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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 
 

โลกปจัจุบนัมกีารเปลี่ยนแปลงและพฒันาไปอย่างรวดเรว็  การศึกษาจําเป็นต้องมกีาร
ปรบัตวัหรอืปฏริปูระบบการศกึษาเพื่อรองรบัต่อกระแสการเปลีย่นแปลงของโลก  การมุ่งพฒันาคน
ใหม้คีุณภาพ “คดิเป็น  ทาํเป็น  แกป้ญัหาเป็น” มกีารเรยีนรูต้ลอดชวีติ  มวีธิคีดิอยา่งมเีหตุผล และมี
คุณธรรม จรยิธรรม  จงึปรากฏเป็นแนวคดิทีส่าํคญัในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัที ่
9 (พ.ศ.2545-2549) และพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542  (ฉบบัแกไ้ข พ.ศ. 2545)  
ไดก้ําหนดแนวทางการจดัการศกึษาไวช้ดัเจนว่า ตอ้งเน้นการฝึกทกัษะกระบวนการคดิ  การจดัการ
เผชญิสถานการณ์และประยุกต์ความรูม้าใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปญัหา  ความสามารถทางการคดิ
จะช่วยใหผู้เ้รยีนซึง่เป็นเยาวชนของชาตสิามารถแกป้ญัหาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและเป็นเครื่องมอื
สาํหรบัการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ืองไดด้ว้ยตนเอง  การคดิจงึมคีวามสาํคญัและจําเป็นโดยเฉพาะการคดิ
ขัน้สูง เช่น  การคดิวจิารณญาณเป็นการคดิที่จําเป็นอย่างยิง่ในยุคสงัคมสารสนเทศที่เต็มไปด้วย
ข้อมูลข่าวสาร  การคิดวิจารณญาณจะช่วยให้ผู้เรียนมีการคิดไตร่ตรอง  คิดอย่างมีเหตุมีผล  
สามารถแกป้ญัหาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  มหีลกัในการเลอืกรบัและใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูขา่วสาร 
ทําใหรู้จ้กัการบรโิภคดว้ยปญัญา กา้วทนัเทคโนโลยสีมยัใหม่ และสามารถบูรณาการความรูใ้หม่ ๆ 
เพือ่ใหก้า้วไปสูส่งัคมการแขง่ขนัอยา่งมัน่ใจ  รูเ้ทา่ทนั และปรบัตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

การฝึกใหเ้ยาวชนรูจ้กัคดิหรอืการพฒันาทกัษะการคดิทัง้ในดา้นการคดิวจิารณญาณและ
การคดิแก้ปญัหานัน้ควรจะได้เริม่ฝึกตัง้แต่ในวยัเยาว์ คอืตัง้แต่เริม่เรยีนรูก้็ว่าได้และควรฝึกอย่าง
ต่อเน่ือง  เพราะจะช่วยในการพฒันาศกัยภาพทางการคดิของเดก็ใหก้้าวหน้าสูงสุด และเน่ืองจาก
เยาวชนเองไดใ้ชเ้วลาส่วนใหญ่อยู่ในโรงเรยีน โดยมคีรูทําหน้าที่อบรมดูแลสัง่สอนไปพรอ้ม ๆ กบั
การใหว้ชิาความรู ้ ครูจงึถือเป็นบุคคลสําคญัที่จะมสี่วนช่วยในการพฒันาเยาวชนโดยเฉพาะการ
พัฒนาการใช้กระบวนการคิดหรือพลังปญัญาให้แก่เยาวชนได้เป็นอย่างดี  ทัง้น้ีในการสร้าง
สงัคมไทยใหเ้ขม้แขง็และมดุีลยภาพ นอกจากจะสรา้งสงัคมแห่งภูมปิญัญาใหม้คีนทีค่ดิเป็น ทําเป็น 
แกป้ญัหาเป็นแลว้ สงัคมทีม่คีุณภาพยงัตอ้งประกอบดว้ยคนด ีมคีุณธรรมจรยิธรรมในการดาํรงชวีติ 
สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมคีวามสุขและเป็นสงัคมที่มคีวามเอื้ออาทรต่อกนั ดงันัน้ในการจดั
การศึกษาตามพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  (ฉบบัแก้ไข พ.ศ. 2545)  จงึต้อง
เป็นไปเพื่อพฒันาคนใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ทัง้ร่างกายและจติใจ อกีทัง้ใหม้คีวามรูคู้่คุณธรรมและมี
ลกัษณะทีพ่งึประสงค ์นัน่คอื การเป็นคนด ีคนเก่งและคนมคีวามสขุ 

สถาบนัวจิยัพฤตกิรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒไดด้ําเนินงานโครงการวจิยั
เรือ่งการวจิยัแบบมสีว่นรว่มของครใูนการพฒันาพลงัปญัญาของเยาวชนไทยขึน้ในปีการศกึษา 2548  
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อสรา้งกิจกรรมและรูปแบบการพฒันาคุณลกัษณะที่เป็นพลงัปญัญาของนักเรยีน   

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  โดยผา่นกระบวนการวจิยัแบบมสีว่นรว่มของคร ู
2. เพื่อศึกษาผลการใช้กิจกรรมและรูปแบบการพฒันาคุณลกัษณะที่เป็นพลงัปญัญา    

ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 
 

ขอบเขตของการวิจยั 
1. การวจิยัน้ีศกึษากบักลุ่มประชากรทีเ่ป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 และครผููส้อน 5 

กลุ่มสาระการเรยีนรูไ้ด้แก่  ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และสงัคม
ศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 

2. พืน้ทีใ่นการศกึษาไดแ้ก่  โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครทีอ่ยูใ่นเขตเมอืงจํานวน 1 โรง 
คอื โรงเรยีนสามเสนนอก และเขตชานเมอืงจํานวน 1 โรง คอื โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั รวม
เป็นจาํนวน 2 โรง 

3. ระยะเวลาทีว่จิยั คอื ในชว่งภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2548 
 

นิยามปฏิบติัการของตวัแปร 
 พลงัปัญญา หมายถงึ คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องเยาวชนทีเ่ป็นแกนสาํคญั ซึง่จะสามารถ
ทําใหเ้ยาวชนดํารงตนไดอ้ย่างมปีญัญาในสงัคมปจัจุบนัทีม่กีารหลัง่ไหลของขอ้มลูทุกประเภท และ
การแลกเปลี่ยนวฒันธรรม  และการดํารงตนในสงัคมกต็้องคํานึงถงึผูอ้ื่น ในขณะเดยีวกนัตนเองก็
ต้องมคีวามสุขดว้ย  พลงัปญัญาจงึประกอบดว้ยคุณลกัษณะ 5 องคป์ระกอบ คอื ความสามารถใน
การคดิวจิารณญาณ การคดิแกป้ญัหา ความเอือ้อาทร ความสขุใจและการบรโิภคดว้ยปญัญา    

การคิดวิจารณญาณ หมายถงึ การคดิอยา่งมเีหตุผลและไตรต่รอง เพือ่นําไปสูก่ารตดัสนิใจ
ทีจ่ะเชื่อหรอืจะลงมอืปฏบิตักิารทีบุ่คคลจะคดิอยา่งมเีหตุผลและไตรต่รองนัน้จะประกอบดว้ยความ 
สามารถ 4 ประการ คอื (1) ความสามารถในพจิารณาความน่าเชื่อถอืของแหล่งขอ้มลูและการสงัเกต 
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1. ความสามารถในการพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลและการสงัเกต คือ 
ความสามารถในการพจิารณาความถูกตอ้งของขอ้มลู ความเป็นไปไดข้องขอ้ความทีร่ายงานจากการ
สงัเกตของบุคคลต่างๆที่เกี่ยวขอ้งกบัสถานการณ์   ความสามารถในการพจิารณาความน่าเชื่อถอื
ของแหล่งขอ้มูลน้ีวดัโดยใชข้อ้คําถามทีเ่ป็นขอ้ความรายงานหรอืคําพูดจาก 2 แหล่ง และใหผู้ต้อบ
พจิารณาตดัสนิว่ารายงานหรอืคําพดูใดมคีวามน่าเชื่อถอืมากกว่ากนั หรอืพอๆกนั  ขอ้คําถามมี
จาํนวน 6 ขอ้ 

2. ความสามารถในการนิรนยั คอื ความสามารถในการหาขอ้สรปุในสถานการณ์เฉพาะจาก 
ประโยคหลักที่กําหนดให้  ความสามารถในการนิรนัยวัดโดยใช้คําถามเป็นข้อความหลักใน        
เชงิเหตุผล 2-3 ขอ้ความ  แลว้ใหผู้ต้อบเลอืกขอ้สรปุจากขอ้ความหลกัทีก่าํหนดให ้ ขอ้คาํถามมจีาํนวน 4 ขอ้ 

3. ความสามารถในการอุปนัย คอื ความสามารถในการตดัสนิไดว้่า ขอ้เทจ็จรงิใดสนับสนุน 
หรอืคดัคา้น หรอืไมเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้สรุปทีค่าดคะเนไว ้ ความสามารถในการอุปนัยวดัโดยใชค้ําถาม
ทีเ่ป็นสถานการณ์ทีบุ่คคลตัง้ขอ้สงัเกต เป็นการคาดคะเนเหตุการณ์ไว ้ แลว้ใหผู้ต้อบพจิารณาตดัสนิ
วา่ ขอ้เทจ็จรงิทีก่าํหนดให ้สนบัสนุน คดัคา้น หรอื ไมเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้สงัเกตนัน้  ขอ้คาํถามมจีาํนวน 9 ขอ้ 

4. ความสามารถในการระบุขอ้ตกลงเบือ้งตน้ คอื ความสามารถในการระบุไดว้่าขอ้ความใด
เป็นขอ้ตกลงเบื้องต้น ซึ่งจําเป็นต้องมก่ีอนขอ้ความหลกัที่กําหนดใหเ้พื่อทําใหก้ารลงสรุปมคีวาม
ถูกตอ้งตามหลกันิรนยั  ความสามารถในการนิรนยัวดัโดยคาํถามทีเ่ป็นสถานการณ์ทีม่คีวามสมัพนัธ์
กนั แล้วใหผู้ต้อบพจิารณาตดัสนิว่า ขอ้ความของตวัเลอืกใดเป็นขอ้ความจําเป็นที่ต้องเกดิขึน้ก่อน 
เพือ่ใหส้ถานการณ์นัน้มคีวามสมเหตุสมผล ขอ้คาํถามมจีาํนวน 10 ขอ้ 
 ขอ้คําถามทีใ่ชว้ดัการคดิวจิารณญาณ มจีาํนวนทัง้สิน้ 29 ขอ้ แต่ละขอ้มคีําตอบใหเ้ลอืก 4 
คาํตอบ และมคีําตอบทีถู่กตอ้งเพยีงคาํตอบเดยีว  คําตอบทีถู่กจะได ้1 คะแนน และคาํตอบทีผ่ดิได ้
0 คะแนน  พิสัยของคะแนนตัง้แต่ 0-29 คะแนน  ผู้ที่ได้คะแนนมากกว่าแสดงว่ามีการคิด
วจิารณญาณสงูกวา่ผูท้ีไ่ดค้ะแนนตํ่ากวา่   

การคิดแก้ปัญหา คอื กระบวนการคดิเพื่อหาคําตอบที่เหมาะสมกบัปญัหานัน้ๆ  การคดิ
แกป้ญัหาประกอบดว้ยขัน้ตอน 4 ขัน้ตอน คอื  

1. ขัน้ระบุปญัหา เป็นความสามารถในการบอกไดว้า่ปญัหาของสถานการณ์คอือะไร   
2. ขัน้วเิคราะหป์ญัหา เป็นความสามารถในการระบุสาเหตุทีเ่ป็นไปไดท้ีท่าํใหเ้กดิปญัหา 

โดยพจิารณาจากขอ้เทจ็จรงิต่างๆ  
3. ขัน้กําหนดวิธีการแก้ปญัหา เป็นความสามารถในการวางแผน หรือเสนอแนวทาง

แกป้ญัหาทีต่รงกบัสาเหตุของปญัหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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4. ขัน้ตรวจสอบผลลพัธ ์ เป็นความสามารถในการอธบิายไดว้า่ผลทีเ่กดิขึน้จากการกาํหนด
วธิแีกป้ญัหาสอดคลอ้งกบัปญัหาทีร่ะบุไวห้รอืไม ่หรอืผลทีไ่ดจ้ะเป็นอยา่งไร 

การคดิแก้ปญัหาวดัโดยใช้แบบทดสอบที่คณะผูว้จิยัสรา้งขึน้ จํานวน 20 ขอ้ โดยกําหนด
สถานการณ์ขึน้ แลว้ใหผู้ต้อบตอบคาํถาม 4 ขอ้ คอื 1) ปญัหาของสถานการณ์น้ีคอือะไร 2) อะไรคอื
สาเหตุของปญัหาน้ี 3) จะมวีธิแีกป้ญัหาสถานการณ์น้ีอย่างไร และ 4) ผลทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากวธิี
แก้ปญัหาน่าจะเป็นอย่างไร  แต่ละคําถามมคีําตอบใหเ้ลอืก 4 คําตอบ แต่มคีําตอบที่ถูกต้องเพยีง
คําตอบเดยีว  พสิยัของคะแนนตัง้แต่ 0-20 คะแนน  ผูท้ีไ่ดค้ะแนนมากกว่าแสดงว่ามกีารคดิ
แกป้ญัหาถูกตอ้งมากกวา่ผูท้ีไ่ดค้ะแนนตํ่ากวา่   
 ความเอื้ออาทร  หมายถึง ความช่วยเหลอืที่ผูอุ้ปการะช่วยเหลอืแก่บุคคลอื่น โดยไม่ได้
หวงัรางวลัจากแหล่งภายนอกสําหรบัการช่วยเหลือนัน้  ในงานวิจยัน้ีศึกษาความเอื้ออาทรของ
เยาวชนทีเ่ป็นการช่วยเหลอืผูอ้ื่นทางกาย ทางจติใจ และทางวตัถุสิง่ของเท่าทีเ่ยาวชนพงึช่วยได ้ใน
บรบิทครอบครวั โรงเรยีน และสงัคมในบางโอกาส  ความเอือ้อาทรวดัโดยแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้ง
ขึ้น เป็นข้อคําถามที่ให้เยาวชนรายงานตนเกี่ยวกบัตนเอง เรื่องพฤติกรรมความช่วยเหลือของ
นกัเรยีน เป็นแบบมาตรวดัประเมนิค่า (Rating scale) 6 ระดบั ตัง้แต่ จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ 
ค่อนขา้งไมจ่รงิ ไม่จรงิ และไม่จรงิเลย จาํนวน 13 ขอ้ คะแนนขอ้ทางบวกจะใหค้ะแนนจาก 6 ถงึ 1 
คะแนน ข้อทางลบจะให้คะแนนกลับกัน พิสยัของคะแนนตัง้แต่ 13-78 คะแนน  ผู้ที่ได้คะแนน
มากกวา่แสดงวา่มคีวามเอือ้อาทรสงูกวา่ผูท้ีไ่ดค้ะแนนตํ่ากวา่  คา่ความเชื่อมัน่แบบความคงทีภ่ายใน 
เป็นคา่สมัประสทิธิแ์อลฟา เทา่กบั 0.80 
 ความสุขใจ  หมายถงึความพงึพอใจในชวีติของเยาวชน ซึ่งไดจ้ากการประเมนิตนเอง ใน
เรื่องทีส่ําคญัๆสําหรบัเยาวชน ซึง่ไดแ้ก่ เรื่องครอบครวั โรงเรยีนและเพื่อน และตนเอง ความสุขใจ
วดัโดยแบบสอบถามทีค่ณะผูว้จิยัปรบัปรงุมาจากแบบวดัความพงึพอใจในชวีติหลายมติขิองนกัเรยีน 
(Multidimensional Student’s Life Satisfaction Scale) ของฮบูเนอร ์(Huebner, 2001)             
เป็นแบบสอบถามแบบมาตรวดัประเมนิคา่ 6 ระดบั ตัง้แต่ จรงิทีส่ดุ จรงิ คอ่นขา้งจรงิ คอ่นขา้งไมจ่รงิ ไมจ่รงิ 
และไม่จรงิเลย  จํานวน 26 ขอ้ คะแนนขอ้ทางบวกทีต่อบจรงิทีสุ่ดจะใหจ้าก 6 คะแนน ไปจนถงึ 1 
คะแนน สําหรบัข้อทางลบจะให้คะแนนกลบักนั  พสิยัของคะแนนตัง้แต่ 26-156 คะแนน  ผู้ที่ได้
คะแนนมากกว่าแสดงว่ามคีวามสุขใจสูงกว่าผูท้ี่ได้คะแนนตํ่ากว่า ค่าความเชื่อมัน่แบบความคงที่
ภายใน เป็นคา่สมัประสทิธิแ์อลฟาเทา่กบั 0.87  

การบริโภคด้วยปัญญา หมายถึง พฤติกรรมการเลอืกรบัหรอืใช้สิง่ของ เงนิ เวลา และ
ทรพัยากร โดยผ่านการคดิวจิารณญาณ เพื่อการมคีุณภาพชวีติทีด่ ี การบรโิภคดว้ยปญัญาวดัโดย
ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจ ัยปรับปรุงมาจากแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคด้วยปญัญาของ                     
ผจงจติ อนิทสุวรรณ และคณะ (2547) ซึ่งเป็นแบบมาตรวดัประเมนิค่า 6 ระดบั ตัง้แต่จรงิที่สุด จรงิ 
คอ่นขา้งจรงิ คอ่นขา้งไมจ่รงิ ไมจ่รงิ ไมจ่รงิเลย จาํนวน 27 ขอ้  คะแนนขอ้ทางบวกทีต่อบจรงิทีสุ่ดจะ
ใหจ้าก 6 คะแนน ไปจนถงึ 1 คะแนน สาํหรบัขอ้ทางลบจะใหค้ะแนนกลบักนั พสิยัของคะแนนตัง้แต่ 
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การวิจยัแบบมีส่วนร่วม หมายถงึ การใหค้รไูดม้สีว่นรว่มกบัคณะผูว้จิยัตัง้แต่ตน้จนถงึขัน้
สดุทา้ยของกระบวนการวจิยั ไดแ้ก่  การกาํหนดปญัหาการวจิยัรว่มกนั  การตระหนกัในความสาํคญั
ของการมสี่วนร่วมในการพฒันาคุณลกัษณะที่เป็นพลงัปญัญาของเยาวชน และวางแผนการจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอน  ตลอดจนประเมนิพฤตกิรรมของผูเ้รยีนรว่มกนั 

 

ประโยชน์ของการวิจยั 
1. สถาบนัการศกึษา ซึ่งรวมทัง้ผูบ้รหิารและครูเหน็ความสําคญัของการส่งเสรมิเยาวชน

ใหม้คีุณลกัษณะทีเ่ป็นพลงัปญัญา และมคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะจดักจิกรรมหรอืจดัการเรยีนการสอน
ทีส่ามารถสง่เสรมิคุณลกัษณะดงักล่าวได ้

2. เยาวชนทีม่สีว่นรว่มในการวจิยัมคีุณลกัษณะทีเ่ป็นพลงัปญัญาเพิม่ขึน้ 
3. โรงเรยีนสามารถนํารูปแบบทีไ่ดจ้ากการวจิยัไปใชใ้นการพฒันาเยาวชนในกลุ่มอื่น ๆ 

ต่อไป 
4. ไดต้น้แบบในการพฒันาคุณลกัษณะทีเ่ป็นพลงัปญัญาสาํหรบัเยาวชนซึง่สามารถนําไป

วจิยัและพฒันาในวงกวา้งต่อไป 
 

สมมติฐานการวิจยั 
 1.นกัเรยีนกลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัการพฒันาคุณลกัษณะทีเ่ป็นพลงัปญัญาจะมคีะแนนเฉลีย่พลงั
ปญัญาทัง้ 5 องคป์ระกอบคอื ความสามารถในการคดิวจิารณญาณ การคดิแกป้ญัหา ความเอือ้อาทร 
ความสขุใจและการบรโิภคดว้ยปญัญาภายหลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง 

2.นกัเรยีนกลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัการพฒันาคุณลกัษณะทีเ่ป็นพลงัปญัญาจะมคีะแนนเฉลีย่พลงั
ปญัญาทัง้ 5 องคป์ระกอบคอื ความสามารถในการคดิวจิารณญาณ การคดิแกป้ญัหา ความเอือ้อาทร 
ความสุขใจและการบรโิภคดว้ยปญัญาสงูกว่านักเรยีนกลุ่มควบคุมทีไ่ม่ไดร้บัการพฒันาคุณลกัษณะ  
ทีเ่ป็นพลงัปญัญา 
 



บทท่ี 2 
เอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

  
งานวิจยัเรื่อง การวิจยัแบบมสี่วนร่วมของครูในการพฒันาพลงัปญัญาของเยาวชนไทย     

ไดท้าํการทบทวนเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งไวด้งัน้ี 
1. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัพลงัปญัญา  
    1.1.  แนวคดิเกีย่วกบัพลงัปญัญา 
    1.2. ความหมายของพลงัปญัญา  
    1.3. องคป์ระกอบของพลงัปญัญาและแนวทางในการพฒันา 
          1.3.1. การคดิวจิารณญาณ 
 1.3.2. การคดิแกป้ญัหา 
 1.3.3. การบรโิภคดว้ยปญัญา 
 1.3.4. ความเอือ้อาทร 
 1.3.5. ความสขุใจ 
2. การวจิยัปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่ม 
 

1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพลงัปัญญา  
     1.1. แนวคิดเก่ียวกบัพลงัปัญญา  

คุณสมบตัิที่จําเป็นต่อการดํารงชวีติในสงัคมยุคโลภาภิวตัน์ 3 ด้านคือ 1) ทกัษะพื้นฐาน     
ทีจ่ําเป็นต่อการเรยีนรูใ้นอนาคต  ไดแ้ก่  มทีกัษะการเรยีนรู ้ ทกัษะการคดิ  และทกัษะการสื่อสาร  
2)  ทกัษะพืน้ฐานทีจ่ําเป็นต่อการทํางาน  ไดแ้ก่  มทีกัษะการจดัการ  ทํางานร่วมกบัผูอ้ื่นได ้ ขยนั  
อดทน  อดออมและประหยดั 3) ลกัษณะทีจ่าํเป็นต่อการอยูร่ว่มกนัในสงัคม  ไดแ้ก่ ควบคุมตนเองได ้ 
มคีวามรบัผดิชอบ  มวีนิยัในตนเอง  ชว่ยเหลอืผูอ้ื่น  เสยีสละ  มุง่มัน่พฒันา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ได้จดัให้มีการเสวนาในหวัข้อ “คุณภาพ
เดก็ไทย ทีใ่จเราตอ้งการ” โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาคุณภาพทีเ่ป็นมาตรฐานของเดก็ไทยทีส่งัคม
ตอ้งการ  การเสวนาน้ีเป็นความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัในทุกภาคภูมศิาสตรข์องประเทศ ซึง่ไดแ้ก่ 
มหาวทิยาลยัทกัษิณ มหาวทิยาลยันเรศวร มหาวทิยาลยัขอนแก่น และจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
รวมทัง้ประชาชนจากหลายสาขาอาชพี  กลุ่มตวัอย่างในการศกึษาน้ีได้จากการเลอืกแบบเจาะจง 
จาํนวน 2,150 คน  ประกอบดว้ย บุคลากรจากหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน นกัการเมอืง นกัเรยีน
นิสตินกัศกึษา และประชาชนทัว่ไป วธิกีารใชก้ารสนทนากลุ่ม (Focus group)  และนํามาวเิคราะห์
เน้ือหา (Content Analysis) โดยใชค้วามถีแ่ละรอ้ยละของความคดิเหน็ตามกรอบแนวคดิคุณภาพที่
เป็นมาตรฐานของเด็กไทยที่สงัคมต้องการกรอบดงักล่าว ประกอบด้วย (1) พระราชบญัญตัิ
การศกึษาแหง่ชาต ิพุทธศกัราช 2542 (2) มาตรฐานการเรยีนรูต้ามจุดหมายของหลกัสตูรการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544 (3) มาตรฐานการศกึษาของสํานักงานคณะกรรมการการศกึษา



 7 

1.   คุณลกัษณะดา้นลกัษณะนิสยัและความประพฤตจิาํนวน  13  ตวับ่งชี ้ ไดแ้ก่  มคีวาม
รบัผดิชอบ  ใฝรู่ ้ ใฝเ่รยีน มสีมัมาคารวะ  ไมล่บหลู่ผูใ้หญ่  กลา้คดิ  กลา้แสดงออกในสิง่ทีถู่กตอ้ง   
มน้ํีาใจ  โอบอ้อมอาร ี อดทน  ตรงต่อเวลา  มมีารยาท  อ่อนน้อมถ่อมตน  ประหยดั  รู้จกับงัคบัตนเอง  
พึง่พาตนเองได ้ เป็นผูนํ้าและผูต้ามทีด่ ี

2.  คุณลกัษณะดา้นความรู ้ ความสามารถ  จํานวน  6  ตวับ่งชี ้ ไดแ้ก่   สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ สามารถบูรณาการความรูม้าใช้ประโยชน์  
สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ มคีวามรู้ด้านเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต      
คดิเป็น  ทาํเป็น  แกป้ญัหาเป็น 

 3.  คุณลกัษณะดา้นคุณธรรม  จรยิธรรม จาํนวน  4  ตวับ่งชี ้ ไดแ้ก่  ปฏบิตัตินตามหลกั
ศาสนา  เสยีสละ  ประพฤตปิฏบิตัติามศลี  5  มเีมตตา  เอือ้เฟ้ือ  เผือ่แผ ่

 4.  คุณลกัษณะดา้นอาชพี จาํนวน 2 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่  สรา้งงานอาชพีดว้ยตวัเอง  มคีวามรู้
ทีเ่ป็นอาชพีธุรกจิของครอบครวั 

 5.  คุณลกัษณะดา้นความรบัผดิชอบและการมสีว่นรว่มต่อสงัคม จาํนวน  2  ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่  
มสีว่นรว่มในกจิกรรมต่าง ๆ  ของชุมชนและทอ้งถิน่  มจีติสาํนึกในการชว่ยเหลอืสงัคม 

 6.  คุณลกัษณะด้านความเป็นไทย  จํานวน  6  ตวับ่งชี้ ได้แก่  อนุรกัษ์ศลิปะและ
วฒันธรรมไทย  มมีารยาทตามขนบธรรมเนียม  ใช้ภาษาได้ถูกต้อง  รู้จกัหวงแหนและส่งเสรมิ    
ภมูปิญัญาไทย  สบืสานและถ่ายทอดความเป็นไทย  อนุรกัษ์วฒันธรรมทอ้งถิน่ 

 7.  คุณลกัษณะสุขภาพอนามยั  จํานวน  4  ตวับ่งชี ้ ไดแ้ก่  สุขภาพร่างกายแขง็แรง     
ไมต่ดิยาเสพตดิ  จติใจแจม่ใส  มบุีคลกิภาพทีด่ ี

 8.  คุณลกัษณะดา้นเทคโนโลย ี จํานวน  2  ตวับ่งชี ้ ไดแ้ก่  ใชค้อมพวิเตอรไ์ดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ  กา้วทนัความเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ี

 9.  คุณลกัษณะดา้นหน้าทีพ่ลเมอืงและการเคารพสทิธผิูอ้ื่น  จํานวน  4  ตวับ่งชี ้ ไดแ้ก่  
รูจ้กัสทิธแิละหน้าทีข่องตนเอง   ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของสงัคม  มจีติสาํนึกและเลื่อมใสในการเป็น
พลเมอืงดตีามวถิปีระชาธปิไตย  ยอมรบัและใหเ้กยีรตผิูอ้ื่น 

   สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ( 2541) ได้จดัทํา
โครงการพัฒนาจิตพิสัยในระบบการเรียนการสอนโดยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆใน
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร  ทบวงมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในการศึกษาหลกัการและกระบวนการพฒันา     
จติพสิยัในการเรยีนการสอน ตลอดจนศกึษาคน้คว้าวจิยัองค์ประกอบหลกัของการพฒันาจติพสิยั
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1.  ความสนใจใฝรู่แ้ละสรา้งสรรค ์ หมายถงึ  คุณลกัษณะทางจติใจและพฤตกิรรมทีแ่สดงถงึ
ความกระตือรือร้น  สนใจใฝ่คิดค้น  เสาะแสวงหาความรู้ด้านต่าง ๆ ความสามารถในการ
เปรยีบเทยีบ วเิคราะหจ์ําแนกเพื่อนํามาประยุกต์ใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในการดําเนินชวีติอย่างถูกตอ้ง
เหมาะสม 

พฤติกรรมบ่งชี้  :  ความชอบ  ชื่นชมและการเหน็คุณค่าของสิง่ต่าง ๆ  ความใฝ่ฝนัและ
จนิตนาการ  การแสวงหาแนวทางใหม่  ความกระตือรอืรน้  ความอยากรู้อยากเหน็  ความตัง้ใจ  
การเอาใจใส่ทําใหด้กีว่าเดมิอยู่เสมอ  ความกล้า  การรเิริม่และการตดัสนิใจ  ความเพยีรพยายาม  
มุง่มัน่  บากบัน่  ความสงบ  มสีมาธ ิ ในการทาํสิง่ต่าง ๆ ไมย่อ่ทอ้ 

2.  ความมน้ํีาใจ  หมายถงึ  คุณลกัษณะทางจติใจและพฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึความรูส้กึทีด่ ี 
ทีบุ่คคลกระทาํเพือ่ผูอ้ื่นและสงัคม 

พฤตกิรรมบ่งชี ้ :  การชว่ยเหลอื   การปลอบโยนหรอืใหก้าํลงัใจ การแสดงความเอือ้อาทร 
การชื่นชมในความดงีามของผูอ้ื่น  การไมเ่บยีดเบยีนตนและผูอ้ื่น 

3.  ความมวีนิัย  หมายถงึ  คุณลกัษณะทางจติใจและพฤตกิรรมที่ช่วยใหส้ามารถควบคุม
ตนเองและปฏบิตัตินตามระบบระเบยีบเพือ่ประโยชน์สขุของสว่นรวม 

พฤตกิรรมบ่งชี ้ :  การควบคุมตนเองทางกาย  วาจา  ใจ  การยอมรบัในผลการกระทําของ
ตนเอง  การเหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวม  การตรงต่อเวลา  ความมเีหตุผล  การยอมรบัความคดิเหน็
ของผูอ้ื่นตามเกณฑข์องสงัคม  การเคารพในสทิธแิละหน้าทีข่องกนัและกนั 

4.  ความเป็นไทย  หมายถึง  การเหน็คุณค่า  ภาคภูมใิจและสํานึกในความเป็นไทยที่มี
วฒันธรรมเป็นของตนเอง พรอ้มที่จะปฏบิตัปิกป้องและสบืทอด อกีทัง้เทดิทูนสถาบนัชาต ิศาสนา
และมหากษตัรยิ ์

พฤตกิรรมบ่งชี ้ :  การใชภ้าษาไทยถูกตอ้งชดัเจน ความนิยมไทย การมสีว่นรว่ม  เผยแพร่
และอนุรกัษ์ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวฒันธรรม  ความชื่นชมในศลิปะไทย  การนําภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่มาประยุกต์ใชใ้นชวีติ  การปฏบิตัตินตามมารยาทไทย  การร่วมกจิกรรมที่สําคญัของชาต ิ 
ศาสนาและพระมหากษตัรยิ ์

5.  การบรโิภคดว้ยปญัญาดว้ยวถิชีวีติไทย  หมายถงึ  การเลอืกรบัหรอืกระทาํสิง่ใด ๆ ดว้ย
การวเิคราะห ์ ไตรต่รองดว้ยความรูค้วามเขา้ใจในประโยชน์และคุณคา่ทีแ่ทจ้รงิ 

พฤตกิรรมบ่งชี ้ :  การเลอืกรบัปจัจยั  4   การเลอืกรบัสิง่ของเครื่องใช ้การเลอืกรบัขอ้มูล
ขา่วสาร การเลอืกรบันนัทนาการ การเลอืกรบัเพือ่นและสงัคม การเลอืกรบัวทิยาการและเทคโนโลย ี
 
          1.2. ความหมายของพลงัปัญญา 
             ความหมายของพลงัปญัญาทีใ่ชใ้นงานวจิยัน้ีจะเป็นความหมายเดยีวกนักบัโครงการวจิยัยอ่ย
เรื่องที่หน่ึงคือ  การศึกษาเรื่องชีวิตและปจัจยัด้านการถ่ายทอดทางสงัคมของพลังปญัญาของ
เยาวชนไทยในกรุงเทพมหานคร  ซึ่งในการศึกษาเรื่องความหมายของพลงัปญัญานัน้ได้กระทํา
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1.3. องคป์ระกอบของพลงัปัญญาและแนวทางในการพฒันา 
      1.3.1. การคิดวิจารณญาณ 

ในบรรดากระบวนการคดิต่างๆกระบวนการคดิรปูแบบหน่ึงทีน่บัว่ามคีวามสาํคญัต่อการ
เรยีนรูแ้ละมคีวามสําคญัและจําเป็นต่อการดําเนินชวีติของมนุษย์ในยุคปจัจุบนัก็คอื “การคดิ
วจิารณญาณ”  การคดิวจิารณญาณเป็นการคดิในระดบัสูงซึ่งสามารถพฒันาและฝึกฝนไดด้ว้ยการ
เรยีนรูแ้ละพฒันาใหเ้กดิขึน้ไดต้ัง้แต่ระดบัปฐมวยั โดยทําการฝึกทกัษะการคดิขัน้พืน้ฐานก่อน เช่น  
การจําแนกแยกแยะ การเปรยีบเทยีบ การสงัเกต การเรยีงลําดบั เป็นตน้ และเพิม่ความซบัซอ้นให้
มากขึน้ ถา้ไดฝึ้กฝนอยู่เสมอกจ็ะกลายเป็นการคดิระดบัสงูหรอืการคดิวจิารณญาณได ้(ประพนัธศ์ริ ิ
สเุสารจั. 2548 :15) 

    จากการศกึษาการคดิวจิารณญาณของนักเรยีนในระดบัประถมศกึษา นักจติวทิยาและ
นกัวจิยัทางการศกึษาสรปุไวว้า่ เดก็ก่อนวยัรุน่ทีเ่รยีนในระดบัประถมศกึษามกีารพฒันาทางความคดิ
และการใช้เหตุผลซึ่งเป็นลักษณะของการคิดวิจารณญาณแล้ว การคิดวิจารณญาณที่สามารถ
ตรวจสอบได้จากเด็กระดับประถมศึกษาจะเกี่ยวข้องกับความพร้อมในการไตร่ตรองจาก
ประสบการณ์ การคดิพจิารณาอย่างต่อเน่ือง ความพรอ้มในการอธบิายทางเลอืกในการพจิารณา
ปญัหา การปฏิเสธบางสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงในสถานการณ์รอบตัว การใช้หลักฐานสนับสนุนการ
ตัดสินใจและการตระหนักถึงหลักฐานเหล่านั ้นว่าจะก่อให้เกิดการตัดสินใจที่แตกต่างกัน           
(วนิยั ดาํสวุรรณ. 2536:14;อา้งองิจาก Hudgin 1977 ; Ruggiero.1988 ; Fisher 1988,1992) 
   

ความหมายของการคิดวิจารณญาณ (Critical Thinking) 
คาํว่า “การคดิวจิารณญาณ” (Critical Thinking) เป็นคาํทีม่ผีูใ้ชช้ื่อภาษาไทยทีแ่ตกต่าง

กนัออกไป เช่น การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ  การคดิวเิคราะหว์จิารณ์   การคดิวพิากษ์วจิารณ์  การ
คดิเชงิวพิากษ์ เป็นตน้  โดยมผีูไ้ดใ้หนิ้ยามการคดิวจิารณญาณไวห้ลายท่านทัง้ในและต่างประเทศ 
ฮลิการ์ด (Hilgard.1962) ใหค้วามหมายว่า การคดิวจิารณญาณว่าเป็นความสามารถในการตดัสนิ
ขอ้ความหรอืปญัหาวา่สิง่ใดเป็นจรงิ  สิง่ใดเป็นเหตุเป็นผลกนั กู๊ด (Good.1973:680)  ใหค้วามหมายว่า 
การคดิวจิารณญาณ เป็นการคดิซึ่งดําเนินตามหลกัของการประเมนิอย่างรอบคอบต่อขอ้อ้างและ
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จากความหมายของการคดิวจิารณญาณขา้งตน้ สรุปไดว้่า การคดิวจิารณญาณเป็นการ
คดิอย่างมเีหตุผลและไตร่ตรองเพื่อจะนําไปสู่การตดัสนิใจ ทีจ่ะเชื่อหรอืลงมอืปฏบิตั ิ การคดิวจิารณญาณจะ
ชว่ยใหก้ารตดัสนิใจในสถานการณ์ต่าง ๆ  เป็นไปอยา่งถูกตอ้งและนําไปสูข่อ้สรปุทีส่มเหตุสมผล  

 
 แนวทางการพฒันาการคิดวิจารณญาณ  

      การพฒันาการเรยีนรูแ้ละกระบวนการคดิของผูเ้รยีนเป็นเป้าหมายสาํคญัยิง่ของการจดั
การศกึษา  ซึง่นกัการศกึษาคน้พบวา่เป็นสิง่ทีส่ามารถพฒันาไดโ้ดยการสอน   

     จอยซแ์ละเวลล ์(ทศินา แขมมณีและคนอื่น ๆ .2540 ; อา้งองิจากJoyce ;& Weil.1980)    
ไดเ้สนอรปูแบบการพฒันาการคดิโดยใชร้ปูแบบการสอนแบบการสอนแบบมโนทศัน์ การสอนแบบ
อุปนยัและการสอนแบบสบืสวนสอบสวน โดยในแต่ละรปูแบบการสอนมสีาระสาํคญัดงัน้ี  

1) รปูแบบการสอนแบบมโนทศัน์ ในการเรยีนรูเ้พือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิมโนทศัน์ควรมขี ัน้ตอน ดงัน้ี 
    1.1) ใหผู้เ้รยีนสงัเกตความคลา้ยคลงึและความแตกต่างของสิง่ต่าง ๆ  
    1.2) ใหผู้เ้รยีนจาํแนกสิง่ต่าง ๆ ออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามสถานการณ์ทีก่าํหนดให ้
    1.3) ให้ผูเ้รยีนบอกลกัษณะร่วมของสิง่ของที่รวมกลุ่มนัน้  เพื่อเหน็ภาพรวมของสิง่ของ    

แต่ละกลุ่ม 
2) รปูแบบการสอนแบบอุปนยั (Inductive Thinking) มแีนวคดิว่า ผูเ้รยีนจะเกดิความคดิได้

เมือ่มปีฏสิมัพนัธก์บัขอ้มลูรอบ ๆ ตวัและความคดิจะเกดิขึน้ไดจ้ะเริม่จากขัน้ตอนตามลาํดบัดงัน้ี 
    2.1) คดิรวบรวมขอ้มลู จะมกีารเปรยีบเทยีบ แยกแยะขอ้มลู เพือ่สรา้งมโนทศัน์ซึง่จะได ้

หลาย ๆ มโนทศัน์ 
    2.2) หาความสมัพนัธข์องมโนทศัน์ต่าง ๆ เหล่านัน้แลว้ลงสรปุ 
    2.3) ใชข้อ้มลูทีไ่ดไ้ปอธบิายและทาํนายเหตุการณ์อื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
3) รปูแบบการสอนแบบสบืสวนสอบสวน (Inquiry Model) รปูแบบการสอนแบบน้ีจะสง่เสรมิ

ใหผู้เ้รยีนรูจ้กัคดิอย่างเป็นระบบ มหีลกัเกณฑแ์ละลําดบัขัน้ตอนในการแสวงหาคําตอบอนัเป็นการ
ฝึกคดิอย่างมวีจิารณญาณโดยผูส้อนจะเริม่ต้นจากการกําหนดปญัหาเพื่อกระตุ้นใหผู้เ้รยีนคดิและ
เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนคดิตัง้สมมตฐิาน 

กิบ๊สนั (Gibson.1985) ไดท้าํการศกึษาพบวา่ โปรแกรมการสอนทีเ่น้นการคน้หาวธิกีารดว้ย
การอ่าน การเขยีน การเข้าร่วมในชัน้เรยีนสามารถพฒันาการคิดวิจารณญาณได้  เช่นเดียวกบั  
สแกตเตอรี่ (Scattery.1990) ที่ได้ศึกษาพบว่า การจดัให้ผู้เรยีนได้ค้นคว้าและเขยีนเกี่ยวกบั     
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ประพนัธศ์ริ ิ สุเสารจั (2548 :28-29,40) ไดเ้สนอวธิสีอนเพื่อใหค้ดิ  ซึง่มกีจิกรรมการสอน
เพือ่ใหค้ดิมมีากมาย อาท ิ
         1) การสรา้งสถานการณ์การเรยีนรูแ้ละบรรยากาศของชัน้เรยีน  การสรา้งสถานการณ์เพือ่ 
ใหเ้กดิความคดิจะกระตุน้ใหผู้เ้รยีนใฝค่ดิใหม้ากขึน้ จะทาํใหผู้เ้รยีนเพลดิเพลนิ สนุกสนาน จรงิจงัอยู่
กบัการคดิ เช่น การใช้เกม หมากรุก หมากฮอส กิจกรรม แรลลี่วอล์กกิ้ง การสะกดรอย เป็นต้น 
กจิกรรมเหล่าน้ีสามารถประยุกต์ใชใ้หเ้หมาะสมตามแต่สถานการณ์เพื่อฝึกใหเ้ดก็คดิวจิารณญาณ 
คดิวเิคราะห ์เป็นตน้ 
         สําหรบับรรยากาศของชัน้เรยีน เช่น การจดัโต๊ะเรยีนใหม่ การติดภาพป้ายข่าวสารขอ้มูล  
ต่าง ๆ ที่สวยงามสะดุดตา การแสดงผลงานของนักเรียน จดัมุมการเรียนรู้ของนักเรียน ฯลฯ         
สิง่เหล่าน้ีจะชว่ยเสรมิการเรยีนการสอนและฝึกจตินิสยัใหก้บัผูเ้รยีนไดใ้นขณะเดยีวกนั 
  2) การลงมอืทํา นักการศึกษาหลายท่านเชื่อว่า การที่ผู้เรยีนได้ลงมอืทําจะส่งผลให้เกิด
ความสาํเรจ็ทางการเรยีนรู ้การไดล้งมอืทาํเพื่อฝึกใหค้ดิจะทาํใหผู้เ้รยีนไดม้ปีระสบการณ์ทางการคดิ
ทีห่ลากหลายและเกดิทกัษะในการคดิสูงขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การไดล้งมอืทํากจิกรรมกลุ่ม การ
ทดลอง การทาํโครงงาน ผูเ้รยีนจะมโีอกาสไดศ้กึษาการคดิในหลาย ๆ แงมุ่มและไดเ้ขา้ใจถงึการคดิ
ทีถู่กหรอืผดิไดห้ลากหลาย เป็นการซมึซบัการฝึกฝนการคดิจากบุคคลไดด้อีกีวธิหีน่ึง 
        3) การอภปิราย เป็นวธิกีารสอนที่ใชก้นัอย่างแพร่หลาย  ในการกําหนดหวัขอ้เรื่องในการ
อภปิรายจะต้องกําหนดใหเ้หมาะสมกบัความสนใจของผูเ้รยีน ซึ่งหวัขอ้เรื่องอาจเป็นเรื่องจรงิหรอื
สถานการณ์สมมตกิไ็ด ้สิง่สาํคญัคอืกระบวนการไดม้าซึง่คําตอบและขอ้สรุปจะเป็นสิง่ทีส่าํคญัทีสุ่ด
มากกวา่คาํตอบหรอืขอ้สรุปทีไ่ด ้ การอภปิรายจะเป็นกระบวนการทีท่าํใหผู้เ้รยีนไดค้ดิและมองเหน็
มมุมองการคดิทีม่คีวามหลากหลายแงม่มุแตกต่างกนัออกไป 

          4) การตัง้คําถามหรอืตัง้ปญัหา  กจิกรรมการสอนวธิน้ีีผูส้อนจะกระตุ้นความคดิของผูเ้รยีน
ดว้ยการตัง้คําถามอาจเป็นคําถามทีก่ําหนดใหผู้เ้รยีนตอบคําถามปากเปล่า หรอืตอบดว้ยการลงมอื
ปฏบิตักิจิกรรมเพื่อทดลองหรอืพสิจูน์หรอืคน้หาคําตอบ กระบวนการไดม้าซึง่คําตอบจงึย่อมเป็นสิง่
สาํคญัมากกวา่คาํตอบ 
 การตัง้คาํถามทีด่ไีมว่่าจะเริม่โดยครผููส้อนหรอืผูเ้รยีนกต็ามจะช่วยฝึกทกัษะการคดิและช่วย
สรา้งกระบวนการเรยีนรูใ้หเ้กดิขึน้ทัง้แก่ตวัผูถ้ามและแก่ผูต้อบ ทัง้ยงันํามาซึง่การอภปิรายถกเถยีงที่
ผา่นกระบวนการคดิและชว่ยสรา้งเสรมินิสยัการเรยีนรูต้ลอดชวีติดว้ย 

นอกจากน้ี ประพนัธศ์ริ ิ สเุสารจั (2548:32-33) ยงัไดส้รปุเทคนิคในการสอนใหค้ดิไวด้งัน้ี 
1) ใชค้าํถามกระตุน้เพือ่ใหค้ดิและแสวงหาคาํตอบ 
2) ใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็มาก ๆ โดยยงัไมต่อ้งคาํนึงถงึความถูกตอ้ง 
3) ใหผู้เ้รยีนฝึกปฏบิตักิจิกรรมการคดิแบบต่าง ๆ เชน่ ฝึกการสงัเกต ฝึกบนัทกึ ฝึกการ 

ฟงั ฝึกตัง้คาํถาม ฝึกคน้หาคาํตอบจากแหล่งต่าง ๆ ฝึกทาํโครงการ เป็นตน้ 
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4) ฝึกคดิเป็นขัน้ตอน 
5) ฝึกคดิจากงา่ยไปหายาก 
6) กระตุน้และเสรมิแรงเป็นระยะ 
7) ไมเ่ฉลยคาํตอบแต่ชีนํ้าใหผู้เ้รยีนคน้หาคาํตอบเอง 
8) จดัแสดงสือ่อุปกรณ์การฝึกคดิทีห่ลากหลายและใหผู้เ้รยีนมปีระสบการณ์ตรงจากสือ่ 

ต่าง ๆ  
9) รบัฟงัความคดิของผูเ้รยีนอยา่งสนใจเน่ืองจากอาจมคีวามคดิทีด่หีรอืทีแ่ปลกแตกต่าง 

ออกไปแฝงอยู ่
10) ปลุกใจใหค้ดิอยูเ่สมอ โดยใชส้ถานการณ์ในชวีติประจาํวนัและสถานการณ์การสอน  

ปลุกใหผู้เ้รยีนคดิเป็นประจาํ ปกตวิสิยัและต่อเน่ือง 
จากแนวคดิของนกัวชิาการขา้งตน้ จะเหน็ไดว้่าไมว่่าจะเป็นการสอนรปูแบบใด บทบาทของ

ผูส้อนมสีว่นสาํคญัในการพฒันาความสามารถในทางสตปิญัญาหรอืการคดิของผูเ้รยีน  โดยบทบาท
ของผูส้อนจะแบ่งได ้3 ดา้น  สาํคญั ๆ คอื 

1) การสรา้งบรรยากาศทีเ่กื้อหนุน  ใหเ้กดิความเป็นกนัเอง ความไวว้างใจ มกีารใหก้ําลงัใจ 
ผู้สอนต้องให้การสนับสนุน แนะนําแหล่งขอ้มูลในการเรยีนรู้ให้กบัผู้เรยีน รวมทัง้จดักิจกรรมให้
เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน 

2) การฝึกหดัคดิในหอ้งเรยีน  พยายามหาเทคนิค หาคําถาม หาสื่ออุปกรณ์ทีจ่ะกระตุ้นให้
ผูเ้รยีนคดิอย่างเสร ี คดิอย่างมเีหตุผล  ใชท้ัง้วธิรีะดมสมองของแต่ละคน ใหแ้ต่ละคนคดิตามลําพงั
และคดิรวมกลุ่ม มกีารอภปิรายในกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่  ผูส้อนเองกร็่วมคดิและช่วยเสรมิความรู้
ขอ้มูลให ้ การใชค้ําถามของผูส้อนกเ็ป็นสิง่เรา้ที่ดทีีสุ่ดในการฝึกใหเ้ดก็คดิและการถามเป็นการนํา
ผู้เรียนให้เกิดการคิดไตร่ตรอง พยายามคิดเพื่อหาคําตอบ  ในการถามของผู้สอนควรให้เวลา
นักเรยีนคิดก่อนตอบ  โดยผู้สอนจะต้องสนใจฟงัคําตอบและให้การเสรมิแรง  แสดงการยอมรบั
คําตอบของผูเ้รยีนด้วยการพยกัหน้า แสดงการรบัรู้คําตอบหรอืมองสบสายตาซึ่งจะทําให้ผู้เรยีน
มัน่ใจทีจ่ะตอบมากขึน้ 

3) การจดัประสบการณ์เสรมินอกหอ้งเรยีน เช่น การศกึษานอกสถานที ่ การจดัหาขา่วสาร 
ความรู ้โดยใชส้ือ่อุปกรณ์ทีเ่หมาะสม การเชญิวทิยากรมาบรรยายหรอืสาธติเกีย่วกบัเรือ่งทีผู่เ้รยีนมปีญัหา 

 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาการคิดวิจารณญาณ 

 เน่ืองจากการคดิวจิารณญาณเป็นทกัษะการคดิทีม่คีวามสาํคญัและสามารถพฒันาได ้ จงึได้
มผีูศ้กึษาวจิยัไวห้ลายทา่น 
 ฮดักนิส ์ และคนอื่น ๆ (Hudgins et.al.1979) ไดท้าํการวจิยัเรื่องการคดิวจิารณญาณของ
เดก็ โดยใชร้ปูแบบการทดลองแบบ Pre-Post Group Design กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนเกรด 4-5   
ที่ได้คะแนนค่อนข้างสูงจากการทําแบบทดสอบการคิดวิจารณญาณ  การทดลองแบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม  ภายหลงัเสรจ็สิน้การทดลอง  โดยสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างเป็นรายบุคคล  
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 กิบ๊สนั (Gibson.1985) ไดท้ําการวจิยัเรื่อง การคดิวจิารณญาณ : รปูแบบการสื่อสาร  กลุ่มตวัอย่าง 
คอื นักศกึษาชัน้ปีที1่ ในมหาวทิยาลยั Washington State การรวบรวมขอ้มลูใชท้ดสอบก่อนและ
หลงัการเรยีนโดยใชแ้บบวดั The Cornell Critical Thinking Test ,Level Z และ The Washington 
Pre college Test และนําคะแนนจากแบบวดัดงักล่าวมาวเิคราะหเ์พื่อหาผลของการใชแ้บบการสอน
ดว้ยสถติ ิtwo way ANOVA , ANCOVA และ Multiple t-test ผลการวจิยัพบว่า  (1) กลุ่มทดลองที่
ไดร้บัการสอนเพื่อพฒันาการคดิวจิารณญาณมคีะแนนการคดิวจิารณญาณหลงัการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (2) ทกัษะและกระบวนการเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการคดิวจิารณญาณเป็นสิง่ทีส่ามารถกําหนด สอนและวดัได ้ และ (3) โปรแกรมการสอนทีเ่น้น
การคน้หาวธิกีารดว้ยการอา่น การเขยีน การเขา้รว่มในชัน้เรยีนสามารถพฒันาการคดิวจิารณญาณได ้  
 สแกตเตอรี ่(Scattery.1990) ไดศ้กึษาพบว่า การจดัใหผู้เ้รยีนไดค้น้ควา้และเขยีนเกีย่วกบั     
หวัขอ้ทีม่คีวามซบัซอ้นโดยผูส้อนเป็นผูว้จิารณ์ทัง้ในแงส่นบัสนุนและทา้ทายตัง้แต่เริม่นัน้  สามารถ
สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิความสามารถในการคดิวจิารณญาณได ้ แต่ทัง้น้ีครจูะตอ้งเตรยีมตวัอย่างการ
วจิารณ์ (ขอ้เสนอแนะ)ทัง้ในดา้นการสนบัสนุนและการทา้ทายไวด้ว้ย 
 สําหรับการวิจัยในประเทศไทยเกี่ยวกับการคิดวิจารณญาณหรือการคิดอย่างม ี        
วจิารณญาณนัน้ พบไดด้งัน้ี 
  มลิวลัย์  สมศกัดิ ์(2540) ได้ทําการวจิยัรูปแบบการสอนเพื่อพฒันาการคดิอย่างมวีจิารณญาณของ
นกัเรยีนในโครงการขยายโอกาสทางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 64 คน สุ่มเขา้กลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม  กลุ่มละ 32 คน  รูปแบบการสอนไดม้กีารวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหจ์ากแนวคดิของผูเ้ชี่ยวชาญ 
โดยมขี ัน้ตอนการสอน 5 ขัน้ตอน  คอื เสนอสถานการณ์  ฝึกการคดิเป็นรายบุคคล  ฝึกการคดิเป็นกลุ่มย่อย 
อภปิรายผลการคดิ  ประเมนิกระบวนการคดิ โดยครอบคลุมการคดิอย่างมวีจิารณญาณใน 6 ขัน้ตอน คอื นิยาม
ปญัหา รวบรวมขอ้มูล จดัระบบ ตัง้สมมตฐิาน สรุปอา้งองิ โดยใชห้ลกัตรรกศาสตรข์ณะประเมนิการสรุปอา้งองิ  
ผลการศกึษาพบวา่ นกัเรยีนกลุ่มทดลองทีใ่ชร้ปูแบบการสอนทีส่รา้งขึน้มคีวามสามารถในการคดิอยา่ง
มวีจิารณญาณสงูกวา่กลุ่มควบคุมและสงูกวา่ก่อนการทดลอง 
  วราภรณ์  ยิ้มแย้ม (2543) ได้ศึกษาการพัฒนาความคิดวิจารณญาณของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนหนองแค “สรกจิพทิยา” โดยใชชุ้ดการสอน  กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่5 จาํนวน 20 คน ทีไ่ดม้าจากการสุ่มและไดร้บัการพฒันาความคดิวจิารณญาณโดย
ใชชุ้ดการสอนจํานวน 18 ครัง้ ๆ ละ 50 นาท ี สปัดาหล์ะ 3 ครัง้ เป็นระยะเวลาทัง้สิน้ 6 สปัดาหใ์น
การดําเนินการทดลอง ผลการศกึษาพบว่า นักเรยีนทีไ่ดร้บัพฒันาความคดิวจิารณญาณโดยใชชุ้ด
การสอนมีความคิดวิจารณญาณเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคญัที่ระดบั.01 โดยค่าเฉลี่ยของความคิด
วจิารณญาณของนกัเรยีนระยะทดลองและระยะหลงัทดลองสงูกวา่ระยะก่อนทดลอง 
 จากการศึกษาแนวคดิและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกบัการคิดวจิารณญาณดงักล่าวทัง้ในและ
ต่างประเทศ สรปุประเดน็สาํคญัไดว้่า การพฒันาการคดิวจิารณญาณสามารถพฒันาไดด้ว้ยการสอน
ซึง่มวีธิกีารแตกต่างกนัไป  การคดิวจิารณญาณเป็นทกัษะทีส่ามารถสอนหรอืพฒันาไดเ้ช่นเดยีวกบั
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1.3.2. การคิดแก้ปัญหา   
ในการดําเนินชวีติของมนุษยม์กัจะต้องพบกบัปญัหาต่าง ๆ มากมายตัง้แต่ในวยัเดก็ถงึวยั

ผูใ้หญ่ อาท ิปญัหาทางการเรยีน ปญัหาในการทํางาน ปญัหาทางครอบครวั ปญัหาสงัคมรูปแบบ  
ต่าง ๆ ฯลฯ การทีจ่ะแกป้ญัหาได ้จะตอ้งศกึษาปญัหา ศกึษาทีม่าสาเหตุของปญัหา คดิคน้หาวธิกีาร
แก้ไขด้วยวธิีการที่เหมาะสมที่สุด โดยการคดิหาวธิีการซึ่งอาจได้มาจากการศกึษาหาความรูจ้าก
แหล่งต่าง ๆ ทัง้แหล่งขอ้มลูทีเ่ป็นบุคคล ผูท้ีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ มปีระสบการณ์หรอืศกึษาจาก
แหล่งขอ้มูลอา้งองิเอกสารฐานขอ้มูลต่าง ๆ ทีน่่าเชื่อถอืแลว้จงึตดัสนิใจและเลอืกวธิทีีด่ทีีสุ่ดในการ
ตดัสนิใจแกป้ญัหา  การฝึกคดิแกป้ญัหาเริม่ตน้ไดต้ัง้แต่ในระดบัปฐมวยั ผูส้อนหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั
เดก็ควรจดัประสบการณ์ สถานการณ์ กจิกรรมทีเ่หมาะสมเอือ้ต่อการเรยีนรู ้ส่งเสรมิใหเ้ดก็คดิดว้ย
ตนเอง การคิดแก้ปญัหานับเป็นการคิดที่สําคัญต่อการดําเนินชีวิตในยุคปจัจุบันที่เต็มไปด้วย
สถานการณ์ความขดัแย้งต่าง ๆ และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ระบบการศึกษาของไทยควรที่
จะตอ้งใหค้วามสาํคญัในการพฒันาฝึกฝนเยาวชนทัง้ในและนอกชัน้เรยีนใหไ้ดม้โีอกาสฝึกทกัษะการ
คดิแกป้ญัหาใหม้ากเพือ่ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครวั ชุมชน สงัคมและประเทศชาต ิ

 
ความหมายของการคิดแก้ปัญหา   
จากการประมวลเอกสารทีท่ําการศกึษาความหมายและกระบวนการของการคดิแก้ปญัหา

สรุปไดว้่า การคดิแกป้ญัหาเป็นการคดิทีเ่ป็นเครื่องมอืในการหาแนวทางทีเ่หมาะสมทีจ่ะขจดัปญัหา
อุปสรรคให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ (ประยูร บุญใช้.2544;อ้างอิงจาก Brophy.1995:14; 
Fogarty ;& Bellanca.1990:69 ; สวุทิย ์ มลูคาํ.2547; จติ  นวนแกว้ .2543)   

การคดิแก้ปญัหาเป็นการคดิที่เป็นกระบวนการซึ่งประกอบดว้ยขัน้ตอน ดงัน้ี คอื 1)นิยาม
หรอืระบุปญัหา 2) วิเคราะห์สาเหตุแห่งปญัหา 3)กําหนดวิธีการเพื่อแก้ปญัหา และ 4)วิเคราะห์
ตรวจสอบผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ (Guildford.1971:130  ; citing Dewey and Weir.1974 ; จติ  นวนแกว้ .2543)   
 

แนวทางการพฒันาการคิดแก้ปัญหา 
ความสามารถในการคิดแก้ปญัหาของผู้เรียนนัน้จะแตกต่างกัน ผู้เรียนแต่ละคนจะมี

ความสามารถในการคิดแก้ปญัหาได้ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับความรู้ ประสบการณ์ ระดบัสติปญัญา 
ตลอดจนการไดร้บัการจูงใจ (สุวทิย ์ มลูคํา.2547:20) การคดิแกป้ญัหาไม่มขี ัน้ตอนแน่นอนตายตวั 
การจดัการเรยีนรูจ้ะชว่ยใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถในการแกป้ญัหา 
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จติ  นวนแก้ว (2543) ไดเ้สนอวธิกีารสอนและการจดักจิกรรมเพื่อพฒันาการคดิแกป้ญัหา 
ซึง่ประกอบดว้ย 

   1) จดัสถานการณ์ใหผู้เ้รยีนแกป้ญัหาแบบซบัซอ้น 
   2) ให้ผู้เรยีนแต่ละกลุ่มทํากิจกรรมแก้ปญัหาแบบซบัซ้อนโดยให้ผู้เรยีนช่วยหาวธิีการ

แกป้ญัหาและเลอืกวธิกีารแกป้ญัหาทีด่ทีีส่ดุ 
   3) ใหผู้เ้รยีนแต่ละกลุ่มนําเสนอความคดิผลการเลอืกวธิกีารแกป้ญัหาพรอ้มระบุเหตุผล 
   4) ผูส้อนและผูเ้รยีนช่วยกนัสรุปในเรื่องขัน้ตอน  ประเภทของปญัหาและผูส้อนใหข้อ้มูล   

ป้อนกลบัเพิม่เตมิ 
   5) ผูส้อนและผูเ้รยีนช่วยกนัสรุปให้ได้ความรู ้ความเขา้ใจในขัน้ตอนของการแก้ปญัหา

แบบซบัซอ้น มหีลายขัน้ตอนและระบุเหตุผลทีนํ่ามาใชพ้จิารณาเลอืกขัน้ตอนในการแกป้ญัหา 
นอกจากแนวทางขา้งต้น สุวทิย ์ มูลคํา(2547:52-53) ไดเ้สนอแนวทางการจดักจิกรรมเพื่อ

ฝึกคดิแกป้ญัหาไวด้งัน้ี  
   1) การฝึกคิดตัง้คําถามที่น่าสนใจ กระตุ้นให้เกิดการคิดหาคําตอบอย่างจรงิจงั ทําได้

หลายรูปแบบ เช่น การแลกเปลี่ยนคําถาม  ผลดัเปลี่ยนกนัถาม-ตอบ อ่านเรื่องบทความ ข่าว แลว้
คดิตัง้คาํถาม 

   2) ฝึกการตรวจสอบความคดิตนเองหรอืคู่ฝึกเพื่อการคดิอยา่งรูต้วัตลอดเวลาและสามารถ
ควบคุมวธิคีดิของตนได ้

   3) ฝึกการพดูคุยปรกึษาหารอื เพื่อคน้หาสาเหตุของปญัหา การรวบรวมขอ้มลู การคน้หา
แนวทางแกป้ญัหา 

   4) ฝึกการอภปิราย โดยการใชเ้หตุและผล การฟงัและการยอมรบัความคดิของผูอ้ื่น 
   5) ส่งเสริมความมัน่ใจของผู้ร ับการฝึก ด้วยการให้ความสําคัญกับคําถาม คําตอบ

การศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูของเขา 
    6) ฝึกการรวบรวมขอ้มลูและคน้พบวา่อะไรคอืปญัหาและอะไรคอืสาเหตุของปญัหา 
   7) ฝึกการตรวจสอบขอ้มลูและแหล่งขอ้มลู หาความเป็นไปได ้ความน่าเชื่อถอืของขอ้มลู 
   8) ฝึกการวเิคราะหป์ญัหา โดยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบยอ่ย ๆ ทุกองคป์ระกอบโดยใช ้

ทกัษะการสงัเกต หาขอ้ปลกีย่อยต่าง ๆ การคดิตัง้ประเดน็ การจดัลําดบัความสาํคญัเพื่อหาขอ้สรุป
นํามาซึง่การตดัสนิใจเลอืกวธิกีารแกป้ญัหา 

   9) ฝึกการสงัเคราะหเ์พือ่แกป้ญัหา โดยการผสมผสานองคป์ระกอบยอ่ยเพือ่หาขอ้สรปุนํา 
มาซึง่การตดัสนิใจแกป้ญัหา 

   10) ฝึกหาวธิกีารแกป้ญัหาใหม้ากกวา่ 1 วธิ ีหรอืใหไ้ดม้ากทีส่ดุโดยอาศยัขอ้มลูทีร่วบรวม 
และคดิสงัเคราะหไ์ด ้

   11) ฝึกการระดมความคดิ เพือ่ใหไ้ดป้ญัหาทีแ่ทจ้รงิโดยการรวบรวมขอ้มลูและวเิคราะห ์ 
ตรวจสอบขอ้มลู การหาวธิแีกป้ญัหา การประเมนิผลทางแกป้ญัหา และการตดัสนิใจแกป้ญัหา 

   12) ฝึกการเขยีนแผนงานการคดิแกป้ญัหาดว้ยวธิกีารต่าง ๆ จากปญัหาจรงิทีเ่ลก็ ๆ ก่อน
โดยผูฝึ้กควรตดิตามผลผูร้บัการฝึกอยา่งต่อเน่ือง 
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   13) ฝึกการแกส้ถานการณ์จาํลอง การแกโ้จทยป์ญัหาในเหตุการณ์ต่าง ๆ  
   14) จดัหาเกมการละเล่นทีส่ง่เสรมิการคดิแกป้ญัหา เน้นการสง่เสรมิและพฒันาสมองดา้น

การคดิและการผอ่นคลายจากกจิกรรมอื่น ๆ ในชวีติประจาํวนั 
   15) ฝึกการคิดแก้ปญัหาและปฏิบตัิการแก้ปญัหาอย่างจรงิจงั เช่น ปญัหาของตนเอง 

ปญัหาของชัน้เรยีน ปญัหางา่ย ๆ ในโรงเรยีน 
   16) ส่งเสรมิการคดิแก้ปญัหาด้วยการใหข้วญักําลงัใจแก่ผูมุ้่งมัน่ที่จะคดิแก้ปญัหาอย่าง

ตัง้ใจแมใ้นขณะทีย่งัไมม่ผีลสาํเรจ็ 
อุษณยี ์  โพธสิขุ (2544) เสนอวา่การสอนการคดิแกป้ญัหาควรสอดแทรกอยูใ่นทุกกลุ่มสาระ

การเรยีนรู ้อาท ิ
   1) วชิาภาษาไทย  สอนโดยการกระตุ้นทกัษะทางภาษาดา้นการฟงั พูด อ่านและเขยีน 

เน้นใหเ้ดก็นําความคดิไปถ่ายทอดตดิต่อสือ่สารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   2) วิชาคณิตศาสตร์ สร้างทกัษะกระบวนการคิดแบบสืบสวน การนําไปใช้ให้เข้ากับ

สถานการณ์จรงิในปจัจุบนัและอนาคตที่โยงไปถงึการนําความคดิที่เป็นเหตุผลสมัพนัธ์กบัขัน้ตอน
การแกป้ญัหา 

   3) วชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเป็นการฝึกการสาํรวจ การตรวจสอบ การปรบัเปลีย่น
ปญัหา การสงัเกต การทดลอง การใช้สูตรเพื่อการทดสอบทฤษฎี ซึ่งสามารถใช้กระบวนการ
เดยีวกบัทกัษะการคดิทางวทิยาศาสตร ์

   4) วชิาสงัคมศึกษา สร้างทกัษะความคดิที่ผสมผสานวชิาต่าง ๆ เขา้ด้วยกนั เช่น วชิา
ประวตัศิาสตร ์ภูมศิาสตร ์สงัคม และสภาพแวดลอ้ม ศกึษาใหถ้กปญัหาการวเิคราะหป์รากฏการณ์ 
การคาดการณ์ การเรยีนรูจ้ากสิง่ทีเ่กดิขึน้แลว้ในอดตี การตดัสนิปญัหา เป็นตน้ 

สุวทิย์  มูลคํา ( 2547:19) ได้เสนอบทบาทของผูส้อนในการส่งเสรมิการฝึกทกัษะการคดิ
แกป้ญัหาวา่ควรมดีงัต่อไปน้ี  

   1) การคดัเลอืกปญัหา ปญัหาที่จะนํามาใหผู้เ้รยีนศกึษานัน้ ควรจะเป็นปญัหาที่ใกล้ตวั 
น่าสนใจ ทา้ทาย เหมาะสมกบัวยัและเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รยีน 

   2) การสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าในปญัหา  ผู้สอนจะต้องกระตุ้นหรอืชี้นําให้
ผูเ้รยีนคดิ ตระหนกัในปญัหาและมองเหน็คุณค่าของสิง่ทีจ่ะเรยีนรูโ้ดยอาจใชเ้ทคนิคการถามคาํถาม 
การยกตวัอยา่ง เป็นตน้ 

   3) การเตรียมเน้ือหาและแหล่งเรียนรู้ แหล่งค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ์และสิง่อาํนวยความสะดวกไวใ้หพ้รอ้ม 

   4) การสรา้งบรรยากาศในการเรยีนรู ้ผูส้อนควรเสรมิบรรยากาศการเรยีนรูท้ี่ด ีใหเ้วลา  
ใหอ้สิระแก่ผูเ้รยีนในการศกึษาคน้ควา้ สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนกลา้แสดงความคดิเหน็ของตนอยา่งเตม็ที ่

   5) การดแูลชว่ยเหลอื ผูส้อนควรชว่ยทบทวนความรูเ้ดมิทีจ่าํเป็นใหแ้ก่ผูเ้รยีน รวมทัง้สง่ 
เสรมิผูเ้รยีนใหม้กีาํลงัใจในการคดิแกป้ญัหา 
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งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาการคิดแก้ปัญหา 

 วชัร ี เลี่ยนบรรจง (2539:108) ไดศ้กึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรข์อง  
นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดฝึกกจิกรรมแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตรก์บัการสอนตามคู่มอืคร ูผล
การศกึษาพบว่า มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยนักเรยีนทีไ่ดร้บัการ
สอนโดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมแก้ปญัหาทางวิทยาศาสตร์มีคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชา
วทิยาศาสตรส์งูกวา่นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนตามคูม่อืคร ู
 สมหวงั  ชยัตามล.(2528) ได้ศึกษาเปรยีบเทียบพฒันาการด้านทกัษะการคิดแก้ปญัหา
ทางการเรยีนวชิาสงัคมศกึษาของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 โดยมวีธิกีารกลุ่มสมัพนัธ์กบัการ
สอนปกต ิกลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตานี 
จํานวน 66 คน ผลการศกึษาพบว่า ความสามารถดา้นทกัษะการคดิแก้ปญัหาในวชิาสงัคมศกึษา
หลงัการเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยวธิกีารกลุ่มสมัพนัธม์คีวามสามารถดา้นทกัษะการ
คดิแกป้ญัหาสงูกวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยการสอนตามปกต ิ
 อร่าม  วฒันะ (2536) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ความสามารถในการ
คดิแกป้ญัหาและความสามารถในการสรา้งความคดิรวบยอดกลุ่มสรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติ เรื่อง
สิง่แวดล้อมของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ที่ไดร้บัการสอนแบบสบืสวนสอบสวนกบัการสอน
ปกติ  ผลการศึกษาพบว่า นักเรยีนที่ได้รบัการสอนแบบสบืสวนสอบสวนมคีวามสามารถในการ
แกป้ญัหาสงูกวา่นกัเรยีนทีไ่ดก้ารสอนแบบปกตอิยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 จากงานวจิยัที่กล่าวมาขา้งต้น แสดงใหเ้หน็ว่า การคดิแก้ปญัหาเป็นทกัษะที่สามารถสอน
หรอืพฒันาได ้และการพฒันาความสามารถในการคดิไม่ว่าจะเป็นการคดิวจิารณญาณหรอืการคดิ
แก้ปญัหาให้เกิดกบัผู้เรยีนได้นัน้ ตวัแปรที่สําคญั ได้แก่ ผู้สอน กระบวนการเรียนการสอนหรือ
วิธีการสอนที่ใช้ สําหรบัเน้ือหาที่ใช้ในการสอนอาจสอนแยกเป็นโปรแกรมเฉพาะหรอืสอนแบบ
สอดแทรกในเน้ือหาวชิาต่าง ๆ กไ็ด ้
 
            1.3.3. ความเอ้ืออาทร 
 ความหมายของความเอื้ออาทร 
 แมคคอลเลย์ (Macaulay,J.R.1970). ให้ความหมายของความเอื้ออาทรว่าเป็นความ
ช่วยเหลือที่ผู้อุปการะช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลอื่นโดยไม่คาดหวงัรางวลัจากแหล่ง
ภายนอกสาํหรบัการช่วยเหลอืนัน้   ความหมายดงักล่าวสอดคลอ้งกบัไมเยอร ์( Myers.1993 )ทีใ่ห้
ความหมายของความเอือ้อาทรว่า หมายถงึ ความเป็นห่วง และช่วยเหลอืบุคคลอื่นโดยไม่ขออะไร
เป็นการตอบแทน บอสเวริท์ (Bosworth.1995) ไดเ้สนอความหมายของความเอือ้อาทรจากมุมมอง
ของนักเรียน จําแนกลักษณะความหมายของความเอื้ออาทรออกเป็น 5 ด้าน คือ 1) ด้านการ
ช่วยเหลอืกนั ไดแ้ก่ การช่วยเหลอืเพื่อนร่วมชัน้เกี่ยวกบัการบ้าน ช่วยเป็นที่ปรกึษา ใหค้ําแนะนํา
เมื่อเพื่อนมปีญัหา 2) ดา้นความรูส้กึ เขา้ใจถงึความรูส้กึผูอ้ื่น ช่วยคนทีม่คีวามรูส้กึอดึอดัไม่สบายใจ
ใหม้คีวามสุขสบายขึน้และสามารถบอกความรูส้กึของตนเองแก่ผูอ้ื่นไดด้ว้ย  3) ดา้นความสมัพนัธท์ี่
ตนมต่ีอตนเอง ครอบครวั ต่อเพื่อนและต่อคนอื่น ๆ เป็นมติรกบัทุกคน 4) ดา้นคุณค่า  ความเอื้อ
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 นอกจากความหมายตามแนวคดิทางตะวนัตกแลว้ ในทางพุทธศาสนา  พระไพศาล วสิาโล 
(2543:293) ใหค้วามหมายของความเอือ้อาทร คอื ศลี หมายถงึ ความประพฤตดิว้ยความเอือ้อาทร
ต่อกนั มน้ํีาใจและไม่ละเมดิผูอ้ื่น ตระหนักถงึบทบาทหน้าทีท่ีพ่งึมต่ีอสงัคมและกระทําโดยคํานึงถงึ
ประโยชน์สว่นรวม  
 จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า ความเอือ้อาทรเป็นความช่วยเหลอืเกือ้กูลทีผู่ใ้ห้
ความช่วยเหลอืใหค้วามช่วยเหลอืเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นโดยไม่คาดหวงัรางวลัหรอืสิง่ตอบแทน เป็น
ความรูส้กึหว่งใย เอาใจใส ่เหน็ใจ เขา้ใจ มน้ํีาใจและแบ่งปนั 
 

แนวทางการพฒันาความเอ้ืออาทรและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 พิภัช  ประจันต์เขตต์ (2547) ได้ทําการศึกษาการเสริมสร้างพฤติกรรมเอื้ออาทรของ
ครอบครวัไทย   เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพโดยใชก้ารสมัภาษณ์เจาะลกึ เป็นหลกัร่วมกบัการสงัเกต
โดยมกีลุ่มผูใ้หข้อ้มลูทีส่าํคญัคอื บดิา มารดา จาํนวน 9 คน เดก็หรอื ผูไ้ดร้บัการอบรมเลีย้งดจูาํนวน 
4 คน ญาตจิาํนวน 2 คน และนอกจากน้ียงัไดส้มัภาษณ์เพิม่เตมิจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ประกอบดว้ย ผูท้ีม่ ี
ความรูท้างดา้นวชิาการ  พระ ผูบ้รหิารระดบัสงูของจงัหวดัหรอือาํเภอ นกัการเมอืงทอ้งถิน่ และผูท้ีม่ ี
บทบาทดา้นวฒันธรรม จาํนวน 5 คน  ผลการศกึษาพบวา่ วธิกีารเสรมิสรา้งพฤตกิรรมเอือ้อาทรควร
ใชก้ารอธบิายชีแ้นะดว้ยเหตุผลในการอบรมสัง่สอน การให ้การเสยีสละ  การชว่ยเหลอื เป็นสิง่ทีค่วร
อบรมปลูกฝงัโดยใหส้ถาบนัครอบครวัเป็นสถาบนัหลกัทีส่ําคญัในการปลูกฝงั/เสรมิสรา้งในเดก็ช่วง
อาย ุ1- 18 ปี  โรงเรยีนและกลุ่มเพือ่นควรใหม้บีทบาทเพิม่มากขึน้ในเดก็ช่วงอายุ 6-18 ปี  ช่วงเวลา
ทีม่โีอกาสอยูร่ว่มกนัและตามสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้  เป็นชว่งเวลาทีเ่หมาะสมในการอบรมปลูกฝงัและ
เวลาทีเ่หมาะสมไมค่วรเกนิ 30 นาท ีต่อครัง้ 

กองวจิยัทางการศกึษา กรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร (2545) ไดท้าํการวจิยัเรื่องดชันีชี้
วดัความสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อสงัคมไทย ผลการวิจยัพบว่า แนวทางที่ทางโรงเรียนหรือ
ผูเ้กี่ยวขอ้งกบัการศกึษาต้องดําเนินการเพื่อช่วยใหเ้ดก็มคีวามสมานฉันท์เอือ้อาทร ไดแ้ก่ จดัใหม้ี
การทํากจิกรรมทีมุ่่งเน้นการพฒันาความสมานฉนัทเ์อือ้อาทรต่อเน่ืองตลอดปี มกีารจดักจิกรรมเขา้
ค่ายใหเ้ดก็อยู่รว่มกนั จดักจิกรรมปลูกฝงัใหเ้ดก็เกดิความสมานฉนัทแ์ละเอือ้อาทร สรา้งสิง่แวดลอ้ม
ทีเ่ป็นตวัอยา่งทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความสมานฉนัทเ์อือ้อาทร สง่เสรมิใหเ้ดก็ช่วยกนัและทาํงานเป็นกลุ่ม 
ควรจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม สรา้งแรงจงูใจและสอนใหเ้ดก็มคีวามสมานฉนัทแ์ละเอือ้อาทรและ
นําไปสูก่ารปฏบิตั ิครตูอ้งมคีวามมุง่มัน่และตอ้งใชป้ฏสิมัพนัธเ์ชงิบวกกบัเดก็ เป็นตวัอยา่งทีด่แีก่เดก็ 
ผูบ้รหิารและครตูอ้งมคีุณลกัษณะของความสมานฉนัทแ์ละเอือ้อาทร 

ในปี 2546 กองวจิยัทางการศกึษา กรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร ไดท้าํการวจิยัการจดั
การศกึษาเพือ่เสรมิสรา้งคุณลกัษณะทีนํ่าไปสูค่วามสมานฉนัทแ์ละเอือ้อาทร จาํนวน 2 เรือ่ง โดยเป็น
กรณีศึกษาโรงเรยีนประถมศกึษา 1 เรื่องและโรงเรยีนมธัยมศกึษา1เรื่อง  จากการสงัเคราะห์ผล
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 สําหรบัแนวทางการจดัการเรยีนรู้ของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเสรมิสร้างคุณลกัษณะที่
นําไปสูค่วามสมานฉนัทแ์ละเอือ้อาทรต่อกนั  ผูบ้รหิารโรงเรยีนตอ้งประพฤตปิฏบิตัตินเป็นแบบอยา่ง
ที่ดแีก่บุคคลในโรงเรยีนและเป็นแกนนําในการกําหนดนโยบายส่งเสรมิ สนับสนุน อํานวยความ
สะดวกในการจดัการเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อความสมานฉนัทแ์ละเอือ้อาทร  มสีว่นรว่มในกจิกรรมกบัคร ู ครู
ต้องประพฤติปฏบิตัิตนเป็นแบบอย่างที่ดแีก่นักเรยีน  จดักจิกรรมการเรยีนการสอนที่เอื้อต่อการ
เสรมิสรา้งความสมานฉันทแ์ละเอือ้อาทรต่อกนั  นักเรยีนต้องใหค้วามร่วมมอืโดยเขา้ร่วมกจิกรรม/
โครงการ ดแูลเอาใจใส ่และมคีวามเหน็อกเหน็ใจกนั  นําสิง่ทีเ่รยีนรูไ้ปปฏบิตัอิยา่งจรงิจงั  ผูป้กครอง 
ตอ้งดูแลเอาใจใส่การประพฤตปิฏบิตัขิองบุตรหลานร่วมกบัโรงเรยีน ประพฤตตินเป็นแบบอย่างทีด่ ี
ใหค้วามรว่มมอืและเขา้รว่มกจิกรรมกบัโรงเรยีนและชุมชน  ในสว่นของกรรมการสถานศกึษาควรให้
ขอ้คดิ ขอ้เสนอแนะ แนวปฏบิตัแิก่สถานศกึษาและชุมชนร่วมดําเนินกจิกรรมของโรงเรยีน ใหก้าร
สนบัสนุนการจดักจิกรรม/งบประมาณกบัทางโรงเรยีน 
 อาคม  หงสท์อง (2539) ไดศ้กึษาผลของกจิกรรมกลุ่มที่มต่ีอความมน้ํีาใจของนักเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรยีนบ้านแบนชะโด เขตมนีบุร ีกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างจํานวน 24 
คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 12 คน กลุ่มทดลอง ได้รบัการใช้โปรแกรม
กจิกรรมกลุ่ม และกลุ่มควบคุมไดร้บัการใชโ้ปรแกรมการสอนแบบปกต ิผลการศกึษาพบว่า นกัเรยีน
ทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่มมกีารพฒันาความมน้ํีาใจมากกว่านักเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนแบบปกตอิย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 จากผลการวจิยัดงักล่าวขา้งต้น แสดงใหเ้หน็ว่า ความเอื้ออาทรหรอืความมน้ํีาใจเป็นสิง่ที่
จาํเป็นและเป็นคุณธรรมทีส่าํคญัในการดาํเนินชวีติเพราะการอยูร่ว่มกนัในสงัคมจาํเป็นทีจ่ะตอ้งมกีาร
ช่วยเหลอืเกื้อกูลพึง่พาซึ่งกนัและกนั เพื่อใหบุ้คคลในสงัคมอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข โดยการ
เสรมิสรา้งคุณลกัษณะทีนํ่าไปสู่ความเอือ้อาทรไม่สามารถทาํใหเ้ป็นไปไดท้นัท ีแต่จะทาํไดโ้ดยสรา้ง
ใหเ้กดิขึน้จนเป็นอุปนิสยัในการประพฤตปิฏบิตัแิละในสถาบนัทางสงัคมทุกภาคส่วนจะตอ้งเขา้มามี
ส่วนร่วม สําหรบัสถาบนัการศกึษาจะมบีทบาทสําคญัในการเสรมิสรา้งคุณลกัษณะดงักล่าวใหก้บั
เยาวชน ซึง่สามารถทาํไดใ้น 3 ลกัษณะ คอื 
    1) การสอนในหอ้งเรยีน ซึง่เป็นหน้าทีโ่ดยตรงของครใูนการอบรมปลูกฝงัโดยตรง หรอืจะ
สอดแทรกในเน้ือหาวชิาทีต่นสอน 
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    2) การสอนนอกห้องเรียน ครูอาจสอนได้ในทุกสถานการณ์ที่ครูพบเห็นพฤติกรรมที่
นักเรียนแสดงออกมาซึ่งอาจจะเป็นลักษณะที่พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์โดยชี้ให้เห็น
คุณประโยชน์และโทษทีจ่ะเกดิขึน้กบัตนเองหรอืต่อสงัคมอนัเน่ืองมาจากพฤตกิรรมทีแ่สดงออกมา 
    3) การสอนโดยอาศยักิจกรรมชุมนุมต่าง ๆ ที่จดัตัง้ขึน้ในโรงเรยีน การสอนโดยอาศยั
กิจกรรมจะเป็นวิธีสอนอีกวิธีที่ทําให้นักเรียนรู้จกัตนเองมากขึ้นเป็นการฝึกให้ได้รบัการทํางาน
ร่วมกนั รู้จกัแบ่งหน้าที่ความรบัผดิชอบในการปฏบิตัิงาน รูจ้กัการเสยีสละ ซึ่งช่วยใหน้ักเรยีนได้
พฒันาและปรบัปรงุพฤตกิรรมบางประการของตน 
 
           1.3.4. ความสขุใจ 
 ความหมายของความสุขเป็นเรื่องทีม่คีวามสบัสนเพราะมคีวามหลากหลายในความหมาย
และมแีนวคดิมากมาย ความสุขสามารถแบ่งออกเป็น ความสุขทางวตัถุและความสุขทางจติใจ ใน
การศกึษาครัง้น้ีสนใจความสขุทางจติใจหรอืความสขุใจ 
 

ความหมายความสขุใจ 
 วนีโฮเวน (Veenhoven.1991:10) ไดใ้หค้วามหมายความสุขใจว่า คอื ความพงึพอใจในชวีติ 
หมายถงึ ระดบัที่บุคคลตดัสนิค่าโดยรวมของคุณภาพชวีติในดา้นความพงึพอใจหรอืชอบชวีติของ
ตนเองเพยีงใด 
 อารก์ลีีแ่ละมารต์นิ (ออ้มเดอืน สดมณแีละอุษา ศรจีนิดารตัน์.2548:20; อา้งองิจาก Argyle;& 
Martin.1991:77-79) ไดใ้หค้วามหมายความสุขใจไว ้2 แนวทางทีเ่กี่ยวกบัภาวะความสนุกสนาน
(joy) ในแนวเชงิอารมณ์และภาวะความพงึพอใจ (satisfaction) ในแนวเชงิการรูค้ดิ ซึ่งจากการ
รวบรวมงานวจิยัเกี่ยวกบัความสุขพบว่า ความสุขมลีกัษณะตรงกนัขา้มกบัการไม่มคีวามสุขและมา
จากสาเหตุที่แตกต่างกนั โดยความสุขม ี3 องค์ประกอบ คอื 1) ความถี่และระดบัผลทางบวกหรอื
ความสนุกสนาน  2) ระดบัเฉลีย่ของความพงึพอใจในช่วงเวลาหน่ึง และ 3) การปราศจากความรูส้กึ
ทางลบ เชน่ ความซมึเศรา้ 
 ไดเนอร ์(Diener,E.D.2000) กล่าวไวว้่า ความสุขใจประกอบดว้ย 1) ความพงึพอใจในชวีติ
เน้นความสําคัญในเรื่องทัว่ไป ครอบครัว เพื่อนและโรงเรียนในอดีต ปจัจุบันและอนาคต               
2) ความรู้สึกทางบวก  ประสบการณ์ทางอารมณ์และความรู้สึกที่รื่นรมย์  3) ระดับอารมณ์ 
ความรูส้กึทางลบ ประสบการณ์ทางอารมณ์และความรูส้กึไมพ่อใจเพยีงเลก็น้อย 
 กรมสุขภาพจิต (2549:55) ให้ความหมายของความสุขไว้ว่า ความสุขเป็นลกัษณะของ
อารมณ์ทีเ่อือ้ใหค้นเกดิความสขุ คนทีม่คีวามสขุคอื คนทีม่คีวามภาคภมูใิจในตนเอง มคีวามพงึพอใจ
ในชวีติและมคีวามสขุสงบ มัน่คงทางใจเมือ่มสีิง่ใดมากระทบกจ็ะไมห่วัน่ไหวงา่ย ๆ  
 กรมวชิาการ (สุวด ีแยม้เกสร. 2547:49;อา้งองิจากกรมวชิาการ .2541:35) ใหค้วามหมาย
ของความสขุใจวา่ หมายถงึ การทีบุ่คคลรูจ้กัตนเองเป็นอยา่งด ียอมรบัขอ้บกพรอ่งทีต่นม ีภาคภูมใิจ
ในขอ้ดขีองตน มอีารมณ์แจ่มใส มจีติใจทีม่ ัน่คง ไม่มคีวามวติกกงัวล มองโลกในแง่ด ีสามารถปรบั
ตนใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทัง้สามารถหาความสขุจากสิง่แวดลอ้มของตนเองได ้
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 จากการให้ความหมายของความสุขใจขา้งต้น สรุปได้ว่า  ความสุขใจ หมายถึง การรบัรู้
ความรูส้กึของตนเองที่เป็นความพงึพอใจในชวีติ  ความชื่นชอบ ชื่นชม การเหน็คุณค่า ทําใหเ้กดิ
ความสุขในการประพฤตปิฏบิตัต่ิอสิง่ต่าง ๆ ทัง้กบัคนในครอบครวั  เพื่อนในโรงเรยีน และในสงัคม
ทัว่ไป โดยวดัจากความภาคภูมใิจในตนเอง  ความพงึพอใจในชวีติทีแ่วดลอ้มดว้ยครอบครวั เพื่อน 
โรงเรยีนและความสมัพนัธท์ีด่ต่ีอสงัคมและบุคคลรอบขา้ง ความสุขใจเป็นองคป์ระกอบของการรูค้ดิ 
ดงันัน้คนทีค่ดิเป็น ทาํเป็น ประพฤตปิฏบิตัเิป็นจะสามารถนําตนเองไปสูค่วามสขุใจไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
  
 แนวทางการพฒันาความสขุใจและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

จากการประมวลเอกสารแนวคดิและงานวจิยัของนักปรชัญาและนักวชิาการทัง้ในอดตีและ
ปจัจุบนั  สรุปไดว้่า ความสุขเป็นสิง่ที่เรยีนรูไ้ด ้(ออ้มเดอืน สดมณีและอุษา  ศรจีนิดารตัน์.2548 : 
10; อา้งองิจาก Veenhoven.1980:18-20) นกัการศกึษาเกีย่วกบัเดก็และนกับําบดัต่างมคีวามเหน็ว่า
เป้าหมายในการพฒันาบุคคลต้องปรบัเปลี่ยนใหเ้หมาะสมตามความสมคัรใจ ความสามารถ ความ
เหมาะสม ความสามารถตามสถานการณ์ นักวชิาการในปจัจุบนัมคีวามเชื่อว่า วธิกีารอบรมเป็นการ
พฒันาคนตามเป้าหมายไดอ้ยา่งเหมาะสมกว่าวธิกีารใหค้ําแนะนําทีด่ ี นอกจากน้ียงัพบว่า ลกัษณะ
ของคนเราสามารถทีจ่ะพฒันาใหเ้ป็นผูท้ีม่คีวามสุขแตกต่างกนั เช่น ผูท้ีม่เีหตุผลมคีวามเตม็ใจทีจ่ะ
ปรบัเปลี่ยนตนเอง  ในการสรา้งบุคลิกภาพของผู้ที่ประสบความสําเรจ็ควรเริม่ตัง้แต่วยัเยาว์โดย
ครอบครวัและสถาบนัการศกึษาทีใ่หอ้สิระแก่เดก็อยา่งเหมาะสม 
 การวจิยัในปจัจุบนัมคีวามคดิทีข่ดัแยง้กบัแนวคดิเดมิทีจ่ะเชื่อว่าความสุขเป็นจติลกัษณะที่
คงที่หรือแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ แต่การเสริมสร้างความสุขเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ซึ่ง
แนวคดิดงักล่าวถูกปฏเิสธจากแนวคดิความสขุในปจัจุบนัทีเ่หน็วา่ ความสขุเป็นสิง่ทีเ่สรมิสรา้งขึน้ได ้
 วนีโฮเวน (Veenhoven.1991:20) ไดส้รปุแนวทางการสรา้งความสขุได ้3 ทางดงัน้ี 
    1) มผีลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่าการจดัโปรแกรมพเิศษทางการศกึษาสามารถเอื้อใหเ้กดิ
การพฒันาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคไ์ด ้อาท ิความภาคภมูใิจในตนเอง ความเป็นตวัของตวัเอง 
    2) ผลงานของนักจติบําบดัไดแ้สดงใหเ้หน็ว่า สามารถนํามาใชแ้กป้ญัหาของบุคคลไดแ้ต่
เพยีงบางปญัหาเทา่นัน้ 
    3) การไดร้บัการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครวัมอีทิธพิลต่อการสรา้งความสุขใจของ
บุคคล   

สาํหรบัในประเทศไทย  กติตชิยั  สุธาสโินบล (2545 :32) ไดนํ้าเสนอการจดักระบวนการ
เรยีนรู ้4MAT เพื่อสง่เสรมิคุณลกัษณะด ีมปีญัญา มคีวามสุข  โดยเสนอเป้าหมายของการเรยีนรูใ้ห้
นักเรียนเป็นคนมีความสุขโดยให้ทํางานกลุ่มอย่างมีความสุข ให้ภูมิใจผลงานของตนเองและมี
ความสขุจากการรว่มกจิกรรม 
 กิตติวดี  บุญซื่อและคนอื่น ๆ (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.2540:35) ได้กล่าวถึง
แนวคดิหลกัการและกระบวนการของการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสุข โดยมอีงค์ประกอบของการเรยีน
อยา่งมคีวามสขุ 6 ดา้น คอื (1) นกัเรยีนแต่ละคนไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นมนุษยต์นหน่ึงทีม่หีวัใจและ
สมอง (2) ครใูหค้วามจรงิใจและอ่อนโยนต่อนกัเรยีนทุกคนอยา่งทัว่ถงึ (3) นกัเรยีนเกดิความรกัและ



 22

 จะเหน็ไดว้่า ความสุขใจเป็นจติลกัษณะทีพ่ฒันาได ้และสถาบนัการศกึษากเ็ป็นสถาบนัทีม่ี
บทบาทสําคัญในการพัฒนาความสุขใจให้เกิดกับผู้เรียนทัง้น้ีโดยการจัดการเรียนการสอน 
สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการพฒันาความสขุใจ 
 

1.3.5. การบริโภคด้วยปัญญา 
 การบริโภคด้วยปญัญาเป็นแนวคิดเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสนา พระธรรมปิฏก 
(ป.อ.ปยุตโต.2542:11-15) ไดอ้ธบิายไวว้่า การบรโิภคดว้ยปญัญาเป็นการบรโิภคอย่างไตร่ตรอง
ดว้ยเหตุผล เป็นการวเิคราะหไ์ตร่ตรองตดัสนิใจเลอืกรบัและเลอืกกระทําสิง่ใดๆ ดว้ยความรู ้ความ
เขา้ใจในประโยชน์และคุณค่าทีแ่ทจ้รงิ กล่าวไดว้่าเป็นการบรโิภคพอด ีไม่เบยีดเบยีนตนเอง ผูอ้ื่น
และไม่ทําลายสิง่แวดล้อม ตรงกนัขา้มกบัการบรโิภคดว้ยตณัหาซึ่งเป็นการบรโิภคที่ไม่มขีอบเขต
ดา้นปรมิาณและไม่ใหผ้ลดา้นคุณภาพแต่เป็นการบรโิภคเพื่อความเอรด็อร่อย ความสวยงาม ความ
โกเ้ก๋ โออ้วด แสดงฐานะ เป็นการบรโิภคเพื่อสนองตณัหาแต่อาจทําลายคุณภาพชวีติซึง่ไม่เป็นการ
ตอบสนองต่อความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของชวีติ (พระธรรมปิฏก ป.อ.ปยตุโต.2542:9-10) 
 

ความหมายของการบริโภคด้วยปัญญา 
ผจงจติ  อนิทสุวรรณ (2543:4) ไดใ้หค้วามหมายของการบรโิภคด้วยปญัญาว่า หมายถึง 

การกระทําของบุคคลที่ผ่านกระบวนการคดิอย่างมเีหตุผลและตดัสนิใจในการเลอืกใช้ผลิตภณัฑ ์
(สิง่ของเครื่องใช)้ เงนิ เวลา และทรพัยากรธรรมชาตเิพื่อสนองความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของชวีติ(เพื่อ
คุณภาพชวีติ) สอดคล้องกบั วลันิกา  ฉลากบาง (2548:6) ทีใ่หค้วามหมายของการบรโิภคดว้ย
ปญัญาว่า หมายถึง การกระทําที่ผ่านกระบวนการคิดไตร่ตรอง ตัดสินใจที่จะเลือกรับและใช้
ผลติภณัฑข์า่วสาร บรกิารและเวลาดว้ยความเขา้ใจในคุณค่าและประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิไม่ทําใหต้นเอง 
ผูอ้ื่นและธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มเดอืดรอ้นหรอืเสยีหาย  นอกจากน้ี สุขุมาล เกษมสุข (2549:4) ไดใ้ห้
ความหมายของพฤติกรรมการบรโิภคด้วยปญัญาว่าเป็นการกระทําของบุคคลที่รูจ้กัเลอืกบรโิภค
อาหารหรอืสิง่ของเครื่องใช ้ทรพัยากรหรอืกระทําสิง่ต่าง ๆ ในชวีติประจําวนัดว้ยการคดิ พจิารณา
ไตรต่รองอยา่งรอบคอบเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 

จากให้ความหมายของการบรโิภคด้วยปญัญาขา้งต้น สรุปได้ว่า การบรโิภคด้วยปญัญา 
หมายถงึ การกระทาํของบุคคลทีผ่า่นกระบวนการคดิอยา่งมเีหตุผลวเิคราะหแ์ละไตรต่รองตดัสนิใจที่
จะ เลือกรับและใช้ผลิตภัณฑ์(สิ่งของเครื่ องใช้)  อาหาร  เงิน  เวลา  ข้อมูลข่าวสารและ
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แนวทางการพฒันาการบริโภคด้วยปัญญา  
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัที่ทําการพฒันาการบรโิภคด้วยปญัญา พบว่า การ

พฒันาการบรโิภคดว้ยปญัญาโดยส่วนใหญ่จะใชห้ลกัธรรมทางพุทธศาสนาคอื หลกัโยนิโสมนสกิาร 
โดยมุง่ฝึกวธิคีดิแบบโยนิโสมนสกิารตัง้แต่ 5 - 7 วธิ ีวลันิกา  ฉลากบาง (2548) ไดส้รา้งแบบฝึกเพื่อ
พฒันาความสามารถในการรูจ้กัคดิแบบโยนิโสมนสกิาร โดยไดนํ้ามาใชใ้นการพฒันาความสามารถ
ในการรูจ้กัคดิแบบโยนิโสมนสกิารและการบรโิภคดว้ยปญัญา แบบฝึกทีส่รา้งขึน้มจีํานวน 24 แบบ
ฝึกซึ่งต้องใชว้ธิคีดิแบบโยนิโสมนสกิารขัน้พืน้ฐาน 5 วธิ ีไดแ้ก่ วธิคีดิแบบคุณโทษทางออก วธิคีดิ
แบบรูคุ้ณคา่แท ้คุณค่าเทยีม และวธิคีดิแบบอรยิสจั วธิคีดิแบบแยกแยะสว่นประกอบและวธิคีดิแบบ
สบืสาวเหตุปจัจยัและกระบวนการคดิแบบโยนิโสมนสกิาร 6 ขัน้ ซึง่ประกอบดว้ย ขัน้กําหนดปญัหา 
ขัน้สบืสาวสาเหตุของปญัหา ขัน้ตัง้สมมติฐาน ขัน้รวบรวมและพจิารณาขอ้มูล ขัน้ตรวจสอบและ
วเิคราะหข์อ้มูลและขัน้สรุปผลมาเป็นหลกัในการฝึก เน้ือหาในแบบฝึกเป็นสถานการณ์ ขอ้โต้แยง้
หรอืขอ้มลูทีย่งัไม่มขีอ้ยุตแิละพบเหน็ทัว่ไปไดใ้นชวีติประจําวนั ลกัษณะของแบบฝึกเป็นแบบเขยีน
ตอบ ม ี24 ฉบบัเรยีงลําดบัจากเรื่องที่ไม่ซบัซ้อน มขีอ้มูลประกอบชดัเจนและจากการฝึกครัง้ละ 1 
ทักษะไปหาเรื่องที่ซับซ้อน ไม่มีข้อมูลประกอบและฝึกหลายทักษะ การดําเนินการในการฝึก
ประกอบดว้ย การสรา้งแรงจูงใจการเสนอหลกัการ และสถานการณ์ตวัอย่าง การฝึกคดิโดยจําแนก
เป็น การคดิเป็นรายบุคคล การคดิเป็นกลุ่ม การอภปิรายผลการคดิและการทบทวนประเมนิการคดิ 

นอกจากงานวจิยัดงักล่าวแล้ว งานวจิยัของสุขุมาล  เกษมสุข (2549)ไดท้ําการพฒันาการ
บรโิภคดว้ยปญัญาของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
ประสานมติร (ฝ่ายประถม)โดยใชห้ลกัโยนิโสมนสกิารเช่นกนั  ในงานวจิยัน้ีไดใ้ชว้ธิคีดิแบบโยนิโส
มนสกิาร 5 วธิ ีไดแ้ก่ วธิคีดิแบบคุณโทษทางออก วธิคีดิแบบรูคุ้ณค่าแท้ คุณค่าเทยีม วธิคีดิแบบ
อรยิสจั วธิคีดิแบบเรา้คุณธรรมและวธิคีดิแบบสบืสาวเหตุปจัจยั  การฝึกอบรมมเีน้ือหา กจิกรรมและ
สถานการณ์อุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวันของนักเรียนมาให้นักเรียนได้ฝึกการคิด ฝึกการ
แก้ปญัหา และฝึกเลือกปฏิบตัิ โดยยดึแนวทางการคดิทัง้ 5 แบบ โดยใช้กิจกรรมการเรยีนรูท้ี่ยดึ
ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั กจิกรรมในชุดฝึกอบรมเป็นกจิกรรมทีน่กัเรยีนไดล้งมอืกระทาํดว้ยตนเองในหลาย
รปูแบบ ไดแ้ก่ การอภปิรายแสดงความคดิเหน็ทัง้ในกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย การฝึกแกส้ถานการณ์
ตวัอย่าง การแสดงละคร/บทบาทสมมติ การโต้วาทโีดยนักเรยีนช่วยกนังานเป็นกลุ่ม ไดม้โีอกาส
แลกเปลีย่นความคดิ มปีฏสิมัพนัธ์พูดคุยซกัถามกนัและกนั ช่วยกนัสรุปบทเรยีนและจดบนัทกึการ
สรปุทุกครัง้  

นอกจากงานวจิยัขา้งตน้แลว้ ผจงจติ  อนิทสุวรรณและคนอื่น ๆ (2548:8) ไดพ้ฒันารปูแบบ
การพฒันาพฤตกิรรมการบรโิภคดว้ยปญัญาซึง่นอกจากจะใชก้ารพฒันาการคดิตามหลกัพุทธธรรม
หรอืโยนิโสมนสกิาร 7 วธิ ีซึง่ไดแ้ก่ วธิคีดิแบบสบืสาวเหตุปจัจยั วธิคีดิแบบรูคุ้ณค่าแท ้คุณค่าเทยีม 
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สรุปได้ว่า การพฒันาการบรโิภคด้วยปญัญา นอกจากจะพฒันาโดยอาศยัการพฒันาด้าน
การคดิโดยอาศยัหลกัธรรมโยนิโสมนสกิารแลว้ ยงัสามารถใชก้ารพฒันาดา้นความรูส้กึหรอืจติใจโดย
ใชก้จิกรรมการเรยีนรูท้ีส่รา้งความพงึพอใจ สนุกสนาน หาเน้ือหากจิกรรมทีใ่กลต้วัเดก็ ใชก้จิกรรมที่
ยึดผู้เรียนเป็นสําคญั เมื่อเรียนรู้แล้วสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้และควรมีการพฒันา
พฤติกรรมด้วยการฝึกปฏบิตัิโดยใช้การควบคุมตนแบบประยุกต์เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการนําไปใช้
ปฏบิตัดิว้ยตนเองในชวีติประจาํวนั 
  

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาการบริโภคด้วยปัญญา 
ผจงจติ  อนิทสวุรรณและคนอื่น ๆ (2548) ไดท้าํการพฒันาและเสรมิสรา้งพฤตกิรรมการ 

บรโิภคดว้ยปญัญาของเยาวชนไทย การดําเนินงานแบ่งเป็น 2 ขัน้ตอน คอื ขัน้ตอนการสาํรวจเพื่อ
แสวงหาตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งและขัน้ตอนการทดลองเพือ่แสวงหาผลของการพฒันา กลุ่มตวัอยา่งในขัน้
สาํรวจประกอบดว้ยนิสติระดบัปรญิญาตรใีนกรงุเทพ จาํนวน 686 คน กลุ่มตวัอยา่งในขัน้ทดลองเป็น
นิสติปรญิญาตร ีปี 1 จาํนวน 41 คน กจิกรรมการทดลองแบ่งเป็น 2 ขัน้ ขัน้แรกเป็นการฝึกอบรม 3 
วนั และขัน้ที ่2 เป็นการฝึกปฏบิตัดิว้ยตนเอง ประมาณ  1 เดอืน การวดัตวัแปร 3 ครัง้ คอื ก่อน เมื่อ
จบการฝึกอบรมและหลงัช่วงฝึกปฏบิตัดิว้ยตนเอง ผลจากขอ้มลูขัน้สาํรวจพบว่า ตวัแปรการควบคุม
ตนสาํคญัทีสุ่ดในการทํานายพฤตกิรรมการบรโิภคดว้ยปญัญา ผลการวเิคราะหข์ ัน้ทดลอง พบว่า มี
ปฏสิมัพนัธส์าํหรบัตวัแปรความตัง้ใจทีจ่ะกระทาํพฤตกิรรมบรโิภคดว้ยปญัญาแต่ไมม่กีลุ่มใดแตกต่าง
อยา่งมนียัสาํคญัจากกลุ่มอื่น และยงัพบวา่ ตวัแปรการควบคุมตนไดร้บัผลจากการฝึกอบรมมากทีส่ดุ 

วลันิกา  ฉลากบาง(2548) ไดท้าํการศกึษาการพฒันาความสามารถในการรูจ้กัคดิแบบ 
โยนิโสมนสกิารและการบรโิภคด้วยปญัญาของนักศกึษาสถาบนัราชภฏัสกลนคร กลุ่มตวัอย่างคอื 
นกัศกึษาชัน้ปี 1 ทีม่รีปูแบบการคดิและมกีลัยาณมติรต่างกนัโดยสุม่เขา้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
กลุ่มละ 48 คน รวม 96 คนผลการวจิยัพบว่า กลุ่มทดลองทีม่รีปูแบบการคดิแบบขึน้กบัสิง่รอบตวัมี
ความสามารถในการรูจ้กัคดิแบบโยนิโสมนสกิารและการบรโิภคดว้ยปญัญาหลงัการทําแบบฝึกสูง
กวา่กลุ่มควบคุมทีม่รีปูแบบการคดิแบบเดยีวกนั 
 สุขมุาล  เกษมสุข (2549) ไดท้าํการศกึษาผลการฝึกอบรมเพื่อพฒันาพฤตกิรรมการบรโิภค
ด้วยปญัญาของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมติร (ฝ่ายประถม) กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2548 
จํานวน 55 คน ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนทีไ่ดร้บัการฝึกอบรมเพื่อพฒันาการบรโิภคดว้ยปญัญามี
พฤติกรรมการบรโิภคด้วยปญัญาหลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนีัยสําคญัทาง
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 จากงานวจิยัดงักล่าวขา้งต้น แสดงใหเ้หน็ว่า การบรโิภคดว้ยปญัญาเป็นตวัแปรทีส่ามารถ
พฒันาไดด้ว้ยการฝึกอบรมโดยใชแ้นวทางการจดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมโดยเฉพาะการพฒันาทกัษะ
ทางการคดินบัเป็นหวัใจสาํคญัของการพฒันาการบรโิภคดว้ยปญัญา 
 

2. การวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนรว่ม 
 การวจิยัปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) คอื 
กระบวนการทีผู่ค้นจํานวนหน่ึงในชุมชนหรอืองคก์ารเขา้มาร่วมศกึษาปญัหาโดยการกระทําร่วมกนั
กับนักวิจยัผ่านกระบวนการวิจยัตัง้แต่ การกําหนดปญัหา วิเคราะห์สาเหตุ เรียนรู้วิธีการที่จะ
แกป้ญัหา ออกแบบการวจิยั วเิคราะหผ์ล พรอ้มทัง้ออกแบบและปฏบิตัติามความตอ้งการทีก่ําหนด
ไว ้จนถงึการอภปิรายผลการวจิยั เป็นการร่วมมอืกนัของกลุ่มบุคคลเพื่อแกป้ญัหาทีพ่วกเขาไดร้บั
ผลกระทบโดยตรง โดยไดร้บัการสนับสนุนจากผูเ้ชีย่วชาญภายนอกรว่มดว้ย  การวจิยัปฏบิตักิาร
แบบมสีว่นรว่มจงึเป็นกระบวนการทีผู่ค้นในองคก์รหรอืชุมชนไมใ่ช่ผูถู้กกระทาํแต่เป็นผูก้ระทาํการที่
มสี่วนร่วมอย่างกระตอืรอืรน้และมอีํานาจร่วมกนัในการวจิยั ( Whyte.1991; Greenwood, D.          
& Levin, M. 2002) 

ในปจัจุบนั เทคนิคการวจิยัปฏบิตัิการแบบมสี่วนร่วมถูกนํามาประยุกต์ใช้ในหลายวงการ 
นอกเหนือจากการพฒันาชุมชน การพฒันาองค์การ การแพทย์และสาธารณสุข รวมทัง้วงการ
การศึกษา เทคนิคการวิจยัปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมก็ได้ถูกนํามาใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน 
ดาํเนินการแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ในองคก์ารดว้ยเชน่กนั 

การวจิยัปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วมเป็นการวจิยัที่ต้องอาศยักระบวนการกลุ่มและทุกคนใน
กลุ่มมสี่วนร่วมเป็นเจา้ของงานวจิยัร่วมกนั  โดยที่สมาชกิทุกคนมสี่วนร่วมในทุกขัน้ตอนตัง้แต่เริม่ 
ตกลงทีจ่ะทําวจิยั กําหนดปญัหา เลอืกวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู การตรวจสอบ
ขอ้มูล การตดัสนิใจทีจ่ะปฏบิตัติามแผนและวเิคราะหผ์ลการปฏบิตั ินอกจากน้ี การวจิยัประเภทน้ี   
ยงัเน้นการปฏบิตัโิดยเฉพาะการปฏบิตัทิีเ่กดิจากปฏสิมัพนัธข์องคนในสงัคม 

จุดเด่นของการวจิยัปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วมในส่วนของขัน้ตอนในการดําเนินการวจิยัคอื 
การกําหนดปญัหา จะเกดิจากปญัหาในกลุ่มและอาจปรบัเปลีย่นไดใ้นขณะดาํเนินการวจิยั  สว่นการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูล มกีารเกบ็ขอ้มูลดว้ยเทคนิคสามเสา้ ( Triangulation) เพื่อความน่าเชื่อถอื 
เที่ยงตรง เช่น ใช้ความหลากหลายของแหล่งขอ้มูล เช่น เอกสาร คน เหตุการณ์ สถานที่ และใช้
ความหลากหลายของเทคนิคการเกบ็ขอ้มูล เช่น ศกึษาเอกสาร สมัภาษณ์ สงัเกต เป็นต้น ในดา้น
การวเิคราะหข์อ้มลูและการนําเสนอ ใชก้ารวเิคราะหอ์ย่างงา่ย ไม่ซบัซอ้น ไม่ใหค้วามสาํคญักบัการ
ใชส้ถติมิาก  การนําเสนออาจนําเสนอในรปูแบบเสวนา สนทนา 
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กระบวนการการวจิยัปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วมมกีารดําเนินการตามวงจรเดมมิง่ (Deming) 
P-D-C-A ( Plan-Do-Check- Action) แต่ละขัน้ตอนมคีวามยดืหยุน่  ใชว้ธิกีารประเมนิแบบอตันยั
โดยไม่เน้นการสรุปผลอา้งองิ (นงลกัษณ์  วริชัชยัและสุวมิล  ว่องวานิช.2545:18 ;  อา้งองิจาก 
Bassey.1986 ; Rutkowaski.1996; Maclsaac.1996) 

ในยุคปจัจุบนั  การจดัการศกึษาตามแนวปฏริูปการศกึษาโดยเน้นผู้เรยีนเป็นสําคญัหรอื
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางต้องส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกระดับ
นับตัง้แต่ผูบ้รหิารและครู  ครูและนักเรยีน รวมทัง้ครอบครวัของนักเรยีนและชุมชนใหเ้ขา้มามสี่วน
ร่วมเพื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของนักเรยีน  กระบวนการวจิยัแบบมสี่วนร่วมมสี่วน
สนบัสนุนการเพิม่พลงั (Empowerment)ในองคก์าร ดงัภาพประกอบที1่(ฉนัทนา ภาคบงกช.ม.ป.ป.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                       ไดผ้ล 
 
        ไมไ่ดผ้ล 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 รปูแบบวงจรการเพิม่พลงัทีส่อดคลอ้งกบัการวจิยัแบบมสีว่นรว่ม (ฉนัทนา  ภาคบงกช.ม.ป.ป.) 

ภาพประกอบ 1 เป็นรปูแบบวงจรการเพิม่พลงัจงูใจตามแนวของไวสเ์บอรก์ (Weissburg) 
ซึง่เป็นกระบวนการเพิม่พลงั 4 ขัน้ตอนทีม่หีลกัการทีส่อดคลอ้งกบัการวจิยัแบบมสีว่นรว่ม  การวจิยั
แบบมสีว่นรว่มมกีระบวนการเป็นวงจรทีพ่ฒันาขึน้จากการบรูณาการกระบวนการ 4 ขัน้ตอนดงัน้ี 

          1) ขัน้เตรียม  เป็นขัน้ที่ช่วยสนับสนุนขัน้วางแผนซึ่งมุ่งให้บุคคลในกลุ่มสนใจในปญัหา
เฉพาะหรอืสถานการณ์โดยสรา้งบรรยากาศของความผูกพนัภายในกลุ่ม มกีารจดัสถานการณ์ใหด้ี
ที่สุดเพื่อให้เกิดความไว้วางใจกนั ได้สื่อความหมายอย่างอสิระ รวมทัง้ได้ฝึกความเป็นผู้นําและ
ฝึกฝนทกัษะการทาํงานกลุ่ม 

ปฎบิตั ิ
Do 

ประเมนิ 
Check 

วางแผน 
Plan 

ดาํรงอยู ่
Action 

ลด/เลกิ/ปรบัปรงุ เตรยีม 
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   2) ขัน้วางแผน  เป็นสถานการณ์ที่ทําใหเ้กดิความสนใจ สรา้งความตระหนักภายในกลุ่ม  
ในขัน้น้ีอาจมกีารปฏบิตักิารเกดิขึน้บางส่วน เริม่ดว้ยการฝึกการเพิม่พลงัเพื่อใหไ้ดร้บัผลทีส่มัพนัธ์
กบัขัน้วางแผน 

   3) ขัน้ประเมนิ เป็นการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัต่อกลุ่มในลกัษณะเสรมิแรงภายในกลุ่มเพื่อทํา
การดาํเนินการต่อไป 

   4) ขัน้การดํารงอยู่  เป็นการดําเนินการต่อเพราะมกีารดํารงอยู่ของพลงั แต่ถ้าเกดิความ
ผดิพลาดกอ็าจลด/ละ/เลกิได ้ หากไมเ่ลกิกอ็าจยอ้นกลบัไปเตรยีมการและปรบัปรงุเพิม่เตมิใหม ่

   เมื่อนําการวจิยัปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่มมาใชใ้นสถานศกึษาจงึตอ้งมกีารเตรยีมการอยา่ง
เต็มที่ สร้างความสมัพนัธ์ระหว่างผู้เกี่ยวขอ้งทุกคนทุกฝ่าย  ทัง้ผู้บรหิารการศึกษาทุกระดบั คร ู
อาจารย์ คณะกรรมการโรงเรียน และผู้ปกครองรวมทัง้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการคิดร่วมกัน 
กระบวนการการมสี่วนร่วมจะเกดิขึน้ในทุกขัน้ตอน  นับตัง้แต่การวางแผน และการปฏบิตัโิดยมุง่ให้
ผูเ้รยีนมคีุณลกัษณะและทีพ่งึประสงค ์

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจยั 

 

รปูแบบการวิจยั 
รปูแบบการวจิยัเป็นการวจิยัและพฒันา (Research and Development) รว่มกบัการวจิยั  

กึง่ทดลองโดยใชเ้ทคนิคการวจิยัปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่ม (Participatory Action Research :PAR) 

 
กลุ่มประชากร   

กลุ่มประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 
1. นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  ทีศ่กึษาอยูใ่นโรงเรยีนขนาดใหญ่ในเมอืง และนอกเมอืง   

ในเขตกรงุเทพมหานคร 
2. ครทูีส่อนวชิาแกน  5 กลุม่สาระการเรยีนรู ้   ไดแ้ก่  กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  

กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ กลุ่มสาระการเรยีนรู้
คณติศาสตร ์ และกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 

 
กลุ่มตวัอย่าง 

การเลอืกกลุ่มตวัอยา่งเป็นโรงเรยีนทีย่นิดเีขา้รว่มโครงการวจิยั และเป็นโรงเรยีนขนาดใหญ่
ทีส่ามารถจดัหอ้งเรยีนใหส้อดคลอ้งกบัรปูแบบการวจิยั ไดต้วัแทนโรงเรยีนในสงักดักรงุเทพมหานคร 
ทีอ่ยูใ่นเขตเมอืง คอื โรงเรยีนสามเสนนอก และโรงเรยีนในสงักดักรงุเทพมหานคร ทีอ่ยูใ่นเขตชาน
เมอืง คอื โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั  

กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 
1. นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2548 จากโรงเรยีน 

สามเสนนอก จาํนวน 2 หอ้งเรยีน และ โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั จาํนวน 2 หอ้งเรยีน  
2. ครทูีส่อนวชิาแกน 5 สาระการเรยีนรู ้ ไดแ้ก่ กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย       

กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ กลุ่มสาระการเรยีนรู้
คณติศาสตร ์ และกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ในภาคเรยีนที ่ 1 ปี
การศกึษา 2548  จากโรงเรยีนสามเสนนอกและโรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั แหง่ละ 5 คน รวม
เป็น 10 คน  

การจดัเข้ากลุ่ม 
      การจดักลุ่มตวัอยา่งเขา้รบัการทดลองจะม ี

1) กลุ่มทดลอง จาํนวน 1 หอ้งซึง่มคีรผููร้ว่มวจิยั 5 คนเป็นผูส้อน และ 
2) กลุ่มควบคุม จาํนวน 1 หอ้งซึง่มคีรทูีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นโครงการวจิยัเป็นผูส้อน 
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ข้อจาํกดัของการวิจยั 
 เน่ืองจากโรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั มคีรทูีส่อนกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 
ศาสนา และวฒันธรรม ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 เพยีง 1 คน ซึง่ตอ้งทาํการสอนทัง้ 8 หอ้งเรยีนจงึไม่
สามารถจดัเขา้รบัการทดลองได ้ ดงันัน้จงึจาํเป็นตอ้งเปลีย่นครจูากกลุ่มสาระการเรยีนรูด้งักล่าวเป็น
อาจารยท์ีส่อนกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์(วทิยาศาสตรเ์สรมิ) แทน โดยมจีาํนวนชัว่โมงเทา่กนั 

 
เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี  ไดแ้ก่ 
1. แบบวดัพลงัปัญญา 5 องคป์ระกอบ ซึง่ประกอบดว้ย แบบวดัทกัษะการคดิฉบบัที ่1 

 (วดัตวัแปรการคดิวจิารณญาณ) แบบวดัทกัษะการคดิ ฉบบัที ่ 2 (วดัตวัแปรการคดิแกป้ญัหา) 
แบบสอบถามการปฏบิตัใินชวีติประจาํวนั (วดัตวัแปรความเอือ้อาทร) แบบสอบถามความสขุใจใน
ชวีติประจาํวนั (วดัตวัแปรความสขุใจ) และแบบสอบถามพฤตกิรรมการบรโิภค (วดัตวัแปร        
การบรโิภคดว้ยปญัญา) แบบวดัพลงัปญัญา 5 องคป์ระกอบทีใ่ชใ้นงานวจิยัน้ี ไดม้าจากโครงการวจิยั
ยอ่ยที ่ 1 ประกอบดว้ยเครือ่งชีว้ดัและปจัจยัดา้นการถ่ายทอดทางสงัคมของ พลงัปญัญาของเยาวชน
ไทยในกรงุเทพมหานคร  ซึง่เป็นโครงการยอ่ยในโครงการบรูณาการ เรือ่งการวจิยัและพฒันาพลงั
ปญัญาของเยาวชนไทย โดยสถาบนัครอบครวัและการศกึษาเพือ่นําไปสูก่ารเป็นเยาวชนทีพ่งึ
ปรารถนาของสงัคมไทย  ผูว้จิยัในโครงการวจิยัยอ่ยที ่ 1 ไดพ้ฒันาแบบวดัพลงัปญัญาและไดท้าํการ
หาคุณภาพเครือ่งมอื ก่อนไปเกบ็ขอ้มลูจรงิในสนามวจิยั  หลงัจากเกบ็ขอ้มลูจรงิจากกลุ่มตวัอยา่งที่
เป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 จาํนวน 1,816 คน  จากโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร และ
สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ผูว้จิยัไดนํ้ามาวเิคราะหห์าคุณภาพเครือ่งมอือกีครัง้
หน่ึง โดยการหาคา่อาํนาจจาํแนก (discrimination) จากการคาํนวณคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
ระหวา่งขอ้คาํถามกบัคะแนนรวม (item – total correlation) และหาคา่ความเชื่อมัน่ (reliability) โดย
ใชค้า่สมัประสทิธิแ์อลฟา่ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)   ซึง่รายละเอยีดจะนําเสนอ
ในแบบวดัพลงัปญัญาของแต่ละองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 

1. แบบวดัการคิดวิจารณญาณ  เป็นแบบวดัความสามารถทางการคดิอยา่งมเีหตุผลและ
ไตรต่รองของนกัเรยีนเพือ่นําไปสูก่ารตดัสนิใจทีจ่ะเชื่อหรอืลงมอืปฏบิตั ิประกอบดว้ย ความสามารถ 
4 ดา้นคอื  สามารถพจิารณาถงึความถูกตอ้งเพือ่เป็นไปไดข้องขอ้มลู ตดัสนิใจไดว้า่ ขอ้เทจ็จรงิขอ้ใด
สนบัสนุนหรอืคดัคา้น หาขอ้สรปุได ้และมหีลกัในการคดิอยา่งสมเหตุสมผล 

แบบวดัน้ี มจีาํนวน 29 ขอ้  แต่ละขอ้จะเป็นการกาํหนดสถานการณ์มาให ้ โดยใหน้กัเรยีน
พจิารณาความน่าเชื่อถอืหรอืหาขอ้สรปุหรอืการพจิารณาขอ้เทจ็จรงิทีส่นบัสนุนหรอืคดัคา้น หรอืการ
พจิารณาสาเหตุทีน่่าเชื่อถอืและเป็นไปไดข้องสถานการณ์เหล่าน◌ั◌้นโดยมตีวัเลอืกของแต่ละขอ้
จาํนวน 4 ตวัเลอืก  มคีาํตอบทีถู่กตอ้งเพยีงคาํตอบเดยีว  สเกลในการวดัจะเป็นแบบ 0 และ 1  ถา้
ตอบถูกจะได ้1 คะแนน  ตอบผดิจะได ้0 คะแนน 
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คุณภาพของแบบวดั  คา่อาํนาจจาํแนกของขอ้คาํถามในแบบวดั จะอยูร่ะหวา่ง 0.25 – 0.48  
และมคีา่ความเชื่อมัน่เทา่กบั 0.83 

 
ตวัอย่างแบบวดัการคิดวิจารณญาณ 
0. หนิงและโจไ้ปตลาดเพือ่หาซือ้ผกัสดไปใหแ้มท่าํอาหารเยน็ 
หนิงแนะนําวา่  : “ควรเลอืกซือ้ผกัทีส่ด สะอาด สวยงาม  เพราะจะดนู่ารบัประทาน 
แต่โจค้า้นวา่    :  ควรเลอืกซือ้ผกัทีใ่บมรีอ่งรอยแมลงกดักนิ เพราะแสดงวา่เป็นผกัที ่     

ปราศจากยาฆา่แมลง  หรอืมยีาฆา่แมลงน้อยทีส่ดุ” 
นักเรียนคิดว่า  คาํพดูของใครมีข้อมลูน่าเช่ือถือกว่ากนั 

ก.  โจ ้     ข.  หนิง 
ค.  น่าเชื่อถอืพอกนั   ง.  ไมน่่าเชื่อถอืทัง้คู ่
 

2. แบบวดัการคิดแก้ปัญหา  เป็นแบบวดัความสามารถทางการคดิทีเ่ป็นกระบวนการ
เพือ่หาคาํตอบของปญัหาได ้  ประกอบดว้ย  การระบุปญัหา  การวเิคราะหส์าเหตุของปญัหา  การ
วางแผนเพือ่แกป้ญัหาอยา่งเหมาะสม และสามารถอธบิายไดว้า่ผลทีเ่กดิขึน้นัน้จะเป็นอยา่งไร 

แบบวดัน้ีมจีาํนวน 20 ขอ้  โดยการใหส้ถานการณ์ จาํนวน 5 สถานการณ์ แต่ละสถานการณ์
จะม ี4 คาํถาม  ใหน้กัเรยีนอา่นสถานการณ์ทีก่าํหนดใหแ้ลว้พจิารณาวา่ ปญัหาทีส่าํคญั  สาเหตุของ
ปญัหา  วธิกีารแกป้ญัหา และผลของการแกป้ญัหาในแต่ละสถานการณ์คอือะไร  โดยมตีวัเลอืกของ
แต่ละขอ้จาํนวน 4 ตวัเลอืก  มคีาํตอบทีถู่กตอ้งเพยีงคาํตอบเดยีว  สเกลในการวดัจะเป็นแบบ 0 และ 
1  ถา้ตอบถูกจะได ้1 คะแนน ตอบผดิจะได ้0 คะแนน 

คุณภาพของแบบวดั  คา่อาํนาจจาํแนกของขอ้คาํถามในแบบวดั  จะอยูร่ะหวา่ง 0.07 – 0.50  
และมคีา่ความเชื่อเทา่กบั 0.75 

 
ตวัอย่างแบบวดัการคิดแก้ปัญหา 

             0 สถานการณ์ที ่ 1  นายสนิเป็นคนจงัหวดักาญจนบุร ี ซึง่คนสว่นใหญ่นิยมปลกูออ้ยเป็น
อาชพีหลกั ต่อมาราคาออ้ยตกตํ่า และนายสนิเหน็สือ่โทรทศัน์แนะนําเรือ่งการปลกูพชืแบบ
ผสมผสานหรอืเพิม่รายไดใ้หก้บัเกษตรกรมากขึน้ นายสนิจงึตดัสนิใจเปลีย่นจากการปลกูออ้ย มา
ปลกูลิน้จี ่ แอปเป้ิล  ลาํไย  ทุเรยีน  ในสวนของตน  ปรากฏวา่ไมไ่ดผ้ลอยา่งทีค่ดิเอาไว ้

   1. ปญัหาทีส่าํคญัของสถานการณ์น้ี คอือะไร 
ก. ประชาชนมคีวามเกยีจครา้น 
ข. นายสนิปลกูพชืแบบผสมผสานไมไ่ดผ้ล 
ค. รายการโทรทศัน์ใหค้วามรูท้ีไ่มถู่กตอ้ง 
ง. นายสนิยากจน 
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     2. อะไรคอืสาเหตุของปญัหาในขอ้ 1 
จ. โรงเรยีนใหก้ารศกึษาไมเ่พยีงพอ 
ฉ. นายสนิขาดความรูเ้กีย่วกบัการปลกูพชืแบบผสมผสานทีด่พีอ 
ช. นายสนิมรีายไดไ้มเ่พยีงพอ 
ซ. ขา่วสารทางโทรทศัน์ไมน่่าเชื่อถอื 

     3. จะมวีธิกีารแกป้ญัหาในสถานการณ์น้ีอยา่งไร 
ฌ. สอนนกัเรยีนปลกูตน้ไมใ้นโรงเรยีน 
ญ. นายสนิกลบัมาปลกูออ้ยเหมอืนเดมิ 
ฎ. ใหน้ายสนิเปลีย่นอาชพีไปเลีย้งปลาดุก 
ฏ. นายสนิควรหาความรูเ้รือ่งการปลกูพชืแบบผสมผสานเพิม่เตมิ 

     4. ผลทีค่าดวา่จะเกดิขึน้จากวธิกีารแกป้ญัหาตามขอ้ 3 น่าจะเป็นอยา่งไร 
ฐ. ผลทีไ่ดจ้ากการปลกูออ้ยลดลง 
ฑ. นกัเรยีนในโรงเรยีนมคีวามรูเ้รือ่งการปลกูตน้ไมม้ากขึน้ 
ฒ. นายสนิสามารถเลอืกพชืปลกูในไรข่องตนไดเ้หมาะสมกบัสภาพทอ้งถิน่ 
ณ. นายสนิสามารถขายผลไมไ้ดเ้พิม่ขึน้ 

 
3. แบบวดัความเอ้ืออาทร  เป็นแบบวดัความชว่ยเหลอืทีน่กัเรยีนมอบใหแ้ก่บุคคลอื่น โดย

ไมค่าดหวงัรางวลัจากการใหค้วามชว่ยเหลอืนัน้ 
แบบวดัน้ีมจีาํนวน 13 ขอ้ แต่ละขอ้จะเป็นขอ้ความทีแ่สดงถงึการปฏบิตัตินของนกัเรยีนใน

ชวีติประจาํวนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความชว่ยเหลอืต่าง ๆ  สเกลในการวดัจะเป็นแบบมาตรวดัประเมนิค่า 
6 ระดบั ตัง้แต่  จรงิทีส่ดุ  จรงิ  คอ่นขา้งจรงิ  คอ่นขา้งไมจ่รงิ  ไมจ่รงิ  และ ไมจ่รงิเลย  การกาํหนด
คะแนนสาํหรบัขอ้ความเชงิบวกจะใหค้ะแนนจรงิทีส่ดุ 6 คะแนนไปจนถงึ ไมจ่รงิเลย 1 คะแนน และ
ใหค้ะแนนในทางตรงกนัขา้มสาํหรบัขอ้ความเชงิลบ 

คณุภาพของแบบวดั  คา่อาํนาจจาํแนกของขอ้คาํถามในแบบวดัจะอยูร่ะหวา่ง 0.35 – 0.52  
และมคีา่ความเชื่อมัน่เทา่กบั 0.80 

 
ตวัอย่างแบบวดัความเอ้ืออาทร 

0. นกัเรยีนใหเ้งนิ หรอืบรจิาคสิง่ของชว่ยผูม้ฐีานะยากจน หรอืผูป้ระสบไฟไหมห้รอืคนพกิาร 
.................. .................. .................. .................. .................. .................. 
จรงิทีส่ดุ จรงิ คอ่นขา้งจรงิ คอ่นขา้งไมจ่รงิ ไมจ่รงิ ไมจ่รงิเลย 
 

4. แบบวดัความสขุใจ  เป็นแบบวดัการรบัรู ้  ความรูส้กึของตนเองทีเ่ป็นความพอใจ  
ความซาบซึง้  ความชื่นชอบ  การเหน็คณุคา่  ทาํใหเ้กดิความสขุในการประพฤตปิฏบิตัต่ิอสิง่ต่าง ๆ 
ทัง้กบัเพือ่นในโรงเรยีน  ในครอบครวั และในสงัคมทัว่ไป  โดยวดัจากความภาคภมูใิจในตนเอง  
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แบบวดัน้ีมจีาํนวน 26 ขอ้  แต่ละขอ้ จะเป็นขอ้ความทีแ่สดงถงึกจิวตัรในชวีติประจาํวนัทัง้ใน
ครอบครวัและโรงเรยีน  โดยใหน้กัเรยีนสะทอ้นความคดิเหน็เกีย่วกบัตวัตนของนกัเรยีน  สเกลใน
การวดัจะเป็นแบบมาตรวดัประเมนิคา่ 6 ระดบั ตัง้แต่ จรงิทีส่ดุ  จรงิ  คอ่นขา้งจรงิ คอ่นขา้งไมจ่รงิ  
ไมจ่รงิ  และ ไมจ่รงิเลย  การกาํหนดคะแนนสาํหรบัขอ้ความเชงิบวกจะใหค้ะแนน จรงิทีส่ดุ 6 
คะแนน ไปจนถงึ ไมจ่รงิเลย 1 คะแนน  และใหค้ะแนนในทางตรงกนัขา้มสาํหรบัขอ้ความเชงิลบ 

คณุภาพของแบบวดั  คา่อาํนาจจาํแนกของขอ้คาํถามในแบบวดัจะอยูร่ะหวา่ง 0.12 – 0.61 
และมคีา่ความเชื่อมัน่เทา่กบั 0.87 

 
ตวัอย่างแบบวดัความสขุใจ 

0.  ฉนัพงึพอใจกบัชวีติการเรยีนของฉนั 
.................. .................. .................. .................. .................. .................. 
จรงิทีส่ดุ จรงิ คอ่นขา้งจรงิ คอ่นขา้งไมจ่รงิ ไมจ่รงิ ไมจ่รงิเลย 
 

5. แบบวดัการบริโภคด้วยปัญญา  เป็นแบบวดัพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกรบัหรอืกระทาํ 
ของบุคคลโดยผา่นการคดิไตรต่รองอยา่งมเีหตุผลเกีย่วกบัการใชจ้า่ยเงนิ การใชเ้วลา การใช้
ทรพัยากรธรรมชาต ิ  การเลอืกใชเ้ครือ่งใช ้  การเลอืกรบัประกอบอาหารทีม่ปีระโยชน์ และการเลอืก
รบัสือ่ทีม่ปีระโยชน์  เพือ่สนองความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของชวีติ (เพือ่คุณภาพชวีติ) 

แบบวดัน้ีมจีาํนวน 27 ขอ้  แต่ละขอ้จะเป็นขอ้ความทีแ่สดงถงึการปฏบิตัตินของนกัเรยีนที่
เกีย่วขอ้งกบัการใชท้รพัยากรต่างๆ ในชวีติประจาํวนัของนกัเรยีนในสถานที ่โรงเรยีน และครอบครวั  
สเกลในการวดัจะเป็นแบบมาตรวดัประเมนิคา่ 6 ระดบั ตัง้แต่ จรงิทีส่ดุ  จรงิ  คอ่นขา้งจรงิ  ค่อนขา้ง
ไมจ่รงิ  ไมจ่รงิ  และไมจ่รงิเลย  การกาํหนดคะแนนสาํหรบัขอ้ความเชงิบวกจะใหค้ะแนนจรงิทีส่ดุ 6 
คะแนน ไปจนถงึ ไมจ่รงิเลย 1 คะแนน  และใหค้ะแนนในทางตรงกนัขา้มสาํหรบัขอ้ความเชงิลบ 

คณุภาพของแบบวดั  คา่อาํนาจจาํแนกของขอ้คาํถามในแบบวดัจะอยูร่ะหวา่ง 0.16 – 0.58  
และมคีา่ความเชื่อมัน่เทา่กบั 0.84 

 
ตวัอย่างแบบวดัการบริโภคด้วยปัญญา 

0. ฉนัมกัจะกนิอาหารเหลอืบ่อย ๆ 
.................. .................. .................. .................. .................. .................. 
จรงิทีส่ดุ จรงิ คอ่นขา้งจรงิ คอ่นขา้งไมจ่รงิ ไมจ่รงิ ไมจ่รงิเลย 
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2. แบบสอบถามสาํหรบัคร ูประกอบดว้ย คาํถามปลายเปิด 8 ขอ้ ใหค้รแูสดงความ 
คดิเหน็ ความรูส้กึต่อการเขา้รว่มโครงการพฒันาพลงัปญัญา  

3. แบบสมัภาษณ์สาํหรบัคร ูประเดน็ทีใ่ชส้มัภาษณ์เป็นประเดน็เดยีวกบัทีใ่ชใ้น 
แบบสอบถามสาํหรบัคร ูแต่จะมกีารสมัภาษณ์เจาะลกึในประเดน็ทีศ่กึษาอยา่งลกึซึง้เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูมากขึน้ 

 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 การวจิยัน้ีใชเ้ทคนิคการวจิยัแบบมสีว่นรว่ม โดยใหค้ณะครผููเ้กีย่วขอ้งไดม้สีว่นรว่มกบั
คณะผูว้จิยัตัง้แต่ตน้จนถงึขัน้สดุทา้ยของกระบวนการวจิยั ไดแ้ก่  การกาํหนดปญัหาการวจิยัรว่มกนั  
การตระหนกัในความสาํคญัของการมสีว่นรว่มในการพฒันาคุณลกัษณะทีเ่ป็นพลงัปญัญาของ
เยาวชน และการใชก้ระบวนการดาํเนินการตามวงจรเดมมิง่ (Deming) P – D – C – A (Plan – Do 
Check – Action)  โดยมกีารพจิารณารว่มกนัทุกขัน้ตอน  กระบวนการในการพฒันาพลงัปญัญา
ใหแ้ก่เยาวชนนัน้ผูว้จิยัไดป้ระมวลวธิกีารพฒันาจากแนวคดิ ทฤษฎ ี ผลการวจิยัทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ  ตลอดจนเทคนิคการสอนของครตูน้แบบในวชิาต่าง ๆ ไดแ้ก่ วชิาวทิยาศาสตร ์ 
คณติศาสตร ์  สงัคมศกึษา  ภาษาไทย  และภาษาองักฤษ  ทีจ่ดัทาํขึน้โดยสภาการศกึษาแหง่ชาต ิ 
การสงัเคราะหร์ปูแบบการพฒันาศกัยภาพของเดก็ไทย  ดา้นทกัษะการคดิ  ดา้นทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้ 
ดา้นความขยนัอดทนและประหยดัและอดออม และดา้นการควบคุมตนเองได ้ (กองวจิยัทางการ
ศกึษา 2542)  โดยไดจ้ดัทาํชุดเอกสารความรูใ้หค้รผููร้ว่มวจิยัไดใ้ชใ้นการประชุมปฏบิตักิาร และการ
ดาํเนินการจดักระบวนการเรยีนการสอนระหวา่งการทดลองในการพฒันาพลงัปญัญาแก่เยาวชนโดย
มขีัน้ตอนในการดาํเนินการวจิยัแสดงดงัภาพ 1 
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1.การวางแผน 
(Plan) 

1. การกาํหนดกรอบแนวคดิในการพฒันา 
2. การออกแบบการวจิยั 
3. มสีมัพนัธภาพอนัดกีบัทมีผูว้จิยัรว่ม 
4. เตรยีมเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
5. ปฐมนิเทศ สรา้งความตระหนกัรูร้ว่มกนัใน

ความสาํคญัของปญัหาและกระบวนการทาํวจิยั 
6. ใหค้วามรูแ้ก่คณะอาจารยผ์ูว้จิยัรว่ม 
7. ทดสอบก่อนดาํเนินการทดลอง 

2.ดาํเนินการตาม
แผน (Do) 

       D     P     D     P     D     P     D 
 

P          1    A     2    A    3    A    4 
       A    C          C           C         C 

กระบวนการ PDCA 

3.การตรวจสอบ
ประเมนิผล 
(Check) 

ตรวจสอบประเมนิผลโดยใช ้

- การสงัเกตการณ์การสอน 

- การสมัภาษณ์ 

- บนัทกึทา้ยแผนการจดัการเรยีนรู ้

4.การปรบัเปลีย่น แกไ้ข
เพือ่นําไปสูก่ารวางแผน
ใหม ่(Action) 

อภปิราย  ประเมนิและสรปุผล 

การปรบัปรงุ 

 
รปูแบบการจดัการเรยีนการสอนเพือ่พฒันาพลงัปญัญา 

ภาพประกอบ 2  แสดงขัน้ตอนในการดาํเนินการวจิยั โดยใชก้ระบวนการ P – D – C – A ในการพฒันาพลงัปญัญา 
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ขัน้ตอนการวิจยั  ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ดงัต่อไปน้ี 
     ขัน้ท่ี 1 ขัน้วางแผน (Plan) คณะผูว้จิยัดาํเนินการดงัน้ี 

     1) พฒันากรอบแนวคดิในการพฒันาพลงัปญัญาจากการศกึษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎี
และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งรวมทัง้ไดจ้ากการประชุมรว่มกบัผูท้รงคุณวฒุทิางการศกึษา 4 ทา่น 
     2) ประชุมรว่มกนัเพือ่วางแผนออกแบบการวจิยัโดยมกีารกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งทีจ่ะศกึษา 
ขัน้ตอนการดาํเนินการวจิยั การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  การวเิคราะหข์อ้มลูและการประเมนิผลทีเ่กดิขึน้
จากการพฒันาพลงัปญัญาเยาวชน 
     3) ตดิต่อผูบ้รหิารโรงเรยีนในเขตเมอืงคอื โรงเรยีนสามเสนนอก และเขตชานเมอืง คอื 
โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั เพือ่ชีแ้จงวตัถุประสงคแ์ละขอความรว่มมอื 
     4) จดัเตรยีมเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบวดัพลงัปญัญา ชุดเอกสารความรู ้ 
ตวัชีว้ดัพลงัปญัญา 
     5) จดัปฐมนิเทศคณะครผููร้ว่มวจิยัจากโรงเรยีนทัง้ 2 แหง่ เพือ่ชีแ้จงกระบวนการทาํวจิยั 
แนวทางในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเพือ่พฒันาพลงัปญัญา และแนวทางในการประเมนิผล
ทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพและสรา้งการตระหนกัรูร้ว่มกนัระหวา่งคณะผูว้จิยัและคณะครผููร้ว่ม
วจิยัเพือ่ใหเ้หน็ถงึความสาํคญัของพลงัปญัญาและบทบาทของครใูนการพฒันาพลงัปญัญา 
     6) จดัประชุมปฏบิตักิารใหค้ณะครผููร้ว่มวจิยัโดยใหค้วามรูเ้กีย่วกบัตวัแปรพลงัปญัญาทัง้ 
5 องคป์ระกอบ ตวัชีว้ดั การจดักจิกรรมและแนวทางในการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูท้ีม่กีารแทรก
เพิม่การพฒันาพลงัปญัญา โดยใหค้ณะครผููร้ว่มวจิยัเขา้ฐานพฒันาพลงัปญัญาทัง้ 5 ฐานของ
องคป์ระกอบ 

     ขัน้ท่ี 2 ขัน้ดาํเนินการตามแผน (Do) 
     ขัน้น้ีคณะครผููร้ว่มวจิยัไดด้าํเนินการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่ขยีนขึน้และได้
ดาํเนินการตามกระบวนการ P – D – C – A ในวงจรปฏบิตักิารจาํนวน 4 รอบ ซึง่ไดม้กีารประชุม
รว่มกบัคณะผูว้จิยั มกีารกระตุน้แรงจงูใจเพือ่ใหค้รไูดร้บัรูถ้งึการสนบัสนุนในการทาํวจิยั ใหค้รเูหน็ถงึ
ความสาํคญัของการวจิยัทีม่ต่ีอนกัเรยีนและคร ู มกีารใหค้าํแนะนําแลกเปลีย่นความคดิเหน็รว่มกนัใน
ระหวา่งนกัวจิยั มกีารวพิากษ์แผนการจดัการเรยีนรู ้  การสงัเกตกระบวนการจดัการเรยีนการสอน
ของคร ู  การสอบถามปญัหาอุปสรรคต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการนําแผนไปปฏบิตัแิละปรบัแผนใหม ่ 
ตลอดระยะเวลาดาํเนินการทดลองเพือ่เป็นขอ้มลูในการปรบัปรงุในวงจรปฏบิตักิารต่อ ๆ ไป โดยมี
การนดัพบกนัทุก ๆ 2 สปัดาห ์เพือ่ใหไ้ดผ้ลตามจุดประสงคท์ีว่างไว ้
      ขัน้ท่ี 3 การตรวจสอบประเมินผล (Check)  
      คณะผูว้จิยัมกีารสงัเกตการณ์การสอนของคณะอาจารยผ์ูว้จิยัรว่มและสอบถาม 
สมัภาษณ์ถงึการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้จากการนําแผนการจดัการเรยีนรูไ้ปปฏบิตั ิ ผลของการปฏบิตั ิ
ตลอดจนสอบถามปญัหาอุปสรรคต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ เพือ่หาแนวทางในการแกไ้ขต่อไปพรอ้มทัง้ให้
กาํลงัใจคณะครผููร้ว่มวจิยั 
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     ขัน้ท่ี 4 ขัน้การปรบัเปล่ียน แก้ไขเพ่ือนําไปสู่การวางแผนใหม่ (Action) 
    จากการตรวจสอบและประเมนิกระบวนการ ปญัหา อุปสรรคทีไ่ดจ้ากขอ้มลูในขัน้ของการ

ตรวจสอบและประเมนิผลจะมกีารนํามาอภปิราย วพิากษ์ ประเมนิและสรปุผล โดยทัง้คณะผูว้จิยัและ
คณะครผููร้ว่มวจิยั ขอ้มลูทีไ่ดจ้ะนํามาปรบัปรงุการสอนและวางแผนการปฏบิตัใินวงจรต่อไป โดยมี
การปรบัเปลีย่นวงจรตามความเหมาะสมของสาระ กระบวนการและจดุประสงคข์องการพฒันา 

    การวจิยัน้ีใชเ้ทคนิคการวจิยัแบบมสีว่นรว่มของครใูนการพฒันาพลงัปญัญาของนกัเรยีน  
โดยใชเ้วลาในการทาํวจิยัทัง้หมด ตัง้แต่เริม่ตน้รวม  8  เดอืนโดยแบ่งออกเป็น  5  ชว่งเวลาดงัต่อไปน้ี 

     1ช่วงท่ี 1 ( ก.พ. – เม.ย. 2548 ) ชว่งของการเตรยีมความพรอ้ม การทาํความเขา้ใจกบั
คณะครผููร้ว่มวจิยั โดยมวีตัถุประสงคใ์นการกาํหนดปญัหาวจิยัรว่มกนัและใหค้รเูขา้ใจถงึจุดมุง่หมาย
ของการวจิยัเรือ่งน้ี  รวมทัง้สรา้งความตระหนกัใหเ้กดิขึน้กบัครทูัง้ 5 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้  ใหเ้หน็
ปญัหาของการขาดพลงัปญัญาของเยาวชนและสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัครวูา่ เขาสามารถสรา้งพลงั
ปญัญาใหเ้กดิขึน้กบันกัเรยีนในความดแูลของตนได ้ ใหส้ามารถคาดหวงัคุณลกัษณะผูม้พีลงัปญัญา  
ทีจ่ะเกดิขึน้กบันกัเรยีนและมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเหน็การเปลีย่นแปลงในตวัของนกัเรยีนทีจ่ะเกดิขึน้ใน
อนาคตอนัใกล ้  
 
 
วนั เดือน ปี     กิจกรรมท่ีทาํ 
3  ก.พ. 48   
(สถานที ่:
โรงเรยีน
เคหะชุมชน
ลาดกระบงั  
และโรงเรยีน  
สามเสน
นอก) 

1)  จดัประชุมผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทีโ่รงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั  และทีโ่รงเรยีนสามเสน
นอก  ประกอบดว้ย  ผูอ้าํนวยการ  รองผูอ้าํนวยการฝา่ยวชิาการ  หวัหน้าระดบัชัน้
ประถมศกึษาปีที ่6 อาจารยผ์ูส้อนวชิาทัง้ 5 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ ไดแ้ก่  
วทิยาศาสตร ์ คณติศาสตร ์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และสงัคมศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม  เพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึจุดมุง่หมายของการวจิยัแบบมสีว่นรว่ม การตอ้งอุทศิ
ตนเพือ่การทาํวจิยัในการพฒันาวธิกีารและพฒันาตวันกัเรยีนใหม้กีารเปลีย่นแปลงให้
เกดิขึน้ตามองคป์ระกอบของพลงัปญัญา 
2)  ระดมสมองอาจารย ์ เพื่อใหท้ราบถงึปญัหาและสาเหตุทีท่าํใหน้กัเรยีนขาดพลงั
ปญัญา 
3)  วางแผนในการทาํวจิยัโดยจดัหอ้ง  จดัผูส้อน  ใหค้รบตามเงือ่นไขของการทดลอง  
คอื  สุม่หอ้งทีใ่ชใ้นการทดลองจาํนวน  3  หอ้ง  ใหม้นีกัเรยีนทีม่คีวามสามารถ
ใกลเ้คยีงกนั  ไมใ่ชเ่ดก็คดัพเิศษ  (เก่ง/ออ่น)  แต่เป็นเดก็ทีค่ละกนั  โดยมี
หอ้งทดลอง 2 หอ้งและหอ้งควบคุม 1 หอ้งซึง่ในหอ้งทดลองนัน้จะมคีรผููว้จิยัเป็น
ผูส้อนทัง้ 5 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ และ หอ้งทีเ่ป็นหอ้งควบคุมใหค้รคูนอื่นเป็นผูส้อน 
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วนั เดือน ปี     กิจกรรมท่ีทาํ ( ต่อ ) 
26 ม.ีค. 48 
(สถานที ่:
โรงเรยีน
เคหะชุมชน
ลาดกระบงั  
และโรงเรยีน  
สามเสน
นอก) 

4)  จดัประชุมผูว้จิยัทัง้หมด  ประกอบดว้ย  คณะผูว้จิยัและคณะครผููร้ว่มวจิยัซึง่เป็น
อาจารยป์ระจาํอยูท่ีโ่รงเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง  คอื โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั  
และโรงเรยีนสามเสนนอก เป็นการเปิดประชุมเริม่ตน้โครงการวจิยั  แนวทางของ
โครงการวจิยัและวางแผนรว่มกนัทัง้ทมี  รายละเอยีดของแผนดาํเนินการวจิยั  
ประกอบดว้ย 

1. ชว่งระยะเวลาการดาํเนินการวจิยั คอื ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา2548 
2. นกัเรยีนทีอ่ยูใ่นหอ้งทดลองและหอ้งควบคุมของทัง้ 2 โรงเรยีน ไดแ้ก่   

ช่ือโรงเรียน ห้องทดลอง ห้องควบคมุ 
เคหะชุมชนลาดกระบงั   6/5          6/8* 6/3 
สามเสนนอก 6/5          6/4* 6/7 

*    งานวจิยัน้ีจะใชห้อ้งทดลอง คอื หอ้ง 6/5 ของทัง้ 2โรง สาํหรบัหอ้ง 6/8*  ของ
โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงัและหอ้ง  6/4*  ของโรงเรยีนสามเสนนอกเป็น
หอ้งทดลองทีใ่ชใ้นโครงการวจิยัยอ่ยที ่2 ดว้ย คอื มผีูป้กครองอาสาสมคัรจาํนวนหนึ่ง
ในการเขา้รว่มพฒันานกัเรยีนทีค่รอบครวัใหเ้กดิพลงัปญัญาเพิม่ขึน้นอกเหนือจาก
การพฒันาทีไ่ดร้บัจากครใูนหอ้งเรยีน โดยในการศกึษาผลของการพฒันาพลงัปญัญา
สาํหรบัการวจิยัครัง้น้ีจะนําเสนอเฉพาะผลของหอ้งทดลองทีม่คีรสูอนอยา่งเดยีวโดย
ไมม่อีทิธพิลของผูป้กครองรว่มดว้ย 

            
                  2ช่วงท่ี 2 ( พ.ค. – ม.ิย. 2548 ) ชว่งของการวางแผนและการสรา้งความคุน้เคยและทาํ
ความเขา้ใจกบัคณะครผููร้ว่มวจิยั  โดยมวีตัถุประสงคใ์หค้รเูขา้ใจถงึกระบวนการของการวจิยั ตวัแปร
ทีจ่ะทาํการพฒันา ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัและทาํการกระตุน้ สรา้งแรงจงูใจใหเ้กดิกบัคร ูรวมทัง้ใหค้ณะ
ครผููร้ว่มวจิยัไดท้ดลองวางแผนการจดัการเรยีนรูท้ีม่กีารแทรกเพิม่พลงัปญัญาและนําไปทดลองใช้
ก่อนทีท่าํจรงิเพือ่ดวูา่ ขณะทีด่าํเนินการ มปีญัหาอุปสรรคอะไรเกดิขึน้บา้งและผลเป็นไปตามแผนฯที่
ไดว้างไวห้รอืไม ่เพือ่จะไดนํ้าไปปรบัปรงุก่อนทาํจรงิ 
 
วนั เดือน ปี                                                   กิจกรรมท่ีทาํ 
27 พ.ค. 48   
(สถานที ่ :
โรงเรยีน
เคหะชุมชน
ลาดกระบงั) 
และ 

1)  จดัประชุมเพือ่สรา้งความคุน้เคยรว่มกนัระหวา่งคณะผูว้จิยักบัผูบ้รหิารโรงเรยีน
และคณะครผููร้ว่มวจิยั 
2)  เชญิวทิยากรผูท้รงคุณวฒุมิาใหค้วามรูเ้กีย่วกบั “การวจิยัแบบมสีว่นรว่ม”และ 
“องคป์ระกอบของพลงัปญัญา” 
3)  กระตุน้และสรา้งแรงจงูใจใหเ้กดิกบัคร ูใหเ้หน็ถงึความสาํคญัของการพฒันาพลงั
ปญัญาใหแ้ก่นกัเรยีน รวมถงึประโยชน์ทีค่รจูะไดร้บัจากการเขา้รว่มโครงการวจิยั 



 38

วนั เดือน ปี                                             กิจกรรมท่ีทาํ (ต่อ) 
30 พ.ค. 48 
(สถานที ่ :
โรงเรยีน 
สามเสน
นอก) 

ในครัง้น้ี จากการนําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทาํวจิยั ไปสงัเคราะหแ์ละจดัทาํเป็นผลงาน
ทางวชิาการของครโูดยคณะผูว้จิยัจะเป็นทีป่รกึษา อาํนวยความสะดวกในสิง่ทีค่รู
ตอ้งการ 
4) เปิดโอกาสใหค้รไูดซ้กัถาม แสดงความคดิเหน็ ระบายความรูส้กึ สอบถามถงึ
ปญัหาและอุปสรรคทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ ซึง่คณะครสูว่นใหญ่มคีวามวติกกงัวลกลวัวา่
สิง่ทีเ่ขยีนไวใ้นแผนการจดัการเรยีนรูก้บัการปฏบิตัจิรงิจะไมเ่ป็นไปดว้ยกนั ทัง้น้ี
เพราะอาจมกีจิกรรมอื่นมาแทรกและมขีอ้จาํกดัเรือ่งของเวลา  ปญัหาการทีน่กัเรยีน
ไมม่สีว่นรว่มในการเรยีน และมคีวามกงัวลวา่จะเขยีนแผนฯไมต่รงกบัแนวคดิของ
พลงัปญัญา ซึง่ทางคณะผูว้จิยัไดร้บัทีจ่ะไปจดัทาํแผนการจดัการเรยีนรูม้าเป็น
ตวัอยา่งใหค้รไูดศ้กึษา 
5) มอบหมายใหค้รสูงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีน โดยเฉพาะนกัเรยีนทีม่ปีญัหาเป็น
พเิศษเพือ่ทีจ่ะดกูารเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ ก่อนและหลงัการพฒันาพลงัปญัญารวมทัง้
เสนอใหค้ณะครไูดท้ดลองศกึษานํารอ่ง(Pilot study) ก่อนทีท่าํจรงิเพือ่ดวูา่ ขณะที่
ดาํเนินการ มปีญัหาอุปสรรคอะไรเกดิขึน้บา้งและผลเป็นไปตามแผนฯทีไ่ดว้างไว้
หรอืไม ่เพือ่จะไดนํ้าไปปรบัปรงุก่อนทาํจรงิ 

1-30 ม.ิย.48 ในชว่งน้ีเป็นชว่งของการเตรยีมความพรอ้มทาํความเขา้ใจกบัโครงการวจิยั เปิด
โอกาสใหค้รไูดท้าํPilot study ทดลองก่อนไปทาํจรงิเพือ่ดวูา่มปีญัหาอะไรเกดิขึน้บา้ง
เพือ่จะไดนํ้ามาอภปิรายหาแนวทางแกป้ญัหารว่มกนัในการประชุมในครัง้ต่อไปและ
ใหฝึ้กสงัเกตพฤตกิรรมนกัเรยีน จดบนัทกึพฤตกิรรมของนกัเรยีนทีเ่กีย่วกบัพลงั
ปญัญาก่อนทีจ่ะทดลองทาํจรงิในเดอืน กรกฎาคม –กนัยายน 2548 (10 สปัดาห)์  

             
                   ช่วงท่ี 3 (ก.ค.2548) การใหค้วามรูแ้ละนําเสนอผลการทาํ P-D-C-A รอบที ่1 และรอบที ่2  
 
วนั เดือน ปี                                                กิจกรรมท่ีทาํ 
1 ก.ค. 48   
(สถานที ่ : 
สถาบนัวจิยั
พฤตกิรรม
ศาสตร)์ 
 
 
 
 

1)  จดัประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่สรา้งสมัพนัธ ์ใหค้วามรู ้ทบทวนขอ้มลูเกีย่วกบัการ
ทาํวจิยั ขัน้ตอน/กระบวนการทาํวจิยัและแจกเอกสารความรูเ้พิม่เตมิพรอ้มทัง้
ตวัอยา่งการเขยีนแผนจดัการเรยีนรูท้ีม่กีารแทรกเพิม่การพฒันาพลงัปญัญา 
2)  วทิยากรใหค้วามรูเ้กีย่วกบั “องคป์ระกอบของพลงัปญัญา”ตวัชีว้ดั แนวทางการ
แทรกเพิม่พลงัปญัญาลงในแผนการจดัการเรยีนรูแ้ละการประเมนิผลการจดัการ
เรยีนรู ้
3) แบ่งกลุ่มครใูนแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรูเ้พือ่เขา้ฐานพลงัปญัญาทัง้ 5 
องคป์ระกอบ โดยในแต่ละฐานจะใหค้วามรูเ้กีย่วกบัเทคนิควธิกีารสอน กระบวนการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นการพฒันาพลงัปญัญาและตรวจสอบการเขยีนแผนการ 
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วนั เดือน ปี                                                กิจกรรมท่ีทาํ (ต่อ) 
 จดัการเรยีนรูว้า่เป็นไปตามแนวคดิของการพฒันาพลงัปญัญาหรอืไม ่มจุีดใดทีต่อ้ง

ปรบัแก ้ในการจดัประชุมวนัน้ีเป็นการนําผลการทาํ P-D-C-A รอบที ่1 มานําเสนอ
รวมทัง้ใหค้าํแนะนําในการใชค้าํสาํคญัในการเอกสารตวัชีว้ดัเป็นตวัชว่ยในการเขยีน
จุดประสงคก์ารเรยีนรูแ้ละกระบวนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ 
4) นดัหมายวนั-เวลาทีจ่ะไปเยีย่มเพือ่สอบถามปญัหาและอุปสรรคทีค่รพูบในการนํา
แผนฯไปใชใ้นการสอนและมอบหมายใหค้รบูนัทกึผลต่าง ๆทีเ่กดิขึน้ และปญัหาทีพ่บ
ในขณะนําแผนฯไปใชไ้วใ้นสว่นทา้ยของการเขยีนแผนฯ และนําแผนฯทีไ่ดป้รบัแก้
แลว้จากการเขา้รว่มประชุมในวนัน้ีรวมทัง้แผนฯทีจ่ะใชส้อนใน 2 สปัดาหม์านําเสนอ
ใหค้ณะผูว้จิยัไดพ้จิารณาในการประชุมครัง้ต่อไปเพือ่จะใหข้อ้เสนอแนะทีจ่ะชว่ย
ปรบัแกใ้หแ้ผนฯมคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 

29 ก.ค. 48   
(สถานที ่ :
โรงเรยีน 
สามเสน
นอก) 
31 ก.ค. 48   
(สถานที ่ :
โรงเรยีน
เคหะชุมชน
ลาดกระบงั) 

5) ไปเยีย่มคณะครผููร้ว่มวจิยัทีโ่รงเรยีนทัง้ 2โรง  เปิดโอกาสใหค้รใูนแต่ละกลุ่มสาระ
การเรยีนรูไ้ดนํ้าเสนอผลการทาํ P-D-C-A รอบที ่2 (เสนอแผนฯ บอกถงึผลทีเ่กดิขึน้ 
ปญัหาอุปสรรคทีพ่บจากการนําแผนฯไปใช ้ซึง่ปญัหาทีพ่บ ไดแ้ก่ การเขยีนแผนฯไม่
คอ่ยทนั ไมรู่ว้า่จะเอาพลงัปญัญาบางองคป์ระกอบไปแทรกในเน้ือหาทีจ่ะสอนได้
อยา่งไร เวลาในการสอนไมพ่อทาํใหส้อนไดเ้พยีงแต่เน้ือหาในวชิาไมค่รอบคลุมพลงั
ปญัญาทีจ่ะพฒันา ซึง่ปญัหาต่าง ๆ นัน้ ทางคณะผูว้จิยัไดนํ้าเสนอแนวทางแกป้ญัหา
และใหค้รไูดไ้ปปรบัแกแ้ผนฯในการวางแผนฯทีจ่ะใชใ้นการสอนในสปัดาหต่์อไป) 
6) ใหก้ารเสรมิแรงและคาํชมเชยแก่คณะครผููร้ว่มวจิยั 

                
                  4ช่วงท่ี 4 ( ส.ค. 2548 ) คณะผูว้จิยันําเสนอผลคะแนน pretest ของนกัเรยีนทัง้ 2 โรงและ
ใหค้รผููร้ว่มวจิยันําเสนอผลการทาํ P-D-C-A รอบที ่3  
 
วนั เดือน ปี กิจกรรมท่ีทาํ 
18 ส.ค. 48   
(สถานที ่ :
โรงเรยีน 
สามเสน
นอก) 
19 ส.ค. 48   
(สถานที ่: 

1) ไปเยีย่มคณะครผููร้ว่มวจิยัทีโ่รงเรยีนทัง้ 2 โรง  เพือ่นําผลคะแนน pretest มาให้
คณะครไูดพ้จิารณาและรว่มแสดงความคดิเหน็อนัจะนําไปสูก่ารหาแนวทางพฒันา
พลงัปญัญาใหเ้พิม่ขึน้หลงัจากนําแผนฯไปใช ้ผลการพจิารณาพบวา่คะแนนที่
เกีย่วกบัทกัษะการคดิวจิารณญาณและการคดิแกป้ญัหา คะแนนจะตํ่ากวา่
องคป์ระกอบอื่น ๆ  
2)  ใหค้รใูนแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรูไ้ดนํ้าเสนอผลการทาํ P-D-C-A รอบที ่3 เพือ่
พจิารณารว่มกนั ซึง่คณะผูว้จิยัไดใ้หข้อ้เสนอแนะ คาํแนะนํารวมทัง้เสนอเทคนิค   
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วนั เดือน ปี กิจกรรมท่ีทาํ (ต่อ ) 
โรงเรยีน 
เคหะชุมชน
ลาดกระบงั) 
 

ต่าง ๆ ทีจ่ะชว่ยในการแกป้ญัหาทีค่รยูงัมคีวามหนกัใจอยู ่โดยในการพบกนัครัง้น้ี 
คณะครมูสีว่นรว่มในการแสดงความคดิเหน็และตอบขอ้สงสยัต่าง ๆ ของคณะผูว้จิยั
ไดด้ขีึน้และสามารถบอกถงึการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้จากการเขา้รว่มโครงการ มี
พฒันาการทีด่ขี ึน้ สามารถจดัทาํแผนฯไดด้ขีึน้ แต่พลงัปญัญาตวัทีพ่บวา่ยงัมปีญัหา
อยู ่คอื การบรโิภคดว้ยปญัญา คณะครยูงัไมรู่ว้า่จะจดักจิกรรมอยา่งไร ทาง
คณะผูว้จิยัไดย้กตวัอยา่ง ใหแ้นวทางการพฒันาเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจมากขึน้ โดย
ใหใ้ชก้ารตัง้คาํถามในบทเรยีนโยงเขา้กบัการซือ้ของ การเลอืกใชส้นิคา้ใน
ชวีติประจาํวนั ใหน้กัเรยีนรูจ้กัตดัสนิใจเลอืกเปิดรบั รูป้ระโยชน์และโทษของแต่ละสิง่ 
3) ใหก้ารเสรมิแรงและคาํชมเชยแก่คณะครผููร้ว่มวจิยั 

 
                5ช่วงท่ี 5 ( ส.ค.-ก.ย. 2548 ) สงัเกตการณ์การสอนและใหค้รผููร้ว่มวจิยันําเสนอผลการทาํ 
P-D-C-A รอบที ่4 รวมทัง้ใหก้ารเสรมิแรงและคาํชมเชยแก่คณะครผููร้ว่มวจิยั 
 

วนั เดือน ปี                                                 กิจกรรมท่ีทาํ 
31 ส.ค. 48   
(สถานที ่ :
โรงเรยีน  
สามเสนนอก) 
2 ก.ย. 48   
(สถานที ่ :
โรงเรยีนเคหะ
ชุมชน
ลาดกระบงั) 
 

1) คณะผูว้จิยัเขา้ไปสงัเกตการณ์การสอนของคร ูเพือ่จะใหค้าํแนะนําและขอ้เสนอแนะ
อยา่งเป็นกลัยาณมติร 
2)  นดัหมายคณะครปูระชมุรว่มกนัเพือ่สอบถามผลการทาํ P-D-C-A รอบที ่4 และ
ปญัหาทีพ่บหลงัจากนําแผนฯไปใช ้ และคณะผูว้จิยัไดใ้หข้อ้เสนอแนะ คาํแนะนําและคาํ
ชมเชยแก่คณะครผููร้ว่มวจิยั 
3) คณะผูว้จิยัมอบหมายใหค้ณะครผููร้ว่มวจิยัทาํบนัทกึในภาพรวมของการพฒันาพลงั
ปญัญาทีเ่กดิขึน้ตัง้แต่สปัดาหแ์รก-สปัดาหส์ดุทา้ยวา่มกีารเปลีย่นแปลงไปอยา่งไร 
องคป์ระกอบใดมกีารพฒันามากทีส่ดุและขอใหท้าํบนัทกึยอ่ยเจาะไปทีก่ลุ่มเดก็ทีม่ี
ปญัหาในพลงัปญัญาแต่ละองคป์ระกอบ และกลุ่มทีม่ปีญัหาเหล่าน้ี ครไูดม้แีนวทางใน
การพฒันาอยา่งไร รวมทัง้ใหส้รปุเทคนิคใหม ่ๆ ทีค่รไูดใ้ชใ้นการพฒันาพลงัปญัญา 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการวจิยัครัง้น้ีมกีารเกบ็ใน 4 ชว่ง คอื ก่อนการดาํเนินการ ระหวา่ง
ดาํเนินการ เสรจ็สิน้การดาํเนินการและหลงัเสรจ็สิน้การดาํเนินการ 2 เดอืน ดงัปรากฏในตาราง 1  
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ตาราง 1 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 

ข้อมลู แหล่งข้อมลู เทคนิค/เคร่ืองมือ 

ก่อนการดาํเนินการ   
   พลงัปญัญา 5 องคป์ระกอบ 

 
- นกัเรยีน 

 
- แบบวดัพลงัปญัญา 5 องคป์ระกอบ 
 

ระหว่างดาํเนินการ  
    เทคนิคการพฒันาพลงัปญัญา  
5 องคป์ระกอบ 

 
- คร ู
-แผนการจดัการเรยีนรู ้
-บนัทกึทา้ยแผนการจดัการ
เรยีนรู ้
 

 
- การสมัภาษณ์แบบไมเ่ป็นทางการ 
- การสงัเกตการณ์การสอน 
-การวเิคราะหเ์น้ือหาการเขยีนแผนการ  
จดัการเรยีนรู ้

เสรจ็ส้ินการดาํเนินการ 
     พลงัปญัญา 5 องคป์ระกอบ 

 
-นกัเรยีน 

 
-แบบวดัพลงัปญัญา 5 องคป์ระกอบ 
 

หลงัการดาํเนินการ 2 เดือน 
      เทคนิคการพฒันาพลงั
ปญัญา 5 องคป์ระกอบ 

 
-คร ู
-แผนการจดัการเรยีนรู ้
-บนัทกึภาพรวมการประเมนิ
การพฒันาพลงัปญัญา 5  
องคป์ระกอบและเทคนิคการ
สอน 
 

 
- แบบสมัภาษณ์สาํหรบัคร ู
- แบบสอบถามสาํหรบัคร ู
-การวเิคราะหเ์น้ือหาการเขยีนแผนการ
จดัการเรยีนรูแ้ละบนัทกึทา้ยแผนฯ 

 

การวิเคราะหข้์อมลู 
การวเิคราะหข์อ้มลูใชส้ถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ             

ใช ้Two-way MANCOVA ในการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั นอกจากน้ียงัใชก้ารวเิคราะหเ์น้ือหา
สาํหรบัขอ้มลูเชงิคุณภาพ 
 



บทท่ี 4 
การวิเคราะหข้์อมลู  

 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในงานวจิยัเรื่อง การวิจยัแบบมสี่วนร่วมของครูในการพฒันาพลงั

ปญัญาของเยาวชนไทย มกีารนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูออกเป็น 2 ตอนตามวตัถุประสงคข์อง
การวจิยั ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 กจิกรรมและรปูแบบการพฒันาคุณลกัษณะทีเ่ป็นพลงัปญัญาของนกัเรยีน 
ตอนท่ี 2 ผลการใชก้จิกรรมและรปูแบบการพฒันาคุณลกัษณะทีเ่ป็นพลงัปญัญาของนกัเรยีน  

 

ตอนท่ี 1 กิจกรรมและรปูแบบการพฒันาคณุลกัษณะท่ีเป็นพลงัปัญญาของนักเรียน 
 ในการพฒันาพลงัปญัญาของนักเรยีนสําหรบัการวจิยัครัง้น้ีประกอบดว้ยองค์ประกอบของ
พลงัปญัญา 5 องค์ประกอบด้วยกนั ได้แก่ 1) การคิดวิจารณญาณ 2) การคิดแก้ปญัหา 3) การ
บรโิภคดว้ยปญัญา 4) ความสุขใจ และ 5) ความเอือ้อาทร คณะผูว้จิยัไดท้ําการวเิคราะหข์อ้มูลเชงิ
คุณภาพจากการวเิคราะหเ์น้ือหาในแผนการจดัการเรยีนรูแ้ละจากการสมัภาษณ์ครูใน 5กลุ่มสาระ
การเรยีนรูใ้นประเดน็กจิกรรมและเทคนิคการสอนเพื่อพฒันาพลงัปญัญาในแต่ละองค์ประกอบซึ่ง
สามารถนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูไดด้งัน้ี  
 

1. การคิดวิจารณญาณ  
กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใช้ในการพฒันาพลงัปญัญาในองค์ประกอบการคิด

วจิารณญาณของ 5 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
จากการสมัภาษณ์ครูกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย พบว่า กจิกรรมและเทคนิคการสอนที่

นํามาใชใ้นการพฒันาพลงัปญัญาในองคป์ระกอบการคดิวจิารณญาณ ไดแ้ก่ 

 

(1) การใช้คาํถามและฝึกให้นักเรียนตัง้คาํถาม 

 “เทคนิคการสอนทีใ่ชฝึ้กใหน้ักเรยีนคดิวจิารณญาณจะใชก้ารตัง้คําถามเพือ่ใหเ้ดก็ไดฝึ้กคดิ
มากขึ้น ฝึกใหเ้ดก็ได้พจิารณาตดัสนิใจว่าจะเชือ่-ไม่เชือ่ขอ้มูลจากแหล่งใดและมเีหตุผลใดในการ
เลือกเชือ่-ไม่เชือ่ขอ้มูลจากแหล่งดงักล่าว นอกจากน้ีการใช้คําถามกระตุ้นความคดิจะช่วยให ้     
นักเรยีนไดฝึ้กหาเหตุผลในการตอบดว้ย”(ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย โรงเรยีนสามเสนนอก.
สมัภาษณ์.18 สงิหาคม 2548) 

 
 
 



 43

 “ในการพฒันาการคดิวจิารณญาณจะยกสถานการณ์ปญัหาขึ้นมาเพือ่ฝึกใหเ้ดก็คดิ เช่น เมือ่
สอนเรือ่งเกีย่วกับสิง่แวดล้อม  จะถามนักเรียนว่า  จะทําอย่างไรจึงจะอนุรักษ์หรือพัฒนา
สภาพแวดล้อมให้ดขีึ้นได้”  (ครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั.
สมัภาษณ์ 29 พฤศจกิายน 2548) 
 

(2) ใช้เทคนิคการเขียนผงัความคิด 

 “ในการสอนใหน้กัเรยีนคดิวจิารณญาณจะใชก้ารเขยีน mappingโดยมเีรือ่งใหอ้่านแลว้ใหเ้ดก็
คดิโดยการสร้างภาพ ผงัมโนภาพในความคิดแล้วให้เขยีนออกมา” (ครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาไทย โรงเรยีนสามเสนนอก.สมัภาษณ์.18 สงิหาคม 2548) 

 

(3) ให้แสดงบทบาทสมมติ 

 “นอกจากการใชค้าํถามแลว้ กจิกรรมอืน่ทีใ่ชใ้นการสอนเพือ่พฒันาการคดิวจิารณญาณจะให้
นกัเรยีนแสดงบทบาทสมมตเิพือ่ใหน้กัเรยีนไดค้ดิวา่ ถา้นกัเรยีนเป็นตวัละครตวัน้ีจะตดัสนิใจอยา่งไร
กับสถานการณ์น้ี ”(ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสามเสนนอก.สัมภาษณ์.22 
พฤศจกิายน 2548) 

 

 (4) ใช้การอภิปรายกลุ่ม 

 “การใหน้ักเรยีนร่วมกนัอภปิราย วเิคราะห์และสรุปเรือ่งทีอ่่าน ใหห้าขอ้คดิทีไ่ดจ้ากเรือ่งที ่
อ่าน สิง่น้ีจะเป็นการช่วยฝึกทกัษะการคิดวิจารณญาณด้วย” (ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรยีนสามเสนนอก.สมัภาษณ์.22 พฤศจกิายน 2548) 

 

 (5) ใช้การเล่นเกม 

 “เกมทีใ่หน้กัเรยีนเล่นบางเกมนอกจากจะทาํใหน้ักเรยีนเกดิความสุขแลว้เกมบางเกมยงัเป็น
การฝึกการคดิวจิารณญาณดว้ย เช่น เกม 20 คําถาม ครจูะเป็นคนใบแ้ละนักเรยีนเป็นฝ่ายถามโดย
คนถามจะไม่ซํ้ากบัคนเดมิ  การเล่นเกมน้ีนอกจากจะก่อใหเ้กดิความสุขใจแลว้ยงัช่วยพฒันาการคดิ
วจิารณญาณดว้ยเพราะเป็นการฝึกตัง้คําถาม” (ครูกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย โรงเรยีนสามเสน
นอก.สมัภาษณ์.22 พฤศจกิายน 2548) 

จากขอ้มูลขา้งต้น สรุปได้ว่า กจิกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใช้ในการพฒันาการคดิ  
วจิารณญาณในกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ไดแ้ก่ (1) การใชค้าํถามและฝึกใหน้กัเรยีนตัง้คาํถาม 
(2)การใชเ้ทคนิคการเขยีนผงัความคดิ (3) การใหแ้สดงบทบาทสมมต ิ(4) การอภปิรายกลุ่ม และ (5) 
การใชก้ารเล่นเกม 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

จากการสมัภาษณ์และการวเิคราะหแ์ผนการจดัการเรยีนรูข้องครกูลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษา 

ต่างประเทศพบว่า กจิกรรมและเทคนิคการสอนทีนํ่ามาใชใ้นการพฒันาพลงัปญัญาในองคป์ระกอบ
การคดิวจิารณญาณ ไดแ้ก่ 

 

(1) การใช้คาํถามและฝึกให้นักเรียนตัง้คาํถาม 

 “การพฒันาการคดิวจิารณญาณจะเน้นการถามคําถามมากขึ้น ใหเ้ดก็ไดฝึ้กคดิ จดัหมวดหมู ่
เปรยีบเทยีบ หาความเหมอืน-ความแตกต่างและใหเ้หตุผลได ้โดยในการฝึกใหเ้ดก็คดิจะปล่อยให้
เดก็ตอบอย่างอสิระ ใหเ้ดก็ไดแ้สดงความคดิเหน็และมสี่วนร่วมในกจิกรรมต่าง ๆ นอกจากน้ียงัให้
เดก็ไดฝึ้กตัง้คําถามถามครูและเพือ่นดว้ย นอกจากน้ีการพฒันาการคดิวจิารณญาณจะใชก้ารถาม
คําถามใหน้ักเรยีนฝึกคดิ  แต่ก่อนทีจ่ะเขา้ร่วมโครงการวจิยัฯเมือ่เขา้หอ้งกจ็ะสอนเน้ือหาทนัท ี แต่
เมือ่เขา้โครงการฯกจ็ะใชค้ําถามมากขึ้น มกีารชวนคุย การถามคําถาม ก่อนนําเขา้สู่บทเรยีนเพือ่ให้
เด็กได้ฝึกคิด” (ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสามเสนนอก. สัมภาษณ์             
22 พฤศจกิายน 2548) 

“การพฒันาการคดิวจิารณญาณจะใชใ้บงานและใชก้ารตัง้คําถามมากขึ้นเพือ่ใหน้ักเรยีนได้
ฝึกคดิวเิคราะห ์และสามารถใหเ้หตุผลได ้โดยมกีารสอนสอดแทรกในระหว่างการจดักจิกรรมการ
เรยีนการสอนโดยมกีารหยบิยกสถานการณ์ทีเ่ป็นปญัหามาสอบถามนักเรยีน เพือ่ใหน้ักเรยีนไดค้ดิ
และตดัสนิใจ  ตวัอยา่งคาํถามทีใ่ช ้เชน่  

- นกัเรยีนคดิว่าหากภายในชุมชนของเรามโีรงงานอุตสาหกรรม นกัเรยีนคดิว่าจะมี
ผลอยา่งไร 

- ถา้โรงงานอุตสาหกรรมมาตัง้อยู่ขา้งโรงเรยีน  นักเรยีนคดิว่าจะมผีลกระทบอะไร
ต่อนกัเรยีนบา้ง 

- นักเรียนคิดว่าการตัง้สนามบินสุวรรณภูมมิผีลดี ผลเสยีต่อชุมชนของนักเรยีน
อยา่งไร 

ครูต้องใช้คําถามนําในการกระตุ้นความคิดของนักเรียน ” (ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั.สมัภาษณ์ 29 พฤศจกิายน 2548) 

 

(2) ใช้การอภิปรายกลุ่ม 
“ในแผนการจดัการเรยีนรู้จะมกีารกําหนดกิจกรรมใหน้ักเรยีนร่วมกนัอภิปรายเพือ่หาขอ้

แตกต่างของการบอกเวลาแบบไทยและแบบองักฤษ” (ครูกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ 
โรงเรยีนสามเสนนอก.แผนการจดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ) 

“กจิกรรมการสอนในแผนการจดัการเรยีนรูจ้ะใหน้กัเรยีนเปรยีบเทยีบความเหมอืนหรอืความ
แตกต่างของลกัษณะคํานามทีน่ับได้และคํานามนับไม่ได้ระหว่างภาษาไทยและภาษาองักฤษ ให้
นกัเรยีนเรยีนรูแ้ละจาํแนกวา่มคีาํนามใดบา้งเป็นคาํนามนบัไดแ้ละคาํนามใดบา้งเป็นคาํนามนบัไมไ่ด ้
ใหน้ักเรยีนร่วมกนัอภปิรายถงึความแตกต่างของการถามและตอบเกีย่วกบัคาํถามทีใ่หน้กัเรยีนบอก
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(3) การสร้างบทเรียนเล่มเลก็ 

“การสร้างบทเรียนเล่มเล็กเป็นวิธีหนึง่ทีจ่ะช่วยพฒันาการคิดได้เพราะเป็นกิจกรรมที ่    
นักเรยีนได้เรยีนรู ้ใช้ความคดิสร้างขึ้นมาด้วยตนเอง” (ครูกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ 
โรงเรยีนสามเสนนอก.สมัภาษณ์ 22 พฤศจกิายน 2548) 

จากขอ้มูลขา้งต้น สรุปได้ว่า กจิกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใช้ในการพฒันาการคดิ
วจิารณญาณในกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ ไดแ้ก่ (1) การใชค้าํถามและฝึกใหน้กัเรยีนตัง้
คาํถาม (2) การใชก้ารอภปิรายกลุ่ม และ (3)การสรา้งบทเรยีนเล่มเลก็ 

  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
จากการสมัภาษณ์ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์พบวา่ กจิกรรมและเทคนิคการสอนที่

นํามาใชใ้นการพฒันาพลงัปญัญาในองคป์ระกอบการคดิวจิารณญาณ ไดแ้ก่ 

 

(1) การใช้คาํถามและฝึกให้นักเรียนตัง้คาํถาม 

“การพฒันาการคดิวจิารณญาณจะใชก้ารตัง้คาํถามกระตุน้ความคดิใหน้กัเรยีนไดฝึ้กคดิ เพือ่
หาความสมัพนัธ ์หรอืคดิเปรยีบเทยีบ ตวัอย่างคําถามเช่น นักเรยีนคดิว่าระบบหายใจของสตัวท์ัง้ 4 
ชนิด คอื ปลา นก กบ ตัก๊แตน เหมอืนกนัหรอืแตกต่างกนัอยา่งไร  นอกจากน้ีจะใหท้าํงานกลุ่มใหเ้ดก็
แต่ละกลุ่มคิดตัง้คําถามและให้เพือ่นกลุ่มอืน่ตอบคําถาม”(ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
โรงเรยีนสามเสนนอก.สมัภาษณ์ 29 กรกฎาคม 2548) 

 “การพฒันาการคดิวจิารณญาณจะใชเ้ทคนิคการตัง้คาํถามเป็นสว่นใหญ่เพือ่ใหน้กัเรยีนตอบ
และนําคาํถามไปคน้ควา้เพิม่เตมิในการนําไปทาํโครงงานต่าง ๆ นอกจากน้ียงัใหน้กัเรยีนฝึกถามหรอื
เขยีนคําถามทีส่นใจอยากจะถาม”(ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2 โรงเรียนเคหะชุมชน
ลาดกระบงั.สมัภาษณ์ 29 พฤศจกิายน 2548) 

 

(2) เทคนิคการระดมสมอง 
“การพฒันาการคิดวิจารณญาณจะใช้การระดมสมอง ช่วยกันคิด วางแผน และออกมา

รายงาน” (ครูกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์1 โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั.สมัภาษณ์ 29 
พฤศจกิายน 2548) 
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(3) การทาํโครงงาน 
“ในการพฒันาการคิดวิจารณญาณจะให้นักเรียนทําโครงงาน มีใบกิจกรรมทีเ่น้นการคิด

วเิคราะหเ์พือ่พฒันาการคดิวจิารณญาณ การทําโครงงานจะช่วยใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาการคดิทัง้การคดิ
วิจารณญาณและการคิดแก้ปญัหา ในการทําโครงงานจะให้ทํางานเป็นกลุ่ม มีการระดมสมอง 
วางแผนและทําการทดลอง สงัเกต เปรยีบเทยีบ รวบรวมขอ้มลู ร่วมอภปิรายและสรุปผลการทดลอง 
ทกัษะย่อย ๆ เหล่าน้ีเป็นส่วนหนึง่ของการคดิวจิารณญาณ” (ครูกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์2  
โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั สมัภาษณ์ 29 พฤศจกิายน 2548) 

 

(4) ใช้การอภิปรายกลุ่ม 
“ครจูะใหน้กัเรยีนวเิคราะหข์ ัน้ตอนการทาํโครงงานและรว่มกนัอภปิรายถงึประโยชน์ของการ

วางแผนอย่างเป็นระบบ” (ครูกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์2 โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั.
สมัภาษณ์ 29 พฤศจกิายน 2548) 

“ในการสอนจะให้นักเรยีนได้สํารวจ สงัเกต อภิปรายร่วมกนัและสรุปผลการสํารวจทีไ่ด้
ค้นพบ” (ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบงั.สมัภาษณ์ 29 
พฤศจกิายน 2548) 

จากขอ้มูลขา้งต้น สรุปได้ว่า กจิกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใช้ในการพฒันาการคดิ
วจิารณญาณในกลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ ได้แก่ (1) การใช้คําถามและฝึกให้นักเรยีนตัง้
คาํถาม (2) เทคนิคการระดมสมอง (3) การทาํโครงงานและ (4) การอภปิรายกลุ่ม 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตรพ์บว่า กจิกรรมและเทคนิคการสอนทีนํ่ามาใชใ้นการพฒันาพลงัปญัญาในองคป์ระกอบ
การคดิวจิารณญาณ ไดแ้ก่ 

 

(1) การใช้คาํถามกระตุ้นความคิดเพ่ือฝึกการวิเคราะห ์

“ในการพฒันาการคิดวิจารณญาณจะใช้คําถามให้มากขึ้นเพือ่ฝึกให้เด็กได้คิด ได้สงัเกต
พิจารณาและคิดไตร่ตรองโจทย์ปญัหาทางคณิตศาสตร์ (ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
โรงเรยีนสามเสนนอก.สมัภาษณ์ 22 พฤศจกิายน 2548)  นอกจากน้ีครจูะใชค้ําถามกระตุน้ความคดิ
ของนักเรยีนโดยครจูะวาดรปูมุมทีม่ขีนาดเท่ากนั 1 คู่แลว้ถามนักเรยีนว่า 2 มุมน้ีเท่ากนัหรอืไม่ และ
นักเรยีนทราบไดอ้ย่างไร ใหน้ักเรยีนแต่ละคนสงัเกตและพจิารณาอย่างรอบคอบ”(ครูกลุ่มสาระการ
เรยีนรูค้ณติศาสตร ์โรงเรยีนสามเสนนอก.แผนการจดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร)์ 

 “ ในการตัง้คาํถามเพือ่ฝึกใหน้กัเรยีนมกีารคดิวจิารณญาณจะถามคาํถามจาํพวก “ทาํไม”และ 
“อยา่งไร”เพือ่ใหน้ักเรยีนไดฝึ้กการคดิวเิคราะห ์หาเหตุผลในการตอบคําถาม เช่น ในการจดักจิกรรม
ในแผนการจดัการเรียนรู้จะมีการตัง้คําถามถามว่า การหาตัวประกอบแตกต่างจากการแยกตัว
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 (2) การฝึกให้นักเรียนวิเคราะหโ์จทยแ์ละฝึกการสงัเกตข้อมลูอย่างรอบคอบ 

“ในแผนการจดัการเรยีนรู้ การสอนเพือ่พฒันาการคิดวิจารณญาณจะให้นักเรยีนฝึกการ
สงัเกตและพจิารณาอย่างรอบคอบในแต่ละภาพ  ภาพลกัษณะใดทีมุ่มแยง้มขีนาดเท่ากนัและภาพ
ลกัษณะใดทีมุ่มแยง้มขีนาดไม่เท่ากนั” (ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์โรงเรยีนสามเสนนอก.
แผนการจดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร.์) 

 “ในการพฒันาการคดิวจิารณญาณ  วธิกีารหนึง่คอืจะสอนโดยใหน้กัเรยีนวเิคราะหโ์จทย ์ ครู
จะสอนใหท้ัง้ทําตามขัน้ตอนและใช้วธิลีดั มทีางเลอืกใหน้ักเรยีนว่าจะเลอืกวธิีไหน วธิีไหนด/ีไม่ดี
อยา่งไร นกัเรยีนบางคนสามารถเลอืกได ้แต่บางคนไมส่ามารถประยุกต ์ตอ้งรอใหค้รบูอกนอกจากน้ี
ในการสอนเพือ่พฒันาการคดิวจิารณญาณจะใหน้ักเรยีนฝึกการสงัเกตและตอบคําถามของคร”ู (ครู
กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั.สมัภาษณ์ 29 พฤศจกิายน 2548) 

 

(3) ใช้การอภิปรายกลุ่ม 

 “ในการสอนครแูละนกัเรยีนจะรว่มกนัอภปิรายเพือ่ใหไ้ดข้อ้สรุปในการหาคาํตอบ มกีารสรุป
หลกัเกณฑ์ในการหาคําตอบร่วมกนั” (ครูกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ โรงเรยีนสามเสนนอก.
แผนการจดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร)์ 

“การสอนเพือ่ฝึกใหน้ักเรยีนคดิวจิารณญาณจะเปลีย่นจากเดมิทีค่รเูป็นผูบ้รรยายอธบิายคน
เดยีว เป็นใหน้ักเรยีนร่วมอภปิราย วเิคราะห ์เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดม้โีอกาสวเิคราะห ์แสดงความ
คดิเหน็ในทุก ๆ เรือ่งทีส่ามารถทําได้ โดยครูจะเป็นผู้นําอภิปรายและคอยป้อนคําถามในกรณีที ่
นักเรยีนไม่เขา้ใจ” (ครูกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั.สมัภาษณ์ 
29 พฤศจกิายน 2548) 

จากขอ้มูลขา้งต้น สรุปได้ว่า กจิกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใช้ในการพฒันาการคดิ
วจิารณญาณในกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ไดแ้ก่ (1) การใชค้าํถามกระตุน้ความคดิเพื่อฝึกการ
วเิคราะห ์(2)การฝึกใหน้ักเรยีนวเิคราะหโ์จทยแ์ละฝึกการสงัเกตขอ้มูลอย่างรอบคอบ และ (3)การ
อภปิรายกลุ่ม 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

จากการสมัภาษณ์และวเิคราะห์แผนการจดัการเรยีนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้สงัคม
ศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมพบว่า กจิกรรมและเทคนิคการสอนทีนํ่ามาใชใ้นการพฒันาพลงัปญัญา
ในองคป์ระกอบการคดิวจิารณญาณ ไดแ้ก่ 
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 (1) การใช้คาํถามกระตุ้นให้นักเรียนคิดและฝึกให้นักเรียนตัง้คาํถาม 

“ ในการพฒันาการคดิวจิารณญาณจะใชค้ําถามกระตุน้ใหน้ักเรยีนคดิหาคาํตอบพรอ้มแสดง
ความคดิเหน็ต่าง ๆ  เชน่ คดิหาวธิกีารมสีว่นรว่มในการปกครองระบอบประชาธปิไตย  (ครกูลุ่มสาระ
การเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรยีนสามเสนนอก.แผนการจดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระ
การเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม) และจะใชค้าํถามเพือ่ใหน้กัเรยีนสามารถเปรยีบเทยีบ
ความเหมอืนและความแตกต่างของวฒันธรรมในแต่ละภาค” (ครูกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 
ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรยีนสามเสนนอก.สมัภาษณ์ 18 สงิหาคม 2548) นอกจากน้ีจะใหน้กัเรยีน
ฝึกตัง้คําถามซกัถามโดยใหก้ลุ่มทีร่ายงานเป็นผูต้อบ”(ครูกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม โรงเรยีนสามเสนนอก.สมัภาษณ์ 18 สงิหาคม 2548) 

 

(2) ใช้การอภิปรายกลุ่ม 
“ในแผนการจดัการเรยีนรูจ้ะมกีารจดัใหค้รแูละนกัเรยีนรว่มกนัอภปิรายเพือ่สรุปเน้ือหาเรือ่ง

ทีส่อน เช่น เรือ่งพธิกีรรม ศาสนา ใหน้ักเรยีนวเิคราะหค์ุณค่าของหลกัธรรมในการอยู่ร่วมกนั”(ครู
กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรยีนสามเสนนอก.แผนการจดัการเรยีนรู้
กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม) 

 

(3) ใช้การแสดงบทบาทสมมติ 
“ในกจิกรรมการสอนบางหน่วยสามารถพฒันาการคดิวจิารณญาณโดยใชก้ารแสดงบทบาท

สมมต ิเช่น กจิกรรมเน้ือหาทีส่อนเป็นเรือ่งของการเลอืกตัง้กจ็ะใหน้กัเรยีนทาํกจิกรรม เลอืกหวัหน้า
หอ้ง ใหเ้พือ่นเสนอชือ่เพือ่นในหอ้งและใหเ้พือ่นทีถู่กเสนอชือ่ขึ้นมาแสดงวสิยัทศัน์  เพือ่เป็นขอ้มลูให้
นักเรยีนในหอ้งพจิารณาว่าจะเลอืกใครเป็นหวัหน้าและเพราะเหตุใดจงึเลอืกคนคนน้ี มเีหตุผลใดใน
การตดัสนิใจ วธิกีารน้ีจะทําใหเ้ดก็ได้ฝึกคดิและรู้จกัใช้เหตุผลในการตดัสนิใจ”  (ครูกลุ่มสาระการ
เรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรยีนสามเสนนอก.สมัภาษณ์ 18 สงิหาคม 2548) 

จากขอ้มูลขา้งต้น สรุปได้ว่า กจิกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใช้ในการพฒันาการคดิ
วจิารณญาณในกลุ่มสาระการเรยีนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมได้แก่ (1) การใช้คําถาม
กระตุน้ใหน้ักเรยีนคดิและฝึกใหน้ักเรยีนตัง้คําถาม (2) การใชก้ารอภปิรายกลุ่ม และ (3) การใชก้าร
แสดงบทบาทสมมต ิ

จะเหน็ไดว้า่ กจิกรรมและเทคนิคการสอนเพือ่พฒันาการคดิวจิารณญาณใน 5 กลุ่มสาระการ
เรยีนรู้ขา้งต้นจะมเีทคนิคที่เหมอืนและแตกต่างกนับ้าง โดยกิจกรรมและเทคนิคการสอนที่ได้ถูก
นํามาใช้ในการพฒันาการคิดวิจารณญาณ ได้แก่ การใช้คําถามกระตุ้นให้นักเรยีนคิดและฝึกให้
นักเรยีนตัง้คําถาม การใชก้ารอภปิรายกลุ่ม  การใชก้ารแสดงบทบาทสมมต ิการใชเ้ทคนิคเขยีนผงั
ความคิด การใช้การเล่นเกม การใช้เทคนิคการระดมสมอง การทําโครงงาน การฝึกให้นักเรยีน
วเิคราะหโ์จทยแ์ละฝึกการสงัเกตอยา่งรอบคอบ และการสรา้งบทเรยีนเล่มเลก็ ดงัปรากฏในตาราง 2  
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ตาราง 2 กจิกรรมและเทคนิคการสอนเพือ่พฒันาการคดิวจิารณญาณ 

 

กิจกรรมและเทคนิค กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษา 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
คณิต 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การสอนเพ่ือพฒันา 

การคิดวิจารณญาณ 

ต่างประเทศ ศาสตร ์

การใช้คําถามกระตุ้นให้
นั ก เ รี ย น คิ ด แ ล ะ ฝึ ก ใ ห้
นกัเรยีนตัง้คาํถาม 

     

การใชก้ารอภปิรายกลุ่ม      

     การใช้การแสดงบทบาท
สมมต ิ

     การ ใช้ เ ทค นิค เขียนผัง
ความคดิ 

     การใชก้ารเล่นเกม 

     การใช้เทคนิคการระดม
สมอง 

     การทาํโครงงาน 

     การฝึกใหน้กัเรยีนวเิคราะห์
โจทย์และฝึกการสังเกต
อยา่งรอบคอบ 

     การสรา้งบทเรยีนเล่มเลก็ 
 
จากตาราง 2 จะเหน็ไดว้่า กจิกรรมและเทคนิคการสอนทีไ่ดถู้กนํามาใชใ้นการพฒันาการคดิ

วจิารณญาณมากทีส่ดุและถูกนํามาใชท้ัง้ 5 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้คอื การใชค้าํถามกระตุน้ใหน้กัเรยีน
คดิและฝึกใหน้ักเรยีนตัง้คําถาม และ การใชก้ารอภปิรายกลุ่ม  รองลงมาอนัดบั 2 คอื การใช้การ
แสดงบทบาทสมมต ิอนัดบั 3 ม ี6 วธิ ีคอื การใชเ้ทคนิคเขยีนผงัความคดิ การใชก้ารเล่นเกม การใช้
เทคนิคการระดมสมอง การทําโครงงาน การฝึกใหน้ักเรยีนวเิคราะหโ์จทยแ์ละฝึกการสงัเกตอย่าง
รอบคอบ และการสรา้งบทเรยีนเล่มเลก็   

  

2. การคิดแก้ปัญหา  
กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใช้ในการพฒันาพลงัปญัญาในองค์ประกอบการคิด

แกป้ญัหาของ 5 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย             
จากการสมัภาษณ์และการวิเคราะห์แผนการจดัการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย พบว่า กจิกรรมและเทคนิคการสอนทีนํ่ามาใชใ้นการพฒันาพลงัปญัญาในองคป์ระกอบ
การคดิแกป้ญัหา ไดแ้ก่  
 
 (1) การนําสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหามาให้นักเรียนฝึกคิดแก้ปัญหา 

 “วธิกีารพฒันาการคดิแกป้ญัหาจะนําสถานการณ์ขา่วมาพดูคุยกบันกัเรยีนแลว้ตัง้คาํถามกบั
นักเรยีนว่าปญัหาคอือะไร  สาเหตุเกดิมาจากอะไรและจะมแีนวทางการแก้ไขปญัหาไดอ้ย่างไร ให้
นักเรยีนร่วมกนัเสนอแนวทางแก้ไขปญัหา”  (ครูกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย โรงเรยีนสามเสน
นอก.สมัภาษณ์.22 พฤศจกิายน  2548) 

 “ในการพฒันาการคดิแก้ปญัหาจะหยบิยกสถานการณ์ทีเ่ป็นปญัหาขึ้นมาเพือ่ฝึกใหเ้ดก็คดิ
แก้ปญัหา” (ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง.สมัภาษณ์ 29 
พฤศจกิายน 2548) 

 

 (2)มอบหมายงานและให้สรปุปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา 

 “การพฒันาการคดิแก้ปญัหาจะมทีัง้การมอบหมายใหท้ํางานกลุ่มและงานเดีย่ว  กรณีงาน
เดีย่วหากใหท้ํารายงาน ในตอนทา้ยรายงานจะใหน้ักเรยีนเขยีนปญัหาทีพ่บในการทํารายงานและ
เขยีนวธิกีารแกป้ญัหานัน้  ในสว่นของการทาํงานกลุ่มจะใหน้กัเรยีนคดิวางแผนการทาํงาน  พรอ้มทัง้
ระบุปญัหาทีพ่บในการทาํงานและบอกแนวทางแกไ้ขปญัหาของแต่ละกลุ่ม” (ครกูลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาไทย โรงเรยีนสามเสนนอก.แผนการจดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย) 

จากขอ้มูลขา้งต้น สรุปได้ว่า กจิกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใช้ในการพฒันาการคดิ
แกป้ญัหาในกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ไดแ้ก่ (1) การนําสถานการณ์ทีเ่ป็นปญัหามาใหน้กัเรยีน
ฝึกคดิ และ (2) การมอบหมายงานและใหส้รปุปญัหาและแนวทางการแกป้ญัหา 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

จากการสมัภาษณ์ ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ พบวา่ กจิกรรมและเทคนิคการ
สอนทีนํ่ามาใชใ้นการพฒันาพลงัปญัญาในองคป์ระกอบการคดิแกป้ญัหา ไดแ้ก่  
 

(1) การใช้คาํถาม 

“ในการสอนการคดิแกป้ญัหาจะใชค้ําถามเพือ่ใหน้ักเรยีนคดิวเิคราะห ์ครูจะใชค้ําถามฝึกให้
เดก็คดิตามและหาวธิแีก้ปญัหาด้วยตนเอง  การใช้คําถามนําจะกระตุ้นความคดิของนักเรยีนเป็น
อยา่งมาก จะช่วยนกัเรยีนทีย่งัไมก่ลา้แสดงความคดิเหน็” (ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ 
โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั.สมัภาษณ์ 29 พฤศจกิายน 2548) 
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(2) การฝึกให้นักเรียนช่วยเหลือตนเอง คิดแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยครเูป็นผูช้ี้แนะแนวทาง 
“ในการพฒันาการคดิแกป้ญัหา จะฝึกใหเ้ดก็คดิแกป้ญัหาดว้ยตนเองก่อนทีจ่ะเฉลยคําตอบ

โดยครูไม่บอกคําตอบ ตอ้งฝึกใหน้ักเรยีนรูจ้กัคน้ควา้หาคําตอบดว้ยตนเอง  นักเรยีนจะเริม่เรยีนรู้
แหล่งขอ้มลูในการหาคาํตอบ รูจ้กัแกป้ญัหาดว้ยตนเอง เชน่ เมือ่นกัเรยีนมาขอความชว่ยเหลอืในการ
ถามความหมายของคําศพัท์ แทนทีค่รูจะบอกใหท้นัทกี็จะให้นักเรยีนรูจ้กัค้นคว้าด้วยตนเองโดย
แนะนําแหล่งขอ้มูลในการไปคน้ควา้ ใหน้ักเรยีนรูจ้กัแก้ปญัหาดว้ยตนเองซึง่จะทําใหน้ักเรยีนเกดิ
ความภาคภูมิใจในผลงาน” (ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเคหะชุมชน
ลาดกระบงั.สมัภาษณ์ 29 พฤศจกิายน 2548) 

จากขอ้มูลขา้งต้น สรุปได้ว่า กจิกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใช้ในการพฒันาการคดิ
แก้ปญัหาในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ (1) การใช้คําถาม และ (2)การฝึกให้
นกัเรยีนชว่ยเหลอืตนเอง คดิแกป้ญัหาดว้ยตนเองโดยครเูป็นผูช้ีแ้นะแนวทาง 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตรพ์บว่า กจิกรรมและเทคนิคการสอนทีนํ่ามาใชใ้นการพฒันาพลงัปญัญาในองคป์ระกอบ
การคดิแกป้ญัหา คอื 
 

(1) การทาํโครงงาน 
“ในการพฒันาการคดิแกป้ญัหาจะใหน้ักเรยีนทําโครงงานซึง่เป็นงานกลุ่ม  โครงงานจะเป็น

กจิกรรมทีเ่ดก็ต้องคดิเอง ทําเอง ตลอดการทําโครงงานเดก็จะพบปญัหาอุปสรรค การพบปญัหาจะ
ทําให้เขาได้เรยีนรู้การหาแนวทางในการแก้ปญัหา มกีารคดิหาทางออกในการแก้ปญัหา การใช้
โครงงานยงัช่วยพฒันาพลงัปญัญาได้ในหลายองค์ประกอบด้วย นอกเหนือจากการพฒันา
ความสามารถทางการคดิ” (ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์2 โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั.
สมัภาษณ์ 29 พฤศจกิายน 2548) 

 

(2) การนําสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหามาให้นักเรียนฝึกคิด 
กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรจ์ะพฒันาการคดิแกป้ญัหาไดม้ากเพราะธรรมชาตขิองวชิา “

น้ีจะเน้นทกัษะดา้นน้ี สําหรบัการสอนเพือ่พฒันาการคดิแกป้ญัหา  ในการสอนจะมกีารยกตวัอย่าง
ปญัหาหรอืสถานการณ์มาใหน้ักเรยีนคดิแก้ปญัหา คดิแก้ไขหาแนวทางแก้ไข” (ครูกลุ่มสาระการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์2 โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั.สมัภาษณ์ 29 พฤศจกิายน 2548) 
 “ในแผนการจดัการเรยีนรู ้กจิกรรมการสอนเพือ่พฒันาการคดิแกป้ญัหาจะใหน้ักเรยีนศกึษา
คน้คว้า ระดมสมองและอภปิรายในกลุ่มในหวัขอ้เกีย่วกบัปญัหามลพษิทางน้ํา ทางอากาศและหา
สาเหตุของปญัหา ผลกระทบวธิกีารลดและป้องกนัมลพษิ” (ครูกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์1 
โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั.แผนการจดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร)์ 
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(3) การใช้คาํถาม 
ในแผนการจดัการเรยีนรู ้กจิกรรมการสอนเพือ่พฒันาการคดิแกป้ญัหา ครจูะตัง้คาํถามและ “

ใหน้กัเรยีนหาสาเหตุ และใหห้าวธิกีารแกไ้ขหรอืป้องกนัปญัหา เช่น การสอนเรือ่งผลของสารเสพตดิ
ทีม่ต่ีอการทาํงานของระบบต่าง ๆ ในรา่งกายมนุษย ์ครจูะใหน้กัเรยีนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 4-5 คน แลว้
ทําการศกึษาคน้ควา้เกบ็ขอ้มูล หาสาเหตุของการตดิสารเสพตดิ โทษของสารเสพตดิและหาวธิกีาร
ป้องกนัการติดสารเสพติด” (ครูกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ โรงเรยีนสามเสนนอก.แผนการ
จดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร)์ 

จากขอ้มูลขา้งต้น สรุปได้ว่า กจิกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใช้ในการพฒันาการคดิ
แกป้ญัหาในวชิาภาษาวทิยาศาสตร ์ไดแ้ก่ (1) การทําโครงงาน (2) การนําสถานการณ์ทีเ่ป็นปญัหา
มาใหน้กัเรยีนฝึกคดิและ (3) การใชค้าํถาม  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร ์พบว่า กจิกรรมและเทคนิคการสอนทีนํ่ามาใชใ้นการพฒันาพลงัปญัญาในองคป์ระกอบ
การคดิแกป้ญัหา ไดแ้ก่  
 

(1) การนําสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหามาให้นักเรียนฝึกคิด 

“ในการพฒันาการคดิแกป้ญัหา ครูจะยกสถานการณ์ตวัอย่างขึ้นมาแลว้ใหน้ักเรยีนช่วยกนั
คดิแก้ปญัหา” (ครูกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั.สมัภาษณ์ 29 
พฤศจกิายน 2548) 

 

(2) การใช้คาํถามฝึกแก้โจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร ์

“ในแผนการจดัการเรยีนรู ้กจิกรรมทีใ่ชใ้นการฝึกการคดิแกป้ญัหา  ครจูะใหโ้จทยแ์ผนภาพ
และจากแผนภาพจะให้นักเรียนช่วยกนัระบุปญัหาและหาแนวทางในการหาคําตอบว่าจะทําได้
อย่างไร ใหน้ักเรยีนหาแนวทางในการแกป้ญัหาโจทยท์างคณิตศาสตร ์ นอกจากน้ีจะใชก้ารใหโ้จทย์
ปญัหาบนกระดาน ใหน้ักเรยีนช่วยกนัอ่านโจทย ์1 รอบและครตูัง้คาํถามว่าโจทยก์ําหนดอะไร โจทย์
ตอ้งการทราบอะไรและจะมแีนวทางในการแกโ้จทยป์ญัหาไดอ้ยา่งไรหรอืในการสอนเรือ่งเสน้ขนาน 
ครจูะใหน้กัเรยีนรว่มกนัอธบิายว่าเสน้ตรงทีค่รกูําหนดใหข้นานกนัหรอืไม ่ขนานกนัอย่างไรและมวีธิี
ตรวจสอบอยา่งไร” (ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์โรงเรยีนสามเสนนอก.แผนการจดัการเรยีนรู้
กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร)์ 

“ในแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมทีใ่ช้ในการฝึกคิดแก้ปญัหาจะใช้โจทย์ปญัหาทาง
คณิตศาสตร ์ โดยครูจะใชค้ําถามกระตุ้นความคดิของนักเรยีนและใหน้ักเรยีนแสดงวธิทีํา”(ครูกลุ่ม
สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั.แผนการจดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการ
เรยีนรูค้ณติศาสตร)์ 
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 (3) การมอบหมายงานและให้สรปุปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา 

  “ในการพฒันาการคดิแกป้ญัหา เมือ่มอบหมายงานใหน้กัเรยีนทาํจะสอบถามในภายหลงัให้
นักเรยีนบอกถงึปญัหาในการหาคําตอบว่ามอีะไรบา้งและนักเรยีนมแีนวทางในการหาคําตอบอย่าง
รวดเรว็ไดอ้ยา่งไร” (ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์โรงเรยีนสามเสนนอก.แผนการจดัการเรยีนรู้
กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร)์ 

จากขอ้มูลขา้งต้น สรุปได้ว่า กจิกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใช้ในการพฒันาการคดิ
แก้ปญัหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่ (1) การนําสถานการณ์ที่เป็นปญัหามาให้
นักเรยีนฝึกคดิ  (2) การใชค้ําถามฝึกแกโ้จทยป์ญัหาทางคณิตศาสตร ์และ (3) การมอบหมายงาน
และใหส้รปุปญัหาและแนวทางการแกป้ญัหา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
จากการวิเคราะห์แผนการจดัการเรยีนรู้ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม พบว่า  กจิกรรมและเทคนิคการสอนทีนํ่ามาใชใ้นการพฒันาพลงัปญัญาในองคป์ระกอบ
การคดิแกป้ญัหา ไดแ้ก่  
 

(1) การนําสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหามาให้นักเรียนฝึกคิด 
“ในแผนการจดัการเรยีนรู ้การพฒันาการคดิแกป้ญัหา ครจูะนําภาพอุบตัเิหตุการจราจรทาง

บกจากหนังสอืพมิพ์มาให้นักเรยีนดู ใหน้ักเรยีนเขา้กลุ่มและให้นําเสนอปญัหาทีพ่บในภาพ  ระบุ
สาเหตุของปญัหาและใหค้ดิหาวธิกีารป้องกนัตลอดจนแกไ้ขปญัหาการจราจรทางบก  นอกจากน้ีใน
การสอนเรือ่งโบราณสถาน โบราณวตัถุจะฝึกใหน้ักเรยีนคดิหาวธิกีารป้องกนั คุม้ครองดูแลรกัษา
โบราณสถาน โบราณวตัถุ รกัษาสภาพแวดลอ้มทีม่อียู่ใหค้งอยู่ตลอดไป”  (ครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้
สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรยีนสามเสนนอก.แผนการจดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรู้
สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม) 

 

(2) การใช้คาํถาม 

“ในแผนการจดัการเรยีนรูจ้ะใชเ้ทคนิคการตัง้คําถามและใหน้ักเรยีนแสดงความคดิเหน็ใน
การหาวธิกีารดูแลรกัษาโบราณสถานและโบราณวตัถุ ใหน้ักเรยีนช่วยกนัคดิหาวธิป้ีองกนัคุม้ครอง
รกัษาสภาพแวดลอ้มใหค้งอยู่ตลอดไป” (ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
โรงเรยีนสามเสนนอก.แผนการจดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม) 

จากขอ้มลูขา้งตน้ สรปุไดว้า่ เทคนิคการสอนทีนํ่ามาใชใ้นการพฒันาการคดิแกป้ญัหาในกลุ่ม
สาระการเรยีนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมคอื (1) การนําสถานการณ์ที่เป็นปญัหามาให้
นกัเรยีนฝึกคดิ และ (2) การใชค้าํถาม 
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จะเหน็ไดว้า่ กจิกรรมและเทคนิคการสอนเพือ่พฒันาการคดิแกป้ญัหาในกลุ่มสาระการเรยีนรู้
ต่าง ๆ ขา้งต้นจะมเีทคนิคที่เหมอืนและแตกต่างกนับ้าง โดยกจิกรรมและเทคนิคการสอนที่ได้ถูก
นํามาใชใ้นการพฒันาการคดิแกป้ญัหา ไดแ้ก่ การนําสถานการณ์ทีเ่ป็นปญัหามาใหน้ักเรยีนฝึกคดิ 
การใชค้ําถาม การมอบหมายงานและใหส้รุปปญัหาและแนวทางการแกป้ญัหา การทําโครงงานและ
การฝึกใหน้ักเรยีนช่วยเหลอืตนเอง คดิแกป้ญัหาดว้ยตนเองโดยครเูป็นผูช้ีแ้นะแนวทาง  ดงัปรากฏ
ในตาราง 3  

 
ตาราง 3 กจิกรรมและเทคนิคการสอนเพือ่พฒันาการคดิแกป้ญัหา 

กิจกรรมและเทคนิค กลุ่มสาระ
การ
เรียนรู้

ภาษาไทย 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษา 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยา 

กลุ่มสาระ
การ
เรียนรู้
คณิต 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การสอนเพ่ือพฒันา 
การคิดแก้ปัญหา 

ต่าง ศาสตร ์

ประเทศ ศาสตร ์

 

     การนําสถานการณ์ทีเ่ป็น
ปญัหามาใหน้กัเรยีนฝึกคดิ 

     การใชค้าํถาม 

     การมอบหมายงานและให้
สรปุปญัหาและแนวทางการ
แกป้ญัหา 

     การทาํโครงงาน 

     การฝึกใหน้กัเรยีนชว่ยเหลอื
ตนเอง คดิแกป้ญัหาดว้ย
ตนเองโดยครเูป็นผูช้ีแ้นะ
แนวทาง 

 
จากตาราง 3 จะเหน็ไดว้่า กจิกรรมและเทคนิคการสอนทีไ่ดถู้กนํามาใชใ้นการพฒันาการคดิ

แก้ปญัหามากที่สุดม ี2 วิธีคือ การนําสถานการณ์ที่เป็นปญัหามาให้นักเรยีนฝึกคิด และ การใช้
คําถาม รองลงมาอนัดบั 2 คือ การมอบหมายงานและให้สรุปปญัหาและแนวทางการแก้ปญัหา 
อนัดบั 3 ม ี2 วธิี คอื การทําโครงงานและการฝึกให้นักเรยีนช่วยเหลือตนเอง คดิแก้ปญัหาด้วย
ตนเองโดยครเูป็นผูช้ีแ้นะแนวทาง 
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การบริโภคด้วยปัญญา 3. 
กจิกรรมและเทคนิคการสอนทีนํ่ามาใชใ้นการพฒันาพลงัปญัญาในองคป์ระกอบการบรโิภค

ดว้ยปญัญาของ 5 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
จากการสมัภาษณ์ครูกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย พบว่า กจิกรรมและเทคนิคการสอนที่

นํามาใชใ้นการพฒันาพลงัปญัญาในองคป์ระกอบการบรโิภคดว้ยปญัญา คอื  
 

การใช้คาํถามเพ่ือให้ฝึกคิดและตดัสินใจ 

 “ในการพฒันาการบริโภคด้วยปญัญาจะสอนสอดแทรกเข้าไปในเน้ือหา เช่น การสอน
เกีย่วกบัเรือ่งสิง่ศกัดิส์ทิธิต่์าง ๆ จะมกีารตัง้คําถามนักเรยีนว่าเชือ่หรอืไม่ เพราะอะไรและจะสอน
นักเรยีนใหรู้จ้กัใชเ้หตุผลในการเลอืกรบัสิง่ต่าง ๆ” (ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย โรงเรยีนสาม
เสนนอก.สมัภาษณ์ 22 พฤศจกิายน 2548) 

สรุปไดว้่า เทคนิคการสอนที่นํามาใชใ้นการพฒันาการบรโิภคดว้ยปญัญาในกลุ่มสาระการ
เรยีนรูภ้าษาไทย คอื การใชค้าํถามเพือ่ใหฝึ้กคดิและตดัสนิใจ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  พบว่า กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใช้ในการพฒันาพลังปญัญาใน
องคป์ระกอบการบรโิภคดว้ยปญัญา  คอื 
 

(1) การใช้คาํถามเพ่ือให้ฝึกคิดและตดัสินใจ 
 “ในแผนจดัการเรยีนรู ้การพฒันาการบรโิภคดว้ยปญัญาจะใชก้ารถามคําถามเพือ่ใหเ้ดก็ได้
คดิเช่น การสอนเรือ่งของอาหาร ผกั ผลไม ้จะถามนักเรยีนว่า เครือ่งดืม่ทีน่ักเรยีนรูจ้กัมอีะไรบ้าง 
ชนิดใดมปีระโยชน์และไม่มปีระโยชน์ต่อร่างกายของเราพรอ้มใหเ้หตุผล หรอือาจจะตัง้คาํถามว่ามื้อ
เช้านักเรยีนรบัประทานอะไรบ้างและอาหารทีร่บัประทานให้ประโยชน์อะไรบ้างแก่นักเรยีน หรอื
อาจจะตัง้คําถามว่า นักเรยีนเลือกซื้อสนิค้าอย่างไร พจิารณาจากอะไร (ครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ โรงเรยีนสามเสนนอก.แผนจดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ)  

“การพฒันาการบรโิภคดว้ยปญัญาจะใชว้ธิกีารหยบิยกสถานการณ์มาตัง้คาํถามถามนกัเรยีน 
เช่น เรือ่งของการตดัสนิใจเลอืกซื้อของ การใชเ้วลาว่างจะมวีธิกีารอย่างไรในการตดัสนิซึง่เรือ่งบาง
เรือ่งอาจไม่ได้อยู่ในเน้ือหาวิชาแต่ก็สามารถนํามาสอนสอดแทรกได้” (ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั.สมัภาษณ์ 29 พฤศจกิายน 2548) 
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(2) การใช้การตัง้คาํถามเก่ียวกบัการนําไปใช้ 
“ในการสอนจะมกีารสอบถามนักเรยีนถงึหลกัการนําความรูท้ีไ่ดเ้รยีนในแต่ละชัว่โมงว่าจะ

นําไปใชใ้นสถานการณ์อืน่  ๆ ไดอ้ย่างไร” (ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ โรงเรยีนเคหะ
ชุมชนลาดกระบงั.สมัภาษณ์ 29 พฤศจกิายน 2548) 

จากขอ้มลูขา้งตน้ สรปุไดว้า่ กจิกรรมและเทคนิคการสอนทีนํ่ามาใชใ้นการพฒันาการบรโิภค
ดว้ยปญัญาในกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศคอื (1) การใชค้าํถามเพื่อใหฝึ้กคดิและตดัสนิใจ 
และ (2) การใชก้ารตัง้คาํถามเกีย่วกบัการนําไปใช ้
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
จากการสมัภาษณ์ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์พบวา่ กจิกรรมและเทคนิคการสอนที่

นํามาใชใ้นการพฒันาพลงัปญัญาในองคป์ระกอบการบรโิภคดว้ยปญัญา ไดแ้ก่ 
 

(1) การใช้คาํถามเพ่ือให้ฝึกคิดและตดัสินใจ 

“การพฒันาการบรโิภคดว้ยปญัญาในการสอนเรือ่งการเจรญิเตบิโตของรา่งกายมนุษย ์ ครจูะ
ตัง้คําถามกบันักเรยีนว่า อาหารแบบไหนมปีระโยชน์และอาหารแบบไหนไม่มปีระโยชน์ต่อร่างกาย
เพือ่ใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูว้า่การบรโิภคแบบใดจงึจะเป็นประโยชน์ต่อรา่งกาย”(ครกูลุ่มสาระการเรยีนรู้
วทิยาศาสตร ์โรงเรยีนสามเสนนอก.สมัภาษณ์ 22 พฤศจกิายน 2548) 

“การพฒันาการบรโิภคด้วยปญัญาจะใช้การถามคําถามโดยถามนักเรยีนว่า นักเรียนจะ
เลอืกใชอ้ย่างไร เช่น ในการทํากรอบรปู นอกจากจะใชไ้มไ้อศกรมีแลว้  ยงัจะใชว้สัดุใดทําไดอ้กี”(ครู
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ 1 โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั.สมัภาษณ์ 29 พฤศจิกายน 
2548) 

 

(2) การทาํโครงงาน 
 “การบริโภคด้วยปญัญาสามารถพัฒนาได้โดยให้นักเรียนทําโครงงาน  โดยในการ      

มอบหมายใหท้าํโครงงาน  ครจูะใหน้กัเรยีนคดิว่าการทาํโครงงานวทิยาศาสตรแ์ต่ละเรือ่งมปีระโยชน์ 
มคีุณค่าอย่างไรและจะนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนัได้อย่างไร” (ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร ์2  โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั.สมัภาษณ์ 29 พฤศจกิายน 2548) 

จากขอ้มลูขา้งตน้ สรปุไดว้า่ กจิกรรมและเทคนิคการสอนทีนํ่ามาใชใ้นการพฒันาการบรโิภค
ดว้ยปญัญาในกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ไดแ้ก่ (1) การใชค้ําถามเพื่อใหฝึ้กคดิและตดัสนิใจ 
และ (2) การทาํโครงงาน 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตรพ์บว่า กจิกรรมและเทคนิคการสอนทีนํ่ามาใชใ้นการพฒันาพลงัปญัญาในองคป์ระกอบ
การบรโิภคดว้ยปญัญา ไดแ้ก่ 
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(1) การยกตวัอย่างสถานการณ์แล้วให้นักเรียนตดัสินใจเลือก 

“การพฒันาการบรโิภคด้วยปญัญาอาจทําได้โดยครูให้ทางเลือกแก่นักเรียน ให้นักเรยีน 
ตดัสนิใจเลอืกว่าวธิใีดจะเป็นประโยชน์ต่อตวัเขาเองมากทีสุ่ด”(ครูกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั.สมัภาษณ์ 29 พฤศจกิายน 2548) 
 

 (2) ใช้การตัง้คาํถามในเร่ืองของการนําไปใช้ 

“ในแผนจดัการเรยีนรู ้การพฒันาการบรโิภคดว้ยปญัญาจะใชก้ารตัง้คาํถามนกัเรยีนเกีย่วกบั
เรือ่งทีเ่รยีน เช่น เรือ่งมุม ทศิ แผนผงั มาตราส่วนแลว้ถามว่าจะนําความรูเ้หล่าน้ีไปใชป้ระโยชน์ได้
อย่างไร  ครจูะใชค้ําถามใหน้ักเรยีนไดค้ดิว่าจะนําความรูท้ีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์ต่อไดอ้ย่างไร (ครูกลุ่ม
สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั แผนการจดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการ
เรยีนรูค้ณติศาสตร ์) 

“ในแผนจดัการเรยีนรู้การพฒันาการบรโิภคด้วยปญัญา ครูควรใช้การตัง้คําถามแล้วให้
นักเรียนอภิปรายว่าจะนําความรู้ทีไ่ด้จากการเรียนเช่น เรือ่ง มุม เส้นขนาน ไปใช้ประโยชน์ใน
ชวีติประจาํวนัไดอ้ย่างไร(ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์โรงเรยีนสามเสนนอก.แผนการจดัการ
เรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร)์ 

จากขอ้มลูขา้งตน้ สรปุไดว้า่ กจิกรรมและเทคนิคการสอนทีนํ่ามาใชใ้นการพฒันาการบรโิภค
ด้วยปญัญาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่ (1) การยกตัวอย่างสถานการณ์แล้วให้
นกัเรยีนตดัสนิใจเลอืก และ (2) การใชก้ารตัง้คาํถามในเรือ่งของการนําไปใช ้

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
จากการสมัภาษณ์ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมพบวา่ กจิกรรม 

และเทคนิคการสอนทีนํ่ามาใชใ้นการพฒันาพลงัปญัญาในองคป์ระกอบการบรโิภคดว้ยปญัญา ไดแ้ก่  
 
 (1) การยกตวัอย่างสถานการณ์แล้วให้นักเรียนตดัสินใจเลือก 

“ ในการพฒันาการบรโิภคด้วยปญัญา ครูจะจดัหาสถานการณ์ในชวีติประจําวนั เช่น การ
เลอืกซื้อของ การหยบิยกขา่วมาเล่าใหน้กัเรยีนฟงัและใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูแ้ละตดัสนิใจว่าจะเลอืกรบั
และนําไปใชไ้ดอ้ยา่งไร เรยีนรูป้ระโยชน์และโทษของแต่ละสิง่”  (ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 
ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรยีนสามเสนนอก.สมัภาษณ์ 18 สงิหาคม 2548) 

 

(2) การให้สาํรวจการใช้เงิน  

“ในการสอนเพือ่พฒันาการบรโิภคดว้ยปญัญาจะใหน้ักเรยีนไดส้ํารวจการใชเ้งนิประจําวนั
ของนักเรียนในแต่ละวนั” (ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียน      
สามเสนนอก.สมัภาษณ์ 18 สงิหาคม 2548) 
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จากขอ้มลูขา้งตน้ สรปุไดว้า่ กจิกรรมและเทคนิคการสอนทีนํ่ามาใชใ้นการพฒันาการบรโิภค
ด้วยปญัญาในกลุ่มสาระการเรยีนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ได้แก่ (1) การยกตวัอย่าง
สถานการณ์แลว้ใหน้กัเรยีนตดัสนิใจเลอืก และ (2) การใหส้าํรวจการใชเ้งนิ 

 

จะเหน็ไดว้่า กจิกรรมและเทคนิคการสอนเพื่อพฒันาการบรโิภคดว้ยปญัญาใน 5 กลุ่มสาระ
การเรยีนรูข้า้งตน้จะมเีทคนิคทีเ่หมอืนและแตกต่างกนับา้ง โดยกจิกรรมและเทคนิคการสอนทีไ่ดถู้ก
นํามาใชใ้นการพฒันาการบรโิภคดว้ยปญัญา ไดแ้ก่ การใชค้ําถามเพื่อใหฝึ้กคดิและตดัสนิใจ การ
ยกตวัอยา่งสถานการณ์แลว้ใหน้กัเรยีนตดัสนิใจเลอืก  การใชก้ารตัง้คาํถามในเรื่องของการนําไปใช ้
การทาํโครงงาน และการใหส้าํรวจการใชเ้งนิ ดงัปรากฏในตาราง 4  
 

ตาราง 4 กจิกรรมและเทคนิคการสอนเพือ่พฒันาการบรโิภคดว้ยปญัญา 
 

กลุ่มสาระ
การ
เรียนรู้
ภาษา 

กลุ่มสาระ
การ
เรียนรู้
วิทยา 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
คณิต 

กลุ่มสาระ   

กลุ่มสาระ
การ
เรียนรู้

ภาษาไทย 

กิจกรรมและเทคนิค การเรียนรู้
สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

 
ศาสตร ์การสอนเพ่ือพฒันา 

การบริโภคด้วยปัญญา ต่าง ศาสตร ์

ประเทศ  

     การใชค้าํถามเพือ่กระตุน้
ใหฝึ้กคดิและตดัสนิใจ 

     การยกตวัอยา่ง
สถานการณ์แลว้ให้
นกัเรยีนตดัสนิใจเลอืก 

     การใชก้ารตัง้คาํถามใน
เรือ่งของการนําไปใช ้

     การทาํโครงงาน 

     การใหส้าํรวจการใชเ้งนิ 
 
จากตาราง 4 จะเหน็ไดว้่า กจิกรรมและเทคนิคการสอนที่ไดถู้กนํามาใชใ้นการพฒันาการ

บรโิภคดว้ยปญัญามากทีส่ดุคอื การใชค้าํถามเพื่อกระตุน้ใหน้กัเรยีนไดฝึ้กคดิและตดัสนิใจ รองลงมา
อนัดบั 2 คอื การยกตวัอยา่งสถานการณ์แลว้ใหน้กัเรยีนตดัสนิใจเลอืก อนัดบั 3 ม ี3 วธิไีดแ้ก่การใช้
การตัง้คาํถามในเรือ่งของการนําไปใช ้การทาํโครงงานและการใหส้าํรวจการใชเ้งนิ  
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4. ความสขุใจ  
กจิกรรมและเทคนิคการสอนทีนํ่ามาใชใ้นการพฒันาพลงัปญัญาในองคป์ระกอบความสุขใจ 

ของ 5 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
จากการสมัภาษณ์และวเิคราะหแ์ผนการจดัการเรยีนรูข้องครกูลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 

พบวา่ กจิกรรมและเทคนิคการสอนทีนํ่ามาใชใ้นการพฒันาพลงัปญัญาในองคป์ระกอบความสขุใจ ไดแ้ก่ 

 

(1) การใช้เกมและเพลง 

 “ในการพฒันาความสุขใจจะใชก้ารเล่นเกม รอ้งเพลง การทาํกจิกรรมเขา้จงัหวะ เพือ่นําเขา้สู่
บทเรยีน เกมและเพลงทีเ่ตรยีมไวม้หีลากหลาย เช่น เกมใบค้ํา เกมบอลพษิ เป็นต้น ซึง่การใหเ้ล่น
เกมนอกจากจะใหค้วามสุขใจ ความสนุกสนานแลว้ บางเกม เช่น เกม 20 คําถามยงัช่วยพฒันาการ
คดิวจิารณญาณดว้ย นอกจากน้ีกจิกรรมบางสปัดาหก์จ็ะนําเพลงมาใชเ้พือ่ใหเ้ดก็รูส้กึผอ่นคลายก่อน
เขา้สู่บทเรยีน  มกีารสอนรอ้งเพลง “เพลงคําควบกลํ้า” “ เพลงคําสรรพนาม ”  “เพลงรกัการอ่าน” (ครู
กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย โรงเรยีนสามเสนนอก.สมัภาษณ์.22 พฤศจกิายน  2548) 

 

(2) การแสดงบทบาทสมมติ 

“ในเน้ือหาการเรยีนบางหน่วยจะเปิดโอกาสให้นักเรยีนได้ออกมาแสดงหน้าชัน้เรยีน ให้
นกัเรยีนแสดงบทบาทสมมตโิดยใหน้ักเรยีนแต่ละกลุ่มเลอืกเหตุการณ์ในเรือ่งราชาธริาช  ตอนสจัจะ
สมงิพระรามมา 1 เหตุการณ์ทีน่ักเรยีนชอบและสนใจเพือ่แสดงบทบาทสมมต ิ โดยทีน่ักเรยีนแต่ละ
กลุ่มจะมโีอกาสได้ออกมาแสดงบทบาทสมมติหน้าชัน้เรียน” (ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
โรงเรยีนสามเสนนอก.แผนการจดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย) 

 

 (3) การให้อิสระนักเรียนได้เลือกทาํส่ิงท่ีนักเรียนมีความชอบและความสนใจ 
“ในแผนการจดัการเรยีนรูจ้ะมกีจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสใหน้ักเรยีนไดเ้ลอืกทําในสิง่ทีต่นสนใจ 

เช่น ในการสอนเรือ่งโคลงโลกนิติ  หน่วยย่อยที ่4 เรือ่งการอ่านออกเสียง  ครูจะเปิดโอกาสให้
นักเรยีนเลอืกเน้ือหาในเรือ่งโคลงโลกนิต ิทัง้บทรอ้ยกรองและรอ้ยแกว้ทีช่อบ คดิว่าอ่านไดถู้กต้อง
และดทีีสุ่ดมาอ่านใหผู้ป้กครองประเมนิการอ่านและส่งครูในชัว่โมงต่อไป  นอกจากน้ีในเรือ่งมงคล
ชวีติ นมสัการสถานทีศ่กัดิส์ทิธิจ์ะเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนเลอืกบทความ/ขา่วทีน่กัเรยีนสนใจจากแหล่ง
เรยีนรูต่้าง ๆ มาศกึษา” (ครูกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย โรงเรยีนสามเสนนอก.แผนการจดัการ
เรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย) 
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 (4) การให้การเสริมแรง 

“ในการสอน ครูควรจะหมัน่ให้คําชมเชยและให้รางวลั  ส่วนในกลุ่มทีท่ําไม่ได้ ครูควรให้
กําลงัใจและขอใหน้ักเรยีนพยายามในครัง้ต่อไปและหากพบว่ามจุีดใดทีน่กัเรยีนทาํผดิพลาดกช็ี้แนะ
และใหแ้นวทางปรบัปรุงแกไ้ข” (ครูกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย โรงเรยีนสามเสนนอก.สมัภาษณ์ 
22 พฤศจกิายน 2548) 

 

(5) การจดัหากิจกรรมและส่ือประกอบการเรียนรู้ท่ีดึงดดูความสนใจ 
 “ในการสอนจะจดัหากจิกรรมและสือ่ทีด่งึดูดความสนใจของนักเรยีน มกีารนําภาพประกอบ
จากหนังสอืพมิพ ์นิตยสาร เดก็จะชอบสือ่ประเภทรูปภาพ และจะมกีารหานิทานมาอ่านใหน้ักเรยีน
ฟงั ซึง่นักเรยีนจะชอบ สนใจ มคีวามสุข” (ครูกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย โรงเรยีนเคหะชุมชน
ลาดกระบงั.สมัภาษณ์ 29 พฤศจกิายน 2548) 

จากขอ้มลูขา้งตน้ สรปุไดว้า่ กจิกรรมและเทคนิคการสอนทีนํ่ามาใชใ้นการพฒันาความสุขใจ
ในกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ไดแ้ก่ (1) การใชเ้กมและเพลง (2) การแสดงบทบาทสมมต ิ(3) 
การใหอ้สิระนักเรยีนได้เลอืกทําสิง่ที่นักเรยีนมคีวามชอบและความสนใจ (4) การใหก้ารเสรมิแรง 
และ (5) การจดัหากจิกรรมและสือ่ประกอบการเรยีนรูท้ีด่งึดดูความสนใจ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ พบว่า กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใช้ในการพฒันาพลังปญัญาใน
องคป์ระกอบความสขุใจ ไดแ้ก่  
 

(1) การใช้เกมและเพลง 
“การพฒันาความสุขใจจะใช้การเล่นเกมก่อนนําเข้าสู่บทเรียน (ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั.สมัภาษณ์ 29 พฤศจกิายน 2548) จะใหเ้ล่นเกม
ถามและตอบเกีย่วกบัทศิของสิง่ต่าง ๆ และมกีารเปิดเพลงให้นักเรยีนฟงัเช่น เพลง Are you 
sleeping? พรอ้มทัง้ใหเ้ดก็ปรบมอืและแสดงการเคลือ่นไหวท่าทางประกอบจงัหวะ” (ครูกลุ่มสาระ
การเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั. แผนการจดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการ
เรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ ) 

“ในแผนการจดัการเรียนรู้ การพฒันาความสุขใจจะให้นักเรียนเล่นเกม โดยให้นักเรียน
แบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม    แขง่ขนักนัเล่นเกมเตมิคาํในช่องว่าง  กลุ่มใดตอบถูกมากกว่าจะเป็นฝา่ยชนะ  
นอกจากน้ีในการสอนเรือ่ง Food and Drink ยงัมเีกมทายชือ่อาหารโดยครจูะกําหนดพยญัชนะบาง
ตวัมาให ้และใหน้กัเรยีนแบ่งกลุ่มผลดักนัทายตวัพยญัชนะทีเ่หลอื เช่น S_L_D =Saladนอกจากน้ียงั
มีการสอนให้นักเรียนฝึกร้องเพลงDaysและให้ใส่ท่าทางประกอบ” (ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนสามเสนนอก .แผนการจัดการเรียนรู้ก ลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ) 
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 (2) การสร้างบรรยากาศท่ีดีในการเรียน 
 “จะใชก้ารพูดคุยเป็นกนัเองกบันักเรยีน เน้นการมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รยีนกบัผูส้อนมาก

ขึ้น” (ครูกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ โรงเรยีนสามเสนนอก.สมัภาษณ์ 22 พฤศจกิายน 
2548) 

“ในการสอนครูจะใหค้วามเป็นกนัเอง ใหค้วามรกัและเมตตาเพือ่ใหเ้ดก็เกดิความไวว้างใจ 
กลา้จะเขา้มาพดูคุย ปรกึษากบัคร ูกลา้ซกัถาม” (ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ โรงเรยีน
เคหะชุมชนลาดกระบงั.สมัภาษณ์ 29 พฤศจกิายน 2548) 

 

(3) การแสดงบทบาทสมมติ 
“ในการพฒันาความสุขใจจะเปิดโอกาสใหน้ักเรยีนออกมาแสดงบทบาทสมมตหิน้าชัน้เรยีน 

เช่น แบ่งกลุ่มแสดงบทบาทสมมตใินการซื้อขายผลไม ้ และใหห้าอุปกรณ์ใกล้ตวัมาประกอบการ
แสดง” (ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ โรงเรยีนสามเสนนอก.สมัภาษณ์ 22 พฤศจกิายน 
2548) 

 

(4) การจดัหากิจกรรมและส่ือประกอบการเรียนการสอนท่ีดึงดดูความสนใจ 

“ในการสอนจะจดัหาสือ่พวกเทปเพลงมาเปิดให้นักเรียนฟงัและให้หาคําตอบจากเพลง  
นอกจากน้ีจะจดัหาสือ่ทีม่รีปูภาพทีม่สีสีนัสวยงามดงึดูดความสนใจของผูเ้รยีน และจะใหน้ักเรยีนแต่
ละกลุ่มทํา small book โดยรวบรวมชือ่ผกัชนิดต่าง ๆ 4-5 อย่าง มาวาดภาพระบายสแีลว้เขยีน
ประโยคบรรยายภาพ  นําผลงานทีส่ําเรจ็มารวมกนัเพือ่จดัเป็นมุมแสดงผลงานทําใหน้ักเรยีนเกดิ
ความภาคภมูใิจในผลงานของตน” (ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ โรงเรยีนสามเสนนอก.
สมัภาษณ์ 22 พฤศจกิายน 2548) 

“การทาํใหน้กัเรยีนมคีวามสขุจะใหน้กัเรยีนทาํกจิกรรมเป็นกลุ่ม นกัเรยีนจะมคีวามสุขในการ
ร่วมทํากจิกรรมกบัเพือ่น ไดว้าดภาพ ระบายส ีนักเรยีนจะมคีวามภาคภูมใิจในผลงานของตนเอง 
นอกจากน้ีจะใชส้ือ่การเรยีนรู ้เตรยีมเทปเพลง (ครูกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ โรงเรยีน
เคหะชุมชนลาดกระบงั.สมัภาษณ์ 29 พฤศจกิายน 2548) 
 

(5) การให้อิสระในการทาํงาน 
“การพฒันาความสขุใจวธิกีารหนึง่คอืใหอ้สิระในการทาํงานโดยใหน้กัเรยีนแต่ละคนเขยีนเล่า

เรือ่งราวต่าง ๆ ทีต่นสนใจโดยใช้ Present Tense” (ครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั.สมัภาษณ์ 29 พฤศจกิายน 2548) 

จากขอ้มลูขา้งตน้ สรปุไดว้า่ กจิกรรมและเทคนิคการสอนทีนํ่ามาใชใ้นการพฒันาความสุขใจ
ในกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ ไดแ้ก่ (1) การใชเ้กมและเพลง (2) การสรา้งบรรยากาศทีด่ี
ในการเรยีน (3) การแสดงบทบาทสมมต ิ(4) การจดัหากจิกรรมและสื่อประกอบการเรยีนรูท้ีด่งึดูด
ความสนใจ และ (5) การใหอ้สิระในการทาํงาน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
จากการสมัภาษณ์และการวิเคราะห์แผนการจดัการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตรพ์บว่า กจิกรรมและเทคนิคการสอนทีนํ่ามาใชใ้นการพฒันาพลงัปญัญาในองคป์ระกอบ
ความสขุใจ ไดแ้ก่  

 

(1) การใช้เกมและเพลง 

“วธิกีารทาํใหน้กัเรยีนมคีวามสขุใจจะใชก้ารเล่นเกม ตอบคาํถาม ใหแ้ขง่กนัเป็นกลุ่ม”(ครกูลุ่ม
สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์โรงเรยีนสามเสนนอก.สมัภาษณ์ 29 กรกฎาคม 2548) 

 “ก่อนการเรยีนจะให้นักเรยีนเล่นเกมจบัคู่สตัว์ เกมทายชือ่สตัว์” (ครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้
วทิยาศาสตร ์1โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั.สมัภาษณ์ 29 พฤศจกิายน 2548) ในแผนการจดัการ
เรยีนรูจ้ะมกีารแทรกเกมและเพลงก่อนทีจ่ะเขา้สู่เน้ือหาการเรยีนในแต่ละชัว่โมง (ครูกลุ่มสาระการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์1 โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั. แผนการจดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรู้
วทิยาศาสตร.์) 

“ในแผนการจดัการเรยีนรู ้การพฒันาความสุขใจจะใชก้ารเล่นเกมแยกประเภทเพือ่แข่งขนั
กนั โดยครูจะกําหนดชือ่โครงงานวทิยาศาสตรใ์หน้ักเรยีนคดิวเิคราะห์ประเภทของโครงงาน กลุ่ม
ไหนคดิไดเ้รว็ทีสุ่ด ถูกต้องทีสุ่ดจะเป็นผูช้นะ (ครูกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร2์ โรงเรยีนเคหะ
ชุมชนลาดกระบงั.แผนการจดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร.์) 

 

 (2) การให้การเสริมแรง 

“การพฒันาความสุขใจจะใชเ้ทคนิคการเสรมิแรง  เมือ่มกีารทํากจิกรรมกลุ่มแขง่ขนักนัจะให้
การเสรมิแรงดว้ยรางวลั เสยีงปรบมอื คาํชมเชย”(ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์โรงเรยีนสาม
เสนนอก.สมัภาษณ์ 29 กรกฎาคม 2548) 

 

(3) การจดัหากิจกรรมท่ีดึงดดูความสนใจ 
“ในการสอนบางครัง้จะมีการเล่านิทานสอนใจให้นักเรียนฟงั” (ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตร ์1โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั.สมัภาษณ์ 29 พฤศจกิายน 2548) 
 

(4) ฝึกสมาธิ 
“การสอนในบางสปัดาห์จะมกีารใหน้ักเรยีนนัง่ทําสมาธก่ิอนการเรยีนเพือ่ให้นักเรยีนเกิด

ความสงบและเกิดความสุขใจ” (ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1 โรงเรียนเคหะชุมชน
ลาดกระบงั .สมัภาษณ์ 29 พฤศจกิายน 2548) 
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(5) เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาส่ิงท่ีนักเรียนสนใจ 
“ในแผนการจดัการเรยีนรู้ การมอบหมายงานให้นักเรยีนทําโครงงานจะให้นักเรยีนได้มี

โอกาสเลือกโครงงานทีต่นมีความสนใจเพือ่ดําเนินการทําต่อไป” (ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 2 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง.แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร)์ 

 

(6) การสร้างบรรยากาศท่ีดีในการเรียน 
“ครูต้องไม่ดุ ควบคุมอารมณ์ให้ได้ ต้องมีปฏิสมัพนัธ์กับเด็กในทางทีด่ี เมือ่ห้องเรียนมี

บรรยากาศทีด่ ี นกัเรยีนกจ็ะสนุกกบัการเรยีน” (ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์2 โรงเรยีนเคหะ
ชุมชนลาดกระบงั.สมัภาษณ์ 29 พฤศจกิายน 2548) 

 

(7) การให้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบติั 
“กลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์จะมกีารให้ทําการทดลอง ลงมอืปฏิบตัิด้วยตนเอง ซึง่

นกัเรยีนจะชอบ จะสนุกสนานในการทํากจิกรรมการทดลอง” (ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์2  
โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั.สมัภาษณ์ 29 พฤศจกิายน 2548) 

จากขอ้มลูขา้งตน้ สรปุไดว้า่ กจิกรรมและเทคนิคการสอนทีนํ่ามาใชใ้นการพฒันาความสุขใจ
ในกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ไดแ้ก่ (1) การใชเ้กมและเพลง (2) การใหก้ารเสรมิแรง (3) การ
จดัหากจิกรรมที่ดงึดูดความสนใจ (4) การฝึกสมาธ ิ(5) การเปิดโอกาสใหน้ักเรยีนไดศ้กึษาทําสิง่ที่
นักเรยีนมคีวามสนใจ (6) การสรา้งบรรยากาศทีด่ใีนการเรยีน และ (7) การใหเ้รยีนรูด้ว้ยการลงมอื
ปฏบิตั ิ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตรพ์บว่า กจิกรรมและเทคนิคการสอนทีนํ่ามาใชใ้นการพฒันาพลงัปญัญาในองคป์ระกอบ
ความสขุใจ ไดแ้ก่  
  

(2) การใช้เกมและเพลง 

“ในแผนการจดัการเรยีนรู ้กจิกรรมการพฒันาความสุขใจจะมกีารใหเ้ล่นเกมทางคณิตศาสตร์
ซึง่เป็นเรือ่งเกีย่วกบั ค.ร.น.  ห.ร.ม. จํานวนนบัโดยจะใหม้กีารแขง่ขนัระหว่างชายและหญงิ (ครกูลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสามเสนนอก.แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณติศาสตร)์ 

“เนือ่งจากกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตรเ์ป็นวชิาทีย่าก ครจูงึตอ้งพยายามทําใหน้ักเรยีน
เกดิความสนุกสนาน เกดิความกระตือรอืรน้ในการเรยีน วธิกีารทําใหน้ักเรยีนเกดิความสุขในการ
เรยีนก่อนจะสอนหรอืการนําเขา้สู่เน้ือหาบทเรยีนจะใชก้ารเล่นเกม โดยเฉพาะ เกม24 ซึง่เป็นเกม
ชวนคดิทางคณิตศาสตร ์นอกจากจะช่วยพฒันาการคดิแลว้ยงัใหค้วามสนุกแก่นักเรยีนดว้ย และใน
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(2) การสร้างบรรยากาศท่ีดีในการเรียน 
“สาํหรบักลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตรเ์ป็นวชิาทีย่าก การสอนของครจูงึตอ้งใจเยน็ ไม่ใช้

อารมณ์ ครูต้องมีบุคลิกภาพยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่ดุ ให้ความเป็นกันเอง  ทําให้นักเรียนเกิดความ
ไวว้างใจ เมือ่เดก็เกดิความไวว้างใจกจ็ะกลา้เขา้มาพดูคุย กลา้ซกัถาม กลา้แสดงออก เกดิความมัน่ใจ
ในการเรยีน  ครูต้องหามุกตลกมาเล่าให้นักเรยีนฟงั ให้บรรยากาศมคีวามเป็นกนัเอง อบอุ่น หา
เหตุการณ์ประจําวนัมาเล่าใหน้ักเรยีนฟงั เพือ่ใหเ้กดิความใกล้ชดิ เดก็เกดิความไวว้างใจ” (ครูกลุ่ม
สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั. สมัภาษณ์ 29 พฤศจกิายน 2548)  

 

(3) การให้การเสริมแรง 

“ครูจะให้การเสริมแรงโดยกล่าวคําชมเชย ชืน่ชมผลงานนักเรียน ให้เพือ่นปรบมือเป็น
กําลงัใจให้เพือ่นทีต่อบถูก” (ครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรยีนสามเสนนอก.แผนการ
จดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร)์ 
 

(4) การให้อิสระนักเรียนได้เลือกทาํส่ิงท่ีนักเรียนมีความชอบและความสนใจ 
“ในแผนการจดัการเรยีนรูจ้ะมกีจิกรรมใหน้กัเรยีนทาํโดยใหน้กัเรยีนเลอืกแบบฝึกหดั 1 ขอ้ที ่

นักเรยีนสนใจ เช่น ในการเรยีนเรือ่ง การหาตวัประกอบจะใหท้ําแบบฝึกหดัลงในใบงานพรอ้มกบั
ระบายสใีหส้วยงามและในการสอนเรือ่งเสน้ขนานจะใหน้ักเรยีนไดว้าดรูปสิง่ของทีม่เีสน้ขนานเป็น
ส่วนประกอบ พรอ้มตกแต่งระบายสใีหส้วยงามตามใจชอบ” (ครูกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
โรงเรยีนสามเสนนอก.แผนการจดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร)์ 

จากขอ้มลูขา้งตน้ สรปุไดว้า่ กจิกรรมและเทคนิคการสอนทีนํ่ามาใชใ้นการพฒันาความสุขใจ
ในกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ไดแ้ก่ (1) การใชเ้กมและเพลง (2) การสรา้งบรรยากาศทีด่ใีน
การเรยีน (3)การใหก้ารเสรมิแรง และ (4) การใหอ้สิระนักเรยีนไดเ้ลอืกทําสิง่ทีน่ักเรยีนมคีวามชอบ
และความสนใจ   
  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

จากการสมัภาษณ์และการวเิคราะหแ์ผนการจดัการเรยีนรูข้องครกูลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคม 

ศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ศาสนาและวฒันธรรม พบว่า เทคนิคการสอนทีนํ่ามาใชใ้นการพฒันา
พลงัปญัญาในองคป์ระกอบความสขุใจ ไดแ้ก่  
 
 
 
 
 

 



 65

 (1) การใช้เกมและเพลง 

“ ในการพฒันาความสุขใจจะใหน้ักเรยีนทํางานเป็นกลุ่ม ส่งตวัแทนมาเล่นเกม แข่งขนักนั
ตอบคําถาม” (ครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรยีนสามเสนนอก.
สมัภาษณ์ 29 กรกฎาคม 2548) “นอกจากน้ียงัมกีารใหร้อ้งเพลง เช่น เพลงเดก็ด”ี  (ครกูลุ่มสาระการ
เรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรยีนสามเสนนอก.แผนการจดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการ
เรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม) 

 

(3) ใช้การแสดงบทบาทสมมติ 
“ในแผนการจดัการเรยีนรู ้กจิกรรมทีใ่ชพ้ฒันาความสุขใจจะเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดอ้อกมา

แสดงออก เช่น ใหแ้สดงบทบาทสมมต ิโดยครูจะแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมและใหแ้สดงบทบาท
สมมตใินเรือ่งของการเลอืกตัง้ หรอื เรือ่งของพธิกีรรมต่าง ๆ ซึง่ไดไ้ปศกึษามา” (ครูกลุ่มสาระการ
เรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรยีนสามเสนนอก.แผนการจดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการ
เรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม) 

จากขอ้มลูขา้งตน้ สรปุไดว้า่ กจิกรรมและเทคนิคการสอนทีนํ่ามาใชใ้นการพฒันาความสุขใจ
ในกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมไดแ้ก่ (1) การใชเ้กมและเพลง และ (2) 
การใชก้ารแสดงบทบาทสมมต ิ

 

จะเหน็ไดว้่า กจิกรรมและเทคนิคการสอนเพื่อพฒันาความสุขใจใน 5กลุ่มสาระการเรยีนรู้
ขา้งตน้จะมกีจิกรรมและเทคนิคทีเ่หมอืนและแตกต่างกนับา้ง โดยกจิกรรมและเทคนิคการสอนทีไ่ด้
ถูกนํามาใชใ้นการพฒันาความสขุใจ ไดแ้ก่ การใชเ้กมและเพลง การใหอ้สิระนกัเรยีนไดเ้ลอืกทาํสิง่ที่
นกัเรยีนมคีวามชอบและความสนใจ การจดัหากจิกรรมและสือ่ประกอบการเรยีนรูท้ีด่งึดดูความสนใจ 
การสรา้งบรรยากาศทีด่ใีนการเรยีน การแสดงบทบาทสมมต ิการใหก้ารเสรมิแรง การฝึกสมาธ ิและ
การใหเ้รยีนรูด้ว้ยการลงมอืปฏบิตั ิดงัปรากฏในตาราง 5  
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ตาราง 5 กจิกรรมและเทคนิคการสอนเพือ่พฒันาความสขุใจ 
 

กิจกรรมและเทคนิค กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษา 

กลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้
วิทยา 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
คณิต 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การสอนเพ่ือพฒันา 
ความสขุใจ 

ต่างประเทศ ศาสตร ์

ศาสตร ์

 

การใชเ้กมและเพลง      

     การใหอ้สิระนักเรยีนไดเ้ลอืก
ทําสิง่ที่นักเรยีนมคีวามชอบ
และความสนใจ 

     การจัดหากิจกรรมและสื่อ
ประกอบการเรียนรู้ที่ดึงดูด
ความสนใจ 

     การสร้างบรรยากาศที่ดีใน
การเรยีน 

     การแสดงบทบาทสมมต ิ

     การใหก้ารเสรมิแรง 

     การฝึกสมาธ ิ

     การให้เรยีนรู้ด้วยการลงมอื
ปฏบิตั ิ

 
จากตาราง 5 จะเห็นได้ว่า กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่ได้ถูกนํามาใช้ในการพฒันา

ความสุขใจมากที่สุดคอื การใช้เกมและเพลง โดยเป็นกิจกรรมที่ถูกนําไปใช้ทัง้ 5 กลุ่มสาระการ
เรยีนรู ้รองลงมาอนัดบั 2 คอื การใหอ้สิระนักเรยีนได้เลอืกทําสิง่ที่นักเรยีนมคีวามชอบและความ
สนใจ อนัดบั 3 คอื ม ี4 วธิไีดแ้ก่ การจดัหากจิกรรมและสื่อประกอบการเรยีนรูท้ี่ดงึดูดความสนใจ 
การใหก้ารเสรมิแรง การสรา้งบรรยากาศที่ดใีนการเรยีน และการแสดงบทบาทสมมติ ส่วนอนัดบั
สดุทา้ยม ี2 วธิ ีคอื การฝึกสมาธ ิและการใหเ้รยีนรูด้ว้ยการลงมอืปฏบิตั ิ 
 

5. ความเอ้ืออาทร 
กจิกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใชใ้นการพฒันาพลงัปญัญาในองค์ประกอบความเอื้อ

อาทรของ 5 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
จากการสมัภาษณ์และการวิเคราะห์แผนการจดัการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย พบว่า กจิกรรมและเทคนิคการสอนทีนํ่ามาใชใ้นการพฒันาพลงัปญัญาในองคป์ระกอบ
ความเอือ้อาทร ไดแ้ก่ 
 
 (1) การมอบหมายให้ทาํงานเป็นกลุ่ม 

  “การพฒันาความเอื้ออาทรจะใหน้ักเรยีนทํางานเป็นกลุ่มเรยีนรูก้ารทํางานร่วมกนั  ทํางาน
ตามใบงาน ซึง่การทาํงานกลุ่มจะทาํใหน้ักเรยีนไดช้่วยเหลอืซึง่กนัและกนั ช่วยกนัคน้หาคําศพัท ์คํา
อ่านและความหมายจากเรือ่งทีอ่่าน”(ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสามเสนนอก.
สมัภาษณ์ 22 พฤศจกิายน 2548) 

 “การพฒันาความเอื้ออาทรจะใหน้ักเรยีนทํากจิกรรมกลุ่มเพือ่ใหน้ักเรยีนไดช้่วยเหลอืซึง่กนั
และกัน” (ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง.สัมภาษณ์ 29 
พฤศจกิายน 2548) 

 

(2) การจบัคู่เพ่ือนช่วยเพ่ือน 

“แนวทางการพฒันาความเอื้ออาทร วธิหีนึง่กค็อื จะใหค้นเก่งจบัคู่กบัคนเรยีนอ่อน เพือ่ให้
ช่วยเหลือเพือ่น วิธีน้ีนอกจากจะช่วยสร้างความสมัพนัธ์ ความสามคัคีแล้ว ยงัเป็นการปลูกฝงั    
คุณธรรมจรยิธรรมดา้นความมน้ํีาใจและความเอื้อเฟ้ือเผือ่แผด่ว้ย” (ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
โรงเรยีนสามเสนนอก.สมัภาษณ์.22 พฤศจกิายน  2548) 

 

 (3) ขออาสาสมคัร 
“ในการสอนจะขอความสมคัรใจใหน้กัเรยีนอาสาออกมาเล่าประสบการณ์ของนกัเรยีน  อาสา

ออกมาเขยีนคําอ่านของคําตดิลงบนกระดาน  อาสาอ่านออกเสยีงรอ้ยกรองและรอ้ยแกว้  อาสาอ่าน
ขอ้ความของครู  อาสาอ่านออกเสยีงใหเ้พือ่นฟงั” (ครูกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย โรงเรยีนสาม
เสนนอก.แผนการจดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย) 

จากขอ้มลูขา้งต้น สรุปไดว้่า กจิกรรมและเทคนิคการสอนทีนํ่ามาใชใ้นการพฒันาความเอือ้
อาทรในกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ได้แก่ (1)การมอบหมายใหท้ํางานเป็นกลุ่ม (2) การจบัคู่
เพือ่นชว่ยเพือ่น และ (3) ขออาสาสมคัร 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

จากการสมัภาษณ์และการวเิคราะหแ์ผนการจดัการเรยีนรูข้องครวูชิาภาษาต่างประเทศ 
พบว่า กจิกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใช้ในการพฒันาพลงัปญัญาในองค์ประกอบความเอื้อ
อาทร ไดแ้ก่  
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 (1) การมอบหมายให้ทาํงานเป็นกลุ่ม 

 “ในแผนการจดัการเรยีนรู ้วธิกีารพฒันาความเอื้ออาทรจะใหน้ักเรยีนเรยีนรูก้ารทํางานเป็น
กลุ่ม ชว่ยกนัทาํงาน ช่วยกนัคน้หาคาํศพัทโ์ดยทาํงานเป็นกลุ่ม ศกึษาใบความรู ้รว่มกนัอภปิรายและ
สรุปเน้ือหาจากเรือ่งทีอ่่าน” (ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสามเสนนอก.
แผนการจดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ) 

“การพฒันาความเอื้ออาทรจะใช้การทํากิจกรรมกลุ่ม เมือ่นักเรยีนได้ทํากิจกรรมร่วมกนั  
นักเรยีนจะมกีารสนทนาแลกเปลีย่นแนวความคดิและเสนอแนวทางในการทํางาน  มกีารแบ่งปนั 
สิง่ของกนัทัง้ในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม  เมือ่เพือ่น ๆ ไม่เขา้ใจความหมายของคาํศพัท ์ นกัเรยีนหลาย
คนกส็ามารถใหค้าํแนะนําและวธิกีารแกป้ญัหาในการคน้ควา้ดว้ยตนเอง หรอื เมือ่มงีาน ถา้เพือ่นไม่
เข้าใจก็จะเข้ามาช่วยอธิบาย” (ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเคหะชุมชน
ลาดกระบงั.สมัภาษณ์ 29 พฤศจกิายน 2548) 

 

(2) การนําเสนอกรณีปัญหา 
“ในการสอนเรือ่งความเอื้ออาทร จะใชก้รณีปญัหาทีเ่กดิขึ้นจรงิมาเป็นประเดน็ใหน้ักเรยีนได้

สนทนาแลกเปลีย่นความคดิเหน็และตัง้คําถามให้นักเรยีนได้ขบคดิว่า ถ้าหากสถานการณ์น้ีเกิด
ขึ้นกบันักเรยีน นักเรยีนจะทําอย่างไร จะช่วยเหลอืเพือ่นหรอืไม่ ถ้าช่วยจะช่วยดว้ยวธิใีด” (ครูกลุ่ม
สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั.สมัภาษณ์ 29 พฤศจกิายน 2548) 
 

 (3) การจบัคู่เพ่ือนช่วยเพ่ือน 
 “การพฒันาความเอื้ออาทรจะให้เพือ่นทีเ่รยีนเก่งคอยช่วยเหลืออธบิายสอนเพือ่นทีเ่รยีน
อ่อน” (ครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั.สมัภาษณ์ 29 
พฤศจกิายน 2548) 

 

(4) ขออาสาสมคัร 
“ในการสอนจะขอใหน้ักเรยีนอาสาสมคัรออกมานําเสนอบรรยายถงึลกัษณะของสวนในบา้น 

อาสาสมคัรออกมาสอบถามเพือ่นหน้าชัน้เรยีน  อาสาสมคัรออกมาเขยีนคําศพัท์บนกระดาน” (ครู
กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ โรงเรยีนสามเสนนอก.สมัภาษณ์ 22 พฤศจกิายน 2548) 

จากขอ้มลูขา้งต้น สรุปไดว้่า กจิกรรมและเทคนิคการสอนทีนํ่ามาใชใ้นการพฒันาความเอือ้
อาทรในวชิาวชิาภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ได้แก่ (1) การมอบหมายใหท้ํางานเป็นกลุ่ม  
(2)การนําเสนอกรณปีญัหา (3) จบัคูเ่พือ่นชว่ยเพือ่นและ (4) ขออาสาสมคัร 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตร ์พบวา่ กจิกรรมและเทคนิคการสอนทีนํ่ามาใชใ้นการพฒันาพลงัปญัญาในองคป์ระกอบ
ความเอือ้อาทร   ไดแ้ก่  
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(1) การมอบหมายให้ทาํงานเป็นกลุ่ม 

“การพฒันาความเอื้ออาทรจะใหท้ํางานเป็นกลุ่ม มกีารช่วยกนัคดิ ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั 
ช่วยกันหาคําตอบ”(ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสามเสนนอก.สมัภาษณ์ 29 
กรกฎาคม 2548) 

 “การพฒันาความเอื้ออาทรจะใชก้ารมอบหมายใหท้ํางานเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6- 7 คน ทําการ
ทดลองทางวทิยาศาสตร ์ การทาํงานกลุ่มจะทาํใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูแ้ละช่วยเหลอืกนั” (ครกูลุ่มสาระ
การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์1 โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั.สมัภาษณ์ 29 พฤศจกิายน 2548) 

 “การพฒันาความเอื้ออาทรจะใหน้กัเรยีนทาํงานเป็นกลุ่มซึง่จะทาํใหไ้ดช้ว่ยเหลอืซึง่กนั 

และกนั มคีวามสามคัค ีรูจ้กัการแบ่งปนั การยมือุปกรณ์ต่าง ๆ เรยีนรูก้ารทํางานร่วมกนั” (ครูกลุ่ม
สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์2 โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั.สมัภาษณ์ 29 พฤศจกิายน 2548) 

 

(2) การจบัคู่เพ่ือนช่วยเพ่ือน 

“การพฒันาความเอื้ออาทรจะใชว้ธิกีารเพือ่นช่วยเพือ่น ใหน้ักเรยีนอาสาสมคัรช่วยเพือ่นที ่
เรยีนอ่อนกว่า วธิีน้ีจะปลูกฝงัความมน้ํีาใจและความเอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่” (ครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้
วทิยาศาสตร ์โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั.สมัภาษณ์ 29 พฤศจกิายน 2548) 

 

(3) ขออาสาสมคัร 
 “ในแผนการจดัการเรยีนรูจ้ะมกีจิกรรมใหน้ักเรยีนอาสาสมคัรออกมานําเสนอผลการศกึษา
คน้ควา้หน้าชัน้เรยีน” (ครูกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์โรงเรยีนสามเสนนอก.แผนการจดัการ
เรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร)์ 

จากขอ้มลูขา้งต้น สรุปไดว้่า กจิกรรมและเทคนิคการสอนทีนํ่ามาใชใ้นการพฒันาความเอือ้
อาทรในกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ไดแ้ก่ (1) การมอบหมายใหท้ํางานเป็นกลุ่ม (2) การจบัคู่
เพือ่นชว่ยเพือ่น และ (3) ขออาสาสมคัร 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
จากการสมัภาษณ์และการวิเคราะห์แผนการจดัการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร ์พบว่า กจิกรรมและเทคนิคการสอนทีนํ่ามาใชใ้นการพฒันาพลงัปญัญาในองคป์ระกอบ
ความเอือ้อาทร ไดแ้ก่  

 

 (1) การมอบหมายให้ทาํงานเป็นกลุ่ม 
 “การพฒันาความเอื้ออาทรจะให้ทํางานเป็นกลุ่มหรือจบัคู่ช่วยกันทํางาน ช่วยกันเขียน
แผนภาพแสดงการแยกตวัประกอบ แต่ก่อนจะเขา้รว่มโครงการวจิยัฯจะใหน้กัเรยีนมาปรกึษาครทูลีะ
คน  แต่ตอนน้ีจะใหท้ํางานเป็นกลุ่ม เดก็จะไดช้่วยเหลอืซึง่กนัและกนั คนทีเ่ก่งกว่าจะช่วยสอนเพือ่น
ทีเ่รยีนออ่นกวา่ เป็นการพฒันาความเอื้ออาทรไปดว้ย” (ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์โรงเรยีน
สามเสนนอก.สมัภาษณ์ 29 กรกฎาคม 2548) 
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“ในแผนการจดัการเรยีนรู ้การพฒันาความเอื้ออาทรจะมกีจิกรรมใหน้กัเรยีนทาํงานเป็นกลุ่ม 

ช่วยกันคิดและเขียนแสดงวิธีทําและให้กลุ่มอืน่ ๆ ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไข
ขอ้บกพร่อง”(ครูกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั. แผนการจดัการ
เรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร)์ 

 

(2) การจบัคู่เพ่ือนช่วยเพ่ือน 

 “การพฒันาความเอื้ออาทรจะใชก้ารจบัคู่บดัดี้ ใหเ้พือ่นทีเ่รยีนเก่งหรอืตอบถูกในปญัหาทาง
คณิตศาสตร์ ช่วยอธิบายให้เพือ่นคนอืน่เกิดความเขา้ใจ” (ครูกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
โรงเรยีนสามเสนนอก.สมัภาษณ์ 22 พฤศจกิายน 2548) 

 “การพฒันาความเอื้ออาทรวธิกีารหนึง่จะขอความร่วมมอืสมคัรใจจากนักเรยีนในการช่วย
เพือ่น มกีารใหจ้บัคู่บดัดี้คนทีเ่รยีนเก่งกบัคนทีเ่รยีนอ่อน  แรก ๆ นักเรยีนทีเ่รยีนอ่อนจะไม่ค่อยเตม็
ใจทีจ่ะใหเ้พือ่นมาสอน  ต่อมายอมรบัการใหค้วามช่วยเหลอืจากเพือ่นมากขึ้น หลงัจากใชเ้ทคนิคน้ีก็
ชว่ยลดปญัหาการไมท่าํงานสง่ของนกัเรยีน หรอืปญัหาการทาํงานล่าชา้ลงไปไดม้ากและนกัเรยีนกม็ี
ความเอื้ออาทรเกดิขึ้นภายในกลุ่มโดยทีค่รไูมต่อ้งบอก เดก็รูจ้กัแบ่งปนัช่วยเหลอืกนั  นอกจากน้ีเดก็
ยงัมน้ํีาใจกบัครู ช่วยครูยกสมุดโดยไม่ต้องรอ้งขอ” (ครูกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ โรงเรยีน
เคหะชุมชนลาดกระบงั. สมัภาษณ์ 29 พฤศจกิายน 2548) 
 

(3) ขออาสาสมคัร 
“ในการสอนครูจะใหน้ักเรยีนอาสาสมคัรออกมาวาดรูปมุมบนกระดานและทบทวนเรือ่งการ

เรยีกชือ่มุมและการเขยีนสญัลกัษณ์ทีใ่ช้แทนมุมให้เพือ่น ๆ ในห้องฟงั” (ครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้
คณติศาสตร ์โรงเรยีนสามเสนนอก สมัภาษณ์ 22 พฤศจกิายน 2548) 

 “ครจูะขออาสาสมคัรใหอ้อกมาแจกใบงานใหเ้พือ่น ใหอ้อกมาเขยีนบนกระดาน โดยมคีรแูละ
เพือ่นช่วยกนัตรวจสอบความถูกตอ้งของคาํถาม”(ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์โรงเรยีนเคหะ
ชุมชนลาดกระบงั.สมัภาษณ์ 29 พฤศจกิายน 2548) 

จากขอ้มลูขา้งตน้ สรุปไดว้่า เทคนิคการสอนทีนํ่ามาใชใ้นการพฒันาความเอือ้อาทรในกลุ่ม
สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ ได้แก่ (1) การมอบหมายใหท้ํางานเป็นกลุ่ม (2) การจบัคู่เพื่อนช่วย
เพือ่น และ (3) ขออาสาสมคัร 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

จากการสมัภาษณ์ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม พบวา่ กจิกรรม
และเทคนิคการสอนทีนํ่ามาใชใ้นการพฒันาพลงัปญัญาในองคป์ระกอบความเอือ้อาทร ไดแ้ก่  
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 (1) การมอบหมายให้ทาํงานเป็นกลุ่ม 

 “การพฒันาความเอื้ออาทรจะให้นักเรยีนทํางานเป็นกลุ่ม ร่วมกนัศึกษาหาความรู้จากใบ
ความรู ้ร่วมกนัแสดงความคดิเหน็ ช่วยกนัคดิ ช่วยกนัทํากจิกรรม,” (ครูกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคม
ศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรยีนสามเสนนอก.สมัภาษณ์ 29 กรกฎาคม 2548) 

 

(2) ขออาสาสมคัร 
“ในการนําเสนองานหน้าชัน้เรยีนจะใหน้ักเรยีนอาสาสมคัรออกมานําเสนอผลงานหน้าชัน้

เรยีน” (ครูกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรยีนสามเสนนอก.สมัภาษณ์ 
29 กรกฎาคม 2548) 

จากขอ้มลูขา้งต้น สรุปไดว้่า กจิกรรมและเทคนิคการสอนทีนํ่ามาใชใ้นการพฒันาความเอือ้
อาทรในกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมคอื (1) การมอบหมายใหท้าํงานเป็น
กลุ่ม และ (2) ใหอ้าสาสมคัร 

จะเหน็ได้ว่า กิจกรรมและเทคนิคการสอนเพื่อพฒันาความเอื้ออาทรใน 5 กลุ่มสาระการ
เรยีนรู้ขา้งต้นจะมเีทคนิคที่เหมอืนและแตกต่างกนับ้าง โดยกิจกรรมและเทคนิคการสอนที่ได้ถูก
นํามาใชใ้นการพฒันาความเอื้ออาทร ไดแ้ก่ การมอบหมายใหท้ํางานเป็นกลุ่ม การขออาสาสมคัร 
การจบัคูเ่พือ่นชว่ยเพือ่นและการนําเสนอกรณปีญัหา ดงัปรากฏในตาราง 6  

 

ตาราง 6 กจิกรรมและเทคนิคการสอนเพือ่พฒันาความเอือ้อาทร 

 

กิจกรรมและเทคนิค กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษา 

กลุ่มสาระ
การ
เรียนรู้
วิทยา 
ศาสตร ์

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
คณิต 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สงัคม
ศึกษา ศาสนา

และ
วฒันธรรม 

การสอนเพ่ือพฒันา 
ความเอ้ืออาทร 

ต่าง       
ประ เทศ 

ศาสตร ์

 

การมอบหมายใหท้ํางาน
เป็นกลุ่ม 

     

การขออาสาสมคัร      

     การจบัคูเ่พือ่นชว่ยเพือ่น 

การนําเสนอกรณปีญัหา      

 

จากตาราง 6 จะเหน็ไดว้่า กจิกรรมและเทคนิคการสอนทีไ่ดถู้กนํามาใชใ้นการพฒันาความ
เอือ้อาทรมากที่สุดโดยถูกนํามาใชท้ัง้ 5 กลุ่มสาระการเรยีนรูค้อื การมอบหมายใหท้ํางานเป็นกลุ่ม 
และการขออาสาสมคัร รองลงมาอนัดบั 2 คอื การจบัคู่เพื่อนช่วยเพื่อน และอนัดบั 3 คอืการนําเสนอ
กรณปีญัหา  
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ตอนท่ี 2 ผลการใช้กิจกรรมและรปูแบบการพฒันาคณุลกัษณะท่ีเป็นพลงัปัญญา
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

การวิเคราะหข้์อมลูเชิงปริมาณ  2.1 
 

ตาราง 7 แสดงจาํนวนนกัเรยีนทัง้หมดในโรงเรยีนกลุ่มตวัอยา่ง 
 

โรงเรียน ห้องทดลอง ห้องควบคมุ รวม 
เคหะชุมชนลาดกระบงั 41 34 75 

สามเสนนอก 41 39 80 
รวม 82 73 155 

 
ตาราง 8  แสดงคา่เฉลีย่ ( ) และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน  (SD)  ของคะแนนองคป์ระกอบพลงัปญัญา   

ของนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัการทดลอง  จาํแนกตามกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
Χ

 

กลุ่ม ก่อนทดลอง หลงัทดลอง องคป์ระกอบของพลงัปัญญา 
Χ (SD) Χ (SD) 

113.73 (13.51) 
110.45 (16.87) 

115.60 (15.32) 
113.63 (16.79) 

ความสขุใจ ทดลอง 
ควบคุม 

55.23 (8.26) 
53.52 (8.59) 

115.34 (13.40) 
108.34 (13.45) 
16.24 (4.61) 
15.84 (4.84) 

55.40 (7.27) 
54.52 (6.56) 

116.93 (15.10) 
112.53 (16.29) 
20.73 (4.88) 
17.99 (5.46) 

ความเอือ้อาทร ทดลอง 
ควบคุม  

การบรโิภคดว้ยปญัญา ทดลอง 
ควบคุม  
ทดลอง การคดิวจิารณญาณ 
ควบคุม 

การคดิแกป้ญัหา 8.95 (3.66) 
8.60 (3.89) 

10.96(3.19) 
10.05 (4.43) 

ทดลอง 
ควบคุม 

 
จากตาราง 8 จะพบวา่ คะแนนองคป์ระกอบของพลงัปญัญา ทัง้ 5 องคป์ระกอบจะมคีะแนนเฉลีย่

เพิม่ขึน้จากเดมิ หลงัการทดลองใชก้จิกรรมพฒันาพลงัปญัญา 
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ตาราง 9 ผลการทดสอบความแปรปรวนรว่ม หลายตวัแปรแบบสองทาง (Two way MANCOVA)
โดยใชค้ะแนนทดสอบก่อนการทดลอง (pretest)  เป็นตวัแปรรว่ม 

 

 
แหล่งความแปรปรวน 

 
Wilk’s lambda 

 
F 

 
Sig 

 
ตวัแปรรว่ม 
          ความสขุใจ 
          ความเอือ้อาทร 

การบรโิภคดว้ยปญัญา           
          การคดิวจิารณญาณ 

การคดิแกป้ญัหา           
อทิธพิลหลกั 
          การทดลอง 
          โรงเรยีน 
ปฏสิมัพนัธ ์
          การทดลอง x ในโรงเรยีน 
 

 
 

.771 

.900 

.800 

.803 

.903 
 

.909 

.956 
 

.973 

 
 

8.447 
3.157 
7.113 
6.980 
3.053 

 
2.838 
1.312 

 
.792 

 
 

.000 

.010 

.000 

.000 

.012 
 

.018 

.262 
 

.557 

 
จากตาราง 9 จะเห็นได้ว่า เมื่อมกีารควบคุมความไม่เท่าเทียมกนัในจุดเริม่ต้นของกลุ่ม

ทดลอง และกลุ่มควบคุม ดว้ยการใชค้ะแนนทดสอบก่อนการทดลองเป็นตวัแปรรว่ม  พบว่า  มคีวาม
แตกต่างกนัของคะแนนสอบหลงัการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอยา่งมนียัสาํคญัทัง้  
5  องคป์ระกอบ  แสดงใหเ้หน็ถงึความมนียัสาํคญัของการใชก้ระบวนการพฒันาในการทดลองครัง้น้ี 
ส่วนความแตกต่างของประเภทโรงเรยีนไม่พบความแตกต่างและไม่พบปฏิสมัพนัธ์ระหว่างการ
ทดลองกบัประเภทของโรงเรยีน 
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ตาราง 10 ผลการทดสอบคะแนนองคป์ระกอบพลงัปญัญา ทัง้ 5 องคป์ระกอบระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม             
 

 
องคป์ระกอบของพลงัปัญญา 

 
SS 

 
df 

 
MS 

 
F 

 
Sig 

   
     ความสขุใจ                      Contrast   
                                         Error       

 
     10.686 
29971.919 

 
  1 
146 

 
  10.686 
205.287 

 
.052 

 
.820 

     ความเอือ้อาทร                 Contrast 
                                         Error 
    การบรโิภคดว้ยปญัญา        Contrast   
                                         Error 
     การคดิวจิารณญาณ           Contrast 
                                         Error       

        .175 
  6081.105 
     11.194 
27652.868 
   226.915 
  2531.024 

  1 
146 
   1 
146 
   1 
146 

    .175 
  41.651 
 11.194 
189.403 
226.915 
 17.336 

   .004 
 

   .059 
 

13.089 

.948 
 

.808 
 

.000 
 

     การคดิแกป้ญัหา              Contrast 
                                                       

     13.891 
  1636.751 

   1 
146 

  13.891 
  11.211 

 

  1.239 .267 

 
จากตาราง 10 พบวา่ ผลของการทดลองทาํใหเ้กดิความแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทีร่ะดบั .000  

ระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุม่ควบคุมในองคป์ระกอบการคดิวจิารณญาณเพยีงองคป์ระกอบเดยีว 
 

2.2 การวิเคราะหข้์อมลูเชิงคณุภาพ 
 ในการวเิคราะหผ์ลการใชก้จิกรรมและรปูแบบการพฒันาคุณลกัษณะทีเ่ป็นพลงัปญัญาของ
นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ในส่วนของการวเิคราะหข์อ้มูลเชงิคุณภาพ ไดท้ําการเกบ็รวบรวม
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามและการสมัภาษณ์ครูของนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 จาก    
โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงัและโรงเรยีนสามเสนนอก ประกอบกบัการพจิารณาการเขยีนบนัทกึ
ทา้ยแผนการจดัการเรยีนรู ้ทําใหไ้ด้พบว่า การเขา้ร่วมโครงการวจิยัแบบมสี่วนร่วมของครูในการ
พฒันาพลังปญัญาของเยาวชนไทยก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและครูของ
โรงเรียนทัง้ 2 โรง ซึ่งจะแยกการนําเสนอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและครูของ   
โรงเรยีนทัง้ 2 โรง ดงัน้ี 
 

ผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดกบันักเรียนและครขูองโรงเรียนเคหะชมุชนลาดกระบงั              2.2.1. 
 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กิดกบันักเรียนโรงเรียนเคหะชมุชนลาดกระบงั  
 จากการสัมภาษณ์ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทัง้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน       
เคหะชุมชนลาดกระบัง ครูส่วนใหญ่เห็นว่าพลังปญัญาตัวที่พฒันาได้มากที่สุด คือ ความสุขใจ 
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(1) ความสขุใจ 
 จากการสมัภาษณ์ประกอบกบัการพจิารณาการตอบแบบสอบถามของครูกลุ่มสาระการ
เรยีนรูค้ณิตศาสตรโ์รงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั พบว่า ในการพฒันาพลงัปญัญาครัง้น้ี ครเูหน็ว่า 
พลงัปญัญาตวัทีพ่ฒันาไดม้ากทีส่ดุและเกดิในทุกชัว่โมงคอื ความสขุใจ   

“ความสขุใจพฒันาไดม้ากทีส่ดุโดยสงัเกตเหน็ไดจ้ากการสอน นกัเรยีนชอบทีจ่ะใหค้รเูล่น 

เกมก่อนทีจ่ะเขา้สูบ่ทเรยีน ในบางวนัทีส่อนจะหาเหตุการณ์ประจาํวนัมาเล่าใหน้กัเรยีนฟงั ซึง่กท็าํให้
นักเรยีนเกิดความสนุกสนาน และมคีวามกระตือรอืรน้ในการเรยีนเป็นอย่างด”ี (ครูกลุ่มสาระการ
เรยีนรูค้ณติศาสตรโ์รงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั.สมัภาษณ์ 29 พฤศจกิายน 2548) 

ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทยโรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั ไดใ้หข้อ้มลูว่า ความสุขใจ
เป็นพลงัปญัญาตวัที่พฒันาไปได้มาก  จากการที่ได้จดักิจกรรมและหาสื่อที่ดงึดูดความสนใจของ
นักเรียน มีการนําภาพประกอบ และ นิทานมาอ่านให้นักเรียนฟงั ซึ่งนักเรียนจะชอบ สนใจ มี
ความสขุ 

 “นกัเรยีนมคีวามสขุในการเรยีนสามารถสงัเกตไดจ้ากเมือ่นกัเรยีนทาํงานเสรจ็กจ็ะมคีวาม 

พงึพอใจและชืน่ชมผลงานทีต่นเองทํา มกีารโชว์ผลงานใหเ้พือ่นดู  ความสุขตรงน้ี เหน็ว่า อาจเกดิ
จากการทีเ่ดก็ไดท้ํางานในสิง่ทีต่นเองชอบ  ไดใ้ชจ้นิตนาการอย่างเตม็ที ่ครจูะใหอ้สิระ ใหเ้ดก็ไดท้ํา
ในสิง่ทีเ่ดก็ชอบ” (ครูกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทยโรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั สมัภาษณ์ 29 
พฤศจกิายน 2548) 
 สําหรบัครูกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศโรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั เหน็ว่า 
ความสขุใจมกีารพฒันาไปไดม้ากจากการจดักจิกรรมกลุ่ม   

“ในการทาํงานกลุ่มไดส้งัเกตเหน็ว่านกัเรยีนมคีวามสุขในการรว่มทาํกจิกรรมกลุ่มรว่มกนักบั
เพือ่น ไดว้าดภาพ ไดร้อ้งเพลง ไดท้ํากจิกรรมและนักเรยีนมคีวามภาคภูมใิจทีไ่ดเ้สนอผลงานของ
ตนเอง  ความสุขใจจะไดทุ้กชัว่โมง ทัง้น้ีครจูะตอ้งใหค้วามเป็นกนัเอง ใหเ้ดก็เกดิความไวว้างใจ กลา้
ทีจ่ะมาพูดคุยปรึกษากับครู” (ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนเคหะชุมชน
ลาดกระบงั .สมัภาษณ์ 29 พฤศจกิายน 2548) 

เชน่เดยีวกบัครกูลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์(เสรมิ) โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงัทีม่ ี

ความเหน็วา่ ความสขุใจพฒันาไปไดม้าก 
“ความสุขใจพฒันาไดม้ากสงัเกตไดจ้ากเมือ่นักเรยีนทํางานเสรจ็จะมกีารพดูคุยเล่นกนัอย่าง

มคีวามสุข และเมือ่ทาํกจิกรรมใหไ้ปศกึษาสภาพการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน นกัเรยีนจะมคีวามสุขทีไ่ด้
ทาํกจิกรรม สาํหรบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิกบันกัเรยีนในบางรายทีเ่หน็ว่ามปีญัหา เขา้กบัเพือ่นไมไ่ด ้
ภายหลงัจากทีไ่ด้ใช้กิจกรรมเพือ่พฒันาพลงัปญัญาก็มีการเปลีย่นแปลงทีด่ีขึ้น สามารถปรบัตัว    
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ในขณะที ่ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร(์หลกั)โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั  เหน็ว่า 
การพฒันาความสขุใจพฒันาไดป้านกลาง 

 “ภายหลงัจากการใชก้จิกรรมเพือ่พฒันาพลงัปญัญา สงัเกตเหน็ว่า นักเรยีนมคีวามสุข สนุก
ในการทํากจิกรรม โดยเฉพาะกจิกรรมทีท่ําภายนอกหอ้งเรยีนทีใ่หไ้ปสาํรวจระบบนิเวศ นักเรยีนจะ
สนุกกบัการทาํกจิกรรม โดยถา้มกีารใหส้าธติ ทาํการทดลอง ลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง นกัเรยีนจะชอบ 
นอกจากน้ีจากการสงัเกตนักเรยีนทีม่ปีญัหาในการเรยีน กพ็บว่า หลงัจากทีใ่ชก้จิกรรมพฒันาพลงั
ปญัญากพ็บว่า นักเรยีนมคีวามสุขในการเรยีนมากขึ้นสงัเกตไดจ้ากใบหน้าทีย่ิ้มแยม้แจ่มใสเมือ่อยู่
กบัเพือ่นหรอืเมือ่พูดคุยกบัครู ” (ครูกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร(์หลกั)โรงเรยีนเคหะชุมชน
ลาดกระบงั.สมัภาษณ์ 29 พฤศจกิายน 2548) 

 โดยสรุปแล้วครูโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบงัส่วนใหญ่จะเห็นว่าความสุขใจเป็นพลัง
ปญัญาองค์ประกอบที่พฒันาได้ในระดบัมากโดยสงัเกตจากการที่นักเรียนมีความสุขในการทํา
กจิกรรมรว่มกนักบัเพื่อน และความกระตอืรอืรน้ในการเรยีนของนกัเรยีนมมีากขึน้ รวมถงึการแสดง
ความรูส้กึภาคภมูใิจในผลงานทีน่กัเรยีนไดนํ้าเสนอ 

 

     1(2) ความเอ้ืออาทร 
จากการสมัภาษณ์ประกอบกบัการพจิารณาการตอบแบบสอบถามของครูกลุ่มสาระการ

เรยีนรูภ้าษาไทยโรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั ไดใ้หข้อ้มูลว่า ความเอือ้อาทรเป็นพลงัปญัญาอกี
ตวัทีพ่ฒันาไปไดม้ากจากการใชก้จิกรรมกลุ่ม 

 “จากการใหน้ักเรยีนทํากจิกรรมกลุ่มจะสงัเกตเหน็ว่านักเรยีนมกีารช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั 
นกัเรยีนบางคนไมไ่ดเ้อาอุปกรณ์การเรยีนมากม็เีพือ่นใหย้มื เมือ่ตอ้งทาํงานกลุ่มกจ็ะช่วยกนัทําเป็น
อย่างดี” (ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง.สัมภาษณ์  29 
พฤศจกิายน 2548) 

เชน่เดยีวกบั ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั      
ทีเ่หน็วา่ความเอือ้อาทรเป็นพลงัปญัญาอกีตวัทีพ่ฒันาไปไดม้าก 

“ความเอื้ออาทรจะเกดิกบันักเรยีนเกอืบทุกคน  จากแต่เดมิบรรยากาศในการเรยีนจะเป็น
ลกัษณะต่างคนต่างเรยีน แต่หลงัจากใช้กจิกรรมพฒันาพลงัปญัญาก็มกีารพฒันาไปในทางทีด่ขี ึ้น    
นกัเรยีนมกีารช่วยเหลอืกนัทัง้ภายในกลุ่ม และช่วยกนัขา้มกลุ่ม  นักเรยีนอาสาสมคัรทีจ่ะช่วยเพือ่น
โดยไม่ต้องเอ่ยปาก  นักเรยีนส่วนใหญ่มน้ํีาใจกบัเพือ่นมากขึ้น ใหเ้พือ่นยมืของ แบ่งปนัสิง่ของทัง้
ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม เมือ่มงีาน ถ้าเพือ่นไม่เขา้ใจกเ็ขา้มาช่วยอธบิาย”   (ครูกลุ่มสาระการ
เรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ   โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั.สมัภาษณ์ 29 พฤศจกิายน 2548) 

ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์(เสรมิ) โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงัมคีวามเหน็วา่  
ความเอือ้อาทรพฒันาไปไดม้าก 
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“ความเอื้ออาทรพัฒนาไปได้มากสังเกตได้จากในการทํางานกลุ่มของนักเรียนมีการ
ชว่ยเหลอืกนั นกัเรยีนสนใจเพือ่นมากขึน้ คอยใหค้วามชว่ยเหลอื ถา้เพือ่นไมเ่อาอุปกรณ์การเรยีนมา
ก็จะแบ่งปนัให้เพือ่นยมื” (ครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ (เสรมิ) โรงเรยีนเคหะชุมชน
ลาดกระบงั.สมัภาษณ์ 29 พฤศจกิายน 2548) 

 ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตรโ์รงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั เหน็วา่ การพฒันาความ 
เอือ้อาทรทาํไดค้อ่นขา้งมาก รองจากความสขุใจ 

“ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึ้นหลงัจากใชแ้ผนพฒันาพลงัปญัญากพ็บว่า นักเรยีนมคีวามเอื้อ
อาทรเกดิขึน้ในกลุ่ม โดยทีค่รไูมต่อ้งบอก นกัเรยีนรูจ้กัแบ่งปนั ชว่ยเหลอืกนั  นอกจากน้ีนกัเรยีนกย็งั
มน้ํีาใจกบัครู ช่วยครูยกสมุด ช่วยแจกบตัรงานใหเ้พือ่น อาสาไปเอาสมุดมาแจกเพือ่นโดยทีค่รูไม่
ต้องขอความช่วยเหลือ และยงัช่วยสอนการบ้านให้เพือ่นทีไ่ม่เข้าใจ” (ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณติศาสตรโ์รงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั .สมัภาษณ์ 29 พฤศจกิายน 2548) 
 ในขณะทีค่รกูลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร(์หลกั)โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั  เหน็ว่า 
ความเอือ้อาทรมกีารพฒันาไดป้านกลาง 

“การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิกบันักเรยีนในภาพรวม เหน็ว่า นักเรยีนมกีารช่วยเหลอืกนัทํางาน
ภายในกลุ่มมากขึน้” 
 โดยสรุปแลว้ครูโรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงัส่วนใหญ่จะเหน็ว่าความเอือ้อาทรเป็นพลงั
ปญัญาองคป์ระกอบทีพ่ฒันาไดใ้นระดบัมากโดยสงัเกตจากการทีน่ักเรยีนมกีารช่วยเหลอืซึง่กนัและ
กนัในการทาํกจิกรรมกลุ่ม นกัเรยีนทีเ่รยีนเก่งจะช่วยเพื่อนทีเ่รยีนอ่อน นกัเรยีนมน้ํีาใจกบัเพื่อนและ
ครูมากขึน้ ซึ่งการช่วยเหลอืของนักเรยีนเป็นไปโดยที่ไม่ต้องขอความช่วยเหลอืแต่เกดิจากความ
สมคัรใจของนกัเรยีนเอง 

 

การคิดแก้ปัญหา      (3) 
จากการสมัภาษณ์ประกอบกบัการพจิารณาการตอบแบบสอบถามของครูกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พบว่า การคิดแก้ปญัหามีการพัฒนาไปได ้      
ปานกลาง  

“นักเรยีนยงัอ่อนในด้านการคดิวเิคราะห์ ทัง้น้ีเป็นเพราะนักเรยีนบางส่วนยงัอ่านหนังสอื
ไม่ได ้อ่านไม่ออก” (ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทยโรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั.สมัภาษณ์ 29 
พฤศจกิายน 2548) 

ความคดิเหน็ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัครูกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศทีเ่หน็ว่า การ
คดิแกป้ญัหาเป็นตวัทีพ่ฒันาไดย้าก  

“นักเรยีนยงัแก้ปญัหาไม่ค่อยเป็น มกัคอยจะพึง่ครู  เมือ่พบคําศพัท์ทีไ่ม่รู้ก็จะถามครูโดย
ทนัทโีดยไม่หาทางแก้ปญัหาเอง อย่างไรก็ด ีจากการได้ใช้กจิกรรมพฒันาพลงัปญัญาก็ได้ช่วยให้
นักเรยีนเรยีนรูท้ีจ่ะหาทางแก้ปญัหาเองโดยทีค่รูเป็นผูแ้นะนําแหล่งขอ้มูลให”้   (ครูกลุ่มสาระการ
เรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั สมัภาษณ์ 29 พฤศจกิายน 2548)  
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 ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตรโ์รงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั เหน็วา่ การพฒันาการ 

คดิแกป้ญัหาทาํไดป้านกลาง เน่ืองจากนกัเรยีนบางสว่นขาดการวางแผนในการแกป้ญัหา 
ครูกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร(์หลกั)   โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั  เหน็ว่า การ

คดิแกป้ญัหาพฒันาไดป้านกลาง 

“สิง่ทีส่งัเกตเหน็ไดว้า่การคดิแกป้ญัหามกีารพฒันา คอื เมือ่ครสูอนใหว้เิคราะหป์ญัหา หา
สาเหตุ แนวทางแกไ้ขปญัหา นกัเรยีนสามารถทาํได ้ นกัเรยีนสามารถเสนอแนวทางในการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตใินทอ้งถิน่ได ้ สามารถวเิคราะหป์ญัหาทีเ่กดิจากการเพิม่จาํนวนประชากรได”้ 
(ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร(์หลกั)โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั.สมัภาษณ์29พฤศจกิายน  
2548)  

ในขณะที่ครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ (เสรมิ) โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงัมี
ความเห็นว่า การคิดแก้ปญัหาพัฒนาไปได้มากเน่ืองจากธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตรเ์น้นทกัษะการคดิแกป้ญัหาและในการสอนกม็กีารยกตวัอยา่งปญัหาใหน้กัเรยีนแกไ้ข 

“จากการพฒันาการคดิ สงัเกตเหน็วา่นกัเรยีนมคีวามคดิเพิม่ขึ้นนกัเรยีนสามารถระบุสาเหตุ
ของปญัหาทีเ่กดิขึ้นได ้โดยในการทํางานกลุ่มครูไดใ้หใ้บความรูซ้ึง่ถ่ายเอกสารใหไ้ดไ้ม่ครบทุกคน 
ครูได้สงัเกตว่านักเรียนจะแก้ปญัหาอย่างไรซึง่ก็พบว่าจะมีนักเรียนช่วยกันหาทางออกในการ
แกป้ญัหาดงักล่าวได ้” (ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์(เสรมิ) โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั.
สมัภาษณ์ 29 พฤศจกิายน 2548)   

  

 โดยสรุปแลว้ครโูรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงัสว่นใหญ่จะเหน็ว่าการคดิแกป้ญัหาเป็นพลงั
ปญัญาองคป์ระกอบทีพ่ฒันาไดใ้นระดบัปานกลางเน่ืองจากนักเรยีนยงัไม่ไดใ้ชก้ารคดิเท่าทีค่วร ยงั
ขาดการวางแผนในการคดิแกป้ญัหาและยงัตอ้งพึง่พาครใูนบางเรื่องทัง้ทีเ่ป็นเรื่องทีน่กัเรยีนสามารถ
แกป้ญัหาดว้ยตนเองได ้

 

 (4) การคิดวิจารณญาณ 

จากการสมัภาษณ์ประกอบกบัการพจิารณาการตอบแบบสอบถามของครูกลุ่มสาระการ
เรยีนรูภ้าษาไทยโรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั พบว่า การคดิวจิารณญาณมกีารพฒันาไปไดป้าน
กลาง  

“นักเรยีนทีนี่ย่งัอ่อนในด้านการคิดวิเคราะห์ ซึง่ก็เป็นผลมาจากนักเรยีนบางส่วนยงัอ่าน
หนังสอืไม่ออก และส่วนหนึง่ก็เนือ่งมาจากครูเองในช่วงแรกยงัใชค้ําถามไม่เป็น แต่เมือ่สอนไป    
เรือ่ย ๆ กจ็ะพฒันาขึ้น สามารถตัง้คําถามไดด้ขีึ้น ยอมรบัว่าในช่วงแรกในการเขา้ร่วมโครงการยงัมี
ความกงัวลอยู่” (ครูกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทยโรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั .สมัภาษณ์ 29 
พฤศจกิายน 2548) 

ความคดิเหน็ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัครกูลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ ทีเ่หน็ว่า การ
คดิวจิารณญาณพฒันาไดใ้นระดบัปานกลาง  
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“ การคิดวิจารณญาณพัฒนาได้ในระดับปานกลางแต่ก็พยายามทีจ่ะหาเทคนิคทีช่่วย
พฒันาการคดิใหแ้ก่นักเรยีน โดยใชก้ารตัง้คําถาม ใช้ใบงาน เพือ่ฝึกใหน้ักเรยีนไดค้ดิวเิคราะห ์ใช้
เหตุผลได ้” (ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศโรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั .สมัภาษณ์ 29 
พฤศจกิายน 2548) 

ในสว่นของครกูลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร(์หลกั)โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงัเหน็ว่า 
การคดิวจิารณญาณพฒันาไดป้านกลาง 

“ความเปลีย่นแปลงทีส่ ังเกตเห็นได้หลังจากนําพลังปญัญามาใช้ คือ นักเรียนมีการ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็และแสดงความคดิเหน็อย่างเป็นอสิระ นักเรยีนมกีารตอบและอภิปราย
ร่วมกนัได้ดี และในขณะทํากิจกรรม นักเรียนเกิดการตัง้คําถามต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบักิจกรรม”      
(ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(หลัก) โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง.สัมภาษณ์ 29 
พฤศจกิายน 2548)  

สาํหรบัครกูลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตรโ์รงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั เหน็วา่ การคดิ 

วจิารณญาณพฒันาไดป้านกลาง  
“จากการสงัเกตการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบันกัเรยีนจะพบวา่นกัเรยีนรูจ้กัเปรยีบเทยีบ    

รูจ้กัเลอืกทีจ่ะใชว้ธิกีารคาํนวณทีง่า่ยและเรว็ในการหาคาํตอบโจทยท์างคณติศาสตร ์ นกัเรยีนมกีาร
ชว่ยกนัระดมความคดิในขณะทีค่รตูัง้คาํถาม”(ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตรโ์รงเรยีนเคหะ
ชุมชนลาดกระบงั สมัภาษณ์ 29 พฤศจกิายน 2548)  

ในขณะที่ครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ (เสรมิ) โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงัมี
ความเหน็วา่ การคดิวจิารณญาณพฒันาไปไดน้้อย 

“การคดิวจิารณญาณพฒันาไปได้น้อยเนือ่งจากการคดิวเิคราะห์บางครัง้มขีอ้จํากดัตรงที ่
นกัเรยีนไมก่ลา้คดิ ไมม่คีวามมัน่ใจในตนเอง”  (ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์(เสรมิ) โรงเรยีน
เคหะชุมชนลาดกระบงั.สมัภาษณ์ 29 พฤศจกิายน 2548) “ 

โดยสรปุแลว้ครโูรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงัสว่นใหญ่จะเหน็ว่า  การคดิวจิารณญาณเป็น
พลังปญัญาองค์ประกอบที่พัฒนาได้ในระดับปานกลาง   แต่ทัง้น้ีครูก็พยายามหากิจกรรมที่
หลากหลายที่จะช่วยพฒันาการคดิวจิารณญาณ ส่วนการเปลี่ยนแปลงที่สามารถสงัเกตเหน็ได้คอื
นกัเรยีนมกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็และแสดงความคดิเหน็อยา่งเป็นอสิระ นกัเรยีนมกีารตอบและ
อภิปรายร่วมกนัได้ด ีมกีารช่วยกนัระดมความคิดในขณะที่ครูตัง้คําถาม และในขณะทํากิจกรรม 
นกัเรยีนเกดิการตัง้คาํถามต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรม  

 

การบริโภคด้วยปัญญา      (5) 
จากการสมัภาษณ์ประกอบกบัการพจิารณาการตอบแบบสอบถามของครูกลุ่มสาระการ

เรยีนรูภ้าษาไทยโรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั ไดใ้หข้อ้มลูว่า การบรโิภคดว้ยปญัญามกีารพฒันา
ไปไดน้้อย 
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 “การบริโภคด้วยปญัญามีการพัฒนาไปได้น้อยอาจเป็นเพราะตัวเองทีส่ ับสนไม่เข้าใจ   
แนวคดิของพลงัปญัญาตวัน้ีดจีงึไมเ่ขา้ใจว่าจะสอนอยา่งไรจงึจะพฒันาพลงัปญัญาตวัน้ีได ้ซึง่ในการ
สอนกไ็ม่ค่อยเน้นตวัน้ีเท่าไหร”่ (ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทยโรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั .
สมัภาษณ์ 29 พฤศจกิายน 2548) 

  สําหรบัครูกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร(์หลกั)และครูกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
(เสรมิ) โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั ใหข้อ้มลูว่า การบรโิภคดว้ยปญัญาพฒันาไดน้้อย สงัเกตได้
จากการเลอืกใชส้ิง่ของของนกัเรยีน นกัเรยีนยงัเลอืกใชส้ิง่ของไดไ้มด่นีกั 

ในสว่นของ ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตรโ์รงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั เหน็วา่ การ 

บรโิภคดว้ยปญัญาพฒันาไดน้้อย ทัง้น้ีเน่ืองจากการสงัเกตเหน็ผลทีเ่กดิคอ่นขา้งยาก  
สาํหรบัครกูลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ เหน็วา่ การบรโิภคดว้ยปญัญาพฒันาไดใ้น

ระดบัปานกลาง  
“การเปลีย่นแปลงไม่ค่อยได้สงัเกตเหน็เท่าไหร่ อาจเนือ่งจาก การบรโิภคด้วยปญัญาเป็น

เรือ่งของการนําไปใช้ การสงัเกตผลจึงค่อนขา้งยาก” (ครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงั. สมัภาษณ์ 29 พฤศจกิายน 2548)  
โดยสรุปแล้วครูโรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงัส่วนใหญ่จะเหน็ว่าการบรโิภคด้วยปญัญา

เป็นพลงัปญัญาองคป์ระกอบทีพ่ฒันาไดใ้นระดบัน้อย เน่ืองจากการสงัเกตเหน็ผลทีเ่กดิขึน้ค่อนขา้ง
ยากเพราะเป็นเรือ่งของการนําไปใช ้ 
 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กิดกบัครโูรงเรียนเคหะชมุชนลาดกระบงั 
สาํหรบัการเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิกบัครผููส้อนในขณะทีเ่ขา้ร่วมกระบวนการพฒันาพลงัปญัญา  

ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทยใหข้อ้มูลว่า ครพูยายามทีจ่ะฝึกใหน้ักเรยีนคดิวเิคราะหใ์หม้ากขึน้ 
โดยหาสถานการณ์ปญัหาทีใ่กลต้วันักเรยีน หยบิยกมาถาม ใหน้ักเรยีนคดิว่าจะทําอย่างไร ครูกลุ่ม
สาระการเรยีนรู้ภาษาไทย เชื่อว่า ถ้านักเรยีนสามารถคิดแก้ปญัหาได้ ทุกกระบวนการของการ
พฒันาพลงัปญัญาจะเกดิตามมา 

 ในการเขา้ร่วมกจิกรรมครัง้น้ี ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย เหน็ว่ามผีลดต่ีอตวัคร ูจาก
การนําแผนจดัการเรยีนรูท้ีม่กีารพฒันาพลงัปญัญาไปใชท้าํใหค้รใูหค้วามใสใ่จในตวันกัเรยีนมากขึน้ 
เมื่อนักเรยีนไดร้่วมทํากจิกรรมกท็ําใหเ้ขารบัรูว้่าครูสนใจเขา เพื่อนใส่ใจเขา  นักเรยีนกล้าที่จะพูด
และแสดงออกมากขึ้น มากกว่าแต่ก่อน  มีการตอบคําถามได้ดีขึ้น นักเรียนมีการพฒันาในเชิง
สรา้งสรรคม์ากขึน้ 

สาํหรบัการเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิกบัครผููส้อนในขณะทีเ่ขา้ร่วมกระบวนการพฒันาพลงัปญัญา  
ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ  ใหข้อ้มลูว่า ในการเขา้รว่มโครงการฯน้ีทาํใหค้รไูดเ้ตรยีม
แผนฯที่จะสอนโดยเน้นฝึกให้นักเรียนได้คิดมากขึ้นและพยายามหากิจกรรมที่จะให้นักเรียนมี
ความสุขในการเรยีน  ตวัครูเองกม็กีารปรบัตวัใหค้วามเป็นกนัเองกบันักเรยีนมากขึน้  เพื่อทีจ่ะให้
นักเรยีนกลา้พดูกลา้แสดงความคดิเหน็มากขึน้ ในส่วนของสื่อการเรยีนรูท้ีใ่ชค้รไูดเ้ตรยีมเทปเพลง
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ในการวิจัยครัง้น้ี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  เห็นว่า ผลที่เกิดขึ้นเป็น
ประโยชน์ต่อตวัครูตรงทีไ่ดเ้รยีนรูเ้ทคนิควธิกีารสอนต่าง ๆ ทีจ่ะทําใหน้ักเรยีนสามารถแสดงความ
คดิเหน็ไดอ้ยา่งมเีหตุผล 

สาํหรบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิกบัครผููส้อนในขณะทีเ่ขา้ร่วมโครงการพฒันาพลงัปญัญา  ครู
กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรใ์หข้อ้มลูว่า ไดม้กีารคดิหารปูแบบการสอนใหม ่ๆ เพื่อใหน้กัเรยีน
เกดิความสขุในขณะเรยีน  พยายามหาเทคนิคสอนเพิม่เตมิ เน้นการสอนใหเ้ดก็ทาํงานเป็นกลุ่มมาก
กว่าเดมิ นอกจากน้ียงัมมีุมมองทีเ่ปลี่ยนไป เช่น นักเรยีนทีอ่่านหนังสอืไม่ออกกใ็หฝึ้กอ่านใหม่ ให้
งานง่ายขึ้น เช่น เปลี่ยนจากทําใบงาน เป็นทํางานง่าย ๆ เขียนง่าย ๆ ก่อน  โดยไม่เน้นตาม
แผนการสอนมากและเปลี่ยนรูปแบบการประเมนิใหม่ดว้ย  พยายามใหน้ักเรยีนใกล้ชดิครูมากขึน้ 
ทาํงานกบัคร ูเช่น ช่วยยกของจะไดนํ้ามาซึง่ความคุน้เคยกนักบัครมูากขึน้ มอีะไรจะทาํใหเ้ดก็กลา้ที่
จะคุยกบัคร ู 

 ในการวจิยัครัง้น้ี ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เหน็วา่ ผลทีเ่กดิขึน้เป็นประโยชน์ต่อ 

ตวัคร ูครไูดค้ดิหาทกัษะ กระบวนการสอนใหม ่ๆ มาสอนนกัเรยีนตลอดเวลา   
สาํหรบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิกบัครผููส้อนในขณะทีเ่ขา้รว่มกระบวนการพฒันาพลงัปญัญา  

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เสริม)ให้ข้อมูลว่า มีการเปลี่ยนแปลงตนเอง คือ มีความ
กระตอืรอืรน้มากขึน้ที่จะให ้นักเรยีนเกดิการเรยีนรู ้เมื่อถงึชัว่โมงสอนจะคดิถงึนักเรยีนที่มปีญัหา
ก่อนเสมอ  จากทีเ่มื่อก่อนจะดูนักเรยีนโดยรวม  ในขณะสอนจะต้องสงัเกตพฤตกิรรมของนักเรยีน
มากขึน้ว่ามกีารแสดงออกอย่างไร และนักเรยีนมคีวามรูส้กึอย่างไรกบัครู  นอกจากน้ีจากทีแ่ต่ก่อน
จะสนใจในเรือ่งของวชิาการและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเป็นหลงั แต่เมือ่เขา้รว่มโครงการวจิยัฯน้ีกจ็ะ
นึกถงึเรื่องของจติใจของเดก็มากขึน้  และในส่วนของวธิกีารสอนกม็กีารเปลีย่นแปลงไป จากเดมิถา้
เดก็ตอบไมไ่ดจ้ะโมโห เดีย๋วน้ีจะเหน็ใจเดก็ พยายามไมใ่หเ้ดก็อาย ก่อนหน้าน้ีพดูไปโดยไมค่ดิ  

ในดา้นของสือ่การเรยีนรูท้ีใ่ช ้ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์( เสรมิ )ไดเ้ตรยีมสือ่เพิม่ 

เตมิ โดยมใีบความรูห้รอืมหีนงัสอืใหเ้ปิดคน้ มกีารเตรยีมเกม  แผนโครงงาน  มใีบกจิกรรมทีเ่น้นการ
คดิวเิคราะหม์ากขึน้เพือ่พฒันาการคดิวจิารณญาณ 

 ในการวจิยัครัง้น้ี ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์(เสรมิ) เหน็วา่ ผลทีเ่กดิขึน้เป็นประโยชน์ 
ต่อตวัครู ตวัครูมผีลดตีรงที่มคีวามกระตือรอืรน้มากขึน้และคดิถึงสิง่ที่นักเรยีนจะได้รบัมากขึน้ 

สาํหรบัการเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิกบัครผููส้อนในขณะทีเ่ขา้ร่วมกระบวนการพฒันาพลงัปญัญา  
ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตรใ์หข้อ้มลูวา่ สิง่ทีม่กีารเปลีย่นแปลง คอื รูจ้กัทีจ่ะใชค้าํถามเพื่อให้
นกัเรยีนฝึกคดิ เชน่ ทาํไม อยา่งไร จากแต่ก่อนจะบอกเดก็หมด ถามอะไรมากต็อบให ้แต่หลงั ๆ ครู
อาจจะใหน้ักเรยีนอ่านก่อน พยายามถามยอ้นกลบั ใชค้ําถามมากขึน้ เปิดโอกาสใหน้ักเรยีนแสดง
ความคิดเห็นมากขึ้น พยายามเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน ใจเย็นมากขึ้น ยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่ใช้
อารมณ์  
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ในสว่นของสื่อการเรยีนรูท้ีใ่ช ้ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตรไ์ดเ้ตรยีมสื่อเพิม่เตมิ โดย
มใีบความรู ้ และแผนภมู ิ นอกจากนัน้ยงัมกีารเพิม่เกม และใหน้กัเรยีนไดร้อ้งเพลงบา้ง 

 ในการวจิยัครัง้น้ี ครูกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ เหน็ว่า ผลทีเ่กดิขึน้เป็นประโยชน์
ทัง้ตัวครู ตัวครูได้รบัผลดีโดยได้เรียนรู้กิจกรรมการสอนที่หลากหลาย และสามารถพฒันาพลงั
ปญัญากบันกัเรยีน ไดพ้ฒันาตนเองเพิม่เตมิในสิง่ทีไ่มเ่คยทราบมาก่อน 

  

จากขอ้มลูขา้งตน้ สรปุไดว้า่ การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิกบัครโูรงเรยีนเคหะชุมชนลาดกระบงัมดีงัน้ี 
 1) ในด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ครไูดม้กีารหาเทคนิคและกจิกรรมเพิม่เตมิ
เพื่อพฒันากระบวนการคิด และหากิจกรรมที่ทําให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน รวมทัง้ได้
จดัเตรยีมสื่อและอุปกรณ์การเรยีนการสอนเพิม่เตมิ ในส่วนของการเตรยีมการสอนกม็มีากขึน้กว่า
ก่อนจะเขา้รว่มโครงการ 

 2) ในด้านบุคลิกภาพของครู ครูเป็นกันเองกับนักเรียนมากขึ้น ยิ้มแย้มแจ่มใส 
กระตือรือร้นในการสอนมากขึ้น รวมทัง้มีการควบคุมอารมณ์มากขึ้น ใจเย็น ไม่ใช้อารมณ์กับ    
นกัเรยีน  
 3) มุมมองท่ีครูมีต่อนักเรียน คํานึงถึงจติใจนักเรยีนมากขึน้ สงัเกตพฤติกรรมนักเรยีน
มากขึ้น ใส่ใจนักเรียนมากขึ้น และเปิดโอกาสให้นักเรยีนแสดงความคิดเห็นรวมทัง้รบัฟงัความ
คดิเหน็ของนกัเรยีนมากขึน้ 

 

ผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดกบันักเรียนและครขูองโรงเรียนสามเสนนอก             2.2.2 
 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กิดกบันักเรียนโรงเรียนสามเสนนอก  
 จากการสมัภาษณ์ครใูนกลุ่มสาระการเรยีนรูท้ ัง้ 5 กลุ่มสาระการเรยีนรูข้องโรงเรยีนสามเสน
นอก ครูส่วนใหญ่เหน็ว่าพลงัปญัญาตวัทีพ่ฒันาไดม้ากทีสุ่ด คอื ความสุขใจ รองลงมาอนัดบั 2 คอื 
ความเอือ้อาทร ในส่วนของการคดิแกป้ญัหา การคดิวจิารณญาณ การบรโิภคดว้ยปญัญาพฒันาได้
ในระดบัปานกลาง โดยในแต่ละองคป์ระกอบมกีารเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบันกัเรยีนดงัน้ี 

 

(1) ความสขุใจ 
 จากการสมัภาษณ์ประกอบกบัการพจิารณาการตอบแบบสอบถามของครูกลุ่มสาระการ

เรยีนรูภ้าษาไทย โรงเรยีนสามเสนนอก พบว่า พลงัปญัญาทีพ่ฒันาไปไดม้าก คอื ความสุขใจโดยใช้
กจิกรรมกลุ่ม   
 “จากการสงัเกตภายหลงัการนํากจิกรรมมาใชพ้ฒันาพลงัปญัญากพ็บว่า นกัเรยีนสว่นใหญ่มี
ความสุขและรกัในการเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทยมากขึ้น” (ครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาไทย โรงเรยีนสามเสนนอก .สมัภาษณ์.22 พฤศจกิายน  2548) 

 สําหรบัครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนสามเสนนอก ให้ข้อมูลว่า 
ความสขุใจมกีารพฒันาในระดบัดมีาก 
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 “หลงัจากนํากจิกรรมพฒันาพลงัปญัญาไปใช ้นักเรยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีนมาก
ขึ้น มคีวามสุขในการเรยีน จากเมือ่ก่อนตอ้งเรยีกใหต้อบ     แต่หลงัจากใชก้จิกรรมน้ีเดก็จะอาสายก
มอืตอบ กลา้ถาม กลา้ตอบมากขึ้น อยากมสี่วนร่วมในการทํากจิกรรมในหอ้งเรยีนมากขึ้น” (ครกูลุ่ม
สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ  โรงเรยีนสามเสนนอก .สมัภาษณ์.22 พฤศจกิายน  2548) 

ในสว่นของครกูลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์โรงเรยีนสามเสนนอกกม็คีวามเหน็ในทาํนอง
เดยีวกนัวา่ ความสขุใจมกีารพฒันาไปในระดบัดมีาก 

“จากการนํากิจกรรมพฒันาพลังปญัญาไปใช้ นักเรียนมีความสุขมากขึ้น แข่งกันตอบ     
คาํถามมากขึน้ กลา้ถาม กลา้ตอบ ครกูบันกัเรยีนมคีวามเป็นกนัเองมากขึ้น” (ครกูลุ่มสาระการเรยีนรู้
คณติศาสตร ์โรงเรยีนสามเสนนอก.สมัภาษณ์.22 พฤศจกิายน  2548) 

เชน่เดยีวกบั ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์โรงเรยีนสามเสนนอก ใหข้อ้มลูวา่ความ 
สขุใจพฒันาไปไดม้าก 
 “จากการสงัเกตพบวา่ นกัเรยีนกลา้แสดงออกมากขึน้ มคีวามสนุกสนานในการไดม้โีอกาสลง
มอืทดลอง มคีวามสุขในการร่วมทํากจิกรรมกบัเพือ่น ดูไดจ้ากการยิ้มแยม้แจ่มใสและการมมีนุษย
สมัพนัธก์บัเพือ่น” (ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์โรงเรยีนสามเสนนอก .บนัทกึทา้ยแผนการ
จดัการเรยีนรู)้ 

สําหรบัครูกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ใหข้อ้มูลว่า ความสุขใจ
พฒันาไปไดม้าก 

 “จากการสงัเกตเด็กหญิง 2 คนในห้องทีเ่ป็นเด็กค่อนข้างเก็บตวัเงยีบ ไม่ชอบแสดงออก 
หลังจากใช้กิจกรรมพฒันาพลังปญัญา การเปลีย่นแปลงทีส่ ังเกตเห็นได้คือ เด็กมีความสุขใจ
พฒันาขึ้นมาก” (ครูกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม .บนัทกึทา้ยแผนการ
จดัการเรยีนรู)้ 

 โดยสรุปแล้วครูโรงเรียนสามเสนนอกส่วนใหญ่จะเห็นว่าความสุขใจเป็นพลังปญัญา
องค์ประกอบที่พฒันาได้ในระดบัมากโดยสงัเกตจากการที่นักเรยีนส่วนใหญ่มคีวามสุข ยิ้มแย้ม
แจม่ใส มคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีนมากขึน้ อยากมสีว่นรว่มในกจิกรรมมากขึน้ กลา้ถาม กลา้ตอบ 

 

(2) ความเอ้ืออาทร 

จากการสมัภาษณ์ประกอบกบัการพจิารณาการตอบแบบสอบถามของครูทัง้ 5 กลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้โรงเรยีนสามเสนนอก ต่างกพ็บว่า ความเอื้ออาทรเป็นพลงัปญัญาที่มกีารพฒันาไปได้
มาก โดยสงัเกตเหน็ได้จากการทํากจิกรรมกลุ่ม นักเรยีนจะมกีารช่วยเหลอืกนัทํางาน ช่วยกนัคดิ 
ชว่ยกนัทาํ และนกัเรยีนกม็น้ํีาใจกบัครแูละเพือ่นมากขึน้ 

 

(3) การคิดแก้ปัญหา 

จากการสมัภาษณ์ประกอบกบัการพจิารณาการตอบแบบสอบถามของครูกลุ่มสาระการ
เรยีนรูภ้าษาไทย โรงเรยีนสามเสนนอก พบวา่ การคดิแกป้ญัหาพฒันาไปไดป้านกลาง 
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 “กจิกรรมหรอืเน้ือหาบางเรือ่งเอื้อใหน้ักเรยีนไดใ้ชก้ารคดิแกป้ญัหา เช่น การนําสถานการณ์
ขา่วมาคุยกบันักเรยีนและจะใหน้ักเรยีนหาแนวทางในการแกป้ญัหาทีเ่กดิขึ้น ซึง่จากการสอบถามก็
พบว่านักเรยีนสามารถตอบได้และมคีวามกล้าคิด กล้าตอบมากขึ้น” (ครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาไทย.สมัภาษณ์.22 พฤศจกิายน 2548) 

ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์โรงเรยีนสามเสนนอก เหน็วา่ การคดิแกป้ญัหาพฒันา
ไปไดป้านกลาง 

“เน้ือหากจิกรรมบางหน่วยกท็าํใหน้กัเรยีนไดฝึ้กคดิแกป้ญัหาเหมอืนกนั (ครกูลุ่มสาระการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์โรงเรยีนสามเสนนอก .สมัภาษณ์.22 พฤศจกิายน  2548.) 

ในสว่นของ ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์โรงเรยีนสามเสนนอก เหน็วา่ การคดิ
แกป้ญัหาพฒันาไปไดป้านกลาง  

จากทีส่งัเกตนกัเรยีนยงัใชเ้วลาในการแกป้ญัหาโจทยท์างคณติศาสตรเ์ป็นเวลานาน”  “
(ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์โรงเรยีนสามเสนนอก .สมัภาษณ์.22 พฤศจกิายน  2548) 

สําหรบัครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ให้ข้อมูลว่า การคิด
แกป้ญัหาพฒันาไปไดพ้อใช ้  

“จากการสงัเกตนักเรยีนทีม่ปีญัหาในการเรยีนทีไ่ดส้งัเกตเป็นพเิศษพบว่า นักเรยีนหญงิ 2 
คนในหอ้งเป็นเดก็ทีค่่อนขา้งเก็บตวัเงยีบ ไม่แสดงความคดิเหน็เวลาเรยีนแต่หลงัจากใช้กจิกรรม
พฒันาพลงัปญัญา พบว่า มกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึ้นในทางทีด่ ีนักเรยีนมคีวามสามารถในการคดิ
แกป้ญัหาในระดบัด”ี (ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม.บนัทกึทา้ยแผนการ
จดัการเรยีนรู)้ 

 ในขณะที่ครูกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ  โรงเรยีนสามเสนนอก เหน็ว่า การคดิ
แกป้ญัหาเป็นตวัทีพ่ฒันาไดน้้อย  

 “ การคิดแก้ปญัหาเป็นตัวทีพ่ฒันาได้น้อย เนือ่งจาก เวลาทีส่อนมีน้อย แต่กิจกรรมและ   
เน้ือหาทีส่อนมีมากและด้วยลักษณะของวิชาทีไ่ม่เน้นการคิดขัน้สูง” (ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  โรงเรยีนสามเสนนอก .สมัภาษณ์.22 พฤศจกิายน  2548) 

 โดยสรุปแล้วครูโรงเรยีนสามเสนนอกส่วนใหญ่จะเหน็ว่าการคดิแก้ปญัหาเป็นพลงัปญัญา
องคป์ระกอบทีพ่ฒันาไดใ้นระดบัปานกลางทัง้น้ีครจูะตอ้งพยายามหาสถานการณ์อื่น ๆ รอบตวัมาตัง้
คาํถามเพือ่ใหน้กัเรยีนไดฝึ้กคดิ 

 

(4) การคิดวิจารณญาณ 

จากการสมัภาษณ์ประกอบกบัการพจิารณาการตอบแบบสอบถามของครูกลุ่มสาระการ
เรยีนรูภ้าษาไทย โรงเรยีนสามเสนนอก พบวา่ การคดิวจิารณญาณพฒันาไปไดน้้อย 

 “การคดิวจิารณญาณพฒันาไปได้น้อยเนือ่งจากเน้ือหาวชิาถูกจํากดั เน้ือหาบางหน่วยไม่
เอื้ออาํนวยต่อการพฒันาพลงัปญัญาดา้นการคดิขัน้สงู  ” (ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย โรงเรยีน
สามเสนนอก .สมัภาษณ์.22 พฤศจกิายน  2548) 
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 ความคิดเห็นดงักล่าวสอดคล้องกบัครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียน   
สามเสนนอก ทีเ่หน็วา่ การคดิวจิารณญาณพฒันาไดน้้อย  
 “ การคดิวจิารณญาณพฒันาไดน้้อยดว้ยเหตุผลทีล่กัษณะวชิาไมเ่น้นการคดิขัน้สงู อย่างไรก็
ด ีนกัเรยีนมสีว่นรว่มในการตอบคาํถามมากขึน้และมกีารตัง้คาํถามกบัครมูากขึน้”   (ครกูลุ่มสาระการ
เรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ โรงเรยีน สามเสนนอก.สมัภาษณ์.22 พฤศจกิายน  2548) 

ในส่วนของครูกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ใหข้อ้มูลว่า การคดิ
วจิารณญาณพฒันาไปไดพ้อใช ้  

“จากการสงัเกตกเ็หน็วา่นกัเรยีนมกีารพฒันาทีด่ขี ึ้น อยากตอบ อยากมสีว่นรว่มในการเรยีนมาก
ขึน้” (ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม. บนัทกึทา้ยแผนการจดัการเรยีนรู)้ 

ในขณะที่ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสามเสนนอกเห็นว่า การคิด
วจิารณญาณพฒันาไปไดม้ากทัง้น้ีเน่ืองจากกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรเ์อื้อต่อการใชก้ารคดิ
วจิารณญาณ  สามารถนําไปสอนแทรกไดใ้นทุกเน้ือหา  โดยฝึกตัง้คาํถามและใหห้าคาํตอบอยา่งมเีหตุผล  
 “จากการสงัเกตการตอบคําถามของนักเรียนพบว่า นักเรียนได้ตอบคําถามโดยใช้หลัก 
เหตุผลมากขึน้และมคีวามกลา้แสดงความคดิเหน็ กลา้ซกัถามมากขึน้กว่าก่อนจะใชก้จิกรรมพฒันา
พลงัปญัญา”(ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์โรงเรยีนสามเสนนอก.สมัภาษณ์.22 พฤศจกิายน  2548.) 

เช่นเดียวกบัครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรยีนสามเสนนอกที่เหน็ว่า การคิด
วจิารณญาณพฒันาไปไดม้าก 

  “ในการสอนทกุสปัดาหจ์ะเน้นการพฒันาการคดิวจิารณญาณ ซึง่หลงัจากสอนเสรจ็เมือ่มา 
บนัทกึทา้ยแผนกพ็บวา่การพฒันาการคดิวจิารณญาณเป็นไปตามทีค่าดหวงัไว”้  (ครกูลุ่มสาระการ
เรยีนรูค้ณติศาสตร ์โรงเรยีนสามเสนนอก.สมัภาษณ์.22 พฤศจกิายน  2548) 

 โดยสรปุแลว้ครโูรงเรยีนสามเสนนอกมคีวามเหน็เป็น 2 แนวทาง โดยในกลุ่มสาระการเรยีนรู้
วทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรจ์ะมคีวามเหน็ว่าการคดิวจิารณญาณพฒันาไดม้ากเน่ืองจากลกัษณะ
ของวชิาทีเ่อือ้ต่อการพฒันา โดยการเปลีย่นแปลงทีส่ามารถสงัเกตเหน็ไดค้อื นกัเรยีนไดต้อบคาํถาม
โดยใช้หลกัเหตุผลมากขึ้นและมคีวามกล้าแสดงความคดิเหน็ กล้าซกัถามมากขึ้นกว่าก่อนจะใช้
กจิกรรมพฒันาพลงัปญัญา  ในขณะทีใ่นกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทยและภาษาองักฤษจะเหน็ว่า
พฒันาไดน้้อย เน่ืองจากเน้ือหาวชิาในหน่วยทีส่อนไมเ่อือ้ต่อการพฒันาการคดิขัน้สงู 

 

(5) การบริโภคด้วยปัญญา 
จากการสมัภาษณ์ประกอบกบัการพจิารณาการตอบแบบสอบถามของครูกลุ่มสาระการ

เรยีนรูภ้าษาไทย โรงเรยีนสามเสนนอก พบว่า การบรโิภคดว้ยปญัญาพฒันาไปไดป้านกลาง โดย
การบรโิภคดว้ยปญัญาจะสอนโดยการสอดแทรก พยายามใหน้ักเรยีนรูจ้กัใชเ้หตุผลในการเลอืกรบั
สิง่ต่าง ๆ    
 ในขณะที่ครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรยีนสามเสนนอก เห็นว่า การ
บรโิภคดว้ยปญัญาพฒันาไดใ้นระดบัด ี    
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“การบรโิภคดว้ยปญัญาพฒันาไดเ้นือ่งจากเน้ือหาวชิาในหน่วยทีส่อนเอื้อต่อการพฒันา เช่น
เรือ่ง food and drink มกีารสอนเรือ่งของอาหาร ผกั ผลไม ้ซึง่ตรงน้ีกเ็อามาใชถ้ามเป็นคําถามได ้มี
สถานการณ์ให้นักเรียนได้คิด  ได้ตัดสินใจเลือก ซึง่จากการสังเกตเห็นว่า นักเรียนมีความ
กระตอืรอืรน้ในการเรยีนมากขึ้น จากเมือ่ก่อนตอ้งเรยีกใหต้อบ แต่หลงัจากใชก้จิกรรมน้ีเดก็จะอาสา
ยกมอืตอบ กลา้ถาม กลา้ตอบมากขึ้น กลา้ซกัถามในสิง่ทีส่งสยักบัผูส้อน นกัเรยีนอยากมสีว่นรว่มใน
การทํากจิกรรมในหอ้งเรยีนมากขึ้น มกีารแสดงความคดิเหน็ทีห่ลากหลาย”(ครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ  โรงเรยีนสามเสนนอก. สมัภาษณ์.22 พฤศจกิายน  2548) 

สาํหรบัครูกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์โรงเรยีนสามเสนนอก ใหข้อ้มลูว่า การบรโิภค
ดว้ยปญัญาพฒันาไปไดป้านกลาง  
 “การสรา้งกจิกรรมพฒันาการบรโิภคดว้ยปญัญาทําไดย้าก เนือ่งจากเน้ือหาวชิาไม่เอื้อ แต่
จากการทีไ่ด้ตัง้คําถามเกีย่วกบัการนําไปใช้ก็พบว่า นักเรียนสามารถบอกได้ว่าจะนําความรู้ไป
ประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจําวนัไดอ้ย่างไร”(ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์โรงเรยีนสามเสนนอก.
สมัภาษณ์.22 พฤศจกิายน  2548.) 

เช่นเดยีวกบัครกูลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์โรงเรยีนสามเสนนอกทีเ่หน็ว่า การบรโิภค
ดว้ยปญัญาพฒันาไดป้านกลาง   

“การจดักจิกรรมทีพ่ฒันาการบรโิภคดว้ยปญัญาคดิกจิกรรมยาก ยงัไมแ่น่ใจในการสอดแทรก
เข้าในรายวิชา จึงต้องเน้นทางเลือกมุ่งเน้นทีก่ารซื้อของ” (ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
โรงเรยีนสามเสนนอก.สมัภาษณ์.22 พฤศจกิายน  2548) 

ในขณะทีค่รกูลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ใหข้อ้มลูวา่ การบรโิภค 
ด้วยปญัญาพฒันาไปได้พอใช้โดยครูก็เห็นเช่นเดียวกนัว่า การบรโิภคด้วยปญัญาหากิจกรรมที่
พฒันาไดย้าก 

 โดยสรุปแล้วครูโรงเรยีนสามเสนนอกส่วนใหญ่จะเหน็ว่าการบรโิภคด้วยปญัญาเป็นพลงั
ปญัญาองค์ประกอบที่พฒันาไดใ้นระดบัปานกลาง ส่วนใหญ่จะเหน็ว่า การคดิกจิกรรมเพื่อพฒันา
องคป์ระกอบดา้นน้ีทําไดย้าก ไม่รูว้่าจะสอดแทรกเขา้ไปในเน้ือหาทีส่อนอย่างไร จงึต้องใชก้ารสอน
สอดแทรก โดยนําเหตุการณ์ภายนอกมาตัง้เป็นสถานการณ์เพื่อใชต้ัง้คาํถามถามใหน้กัเรยีนไดเ้ลอืก
ตดัสนิใจ 

 

 การเปลีย่นแปลงทีเ่กิดกบัครโูรงเรียนสามเสนนอก 

การเปลี่ยนแปลงตวัเองของผูส้อนในขณะที่อยู่ในกระบวนการพฒันาพลงัปญัญา ครูกลุ่ม
สาระการเรยีนรูภ้าษาไทยใหข้อ้มลูวา่ สิง่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงในตวัเอง คอื มกีารเปลีย่นแปลงวธิกีาร
สอน  มกีารคดิวางแผนและเตรยีมการมากขึน้ โดยจะคดิหาวธิกีารต่าง ๆ หาแหล่งขอ้มลูต่าง ๆ เพื่อ
เสรมิสรา้งพลงัปญัญาใหแ้ก่นักเรยีนใหค้รบทุกดา้น  เวลาเตรยีมการสอนจะคดิถงึนักเรยีนมากขึน้ 
จะทําความเขา้ใจธรรมชาตขิองนักเรยีน และจากการเขา้ร่วมกจิกรรมในครัง้น้ีกท็ําใหค้รูไดพ้ฒันา
พลงัปญัญาของตวัเองไปดว้ย 
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ในการเขา้รว่มกจิกรรมครัง้น้ี ครกูลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย เหน็ว่ามผีลดต่ีอตวัคร ูทาํให้
เกดิการเปลี่ยนแปลงในวธิกีารสอนและการเตรยีมการสอน ครูไดต้ระหนักถงึความสําคญัของพลงั
ปญัญาอยูเ่สมอในการเขยีนแผนฯ   

การเปลีย่นแปลงตวัเองของผูส้อนในขณะทีอ่ยูใ่นกระบวนการพฒันาพลงัปญัญา  ครกูลุ่ม 

สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ  ใหข้อ้มลูว่า มกีารเปลีย่นแปลงคอื การเขยีนแผนจดัการเรยีนรูม้ ี
ความละเอยีดมากขึน้ในเน้ือหากจิกรรมการสอน  การสอนมกีารเน้นการถามคําถามมากขึ้นและ
ปล่อยให้นักเรียนตอบอย่างอิสระ ให้ได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
กระบวนการเรยีนการสอนเน้นการมปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้รยีนกบัผูส้อนมากขึน้ 

ในสว่นของคร ูการเขา้รว่มกจิกรรมครัง้น้ีไมถ่อืเป็นภาระแต่เป็นการชว่ยใหไ้ดค้น้ควา้มากขึน้ 
ครไูดม้กีารปรบัปรงุเทคนิควธิกีารเรยีนการสอน  มกีารเขยีนแผนจดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีนมากขึน้    

การเปลีย่นแปลงตวัเองของผูส้อนในขณะทีอ่ยูใ่นกระบวนการพฒันาพลงัปญัญา     ครกูลุ่ม 
สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ให้ข้อมูลว่า มีการเปลี่ยนแปลงคือ มีความ
กระตอืรอืรน้มากขึน้ เมื่อเหน็นักเรยีนมคีวามสุขและสนุกในการเรยีน ชอบถามหรอืตอบคาํถามมาก
ขึน้ ผูส้อนรูส้กึดมีากทีไ่ดใ้ชพ้ลงัปญัญาในการพฒันานกัเรยีน 

การเปลี่ยนแปลงตวัเองของผูส้อนในขณะที่อยู่ในกระบวนการพฒันาพลงัปญัญา ครูกลุ่ม
สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ใหข้อ้มลูวา่ มกีารเปลีย่นแปลงคอื ในดา้นการสอนจะคดิหาวธิต่ีาง ๆ ที่
จะใหเ้ดก็พยายามฝึกคดิ ฝึกตัง้คําถามอย่างมเีหตุผลและเมื่อครกูําหนดสถานการณ์หรอืเล่าเรื่องให้
นกัเรยีนฟงั นักเรยีนสามารถบอกขอ้มลู/วธิแีกป้ญัหาไดอ้ย่างมเีหตุผล ฝึกใหเ้ดก็มน้ํีาใจ เอือ้เฟ้ือต่อ
ครแูละเพือ่นในหอ้ง นอกจากน้ีมกีารเปลีย่นแปลงดา้นเทคนิคการสอนและมกีารใชส้ือ่มากขึน้ เชน่ แผนภาพ 

การเปลี่ยนแปลงตวัเองของผูส้อนในขณะที่อยู่ในกระบวนการพฒันาพลงัปญัญา ครูกลุ่ม
สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ใหข้อ้มูลว่า มกีารเปลี่ยนแปลงคอื ในดา้นการสอนจะใชก้จิกรรมกลุ่ม
เพิม่ขึน้ ใชก้ารตอบเป็นคู่ เป็นกลุ่มเพื่อลดความเครยีด ความตื่นเตน้ ช่วยใหน้กัเรยีนผอ่นคลายมาก
ขึน้ และเมื่อจะทาํการสอนจะมกีารเตรยีมตวัดูแผนการสอนตามขัน้ตอนทีว่างแผนไวเ้สมอว่าเมื่อเขา้
มาจะพฒันาพลงัปญัญาตวัใด ในดา้นการวางตวัจะเป็นกนัเองกบันกัเรยีนมากขึน้  
 

จากขอ้มลูขา้งตน้สรปุไดว้า่การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิกบัครโูรงเรยีนสามเสนนอกมดีงัน้ี 
 1) ในด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ครูมกีารเปลี่ยนแปลงวธิกีารสอน มกีาร
ปรบัปรุงเทคนิคการสอน ใชค้ําถามมากขึน้ ใชก้จิกรรมกลุ่มมากขึน้ ใชส้ื่อและอุปกรณ์การเรยีนการ
สอนเพิม่เติม ในส่วนของการเตรยีมการสอนมกีารเขยีนแผนจดัการเรยีนรูท้ี่ละเอยีดขึน้ คํานึงถึง
ความเหมาะสมกบัผูเ้รยีน 

 2) ในด้านบุคลิกภาพของคร ูครูเป็นกนัเองกบันักเรยีนมากขึน้เพื่อใหน้ักเรยีนเกดิความ
ไวว้างใจ 
 3) มมุมองท่ีครมีูต่อนักเรียน คดิถงึนกัเรยีนมากขึน้ และเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนมอีสิระและ
มสีว่นรว่มในการทาํกจิกรรมมากขึน้ 



บทท่ี 5 
สรปุ  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งกจิกรรมและรปูแบบการพฒันาคุณลกัษณะทีเ่ป็นพลงั

ปญัญาของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  รวมทัง้ศกึษาผลทีเ่กดิจากการใชก้จิกรรมและรปูแบบการ
พฒันาคุณลกัษณะดงักล่าว  ทัง้น้ีโดยผา่นกระบวนการวจิยัแบบมสีว่นรว่มของครซูึง่มกีารดาํเนินการ
ตามวงจรเดมมิง่โดยมขี ัน้ตอนดงัน้ี 1) ขัน้การวางแผน (Plan)  2) ขัน้ดําเนินการตามแผน (Do)      
3) ขัน้การตรวจสอบประเมนิผล (Check) และ 4) ขัน้ปรบัเปลี่ยนแกไ้ขเพื่อนําไปสู่การวางแผนใหม ่       
(Action) ในทุกขัน้ตอนจะมกีารพจิารณารว่มกนัระหวา่งคณะผูว้จิยัและคณะครผููร้ว่มวจิยั 

งานวจิยัเรือ่งน้ีเป็นการวจิยัแบบผสมผสาน มวีธิกีารดาํเนินการศกึษาและการวเิคราะหข์อ้มลู 
ทัง้ในเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ  

กลุ่มตวัอย่างไดม้าจากการเลอืกแบบเจาะจงที่เป็นตวัแทนโรงเรยีนในเขตเมอืง 1 โรง และ
โรงเรยีนเขตชานเมอืงอกี 1 โรง ซึ่งทัง้สองโรงสงักดักรุงเทพมหานคร และแต่ละโรงประกอบด้วย
นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 จากหอ้งควบคุมและหอ้งทดลองอย่างละ 1 หอ้ง  ครูจากกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้โรงเรยีนละ 5 คน รวมเป็นจาํนวนหอ้งเรยีน 4 หอ้ง นกัเรยีนทัง้สิน้ 155 คน และครทูัง้สิน้ 
10 คน   

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวดัพลงัปญัญา 5 องค์ประกอบของ
นกัเรยีน แบบสอบถามของคร ูและแบบสมัภาษณ์ของคร ู  

การวเิคราะหข์อ้มลูใชส้ถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่  ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  และ Two-way 
MANCOVA นอกจากน้ียงัใชก้ารวเิคราะหเ์น้ือหาสาํหรบัขอ้มลูเชงิคุณภาพ 
 

สรปุผลการวิจยั 
1. กิจกรรมและรปูแบบการพฒันาคณุลกัษณะท่ีเป็นพลงัปัญญาของนักเรียน  มดีงัน้ี 

 1.1 องค์ประกอบการคิดวิจารณญาณ  มีการใช้เทคนิคได้ถึง 9 อย่าง ได้แก่         
1) การแสดงบทบาทสมมต ิ 2) การทําโครงงาน  3) การใชค้ําถามใหค้ดิและฝึกตัง้คําถาม  4) การ
อภปิรายกลุ่ม  5) การเขยีนผงัความคดิ  6) การเล่นเกม  7) การระดมสมอง  8) การฝึกวเิคราะห์
โจทยแ์ละฝึกสงัเกต  9) การสรา้งบทเรยีนเล่มเลก็ 
 กจิกรรมและเทคนิคการสอนที่ได้ถูกนํามาใช้ในการพฒันาการคดิวจิารณญาณมาก
ที่สุดและถูกนํามาใช้ทัง้ 5 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้คอื การใชค้ําถามกระตุ้นใหน้ักเรยีนคดิและฝึกให้
นักเรยีนตัง้คําถาม และ การใชก้ารอภปิรายกลุ่ม  รองลงมาอนัดบั 2 คอื การใช้การแสดงบทบาท
สมมต ิอนัดบั 3 ม ี6 วธิ ีคอื การใชเ้ทคนิคเขยีนผงัความคดิ การใชก้ารเล่นเกม การใชเ้ทคนิคการ
ระดมสมอง การทาํโครงงาน การฝึกใหน้กัเรยีนวเิคราะหโ์จทยแ์ละฝึกการสงัเกตอย่างรอบคอบ และ
การสรา้งบทเรยีนเล่มเลก็    
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  1.2 องคป์ระกอบการคิดแก้ปัญหา  มกีารใชเ้ทคนิคถงึ 5 อย่าง ไดแ้ก่ 1) การทํา
โครงงาน  2) การนําสถานการณ์ทีเ่ป็นปญัหามาใหฝึ้กคดิ  3) การใชค้าํถาม  4) การมอบหมายงาน
ใหส้รปุปญัหาและแนวทางแกไ้ข  5) การฝึกใหค้ดิแกป้ญัหาดว้ยตนเองโดยครชูีแ้นะแนวทาง 

 กจิกรรมและเทคนิคการสอนทีไ่ดถู้กนํามาใชใ้นการพฒันาการคดิแกป้ญัหามากทีส่ดุ
ม ี2 วธิคีอื การนําสถานการณ์ทีเ่ป็นปญัหามาใหน้กัเรยีนฝึกคดิ และ การใชค้าํถาม รองลงมาอนัดบั 
2 คอื การมอบหมายงานและใหส้รปุปญัหาและแนวทางการแกป้ญัหา อนัดบั 3 ม ี2 วธิ ีคอื การทาํ
โครงงานและการฝึกใหน้กัเรยีนชว่ยเหลอืตนเอง คดิแกป้ญัหาดว้ยตนเองโดยครเูป็นผูช้ีแ้นะแนวทาง 

 1.3 องค์ประกอบการบริโภคด้วยปัญญา  มีการใช้เทคนิคถึง 5 อย่าง ได้แก่         
1) การใชค้ําถามฝึกใหค้ดิและตดัสนิใจ  2) การยกตวัอย่างสถานการณ์ใหต้ดัสนิใจเลอืก  3) ใหต้ัง้
คาํถามของการนําไปใช ้ 4) การทาํโครงงาน  5) การใหส้าํรวจการใชเ้งนิ 
 กจิกรรมและเทคนิคการสอนทีไ่ดถู้กนํามาใชใ้นการพฒันาการบรโิภคดว้ยปญัญามาก
ที่สุดคือ การใช้คําถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกคิดและตัดสินใจ รองลงมาอันดับ 2 คือ          
การยกตวัอยา่งสถานการณ์แลว้ใหน้กัเรยีนตดัสนิใจเลอืก อนัดบั 3 ม ี3 วธิไีดแ้ก่การใชก้ารตัง้คาํถาม
ในเรือ่งของการนําไปใช ้การทาํโครงงานและการใหส้าํรวจการใชเ้งนิ 
 1.4 องค์ประกอบความสุขใจ มกีารใช้เทคนิคได้ถึง 8 อย่างได้แก่  1) เกมและ
เพลง  2) ให้อิสระเลือกทําตามที่ชอบและสนใจ  3) จัดทํากิจกรรมและสื่อที่ดึงดูดความสนใจ         
4) สรา้งบรรยากาศที่ดใีนการเรยีนรู ้ 5) การแสดงบทบาทสมมต ิ 6) ใหก้ารเสรมิแรง  7) การฝึก
สมาธ ิ 8) การใหเ้รยีนรูด้ว้ยการลงมอืปฏบิตั ิ
 กจิกรรมและเทคนิคการสอนที่ไดถู้กนํามาใชใ้นการพฒันาความสุขใจมากทีสุ่ดคอื 
การใชเ้กมและเพลง โดยเป็นกจิกรรมทีถู่กนําไปใชท้ัง้ 5 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้รองลงมาอนัดบั 2 คอื 
การใหอ้สิระนักเรยีนไดเ้ลอืกทําสิง่ทีน่ักเรยีนมคีวามชอบและความสนใจ อนัดบั 3 คอื ม ี4 วธิไีดแ้ก่ 
การจดัหากิจกรรมและสื่อประกอบการเรยีนรู้ที่ดึงดูดความสนใจ การให้การเสรมิแรง การสร้าง
บรรยากาศทีด่ใีนการเรยีน และการแสดงบทบาทสมมต ิสว่นอนัดบัสุดทา้ยม ี2 วธิ ีคอื การฝึกสมาธ ิ
และการใหเ้รยีนรูด้ว้ยการลงมอืปฏบิตั ิ
 1.5 องค์ประกอบความเอ้ืออาทร มกีารใช้เทคนิคถึง 4 อย่าง ได้แก่  1) การ
มอบหมายงานใหท้ําเป็นกลุ่ม  2) การขออาสาสมคัร  3) การจบัคู่เพื่อนช่วยเพื่อน  4) การนําเสนอ
กรณปีญัหา 

 กจิกรรมและเทคนิคการสอนทีไ่ดถู้กนํามาใชใ้นการพฒันาความเอือ้อาทรมากทีสุ่ด
โดยถูกนํามาใช้ทัง้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คือ การมอบหมายให้ทํางานเป็นกลุ่ม และการขอ
อาสาสมคัร รองลงมาอนัดบั 2 คอื การจบัคูเ่พือ่นชว่ยเพือ่น และอนัดบั 3 คอืการนําเสนอกรณปีญัหา  
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2. ผลของการใช้กิจกรรมและรปูแบบการพฒันาคณุลกัษณะท่ีเป็นพลงัปัญญาของ
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6   

ผลท่ีเกิดขึน้กบัตวันักเรียน  จากการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ พบวา่          2.1 
นกัเรยีนทีผ่า่นกระบวนการพฒันาพลงัปญัญาจากครจูะมคีะแนนพลงัปญัญา 2.1.1 

ในภาพรวมสงูขึน้กวา่ก่อนเริม่การทดลองอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
2.1.2 เมือ่วเิคราะหร์ายองคป์ระกอบพบวา่ การคดิวจิารณญาณเพยีงองคป์ระกอบ 

เดยีวเทา่นัน้ทีก่ลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุมมคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
      2.2 ผลท่ีเกิดขึ้นกบัตวัคร ู พบว่า มกีารเปลีย่นแปลงในดา้นการจดักจิกรรมการเรยีน
การสอน ดา้นบุคลกิภาพและมมุมองทีค่รมูต่ีอนกัเรยีน   
          (1) ในดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ครมูกีารเปลีย่นแปลงวธิกีารสอน มกีาร
ปรบัปรุงเทคนิคการสอน ใชค้ําถามมากขึน้ ใชก้จิกรรมกลุ่มมากขึน้ ใชส้ื่อและอุปกรณ์การเรยีนการ
สอนเพิม่เตมิ มกีารเขยีนแผนจดัการเรยีนรูท้ีล่ะเอยีดขึน้ คาํนึงถงึความเหมาะสมกบัผูเ้รยีน 

          (2) ในดา้นบุคลกิภาพของคร ูครเูป็นกนัเองกบันกัเรยีนมากขึน้ 

          (3) มุมมองทีค่รูมีต่อนักเรียน คํานึงถึงจิตใจนักเรียนมากขึ้น สงัเกตพฤติกรรม
นกัเรยีน ใสใ่จนกัเรยีนมากขึน้ และเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนมอีสิระและมสีว่นรว่มในการทาํกจิกรรมมากขึน้ 

 

การอภิปรายผล 
 ในการวิจยัครัง้น้ีจะทําการอภิปรายผลตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั ดงัจะนําเสนอการ
อภปิรายผลออกเป็น 2 ตอน ดงัต่อไปน้ี 
 

ตอนท่ี 1 กิจกรรมและรปูแบบการพฒันาคณุลกัษณะท่ีเป็นพลงัปัญญาของนักเรียน               
ในการศึกษากิจกรรมและรูปแบบการพฒันาคุณลกัษณะที่เป็นพลงัปญัญาของนักเรียน  

คณะผูว้จิยัไดท้าํการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหเ์น้ือหาในแผนจดัการเรยีนรู ้ไดท้ําการสงัเกตการณ์การ
สอนของครแูละทาํการประชุม สมัภาษณ์สอบถามครผููร้ว่มวจิยัทัง้ 10 คน ใน 5 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้
ซึ่งพบว่า กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใช้ในการพฒันาพลงัปญัญาทัง้ 5  องค์ประกอบมี
รูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ฝึกทกัษะการคดิทัง้การคดิวจิารณญาณและการคิด
แกป้ญัหา รวมถงึการใชท้กัษะการคดิในการตดัสนิใจเลอืกบรโิภคดว้ยปญัญากม็กีจิกรรมและเทคนิค
การสอนในหลายรปูแบบทัง้ในรปูแบบของการทําโครงงาน การใชค้ําถาม การนําสถานการณ์ทีเ่ป็น
ปญัหามาใหฝึ้กคดิ การอภปิรายกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมต ิการเขยีนผงัความคดิ การใชเ้กม การ
ระดมสมอง และการมอบหมายงาน  โดยการใชค้ําถาม การนําสถานการณ์ทีเ่ป็นปญัหามาใหฝึ้กคดิ 
การทําโครงงานเป็นรูปแบบกิจกรรมที่ถูกนํามาใช้ในการพัฒนาการคิดวิจารณญาณ การคิด
แกป้ญัหาและการบรโิภคดว้ยปญัญา 
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         สาํหรบักจิกรรมทีพ่ฒันาทกัษะทางสงัคม การคาํนึงถงึผูอ้ื่น ซึง่ไดแ้ก่  ความเอือ้อาทรกม็กีาร 
ใชก้จิกรรมและเทคนิคการสอนในหลายรปูแบบทัง้การทาํกจิกรรมกลุ่ม การจบัคูเ่พือ่นชว่ยเพือ่น การ
ขออาสาสมคัรและการนําเสนอกรณปีญัหา   

ในส่วนของการพฒันาความสุขใจก็มกีิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน มี
กจิกรรมทีน่่าสนใจทัง้การใชเ้กมและเพลง  การใหอ้สิระนักเรยีนไดเ้ลอืกทําสิง่ทีส่นใจ การจดัหาสื่อ
อุปกรณ์ กจิกรรมการเรยีนรูท้ีด่งึดดูความสนใจ การใหก้ารเสรมิแรง การใหแ้สดงบทบาทสมมต ิการ
ฝึกสมาธ ิและการใหเ้รยีนรูด้ว้ยการลงมอืปฏบิตั ิโดยการใชเ้กมและเพลงเป็นกจิกรรมทีท่ ัง้ 5 กลุ่ม
สาระการเรยีนรูไ้ดนํ้ามาใชใ้นการพฒันาความสขุใจ 

จะเหน็ได้ว่า กจิกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ีที่นํามาใชใ้นการพฒันาคุณลกัษณะที่เป็นพลงัปญัญา
เป็นกจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมสีว่นร่วมในกจิกรรมดว้ยตนเอง  นักเรยีนไดม้อีสิระในการแสดง
ความคิดเห็น กล้าแสดงออก กิจกรรมที่จดัเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกบัช่วงวยัของนักเรียนและ
สามารถนําสิง่ทีไ่ดร้บัไปปรบัใชใ้นชวีติประจาํวนัได ้โดยมกีารจดับรรยากาศ/สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อ
การเรยีนรู ้มกีารจดัหาสื่อ อุปกรณ์ เน้ือหาข่าวสาร ภาพประกอบทีน่่าสนใจมาจูงใจใหน้ักเรยีนเกดิ
ความสนใจใฝ่รู้ นอกจากกิจกรรมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการพฒันาแล้ว  ในส่วนของครูก็มกีาร
เปลีย่นแปลงตนเอง มกีารใหค้วามเป็นกนัเองต่อนกัเรยีนมากขึน้ เอาใจใสส่งัเกตพฤตกิรรมนกัเรยีนมากขึน้   

เหตุที่ผลการวิจยัครัง้น้ีสามารถได้รูปแบบกิจกรรมในการพฒันาคุณลกัษณะที่เป็นพลัง
ปญัญาที่มีความหลากหลายและส่งผลดีต่อการพัฒนาพลังปญัญาของนักเรียน  ส่วนสําคัญก็
เน่ืองมาจากในการวจิยัครัง้น้ี คณะผูว้จิยัไดใ้ชก้ระบวนการวจิยัแบบมสีว่นรว่มตามแนวคดิของเดมมิง่
ซึ่งม ี4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) ขัน้การวางแผน 2) ขัน้ดําเนินการตามแผน 3 ) ขัน้การตรวจสอบ
ประเมนิผล และ 4)ขัน้ปรบัเปลีย่นแกไ้ขเพื่อนําไปสูก่ารวางแผนใหม ่ โดยอาศยัความรว่มมอืกนัของ
ผูท้ีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งทัง้ในส่วนของคณะผูว้จิยัและคณะครูผูร้่วมวจิยั ซึ่งทัง้ 2 ฝ่ายไดร้่วมทําวจิยัและ
พจิารณารว่มกนัในทุกขัน้ตอน มสีว่นรว่มเป็นเจา้ของงานวจิยัรว่มกนั  โดยทีส่มาชกิทุกคนมสีว่นรว่ม
ในทุกขัน้ตอนตัง้แต่เริม่ตกลงทีจ่ะทาํวจิยั กาํหนดปญัหา การวางแผน เลอืกวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
การวเิคราะหข์อ้มูล การตดัสนิใจที่จะปฏบิตัติามแผน การตรวจสอบประเมนิและปรบัเปลี่ยนแกไ้ข
เพือ่นําไปสูก่ารวางแผนใหม ่  

ในขัน้ของการวางแผนของการวจิยัครัง้น้ี นอกจากจะไดร้บัความร่วมมอืจากคณะครูผูร้่วม
วิจยัแล้ว ทางคณะผู้บริหารโรงเรียนทัง้ 2 โรงต่างก็ให้การสนับสนุนได้ให้การกระตุ้นและสร้าง
แรงจูงใจร่วมกบัคณะผูว้จิยัเพื่อใหค้ณะครูผูร้่วมวจิยัเกดิความรูส้กึมุ่งมัน่ในการทําวจิยัและมคีวาม
มัน่ใจมากขึน้  การทีค่รไูดร้บัรูถ้งึการสนบัสนุนของผูบ้รหิารและคณะผูว้จิยักเ็ป็นสิง่ทีช่่วยสง่เสรมิให้
ครูได้เรยีนรู้และแสวงหาแนวทางการจดักิจกรรมที่มุ่งเน้นการพฒันาพลงัปญัญาให้แก่นักเรียน 
สอดคล้องกบัแนวคิดของแบนดูรา (ปรดีา  เบ็ญคาร.2548:156; อ้างอิงจากBandura.1986:399-
401;1997:79-101) ทีว่่า การชกัจงูทางสงัคมหรอืการใชค้ําพดูชกัจงูทาํใหผู้ถู้กชกัจงูเกดิความมัน่ใจ
ในความสามารถของตนเอง  มโีอกาสทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ในงานทีไ่ดร้บัมอบหมายและจากการที่
ครูไดร้บัความรูเ้กี่ยวกบัความสําคญัและความจําเป็นของการพฒันาพลงัปญัญา องค์ประกอบของ
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นอกจากขัน้ตอนของการวางแผนที่ต้องมีการพิจารณาร่วมกันแล้ว  ในขัน้ของการ
ดําเนินการตามแผน การตรวจสอบประเมินผลและการปรบัเปลี่ยนแก้ไขเพื่อนําสู่การปรบัแผน 
คณะผูว้จิยักม็สี่วนร่วมในการใหค้ําแนะนํา ช่วยเหลอื เป็นทีป่รกึษา ใหข้อ้เสนอแนะและหาแนวทาง
ในการแกป้ญัหาใหก้บัครทูีพ่บปญัหาทีเ่กดิขึน้จากการนําแผนไปสู่การปฏบิตั ินอกจากน้ี จากการที่
ครไูดล้งมอืปฏบิตัจิรงิตัง้แต่ขัน้ตอนแรกถงึขัน้ตอนสดุทา้ย (P-D-C-A 4 รอบ)กท็าํใหเ้กดิการปรบัปรุง
แก้ไขแผนการจดัการเรยีนรู้และเกิดความรู้สกึมัน่ใจขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกบัการได้รบัคําแนะนํา 
ขอ้มูลป้อนกลบัและการเสรมิแรงคําชมเชยจากคณะผูว้จิยักท็ําใหค้รูเกดิแรงจูงใจทีจ่ะมุ่งมัน่พฒันา
งานใหด้ยีิง่ขึน้  ผลการวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของเทว ี พรหมมนิต๊ะ (2544:80-85)  ทีพ่บว่า 
ในช่วงแรกของการทําวจิยั ครูต้องการใหศ้กึษานิเทศก์ใหค้ําแนะนําเพื่อเพิม่ความกระจ่างโดยเพิม่
ระยะเวลาและรายละเอยีดในขัน้ตอนการทําวจิยัและแนวทางการพฒันานักเรยีน  ทําใหค้รูมคีวาม
มัน่ใจในการทาํวจิยัมากขึน้  นอกจากน้ี จากการใหค้รไูดม้อีสิระในการจดัทาํแผน มอีสิระในการเลอืก
กิจกรรมเทคนิคการสอนผนวกกับการได้ร ับการเสริมแรงทางบวกจากผู้บริหารโรงเรียนและ
คณะผูว้จิยักท็าํใหค้รมูคีวามภาคภมูใิจและมัน่ใจในการพฒันากจิกรรมทีจ่ะนํามาใชใ้นการพฒันาพลงั
ปญัญาของนกัเรยีนมากขึน้                                 
 
            ตอนท่ี 2 ผลของการใช้กิจกรรมและรปูแบบการพฒันาคณุลกัษณะท่ีเป็นพลงัปัญญา
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6   
 จากการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รบัการพฒันา
คุณลกัษณะทีเ่ป็นพลงัปญัญามคีะแนนพลงัปญัญาทัง้ 5 องคป์ระกอบสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เหตุทีเ่ป็นเชน่น้ีเป็นเพราะ การจดักจิกรรมในการพฒันาคุณลกัษณะที่
เป็นพลงัปญัญาครัง้น้ีเน้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง กจิกรรมทีจ่ดัขึน้เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดม้สีว่นรว่มใน
การลงมอืปฏบิตัจิรงิ ใหน้กัเรยีนเหน็คุณคา่และสามารถนําสิง่ทีไ่ดร้บัการพฒันาไปใชใ้นการเรยีนและ
การดําเนินชวีติประจําวนัได ้ โดยมกีารจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้กจิกรรมทีห่ลากหลายใหผู้เ้รยีน
ไดเ้รยีนรูแ้ละสรปุความเขา้ใจดว้ยตนเอง โดยมคีรเูป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการจดัหากจิกรรมทีม่ี
ความสนุก หลากหลาย มกีารจดัหาสื่อ อุปกรณ์ กจิกรรมทีเ่รา้ความสนใจ    โดยรูปแบบการสอนมี
ทัง้การอบรมโดยตรง และการสอนสอดแทรกในเน้ือหา และครยูงัทาํหน้าทีเ่ป็นผูก้ระตุน้ความคดิของ
ผูเ้รยีนโดยใชค้าํถามเพือ่ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กคดิวเิคราะห ์โดยทีค่รจูะเป็นผูจ้ดัสภาพแวดลอ้ม/บรรยากาศ
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 นอกจากน้ีเมื่อพจิารณาผลการเปลี่ยนแปลงพลงัปญัญาในแต่ละองค์ประกอบ จะสามารถ
นําเสนอไดด้งัน้ี 
 

1. การคิดวิจารณญาณ 
จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่ ภายหลงัการทดลอง  กลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัการพฒันาพลงั 

ปญัญาองคป์ระกอบการคดิวจิารณญาณมคีะแนนเฉลีย่พลงัปญัญาองคป์ระกอบดงักล่าวสงูกว่าก่อน
การทดลองอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิาน  ทัง้น้ีเป็นเพราะวา่ ในการ
พฒันาพลงัปญัญาองคป์ระกอบการคดิวจิารณญาณ ครผููร้่วมวจิยัไดใ้ชก้จิกรรม เทคนิคการสอนที่
หลากหลายในการฝึกทกัษะการคดิวจิารณญาณ มกีารใชค้ําถาม การนําสถานการณ์มาใหน้ักเรยีน
ไดฝึ้กคดิ รวมทัง้จดัใหม้กีารอภปิรายกลุ่ม ซึง่กจิกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นกจิกรรมทีง่านวจิยัหลาย ๆ
เรื่องต่างพบว่า สามารถพัฒนาการคิดวิจารณญาณของผู้เรียนได้ (มลิวัลย์  สมศักดิ.์2540:        
เพญ็พสิุทธิ ์ เนคมานุรกัษ์.2537)  นอกจากน้ีการจดักิจกรรมของครูก็มกีารสร้างบรรยากาศการ
เรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อการพฒันาการคดิวจิารณญาณ มกีารจดัหาสื่อ กจิกรรมที่ดงึดูดความสนใจ กระตุ้น
ความคดิและใหน้ักเรยีนเกดิความเพลดิเพลนิ เช่น การใชเ้กม การแสดงบทบาทสมมต ินอกจากน้ี
บทบาทครูกม็กีารปรบัเปลี่ยนดว้ย ครูมคีวามเป็นกนัเองกบันักเรยีนมากขึน้ มกีารใหก้ารเสรมิแรง  
ใหค้ําชมเชยกบันักเรยีนมากขึน้ เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนแสดงความคดิเหน็อยา่งเป็นอสิระ ซึง่ผลการ
เปลี่ยนแปลงทีเ่กดิขึน้จากการสมัภาษณ์ครู พบว่า สิง่ทีส่งัเกตเหน็ไดค้อื นักเรยีนมกีารแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น มีการตอบและอภิปรายกลุ่มร่วมกนัได้ดี มีการช่วยกนัระดมความคิดในขณะที่คร ู    
ตัง้คาํถาม  นกัเรยีนมกีารตัง้คาํถามต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทาํกจิกรรมมากขึน้ 
 

2. การคิดแก้ปัญหา 
จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่   ภายหลงัการทดลองกลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัการพฒันาพลงั 

ปญัญาองคป์ระกอบการคดิแกป้ญัหามคีะแนนเฉลีย่พลงัปญัญาองคป์ระกอบดงักล่าวสงูกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิาน  ทัง้น้ีเป็นเพราะว่า ในการ
พฒันาพลงัปญัญาองคป์ระกอบการคดิแกป้ญัหา เทคนิคทีนํ่ามาใชใ้นการพฒันามากทีสุ่ด ไดแ้ก่ การ
นําสถานการณ์ทีเ่ป็นปญัหามาใหฝึ้กคดิและการใชค้าํถาม สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของจติ  นวนแกว้ 
(2543) ทีไ่ดเ้สนอกจิกรรมทีใ่ชพ้ฒันาการคดิแกป้ญัหา คอื จะตอ้งจดัหาสถานการณ์เพื่อใหผู้เ้รยีนได้
แกป้ญัหา ใหท้ํากจิกรรมกลุ่มช่วยกนัหาวธิแีกป้ญัหา ใหผู้เ้รยีนแต่ละกลุ่มไดเ้สนอผลการคดิวธิกีาร
แกป้ญัหา พรอ้มระบุเหตุผล และจะตอ้งมกีารสรุปในเรื่องของขัน้ตอนของการแกป้ญัหา  นอกจากน้ี
ยงัสอดคล้องกบัสุวทิย์  มูลคํา (2547) ที่เสนอแนวทางการจดักิจกรรมเพื่อฝึกคดิแก้ปญัหาไว้คอื 
จะต้องฝึกคิดตัง้คําถามที่น่าสนใจ อภิปรายการให้เหตุผล กระตุ้นให้เกิดการคิดหาคําตอบอย่าง
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3. ความเอ้ืออาทร 
จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า ภายหลงัการทดลองกลุ่มทดลองที่ได้รบัการพฒันาพลงั

ปญัญาองคป์ระกอบความเอือ้อาทรมคีะแนนเฉลีย่พลงัปญัญาองคป์ระกอบดงักล่าวสงูกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิาน  ทัง้น้ีเป็นเพราะว่า ในการ
พฒันาพลงัปญัญาองคป์ระกอบความเอือ้อาทร  ครผููร้ว่มวจิยัไดใ้ชก้ารมอบหมายงานใหท้าํเป็นกลุ่ม 
การขออาสาสมคัร การจบัคู่เพื่อนช่วยเพื่อนและการนําเสนอกรณีปญัหา ซึ่งกิจกรรมที่ทําเป็น
กจิกรรมกลุ่มที่สามารถพฒันาความเอื้ออาทรได้ ผลการวจิยัน้ีสอดคล้องกบัผลการวจิยัของอาคม  
หงสท์อง (2539) ทีพ่บว่า นกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่มมกีารพฒันาความมน้ํีาใจมากกว่านกัเรยีน
ทีไ่ดร้บัการสอนแบบปกตอิยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  นอกจากน้ีผลการวจิยัของกองวจิยั
ทางการศกึษา กรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร กพ็บว่า แนวทางทีผู่เ้กีย่วขอ้งทางการศกึษาตอ้ง
ดําเนินการใหน้ักเรยีนมคีวามเอื้ออาทร ไดแ้ก่ ส่งเสรมิใหเ้ดก็ช่วยกนัทํางานเป็นกลุ่มโดยการสอน
สอดแทรกในระหว่างการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ให้นักเรยีนได้มี
โอกาสทาํงานรว่มกนั   

ในการพฒันาความเอื้ออาทร การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากการสงัเกตของครู พบว่า 
นักเรยีนมกีารช่วยเหลอืกนัทํางานในกลุ่มมากขึน้  นักเรยีนอาสาสมคัรที่จะช่วยเพื่อน มน้ํีาใจกบั
เพื่อนมากขึ้น ทัง้ด้านการแบ่งปนัสิง่ของและช่วยเหลือกนัด้วยความเต็มใจ รวมทัง้มน้ํีาใจกบัคร ู  
ชว่ยครโูดยไมต่อ้งไหวว้าน 

 

4. ความสขุใจ 
จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า ภายหลงัการทดลองกลุ่มทดลองที่ได้รบัการพฒันาพลงั

ปญัญาองค์ประกอบความสุขใจมคีะแนนเฉลี่ยพลงัปญัญาองค์ประกอบดงักล่าวสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ทัง้น้ีเป็นเพราะว่า ในการ
พฒันาพลงัปญัญาองค์ประกอบความสุขใจ  ครูผูร้่วมวจิยัได้ใช้กิจกรรมการพฒันาความสุขใจที่มี
ความหลากหลาย นอกจากน้ีการใหน้ักเรยีนไดเ้ลอืกทําในสิง่ทีม่คีวามชอบและความสนใจกเ็ป็นอกี
กิจกรรมหน่ึงที่ทําให้นักเรียนเกิดความสุขใจ สอดคล้องกับกิตติวดี  บุญซื่อและคนอื่น ๆ 
(คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.2540:35) ที่เหน็ว่า กระบวนการเรยีนรู้เพื่อให้เกิดการเรยีนรู ้ 
อย่างมีความสุข นักเรียนแต่ละคนควรได้มีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ        
ของตนเอง การเรยีนการสอนควรมวีธิกีารเรยีนทีส่นุก แปลกใหม ่จงูใจใหต้ดิตามและเรา้ใจใหอ้ยาก

 



 95

 ความสุขใจนอกจากจะพฒันาไดจ้ากรูปแบบกจิกรรมที่พฒันาความสุขใจแล้ว ยงัขึน้อยู่กบั
บุคลกิภาพของครูที่จะต้องมมีนุษยสมัพนัธ์ ยิม้แยม้แจ่มใส ใกล้ชดิ เอาใจใส่มคีวามเป็นกนัเองกบั
นกัเรยีน 
 

5. การบริโภคด้วยปัญญา 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองที่ได้ร ับการพัฒนา      

พลงัปญัญาองค์ประกอบการบรโิภคด้วยปญัญา มคีะแนนเฉลี่ยพลงัปญัญาองค์ประกอบดงักล่าว   
สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน  ทัง้น้ีเป็น
เพราะวา่ ในการพฒันาพลงัปญัญาองคป์ระกอบการบรโิภคดว้ยปญัญา  ครผููร้ว่มวจิยัจะใชก้จิกรรมที่
ใกลเ้คยีงกบัการพฒันาการคดิวจิารณญาณ เน่ืองจากในการตดัสนิใจเลอืกทีจ่ะบรโิภคสิง่ใด ๆ กต็าม
ตอ้งผ่านกระบวนการของการคดิ ดงันัน้การฝึกทกัษะการคดิ โดยอาศยัการใชค้ําถามใหฝึ้กคดิ การ
ตัง้คําถามเรื่องของการนําไปใช ้ การยกสถานการณ์ใหต้ดัสนิใจเลอืก กจิกรรมเหล่าน้ีจะถูกนํามาใช้
โดยมกีารสอนสอดแทรกเขา้กบัเน้ือหาในรายวชิา ซึง่สามารถปรบัมาใชใ้นชวีติประจําวนัได ้เรื่องที่
นํามาใหน้กัเรยีนไดฝึ้กคดิเป็นเรือ่งทีง่า่ยและใกลต้วันกัเรยีน เพือ่ใหน้กัเรยีนสามารถนําความรูน้ัน้มา
ปรบัใชใ้นชวีติประจาํวนั  ผลการวจิยัครัง้น้ีสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของสุขมุาล  เกษมสุข (2549) ที่
พบว่า นักเรยีนที่ไดร้บัการฝึกอบรมเพื่อพฒันาการบรโิภคดว้ยปญัญามพีฤตกิรรมการบรโิภคดว้ย
ปญัญาหลงัการฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  ผลการวจิยั
ดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ว่าการบรโิภคดว้ยปญัญาเป็นตวัแปรทีส่ามารถพฒันาได ้ โดยแนวทางในการ
พฒันาองคป์ระกอบน้ี การพฒันาทกัษะการคดินบัเป็นหวัใจสาํคญัของการบรโิภคดว้ยปญัญา 

นอกจากผลการศกึษาขา้งตน้แลว้ ผลการวจิยัครัง้น้ียงัพบอกีว่า คะแนนเฉลีย่พลงัปญัญาทัง้ 
5 องค์ประกอบในภาพรวมของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญั   

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ยนืยนัสมมตฐิานโดยทีม่คี่า Λ = .909 ค่า F =2.838 ทีร่ะดบันยัสาํคญั .018  
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 นอกจากน้ี จากการทีก่่อนการทดลองครสูว่นใหญ่มคีวามวติกกงัวลว่าการพฒันาการคดิเป็น
เรื่องที่ยาก จึงก่อให้เกิดความทุ่มเทในการแสวงหาเทคนิควิธีการสอนที่จะพฒันาพลังปญัญา
องคป์ระกอบน้ีเป็นอยา่งมาก  โดยเมือ่พจิารณาแผนจดัการเรยีนรูข้องครแูละจากการสมัภาษณ์ครจูะ
พบว่า ครูได้ให้ความสําคญักับการพฒันาการคิดวิจารณญาณเป็นอย่างมาก สงัเกตจากการมี
กจิกรรมทีพ่ฒันาการคดิวจิารณญาณมากทีส่ดุจาํนวนถงึ 9 เทคนิค 
 ในส่วนของผลการศึกษาที่ไม่ยนืยนัสมมติฐานบางส่วน กล่าวคอื นักเรยีนกลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลีย่พลงัปญัญา 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การคดิแกป้ญัหา การบรโิภคดว้ยปญัญา ความเอือ้
อาทรและความสุขใจไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ซึ่งถึงแม้ว่า ผลการ
ทดลองจะไม่พบความแตกต่างอย่างมนีัยสําคญัทางสถติิแต่เมื่อพจิารณาคะแนนเฉลี่ยพลงัปญัญา  
แต่ละองค์ประกอบภายหลงัการทดลอง จะพบว่า นักเรยีนกลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลี่ยพลงัปญัญา   
ทัง้ 4 องคป์ระกอบสงูกวา่กลุ่มควบคุม 
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ข้อเสนอแนะ 
 

      1. ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
  ผลจากการทําวจิยัแบบมสี่วนร่วม โดยใชก้ระบวนการ P-D-C-A ในการศกึษาครัง้น้ีไดผ้ล
เป็นอย่างดี หวัใจสําคญัอยู่ที่การตระหนักถึงความสําคญัของปญัหาและความตัง้ใจจรงิของครูที่
ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวนักเรียน รวมทัง้การได้ร ับการสนับสนุนจาก
ผูบ้งัคบับญัชาชัน้ตน้จนถงึผูอ้ํานวยการโรงเรยีน ผลทีเ่กดิขึน้มไิดเ้กดิขึน้เพยีงเฉพาะตวันักเรยีนใน
กลุ่มทดลองเท่านัน้ แต่ผลพลอยได้กค็อื ไดก่้อใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงในตวัครูผูส้อนด้วย รวมถึง
กระบวนการทางดา้นวชิาการของโรงเรยีนในภาพรวมดว้ย ซึง่โรงเรยีนอื่น ๆ สามารถนําไปทดลอง
ใชไ้ดเ้พือ่ประโยชน์แก่เยาวชนของชาตต่ิอไป  
 

      2. ขอ้เสนอแนะเพือ่การนําผลวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 
      2.1 ทัง้ผูบ้รหิารโรงเรยีนและครูสามารถเลง็เหน็ความสําคญัของการส่งเสรมิเยาวชน  ใหม้ี
คุณลกัษณะที่เป็นพลงัปญัญาและมคีวามกระตือรือร้นที่จะจดักิจกรรมหรอืจดัการเรยีนการสอน      
ทีส่ามารถสง่เสรมิคุณลกัษณะดงักล่าวได ้
      2.2  โรงเรยีนสามารถนํารปูแบบทีไ่ดจ้ากการวจิยัไปใชพ้ฒันาเยาวชนในกลุ่มชัน้เรยีนอื่น ๆ 
ต่อไปได ้
      2.3  ได้ต้นแบบในการพฒันาคุณลกัษณะที่เป็นพลงัปญัญาสําหรบัเยาวชน  ซึ่งสามารถ    
นําไปวจิยัและพฒันาต่อไปในวงกวา้งขึน้ 
  
       3.  ขอ้เสนอแนะเพือ่การวจิยัต่อไป 
       3.1  ครูในโรงเรียนอาจค้นหาวิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนเพิ่มเติมเพื่อการพฒันา    
พลงัปญัญาแต่ละองค์ประกอบให้ได้ผลมากยิง่ขึน้ด้วยกระบวนการวจิยัแบบมสี่วนร่วม  P-D-C-A   
ทัง้ระดบัครกูบัคร ูและระดบัครกูบันกัเรยีนทีต่นรบัผดิชอบในกลุ่มสาระการเรยีนรูน้ัน้ 
       3.2  ครูในโรงเรยีนอาจทําการวิจยัเปรยีบเทยีบพลงัปญัญาระหว่างนักเรยีนกลุ่มต่าง ๆ    
ในชัน้เรยีนต่างกนัทีอ่ยู่ในช่วงชัน้เดยีวกนัหรอืระหว่างกลุ่มนักเรยีนต่างช่วงชัน้ดว้ยเทคนิคการวจิยั
เดยีวกนั 
       3.3  ผลพลอยไดจ้ากกระบวนการวจิยั ครูอาจวจิยัและพฒันาวธิกีารเขยีนแผนการจดัการ
เรยีนรูเ้พื่อการพฒันาพลงัปญัญาทีไ่ดผ้ลและชดัเจนยิง่ขึน้ดว้ยรปูแบบหลากหลายของแนวการเขยีน
ซึง่ไมส่รา้งภาระใหแ้ก่ครเูกนิกวา่การดาํเนินการตามปกต ิ
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มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

อ้อมเดอืน สดมณีและอุษา  ศรจีนิดารตัน์. (2548). ปจัจยัด้านจติสงัคมและความสุขใจทีเ่กีย่วกบั
พฤตกิรรมการทาํงานของครใูนระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา รายงานการวจิยัฉบบัที ่
106. กรงุเทพฯ : สถาบนัวจิยัพฤตกิรรมศาสตร.์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

อังคณา ราชสีห์. (2548). ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เสริม) โรงเรียนเคหะชุมชน
ลาดกระบงั. สมัภาษณ์วนัที ่ 29 พฤศจกิายน 2548. 
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	ที่เห็นว่าความเอื้ออาทรเป็นพลังปัญญาอีกตัวที่พัฒนาไปได้มาก

	“ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากใช้แผนพัฒนาพลังปัญญาก็พบว่า นักเรียนมีความเอื้ออาทรเกิดขึ้นในกลุ่ม โดยที่ครูไม่ต้องบอก นักเรียนรู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือกัน  นอกจากนี้นักเรียนก็ยังมีน้ำใจกับครู ช่วยครูยกสมุด ช่วยแจกบัตรงานให้เพื่อน อาสาไปเอาสมุดมาแจกเพื่อนโดยที่ครูไม่ต้องขอความช่วยเหลือ และยังช่วยสอนการบ้านให้เพื่อนที่ไม่เข้าใจ” (ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง .สัมภาษณ์ 29 พฤศจิกายน 2548)
	“นักเรียนยังแก้ปัญหาไม่ค่อยเป็น มักคอยจะพึ่งครู  เมื่อพบคำศัพท์ที่ไม่รู้ก็จะถามครูโดยทันทีโดยไม่หาทางแก้ปัญหาเอง อย่างไรก็ดี จากการได้ใช้กิจกรรมพัฒนาพลังปัญญาก็ได้ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ที่จะหาทางแก้ปัญหาเองโดยที่ครูเป็นผู้แนะนำแหล่งข้อมูลให้”   (ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง สัมภาษณ์ 29 พฤศจิกายน 2548) 
	“สิ่งที่สังเกตเห็นได้ว่าการคิดแก้ปัญหามีการพัฒนา คือ เมื่อครูสอนให้วิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ แนวทางแก้ไขปัญหา นักเรียนสามารถทำได้ นักเรียนสามารถเสนอแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นได้ สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการเพิ่มจำนวนประชากรได้” (ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(หลัก)โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง.สัมภาษณ์29พฤศจิกายน  2548) 
	ความคิดเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่เห็นว่า การคิดวิจารณญาณพัฒนาได้ในระดับปานกลาง 
	“ การคิดวิจารณญาณพัฒนาได้ในระดับปานกลางแต่ก็พยายามที่จะหาเทคนิคที่ช่วยพัฒนาการคิดให้แก่นักเรียน โดยใช้การตั้งคำถาม ใช้ใบงาน เพื่อฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ ใช้เหตุผลได้ ” (ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง .สัมภาษณ์ 29 พฤศจิกายน 2548)
	“ความเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็นได้หลังจากนำพลังปัญญามาใช้ คือ นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ นักเรียนมีการตอบและอภิปรายร่วมกันได้ดี และในขณะทำกิจกรรม นักเรียนเกิดการตั้งคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม”      (ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(หลัก) โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง.สัมภาษณ์ 29 พฤศจิกายน 2548) 
	“จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนักเรียนจะพบว่านักเรียนรู้จักเปรียบเทียบ    รู้จักเลือกที่จะใช้วิธีการคำนวณที่ง่ายและเร็วในการหาคำตอบโจทย์ทางคณิตศาสตร์ นักเรียนมีการช่วยกันระดมความคิดในขณะที่ครูตั้งคำถาม”(ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง สัมภาษณ์ 29 พฤศจิกายน 2548) 
	สำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เห็นว่า การบริโภคด้วยปัญญาพัฒนาได้ในระดับปานกลาง 

	โดยสรุปแล้วครูโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังส่วนใหญ่จะเห็นว่าการบริโภคด้วยปัญญาเป็นพลังปัญญาองค์ประกอบที่พัฒนาได้ในระดับน้อย เนื่องจากการสังเกตเห็นผลที่เกิดขึ้นค่อนข้างยากเพราะเป็นเรื่องของการนำไปใช้ 
	จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับครูโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังมีดังนี้

	ในส่วนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสามเสนนอกก็มีความเห็นในทำนองเดียวกันว่า ความสุขใจมีการพัฒนาไปในระดับดีมาก
	เช่นเดียวกับ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสามเสนนอก ให้ข้อมูลว่าความ
	สุขใจพัฒนาไปได้มาก
	ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสามเสนนอก เห็นว่า การคิดแก้ปัญหาพัฒนาไปได้ปานกลาง
	“เนื้อหากิจกรรมบางหน่วยก็ทำให้นักเรียนได้ฝึกคิดแก้ปัญหาเหมือนกัน (ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสามเสนนอก .สัมภาษณ์.22 พฤศจิกายน  2548.)
	ในส่วนของ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสามเสนนอก เห็นว่า การคิดแก้ปัญหาพัฒนาไปได้ปานกลาง 
	 “จากที่สังเกตนักเรียนยังใช้เวลาในการแก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์เป็นเวลานาน”
	(ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสามเสนนอก .สัมภาษณ์.22 พฤศจิกายน  2548)
	ในขณะที่ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสามเสนนอกเห็นว่า การคิดวิจารณญาณพัฒนาไปได้มากทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เอื้อต่อการใช้การคิดวิจารณญาณ  สามารถนำไปสอนแทรกได้ในทุกเนื้อหา  โดยฝึกตั้งคำถามและให้หาคำตอบอย่างมีเหตุผล 
	  “ในการสอนทุกสัปดาห์จะเน้นการพัฒนาการคิดวิจารณญาณ ซึ่งหลังจากสอนเสร็จเมื่อมา
	บันทึกท้ายแผนก็พบว่าการพัฒนาการคิดวิจารณญาณเป็นไปตามที่คาดหวังไว้”  (ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสามเสนนอก.สัมภาษณ์.22 พฤศจิกายน  2548)
	สำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสามเสนนอก ให้ข้อมูลว่า การบริโภคด้วยปัญญาพัฒนาไปได้ปานกลาง 
	เช่นเดียวกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสามเสนนอกที่เห็นว่า การบริโภคด้วยปัญญาพัฒนาได้ปานกลาง  
	“การจัดกิจกรรมที่พัฒนาการบริโภคด้วยปัญญาคิดกิจกรรมยาก ยังไม่แน่ใจในการสอดแทรกเข้าในรายวิชา จึงต้องเน้นทางเลือกมุ่งเน้นที่การซื้อของ” (ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสามเสนนอก.สัมภาษณ์.22 พฤศจิกายน  2548)
	การเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้สอนในขณะที่อยู่ในกระบวนการพัฒนาพลังปัญญา     ครูกลุ่ม
	สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้ข้อมูลว่า มีการเปลี่ยนแปลงคือ มีความกระตือรือร้นมากขึ้น เมื่อเห็นนักเรียนมีความสุขและสนุกในการเรียน ชอบถามหรือตอบคำถามมากขึ้น ผู้สอนรู้สึกดีมากที่ได้ใช้พลังปัญญาในการพัฒนานักเรียน
	การเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้สอนในขณะที่อยู่ในกระบวนการพัฒนาพลังปัญญา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้ข้อมูลว่า มีการเปลี่ยนแปลงคือ ในด้านการสอนจะคิดหาวิธีต่าง ๆ ที่จะให้เด็กพยายามฝึกคิด ฝึกตั้งคำถามอย่างมีเหตุผลและเมื่อครูกำหนดสถานการณ์หรือเล่าเรื่องให้นักเรียนฟัง นักเรียนสามารถบอกข้อมูล/วิธีแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล ฝึกให้เด็กมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อต่อครูและเพื่อนในห้อง นอกจากนี้มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคนิคการสอนและมีการใช้สื่อมากขึ้น เช่น แผนภาพ
	การเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้สอนในขณะที่อยู่ในกระบวนการพัฒนาพลังปัญญา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้ข้อมูลว่า มีการเปลี่ยนแปลงคือ ในด้านการสอนจะใช้กิจกรรมกลุ่มเพิ่มขึ้น ใช้การตอบเป็นคู่ เป็นกลุ่มเพื่อลดความเครียด ความตื่นเต้น ช่วยให้นักเรียนผ่อนคลายมากขึ้น และเมื่อจะทำการสอนจะมีการเตรียมตัวดูแผนการสอนตามขั้นตอนที่วางแผนไว้เสมอว่าเมื่อเข้ามาจะพัฒนาพลังปัญญาตัวใด ในด้านการวางตัวจะเป็นกันเองกับนักเรียนมากขึ้น 
	จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับครูโรงเรียนสามเสนนอกมีดังนี้
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