูชวยผูเรียนสรางแผนผังความคิด  โดยใหนักเรียนนํ าความรู  ความคิดรวบ
ยอดท่ีสรางข้ึนมาอภิปรายรวมกันเปนกลุม  แลวจึงทํ าเปนแผนผังความคิด
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ถาจะนํ าแนวคิดเก่ียวกับยุทธวิธีการเรียนรูแบบสรรคสรางความรูไปปฏิบัติจริง
ในหองเรียน คร ู ควรจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนเปน ๕ ขั้นตอน ดังน้ี

๑. ปฐมนิเทศ  ครูใหโอกาสผูเรียนสรางจุดมุงหมายและแรงจูงใจในการเรียนรู
เน้ือหาท่ีกํ าหนด

๒. ทํ าความเขาใจ  ใหผูเรียนทํ าความเขาใจเก่ียวกับหัวขอของบทเรียนใหชัดเจน
โดยใชกิจกรรมท่ีหลากหลาย

๓. จัดโครงสรางแนวความคิดใหม  ผูเรียนศึกษาแนวคิดใหกระจาง  แลวรวมกัน
สรางแนวความคิดขึ้นใหม  แลวประเมินแนวความคิดใหม

๔. การนํ าแนวความคิดไปใช  ผูเรียนนํ าแนวความคิดของตนไปใชในสถาน
การณตาง ๆ ทั้งที่คุนเคยและไมคุนเคย

๕. การทบทวน นักเรียนแสดงความคิดเห็นวาแนวคิดของตนไดเปล่ียนแปลงไป
อยางไร

ขอควรระวังในการน ําแนวคิดไปสูการปฏิบัติ
๑. การน ําวิธีการเรียนรูแบบมีสวนรวมไปประยุกตใช  ตองค ํานึงถึงหลักการและ

ความมุงหมายควบคูกันไปเสมอ
๒. อยาติดรูปแบบโดยลืมสาระ เทคนิคการสอนคือรูปแบบ    สาระคือการมุงให

ผูเรียนเกง ด ีมีสุข มีประโยชนตอสังคม
๓. เน้ือหาตางกัน  ผูเรียนตางกัน  สภาพแวดลอมตางกัน  อาจตองใชเทคนิคท่ีตาง

กัน  ไมมีเทคนิคใดท่ีใชไดทุกสถานการณ
๔. การน ําวิธีการเรียนรูแบบมีสวนรวมไปประยุกตใชในการเรียนการสอนแตละ

ครั้ง  อาจตองผสมผสานกันหลาย ๆ เทคนิค
๕. การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยใชวิธีการเรียนรูแบบมีสวนรวม

ตองกระทํ าท้ังระบบ คือตองปรับท้ังวิธีสอน  สภาพแวดลอมทางการเรียน  ใหสงเสริม
การเรียนรูดวยตนเอง  ระบบการแนะแนว และจิตวิทยา และระบบวัดผลประเมินผล

เทคนิคการเรียนรูแบบมีสวนรวมท่ีนํ าเสนอไปแลวนั้น  เปนเพียงตัวอยางท่ีครู
สามารถน ําไปประยุกตใชในการเรียนการสอน  และเมื่อครูไดเริ่มใชไปรายหนึ่งแลว  ครู
ผูสอนยอมจะพัฒนาเทคนิควิธีเรียนวิธีสอนแบบมีสวนรวมข้ึนใหม  ซ่ึงเปนวิธีการเฉพาะ



๔๑

ของตนเอง  ครูอาจนํ าเอาวิธีการท่ีตนไดคนคิดไปแลกเปล่ียนกับเพ่ือนครู และน ําไปสู
การเผยแพรเปนนวัตกรรมทางการศึกษาไทยในโอกาสตอไป



๔๒

เอกสารอางอิง

บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ  “การเรียนรูแบบสรรคสรางความรู”  ใน  ทฤษฎีการเรียนรู
แบบมีสวนรวม : ตนแบบการเรียนรูทางดานหลักทฤษฎีและแนวปฏิบัติ.  ส ํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ๒๕๔๐.

ประพันธศิริ  สุเสารัจ  “กระบวนการกลุม”  ใน  ทฤษฎีการเรียนรูแบบมีสวนรวม : ตน
แบบการเรียนรูทางดานหลักทฤษฎีและแนวปฏิบัติ.  สํ านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ ๒๕๔๐.

สุมณฑา  พรหมบุญ  “การเรียนรูแบบมีสวนรวม”  ใน ทฤษฎีการเรียนรูแบบมีสวนรวม :
ตนแบบการเรียนรูทางดานหลักทฤษฎีและแนวปฏิบัติ.  สํ านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ ๒๕๔๐.

อรพรรณ  พรสีมา  “การเรียนรูแบบรวมแรงรวมใจ”  ใน  ทฤษฎีการเรียนรูแบบมีสวน
รวม : ตนแบบการเรียนรูทางดานหลักทฤษฎีและแนวปฏิบัติ.  สํ านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ ๒๕๔๐.

ผูเขียน

รองศาสตราจารย ดร. สุมณฑา  พรหมบุญ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรพรรณ  พรสีมา  ผูชวยศาสตราจารย  คณะศึกษาศาสตร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.



การ เรียนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด

ทิศนา   แขมมณี พิมพันธ   เดชะคุปต
ศิริชัย   กาญจนวาสี ศรินธร   วิทยะสิรินันท
นวลจิตต  เชาวกีรติพงศ

ความสํ าคัญของเร่ืองการคิดและการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด
ปจจุบันเร่ืองของ  “การคิด”  และ  “การสอนคิด”  เปนเร่ืองท่ีจัดวาสํ าคัญ

อยางย่ิงในการจัดการศึกษาเพ่ือใหไดคุณภาพสูง  ประเทศตาง ๆ  ท่ัวโลกหันมาศึกษาและ
เนนในเร่ืองของการพัฒนาผูเรียนใหเติบโตข้ึนอยางมีคุณภาพในทุก ๆ ดาน  ท้ังทางดาน
สติปญญา  คุณธรรมและการเปนพลเมืองท่ีดีของประเทศ  การพัฒนาดานสติปญญา เปน
ดานท่ีมักไดรับความเอาใจใสสูงสุด  เน่ืองจากเปนดานท่ีเห็นผลเดนชัด  ผูเรียนท่ีมีความรู
ความสามารถสูง  มักจะไดรับการยอมรับและไดรับโอกาสท่ีดีกวาผูมีความรูความสามารถ
ต่ํ ากวา  และเปนท่ีเขาใจกันวา  ความรูความสามารถนี้สามารถวัด และประเมินกันไดดวย
ปริมาณความรูท่ีผูเรียนสามารถตอบในการทดสอบตาง ๆ  อยางไรก็ตามในสองทศวรรษท่ี
ผานมา  วงการศึกษาท้ังในประเทศไทยและตางประเทศตางก็ไดคนพบวา  การพัฒนาสติ
ปญญาของผูเรียนยังทํ าไดในขอบเขตท่ีจ ํากัด  และยังไปไมถึงเปาหมายสูงสุดท่ีตองการ
ในประเทศอเมริกามีผลการวิจัยนับเปนรอย ๆ  เร่ืองท่ีบงช้ีวา  ในการสอบวิชาตาง ๆ
ผูเรียนมักสามารถทํ าไดดีในสวนท่ีเก่ียวของกับทักษะข้ันพ้ืนฐาน  แตเม่ือมาถึงสวนท่ีตอง
ใชความคิดและเหตุผล  ผูเรียนยังไมสามารถทํ าไดดี  เชน นักเรียนอเมริกันสามารถคิด
คํ านวณได  แตไมสามารถใชเหตุผลในการแกโจทยปญหาได  นักเรียนสามารถเขียน
ประโยคไดถูกตอง  แตไมสามารถเขียนโตแยงได เชนน้ีเปนตน (Paul, ๑๙๙๓) ส ําหรับใน
ประเทศไทยน้ันก็เชนกัน  วงการศึกษาไทยไดมีความเคล่ือนไหวในเร่ืองของการคิดน้ีมา
หลายปแลว  ซ่ึงทํ าใหเกิดแนวความคิดที่น ํามาใชในการสอนหลายเร่ือง  อาทิเชน  แนว
ความคิดเร่ืองการสอนให  “คิดเปน  ทํ าเปน  และแกปญหาเปน”  และการสอนใหคิดตาม
แนวพุทธศาสตร  ซ่ึงไดแก  “การคิดอยางถูกวิธีตามหลักโยนิโสมนสิการ”  เปนตน  แต
แนวคิดเหลาน้ันยังไมไดรับการนํ าไปใชอยางกวางขวาง  และปญหาคุณภาพดานการคิด
ขั้นสูง  ก็ยังมีอยูเร่ือยมา  ดังน้ันเม่ือมีนโยบายการปฏิรูปการศึกษาเกิดข้ึน  การมุงเนนการ



๔๖

ปฏิรูปการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพดานกระบวนการคิด  จึงนับเปนกระบวนการ
สํ าคัญท่ีจํ าเปนตองเรงปรับปรุงและพัฒนากันอยางจริงจัง

การสอนกระบวนการคิด หรือการสอนใหผูเรียนคิดเปน ยังเปนเร่ืองท่ีมีความคลุม
เครืออยูมาก  เน่ืองจากกระบวนการคิดน้ัน  ไมไดมีลักษณะเปนเน้ือหาท่ีครูจะสามารถเห็น
ไดงาย และสามารถน ําไปสอนไดงาย  การคิดมีลักษณะเปนกระบวนการ  ดังน้ันการสอน
จึงตองเปนการสอนกระบวนการดวย  ดวยเหตุน้ี  จึงเปนความจํ าเปนอยางย่ิงท่ีผูสอน
กระบวนการคิดจะตองมีความเขาใจวากระบวนการคิดนั้นมีลักษณะอยางไร  เกิดขึ้นได
อยางไร และประกอบไปดวยอะไรบาง

ทฤษฏี  หลักการ  และแนวคิดเก่ียวกับ  “การคดิ”  จากตางประเทศ
มีนักคิดนักจิตวิทยา และนักวิชาการจากตางประเทศจํ านวนมากท่ีไดศึกษาเก่ียวกับ

การคิด  ทฤษฎี  หลักการ และแนวคิดที่ส ําคัญ ๆ ในเร่ืองน้ีมีดังน้ี (ทิศนา  แขมมณ,ี
๒๕๔๐)

! เลวิน (Lewin) นักทฤษฎีกลุมเกสตตัลท (Gestalt) เชือ่วา ความคิดของบุคคล
เกิดจากการรับรูส่ิงเรา  ซ่ึงบุคคลมักรับรูในลักษณะภาพรวมหรือสวนรวมมากกวาสวน
ยอย

! บลูม (Bloom, ๑๙๖๑) ไดจ ําแนกการรู (Cognition) ออกเปน ๕ ขั้น  ไดแก การ
รูขั้นความรู การรูขั้นเขาใจ การรูข้ันวิเคราะห การรูข้ันสังเคราะห และการรูข้ันประเมิน

! ทอแรนซ (Torrance, ๑๙๖๒) ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับองคประกอบของความ
คิดสรางสรรค วาประกอบไปดวย ความคลองแคลวในการคิด (Fluency) ความยืดหยุนใน
การคิด (Flexibility) และความคิดริเร่ิมในการคิด (Originality)

! ออซูเบล (Ausubel, ๑๙๖๓) อธบิายวา การเรียนรูอยางมีความหมาย
(Meaningful Verbal Learning) จะเกิดขึ้นได  หากการเรียนรูน้ันสามารถเช่ือมโยงกับส่ิงใด
ส่ิงหน่ึงท่ีมีมากอน  ดังน้ัน  การใหกรอบความคิดแกผูเรียนกอนการสอนเน้ือหาสาระใด ๆ
จะชวยเปนสะพานหรือโครงสรางท่ีผูเรียนสามารถนํ าเนื้อหา/สิ่งท่ีเรียนใหมไปเชื่อมโยง
ยึดเกาะได  ทํ าใหการเรียนรูเปนไปอยางมีความหมาย

! เพียเจต (Piaget, ๑๙๖๔) ไดอธิบายพัฒนาการทางสติปญญาวาเปนผลเน่ืองมา
จากการปะทะสัมพันธระหวางบุคคลกับส่ิงแวดลอม  โดยบุคคลพยายามปรับตัวโดยใช
กระบวนการดูดซึม (Assimi-lation) และกระบวนการปรับใหเหมาะ (Accommodation)



๔๗

โดยการพยายามปรับความรู  ความคิดเดิมกับส่ิงแวดลอมใหม  ซ่ึงทํ าใหบุคคลอยูในภาวะ
สมดุล  สามารถปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอมได  กระบวนการดังกลาวเปนกระบวนการ
พัฒนาโครงสรางทางสติปญญาของบุคคล

! บรุนเนอร (Bruner, ๑๙๖๕) กลาววา  เด็กเร่ิมตนเรียนรูจากการกระทํ า  ตอไป
จึงจะสามารถจินตนาการ  สรางภาพในใจหรือในความคิดขึ้นได  แลวจึงถึงข้ันการคิดและ
เขาใจในส่ิงท่ีเปนนามธรรม

! กานเย (Gagne, ๑๙๖๕) ไดอธิบายวาผลการเรียนรูของมนุษยมี ๕ ประเภท  ได
แก

๑) ทักษะทางปญญา (Intellectual Skills) ซ่ึงประกอบดวยทักษะยอย ๔
ระดับ คือ  การจํ าแนกแยกแยะ การสรางความคิดรวบยอด การสรางกฎ และการสราง
กระบวนการหรือกฎข้ันสูง

๒) กลวิธีในการเรียนรู (Cognitive Strategies) ซ่ึงประกอบดวยกลวิธีการ
ใสใจ  การรับและทํ าความเขาใจขอมูล  การดึงความรูจากความทรงจํ า การแกปญหา และ
กลวิธีการคิด

๓. ภาษา (Verbal Information)
๔. ทักษะการเคล่ือนไหว (Motor Skills)
๕. เจตคติ (Attitudes)

! กิลฟอรด (Guilford, 1967) ไดอธิบายวาความสามารถทางสมองของมนุษย
ประกอบดวยมิติ 3 มิติ คือ

๑. ดานเน้ือหา (Contents) หมายถึง วัตถุ/ขอมูลท่ีใชเปนส่ือกอใหเกิดความ
คิด  ซ่ึงมีหลายรูปแบบ เชน อาจเปนภาพ เสียง สัญลักษณ ภาษา และพฤติกรรม

๒. มิติดานปฏิบัติการ (Operations) หมายถึง กระบวนการตาง ๆ ท่ีบุคคล
ใชในการคิด ซ่ึงไดแก การรับรูและเขาใจ (Cognition) การจํ า การคิดแบบเอนกนัย การคิด
แบบเอกนัย และการประเมินคา

๓. มิติดานผลผลิต (Products) หมายถึง  ผลของการคิด  ซ่ึงอาจมีลักษณะ
เปนหนวย (Unit) เปนกลุมหรือพวกของส่ิงตาง ๆ (Classes) เปนความสัมพันธ (Relation)
เปนระบบ (System) เปนการแปลงรูป (Transformation) และการประยุกต (Implication)



๔๘

ความสามารถทางการคิดของบุคคล เปนผลจากการผสมผสานมิติดานเน้ือหา และดาน
ปฏิบัติการเขาดวยกัน

! ลิปแมน และคณะ (Lipman, ๑๙๘๑) ไดนํ าเสนอแนวคิดในการสอนคิดผาน
ทางการสอนปรัชญา (Teaching Philosophy) โดยมีความเช่ือวา  ความคิดเชิงปรัชญาเปน
สิ่งท่ีขาดแคลนมากในปจจุบัน  เราจํ าเปนตองสรางชุมชนแหงการเรียนรู (Community of
Inquiry) ที่ผูคนสามารถรวมสนทนากันเพื่อแสวงหาความรูความเขาใจทางการคิด ปรัชญา
เปนวิชาท่ีจะชวยเตรียมใหเด็กฝกฝนการคิด

! คลอสไมเออร (Klausmier, ๑๙๘๕) ไดอธิบายกระบวนการคิดโดยใชทฤษฎี
การประมวลผลขอมูล (Information Processing) วา การคิดมีลักษณะเหมือนการทํ างาน
ของคอมพิวเตอร คือ มีการนํ าขอมูลเขาไป (Input) ผานตัวปฏิบัติการ (Processer) แลวจึง
สงผลออกมา (Output) กระบวนการคิดของมนุษยมีการรับขอมูล  มีการจัดกระทํ าและ
แปลงขอมูลท่ีรับมา  มีการเก็บรักษาขอมูล และมีการน ําขอมูลออกมาใชอยางเหมาะสมกับ
สถานการณ  กระบวนการเกิดข้ึนในสมองไมสามารถสังเกตไดโดยตรง  แตสามารถศึกษา
ไดจากการอางอิง หรือการคาดคะเนกระบวนการน้ัน

! สเติรนเบอรก (Sternberg, ๑๙๘๕) ไดเสนอทฤษฎีสามศร (Triarchich Theory)
ซ่ึงประกอบดวยทฤษฎียอย 3 สวน คือ ทฤษฎียอยดานบริบทสังคม (Contexual Subtheory)
ซึ่งอธิบายถึงความสามารถทางสติปญญาท่ีเก่ียวของกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ของบุคคล และทฤษฎียอยดานประสบการณ (Experiential Subtheory) ซ่ึงอธิบายถึงผล
ของประสบการณท่ีมีตอความสามารถทางปญญา  รวมท้ังทฤษฎียอยดานกระบวนการคิด
(Componential Subtheory) ซ่ึงเปนความสามารถทางสติปญญาท่ีเก่ียวของกับกระบวนการ
คิด

! ปรัชญาการสรางความรู (Constructivism) อธิบายวา การเรียนรู เปนกระบวน
การท่ีเกิดข้ึนภายในบุคคล  บุคคลเปนผูสราง (Construct) ความรูจากการสัมพันธส่ิงท่ีพบ
เห็นกับความรู ความเขาใจท่ีมีอยูเดิม เกิดเปนโครงสรางทางปญญา (Cognitive Structure)

! การดเนอร (Gardner, ๑๙๘๓) เปนผูบุกเบิกแนวคิดใหมเก่ียวกับสติปญญาของ
มนุษย คือ ทฤษฎีพหุปญญา (Multiple Intelligences) ซ่ึงแตเดิม ทฤษฎีทางสติปญญามัก
กลาวถึงความสามารถเพียงหน่ึงหรือสองดาน  แตการดเนอรเสนอไวถึง ๘ ดาน ไดแก
ดานดนตรี  ดานการเคล่ือนไหวรางกายและกลามเน้ือ  ดานการใชเหตุผลเชิงตรรกะและ
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คณิตศาสตร  ดานภาษา  ดานมิติสัมพันธ  ดานการสัมพันธกับผูอ่ืน ดานการเขาใจตนเอง
และดานความเขาใจในธรรมชาติ
แนวทางการพัฒนาการคิด จากตางประเทศ

ไดมีผูเสนอแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาการคิดไวจ ํานวนไมนอย อาทิเชน
! เอ็ดเวิรด เดอ โบโน (Edward De Bono, ๑๙๗๓) ไดนํ าเสนอแนวทางการ

พัฒนาการคิดไวจํ านวนมาก เชน การพัฒนาการคิดโดยใชโปรแกรมสํ าเร็จรูป การใช
เทคนิคหมวก ๖ ใบ เปนตน

! ศูนยพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Center for Critical Thinking, Sonoma
State University, ๑๙๙๖) ไดพัฒนาคูมือการสอนเพ่ือพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณ
สํ าหรับการสอนในโรงเรียนทุกระดับ และยังไดผลิตส่ือประเภทเทปเสียงบรรยาย   และวีดิ
ทัศน ข้ึนเปนจํ านวนมาก

!มีนักศึกษาจํ านวนหลายทานไดพัฒนารูปแบบการสอนท่ีเนนการพัฒนา
กระบวนการคิดขึ้นหลายรูปแบบ เชน จอยสและเวลส (Joyce and Weil) เอนนิส (Ennis)
และวิลเลียมส (Williams) เปนตน

หลักการ และแนวคิดของไทย
! พระธรรมปฎก (๒๕๓๙) ไดนํ าเสนอแนวคิดในการจัดการศึกษาและการสอน

ตามหลักพุทธธรรม  ซ่ึงครอบคลุมในเร่ืองการพัฒนาปญญา และการคิดไวจํ านวนมาก
และไดมีนักการศึกษาไทยนํ าแนวคิดเหลาน้ีมาประยุกตใชเปนรูปแบบ  กระบวนการ  และ
เทคนิคในการสอน  ทํ าใหประเทศไทยมีการศึกษาวิจัยในเร่ืองน้ีมากข้ึน

หลักการ และแนวคิด  ตามหลักพุทธธรรมท่ีนํ ามาใชในการจัดการศึกษา และการ
สอนท่ีพระธรรมปฎกไดเผยแผท่ีสํ าคัญ ๆ มีดังน้ี
แนวคิดพ้ืนฐาน

๑. ความสุขของมนุษยเกิดจากการรูจักดํ าเนินชีวิตใหถูกตองท้ังตอตัวเองและผูอ่ืน
๒. การรูจักดํ าเนินชีวิตอยางถูกตอง คือการรูจักคิดเปน  พูดเปน และทํ าเปน
๓. การคิดเปนหรือการคิดอยางถูกตองเปนศูนยกลางท่ีบริหารการดํ าเนินชีวิตท้ัง

หมด  ทํ าหนาที่ชี้นํ าและควบคุมการกระทํ า  การคดิจะเร่ิมเขามามีบทบาทเม่ือมนุษยไดรับ
ขอมูลจากส่ิงแวดลอม ซ่ึงมีอยูมาก  หากคิดเปนหรือคิดดีก็จะเกิดการเลือกรับเปนหรือ
เลือกรับแตส่ิงท่ีดี ๆ  เม่ือรับมาแลวก็จะเกิดการคิด ตีความเช่ือมโยงและตอบสนองออกมา
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เปนการกระทํ า  ในขั้นตอนนี้จะมีสิ่งปรุงแตงความคิดเขามา  ไดแก อารมณชอบ ชัง คติ
และอคติตาง ๆ  ซ่ึงมีผลตอการคิดตีความเช่ือมโยงและการกระทํ า  ถาคิดเปนคิดโดยรูถึง
สิ่งปรุงแตงตาง ๆ น้ันก็จะสามารถบริหารการกระทํ าอยางเหมาะสมได

๔. กระบวนการคิดเปน  เปนส่ิงท่ีพัฒนาได  ฝกฝนไดโดยกระบวนการท่ีเรียกวา
การศึกษาหรือสิกขา  การพัฒนาน้ันเรียกวา การพัฒนาสัมมาทิฏฐ ิ  ผลท่ีไดคือมรรคหรือ
การกระทํ าที่ดีงาม

๕. แกนแทของการศึกษา  คือการพัฒนาปญญาของตนเองใหเกิดมีสัมมาทิฏฐิคือ
การมีความรู ความเขาใจ ความคิดเห็น คานิยมท่ีถูกตอง ดีงาม เก้ือกูลแกชีวิต และครอบ
ครัว

๖. สัมมาทิฏฐิ  ทํ าใหเกิดการพูดและการกระทํ าท่ีถูกตองดีงาม  สามารถดับทุกข
และแกปญหาได

๗. ปจจัยท่ีทํ าใหเกิดสัมมาทิฎฐ ิ ไดม ี๒ ประการคือ
๗.๑ ปจจัยภายนอก หรือเรียกวา ปรโตโฆสะ ไดแก สิ่งแวดลอมตาง ๆ ครู

พอแม เพื่อน ส่ือมวลชน  ฯลฯ
๗.๒ ปจจัยภายใน หรือเรียกวา โยนิโสมนสิการ ไดแก การคิดเปน

๘. การศึกษาท้ังหลายท่ีจัดกันมาต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน  ทํ ากันอยางเปนงานเปนการ
เปนระบบ ระเบียบ ถือวาเปนปรโตโฆสะท้ังส้ิน

๙. บุคคลสวนใหญในโลกจะสามารถพัฒนาตนเองใหใชโยนิโสมนสิการอยาง
เดียวไมได จํ าเปนตองอาศัยปรโตโฆสะกอนในเบ้ืองตน

๑๐. โยนิโสมนสิการเรียกไดวา คือการคิดเปน เปนความสามารถท่ีบุคคลรูจักมอง
รูจักพิจารณาส่ิงท้ังหลายตามสภาวะโดยวิธีคิดหาเหตุปจจัย สืบคนจากตนเหตุตลอดทาง
จนถึงผลสุดทายท่ีเกิด  แยกแยะเร่ืองออกใหเห็นตามสภาวะท่ีเปนจริง คิดตามความ
สัมพันธท่ีสืบทอดจากเหตุโดยไมเอาความรูสึกอุปทานของตนเองเขาไปจับหรือเคลือบ
คลุม  บุคคลน้ันจะสามารถแกปญหาตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม  ดวยวิธีการแหงปญญา

๑๑. โยนิโสมนสิการ  เปนองคประกอบภายในมีความเก่ียวของกับการฝกใชความ
คิดใหรูจักคิดอยางถูกวิธี คิดอยางมีระเบียบ คิดอยางวิเคราะห  ไมมองเห็นสิ่งตาง ๆ  อยาง
ต้ืน ๆ  ผิวเผิน  เปนข้ันตอนสํ าคัญของการสรางปญญา ทํ าใจใหบริสุทธ์ิ และเปนอิสระ  ทํ า



๕๑

ใหทุกคนชวยตนเองได นํ าไปสูความเปนอิสระไรทุกข พรอมดวยสันติสุขเปนจุดหมายสูง
สุดของพระพุทธศาสนา

๑๒. โยนิโสมนสิการ ไมใชตัวปญญา แตเปนปจจัยใหเกิดปญญา มีเปาหมายสูงสุด
คือการดับทุกข

๑๓. โยนิโสมนสิการ มีองคประกอบ 4 สวนคือ
๑๓.๑ อุบายมนสิการ คือการคิดอยางเขาถึงความจริง
๑๓.๒ ปถมนสิการ คอืการคิดอยางมีลํ าดับข้ันตอนไมสับสน
๑๓.๓ การณมนสิการ คอืการคิดอยางมีเหตุผล
๑๓.๔ อุปปาทกมนสิการ คอืการคิดอยางมีเปาหมาย  คิดใหเกิดผล

ไมใชคิดไปเร่ือยเปอย
๑๔. ในการดํ าเนินชีวิต  สติเปนองคธรรมท่ีจํ าเปนตองใชในการทํ างานทุกอยาง

โยนิโสมนสิการ เปนส่ิงหลอเล้ียงสติท่ียังไมเกิดใหไดเกิด ชวยใหสติท่ีเกิดแลวเกิดตอเน่ือง
ตอไป

๑๕. กลไกการทํ างานของโยนิโสมนสิการในกระบวนการคิด  เม่ือบุคคลรับรูส่ิงใด
ความคิดก็จะพุงเขาสูความชอบหรือไมชอบทันที  น่ันคือส่ิงปรุงแตง  เน่ืองจากบุคคลมี
ประสบการณมากอน  เรียกส่ิงปรุงแตงน้ันวาอวิชชา  ในตอนน้ีเองท่ีโยนิโสมนสิการจะเขา
ไปสกัดก้ันความคิดนั้นแลวเปนตัวนํ าเอากระบวนการคิดบริสุทธิ์ที่จะพิจารณาตามสภาวะ
ตามเหตุปจจัย  เปนลํ าดับไมสับสน  มีเหตุผลและเกิดผลได (ตามองคประกอบท้ังส่ีขอใน
ขอ ๑๓) ทํ าใหคนเปนนายไมใชทาสของความคิด เอาความคิดมาใชแกปญหาได

๑๖. คนปกติสามารถใชโยนิโสมนสิการงาย ๆ  ไดโดยการพยายามควบคุมกระแส
ความคิดใหอยูในแนวทางที่ดีงามตามทางที่เคยไดรับการอบรมสั่งสอนจากกัลยาณมิตรมา
กอนแลว  และเมื่อพิจารณาเห็นความจริง  และรูวาค ําแนะนํ าส่ังสอนน้ันถูกตองดีงาม  มี
ประโยชน  ก็ย่ิงม่ันใจและเกิดศรัทธาข้ึนเอง  เกิดเปนการประสานกันระหวางปจจัยภาย
นอกกับปจจัยภายใน  กลายเปนความหมายของตนเปนท่ีพ่ึงแหงตนได  ดังน้ันในการสอน
เพื่อสรางศรัทธาจะตองพยายามใหนักเรียนไดรับรูผลและเกิดความตระหนักในผลของการ
กระทํ าความด ีตองเราใหเกิดการเสริมแรงภายใน

๑๗. กลาวโดยสรุปกลไกการทํ างานของโยนิโสมนสิการ  และความสัมพันธ
ระหวางปรโตโฆสะกับโยนิโสมนสิการ  มีดังน้ี
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๑๗.๑ โยนิโสมนสิการจะทํ างาน ๒ ขั้นตอนคือ รับรูอารมณหรือประสบ
การณจากภายนอก  การรับรูดวยโยนิโสมนสิการจะเปนการรับรูอยางถูกตอง  มีการคิดคน
พิจารณษอารมณหรือเร่ืองราวท่ีเก็บเขามาเปนการพิจารณาขอมูลดวยสติซึ่งจะเอาไปใช
ประโยชนในการดํ าเนินชีวิตและทํ ากิจกรรมตาง ๆ ตอไป

๑๗.๒ กัลยาณมิตร (ปรโตโฆสะท่ีดี) และโยนิโสมนสิการเปนจุดเช่ือมตอ
ระหวางบุคคลกับโลกหรือสภาพแวดลอมภายนอก  โดยกัลยาณมิตรเช่ือมใหบุคคลติดตอ
กับโลกทางสังคมอยางถูกตอง และโยนิโสมนสิการเช่ือมตอบุคคลกับโลกทางจิตใจของ
ตนเองอยางถูกตอง

๑๘. วิธีคิดตามหลักโยนิโสมนสิการมี ๑๐ วิธีคือ
๑๘.๑ วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย  เปนวิธีคิดเพ่ือใหรูสภาวะท่ีเปนจริง
๑๘.๒ วิธีคิดแบบแยกแยะองคประกอบ  เปนวิธีคิดเพ่ือกํ าหนดแยกปรากฏ

การณตาง ๆ ออกเปนส่ิงท่ีเปนรูปธรรมและส่ิงท่ีเปนนามธรรม
๑๘.๓ วิธีคิดแบบสามัญลักษณ  เปนวิธีคิดเพ่ือใหรูเทากัน   คือรูวาสิ่งตาง ๆ

น้ันเกิดข้ึนเอง  และจะดับไปเอง เรียกวา รูอนิจจัง และรูวาสิ่งตาง ๆ นั้นเกิดขึ้นมาเองไมมี
ใครบังคับหรือกํ าหนดขึ้น เรียกวา รูอนัตตา

๑๘.๔ วิธีคิดแบบอริยสัจจ  เปนวิธีคิดแบบแกปญหา  โดยเร่ิมจากตัวปญหา
หรือทุกข  ทํ าความเขาใจใหชัดเจน  สืบคนสาเหตุ  เตรียมแกไข  วางแผนกํ าจัดสาเหตุของ
ปญหา  มีวิธีการปฏิบัติ ๕ ขั้นตอน คือ

๑) ทุกข - การกํ าหนดใหรูสภาพปญหา
๒) สมุทัย - การกํ าหนดเหตุแหงทุกขเพ่ือกํ าจัด
๓) นิโรธ - การดับทุกขอยางมีจุดหมาย  ตองมีการกํ าหนดวาจุดหมาย

ท่ีตองการคืออะไร
๔) มรรค - การกํ าหนดวิธีการในรายละเอียดและปฏิบัติเพ่ือกํ าจัด

ปญหา
๑๘.๕ วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ  เปนวิธีคิดใหมีความสัมพันธกัน

ระหวางหลักการ และความมุงหมาย  สามารถตอบคํ าถามไดวาท่ีทํ าหรือจะทํ าอยางน้ัน
อยางนี้เพื่ออะไร  ทํ าใหการกระทํ ามีขอบเขต  ไมเลยเถิด
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๑๘.๖ วิธีคิดแบบคณุโทษและทางออก  เปนการคิดบนพื้นฐานความ
ตระหนักท่ีวาทุกส่ิงในโลกน้ีมีท้ังสวนดีและสวนดอย  ดังน้ันเม่ือตองคิดตัดสินใจเลือกเอา
ของสิ่งใดเพียงอยางเดียวจะตองยอมรับสวนดีของส่ิงท่ีไมไดเลือกไว  และไมมองขามโทษ
หรือขอบกพรอง  จุดออน  จุดเสียของส่ิงท่ีเลือกไว  การคิดและมองตามความจริงนี ้ ทํ าให
ไมประมาท  อาจนํ าเอาสวนดีของส่ิงท่ีไมไดเลือกน้ันมาใชประโยชนได และสามารถหลีก
เล่ียงหรือโอกาสแกไขสวนเสียบกพรองท่ีติดมากับส่ิงท่ีเลือกไว

๑๘.๗ วิธีคิดแบบรูคุณคาแท-คุณคาเทียม  เปนวิธีคิดท่ีสามารถแยกแยะไดวา
คณุคาแทคืออะไร คุณคาเทียมคืออะไร

คุณคาแท  คือคุณคาของส่ิงมีประโยชนแกรางกายโดยตรง  อาศัยปญญาตีราคา
เปนคุณคาสนองปญญา

คุณคาเทียม  คือคุณคาพอกเสริมส่ิงจํ าเปนโดยตรง  อาศัยตัณหาตีราคา  เปนคุณคา
สนองตัณหา

วิธีคิดนี้ใชเพื่อมุงใหเกิดความเขาใจและเลือกเสพคุณคาแทที่เปนประโยชน
แกชีวิต  เพ่ือพนจากการเปนทาสของวัตถุ เปนการเก่ียวของดวยปญญา มีขอบเขตเหมาะ
สม

๑๘.๘ วิธีคิดแบบเราคุณธรรม  เปนการคิดถึงแตส่ิงท่ีดีมีกุศล  เม่ือไดรับ
ประสบการณใด แทนท่ีจะคิดถึงส่ิงท่ีไมดีงาม เปนวิธีคิดท่ีสกัดก้ัน ขัดเกลาตัณหา

๑๘.๙ วิธีคิดแบบเปนอยูกับปจจุบัน  เปนวิธีคิดใหตระหนักถึงส่ิงท่ีเปนอยูใน
ขณะปจจุบันกํ าหนดเอาท่ีความเก่ียวของกับความเปนอยูประจํ าวันเช่ือมโยงตอกันมาถึงส่ิง
ท่ีกํ าลังรับรู  กิจการตามหนาท่ีหรือการปฏิบัติ  โดยมีจุดหมายไมเพอฝนกับอารมณขอบ
หรือชัง

๑๘.๑๐ วิธีคิดแบบวิภัชวาท  เปนการคิดแบบมองใหเห็นความจริง  โดยแยก
แยะออกใหเห็นแตละแง  แตละดานจนครบทุกดาน  ไมพิจารณาสิ่งใด ๆ เพียงดานหรือแง
มุมเดียว

แนวทาง  รูปแบบ  กระบวนการ  วิธีการ  เทคนิคการสอนและการพัฒนากระบวนการคิด
ของไทย

ในระยะประมาณ 50 ปท่ีผานมา  ไดมีนักคิดและนักการศึกษาที่ไดใหความสนใจ
ในเร่ืองพัฒนาการคิดตลอดมา  โดยเฉพาะอยางย่ิงในระยะหลัง ๆ  ไดมีการน ําหลักธรรม



๕๔

ทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการสอน  และศึกษาวิจัยกันมากข้ึน  ควบคูไปกับ
การนํ าทฤษฎีและหลักการของตางประเทศมาประยุกตใช  จึงทํ าใหประเทศไทยไดรูปแบบ
การสอน  กระบวนการสอนและเทคนิคตาง ๆ  เพิ่มขึ้นมาก  อาทิเชน  การสอนให “คิด
เปน ทํ าเปน และแกปญหาเปน”  โดย โกวิท  วรพิพัฒน  “การสอนโดยสรางศรัทธาและ
โยนิโสมนสิการ”  โดย สุมน  อมรวิวัฒน  “การสอนความคิด”  โดย โกวิท  ประวาลพฤกษ
“การสอนทักษะกระบวนการ” โดย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ และ “กระบวนการ
คิดเปนเพื่อการด ํารงชีวิตในสังคมไทย”   โดย หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ  เปนตน

กรอบความคิดของ “การคดิ”
จากการประมวลขอมูลเก่ียวกับการคิด  พบวา  มีค ําท่ีแสดงถึงลักษณะของการคิด

และค ําท่ีเก่ียวของกับการใชความคิดเปนจํ านวนมาก  อาทิเชน
การสังเกต                    คิดผิด-คิดถูก     กระบวนการคิดอยางวิจารณญาณ
การเปรียบเทียบ คดิส้ัน-คิดยาว/คิดไกล     กระบวนการคิดแกปญหา
การต้ังคํ าถาม คิดแคบ-คิดกวาง     กระบวนการคิดริเร่ิมสรางสรรค
การแปลความหมาย คิดรอบคอบ คิดทบทวน   กระบวนการตัดสินใจ
การตีความ คดิคลอง  คิดไว     กระบวนการทางวิทยาศาสตร
การขยายความ คดิอยางมีเหตุผล     กระบวนการศึกษาวิจัย
การอางอิง คิดหลากหลาย     กระบวนการปฏิบัติ
การคาดคะเน คดิละเอียดลออ
การสรุป คดิเปน
การสราง

ฯลฯ
จะเห็นไดวาค ําตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการคิดจํ านวนมากนั้น สามารถจัดกลุมได 3

กลุมใหญ ๆ คือ

กลุมท่ี ๑  เปนคํ าท่ีแสดงออกถึงการกระทํ าหรือพฤติกรรมซ่ึงตองใชความคิด เชน
การสังเกต การเปรียบเทียบ การจํ าแนกแยกแยะ การขยายความ การแปลความ การตีความ
การจัดกลุม/หมวดหมู  การสรุป  ฯลฯ  ค ําตาง ๆ เหลาน้ีแมจะเปนพฤติกรรมท่ีไมมีคํ าวา
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“คิด”  อยู  แตก็มีความหมายของการคิดอยูในตัว  ค ําในกลุมน้ีมีลักษณะของพฤติกรรม/
การกระทํ าท่ีชัดเจนหรือคอนขางชัดเจนหรือเปนท่ีเขาใจตรงกัน  ซ่ึงหากบุคคลสามารถทํ า
ไดอยางช ํานาญ ก็จะเรียกกันวา ทักษะ ดังน้ัน ทิศนา แขมมณ ีและคณะ (๒๕๔๐)  จึงเรียก
ชื่อค ํากลุมน้ีวา  ทักษะการคิด  ทักษะการคิดแตละทักษะ  จะประกอบไปดวยพฤติกรรม
หรือการกระทํ ายอย ๆ มากบาง  นอยบาง และมักจะมีการจัดลํ าดับของการกระทํ าเหลานั้น
ดังนั้นทักษะการคิดจึงเปนความสามารถของบุคคลในการแสดงพฤติกรรมการคิดซึ่ง
ประกอบไปดวยการกระทํ ายอย ๆ ท่ีเปนไปตามลํ าดับเพ่ือใหเกิดเปนพฤติกรรมการคิดน้ัน
ๆ  การคิดในระดับทักษะมักบงช้ีถึงพฤติกรรมการคิดไดคอนขางชัดเจน  ทักษะการคิดน้ีมี
๓ ระดับ คือ ทักษะการคิดพื้นฐาน (Basic Thinking Skills) ทักษะการคิดท่ีเปนแกนสํ าคัญ
(Core Thinking Skills) และทักษะการคิดชั้นสูง (Higher-Ordered Thinking Skills) ทักษะ
การคิดชั้นสูง  มักจะประกอบไปดวยการกระทํ ายอย ๆ  และมีข้ันตอนของการกระทํ าท่ี
มากกวาทักษะการคิดข้ันตน ๆ

กลุมท่ี ๒  เปนค ําท่ีแสดงลักษณะของการคิด  ซ่ึงใชในลักษณะเปนคํ าวิเศษณ เชน
คิดกวาง คิดถูก คิดคลอง  คิดรอบคอบ  ซึ่งค ําไมไดแสดงออกถึงพฤติกรรมหรือการกระทํ า
โดยตรง  แตสามารถแปลความไปถึงพฤติกรรมหรือการกระทํ าประการใดประการหน่ึง
หรือหลายประการรวมกัน เชน คิดคลอง  มีความหมายถึงพฤติกรรมการบอกความคิดได
จํ านวนมาก และในเวลาท่ีรวดเร็ว  คิดหลากหลายมีความหมายถึงพฤติกรรมการสามารถ
บอกความคิดที่มีลักษณะ/รูปแบบ/ประเภท ท่ีหลากหลาย ค ําประเภทน้ี ทิศนา แขมมณี
และคณะ (๒๕๔๐) จึงเรียกวา ลักษณะการคิด  ซ่ึงหมายถึง การคิดท่ีมีลักษณะพิเศษเปน
เอกลักษณเฉพาะของการคิดนั้น ๆ  ซ่ึงลักษณะดังกลาว ไมไดบงช้ีถึงพฤติกรรมหรือการ
กระทํ าท่ีชัดเจน  ตองอาศัยการแปลความและตีความไปถึงพฤติกรรมตาง ๆ ท่ีเม่ือประกอบ
กันเปนลํ าดับข้ันตอนแลวจะชวยใหเกิดเปนลักษณะการคิดน้ัน ๆ

กลุมท่ี ๓  เปนค ําท่ีแสดงถึง  การดํ าเนินกิจกรรมการคิดอยางเปนลํ าดับข้ันตอน
หรือเปนกระบวนการ  ซ่ึงจะชวยใหบรรลุวัตถุประสงคของการคิดน้ัน ๆ  และในกระบวน
การแตละขั้นตอน  จะตองอาศัยทักษะการคิดและลักษณะการคิดท่ีจํ าเปนจํ านวนมาก  อาทิ
เชน  กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการแกปญหา  กระบวนการคิดริเร่ิม
สรางสรรค  เปนตน   กระบวนการคิดเหลาน้ีมีวัตถุประสงคเฉพาะท่ีแตกตางกันและตอง
อาศัยความสามารถทางการคิดตาง ๆ  หลายประการมาชวยใหแตละข้ันตอนของกระบวน
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การสัมฤทธิ์ผล    การคิดท่ีตองอาศัยพฤติกรรมหรือการกระทํ าหรือทักษะจํ านวนมากนี้
ทิศนา   แขมมณ ีและคณะ (๒๕๔๐)  จัดใหอยูในกลุมของ  กระบวนการคิด เชน กระบวน
การคิดอยางมีวิจารณญาณ  มีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความคิดท่ีผานการกล่ันกรองพิจารณา
มาอยางดีแลว  กระบวนการคิดจึงประกอบไปดวยข้ันตอนในการพิจารณากล่ันกรองขอ
มูล  ในขณะท่ีกระบวนการแกปญหา  มีวัตถุประสงค เพ่ือแกปญหาใดปญหาหน่ึง หรือ
กระบวนการคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางผลงานท่ีใหมแตกตางไปจากเดิม

อันท่ีจริงแลว  ท้ังทักษะการคิด  ลักษณะการคิด  และกระบวนการคิด  เม่ือ
วิเคราะหละเอียดลงไปแลว  จะเห็นวามีลักษณะรวมกันคือ  ประกอบไปดวยพฤติกรรม
หรือการกระทํ ายอย ๆ หลายพฤติกรรม และมีการเรียงลํ าดับพฤติกรรมเปนข้ันตอนท่ี
สามารถน ําไปสูวัตถุประสงค  หรือกลาวอยางส้ัน ๆ  ไดวามีลักษณะเปนข้ันตอนหรือ
กระบวนการเชนเดียวกัน  แตมีความแตกตางกันตรงความชัดเจนของค ํา  และปริมาณและ
ความซับซอนของพฤติกรรมหรือการกระทํ า  ซ่ึงหากจะจัดลํ าดับโดยใชเกณฑดังกลาวแลว
สามารถจัดไดวาทักษะการคิด  เปนการคิดในระดับพื้นฐาน  ลักษณะการคิดเปนการคิดใน
ระดับกลาง และกระบวนการคิดเปนการคิดในระดับสูง

จากกรอบความคิดดังกลาว  ประกอบกับการศึกษาคนควาองคความรูเก่ียวกับการ
คดิ  ทิศนา  แขมมณ ีและคณะ (๒๕๔๐) ไดจัดมิติของการคิดไว ๖ ดาน  เพ่ือใชเปนกรอบ
ความคิดในการพัฒนา ความสามารถทางการคิดของเด็กและเยาวชนตอไป

มติิของ  “การคิด”  ม ี๖ ดาน ดังน้ี
๑. มิติดานขอมูลหรือเน้ือหาท่ีใชในการคิด
๒. มิติดานคุณสมบัติท่ีเอ้ืออํ านวยตอการคิด
๓. มิติดานทักษะการคิด
๔. มิติดานลักษณะการคิด
๕. มิติดานกระบวนการคิด
๖. มิติดานการควบคุมและประเมินการคิดของตน
สํ าหรับรายละเอียดเก่ียวกับมิติแตละดานน้ัน  ไมสามารถกลาวไดในท่ีน้ีท้ังหมด

โดยเฉพาะเก่ียวกับทักษะการคิดและลักษณะการคิด  พบวามีผูไดใหค ําอธิบายท่ีชัดเจน
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เก่ียวกับทักษะการคิดอยูบาง  แตไมมากนัก  ซ่ึงสวนใหญมักจะเปนทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร  สวนลักษณะการคิดตาง ๆ มีค ําอธิบายนอยมาก  ส ําหรับกระบวนการคิด
น้ันพบวา  กระบวนการคิดท่ีมีผูศึกษาไวมากพอสมควร ไดแก กระบวนการคิดอยางมี
วิจารณญาณ  กระบวนการแกปญหา  กระบวนการทางวิทยาศาสตร   และกระบวนการคิด
ริเร่ิมสรางสรรค

ดวยเหตุท่ีทักษะการคิดและลักษณะการคิด  จํ านวนมากยังไมไดรับการศึกษา
วิเคราะห และขยายความใหเกิดความชัดเจนอยางเพียงพอ  ความคลุมเครือน้ีจึงอาจเปน
สาเหตุสํ าคัญท่ีทํ าใหการสอนกระบวนการคิด  ซ่ึงเปนการคิดข้ันสูง ไมบรรลุผล  เน่ืองจาก
ผูเรียนยังขาดทักษะข้ันพ้ืนฐานท่ีจํ าเปนตอการพัฒนาความคิดในขั้นสูง  ดวยเหตุน้ี  ทิศนา
แขมมณี และคณะ (๒๕๔๐)  จึงไดรวมกันวิเคราะหทักษะการคิดแตละทักษะ  และ
ลักษณะการคิดที่ส ําคัญแตละลักษณะ และเลือกลักษณะการคิดบางประการท่ีคิดวาเปนพ้ืน
ฐานท่ีสํ าคัญ และจ ําเปนจะตองสงเสริมและฝกฝนใหผูเรียนต้ังแตระดับการศึกษาปฐมวัย
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  แลวจึงนํ าค ําเหลานั้นมาวิเคราะหใหเห็นถึงจุดมุงหมาย
และวิธีการในการคิด  รวมท้ังกํ าหนดเกณฑตัดสิน   เพ่ือใชในการประเมินการคิดน้ัน ๆ
ทั้งนี้ดวยวัตถุประสงคที่จะท ําใหค ําท่ีใชกันในลักษณะท่ีเปนนามธรรมมีความเปนรูปธรรม
มากขึ้น  ซ่ึงจะชวยใหแนวทางท่ีชัดเจนแกครูในการสอน  ทํ าใหครูสามารถสอนไดอยาง
ชัดเจน  ตรงทาง และบรรลุวัตถุประสงคมากข้ึน

อยางไรก็ตาม  การนํ าเสนอขอมูลในท่ีน้ีจะนํ าเสนอเพียงรายการทักษะการคิด
ลักษณะการคิด และกระบวนการคิด  ท่ีไดคัดเลือกไวเทาน้ัน  ไมสามารถน ําเสนอราย
ละเอียดที่วิเคราะหไดทั้งหมด  เน่ืองจากรายละเอียดน้ันมีมาก  ไมสามารถบรรจุลงในบท
ความได  ทานผูอานที่สนใจ ท่ีประสงคจะศึกษาและนํ าไปใช  สามารถติดตอขอศึกษาราย
ละเอียดไดที ่ ศูนยพัฒนาการเรียนการสอน  ส ํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
หรือท่ีคณะผูเขียน คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ส ําหรับขอมูลเก่ียวกับมิติแต
ละดานท่ีสํ าคัญมีดังนี้

๑. มิติดานขอมูลหรือเน้ือหาท่ีใชในการคิด
ในการคิด  บุคคลไมสามารถคิดโดยไมมีเนื้อหาของการคิดได เฉพาะการคิดเปน

กระบวนการ ในการคิดจึงตองมีการคิดอะไรควบคูไปกับการคิดอยางไร
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ขอมูลท่ีใชในการคิดน้ัน มีจํ านวนมากเกินกวาท่ีจะกํ าหนดหรือบอกได  โกวิท
วรพิพัฒน (อางถึงในอุนตา  นพคุณ) ไดจัดกลุมขอมูลท่ีมนุษยใชในการคิดพิจารณาแก
ปญหาออกเปน ๓ ดาน ดวยกัน คือ

๑. ขอมูลเก่ียวกับตนเอง
๒. ขอมูลเก่ียวกับสังคมและส่ิงแวดลอม
๓. ขอมูลวิชาการ
ในการพจิารณาหาทางแกปญหา บุคคลจะตองพิจารณาขอมูลท้ัง ๓ สวนควบกัน

ไปอยางผสมกลมกลืน      จนกระท่ังพบทางออกหรือทางเลือกในการแกปญหาอยาง
เหมาะสม

๒. มิติดานคุณสมบัติท่ีเอ้ืออํ านวยตอการคดิ
ในการคิดพิจารณาเร่ืองใด ๆ  โดยอาศัยขอมูลตาง ๆ  คุณสมบัติสวนตัวบาง

ประการ มีผลตอการคิดและคุณภาพของการคิด ตัวอยางเชน คนท่ีมีใจกวาง ยอมยินดีท่ีจะ
รับฟงขอมูลจากหลายฝาย  จึงอาจจะไดขอมูลมากกวาคนท่ีไมรับฟง  ซ่ึงขอมูลเหลาน้ีจะมี
ผลตอการคิด  ชวยใหการคิดพิจารณาเร่ืองตาง ๆ มีความรอบคอบข้ึน หรือผูท่ีชางสงสัย
อยากรูอยากเห็น  มีความใฝรูยอมมีความกระตือรือรนที่จะแสวงหาขอมูลและคนหาค ํา
ตอบ  ซ่ึงคุณสมบัติน้ีมักจะชวยสงเสริมการคิดใหมีคุณภาพข้ึน  ดังนั้นคุณภาพของการคิด
สวนหน่ึงจึงยังตองอาศัยคุณสมบัติสวนตัวบางประการ  แตในทํ านองเดียวกัน  พัฒนาการ
ดานการคิดของบุคคลก็มักจะมีสวนยอนกลับไปพัฒนาคุณสมบัติสวนตัวของบุคคลนั้น
ดวย

คุณสมบัติท่ีเอ้ืออํ านวยตอการคิดท่ีนักคิด นักจิตวิทยา และนักการศึกษาเห็นพอง
ตองกันมีอยูหลายประการ ท่ีสํ าคัญมากไดแก ความเปนผูมีใจกวาง เปนธรรม ใฝรู
กระตือรือรน  ชวงวิเคราะหผสมผสาน ขยัน ตอสู กลาเส่ียง อดทน มีความมั่นใจในตนเอง
และนารักนาคบ

๓. มิติดานทักษะการคิด
ในการคิด บุคคลจํ าเปนตองมีทักษะพ้ืนฐานหลายประการในการดํ าเนินการคิด

อาทิเชน ความสามารถในการจ ําแนกความเหมือนและความตางของสิ่ง ๒ ส่ิงหรือมากกวา
และความสามารถในการจัดกลุมของท่ีมีลักษณะเหมือนกัน  นับเปนทักษะพ้ืนฐานในการ
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สรางมโนทัศนเก่ียวกับส่ิงน้ัน  ความสามารถในการสังเกต  การรวบรวมขอมูล และการตั้ง
สมมติฐาน  นับเปนทักษะพ้ืนฐานในกระบวนการคิดแกปญหา  เปนตน  ทักษะท่ีนับเปน
ทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐานจะมีลักษณะเปนทักษะยอย  ซ่ึงมีกระบวนการหรือข้ันตอนในการ
คิดไมมาก  ทักษะท่ีมีกระบวนการหรือข้ันตอนมากและซับซอน  สวนใหญจะตองใช
ทักษะพื้นฐานหลายทักษะผสมผสานกัน  ซ่ึงจะเรียกกันวา  “ทักษะการคิดข้ันสูง”  ทักษะ
การคิดเปนพื้นฐานที่ส ําคัญในการคิด  บุคคลจะคิดไดดีจํ าเปนตองมีทักษะการคิดท่ีจํ าเปน
มาบางแลว  และเชนเดียวกัน  การคิดของบุคคลก็จะมีสวนสงผลไปถึงการพัฒนาทักษะ
การคิดของบุคคลนั้นดวย  โดยท่ัว ๆ ไป  มีการจัดทักษะการคิดไว ๓ ระดับ ไดแก

ก.! ทักษะการคิดขั้นพื้นฐานที่สํ าคัญ  มีจํ านวนมากไดแก
๑) ทักษะการส่ือสาร  ประกอบดวย

- ทักษะการฟง - ทักษะการใชความรู
- ทักษะการจํ า - ทักษะการอธิบาย
- ทักษะการอาน - ทักษะการทํ าความกระจาง
- ทักษะการรับรู - ทักษะการบรรยาย
- ทักษะการเก็บความรู - ทักษะการพูด
- ทักษะการดึงความรู - ทักษะการเขียน
- ทักษะการจํ าได - ทักษะการแสดงออก

๒) ทักษะท่ีเปนแกนหรือทักษะข้ันพ้ืนฐานท่ัวไป  ไดแก
- ทักษะการสังเกต - ทักษะการระบุ
- ทักษะการสํ ารวจ - ทักษะการจํ าแนกความแตกตาง
- ทักษะการต้ังคํ าถาม - ทักษะการจัดลํ าดับ
- ทักษะการรวบรวมขอมูล - ทักษะการเปรียบเทียบ
- ทักษะการจัดหมวดหมู - ทักษะการอางอิง
- ทักษะการตีความ - ทักษะการแปลความ
- ทักษะการเช่ือมโยง - ทักษะการขยายความ
- ทักษะการใชเหตุผล - ทักษะการสรุปความ
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ข.! ทักษะการคิดข้ันสูง  ท่ีสํ าคัญมีดังนี้
- ทักษะการนิยาม  - ทักษะการวิเคราะห
- ทักษะการผสมผสาน - ทักษะการจัดระบบ
- ทักษะการสราง  - ทักษะการจัดโครงสราง
- ทักษะการปรับโครงสราง      - ทักษะการหาแบบแผน
- ทักษะการหาความเชื่อพื้นฐาน - ทักษะการทํ านาย
- ทักษะการต้ังสมมติฐาน - ทักษะการทดสอบสมมติฐาน
- ทักษะการกํ าหนดเกณฑ - ทักษะการพิสูจน
-! ทักษะการประยุกต

๔. มิติดานลักษณะการคดิ
ลักษณะการคิด  เปนประเภทของการคิดท่ีแสดงลักษณะเฉพาะท่ีชัดเจน  ลักษณะ

การคิดแตละลักษณะจะอาศัยทักษะพื้นฐานบางประการ หรือหลายประการ  ลักษณะการ
คิดท่ีไดเลือกสรรวามีความสํ าคัญ  สมควรท่ีจะนํ าไปใชในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของ
ชาติ  ม ี๔ ประการ ไดแก การคิดคลอง การคิดหลากหลาย การคิดละเอียด การคิดชัดเจน
การคิดอยางมีเหตุผล การคิดกวาง การคิดไกล การคิดลึกซ้ึง และการคิดแหวกแนว

๕. มิติดานกระบวนการคดิ
กระบวนการคิด  เปนการคิดท่ีประกอบไปดวยลํ าดับขั้นตอนในการคิด  ซึ่งมีมาก

บาง  นอยบาง แลวแตความจ ําเปนของการคิดแตละลักษณะ  และในแตละขั้นตอนของการ
ดํ าเนินการคิด  จํ าเปนตองอาศัยทักษะการคิดทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูงตามความเหมาะสม
กระบวนการคิดท่ีจํ าเปนมากแตในท่ีนี้ไดเลือกน ําเสนอกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ  
เนื่องจากกระบวนการนี้เปนกระบวนการท่ีสํ าคัญท่ีตองนํ าไปใชในกระบวนการหรือ
สถานการณอ่ืน ๆ  อีกเปนจํ านวนมาก เชน กระบวนการคิดแกปญหา กระบวนการคิดตัด
สินใจ กระบวนการคิดริเร่ิมสรางสรรค กระบวนการวิจัย  เปนตน

๖. มิติดานการควบคุมและประเมินการคิดของตนเอง
การควบคุมการรูคิดของตนเอง  หมายถึง  การรูตัวถึงความคิดของตนเองในการ

กระทํ าอะไรอยางใดอยางหน่ึง หรือการประเมินการคิดของตนเองและใชความรูน้ันในการ
ควบคุมหรือปรับการกระทํ าของตนเอง  การคิดในลักษณะน้ี  มีผูเรียกวา  การคิดอยางมี
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ยุทธศาสตรหรือ “Strategic Thinking” ซ่ึงครอบคลุมการวางแผน  การควบคุมกํ ากับการ
กระทํ าของตนเอง  การตรวจสอบความกาวหนา  และการประเมินผล

มิติดานการตระหนักรูถึงการคิดของตนเองและการสามารถควบคุมและประเมิน
การคิดของตนเองนี ้ นับเปนมิติสํ าคัญของการคิดอีกมิติหน่ึง  บุคคลท่ีมีการตระหนักรูและ
ประเมินการคิดของตนเองได จะสามารถปรับปรุงกระบวนการคิดของตนใหดีข้ึนเร่ือย ๆ
การพัฒนาความสามารถของผูเรียนในมิตินี้จะสงผลตอความสามารถทางการคิดของ        
ผูเรียนในภาพรวม

ในการคิดใด ๆ ก็ตาม มิติท้ัง ๖ น้ีจะปรากฏเกิดข้ึนในกระบวนการคิด  ซ่ึงหากเกิด
ข้ึนอยางครบถวน และอยางมีคุณภาพ ก็จะสงผลใหการคิดน้ันเกิดคุณภาพตามไปดวย

จากกรอบความคิดน้ี  สามารถอธิบายไดวา  ในการคิดใด ๆ  หากบุคคลมีคุณสมบัติ
ท่ีเอ้ืออํ านวยตอการคิด  ก็นับเปนพ้ืนฐานและการเร่ิมตนท่ีดี  การคิดของบุคคลน้ันจะตอง
อาศัยทักษะการคิดจํ านวนมากเปนแกนสํ าคัญ  และทักษะการคิดเหลานั้นจะสามารถไป
ชวยพัฒนาลักษณะการคิดแบบตาง ๆ ท่ีจํ าเปน  อาทิเชน  การคิดคลองหลากหลาย ยืดหยุน
การคิดละเอียด คิดชัดเจน การคิดถูกทาง คิดกวาง คิดไกล คิดลึกซ้ึง คิดอยางมีเหตุผล และ
คิดแหวกแนว  ซ่ึงทักษะและลักษณะการคิดดังกลาว จะไปชวยพัฒนากระบวนการคิดตาง
ๆ  ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการนํ าไปใชในชีวิตประจํ าวันในสถานการณตาง ๆ เชน กระบวน
การคิดอยางมีวิจารณญาณ  กระบวนการแกปญหา  กระบวนการตัดสินใจ  กระบวนการ
คิดริเริ่ม สรางสรรค  กระบวนการวิจัย  เปนตน  กลไกของการพัฒนาการคิด  จึงควรเร่ิม
ตนท่ีการกระตุนใหบุคคลไดคิดโดยการพัฒนาทักษะการคิด  หากสามารถพัฒนาทักษะ
การคิดของบุคคลได  ก็เทากับเปนการเร่ิมหมุนแกนของวงลอทางปญญา  เม่ือแกนหมุน
สวนอื่นก็จะมีการเคลื่อนไหวไดมาก  วงลอทางความคิดก็ยอมทํ างานไดอยางรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ

กรอบความคิดของ “การคิด” ดังกลาวขางตน  สามารถแสดงเปนแผนภาพไดดังนี้
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การสอนเพื่อพัฒนาการคิด
เน่ืองจากการพัฒนาการคิดเปนส่ิงสํ าคัญ  จึงไดมีการคนหาวิธีการตาง ๆ   เพื่อนํ า

มาใชในการพัฒนาความสามารถดังกลาว  ในป ค.ศ. ๑๙๘๔  ไดมีการประชุมของนักการ
ศึกษาจากประเทศตาง ๆ  ท่ี The Wingspread Conference Center in Racine, Wisconsin
State  เพือ่หาแนวทางในการพัฒนาทักษะการคิดของเด็ก  พบวา แนวทางท่ีนักการศึกษา
ใชในการดํ าเนินการวิจัยและทดลองเพ่ือพัฒนาการคิดน้ัน สามารถสรุปได ๓ แนว คือ
(เชิดศักด์ิ  โฆวาสินธุ, ๒๕๓๐)

๑. การสอนเพื่อใหคิด (Teaching for Thinking) เปนการสอนเน้ือหาวิชาการ  โดยมี
การเสริมหรือปรับเปล่ียนเพ่ือเพ่ิมความสามารถในดานการคิดของเด็ก

๒. การสอนการคิด (Teaching of Thinking) เปนการสอนท่ีเนนเก่ียวกับกระบวน
การทางสมอง ท่ีนํ ามาใชในการคิดโดยเฉพาะ  เปนการฝกทักษะการคิด  ลักษณะของงาน
ท่ีนํ ามาใชสอนจะไมเก่ียวของกับเน้ือหาวิชาการท่ีเรียนในโรงเรียน  แนวทางการสอนจะ
แตกตางกันออกไปตามทฤษฎี และความเชื่อพื้นฐานของแตละคนที่น ํามาพัฒนาเปน
โปรแกรมการสอน

๓. การสอนเก่ียวกับการคิด (Teaching about Thinking) เปนการสอนท่ีเนนการใช
ทักษะการคิดเปนเน้ือหาสาระของการสอน  โดยการชวยเหลือใหผูเรียนไดรูและเขาใจ
กระบวนการคิดของตนเองเพ่ือใหเกิดทักษะการคิดท่ีเรียกวา “metacognition” คือ รูวาตน
เองรูอะไร  ตองการรูอะไร และยังไมรูอะไร  ตลอดจนสามารถควบคุมและตรวจสอบการ
คิดของตนเองได

สํ าหรับโปรแกรมการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดท่ีจัดสอนในโรง
เรียน  เทาท่ีปรากฏอยูในปจจุบันสามารถจํ าแนกออกเปน ๒ ลักษณะใหญ ๆ คือ
โปรแกรมที่มีลักษณะเฉพาะ (Specific Program) ซ่ึงเปนโปรแกรมพิเศษนอกเหนือจากการ
เรียนปกติ เปนโปรแกรมท่ีสรางข้ึนเพ่ือเสริมสรางการคิดวิจารณญาณโดยเฉพาะ
(Institutional Programs to Foster Critical Thinking) กับโปรแกรมท่ีมีลักษณะท่ัวไป
(General Program) ซ่ึงเปนโปรแกรมท่ีใชเน้ือหาวิชาในหลักสูตรปกติเปนส่ือในการพัฒนา
ทักษะการคิด  เปนการสอนทักษะการคิดในฐานะท่ีเปนตัวเสริมวัตถุประสงคของหลัก
สูตรท่ีมอียู  โดยเช่ือมโยงกับวัตถุประสงคของเน้ือหาวิชา
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เน่ืองจากความพรอมและสถานการณในการจัดการเรียนการสอนในประเทศไทยมี
ลักษณะท่ีหลากหลาย  ในท่ีน้ี จึงจะขอนํ าเสนอแนวทางในการสอนเพ่ือพัฒนากระบวน
การคิดหลาย ๆ แนว  เพ่ือเปนตัวเลือกใหแกครูและดรงเรียนในการนํ าไปใชประโยชน
อยางเหมาะสมกับสถานการณ

แนวท่ี ๑  การสอนเพ่ือพัฒนาการคิดโดยตรงโดยใชโปรแกรม ส่ือสํ าเร็จรูป หรือบทเรียน/
กิจกรรมสํ าเร็จรูป

สํ าหรับครูและโรงเรียนท่ีสนใจจะพัฒนาความสามารถทางการคิดของนักเรียนเปน
พิเศษและสามารถท่ีจะจัดหาเวลาและบุคลากรรวมท้ังงบประมาณท่ีจะดํ าเนินการได  
สามารถพัฒนาการคิดของเด็กไดโดยใชโปรแกรมและส่ือสํ าเร็จรูป  รวมท้ังบทเรียน/กิจ
กรรมสํ าเร็จรูปท่ีมีผูไดพัฒนาและจัดทํ าไวใหแลว อาทิเชน

๑. The Productive Thinking Program (Covington, Crutchfield Davies & Olton,
๑๙๗๔) ประกอบดวยบทเรียน ๑๕ บท  มีเปาหมายสอนทักษะการแกปญหาใหแกนักเรียน
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

๒. The Ideal Problem Solver (Bransford & Stein, ๑๙๘๔) เปนโปรแกรมเนนการ
แกปญหาประกอบดวยข้ันตอนการแกปญหา ๕ ขั้นตอนคือ

๑) การระบุปญหา (Identifying Problems)
๒) การนิยาม (Defining Problems)
๓) การเสนอทางเลือก (Explaning Alternatives)’
๔) การวางแผนด ําเนินการ (Acting on a plan)
๕) การศึกษาผล (Looking at the Effects)

๓. Feuerstein’s Instrumental Enrichment (FIE) (Feuersteinetal; ๑๙๘๐) เรียก
โปรแกรมน้ีวา Mediated Learning Experiences (MLES) เปนโปรแกรมท่ีมีกิจกรรมสอน
ใหผูเรียน คือ คร ูพอแม และคนอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ  ชวยใหผูเรียนฝกคิดความหมายและรวบ
รวมเหตุการณตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนในปรากฏการณของตนเอง  กิจกรรมพ้ืนฐานของ MLES
คือการฝกใหผูเรียนมีความคิดอยางมีวิจารณญาณ  โดยทํ ากิจกรรมตาง ๆ เพื่อนํ าไปสูเปา
หมายสูงสุด คือการแกปญหาไดดวยตนเอง
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๔. The CoRT Thinking Materials – CoRT (Cognitive Research Trust) ซ่ึงเปน
โปรแกรม ๒ ป  เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด (Do Bono, ๑๙๗๓) บทเรียนของโปรแกรมน้ี
ประกอบดวยการพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ  ทักษะการแกปญหา  ทักษะการ
คิดสรางสรรค  รวมท้ังทักษะการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล    เปนบทเรียนท่ีใชไดต้ังแต
นักเรียนระดับประถมศึกษาขึ้นไป  เปนโปรแกรมท่ีประกอบดวย  หนวยใหญ ๆ รวม ๖
หนวย
แนวท่ี ๒  การสอนเนื้อหาสาระตาง ๆ โดยใชรูปแบบ หรือกระบวนการสอนท่ีเนน
กระบวนการคิด

การสอนเพ่ือพัฒนาการคิดในลักษณะน้ีเปนการสอนท่ีมุงสอนเน้ือหาสาระตาง ๆ
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร  แตเพ่ือใหการสอนน้ันเปนการชวยพัฒนาความสามารถ
ทางการคิดของผูเรียนไปในตัว ครูสามารถน ํารูปแบบการสอนตาง ๆ ท่ีเนนกระบวนการ
คดิ ซึ่งไดมีผูคนคิด พัฒนา และทดสอบ พิสูจนแลวมาใชเปนกระบวนการสอน ซ่ึงจะชวย
ใหครูสามารถพัฒนาผูเรียนไดท้ังทางดานเน้ือหาสาระ และการคิดไปพรอม ๆ กัน รูปแบบ
หรือกระบวนการสอนที่เนน/สงเสริมกระบวนการคิดมีหลากหลาย ท้ังจากตางประเทศ
และจากนักการศึกษาไทย  อาทิ  เชน

รูปแบบ/กระบวนการสอนท่ีเนน/สงเสริมกระบวนการคิดจากตางประเทศ
๑. รูปแบบการสอนแบบอุปนัยของจอยสและเวลล (Inductive Thinking)
๒. รูปแบบการสอนแบบซักคานของจอยสและเวลล (Jurisprudential Inquiry

Model)
๓. รูปแบบการสอนแบบสืบสวนสอบสวนของจอยสและเวลล (Inquiry Model)
๔. รูปแบบการสอนแบบใหมโนทัศนลวงหนาของจอยส (Advance Organizer)
๕. รูปแบบการสอนมโนทัศนของจอยสและเวล (Concept Attainment)
๖. รูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคตามแนวคิดของวิลเลียมส
๗. การคิดอยางมีวิจารณญาณ ของ Center for Critical Thinking, Sonoma State

University
๘. รูปแบบการสอนของกานเย (Gagne)
๙. รูปแบบการคิดอยางมีวิจารณญาณของเอนนิส (Ennis)
๑๐. รูปแบบการคิดแกปญหาอนาคตของทอแรนซ (Torrance)
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 ๑๑. กระบวนการคิดวิจารณญาณของเดรสเซล และเมยฮิว (Dressel and Mayhew)
๑๒. การพัฒนากระบวนการคิดของเดอโบโน (Edward De Bono)

ฯลฯ

รูปแบบ/กระบวนการสอนของไทยท่ีเนน/สงเสริมกระบวนการคิด
๑๓. รูปแบบการสอนตามข้ันท้ัง ๔ ของอริยสจั  โดย สาโรช  บัวศรี
๑๔. ระบบการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนตามแนวพุทธศาสตร   โดย

วีระยุทธ  วิเชียรโชติ
๑๕. รูปแบบการสอนโดยสรางศรัทธาและโยนิโสมนสิการ  โดย สุมน  อมรวิวัฒน
๑๖. รูปแบบการสอนความคดิ  คานิยม  จริยธรรม   และทักษะ   โดย   โกวิท

ประวาลพฤกษ
๑๗. ทักษะกระบวนการ  โดย  กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ
๑๘. กระบวนการวิทยาศาสตร  โดย  สสวท.
๑๙. กระบวนการคิดเปน  โดย  โกวิท  วรพิพัฒน
๒๐. “กระบวนการคิดเปนเพ่ือการดํ ารงชีวิตในสังคมไทย”  โดย        หนวยศึกษา

นิเทศก  กรมสามัญศึกษา
๒๑. กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ  โดย  เพ็ญพิศุทธ์ิ  เนคมานุรักษ
๒๒. กระบวนการเกิดความสํ านึกและการเปล่ียนแปลงความสํ านึก    โดย    เมธี

ปลันธนานนท
๒๓. รูปแบบการสอนคณิตศาสตรตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต   โดย

ไพจิตร  สะดวกการ
๒๔. สอนใหคิด  คิดใหสอน  โดย  ชาตร ี ส ําราญ

ฯลฯ

แนวท่ี ๓  การสอนเนื้อหาสาระตาง ๆ   โดยพยายามสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาทักษะการคิด
ลักษณะการคิด และกระบวนการคิด  ในกิจกรรมการเรียนการสอนเน้ือหาวิชาตาง ๆ

แนวทางท่ี ๓ นี้  นาจะเปนแนวทางท่ีครูสามารถทํ าไดมากที่สุดและสะดวกที่สุด
เน่ืองจากครูสอนเน้ือหาสาระอยูแลว และมีกิจกรรมการสอนอยูแลว  เมื่อครูมีความเขาใจ
เก่ียวกับการคิดตามกรอบความคิดท่ีไดเสนอมาขางตน  ครูจะสามารถน ําความเขาใจนั้นมา
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ใชในการปรับกิจกรรมการสอนท่ีมีอยูแลวใหมีลักษณะท่ีใหโอกาสผูเรียนไดพัฒนา ทักษะ
การคิด ลักษณะการคิด และกระบวนการคิดท่ีหลากหลาย

การพฒันากระบวนการคิดดวยกลยุทธหมุนวงลอทางปญญา
จากกรอบความคิดเก่ียวกับ  “การคิด”  ที่ไดเสนอไวขางตน  จะเห็นไดวา  “การ

คิด”  มีองคประกอบท่ีเก่ียวของท่ีสํ าคัญ ๆ อยู ๖ ดาน คือ  ดานคุณสมบัติท่ีเอ้ืออํ านวยตอ
การคิด  ดานทักษะการคิด  ดานลักษณะการคิด  ดานกระบวนการคิด  ดานการควบคุมและ
ประเมินการคิดของตนเอง    และดานขอมูลที่ใชในการคิด    ดังนั้นการพัฒนาการคิดของ
ผูเรียนใหมีคุณภาพสูงขึ้น  จึงสามารถทํ าไดโดยการพัฒนาองคประกอบท้ัง ๖ ดาน  ของผู
เรียนใหมีคุณภาพ  ซึ่งจะเห็นไดวา  แนวทางการพัฒนาการคิด ๓ แนว ที่ไดใหไวขางตน
ลวนเปนการชวยสงเสริมองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งหรือหลายองคประกอบใหมี
คณุภาพสูงขึ้นทั้งนั้น  แตแนวที่ ๓  ดูจะเปนแนวท่ีมีขอจํ ากัดนอยท่ีสุดและครูสามารถทํ า
ไดมากท่ีสุดและสะดวกท่ีสุด  เน่ืองจากครูสามารถบูรณาการเขาไปในการสอนเน้ือหา
สาระตาง ๆ  ตามปกติได  หากครูมีความเขาใจอยางแทจริงในองคประกอบท้ัง ๖ ดานของ
การคิด  และพยายามปลุกกระตุนสมองของผูเรียนใหมีการเคล่ือนไหว  มีการใชความคิด
ในลักษณะตาง ๆ ใหมาก  ในการเรียนเน้ือหาวิชาตาง ๆ  โดยใชแนวทางและเกณฑตาง ๆ
ท่ีผูเขียนและคณะไดพยายามวิเคราะหใหเห็นเปนรูปธรรม (ผูสนใจศึกษารายละเอียดไดท่ี
สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติหรือท่ีคณะผูเขียน) และใชเทคนิควิธีการตาง ๆ
ท่ีมีอยูอยางหลากหลายในการพัฒนาผูเรียนอยางตอเน่ือง  การใชกลยุทธตาง ๆ  ในการ
กระตุนและหมุนวงลอทางปญญาหรือสมองของผูเรียนใหสามารถทํ างานในลักษณะตาง 
ๆ อยางมีประสิทธิภาพน้ี  จะสามารถชวยใหเด็กและเยาวชนของชาติเปนคนท่ี มองกวาง
คิดไกล และใฝรู  รวมท้ังเปนผูมีเหตุผล  มีความคิดวิจารณญาณในการด ําเนินชีวิตและแก
ปญหาตาง ๆ ในชีวิตไดตามความคาดหวังหรือวัตถุประสงคของการศึกษา

การวัดและประเมินความสามารถในการคิด
การวัดความสามารถในการคดิ

เราสามารถวัดความสามารถในการคิดไดหลากหลายวิธี  แตถาพิจารณาถึง
รูปแบบและแนวทางของการวัดความสามารถในการคิดท้ังในอดีตและปจจุบัน  พอท่ีจะ
จํ าแนกประเภทของการวัดออกเปน ๒ แนวทางสํ าคัญ  ดังน้ี
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๑. แนวทางของนักวัดกุลมจิตมิติ (Psychometric)
แนวทางการวัดจิตมิตินี้เปนของกลุมนักวัดทางการศึกษาและจิตวิทยาท่ี

พยายามศึกษาและวัดคุณลักษณะภายในของมนุษยเปนเวลามาเกือบศตวรรษ  เร่ิมจากการ
ศึกษาและวัดเชาวนปญญา (Intelligence) และศึกษาโครงสรางทางสมองของมนุษยดวย
ความเช่ือวามีลักษณะเปนองคประกอบ  และมีระดับความสามารถท่ีแตกตางกันในแตละ
คนซ่ึงสามารถวัดไดโดยการใชแบบสอบมาตรฐาน  ตอมาไดขยายแนวคิดของการวัดความ
สามารถทางสมองสูการวัดผลสัมฤทธ์ิ  บุคลิกภาพ  ความถนัด และความสามารถในดาน
ตาง ๆ รวมท้ังความสามารถในการคิด

๒. แนวทางของการวัดจากการปฏิบัติจริง (Authentic Performance
Measurement)

แนวทางการวัดนี้เปนทางเลือกใหมท่ีเสนอโดยกลุมนักวัดการเรียนรู
ในบริบทท่ีเปนธรรมชาต ิ  โดยการเนนการวัดจากการปฏิบัติในชีวิตจริงหรือคลายจริงท่ีมี
คุณคาตอตัวผูปฏิบัติ  มิติของการวัดครอบคลุมทักษะการคิดซับซอนในการปฏิบัติงาน
ความรวมมือในการแกปญหา และการประเมินตนเอง เทคนิคการวัด  ใชการสังเกตสภาพ
งานท่ีปฏิบัติ  จากการเขียนเรียงความ  การแกปญหาในสถานการณท่ีเหมือนโลกแหงความ
เปนจริงและการรวบรวมงานในแฟมรวมผลงานเดน (Portfolio)

การวัดความสามารถในการคิดตามแนวทางนักวัดกลุมจิตมิติ
การวัดความสามารถในการคิดตามแนวทางนักวัดกลุมจิตมิติ  สวนใหญ

สนใจการวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ซึง่ไดมีการ
พัฒนาแบบสอบกันอยางหลากหลาย ในท่ีน้ีจึงขอเสนอการวัดความสามารถในการคิดเปน
๒ ลักษณะ  คือแบบสอบมาตรฐานท่ีใชสํ าหรับวัดความสามารถในการคิด  ซึ่งมีผูสรางไว
แลวกับแบบสอบสํ าหรับวัดความสามารถในการคิดท่ีสามารถสรางข้ึนใชเอง

๑. แบบสอบมาตรฐานท่ีใชสํ าหรับวัดความสามารถในการคดิ
แบบสอบมาตรฐานท่ีมีผูสรางไวแลว  ส ําหรับใชวัดความสามารถใน

การคิด  สามารถจัดกลุมไดเปน ๒ ประเภท  ไดแก  แบบสอบการคิดท่ัวไป และแบบสอบ
การคิดเฉพาะดาน (Ennis, ๑๙๘๕; Norris และ  Ennis, ๑๙๘๙)

๑.๑ แบบสอบการคิดท่ัวไป
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แบบสอบการคิดทั่วไป  เปนแบบสอบท่ีมุงวัดใหครอบคลุมความ
สามารถในการคิด  โดยเปนความคิดท่ีอยูบนฐานของการใชความรูท่ัวไป  สวนใหญเปน
ขอสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) แบบสอบมาตรฐานท่ีใชสํ าหรับวัดความ
สามารถในการคิดท่ัวไปท่ีสํ าคัญมีดังนี้

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. การสรางแบบวัดการคิดข้ึนใชเอง
ถาแบบสอบมาตรฐานสํ าหรับการคิดท่ีมีใชกันอยูท่ัวไปไมสอดคลองกับ

เปาหมายการวัดของทาน เชน จุดเนนท่ีตองการ ขอบเขตความสามารถทางการคิดท่ีมุงวัด
หรือกลุมเปาหมายท่ีตองการใชแบบสอบถาม  เปนตน  ทานคงจะตองหาวิธีสรางแบบวัด
การคิดขึ้นใชเอง  เพ่ือใหเหมาะสมกับความตองการในการวัดของทานอยางแทจริง

๒.๑ หลักการสรางแบบวัดความสามารถทางการคิด
การคิด (Thinking) เปนกิจกรรมทางสมองท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา  การ

คิดท่ีเราสนใจในท่ีน้ีเปนการคิดอยางมีจุดมุงหมาย (Directed Thinking)  ซ่ึงเปนการคิดท่ี
นํ าไปสูเปาหมายโดยตรง หรือคิดคนขอสรุปอันเปนคํ าตอบสํ าหรับตัดสินใจหรอแกปญหา
ส่ิงใดส่ิงหน่ึง  การคิดจึงเปนความสามารถอยางหน่ึงทางสมอง  การคิดเปนนามธรรมท่ีมี
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ลักษณะซับซอนไมสามารถมองเห็น  ไมสามารถสังเกต  สัมผัสวัดไดโดยตรง  จึงตอง
อาศัยหลักการวัดทางจิตมิติ (Psychometric) มาชวยในการวัด

การวัดความสามารถทางการคิดของบุคคล  ผูสรางเคร่ืองมือจะตองมี
ความรอบรูในแนวคิดหรือทฤษฎีเก่ียวกับ  “การคิด”  เพื่อนํ ามาเปนกรอบหรือโครงสราง
ของการคิด  เม่ือมีการกํ าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของโครงสราง/องคประกอบการคิดแลว
จะทํ าใหไดตัวชี้วัด  หรือลักษณะพฤติกรรมเฉพาะท่ีเปนรูปธรรม  ซ่ึงสามารถบงช้ีถึงโครง
สราง/องคประกอบของการคิด  จากน้ันจึงเขียนขอความตามตัวช้ีวัด หรือลักษณะพฤติ
กรรมเฉพาะของแตละองคประกอบของการคิดน้ัน ๆ  ดังแสดงในแผนภูมิที ่๑

๒.๒ ข้ันตอนการพัฒนาแบบวัดความสามารถทางการคิด
ในการพัฒนาแบบวัดความสามารถทางการคิด  มีข้ันตอนการดํ าเนิน

การท่ีสํ าคัญดังนี้
๑) กํ าหนดจุดมุงหมายของแบบวัด

 การสรางแบบวัดความสามารถทางการคิด  ผูพัฒนาแบบวัดจะตอง
พิจารณาจุดมุงหมายของการน ําแบบวัดไปใชดวยวา  ตองการวัดความสามารถทางการคิด
ท่ัว ๆไป  หรือตองการวัดความสามารถทางการคิดเฉพาะดาน (Aspect-Specific) การวัด
นั้นมุงติดตามความกาวหนาของความสามารถ ทางการคิด (Formative) หรือตองการเนน
การประเมินผลสรุปรวม (Summative) ส ําหรับการตัดสินใจ  รวมท้ังการแปลผลการวัดน้ัน
เนนการเปรียบเทียบกับมาตรฐานของกลุม (Norm-Referenced) หรือตองการเปรียบเทียบ
กับเกณฑหรือมาตรฐานท่ีกํ าหนดไว

๒) กํ าหนดกรอบของการวัดและนิยามเชิงปฏิบัติการ
ผูพัฒนาแบบวัดควรศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับ

ความสามารถทางการคิดตามจุดมุงหมายท่ีตองการ  ผูพัฒนาแบบวัดควรคัดเลือกแนวคิด
หรือทฤษฎีท่ีเหมาะสมกับบริบท



ส่ิงท่ีมุงวัด
(นามธรรม)

รูปธรรม
(ตัวช้ีวัด)

เคร่ืองมือ
(ส ําหรับใชวัด)

แผนภูมิท่ี ๑   หลักการสรางแบ

และจุดมุงหมายท่ีตองการเปนหลักยึด  และศ
สราง/องคประกอบของความสามารถทางกา
(Operational Definition) ของแตละองคประก
บงช้ีถึงลักษณะของแตละองคประกอบของการ

๓) สรางผังขอสอบ (Table of S
การสรางผังขอสอบ  

สามารถทางการคิดท่ีตองการสรางใหครอบ
ทฤษฎีและกํ าหนดวาแตละสวนมีนํ ้าหนักความ
รางท่ี ๑

ความสามารถทางการคิด

ข

ขอ

เ
ท่ีเ
โครงสราง/องคประกอบ
องความสามารถทางการคิด
๗๐

บวัดความสามารถทางการคิด

กึษาใหเขาใจอยางลึกซ้ึง  เพ่ือกํ าหนดโครง
รคิดตามทฤษฎีและใหนิยามเชิงปฏิบัติการ 
อบในเชิงรูปธรรมของพฤติกรรมท่ีสามารถ
คิดน้ันได
pecification)
เปนการกํ าหนดเคาโครงของแบบวัดความ
คลุมโครงสราง/องคประกอบใดบางตาม
ส ําคัญมากนอยเพียงใด  ดังตัวอยางตามตา

นิยามเชิงปฏิบัติการ
งแตละองคประกอบ

ขียนค ําถามเชิงพฤติกรรม
ปนตัวแทนและครอบคลุม
แตละองคประกอบ



๗๑

ในกรณีท่ีตองการสรางแบบวัดความสามารถทางการคิดสํ าหรับใช
เฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่ง  ผูพัฒนาแบบวัดจะตองกํ าหนดเนื้อหาของวิชานั้นดวยวาจะใชเนื้อ
หาใดบางท่ีเหมาะสมจะน ํามาใชวัดความสามารถทางการคิด  พรอมท้ังกํ าหนดนํ้ าหนัก
ความสํ าคัญของแตละเน้ือหาในแตละองคประกอบความสามารถทางการคิด  เปนผังขอ
สอบส ําหรับนํ าไปใชเขียนขอสอบตอไป

องคประกอบท่ีตองการวัด น้ํ าหนัก (%) จ ํานวนขอสอบ
๑. ความสามารถในการพิจารณาความนาเชื่อถือ
    ของแหลงขอมูลและการสังเกต

๒๕ ๑๐

๒. ความสามารถในการอุปนัย ๒๕ ๑๐
๓. ความสามารถในการนิรนัย ๒๕ ๑๐
๔. ความสามารถในการระบุขอตกลงเบ้ืองตน ๒๕ ๑๐

รวม ๑๐๐ ๔๐

ตารางที่ ๑   ตัวอยางผังขอสอบสํ าหรับแบบวัดความสามารถทางการคิดท่ัวไป

ตัวอยางตารางท่ี ๑  แสดงผังขอสอบส ําหรับวัดความสามารถทางการคิดท่ัว ๆ ไป
๔ ดาน  แตละดานมีนํ้ าหนักความส ําคัญเทากันคือ  ดานละ ๒๕ %  ถาเราตองการสรางขอ
สอบ ๑๐๐ ขอ  แตละดานจะประกอบดวยขอสอบ ๒๕ ขอ  ตามสัดสวนความส ําคัญ  แต
ถาเราตองการสรางขอสอบ ๔๐ ขอ  แตละดานจะประกอบดวยขอสอบ ๑๐ ขอ  ตามสัด
สวนความส ําคัญท่ีกํ าหนดไว  การกํ าหนดความยาวของแบบวัดควรพิจรารณาใหสอด
คลองกับระยะเวลาท่ีตองการใชในการทดสอบ  และลักษณะผูสอบ

๔) เขียนขอสอบ
กํ าหนดรูปแบบของการเขียนขอสอบ ตัวค ําถาม ตัวค ําตอบ และวิธีการ

ตรวจใหคะแนน เชน กํ าหนดวา ตัวค ําถาม เปนลักษณะสถานการณ สภาพปญหาหรือขอ
มูลส้ัน ๆ  อาจไดมาจากบทความ รายงานตาง ๆ บทสนทนาท่ีพบในชีวิตประจํ าวัน หรือ
อาจเขียนขึ้นมาเอง  สวนตัวค ําตอบอาจเปนขอสรุปของสถานการณ หรือปญหาน้ัน ๓-๔
ขอสรุป  เพ่ือใหผูตอบพิจารณาตัดสินวาขอสรุปใดนาเช่ือถือกวากัน  นาจะเปนจริงหรือไม



๗๒

เปนตน  สวนการตรวจใหคะแนน  มีการกํ าหนดเกณฑการตรวจไว เชน ตอบถูกตรงคํ า
เฉลยได ๑ คะแนน  ถาตอบผิดหรือไมมีตอบให ๐ คะแนน  เปนตน

เมื่อกํ าหนดรูปแบบของขอสอบแลว  ก็ลงมือรางขอสอบตามผังขอ
สอบท่ีกํ าหนดไวจนครบทุกองคประกอบ  ภาษาท่ีใชก็ควรเปนไปตามหลักการเขียนขอ
สอบท่ีดีโดยท่ัวไป  แตส่ิงท่ีตองระมัดระวังเปนพิเศษ  ไดแก  การเขียนขอสอบใหวัดได
ตรงตามโครงสรางของการวัด  และพยายามหลีกเล่ียงค ําถามท่ีทํ าใหผูตอบแสรงตอบเพ่ือ
ใหดูดีใหได

หลังจากรางขอสอบเสร็จแลว  ควรมีการทบทวนขอสอบถึงความ
เหมาะสมของการวัดและความชัดเจนของภาษาที่ใช  โดยผูเขียนขอสอบเองและผูตรวจ
สอบท่ีมีความเช่ียวชาญในการสรางขอสอบวัดความสามารถในการคิด

๕) นํ าแบบวัดไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางประชากร หรือกลุมใกลเคียง
นํ าผลการตอบมาทํ าการวิเคราะหคุณภาพ  โดยทํ าการวิเคราะหขอสอบ และวิเคราะหแบบ
สอบ

วิเคราะหขอสอบเพื่อตรวจสอบคุณภาพของขอสอบเปนรายขอในดาน
ความยาก ( p ) และอํ านาจจํ าแนก ( r ) เพือ่คัดเลือกขอสอบท่ีมีความยากพอเหมาะและมี
อํ านาจจํ าแนกสูงไว และปรับปรุงขอท่ีไมเหมาะสม

คัดเลือกขอสอบที่มีคุณภาพเหมาะสม และ/หรือขอสอบท่ีปรับปรุงแลว
ใหไดจํ านวนตามผังขอสอบเพ่ือใหผูเช่ียวชาญตรวจความตรงตามเน้ือหา และน ําไป
ทดลองใชใหมอีกคร้ังเพ่ือวิเคราะหแบบสอบในดานความเท่ียง (Reliability) แบบสอบ
ควรมีความเท่ียงเบ้ืองตน อยางนอย ๐.๕๐ จึงเหมาะท่ีจะนํ าไปใชได สวนการตรวจสอบ
ความตรง (Validity) ของแบบสอบถาม  ถาสามารถหาเครื่องมือวัดความสามารถทางการ
คิดท่ีเปนมาตรฐานส ําหรับใชเปรียบเทียบได  ก็ควรคํ านวณคาสัมประสิทธ์ิความตรงตาม
สภาพ (Concurrent Validity) ของการสอบดวย

๖) นํ าแบบวัดไปใชจริง
หลังจากวิเคราะหคุณภาพของขอสอบเปนรายขอ และวิเคราะหคุณภาพ

ของแบบสอบท้ังฉบับวาเปนไปตามเกณฑคุณภาพท่ีตองการแลว  จึงนํ าแบบวัดความ
สามารถทางการคิดไปใชกับกลุมเปาหมายจริง  ในการใชแบบวัดทุกคร้ังควรมีการรายงาน
คาความเที่ยง (Reliability) ทุกคร้ังกอนนํ าผลการวัดไปแปลความหมาย



๗๓

ขั้นตอนการพัฒนาแบบวัดความสามารถทางการคิด  สามารถสรุปเปน
แผนผังได  ดังแผนภูมิที ่๒



๗๔

บรรณานุกรม

ทิศนา  แขมมณีและคณะ.  ทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด.  กรุงเทพมหานคร
: สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  ส ํานักนายกรัฐมนตรี.  ๒๕๔๐

ผูเขียน

รองศาสตราจารย  ดร.ทิศนา  แขมมณ ี รองศาสตราจารยประจํ าภาควิชาประถมศึกษา และ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาหลักสูตรและ
การสอน  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

รองศาสตราจารย  ดร.ศิริชัย  กาญจนวาส ี รองศาสตราจารยประจํ าภาควิชาวิจัยการศึกษา
  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

ผูชวยศาสตราจารย  ดร.พิมพันธ  เดชะคุปต  ผูชวยศาสตราจารยประจํ าภาควิชามัธยม
ศึกษา และผูชวยคณบดีฝายวิชาการวิจัย  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

ดร.ศรินธร  วิทยะสิรินันท  อาจารยประจํ าภาควิชาประถมศึกษา  คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

ดร.นวลจิตต  เชาวกีรติพงศ  อาจารยประจํ า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร.



การ เรียนรูเพ่ือพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย :
ศิลปะ  ดนตร ี กีฬา

สุกรี   เจริญสข สงัคม   ทองมี
ธวัชชัย   นาควงษ ปราโมทย   แสงพลสิทธ์ิ
ชาญวิทย   ผลชีวิน กวิน   คเชนทรเดชา

คณะผูเช่ียวชาญของสภาการศึกษาแหงชาติ โดยมี ศาสตราจารย สุมน
อมรวิวัฒน  เปนประธาน  ไดมีความเห็นวา  การพัฒนาคุณภาพชีวิตจ ําเปนอยางย่ิงท่ีจะ
ตองพัฒนาดานสุนทรียภาพ  จึงไดติดตอบุคคลท่ีอยูในวงการศึกษาท้ัง ๓ สาขา กลาวคือ
ดนตรี ศิลปะ และกีฬา  โดยมีอาจารยชาญวิทย  ผลชีวิน  รับผิดชอบดานการกีฬา
อาจารย ปราโมทย  แสงพลสิทธ์ิ  และอาจารยสังคม  ทองมี  รับผิดชอบดานศิลปะ  สวน
รศ.ดร. ธวัชชัย  นาควงษ และผูเขียน รับผิดชอบดานดนตรี  โดยมีหลักการดังตอไปน้ี

หลักการเรียนรูเพ่ือพัฒนาสุนทรียภาพ
 เมื่อพดูถึงสุนทรียภาพแลว  ในบทความฉบับน้ีจะหมายรวมถึง  ดนตรี  ศิลปะ
และกีฬา  ประกอบดวยหลักการ ๓ สวนดวยกัน คือ

๑. หลักความเหมือน
๒. หลักความแตกตาง
๓. หลักความเปนฉัน
หลักการท้ัง ๓ หลักดังกลาว  ในสวนของความเหมือน  ความแตกตาง และความ

เปนฉัน  มีความจํ าเปนท่ีจะตองอยูดวยกัน  คลุกเคลากันจนแยกไมออก หรือจะขาดอยาง
หนึ่งอยางใดไมได

ดนตรีเปนเร่ืองของความไพเราะของเสียง  ตองอาศัยการเรียนรูจากความเหมือน
ไปสูความแตกตาง และจะตองอยูบนความเปนฉัน ท่ีเปนเราเหงาทางวัฒนธรรม

ศิลปะเปนเร่ืองของความงาม  ตองอาศัยการเลียนแบบเพ่ือเรียนรูมาตรฐานของ
ความงาม  แลวนํ าไปสูความเปนตัวของตัวเอง  การเห็นตองเห็นในส่ิงท่ีดี

กีฬาเปนศิลปะของการเคล่ือนไหว  อาศัยการเห็นและการสัมผัสอยางซึมซับ



๗๙

ความเหมือนคือ  “แมแบบ”  หรือเบา  แบบคอืครู  เปนแบบอยางใหเด็กเรียนรู
หลักของความเหมือนประกอบดวยการเลียนแบบและการทํ าซํ้ า  ลูกเลียนแบบจากแม
(ลูกปูเลียนแบบแมปู) ดังค ําโบราณท่ีวา “ลูกไมหลนไมไกลตน”

การท่ีนักฟุตบอลชาวบราซิลไดเห็นและไดซึมซับนักฟุตบอลรุนปู  รุนพอ  รุนพี่
เรียนรู  สืบทอด และส่ังสมประสบการณกันมาหลายช่ัวอายุคคนจึงพบวาเด็กรุนใหม
ชาวบราซิลเลนฟุตบอลไดอยางนาอัศจรรย แบบอยางท่ีเรียนรูเปนครูเขา

พธิีกรรมไหวครูในสาขางานหมอ (หมอลํ า หมอแคน หมอยา หมอดู หมอตํ าแย
หมอนวด หมอความ หมอผี หมอขวัญ ฯลฯ) และสาขางานชางท้ังหลาย (ชางสืบหมู)
เพราะหมอและชางตางก็มีครูจึงตองทํ าพิธีไหวครู เขาเชื่อวา  “จงเชิดชูบูชาครูของเจา
วิญญาณของครูจะปกปองรักษาเจา”

ความแตกตาง  เปนความตองการท่ีจะเปล่ียนแปลงจากความจํ าเจ  ความรูสึกท่ี
เบ่ือหนายในบรรยากาศและส่ิงท่ีเปนอยูในชีวิตประจํ าวัน  ความตองการส่ิงใหม ๆ  เพื่อ
ความมีชีวิตชีวา  เพ่ือใหทันกับเหตุการณ และอยางนอยท่ีสุดก็เพ่ือท่ีจะเปล่ียนแปลงให
เกิดความแตกตาง

ความเปนฉัน  เปนรากเหงาทางวัฒนธรรม ความสมบูรณลงตัวของศิลปะและ
ดนตรีจะตองต้ังอยูบนความเปนฉัน อวดความเปนฉัน และในความเปนฉันนั้นก็คือราก
เหงาทางวัฒนธรรมของชุมชนน่ันเอง

หลักการท้ังสามเปนหลักการรวมในการพัฒนาสุนทรียภาพไมวาจะเปนทาง
ดนตรี  ศิลปะ  หรือการกีฬา  ซ่ึงในท่ีน้ีจะขอยกตัวอยางการนํ าหลักการดังกลาวไปใช
ในการพัฒนาสุนทรียภาพทางดานดนตรีของเด็กซึ่งในการพัฒนากระบวนการเรียนรูทาง
ดนตรีของเด็กน้ัน  สามารถจัดเปนข้ันตอนได ๕ ลํ าดับดวยกันคือ  การเลียนแบบ การทํ า
ซ้ํ า การแหกคอก ทางเทวดา และความเปนฉัน
ก.! หลักความเหมือน
ลํ าดับที ่๑.  การเลียนแบบ
การเลียนแบบเปนกระบวนการท่ีเด็กจะตองไดยินเสียงดนตรี  ไดเห็น  และไดสัมผัส

แลวอาศัยการเลียนแบบเพ่ือท่ีจะลอกเลียนใหเหมือนแบบ ส่ิงท่ีมีความจํ าเปนอยางย่ิงใน
การเลียนแบบ มีดังน้ี



๘๐

๑.๑ แบบดี  เด็กมีโอกาสไดฟง  ไดเห็น  ไดสัมผัส  เสียงดนตรีท่ีดี  ครู
หรือนักดนตรีท่ีดีเปนตัวอยางและแบบอยางท่ีดีในทุก ๆ ดาน  แบบเปนเสนรอบวงของ
กฎเกณฑท่ีเกิดในใจของเด็กท่ีเรียนรูวาการกระทํ าท่ีเหมือนแบบแลวถูกตอง และการ
กระทํ าท่ีแตกตางไปจากแบบแลวไมถูกตอง

ตัวอยาง  การสอนดนตรีโดยวิธี  “ตอเพลง”  ครูเปนผูสอนปฏิบัติเลนใหเด็กฟง
กอน  เม่ือครูเลนจบก็ใหเด็กปฏิบัติตาม  วรรคตอวรรค

๑.๒ ความประทับใจ  แบบท่ีดีจะเปนตัวกระตุนใหเกิดความประทับใจ
จํ าไดฝงใจ  ตรึงใจ  และจดจ ําแบบท่ีไดยิน  ไดเห็น  ในท่ีสุดก็นํ าไปเปนแบบอยาง

ตัวอยาง  สรางประสบการณใหนักเรียนไดชมการแสดงดนตรีท่ีดี  ครูแสดงส่ิงท่ี
ดีใหเด็กดู

๑.๓ การเลียนตามแบบท่ีจํ าไวฝงใจ  ประทับอยูในใจ  นํ ามาลอกเลียน
แบบทํ าตามในรูปของการรองเพลง  เลนดนตรี หรือทํ าทาทางประกอบ

ตัวอยาง   การเรียนดนตรีก็คือลงมือปฏิบัติเลนดนตรี  เรียนดนตรีโดยการเลน
เคร่ืองดนตรี

มีส ํานวนอยูวา  “เปนความผิดอยางมหันต  ท่ีมีใครสักคนหน่ึงมาเลาถึง  เพลงของ
หลวงประดิษฐไพเราะใหฟง  แตจะมีคุณอนันตหากจะใหเขาไดฟงหรือเลนเพลงของ
หลวงประดิษฐไพเราะ”

ดังน้ันในการเร่ิมตนเรียนดนตรี  ก็คือการเร่ิมเรียนจากการเลียนแบบ และการ
เลียนใหเหมือนตามแบบไดน้ัน  เปนเพียงทฤษฎีบทท่ีหน่ึงเทาน้ัน

หมายเหตุ  ครูผูสอนดนตรีจะตองมีความรูความสามารถทางดนตรี  เลนเคร่ือง
ดนตรีได

ลํ าดับที ่๒.  การทํ าซ้ํ า
การทํ าซํ้ าเปนการย้ํ าทักษะเพ่ือใหเกิดความแมนยํ า  “ไมเกงแตช ํานาญ  ไมเชี่ยว

ชาญแตเคยมอื”  การทํ าซํ้ าทํ าใหเกิดความช ํานาญ  และสามารถควบคุม กํ ากับ และจัด
การ (เลนเคร่ืองดนตรี) ไดอยางมีประสิทธิภาพ  ในกระบวนการเรียนดนตรี  จํ าเปนจะ
ตองฝกดวยการทํ าซํ้ า
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การฝกซอมบทเพลงโดยการทํ าซํ้ า ๆ เปนรอยเท่ียว พันเท่ียว จนขึ้นใจ หลับตาก็
ทํ าได ทํ าซํ้ าจนนํ ากลับไปฝน  เม่ือแสดงบนเวทีเพียงคร้ังเดียวก็มีความม่ันใจท่ีจะแสดง
ผูชมที่เห็นก็ชื่นชม

การฝกฝนก็คือการทํ าซํ้ า  ทํ าใหทุกอยางมีความสมบูรณ  ซํ ้าจนกระท่ังทํ าไมผิด
ทํ าอีกก่ีคร้ังก็ไมผิด  การทํ าซํ้ ามีเปาหมายดังน้ี

๒.๑ ทํ าซํ้ าใหทองจํ าขึ้นใจ  เปนการทํ าซํ้ าใหเหมือนแบบ ไมใหผิดเพี้ยน หลับตา
ก็ทํ าได

๒.๒ จํ าทรงเอาไว  เม่ือทํ าซํ้ าตามแบบไดแลวจึงทองจํ าและทรงเอาไวใหขึ้นใจ
จะนํ ามาทํ าซํ้ าอีกสักก่ีคร้ังก็สามารถทํ าไดไมผิดเพี้ยน

๒.๓ ฝนเปนเสียงดนตรี  การละเมอเพอฝน  เปนพฤติกรรมท่ีตามมาจากการทํ า
ซํ้ าจนทองจํ าขึ้นใจ  แลวเก็บไปฝน  ฝนเปนเสียงดนตรี ฝนวาไดเลนดนตรี ฝนวาไดยิน
เสยีงดนตรี ฝนวามีคนปรบมือมากมาย ฝนวามีนักดนตรีมาเลนใหฟง  ฯลฯ

ตัวอยาง  เพลงทรงพระสุบิน  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  ทรงฝก
ซอมดนตรีกระท่ังทรงพระสุบิน (นํ ากลับไปฝน) เปนเพลง ซ่ึงรูจักกันเปนตํ านานเรียก
กันวา เพลงทรงพระสุบิน (เพลงน้ีมีช่ืออีกหลายช่ือ เชน  บุหลันลอยเล่ือน บุหลันเล่ือน
ลอยฟา สรรเสริญพระบารมี สรรเสริญพระบารมีไทย)

ข.! หลักความแตกตาง
ลํ าดับที ่๓.  การแหกคอก
การทํ าซํ้ าจนทองจํ าขึ้นใจแลว  ซํ ้าจนขึ้นใจ  ซํ ้าจนเกิดความเบ่ือหนาย จํ าเจ มี

ความรูสึกท่ีตองการเปล่ียนแปลง ตองการท่ีจะแหกคอกออกมา ตองการความแตกตาง
ตองการบรรยากาศใหม

ในกลุมผูที่มีความคิด  “แหกคอก” ท้ังหลายอาจจะมีลักษณะไดในหลาย ๆ
รูปแบบ อาทิ ลักษณะเหมือนกับพวก  “หัวลานนอกครู”  หรือเปนพวก  “วัดรอยเทาครู”
บางทีก็เปนพวก  “นอกคอก”  แมแตกลุมที่มีความคิด  “หัวกาวหนา”  หรือ  “หัวกาวราว”
ก็ตามแต  ซ่ึงข้ึนอยูกับวาใครเปนผูมอง  มองจากมุมมองไหน  ในกลุมสุดทายของพวก
แหกคอก (ทางดนตรี/ศิลปะ) อาจจะถูกเรียกวา  “พวกกบถ”  กลาวคือ การปฏิเสธตอรูป
แบบและวิถีทางด้ังเดิมท่ีมีอยู  แตมีการแสวงหาและสรางแนวทางขึ้นมาใหม
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๓.๑ การดนตามแบบ  “รอยเน้ือทํ านองเดียว”  โดยการดนเน้ือแตอาศัยทํ านอง
เดิม  ยังมีสวนหน่ึงสวนใดของเพลงคงอยู และสามารถดนไดในบางสวน เชน ยังคง
รักษาทํ านองเพลงไวเปล่ียนแปลงเฉพาะเน้ือรอง ตัวอยาง เพลง “ลามะลิลา”  ลามะลิลา
ขึ้นตนอะไรก็ได  แตขอลงทายดวยสระอา หรือเพลง “จุดเทียนเวียนวน”  เปนตน  อาศัย
ทํ านองเดิม แตเน้ือรองเปล่ียนไปไดเร่ือย ๆ

เพลงไทยเดิม  เปนการยึดทํ านองเพลงด้ังเดิมเอาไว  แลวนํ ามาใสเน้ือรองใหม
โดยนํ าเอาค ํารองมาจากวรรณคดตีอนหน่ึงตอนใดท่ีประทับใจ  ซ่ึงอาจจะไมเก่ียวกับ
ทํ านองเพลงก็ได

๓.๒ การยึดลูกตกในเพลง (เสียงเดิม)  แลวสรางทํ านองระหวางกลางของลูกตก
ขึ้นมาใหม ในรูปแบบของดนตรีไทย หรือการยึดคอรด (Chord) ของดนตรีสากล แลว
สรางทํ านองใหตกเสียงท่ีอยูในคอรดน้ัน ๆ อยางดนตรีแจส

ตัวอยาง  เพลงประเภทเพลงเถา เพลงท่ีแปรทาง (Theme and Variation)
๓.๓ การแสวงหาตัวเอง  ผูเรียนรูวาส่ิงท่ีเปนอยู ทํ าอยูไมใชของตัวเอง ไมเปนตัว

ของตัวเอง จึงมีความพยายามท่ีจะสรางอะไรข้ึนมาใหมเพ่ือท่ีจะแสดงถึงความเปนตัว
ของตัวเองบาง (ความเปนฉัน) แมจะนอยนิดก็ยังดี  เปนการแสวงหาทิศทางใหม

ลํ าดับที ่๔.  ทางเทวดา
ทางเทวดาเปนทางท่ีสมบูรณในการสรางผลงานออกมาใหมีทักษะท่ีสมบูรณ  มี

ความถูกตองและแมนยํ า การเปนตัวของตัวเอง สรางสรรคผลงานข้ึนมาใหมจนกระท่ัง
“มุตโตแตก”  หรือ  “ดนได”

มุตโตคือ  ปฏิภาณและไหวพริบทางดนตรี  การท่ีแมเพลงพอเพลงสามารถโต
ตอบกันไดอยางวองไวและแตกฉาน  ก็เพราะวามุตโตได  ผูท่ีสามารถมุตโตไดจน
ชํ านาญ  เรียกกันวา  “มุตโตแตก”  หมายถึงความแตกฉานและมีความแมนย ําในตัวเอง

การดน (Improvisation) หรือจะเรียกใหหรูเปนภาษาแขกวา  “คีตปฏิภาณ”  หรือ
“ดุริยปฏิภาณ”  หมายถึงความสามารถในการดนเพลงอยางฉับพลันทันใด  โดยอาศัย
ความช ํานาญ  ไมตองคิด  สามารถท่ีจะปฏิบัติไดทันที

ตํ านานทางเทวดา  เลากันวา  ครูหลวงประดิษฐไพเราะ  สอนลูกศิษยแตกตางกัน
ใหลูกศิษยไมเหมือนกัน  ลูกศิษยแตละคนไดเพลงไมเหมือนกัน  ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความ
สามารถและฝมือของลูกศิษย  ความรูท่ีครูใหจึงมีรสท่ีแตกตางกัน  โดยเฉพาะอยางย่ิง
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ทางเดี่ยวระนาดเพลง  “กราวใน”  ศิษยระนาดเอกของครูหลวงประดิษฐไพเราะ  ไดทาง
มาไมเหมือนกันจึงสรางความแปลกใจใหกับลูกศิษยเปนอยางมากวา  “ครูไดทางมาจาก
ไหน”  ครูก็ตอบไปวาเปน  ทางเทวดา  ส ําหรับศิลปนท่ีมีความสามารถดนไดหรือมุตโต
แตกแลวจะไมจนทาง สามารถคิดทางออกมาไดเร่ือย ๆ อยางแตกฉานและช ํานาญโดย
ไมซํ้ ากัน

ทางเทวดา  จึงเปนช้ันสูงสุดของฝมือนักดนตรี

ค.! หลักความเปนฉัน
ลํ าดับที ่๕.  สุนทรียภาพต้ังอยูบนรากเหงาของวัฒนธรรม (ความเปนฉัน)
วัฒนธรรมอันเปนหัวใจของงานศิลปะก็คือ  ความเปนฉัน  ซ่ึงเปนวิญญาณของ

คนและผลงาน  ดนตรีท่ีไดแสดงออกมา  วัฒนธรรมทางศิลปะมีอยู ๒ ระดับดวยกัน
๕.๑ วัฒนธรรมท่ีเปนสันดานภายใน (สันดานสุก) ส่ิงท่ีเปนครูอยูภายใน การเก็บ

สั่งสมความรู ความสามารถท่ีทับถมเอาไวภายใน  เปนคุณสมบัติทางวัฒนธรรมท่ีมีอยู
เมื่อมีโอกาสส่ิงเหลาน้ันก็จะไหลออกมาภายนอกในรูปแบบของงานศิลปะ  แสดงถึง
ความเปนฉัน

ศิลปะท่ีย่ิงใหญ  ศิลปนท่ีย่ิงใหญ ก็คือผูท่ีสามารถแสดงถึงความเปนฉันไดอยาง
ชัดเจน

เด็กไทยทุกคนจะตอง  “อวดความเปนฉัน”  หรือจะเรียกวา  “อวดความเปนไทย”
ทางดนตรีน้ันใหไดชัดเจนออกมาทางเสียง กล่ินอาย วิญญาณทางวัฒนธรรมจะตองอยู
ในกระบวนการศึกษาของไทย

อยางไรก็ตาม  หลักการท่ียกมาแสดงไว ณ ท่ีน้ี  เปนเพียงความรูและประสบ
การณของคนจํ านวนหน่ึงเทาน้ัน  จะบอกวาเปนวิธีท่ีถูกตองท้ังหมดก็คงไมได  แตหาก
ไดไตรตรองใชเปนพ้ืนฐานกอน  อาจจะน ําไปสูพัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีใหม ๆ
ได

ผูเขียนมีความเชื่อวา  แมฉันจะไมเหมือนเขา  แตอยางนอยท่ีสุดฉันก็รูตัววาฉัน
แตกตาง
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ผูเขียน

รองศาสตราจารย  ดร. สุกรี  เจริญสุข  รองศาสตราจารย  ส ํานักงานสงเสริมและพัฒนา
วิชาดนตร ี มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา.
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การ เรียนรูเพ่ือพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย :
การฝกฝนกาย  วาจา  ใจ

อํ าไพ  สุจริตกุล  อมรวิชช   นาครทรรพ
พิไล   แยมงามเหลือ วัชรี  ทรัพยมี
ภิรมย   ศรีเพชร

ดวยพลังแหงกระแสโลกาภิวัตนทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม
ทามกลางเทคโนโลยีท่ีกระชับการติดตอส่ือสารระหวางมวลมนุษยโลก  ไดผลักดันใหคนมีทั้ง
การแขงขันและรวมมือกันมากขึ้น  มีการเรียนรูและแลกเปล่ียนคานิยม  ความเชื่อ  และบรรทัด
ฐานในการดํ ารงชีวิตระหวางกันสูงข้ึน  เด็กไทยของเรายอมหนีไมพนท่ีจะตองเผชิญกับความ
เปนจริงของโลกยุคใหม  ซ่ึงเปนโลกแหงขอมูลขาวสารหลายรูปแบบ  และโลกท่ีบุคคลและ
ชุมชนมีอิสรภาพในการบงการชีวิตของตนสูงขึ้น  เขาจึงตองมีความเปนตัวของตัวเอง   มี
“สติ”  และ  “ปญญา”  เพียงพอท่ีจะรูจักแยกแยะส่ิงดีงามจากความช่ัวราย  ส่ิงมีประโยชนจาก
สิ่งไรสาระ  เพ่ือการครองตนอยางมีคุณคา  เปน  “พลโลก”  ท่ี  “ทันโลก”  เพื่อการ  “อยูรวม”
และ  “อยูรอด”  โดยเฉพาะอยางย่ิงเพ่ือรูจักหนีปญหาตาง ๆ ท่ีรุมเราเด็กไทยในเวลาน้ี  ไมวา
จะเปนปญหายาเสพติด  หรือปญหาคานิยมของการหาความสนุกทางเพศจากการย่ัวยุของส่ิง
ตาง ๆ  ในสังคมท่ีรุมเราทํ าลายเด็กไปมากมาย

โลกในอนาคตจะเปนโลกแหงการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วในทุกวงการ
อาชีพ และเปนโลกท่ีคนเครียดข้ึนดวยสภาพการแขงขันไมส้ินสุด  เด็ก ๆ จะตองเรียนรูท่ีจะ
ปรับตัวกับโลกแหงการทํ างานยุคใหมท่ียังคงตองอาศัยความขยัน  อดออม  อดทน  และความ
ซ่ือสัตยตอกันเปนสัจธรรมและมรรคาสูความสํ าเร็จในทุกวงการอาชีพ  มิใชหลงผิดคิดแตจะ
“มักงาย”  และ  “รวยลัด”  ท่ีทํ าความวิบัติใหคนมาแลวมากตอมาก เขาจะตองรูหลักในการหา
“ท่ีพ่ึงทางใจ”    ทามกลางความสับสนวุนวาย   รูจัก  “พอ”   ในโลกแหงวัตถุและการแขงขัน
รูจักวิถีทางแหงความ  “สุข”  และ  “สงบ”  มีชีวิตท่ีสอดคลองและสมดุลกับธรรมชาติ  เด็ก ๆ
ตองเรียนรูท่ีจะตองแสดงความกตัญูตอธรรมชาติและผืนนแผนดิน และคุณภาพชีวิตที่ดีให
กลับมาอยูคูมนุษยชาติอีก
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โลกในอนาคตจะเปนโลกแหงการผสมผสานทางวัฒนธรรมตางชาติตางภาษา  เด็ก
ตองเรียนรูท่ีจะรักเพ่ือนมนุษยไมวาเช้ือชาติเผาพันธุใด  เห็นคุณคาและประโยชนจากการเรียน
รูและแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม  และในขณะเดียวกันก็มี  “ภูมิตานทานทางวัฒนธรรม”  บน
ฐานแหงความรักในความเปนไทยท่ีจะชวยใหเขารูจักไตรตรอง  ไมไขวเขวไปกับกระแสวัตถุ
นิยมและวัฒนธรรมไรสัญชาติ  รูจักปรับวิถีชีวิต และความเปนอยูตามกระแสโลก  โดยยังคง
รักษาไวซ่ึงคุณคาแหงมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาของสังคมไทยเอง

นี่คือความหวังที่ตั้งไวส ําหรับเด็กไทยของเรา  เราหวังท่ีจะพ่ึงเด็ก ๆ  ของเราใหเปน
กํ าลังคนรุนใหมท่ีจะนํ าการพัฒนาแผนดินไทยไปในทิศทางท่ีถูกตอง และนี่เองคือ  “โจทย
ของการพัฒนานิสัยเด็กไทย”  ท่ีจะตองสอดคลองกับความเปนไปของโลกในอนาคต

คนมีความสุข  ครอบครัวอบอุน  ชุมชนเขมแข็ง  สังคมสันติ  สิ่งแวดลอมยั่งยืน
เปาหมายแหงการพัฒนาสังคมไทยยุคโลกาภิวัตน  คือการสรางความสมดุลระหวาง

ความม่ังค่ังทางวัตถุ  ความเจริญงอกงามทางจิตใจ  และความอาทรตอธรรมชาติ  น่ีคือเปา
หมายของการพัฒนา  เราจะตองเตรียมกํ าลังคนรุนใหมของเราใหมีลักษณะนิสัยท่ีพรอมและ
เอ้ือตอการไปสูเปาหมายดังกลาว

เพื่อใหสอดคลองกับบริบทของสังคมยุคใหม  จํ าเปนท่ีเราตองกํ าหนดลักษณะนิสัยดัง
กลาวใหครอบคลุมคุณธรรมและจริยธรรมพื้นฐานที่ส ําคัญคือ

๑) การมีมารยาทและวิถีแหงการปฏิบัติตนทางกาย วาจา ใจ ขั้นพื้นฐาน
๒) ความมีสต ิสัมปชัญญะเพ่ือการครองตน ไมถลํ าไปสูความชั่ว
๓) ความมีคุณธรรมท่ีส ําคัญ  ไดแก

-! ความมีวินัย  รูคาแหงการมีระเบียบ
-! ความกลาหาญ กลาทํ าในส่ิงท่ีถูกตอง
-! ความกตัญ ู รูคุณบรรพชน  รูคุณคน  รูคุณธรรมชาติ
-! ความมีเมตตา รูจักให ยินดีและเปนสุขกับการให
-! ความอดทน  สูงาน  มีความมุงมั่นใฝความส ําเร็จ
-! ความเสียสละ  ไมเห็นแกตัว
-! ความสามัคค ี ประนีประนอม  รักสันติ
-! ความซ่ือสัตยตอตนเอง  ตอครอบครัว  ตอสังคม
-! ความขยันหม่ันเพียร  ไมหวังแตจะหาทางลัดในชีวิตการงาน



๘๗

-! ความเปนตัวของตัวเอง  ม่ันใจในตนเอง  และรูจักพ่ึงตนเอง
-! ความสันโดษรูจักพอ  ไมด้ินรนแสวงหาจนลืมความเปนมนุษย
-! ความออนนอม  ถอมตน  ไมเปนคนวางกาม  ชอบมีและใชอํ านาจ

๔. ความรักในเพ่ือนมนุษย
๕. ความรักในธรรมชาติ

กลยุทธสรางลักษณะนิสัย
การสรางลักษณะนิสัยตามแนวทางนี ้  จํ าเปนตองมีการปฏิรูปวิธีการไปมาก  การปลูก

ฝงคุณธรรม จริยธรรมเชนท่ีวาน้ี  ไมใชการปลูกฝงดวยการ  “จดท่ีครูส่ัง  ฟงท่ีครูพูด”  อีกตอ
ไป  แตจะตองไดมาดวยกลยุทธการสอนใหม ๆ เชน

๑) เทคนิคการฝกสติ และสมาธิแบบใหม ๆ ท่ีเขาถึงรสนิยมของเด็ก
๒) การเรียนรูดวยการเลน  การใชเกม  ละคร  และกิจกรรมสนุก ๆ  ที่แฝงสาระและแง

คิดทางคุณธรรมจริยธรรม
๓) การเรียนรูจากชีวิตจริงดวยกิจกรรมชุมชน  กรณีตัวอยาง  การโตวาทีในหัวขอท่ี

เปนปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมในชีวิตจริงของเด็ก เชน เร่ืองพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศ
เปนตน

๔) การแนะแนวดวยครูทุกคน  มิใชปลอยใหเปนแตหนาท่ีของครูแนะแนว  ครูทุกคน
ตองถือคตินิยมของการเปนพอแมคนท่ีสองท่ีตองดูแลเอาใจใส  นํ าทางชีวิตท่ีดีใหเด็กทุกคน

๕) การประเมินผลอยางตอเน่ือง  ดวยการเอาใจใสเด็กเปนรายบุคคล  การพัฒนา
“สมุดรายงานลักษณะนิสัย”  ท่ีจะชวยใหครูจับรายละเอียดเก่ียวกับพฤติกรรมของเด็กและ
สามารถรวมมือกับผูปกครองในการปองกันแกไขปญหาลักษณะนิสัยของเด็กแตละคนได
อยางถูกตอง เหมาะสม และทันเวลา

โดยแนวทางนี ้  จํ าเปนท่ีครูทุกคนตองตระหนักและเขาใจในบทบาทของตนเองใน
ฐานะ  “ผูนํ าทางจิตวิญญาณ”  ของเด็ก ๆ สามารถหากลยุทธใหม ๆ ท่ีเหมาะสมกับวัยและรส
นิยมของเด็ก  เพ่ือการปลูกฝงลักษณะนิสัยและคุณธรรมจริยธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ครูตองเอาใจใสพัฒนาลักษณะนิสัยเด็กอยางจริงจัง  จึงจะเปนปจจัยของ
การสรางเด็กรุนใหมท่ีมีความพรอมทางกาย  วาจา  ใจ  ที่จะเผชิญโลกไดอยางมั่นคงและผาสุก
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องคประกอบและข้ันตอนของการฝกกาย  วาจา  ใจ  เพื่อพัฒนาลักษณะนิสัย
การฝกกาย  วาจา  ใจ  เพ่ือพัฒนาลักษณะนิสัยของผูเรียน  มีเปาหมาย  คุณลักษณะท่ีมุง

หวังกิจกรรมการฝก  สาระความรูและประสบการณรวมท้ังธรรมะท่ีได  ดังแสดงในตารางตอ
ไปน้ี



เปาหมาย คุณลักษณะที่มุงหวัง กิจกรรมการฝก สาระ  ความรู  และประสบการณ ธรรมะที่ได
“คนมีความสุข”
เพื่อใหคลายเครียด  จากสภาพ
แวดลอมในอนาคตที่รมเรา
ดวยการแขงขัน

!! สุนทรียภาพทางจติใจ
!! มีสติ  สมาธิ
!! รูผิดชอบชั่วดี
!! เชื่อมั่นในตนเอง

!! ฝกกาย วาจา ใจ ตามแนวสติปฏฐาน
!! ฝกกํ าหนดอิริยาบถ เดินจงกรม นั่งสมาธิ
!! การประชุมกลุม ๓ แบบ

- วนรอบวง
        - เสียงหึ่งเลือกหนึ่งเดียว
        - ระดมสมอง

!! การท ําจิตใจใหสะอาด  สงบ  สวาง
!! ฝกสติปมปชัญญะ
!! สมาทานศีล สมาทานกัมมัฏฐาน
!! ฝกปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐาน
!! ฝกทกัษะการประชุม : ประมวลความ
คดิ ตัดสินใจเลือก วางแผนปฏิบัติ

!! มีสติ
!! สมาธิ
!! รบัผิดชอบ
!! มีวินัย

“ครอบครัวอบอุน”
พอแมตองทํ างานนอกบานมากขึ้น
เดก็รับขอมูลขาวสารไดเอง อาจถูก
ยั่วยุไดงายขึ้น  จํ าเปนตองมีวุฒิ
ภาวะเร็ว และรูจักเลือกสรร แยก
แยะชั่วดีเอง

!! รบัผิดชอบ
!! นอบนอมถอมตน
!! ซื่อสัตย
!! มีสัมมาคารวะ
!! กรัญูรูคุณ
!! มีนํ้ าใจไมเห็นแกตัว

!! เกมสี่สหาย
!! ฟงบรรยายเรื่อง “ความฝนของแผนดิน”
!! การปรับพฤติกรรม ลด  ละ  เลิก
สิ่งไมพึงปรารถนาของสังคม
        - ยาฮิตติดอันดับ
        - เกือบจะเปนตุด!
        - นางฟาที่นาชัง

!! ไมเอาแตใจ ไมเอาตัวรอด รูจักเกรงใจ
!! ศกึษาวิสัยทัศนเกี่ยวกับสังคมไทยที่นา
ปรารถนา

!! แนวทางการพัฒนาเยาวชน ใหมีคุณ
ลักษณะพรอมที่จะกาวไปสูเปาหมาย
ของการพัฒนา

!! ฝกเทคนิคการแนะแนวแกเยาวชน

!! ไมเห็นแกตัว
!! สนใจใฝรู
!! ประหยัด
!! พึ่งตนเอง
!! เสียสละ

“ชุมชนเขมแข็ง”
ชุมชนมีความสํ าคัญทั้งดาน
เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ชุมชน
จงึควรมีความสามารถปกครองตน
เองได

!! จงรักภักดีตอชาติ
ศาสนา
พระมหากษตัริย

!! รักวัฒนธรรมทองถิ่น
!! รูจักประนีประนอม
!! มีสันโดษ  รูจักพอ
!! เอื้อเฟอเผื่อแผ

!! เกมบัณฑิตสอนอยางไร

!! สมบัติผูด ีและมารยาทชาวพุทธ

!! เกมสหกรณ

!! ความเห็นแกชาติบานเมือง
!! การลดอัตตา  ละทิฐิ  เลิก  อัสมิมานะ

!! การใชมธุรสวาที, วาจาภาษิต
!! สมบัติผูด ี๑๐๐ ขอ ฝกกาย วาจา ใจ
!! การฝกจิตสํ านึก เห็นแกสวนรวม
!! การเลี่ยงอคติทั้ง ๔

!! อดทน

!! ใหอภัย
!! ออนนอม
!! ไมเห็นแกตัว
!! กลาหาญ

ตารางที่ ๑   องคประกอบและขั้นตอนของการฝก  กาย  วาจา  ใจ  เพื่อพัฒนาลักษณะนิสัย



เปาหมาย คุณลักษณะที่มุงหวัง กิจกรรมการฝก สาระ  ความรู  และประสบการณ ธรรมะที่ได
“สังคมสันติ”
เพราะสังคมยังมีความขัดแยง และ
ปญหาสังคมอาจกอใหเกิดความ
ราวฉานและใชความรุนแรงตอกัน
จงึตองฝกใหอยูรวมกันดวยสันติ

!! ความรักเพื่อนมนุษย
!! รักสันติ
!! กลาหาญทางจริยธรรม
!! ละอายและเกรงกลัว
บาป

!! มรีะเบียบวินัย
!! ไมเห็นแกตัว

!! เกมเลือกโดยเปลี่ยนเงื่อนไข
!! เกมซื้อบาน
!! สติตามแนวชาวพุทธ
!! โตวาทีธรรมะ
!! การวัดและประเมินจริยธรรม

!! มจีติใจเปนผูให/ลดความเห็นแกตัว
!! ฝกคิดยับยั้งชั่งใจ รับฟงความคิดผูอื่น
!! ลดความยึดมั่นถือมั่น
!! ฝกใชค ําพูดยกยองผูอื่น
!! ฝกพูดหักลางดวยสัมมาวาจา

!! ไมเห็นแกตัว
!! เสียสละ
!! มีสติ
!! กลาหาญ
!! สามัคคี
!! มีวินัย

“สิ่งแวดลอมยั่งยืน”
ปญหาสิ่งแวดลอมและการทํ าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ สงผลกระทบ
คณุภาพชีวิต ของทุกคน จึงตองฝก
ใหมีเมตตา และรักธรรมชาติ
ฝกใหมีธรรมะเปนหลักของใจ
เพราะใจเปนตนเหตุแหงพฤติ
กรรมของมนุษย

!! ความออนโยน
!! มีเมตตากรุณา
!! รักธรรมชาติ
!! มีสติ ไดสมาธิ เกิด
ปญญา

!! การปลูกฝงเมตตากรุณา
“นิสัยดีมีเมตตา”
“นิสัยดีมีกรุณา”

- การฝกสติภาวนา  “อํ าไพเทคนิคสํ าหรับเด็ก”

!! สอนใหรักและเมตตาสัตว
!! ไมทํ ารายสัตว/ไมทํ าลายพืช
!! สงสารเห็นใจ ไมทํ าใหผูอื่นเดือดรอน
!! มีนํ้ าใจ ใครชวยเหลือ เห็นคุณคา
ชวยเหลือผูใหญไดความรู

        ชวยผูอื่นไดความรัก
        ชวยผูทุกขยากไดบุญ
!! ฝกสติภาวนาดวยเพลง  เพื่อใหมีสติ
       ไดสมาธิ  เกิดปญญา สมควรแกวัย

!! เมตตา
!! ซื่อสัตย
!! กตัญู
!! ขยัน
!! กรุณา
!! มีสติ
!! สมาธิ, ปญญา

ตารางที่ ๑   องคประกอบและขั้นตอนของการฝก  กาย  วาจา  ใจ  เพื่อพัฒนาลักษณะนิสัย (ตอ)
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ตวัอยางกิจกรรมพัฒนากาย  วาจา  ใจ
ธรรมจริยาจารึก

คณะผูเขียนไดประมวลหลักการเรียนรูเพ่ือพัฒนาลักษณะนิสัย   ตลอดจนเทคนิควิธี
ตาง ๆ ในการฝกฝนกาย  วาจา  ใจ  แลวนํ ามาบูรณาการเปนตนแบบการเรียนรูและสรุปลงใน
“ธรรมจริยาจารึก”  รูปปรามิด  สีธงชาติไทย  เพ่ือเด็กไทยจะไดรับการพัฒนาจนถึงเปาหมาย
หรือยอดของปรามิดท้ัง ๓ ดาน  คือ  เปนผูมีสติสัมปชัญญะ  เรืองปญญา  สมกับเปนความฝน
ของแผนดิน  คณะผูเช่ียวชาญไดจัดทํ าแผนใส  ประกอบการนํ าเสนอ  รวมท้ังส้ิน ๑๓๒ แผน
ซ่ึงผูรับการนํ าเสนอคือ  ศึกษานิเทศก  ผูบริหารโรงเรียน และครูอาจารยท้ังหลายท่ีไดศึกษา
และเห็นรูปแบบการนํ าเสนอ  สามารถน ําไปใชสอน หรือถายทอดตอไดอยางสะดวก  พรอม
ท้ังเอกสารอานประกอบอันเปนรายละเอียดของกิจกรรมตาง ๆ อีก ๑ เลม  หนากวา ๒๐๐ หนา
และยังมีตัวอยางกิจกรรมเพ่ือการฝกเด็กต้ังแตระดับอนุบาล  ประถมศึกษา  จนถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลายอีก ๒ เลม  รวมกวา ๕๐๐ หนา  แจกใหแกผูเขาประชุม พรอมดวยแผน  “ธรรมจริยา
จารึก”  สีธงชาติ  เพื่อใหสมาชิกแตละคนพับตัดกระดาษกาว เปนรูปสามเหล่ียมปรามิดนํ ากลับ
ไปเปนท่ีระลึก

ศ.กิตติคุณ  อํ าไพ  สุจริตกุล  หัวหนาโครงการ  นํ าเสนอ  “ธรรมจริยาจารึก”  หรือ
ขนม  ชั้นปรามิด  ซ่ึงประมวลหลักการและกิจกรรม  บูรณาการลงใน ๓ ดาน  ของ
ปรามิดอยางครบถวน  ใหสมาชิกพับติดกาวเปนรูปปรามิด
ศึกษานิเทศก    ผูอํ านวยการโรงเรียนและครูอาจารย   จากหนวยงานการศึกษาตาง ๆ ท่ี
เขารับการนํ าเสนอชุดแรก พับกระดาษสีธงชาติใหเปนปรามิด  แลวพิจารณาหลักการ
และเทคนิควิธีตาง ๆ ท่ีบูรณาการแลวนํ าเสนอเปน  “ธรรมจริยาจารึก”

การฝก  กาย  วาจา  ใจ  ตามแนวการปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนา คือ  สติปฏ
ฐาน ๔

การฝก  สติภาวนา  ตามหมวดสติปฏฐาน ๔  มีหลักการสํ าคัญ  คือ
๑. หลักการของสติปฏฐาน  ตามมหาสติปฏฐานสูตร  ไดแก
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กายานุปสสนาสติปฏฐาน
เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน
จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน
ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน

๒. การฝกความอดทนเพ่ือสรางสติท่ีตอเน่ือง (อาตาป สติมา สัมปชาโน)
๓. การเดินจงกรม การน่ังสมาธิ การกํ าหนดอิริยาบถใหญและยอย
๔. การรูจักวิปสสนาภูมิเบ้ืองตนเฉพาะเร่ืองรูป-นาม ขันธ ๕
๕. การฝกสติภาวนาอํ าไพ-เทคนิค  ส ําหรับเด็กและเยาวชน

ฝกใหมีสติในอิริยาบถ ๔ คือ  ยืน  เดิน  นั่ง  นอน  การเดินจงกรม
วิธีหมุนตัวกลับเม่ือสุดทางเดิน  ศ.ดร. อารี  ก็รวมฝกดวย
ฝกการน่ังสมาธิ โดยกํ าหนดรูตัว มีสติ รูอาการเคล่ือนของกายขณะหายใจ

การพัฒนาชีวิตใหมีคุณภาพเพียบพรอมดวยความรูคู คุณธรรมตามคํ าสอนของพระ
พุทธศาสนา ตองพัฒนาใหครบองค ๓ คือ  เวนช่ัว ทํ าด ีและช ําระจิตใหผองใสดวยการฝกสติ
บริหารจิตเพ่ือเจริญปญญา

“ผูมีสติด ี  จะมีจิตใจมั่นคง  เพราะสติจะควบคุมจิตใจใหเปนสมาธิไดงาย  โดยตรวจ
กระบวนการรับรู และกระแสความคิด เลือกรับส่ิงดี สกัดส่ิงไมดี ตรึงกระแสความคิดใหเขาที่
_ _ _ สติชวยขัดเกลาพฤติกรรม  ท้ังกายกรรม  วจีกรรม  และมโนกรรม  ใหบริสุทธ์ิ และรวม
กับสัมปชัญญะ จนในท่ีสุด สติน้ีจะเปน  “ปญญาญาณ”  เพราะสติเปนพื้นฐานในการพัฒนา
ปญญา  การฝกฝนเร่ืองสติเปนสวนหน่ึงในกระบวนการพัฒนาปญญา”*

*สรุปความ จาก  “สัมมาสติในพุทธธรรม”  โดย  พระธรรมปฎก (ประยุทธ  ปยุตโต)
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เทคนิคการแนะแนวเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติรกรรม
จากการนํ าทฤษฎีทางจิตวิทยา ๖ ทฤษฎี  พรอมท้ังหลักการและแนวคิดในการพัฒนา

ไปสูพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา  มาประยุกตใชในการปรับพฤติกรรมอันกํ าลังเปนปญหาใน
สังคม  คือ  การคิด  ส่ิงเสพติด  ความเบ่ียงเบนทางเพศ และความกาวราวของเยาวชนปจจุบัน
ทฤษฎีท้ัง ๖ ดังกลาวคือ

๑) ทฤษฎีจิตวิเคราะห
๒) ทฤษฎีฟรอยดยุคใหม
๓) ทฤษฎีมนุษยนิยม
๔) ทฤษฎีพฤติกรรม
๕) ทฤษฎีการเรียนรูโดยการเลียนแบบ
๖) ทฤษฎีการเผชิญความจริง

แลวจัดเปนกิจกรรม  ใหสมาชิกชวยกันคิดและเสนอวิธีปรับพฤติกรรมใน ๔ กรณี คือ
“ยาฮิตติดอันดับ”  “เกือบจะเปนตุด!  “สาวทอมจอมซา”  และ  “นางฟาผูนาชัง”

การฝกปรับพฤติกรรมดวยเทคนิคทางจิตวิทยา  เพ่ือใหเลิกส่ิงเสพติด  เร่ือง  “ยาฮิตติด
อันดับ”  ก็สนุกสนาน  ไดสาระสมใจผูน ําเสนอ  คือ  รศ.วัชรี  ทรัพยมี  และ  ผศ.พิไล
แยมงามเหลือ

การแกปญหา  “สาวทอมจอมซา”…..ไมนาเช่ือวาคุณครูผูเรียบรอย
จะตีบท  “ซา”  ไดถึงขนาดนั้น

กิจกรรม  “สมบัติผูดี  มารยาทไทย  มารยาทชาวพุทธ”
แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อฝกฝน  กาย  วาจา  ใจ  แกเด็กและ

เยาวชน  ใหแสดงออกในกรอบของความดีงาม  ความเรียบรอย  หรือแบบแผนที่ดีของความ
ประพฤติตามมารยาท หรือวัฒนธรรมของชาติไทยซ่ึงมีขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเองมา
ชานาน  ไดยึดเอา  “สมบัติผูดีและมารยาทชาวพุทธเปนหลัก”  คณะผูเขียนขอเสนอใหฟนฟู
สมบัติผูดีของไทยใหชนรุนหลังสนใจท่ีจะพัฒนาคนใหเปนคนมีกิริยาวาจาดี  ใชถอยคํ าสุภาพ
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และมีนํ้ าใจไมตรี  มีความคิดถูกทํ านองคลองธรรม แมในทามกลางสิ่งแวดลอมและสื่อมวลชน
ดานบันเทิงบางประเภทท่ีมักเสนอแตเร่ืองราวของผุคนท่ีใชภาษาหยาบต่ํ าจนดูออกจะเกินบท
บาทและถอยคํ าท่ีชาวบานใชกันในชีวิตจริง ๆ  คณะทํ างานจึงไดสรุปสมบัติผูดีไทย  ปรับปรุง
และเรียบเรียงใหมใหเหลือเพียง ๑๐๐ ขอ  พรอมท้ังหนังสือมารยาทไทยและเอกสารมารยาท
ชาวพทุธเสนอใหเปนแบบอยาง  เพ่ือจัดกิจกรรมการฝกมารยาทใหแกเยาวชนตอไป

มารยาทผูดีไทยเมื่อเขาพบผูใหญ

การฝกใหนึกถึงสวนรวมกอนสวนตนดวย  “เกมสหกรณ”
การฝกจิตส ํานึกของผูมีพฤติกรรม  “เจาก้ีเจาการ”  นึกถึงแตประโยชนสวนตนและดึง

ดันตัดสินตามความเห็นชอบของตนโดยไมรับฟงขอตกลงหรือเง่ือนไขใด ๆ  ซ่ึงมักทํ าใหเกิด
ความเสียหาย  หรือวุนวายในสังคมมานักตอนัก  ถือไดวาเปนการฝกท่ียากย่ิงอยางหน่ึง  เพราะ
บุคคลมักไมยอมรับขอเสีย หรือความผิดพลาดของตนเอง  จนกวาเม่ือความด้ือร้ันดึงดันของ
ตนน ําไปสูความหายนะหรือความลมเหลวของสวนรวมแลวจึง  “ฉุกใจไดคิดส ิ ผิดแลวดั่งดวง
แกวตกตองแผนผา”

กิจกรรมนี้เปนสถานการณจ ําลองท่ีสรางสรรคข้ึนเปนเกมการศึกษา (Education Game)
เพือ่พัฒนาจิตใหมุงประโยชนสวนรวมกอนสวนตน  ปลุกสํ านึกของเยาวชนกอนท่ีจะเผชิญกับ
เหตุการณจริงในชีวิตอันจะทํ าใหเกิดความหายนะตอสังคมและตนเอง  โดยรูเทาไมถึงการณ
และดวยความดึงด้ือถือดี

ศ. อํ าไพ  นํ าเสนอ  “เกมสหกรณ” ฝกใหนึกถึงสวนรวมกอน  หัวหนา กลุมท้ัง ๔  หาขอตกลงเพ่ือกู
สถานการณ  สมาชกิแตละกลุมตอง ออกเสียงเสนอความเห็นตัดสินใจเลือกดวยมติของ
สวนใหญ

เทคนิคการประชุมกลุม

การประชุมโดยทั่วไป  มักใชเวลามากกวาจะไดมติ  หรือบางคร้ังขอสรุปผลการ
ประชุมไมชัดเจน การเขียนรายงานการประชุมอาจเบ่ียงเบนไปจากสภาพการณท่ีแทจริง  ถา
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เยาวชนไดรับการฝกใหรูวิธีและเทคนิคการประชุมกลุมแตละแบบซึ่งเหมาะสํ าหรับวัตถุ
ประสงคท่ีตางกัน  ก็จะชวยใหสภาพการทํ างานในอนาคตของสถาบันตาง ๆ  ตั้งแตในครอบ
ครัว  ในวงการศึกษา  ธุรกิจตลอดจนถึงสถาบันระดับชาติหรือนานาชาติ  ประหยัดเวลาในการ
ประชุม  หรือไดมติสรุปขอตกลงของการประชุมไดรวดเร็วแจมแจงและมีสัมพันธไมตรีอันดี
ตอกันทุกฝาย  ดังน้ันการฝกฝน  กาย  วาจา  ใจ  ในดานน้ีจึงเสนอใหฝกเทคนิคการประชุม ๓
แบบ คือ วนรอบวง (Circular Response) เสียงห่ึงเปนหน่ึงเดียว (Buzz Session/Phillip 66)
และระดมสมอง (Brain Storming) เพือ่ใหเกิดความรูจริง และถูกตองตามหลักการของการ
ประชุมน้ัน ๆ

ฝก กาย วาจา ใจ ในการตัดสินใจโดยไมประชุมหารือดวย เกมสี่สหาย  แลวฝก
เทคนิคการประชุมกลุม ๓ แบบ  การประชุมแบบ  “เสียงห่ึงเปนหน่ึงเดียว”  ที่
วัดอินทร  ไดมติอยางรวดเร็ว และเปนเอกฉันทวา  “ไมควรรับครูตุด”

การโตวาทีธรรมะ
โตอยางไรไมยกตนขมผูอื่น นอมจิตช่ืน ชมทานฝายตรงขาม

อางหลักฐาน เหตุผล จนเหมาะงาม ผูฟงตาม ครึกคร้ืน ชุมชื่นใจ
การหักลาง มัน เผ็ด รสเด็ดย่ิง ถอมตัวจริงยกยองฝายตรงขามใหญ
ตองตัดสินแพ-ชนะใหชัดไป แพก็กลับสุขใจไดค ําชม

การโตวาทีธรรมะเปนวิธีฝกทักษะการพูดแบบหนึ่งท่ีมุงเนนความสามารถใน
การใชภาษา  เพื่อหาถอยค ํามาหักลางกันดวยเหตุผล  แตกลับเปนเหตุผลท่ียกยองฝายตรงขาม
เพราะหัวขอหรือญัตติของการโตวาทีธรรมะน้ัน  มิไดเปนไปเพ่ือยกตนเหยียบย่ํ าผูอื่น  กลับ
ตองถอมตนแตหาหลักฐานความดีงามของฝายตรงขามมาเอยอางใหปรากฏ เปนการฝกพูด
ดวย สัจวาจา มธุรสวาทีและวจีมีประโยชน  ดังน้ันการต้ังญัตติและกํ าหนดฝาย  ผูโต  ตองใช
หลัก  “ทแยงมุม”  เชน  ญัตติวา  “หญิงปฏิบัติธรรมไดดีกวาชาย”  ฝายเสนอตองเปนชาย  และ
ฝายคานคือหญิงตองหักลางวา  ชายตางหากมีโอกาสปฏิบัติธรรมไดดีกวา  เชน  บวชเปนพระ
ภิกษุได… ฯลฯ  โดยอางพุทธบัญญัติ  เปนตน   ญัตติการโตไมจํ าเปนตองเก่ียวของกับขอ
ธรรมะเลย  แตเม่ือโตวาทีแลว  ทุกฝายกลับไดธรรมะ  คือเปนผูออนนอมถอมตน  รูจักแสวง
หาคุณงามความดีของฝายตรงขามมาแสดงใหประจักษหักลางดวยการยกยองผูอ่ืน  ไมยกตน
ขมทาน  การตัดสินใจตองใหแพชนะเด็ดขาดไมตัดสินใหเสมอ  เพราะผูแพนั้นแพที่หลักฐาน
และวาทศิลป  แตกลับสุขใจเพราะไดรับคํ าชม และการยกยอง  ไมมีผูสูญเสียหรือเจ็บช้ํ า  ไม
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เกิดความแตกสามัคคีหรือเส่ือมศรัทธา  หากเยาวชนไดศึกษารายละเอียดของเทคนิคการโต
วาทีแบบน้ีและฝกบอย ๆ จะเปนผูมีธรรมะในเร่ืองมุทิตาจิตและสัมมาวาจา

การโตวาทีธรรมะญัตติ  “เปนผูสอนดีกวาผูบริหาร”  ชุดนี้ประธานท ําหนาที่
ดวยฝปากและกลวิธีเยี่ยมจริง ๆ  ผูสนับสนุนฝายเสนอคนสุดทายคานไมได
เสนอไมออกบอกวา  “ผูสอนตองดีกวา”  ดังญัตติ  ผลคือแพ! ฝายเสนอแพ
แตยิ้มแกมแทบปร ิ เพราะสุขใจไดค ําชม

การฝกสติภาวนา  อํ าไพ-เทคนิค  ส ําหรับเด็ก
เสนอแนะรูปแบบการเจริญสติ  แบบ  “อํ าไพ-เทคนิค”  ซ่ึงเปนการฝกสมาธิหรือสติ

ภาวนาสํ าหรับเด็กต้ังแตระดับอนุบาล  ระดับเด็กช้ันประถมตน (ป.๑–ป.๒)  ประถมกลาง
(ป.๓-๔)  และประถมปลาย (ป.๕–ป.๖) ถึงมัธยมศึกษา  ท้ังหมดมี ๔ รูปแบบ  แตในที่นี้จะน ํา
มาเปนตัวอยางเพียงระดับเด็กเล็กเทาน้ัน  ซ่ึงใชเทคนิคการฝกสมาธิหรือสติภาวนาดวยเพลงท้ัง
๔ อิริยาบถ

การฝกควบคุมกิริยา หรือสํ ารวม กาย วาจา ใจ และกํ าหนดอิริยาบถท้ัง ๔ คือ ยืน เดิน
นั่ง นอน เปนพื้นฐานส ําคัญของการปฏิบัติธรรม  หากเด็ก ๆ ไดรับการฝกใหมีสติในการควบ
คุมกาย วาจา ใจ ในทางท่ีถูกท่ีควร ต้ังแตยังเล็ก  ในชวงเวลาท่ีเหมาะสมเพียงวันละประมาณ
๕–๑๐ นาที  จะชวยสงเสริมพัฒนาการดานจิตใจและคุณธรรม  ตลอดจนสติปญญาไดอยางดี
เน่ืองจากรูจักความสงบระงับและมีสมาธิดวยการเจริญสติภาวนาพอสมควรแกวัย  ตามขั้น
ตอนคือ

๑. การเตรียมตัว  ฝกให  กาย  วาจา  ใจ  พรอมกันเปนหน่ึงเดียวดวยการเลนตบแผละ
ตามเพลง “ตบแผละฝกสติ”

๒.ฝกยืนสมาธิ  ใหจับมือหันหนาเขาหากันเปนวงกลมหางกันสุดชวงแขนแลวยกมือ
ซาย-ขวามาวางซอนกันท่ีหนาทอง  ทํ าความรูสึกวายืนต้ังแตกระหมอมลงถึงฝาเทา
พรอมเพลง “ยืนสมาธิ”

๓.ฝกเดินดวยสติ  ใหทํ าซายหันแลวเดินเปนวงกลมตามเข็มนาฬิกาพรอมเสียงเพลง
“เดินดวยสติ”  (ประมาณ ๒ นาที)
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๔.ฝกน่ังสมาธิ  ใหลดมือลงแลวยอตัวลงน่ังขัดสมาธิตามรูปแบบการฝกพรอมเสียง
เพลง  “นั่งสมาธ”ิ  (ประมาณ ๒ นาที)

๕.ฝกนอนกับสติ  ใหพนมมือสวดระลึกคุณพระรัตนตรัยคุณบิดามารดา  ครูอาจารย
และผูมีพระคุณ   เปนคํ าสวดสั้น ๆ     แลวใหเอนตัวลงนอนแบบสีหไสยาสนตาม
เสยีงเพลง  “นอนกับสติ”

การฝกยืนสมาธิจนถึงนอนกับสติแบบอํ าไพ-เทคนิคนี้ใชเวลาประมาณ ๑๒ นาที  เด็กก็
จะหลับไปอยางสงบ  เปนการหลับลึกและไดพักผอนเต็มท่ี  เม่ือถึงเวลาก็จะต่ืนข้ึนมาดวย
ความสดชื่นแจมใส  มีสติ สมาธิและปญญาดี

หลังจากชมภาพสไลด-เทป   “ฝกสติภาวนา  อํ าไพ-เทคนิค”  ส ําหรับเด็กเล็กแลว
ผศ. พูนสุข  บุณยสวัสดิ์  ก็นํ ากจิกรรมดวยเพลง  “ตบแผละฝกสติ”  แลวฝก
“ยืนสมาธ”ิ  “เดินดวยสติ” และ “นั่งสมาธ”ิ  ตามเพลง

นั่งสมาธิแลวก็ฝก  ตามเสียงเพลง  “นอนกับสติ”  “ตัวเอนลงมือทาวลงถึงนอน
 หลับตาลองนึกดูกอน  เวลานอนเคล่ือนไหวตรงพุง  พอง-ยุบ,  พอง-ยุบ,  พองยุบในใจ
 จนนอนหลับไป”

กิจกรรม  “กตัญูกตเวทิธรรม”

เชาวันสุดทาย  ศาสตราจารยอํ าไพ  สุจริตกุล  และอาจารยประเยาว  ศักด์ิศรี  นํ ากิจ
กรรม  “กตัญูกตเวทิธรรม”  และพิธีขออโหสิกรรมตอพอแม

หลังจากฟงบรรยายเร่ือง  พอแมคือพรหมของบุตร  ครูคนแรก และพระอรหันตของ
ลูก  และไดน่ังสมาธิฟงเทปขับเสภา  “จะตอบแทนคุณพอแมไดอยางไร”  เม่ือหมอบกราบ
รํ าลึกคุณ  ส ํานึกไดวาเคยรายกับพอแมไว  ยังมิไดทดแทนคุณ  และเมื่อกลาวคํ าขอขมา  ขอ
อโหสิกรรมแลวไดฟงการขับกาพย  ทํ านองเสนาะใหเห็นหัวอกพอ-แมยามแกเฒาเหมือนไมที่
ใกลฝง _ _ _ “วันหน่ึง คงลมไป ท้ิงฝงไวใหวังเวง”  ทํ านบก้ันน้ํ าตาก็ทลาย _ _ _ นํ ้า (ตา) ทวม
หองปฏิบัติธรรม!
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ผูเขียน
ศาสตราจารย อํ าไพ  สุจริตกุล  ศาสตราจารยกิตติคุณ  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย
ดร.อมรวิชช  นาครทรรพ  อาจารยประจํ าภาควิชาสารัตถศึกษา  คณะครุศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูชวยศาสตราจารย พิไล  แยมงามเหลือ  ผูชวยศาสตราจารย  ประจํ าโรงเรียนสาธิต

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฝายมัธยม)
รองศาสตราจารย วัชรี  ทรัพยมี  คณะจิตวิทยา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภิรมย  ศรีเพชร  ศึกษานิเทศก  ส ํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

ถอยแถลงสงทาย

ดวยความปรารถนาดีในดวงจิต ถึงมวลมิตรครูไทยทั่วเขตขัณฑ
จึงรวมใจเรียงรอยวิธีอัน จะเสกสรรคเด็กไทยใหพัฒนา

สนองรับโครงการอันเลิศล้ํ า ดวยการนํ าของสภาการศึกษา
เสริมนิสัยเด็กไทยไดพัฒนา ทั้งกายใจวาจาใหจ ําเริญ

ทฤษฎีและหลักการงานฝกฝน เพื่อปรับตนตามจิตวิทยานาสรรเสริญ
สมบัติผูดีของไทยไดประเมิน ทั้งอัญเชิญสติปฏฐานพุทธธรรม

คุณลักษณของมนุษยที่สมบูรณ เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศนอุปถัมภ
สอดแทรกสารในเพลงและกิจกรรม เทคนิคยํ้ าใหส ํานึกรูสึกตน

อีกไหวพระสวดมนต  รักษาศีล เดินจงกรม กํ าหนดสิ้น สัมฤทธิ์ผล
ซอนสอดในปรามิด ผลิตใหยล ธรรมจริยาจารึกจนจบกระบวน

กรรมวิธีฝกกาย  วาจา  ใจ เมื่อฝกไดสามดานจนครบถวน
สัมปชัญญะ สติมา ปญญาชวน นํ าเด็กลวนสู  “ความฝนของแผนดิน”

ขนมช้ันปรามิดชนิดน้ี เชิญครูดีรวมกิจกรรมทํ าใหสิ้น
ตนเปนท่ีพ่ึงแหงตนด่ังยลยิน ฝกอาจิณธรรมดํ ารงตรงพุทธพจน

ทุกทานลวนจอมยุทธดานการศึกษา เพียงเห็นสื่อเสนอมาเขาใจหมด
คํ าบรรยายจึงใหนอยคอยตัดลด โปรดก ําหนดรูดวยใจ วาจา กาย

ขอใหทานมีดวงตาที่สามารถ เห็นดวงดาวดารดาษจรัสฉาย
นํ าเด็กเล็กเยาวชนทั้งหญิงชาย ถึงเปาหมายพัฒนาตนทุกคนเอย
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ครูคือปุถุชนคนหน่ึง ผูซ่ึงศิษยเคารพนบไหว
คุณคาของครูอยูท่ีใจ ฝากไวในศิษยสืบมา

หญาแพรกขาวตอกดอกมะเขือ เนนถึงความเช่ือหนักหนา
คุณธรรมของครูคือเมตตา และสติปญญาม่ันคง

เปนครูคือเปนผูสราง ผูใหแนวทางสูงสง
ผูโอบเอ้ือนํ าธ ํารง อยูยงท่ัวถวนมวลชน

ครูคือเทียนทองสองสวาง ทามกลางความมืดมัวหมน
ครูคือปูชนียบุคคล กอกมลซาบซ้ึงศรัทธา

ครูจึงมิใชลูกจาง อํ าพรางสอนส่ังบังหนา
เบ้ืองหลังเปนทาสเงินตรา ไขวควาอํ านาจลาภยศ

ครูจึงเปนวีรบุรุษ สัประยุทธความช่ัวท้ังหมด
ครองใจครองธรรมงามงด ปรากฏแกตน  “คนเปนครู”

ศาสตราจารยกิตติคุณสุมน   อมรวิวัฒน
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ผูรับผิดชอบ

ท่ีปรึกษา
ดร.รุง แกวแดง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ดร.เจือจันทร จงสถิตอยู ท่ีปรึกษาดานระบบการศึกษา

สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ

คณะทํ างาน
ศาสตราจารยสุมน อมรวิวัฒน ผูเช่ียวชาญและท่ีปรึกษา
นางสมศรี กิจชนะพานิชย คณะทํ างาน
นางกาญจนา   เอกะวิภาต คณะทํ างาน
นายสํ าเนา   เน้ือทอง คณะทํ างาน
นายวีระ   พลอยครบุรี คณะทํ างาน
นางสาวประวีณา   ชะลุย คณะทํ างาน

ศิลปกรรม
นายชวลิต   นิยมศิลป
นางสาวประวีณา   ชะลุย
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