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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงำนวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในบทนี้ผู้วิจัยขอน ำเสนอแนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตำมล ำดับ ต่อไปนี้ 

1. จิตตปัญญำศึกษำ 
2. ระบบพ่ีเลี้ยง 
3. รูปแบบกำรเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐำน 
4. ควำมหมำยของกำรสอนภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร 
5. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จิตตปัญญำศึกษำ 
สลักจิต ตรีรณโอภำส (2553) ได้ให้ควำมหมำยของจิตตปัญญำศึกษำ คือ กระบวนกำรในกำร

เรียนรู้ของบุคคลที่เน้นกำรเรียนรู้จำกภำยในคิดและใคร่ครวญจนเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนัก
ถึงควำมส ำคัญของสิ่งที่เรียนรู้เกิดควำมเข้ำใจในควำมเป็นธรรมชำติของสิ่ งต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกิด
ปัญญำท ำให้จิตใจได้รับกำรพัฒนำอย่ำงแท้จริง 

จุดมุ่งหมำยของกำรจัดกำรเรียนรู้แนวคิดจิตตปัญญำศึกษำ 
จุดมุ่งหมำยส ำคัญของกระบวนกำรเรียนรู้แนวจิตตปัญญำศึกษำมีดังนี้ 
1. กำรเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐำนในตนเองเป็นกำรเปลี่ยนแปลงตนเองโดยกำรเกิดควำมรู้ควำม 

เข้ำใจในตนเองผู้อ่ืนและสรรพสิ่งอย่ำงลึกซึ้งและสอดคล้องกับควำมเป็นจริงเกิดควำมรักควำมเมตตำ
ควำมอ่อนน้อมถ่อมตนและมีทัศนคติที่ดีต่อตน 

2. กำรเกิดจิตส ำนึกต่อส่วนรวมเป็นกำรเปลี่ยนแปลงตนเองโดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนของกำร
เข้ำถึงควำมจริงสูงสุดคือควำมจริงควำมดีควำมงำมแล้วนำไปสู่กำรลงมือปฏิบัติเพ่ือเปลี่ยนแปลงสังคม
และโลกโดยสำมำรถกระท ำได้ในลักษณะกำรลบอคติจำกสิ่งต่ำง ๆ มีควำมรักควำมเมตตำควำมเข้ำใจ
ต่อเพ่ือนมนุษย์และสรรพสิ่งต่ำงๆ 

หลักกำรพื้นฐำนในกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดจิตตปัญญำศึกษำ 
หลักกำรพ้ืนฐำนของกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้แนวจิตตปัญญำศึกษำสังเครำะห์ออกมำเป็น 

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

เหมำะสมต่อกำรเรียนรู้แล้วสำมำรถน ำจิตใจดังกล่ำวไปใช้ท ำงำนอย่ำงใคร่ครวญทั้งด้ำนพุทธิปัญญำ 
(Cognitive) ด้ำนระหว่ำงบุคคล (Intrapersonal) และด้ำนภำยในบุคคล (Intrapersonal) หลักกำรนี้
เป็นหัวใจของกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้แนวจิตตปัญญำที่ผู้จัดกระบวนกำรจะต้องออกแบบ
กระบวนกำรที่สร้ำงเงื่อนไขและกระตุ้นให้ผู้ร่วมกระบวนกำรเกิดกำรเกิดกำรใคร่ครวญอย่ำงลึกซึ้ง
เกี่ยวกับตนเองควำมสัมพันธ์และประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ที่สัมผัสโดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนของจิตใจที่สงบ
ผ่อนคลำย มีสมำธิ และมีควำมตระหนักรู ้
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2. หลักควำมรักควำมเมตตำ (Compassion) คือกำรสร้ำงบรรยำกำศของควำมรักควำม
เมตตำควำมไว้วำงใจควำมเข้ำใจและกำรยอมรับรวมทั้งกำรเกื้อหนุนซึ่งกันและกันบนพ้ืนฐำนของ
ควำมเชื่อมั่นในศักยภำพของควำมเป็นมนุษย์ เน้นควำมส ำคัญของควำมไว้วำงใจ กำรเปิดกว้ำง
ควำมรู้สึกปลอดภัย ควำมจริงใจ เห็นอกเห็นใจ (Empathy) และห่วงใย 

3. หลักกำรเชื่อมโยงสัมพันธ์ (Connectedness) คือกำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้ในแง่มุมต่ำงๆ
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 

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
จะต้องให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์หรือกระบวนทัศน์ของผู้เรียนสู่กำรมองโลกในเชิงองค์
รวม 
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4.2 จะต้องส่งเสริม“ควำมเชื่อมโยง (connections)”แทนที่กำรแยกส่วน (fragmentations) 
ในทุกมิติที่เคยเป็นในกำรศึกษำกระแสหลักเช่นด้ำนกำรแยกรำยวิชำกำรแยกเด็กตำมระดับ
เกรดเป็นต้นกำรใช้ก้ำวกำรเรียนรู้ที่ยึดหยุ่น (flexible pacing) เป็นหัวใจส ำคัญที่ท ำให้ผู้เรียน
ไม่รู้สึกว่ำถูกบังคับให้เรียนอย่ำงเร่งรีบหรือถูกดึงรั้งให้เรียนช้ำลง 

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

4.4 จะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่“มีควำมหมำยส ำคัญ (meaningful)” ต่อเขำ
ผู้เรียนจะได้เรียนได้ดีหำกสิ่งที่เรียนมีควำมหมำยส ำคัญต่อเขำและดังนั้นจึงต้องมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงในกำรเรียนรู้ของเขำเอง 

4.5 จะต้องส่งเสริม mata-learning คือกำรให้ผู้เรียนเชื่อมโยงกับกระบวนกำรเรียนรู้ของ
ตนเองด้วยกำรมีส่วนส ำคัญในกำรจัดกำรเรียนรู้ของตนเองโดยค ำนึงถึงควำมสัมพันธ์กับกำร
เรียนรู้ของผู้อื่นในชั้นและนอกชั้นเรียนด้วย 

4.6 ชุมชนเป็นส่วนบูรณำกำรที่ส ำคัญในกำรศึกษำเชิงองค์รวมทั้งนี้ควำมสัมพันธ์ต่อผู้อ่ืน
และโลกเป็นหัวใจในกำรทำควำมเข้ำใจตนเองกำรศึกษำในชั้นเรียนแบบองค์รวมจะมีลักษณะ
ควำมเป็นชุมชนซึ่งจะอยู่ภำยในชุมชนที่ใหญ่กว่ำนั้นในโรงเรียนซึ่งอยู่ภำยใต้ชุมชนที่ใหญ่ขึ้น
ไปอีกคือหมู่บ้ำนเมืองไปจนถึงชุมชนแห่งมนุษยชำติ 
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 
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1.1 วิถีกำรปฏิบัติร่วมกันด้วยกำรรับฟังอย่ำงมีสติคือกำรเกิดกำรสร้ำงบรรยำกำศกำร
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นภำยในกลุ่มโดยรวมที่ช้ำลงมีกำรพูดอย่ำงมีสติมำกขึ้นมีกำรหยุดเพ่ือ
ใคร่ครวญและรับฟังกันอย่ำงลึกซึ้งมำกขึ้นควำมคิดเห็นแย้งที่เกิดขึ้นไม่น ำไปสู่กำรปะทะทำง
ควำมคิดแต่เป็นกำรช่วยเสริมและต่อยอดควำมคิดให้ชัดเจนและรอบด้ำนมำกขึ้น 

1.2 วัฒนธรรม “กำรเรียนรู้อยู่ที่ตนเอง” คือ เกิดกำรให้ควำมหมำยร่วมกันว่ำกำรเรียนรู้
ขึ้นอยู่กับตนเองและต้องสำมำรถเรียนรู้ได้ตลอดเวลำ สำมำรถเรียนรู้ได้ในทุกเงื่อนไขเกิด
บรรยำกำศกำรรับผิดชอบต่อกำรเรียนรู้ของตนเองและย้อนกลับมำถำมตนเองมำกขึ้นว่ำ
ปฏิกิริยำของตนทั้งทำงกำรแสดงออกควำมคิดและควำมรู้สึกที่มีต่อกำรเรียนรู้สะท้อนกรอบ
อ้ำงอิงภำยในของตนเองอย่ำงไร เกิดวัฒนธรรมกำรใคร่ครวญเกี่ยวกับตนเองอย่ำงมี
วิจำรณญำณ (Critical self – reflection) ขึ้นในกลุ่ม 
สิ่งที่น่ำสนใจที่สุดก็คือกำรเปลี่ยนแปลงทั้งสองประกำรที่เกิดขึ้นในกลุ่มนี้เป็นกำรเปลี่ยนแปลง

ที่ค่อยๆเกิดขึ้นในกลุ่มนี้เป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆ เกิดขึ้นเองโดยไม่ได้มีข้อก ำหนดที่เป็นทำงกำรมำ
ชี้น ำแต่เป็นกำรเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจำกกำรที่สมำชิกมีปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่มค่อยๆ ซึมซับทัศนคติและ
แนวควำมคิดตลอดจนท่ำทีในกำรปฏิบัติต่อกันและกันเมื่อสมำชิกคนหนึ่งเกิด“ควำมรู้สึก” หรือ“กำร
ใคร่ครวญตนเองอย่ำงมีวิจำรณญำณ” ขึ้นสมำชิกคนอ่ืนๆก็ได้เรียนรู้และได้รับผลกระทบท ำให้เกิดสติ
และย้อนกลับมำใคร่ครวญพิจำรณำตนเองไปด้วยพร้อมๆ กันส่งผลกระทบเป็นปฏิกิริยำลูกโซ่ที่
เชื่อมโยงกันอย่ำงต่อเนื่องภำยในกลุ่ม 

2. กำรเปลี่ยนแปลงระดับบุคคลคือกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภำยในตัวสมำชิกแต่ละคนและ
สำมำรถสังเกตได้ด้วยตนเองหรือสมำชิกคนอ่ืนๆ ซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็นกำรเปลี่ยนแปลงภำยในและส่วนที่
แสดงออกมำเป็นรูปธรรมในกำรปฏิบัติ 5 ประกำร ดังนี้ 

2.1 สติในชีวิตประจำวันกำรมีสติรู้ตัวโดยเฉพำะในชีวิตประจ ำวันของตนเองเป็นประเด็นที่
มีควำมส ำคัญและเป็นพ้ืนฐำนของกำรเปลี่ยนแปลงในข้ออ่ืน ๆ เพรำะเป็นจุดที่ท ำให้ได้หัน
กลับเข้ำมำดูตัวเองสังเกตตัวเองและโลกภำยในของตนและสังเกตสิ่งต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว
ตำมที่เป็นจริงช่วยให้รู้เท่ำทันควำมรู้สึกนึกคิดของตนมีเวลำใคร่ครวญรับฟังผู้อ่ืนและรับรู้สิ่ง
ต่ำง ๆ ได้อย่ำงเปิดกว้ำงขึ้นและไม่ด่วนตัดสินหรือมีปฏิกิริยำโต้กลับ 

2.2 กำรเข้ำใจและยอมรับตนเองกำรเข้ำใจและยอมรับควำมเป็นจริงเกี่ยวกับตนองทั้งด้ำน
บวกและด้ำนลบเป็นพ้ืนฐำนที่ส ำคัญที่สุดในกำรเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตนเองส่งผลให้มีควำม
รู้ตัวมำกข้ึนยอมรับตัวเองมำกข้ึนและเกิดผลหลำย ๆ ประกำรตำมมำเช่นตัดสินตัวเองน้อยลง
เห็นควำมงำมภำยในตัวเองมีเมตตำต่อตัวเองมำกขึ้น รู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองกำรเข้ำใจและ
ยอมรับตนเองมำกขึ้น เป็นผลจำกปัจจัยหลำยๆ ด้ำน เช่น กำรมีสติรู้ตัวกำรได้มองเห็นใน
ประเด็นที่ตนเองไม่เคยเห็นมำก่อนจำกกิจกรรมหรือจำกกำรสะท้อนของเพ่ือนกำรเรียนรู้จำก
ประเด็นของเพ่ือนในกลุ่มแล้วน ำมำใคร่ครวญและบรรยำกำศที่เปิดกว้ำงจริงใจและยอมรับ
กันในกลุ่มที่เอ้ือให้แต่ละคนกล้ำเปิดเผยและเผชิญกับปัญหำของตนเอง 

2.3 ควำมเข้ำใจควำมรักและควำมเมตตำต่อเพ่ือนมนุษย์จำกระบวนกำรที่เน้นกำรเปิดรับ
และกำรรับฟังอย่ำลึกซ้ึง เปิดโอกำสที่หลำกหลำยให้แต่ละคนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีโอกำส
เปิดเผยตนเองและแบ่งปันประสบกำรณ์ ท ำให้เกิดควำมรักและควำมเมตตำต่อเพ่ือนมนุษย์
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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 
ดังนั้นถือได้ว่ำจิตตปัญญำศึกษำเป็นกระบวนกำรในกำรเรียนรู้ของบุคคลที่เน้นกำรเรียนรู้จำก

ภำยในคิดและใคร่ครวญจนเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักถึงควำมส ำคัญของสิ่งที่เรียนรู้เกิด
ควำมเข้ำใจในควำมเป็นธรรมชำติของสิ่งต่ำงๆที่เกี่ยวข้องเกิดปัญญำท ำให้จิตใจได้รับกำรพัฒนำอย่ำง
แท้จริงจิตตปัญญำศึกษำนับเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่น่ำสนใจในกำรน ำไปบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน 

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) อย่ำงไรก็
ตำมกำรที่จะ กำรชี้แนะ (coaching) ได้ดีนั้น ต้องมีควำมพร้อมทั้งผู้ชี้แนะและผู้ถูกชี้แนะ 
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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 ใน
กำรให้ควำมช่วยเหลือ อ ำนวยกำร ก ำกับ ดูแล เพื่อผู้สอนสำมำรถพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถได้ตำม
เป้ำหมำยขององค์กร 
 กำรเป็นพ่ีเลี้ยง เป็นวิธีกำรที่ผู้ที่มีประสบกำรณ์ให้ควำมช่วยเหลือผู้ที่มีประสบกำรณ์น้อยกว่ำ 
ให้ได้รับกำรพัฒนำทั้งเรื่องวิชำชีพและ กำรด ำเนินชีวิต ให้พัฒนำไปสู่เป้ำหมำยที่ได้วำงไว้ร่วมกัน 
    กำรอบรม เป็นวิธีกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำน  โดยมีหลักสูตรและวิธีกำรใน    
กำรด 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 มี
ขั้นตอนของกระบวนกำรที่ชัดเจน ช่วยให้ผู้สอนได้จัดระบบกำรคิด กำรท ำงำน สำมำรถเรียนรู้และ
พัฒนำงำนได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจำกกำรชี้แนะเป็นกระบวนกำรพัฒนำวิชำชีพที่ต่อเนื่องในระยะแรกผู้สอน
อำจไม่คุ้นเคยกับวิธีกำรเหล่ำนี้มำกนัก ท ำให้ผู้ชี้แนะจ ำเป็นต้องออกแบบกระบวนกำรอย่ำงเป็นระบบ 
ที่ช่วยให้ผู้สอนได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  

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

5. กำรชี้แนะแบบมีเป้ำหมำยหรือจุดเน้นร่วมกัน (focusing) ในโลกของกำรพัฒนำผู้สอนให้
สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้นั้น มีเรื่องรำวที่ต้องปรับปรุงและพัฒนำมำกมำยหลำยจุด ดังนั้น พ่ี
เลี้ยงจึงต้องตกลงร่วมกันกับผู้สอนว่ำเป้ำหมำยสุดท้ำยที่ต้องกำรให้เกิดคืออะไร แล้วร่วมกันวำงแผน 
วำงเป้ำหมำยย่อย ๆ เพื่อไปสู่จุดหมำยนั้น   

6. กำรชี้แนะในบริบทสถำนศึกษำ (onsite coaching)  กำรปฏิบัติกำรชี้แนะมีวัตถุประสงค์
เพ่ือช่วยให้ผู้สอนสำมำรถน ำควำมรู้ ทักษะกำรสอนที่มีอยู่ไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  กำร
ประยุกต์ใช้ควำมรู้และทักษะที่ดีเกิดขึ้นในสภำพกำรท ำงำนจริง กำรด ำเนินกำรชี้แนะจึงควรเกิดขึ้นใน
กำรท ำงำนในบริบทของสถำนศึกษำ กำรด ำเนินกำรชี้แนะเป็นกำรท ำงำนเชิงลึก เข้มข้น เป็นกำรช่วย
ให้ผู้สอนเคลื่อนจำกควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรสอนแบบผิวเผิน (surface approach) ไปสู่กำรท ำควำม
เข้ำใจที่ลึกซึ้งมำกขึ้น (deep approach) (Moon, 2004: 84) โดยอำศัยกระบวนกำรลงมือปฏิบัติ  ลง
มือท ำงำนกำรชี้แนะ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเข้ำไปท ำงำนร่วมกับผู้สอนในสถำนศึกษำ   

7. กำรชี้แนะที่น ำไปใช้ได้จริง (work on real content)  กำรชี้แนะในประเด็นหรือเนื้อหำ
สำระที่เป็นรูปธรรม (being concrete) มีลักษณะเป็นพฤติกรรมที่สำมำรถสังเกตได้ ปฏิบัติได้จริง 
ช่วยให้ผู้สอนสำมำรถปรับปรุงหรือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้นกำรที่ผู้
ชี้แนะเป็นบุคคลภำยนอกสถำนศึกษำ จึงมีข้อจ ำกัด ตรงที่ไม่สำมำรถอยู่กับผู้สอนได้ตลอดเวลำ  กำร
พบปะผู้สอนในแต่ละครั้งจึงมีคุณค่ำมำก จึงควรใช้เวลำที่มีจ ำกัดนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด กำรชี้แนะ
แต่ละครั้งจึงเน้นไปที่กำรน ำควำมรู้หรือทักษะไปใช้ได้จริง (Knight, 2004: 33) ได้แนวปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม และเป็นขั้นเป็นตอน ไม่เสียเวลำไปกับกำรอภิปรำยหรือพูดคุยกันเชิงทฤษฎี  

8. กำรทบทวนและสะท้อนผลกำรด ำเนินงำน (after action review and reflection)  กำร
สะท้อนผลกำรท ำงำน (reflection) เป็นวิธีกำรที่ช่วยให้ผู้สอนได้คิดทบทวนกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ สรุป
เป็นแนวปฏิบัติในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนครั้งต่อไป  กำรชี้แนะจึงใช้กำรสะท้อนผล  กำรท ำงำนนี้
เป็นเครื่องมือส 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 ำเสนอกระบวนกำรชี้แนะที่
หลำกหลำย เนื่องจำกกำรชี้แนะมีกระบวนเฉพำะ ได้แก่ กำรชี้แนะทำงปัญญำ (cognitive coaching) 
กำรชี้แนะกำรสอน (instructional coaching) เพ่ือนชี้แนะ (peer coaching) กระบวนกำรชี้แนะ
โดยทั่วไปมีข้ันตอนของกระบวนกำรดังนี้ 
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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
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 ซึ่ง ผู้
ชี้แนะต้องอำศัยปฏิภำณในกำรวินิจฉัยให้ได้ว่ำผู้สอนต้องกำรควำมช่วยเหลือในเรื่องใด หำกไม่แน่ใจก็
อำจใช้วิธีกำรสอบถำมขอข้อมูลเพ่ิมเติม  ในขั้นต่อยอดประสบกำรณ์มักมีกำรด ำเนินกำรใน 2 ลักษณะ 
คือ   

 3.1 เมื่อพบว่ำผู้สอนมีควำมเข้ำใจที่ผิดพลำดบำงประกำร หรือมีปัญหำ ก็จ ำเป็นต้องแก้ไข 
ปรับควำมรู้ควำมเข้ำใจให้ถูกต้องและช่วยเหลือในกำรแก้ไขปัญหำ 
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3.2   เมื่อพบว่ำผู้สอนเข้ำใจหลักกำรสอนดี แต่ยังขำดประสบกำรณ์ในกำรออกแบบกำร
เรียนกำรสอนก็จ ำเป็นต้องเพ่ิมเติมควำมรู้ แบ่งปันประสบกำรณ์     
4. ขั้นสรุปผลกำรชี้แนะ (post-coaching) เป็นขั้นตอนที่ผู้ชี้แนะเปิดโอกำสให้ผู้สอนได้

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

เครื่องมือกำรชี้แนะ 
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) 
 
 ตำรำงที่ 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 

5) ผู้สอนอำจจะเกิดควำมไม่พอใจเพรำะเขำรู้สึกว่ำตนเอง
ไม่ดีพอหรือไม่มีคุณค่ำ ผู้ช้ีแนะอำจพลำดโอกำสส ำหรับ
กำรให้ผู้สอนได้พัฒนำควำมสำมำรถในกำรสอนแนะ
ตนเอง 

 ที่มำ: Costa and Garmston (2002) 
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 กำรใช้เครื่องมือ หรือรูปแบบกำรใช้ภำษำในกำรชี้แนะ มี 2 มิติ คือ มิติของกำรผลักดัน 
(push) และมิติของกำรฉุดดึง (pull) มีระดับของกำรผลักดันอย่ำงสุดขั้วคือ กำรบอกควำมรู้ (telling) 
ไปจนถึงระดับกำรฉุดดึงสูงสุดคือกำรรับฟัง (listening) ทั้งนี้วิธีกำรเหล่ำนี้เป็นกำรช่วยให้ผู้สอนได้
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนเรียนกำรสอนของตนเองได้ทั้งสิ้น  แต่หำกมีจุดเด่น และจุดด้อยของแต่ละวิธี
แตกต่ำงกันไป  ผู้ชี้แนะจึงเลือกใช้ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ และผู้สอนแต่ละคน มีข้อเตือนใจ
ว่ำหำกใช้มิติของกำรผลักดันได้แก่ กำรบอก กำรสอน กำรแนะน ำเพียงด้ำนเดียว ไม่ถือว่ำเป็น  กำรชี้ 
แนะที่แท้จริง   

กลวิธีกำรชี้แนะ 
กลวิธีในกำรชี้แนะ เป็นควำมรู้เชิงปฏิบัติ (practical knowledge) ที่ผู้ชี้แนะได้ค้นพบในกำร

ลงมือปฏิบัติกำรชี้แนะกับผู้สอนในสถำนกำรณ์กำรท ำงำนจริง  แล้วเก็บเป็นกลวิธีเฉพำะของตนไว้ใช้
ในกำรด ำเนินกำรชี้แนะของตนเอง  หำกผู้ชี้แนะได้มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรใช้กลวิธีในกำร
ชี้แนะเหล่ำนี้อย่ำงต่อเนื่อง ก็จะช่วยขยำยประสบกำรณ์กำรชี้แนะให้กว้ำงขวำงเพ่ิมมำกขึ้น  กลวิธีที่
น 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 ำสิ่งใดท ำได้ดี ถูกต้อง
เหมำะสมแล้ว แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตำมที เป็นวิธีกำรที่ช่วยให้ผู้สอนไม่รู้สึกอึดอัด เวลำมีผู้ชี้แนะ
มำท ำงำนด้วย กำรจับถูกท ำให้ผู้สอนได้เห็นคุณค่ำในตนเอง และฮึกเหิมที่จะพัฒนำงำนกำรเรียนกำร
สอนของตนเองต่อไป 

3. ปัญหำของใคร คนนั้นก็ต้องแก้   ผู้สอนมีแนวโน้มพ่ึงพำผู้ชี้แนะให้แก้ไขปัญหำให้ ซึ่งหำกผู้
ชี้แนะตกหลุมพรำงอันนี้ ก็ต้องคอยแก้ปัญหำให้ผู้สอนอยู่ร่ ำไป กำรชี้แนะที่ดีจึงไม่รับปัญหำของผู้สอน
เข้ำมำแก้ไขเสียเอง แต่พยำยำมช่วยเหลือให้ผู้สอนค้นพบวิธีกำรแก้ปัญหำด้วยตนเอง 
         4. ชมสองอย่ำง ชี้จุดบกพร่องหนึ่งอย่ำง หำกจ ำเป็นต้องชี้ให้เห็นจุดบกพร่องในกำรท ำงำน ก็
ต้องใช้ต่อเมื่อผู้สอนและผู้ชี้แนะคุ้นเคย ไว้วำงใจกันพอสมควร ทั้งผู้สอนยินดีรับฟังข้อบกพร่องของ
ตนเอง อย่ำงไรก็ดีผู้ชี้แนะต้องยึดหลักไม่ “ติ” มำกกว่ำ “ชม” จึงต้องยึดหลักว่ำให้ชมในประเด็นที่ท ำ
ได้ดีอย่ำงน้อย 2 เรื่อง และชี้ข้อบกพร่องเพ่ือให้ปรับปรุงเพียงประเด็นเดียวเท่ำนั้น  

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

6. ให้กำรบ้ำน ต้องตำมมำตรวจหลังจำกเสร็จสิ้นกำรชี้แนะในแต่ละครั้ง จ ำเป็นที่จะต้อง
วำงแผนร่วมกันส ำหรับกำรชี้แนะในครั้งต่อไป ผู้สอนต้องน ำบทเรียนที่ได้ครั้งนี้ไปปรับปรุงกำรสอน
ของตนเอง เป็นเหมือนกำรให้กำรบ้ำนไว้ แล้วก็กลับมำตรวจดูว่ำสำมำรถปรับปรุงได้ดีเพียงใด เพ่ือ
หำทำงชี้แนะต่อไป 
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7. ถ้ำจะบอก ต้องมีทำงเลือก กำรบอกวิธีกำรแก้ปัญหำให้แก่ผู้สอนใช้ในสถำนกำรณ์ที่มีเวลำ
จ ำกัด หรือในกรณีท่ีผู้สอนมีควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อนบำงประกำร ผู้ชี้แนะอำจเลือกใช้วิธีกำรบอก หรือ
สั่งให้ท ำ อย่ำงไรก็ตำมในวิธีที่บอกหรือสั่งนั้น ควรมีอย่ำงน้อย 2 ทำงเลือก เพ่ือให้ผู้สอนสำมำรถ
ตัดสินใจเลือกปฏิบัติให้เหมำะสมกับสภำพที่เหมำะสมกับตนเองมำกที่สุด 

8. แกล้งท ำเป็นไม่รู้ ผู้ชี้แนะอำจท ำบทบำทของผู้ที่ไม่รู้ ไม่เข้ำใจ ให้ผู้สอนช่วยอธิบำยหรือให้
ค ำแนะน ำก็จะช่วยพัฒนำควำมสำมำรถของผู้สอนได้ดีทีเดียว 

9. อดทนฟังให้ถึงที่สุด ในบำงกรณีที่ผู้สอนอำจมีเรื่องมำกมำยที่อยำกบอกเล่ำให้ผู้ชี้แนะฟัง 
หลำยเรื่องอำจไม่เข้ำท่ำ หำกแต่ผู้ชี้แนะสำมำรถอดทนฟัง โดยไม่ตัดบทหรือ แทรกแซง ก็จะได้เข้ำใจ
ควำมคิดของผู้สอนมำกขึ้น บำงทีผู้สอนก็อำจได้คิดทบทวนในสิ่งที่ตนเองพูดมำได้บ้ำง 

10. เรำเรียนรู้ร่วมกัน ผู้ชี้แนะไม่จ ำเป็นต้องรู้ไปเสียทุกเรื่อง ผู้ชี้แนะไม่จ ำเป็นต้องเก่งกว่ำ
ผู้สอน แต่ถือว่ำทั้งผู้ชี้แนะและผู้สอนสำมำรถเรียนรู้จำกกันและกันได้เสมอ ปัญหำบำงเรื่องที่ต่ำงไม่
เข้ำใจก็ต้องมำช่วยกันหำแนวทำงแก้ไขร่วมกัน   

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 แก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น 
             2.6 มีโอกำสรู้ถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของตน เพ่ือสำมำรถน ำไปพัฒนำ และปรับปรุงกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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3. ผลที่เกิดกับสถำนศึกษำ 
             3.1 สถำนศึกษำมีผลกำรปฏิบัติงำน (Organization Performance) เป็นไปตำมเป้ำหมำย
ที่ก 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) เป็นกลุ่มคนที่ถือว่ำเป็นพวกที่มีผลงำนที่โดดเด่นกว่ำบุคลำกรคน
อ่ืน ๆ เป็นดำวเด่นที่มีผลงำนดีเลิศ (Top Performer) ซึ่งองค์กรจะต้องรักษำไว้  ดังนั้นผู้ที่เป็นพ่ีเลี้ยง 
(Mentor) จึงเป็นเสมือนแม่แบบของรุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ (Mentee) ด้วย  นอกจำกเป็น
แม่แบบแล้วผู้ที่เป็น พ่ีเลี้ยง (Mentor) ยังต้องมีบทบำทของกำรเป็นผู้สอนงำนหรือผู้ชี้แนะ (Coach) 
โดยกำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้ตรงกับกับ รุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ (Mentee) ในเรื่องของ
วัฒนธรรมองค์กร ข้อควรระวังหรือประเด็นควำมขัดแย้งที่อำจจะเกิดขึ้นในองค์กร กำรปฏิบัติตนเพ่ือ
หลีกเลี่ยงหรือไม่ต้องเผชิญกับควำมขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น (Political Preps) รวมถึงกำรวิเครำะห์จุดแข็ง  
และข้อที่ควรพัฒนำปรับปรุงของรุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ (Mentee) เพ่ือที่จะได้หำวิธีกำรใน
กำรพัฒนำปรับปรุงควำมสำมำรถและศักยภำพของรุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ (Mentee) 
ต่อไป  นอกจำกนี้พ่ีเลี้ยง (Mentor) ยังมีบทบำทของกำรเป็นผู้สนับสนุน (Advocate) คอยให้ก ำลังใจ
และให้ควำมช่วยเหลือให้รุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ (Mentee) มีโอกำสเติบโตหรือได้รับ
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ควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน โดยให้โอกำสหรือเวทีที่จะแสดงผลงำน แสดงฝีมือและควำมสำมำรถ
ในกำรท ำงำน 

พี่เลี้ยง (Mentor) ที่ดี ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. มีควำมสัมพันธ์ที่ดี  (Interpersonal Skills) 
2. กำรมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น (Influence  Skills) 
3. ก ำ ร ต ร ะ ห นั ก ถึ ง ผ ล ส ำ เร็ จ ใน ก ำ ร ท ำ ง ำ น ข อ ง ผู้ อ่ื น  ( Recognized other’ s 

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

รูปแบบของวิธีกำรชี้แนะในฐำนะพี่เลี้ยง (Mentoring) 
 วิธีกำรชี้แนะในฐำนะพ่ี เลี้ ยง (Mentoring) ได้ เริ่มมีขึ้น เมื่ อประมำณ  20 ปีที่ แล้ ว มี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำบุคคลให้มีควำมสำมำรถสูงและใช้ในกำรพัฒนำหญิงให้สำมำรถก้ำวขึ้นสู่กำร
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 มี
ประสบกำรณ์สูง ประสบควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนและสมัครใจจะเป็น Mentor ส่วนกำรเลือก 
Mentee ก็จะเลือกจำก ผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีศักยภำพและโอกำสที่จะเลื่อนระดับต ำแหน่ง
สูงขึ้นเป็นผู้บริหำร พ่ีเลี้ยง (Mentor) และรุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ (Mentee) จะร่วม
กิจกรรมกำรชี้แนะในฐำนะพ่ีเลี้ยง (Mentoring) โดยกำรพบปะ ประชุม ปรึกษำหำรือกันเป็นระยะๆ 
ปกติโครงกำรนี้จะกระท ำต่อเนื่องเป็นเวลำ 1-2 ปี 
 วิธีกำรชี้แนะในฐำนะพ่ีเลี้ยง (Mentoring) แบบกลุ่มนี้ Mentor จะเป็นผู้น ำให้เกิดกำรเรียนรู้  
(Learning Leader) กลุ่มจะมีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ควำมคิด ก ำหนดประเด็นกำรพัฒนำ ให้
ค ำแนะน ำกันเป็นกลุ่ม วิธีนี้จะเป็นกำรพัฒนำทักษะกำรท ำงำนเป็นทีมด้วย กลุ่ม Mentoring  จะ
กลำยเป็นกลุ่มแห่งกำรเรียนรู้  (Learning Group) ซึ่งคล้ำยกับ Learning Team ใน Learning 
Organization ของ Peter Senge ที่กล่ำวว่ำ เมื่อทีมเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงแท้จริงแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้ไม่
เพียงก่อให้เกิดผลงำนที่ดีขึ้นเท่ำนั้น แต่สมำชิกแต่ละคนในทีมก็เจริญก้ำวหน้ำเร็วขึ้นด้วย ในกลุ่มแห่ง
กำรเรียนรู้ รุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ (Mentee) ซึ่งเป็นสมำชิกของกลุ่มจะมีโอกำสเรียนรู้จำก
เพ่ือนสมำชิกด้วยกันและจำกพ่ีเลี้ยง (Mentor) ด้วย 
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 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 ำหนดทิศทำงของกำรพัฒนำกระบวนกำรนี้จะช่วยให้รุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ใน
ระดับต่ 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
ต่ำงๆ 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                 

3. Catalyst เป็นผู้กระตุ้นให้กลุ่มมองภำพวิสัยทัศน์ขององค์กรและอนำคตของตนเอง 
ชี้ให้เห็นว่ำในอนำคตจะมีอะไรที่เป็นไปได้เกิดขึ้นบ้ำง แทนกำรคำดกำรณ์ กำรมองภำพในอนำคตนั้น
ให้มองออกไปนอกแวดวงกำรท ำงำนของแต่ละคนด้วย 
       4. Savvy Insider Mentor เป็นผู้ซึ่งอยู่ในหน่วยงำนมำนำน พอจะรู้ว่ำงำนต่ำงๆในหน่วยงำน
ประสบควำมส ำเร็จได้อย่ำงไร รู้ลู่ทำงว่ำหำก รุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ (Mentee) ในกลุ่มแต่
ละคนจะก้ำวหน้ำ บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้จะต้องเดินไปทำงไหน จะเป็นผู้ท ำหน้ำที่เชื่อมโยงรุ่น
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น้องหรือผู้ที่อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ (Mentee) กับบุคคลอ่ืนในองค์กรที่สำมำรถช่วยให้ รุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่
ในระดับต่ 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
โครงกำรปฏิบัติงำนที่เห็นว่ำดี ก็พยำยำมผลักดันให้โครงกำรนั้นได้รับอนุมัติให้ด ำเนินกำรได้ เพ่ือรุ่น
น้องหรือผู้ที่อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ (Mentee) จะได้มีโอกำสแสดงควำมรู้ควำมสำมำรถ 

บทบำทหน้ำทีข่องผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) 
กำรชี้แนะในฐำนะพ่ีเลี้ยง (Mentoring) แบบกลุ่มจะประสบควำมส ำเร็จต่อเมื่อผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรด้วย เพรำะกำรชี้แนะในฐำนะพ่ีเลี้ยง (Mentoring) ต้อง
ผสมผสำนกลมกลืนกับงำนอ่ืน ๆ ขององค์กร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ ส 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
กลุ่ม รุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ในระดับต่ 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 ให้
ข้อมูลควำมเห็นเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้ใต้บังคับบัญชำ และเป็นตัวแบบที่ดีในกำรท ำงำน ซึ่ง
ผู้ใต้บังคับบัญชำสำมำรถยึดเป็นแบบอย่ำงในกำรปฏิบัติตนได้               

3. ฝ่ำยบุคคล ต้องเป็นผู้ริเริ่มให้เกิดวิธีกำรพัฒนำด้วยกำรชี้แนะในฐำนะพ่ีเลี้ยง (Mentoring) 
ขึ้นในองค์กร จัดให้มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรชี้แนะในฐำนะพ่ีเลี้ยง (Mentoring) แก่พ่ีเลี้ยง 
(Mentor) และรุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ (Mentee) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคัดเลือกรุ่นน้องหรือ
ผู้ที่อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ (Mentee) จัดกลุ่มและคอยติดตำมประเมินผลโครงกำร ซึ่งควรประเมินทุก ๆ 6   
เดือน 
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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) 
  

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 มี
กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น กำรปฏิบัติตนเป็นต้นแบบและเคำรพควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน  
นอกจำกเป็นแม่แบบแล้วผู้ที่เป็นพี่เลี้ยง (Mentor) ยังต้องมีบทบำทของกำรเป็นผู้สอนงำนหรือผู้ชี้แนะ 
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(Coach) ด้วย ทั้งนี้กำรเป็นพี่เลี้ยงและกำรเป็นผู้ฝึกสอนมุ่งเป้ำหมำยที่กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้ร่วมงำนให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

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

หมำยถึง กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงกระบวนเรียนรู้ให้ผู้เรียนสำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง
ซึ่งเกิดจำกกำรศึกษำค้นคว้ำข้อมูลที่ผู้เรียนสนใจเรียนรู้สู่กำรคิดวิเครำะห์สังเครำะห์ข้ อมูลเป็นองค์
ควำมรู้และสำมำรถสื่อสำรองค์ควำมรู้ให้ผู้ อ่ืนเข้ำใจผ่ำนงำนเขียนและกำรน ำเสนอด้วยวำจำและ
นิทรรศกำรจำกกำรท ำโครงงำนด้วยกระบวนกำรวิจัย  

กำรเรียนรู้ของเรำส่วนใหญ่ มักจะให้ควำมส ำคัญกับควำมรู้ด้ำนภำยนอก ซึ่งศำสตร์แขนง
ต่ำงๆ  อำทิใน 8 สำระวิชำที่สอนในโรงเรียน กระบวนกำรเรียนรู้ใช้กำรจ ำ กำรประยุกต์ใช้  กำร
วิเครำะห์  กำรสังเครำะห์ และกำรตีควำม ที่มีพ้ืนฐำนมำจำกฝึกทักษะกำรคิด กำรฟัง กำรพูด และ
กำรเขียน แต่พบว่ำ กำรเรียนรู้เช่นนั้นมีประสิทธิภำพต่ ำ  นอกจำกนี้ยังท ำให้ควำมสัมพันธ์ของเรำกับ
คนรอบข้ำงมีข้อบกพร่อง เช่น ชอบและไม่ชอบ ทะเลำะ โมโห เป็นต้น  ข้อบกพร่องเหล่ำนี้ล้วนมำจำก
กำรเรียนรู้ด้ำนภำยในที่เป็นจิตใจ จิตตปัญญำศึกษำ (Contemplative Education) หรือบำงครั้ง
เรียกว่ำ กำรเรียนรู้ด้วยหัวใจที่ใคร่ครวญ เป็นกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำด้ำนภำยใน ด้วยศำสตร์ทำงศำสนำ
และทำงจิตวิทยำ ที่อยู่เหนือควำมเชื่อ จิตตปัญญำศึกษำมีควำมส ำคัญต่อกำรเรียนรู้ยุควัตถุนิยมใน
ปัจจุบันโดยเฉพำะกับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่โรงเรียน เพรำะเป็นรำกฐำนกำรเรียนรู้ที่น ำไปสู่กำรรู้ที่
แท้จริง ทั้งภำยในและภำยนอก ซึ่งจะส่งผลต่อครูและนักเรียนโดยตรงในทันที  เนื่องจำกจิตตปัญญำ
ศึกษำเป็นพ้ืนฐำนที่ส ำคัญต่อกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำนฐำนวิจัย (Research Based Learning, 
RBL) 
 แนวคิดของกำรเรียนรู้แบบโครงงำนฐำนวิจัยเป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีผู้สอนเป็น “โค้ช” ที่
สร้ำงแรงบันดำลใจ และมีวิธีกำรที่ท ำให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง สร้ำงกำรเรียนรู้ด้วยตนเองและ
กำรเรียนรู้จำกกลุ่มในลักษณะของกำรร่วมคิด ร่วมอภิปรำย ร่วมแบ่งปันควำมรู้จำกกำรลงมือ
ปฏิบัติกำรด้วยตนเองและกลุ่มผู้เรียนรู้ผ่ำนกำรท ำโครงงำน มีกระบวนกำรเรียนรู้ที่ผ่ำนกำรใช้ควำมคิด
ด้วยเหตุผล กำรคิดวิเครำะห์สังเครำะห์สิ่งที่เรียนรู้โดยไม่ละเลยบริบทในชีวิตจริง สำมำรถเชื่ อมโยง
กำรเรียนรู้ไปสู้บริบทในชีวิตจริงได้อย่ำงเป็นเหตุเป็นผล นอกจำกนี้ในกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดของ RBL 
นี้ ยังก่อให้เกิดสำยสัมพันธ์แบบกัลยำณมิตรระหว่ำงครูผู้จัดกำรเรียนรู้ นักเรียน และชุมชน ด้วยกำร
สร้ำงสำยสัมพันธ์ตำมแนวคิดของจิตตปัญญำศึกษำ คือกำรรับฟังกันและกัน เรียนรู้ซึ่งกันและกันโดย
ปรำศจำกระบบของอ ำนำจ หำกแต่ใช้ “สุนทรียสนทนำ” ในกำรสร้ำงกำรเรียนรู้ทำงวิชำกำรไป
พร้อมๆ กับกำรเรียนรู้ระหว่ำงชีวิตของผู้ เรียนรู้และบริบทชุมชน/สังคมในชีวิตจริง ดังที่  รอง
ศำสตรำจำรย์ ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับกำรท ำโครงงำนฐำนวิจัยไว้ดังนี้ “กำรท ำ
โครงงำนฐำนวิจัย (Research-Based Learning : RBL) เกิดจำกกำรคิดค้นของส ำนักงำนกองทุน
สนับสนุนกำรวิจัย ที่ได้พิสูจน์แล้วว่ำ กระบวนกำรวิจัยเป็นกระบวนกำรเรียนรู้ที่สำมำรถสร้ำงระบบคิด
และทักษะกำรเรียนรู้ใหม่พร้อมไปกับกำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักวิจัยที่ดีได้อย่ำงทรงพลัง 
โดยเน้นกำรสร้ำงโจทย์วิจัยจำกกำรท ำงำนโครงงำนที่เปิดโอกำสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติค้นหำ
ค ำตอบจริง  
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 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 ที่ถูกควบคุมด้วยกฏของธรรมชำติ ในสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้ และขยำยสู่กำรรู้สิ่งอ่ืน กำรรู้จึง
ส ำคัญกว่ำควำมรู้   เป้ำหมำยกำรสอนโครงงำนแบบใหม่ คือ กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็กทุกคนใน
ห้อง โดยใช้กิจกรรมกำรท ำโครงงำน ที่อำจบูรณำกำรจำกทุกกลุ่มสำระ    
 กำรสอนโครงงำนแบบใหม่ จะเน้นกำรเรียนรู้และกำรฝึกทักษะ (ฟัง อ่ำน เขียน พูด) ของ
นักเรียน กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง จะเป็นหัวใจส ำคัญของกำรสอน โดยมี
เครื่องมือบำงอย่ำงที่ครูต้องเรียนรู้ เช่น กำรจัดกำรควำมรู้ (knowledge management) และกำร
วิจัย นอกเหนือจำกวงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ (PDCA) ที่โรงเรียนคุ้นเคยกันดี  วงจรพัฒนำกำร
สอนท ำโครงงำนแบบใหม่ (วงจรในรูป) มีควำมหมำยดังนี้ เมื่อครูจัดกระบวนกำรสอนโครงงำนได้ดี  
นักเรียนก็จะเกิดทักษะและนึกคิดได้เอง  ท ำให้กล้ำทดลองท ำและได้ผลงำนตำมควำมคิดตัวเอง  ครู
จัดเวทีชื่นชมและแลกเปลี่ยนทัศนะ  ท ำให้นักเรียนเข้ำใจวิธีกำรชัดขึ้นและครูก็ได้ควำมรู้ใหม่ เมื่อครูได้
ควำมรู้ใหม่ไปพัฒนำกระบวนกำรสอน ก็ท ำให้ได้จัดกำรเรียนกำรสอนด้วยกระบวนกำรที่ดีขึ้น และ
ส่งผลต่อๆ ไปต่อห่วงโซ่อื่นๆ   ผลของวงจรแห่งกำรเรียนรู้นี้ย่อมท ำให้ทั้งครูและนักเรียนท ำงำนอย่ำงมี
ควำมสุข ไม่ทุกข์และได้ควำมรู้น้อยเหมือนกระบวนกำรเดิม ที่ท ำเพ่ือกำรแข่งขันและกำรได้รำงวัล  
 กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือกำรพัฒนำนักเรียนและครูผู้สอนโดย
ใช้กระบวนกำรสร้ำงระบบพ่ีเลี้ยง Coaching and Mentoring โดยเน้นกำรพัฒนำเพ่ือเสริมสร้ำงจิต
วิญญำณและอุดมกำรณ์ของควำมเป็นครู 

สรุปได้ว่ำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำนฐำนวิจัยเป็นกำรน ำกระบวนกำรวิจัยมำประยุกต์ใช้
ในกำรเรียนรู้ โดยใช้กำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ คิดอย่ำงมีเหตุผล และเปลี่ยนควำมคิดเห็นและข้อมูล
เพ่ือให้ได้มำซึ่งองค์ควำมรู้ใหม่ 
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กำรสอนภำษำเพื่อกำรสื่อสำร (Communicative Language Teaching: CLT) 
ควำมหมำยของกำรสอนภำษำเพื่อกำรสื่อสำร  

กำรสอนภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร (Communicative Language Teaching: CLT) เป็นแนวคิด
ในกำรสอนภำษำที่มุ่งเน้นควำมส ำคัญของตัวผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือใช้ในกำรสื่อสำร
ในชีวิตประจ ำวันได้มีกำรจัดล ำดับกำรเรียนรู้เป็นขั้นตอนตำมกระบวนกำรใช้ควำมคิดของผู้เรียน ซึ่ง
เชื่อมระหว่ำงกฎของควำมรู้ทำงภำษำ ทักษะทำงภำษำ และควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร เพ่ือให้ผู้เรียน
สำมำรถน ำควำมรู้ด้ำนภำษำไปใช้ในกำรสื่อสำร ดังนั้น ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ครูผู้สอนต้อง
ค ำนึงถึงกำรให้ผู้เรียนได้สื่อสำรในชีวิตจริงกิจกรรมและภำระงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสื่อสำรจริง 
สื่อที่ใช้ก็เป็นสื่อจริง แต่ก็ไม่ได้ละเลยควำมรู้ด้ำนไวยำกรณ์ เมื่อเกิดควำมผิดพลำดทำงด้ำนไวยำกรณ์
เพียงเล็กน้อย แต่ยังสำมำรถสื่อสำรได้ ครูผู้สอนไม่ควรไม่ควรขัดจังหวะโดยกำรแก้ไขให้ถูกต้องทันที 
ควรแก้ไขเม่ือควำมผิดนั้นท ำให้เกิดควำมไม่เข้ำใจหรือสื่อสำรไม่ประสบควำมส ำเร็จเท่ำนั้น ทั้งนี้เพ่ือท ำ
ให้ผู้ เรียนมีเจตคติที่ดีต่อกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร (Davies & Pearse, 2000; Brown, 
2001; Richard, 2006) 

คเนล และสเวน (Canale and Swain, 1980) ได้แยกองค์ประกอบของควำมสำมำรถในกำร 
สื่อสำรไว้ 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. ควำมสำมำรถทำงด้ ำน ไวยำกรณ์ หรือ โครงสร้ำง ( linguistic competence and 
grammatical competence) หมำยถึงควำมรู้ด้ำนภำษำ ได้แก่ ควำมรู้เกี่ยวกับค ำศัพท์ โครงสร้ำง
ของค ำ ประโยค ตลอดจนกำรสะกดและกำรออกเสียง 

2. ควำมสำมำรถด้ำนสังคม (sociolinguistic competence) หมำยถึงกำรใช้ค ำ และ
โครงสร้ำงประโยคได้เหมำะสมตำมบริบทของสังคม เช่น กำรขอโทษ กำรขอบคุณ กำรถำมทิศทำง
และข้อมูลต่ำงๆและกำรใช้ประโยคค ำสั่ง เป็นต้น 

3. ควำมสำมำรถในกำรใช้โครงสร้ำงภำษำเพ่ือสื่อควำมหมำยด้ำนกำรพูด และเขียน 
(discourse competence) หมำยถึ ง ควำมสำมำรถในกำรเชื่ อมระหว่ำงโครงสร้ำงภ ำษำ 
(grammatical form) กับควำมหมำย (meaning) ในกำรพูดและเขียนตำมรูปแบบ และสถำนกำรณ์
ที่แตกต่ำงกัน 

4. ควำมสำมำรถในกำรใช้กลวิธีในกำรสื่อควำมหมำย (strategic competence) หมำยถึง
กำรใช้เทคนิคเพ่ือให้กำรติดต่อสื่อสำรประสบควำมส ำเร็จ โดยเฉพำะกำรสื่อสำรด้ำนกำรพูด เช่น กำร
ใช้ภำษำท่ำทำง (body language) กำรขยำยควำมโดยใช้ค ำศัพท์อ่ืนแทนค ำท่ีผู้พูดนึกไม่ออก เป็นต้น 

จำกแนวคิดข้ำงต้น กำรสอนภำษำตำมแนวทำงกำรสอนภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรนั้นเน้นกำรใช้
ภำษำของผู้เรียนมำกกว่ำเน้นโครงสร้ำงทำงไวยำกรณ์ แต่ก็ไม่ได้ละเลยโครงสร้ำงทำงไวยำกรณ์ 
เพียงแต่เน้นกำรน ำหลักไวยำกรณ์เหล่ำนี้ไปใช้เพ่ือกำรสื่อควำมหมำยหรือกำรสื่อสำร จึงเป็นกำรให้
ควำมส ำคัญกับควำมคล่องแคล่วในกำรใช้ภำษำ (fluency) และควำมถูกต้อง (accuracy) ด้วย ดังนั้น
กำรเรียนกำรสอนแนวนี้จะต้องเน้นกำรท ำกิจกรรมเพ่ือกำรฝึกฝนกำรใช้ภำษำให้ใกล้เคียงสถำนกำรณ์
จริงมำกท่ีสุด (Littlewood, 1991และ Larsen-Freeman, 2002) 
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หลักกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำเพื่อกำรสื่อสำร 
กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวกำรสอนเพ่ือกำรสื่อสำรมีหลักส ำคัญ ดังนี้ (สถำบันภำษำอังกฤษ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน, 2557) 
1. ผู้เรียนได้รับกำรฝึกฝนรูปแบบภำษำที่เรียนจะใช้ได้ในสถำนกำรณ์ที่มีควำมหมำย ครูต้อง

บอกให้ผู้เรียนทรำบถึงจุดมุ่งหมำยของกำรเรียน กำรฝึกกำรใช้ภำษำเพ่ือให้กำรเรียนภำษำเป็นสิ่งที่มี
ควำมหมำยต่อผู้เรียน ให้ผู้เรียนรู้สึกว่ำ เมื่อเรียนแล้วสำมำรถท ำบำงสิ่งบำงอย่ำงได้เพ่ิมขึ้น สำมำรถ
สื่อสำรได้ตำมท่ีตนต้องกำร 

2. จัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณกำรหรือทักษะสัมพันธ์ (integrated Skills) คือใช้ทักษะ
ทำงภำษำทั้ง 4 ประกอบด้วยกริยำท่ำทำง ที่ควรจะได้ท ำพฤติกรรมเช่นเดียวกับในชีวิตจริง 

3. ฝึกสมรรถภำพด้ำนกำรสื่อสำร (communicative Competence) คือผู้เรียนท ำกิจกรรม
ใช้ภำษำมีลักษณะเหมือนในชีวิตประจ ำวันให้มำกที่สุด เพ่ือให้ผู้เรียนน ำไปใช้ได้จริง กิจกรรมกำรหำ
ข้อมูลที่ขำดหำยไป (information Gap) ผู้เรียนท ำกิจกรรมนี้จะไม่ทรำบข้อมูลของอีกฝ่ำยหนึ่ง 
จ ำเป็นต้องสื่อสำรกันจึงจะทรำบข้อมูล สำมำรถเลือกใช้ข้อควำมที่เหมำะสมกับบทบำท สถำนกำรณ์ 
ส ำนวนภำษำในรูปแบบต่ำง ๆ (function) 

4. จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนได้ใช้ควำมรู้ รวมทั้งประสบกำรณ์ที่ได้รับ สำมำรถ
แสดงควำมเห็น หรือระดมสมอง (brainstorming activity) ฝึกกำรท ำงำนกลุ่มแสดงบทบำทสมมุติ 
(role play) เกมจ ำลองสถำนกำรณ์ (simulation) กำรแก้ปัญหำ (problem solving) ฯลฯ 

5. ฝึ กผู้ เรี ยน ให้ ใช้ ภ ำษ ำ ในกรอบของควำมรู้ ท ำงด้ ำนหลั กภ ำษำ  (grammatical 
competence) ควำมรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของภำษำ สื่อสำรได้คล่อง (fluency) เน้นกำรใช้ภำษำตำม
สถำนกำรณ์ (function) 

6. จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมศักยภำพของผู้เรียน 
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นตัวของตัวเอง มีควำมรับผิดชอบ และสนับสนุนให้ศึกษำหำควำมรู้

นอกชั้นเรียน 
8. ผู้สอนต้องจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่สนองควำมสนใจของผู้เรียน 
9. ให้โอกำสผู้เรียนพูดแสดงควำมคิดเห็นตำมที่ต้องกำร 
10. ต้องช่วยชี้แนะ น ำทำงผู้เรียน ให้ค ำแนะน ำ ในระหว่ำงกำรด ำเนินกิจกรรม พร้อมกับ

ตรวจควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนของผู้เรียน 
แจ็ค ซี ริชำร์ด (Jack C. Richards, 2006) ได้ให้ข้อสรุป 10 ประกำรในกำรเรียนกำรสอน

ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร (Ten core assumptions of current communicative language 
teaching) ไว้ดังนี้ 

1. Interaction: กำรเรียนรู้ภำษำที่สองจะเกิดขึ้นได้ง่ำยถ้ำผู้เรียนได้ปฏิสัมพันธ์หรือสื่อสำรใน
ภำษำนั้นอย่ำงมีควำมหมำย 

2. Effective Tasks: กิจกรรมภำษำหรือแบบฝึกหัดที่มีคุณภำพในชั้นเรียนจะท ำให้ผู้เรียนมี
โอกำสที่จะสื่อควำมหมำยในภำษำ เพ่ิมพูนแหล่งกำรเรียนรู้ภำษำ สังเกตกำรใช้ภำษำ และมีส่วนใน
กำรร่วมสื่อสำร 
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3. Meaningful Communication: กำรสื่อสำรจะมีควำมหมำยก็ต่อเมื่อผู้เรียนสื่อสำรเรื่อง
เกี่ยวข้องกับตน น่ำสนใจ และน่ำมีส่วนร่วม 

4. Integration of Skills: กำรสื่อสำรเป็นกระบวนกำรเน้นภำพรวม (holistic process) ที่
ต้องใช้ทั้งทักษะทำงภำษำและหลำยรูปแบบ 

5. Language Discovery/Analysis/Reflection: กำรเรียนภำษำเกิดจำกกำรท ำกิจกรรม
กำรเรียนรู้แบบอุปนัย (inductive learning) คือผ่ำนกระบวนกำรค้นพบกฎและรูปแบบของภำษำ
ด้วยตนเอง และจำกกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่สอนกฎและรูปแบบของภำษำ (deductive learning) 

6. Accuracy & Fluency: กำรเรียนภำษำเป็นกำรเรียนรู้ที่ค่อยเป็นค่อยไป ที่ผู้เรียนเรียนรู้
จำกกำรใช้ภำษำและจำกกำรลองผิดลองถูกในภำษำ และถึงแม้ควำมผิดพลำดในกำรใช้ภำษำจะเป็น
เรื่องธรรมดำที่เกิดข้ึนในกำรเรียนรู้แต่เป้ำหมำยปลำยทำงของกำรเรียนภำษำคือกำรมีควำมสำมำรถใน
กำรใช้ภำษำอย่ำงถูก ต้องและเหมำะสม 

7. Individuality: ผู้เรียนแต่ละคนมีหนทำงพัฒนำภำษำของตนเอง และมีอัตรำกำรพัฒนำที่
ไม่เท่ำกันและมีควำมต้องกำรและแรงจูงใจในกำรเรียนภำษำที่ต่ำงกัน 

8. Learning and Communication Strategies: กำรเรียนภำษำที่มีประสิทธิภำพขึ้นอยู่กับ
กลยุทธ์ในกำรเรียนและกลยุทธ์กำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ 

9. Teacher as a facilitator: บทบำทของผู้สอนในห้องเรียนคือ ผู้ช่วยสร้ำงบรรยำกำศใน
กำรเรียนรู้ สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนได้ฝึกและใช้ภำษำและให้ผลสะท้อนกลับในกำรใช้ภำษำและกำรเรียน
ภำษำของผู้เรียน 

10. Collaboration & Sharing atmosphere: ห้องเรียนเปรียบเสมือนชุมชนที่ผู้ เรียน
สำมำรถเรียนรู้และแบ่งปันกำรเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

แนวกำรสอนภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรตำมหลักทฤษฎีและงำนวิจัยมี 4 ประกำรดังนี้ 
1. เน้นกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพด้วยควำมถูกต้องและคล่องแคล่ว (A focus on 

effective communication with accuracy and fluency) ควำมสำมำรถในกำรสื่ อสำรเป็ น
เป้ำหมำยของกำรสอนภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรและกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพนั้นสัมพันธ์กับควำม
ถูกต้องในด้ำนไวยำกรณ์และค ำศัพท์ซึ่งต้องควบคู่ไปกับควำมคล่องแคล่วในกำรพูดและกำรเขียน 
(Hymes, 1971) นอกจำกนี้ คเนล และสเวน (Canale & Swain,1980) ได้เพ่ิมเติมจำกแนวคิดของ 
ไฮมส์ (Hymes) โดยสรุปควำมสำมำรถที่จ ำเป็นในกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพไว้สี่ประกำร 
ประกอบด้วยควำมสำมำรถด้ำนไวยำกรณ์  (grammatical) ด้ำนวำทกรรม (discourse) ด้ำน
ภำษำศำสตร์เชิงสังคม (sociolinguistic) และด้ำนกำรใช้กลวิธีในกำรสื่อควำมหมำย (strategic) และ
ที่ผ่ำนมำกว่ำสี่ทศวรรษ  นักวิชำกำรยังคงศึกษำอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือยืนยันควำมส ำคัญของควำมถูกต้อง
ในควำมรู้ด้ำนหน่วยเสียง ไวยำกรณ์ ค ำศัพท์ และควำมคล่องแคล่วในกำรสื่อสำร 

2. ควำมกล้ำใช้ภำษำในกำรร่วมกิจกรรมกลุ่ม (risk-taking in cooperative groups) 
กิจกรรมกำรเรียนรู้แบบร่วมมือกันแสดงถึงกำรเพ่ิมปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้เรียน ซึ่งเปิดโอกำสให้ผู้เรียน
ได้ใช้ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร (Johnson & Johnson, 1999) กลุ่มกำรเรียนรู้แบบร่วมมือกันจะเป็น
ประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียนและพัฒนำเป็นกลุ่มที่มีโครงสร้ำงของกำรเอ้ือประโยชน์ต่อกันใน
กลุ่ม (Kagan, 1994) กลุ่มนั้นส ำคัญยิ่งต่อกำรเริ่มใช้ภำษำของนักเรียนที่ประหม่ำในกำรพูดต่อหน้ำ
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กลุ่มใหญ่ กิจกรรมในกลุ่มเล็ก ๆ นั้นสร้ำงแรงจูงใจในกำรใช้ภำษำและกระตุ้นนักเรียนให้กล้ำเสี่ยงใน
กำรใช้ค ำศัพท์และโครงสร้ำงภำษำใหม่ (Calderon, Slavin, & Sanchez, 2011) 

3. เชื่อมโยงกับควำมหมำยและบริบท (connected to meaning and context) ในกำร
สอนภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรนั้น นักเรียนจะมีพัฒนำกำรทำงภำษำด้วยกำรใช้ภำษำในชีวิตจริง (Harmer, 
2003; Nunan, 1989) สอดคล้องกับทฤษฎีทำงสังคมวัฒนธรรมของ Vygotsky ที่ได้ให้ข้อสรุป
เกี่ยวกับกำรสอนภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรไว้ว่ำ “วิธีที่ดีที่สุดที่จะเรียนรู้และสอนภำษำคือกำรปฏิสัมพันธ์
ทำงสังคม” (Chaiklin, 2003) ภำระงำนด้ำนภำษำควรเชื่อมโยงกับบริบทของชีวิตจริงที่มีควำมหมำย
ต่อนักเรียน นั่นคือภำระงำนด้ำนภำษำนั้นอำจจะเชื่อมโยงถึงประเด็นทั่ว ๆ ไปที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้
ภำษำในชีวิตจริง 

4. ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ (critical thinking skills) ทักษะกำรคิดวิเครำะห์มีควำมส ำคัญ
มำกขึ้นส ำหรับนักเรียนในทุกสำขำ ไม่เพียงแต่ด้ำนภำษำเท่ำนั้น ทฤษฎีกำรคิดที่เป็นที่รู้จักอย่ำง
แพร่หลำยคือทฤษฎีกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดของบลูม (Bloom’s Taxonomy) บลูม (Bloom, 1956) 
ได้เสนอแนวคิดว่ำนักเรียนมีควำมจ ำเป็นที่ต้องรู้จักกำรคิดทั้งในระกับสูงและระดับล่ำง ทักษะในระดับ
ล่ำง คือ กำรจ ำและควำมเข้ำใจ เช่น กำรจดจ ำค ำศัพท์ใหม่และเข้ำใจวลีพื้นฐำน ทักษะในระดับสูง คือ 
กำรสังเครำะห์และกำรประเมินผล เช่น กำรรวบรวมข้อมูลย่อยในกำรเล่ำเรื่อง หรือแสดงควำมคิดเห็น
และตัดสินด้วยเหตุผลทักษะกำรคิดวิเครำะห์มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรสอนภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร 
เพรำะภำระงำนด้ำนกำรสื่อสำรนั้นต้องบูรณำกำรทั้งทักษะระดับล่ำงและระดับที่ สูงขึ้น ยกตัวอย่ำง
เช่น ในกำรสร้ำงภำษำใหม่นั้นนักเรียนต้องจดจ ำค ำศัพท์ใหม่ สังเครำะห์ควำมคิด และประเมินเลือกวิธี
ที่ดีที่สุดในกำรสื่อสำร 

ขั้นตอนกำรเรียนกำรสอนตำมแนวกำรสอนภำษำเพื่อกำรสื่อสำร 
ขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแนวกำรสอนภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร มี  5 ขั้นตอน

ดังต่อไปนี้ 
1. ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน (Warm up/Lead in) มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือให้นักเรียนเกิดควำมพร้อม

และอยำกรู้อยำกเรียนในบทใหม่ เนื้อหำจะเชื่อมโยงไปสู่สำระส ำคัญของบทนั้นๆ เมื่อครูผู้สอนเห็นว่ำ
นักเรียนมีควำมพร้อม เกิดควำมสนุก และสนใจอยำกเรียนแล้ว ก็เริ่ม เรียนเนื้อหำต่อไป กิจกรรมที่
ก ำหนดไว้ในขั้นนี้มีหลำกหลำย เช่น เล่นเกม ปริศนำค ำทำย เพ่ือทบทวนควำมรู้ที่เรียนมำแล้ว 

2. ขั้นน ำเสนอ (Presentation) เป็นกำรให้ตัวป้อนทำงภำษำ (Language Input) แก่ผู้เรียน
ซึ่งจัดเป็นขั้นกำรสอนที่ส ำคัญขั้นหนึ่ง ในขั้นนี้ครูจะน ำเสนอเนื้อหำใหม่ โดยจะมุ่งเน้นกำรให้ผู้เรียน
ได้รับรู้และท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมหมำยและรูปแบบภำษำที่ใช้กันจริงโดยทั่วไป รวมทั้งวิธีกำรใช้
ภำษำ ไม่ว่ำเป็นด้ำนกำรออกเสียง ควำมหมำย ค ำศัพท์ และโครงสร้ำงไวยำกรณ์ที่เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ควบคู่กันไป 

3. ขั้นฝึกปฏิบัติ (Practice) เป็นกำรฝึกให้ผู้เรียนมีควำมแม่นย ำในรูปแบบภำษำ เพ่ือจะได้
สำมำรถน ำไปใช้ในกำรสื่อสำรต่อไป หลังจำกที่ผู้เรียนได้รับรู้รูปแบบภำษำว่ำเป็นอย่ำงไรและสื่อ
ควำมหมำยอย่ำงไรในขั้นน ำเสนอไปแล้ว ในขั้นนี้เป็นกำรฝึกที่เน้นควำมหมำย (meaningful drills) 
เพรำะผู้เรียนมีควำมจ ำเป็นในกำรใช้ภำษำเพ่ือสื่อควำมหมำย กำรฝึกเน้นควำมหมำยมีหลำยแบบ เช่น 
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ฝึกกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล (Information gap) กำรแสดงบทบำทสมมุติ (role play) ฝึกด้วยกำรเล่น
เกมที่มีกำรควบคุมกำรใช้ภำษำเป็นต้น 

4. ขั้นน ำไปใช้ (Production) เป็นกำรฝึกใช้ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร เปรียบเสมือกำรถ่ำยโอน
กำรเรียนรู้ภำษำจำกสถำนกำรณ์ในชั้นเรียนไปสู่กำรน ำภำษำไปใช้จริง กำรฝึกใช้ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร
โดยทั่วไป มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้ลองใช้ภำษำในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่จ ำลองจำกสถำนกำรณ์จริง หรือที่
เป็นสถำนกำรณ์จริงด้วยตนเองโดยครูผู้สอนเป็นเพียงผู้แนะแนวทำงเท่ำนั้น ส่วนผู้เรียนมีหน้ำที่ในกำร
ผลิตภำษำ กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติควรเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีควำมต้องกำรและมีจุดมุ่งหมำยใน
กำรสื่อสำร และเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้เลือกใช้ภำษำหรือเนื้อหำด้วยตนเองมำกท่ีสุด อีกทั้งผู้เรียนควร
จะได้ประเมินผลกำรสื่อสำรของตนจำกผลสะท้อนกลับของผู้ร่วมสื่อสำรด้วย เพื่อให้กำรสื่อสำรเหมือน
จริงมำกท่ีสุด 

5. ขั้นสรุป (Wrap up) เป็นขั้นสุดท้ำยของกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในแต่ละชั่วโมง 
จุดประสงค์คือ เพ่ือสรุปสิ่งที่ได้เรียนแล้ว เช่น เล่นเกมเพ่ือทดสอบสิ่งที่เรียนมำแล้ว เป็นต้น 
กระบวนกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 

กระบวนกำรเรียนกำรสอนตำมแนวกำรสอนภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพนั้น 
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 3 ประกำรคือ กิจกรรม เทคนิคกำรสอน และบทบำทของผู้เรียนและครูผู้สอน 

1. กิจกรรม เป็นองค์ประกอบที่มีควำมส ำคัญมำกในกระบวนกำรสอนภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร 
เพรำะเป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้เรียนมีโอกำสได้ใช้ภำษำในกำรสื่อสำรที่สมจริงในห้องเรียน (Richards, 
2006) กิจกรรมที่ดีนั้นจะขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรม และลักษณะของกำรจัดกิจกรรม 

1.1 ลักษณะของกิจกรรมที่เอ้ือต่อกำรเรียนกำรสอนภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร มีดังนี้ 
1.1.1 กิจกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์บทเรียน 
1.1.2 กิจกรรมมีจุดมุ่งหมำยในกำรใช้ภำษำเพ่ือสื่อควำมหมำย 
1.1.3 กิจกรรมท ำให้เกิดควำมจ ำเป็นที่จะสื่อควำมหมำย 
1.1.4 กิจกรรมเปิดโอกำสให้ผู้เรียนรับรู้ผลของกำรสื่อควำมหมำย 
1.1.5 กิจกรรมน่ำสนใจเเละท้ำทำย 
1.1.6 กิจกรรมเปิดโอกำสให้ผู้เรียนมีโอกำสเลือกตำมควำมต้องกำร 
1.1.7 กิจกรรมเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้ใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีมีอยู่ 
1.1.8 กิจกรรมฝึกให้ผู้เรียนมีกลยุทธ์กำรเรียนรู้ 

1.2 ลักษณะของกำรจัดกิจกรรม กำรจัดกิจกรรมในกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ 
เพ่ือกำรสื่อสำรนั้นสำมำรถท ำได้หลำยลักษณะ ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์หลำยรูปแบบในชั้นเรียน 
เช่น ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้เรียน-บทเรียน ผู้เรียน-ผู้เรียน ผู้เรียน-ครูผู้สอน ที่จะช่วยให้ผู้เรียน
ได้ฝึกใช้ภำษำในรูปแบบต่ำง ๆ ลักษณะกำรจัดกิจกรรมมีดังนี้ 

1.2.1 กำรจัดกิจกรรมรำยบุคคล (individual work) เป็นกิจกรรมที่ฝึกพ่ึงตนเองใน
กำรเรียนรู้ (autonomous learning) เปิดโอกำสให้ผู้เรียนเลือกท ำกิจกรรมตำมลีลำกำร
เรียนรู้ (learning style) ในรูปแบบที่ตนต้องกำร ในเวลำที่เหมำะสมกับตนเอง และ
สำมำรถท ำได้นอกชั้นเรียน กิจกรรมที่ เหมำะสมกับกิจกรรมรำยบุคคล ได้แก่ กำรอ่ำน
หนังสือนอกเวลำ กำรเล่นเกมต่ำง ๆ เช่น เกมปริศนำอักษรไขว้ เกมสร้ำงค ำเป็นต้น 
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1.2.2 กำรจัดกิจกรรมแบบคู่  (pair work) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้เรียนด้วยกันที่จะต้องคิดและท ำร่วมกัน (collaborative learning) 
ท ำให้เกิดกำรใช้ภำษำที่เหมือนจริงอย่ำงไรก็ตำม ระหว่ำงท ำกิจกรรมครูผู้สอนจะเป็นผู้
ควบคุม คอยให้ควำมช่วยเหลือเมื่อผู้เรียนต้องกำร กิจกรรมที่เหมำะสมกับกิจกรรมรำยคู่ 
ได้แก่ กำรถำมหำข้อมูลที่ตนขำดหำยไปจำกคู่ของตน ( information gap) กำรแสดง
บทบำทสมมติ (role play) เป็นต้น 

1.2.3 กำรจัดกิจกรรมแบบกลุ่ม (group work) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ภำวะอิสระ (autonomy) ลดกำรพ่ึงครูผู้สอน จ ำนวนผู้เรียนในแต่ละกลุ่มขึ้นอยู่ลักษณะ
งำนแต่ไม่ควรเกิน 6 คน กิจกรรมที่เหมำะสมกับกิจกรรมแบบกลุ่ม ได้แก่ กำรอภิปรำย 
(discussion) กำรอ่ำนและฟังส่วนต่ำง ๆ ของเรื่องรำวแล้วน ำส่วนเหล่ำนี้มำปะติดปะต่อ
กัน (jigsaw reading/listening) กำรช่วยหำข้อมูลเพ่ือมำท ำโครงงำนกำรเล่นเกมต่ำง ๆ 
เช่น เกมต่อค ำ เกมยี่สิบค ำถำม เป็นต้น 

1.2.4 กำรจัดกิจกรรมแบบร่วมกันทั้งชั้น (class work) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอน เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนท ำพร้อมกันทั้งห้อง ครูผู้สอน
สำมำรถชี้น ำและควบคุมกิจกรรมได้มำกกว่ำกิจกรรมที่จัดในลักษณะอ่ืน กิจกรรมที่
เหมำะสมกับกิจกรรมแบบท ำร่วมกันทั้งชั้น ได้แก่ กำรฝึกออกเสียงค ำ ฝึกกำรอ่ำนออก
เสียง กำรท ำตำมค ำสั่ง กำรอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น เป็นต้น 

2. เทคนิคกำรสอน เทคนิคกำรสอนเป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญมำกในกระบวนกำรเรียนกำร
สอนเพ่ือกำรสื่อสำรเพรำะเทคนิคกำรสอนที่เหมำะสมจะช่วยให้กำรเรียนกำรสอนเพ่ือกำรสื่อสำร
ประสบควำมส ำเร็จ เทคนิคกำรสอนที่มีประสิทธิภำพ ได้แก่ 

2.1 ให้ผู้เรียนได้พบและได้ใช้ภำษำในกำรสื่อสำรให้มำกท่ีสุด กำรสื่อสำรที่สมจริงคือกำรที่
ผู้เรียนมุ่งควำมสนใจไปที่สำรที่สื่อออกมำหรือสำรที่ต้องกำรสื่อออกไป ไม่ใช่มุ่งที่ตัวภำษำ 
(Breen and Candlin, 1980) 

2.2 ใช้อุปกรณ์และสื่อกำรสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้ำใจภำษำได้ง่ำยขึ้น สื่อตำมแนวกำรสอน
แบบ CLT ประกอบด้วย 

2.2.1 เนื้อหำ (text-based materials) คือ แบบเรียนที่จัดกิจกรรมเน้นกำรสอน
แบบ CLT เช่น มีกิจกรรมให้ผู้เรียนแสดงบทบำทสมมติ กิจกรรมคู่ หรือกิจกรรมกลุ่ม 

2.2.2 งำน/กิจกรรม (task-based materials) คือ สื่อที่เน้นกำรท ำกิจกรรมและ
ภำระงำนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ท ำงำนกลุ่มเพื่อให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้ 

2.2.3 สื่อจริง (realia / authentic materials) คือ สื่อที่ใช้จริงในชีวิตประจ ำวัน 
เช่น ป้ำยประกำศ โฆษณำ รูปภำพ แผนที่ แผ่นพับ และหนังสือพิมพ์ เป็นต้น 
2.3 หำวิธีกำรที่ท ำให้ผู้เรียนไม่รู้สึกเครียดระหว่ำงเรียน และสร้ำงบรรยำกำศที่ท ำให้ 

ผู้เรียนไม่อำยเวลำตอบผิด (Dulay, Burt and Krashen, 1982) 
2.4 ศึกษำควำมสนใจของผู้เรียนและแทรกสิ่งที่ผู้เรียนสนใจไว้ในบทเรียนด้วย และ

ครูผู้สอนควรเรียนรู้ด้วยว่ำผู้เรียนชอบท ำงำนกับผู้ใด 
2.5 เน้นกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน (process) มำกกว่ำผลงำนกำรเรียนรู้ (product) 
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3. บทบำทของครูผู้สอนและผู้เรียน 
Jack C. Richards (2006) ได้เสนอบทบำทครูและผู้เรียนที่ต้องปรับเปลี่ยนในกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร ดังนี้ 
3.1 บทบำทครูผู้สอน (teacher’s role) ครูมีบทบำทเป็นผู้เตรียมและด ำเนินกำรจัด

กิจกรรมเพ่ือกำรสื่อสำรให้ผู้เรียนได้มีโอกำสใช้ภำษำให้มำกที่สุด ครูผู้สอนจะควบคุมกำร
เรียนในช่วงที่มีกำรฝึกรูปแบบภำษำเท่ำนั้น แต่ในช่วงที่ให้ผู้เรียนใช้ภำษำ ครูผู้สอนจะลด
บทบำทลงเป็นเพียงผู้ก ำกับรำยกำรคอยให้ควำมสะดวก ตลอดจนให้ควำมช่วยเหลือเมื่อ
ผู้เรียนต้องกำรเท่ำนั้น ครูจะกระตุ้นให้ก ำลังใจ ช่วยเหลือให้ผู้เรียนได้มีโอกำสใช้ภำษำเพ่ือ
กำรสื่อสำรให้ได้ควำมหมำยและถูกต้องตำมหลักไวยำกรณ์อันเป็นกำรเชื่อมช่องว่ำงระหว่ำง
ควำมสำมำรถทำงไวยำกรณ์ (grammar competence) และควำมสำมำรถทำงด้ำนสื่อสำร 
(communicative competence) ของผู้เรียน และครูผู้สอนจะไม่ขัดจังหวะในขณะที่ผู้เรียน
ก ำลังใช้ภำษำถึงแม้ว่ำผู้เรียนจะใช้ภำษำไม่ถูกต้องก็ตำม แต่ครูจะช่วยอธิบำยและให้ควำม
ช่วยเหลือก็ต่อเมื่อกำรสื่อสำรของผู้เรียนชะงักงัน อย่ำงไรก็ตำม ครูผู้สอนยังคงเป็นแหล่ง
ควำมรู้ (resource) ให้ผู้เรียนเมื่อเขำต้องกำรเป็นผู้เตรียมผู้เรียนให้พร้อมก่อนกำรเรียนรู้ 
รวมทั้งเป็นผู้ให้ข้อมูลทำงภำษำแก่ผู้เรียน ครูผู้สอนต้องพยำยำมใช้ภำษำอังกฤษในห้องเรียน
ให้ได้มำกที่สุด เป็นผู้สร้ำงบรรยำกำศในห้องเรียนให้ผู้เรียนอยำกเรียนรู้ นอกจำกนี้ ครูผู้สอน
ยังเป็นผู้ประเมินผลกำรเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผู้เรียนอีกด้วย 

3.2 บทบำทผู้เรียน (learner’s role) ในกำรเรียนกำรสอนภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร ผู้เรียน
มีบทบำทส ำคัญในห้องเรียนมำกกว่ำครูผู้สอน ผู้เรียนเป็นผู้มีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้ ได้ลงมือ
ใช้ภำษำด้วยตนเองโดยกำรเเลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพ่ือน กำรช่วยเหลือซึ่งกันและกันท ำให้เกิด
กำรเรียนรู้จำกกำรท ำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันและผู้เรียนพยำยำมเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ิมขึ้นโดย
น ำสิ่งที่ตนเรียนรู้ในห้องเรียนเป็นเครื่องมือช่วยในกำรหำควำมรู้เพ่ิมเติมนอกห้องเรียน เช่น 
กำรอ่ำนหนังสือภำษำอังกฤษ เรียนรู้เพ่ิมเติมในสิ่งที่ตนสนใจจำกห้องสมุดอินเทอร์เน็ต เป็น
ต้น นอกจำกนี้ ผู้เรียนยังสำมำรถประเมินผลกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และสำมำรถให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่เพ่ือร่วมชั้นเรียนได้อีกด้วย (สถำบันภำษำอังกฤษ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน, 2557) 

 กล่ำวโดยสรุปคือ กำรสอนภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรนั้นมี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นน ำ ขั้นสอน ขั้นฝึก 
ขั้นผลิต และขั้นสรุป ซึ่งทั้ง 5 ขั้นตอนนี้จะต้องบูรณำกำรทักษะฟัง พูด อ่ำน เขียน ไวยำกรณ์ และ
ค ำศัพท์ไว้ด้วยกันเพ่ือกำรใช้สื่อสำรตำมจุดประสงค์กำรเรียนรู้ที่ก ำหนดไว้ในบทเรียนนั้นๆ ทั้งนี้ผู้สอน
จะต้องเปลี่ยนบทบำทของตนเองให้เป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกำรเรียนรู้  เตรียมสื่อกำรสอน
และเทคนิคกำรสอนที่หลำกหลำยเพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้ใช้ภำษำให้มำกที่ สุด ผู้เรียนจะต้อง
แลกเปลี่ยนควำมรู้กับเพ่ือน ท ำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันและเรียนรู้ด้วยตนเอง 

งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
สลักจิต ตรีรณโอภำส (2553) ศึกษำเรื่องกำรพัฒนำควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วย

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

สอดคล้องกับงำนวิจัยเรื่องผลของกำรจัดกำรเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญำวิชำจิตวิทยำสำหรับ
ครูที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ด้วยกำรชี้น ำตนเองของนักศึกษำที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ำงกันของอรรถพล ปัญจะเพ็ชรแก้ว (2560) ที่พบว่ำ นักศึกษำที่ได้รับกำร
จัดกำรเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำจิตวิทยำส ำหรับครูหลังเรียนสูงกว่ำ
ก่อนเรียน” ผลจำกวิเครำะห์ข้อมูลพบว่ำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำจิตวิทยำส ำหรับครูของนักศึกษำ
ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญำแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 โดย
พบว่ำ นักศึกษำที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียนสูง
กว่ำก่อนเรียน สะท้อนให้เห็นว่ำนักศึกษำเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภำยหลังได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้อิง
แนวคิดจิตตปัญญำ จำกกำรสังเกตกำรศึกษำครั้งนี้ผู้วิจัยสังเกตพบว่ำ ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่สงบจดจ่อ
กับกำรเรียนกำรสอนตลอดเวลำสำมำรถควบคุมตนเองให้อยู่กับกำรเรียนกำรสอนตลอดชั่วโมงเรียน 
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
สิ่งต่ำงๆตั้งอยู่บนปรัชญำพ้ืนฐำนควำมเชื่อมั่นในควำมเป็นมนุษย์ (Humanistic Value) เชื่อมั่นว่ำ
มนุษย์มีศักยภำพสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

อีกทั้ง ฟำฎีลัด รอนิง (2560) ได้ศึกษำเรื่องผลของกำรจัดกำรเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญำที่มี
ต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและควำมพึงพอใจในกำรเรียนวิชำภำษำไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปี
ที่ 1 พบว่ำนักเรียนที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญำมีควำมพึงพอใจในกำรเรียนวิชำ
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ภำษำไทยหลังได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้สูงกว่ำนักเรียนที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบปกติอย่ำงมี
นัยส 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
ประสบกำรณ์ของนิสิตในด้ำนกำรถ้ำอยำกรู้ต่อตนเองผู้อ่ืนและวิชำชีพพบว่ำกระบวนกำรน ำแนวคิด
จิตตปัญญำศึกษำมำใช้ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนได้แก่ 1) กำรเตรียมกำร ประกอบด้วย กำรเตรียมชีวิต
และกำรเตรียมวิชำ 2) กำรจัดกำรเรียนกำรสอน เป็นกำรด ำเนินกำรภำยใต้บรรยำกำศของชุมชนแห่ง
กำรเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนประสบกำรณ์  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
เรียนรู้แบบโครงงำนฐำนวิจัยมำกที่สุดคือกำรเรียนรู้ด้วยกำรค้นคว้ำที่เกิดจำกประสบกำรณ์นอก
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ห้องเรียนผ่ำนกระบวนกำรคิดในหลำยรูปแบบแล้วจึงสรุปเป็นองค์ควำมรู้ของตนเองและ 3) กำร
เรียนรู้ผ่ำนกำรท ำโครงงำนฐำนวิจัยท ำให้นักเรียนพัฒนำตนเองครบทั้งสำมด้ำนเรียงตำมล ำดับจำก
มำกไปน้อยได้แก่ด้ำนควำมรู้ด้ำนเจตคติและด้ำนทักษะกระบวนกำรกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนทักษะ
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
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
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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
กระบวนกำรสอนในรำยวิชำวิธีสอนภำษำอังกฤษ 2 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




