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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงำนวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในบทนี้ผู้วิจัยขอน ำเสนอแนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตำมล ำดับ ต่อไปนี้ 

1. จิตตปัญญำศึกษำ 
2. ระบบพ่ีเลี้ยง 
3. รูปแบบกำรเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐำน 
4. กำรจัดประสบกำรณ์ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560 
5. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จิตตปัญญำศึกษำ 
สลักจิต ตรีรณโอภำส (2553) ได้ให้ควำมหมำยของจิตตปัญญำศึกษำ คือ กระบวนกำรในกำร

เรียนรู้ของบุคคลที่เน้นกำรเรียนรู้จำกภำยในคิดและใคร่ครวญจนเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนัก
ถึงควำมส ำคัญของสิ่งที่เรียนรู้เกิดควำมเข้ำใจในควำมเป็นธรรมชำติของสิ่ งต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกิด
ปัญญำท ำให้จิตใจได้รับกำรพัฒนำอย่ำงแท้จริง 

ประเวศ  วะสี (2551) กล่ำวว่ำจิตตปัญญำ  หมำยถึง กำรรู้จิตของตนเองแล้วเกิดปัญญำ 
ปัญญำ หมำยถึง กำรเข้ำถึงควำมจริงสูงสุด หรืออำจพูดว่ำเข้ำถึงควำมจริง ควำมดี ควำมงำม 

สมสิทธิ์  อัสดรนิธี (2552) กล่ำวว่ำ จิตตปัญญำศึกษำ หมำยถึง กระบวนกำรเรียนรู้ด้วยใจ
ใคร่ครวญ กำรศึกษำที่เน้นกำรพัฒนำด้ำนในอย่ำงแท้จริงเพ่ือให้เกิดควำมตระหนักรู้ถึงคุณค่ำของสิ่ง
ต่ำง ๆโดยปรำศจำกอคติ เกิดควำมรักควำมเมตตำ อ่อนน้อมต่อธรรมชำติ มีจิตส ำนึกต่อส่วนร่วมและ
สำมำรถเชื่อมโยงศำสตร์ต่ำง ๆมำประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่ำงสมดุล 

สรุปว่ำ จิตตปัญญำศึกษำ หมำยถึง กระบวรกำรเรียนรู้จิตของตนอย่ำงใคร่ครวญ เน้นกำร
พัฒนำเรียนรู้จำกภำยในสู่ภำยนอกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดควำมตระหนักรู้ถึงคุณค่ำของสิ่งต่ำง ๆ เข้ำถึง
ควำมจริง ควำมดี ควำมงำมและสำมำรถเชื่อมโยงควำมรู้ในศำสตร์ต่ำง ๆ มำใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

 

 

 

จุดมุ่งหมำยของกำรจัดกำรเรียนรู้แนวคิดจิตตปัญญำศึกษำ 
จุดมุ่งหมำยส ำคัญของกระบวนกำรเรียนรู้แนวจิตตปัญญำศึกษำมีดังนี้ 
1. กำรเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐำนในตนเองเป็นกำรเปลี่ยนแปลงตนเองโดยกำรเกิดควำมรู้ควำม 
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เข้ำใจในตนเองผู้อ่ืนและสรรพสิ่งอย่ำงลึกซึ้งและสอดคล้องกับควำมเป็นจริงเกิดควำมรักควำมเมตตำ
ควำมอ่อนน้อมถ่อมตนและมีทัศนคติที่ดีต่อตน 

2. กำรเกิดจิตส ำนึกต่อส่วนรวมเป็นกำรเปลี่ยนแปลงตนเองโดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนของกำร
เข้ำถึงควำมจริงสูงสุดคือควำมจริงควำมดีควำมงำมแล้วนำไปสู่กำรลงมือปฏิบัติเพ่ือเปลี่ยนแปลงสังคม
และโลกโดยสำมำรถกระท ำได้ในลักษณะกำรลบอคติจำกสิ่งต่ำง ๆ มีควำมรักควำมเมตตำควำมเข้ำใจ
ต่อเพ่ือนมนุษย์และสรรพสิ่งต่ำง ๆ 

หลักกำรพื้นฐำนในกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดจิตตปัญญำศึกษำ 
หลักกำรพ้ืนฐำนของกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้แนวจิตตปัญญำศึกษำสังเครำะห์ออกมำเป็น 

“หลักจิตตปัญญำ 7” หรือเรียกในชื่อย่อภำษำอังกฤษว่ำ 7 C’s ดังนี้ (ธนำนิล ชัยโกวิทย์, 2551: 4-5)  
1. หลักกำรพิจำรณำด้วยใจอย่ำงใคร่ครวญ (Contemplation) คือกำรเข้ำสู่สภำวะจิตใจ      

ที่เหมำะสมต่อกำรเรียนรู้แล้วสำมำรถน ำจิตใจดังกล่ำวไปใช้ท ำงำนอย่ำงใคร่ครวญทั้งด้ำนพุทธิปัญญำ 
(Cognitive) ด้ำนระหว่ำงบุคคล (Intrapersonal) และด้ำนภำยในบุคคล (Intrapersonal) หลักกำรนี้
เป็นหัวใจของกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้แนวจิตตปัญญำที่ผู้จัดกระบวนกำรจะต้องออกแบบ
กระบวนกำรที่สร้ำงเงื่อนไขและกระตุ้นให้ผู้ร่วมกระบวนกำรเกิดกำรเกิดกำรใคร่ครวญอย่ำงลึกซึ้ง
เกี่ยวกับตนเองควำมสัมพันธ์และประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ที่สัมผัสโดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนของจิตใจที่สงบ
ผ่อนคลำย มีสมำธิ และมีควำมตระหนักรู ้

2. หลักควำมรักควำมเมตตำ (Compassion) คือกำรสร้ำงบรรยำกำศของควำมรักควำม
เมตตำควำมไว้วำงใจควำมเข้ำใจและกำรยอมรับรวมทั้งกำรเกื้อหนุนซึ่งกันและกันบนพ้ืนฐำนของ
ควำมเชื่อมั่นในศักยภำพของควำมเป็นมนุษย์ เน้นควำมส ำคัญของควำมไว้วำงใจ กำรเปิดกว้ำง
ควำมรู้สึกปลอดภัย ควำมจริงใจ เห็นอกเห็นใจ (Empathy) และห่วงใย 

3. หลักกำรเชื่อมโยงสัมพันธ์ (Connectedness) คือกำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้ในแง่มุมต่ำง ๆ
เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ที่เป็นองค์รวมเชื่อมโยงกับชีวิตและสรรพสิ่งต่ำง ๆ ในธรรมชำติอย่ำงแท้จริง 

4. หลักกำรเผชิญควำมจริง (Confronting Reality) คือกำรเปิดโอกำสกำรสร้ำงเงื่อนไขให้
ผู้เข้ำร่วมกระบวนกำรได้เผชิญควำมเป็นจริงสองด้ำน ได้แก่ 

4.1 ควำมเป็นจริงในตนเองเช่นควำมคิดควำมรู้สึกที่ไม่รู้ตัวหลีกเลี่ยงหรือเก็บกดไว้ด้วย
กำรส่งเสริมกำรสืบค้นและสัมผัสกับตัวตนของตนในแง่มุมต่ำง ๆ ผ่ำนกิจกรรมและกำร
ใคร่ครวญอย่ำงลึกซึ้งโดยไม่หลีกหนีภำยใต้บรรยำกำศที่ปลอดภัย เปิดกว้ำงยอมรับและมี
ควำมรักควำมเมตตำทั้งต่อตนเองและต่อกัน 

4.2 กำรเผชิญกับสภำพควำมเป็นจริงที่แตกต่ำงไปจำกกรอบควำมเคยชินของตน เช่น คน
ที่มีพ้ืนฐำนต่ำงกัน สภำพควำมเป็นจริงในชุมชนและสังคมที่กระตุ้นให้เกิดกำรเรียนรู้ในแง่มุม
ใหม ่ได้เผชิญกับควำมขัดแย้งที่เกิดจำกควำมแตกต่ำง 
5. หลักควำมต่อเนื่อง (Continuity) ควำมต่อเนื่องของกระบวนกำรเรียนรู้ เป็นสิ่งที่มี

ควำมส ำคัญกับกำรเรียนรู้เพ่ือกำรเปลี่ยนแปลงมำกเพรำะกำรเปลี่ยนแปลงในขั้นพ้ืนฐำนมักเกิดขึ้น
จำกประสบกำรณ์สะสมที่ช่วยสร้ำงเงื่อนไขภำยในให้สุกงอมพร้อมที่จะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐำน 
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6. หลักควำมมุ่งมั่น (Commitment) ควำมมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองเป็นองค์ประกอบที่
ส ำคัญที่สุดในกำรน ำสิ่งที่ได้รับรู้เข้ำมำสู่ใจของตนเองและน ำเอำกระบวนกำรที่ได้รับกลับไปใช้ในชีวิต
เพ่ือกำรพัฒนำและเปลี่ยนแปลงภำยในตนอย่ำงต่อเนื่อง 

7. หลักชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (Community) ควำมเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้คือควำมรู้สึก
เป็นชุมชนร่วมกันที่เก้ือหนุนให้เกิดกำรเรียนรู้และกำรเปลี่ยนแปลงภำยในของแต่ละคน รวมทั้งกำรจัด
กระบวนกำรทีก่่อให้เกิดกำรมีเวลำใคร่ครวญตำมล ำพังและกำรใช้เวลำอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 

นอกจำกนี้ ชลลดำ ทองทวี (2551: 31-37) ยังได้เสนอหลักกำรเรียนรู้แบบองค์รวมไว้อีก
แนวคิดหนึ่งซึ่งเป็นแนวคิดท่ีน่ำสนใจอีกแนวคิดหนึ่งดังนี้ 

1. เด็กจะต้องได้เรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง 
2. เด็กจะต้องได้เรียนรู้เรื่องควำมสัมพันธ์โดยได้เรียนรู้ที่จะเข้ำใจสังคม (social literacy) 

และเข้ำใจอำรมณ์ (emotional literacy)  
3. เด็กจะต้องได้เรียนรู้เกี่ยวกับกำรยืดหยุ่นปรับตัว (resilience)  
4. เด็กจะต้องได้เรียนรู้เกี่ยวกับสุนทรียะเพ่ือให้เห็นควำมงำมในทุกสิ่งรอบตัวยุทธวิธีที่จะ

บรรลุเป้ำหมำยของกำรสร้ำงเด็กที่มีควำมเป็นองค์รวมต้องอำศัยแนวคิดพ้ืนฐำนเกี่ยวกับกำรเรียนรู้
ดังนี้ 

4.1 จะต้องส่งเสริมกำรเรียนรู้สู่กำรเปลี่ยนแปลง (transformative learning) กล่ำวคือ
จะต้องให้ เกิดกำรเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์หรือกระบวนทัศน์ของผู้ เรียนสู่กำรมองโลก             
ในเชิงองค์รวม 

4.2 จ ะต้ อ งส่ ง เส ริ ม  “ค ว ำม เชื่ อ ม โย ง  (connections)”  แ ท น ที่ ก ำรแย ก ส่ วน 
(fragmentations) ในทุกมิติที่เคยเป็นในกำรศึกษำกระแสหลักเช่นด้ำนกำรแยกรำยวิชำกำร
แยกเด็กตำมระดับเกรดเป็นต้นกำรใช้ก้ำวกำรเรียนรู้ที่ยึดหยุ่น (flexible pacing) เป็นหัวใจ
ส ำคัญท่ีท ำให้ผู้เรียนไม่รู้สึกว่ำถูกบังคับให้เรียนอย่ำงเร่งรีบหรือถูกดึงรั้งให้เรียนช้ำลง 

4.3 จะต้องส่งเสริมกำรสืบค้นข้ำงศำสตร์/สำขำ (trans-disciplinary inquiry) ทั้งนี้
แนวคิดเรื่องกำรสืบค้นข้ำมศำสตร์/สำขำตั้งอยู่บนฐำนคิดที่ว่ำไม่มีกำรแยกส่วนศำสตร์หรือ
สำขำเพรำะโลกเชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมและไม่ได้แยกออกเป็นส่วนย่อยกำรข้ำมศำสตร์ /
สำขำ (trans-disciplinary) หมำยถึงกำรมีหลำกหลำยศำสตร์/สำขำด้วยกันมีพ้ืนที่ว่ำง
ระหว่ำงแต่ละศำสตร์โดยเห็นว่ำมีมุมมองใหม่เกิดขึ้น“ไปพ้น (beyond)” ศำสตร์ต่ำง ๆ
เหล่ำนั้นต่อไปอีกด้วยกำรสืบค้นข้ำมศำสตร์/สำขำจึงไม่ได้ให้ควำมส ำคัญตรงประเด็นที่แต่ละ
ศำสตร์จะมำบูรณำกำรต่อกันและกันแต่ละมุ่งเน้นที่ประเด็น“กำรสืบค้น (inquiry)” เป็นหลัก 

4.4 จะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่  “มีควำมหมำยส ำคัญ (meaningful)”      
ต่อเขำผู้เรียนจะได้เรียนได้ดีหำกสิ่งที่เรียนมีควำมหมำยส ำคัญต่อเขำและดังนั้นจึงต้องมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงในกำรเรียนรู้ของเขำเอง 

4.5 จะต้องส่งเสริม Mata-learning คือกำรให้ผู้เรียนเชื่อมโยงกับกระบวนกำรเรียนรู้    
ของตนเองด้วยกำรมีส่วนส ำคัญในกำรจัดกำรเรียนรู้ของตนเองโดยค ำนึงถึงควำมสัมพันธ์         
กับกำรเรียนรู้ของผู้อื่นในชั้นและนอกชั้นเรียนด้วย 
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4.6 ชุมชนเป็นส่วนบูรณำกำรที่ส ำคัญในกำรศึกษำเชิงองค์รวมทั้งนี้ควำมสัมพันธ์ต่อผู้อ่ืน
และโลกเป็นหัวใจในกำรทำควำมเข้ำใจตนเองกำรศึกษำในชั้นเรียนแบบองค์รวมจะมีลักษณะ
ควำมเป็นชุมชนซึ่งจะอยู่ภำยในชุมชนที่ใหญ่กว่ำนั้นในโรงเรียนซึ่งอยู่ภำยใต้ชุมชนที่ใหญ่    
ขึ้นไปอีกคือหมู่บ้ำนเมืองไปจนถึงชุมชนแห่งมนุษยชำติ 
เตือนใจ เกียวซี (2553) ได้ พัฒนำรูปแบบเพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้กับนักศึกษำ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำมเพ่ือศึกษำผลกำรพัฒนำควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้ำนกำยใจสังคม
และปัญญำด้วยรูปแบบ ส.ค.ส. รำยละเอียดของรูปแบบกำรเรียนรู้ดังกล่ำวมีดังนี้ 

ส. สมำธิคือกำรท ำสมำธิก่อนและ/หรือหลังเรียนหรือสวดมนต์แผ่เมตตำและอุทิศ
ส่วนกุศล 

ค. คิดใคร่ครวญคือกำรคิดใคร่ครวญอย่ำงเงียบๆและกลั่นกรองออกเป็นถ้อยค ำ
แสดงออกด้วยค ำพูดหรือข้อเขียน 

ส. สรุปและสะท้อนแนวควำมคิดคือกำรน ำสำระที่ได้จำกกำรคิดใคร่ครวญมำสะท้อน
ในแนวคิดของตน 

ผลทีไ่ด้จำกกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดจิตตปัญญำศึกษำ 
ธนำนิล ชัยโกวิทย์ (2551: 154) ได้สรุปสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจำกกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดจิตต

ปัญญำศึกษำไว้อย่ำงน่ำสนใจดังต่อไปนี้ 
1. กำรเปลี่ยนแปลงระดับกลุ่มหมำยถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มทั้งหมดโดยรวมเป็น

วิถีปฏิบัติและแบบแผนปฏิสัมพันธ์ภำยในใจกลุ่มที่เปลี่ยนไปมีสองประกำร คือ 
1.1 วิถีกำรปฏิบัติร่วมกันด้วยกำรรับฟังอย่ำงมีสติคือกำรเกิดกำรสร้ำงบรรยำกำศกำร

แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นภำยในกลุ่มโดยรวมที่ช้ำลงมีกำรพูดอย่ำงมีสติมำกขึ้นมีกำรหยุดเพ่ือ
ใคร่ครวญและรับฟังกันอย่ำงลึกซึ้งมำกขึ้นควำมคิดเห็นแย้งที่เกิดขึ้นไม่น ำไปสู่กำรปะทะทำง
ควำมคิดแต่เป็นกำรช่วยเสริมและต่อยอดควำมคิดให้ชัดเจนและรอบด้ำนมำกขึ้น 

1.2 วัฒนธรรม “กำรเรียนรู้อยู่ที่ตนเอง” คือ เกิดกำรให้ควำมหมำยร่วมกันว่ำกำรเรียนรู้
ขึ้นอยู่กับตนเองและต้องสำมำรถเรียนรู้ได้ตลอดเวลำ สำมำรถเรียนรู้ได้ในทุกเงื่อนไขเกิด
บรรยำกำศกำรรับผิดชอบต่อกำรเรียนรู้ของตนเองและย้อนกลับมำถำมตนเองมำกขึ้นว่ำ
ปฏิกิริยำของตนทั้งทำงกำรแสดงออกควำมคิดและควำมรู้สึกที่มีต่อกำรเรียนรู้สะท้อนกรอบ
อ้ำงอิ งภ ำยในของตน เองอย่ ำงไร  เกิ ดวัฒ นธรรมกำรใคร่ครวญ เกี่ ย วกับตน เอง                  
อย่ำงมีวิจำรณญำณ (Critical self – reflection) ขึ้นในกลุ่ม 
สิ่งที่น่ำสนใจที่สุดก็คือกำรเปลี่ยนแปลงทั้งสองประกำรที่เกิดขึ้นในกลุ่มนี้เป็นกำรเปลี่ยนแปลง

ที่ค่อยๆเกิดขึ้นในกลุ่มนี้เป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆ เกิดขึ้นเองโดยไม่ได้มีข้อก ำหนดที่เป็นทำงกำรมำ
ชี้น ำแต่เป็นกำรเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจำกกำรที่สมำชิกมีปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่มค่อยๆ ซึมซับทัศนคติและ
แนวควำมคิดตลอดจนท่ำทีในกำรปฏิบัติต่อกันและกันเมื่อสมำชิกคนหนึ่งเกิด“ควำมรู้สึก” หรือ      
“กำรใคร่ครวญตนเองอย่ำงมีวิจำรณญำณ” ขึ้นสมำชิกคนอ่ืน ๆ ก็ได้เรียนรู้และได้รับผลกระทบท ำให้
เกิดสติและย้อนกลับมำใคร่ครวญพิจำรณำตนเองไปด้วยพร้อม ๆ กันส่งผลกระทบเป็นปฏิกิริยำลูกโซ่  
ที่เชื่อมโยงกันอย่ำงต่อเนื่องภำยในกลุ่ม 
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2. กำรเปลี่ยนแปลงระดับบุคคลคือกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภำยในตัวสมำชิกแต่ละคนและ
สำมำรถสังเกตได้ด้วยตนเองหรือสมำชิกคนอ่ืน ๆ ซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็นกำรเปลี่ยนแปลงภำยในและส่วนที่
แสดงออกมำเป็นรูปธรรมในกำรปฏิบัติ 5 ประกำร ดังนี้ 

2.1 สติในชีวิตประจำวันกำรมีสติรู้ตัวโดยเฉพำะในชีวิตประจ ำวันของตนเองเป็นประเด็นที่
มีควำมส ำคัญและเป็นพ้ืนฐำนของกำรเปลี่ยนแปลงในข้ออ่ืน ๆ เพรำะเป็นจุดที่ท ำให้ได้หัน
กลับเข้ำมำดูตัวเองสังเกตตัวเองและโลกภำยในของตนและสังเกตสิ่งต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว
ตำมที่เป็นจริงช่วยให้รู้เท่ำทันควำมรู้สึกนึกคิดของตนมีเวลำใคร่ครวญรับฟังผู้อ่ืนและรับรู้     
สิ่งต่ำง ๆ ได้อย่ำงเปิดกว้ำงขึ้นและไม่ด่วนตัดสินหรือมีปฏิกิริยำโต้กลับ 

2.2 กำรเข้ำใจและยอมรับตนเองกำรเข้ำใจและยอมรับควำมเป็นจริงเกี่ยวกับตนองทั้งด้ำน
บวกและด้ำนลบเป็นพ้ืนฐำนที่ส ำคัญที่สุดในกำรเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตนเองส่งผลให้มีควำม
รู้ตัวมำกข้ึนยอมรับตัวเองมำกข้ึนและเกิดผลหลำย ๆ ประกำรตำมมำเช่นตัดสินตัวเองน้อยลง
เห็นควำมงำมภำยในตัวเองมีเมตตำต่อตัวเองมำกขึ้น รู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองกำรเข้ำใจและ
ยอมรับตนเองมำกขึ้น เป็นผลจำกปัจจัยหลำยๆ ด้ำน เช่น กำรมีสติรู้ตัวกำรได้มองเห็น        
ในประเด็นที่ตนเองไม่เคยเห็นมำก่อนจำกกิจกรรมหรือจำกกำรสะท้อนของเพ่ือนกำรเรียนรู้
จำกประเด็นของเพ่ือนในกลุ่มแล้วน ำมำใคร่ครวญและบรรยำกำศที่เปิดกว้ำงจริงใจและ
ยอมรับกันในกลุ่มที่เอ้ือให้แต่ละคนกล้ำเปิดเผยและเผชิญกับปัญหำของตนเอง 

2.3 ควำมเข้ำใจควำมรักและควำมเมตตำต่อเพ่ือนมนุษย์จำกระบวนกำรที่เน้นกำรเปิดรับ
และกำรรับฟังอย่ำลึกซ้ึง เปิดโอกำสที่หลำกหลำยให้แต่ละคนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีโอกำส
เปิดเผยตนเองและแบ่งปันประสบกำรณ์ ท ำให้เกิดควำมรักและควำมเมตตำต่อเพ่ือนมนุษย์
มำกขึ้น เป็นควำมรักและควำมเมตตำบนพ้ืนฐำนของควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้ง ท ำให้เกิดควำม
เคำรพและกำรยอมรับและควำมเชื่อมั่นท ำให้ได้มองเห็นทั้งควำมแตกต่ำงหลำกหลำยและ
ควำมเป็นหนึ่งเดียวกันของเพ่ือนมนุษย์สำมำรถเห็นควำมงำมในตัวคนอ่ืนได้อย่ำงแท้จริงซึ่ง
ส่งผลทั้งต่อควำมสัมพันธ์ของตนกับคนรอบข้ำงในชีวิตและต่อกำรเรียนรู้ภำยในของตนเองที่
เกิดข้ึนท่ำมกลำงควำมสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและควำมเข้ำใจผู้อื่นที่ชัดเจนขึ้น 

2.4 กำรเข้ำใจและกำรยอมรับควำมเป็นจริงตำมธรรมชำติจำกกิจกรรมบำงประกำร เช่น
กำรเรียนรู้เกี่ยวกับควำมตำยและได้เข้ำไปสัมผัสและท ำงำนกับชุมชนในสังคมและเข้ำไป
เรียนรู้ในธรรมชำติ ท ำให้เปิดโลกทัศน์ของตนเองให้กว้ำงขวำงและสอดคล้องกับควำมเป็น
จริงมำกขึ้นไม่ว่ำจะเป็นกำรเข้ำใจธรรมชำติของชีวิตมนุษย์ตำมที่เป็นจริงหรือกำรเข้ำใจ
กฎเกณฑ์ของธรรมชำติสิ่งต่ำง ๆ เกิดขึ้น เหตุปัจจัยของตัวมันเองโดยที่เรำไม่สำมำรถเข้ำไป
ควบคุมให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรของเรำได้ 

2.5 กำรเกิดควำมสมดุลในตนเองมนุษย์เรำรับรู้และสัมพันธ์ต่อตนเองและโลก 3 ทำง
ด้วยกันคือควำมคิดควำมรู้สึกและปฏิกิริยำทำงกำยหรือกำรกระทำบำงคนถนัดใช้ควำมคิด
บำงคนถนัดใช้ใจหรืออำรมณ์ควำมรู้สึกและบำงคนใช้สัญชำตญำณและกำรลงมือท ำเป็นหลัก
แต่ในควำมเป็นจริงทั้งควำมคิดควำมรู้สึกและกำรปฏิบัติล้วนเป็นฐำนของปัญญำที่มี
ควำมส ำคัญและเกื้อหนุนกันและกันกำรพัฒนำปัญญำทั้ง 3 ด้ำนให้สมดุลจึงเป็นสิ่งที่มี
ควำมส ำคัญคือกำรเกิดสมดุลระหว่ำงกำยใจและควำมคิด 
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ดังนั้นถือได้ว่ำจิตตปัญญำศึกษำเป็นกระบวนกำรในกำรเรียนรู้ของบุคคลที่เน้นกำรเรียนรู้จำก
ภำยในคิดและใคร่ครวญจนเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักถึงควำมส ำคัญของสิ่งที่เรียนรู้        
เกิดควำมเข้ำใจในควำมเป็นธรรมชำติของสิ่งต่ำง ๆที่เกี่ยวข้องเกิดปัญญำท ำให้จิตใจได้รับกำรพัฒนำ
อย่ำงแท้จริงจิตตปัญญำศึกษำนับเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่น่ำสนใจในกำรน ำไปบูรณำกำรกับกำรเรียน   
กำรสอน 

ระบบพ่ีเลี้ยง 
 ระบบพ่ีเลี้ยงในที่นี้ ขอกล่ำวถึง 2 รูปแบบด้วยกัน คือ กำรชี้แนะ (coaching) และกำรชี้แนะ
ในฐำนะพ่ีเลี้ยง (Mentoring)  

 

 

กำรชี้แนะ (coaching)  
 กำรชี้แนะ (coaching) เป็นกำรชี้แนะ/สอนงำนให้แก่ผู้ถูกชี้แนะ  โดยผู้ชี้แนะ (Coach) อำจ
เป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้นิเทศภำยในหรือศึกษำนิเทศก์ที่สำมำรถเป็นผู้ชี้แนะ สอนงำนได้ ผู้ถูก
ชี้แนะ (Coachee) ส่วนใหญ่เป็นผู้สอนที่อยู่ในสถำนศึกษำ  กำรนิเทศแบบชี้แนะจะเน้นไปที่กำร
พัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน (Individual Performance)  และ พัฒนำศักยภำพ (Potential) ของผู้สอน  
กำรสอนงำน (Coaching)  เป็นกำรสื่อสำรอย่ำงหนึ่งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร ระหว่ำงผู้ชี้แนะ 
และผู้ถูกชี้แนะ เป็นกำรสื่อสำรแบบสองทำง (Two way Communication) ท ำให้ได้ร่วมกันแก้ไข
ปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เช่น ปัญหำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนต่ ำ 
ผู้เรียนออกกลำงคัน สื่อที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ไม่มีคุณภำพ ซึ่งกำรร่วมกันแก้ไขปัญหำ
ดังกล่ำว ก่อให้เกิดควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงผู้ชี้แนะ (Coach) และผู้ถูกชี้แนะ (Coachee) อย่ำงไร    
ก็ตำมกำรที่จะ กำรชี้แนะ (coaching) ได้ดีนั้น ต้องมีควำมพร้อมทั้งผู้ชี้แนะและผู้ถูกชี้แนะ 

แนวทำงกำรชี้แนะ 
 กำรช่วยเหลือผู้สอนจ ำเป็นต้องใช้กลุ่มบุคคล บทบำท และกิจกรรมที่หลำกหลำยเพ่ือน ำพำ
ผู้สอนไปสู่จุดหมำยที่พึงประสงค์ ทั้งนี้มิติของกำรช่วยเหลือผู้สอนให้พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
อย่ำงน้อยมี 4 มิติ คือ กำรนิเทศ (supervision) กำรเป็นพ่ีเลี้ยง (mentoring) กำรอบรม (training) 
และกำรชี้แนะ (coaching) ที่ผู้ที่รับผิดชอบงำนพัฒนำ ควรใช้บทบำทเหล่ำนี้ในจังหวะที่เหมำะสม
เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ดังนี้ 
    กำรนิเทศ  เป็นกำรด ำเนินกำรโดยผู้มีประสบกำรณ์ในกำรใช้กระบวนกำร วิธีกำรต่ำง ๆ      
ในกำรให้ควำมช่วยเหลือ อ ำนวยกำร ก ำกับ ดูแล เพ่ือผู้สอนสำมำรถพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ     
ได้ตำมเป้ำหมำยขององค์กร 
 กำรเป็นพ่ีเลี้ยง เป็นวิธีกำรที่ผู้ที่มีประสบกำรณ์ให้ควำมช่วยเหลือผู้ที่มีประสบกำรณ์น้อยกว่ำ 
ให้ได้รับกำรพัฒนำทั้งเรื่องวิชำชีพและ กำรด ำเนินชีวิต ให้พัฒนำไปสู่เป้ำหมำยที่ได้วำงไว้ร่วมกัน 
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    กำรอบรม เป็นวิธีกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำน  โดยมีหลักสูตรและวิธีกำร      
ในกำรด ำเนินกำร เฉพำะให้ได้ผลตำมมำตรฐำนที่วำงไว้ 
     กำรชี้แนะ เป็นวิธีกำรในกำรพัฒนำสมรรถภำพกำรท ำงำนของผู้สอน โดยเน้นไปที่กำร
ท ำงำนให้ได้ตำมเป้ำหมำยของงำนนั้น หรือ กำรช่วยให้สำมำรถน ำควำมรู้ควำมเข้ำใจที่มีอยู่และ/หรือ 
ได้รับกำรอบรมมำไปสู่กำรปฏิบัติได้ 

 

 

หลักกำรกำรชี้แนะ (coaching) 
1. กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมไว้วำงใจ (trust and rapport) กำรชี้แนะเป็นเรื่องของ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ชี้แนะกับผู้สอนรำยบุคคลหรือกลุ่มผู้สอน ควำมเชื่อถือและควำมไว้วำงใจของ
ผู้สอนที่มีต่อผู้ชี้แนะมีส่วนส ำคัญที่ท ำใหก้ำรด ำเนินกำรชี้แนะเป็นไปอย่ำงรำบรื่น และมีประสิทธิภำพ  

2. กำรเสริมพลังอ ำนำจ (empowerment) กำรชี้แนะเป็นกระบวนกำรที่ช่วยให้ผู้สอนได้
ค้นพบพลัง หรือวิธีกำรท ำงำนของตนเอง เป็นวิธีกำรที่ท ำให้เกิดควำมยั่งยืนและผู้สอนสำมำรถพ่ึงพำ
ควำมสำมำรถของตนเองได้  เป้ำหมำยปลำยทำงของกำรชี้แนะ คือ กำรให้ผู้สอนสำมำรถพัฒนำกำร
เรียนกำรสอนได้ด้วยตนเอง สำมำรถก ำกับตนเอง (self-directed) ได้  ในระยะแรกที่ผู้สอนยังไม่
สำมำรถท ำด้วยตนเองได้เพรำะยังขำดเครื่องมือ ขำดวิธีกำรคิด และกระบวนกำรท ำงำน  ผู้ชี้แนะจึง
เข้ำไปช่วยเหลือในระยะแรก จนกระทั่งผู้สอนได้พบว่ำตนเองสำมำรถท ำได้ด้วยตนเอง เป็นกำรช่วย
ค้นหำพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวผู้สอนออกมำ แล้วผู้ชี้แนะก็คืนพลังนั้นให้แก่ผู้สอนไป ให้ผู้สอนได้ใช้พลังนั้น
ในกำรพัฒนำงำนของตนเองต่อไป   

3. กำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ (systematic approach) กำรด ำเนินกำรชี้อย่ำงเป็นระบบ     
มีขั้นตอนของกระบวนกำรที่ชัดเจน ช่วยให้ผู้สอนได้จัดระบบกำรคิด กำรท ำงำน สำมำรถเรียนรู้และ
พัฒนำงำนได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจำกกำรชี้แนะเป็นกระบวนกำรพัฒนำวิชำชีพที่ต่อเนื่องในระยะแรกผู้สอน
อำจไม่คุ้นเคยกับวิธีกำรเหล่ำนี้มำกนัก ท ำให้ผู้ชี้แนะจ ำเป็นต้องออกแบบกระบวนกำรอย่ำงเป็นระบบ 
ที่ช่วยให้ผู้สอนได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  

4. กำรพัฒนำที่ต่อเนื่อง (ongoing development)  กำรชี้แนะเพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้และ
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนได้ ใช้เวลำนำนในกำรท ำควำมเข้ำใจและฝึกปฏิบัติให้เกิดผลตำมเป้ำหมำย  
กำรด ำเนินกำรชี้แนะจึงเป็นกำรพัฒนำที่มีควำมต่อเนื่องยำวนำน  ตรำบเท่ำที่มีควำมรู้ใหม่ทำงกำร
สอนเกิดขึ้นมำกมำย และมีประเด็นทำงกำรสอนที่ต้องท ำควำมเข้ำใจและน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนกำรด ำเนินกำรชี้แนะก็ยังคงด ำเนินกำรคู่ขนำนไปกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จนดูเหมือน
เป็นงำนที่ไม่อำจเร่งร้อนให้เกิดผลในเวลำอันสั้นได้  จึงเป็นงำนที่ต้องค่อยเป็นค่อยไป  

5. กำรชี้แนะแบบมีเป้ำหมำยหรือจุดเน้นร่วมกัน (focusing) ในโลกของกำรพัฒนำผู้สอนให้
สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้นั้น มีเรื่องรำวที่ต้องปรับปรุงและพัฒนำมำกมำยหลำยจุด ดังนั้น       
พ่ีเลี้ยงจึงต้องตกลงร่วมกันกับผู้สอนว่ำเป้ำหมำยสุดท้ำยที่ต้องกำรให้เกิดคืออะไร แล้วร่วมกันวำงแผน 
วำงเป้ำหมำยย่อย ๆ เพื่อไปสู่จุดหมำยนั้น   
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6. กำรชี้แนะในบริบทสถำนศึกษำ (onsite coaching)  กำรปฏิบัติกำรชี้แนะมีวัตถุประสงค์
เพ่ือช่วยให้ผู้สอนสำมำรถน ำควำมรู้ ทักษะกำรสอนที่มีอยู่ ไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน           
กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้และทักษะที่ดีเกิดขึ้นในสภำพกำรท ำงำนจริง กำรด ำเนินกำรชี้แนะจึงควร
เกิดขึ้นในกำรท ำงำนในบริบทของสถำนศึกษำ กำรด ำเนินกำรชี้แนะเป็นกำรท ำงำนเชิงลึก เข้มข้น    
เป็นกำรช่วยให้ผู้สอนเคลื่อนจำกควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรสอนแบบผิวเผิน (surface approach)    
ไปสู่กำรท ำควำมเข้ำใจที่ลึกซึ้งมำกขึ้น (deep approach) (Moon, 2004: 84) โดยอำศัยกระบวนกำร
ลงมือปฏิบัติ  ลงมือท ำงำนกำรชี้แนะ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเข้ำไปท ำงำนร่วมกับผู้สอนในสถำนศึกษำ   

7. กำรชี้แนะที่น ำไปใช้ได้จริง (work on real content)  กำรชี้แนะในประเด็นหรือเนื้อหำ
สำระที่เป็นรูปธรรม (being concrete) มีลักษณะเป็นพฤติกรรมที่สำมำรถสังเกตได้ ปฏิบัติได้จริง 
ช่วยให้ผู้สอนสำมำรถปรับปรุงหรือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น            
กำรที่ผู้ชี้แนะเป็นบุคคลภำยนอกสถำนศึกษำ จึงมีข้อจ ำกัด ตรงที่ไม่สำมำรถอยู่กับผู้สอนได้ตลอดเวลำ  
กำรพบปะผู้สอนในแต่ละครั้งจึงมีคุณค่ำมำก จึงควรใช้เวลำที่มีจ ำกัดนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด       
กำรชี้แนะแต่ละครั้งจึงเน้นไปที่กำรน ำควำมรู้หรือทักษะไปใช้ได้จริง (Knight, 2004: 33) ได้แนว
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และเป็นขั้นเป็นตอน ไม่เสียเวลำไปกับกำรอภิปรำยหรือพูดคุยกันเชิงทฤษฎี  

8. กำรทบทวนและสะท้อนผลกำรด ำเนินงำน (after action review and reflection)     
กำรสะท้อนผลกำรท ำงำน (reflection) เป็นวิธีกำรที่ช่วยให้ผู้สอนได้คิดทบทวนกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ 
สรุปเป็นแนวปฏิบัติในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนครั้งต่อไป  กำรชี้แนะจึงใช้กำรสะท้อนผล  กำรท ำงำน
นี้เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรเรียนรู้ จนได้อีกชื่อหนึ่งว่ำ กำรชี้แนะแบบมองย้อนสะท้อนผล กำรท ำงำน
(reflective coaching) กำรชี้แนะช่วยให้บุคคลได้สะท้อนควำมสำมำรถของตน เพ่ือหำจุดที่ต้องกำร
ควำมช่วยเหลือ เป็นกำรช่วยเหลือรำยบุคคลในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรท ำงำนและพัฒนำ
ควำมสำมำรถของตน ไม่ใช่กำรสอนสิ่งใหม่ จุดพ้ืนฐำนของกำรชี้แนะอยู่บนพ้ืนฐำนของควำมรู้หรือ
ทักษะที่มีอยู่แล้ว 

กระบวนกำรชี้แนะ 
กระบวนกำรชี้แนะเป็นกระบวนกำรที่ช่วยให้บุคคลได้รู้จักช่วยเหลือตนเอง (coaching is a 

process of helping people to help themselves) มีนักกำรศึกษำน ำเสนอกระบวนกำรชี้แนะ   
ที่หลำกหลำย เนื่องจำกกำรชี้แนะมีกระบวนเฉพำะ ได้แก่ กำรชี้แนะทำงปัญญำ (cognitive 
coaching) ก ำ รชี้ แ น ะก ำรส อ น  ( instructional coaching) เ พ่ื อ น ชี้ แ น ะ  (peer coaching) 
กระบวนกำรชี้แนะโดยทั่วไปมีข้ันตอนของกระบวนกำรดังนี้ 

1. ขั้นก่อนกำรชี้แนะ (pre-coaching)   
ก่อนด ำเนินกำรชี้แนะ มีกำรตกลงร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นหรือจุดเน้นที่ต้องกำรชี้แนะร่วมกัน 

เนื่องจำกกำรด ำเนินกำรชี้แนะเน้นไปที่กำรเชื่อมโยงควำมรู้ไปสู่กำรปฏิบัติจริง เป็นกำรท ำงำนเชิงลึก 
(deep approach) ดังนั้นประเด็นที่ชี้แนะจึงเป็นจุดเล็ก ๆ  แต่เข้มข้น ช่วยให้เข้ำใจอย่ำงลึกซึ้ง แจ่ม
แจ้ง ช่วยคลี่ปมบำงประกำรให้เกิดผลในกำรปฏิบัติได้จริง ในกรณีกำรสอนกระบวนกำรคิด มีประเด็น
มำกมำยที่ต้องช่วยกันขยับขับเคลื่อนไปทีละประเด็น เช่น กำรใช้ค ำถำมกระตุ้นคิด กำรใช้กิจกรรมที่
ช่วยให้คิดได้อย่ำงหลำกหลำย กำรใช้ผังกรำฟิก (graphic organizer) มำใช้ในกำรน ำเสนอควำมคิด 
กำรช่วยให้นักเรียนอธิบำยกระบวนกำรคิดกระบวนกำรท ำงำนของตนเอง  ซึ่งในประเด็นเหล่ำนี้ก็ยังมี
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ประเด็นย่อย ๆ ที่ซ้อนอยู่มำกมำย ทั้งผู้ชี้แนะและผู้สอนแต่ละคนก็ต้องวำงแผนร่วมกันว่ำในแต่ละครั้ง
ที่ด ำเนินกำรชี้แนะนั้น จะชี้แนะลงลึกเฉพำะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ    

2. ขั้นกำรชี้แนะ (coaching) 
          ในขั้นของกำรชี้แนะประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 3 ขั้น คือ 

2.1 กำรศึกษำต้นทุนเดิม เป็นขั้นที่ผู้ชี้แนะพยำยำมท ำควำมเข้ำใจวิธีคิด วิธีกำรท ำงำน 
และผลที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำงำนของผู้สอนว่ำอยู่ในระดับใด เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรต่อยอด
ประสบกำรณ์ในระดับที่เหมำะสมกับผู้สอนแต่ละคน ซึ่งในขั้นนี้อำจใช้วิธีกำรต่ำง ๆ กันไป
ตำมสถำนกำรณ์ ได้แก่ 

2.2.1 กำรให้ผู้สอนบอกเล่ำ อธิบำยวิธีกำรท ำงำนและผลที่เกิดข้ึน 
2.2.2 กำรพิจำรณำร่องรอยกำรท ำงำนร่วมกัน เช่น แผนกำรสอน ชิ้นงำนของ
นักเรียน 
2.2.3 กำรสังเกตกำรสอนในชั้นเรียน 

2.2  กำรให้ผู้สอนประเมินกำรท ำงำนของตนเอง เป็นขั้นที่ช่วยให้ผู้สอนได้ทบทวนกำร
ท ำงำนที่ผ่ำนมำของตนเอง โดยใช้ตัวอย่ำงที่เป็นรูปธรรมที่ผ่ำนมำ ได้แก่ กำรสอนที่เพ่ิงสอน
จบไปแล้ว ชิ้นงำนที่นักเรียนเพ่ิงท ำเสร็จ   มำใช้ประกอบกำรประเมิน ขั้นตอนนี้เป็นขั้นส ำคัญ
ขั้นหนึ่ง ที่พบว่ำ ผู้สอนไม่ได้ตระหนักรู้ในสิ่งที่ตนเองสอนหรือกระท ำลงไปนัก แต่กำรที่จัดให้
มีโอกำสได้ “นึกย้อนและสะท้อนผลกำรท ำงำน”  ช่วยให้ผู้สอนได้ทบทวนและไตร่ตรองว่ำ
ตนเองได้ใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงไร มีอุปสรรคปัญหำใดเกิดขึ้นบ้ำง ค ำถำม
ที่มักใช้กันในขั้นนี้มี 2 ค ำถำมหลัก คือ 

   อะไรที่ท่ำนท ำได้ดี               จะให้ดีกว่ำนี้ถ้ำท่ำน..... 
3. ขั้นต่อยอดประสบกำรณ์ เป็นขั้นที่ผู้ชี้แนะมีข้อมูลจำกกำรสังเกตกำรท ำงำนและฟัง 

ผู้สอนอธิบำยควำมคิดของตนเอง แล้วจึงลงมือต่อยอดประสบกำรณ์ในเรื่องเฉพำะนั้นเพ่ิมเติม ซึ่งผู้
ชี้แนะต้องอำศัยปฏิภำณในกำรวินิจฉัยให้ได้ว่ำผู้สอนต้องกำรควำมช่วยเหลือในเรื่องใด หำกไม่แน่ใจก็
อำจใช้วิธีกำรสอบถำมขอข้อมูลเพ่ิมเติม  ในขั้นต่อยอดประสบกำรณ์มักมีกำรด ำเนินกำรใน 2 ลักษณะ 
คือ   

 3.1 เมื่อพบว่ำผู้สอนมีควำมเข้ำใจที่ผิดพลำดบำงประกำร หรือมีปัญหำ ก็จ ำเป็นต้องแก้ไข 
ปรับควำมรู้ควำมเข้ำใจให้ถูกต้องและช่วยเหลือในกำรแก้ไขปัญหำ 

3.2 เมื่อพบว่ำผู้สอนเข้ำใจหลักกำรสอนดี แต่ยังขำดประสบกำรณ์ในกำรออกแบบ        
กำรเรียนกำรสอนก็จ ำเป็นต้องเพ่ิมเติมควำมรู้ แบ่งปันประสบกำรณ์     
4. ขั้นสรุปผลกำรชี้แนะ (post-coaching) เป็นขั้นตอนที่ผู้ชี้แนะเปิดโอกำสให้ผู้สอนได้

สรุปผลกำรชี้แนะเพ่ือให้ได้หลักกำรส ำคัญไปปรับกำรเรียนกำรสอนของตนเองต่อไป มีกำรวำงแผนที่
จะกลับมำชี้แนะร่วมกันอีกครั้งว่ำควำมรู้ควำมเข้ำใจอันใหม่ที่ได้รับกำรชี้แนะครั้งนี้จะเกิดผลในทำง
ปฏิบัติเพียงใด รวมไปถึงกำรตกลงร่วมกันเรื่องให้ควำมช่วยเหลืออ่ืน ๆ เช่น หำเอกสำรมำให้ศึกษำ 
ประสำนงำนกับบุคคลอื่น ๆ แนะน ำแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม เป็นต้น    

เครื่องมือกำรชี้แนะ 
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เครื่องมือส ำคัญของกำรชี้แนะคือ รูปแบบกำรใช้ภำษำแบบต่ำง ๆ  ที่ช่วยให้ผู้สอนเกิดกำร
เรียนรู้ รูปแบบกำรใช้ภำษำของผู้ชี้แนะเหล่ำนี้  จะเป็นแบบอย่ำงให้ผู้สอนน ำไปใช้ในกำรชี้แนะตนเอง
ได้ในภำยหลัง   กำรใช้ภำษำในกำรชี้แนะ มีคุณภำพและระดับที่แตกต่ำงกันไป ซึ่งผู้ชี้แนะต้องเลือกใช้
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ ในสถำนกำรณ์ที่ผู้สอนประสบปัญหำในกำรสอน  ผู้ชี้แนะจ ำนวนมำกมักมี
แนวโน้มบอกวิธีกำรแก้ปัญหำหรือให้แนวทำงแก่ผู้สอนเป็นหลัก แทนที่จะช่วยให้ผู้สอนได้คิดและหำ
วิธีกำรแก้ปัญหำด้วยตนเอง  ซึ่งผู้ชี้แนะต้องตัดสินใจเลือกโดยกำรถำมตัวเอง จ ำนวน 3 ค ำถำม คือ 

1. เรำควรบอกวิธีกำรแก้ปัญหำไปเลยหรือไม่ 
2. เรำควรร่วมมือกับผู้สอนในกำรแก้ปัญหำ ด้วยกำรให้ข้อมูลบำงอย่ำง และหำทำงแก้ร่วมกัน

หรือไม ่
3. เรำควรให้ผู้สอนได้เรียนรู้และแก้ปัญหำด้วยตัวเองหรือไม่  
 

           กำรบอกวิธีกำรแก้ปัญหำให้ไปเลยกับกำรปล่อยให้ผู้สอนพยำยำมหำวิธีแก้ปัญหำด้วยตนเอง 
ก็มีข้อดีข้อเสียต่ำงกันไปดังนี้ (Costa and Garmston, 2002) 
 

 ตำรำงท่ี 1.1 ข้อดีและข้อเสียของกำรชี้แนะ 
ข้อดี ข้อจ ำกัด 

1) ปัญหำจะถูกแก้ไขอย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 
2) กำรแก้ปัญหำจะสอดคล้องกับควำมเช่ือและค่ำนิยม

ของผู้ช้ีแนะเอง 
3) ผู้สอนแนะรู้สึกพอใจที่เป็นผู้ให้ควำมช่วยเหลือแก่

ผู้สอน 
4) ผู้สอนยอมรับว่ำผู้สอนแนะเป็นผู้น ำท่ีมีประสิทธิภำพ 
5) ผู้สอนแนะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนกำรแก้ปัญหำ

มำกขึ้น 

1) ปัญหำที่ให้แนวทำงแก้ไขไปอำจจะเป็นกำรแสดงออกที่
ผิวเผินของประเด็นท่ีลึกซึ้งของปัญหำ 

2) ผู้สอนจะพึ่งพำผู้ ช้ีแนะเพื่อแก้ปัญหำในอนำคต หรือ 
ต ำหนิหำกทำงแก้ไขท่ีใหไ้ม่มีประสิทธิผล 

3) ผู้สอนได้เรียนรู้กระบวนกำรแก้ปัญหำเพียงเล็กน้อย
เท่ำนั้น 

4) ผู้สอนอำจไม่น ำทำงแก้ไขปัญหำที่ได้รับไปใช้ในกำร
แก้ปัญหำได้จริง 

  
ตำรำงที่ 1.1 (ต่อ) 

ข้อดี ข้อจ ำกัด 

 5) ผู้สอนอำจจะเกิดควำมไม่พอใจเพรำะเขำรู้สึกว่ำตนเอง  
    ไม่ดีพอหรือไม่มีคุณค่ำ ผู้ช้ีแนะอำจพลำดโอกำสส ำหรับ 
    กำรให้ผู้สอนได้พัฒนำควำมสำมำรถในกำรสอนแนะ 
    ตนเอง  

ที่มำ: Costa and Garmston (2002) 
 

 กำรใช้เครื่องมือ หรือรูปแบบกำรใช้ภำษำในกำรชี้แนะ มี 2 มิติ คือ มิติของกำรผลักดัน 
(push) และมิติของกำรฉุดดึง (pull) มีระดับของกำรผลักดันอย่ำงสุดขั้วคือ กำรบอกควำมรู้ (telling) 
ไปจนถึงระดับกำรฉุดดึงสูงสุดคือกำรรับฟัง (listening) ทั้งนี้วิธีกำรเหล่ำนี้เป็นกำรช่วยให้ผู้สอนได้
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พัฒนำกำรจัดกำรเรียนเรียนกำรสอนของตนเองได้ทั้งสิ้น  แต่หำกมีจุดเด่น และจุดด้อยของแต่ละวิธี
แตกต่ำงกันไป  ผู้ชี้แนะจึงเลือกใช้ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ และผู้สอนแต่ละคน มีข้อเตือนใจ
ว่ำหำกใช้มิติของกำรผลักดันได้แก่ กำรบอก กำรสอน กำรแนะน ำเพียงด้ำนเดียว ไม่ถือว่ำเป็นกำร      
ชี้แนะที่แท้จริง   

กลวิธีกำรชี้แนะ 
กลวิธีในกำรชี้แนะ เป็นควำมรู้เชิงปฏิบัติ (practical knowledge) ที่ผู้ชี้แนะได้ค้นพบในกำร

ลงมือปฏิบัติกำรชี้แนะกับผู้สอนในสถำนกำรณ์กำรท ำงำนจริง  แล้วเก็บเป็นกลวิธีเฉพำะของตนไว้ใช้
ในกำรด ำเนินกำรชี้แนะของตนเอง  หำกผู้ชี้แนะได้มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรใช้กลวิธีในกำร
ชี้แนะเหล่ำนี้อย่ำงต่อเนื่อง ก็จะช่วยขยำยประสบกำรณ์กำรชี้แนะให้กว้ำงขวำงเพ่ิมมำกขึ้น          
กลวิธีที่น ำเสนอนี้จึงเป็นตัวอย่ำงบำงตอน ดังนี้ 

1. เดินทีละก้ำว กินข้ำวทีละค ำ หมำยควำมว่ำ กำรเดินไปสู่จุดหมำย ต้องเริ่มเดินไปทีละก้ำว 
ควำมส ำเร็จจึงเกิดอยู่กับทุกก้ำวที่เดินไป เป้ำหมำยของกำรกินข้ำวคือ กำรอ่ิม แต่ก็ต้องอำศัยกำรกิน
ไปทีละค ำ เหมือนกำรด ำเนินกำรชี้แนะ เป็นธรรมดำที่ผู้ชี้แนะและผู้สอนสำมำรถตั้งเป้ำหมำยที่ไปถึง
ร่วมกันได้ แต่    กำรไปถึงเป้ำหมำยก็เริ่มจำกกำรท ำงำนเล็ก ๆ พัฒนำไปเรื่อย ๆ 

2. จับถูก ไม่จับผิดกำรชี้แนะเน้นไปที่กำรช่วยผู้สอนมองหำว่ำท ำสิ่ งใดท ำได้ดี ถูกต้อง
เหมำะสมแล้ว แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตำมที เป็นวิธีกำรที่ช่วยให้ผู้สอนไม่รู้สึกอึดอัด เวลำมีผู้ชี้แนะ
มำท ำงำนด้วย กำรจับถูกท ำให้ผู้สอนได้เห็นคุณค่ำในตนเอง และฮึกเหิมที่จะพัฒนำงำนกำรเรียนกำร
สอนของตนเองต่อไป 

3. ปัญหำของใคร คนนั้นก็ต้องแก้ ผู้สอนมีแนวโน้มพ่ึงพำผู้ชี้แนะให้แก้ไขปัญหำให้ ซึ่งหำก    
ผู้ชี้แนะตกหลุมพรำงอันนี้ ก็ต้องคอยแก้ปัญหำให้ผู้สอนอยู่ร่ ำไป กำรชี้แนะที่ดีจึงไม่รับปัญหำของ
ผู้สอนเข้ำมำแก้ไขเสียเอง แต่พยำยำมช่วยเหลือให้ผู้สอนค้นพบวิธีกำรแก้ปัญหำด้วยตนเอง 
         4. ชมสองอย่ำง ชี้จุดบกพร่องหนึ่งอย่ำง หำกจ ำเป็นต้องชี้ให้เห็นจุดบกพร่องในกำรท ำงำน     
ก็ต้องใช้ต่อเมื่อผู้สอนและผู้ชี้แนะคุ้นเคย ไว้วำงใจกันพอสมควร ทั้งผู้สอนยินดีรับฟังข้อบกพร่องของ
ตนเอง อย่ำงไรก็ดีผู้ชี้แนะต้องยึดหลักไม่ “ติ” มำกกว่ำ “ชม” จึงต้องยึดหลักว่ำให้ชมในประเด็นที่ท ำ
ได้ดีอย่ำงน้อย 2 เรื่อง และชี้ข้อบกพร่องเพ่ือให้ปรับปรุงเพียงประเด็นเดียวเท่ำนั้น  

5. กำรถำม ไม่ต้องหวังค ำตอบ กำรถำมค ำถำมของผู้ชี้แนะ ช่วยให้ผู้สอนได้พิจำรณำอย่ำง
รอบด้ำนมำกขึ้น แบบอย่ำงของค ำถำมเหล่ำนี้ช่วยให้ผู้สอนเก็บไว้ถำมตนเองได้ ดั งนั้น ในบำงค ำถำม
ต้องอำศัยเวลำในกำรคิดพิจำรณำ ก็อำจเป็น “ค ำถำมฝำกให้คิด” ไม่จ ำเป็นต้องบังคับให้ผู้สอนต้อง
ตอบให้ได้ในขณะนั้น 

6. ให้กำรบ้ำน ต้องตำมมำตรวจหลังจำกเสร็จสิ้นกำรชี้แนะในแต่ละครั้ง จ ำเป็นที่จะต้อง
วำงแผนร่วมกันส ำหรับกำรชี้แนะในครั้งต่อไป ผู้สอนต้องน ำบทเรียนที่ได้ครั้งนี้ไปปรับปรุงกำรสอน
ของตนเอง เป็นเหมือนกำรให้กำรบ้ำนไว้ แล้วก็กลับมำตรวจดูว่ำสำมำรถปรับปรุงได้ดีเพียงใด        
เพ่ือหำทำงชี้แนะต่อไป 

7. ถ้ำจะบอก ต้องมีทำงเลือก กำรบอกวิธีกำรแก้ปัญหำให้แก่ผู้สอนใช้ในสถำนกำรณ์ที่มีเวลำ
จ ำกัด หรือในกรณีท่ีผู้สอนมีควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อนบำงประกำร ผู้ชี้แนะอำจเลือกใช้วิธีกำรบอก หรือ
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สั่งให้ท ำ อย่ำงไรก็ตำมในวิธีที่บอกหรือสั่งนั้น ควรมีอย่ำงน้อย 2 ทำงเลือก เพ่ือให้ผู้สอนสำมำรถ
ตัดสินใจเลือกปฏิบัติให้เหมำะสมกับสภำพที่เหมำะสมกับตนเองมำกที่สุด 

8. แกล้งท ำเป็นไม่รู้ ผู้ชี้แนะอำจท ำบทบำทของผู้ที่ไม่รู้ ไม่เข้ำใจ ให้ผู้สอนช่วยอธิบำยหรือให้
ค ำแนะน ำก็จะช่วยพัฒนำควำมสำมำรถของผู้สอนได้ดีทีเดียว 

9. อดทนฟังให้ถึงที่สุด ในบำงกรณีที่ผู้สอนอำจมีเรื่องมำกมำยที่อยำกบอกเล่ำให้ผู้ชี้แนะ     
ฟังหลำยเรื่องอำจไม่เข้ำท่ำ หำกแต่ผู้ชี้แนะสำมำรถอดทนฟัง โดยไม่ตัดบทหรือ แทรกแซง ก็จะได้
เข้ำใจควำมคิดของผู้สอนมำกขึ้น บำงทีผู้สอนก็อำจได้คิดทบทวนในสิ่งที่ตนเองพูดมำได้บ้ำง 

10. เรำเรียนรู้ร่วมกัน ผู้ชี้แนะไม่จ ำเป็นต้องรู้ไปเสียทุกเรื่อง ผู้ชี้แนะไม่จ ำเป็นต้องเก่งกว่ำ
ผู้สอน แต่ถือว่ำทั้ งผู้ชี้แนะและผู้สอนสำมำรถเรียนรู้จำกกันและกันได้เสมอ ปัญหำบำงเรื่อง             
ที่ต่ำงไม่เข้ำใจก็ต้องมำช่วยกันหำแนวทำงแก้ไขร่วมกัน   

 

 

 

ผลที่เกิดขึ้น/กำรน ำไปใช้ไนกำรพัฒนำงำน 
          1. ผลที่เกิดกับผู้นิเทศชี้แนะ (Coach) 
              1.1 ผู้นิเทศสำมำรถปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  
              1.2 ผู้นิเทศสำมำรถช่วยเหลือผู้สอน ในกำรสะท้อนจุดเด่น และจุดที่ยังมีปัญหำของกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ของผู้สอนได้อย่ำงแท้จริง และผู้สอนสำมำรถน ำข้อมูลต่ำง ๆ จำกผู้นิเทศไปใช้ใน
กำรปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ 
              1.3 ผู้นิเทศสำมำรถท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และปัญหำ กำร
เปลี่ยนแปลง กำรเตรียมควำมพร้อมในด้ำนต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำให้ผู้สอนได้เข้ำใจตรงกัน และมี
ทิศทำงในกำรท ำงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
              1.4 ผู้นิเทศสำมำรถรับรู้ควำมคำดหวัง สภำพและปัญหำ อุปสรรค ในกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ของผู้สอน ซึ่งจะน ำไปสู่ข้อมูลเกี่ยวกับควำมต้องกำรในกำรนิเทศอย่ำงแท้จริง                     
         1.5 เป็นกำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีในกำรท ำงำนระหว่ำงผู้นิเทศและผู้รับกำรนิเทศ 
          2. ผลที่เกิดกับผู้สอนผู้รับกำรชี้แนะ (Coachee) 
             2.1 กำรชี้แนะจะช่วยให้ผู้สอนสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่ำงมีคุณภำพ 
             2.2 กำรชี้แนะ (coaching) เป็นกระบวนกำรหนึ่งที่จะช่วยผลักดันและสนับสนุนให้ผู้สอน
ท ำงำน ให้บรรลุเป้ำหมำย (Performance Goal) ตำมแผนงำนที่ก ำหนด 
             2.3 เข้ ำใจขอบ เขต เป้ ำหมำย ของงำน แ ล ะค ว ำม ต้ อ งก ำรที่ ผู้ นิ เท ศ ค ำด ห วั ง 
             2.4 ได้รับรู้สถำนกำรณ์ กำรเปลี่ยนแปลง ปัญหำ อุปสรรค ของกำรจัดกำรศึกษำใน
สถำนศึกษำ และภำรกิจที่สถำนศึกษำก ำลังด ำเนินกำรในปัจจุบัน และจะด ำเนินกำรต่อไปในอนำคต  
             2.5 ได้รับรู้ถึงปัญหำ หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น ในกำรจัดกำรเรียนรู้ร่วมกับผู้นิเทศ และมีส่วน
ร่วมกับผู้นิเทศ ในกำรพิจำรณำ แก้ไขปัญหำที่เกิดข้ึน 
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             2.6 มีโอกำสรู้ถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของตน เพ่ือสำมำรถน ำไปพัฒนำ และปรับปรุงกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

3. ผลที่เกิดกับสถำนศึกษำ 
             3.1 สถำนศึกษำมีผลกำรปฏิบัติงำน (Organization Performance) เป็นไปตำมเป้ำหมำย
ทีก่ ำหนดไว้ 
             3.2 สถำนศึกษำมีควำมพร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น ในยุคโลกำภิวัตน์ 
เนื่องจำกกำรชี้แนะท ำให้ผู้สอนมีควำมพร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ทั้งด้ำนกำรท ำงำนตำม
นโยบำย กลยุทธ์ วิธีกำรท ำงำน และกำรน ำเอำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ เป็นต้น 
             3.3 เป็นกำรส่งเสริมกำรสร้ำงบรรยำกำศกำรท ำงำนเป็นทีมในสถำนศึกษำ 
 
กำรชี้แนะในฐำนะพี่เลี้ยง (Mentoring)            

กำรเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentor) เป็นกำรให้ผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถหรือเป็นที่ยอมรับ หรือ
ผู้บริหำรในหน่วยงำนให้ค ำปรึกษำและแนะน ำช่วยเหลือรุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ (Mentee) 
ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อกำรท ำงำนเพ่ือให้มีศักยภำพสูงขึ้น กำรเป็นพ่ีเลี้ยงอำจไม่เกี่ยวกับหน้ำที่ใน
ปัจจุบันโดยตรง  กำรชี้แนะในฐำนะพ่ีเลี้ยง (Mentoring) นอกจำกใช้กับพนักงำนใหม่แล้ว ยังสำมำรถ
น ำวิธีกำรนี้มำใช้กับพนักงำนที่ปฏิบัติงำนในองค์กรมำก่อน โดยคุณลักษณะของผู้ที่เข้ำข่ำยของกำร
เป็น รุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ (Mentee) ในองค์กรได้นั้น ควรมีคุณลักษณะที่ส ำคัญ 
ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นผู้ที่มีประวัติในกำรท ำงำนที่ประสบควำมส ำเร็จ 
2. เป็นผู้ที่มีควำมเฉลียวฉลำดและมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรท ำงำน 
3. เป็นผู้ที่มีควำมผูกพันกับองค์กรและผูกพันกับหน้ำที่กำรงำนที่ได้รับมอบหมำย 
4. เป็นผู้ที่มีควำมใฝ่ฝันและควำมปรำรถนำที่จะท ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำย 
5. เป็นผู้ที่ชอบควำมท้ำทำยและเต็มใจพร้อมที่จะท ำงำนนอกเหนือจำกงำนประจ ำของตน 
6. เป็นผู้ที่มีควำมปรำรถนำที่จะได้รับควำมก้ำวหน้ำและกำรเติบโตในสำยอำชีพ 
7. เป็นผู้ที่เต็มใจรับฟังค ำชี้แนะและข้อมูลป้อนกลับจำกหัวหน้ำงำนและคนรอบข้ำงเพ่ือกำร 

พัฒนำและปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ 
 จะเห็นว่ำพ่ีเลี้ยง (Mentor) เป็นกลุ่มคนที่ถือว่ำเป็นพวกที่มีผลงำนที่โดดเด่นกว่ำบุคลำกร    
คนอ่ืน ๆ เป็นดำวเด่นที่มีผลงำนดีเลิศ (Top Performer) ซึ่งองค์กรจะต้องรักษำไว้  ดังนั้นผู้ที่เป็น     
พ่ีเลี้ยง (Mentor) จึงเป็นเสมือนแม่แบบของรุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ (Mentee) ด้วย  
นอกจำกเป็นแม่แบบแล้วผู้ที่เป็นพี่เลี้ยง (Mentor) ยังต้องมีบทบำทของกำรเป็นผู้สอนงำนหรือผู้ชี้แนะ 
(Coach) โดยกำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้ตรงกับกับ รุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ (Mentee) ในเรื่อง
ของวัฒนธรรมองค์กร ข้อควรระวังหรือประเด็นควำมขัดแย้งที่อำจจะเกิดขึ้นในองค์กร กำรปฏิบัติตน
เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือไม่ต้องเผชิญกับควำมขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น (Political Preps) รวมถึงกำรวิเครำะห์   
จุดแข็งและข้อที่ควรพัฒนำปรับปรุงของรุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ (Mentee) เพ่ือที่จะได้      
หำวิธีกำรในกำรพัฒนำปรับปรุงควำมสำมำรถและศักยภำพของรุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ ในระดับต่ ำกว่ำ 
(Mentee) ต่อไป  นอกจำกนี้พ่ีเลี้ยง (Mentor) ยังมีบทบำทของกำรเป็นผู้สนับสนุน (Advocate)   
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คอยให้ก ำลังใจและให้ควำมช่วยเหลือให้รุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ (Mentee) มีโอกำสเติบโต
หรือได้รับควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน โดยให้โอกำสหรือเวทีที่จะแสดงผลงำน แสดงฝีมือและ
ควำมสำมำรถในกำรท ำงำน 

 

พี่เลี้ยง (Mentor) ที่ดี ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. มีควำมสัมพันธ์ที่ดี  (Interpersonal Skills) 
2. กำรมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น (Influence  Skills) 
3. กำรตระหนักถึงผลส ำเร็จในกำรท ำงำนของผู้อ่ืน  (Recognized other’s 

accomplishment)  
4. กำรมีทักษะของกำรบังคับบัญชำที่ดี  (Supervisory Skills) 
5. ควำมรู้ในสำยวิชำชีพหรือสำยงำนของตน (Technical  Knowledge) 

รูปแบบของวิธีกำรชี้แนะในฐำนะพี่เลี้ยง (Mentoring) 
 วิธีก ำรชี้ แนะในฐำนะ พ่ี เลี้ ย ง (Mentoring) ได้ เริ่ ม มี ขึ้ น เมื่ อประมำณ  20 ปี ที่ แล้ ว                  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำบุคคลให้มีควำมสำมำรถสูงและใช้ในกำรพัฒนำหญิงให้สำมำรถก้ำวขึ้นสู่กำร
เป็นผู้บริหำรได้เท่ำเทียมกับชำย แนวคิดนี้ยังคงอยู่ต่อมำจนถึงปัจจุบันแต่ในสมัยก่อนรูปแบบของ 
Mentoring จะเป็นแบบคู่ คือ จับคู่กันระหว่ำง พี่เลี้ยง (Mentor) 1 คน กับรุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ในระดับ
ต่ ำกว่ำ (Mentee) 1 คนหรือ 2 คน ซึ่งปัจจุบันมีผู้เห็นว่ำแบบคู่มีข้อจ ำกัดหลำยประกำร เช่น หำพ่ี
เลี้ยง (Mentor) ได้ไม่เพียงพอกับจ ำนวน รุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ (Mentee) เพรำะพ่ีเลี้ยง 
(Mentor) หำยำกและกำรที่รุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ (Mentee) เรียนรู้จำกพ่ีเลี้ยง (Mentor) 
เพียงคนเดียวนั้นไม่เพียงพอ เนื่องจำกกำรพัฒนำบุคคลนั้นต้องอำศัยเครือข่ำยของกลุ่มคนที่มีควำมรู้ 
ประสบกำรณ์และแนวคิดที่แตกต่ำงกันออกไป ซึ่งรวมถึงเครือข่ำยในกลุ่มเพ่ือนร่วมงำนด้วย ปัจจุบัน
จึงได้มีแนวคิด Mentoring แบบกลุ่ม คือ พ่ีเลี้ยง (Mentor) 1 คน ต่อ Mentee 4 – 6 คน ไม่ว่ำจะ
เป็นแบบใดก็ตำม กำรคัดเลือกพ่ีเลี้ยง (Mentor) จะเลือกจำกผู้ที่มีระดับต ำแหน่งสูงกว่ำ Mentee     
มีประสบกำรณ์สูง ประสบควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนและสมัครใจจะเป็น Mentor ส่วนกำรเลือก 
Mentee ก็จะเลือกจำก ผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีศักยภำพและโอกำสที่จะเลื่อนระดับต ำแหน่ง
สูงขึ้นเป็นผู้บริหำร พ่ีเลี้ยง (Mentor) และรุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ (Mentee) จะร่วม
กิจกรรมกำรชี้แนะในฐำนะพ่ีเลี้ยง (Mentoring) โดยกำรพบปะ ประชุม ปรึกษำหำรือกันเป็นระยะ ๆ 
ปกติโครงกำรนี้จะกระท ำต่อเนื่องเป็นเวลำ 1-2 ปี 
 วิธีกำรชี้แนะในฐำนะพ่ีเลี้ยง (Mentoring) แบบกลุ่มนี้ Mentor จะเป็นผู้น ำให้เกิดกำรเรียนรู้  
(Learning Leader) กลุ่ มจะมีกำรแลกเปลี่ ยนควำมรู้ควำมคิด ก ำหนดประเด็นกำรพัฒนำ                
ให้ค ำแนะน ำกันเป็นกลุ่ม วิธีนี้จะเป็นกำรพัฒนำทักษะกำรท ำงำนเป็นทีมด้วย กลุ่ม Mentoring        
จะกลำยเป็นกลุ่มแห่งกำรเรียนรู้ (Learning Group) ซึ่งคล้ำยกับ Learning Team ใน Learning 
Organization ของ Peter Senge ที่กล่ำวว่ำ เมื่อทีมเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงแท้จริงแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้     
ไม่เพียงก่อให้เกิดผลงำนที่ดีขึ้นเท่ำนั้น แต่สมำชิกแต่ละคนในทีมก็เจริญก้ำวหน้ำเร็วขึ้นด้วย ในกลุ่ม
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แห่งกำรเรียนรู้ รุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ (Mentee) ซึ่งเป็นสมำชิกของกลุ่มจะมีโอกำสเรียนรู้
จำกเพ่ือนสมำชิกด้วยกันและจำกพ่ีเลี้ยง (Mentor) ด้วย 
 แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มเรียนรู้นั้นก ำหนดให้ควำมรับผิดชอบในกำรน ำและก่อให้เกิดกำรเรียนรู้
กระจำยไปยังสมำชิกทุกคน รวมทั้งพ่ีเลี้ยง (Mentor) ด้วย แบบกลุ่มนี้จะถือว่ำพ่ีเลี้ยง (Mentor) หรือ  
Learning Leader เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มมำกกว่ำจะเป็นคนนอก แต่โดยที่พ่ีเลี้ยง (Mentor) เป็นผู้มี
ประสบกำรณ์และควำมรู้ที่จะแบ่งบันได้มำกกว่ำพ่ีเลี้ยง (Mentor) จึงท ำหน้ำที่เป็นผู้น ำของกลุ่มกำร
เรียนรู้ โดยช่วยให้กลุ่มเข้ำใจองค์กร ให้แนวทำงแก่กลุ่ม เพ่ือสำมำรถวิเครำะห์ประสบกำรณ์ของ
ตนเอง และช่วยให้กลุ่มก ำหนดทิศทำงของกำรพัฒนำกระบวนกำรนี้จะช่วยให้รุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่       
ในระดับต่ ำกว่ำ (Mentee) เรียนรู้ประสบกำรณ์และควำมรู้จำกพ่ีเลี้ยง (Mentor) ซึ่งมีกระบวนทัศน์
แตกต่ำงจำกตน พ่ีเลี้ยง (Mentor) จะช่วยให้กลุ่มประสบควำมส ำเร็จ โดย 

1. ช่วยให้กลุ่มก ำหนดประเด็นในกำรประชุมพบปะกัน 
2. ให้ค ำแนะน ำหัวข้ออภิปรำยและโครงกำรที่จะช่วยให้กลุ่มเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 
3. กระตุ้นให้กลุ่มแสดงควำมคิดเห็น 
4. ให้ค ำปรึกษำเมื่อกลุ่มต้องกำร 
5. สนับสนุนกลุ่มโดยเชื่อมควำมสัมพันธ์ของบุคคลในกลุ่มกับบุคคลอ่ืนในองค์กร 
6. ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่สมำชิกในกลุ่มเป็นรำยบุคคล 

บทบำทหน้ำที่ของพ่ีเลี้ยง (Mentor) 
 ในองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ซึ่งทุกคนต้องเรียนรู้ไปพร้อมกันเป็นทีมนั้น กำรชี้แนะในฐำนะพ่ีเลี้ยง 
(Mentoring) แบบกลุ่มมีควำมเหมำะสม ที่จะน ำมำใช้พัฒนำบุคคลในองค์กรได้ดี โดยพ่ีเลี้ยง 
(Mentor) หรือ Learning Leader จะท ำหน้ำที่ ดังนี้          

1. Guide เป็นผู้คอยชี้ช่องทำงแก่กลุ่ม รุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ (Mentee) และ
คอยเตือนให้ระมัดระวังจุดอันตรำย แต่จะไม่เป็นผู้ตัดสินใจเลือกทำงให้ จะช่วยให้กลุ่มมองเห็นภำพ
ขององค์กรในอนำคต เพ่ือกลุ่มย้อนไปดูว่ำกำรที่เขำก้ำวหน้ำในงำนขึ้นมำจนอยู่ในต ำแหน่งปัจจุบัน 
เขำได้ใช้ทักษะ วิธีกำรและพฤติกรรมที่ดีหรือไม่ดีอย่ำงไรบ้ำง นอกจำกนี้ยังคอยตั้งค ำถำมที่กระตุ้นให้
กลุ่มหำค ำตอบซึ่งจะท ำให้กลุ่มสำมำรถมองเห็นกลยุทธ์และเทคนิคใหม่ ๆ ที่จะน ำไปใช้ในสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ ได้ กำรเรียนรู้รุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ (Mentee) ไม่ได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์ของ
ตนเองเท่ำนั้น แต่จะเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ของรุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ (Mentee) อ่ืน ๆ        
ในกลุ่มด้วย          

 
        
2. Ally เป็นพันธมิตรที่คอยให้ข้อมูลแก่ รุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ (Mentee) แต่ละ

คนในกลุ่มว่ำ บุคคลนอกกลุ่มเขำมองจุดอ่อน จุดแข็งของรุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ (Mentee) 
แต่ละคนอย่ำงไร หำก Mentee เล่ำถึงปัญหำของตนก็จะฟังอย่ำงตั้งใจเห็นอก เห็นใจ แล้วให้ข้อมูล
ควำมเห็นทั้งทำงดีและทำงไม่ดีอย่ำงตรงไปตรงมำและเป็นมิตร                 
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3. Catalyst เป็นผู้กระตุ้นให้กลุ่มมองภำพวิสัยทัศน์ขององค์กรและอนำคตของตนเอง 
ชี้ให้เห็นว่ำในอนำคตจะมีอะไรที่เป็นไปได้เกิดขึ้นบ้ำง แทนกำรคำดกำรณ์ กำรมองภำพในอนำคตนั้น
ให้มองออกไปนอกแวดวงกำรท ำงำนของแต่ละคนด้วย 
       4. Savvy Insider Mentor เป็ นผู้ ซึ่ งอยู่ ในหน่ วยงำนมำนำน พอจะรู้ ว่ ำงำนต่ ำง  ๆ                
ในหน่วยงำนประสบควำมส ำเร็จได้อย่ำงไร รู้ลู่ทำงว่ำหำก รุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ 
(Mentee) ในกลุ่มแต่ละคนจะก้ำวหน้ำ บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้จะต้องเดินไปทำงไหน จะเป็น  
ผู้ท ำหน้ำที่เชื่อมโยงรุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ (Mentee) กับบุคคลอ่ืนในองค์กรที่สำมำรถ  
ช่วยให้รุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ (Mentee) เกิดกำรเรียนรู้ได้ 
       5. Advocate ในขณะที่กลุ่มเกิดกำรเรียนรู้นั้น สมำชิกจะเริ่มมองเห็นว่ำตนเองสำมำรถ
ผลักดันควำมเจริญก้ำวหน้ำและพัฒนำแผนควำมก้ำวหน้ำได้ด้วยตนเอง พ่ีเลี้ยง (Mentor) จะท ำ
หน้ำที่ช่วยให้ รุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ (Mentee) ได้มี โอกำสแสดงควำมสำมำรถให้เห็นเป็น
ที่ประจักษ์แก่ผู้บังคับบัญชำ (Visibility) เช่น เมื่อรุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ (Mentee) เสนอ
โครงกำรปฏิบัติงำนที่ เห็นว่ำดี ก็พยำยำมผลักดันให้โครงกำรนั้นได้ รับอนุมัติให้ด ำเนินกำรได้          
เพ่ือรุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ (Mentee) จะได้มีโอกำสแสดงควำมรู้ควำมสำมำรถ 

บทบำทหน้ำทีข่องผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) 
กำรชี้แนะในฐำนะพ่ีเลี้ยง (Mentoring) แบบกลุ่มจะประสบควำมส ำเร็จต่อเมื่อผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรด้วย เพรำะกำรชี้แนะในฐำนะพ่ีเลี้ยง (Mentoring) ต้อง
ผสมผสำนกลมกลืนกับงำนอ่ืน ๆ ขององค์กร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส ำคัญนอกเหนือจำกพ่ีเลี้ยง 
(Mentor) คือ รุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ (Mentee) ผู้บังคับบัญชำของรุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ใน
ระดับต่ ำกว่ำ (Mentee) และผู้ปฏิบัติงำนในฝ่ำยบุคคลขององค์กรแต่ละฝ่ำยต้องมีบทบำทหน้ำที่ดังนี้ 
     1. รุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ (Mentee) ต้องมีบทบำทในเชิงรุก รุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ใน
ระดับต่ ำกว่ำ (Mentee) ในกำรชี้แนะในฐำนะพ่ีเลี้ยง (Mentoring)  แบบกลุ่มจะมีบทบำทมำกกว่ำใน  
Mentoring แบบคู่เพรำะรุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ (Mentee) ต้องช่วยกันสนับสนุนผลักดัน
กลุ่มและร่วมกันคิดว่ำ จะใช้ประโยชน์จำกควำมรู้ของพ่ีเลี้ยง (Mentor) ได้อย่ำงไร ต้องเป็นผู้ก ำหนด
เป้ำหมำยของควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพของตนปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยเพ่ือกำรพัฒนำและ
พยำยำมเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ซึ่งกันและกัน แบ่งปันข้อมูลควำมรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่กันและ
กัน และโดยที่ พ่ีเลี้ยง (Mentor) หรือ Group Leader ไม่ได้ท ำหน้ำที่ประธำนในกำรประชุม ฉะนั้น
กลุ่มรุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ (Mentee) ต้องรับผิดชอบสร้ำงประสบกำรณ์ที่จะช่วยให้เกิด
กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจำกนั้นแล้วต้องขวนขวำยหำควำมรู้เพ่ิมเติมโดยกำรศึกษำและฝึกอบรม 
     2. หัวหน้ำงำน ต้องได้รับกำรบอกกล่ำวเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรกำรชี้แนะในฐำนะพ่ีเลี้ยง 
(Mentoring) และบำงครั้งจะเข้ำร่วมกิจกรรมด้วย หัวหน้ำงำนต้องมีจิตใจเป็นนักพัฒนำ เต็มใจจะมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม เพรำะเห็นว่ำจะเป็นประโยชน์ต่องำนที่รับผิดชอบ ต่อองค์กร และต่อตัว รุ่นน้อง
หรือผู้ที่อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ (Mentee) ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชำ หัวหน้ำงำนจะเป็นผู้คอยให้ค ำแนะน ำ
และมอบหมำยงำนที่จะช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชำได้มีโอกำสเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน      
ให้ข้อมูลควำมเห็นเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้ใต้บังคับบัญชำ และเป็นตัวแบบที่ดีในกำรท ำงำน 
ซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชำสำมำรถยึดเป็นแบบอย่ำงในกำรปฏิบัติตนได้               
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3. ฝ่ำยบุคคล ต้องเป็นผู้ริเริ่มให้เกิดวิธีกำรพัฒนำด้วยกำรชี้แนะในฐำนะพ่ีเลี้ยง (Mentoring) 
ขึ้นในองค์กร จัดให้มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรชี้แนะในฐำนะพ่ีเลี้ยง (Mentoring) แก่พ่ีเลี้ยง 
(Mentor) และรุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ (Mentee) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคัดเลือกรุ่นน้องหรือ
ผู้ที่อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ (Mentee) จัดกลุ่มและคอยติดตำมประเมินผลโครงกำร ซึ่งควรประเมินทุก ๆ   
6   เดือน 

ประโยชน์ของกำรชี้แนะในฐำนะพ่ีเลี้ยง (Mentoring) 
1. สร้ำงกลุ่มคนที่มีควำมสำมำรถ มีศักยภำพ ได้เร็วกว่ำพนักงำนปกติ 
2. จูงใจพนักงำนที่มีผลกำรปฏิบัติงำนดีและมีศักยภำพในกำรท ำงำนสูงให้คงอยู่กับหน่วยงำน 
3. กระตุ้นให้พนักงำนสร้ำงผลงำนมำกขึ้น พร้อมที่จะท ำงำนหนักและท้ำทำยมำกข้ึน 
4. สร้ำงบรรยำกำศของกำรน ำเสนอผลงำนใหม่ ๆ หรือควำมคิดนอกกรอบมำกขึ้น 
5. สร้ำงระบบกำรสื่อสำรแบบสองช่องทำง (Two Way Communication) ระหว่ำงพ่ีเลี้ยง 

(Mentor) และรุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ (Mentee) หัวหน้ำงำนในฐำนะพ่ีเลี้ยง (Mentor) 
มีเวลำที่จะคิด วำงแผน ก ำหนดนโยบำยและวำงกลยุทธ์เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของทีม
ได้มำกขึ้น เนื่องจำกได้มอบหมำยงำนส่วนหนึ่งให้รุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ (Mentee) 
รับผิดชอบแล้ว (สุจิตรำ ธนำนันท์, 2554) 

 

 

 

 

ตำรำงที ่1.2 ควำมแตกต่ำงของกำรชี้แนะ (coaching) และกำรชี้แนะในฐำนะพี่เลี้ยง  
(Mentoring) 

กำรชี้แนะ (coaching) กำรชี้แนะในฐำนะพี่เลี้ยง (Mentoring) 

1. มีก ำหนดระยะเวลำที่ชัดเจน 
2. เป้ำหมำยระยะสั้น 
3. มีลักษณะเป็นเพ่ือนร่วมงำนที่มีสถำนะเท่ำ

เทียมกัน 
4. ไม่จ ำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำง 

1. มีสัมพันธภำพยำวนำน 
2. เป้ำหมำยระยะยำว 
3. สัมพันธภำพเป็นลักษณะรุ่นพี่สอนรุ่น 

น้อง 

4.จ ำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำง 
5. พัฒนำเครือข่ำยกว้ำงขวำงขึ้น 

  

ที่มำ: Starcevich (2017) 
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กล่ำวโดยสรุป กำรชี้แนะ (coaching) คือกำรเป็นผู้สอนให้กับผู้ใต้บังคับบัญชำในเรื่องของ
งำนที่รับผิดชอบ โดยผู้รับกำรสอนจะเป็นผู้ที่มีผลงำนอยู่ในระดับมำตรฐำน  ส่วนกำรชี้แนะในฐำนะพ่ี
เลี้ยง (Mentoring)นั้นเป็นกำรให้ค ำปรึกษำและแนะน ำช่วยเหลือให้กับพนักงำนใหม่หรือพนักงำนที่มี
อยู่เดิมที่มีผลงำนอยู่ในระดับสูงกว่ำมำตรฐำน ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับงำนและอ่ืน ๆ ที่จะท ำให้ศักยภำพ
ของพนักงำนสูงขึ้น อันจะส่งผลต่อกำรพัฒนำองค์กรต่อไปในอนำคต  อย่ำงไรก็ตำมทั้งกำรชี้แนะ 
(coaching) และกำรชี้แนะในฐำนะพ่ีเลี้ยง (Mentoring) ต่ำงก็เป็นเทคนิคในกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ ที่จะท ำให้ทั้งผู้บังคับบัญชำ ผู้ใต้บังคับบัญชำท ำงำนได้อย่ำงเต็มศักยภำพ และองค์กรมีควำม
พร้อมในกำรรับกำรเปลี่ยนแปลง  มีผลกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพดังนั้น พี่เลี้ยง (Mentor) คือผู้ที่มีประสบกำรณ์สูงและเชี่ยวชำญเฉพำะทำง ปฏิบัติงำน
ร่วมกับผู้มีประสบกำรณ์น้อยกว่ำ สัมพันธภำพของพ่ีเลี้ยงและผู้ร่วมงำนจะเป็นสัมพันธภำพเชิงบวก    
มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น กำรปฏิบัติตนเป็นต้นแบบและเคำรพควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน  
นอกจำกเป็นแม่แบบแล้วผู้ที่เป็นพี่เลี้ยง (Mentor) ยังต้องมีบทบำทของกำรเป็นผู้สอนงำนหรือผู้ชี้แนะ 
(Coach) ด้วย ทั้งนี้กำรเป็นพี่เลี้ยงและกำรเป็นผู้ฝึกสอนมุ่งเป้ำหมำยที่กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้ร่วมงำนให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

 

 

 

กำรเรียนรู้โดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำน (Research-based Learning) 
วัฒนำ รัตนพรหม (2560) ได้ให้ควำมหมำยของกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำนฐำนวิจัย 

หมำยถึง กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงกระบวนเรียนรู้ให้ผู้เรียนสำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง
ซึ่งเกิดจำกกำรศึกษำค้นคว้ำข้อมูลที่ผู้ เรียนสนใจเรียนรู้สู่กำรคิดวิเครำะห์สังเครำะห์ข้ อมูล             
เป็นองค์ควำมรู้และสำมำรถสื่อสำรองค์ควำมรู้ให้ผู้อ่ืนเข้ำใจผ่ำนงำนเขียนและกำรน ำเสนอด้วยวำจำ
และนิทรรศกำรจำกกำรท ำโครงงำนด้วยกระบวนกำรวิจัย  

กำรเรียนรู้ของเรำส่วนใหญ่ มักจะให้ควำมส ำคัญกับควำมรู้ด้ำนภำยนอก ซึ่งศำสตร์แขนง 
ต่ำง ๆ อำทิใน 8 สำระวิชำที่สอนในโรงเรียน กระบวนกำรเรียนรู้ใช้กำรจ ำ กำรประยุกต์ใช้            
กำรวิเครำะห์  กำรสังเครำะห์ และกำรตีควำม ที่มีพ้ืนฐำนมำจำกฝึกทักษะกำรคิด กำรฟัง กำรพูด 
และกำรเขียน แต่พบว่ำ กำรเรียนรู้เช่นนั้นมีประสิทธิภำพต่ ำ  นอกจำกนี้ยังท ำให้ควำมสัมพันธ์ของเรำ
กับคนรอบข้ำงมีข้อบกพร่อง เช่น ชอบและไม่ชอบ ทะเลำะ โมโห เป็นต้น  ข้อบกพร่องเหล่ำนี้ล้วนมำ
จำกกำรเรียนรู้ด้ำนภำยในที่เป็นจิตใจ จิตตปัญญำศึกษำ (Contemplative Education) หรือบำงครั้ง
เรียกว่ำ กำรเรียนรู้ด้วยหัวใจที่ใคร่ครวญ เป็นกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำด้ำนภำยใน ด้วยศำสตร์ทำงศำสนำ
และทำงจิตวิทยำ ที่อยู่เหนือควำมเชื่อ จิตตปัญญำศึกษำมีควำมส ำคัญต่อกำรเรียนรู้ยุควั ตถุนิยมใน
ปัจจุบันโดยเฉพำะกับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่โรงเรียน เพรำะเป็นรำกฐำนกำรเรียนรู้ที่น ำไปสู่กำรรู้ที่
แท้จริง ทั้งภำยในและภำยนอก ซึ่งจะส่งผลต่อครูและนักเรียนโดยตรงในทันที  เนื่องจำกจิตตปัญญำ
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ศึกษำเป็นพ้ืนฐำนที่ส ำคัญต่อกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำนฐำนวิจัย (Research Based Learning, 
RBL) 
 แนวคิดของกำรเรียนรู้แบบโครงงำนฐำนวิจัยเป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีผู้สอนเป็น “โค้ช”       
ที่สร้ำงแรงบันดำลใจ และมีวิธีกำรที่ท ำให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง สร้ำงกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
และกำรเรียนรู้จำกกลุ่มในลักษณะของกำรร่วมคิด ร่วมอภิปรำย ร่วมแบ่งปันควำมรู้จำกกำรลงมือ
ปฏิบัติกำรด้วยตนเองและกลุ่มผู้เรียนรู้ผ่ำนกำรท ำโครงงำน มีกระบวนกำรเรียนรู้ที่ผ่ำนกำรใช้ควำมคิด
ด้วยเหตุผล กำรคิดวิเครำะห์สังเครำะห์สิ่งที่เรียนรู้โดยไม่ละเลยบริบทในชีวิตจริง สำมำรถเชื่อมโยง
กำรเรียนรู้ไปสู้บริบทในชีวิตจริงได้อย่ำงเป็นเหตุเป็นผล นอกจำกนี้ในกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดของ RBL 
นี้ ยังก่อให้เกิดสำยสัมพันธ์แบบกัลยำณมิตรระหว่ำงครูผู้จัดกำรเรียนรู้ นักเรียน และชุมชน ด้วยกำร
สร้ำงสำยสัมพันธ์ตำมแนวคิดของจิตตปัญญำศึกษำ คือกำรรับฟังกันและกัน เรียนรู้ซึ่งกันและกันโดย
ปรำศจำกระบบของอ ำนำจ หำกแต่ใช้ “สุนทรียสนทนำ” ในกำรสร้ำงกำรเรียนรู้ทำงวิชำกำรไป   
พร้อม ๆ กับกำรเรียนรู้ระหว่ำงชีวิตของผู้ เรียนรู้และบริบทชุมชน/สังคมในชีวิตจริง ดังที่                
รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับกำรท ำโครงงำนฐำนวิจัยไว้ดังนี้ 
“กำรท ำโครงงำนฐำนวิจัย (Research-Based Learning : RBL) เกิดจำกกำรคิดค้นของส ำนักงำน
กองทุนสนับสนุนกำรวิจัย ที่ได้พิสูจน์แล้วว่ำ กระบวนกำรวิจัยเป็นกระบวนกำรเรียนรู้ที่สำมำรถสร้ำง
ระบบคิดและทักษะกำรเรียนรู้ใหม่พร้อมไปกับกำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักวิจัยที่ดีได้อย่ำง
ทรงพลัง โดยเน้นกำรสร้ำงโจทย์วิจัยจำกกำรท ำงำนโครงงำนที่เปิดโอกำสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
ค้นหำค ำตอบจริง  
 ระบบกำรศึกษำไทยได้เริ่มน ำเอำ กำรเรียนรู้จำกกำรท ำโครงงำน (Project-Based Learning 
: PBL) ซึ่งเป็นกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ปฏิบัติ (Learning by Doing) เข้ำมำใช้เพ่ือให้นักเรียน
เรียนรู้นอกห้องเรียน แต่มักเกิดเป็นผลเป็นกำรให้เด็กได้ “ท ำชิ้นงำน” ซึ่งให้ทักษะบำงประกำร เช่น 
กำรท ำงำนเป็นกลุ่ม กำรบริหำรเวลำ เท่ำนั้น หำกได้มีกำรน ำกระบวนกำรวิจัยและหลักกำร
วิทยำศำสตร์มำก ำกับกำรท ำโครงงำน นอกจำกจะได้บูรณำกำรวิชำเข้ำกับกำรท ำโครงงำนแล้ว 
นักเรียนยังได้พัฒนำควำมคิดเชิงวิเครำะห์และสังเครำะห์ไปจนถึงกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณได้ด้วย  
 ควำมคิดเชิงวิเครำะห์และสังเครำะห์เกิดเมื่อผู้เรียนใช้หลักกำรวิจัยเป็นเครื่องมือ เพรำะกำร
ท ำวิจัยต้องใช้ควำมคิดเชิงวิเครำะห์มำเข้ำใจควำมสัมพันธ์ของข้อมูล และใช้ควำมคิดเชิงสังเครำะห์
ร่วมกับหลักวิชำ “ตีควำม” ข้อมูล ผลจำกกำรตีควำม คือ ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงควำมรู้ใหม่ด้วย
ตนเอง” (สุธีระ ประเสริฐสรรพ์, 2555) 
 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ (2555) ได้อธิบำยกระบวนกำรกำรเรียนรู้แบบโครงงำนฐำนวิจัย ซึ่งเป็น
โครงงำนแบบใหม่ สรุปได้ดังนี้  
 กระบวนกำรเรียนรู้ที่ดีเกิดขึ้นได้เมื่อเด็กคิดเองท ำเอง จนเกิดควำมเข้ำใจเหตุผลที่แท้จริงของ
สิ่งต่ำง ๆ ที่ถูกควบคุมด้วยกฎของธรรมชำติ ในสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้ และขยำยสู่กำรรู้สิ่งอ่ืน กำรรู้          
จึงส ำคัญกว่ำควำมรู้   เป้ำหมำยกำรสอนโครงงำนแบบใหม่ คือ กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็กทุกคน  
ในห้อง โดยใช้กิจกรรมกำรท ำโครงงำน ที่อำจบูรณำกำรจำกทุกกลุ่มสำระ    
 กำรสอนโครงงำนแบบใหม่ จะเน้นกำรเรียนรู้และกำรฝึกทักษะ (ฟัง อ่ำน เขียน พูด) ของ
นักเรียน กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง จะเป็นหัวใจส ำคัญของกำรสอน โดยมี
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เครื่องมือบำงอย่ำงที่ครูต้องเรียนรู้ เช่น กำรจัดกำรควำมรู้ (knowledge management) และกำร
วิจัย นอกเหนือจำกวงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ (PDCA) ที่โรงเรียนคุ้นเคยกันดี  วงจรพัฒนำกำร
สอนท ำโครงงำนแบบใหม่ (วงจรในรูป) มีควำมหมำยดังนี้ เมื่อครูจัดกระบวนกำรสอนโครงงำนได้ดี  
นักเรียนก็จะเกิดทักษะและนึกคิดได้เอง ท ำให้กล้ำทดลองท ำและได้ผลงำนตำมควำมคิดตัวเอง       
ครูจัดเวทีชื่นชมและแลกเปลี่ยนทัศนะ ท ำให้นักเรียนเข้ำใจวิธีกำรชัดขึ้นและครูก็ได้ควำมรู้ใหม่      
เมื่อครูได้ควำมรู้ใหม่ไปพัฒนำกระบวนกำรสอน ก็ท ำให้ได้จัดกำรเรียนกำรสอนด้วยกระบวนกำรที่ดี
ขึ้น และส่งผลต่อ ๆ ไปต่อห่วงโซ่อ่ืน ๆ ผลของวงจรแห่งกำรเรียนรู้นี้ย่อมท ำให้ทั้งครูและนักเรียน
ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข ไม่ทุกข์และได้ควำมรู้น้อยเหมือนกระบวนกำรเดิม ที่ท ำเพ่ือกำรแข่งขันและ
กำรได้รำงวัล  
 กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือกำรพัฒนำนักเรียนและครูผู้สอนโดย
ใช้กระบวนกำรสร้ำงระบบพ่ีเลี้ยง Coaching and Mentoring โดยเน้นกำรพัฒนำเพ่ือเสริมสร้ำง    
จิตวิญญำณและอุดมกำรณ์ของควำมเป็นครู 

สรุปได้ว่ำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำนฐำนวิจัยเป็นกำรน ำกระบวนกำรวิจัยมำประยุกต์ใช้
ในกำรเรียนรู้ โดยใช้กำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ คิดอย่ำงมีเหตุผล และเปลี่ยนควำมคิดเห็นและข้อมูล
เพ่ือให้ได้มำซึ่งองค์ควำมรู้ใหม่ 

กำรจัดประสบกำรณ์ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560  
กำรจัดประสบกำรณ์ ส ำหรับเด็กอำยุ 3 – 6  ปี เป็นกำรจัดกิจกรรมในลักษณะกำรบูรณำกำร 

ผ่ำนกำรเล่น กำรลงมือกระท ำจำกประสบกำรณ์ตรงอย่ำงหลำกหลำย เกิดควำมรู้ ทักษะ คุณธรรม 
จริยธรรม รวมทั้งเกิดกำรพัฒนำทั้งด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ ไม่จัดเป็น
รำยวิชำ โดยมีหลักกำรจัดประสบกำรณ์ แนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์ และกำรจัดกิจกรรมประจ ำวัน 

1. หลักกำรจัดประสบกำรณ์ 
1.1 จัดประสบกำรณ์กำรเล่นและกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย เพ่ือพัฒนำเด็กโดย

องค์รวม อย่ำงสมดุลและต่อเนื่อง 
1.2 เน้นเด็กเป็นส ำคัญ สนองควำมต้องกำร ควำมสนใจ ควำมแตกต่ำงระหว่ำง

บุคคลและบริบทของสังคมท่ีเด็กอำศัยอยู่ 
1.3 จัดให้เด็กได้รับกำรพัฒนำ โดยให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำรเรียนรู้และ

พัฒนำกำรของเด็ก 
1.4 จัดกำรประเมินพัฒนำกำรให้เป็นกระบวนกำรอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่ง

ของกำรจัดประสบกำรณ์ พร้อมทั้งน ำผลกำรประเมินมำพัฒนำเด็กอย่ำงต่อเนื่อง 
1.5 ให้พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝำยที่เก่ียวข้อง มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเด็ก 

2. แนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์ 
2.1 จัดประสบกำรณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยำพัฒนำกำรและกำรท ำงำนของสมอง 

ที่เหมะกับอ ำยุ วุฒิภำวะ และระดับพัฒนำกำร เพ่ือให้เด็กทุกคนได้พัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 
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2.2 จัดประสบกำรณ์ให้สอดคล้องกับแบบกำรเรียนรู้ของเด็ก เด็กได้ลงมือกระท ำ 
เรียนรู้ผ่ำนประสำทสัมผัสทั้งห้ ำ ได้เคลื่อนไหว ส ำรวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และ      
คิดแก้ปัญหำด้วยตนเอง 

2.3 จัดประสบกำรณ์แบบบูรณำกำร โดยบูรณำกำรทั้งกิจกรรม ทักษะ และสำระ
กำรเรียนรู้ 

 
2.4 จัดประสบกำรณ์ให้เด็กได้คิดริเริ่ม วำงแผน ตัดสินใจลงมือกระท ำ และน ำเสนอ

ควำมคิดโดยผู้สอนหรือผู้จัดประสบกำรณ์เป็นผู้สนับสนุนอ ำนวยควำมสะดวก และเรียนรู้
ร่วมกับเด็ก 

2.5 จัดประสบกำรณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอ่ืน กับผู้ใหญ่ ภำยใต้สภำพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ในบรรยำกำศที่อบอุ่น มีควำมสุข และกำรท ำกิจกรรมแบบร่วมมือใน
ลักษณะต่ำง ๆ กนั 

2.6 จัดประสบกำรณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย
และอยู่ในวิถีชีวิตของเด็ก สอดคล้องกับบริบท สังคม และวัฒนธรรมที่แวดล้อมเด็ก 

2.7 จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน    
ตำมแนวทำงหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และ
กำรมีวินัย ให้เป็นส่วนหนึ่งของกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 

2.8 จัดประสบกำรณ์ทั้งในลักษณะที่มีกำรวำงแผนไว้ล่วงหน้ำและแผนที่เกิดขึ้นใน
สภำพจริงโดยไม่ได้คำดกำรณ์ไว้ 

2.9 จัดท ำสำรนิทัศน์ด้วยกำรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของ
เด็กเป็นรำยบุคคล น ำมำไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำเด็กและกำรวิจัยใน
ชั้นเรียน 

2.10 จัดประสบกำรณ์โดยให้พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วม ทั้งกำรวำงแผน       
กำรสนับสนุนสื่อ แหล่งเรียนรู้ กำรเข้ำร่วมกิจกรรม และกำรประเมินพัฒนำกำร 

 
3. กำรจดักิจกรรมประจ ำวนั 
    กิจกรรมส ำหรับเด็กอำยุ 3 – 6  ปี สำมำรถน ำมำจัดเป็นกิจกรรมประจ ำวันได้หลำย 

รูปแบบ เป็นกำรช่วยให้ผู้สอนหรือผู้จัดประสบกำรณ์ทรำบว่ำ แต่ละวันจะท ำกิจกรรมอะไร เมื่อใด 
และอย่ำงไร ทั้งนี้ กำรจัดกิจกรรมประจ ำวันสำมำรถจัดได้หลำยรูปแบบ ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสม    
ในกำรน ำไปใช้ของแต่ละหน่วยงำนและสภำพชุมชน ที่ส ำคัญผู้สอนต้องค ำนึงถึงกำรจัดกิจกรรมให้
ครอบคลุมพัฒนำกำรทุกด้ำน กำรจัดกิจกรรมประจ ำวัน มีหลักกำรจัดกิจกรรมประจ ำวันและขอบข่ำย
ของกิจกรรมประจ ำวัน ดังนี้ 

3.1 หลักกำรจัดกิจกรรมประจ ำวัน 
3.1.1 ก ำหนดระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหมำะสมกับวัยของเด็ก 

ในแต่ละวัน แต่ยืดหยุ่นได้ตำมควำมต้องกำรและควำมสนใจของเด็ก เช่น 
วัย 3 - 4 ปี มีควำมสนใจประมำณ   8 - 12 นำที 
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วัย 4 - 5 ปี มีควำมสนใจประมำณ 12 - 15 นำที 
วัย 5 - 6 ปี มีควำมสนใจประมำณ 15 - 20 นำที 

3.1.2 กิจกรรมที่ต้องใช้ควำมคิดท้ังในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใช้เวลำต่อเนื่อง 
นำนเกินกว่ำ 20 นำที 

3.1.3 กิจกรรมที่ เด็กมี อิสระเลือกเล่นเสรี เพ่ือช่วยให้เด็กรู้จักเลือกตัดสินใจ        
คิดแก้ปัญหำ คิดสร้ำงสรรค์ เช่น กำรเล่นตำมมุม กำรเล่นกลำงแจ้ง ฯลฯ ใช้เวลำประมำณ 
40 - 60 นำที 

3.1.4 กิจกรรมควรมีควำมสมดุลระหว่ำงกิจกรรมในห้องและนอกห้อง กิจกรรมที่ใช้ 
กล้ำมเนื้อใหญ่และกล้ำมเนื้อเล็ก กิจกรรมที่เป็นรำยบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ กิจกรรม
ที่เด็กเป็นผู้ริเริ่มและผู้สอนหรือผู้จัดประสบกำรณ์เป็นผู้ริเริ่ม และกิจกรรมที่ใช้ก ำลังและไม่ใช้
ก ำลัง จัดให้ครบทุกประเภท ทั้งนี้ กิจกรรมที่ต้องออกก ำลังกำยควรจัดสลับกับกิจกรรมที่     
ไม่ต้องออกก ำลังมำกนัก เพ่ือเด็กจะได้ไม่เหนื่อยเกินไป 
 

ลักษณะของกำรจัดกำรเรียนรู้ 
กำรจัดกำรเรียนรูมีลักษณะที่เด่นชัดอยู่ 3 ลักษณะ คือ  
1. กำรจัดกำรเรียนรูเนกระบวนกำรปฏิสัมพันธระหวำงผู้สอนกับผูเรียน ซึ่งหมำยควำมวำกำร

จัดกำรเรียนรูจะเกิดขึ้นไดนั้นทั้งผูสอนและผูเรียนตองมีปฏิสัมพันธตอกัน และเปนปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้น
อยำงตอเนื่องเปนไปตำมล ำดับขั้นตอนเพ่ือท ำใหผูเรียนเกิดกำรเรียนรู  

2. กำรจัดกำรเรียนรูมีจุดประสงคใหผูเรียนเกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตำม จุดประสงค์  
ที่ก ำหนดไวโดยกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้เปนพฤติกรรมทั้ง 3 ดำน ไดแก  

2.1 ดำนควำมรูควำมคิด หรือดำนพุทธิพิสัย  
2.2 ดำนทักษะกระบวนกำร หรือดำนทักษะพิสัย  
2.3 ดำนเจตคติหรือดำนจิตพิสัย  

3. กำรจัดกำรเรียนรูจะบรรลุจุดประสงคไดดีตองอำศัยทัง้ศำสตรและศิลปของผูสอน           
ซึ่งหมำยควำมวำกำรจัดกำรเรียนรูจะบรรลุจุดประสงคไดหรือไมนั้นตองอำศัยควำมรูควำมสำมำรถ    
ของผูสอนทัง้ดำนวิชำกำร (ศำสตร) ทักษะและเทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู (ศิลป) เปนส ำคัญ 
 
หลักกำรจัดประสบกำรณกำรเรียนรูส ำหรับผู้เรียน  

ผูสอนจึงมีหลักเกณฑที่จะเปนแนวทำงในกำรเลือกจัดประสบกำรณกำรเรียนรูดังนี้  
1. เลือกประสบกำรณที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของกำรจัดกำรเรียนรูหำกเปน ทักษะก็ควร

เปนทักษะที่ปฏิบัติแลว ผูเรียนจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตำมจุดประสงคที่ตั้งไว  
2. เลือกประสบกำรณที่ผูเรียนพึงพอใจ สนุก นำสนใจ ไมซ้ ำซำก มีประโยชนตอ กำรน ำไปใช

ในชีวิตประจ ำวันและควำมพึงพอใจ ซึ่งจะเป็นผลใหมีเจตคติท่ีดีตอกำรเรียน  
3. เลือกกิจกรรมที่ เหมำะสมกับควำมสำมำรถทำงดำนรำงกำยของผูเรียนที่จะปฏิบัติ ไดและ

ควรค ำนึงถึงประสบกำรณเดิมเพ่ือจัดกิจกรรมใหมไดตอเนื่อง  
4. เปนกิจกรรมที่สงเสริมจุดมงุหมำยในกำรจัดกำรเรียนรูหลำย ๆ ดำน  
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5. ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล ไมจ ำเปนวำผู เรียนทุกคนตองท ำกิจกรรม          
อย่ำงเดียวกันหมด ควรมีกิจกรรมใหผูเรียนไดเลือกท ำอยำงหลำกหลำย  

จำกหลักเกณฑดังกล่ำวผูสอนจึงควรจัดประสบกำรณใหแกผูเรียนตำมล ำดับ ควำมส ำคัญจำก
รูปธรรม (Concrete) ไปสู่นำมธรรม (Abstract) ซึ่ ง เอดกำรเดล (Edgar Dale) นักกำรศึกษำ        
ชำวอเมริกันไดจัดล ำดับควำมส ำคัญของกำรใหประสบกำรณแกผูเรียนไว 10 พวก ตอกันเป็นชั้น      
รูปกรวย เรียกวำ กรวยประสบกำรณ (Cone of Experience) 

 

 
 

             ภำพที่ 1.1 แสดงกรวยประสบกำรณ์ของ Edgar Dale 
 

กำรจัดกำรเรียนรูที่เนนผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
กำรจัดกำรเรียนรูที่เนนผู้เรียนเปนส ำคัญควรมีลักษณะดังตอไปนี้  
1. จัดกำรเรียนรูโดยใหผูเรียนสรำงองคควำมรูดวยตนเอง โดยกำรศึกษำคนควำ ทดลอง   

แลกเปลี่ยนเรียนรูและลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง  
2. จัดกำรเรียนรูที่เนนกระบวนกำรคิด โดยกระตุนใหผู้เรียนรูจักใชควำมคิดสรำงสรรค      

คิดวิเครำะห คิดสังเครำะห คิดแกปญหำและตัดสินใจไดดวยตนเอง  
3. ใหผูเรียนมีสวนรวมในกำรเรียนรูอยำงแทจริง โดยกำรรวมแสดงควำมคิดเห็น รวม

อภิปรำย รวมก ำหนดกิจกรรมกำรเรียนรู และรวมน ำเสนอควำมคิดดวยตนเอง  
4. ใชกระบวนกำรกลุมเพ่ือใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธ ทั้งสมำชิกในกลุม สมำชิกระหวำง          

กลมุและปฏิสัมพันธกับผูสอน  
5. มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรูอยำงหลำกหลำย เหมำะสมกับควำมสำมำรถและ ศักยภำพ

ของผูเรียน เนนควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและตอบสนองควำมตองกำรของผูเรียน  
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6. วัดและประเมินผลผูเรียนดวยวิธีกำรที่หลำกหลำย ตอเนื่อง ทั้งดำนควำมรู ควำมคิด 
ทักษะ กระบวนกำร คุณธรรม จริยธรรมและคำนิยมโดยกำรประเมินตำมสภำพจริง และกำรประเมิน
ตนเอง  

7. ใหผูเรียนไดเรียนรูจำกแหลงเรียนรูที่หลำกหลำย ทั้งในหองเรียน และนอกหองเรียน      
ทั้งแหลงเรียนรูที่เปนสถำนที่และบุคคล ใชแหลงเรียนรูทองถิ่น ภูมิปญญำทองถิ่น เทคโนโลยี และสื่อ
ทีเ่หมำะสมมำประยุกตใชในกำรจัดกำรเรียนรู 
 

 กล่ำวโดยสรุปคือ กำรสอนกำรศึกษำปฐมวัยจะสอบแบบ 6 กิจกรรมหลัก โดยใช้กำรจัด
กิจกรรมแบบบูรณำกำรทั้งเนื้อหำ สำระรำยวิชำต่ำง ๆ โดยค ำนึงถึงสำระกำรเรียนรู้  ได้แก่ 
ประสบกำรณ์ส ำคัญ คือ กำรพัฒนำทั้ง 4 ด้ำน คือ ด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์และจิตใจ ด้ำนสังคม 
และด้ำนสติปัญญำ และสำระที่ควรเรียนรู้ คือ เรื่องรำวเกี่ยวกับตัวเด็ก เรื่องรำวเกี่ยวกับบุคคลและ
สถำนที่แวดล้อมเด็ก ธรรมชำติรวบตัว และสิ่งต่ำง ๆ รอบตัวเด็ก ซึ่งจะสอดรับกับกำรจัดประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้ที่มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นน ำ ขั้นสอน และขั้นสรุป ซึ่งทั้ง 3 ขั้นตอนนี้จะต้องบูรณำกำรทักษะ
ด้ำนต่ำง ๆ ไว้ตำมจุดประสงค์กำรเรียนรู้ที่ก ำหนดไว้ในหน่วยกำรเรียนนั้น ๆ ทั้งนี้ผู้สอนจะต้องเปลี่ยน
บทบำทของตนเองให้เป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกำรเรียนรู้ เตรียมสื่อกำรสอนและเทคนิค
กำรสอนที่หลำกหลำยเพื่อเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้ใช้ภำษำให้มำกท่ีสุด ผู้เรียนจะต้องแลกเปลี่ยนควำมรู้
กับเพ่ือน ท ำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันและเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
สลักจิต ตรีรณโอภำส (2553) ศึกษำเรื่องกำรพัฒนำควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วย

กระบวนกำรเรียนรู้แนวจิตตปัญญำศึกษำรำยวิชำจิตวิทยำส ำหรับครู คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏพิบูลสงครำม พบว่ำนักศึกษำมีควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สูงขึ้น จำกกำรบันทึกข้อคิดเห็นของ
นักศึกษำพบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจในรูปแบบกำรสอนแบบจิตตปัญญำศึกษำกำรท ำสมำธิก่อน
และหลังเรียน ท ำให้เขำมีสติมำกขึ้นทั้งด้ำนกำรเรียน กำรปรับอำรมณ์ กำรรู้จักคิดวิเครำะห์ ใจเย็น
มองโลกในแง่ดีมำกขึ้น มีควำมสุขกับกำรเรียน ได้เรียนรู้ที่จะเข้ำใจตนเอง ในขณะเดียวกันก็เรียนรู้
ผู้อื่นไปด้วยและมีสติคิดก่อนท ำมำกยิ่งขึ้น  

สอดคล้องกับงำนวิจัยเรื่องผลของกำรจัดกำรเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญำวิชำจิตวิทยำสำหรับ
ครูที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ด้วยกำรชี้น ำตนเองของนักศึกษำที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ำงกันของอรรถพล ปัญจะ เพ็ชรแก้ว (2560) ที่พบว่ำ นักศึกษำที่ได้รับกำร
จัดกำรเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำจิตวิทยำส ำหรับครูหลังเรียนสูงกว่ำ
ก่อนเรียน” ผลจำกวิเครำะห์ข้อมูลพบว่ำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำจิตวิทยำส ำหรับครูของนักศึกษำ
ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญำแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 โดย
พบว่ำ นักศึกษำที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียนสูง
กว่ำก่อนเรียน สะท้อนให้เห็นว่ำนักศึกษำเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภำยหลังได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้อิง
แนวคิดจิตตปัญญำ จำกกำรสังเกตกำรศึกษำครั้งนี้ผู้วิจัยสังเกตพบว่ำ ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่สงบจดจ่อ
กับกำรเรียนกำรสอนตลอดเวลำสำมำรถควบคุมตนเองให้อยู่กับกำรเรียนกำรสอนตลอดชั่วโมงเรียน 
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จำกกำรที่กิจกรรมกำรสอนครั้งนี้ส่งผลให้ผู้เรียนที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญำมี
พัฒนำกำรดีขึ้นเป็นล ำดับ จะเห็นได้จำกกำรผู้เรียนเข้ำใจวิธีกำรสอนและบทบำทของตนเองมำกขึ้น
จำกกำรที่ได้รับควำมรู้และทักษะจำกกำรจัดกำรเรียนรู้เป็นระยะเวลำติดต่อกันนำน 9 สัปดำห์ผู้เรียน
เกิดควำมเข้ำใจ สังเกตได้จำกผู้เรียนสำมำรถบันทึกกิจกรรมตอบค ำถำมประเมินตนเองผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนเพ่ิมขึ้นและมีควำมสุขกับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนส่งเสริมให้บรรยำกำศในชั้นเรียน
ผ่อนคลำยเป็นกันเอง สอดคล้องกับหลักกำรของกำรจัดกำรเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญำ ดังนั้นจึงสรุป
ได้ว่ำผู้เรียนที่ได้รับกำรกำรจัดกำรเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียนสูง
กว่ำก่อนเรียนได้จริง อีกทั้งนักศึกษำที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญำมีควำมพร้อมใน
กำรเรียนรู้ด้วยกำรชี้น ำตนเองหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน” ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลพบว่ำควำมพร้อมใน
กำรเรียนรู้ด้วยกำรชี้นำตนเองของนักศึกษำหลังเรียนสูงกว่ำควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ด้วยกำรชี้น ำ
ตนเองก่อนเรียนทั้ง 8 ลักษณะกล่ำวคือ 1) กำรเปิดโอกำสต่อกำรเรียนรู้ 2) มโนภำพต่อตนเองในด้ำน
กำรเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพ 3) ควำมคิดริเริ่มและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 4) ควำมรับผิดชอบต่อกำร
เรียนรู้ของตนเอง 5) ควำมรักในกำรเรียน 6) ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 7) กำรมองอนำคตในแง่ดี  8) 
ควำมสำมำรถใช้ทักษะศึกษำหำควำมรู้และทักษะกำรแก้ปัญหำอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 
สะท้อนให้เห็นว่ำผู้เรียนเมื่อรับกำรจัดกำรเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญำซึ่งเป็นกระบวนกำรเรียนรู้ด้วย
ใจอย่ำงใคร่ครวญเน้นกำรพัฒนำควำมคิดจิตใจอำรมณ์ภำยในตนเองและตระหนักรู้ตนเองรู้คุณค่ำของ
สิ่งต่ำง ๆตั้งอยู่บนปรัชญำพ้ืนฐำนควำมเชื่อมั่นในควำมเป็นมนุษย์ (Humanistic Value) เชื่อมั่นว่ำ
มนุษย์มีศักยภำพสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

อีกทั้ง ฟำฎีลัด รอนิง (2560) ได้ศึกษำเรื่องผลของกำรจัดกำรเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญำ    
ที่ มีต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและควำมพึงพอใจในกำรเรียนวิชำภำษำไทยของนักเรียน                 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 พบว่ำนักเรียนที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญำมีควำมพึงพอใจ   
ในกำรเรียนวิชำภำษำไทยหลังได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้สูงกว่ำนักเรียนที่ได้รับกำรจั ดกำรเรียนรู้       
แบบปกติอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05  

สอดคล้องกับงำนวิจัยของเทพกัญญำ พูลนวล (2553) เรื่อง ผลกำรใช้วิธีสอนตำมแนวคิด
จิตตปัญญำศึกษำที่มีต่อควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรภำษำไทยพฤติกรรมควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
และควำมสุขในกำรเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่หนึ่ง พบว่ำมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่หนึ่ง
ที่เรียนโดยวิธีสอนตำมแนวคิดจิตตปัญญำศึกษำมีพฤติกรรมควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หลังเรียนสูงกว่ำ
ก่อนเรียนอย่ำงมีนัยยะส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีควำมสุขในกำรเรียนรู้โดยวิธีสอน
ตำมแนวคิดจิตตปัญญำศึกษำในระดับมำก 

นอกจำกนั้นยังมีงำนวิจัยเรื่องกระบวนกำรน ำแนวคิดจิตตปัญญำศึกษำมำใช้ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนและประสบกำรณ์เรียนรู้ของนิสิตวิชำกำรวัดผลและประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย ของ
ศศิลักษณ์ ขยันกิจ (2553) ได้ศึกษำกระบวนกำรน ำแนวคิดจิตตปัญญำศึกษำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนรำยวิชำกำรวัดผลและประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยส ำหรับนิสิตระดับปริญญำโทและศึกษำ
ประสบกำรณ์ของนิสิตในด้ำนกำรถ้ำอยำกรู้ต่อตนเองผู้อ่ืนและวิชำชีพพบว่ำ  กระบวนกำรน ำแนวคิด
จิตตปัญญำศึกษำมำใช้ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนได้แก่ 1) กำรเตรียมกำร ประกอบด้วย กำรเตรียมชีวิต
และกำรเตรียมวิชำ 2) กำรจัดกำรเรียนกำรสอน เป็นกำรด ำเนินกำรภำยใต้บรรยำกำศของชุมชน    
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แห่งกำรเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนประสบกำรณ์ และ 3) กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ เป็นกำร
ประเมินผลกำรเรียนรู้ที่ครอบคลุมองค์ควำมรู้ทั้ง 3 ภำค คือ ภำคจิตวิญญำณ ภำควิชำชีพครูปฐมวัย 
และภำควิชำกำร ประสบกำรณ์เรียนรู้ที่เกิดขึ้นสรุปได้ 3 ด้ำน คือ 1) กำรตระหนักรู้ต่อตนเอง ได้แก่ 
กำรเข้ำใจตัวเอง กำรรู้เท่ำทันตนเอง กำรปล่อยวำง ไม่ตัดสิน กำรเปิดใจกว้ำง กำรเห็นคุณค่ำในตนเอง 
พัฒนำตนเอง กำรสังเกตที่ละเอียดลออ กำรมองโลกในแง่ดีและมีควำมสุข กำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ 
2) กำรตระหนักรู้ต่อผู้อ่ืน ได้แก่ กำรเข้ำใจและยอมรับผู้อ่ืน กำรมองเห็นสรรพสิ่งตำมควำมเป็นจริง 
กำรเห็นอกเห็นใจและเห็นคุณค่ำของผู้อื่น 3) กำรตระหนักรู้ต่อวิชำชีพ กำรมองเด็กตำมควำมเป็นจริง 
กำรสอนที่สอดคล้องกับธรรมชำติของเด็ก กำรตั้งค ำถำมตัวเองของครู กำรพัฒนำตนเองของครู กำร
เป็นครูที่ใส่ใจเด็ก กำรเห็นคุณค่ำของงำนคร ู

สุภำพร พรไตร และ จิตติมำ วัฒรำช (2557) ได้ศึกษำผลกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำนฐำน
วิจัยต่อกำรเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  5 ในโครงกำร
เพำะพันธุ์ปัญญำงำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะพึงประสงค์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 จ ำนวน 49 คนที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำนฐำนวิจัยกำรวิจัย
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนส ำคัญ ได้แก่ ขั้นที่ 1 กำรเตรียมควำมพร้อมนักเรียนด้วยกิจกรรมจิตตปัญญำ
ศึกษำกำรคิดเชิงระบบและกำรเขียนเค้ำโครงงำนวิจัยขั้นที่ 2 กำรด ำเนินกำรวิจัยของนักเรียนภำยใต้
กำรให้ค ำแนะน ำของครูที่ปรึกษำใช้เวลำประมำณ  1 ภำคกำรศึกษำและขั้นที่  3 กำรวัดกำร
เปลี่ยนแปลงของนักเรียนด้วยแบบวัด 3 ฉบับที่ประเมินโดยครูและนักเรียนและกำรวิเครำะห์แบบ
สะท้อนควำมคิดของนักเรียนผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ครูและนักเรียนมีควำมเห็นตรงกันว่ำนักเรียนมี
พฤติกรรมกำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีขึ้นอย่ำงเด่นชัดในเรื่องควำมสำมัคคีและกำรท ำงำนเป็นทีมควำม
อดทนควำมกล้ำแสดงออกและควำมพยำยำมขยันพำกเพียร  2) สิ่งที่นักเรียนคิดว่ำได้รับจำกกำร
เรียนรู้แบบโครงงำนฐำนวิจัยมำกที่สุดคือกำรเรียนรู้ด้วยกำรค้นคว้ ำที่เกิดจำกประสบกำรณ์นอก
ห้องเรียนผ่ำนกระบวนกำรคิดในหลำยรูปแบบแล้วจึงสรุปเป็นองค์ควำมรู้ของตนเองและ  3) กำร
เรียนรู้ผ่ำนกำรท ำโครงงำนฐำนวิจัยท ำให้นักเรียนพัฒนำตนเองครบทั้งสำมด้ำนเรียงตำมล ำดับจำก
มำกไปน้อยได้แก่ด้ำนควำมรู้ด้ำนเจตคติและด้ำนทักษะกระบวนกำรกำรเปลี่ ยนแปลงด้ำนทักษะ
กระบวนกำรที่เด่นชัดที่สุดคือทักษะกำรท ำงำนเป็นทีมอย่ำงไรก็ตำมควำมรู้ที่นักเรียนตระหนักว่ำตน
ได้รับยังจัดอยู่ในขั้นควำมจ ำขำดกำรเชื่อมโยงกับสำระกำรเรียนรู้ในหลักสูตรสะท้อนให้เห็นว่ำกำรคิด
ขั้นสูงยังจ ำเป็นจะต้องได้รับกำรพัฒนำต่อไป 

สุวัฒน์ นิยมไทย (2553) ศึกษำกำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนวิชำชีพแบบผสมผสำน
โดยใช้โครงงำนเป็นฐำนในสถำนประกอบกำรเพ่ือพัฒนำกำรปฏิบัติงำนและกำรแก้ปัญหำส ำหรับ
นักเรียนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช่ำงอุตสำหกรรม ผลกำรวิจัยพบว่ำรูปแบบกำรเรียนกำรสอน
วิชำชีพแบบผสมผสำนโดยใช้โครงงำนเป็นฐำนในสถำนประกอบกำรประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ 
1) เป้ำหมำยกำรเรียน 2) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 3) สื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ 4) กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
วิชำชีพแบบผสมผสำน 5) กำรเสริมสร้ำงศักยภำพ 6) กำรควบคุมกำรเรียนกำรสอน 7) กำรสื่อสำร
และปฏิสัมพันธ์ 8) กำรวัดและประเมินผล ขั้นตอนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนประกอบด้วย  3 
ขั้นตอนคือ 1) ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียนประกอบด้วยกำรปฐมนิเทศจัดกลุ่มท ำโครงงำนเลือกสถำน
ประกอบกำรและทดสอบควำมรู้พ้ืนฐำนของผู้เรียน 2) ขั้นกำรเรียนกำรสอนประกอบด้วยกำรเรียนรู้
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ทักษะปฏิบัติจำกสื่อออนไลน์ทดสอบควำมรู้ทักษะปฏิบัติท ำโครงงำนฝึกทักษะกำรปฏิบัติงำนและกำร
แก้ปัญหำในสถำนประกอบกำรสื่อสำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้บันทึกกำรเรียนรู้และสรุปโครงงำน ขั้นสรุป
ประกอบด้วยกำรน ำเสนอโครงงำนและประเมินผลสิ้นสุดกำรเรียน นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบกำร
เรียนกำรสอนวิชำชีพแบบผสมผสำนโดยใช้โครงงำนเป็นฐำนในสถำนประกอบกำรมีทักษะกำร
ปฏิบัติงำนและทักษะกำรแก้ปัญหำสูงกว่ำนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบกำรเรียนกำรสอนวิชำชีพแบบ
ปกติอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 และมีควำมพึงพอใจในรูปแบบกำรเรียนกำรสอนวิชำชีพที่
พัฒนำขึ้นมำอยู่ในระดับมำกและคะแนนทักษะกำรปฏิบัติงำนกับทักษะกำรแก้ปัญหำมีควำมสัมพันธ์
กันเป็นไปในทำงบวก ส่วนผลกำรน ำเสนอรูปแบบกำรเรียนกำรสอนวิชำชีพแบบผสมผสำนโดยใช้
โครงงำนเป็นฐำนในสถำนประกอบกำรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 6 คนประเมินว่ำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนนี้
โดยภำพรวมมีควำมเหมำะสมในระดับมำกที่สุดคือมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.85 และทุกท่ำนรับรองรูปแบบ
กำรเรียนกำรสอนที่พัฒนำขึ้น 

นอกจำกนั้น วทัญญู ขลิบเงิน (2561) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่องกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
รำยวิชำวิธีสอนและกำรจัดกำรเรียนรู้วิชำภำษำไทยด้วยโครงงำนฐำนวิจัยส ำหรับนักศึกษำสำขำวิชำ
ภำษำไทย คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ ผลกำรวิจัยพบว่ำ รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
รำยวิชำวิธีสอนและกำรจัดกำรเรียนรู้วิชำภำษำไทยด้วยโครงงำนฐำนวิจัยส ำหรับนักศึกษำสำขำวิชำ
ภำษำไทย คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์มีองค์ประกอบคือ หลักกำร วัตถุประสงค์ 
และขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนรู้ มี 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 เตรียมควำมพร้อม ขั้นที่ 2 กำรวิเครำะห์ควำม
ต้องกำรจ ำเป็น ขั้นที่ 3 กำรจัดกลุ่มควำมร่วมมือ ขั้นที่ 4 ปฏิบัติกำรแสวงหำควำมรู้ ขั้นที่ 5 น ำเสนอ
ผลงำนหลังกำรทดลองใช้รูปแบบ นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อองค์ประกอบและขั้นตอนของ
รูปแบบอยู่ในระดับมำก กำรทดลองจัดกำรเรียนรู้นักศึกษำสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ได้สอดคล้อง
กับเนื้อหำและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ ำวันและมีกำรใช้สื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดควำมสนใจใน
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและมีควำมพึงพอใจต่อรูปแบบอยู่ในระดับมำก 

รสวลีย์ อักษรวงศ์ (2561) กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active 
learning ของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูโดยใช้กำรนิเทศตำมกระบวนกำรระบบพ่ีเลี้ยง 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) นักศึกษำสำมำรถจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ มีพฤติกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
Active learning และเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญดีขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยระยะที่ 1 เท่ำกับ 2.56  ระยะที่ 
2 เท่ำกับ 3.49 จำกระบบคะแนน 4 ระดับคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 23.13   2) นักศึกษำ
สะท้อนผลเชิงบวกเกี่ยวกับตนเองในด้ำนควำมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้แบบ Active learning ได้แก่ 
กำรสร้ำงสถำนกำรณ์ปัญหำกำรตั้งค ำถำมกระตุ้นกำรคิดกำรส่งเสริมให้นักเรียนท ำงำนร่วมกันกำรให้
โอกำสนักเรียนได้คิดไตร่ตรอง กำรทบทวนควำมรู้ กำรสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง กำรออกแบบกิจกรรม
ที่สะท้อนผลกำรเรียนรู้ตำมตัวชี้วัด กำรเรียนรู้ที่มีควำมหมำยและเชื่อมโยงกับสถำนกำรณ์จริง 
นักศึกษำรู้สึกภำคภูมิใจที่ได้ฝึกฝนทักษะกำรสอนของตนโดยกำรดูแลอย่ำงใกล้ชิดและเป็นระบบจำก
คณะผู้นิเทศก ์

จำกกำรศึกษำงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดจิตตปัญญำศึกษำ ระบบพ่ีเลี้ยงและกำรเรียนรู้
แบบโครงงำนฐำนวิจัย ผู้วิจัยคำดว่ำแนวคิดทั้ง 3 รูปแบบ หรือเรียกสั้นๆว่ำ CCR นี้จะช่วยพัฒนำ
กระบวนกำรสอนในรำยวิชำวิธีสอนกำรศึกษำปฐมวัย 1 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 




