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1

บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สังคมโลกปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกีย่ วกับความรูและวิทยาการใหมๆ ทีท่ ันสมัยเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในศตวรรษที่ 21 ถือเปนยุคที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปวา โลกและพลโลกจะมี
กระแสแหงความเปลี่ยนแปลงทวีมากขึ้น ขอมูลขาวสารตางๆ จะมีมากขึ้น ซึง่ สถานการณเชนนี้
ทําใหสังคมมีความซับซอนและเต็มไปดวยปญหานานัปการ (ประเวศ วะสี, 2545) สังคมไทย
โบราณมีลักษณะเปนครอบครัวขยาย มีปยู าตายายอยูรวมกัน เด็กไดรบั การเลี้ยงดูใหความอบอุน
ทางจิตใจ แตสภาพปจจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมากเนือ่ งจากการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก ประกอบกับภาวะบีบรัดทางเศรษฐกิจ ทําใหวิถีชีวิตและการดํารงอยูรวมกันของคนไทย
ตองเปลี่ยนแปลงไป ลักษณะครอบครัวขยายแตเดิมก็เปลี่ยนเปนครอบครัวเดี่ยวที่มขี นาดเล็ก การ
พึ่งพาญาติพนี่ องในครอบครัวเดียวกันใหชวยดูแลเด็กนอยลง ปญหาความประพฤติที่กระทบตอ
ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม ความรุนแรง ความขัดแยงเกิดขึ้นทุกดานทั้งในชีวิตและสังคม
(กุศล
สุนทรธาดา และคณะ, 2540)
สภาพสังคมทีม่ ีความเครียดสูงอันเนื่องมาจากการบีบรัดทางเศรษฐกิจและสังคมดังกลาว
ทําใหคนในสังคมยึดตนเองเปนศูนยกลาง ไมใสใจเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเชนสังคมไทยในอดีต
สงผลใหเด็กไมไดรับการคุมครองอยางเหมาะสมจากบุคคลแวดลอมในสังคม เด็กตองเผชิญกับ
ความเสีย่ งที่สง ผลตอการทํารายทัง้ รางกายและจิตใจเด็ก เชน การที่เด็กถูกทําราย ขมขืน ลอลวง
อุบัติเหตุรายแรง และการหาประโยชนจากตัวเด็กโดยบุคคลและสังคมรอบตัวเด็ก เปนตน
(ผูจัดการออนไลน, 6 มิถนุ ายน 2548) เหตุการณที่เด็กถูกทําอันตรายมักจะเกิดกับเด็กในวัยเด็ก
เล็ก สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทกั ษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (2546) สรุปสถานการณเด็กในปจจุบนั วา
เด็กถูกละเมิดสิทธิ ไดแก การถูกทารุณทางรางกาย จิตใจ และถูกละเมิดทางเพศมีจาํ นวนเพิ่มขึน้
และเปนกลุมเด็กเล็กทีม่ ีอายุต่ํากวา 6 ป และมีแนวโนมวามีเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศทีม่ ีอายุนอยลง
มีบอยครั้งและรุนแรงมากขึน้
นอกจากนี้ผลการวิจยั ชี้ใหเห็นวา ปญหาพฤติกรรมเด็กเพิ่มมากขึ้นและปรากฏใหเห็นใน
กลุมเด็กที่มีอายุนอยลง จากการศึกษาพบวา รอยละ 10-25 ของเด็กกอนวัยเรียน หรือวัยเขา
โรงเรียนระยะแรกมีปญหาความผิดปกติในเชิงยั่วยุตอตาน หรือการกระทําที่สอเคาการมีปญหา
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เด็กมักแสดงพฤติกรรมกอกวน ตอตาน และอยูนงิ่ ไมไดอยางมากจึงถึงขั้นที่ตองพบแพทย
(เว็บสเตอร-สแทร็ตตัน, 2546) ทั้งนี้เปนผลมาจากการซึมซับโดยไมไดตั้งใจจากโลกแหงขอมูล
ขาวสาร และลักษณะตามวัยของเด็ก เชน พฤติกรรมรุนแรงในครอบครัว การเลียนแบบพฤติกรรม
ขาดความสามารถในการรูค ิด วิเคราะห แยกแยะระหวางความจริงกับจินตนาการ ยังไมเขาใจ
เหตุผลความเหมาะสม ถูกผิด ความสามารถในการชวยเหลือตนเอง การควบคุมอารมณ การ รูคิด
ความรูเทาไมถึงการณ ความสามารถในการคาดเดาเหตุการณ เปนตน (กรุงเทพธุรกิจ, 19
เมษายน 2545)
แนวโนมการมีปญหาในเด็กเล็กสามารถพยากรณสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาไดหลายอยาง เชน
การใชยาเสพติด การซึมเศรา การทําผิดกฎหมายของเยาวชน การมีพฤติกรรมตอตานสังคมและ
การกระทําที่รุนแรงในวัยรุนและวัยผูใหญ การฆาตกรรม ขมขืน ปลน ลอบวางเพลิง ขับรถขณะเมา
สุรา และการกระทําทารุณเพิม่ จํานวนขึ้นมากมายจากฝมือของบรรดาบุคคลซึ่งมีประวัติกาวราว
ตอเนื่องจากวัยเด็ก (เว็บสเตอร-สแทร็ตตัน, 2546)
การพัฒนาบุคคลใหเปนทรัพยากรที่มีคุณภาพ มีความสามารถสอดคลองกับวัย มี
จริยธรรมและอยูรวมกับผูอนื่ ในสังคมไดอยางมีความสุข จําเปนอยางยิ่งที่ตองเริ่มพัฒนาตัง้ แตวัย
เด็ก เนื่องจากเปนวัยทีก่ ารพัฒนาจะเปนไปอยางรวดเร็วทุกๆ ดานและเปนพืน้ ฐานของบุคลิกภาพ
ในวัยผูใหญตอไป ดังนัน้ ในชวงเวลา 20 กวาปที่ผานมาจึงไดมีการพัฒนากลยุทธและองคความรู
ลักษณะตางๆ เพื่อใหความชวยเหลือและปองกันปญหาพฤติกรรมตั้งแตวัยเด็กเล็ก ซึง่ ผลจากการ
วิจัยเพื่อประเมินการใหความชวยเหลือพบวา ถามีการใหความชวยเหลือตั้งแตตนเมือ่ เด็กอยูชั้น
อนุบาลหรือวัยเขาเรียนระยะแรกจะมีประสิทธิภาพและโอกาสมากกวา และหากเด็กยิ่งเล็กมากก็
ยิ่งเปนผลดีตอพฤติกรรมการปรับตัวทางสังคมทั้งที่บานและที่โรงเรียน (เว็บสเตอร-สแทร็ตตัน,
2546)
อมรวิชช นาครทรรพ (ม.ป.ป.) ผูอํานวยการสถาบันรามจิตติและผูจัดการเครือขายวิจัย
ดานเด็กและการศึกษาของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กลาวถึงกระแสพระราช
ดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว ทีท่ รงเปนหวงเยาวชนของชาติที่มีแนวโนมเขาไปเกี่ยวของ
กับอบายมุขมากขึ้น นับเปนนิมิตรหมายสําคัญที่เปนกําลังใจในการทํางานดานเด็กใหประสบ
ผลสําเร็จ เพราะตลอดเวลาที่ผานมาปญหาเด็กและเยาวชนมีความรุนแรงมากขึ้นเปน
ประวัติการณ ดังนัน้ ชวงเวลาตอไปจึงตองเปนชวงของการ “ซอมสังคม ซอมเยาวชน” โดยยุทธ
ศาสตรหนึง่ ทีส่ ําคัญคือ “โรงเรียนสอนชีวติ ” กลาวคือ สถานศึกษาควรสนับสนุนใหพัฒนากิจกรรม
การเรียนรูดานทักษะชีวิตใหมากขึ้น การเรียนรูทกั ษะชีวิตเปนองคประกอบที่สาํ คัญของการเรียนรู
ในโลกยุคปจจุบัน ในอดีตโรงเรียนเคยเปนแหลงสําคัญทีส่ ุดในการเรียนรู โดยมีครอบครัว ชุมชน
ทองถิน่ เปนสภาพแวดลอมที่สนับสนุนการเรียนรูทักษะการดํารงชีวิตดวยตนเองและจากบุคคลอืน่
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ในปจจุบันโลกแหงการเรียนรูขยายตัวกวางขวางขึน้ ทักษะชีวิตที่เด็กเคยไดรับในอดีตจึงเปนสิง่ ที่
สมควรไดรับการพัฒนาใหสอดคลองกับการพัฒนาและปฏิรูปการศึกษาใหมากขึน้ ยิ่งกวาเดิม
(วนิดา ขาวมงคล เอกแสงศรี, 2546)
ทักษะชีวิตเปนองคความรูทสี่ ําคัญที่เกีย่ วของกับการดํารงชีวิตในฐานะมนุษย เปน
เครื่องมือที่แตละบุคคลตองใชในการรับรูแ ละตอบสนองกับสถานการณเพื่อทําใหบคุ คลสามารถ
ปรับตัวและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ ี (ชัยอนันต สมุทวณิช,
2539) ทักษะชีวิตเปนความสามารถ ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมที่บุคคลจะตองเรียนรูเพี่อ
ความสําเร็จทัง้ ที่บา น โรงเรียน ทีท่ ํางาน และบริบทอื่นในสังคมที่ตองเผชิญ (Rosen, 2003)
การมีทกั ษะชีวิต คือการมีความสามารถในการจัดการอยางมีประสิทธิภาพกับความ
ตองการและสิง่ ทาทายตางๆ ในชีวิตประจําวัน สามารถที่จะรักษาสภาพจิตใจที่สมบูรณ รูจักแสดง
พฤติกรรมทีเ่ หมาะสมเมื่อมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น หรือสภาพแวดลอมตางๆ ของวัฒนธรรม เปน
ภูมิคุมกันใหดาํ รงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข (รักษเด็ก, ม.ป.ป.) ชัยอนันต สมุทวณิช (2539)
กลาววา “การรูชีวิตมีความสําคัญเทา ๆ กันหรือมากกวาการรูความรูเสียอีก เพราะการรูชีวิต
เกี่ยวของกับศีลธรรมและจริยธรรมของการอยูรวมกัน พึง่ พาอาศัยและพึ่งพิงอิงกัน รวมไปถึงการ
ปลดปลอยตนเองใหมีความเปนอิสระ การรูชีวิตจึงตองการทักษะ” การพัฒนาทักษะชีวิตจึงเปนสิ่ง
ที่มนุษยจาํ เปนตองพัฒนาอยางเปนกระบวนการตอเนื่องและสม่ําเสมอ โดยเริ่มตนจากขั้นพื้นฐาน
ของชีวิตในวัยเด็กอยางถูกตองเหมาะสม และสอดคลองกับวัฒนธรรม คุณธรรมพืน้ ฐานของแตละ
ชุมชน เพื่อใหเด็กไดพัฒนาความสามารถทีม่ ีอยูในตนเอง เชน ทักษะการรูจักตนเอง ทักษะการ
แสวงหาและใชขอมูล ทักษะความคิด ทักษะการตัดสินใจ แกปญหา ทักษะการจัดการ ทักษะการ
ปรับตัว ทักษะการสื่อสารและสรางความสัมพันธกับผูอนื่ ทักษะการทํางานเปนทีม เติบโตอยางมี
ลักษณะทีพ่ งึ ประสงคทง้ั ในดานความคิด จิตใจ(อารมณ) และสังคม สามารถดํารงชีวิตไดอยางเปน
สุข และอยางมีคุณคาทั้งตอตนเองตอผูอื่น ตอชุมชน ตอสังคม ซึง่ กรมวิชาการ (2546) ไดเห็น
ความสําคัญและความจําเปนของการเสริมสรางทักษะชีวิตตั้งแตวัยเด็ก จึงไดวิเคราะหหลักสูตรสุข
ศึกษาและกรอบความคิดการพัฒนาทักษะชีวิตตั้งแตระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ดังนัน้ การเสริมสรางทักษะชีวิตจําเปนตองเริ่มตั้งแตเด็กระดับปฐมวัยจึงจะสงผลดีกบั ตัวเด็กเมื่อ
เจริญวัยขึ้น
บริบทของสังคมไทยในชนบท เด็กปฐมวัยตั้งแตแรกเกิดจนถึง 3 ป มักจะอยูในความดูแล
ของสถาบันครอบครัว และเมื่อเด็กอายุ 4 ป จะเปนชวงเวลาที่เด็กจะไดเรียนรูจากสภาพแวดลอมที่
ไกลตัวออกไป คือ สังคมโรงเรียน ชวงที่เด็กเริ่มเขาโรงเรียน เด็กตองเผชิญกับการปรับตัวทั้งปรับตัว
เขากับสภาพแวดลอมใหม เพื่อน ครู และบุคคลแวดลอมที่เกีย่ วของอืน่ ๆ ทําใหเด็กตองปรับตัวใน
การดูแลการปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน การสื่อสารกับบุคคล และการแกปญหาตางๆ ดวยตนเอง ซึ่ง
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สถานการณตา งๆ ที่เกิดขึน้ เปนประสบการณใหมสําหรับเด็กวัยนี้ จึงอาจมีความขัดแยงหรือสิ่งทีไ่ ม
ตรงกับความตองการของเด็ก จึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจ และ
แกปญหาเพื่อใหสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหสามารถปรับตัวเขา
กับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ทัง้ นีบ้ ุคคลจําเปนตองมีความสามารถในการคิดแกปญหา
อยางมีประสิทธิภาพเพื่อชวยใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางปกติสุข (วิจิตร ศรีสะอาน, 2538)
ตามทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสติปญญาของเพียเจท (Piaget’s theory of intellectual
development) เด็กวัยนี้มพี ฒ
ั นาการทางสติปญญาอยูในขั้น Preoperational stage ยังไม
สามารถคิดยอนกลับได เพียงแตเริ่มที่จะเขาใจเรื่องการคงตัวของสสารบาง และยังไมสามารถใช
สติปญญาแกปญหาตางๆไดอยางเต็มที่ เด็กวัยนี้จึงยังไมสามารถคิดวิเคราะหระดับสูงได เด็กมี
ความสามารถในการคิดโดยอาศัยการเคลือ่ นไหว สัมผัสและใชตัวแทนในการคิด เริ่มรูจักใช
ความคิดเขาใจเหตุผลงายๆ ซึ่งจะเปนพืน้ ฐานสําคัญของการพัฒนาสติปญญาที่สูงขึ้นตอไป หาก
เด็กไดรับการสงเสริมใหรูจกั รับรูสิ่งตางๆ เพื่อใชความคิด ฝกการตัดสินใจและแกปญ
 หาดวยตนเอง
จะชวยใหพฒ
ั นาการคิดของเด็กไปไปอยางรวดเร็ว จากการสรุปรายงานสถานการณเด็ก ของ
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูด อยโอกาสและผูสูงอายุ (2549) และ
รายงานการวิจัยเรื่อง ทบทวนสถานการณและสังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับการเลีย้ งดูเด็กไทย
(กุศล สุนทรธาดาและคณะ, 2540) พบวา เด็กนอกเขตเทศบาลมีระดับสติปญญา (IQ) ลดลงเมื่อ
อายุเพิ่มขึ้น เด็กเล็กที่อยูในชนบทยังมีพฒ
ั นาการทางภาษาและสติปญญาชากวาปกติ รวมทั้งขาด
ทักษะในการรูจักคิดอยางมีเหตุผล จึงควรสงเสริมใหเด็กไดฝกความสามารถในการตัดสินใจ
แกปญหา ดังจะเห็นไดจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 ขอ 2 ใน
สาระการจัดกระบวนการเรียนรู กําหนดให “สถานศึกษาและหนวยงานที่เกีย่ วของดําเนินการ ฝก
ทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูม าใชเพื่อ
ปองกันและแกไขปญหา”
อารมณเปนสิง่ ที่มีบทบาทสําคัญตอชีวิตมนุษย อารมณทําหนาทีเ่ ปนตัวจูงใจใหเกิดการ
กระทํา มีอทิ ธิพลตอการรับรู เปนตัวกําหนดคุณลักษณะในการปรับตัว ความเขาใจเกี่ยวกับ
อารมณชวยใหเด็กสามารถมีปฏิสัมพันธกบั ผูอื่น สงผลตอการคบเพื่อน การยอมรับของกลุมเพื่อน
(Paul and John, 1990 อางถึงใน พจนีย สิทธิอําพรพรรณ, 2540) จากการสรุปรายงาน
สถานการณเด็ก ของสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทกั ษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาสและ
ผูสูงอายุ (2549) พบวา ดานสุขภาพจิต วัยเด็กเล็กมีปญหาการปรับตัวตอการเลี้ยงดู และ
การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมตอตานสังคมและการกระทําที่รุนแรงในวัยรุนและวัยผูใ หญ พบวาเปน
ผลมาจากการถูกทอดทิ้ง ไมใสใจ ปรับตัวเขากับใครไมได และมีประวัติการแสดงพฤติกรรม
กาวราวในวัยเด็ก (เว็บสเตอร-สแทร็ตตัน, 2546) เด็กวัย 4-5 ป จะมีการตอบสนองทางดานอารมณ
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และเขาใจวาในเหตุการณเดียวกันจะเกิดอารมณที่แตกตางกันในแตละบุคคล เปนวัยที่เด็กเริ่มตน
การควบคุมอารมณตนเองใหเปนไปตามมาตรฐานของสังคม (Goleman, 1995) การพัฒนาความ
เขาใจเกี่ยวกับอารมณจะเปลี่ยนแปลงไปตามวุฒิภาวะและการเรียนรู เด็กวัย 4 ขวบ มีการ
พัฒนาการทํางานของสมองสวนที่เรียกวา Limbic brain ซึ่งสมองสวนนี้เปนสวนที่เกีย่ วของกับ
อารมณความรูสึก จึงเปนชวงที่เหมาะสมกับการฝกการเรียนรูทางอารมณและสังคม เด็กจะมี
พฤติกรรมเลียนแบบบุคคลใกลชิด ที่เด็กประทับใจและรักใคร ผูเกี่ยวของกับเด็กจึงจําเปนตองเปน
แบบอยางที่ดใี นการดํารงชีวิต (Santrock, 2001)
นอกจากจะพบปญหาความสามารถในการตัดสินใจ การแกปญหา การปรับตัวทั้งดาน
อารมณ-สังคม ในเด็กชวงวัยเขาเรียน อายุ 4-5 ปแลว การสื่อความหมายเปนปญหาสําคัญอีก
ประการหนึ่ง จากการรวบรวมขอมูลเพื่อสํารวจสภาวะสุขภาพ พัฒนาการและการเจริญเติบโตเด็ก
ปฐมวัย ระหวางเดือนมิถนุ ายนถึงกันยายน 2547 ของสํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข (ม.ป.ป) พบวาพัฒนาการรวมทุกดานสงสัยลาชา รอยละ 28.31 โดยเฉพาะดานภาษา
สังคมและการชวยเหลือตนเอง เนื่องจากวัยนี้เปนชวงตนของการซึมซับขอมูลขาวสารผานการ
ปฏิสัมพันธและการมีประสบการณรวมกับเด็กและผูใหญคนอื่นๆ มีความสามารถจํากัดในการใช
คําศัพท การเขาใจโครงสรางประโยค สงผลใหเด็กวัย 4-5 ป มีปญหาในการฟง การสนทนา การใช
คําศัพท ไวยากรณและการเชื่อมประโยค ตลอดจนปญหาในการพูดไมชัด (American Medical
Association, 1999) ซึ่งปญหาตางๆ เหลานี้ลวนแตเปนอุปสรรคตอการรับและนําเสนอขอมูลตางๆ
ทั้งในรูปแบบของภาษาพูด และภาษาทาทาง อยางมีประสิทธิภาพ
จากสภาพปญหา พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัย 4 ป ที่มีความอยากรูอยากเห็น
ชอบการทดลองทีท่ าทาย เริม่ มีการควบคุมอารมณตนเองใหเปนไปตามมาตรฐานสังคม สราง
บุคลิกภาพจากการปฏิสัมพันธ มีพฤติกรรมเลียนแบบคนใกลชิด และยังไมสามารถคิดวิเคราะห
อยางซับซอนได ประกอบกับปจจัยอื่นไดแก สภาพแวดลอมระหวางบานและโรงเรียนที่เด็กตอง
เผชิญในชีวิตประจําวัน และสภาพสถานการณของสังคมที่เด็กตองเผชิญโดยทางออม ทักษะชีวติ ที่
จําเปนตองเสริมสรางใหกับเด็กวัย 4 ขวบ เพื่อใหเด็กสามารถดํารงชีวติ อยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข มีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ ี สามารถปรับตัวและดํารงชีวิตอยางเหมาะสมในขณะที่อยูท ี่บาน
โรงเรียน และบริบทอื่นที่ตองเผชิญคือ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแกปญหา ทักษะการสื่อสาร
และทักษะการจัดการกับอารมณ
การพัฒนาทักษะชีวิตจําเปนที่เด็กจะตองไดเรียนรูจากประสบการณตรงหรือสถานการณที่
เกิดขึ้นจริงในชีวิตเพื่อใหเด็กเกิดความเขาใจ เชื่อมโยงกับประสบการณ สรางองคความรูของตนเอง
พัฒนาความรูน ั้นใหเหมาะสมกับสถานการณที่เผชิญ จนสามารถนําไปใชในชีวิตจริงได ซึ่ง
หลักการเรียนรูดังกลาวนี้ มีพื้นฐานมาจากปรัชญาการศึกษาแบบพิพฒ
ั นาการนิยม
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(Progressivism) ทีเ่ นนการใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดทิศทางการพัฒนาตนเอง จากการศึกษา
แนวคิดการเรียนรู เชิงประสบการณ (Experiential learning) ในการจัดการศึกษาตามปรัชญา
การศึกษาแนวนี้ Gibbons and Hopkins (1980 อางถึงใน Neill, 2004) เชื่อวามีระดับของการ
ไดรับประสบการณของแตละบุคคล และแบงรูปแบบของพฤติกรรมการมีประสบการณเปน 5
ลําดับขั้น ดังนี้
1. รูปแบบพฤติกรรมการรับรู ประสบการณถูกนําเสนอตอผูเรียนในบทบาทของผูชม ผูฟง
2. รูปแบบพฤติกรรมการวิเคราะห ผูเรียนจะไดเรียนรูภ าคสนามที่จะประยุกตความรู
เชิงทฤษฎีและทักษะในการทดสอบกับเหตุการณวิเคราะห ลักษณะของสภาพแวดลอม หรือการ
แกปญหา
3. รูปแบบพฤติกรรมการสราง ผูเรียนเกิดกระบวนทัศนในการเชื่อมโยงผลลัพธ กับบุคคล
ที่จะเรียนรูการสราง การสรางสรรค การแตงเติม การจัดระบบและอื่นๆ ที่เหมาะสมกับบริบท
4. รูปแบบพฤติกรรมการพัฒนา ผูเรียนจะมีความฉลาดในการยนยอวิธีการ
5. รูปแบบพฤติกรรมจิตวิทยาสังคม ผูเ รียนจะเขาใจตนเองและความสัมพันธกับผูอนื่
ยอมรับบทบาท หนาที่ ทีถ่ ูกนําเสนอในขัน้ ของการพัฒนาไปสูวุฒิภาวะและความสามารถในการ
อยูรวมกับผูอนื่
จากที่กลาวมา เห็นไดวาคุณลักษณะของผูเ รียนในรูปแบบพฤติกรรมจิตวิทยาสังคมก็คือ
คุณลักษณะของคนที่มีความสามารถในการจัดการกับชีวิตไดอยางมีคณ
ุ ภาพนัน่ เอง ทําใหแนวคิด
การเรียนรูเชิงประสบการณเปนแนวคิดที่สอดคลองกับการพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย
จากการศึกษาวงจรการเรียนรูเชิงประสบการณ ซึง่ มีฐานคิดจากปรัชญาการศึกษาของ John
Dewey ซึ่งเปนวงจรที่เนนธรรมชาติของประสบการณที่เปนฐานสําคัญของการศึกษา วงจรการ
เรียนรู เชิงประสบการณ เปนเหมือนการเตรียมแนวทางแบบกึ่งมีโครงสราง ซึ่งระยะเวลาที่ใช
ในแตละขั้นมีความหลากหลายตั้งแตเปนวินาที นาที ชั่วโมง หรือเปนวัน แตสวนใหญวงจรมักจะ
ถูกนําไปใชในการจัดกิจกรรมสั้นๆ ตั้งแต 10 – 60 นาที ( Neill, 2004 ) Schneider (2004) ศึกษา
ผลของการใชโปรแกรมการสอนทักษะชีวติ : การเชื่อมตอกับโลกแหงความเปนจริง โดย
ทําการศึกษาในกลุมเด็กพิเศษ และมีแนวคิดวาทักษะชีวติ ตองเปนสวนที่เปนชีวิตจริง การฝกทักษะ
ในบริบทของโรงเรียนตองเปนการกระทําทีไ่ ดรับผลลัพธเพื่อใชในชีวิตจริง ทักษะที่เรียนตองมี
ศักยภาพในการนําไปใชไดทันทีและในระยะยาวของชีวติ นักเรียนทัง้ ทีบ่ านและโรงเรียน พบวา การ
ที่เด็กไดออกไปทํากิจกรรมในสภาพการณจริงทําใหเด็กเกิดความสนใจ ตั้งใจทํากิจกรรม นักเรียน
ไดรับประสบการณตรง เมื่อจบจากโรงเรียน เด็กสามารถใชประสบการณที่ไดรับจากกิจกรรมใน
โรงเรียนดังกลาวไปใชในการทํางานจริง
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การเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative learning) เปนอีกแนวคิดหนึ่งทีม่ ีพื้นฐานปรัชญา
การศึกษามาจากปรัชญาการศึกษาแบบพิพัฒนาการนิยม (Progressivism)เชนเดียวกับแนวคิด
การเรียนรูเชิงประสบการณ (Experiential learning) เปนแนวคิดที่เนนทีก่ ารทํางานเปนกลุมแบบ
พึ่งพาอาศัยกันขนาดเล็ก ซึง่ จากผลการนําแนวคิดไปใชในการจัดการเรียนสอนระดับตาง ๆ
มากมายยืนยันไดวา ผูเรียนจะไดพัฒนาทางดานสัมพันธภาพและการสื่อสาร ประกอบกับทําให
เด็กมีสุขภาพจิตที่ดใี นการเรียนรู และทําใหมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึ้น การเรียนรูแบบรวมมือ
ตางจากการทํางานกลุมทัว่ ๆ ไป ทีก่ ระบวนการทํางานที่แตละคนไดรับผลงานของกลุม เทาเทียมกัน
ไมเปรียบเทียบกันเองในกลุม แตอาจมีการเปรียบเทียบระหวางกลุม ดังนัน้ จึงทําใหสมาชิกแตละ
คนในกลุมนําศักยภาพของตัวเองออกมาเพื่อพัฒนาผลงานของกลุมอยางเต็มที่ จากการศึกษา
ผลการวิจยั ของ Junge, Manglallan and Raskauskas (2003) เรื่องการเสริมสรางทักษะชีวิตผาน
การมีสวนรวมในโปรแกรมการสอนเชิงประสบการณและการเรียนรูแบบรวมมือหลังเลิกเรียน โดย
กลุมตัวอยางเปนเด็กตั้งแตชนั้ อนุบาลถึงเกรด 6 ที่ลงทะเบียนในโปรแกรม 4-H หลังเลิกเรียน ซึ่ง
เปนโปรแกรมที่เนนการสอนเชิงประสบการณและกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใหโอกาสเด็ก
ไดปฏิสัมพันธกับผูใหญทมี่ ศี ักยภาพ พบวาเด็กที่ลงทะเบียนมีทักษะชีวิตเพิ่มขึน้ จึงสรุปไดวา
ลักษณะการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณและการเรียนรู
แบบรวมมือมีความสอดคลองกับการเสริมสรางทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย
จากการประชุมตัวแทนองคกรที่มีสวนในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของ
World Health Organization (1999) ไดขอสรุปวาการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาทักษะชีวิตมี
ลักษณะทีห่ ลากหลาย เปนลักษณะของการศึกษาที่ควรจัดผานการดําเนินชีวิตประจําวันใน
โรงเรียนใหกับเด็ก ซึ่งทักษะชีวิตสามารถออกแบบใหสอดคลองกับหลักสูตรตางๆ ไดเปนอยางดี
สามารถสอนแยกเปนวิชาหรือบูรณาการรวมกับวิชาอื่นก็ได การพัฒนาทักษะชีวิตมีลกั ษณะความ
เปนพลวัตและเปนกระบวนการที่จาํ เปนตองอาศัยความรวมมือกันในการจัดการเรียนรูจึงควรให
โรงเรียนไดมีสว นรวมกับเด็กหรือเยาวชน พอแมผูปกครอง และชุมชนทองถิน่ ทํางานรวมกันเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการดํารงชีวิตไดอยางเปนสุข และมีคุณคาทัง้ ตอตนเอง ตอผูอื่น ตอชุมชน
และ ตอสังคมอยางเปนกระบวนการที่ตอเนื่องและสม่าํ เสมอ ขอสรุปดังกลาวนี้แสดงใหเห็นวาการ
พัฒนาทักษะชีวิตนอกจากสัมพันธและสอดคลองกับแนวคิดการสอนเชิงประสบการณและการ
เรียนรู แบบรวมมือแลว ยังตองอาศัยความรวมมือของผูป กครองและชุมชนเปนปจจัยสําคัญอีก
ประการหนึ่งเพื่อใหการพัฒนาทักษะชีวิตเกิดขึ้นอยางตอเนื่องในชีวิตประจําวันของเด็ก มิใชเฉพาะ
การทํางานของโรงเรียนหรือสถานศึกษาเพียงดานเดียว
การที่สถานศึกษาเปนตัวแทนในการจัดการศึกษาอยางเปนทางการตัง้ แตอดีตจนถึง
ปจจุบัน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอบทบาทหนาที่ของครอบครัวและชุมชน จากบทบาทดั้งเดิม
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ในการใหการเรียนรูเรื่องทักษะชีวิตแกลูกหลานกลายเปนบทบาทหนาที่ทางเศรษฐกิจและการดิ้น
รนเรื่องอาชีพ การแยกสวนกันระหวางบานและโรงเรียนเปนปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จใน
โรงเรียนของเด็ก (อภิญญา เวชยชัย, 2544) การเรียนรูในระบบโรงเรียนดานเดียวไมสามารถชวย
ใหเด็กมีความสามารถในการเผชิญกับปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงไดอยางเหมาะสม การเรียนรูของ
เด็กตองอาศัยกระบวนการเรียนรูจากครอบครัวและชุมชนควบคูกับการเรียนรูจากโรงเรียน เปนการ
บูรณาการความรูคูไปกับการปฏิบัติและการแกปญหาในวิถชี ีวิตจริง เปนการเรียนรูท ักษะชีวิตจาก
ประสบการณ ภูมิปญญาเดิมของครอบครัวและชุมชน โดยพอแม ผูปกครองมีบทบาทเปนผูสราง
สิ่งแวดลอมทีบ่ านใหเหมาะสมกับการเรียนรู เปนผูสงเสริมเด็กใหยอมรับวินัยและกฎเกณฑของ
โรงเรียน ชวยกระตุนใหเด็กเกิดความพยายามในการทํางานไดสําเร็จ สงผลใหเด็กบรรลุ
ประสิทธิภาพในการศึกษา (Virginia department of education, 2002)
การรวมงานกัน (Collaboration) ระหวางครอบครัวและโรงเรียน จะทําใหความสําเร็จของ
เด็กเกิดขึ้นและมีความคงอยูของความสัมพันธอยางตอเนื่องระหวางครูและชุมชน การรวมงานนํา
ความแยกสวนระหวางความเปนเอกัตบุคคลหรือความเปนองคกรไปสูค วามสัมพันธใหมดวย
ขอตกลงที่จะนําไปสูเปาหมายรวมกัน (Rudo, 2000) ซึ่ง Mattesich and Monsey (1992) อธิบาย
การรวมงานวา เปนความสัมพันธที่รวบรวมขอตกลงเพือ่ ที่จะระบุความสัมพันธ เปาหมาย อํานาจ
ความสามารถในการใหเหตุผล และความสําเร็จรวมกัน เปนการแบงปนแหลงทรัพยากรและรางวัล
เปนความสัมพันธที่ตองการความเขาใจในการวางแผน และการกําหนดการสื่อสารที่ดี
การรวมงานคือการทํางานรวมกันจากหลายฝาย โดยแตละฝายมีความรับผิดชอบในงาน
สวนของตนอยางเทาเทียมกันดวยความมุงมัน่ ตั้งใจเพือ่ บรรลุเปาหมายรวมกัน เปนคําที่มักใชกบั
การทํางานรวมกันของผูใหญ ทีพ่ ัฒนากระบวนการมาจากการใหคําปรึกษา (Consultation) ซึ่ง
การใหคําปรึกษาเปนการแสดงบทบาทของการรวมงานที่ฝายหนึ่งเปนผูรูหรือผูชํานาญการกับอีก
ฝายหนึง่ ซึ่งเปนผูไมรูในเรื่องนั้น ๆ ตอมาเมือ่ บทบาทของการรวมงานในแตละกรณีตองอาศัยความ
รวมมือจากผูรูหลาย ๆ ฝาย หลายสาขาวิชา และแตละฝายมีความรับผิดชอบอยางเทาเทียมกัน จึง
ใชคําวา “การรวมงาน” การรวมงานในลักษณะดังกลาวนี้ทาํ ใหมีความหลากหลายเกี่ยวกับความรู
ความชํานาญและแหลงขอมูลที่ชวยสนับสนุนการแกปญ
 หาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปจจัยที่เปน
อุปสรรคของการรวมงานไดแก ประสบการณ ภูมิหลังทางดานวัฒนธรรม สถานภาพทางสังคม
ภาษาพูด และระดับการศึกษา โครงสรางโรงเรียน สังคมของนักวิชาการ ประเด็นทีเ่ กี่ยวของกับ
การปฏิบัติ ตลอดจนการรับรูแ ละความเขาใจที่สมาชิกมีใหกนั (Friend and Cook, 2003)
นอกจากนี้ความเสี่ยงของการรวมงานกันอยูที่การติดยึดกับความเปนเจาของ ของสมาชิกในกลุม
ทําใหสมาชิกมีการแบงปนผลการทํางานและแหลงทรัพยากรกันนอย (Mattesich and Monsey,
1992) ซึ่งครูมักจะรับรูวา ผูป กครองดูแลเฉพาะลูกของตัวเอง ในขณะที่ตนเองดูแลเด็กมากมาย
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และผูปกครองก็รับรูวาครูเพียงแคดูแลเด็กตามหนาที่เฉพาะในเวลาปฏิบัติงานเทานัน้ ในขณะที่
ตนเองตองดูแลลูกตลอดเวลา การรับรูที่ไมตรงกันดังกลาวทําใหเกิดความคิดไมตรงกันในการ
ปฏิบัติงานในลักษณะของความเทาเทียมกัน ครูคิดวาตัวเองมีหนาทีส่ อน เปนผูรูในเชิงวิชาการ
ในขณะทีพ่ อแมคิดวามีหนาที่สนับสนุนงานที่ไมใชงานดานวิชาการ การปฏิบัติเพื่อการเรียนรูของ
เด็กเปนหนาทีข่ องครู สงผลใหการรวมงานยังคงเปนไปในลักษณะเหมือนในอดีตที่ผา นมา มีแต
เพียงหลักการที่เปลี่ยนไป แตการปฏิบัติยังเหมือนเดิม ซึง่ จากรายงานโครงการติดตามประเมินผล
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544) พบวา การมีสว นรวมของ
ผูปกครองกับโรงเรียนจะเปนไปในลักษณะการรวมงานจัดกิจกรรมพิเศษเทานัน้ เชน กิจกรรมวันแม
วันเด็ก ขาดการมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน ดังนัน้ การพัฒนาการรวมงานระหวาง
ผูปกครองและครูในลักษณะรวมแรงรวมใจจําเปนตองเริม่ จากแตละฝายจะตองมีความเขาใจและ
รับรูความรูสึกที่เกิดกับอีกฝาย จึงจะทําใหเกิดการรวมงานกันอยางแทจริง และทําใหงานบรรลุ
เปาหมายสูงสุดรวมกัน ไมใชเปาหมายของฝายใดฝายหนึ่ง
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2548) กลาวถึงลักษณะของคนทีเ่ ปนผูรวมงานที่ดี
ตองมีหลักพรหมวิหาร 4 เปนพืน้ ฐานจิตใจและแสดงออกภายนอกตามหลักสังคหวัตถุ 4 กลาวคือ
1) ใหปน หรือมีความเอื้อเฟอ เผื่อแผ เสียสละ แบงปน ชวยเหลือ สงเคราะห 2) พูดอยางรักกัน หรือ
กลาวคําสุภาพ ชี้แจงแนะนําสิ่งที่เปนประโยชน มีเหตุผล กลาวคําแสดงความเห็นอกเห็นใจ ให
กําลังใจ 3) ทําประโยชนแกเขา หรือ ชวยเหลือ ชวยแกไขปญหา และชวยสงเสริมในดานจริยธรรม
และ 4) เอาตัวเขาสมาน หรือทําตัวใหเขากับเขาได ไมเอาเปรียบ รวมทุกข รวมสุข รวมรับรู แกไข
ปญหาเพื่อใหเกิดประโยชนสขุ รวมกัน ซึ่งหลักธรรมดังกลาวนี้ก็คือการเอาใจเขามาใสใจเรา และ
แสดงออกใหรูถึงการรับรูนั้นนั่นเอง ซึง่ ลักษณะเหลานี้สอดคลองกับการตระหนักในภาวะภายใน
ของผูอื่นอยางถูกตองและแมนยําทัง้ องคประกอบทางอารมณและความหมาย ซึง่ เหมือนกับวาเปน
คนคนนัน้ โดยไมลืมสภาพเงือ่ นไขของตนเองหรือความรวมรูสึกนัน่ เอง( Roger, 1975 อางถึงใน
Cotton,1992) ความรวมรูสกึ ชวยทําใหบคุ คลลดความแปลกแยกลง ทําใหบุคคลรูสึกมั่นคง
ปลอดภัย ทําใหแสดงออกอยางเปนธรรมชาติ (Rogers, 1964 อางถึงใน Clark, 2004) และ
Cotton (1992) พบวา การพัฒนาความรวมรูสึกจะนําไปสูบุคลิกภาพทีเ่ ปดเผย ความใสใจตอ
ความตองการของผูอื่นในสถานการณที่มีความขัดแยงเกิดขึ้น พัฒนาการทํางานเปนทีม และความ
พึงพอใจในการทํางาน ความรวมรูสึกเปนความสามารถที่จะเปดใจของบุคคล เพื่อสิง่ ที่มากกวา
ความเขาใจอารมณและประสบการณของอีกคนหนึง่ ความรวมรูสึกเปนความเขาใจวาคนอื่นรูสกึ
จริงๆ อยางไร และตางฝายก็รับรูวาอีกฝายรูสึกจริง ๆ อยางไร การพัฒนาความรวมรูสึกเปนการฝก
การตระหนักรูใ นตนและการตระหนักรูผูอนื่ เพื่อตอบสนองทัง้ ดานจิตใจและสติปญญาตอ
สถานการณอยางรวมรูสึก
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การพัฒนาความรวมรูสึก (Empathy training) เปนกระบวนการทีน่ ํามาใชเพื่อลดความ
ขัดแยงในการทํางานรวมกัน ทัง้ นี้เนื่องจากความรวมรูสึกคือ การรับรูและเขาใจภาวะของผูอื่นตาม
กรอบอางอิงของบุคคลนั้น (Rogers, 1964 อางถึงใน Clark, 2004) การรวมงานอยางรวมรูสกึ
ระหวางผูปกครองและครูจะทําใหแตละฝายมีความเขาใจและรับรูความรูสึกที่เกิดกับอีกฝาย
นําไปสูบุคลิกภาพทีเ่ ปดเผย ความใสใจตอความตองการของผูอื่นในสถานการณที่มคี วามขัดแยง
พัฒนาการทํางานเปนทีม และความพึงพอใจในการทํางาน ทําใหเกิดการรวมงานกันอยางแทจริง
และทําใหงานบรรลุเปาหมายสูงสุดรวมกัน ไมใชเปาหมายของฝายใดฝายหนึง่ ซึง่ ในการวิจัยนี้
ผูวิจัยจะไดพฒ
ั นากระบวนการรวมงานอยางรวมรูสึกขึน้ เพื่อการผนึกกําลังกันระหวางผูปกครอง
และครูในการสรางเสริมทักษะชีวิตดานการตัดสินใจ การแกปญหา การสื่อสาร และการจัดการกับ
อารมณ ใหกับเด็กชั้นอนุบาลปที่ 1 เพื่อนําไปสูความสามารถในการดํารงชีวิตไดอยางเปนสุขและมี
คุณคาของเด็ก
จากสภาพปญหาสังคมที่เดนชัด เชน คดีเด็กและเยาวชน สภาพความยากจน ภาวะบีบรัด
ทางเศรษฐกิจของผูปกครอง ตลอดจนปญหาจากวุฒิภาวะและความสามารถในการเรียนรูของเด็ก
วัย 4 ขวบ ตลอดจนสภาพและปญหาความสัมพันธระหวางผูปกครองและครู ปญหาการรวมงาน
เพื่อจัดการเรียนการสอนของผูปกครองและครู ผูวิจัยจึงสนใจที่จะประยุกตใชแนวคิดในการ
พัฒนาการรวมงานอยางรวมรูสึกและแนวคิดการสอนเชิงประสบการณและการเรียนรูแบบรวมมือ
เปนหลักในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย ดาน
การตัดสินใจ การแกปญหา การสื่อสาร และการจัดการกับอารมณ ทัง้ เพื่อเปนแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนระดับเด็กปฐมวัยและพัฒนาระดับความสัมพันธในการทํางานรวมกัน
ระหวางผูปกครองและครูเพือ่ สนับสนุนดานการเรียนการสอนของเด็กตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติตอไป
วัตถุประสงคของการวิจยั
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงประสบการณและการเรียนรูแบบรวมมือโดย
การรวมงานอยางรวมรูสึกระหวางผูปกครองและครูเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย
2. เพื่อศึกษาผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนเชิงประสบการณและการเรียนรูแบบ
รวมมือโดยการรวมงานอยางรวมรูสึกระหวางผูปกครองและครูเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตสําหรับเด็ก
ปฐมวัยที่มีตอทักษะชีวิตดานการตัดสินใจ การแกปญหา การสื่อสารและการจัดการกับอารมณ
ของนักเรียนชัน้ อนุบาล1
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สมมติฐานการวิจยั
Junge, Manglallan and Raskauskas (2003) ไดศึกษาเรื่องการเสริมสรางทักษะชีวิต
ผานการมีสวนรวมในโปรแกรมการสอนเชิงประสบการณและการเรียนรูแบบรวมมือหลังเลิกเรียน
โดยกลุมตัวอยางเปนเด็กตั้งแตชั้นอนุบาลถึงเกรด 6 ทีล่ งทะเบียนในโปรแกรม 4-H หลังเลิกเรียน
ซึ่งเปนโปรแกรมที่เนนการสอนเชิงประสบการณและกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใหโอกาส
เด็กไดปฏิสัมพันธกับผูใหญที่มีศักยภาพ พบวาเด็กที่ลงทะเบียนมีทักษะชีวิตเพิ่มขึน้
Schneider (2004) ศึกษาผลของการใชโปรแกรมการสอนทักษะชีวิต : การเชื่อมตอกับโลก
แหงความเปนจริง โดยทําการศึกษาในกลุม เด็กพิเศษ และมีแนวคิดวาทักษะชีวิตตองเปนสวนที่
เปนชีวิตจริง การฝกทักษะในบริบทของโรงเรียนตองเปนการกระทําที่ไดรับคุณคาอยางชัดเจน
ทักษะที่เรียนตองมีศักยภาพในการนําไปใชไดทันทีและในระยะยาวในชีวิตของนักเรียนทัง้ ทีบ่ าน
และโรงเรียน ซึ่งพบวา การที่เด็กไดออกไปทํากิจกรรมในสภาพการณจริงทําใหเด็กเกิดความตัง้ ใจที่
ดี นักเรียนไดรับประสบการณตรง เมื่อเด็กจบจากโรงเรียนสามารถใชประสบการณที่ไดรับจาก
กิจกรรมในโรงเรียนดังกลาวไปใชในการทํางานจริง
ดังนัน้ ในการวิจัยครั้งนี้ผวู ิจัยจึงมีสมมติฐานในการวิจยั วา
1. เด็กปฐมวัยที่เขารวมกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พฒ
ั นาขึ้นมีทกั ษะชีวติ
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
2. เด็กปฐมวัยที่เขารวมกิจกรรมตามรูปแบบที่พฒ
ั นาขึ้นมีทักษะชีวิตสูงกวาเด็กที่ไมไดเขา
รวมกิจกรรม
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรทีใ่ ชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชัน้ อนุบาลปที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ที่ตั้งอยูในชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญ มีฐานะ
คอนขางยากจน
2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัยประกอบดวย
2.1 ตัวแปรตน ไดแก
2.1.1 รูปแบบการเรียนการสอนเชิงประสบการณและการเรียนรูแบบรวมมือโดย
การรวมงานอยางรวมรูสึกระหวางผูปกครองและครู
2.1.2 รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ
2.2 ตัวแปรตาม คือ ทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย ประกอบดวยทักษะดานการตัดสินใจ การ
แกปญหา การสื่อสาร และการจัดการกับอารมณ
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3. ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 30 สัปดาห โดยเตรียมการสอนรวมกับผูปกครองกอน 10
สัปดาห และทดลองสอน 20 สัปดาห
วิธีดําเนินการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงประสบการณและการเรียนรูแบบรวมมือโดยการ
รวมงานอยางรวมรูสึกเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย มีการดําเนินการดังนี้
ตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงประสบการณและการเรียนรูแบบ
รวมมือโดยการรวมงานอยางรวมรูสึกระหวางผูปกครองและครู มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
1. การศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเพื่อสรางรูปแบบเชิงประสบการณและการ
เรียนรูแบบรวมมือโดยการรวมงานอยางรวมรูสึกระหวางผูปกครองและครูเพื่อเสริมสรางทักษะชีวติ
เด็กปฐมวัย
2. การสรางรูปแบบการเรียนการสอนเชิงประสบการณและการเรียนรูแ บบ
รวมมือโดยการรวมงานอยางรวมรูสึกระหวางผูปกครองและครูเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตเด็ก
ปฐมวัย
3. การสรางเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอนเชิงประสบการณและการ
เรียนรูแบบรวมมือโดยการรวมงานอยางรวมรูสึกระหวางผูปกครองและครูเพื่อเสริมสรางทักษะชีวติ
เด็กปฐมวัย
4. การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนและเอกสารประกอบ
รูปแบบการเรียนการสอนเชิงประสบการณและการเรียนรูแบบรวมมือโดยการรวมงานอยางรวม
รูสึกระหวางผูป กครองและครูเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย
5. การปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอนและเอกสารประกอบรูปแบบการ
เรียนการสอนเชิงประสบการณและการเรียนรูแบบรวมมือโดยการรวมงานอยางรวมรูสึกระหวาง
ผูปกครองและครู เพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย
ตอนที่ 2 การทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนและเอกสารประกอบรูปแบบการเรียน
การสอนเชิงประสบการณและการเรียนรูแบบรวมมือโดยการรวมงานอยางรวมรูสึกระหวาง
ผูปกครองและครู เพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย ประกอบดวย
ขั้นที่ 1 การเตรียมการกอนการทดลอง
ขั้นที่ 2 การดําเนินการทดลอง
ขั้นที่ 3 การรวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลการทดลอง
ตอนที่ 3 การประเมินผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนและเอกสารประกอบ
รูปแบบการเรียนการสอนเชิงประสบการณและการเรียนรูแบบรวมมือโดยการรวมงานอยางรวม
รูสึกระหวางผูป กครองและครู เพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย

12

13
นิยามศัพทเฉพาะ
การเรียนการสอนเชิงประสบการณและการเรียนรูแ บบรวมมือ หมายถึง
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัยที่ผูเรียนสรุปความรูดวยการสืบสอบ
แบบกลุมจากประสบการณจริงรวมกับเพือ่ นหรือผูใหญ โดยกําหนดเปาหมาย ทํางาน ทบทวน
ความคิด สรุปขอความรู นําไปประยุกตใชดวยตนเอง ตามแนวคิดการเรียนรูเชิงประสบการณและ
การเรียนรูแบบรวมมือ ซึง่ มีกระบวนการดังนี้ 1) การเตรียมการกอนรับประสบการณ 2) การไดรับ
ประสบการณจริง 3) การทบทวนความคิด 4) การสรุปขอความรู 5) การนําไปปฏิบัติ
การรวมงานอยางรวมรูสกึ ระหวางผูปกครองและครู หมายถึง กระบวนการรวมงาน
กันของผูปกครองและครูแบบหุนสวนอยางเทาเทียมดวยความสมัครใจ รับรูและเขาใจเงื่อนไขของ
แตละฝาย และมีการตอบสนองดวยการแสดงออกที่เหมาะสม โดยมีจดุ มุงหมายเพื่อสรางเสริม
ทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ การสรางกลุม ของผูปกครองและครู
การปฏิบัติของผูปกครองและครู และการประเมินผลการปฏิบัติ
รูปแบบการเรียนการสอนเชิงประสบการณและการเรียนรูแบบรวมมือโดยการ
รวมงานอยางรวมรูส ึกระหวางผูปกครองและครู หมายถึง แบบแผนในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เด็กสรุปความรูดวยการสืบสอบแบบกลุมจากประสบการณจริงผานแหลงเรียนรูใน
ชุมชนรวมกับเพื่อนหรือผูใหญ มีการกําหนดเปาหมาย ทํางาน ทบทวนความคิด สรุปขอความรู
นําไปประยุกตใชดวยตนเอง ในชวงกิจกรรมเสริมประสบการณและกิจกรรมสรางสรรคตามตาราง
กิจกรรมประจําวัน โดยการสนับสนุนของผูป กครองและครูที่มีการรวมงานกันแบบหุนสวนอยางเทา
เทียมดวยความสมัครใจ หลังการเตรียมการกอนปฏิบัตกิ ารสอนดวยการพัฒนาการรวมงานอยาง
รวมรูสึกระหวางผูปกครองและครูในการจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะชีวิตเด็กปฐมวัยดานการ
ตัดสินใจ การแกปญหา การสื่อสาร และการจัดการกับอารมณ
รูปแบบการเรียนการสอนปกติ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน ซึ่งพัฒนาตามแนวทางคูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546 ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ เปนแบบแผนที่ผูเรียนจะไดรับการเตรียม
และกระตุนความสนใจ กอนการจัดกิจกรรมหลากหลาย ไดแก การสนทนา ซักถาม อภิปราย การ
เลานิทาน การสาธิต การศึกษานอกสถานที่ การทดลอง การเลนบทบาทสมมติ แลวจึงสรุปสิ่ง
ตางๆ ที่เรียนไปทั้งหมด ในชวงกิจกรรมเสริมประสบการณ และทํากิจกรรมศิลปศึกษาในกิจกรรม
สรางสรรค โดยครูและผูปกครองมีการแลกเปลี่ยนขอมูล ทําความเขาใจพัฒนาการและการเรียนรู
ของเด็ก ชวยกันพัฒนาเด็กใหบรรลุเปาหมายที่ตองการรวมกัน
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ทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงความสามารถในการจัดการความ
ตองการและสิง่ ตาง ๆ ในชีวติ ประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ ประเมินจากความสามารถดานการ
ตัดสินใจ การแกปญหา การสื่อสารและการจัดการกับอารมณตามระดับพัฒนาการของเด็กวัย
4 ขวบ
การตัดสินใจ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงความสามารถในการเลือกทางเลือกที่มี
อยูหลายทางเลือก โดยการเลือกทางเลือกที่เหมาะสมทีส่ ุดเพียงทางเดียว โดยประเมินจากการบอก
ทางเลือกกอนการตัดสินใจ การคาดการณผลที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากการตัดสินใจแลวระบุ
ทางเลือก และการประเมินผลการตัดสินใจ
การแกปญหา หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงความสามารถในการหาคําตอบหรือ
แนวทางปฏิบัติเพื่อคลี่คลายความขัดแยง ขอสงสัย คําถาม สิง่ ที่ไมตรงกับความตองการ ใหบรรลุ
จุดมุงหมายอยางเหมาะสม โดยประเมินจากการระบุปญ
 หา การวางแผนแกปญหา และการ
กระทําเพื่อคลีค่ ลายปญหา
การสื่อสาร หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงความสามารถในการรับสาร และสงสาร
ทั้งที่เปนภาษาพูดและภาษาทาทางไดอยางเหมาะสม โดยประเมินจากการรับฟงผูอนื่
การแสดงออกเพื่อสงสารกับผูอื่น และการนําเสนอ
การจัดการกับอารมณ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงความสามารถในการรูจัก
เขาใจและแสดงอารมณของตนเองอยางเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณ เปนไปตามวัย โดย
ประเมินจากการรูจักอารมณ การเขาใจอารมณ และการแสดงอารมณสอดคลองกับสถานการณ
อยางเหมาะสม
ผูปกครอง หมายถึง บุคคลที่ทาํ หนาทีห่ ลักในการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่บา นและเปน
ผูรับผิดชอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับเด็กรวมกับทางโรงเรียน หรือบุคคลที่รวมอบรมเลี้ยงดูเด็กที่
บานและไดรับมอบหมายจากผูอบรมเลี้ยงดูหลักใหทําหนาที่แทน
เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กวัย 4-5 ขวบ ที่เรียนอยูในชัน้ อนุบาลปที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั จากการวิจยั
1. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลสามารถใชรูปแบบการเรียนการสอน
เชิงประสบการณและการเรียนรูแบบรวมมือโดยการรวมงานอยางรวมรูสึกระหวางผูปกครองและ
ครูเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย
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2. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลสามารถประยุกตใชรูปแบบการเรียน
การสอนเชิงประสบการณและการเรียนรูแบบรวมมือโดยการรวมงานอยางรวมรูสึกระหวาง
ผูปกครองและครูเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย เพื่อสงเสริมพัฒนาการดานอื่นๆ
3. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลหรือผูปกครองสามารถนําเครื่องมือใน
การวัดทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย ไปใชเพื่อประเมินความสามารถของเด็กปฐมวัยดานการตัดสินใจ
การแกปญหา การสื่อสารและการจัดการกับอารมณ
4. หนวยงานและองคกรตางๆ สามารถนําเครื่องมือวัดความรวมรูสึกไปใชเพื่อประเมิน
ความสามารถในการรับรูและการตอบสนองอยางเหมาะสมของผูรวมงานเพื่อนําผลที่ไดไปพัฒนา
บุคลากรตอไป
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนพืน้ ฐานงานวิจัย ดังนี้
1. การออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
1.1 ความหมายและองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
1.2 การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน
2. ทักษะชีวิต
2.1 ความสําคัญ ความหมาย และองคประกอบของทักษะชีวิต
2.2 หลักการสอนและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
2.3 ทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย
2.3.1 การตัดสินใจ
2.3.2 การแกปญหา
2.3.3 การสื่อสาร
2.3.4 การจัดการกับอารมณ
3. การเรียนรูเชิงประสบการณและการเรียนรูแ บบรวมมือ
3.1 ความเปนมาและความสําคัญของการเรียนรูเชิงประสบการณ
3.2 มาตรวัดการมีประสบการณ
3.3 วงจรการเรียนรูเชิงประสบการณ
3.4 องคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมือ
3.5 ประเภทของการเรียนรูแบบรวมมือ
4. การรวมงานระหวางครอบครัวและโรงเรียน
4.1 การทํางานรวมกับผูปกครอง
4.2 การรวมงาน
5. ความรวมรูสึก
5.1 ความหมายของความรวมรูส ึก
5.2 การพัฒนาความรวมรูสึก
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวของ
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การออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
1. ความหมายและองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
ทิศนา แขมมณี (2545) อธิบายวา รูปแบบเปนรูปธรรมของความคิดที่เปนนามธรรม ซึ่ง
บุคคลแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน เปนคําอธิบาย เปนแผนผัง ไดอะแกรม หรือ
แผนภาพ เพื่อชวยใหตนเองและบุคคลอื่นสามารถเขาใจไดชัดเจนขึ้น ซึ่งสอดคลองกับที่ เยาวดี
รางชัยกุล วิบลู ยศรี (2546) ใหความหมายวาเปนวิธีการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งไดถา ยทอดความคิด
ความเขาใจ ตลอดทั้งจินตนาการที่มีตอปรากฏการณหรือเรื่องราวใด ๆ ใหปรากฏ โดยใชการสื่อสาร
ในลักษณะตาง ๆ เชน ภาพวาด ภาพเหมือน แผนภูมิ แผนผังตอเนื่อง หรือสมการทางคณิตศาสตร
ใหสามารถเขาใจไดงายและในขณะเดียวกันก็สามารถนําเสนอเรื่องราวหรือประเด็นตาง ๆ ไดอยาง
กระชับภายใตหลักการอยางมีระบบ
รูปแบบเปนเครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใชในการสืบสอบหาคําตอบ ความรู ความเขาใจ
ในปรากฏการณทั้งหลาย ปกติในการศึกษาวิจยั เรื่องใดๆก็ตาม ผูศึกษาจะตองตัง้ คําถามที่ตองการ
คําตอบ ซึ่งในกระบวนการวิจัยจะมีการตั้งสมมติฐานหรือชุดของสมมติฐานขึ้นมา ซึง่ ก็คือคําตอบที่
คาดคะเนไวลว งหนา สมมติฐานเหลานี้มกั ไดมาจากขอความรูห รือขอคนพบที่ผานมาหรืออาจจะ
เกิดจากประสบการณหรือการหยัง่ รู (Intuition) ของผูศึกษาวิจยั หรืออาจจะเกิดจากทฤษฎีหลักการ
ตางๆ สมมติฐานเปนขอความที่บงบอกถึงความสัมพันธระหวางองศประกอบหรือตัวแปรตางๆของ
เรื่อง/สถานการณปญหานัน้ ๆ ซึ่งจะยังคงเปนเพียงเครื่องมือในการแสวงหาคําตอบเทานั้นจนกวาจะ
ไดรับการนําไปพิสูจนทดสอบ หากสมมติฐานเปนจริง ขอความนั้นก็จะสามารถนําไปใชในการ
ทํานาย หรืออธิบายปรากฏการณนนั้ ๆได รูปแบบเชนเดียวกันกับสมมติฐานที่บุคคลอาจสรางขึน้
จากความคิด ประสบการณ การใชอุปมาอุปไมย หรือจากทฤษฎีและหลักการตางๆได แตรูปแบบ
ไมใชทฤษฎี
Keeves (1997 อางถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2545) กลาววา รูปแบบโดยทั่วไปจะตองมี
องคประกอบที่สําคัญดังนี้
1. รูปแบบจะตองนําไปสูการทํานาย (Prediction) ผลทีต่ ามมา ซึ่งสามารถพิสจู น ทดสอบ
ได กลาวคือ สามารถนําไปสรางเครื่องมือเพื่อไปพิสูจนทดสอบได
2. โครงสรางของรูปแบบจะตองประกอบดวยความสัมพันธเชิงสาเหตุ
(Causal relationship) ซึ่งสามารถใชอธิบายปรากฏการณหรือเรื่องนัน้ ได
3. รูปแบบจะตองสามารถชวยสรางจินตนาการ (Imagination) ความคิดรวบยอด
(Concept) และความสัมพันธ (Interrelations) รวมทั้งชวยขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู
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4. รูปแบบควรจะประกอบดวยความสัมพันธเชิงโครงสราง (Structural reletioships)
มากกวา ความสัมพันธเชิงเชื่อมโยง (Associative reletionship)
รูปแบบทางดานศึกษาศาสตร มักจะเปนรูปแบบเชิงสาเหตุ และการใชคําวารูปแบบการ
เรียนการสอนมีความหมายในลักษณะเดียวกันกับระบบการเรียนการสอน หากพิจารณาตามนัย
ของคุณสมบัติอันเปนองคประกอบสําคัญ กลาวคือ เปนลักษณะของการเรียนการสอนที่จัดขึน้
อยางเปนระบบระเบียบทางปรัชญา ทฤษฎี หลักการ หรือความเชื่อตางๆ โดยมีความครอบคลุม
องคประกอบที่สําคัญๆของระบบนั้น และไดรับการยอมรับหรือพิสูจน ทดสอบ ถึงประสิทธิภาพของ
ระบบนั้นๆมาแลว แตตามความนิยมแลว นักการศึกษาโดยทั่วไป นิยมใชคําวา “ระบบ” ใน
ความหมายทีเ่ ปนระบบใหญ ครอบคลุมองคประกอบที่สาํ คัญๆ ของการศึกษาหรือการเรียนการ
สอนในภาพรวมและนิยมใชคําวา “รูปแบบ” กับระบบทีย่ อยกวา โดยเฉพาะกับ “วิธกี ารสอน”
นั่นเอง
ดวยเหตุดงั กลาวจึงสามารถใหคํานิยามไดวา “รูปแบบการเรียนการสอน คือ สภาพ
ลักษณะของการเรียนการสอนที่ครอบคลุมองคประกอบสําคัญ ซึ่งไดรับการจัดไวอยางเปนระเบียบ
ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อตางๆ โดยประกอบดวย กระบวนการ
หรือขั้นตอนสําคัญในการเรียนการสอน รวมทัง้ วิธีสอนและเทคนิคการสอนตางๆที่สามารถชวยให
สภาพการเรียนการสอนนัน้ เปนไปตามทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดทีย่ ึดถือและไดรับการพิสูจน
ทดสอบ หรือยอมรับวามีประสิทธิภาพ สามารถเปนแบบแผนในการเรียนการสอนใหบรรลุ
วัตถุประสงคเฉพาะของรูปแบบนั้นๆ” ดังนั้น รูปแบบการเรียนการสอนจึงจําเปนตองมี
องคประกอบสําคัญๆดังนี้
ก. มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อทีเ่ ปนพืน้ ฐานหรือเปนหลัก
ของรูปแบบการสอนนัน้ ๆ
ข. มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับหลักการทีย่ ึดถือ
ค. มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบ
ของระบบใหสามารถนําผูเ รียนไปสูเปาหมายของระบบหรือกระบวนการนั้นๆ
ง. มีการอธิบายหรือใหขอมูลเกี่ยวกับวิธีการสอนและเทคนิคการสอนตางๆ อันจะ
ชวยใหกระบวนการเรียนการสอนนัน้ ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
รูปแบบการเรียนการสอนจะตองสามารถทํานายผลที่จะเกิดตามมาไดและมีศักยภาพใน
การสรางความคิดรวบยอดและความสัมพันธใหมๆได
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2. การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน
Joyce and Weil (1986) เสนอหลักการสําคัญของการพัฒนารูปแบบการสอน ดังนี้
1) การสรางรูปแบบการสอนควรมีทฤษฎีรองรับ เชน ทฤษฎีดานจิตวิทยาการ
เรียนรู เปนตน
2) เมื่อพัฒนารูปแบบการสอนแลว กอนนําไปใชอยางแพรหลาย ตองมีการวิจยั
เพื่อทดสอบทฤษฎี และตรวจสอบคุณภาพในเชิงการใชในสถานการณจริงและนําขอคนพบมา
ปรับปรุงแกไข
3) การพัฒนารูปแบบอาจออกแบบใหใชไดอยางกวางขวางหรือเพื่อวัตถุประสงค
เฉพาะอยางใดอยางหนึง่ ก็ได
4) การพัฒนารูปแบบการสอน จะมีจุดมุงหมายหลักทีถ่ อื เปนตัวตั้งในการพิจารณา
เลือกรูปแบบไปใช กลาวคือ ถาผูใชนาํ รูปแบบการสอนไปใชตรงกับจุดมุงหมายหลัก จะทําใหเกิดผล
สูงสุดแตก็สามารถนํารูปแบบไปประยุกตใชในสถานการณอื่นๆ ถาเห็นวาเหมาะสม
Madhumita and Kumar (อางถึงใน จรีลักษณ จิรวิบูลย, 2545) อธิบายถึงขอควรปฏิบัติใน
การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียน การสอนใหมปี ระสิทธิภาพไวดังนี้
1) การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอนตองเริ่มจากวัตถุประสงคและ
เนนวัตถุประสงคอยูตลอดตั้งแตการวางแผนไปจนถึงการประเมินผล การสื่อสารเรื่องวัตถุประสงค
กับผูเรียนทั้งทางตรงและทางออมจะทําใหผูเรียนไดเตรียมตัวเพื่อกระบวนการเรียนการสอน
ตลอดจนการประเมินผล
2) สรางขอบขายหรือคุณลักษณะเกี่ยวกับผูเรียนและความคาดหมายของผูเรียน
กอนการสอน ในเหตุการณทั้งหลายของการเรียนรู ควรออกแบบใหสอดคลองกับความสามารถ
โครงสรางการเรียนรูและความคาดหมายของผูเรียน
3) จัดระดับการสอนใหสอดคลองกับการรับรูของผูเรียน เปนสิ่งจําเปนที่จะตอง
จัดระบบของเนื้อหาความรูดานมโนทัศน หลักการและอืน่ ๆ ใหเปนไปตามลําดับที่สอดคลองกับ
ระดับกระบวนการทางสมองของผูเรียนและใหเอื้อตอกระบวนการสมดุลของปญญาทัง้ ดานการซึม
ซับ การปรับโครงสราง และการปรับตัว
4) ใหแรงจูงใจผูเรียนโดยการแนะนําเนื้อหาความรูที่สอดคลองกับความสําคัญ
และประโยชนในอนาคต ความตองการของผูเรียนทัง้ ความตองการในปจจุบันและความตองการ
สําหรับอนาคต
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5) ใหความคิดรวบยอดหรือมโนทัศนกอนการเรียน เพือ่ เปนการอธิบายเชื่อมโยงสิง่
ที่เรียนมาแลวในอดีตและในการกระตุนการใชกลยุทธดา นการเขารหัสของผูเรียนไดอยางดี
6) แยกกิจกรรมการเรียนรูทซี่ ับซอนออกเปนหนวยเล็กๆ ใหการเรียนรูแตละหนวย
ยอยนัน้ ประสบความสําเร็จเปนลําดับขั้นไป ควรจัดกิจกรรมจากเรื่องงายไปสูเรื่องยาก หรือจากเรื่อง
ที่เปนรูปธรรมสูนามธรรม
7) ใชวิธีการตางๆ ของการจัดรูปแบบความคิดเพื่อสงเสริมระบบการรับรูใหแก
ผูเรียน
8) จัดสารสนเทศที่สลับซับซอนใหอยูในโครงสรางที่งา ยตอการจํา จัดเนื้อหาขอมูล
ความรูในลักษณะของตัวชี้นาํ รูปแบบความคิด การอธิบายดวยภาพ การกําหนดสัญลักษณเพื่อ
ชวยจํา และอืน่ ๆ ใหเชื่อมโยงกับการเรียนรูเดิมที่มีอยูจะชวยในการขยายการเรียนรู การระลึกไดและ
การจํา
9) เชื่อมโยงสิง่ เราใหม เหตุการณที่เปนไปในทางบวกกับกิจกรรมการเรียนการสอน
จะทําใหการเรียนรูนนั้ งายขึน้ ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยวิธกี ารนี้ไดอกี ดวยตนเอง
10) การสอนทีม่ ีกิจกรรมทีห่ ลากหลายจะทําใหผูเรียนมีความตั้งใจอยูเ สมอ
11) ควรมีการประเมินความเขาใจผูเรียนและมีปฏิสัมพันธกับผูเรียนโดยการถาม
ตอบระหวางการสอน
12) ใหเวลาผูเ รียนอยางเพียงพอสําหรับกระบวนการทางปญญา
13) สรางบรรยากาศใหสง เสริมการเรียนรู
14) ใหการเรียนรูแบบรูแจงกับกิจกรรมการเรียนที่คอนขางยาก
15) พัฒนาความสามารถทางสมองในระดับสูงโดยใหผเู รียนมีสวนรวมมีการ
โตตอบสนทนาปญหาในการเรียน
16) พัฒนาทักษะดานการรูคดิ ของผูเรียน
17) ใชวิธีการเสริมแรงตามอัตราสวนที่ไมแนนอนเพื่อเพิม่ ความสนใจของผูเรียนให
มีอยูเปนเวลานาน
18) ใหผูเรียนมีการวางแผนและฝกปฏิบัติ การฝกปฏิบัตขิ องผูเรียนจะชวยให
ผูเรียนไดเรียนผานการใชประสาทสัมผัสตางๆ และผานกิจกรรมตางๆ ที่มีความหมายซึ่งจะเปนการ
เพิ่มพูนและถายโยงการเรียนรู
19) ควรมีการใหขอมูลยอนกลับอยางทันทีทนั ใดตอการตอบสนองของผูเรียน
20) มีการเตรียมแบบฝกหัดใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง
21) ควรมีการสรุปจุดเดนที่สาํ คัญเชื่อมโยงไปยังการเรียนในปจจุบันสูก ารเรียนใน
อนาคตอาจทําไดโดยการใหมโนทัศนไวลว งหนา และมีการคาดหวังสิง่ ที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียนไว
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การออกแบบและพัฒนาการสอนนัน้ มีนกั การศึกษาเสนอรูปแบบของการออกแบบและ
พัฒนาการเรียนการสอนไวหลายทาน สําหรับการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนที่ผวู ิจัยได
ศึกษามีดงั นี้
รูปแบบการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนของ Knirk and Gustafson’s
Synthesized Model (1986)

กําหนดความรูพื้นฐานของผูเรียน

ระบุปญหา

ใหรายละเอียดกลยุทธการสอน

จัดระเบียบการจัดการ

ใหรายละเอียดกลยุทธการสอน

ระบุจุดประสงคทั่วไปของการสอน

ระบุรายชื่อสื่อ

การกําหนด

การออกแบบ

ผลการวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือ

การเลือกหรือพัฒนาเครื่องมือ

การนําไปทดลองใช

ปรับปรุงวัสดุ

การพัฒนา

แผนภูมิที่ 1

รูปแบบการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนของ Knirk and Gustafson
(Knirk and Gustafson, 1986)
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การพัฒนาการเรียนการสอนของ Knirk and Gustafson (1986) ประกอบดวย
องคประกอบหลัก 3 องคประกอบ คือ การกําหนดปญหา การออกแบบ และการพัฒนา
องคประกอบที่ 1 การกําหนดปญหาเริ่มดวยการระบุปญ
 หาหรือสิ่งทีต่ องการแลวกําหนดพฤติกรรม
ของผูเรียนและจุดประสงคทวั่ ไปของการสอน จากนั้นจึงจัดระเบียบการจัดการซึ่งจะเขาสูขั้นตอน
ของการออกแบบซึ่งเปนองคประกอบที่ 2 โดยเริ่มที่การกําหนดวัตถุประสงคของการสอน กําหนด
รายละเอียดของกลยุทธที่จะใชในการสอน กําหนดรายละเอียดของสือ่ ที่ใช จากนั้นเขาสูขั้นตอนของ
องคประกอบที่ 3 คือการพัฒนาซึง่ เริ่มดวยการคัดเลือกหรือพัฒนาเครื่องมือที่จะนําไปใชในการ
ทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน โดยพิจารณาจากผลของการวิเคราะหเครื่องมือหรือผลของการ
ปรับปรุงเครื่องมือ จากนั้นจึงนําไปทดลองใช ซึ่งเปนขั้นตอนสุดทายขององคประกอบในการ
ออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน
รูปแบบการออกแบบและพัฒนาการสอนของ Leslin, Pollock and Reiguluth (1992)
เปนรูปแบบการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนที่ประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก คือ การ
วิเคราะหความตองการ การเลือกและจัดลําดับเนื้อหา การพัฒนาบทเรียนและการประเมินผลการ
สอน
การวิเคราะหความตองการ ประกอบดวย การวิเคราะหปญหาและการวิเคราะหขอบขาย
ของปญหาตลอดจนความตองการในการจัดการเรียนการสอน
การเลือกและจัดลําดับเนื้อหา ประกอบดวย การวิเคราะหงานและการจัดลําดับของงานวา
ในการจัดการเรียนการสอนนัน้ ควรจะนําสาระใดไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนอันดับแรก
สาระใดควรจะนําไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในอันดับตอไป
การพัฒนาบทเรียน ประกอบดวย การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนและการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนทีจ่ ะใชในการสอนแตละครั้ง แลวจึงทดลองใชรูปแบบที่ไดออกแบบไว
การประเมินผลการสอน เปนขั้นตอนสําคัญที่ทาํ หลังจากไดทดลองใชรูปแบบการเรียนการ
สอนทีพ่ ัฒนาขึ้น เพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนทีไ่ ดพัฒนาขึน้
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การวิเคราะหความตองการ

การเลือกและการจัดลําดับเนื้อหา

การพัฒนาบทเรียน

การประเมินผลการสอน

ขั้นที่ 1
วิเคราะหปญหา

ขั้นที่ 3
วิเคราะหและจัดลําดับงาน

ขั้นที่ 5
ระบุเหตุการณและกิจกรรมการสอน

ขั้นที่ 7
ประเมินผลการสอน

ขั้นที่ 2
วิเคราะหขอบขาย

ขั้นที่ 4
วิเคราะหและจัดลําดับเนื้อหา

ขั้นที่ 6
ดําเนินการออกแบบสารที่มปี ฏิสัมพันธ

แผนภูมิที่ 2

รูปแบบการออกแบบและพัฒนาการสอนของ Leslin, Pollock and Reiguluth (Leslin Pollock and Reiguluth, 1992)
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ดังนัน้ หลักการสําคัญของการพัฒนารูปแบบการสอนคือ การมีทฤษฎีรองรับ มีการวิจัยเพื่อ
ทดสอบทฤษฎี และตรวจสอบคุณภาพในเชิงการใชในสถานการณจริงและนําขอคนพบมาปรับปรุง
แกไข และมีการกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน โดยการออกแบบนั้นจะตองประกอบดวยการ
วิเคราะหความตองการ การเลือกและการจัดลําดับเนื้อหา การพัฒนาบทเรียน และการประเมินผล
การสอน
ทักษะชีวิต
1. ความสําคัญ ความหมาย และองคประกอบของทักษะชีวิต
ทักษะชีวิตเปนองคความรูทสี่ ําคัญที่เกีย่ วของกับการดํารงชีวิตในฐานะมนุษย การพัฒนา
ทักษะชีวิต เปนสิ่งที่มนุษยจาํ เปนตองพัฒนาอยางเปนกระบวนการตอเนื่อง และสม่าํ เสมอจนตลอด
ชีวิต เพื่อใหเกิดความสามารถในการดํารงชีวิตไดอยางเปนสุข และมีคณ
ุ คาทั้งตอตนเองตอผูอื่น ตอ
ชุมชน ตอสังคมที่เริ่มตนจากครอบครัวจนตลอดถึงสังคมโลก (Rosen, 2003) การพัฒนาทักษะชีวติ
โดยเริ่มตนจากขั้นพืน้ ฐานของชีวิตในวัยเด็กอยางถูกตองเหมาะสม และสอดคลองกับวัฒนธรรม
คุณธรรมพื้นฐานของแตละชุมชน สามารถสรางภูมิคุมกันใหเด็กไดเติบโตอยางมีลักษณะทีพ่ ึง
ประสงคทงั้ ในดานความคิด จิตใจ(อารมณ) และสังคม จนสามารถพัฒนาความสามารถที่มีอยูใน
ตนเอง เชน ทักษะการรูจักตนเอง ทักษะการแสวงหาและใชขอมูล ทักษะความคิด ทักษะการ
ตัดสินใจ แกปญ
 หา ทักษะการจัดการ ทักษะการปรับตัว ทักษะการสือ่ สารและสรางความสัมพันธ
กับผูอื่น ทักษะการทํางานเปนทีม เปนตน (วนิดา ขาวมงคล เอกแสงศรี, 2546) แกนแทของการ
เรียนรูทกั ษะชีวิต คือ การยึดเอาชีวิตเปนศูนยกลางหรือเปนตัวตั้งในการเรียนรูเพื่อใหเกิด
ความสามารถในการสรางอุปนิสัยที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตใหดาํ เนินไปอยางเต็มศักยภาพของ
ตนเอง ทําใหชวี ิตเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องไปตลอดชีวิต การเรียนรูทักษะชีวิตจึงเปน
องคประกอบที่สําคัญของการเรียนรูในโลกยุคปจจุบนั ในอดีตโรงเรียนเคยเปนแหลงสําคัญที่สุดใน
การเรียนรู โดยมีครอบครัว ชุมชน ทองถิน่ เปนสภาพแวดลอมที่สนับสนุนการเรียนรูทักษะการ
ดํารงชีวิตดวยตนเองและจากบุคคลอื่น ในปจจุบันโลกแหงการเรียนรูขยายตัวกวางขวางขึ้น
(ชัยอนันต สมุทวณิช, 2539)
ทักษะชีวิต ทักษะการดํารงชีวิต ทักษะการรูชีวิต และทักษะการดําเนินชีวิต เปน
ความหมายทีส่ อดคลองตรงกับคําวา Life skills ซึง่ องคการอนามัยโลกเปนผูบัญญัติศัพทนี้ขนึ้
รวมทัง้ ใหความหมายขององคประกอบของความสามารถดานนี้ดวยวา “เปนความสามารถของ
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บุคคลดานสังคมและจิตวิทยา (Psychosocial competence) นัน่ คือ ความสามารถของบุคคลใน
การจัดการอยางมีประสิทธิภาพกับความตองการและสิง่ ทาทายตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน สามารถที่
จะรักษาสภาพจิตใจที่สมบูรณ รูจักแสดงพฤติกรรมทีเ่ หมาะสมเมื่อมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น หรือใน
สภาพแวดลอมตาง ๆ ของวัฒนธรรมนั้น ๆ” ( World Health Organization,1999) องคการอนามัย
โลกไดกําหนดองคประกอบสําคัญของทักษะชีวิตไว 10 ประการคือ
1. การตัดสินใจ (Decision making) เปนความสามารถในการระบุทางเลือก วิเคราะห
ขอดีขอเสียของทางเลือก ประเมินทางเลือก ตัดสินใจเลือกอยางเหมาะสม
2. การแกปญหา (Problem solving) เปนความสามารถในการรับรูปญหา สาเหตุของ
ปญหา หาแนวทางการแกปญ
 หา วิเคราะหขอดีขอเสีย และลงมือแกปญหาไดอยาง
เหมาะสม
3. การคิดวิเคราะห (Critical thinking) เปนความสามารถที่จะวิเคราะห แยกแยะขอมูล
ขาวสาร ปญหาและสถานการณตางๆ รอบตัว
4. การคิดสรางสรรค (Creative thinking) เปนความสามารถในการคิดออกไปอยาง
กวางขวางโดยไมยึดติดอยูในกรอบ
5. การสื่อสารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (Effective communication) เปนความสามารถในการใช
คําพูดและภาษาทาทางเพื่อสื่อสารความรูส ึกนึกคิดของตนเอง และรับรูความรูสึกนึก
คิดของอีกฝายหนึ่ง ทัง้ การแสดงความตองการ ความชื่นชม และการปฏิเสธ
6. มนุษยสัมพันธ (Interpersonal relationship) เปนความสามารถในการสรางสัมพันธ
ภาพกับผูอนื่
7. การตระหนักรูใ นตน (Self awareness) เปนความสามารถในการคนหาและเขาใจใน
จุดดี จุดดอยของตนเองและความแตกตางที่บุคคลมีกับบุคคลอื่น ไมวา จะในแง
ความสามารถ เพศ วัย ระดับการศึกษา ศาสนา สีผวิ ทองถิน่ สุขภาพ
8. ความเห็นใจผูอ ื่น (Empathy) เปนความสามารถในการเขาใจความรูสกึ และเห็นอกเห็น
ใจบุคคลที่แตกตางจากตนเอง ไมวา เรื่องเพศ วัย ระดับการศึกษา ศาสนา สีผิว สุขภาพ
หรือ ถิน่ ที่อยูอาศัย
9. การเผชิญกับอารมณตาง ๆ (Coping with emotion) เปนความสามารถในการประเมิน
อารมณ รูเทาทันอารมณวา มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของตน เลือกใชวิธกี ารจัดการกับ
อารมณที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม
10. การเผชิญกับผูสรางความกดดัน (Coping with stressors) เปนความสามารถที่จะรู
สาเหตุของความเครียด เรียนรูวิธกี ารควบคุมระดับของความเครียด รูว ิธีผอนคลายและ
หลีกเลี่ยงสาเหตุพรองทั้งเบีย่ งเบนพฤติกรรมไปในทางทีพ่ ึงประสงค
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Darden, Gazda, and Ginter (1996) ใหนิยามของทักษะชีวิตวา “เปนทักษะและองค
ความรู ซึง่ เปนสวนของทักษะทางวิชาการและทักษะที่จาํ เปนในการดํารงชีวิตอยูอยางมีความสุข
ประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ การระบุเปาหมายของชีวิต การแกปญ
 หาและการตัดสินใจ
มนุษยสัมพันธ และการรักษาสุขภาพรางกาย
Clauer (2002) กลาววา ทักษะเปนความสามารถที่ไดเรียนรูที่จะทําบางสิง่ บางอยางได
อยางดี ทักษะชีวิตเปนความสามารถสวนบุคคลที่สามารถเรียนรูวา อะไรที่จะชวยใหตนเองประสบ
ความสําเร็จในการมีชีวิตอยูอยางพึงพอใจ
Junge, Manglallan and Raskauskas (2003) ใหคําจํากัดความของทักษะชีวิตวา “เปน
ความสามารถ ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมที่บุคคลจะตองเรียนรูเพีอ่ ความสําเร็จในสังคม ทักษะ
ชีวิตทําใหบุคคลสามารถปรับตัวและดํารงชีวิตอยางเหมาะสมในขณะที่อยูท ี่บาน โรงเรียน ทีท่ าํ งาน
และบริบทอื่น ๆ ที่ตองเผชิญ เปนเครื่องมือที่แตละบุคคลตองใชในการรับรูและตอบสนองกับ
สถานการณในชีวิต เพื่อใหบรรลุเปาหมายในชีวิตของแตละบุคคล”
วีระ นิยมวัน (2547) ไดแบงทักษะชีวิตซึง่ เปนเปาหมายในการพัฒนาคนออกเปน 3 กลุม
พิสัย 9 องคประกอบดังนี้
ทักษะพิสยั (การกระทํา) ประกอบดวย
1) มีการสื่อสาร และสัมพันธภาพ (จากการรวมคิด)
2) มีการตัดสินใจ แกปญหาเอง
3) มีการจัดการกับอารมณ (จากการโตแยง)
จิตพิสัย (จิต) ประกอบดวย
4) ตระหนักตน (จากการวิเคราะห)
5) เห็นใจผูอนื่ (จากการเรียนรูป ระสบการณกันและกัน)
6) ภูมิใจตนเอง (จากการเสนอ และเลือกรวมกัน)
พุทธพิสัย (วุฒิภาวะ) ประกอบดวย
7) รับผิดชอบตอผูอื่น (จากการยอมรับขอวิจารณ)
8) มีความคิดสรางสรรค (จากการวิเคราะห เลือกดวยกัน)
9) มีความคิดวิเคราะห แบบรวบยอด (จากการเรียนรูผูอื่น)
วนิดา ขาวมงคล เอกแสงศรี (2546) ใหความหมายของทักษะชีวิตไวดงั นี้
1) ความสามารถของมนุษยที่มีติดตัวมาแตกําเนิด
2) ความสามารถที่มนุษยสามารถเรียนรูจ ากตนเองและผูอื่น ซึง่ รวมถึงสภาพแวดลอม
ทั้งทางธรรมชาติและทางสังคมที่มนุษยเปนผูสรางขึน้

26

27
3) ความสามารถที่ประกอบดวยความรู เจตคติ และทักษะการจัดการชีวิตของตนเอง
กับปญหาสภาพแวดลอมตาง ๆ ได
4) ความสามารถที่มนุษยควรจะพัฒนาไดจนบรรลุจุดสูงสุดในชีวิต คือ ความเปน
มนุษยที่สมบูรณตามศักยภาพของแตละบุคคล
มูลนิธิเด็ก (ม.ป.ป.) ใหความหมายทักษะชีวิตวาเปนความสามารถที่จะอยูในสังคมไดอยาง
มีความสุข เปนสิ่งที่ตองไดรับการสั่งสอนมาตั้งแตตน พอแมมีหนามีหนาที่ตอการสอนใหเด็กมี
ทักษะของชีวติ ที่สําคัญ 5 ประการ ดังนี้
1) ทักษะในการใชความคิด มี”วิจารณญาณ” กอนที่จะตัดสินใจเชื่อหรือไมเชื่อ โดย
การรูจักนําขอมูล ขาวสารมาวิเคราะหดวยเหตุและผล
2) ทักษะในการหาความรู “วิชาชีพ” รูจักการเรียนรูห าประสบการณในการศึกษา
วิชาชีพในอนาคต ทั้งจากการอานหนังสือ ดูโทรทัศน ฟงขาวใหทันตอเหตุการณ
3) ทักษะในการ”วิเคราะหคน” รูจักอานนิสัยใจคอ ไมประมาทในการคบหาสมาคมกับ
บุคคล รูจักหยุดคิดพิจารณาเหตุผลมาวิเคราะหพฤติกรรม เจตนา ของบุคคลตาง ๆ โดยอาศัยพึง่
ความรู ความคิดของพอแมหรือผูมีประสบการณในดานตาง ๆ ในลักษณะปรึกษา
4) ทักษะใน “การวางตัวกับเพศตรงขามอยางถูกตองและเหมาะสม” รูจ ักหนาที่
บทบาท ขอบเขต การวางตัว และการควบคุมอารมณทางเพศของตนเองอยางถูกตองและเหมาะสม
เมื่อจะตองติดตอและมีความสัมพันธกับเพื่อนหรือคนตางเพศ
5) การมี “ระเบียบ วินัย วัฒนธรรมอันดีงาม” มีจิตสํานึกที่ดีตลอดเวลา
สรุปไดวา ทักษะชีวิต หมายถึง ความสามารถในการจัดการความตองการและสิ่งตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพทั้งอารมณและการรูคิด สามารถแสดงพฤติกรรมอยางเหมาะสม
เมื่อเผชิญกับสถานการณตา ง ๆ ในชีวิต
2. หลักการจัดกิจกรรมและการสอนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
การพัฒนาทักษะชีวิต เปนสิง่ จําเปนที่ตองพัฒนาอยางเปนกระบวนการตอเนื่อง และ
สม่ําเสมอจนตลอดชีวิต เพือ่ ใหเกิดความสามารถในการดํารงชีวิตไดอยางเปนสุข และมีคุณคาทัง้
ตอตนเอง ผูอนื่ ตอชุมชน ตอสังคมที่เริ่มตนจากครอบครัวจนตลอดถึงสังคมโลก World Health
Organization (1999) สรุปจากการประชุมตัวแทนองคกรที่มีสวนในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต วาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตมีลกั ษณะที่หลากหลาย เปนลักษณะของ
การศึกษาที่ควรจัดผานการดําเนินชีวิตประจําวันในโรงเรียนใหกับเด็ก ซึ่งทักษะชีวิตสามารถ
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ออกแบบใหสอดคลองกับหลักสูตรตางๆ ไดเปนอยางดี สามารถสอนแยกเปนวิชาหรือบูรณาการ
รวมกับวิชาอืน่ ก็ได การพัฒนาทักษะชีวิตมีลักษณะความเปนพลวัตและเปนกระบวนการที่ตอง
อาศัยความรวมมือกัน ในการจัดการเรียนรูจ ึงควรใหโรงเรียนไดมีสวนรวมกับเด็กหรือเยาวชน พอ
แมผูปกครอง และชุมชนทองถิน่ รวมกันตัดสินใจ
หลักการจัดกิจกรรมและการสอนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (วนิดา ขาวมงคล เอกแสงศรี,
2546) มีดังนี้
1) กําหนดวัตถุประสงคและแนวการสอนรวมทัง้ การจัดกิจกรรมที่เนนในดานการปฏิบัติ
อยางชัดเจนทีส่ ามารถวัดและประเมินผลได
2) จัดกิจกรรมการสอนที่เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ ความสนใจ ความถนัด และ
ความสามารถของผูเรียนตามหลักจิตวิทยาการศึกษา และภูมิหลังหรือสภาพที่สอดคลองกับความ
เปนจริงในชีวติ ของผูเรียน
3) ใชกระบวนกลุม และกระบวนการเรียนรู ที่มีผูเรียนเปนศูนยกลางในการจัดประสบการณ
เพื่อใหเกิดการเรียนรูและเกิดทักษะที่จะนําไปใชในการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสมและตอเนื่อง
4) บูรณาการองคความรูกับทักษะชีวิตเพือ่ ใหผูเรียนไดเห็นคุณคาของความสําคัญในสาระ
ความรูทมี่ ีความจําเปนตอการพัฒนาทักษะชีวิตอยางตอเนื่องตลอดชีวติ
5) จัดโอกาสใหเกิดความรวมมือระหวางสถานศึกษา พอ แม ผูปกครอง และชุมชนตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ เชน การจัดการประชุมในรูปแบบตาง ๆ ทัง้ ที่เปนทางการและไมเปนทางการระหวางบาน
และโรงเรียน การจัดงานหรือนิทรรศการเกี่ยวกับทักษะชีวิตที่เปนที่สนใจของบุคคลทั่วไป
6) จัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และสอดคลองกับวิถีชีวิต วิสัยทัศน และความ
เปนจริงของบุคคลและเปาหมายของสถานศึกษานัน้ ๆ
7) มีการประเมินผลอยางเปนระบบและตอเนื่อง
8) นําผลที่ประเมินไดจากการจัดการในขางตนมาวิเคราะหวิจัยอยางเปนระบบ โดย
กระบวนการทีเ่ หมาะสม เพือ่ ใหเกิดการพัฒนาทักษะชีวติ ที่อยูในระดับสูงยิ่งขึน้ ตอไป
หลักการสอนที่สามารถนํามาใชสอนการพัฒนาทักษะชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก
1) การเรียนการสอนทีเ่ นนการกระทํา (Learning by doing) เปนการสอนขึ้นพืน้ ฐานที่ใช
พัฒนากระบวนการเรียนรูทดี่ ึงความสนใจผูเรียนมาในรูปของการเรียนรูที่เรียกวา Active learning
โดยที่ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูจากการลงมือกระทําดวยความสามารถของตนเอง การเรียนการสอน
ที่เนนการกระทําจะกระตุนใหผูเรียนไดเกิดการพัฒนาลักษณะนิสยั ทีส่ ําคัญและจําเปนตอการสราง
ทักษะชีวิตเพือ่ การพัฒนาตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การรูจักตนเอง การรูจักการทํางานเปน
ทีม ความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนตน

28

29
2) หลักการสอนเชิงประสบการณ (Experiential learning) เปนการเรียนรูทมี่ ีจุดประสงคให
ผูเรียนสรางความรูจากประสบการณเดิม อาศัยประสบการณเดิมของผูเรียนทําใหเกิดการเรียนรูใน
สิ่งใหมที่ทา ทายอยางตอเนือ่ ง เปนการเรียนรูเชิงรุก (Active learning) คือ ผูเรียนตองทํากิจกรรม
ตลอดเวลามีการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอนและผูเรียนกับผูเรียน ทําใหเกิดการขยายองค
ความรูที่ผเู รียนทําใหเกิดการขยายองคความรูของผูเรียนทุกคนกวางขวางขึน้ เปนการเรียนที่อาศัย
การสื่อสารในรูปแบบที่หลากหลาย เชน การพูด อาน เขียน ดู ทีท่ ําใหงา ยตอการแลกเปลี่ยนความรู
และการนําไปวิเคราะห วิจัย
3) การจัดการเรียนการสอนโดยเนนการบูรณาการ (Integrated learning) เปนการนําเอา
สาระการเรียนรูตาง ๆ มาสัมพันธ เชื่อมโยง ผสมกลมกลืนจนกลายเปนเรื่องเดียวกัน ผูเรียนจะเกิด
ความรูความเขาใจในลักษณะที่เปนองครวม และสามารถนําความรูความเขาใจประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได
สรุปไดวาหลักการสอนที่สามารถนํามาใชสอนเพื่อการพัฒนาทักษะชีวติ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีลักษณะรวมกันคือ
1) เนนการลงมือกระทํา
2) ประสบการณตรงในการเรียนรู
3) เนนการปฏิสัมพันธที่ดี ความรวมมือ ระหวางผูเ รียนดวยกัน และผูเ รียนกับผูสอน
4) เปนการบูรณาการทั้งเนื้อหา และกระบวนการ
5) เนนการวิเคราะห วิจารณ ตัดสินใจ หาขอสรุปที่เหมาะสมกับการประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันของเด็ก
3. ทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย
การพัฒนาชีวติ เปนจุดมุงหมายสําคัญของการศึกษา เพราะชีวิตจะพัฒนาไดอยางมี
มาตรฐาน มีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ ีจะตองอาศัยการศึกษาเปนสิ่งที่ทาํ ใหเกิดการพัฒนา ชีวิตที่ไดรับการ
พัฒนาจะตองพัฒนาในรูปองครวมของชีวติ คือ องคความรูและทักษะชีวิต เพราะการศึกษาคือ
ความเจริญงอกงามของชีวิต ที่จะตองอาศัยทัง้ ดานองคความรูตาง ๆ ประกอบกับความสามารถใน
การดําเนินชีวติ ใหบรรลุจุดประสงคของชีวติ คือ การมีชวี ติ อยางมนุษยที่สมบูรณทงั้ ในดาน
ความรูสึกนึกคิด ความสามารถ การกระทํา และความเปนคนดีมีศีลธรรมที่สามารถนําชีวิตของ
ตนเองใหอยูรอดปลอดภัยจากปญหาตาง ๆ ทั้งปญหาที่เกิดจากตนองและปญหาที่เกิดจาก
สิ่งแวดลอมในชีวิตของตนเองได นอกเหนือจากการกาวลวงจากปญหาของตนเองไดดีแลว มนุษยก็
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ควรนําสิง่ ที่ดงี ามในชีวิตของตนที่ไดจากการศึกษาไปสูสังคมที่ใกลตัวทีส่ ุดตอไป และตอไปจนถึง
สังคมโลก ดังนั้นมาตรฐานชีวิตที่มนุษยพงึ มีนนั้ นอกจากจะพัฒนาชีวติ ใหคิดเปน ทําเปน จากองค
ความรูแลว มนุษยควรจะพัฒนาการใชชวี ติ ใหเปนสุขไดทั้งกับตนเองและผูอื่น
มนุษยจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหสามารถเติบโตและเรียนรูไดตลอดชีวิตและตองเริ่ม
ตั้งแตแรกเกิด การศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 5 ป 11 เดือน 29 วัน บน
พื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของ
เด็กแตละคน ตามศักยภาพ ภายใตบริบทสังคม วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู ดวยความรัก ความเอื้อ
อาทร และความเขาใจของทุกคน เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษย
ที่สมบูรณ เกิดคุณคาตอตนเองและสังคม (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ,2546) หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยสําหรับเด็กวัย 3-5 ป จึงมุงใหเด็กมีพฒ
ั นาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม
และสติปญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล จึงไดกําหนด
จุดหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานคุณลักษณะที่พงึ ประสงค ไวดังนี้
1. รางกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี
2. กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสาน
สัมพันธกนั
3. มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
5. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย
6. ชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมกับวัย
7. รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรมและความเปนไทย
8. อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
9. ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย
10. มีความสามารถในการคิดและการแกปญ
 หาไดเหมาะสมกับวัย
11. มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
12. มีเจตคติทดี่ ีตอการเรียน และมีทักษะในการแสวงหาความรู
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูด อยโอกาสและผูสูงอายุ (2549)
สรุปรายงานสถานการณเด็กไวดังนี้
1. สถานการณทั่วไป
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1.1 ดานโครงสรางประชากรเด็ก จากขอมูลของสํานักบริหารทะเบียนกรมการ
ปกครอง มีประชากรเด็ก (อายุต่ํากวา 18 ป) ประมาณ 16,134,822 คน และประชากรเด็กและ
เยาวชน คิดเปนประมาณรอยละ 25 ของประชากรทั้งประเทศ โดย จําแนกตามอายุ ไดดังนี้
อายุ

ชาย

หญิง

รวม

อายุ

ชาย

หญิง

รวม

นอยกวา 1 ป

356,830

335,407

692,237

1 ป

398,853

375,982

774,835

2 ป

402,437

378,728

781,165

3 ป

424,249

401,574

825,823

4 ป

426,592

401,844

828,436

5 ป

455,934

431,764

887,698

6 ป

494,294

467,164

961,458

7 ป

504,727

477,902

982,629

8 ป

500,263

475,269

975,532

9 ป

486,623

460,226

946,849

10 ป

489,437

464,382

953,819

11 ป

496,375

472,506

968,881

12 ป

495,588

469,379

964,967

13 ป

488,848

465,643

954,491

14 ป

470,277

446,923

917,200

15 ป

459,789

438,294

898,083

16 ป

456,660

438,011

894,671

17 ป

472,343

453,705

926,048

1.2 ดานสภาพความเปนอยู หากพิจารณาจากสถานการณสภาพความเปนอยูก าร
ดํารงชีวิตของเด็ก
จําแนกเด็กเปน 3 กลุมสําคัญ ๆ คือ
1.2.1 กลุมเด็กในสภาวะยากลําบาก ซึ่งตองไดรับความสนใจเปนพิเศษ มี 6 กลุม
คือ
- เด็กถูกปลอยปละละเลย ไดแก เด็กเรรอน/ขอทาน เด็กถูกทอดทิ้งและ
กําพรา เด็กในสลัม/ชุมชนแออัด
- เด็กถูกละเมิดสิทธิ ไดแก เด็กถูกทารุณ โสเภณีเด็ก เด็กถูกขมขืนและ
แรงงานเด็ก
- เด็กประพฤติตนไมเหมาะสม ไดแก เด็กติดสารเสพติด ตั้งครรภนอกสมรส
เด็กกออาชญากรรม/ตองคดี เด็กไดรับการฝกอบรมในสถานพินิจ เด็กมั่วสุมในสถานบริการและ
สถานเริงรมย
- เด็กพิการทางกาย ทางจิตใจ ทางสติปญญา
- เด็กขาดโอกาส ยากจน เขาไมถึงบริการ ไดแก ไมไดเรียนหนังสือ ลูกกรรมกร
วางงาน
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- เด็กไดรับผลกระทบจากเอดส ไดแก เด็กเปนเอดส เด็กกําพรา เพราะพอแมเปน
เอดส
1.2.2 เด็กที่มคี วามสามารถพิเศษ
1.3.3 เด็กปกติทั่วไป
2. สถานการณปญหาเกีย่ วกับเด็ก จําแนกเปน 4 ดาน สําคัญ ดังนี้
2.1 ดานครอบครัว นันทนาการ และการมีสวนรวม
(1) สถานการณปญหาครอบครัว ครอบครัวไทยในปจจุบันไดรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒธรรม ทําใหมีปญหาตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอเด็ก
ไดแก โครงสรางครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป โดยจํานวนครอบครัวขยายลดลง ครอบครัวเดี่ยวเพิม่
มากขึ้น รูปแบบของครอบครัวมีความหลากหลาย คานิยมและความเชื่อของครอบครัวเปลี่ยนตาม
อิทธิพลตะวันตก ปญหาความยากจนของครอบครัวสตรีตองออกทํางานหารายไดนอกบาน
ครอบครัวตองเคลื่อนยายไปทํางานตางถิน่ ปญหาครอบครัวขาดความรูและความพรอมในการ
เลี้ยงดูเด็ก ซึ่งสภาพปญหาเหลานี้เปนเงื่อนไขสําคัญ ทีส่ รางผลกระทบตอเด็กเกี่ยวกับปญหา
สุขภาพกายสุขภาพจิต ปญหาดานคานิยมบริโภคนิยม นําไปสูพฤติกรรมของเด็กในวัย ตาง ๆ
ในทางไมเหมาะสมและมีสว นผลักดันใหเด็กจํานวนหนึง่ ถูกปลอยปละละเลย หรือทอดทิง้ ตอง
กลายเปนเด็กในภาวะยากลําบาก
(2) สถานการณดานการนันทนาการ แหลงนันทนาการที่เปนประโยชนตอการ
เรียนรูเพื่อเปดโลกทัศนและพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กยังมีจํานวนนอยเมื่อเทียบกับจํานวนเด็กทัง้
ประเทศและเด็กตอพื้นที่ ยังขาดสถานทีน่ ันทนาการที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก และ
สถานทีน่ ันทนาการของรัฐทีม่ ีอยูไมไดใชใหเกิดประโยชน ขาดแรงจูงใจในการจัดกิจกรรม
นันทนาการทีด่ ี สําหรับในสวนตัวเด็กนัน้ เด็กเล็กที่อยูในเมืองมักจะใชเวลาวางชมรายการโทรทัศน
เปนสวนใหญเพราะไมมีสถานทีน่ ันทนาการใกลบาน สวนเด็กในชนบทจะใชเวลาวางในการเลน
สนุกกับเด็ก ๆ ที่เปนเพื่อนบานกัน และในชนบทหางไกลเด็กจะขาดโอกาสในการชมรายการ
โทรทัศน และเขาไมถึงกิจกรรมนันทนาการและแหลงเรียนรูจากเทคโนโลยีที่ทนั สมัย สวนเด็กวัยรุน
จะใชเวลาวางไปนันทนาการตามหางสรรพสินคา รานอาหาร โรงภาพยนตร และการเลนเกมตาง
ๆ ตามรานเกมอินเตอรเน็ต
(3) สถานการณดานการมีสว นรวมของเด็ก เด็กยังมีโอกาสเขามีสว นรวมใน
กิจกรรมตาง ๆ อยางสมบูรณแบบนอย เนื่องจากความคิดความเชื่อของผูใหญทยี่ ังมองเด็กเปน
เพียงผูรับบริการ ประสบการณนอยอาจกอใหเกิดความเสียหายได และในกรณีทมี่ ีการเปดโอกาส
ใหเด็กมีสว นรวมมักจะเปดโอกาสใหเด็กมีสวนรวมในบางขั้นตอน และขาดการเตรียมความพรอม
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ใหกับเด็กในการเขามีสวนรวม ขาวสารกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กมีสวนรวมมีการแพรกระจายไม
กวางขวางทําใหเด็กสามารถเขามามีสวนรวมเพียงบางกลุมเทานัน้ นอกจากนี้บางครั้งเด็กตกเปน
เหยื่อของการแสวงประโยชนจากผูใหญในกิจกรรมการเขามีสวนรวม ทั้งทางดานเศรษฐกิจ และ
การเมือง
2.2 ดานการจัดการศึกษา มีการจัดบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 ระดับ คือ
 หาที่สําคัญคือ ยังขาดหนวยงานที่
(1) การจัดการศึกษาปฐมวัย(อายุ 0 - 5 ป) มีปญ
ดูแลรับผิดชอบอยางชัดเจน ขาดการใหความรูแก พอ แม ผูปกครองอยางทัว่ ถึง ยังไมมีการนํา
มาตรฐานคุณภาพไปใช ขาดการประสานระหวางหนวยงานจัดบริการและพัฒนา ไมมีการบูรณา
การที่มปี ระสิทธิภาพ ชุมชนไมมีสวนรวม และขณะนีม้ ีปญหาในการถายโอนภารกิจ และขาด
การปลูกฝงเรื่องศาสนา คุณธรรม จริยธรรม
(2) การจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน(ประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 3) มีปญหาที่
สําคัญคือ ปญหาการตกซ้ําชัน้ ซึง่ สาเหตุของปญหาเนื่องจากครอบครัวยากจน ครอบครัวไมให
ความสําคัญกับการศึกษา ปญหาการออกกลางคัน เนือ่ งจากความยากจน ยายตามครอบครัว
ตองหารายไดใหครอบครัว มีปญหาครอบครัว มีปญหาในการปรับตัว ตองคดี สมรส เจ็บปวย/
อุบัติเหตุ และในสวนของการจัดการศึกษาพบวามีปญหาดานคุณภาพการศึกษาไมไดมาตรฐาน
การจัดบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังไมเสมอภาคและเปนธรรม ปญหาภาวะทุพโภชนาการ ซึง่
สงผลตอพัฒนาการทางสมองและการเรียนรู และปญหาที่สาํ คัญอีกประการหนึ่งการขาดแหลง
เรียนรูในชุมชน ทําใหเด็กในทองถิน่ หางไกลขาดโอกาสในการเขาถึงความรู และเทคโนโลยีตา ง ๆ
2.3 ดานการสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต จําแนกเปนกลุมเด็กตามความจําเปน
ของการพัฒนา คือ กลุม 0-5 ป และ 6 – 18 ป ในดานตาง ๆ ดังนี้
(1) สุขภาพกาย
กลุมอายุ 0- 5 ป สถานการณทวั่ ไปพบวาหญิงตั้งครรภในภา
ตะวันออกเฉียงเหนือยังมีปญ
 หาภาวะขาดสารไอโอดีน ทารกมีน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม ยังมี
อัตราสวนสูงเกินกวาที่กาํ หนด ปญหาภาวะอวนมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เด็กนอกเขตเทศบาลมีระดับ
สติปญญา(IQ) ลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะ มีปญหาฟนน้าํ นมผุเพิ่มขึ้น และในดานสิ่งแวดลอม
สุขาภิบาล ยังมีปญหาดานคุณภาพน้าํ บริโภคไมไดมาตรฐาน สวมสวนใหญยงั ไมถกู สุขลักษณะ
สถานศึกษาบางแหงยังไมมกี ารแยกขยะ
สําหรับการจัดการสงเสริมสุขภาพยังมีปญหาที่สําคัญคือ พอ แมขาดความรู
และทักษะในการเลี้ยงดูบุตร การฝากครรภชา ทําใหไดรับการบริการสาธารณสุขไมครบขั้นตอน
อัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมลดลง นโยบายสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนามีผลกระทบอยาง
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มากตอการสงเสริมคุณภาพเด็ก ทําใหเด็กขาดสารอาหารที่มีสิทธิไดรับอาหารเสริม ไมไดรับถึงรอย
ละ 47.2
2.4 ดานการปกปองคุมครอง
(2) สื่อกับเด็ก เด็กถูกละเมิดและกระทําความรุนแรงโดยสื่อเปนประจําทั้งในดาน
การนําเสนอขาวเกี่ยวกับเด็กที่สรางผลกระทบตอการดํารงชีวิตตามปกติของเด็กที่ตกเปนขาว สื่อ
นําเสนอสารสนเทศ แบบอยาง ๆ ตาง ๆ ทีไ่ มเหมาะ และเสริมสรางคานิยมบริโภคนิยม ความ
ฟุมเฟอยแกเด็ก สื่อที่ดีมีคุณคาเหมาะสมสําหรับเด็กยังมีนอย และเด็กยังมีสว นรวมในการผลิต
รายการสําหรับเด็กนอยมาก นอกจากนี้สอื่ อีเลคทรอนิคส ยังเปนชองทางในการละเมิด ลอลวง และ
แสวงประโยชนจากเด็ก และในสวนตัวเด็กนัน้ ยังขาดกระบวนการวิเคราะหเพื่อเลือกรับสื่อ
เนื่องจากไมมกี ารชี้แนะจากผูใหญ อีกทัง้ ไมมีมาตรการควบคุมสื่อที่มปี ระสิทธิภาพ
3. ความตองการพัฒนาขีดความสามารถของเด็ก (ตามนโยบายและแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนระยะ 10 ป (2545 – 2554)
3.1 ดานรางกาย ตองการลดอัตราการตายของแมและเด็ก ตองการไดรับสารอาหาร
ที่พอเพียงตอการเจริญเติบโตของรางกาย ไดรับภูมิคุมกันโรคที่ติดตอและไมติดตอ ตองการการ
พัฒนาทักษะทางกายและทักษะการเคลื่อนไหวเพื่อใหมพี ละกําลังเพิ่มขึ้นและสงผลที่ดีตอการ
พัฒนาสติปญญาและความสามารถรูคิด
3.2 ดานสติปญญา วัยทารกตองการการเคลื่อนไหวและประสาทสัมผัสเพื่อเสริมสราง
และเกิดพัฒนาการที่เปนไปตามธรรมชาติ แลวคอยเรียนรูสวนที่เปนนามธรรม การรูจักใชเหตุผล
ระยะปฐมวัย (0-5 ป) เปนชวงเวลาของการวางรากฐานทางการศึกษาและการเรียนรูอยางแทจริง
และเมื่อเขาสูว ัยรุนเปนชวงของการพัฒนาการรูคิด เขาใจตนเองและผูอื่น สามารถควบคุมอารมณ
ของตนเอง และแสดงอารมณอยางเหมาะสม สามารถอยูรวมกับคนอืน่ ไดอยางสันติสุข
3.3 ดานอารมณและจิตใจ ความมัน่ คงทางอารมณของเด็กขึ้นอยูกับความสัมพันธ
ระหวางเด็ก กับบิดา มารดา ผูปกครอง หรือผูเลี้ยงดู หากไดรับการตอบสนองทางอารมณเปนอยาง
ดี เด็กก็จะสามารถพัฒนาบุคลิกภาพที่มั่นคง และสามารถพึ่งตนเองได และเปนที่พงึ่ ของผูอื่นตาม
ศักยภาพของชวงวัย
กุศล สุนทรธาดาและคณะ (2540) ศึกษาวิจัยเรื่อง ทบทวนสถานการณและสังเคราะหองค
ความรูเกีย่ วกับการเลี้ยงดูเด็กไทย พบวา เด็กนอกเขตเทศบาลมีระดับสติปญญา (IQ) ลดลงเมื่อ
อายุเพิ่มขึ้น เด็กเล็กที่อยูในชนบทยังมีพฒ
ั นาการทางภาษาและสติปญญาชากวาปกติ รวมทั้งขาด
ทักษะในการรูจักคิดอยางมีเหตุผล
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สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (ม.ป.ป) สํารวจสภาวะสุขภาพ
พัฒนาการและการเจริญเติบโตเด็กปฐมวัยของประเทศไทย เพื่อศึกษาขอมูลพัฒนาการ และการ
เจริญเติบโตเด็กปฐมวัย กลุม ตัวอยาง คือ เด็กอายุ 1 ป และ 4 ป เปนตัวแทนเด็กปฐมวัยจํานวน
3,096 คน 4 ภาค 9 จังหวัด ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล เก็บขอมูลระหวางเดือนมิถนุ ายน
ถึงเดือนกันยายน 2547 ผลการศึกษาพบวาพัฒนาการรวมทุกดานของเด็กปฐมวัยปกติ รอยละ
71.69 สงสัยลาชา รอยละ 28.31 พัฒนาการแตละดาน คือภาษา การใช กลามเนื้อมัดเล็กและการ
ปรับตัว การใชกลามเนื้อใหญและสังคม และการชวยเหลือตนเอง พบเด็กสงสัยพัฒนาการลาชา
รอยละ 13.66 10.12 4.10 และ 3.2 ตามลําดับ
จากการสัมภาษณและตอบแบบสอบถามของผูปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1
โรงเรียนวัดพระธาตุ ปการศึกษา 2548 จํานวน 20 คน พบวา ผูป กครองมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
ปญหาที่เกิดจากพัฒนาการและความสามารถตามวัยของเด็ก ในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข
กลาวคือ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปญหานอย มีความเขาใจทางอารมณระดับต่ํา
และขาดทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
เมื่อวิเคราะหองคประกอบของทักษะชีวิต จุดหมายซึ่งเปนมาตรฐานของคุณลักษณะเด็ก
ปฐมวัย ระดับพัฒนาการ วุฒิภาวะ และอายุของเด็ก ประกอบกับขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเด็กวัย 4
ขวบ ผูวิจยั จึงกําหนดเปาหมายของการเสริมสรางทักษะชีวิตสําหรับเด็กวัย 4 ขวบที่เรียนอยูในชัน้
อนุบาลปที่ 1 เปนทักษะชีวิต 4 ดาน ไดแก ทักษะการตัดสินใจ การแกปญหา การสือ่ สาร และการ
จัดการกับอารมณ
3.1 การตัดสินใจ
การตัดสินใจเปนสิ่งสําคัญในทุกวันของชีวิต ดังนั้นการตัดสินใจจึงเปนศิลปะที่
ซับซอนในการดําเนินชีวิตซึง่ จากการศึกษาพบวาคนสวนใหญมักตัดสินใจไดดีนอยกวาที่ตนเองคิด
Harris (1998) ไดใหความหมายของการตัดสินใจไวดังนี้
1) การตัดสินใจ เปนการระบุและเลือกทางเลือกบนพื้นฐานของคานิยมและ
ความชอบของผูตัดสินใจ การตัดสินใจนัน้ เปนการบอกผลของการพิจารณาทางเลือก และไม
เพียงแตเปนการเลือกทางเลือกจากหลายทางเลือกเทานั้นแตยงั เปนการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดที่
ตรงกับเปาหมาย ความตองการ คานิยม รูปแบบการดําเนินชีวิตของตนเอง
2) การตัดสินใจเปนกระบวนการลดขอสงสัยและไมแนใจเกี่ยวกับทางเลือกที่มี
ความเหมาะสม ความหมายนี้เนนที่กระบวนการรวบรวมขอมูลเพื่อตัดสินใจ ซึง่ การเลือกนี้เปนการ
ลดความสงสัยมิใชการจํากัดทางเลือก การตัดสินใจสวนใหญไมสามารถทําอยางมั่นใจเต็มที่
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เนื่องจากแทบเปนไปไมไดทจี่ ะมีความรูความเขาใจในทางเลือกอยางสมบูรณ ดังนัน้ การตัดสินใจจึง
เปนการเสี่ยง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544) ใหความหมายของการ
ตัดสินใจวา เปนการกระทําของบุคคลในการที่จะเลือกทางเลือกที่มีอยูหลายทางเลือก โดยการ
รวบรวมและประเมินขอมูลและสิ่งประกอบอื่นๆ ที่สาํ คัญ โดยการเลือกทางเลือกที่ดีทสี่ ุด เพียงทาง
เดียวเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติอยางเหมาะสม
ทิพยวัลย สีจนั ทร และคณะ (2546) ใหความหมายของการตัดสินใจวาเปนการ
เลือกทางเลือกมาเปนแนวทางในการแกปญหา ซึ่งการตัดสินใจจะเกิดขึ้นไดตองมีทางเลือกหลายๆ
ทางเกิดขึ้นกอน จากนั้นจึงนําทางเลือกเหลานัน้ มาพิจารณาเปรียบเทียบกัน จนไดทางเลือกที่
เหมาะสมที่สดุ แลวจึงนําแนวทางที่เลือกนัน้ มาเปนแนวทางในการแกปญหาตอไป
Harris (1998) แบงชนิดของการตัดสินใจไวดังนี้
1) การตัดสินใจวาใชหรือไม การตัดสินใจวาใชหรือไมจะตองทํากอนทีจ่ ะ
ดําเนินการเลือกทางเลือก เชน ควรจะซื้อโทรทัศนหรือไม ควรจะเดินทางในชวงวันหยุดหรือไม การ
ตัดสินใจวาใชหรือไมเปนการชั่งน้ําหนักระหวางดีกับไมดี
2) การตัดสินใจวาสิง่ ไหน เปนการตัดสินใจที่เกีย่ วของกับทางเลือกหนึง่ หรือ
มากกวาจากทางเลือกที่เปนไปได ทางเลือกจะอยูบนพืน้ ฐานของการวัดวาทางเลือกทีม่ ีเปน
ทางเลือกที่ดี แตตองเลือกทีด่ ีที่สุด
3) การตัดสินใจเพื่ออนาคต เปนการตัดสินใจที่ทาํ ไวลวงหนากอนที่จะพบเงื่อนไข
เชน ฉันตัดสินใจที่จะซื้อรถยนตถาฉันซื้อไดในราคาถูก ฉันจะเขียนบทความถาฉันมีเวลา
องคประกอบของการตัดสินใจ
1) สภาพแวดลอม ในการตัดสินใจทุกครั้งเกิดขึ้นในบริบท ซึง่ หมายถึงการรวบรวม
ขอมูล ทางเลือก คานิยม ความชืน่ ชอบ ทีม่ ีขณะที่ทาํ การตัดสินใจ การคิดถึงสภาพแวดลอมในการ
ตัดสินใจจะรวมถึงขอมูลที่เปนไปได มีความถูกตอง และทางเลือกที่เปนไปไดทุกทาง ซึ่งทั้งขอมูล
และทางเลือกก็จะถูกบังคับโดยเวลาและความพยายามในการชวงชิงขอมูลหรือทางเลือกที่มีอยู
อยางจํากัด การถูกบังคับโดยสถานภาพ พละกําลังและ การเงิน
2) ปริมาณขอมูล ผูท ี่ตัดสินใจหลายคนมีแนวโนมที่จะคนหาขอมูลมากกวา
ตองการทีจ่ ะตัดสินใจอยางดี เมื่อมีขอมูลจํานวนมากก็จะทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนเนื่องจาก
การตัดสินใจชาเกิดขึ้นเพราะเวลาในการสะสมขอมูลและการแสดงขอมูล ภาวะทีม่ ีขอมูลมาก
เกินไปจะเกิดขึ้น ทําใหเกิดการลืม เมื่อมีขอมูลมากเกินไปในชวงเวลาของการตัดสินใจสั้นๆ ขอมูล
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บางอยางจะขาดหายไป จําเปนตองเลือกใชขอมูล เกิดความเครียดทําใหงานชาและมีคุณภาพ
ลดลง และทําใหเกิดการตัดสินใจผิดพลาด
3) กระแสนิยม การตัดสินใจผิดพลาดมักเปนมาจากบุคคลอื่นที่รวบรวมขอมูล
สํารวจทางเลือก และกําหนดตัวเลือก โดยปราศจากการคํานึงถึงสิง่ ที่เกิดขึ้นกอนหนานัน้
Washington State University (2001) กลาวถึงการประเมินการพัฒนาทักษะชีวิต
ดานการตัดสินใจของเด็กและเยาวชน วาเปนเรื่องของการเลือกทางเลือกที่มีอยูห ลายๆ ทางเลือก
การเขาใจลักษณะของทางเลือกที่มีอยูท ุกทางเลือก จะทําใหสามารถตัดสินใจไดดีขึ้น การประเมิน
ความสามารถในการตัดสินใจ วิเคราะหไดจากความสามารถในการบอกทางเลือกทีม่ ีกอนการ
ตัดสินใจ การคิดจินตนาการวาจะมีอะไรเกิดขึ้นจากผลของการตัดสินใจ และการประเมินผลของ
การตัดสินใจ
ดังนัน้ ทักษะชีวิตดานการตัดสินใจ หมายถึง ความสามารถในการเลือกทางเลือกที่
มีอยูหลายทางเลือก โดยการเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดเพียงทางเดียว
3.2 การแกปญ
 หา
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน “ปญหา” หมายถึง ขอสงสัย ความสงสัย
สิ่งทีย่ ากจะเขาใจ สิ่งที่ตนไมรู หรือคําถาม อันไดแก โจทยในแบบฝกหัดหรือขอสอบเพื่อประเมินผล
เปนตน
รศนา อัชชะกิจ (2539) ใหนยิ ามของการแกปญหาวาเปนกระบวนการเชื่อมโยง
ชองวางระหวางปญหากับขอเฉลยหรือทางออกของปญหา และเปนกระบวนการลดความเบีย่ งเบน
(ดานลบ) ของปญหาใหเปนวัตถุประสงค (ดานบวก) และลดความเบีย่ งเบน (ดานลบ) ของสาเหตุ
ใหเปนเปาหมาย (ดานบวก)
สุมน อมรวิวฒ
ั น (2534) ใหความหมายของการแกปญ
 หา วาหมายถึงการกระทํา
อยางใดอยางหนึง่ เมื่อเผชิญกับสถานการณที่ไมเปนไปตามความคาดหวังหรือสภาวการณที่ทาํ ให
เกิดภาวะที่จะตองเลือกทางใดทางหนึ่ง การแกปญหาเปนกระบวนการทํางานที่สลับซับซอนที่ตอง
อาศัยทักษะ ความรู ความเขาใจ การคิด เพื่อหาแนวทางปฏิบัติใหปญหานั้นหมดสิน้ ไป บรรลุ
จุดมุงหมายทีต่ องการอยางเหมาะสม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2544)
การแกปญหาจะมีความแตกตางกันไปตามสภาพของปญหาและลักษณะของผู
แกปญหา กลาวคือสภาพของปญหาจะมีความยากงายสลับซับซอนแตกตางกัน การศึกษา
พิจารณาปญหา และการรวบรวมความรูความคิดและประสบการณตาง ๆ เพื่อใชแกปญหาจึง
ตางกัน สวนในลักษณะของผูแกปญหานัน้ มีความแตกตางกัน ทั้งในดานสติปญญา ความรูหรือ
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ประสบการณตลอดจนระดับของแรงจูงใจในการแกปญ
 หา ผูท ี่มีสติปญญาสูงยอมสามารถ
แกปญหาไดดีกวาผูท ี่มีสติปญ
 ญาต่ํา ผูท ี่คาดหวังความสําเร็จในการแกปญหาสูง ยอมประสบ
ความสําเร็จในการแกปญหามากกวาผูท คี่ าดหวังต่ํา นอกจากนี้การมีประสบการณในการแกปญหา
ก็มีผลตอการเลือกใชวิธีการแกปญหาที่ตางกันดวย (นุตอนงค ทัดบัวขํา,2540) Dewey (1910
อางถึงใน Russell, 1956) ไดสรุปขั้นตอนในการแกปญหา และเรียกวาการแกปญหาแบบ
วิทยาศาสตร มี 5 ขั้นตอน คือ
1) กําหนดปญหา
2) ตั้งสมมติฐานการแกปญหา
3) ทดลองและรวบรวมขอมูล
4) วิเคราะหขอมูล
5) สรุปผล
สรุปไดวา ปญหาหมายถึง สภาพการณที่ยงุ ยากไมพงึ ประสงค และหาคําตอบ
ไมได และการแกปญหา หมายถึง กิจกรรมทางความคิดในการรวบรวม วิเคราะห และตรวจสอบ
ขอมูลเพื่อตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่งในการแกไขปญหาเมื่อตองเผชิญกับปญหาหรือสถานการณที่
มีความยุงยากนัน้ ทั้งนี้เพื่อใหไดแบบแผนในการแกปญ
 หาตอไป
ความสามารถในการแกปญหานั้นเกี่ยวของกับพัฒนาการทางสติปญญาและการ
เรียนรู ซึง่ ตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญ
 ญาของPiaget (Piaget’s theory of intellectual
development อางใน Gormon,1972) เด็กเปนผูท ี่พยายามศึกษาและสํารวจสิง่ ตางๆรอบๆตัวทัง้ ที่
เปนวัตถุ สิง่ ของ เหตุการณและบุคคล จากการมีปฏิสมั พันธกับสิ่งตางๆเหลานี้ ทําใหเด็กเกิดการ
เรียนรูเกี่ยวกับสิ่งตางๆอยางเปนรูปธรรม แลวพัฒนาตอไปเรื่อยๆจนสามารถจะเรียนรูสิ่งที่เปน
นามธรรมได เปาหมายในการพัฒนาการเรียนรูของเด็กตามความคิดของPiaget คือ การที่สามารถ
คิดอยางมีเหตุผลกับสิ่งที่เปนนามธรรม การคิดตั้งสมมติฐานอยางมีเหตุผล และสามารถแกปญหา
ได การเรียนรูข องเด็กเกิดจาก กระบวนการใหญๆภายในตัวเด็ก 2 กระบวนการคือ การจัดโครงสราง
ทางความคิดภายใน (Organization) และการปรับตัวใหเขากับสิง่ แวดลอม (Adaptation) ซึ่งการ
ปรับตัวประกอบดวยกระบวนการ 2 กระบวนการคือ การดูดซึม (Assimilation) และการปรับเปลีย่ น
(Accommodation)ในการทีเ่ ด็กมีปฏิสัมพันธกับสิง่ ใดๆในเบื้องตนเด็กจะพยายามทําความเขาใจ
ประสบการณใหมดวยความคิดเกา หรือ ประสบการณเดิม ดวยกระบวนการดูดซึม (Assimilation)
แตเมื่อปรากฏวาถาสามารถทําความเขาใจไดสําเร็จ เด็กจะเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับสิ่งตางๆใหม
ดวยกระบวนการปรับเปลี่ยน (Accommodation) จนสามารถผสมผสานความคิดใหมนนั้ ให
กลมกลืนเขากันไดกับความคิดเกา สภาพการณเชนนี้กอ ใหเกิดความสมดุล (Equilibation)
กระบวนการทีเ่ ด็กมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและทําใหเกิดสภาวะที่สมดุลนี้ จะนําไปสูการ
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พัฒนาการทางสติปญญาจากขั้นหนึง่ ไปสูอ ีกขั้นหนึ่ง จนถึงขั้นสูงสุด คือขั้นใชความสามารถทาง
สมองในการแกปญหา (Operation) ขั้นพัฒนาการทางสติปญญาของPiaget แบงออกเปน 4 ขั้น
ใหญๆ ดังนี้
1. Sensory-motor stage ชวงอายุ 0-2 ป เปนชวงวัยของการยึดตนเองเปน
ศูนยกลาง ประกอบดวย 6 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 แรกเกิดถึง 1 เดือน เปนการแสดงพฤติกรรมที่เปนลักษณะตอบสนอง
ทางดานรางกาย (Reflex) เชน การดูด การรอง
ระยะที่ 2 อายุประมาณ 1-4 เดือน เด็กจะมีทั้งการดูดซึม (Assimilation)
และการปรับเปลี่ยน (Accommodation) เด็กจะเริ่มฟง และเริ่มมอง
ระยะที่ 3 อายุประมาฯ 4-8 เดือน เด็กเริ่มคนพบกฎแหงการกระทํา เชน รูวา
เคาะแลวจะมีเสียง เด็กจะเคาะซ้ําแลวซ้ําอีก
ระยะที่ 4 อายุประมาณ 8-12 เดือน เด็กเริ่มเขาใจเรื่อง การคงอยูของวัตถุ
(Object permanent)
ระยะที่ 5 อายุประมาณ 12-18 เดือน เริ่มมีการทดลองและเริ่มเรียนแบบผูใหญ
ระยะที่ 6 อายุประมาณ 18-24 เดือน เริ่มคิดเกี่ยวกับการกระทําสิง่ ตางๆแทน
การกระทํา
2. Preoperational stage ชวงอายุ 2-7 ป เด็กวัยนี้ยงั ไมสามารถคิดยอนกลับได
เพียงแตเริ่มทีจ่ ะเขาใจเรื่องการคงตัวของสสารบาง และยังไมสามารถใชสติปญญาแกปญหาตางๆ
ไดอยางเต็มที่ วัยนี้แบงออกเปน 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 อายุ 2-4 ป เรียกวาระยะ Preconcept เพราะเปนวัยที่เด็กเริ่มมี
ความคิดรวบยอดกับสิ่งตางๆแตยังไมสมบูรณและยังไมมีเหตุผล ความคิดความเขาใจขึ้นอยูกบั การ
รับรูจากประสาทสัมผัสเปนสวนใหญ ยังไมสามารถใชเหตุผลได
ระยะที่ 2 อายุ 4-7 ป เรียกวาระยะ Intuitive การคิดของเด็กเริ่มมีเหตุผลขึ้น
บางแตก็ยงั เปนลักษณะการคิดจากการรับรูมากกวาความเขาใจ เด็กเริ่มมีปฏิกิริยากับสิ่งแวดลอม
มากขึ้น สนใจอยากรู ซักถามและเริ่มเลียนแบบพฤติกรรมของผูใหญ เริ่มใชภาษาเปนเครื่องมือใน
การคิด
3. Concreat operational stage อายุ 7-12 ปสามารถใชสมองคิดอยางมีเหตุผล
รูจักการแกปญ
 หากับสิง่ ตางๆที่เปนรูปธรรมได เขาใจเรื่องการคงที่ของสสาร สามารถคิดยอนกลับได
4. Operational stage อายุ 11-15 ป สามารถคิดอยางมีเหตุผลกับปญหาทุกชนิด
สามารถแกปญ
 หาอยางมีระบบระเบียบ สามารถนําหลักการไปใชกบั สถานการณตางๆได
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สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2537) จําแนกปญหาของเด็ก
เปน 4 ประเภทคือ
1. ปญหาของตนเองที่แกไขไดทันที คือ ปญหาที่เกิดจากความตองการหรือการ
กระทําของตนเองไมเกี่ยวของกับผูอนื่ และจําเปนตองไดรับการแกไขทันทีในชวงเวลานัน้ เชน
ปญหาจากการหิว ปญหาจากความเจ็บ เปนตน
2. ปญหาของตนเองที่ไมตองแกไขทันที คือ ปญหาที่เกิดจากความตองการหรือ
การกระทําของตนเอง โดยไมเกี่ยวของกับผูอื่น และไมจาํ เปนตองแกไขในทันที เชน ปญหาจาก
ความอยากได ความชอบ หรือความตองการใหผูอื่นรัก เปนตน
3. ปญหาของตนเองที่เกีย่ วของกับผูอื่น คือ ปญหาที่เกิดจากความตองการหรือ
การกระทําของตนเองหรือผูอ ื่น โดยมีผลเกี่ยวของซึ่งกันและกันโดยตรง เชน การทะเลาะวิวาท
เปนตน
4. ปญหาของผูอื่น คือ ปญหาที่เกิดจากความตองการหรือการกระทําของผูอื่นแต
ไมเกี่ยวของกับตนเอง แตตนเองเห็นเหตุการณหรืออยูใ นเหตุการณนั้นดวย เชน เห็นลูกแมวตกน้ํา
เปนตน
ในการพัฒนาใหเด็กมีความสามารถในการแกปญหานั้น ตองใหเด็กรับรูปญหา
และมองเห็นแนวทางในการแกปญหา ซึ่งตองอาศัยประสบการณเดิม ความรู ความเขาใจ และการ
แยกแยะสาเหตุของปญหา จึงจะทําใหเด็กสามารถสรุปลักษณะและคุณสมบัติที่เกีย่ วของสัมพันธ
กับปญหามาแกปญหาได (กองวิชาการ, 2527) จากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของPiaget ที่
กลาววา เด็กในแตละชวงอายุจะมีความสามารถในการแกปญหาที่แตกตางกัน กลาวคือ ในระยะที่
เด็กมีอายุแรกเกิดถึง 2 ป เด็กจะแกปญหาแบบลองผิดลองถูก และเมือ่ พบปญหาใหมที่คลายกับ
ปญหาเดิม เด็กก็จะใชวีการแกปญหาแบบเดิมที่เคยใชไดผลสําเร็จมาแลว เมื่อเด็กมีประสบการณ
มากขึ้น หรือมีโอกาสฝกทักษะตางๆ มากขึ้น ก็จะชวยใหเด็กเขาใจปญหาและสามารถแกปญหาที่มี
ความยุง ยากและซับซอนไดดีขึ้น เด็กในชวงอายุ 4-7 ป จะเขาใจสิ่งตาง ๆ ไดดีขึ้นและเริ่มใช
ความคิดรวบยอดในการหาเหตุผล รวมทัง้ การนําเอาประสบการณมาใชในการแกปญ
 หาดวย ดังนั้น
เมื่อเด็กอายุมากขึ้น ก็จะมีทกั ษะในการแกปญหามากขึน้ ดวย แตมิใชอายุเพียงอยางเดียวที่เปน
ปจจัยสําคัญในการเกิดทักษะการแกปญหา สภาพแวดลอมและการอบรมเลี้ยงดูก็เปนสิ่งสําคัญที่
จะทําใหเด็กมีความสามารถในการแกปญหาไดแตกตางกัน (นุตอนงค ทัดบัวขํา, 2540)
ดังนัน้ ทักษะชีวิตดานการแกปญหา จึงเปนความสามารถในการหาคําตอบหรือ
แนวทางปฏิบัติเพื่อคลี่คลายขอสงสัย คําถาม สิ่งที่ทาํ ใหคับของใจ สิง่ ที่ไมรู สิง่ ทีเ่ ขาใจยากของเด็ก
ใหบรรลุจุดมุงหมายอยางเหมาะสม โดยประเมินจากการระบุปญหา การวางแผนแกปญหา และ
การกระทําเพือ่ คลี่คลายปญหา
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3.3 การสื่อสาร
การสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการติดตอสื่อสาร เพื่อใหเกิดความเขาใจ
อยางถูกตองและชัดเจนซึง่ กันและกัน ในการติดตอสื่อสารมีหลายวิธี เชน การใชภาษาพูดเพื่อ
บรรยายลักษณะสิ่งของตาง ๆ การใชสัญลักษณ เชน รูปภาพ ตลอดจนการสรุปและแปล
ความหมายจากกราฟ เปนตน ทักษะการสื่อสารเปนสิง่ สําคัญที่ควรสงเสริมแกเด็ก เพราะเด็กที่มี
พื้นฐานความสามารถในการติดตอสื่อสารที่ดี จะสงผลใหสังคมที่แวดลอมเด็กมีความเขาใจที่ดีตอ
เด็ก (สุภาวดี ลัภยานุกูล, 2532)
Vygotsky เชื่อวา เด็กใชภาษาในการสื่อสารกับคนอื่นกอนที่จะใชภาษาเพื่อการคิด
ของตนเอง เด็กใชภาษาไมเฉพาะการสื่อสารทางสังคมเทานั้น แตรวมถึงการวางแผน การแนะนํา
และการตรวจสอบพฤติกรรมของตนในการกํากับตนเองดวย การใชภาษาในการกํากับตนเอง
เรียกวา Inner speech (คําพูดภายใน) หรือ Private speech (คําพูดกํากับตนเอง) เด็กตองสื่อสาร
ภายนอกและใชภาษาเปนเวลานาน กอนทีค่ ําพูดภายนอกจะเคลื่อนเขาสูภายใน ชวงเวลาของการ
เปลี่ยนแปลงจะอยูในชวงวัย 3 – 7 ป หลังจากนัน้ การพูดกับตนเองจะกลายเปนธรรมชาติอันดับรอง
ของเด็ก โดยทีเ่ ด็กสามารถกระทําโดยปราศจากการพูด กลาวคือ เกิดการเคลื่อนจากคําพูดที่ยึด
ตนเองเปนศูนยกลาง สูรูปแบบของคําพูดภายใน ซึ่งตอมากลายเปนความคิด ไวกอตสกีเชื่อวา เด็ก
ที่ใชคําพูดกํากับตนเองมาก จะมีความสามารถทางสังคมสูงกวาเด็กทีใ่ ชคําพูดกํากับตนเองนอย
การที่เด็กพูดกับตัวเองก็เพื่อตองการควบคุมพฤติกรรมและกํากับการกระทําของตน (Santrock,
2001)
Gallaudet University (2003) ไดพัฒนาหลักสูตรในการฝกทักษะการสื่อสาร
สําหรับเด็ก ซึ่งประกอบไปดวยการพัฒนาความสามารถตาง ๆ ดังนี้
1) การเรียนรูม ารยาทในการสื่อสาร เปนการเรียนรูทกั ษะสังคมที่จะทําใหการ
สื่อสารของเด็กประสบความสําเร็จ
2) การเรียนรูภ าษา เปนการพัฒนาทักษะในเรื่องโครงสรางประโยคและคําศัพท
3) การพูด เด็กจะไดพัฒนาการฟงและการพูด การเรียนรูการใชระดับเสียง ควบคุม
การเปลงเสียงที่เหมาะสม
4) การเรียนรูภ าษาทาทาง เปนฝกใหเด็กไดเรียนรูวิธีการอานการแสดงออกทางสี
หนาทาทางของผูพูด การเชือ่ มโยงกับสถานการณ
5) การฟง เปนการพัฒนาทักษะการฟง
6) การเรียนรูเกี่ยวกับหนังสือ
7) การใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
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8) การสื่อสารตอสาธารณะ
Utah State Office of Education (2007) ใหความหมายของการสื่อสารใน
ขอบเขตของทักษะชีวิตวาเปนศิลปะในการแสดงออก การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และความรูสึก
การสื่อสารเปนกระบวนการทบทวนเพื่อแสดงออกที่รวมการเลือก การวิเคราะห และการสังเคราะห
ขอมูลขาวสารตางๆ ตอบุคคลอื่นดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยมีตัวบงชี้ทกั ษะการสือ่ สารดังนี้
1) การเลือก วางแผน และการจัดระบบความคิดเพื่อการสื่อสาร
2) การสื่อสารดวยความชัดเจน ตรงจุดประสงค และทําใหผูฟง เกิดความเขาใจ
3) การเปนผูฟ ง ที่ดี ตอบสนองอยางเหมาะสม ยอมรับและเขาใจความคิดเห็นของ
ผูอื่น
4) บูรณาการการใชทกั ษะและรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลาย เชน ภาษาพูด
ภาษาทาทาง เปนตน
5) ใชเทคโนโลยีในการสื่อสารอยางเหมาะสม
6) จัดระบบ วิเคราะหและประเมินรูปแบบที่หลากหลายของการสื่อสาร
Washington State University (2001) กลาวถึงการประเมินการพัฒนาทักษะชีวิต
ดานการสื่อสารของเด็กและเยาวชน วาเปนเรื่องของการแลกเปลี่ยนความคิด ขอมูลขาวสารหรือ
ขอความ ระหวางศิลปะการแสดงออกและความสามารถสวนบุคคลในการพูด การเขียน และทาทาง
การประเมินความสามารถในการสื่อสาร วิเคราะหไดจากการนําเสนอหรือแสดงผลงาน มารยาทใน
การฟง การกลาวความคิดเห็น ความรูสึก และความคิดของตนเองตอผูอื่นอยางชัดเจน สามารถ
จัดการกับความไมเห็นดวยดวยวิธีการที่ไมรุนแรง
สรุปไดวาทักษะชีวิตดานการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับสาร และสงสาร
ทั้งที่เปนภาษาพูดและภาษาทาทางไดอยางเหมาะสม
3.4 การจัดการกับอารมณ
World Health Organization (1999) ใหความหมายของการจัดการกับอารมณวา
เปนความสามารถในการประเมินอารมณที่เกิดขึ้น รูเทาทันอารมณวา มีอิทธิพลทําใหเกิดพฤติกรรม
ทั้งที่พงึ ประสงคและไมพึงประสงค ดังนัน้ จึงตองเลือกใชวิธีทถี่ ูกตองและเหมาะสมจัดการกับ
อารมณที่อาจกอใหเกิดปญหายืดเยื้อตอเนื่อง
การจัดการกับอารมณขึ้นอยูก ับพัฒนาการดานอารมณของเด็ก ซึง่ เปนการพัฒนา
ความสามารถในการควบคุมอารมณ อารมณเปนความรูสึกหรือเปนผลที่เกีย่ วของกับการ
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ผสมผสานระหวางการปลุกกระตุนทางสรีรวิทยา เชน การที่หวั ใจเตนเร็ว ๆ กับการแสดงออกทาง
พฤติกรรมทีช่ ดั เจน เชน การยิ้ม การทําหนาตาบูดบึง้ เปนตน อารมณสามารถแบงออกเปน 2 ชนิด
คือ อารมณดีกับอารมณไมดี อารมณเปนขอมูลแรกที่พอ แมและเด็กทารกติดตอสื่อสารกันกอนที่
เด็กจะสามารถพูดได พอแมควรฝกใหเด็กควบคุมอารมณมากกวาปลอยปละละเลย เมื่อเด็กเขาสู
สถานรับเลีย้ งเด็กหรือโรงเรียน อารมณจะมีบทบาทสําคัญในการสรางความสัมพันธกับเพื่อน เด็กที่
แสดงความพยายามในการควบคุมอารมณจะเขากับเพือ่ นและมีความสามารถทางสังคมมากกวา
เด็กที่ไมสามารถควบคุมอารมณตนเองได ความสามารถในการควบคุมอารมณจะเพิม่ ขึ้นตาม
ลักษณะพัฒนาการตามอายุ และความความสามารถทางสติปญญา(Santrock, 2001)
Goleman (1995) กลาวถึงการจัดการกับอารมณวาเปนสวนหนึง่ ของความฉลาด
ทางอารมณ (Emotional intelligence) ซึ่งความฉลาดทางอารมณหมายถึง การรูจักอารมณของ
ตนเอง ควบคุมอารมณของตนเอง และจัดการกับอารมณของตนเองไดอยางเหมาะสม มีแรงจูงใจ
เขาใจความรูสกึ ของผูอื่น และสรางความสัมพันธกับผูอนื่ ได และเสนอแนวคิดเกีย่ วกับองคประกอบ
ของความฉลาดทางอารมณไวดังนี้
1) การตระหนักรูในตนเอง เปนการตระหนักรูความรูสึกและความโนมเอียงของ
ตนเอง ประกอบดวย
1.1 รูเทาทันอารมณของตนเอง รูถงึ สาเหตุที่ทาํ ใหเกิดความรูสึกนัน้ ๆ และ
คาดคะเนผลทีเ่ กิดตามมา
1.2 สามารถประเมินตนเองไดตามความเปนจริง รูจุดแข็งและจุดออนของ
ตนเอง
1.3 มีความมัน่ ใจในตนเอง เชื่อมั่นในความสามารถ และความมีคุณคาของ
ตนเอง
1.4 สามารถจัดการกับความรูสึกของตนใหอยูในสภาวะที่เหมาะสมได
2) ความสามารถในการควบคุมตนเอง ประกอบดวย
2.1 สามารถจัดการกับภาวะอารมณหรือความฉุนเฉียวได
2.2 มีความซือ่ สัตย รักษาคุณงามความดี
2.3 มีสติปญญา มีความรับผิดชอบ
2.4 มีความสามารถในการปรับตัว ยืดหยุนในการจัดการกับความเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้น
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2.5 สรางสรรคสิ่งใหม ยอมรับความคิด แนวทางและขอมูลใหมๆ
3) การมีแรงจูงใจ ประกอบดวย
3.1 มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ โดยพยายามทําภารกิจใหไปสูมาตรฐานยอดเยี่ยม
3.2 มีความจงรักภักดี ยึดมั่นตอเปาหมายขององคกร
3.3 มีความคิดริเริ่ม และพรอมที่จะปฏิบัตเิ มื่อมีโอกาส
3.4 มองโลกในแงดี เผชิญกับปญหา และอุปสรรคไดดวยดี
4) การเขาใจความรูสึกของผูอ ื่น ประกอบดวย
4.1 การเขาใจผูอื่น
4.2 มีจิตใจใฝบริการ
4.3 สงเสริมผูอ ื่น
4.4 การใหโอกาสคน
4.5 การเขาใจความคิดเห็นของกลุม
5) การมีทกั ษะสังคม สามารถติดตอกับผูอื่นเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ประกอบดวย
5.1 ความสามารถในการโนมนาวจูงใจ
5.2 มีทกั ษะการสื่อสารที่ดี
5.3 มีความเปนผูนาํ
5.4 สามารถกระตุน ริเริ่มใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี
5.5 บริหารจัดการกับความขัดแยงไดดี
5.6 สรางความสัมพันธ เสริมสรางความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติภารกิจ
5.7 ความสามารถในการทํางานเปนกลุม
5.8 พัฒนาประสิทธิภาพของกลุม
Wintre and Valence (1994) ศึกษาเกีย่ วกับความเขาใจอารมณของเด็กวัย 4-8
ป กลาววา ความเขาใจอารมณเปนความสามารถในการระบุถึงการรับรูความรูสึกทีม่ ีตอ
สถานการณใดสถานการณหนึง่ โดยแบงองคประกอบความเขาใจอารมณของเด็กเปน 4 ดาน คือ
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1) การจําแนกแยกแยะอารมณ
2) ระดับความเขมของอารมณ
3) การรวมกันของอารมณ
4) ทิศทางของอารมณที่รวมกัน
ดังนัน้ ทักษะชีวิตดานการจัดการกับอารมณ เปนความสามารถในการรูจัก เขาใจ
และแสดงอารมณของตนเองอยางเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณ เปนไปตามวัย สามารถ
ประเมินจากการรูจักอารมณ การเขาใจอารมณ และการแสดงอารมณสอดคลองกับสถานการณ
อยางเหมาะสม
สรุปไดวาการเสริมสรางทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัยทุกดานเกีย่ วของกับปจจัย
หลักสําคัญ คือ การประสานความรวมมือกันระหวางบานและสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอยางเปน
กระบวนการตอเนื่อง ซึ่งมีองคประกอบที่เกีย่ วของคือ การคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
การฝกทักษะกระบวนการ การมีประสบการณจริงหรือการเผชิญสถานการณ การทบทวน การฝก
ปฏิบัติในชีวิตประจําวันโดยไดรับความชวยเหลือแนะนําและปฏิสัมพันธที่ดีจากบุคคลแวดลอม
การเรียนรูเชิงประสบการณและการเรียนรูแบบรวมมือ
ความเปนมาและความสําคัญของการเรียนรูเชิงประสบการณ
การเรียนรูเชิงประสบการณ (Experiential learning) หมายถึง การเรียนรูจากประสบการณ
หรือการเรียนรูโดยการลงมือกระทํา โดยการดึงเอาประสบการณจากตัวผูเรียน แลวกระตุนใหผูเรียน
สะทอนความคิดเกี่ยวกับประสบการณนนั้ ออกมาเพื่อพัฒนาความคิด เจตคติและทักษะใหม ไปสู
ความรูใหม (พิมพันธ เดชะคุปต, 2548) การเรียนรูเชิงประสบการณเปนแนวคิดในการจัดการเรียนรู
ที่มีจุดประสงคใหผูเรียนสรางความรูจากประสบการณที่ไดรับ ซึ่งมีพนื้ ฐานความคิดจากทฤษฎีของ
Dewey นักจิตวิทยา นักการศึกษาและนักปรัชญาที่ เชือ่ วา การศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย คือ
การทําใหทุกคนมีจิตสํานึกทางสังคม จิตสํานึกทางสังคมนี้เริ่มตนตัง้ แตเราเกิดโดยที่เราไมรูตัว เด็ก
จะถูกสถานการณทางสังคมกระตุนใหคอยๆลดการกระทําและความรูสึกที่ยึดตัวเองเปนศูนยกลาง
และเพิ่มการกระทําและความรูสึกที่สังคมที่เขาอยู การศึกษาเปนกระบวนการทางสังคมที่ปลุกเรา
ความรูสึกนึกคิดของเด็กทําใหเขาตระหนักถึงขอบเขตการกระทําของตน และมีนิสยั ที่เหมาะสมแก
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การเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ดวยเหตุนี้ Dewey จึงถือวาโรงเรียนคือชีวิตในชุมชนทีท่ ําใหเด็กไดมี
โอกาสแบงปน เสียสละสิง่ ทีต่ นมีเพื่อสรางสรรคสวนรวม (Lewiz,1994)
การศึกษาเชิงประสบการณ (Experiential education) เปนปรัชญาและวิธวี ิทยาการที่
นักการศึกษามุงใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงและเนนที่การสะทอนความคิดเพื่อการเพิ่มความรู
พัฒนาทักษะและคานิยมทีช่ ัดเจน หลักของการศึกษาเชิงประสบการณ (Association for
experiential education, n.d.) มีดังนี้
1) การเรียนรูเชิงประสบการณจะเกิดขึ้นเมือ่ มีการเลือกประสบการณทดี่ ีเพื่อสงเสริมการ
สะทอนความคิด การคิดวิเคราะห สังเคราะห
2) ประสบการณจะถูกสรางเพื่อความตองการของผูเรียน เพื่อการริเริ่ม การตัดสินใจ
และเปนสิ่งที่ชแี้ จงผลลัพธได
3) การผานกระบวนการเรียนรูเชิงประสบการณ ผูเรียนเปนผูสรางคําถาม ตรวจสอบ
ทดลอง เปนผูอ ยากรูอยากเห็น แกปญหา ยอมรับในความรับผิดชอบ เปนผูสรางสรรคและสราง
ความหมาย
4) ผูเรียนถูกสงเสริมทางดานสติปญญา อารมณ สังคม ทั้งดานกายภาพและจิตใจ ซึ่ง
เปนการรวมกระบวนการดวยบทบาทการเรียนรูที่เปนธรรมชาติ
5) ผลของการเรียนจะเปนบุคลิกภาพและรูปแบบพื้นฐานของประสบการณและการ
เรียนรูในอนาคต
6) ปฏิสัมพันธจะถูกพัฒนาและไดรับการหลอเลี้ยงจากตัวผูเรียนเอง ผูเ รียนกับผูอนื่ และ
ผูเรียนกับโลกใบใหญ
7) นักการศึกษาและผูเรียนอาจมีประสบการณของความสําเร็จ ความลมเหลว การผจญ
ภัย การเลีย้ ง และความไมแนนอน เพราะผลของประสบการณไมสามารถทํานายได
8) โอกาสจะถูกสนับสนุนใหผูเรียนและนักการศึกษาไดสํารวจและทดสอบคานิยมของ
ตัวเอง
9) กฎเบื้องตนของนักการศึกษารวมถึงการกําหนดสถานการณของประสบการณ การตั้ง
ปญหา กําหนดขอบเขต สนับสนุนผูเรียน ดูแลความปลอดภัยทางรางกายและอารมณ และการ
อํานวยความสะดวกในกระบวนการเรียนรู
10) นักการศึกษาจะตองตอสูกับความลําเอียง การตัดสิน การใหมโนทัศน และอื่นๆ ที่มี
อิทธิพลตอผูเรียน
11) การออกแบบการเรียนรูเชิงประสบการณ เปนการคํานึงถึงการเรียนรูความตอเนื่อง
ของธรรมชาติ ทั้งความผิดพลาดและความสําเร็จ
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Luckner and Nadler (2002) กลาวถึงสาเหตุที่ทาํ ใหการเรียนรูเชิงประสบการณมี
ประสิทธิภาพสูง มีดงั นี้
1) ความเทาเทียม การเรียนรูแบบนี้ผูเรียนจะมีโอกาสอยางเทาเทียมในประสบการณที่
เปนสิ่งใหมและเปนปกติในชีวิต
2) การพัฒนาความสัมพันธอยางรวดเร็ว ผูเขารวมการเรียนรูแบบนี้มกี ารปฏิสัมพันธกัน
อยางใกลชิดขณะทํางาน การสื่อสาร การรวมมือ และพยายามมุงไปสูสงิ่ ที่ตองการจะชวยพัฒนา
ความสัมพันธอยางรวดเร็ว
3) ความไมสมดุล (Disequilibium) อุปสรรคที่ทาทายและปญหาที่เกิดขึ้นกับบุคคลใน
ภาวะไมสมดุล จะทําใหเกิดการปรับกระบวนการและหนาที่เพื่อใหสามารถจัดระบบได
4) เทคนิคที่เปนโครงการ ความไมสมดุลจะทําใหเกิดทักษะการแกปญ
 หา
ความสามารถในการจัดการ ความเปนผูนาํ
5) การลดวงจรของเวลา ชองวางระหวางความทาทายและผลลัพธจะถูกยนยอลง
ความสามารถในการจัดระบบจะงายขึ้น
6) เปน Meta learning หองปฏิบัติการการเรียนรูเชิงประสบการณ เปนการฉายภาพของ
การทํางานเปนทีม กลุม จะถูกทบทวนการทํางาน การประเมินผลงาน ไดทบทวนเกี่ยวกับตนเอง
ความเปนผูนาํ ทักษะการแกปญหา การทํางานเปนทีม การสื่อสาร และการเปลี่ยนแปลงการจัดการ
7) ความสับสนและวิกฤตการณในสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย กลุมจะสามารถพัฒนากล
ยุทธและการกระทําที่ดีที่สุดในสภาพแวดลอมนั้น
8) เปนรอยประทับในการทํางานของสมอง การเรียนรูเชิงประสบการณการหยั่งรากของ
สติปญญา ผูเรียนจะไดรับประสบการณทางสมองจากการเรียนรูของรางกาย ซึ่งจะเกี่ยวของกับ
รางกาย สมองและพฤติกรรม
9) ประสบการณจะจัดเตรียมภาษาทั่วไป ประสบการณและเรื่องราว ซึ่งสัมพันธกับ
สภาพแวดลอม ประสบการณจะจัดเตรียมทางลัดไปสูการสื่อสารที่จะแปรผันความคิดเห็นอยาง
รวดเร็ว
10) การใหกาํ ลังใจตอการเสี่ยง ประสบการณจะปลอยใหผูเรียนสรางความสี่ยง
พยายามกับกฎเกณฑและทําความผิดพลาดที่ไมอันตรายและไมเสียหาย
11) ความหลากหลายของความเขมแข็ง ผูเ รียนตองการใหผลลัพธของมาดีทกุ คนจึง
พยายามทําบทบาทของตนเองใหดีที่สุด
12) ความสนุก การเรียนรูท ี่เปนการพัฒนาทักษะกระบวนการจะอยูใ นสภาพแวดลอม
ที่สนุกสนานทําใหการเรียนรูม ีประสิทธิภาพ
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มาตรวัดการมีประสบการณ (Scale of experiential)
Gibbons and Hopkins (1980 อางถึงใน Neill, 2004) เชื่อวา ประสบการณมีระดับของ
การไดรับประสบการณจากกิจกรรม จึงสรางบันได 10 ขั้น ที่เปนระดับของการมีประสบการณ ซึง่
ชี้ใหเห็นถึงจุดแตกตางของการไดรับประสบการณของแตละบุคคล และแบงแบบแผนของพฤติกรรม
การมีประสบการณเปน 5 แบบแผน ซึง่ แตละแบบแผนจะมีลักษณะทีอ่ ยูในแบบแผนกอนหนานั้น
บวกกับประสบการณที่ไดรับเพิ่มมาเติมเต็มดังนี้
1) แบบแผนของการรับรู ประสบการณถกู นําเสนอตอผูเรียน ยังคงเปนการรับรูผานการเปน
ผูฟง ประกอบดวย ประสบการณที่ถูกกระตุน ไดแก การชมสไลด รูปภาพ ภาพยนตร หรือสิ่งกระตุน
อื่น และประสบการณการเปนผูชม คือผูเรียนจะมีประสบการณกับวัตถุในการเรียนแตเพียงแคผู
สังเกต
2) แบบแผนของการวิเคราะห ผูเรียนจะไดเรียนรูภาคสนามที่จะประยุกตความรูเชิงทฤษฎี
และทักษะในการทดสอบกับเหตุการณวิเคราะห ลักษณะของสภาพแวดลอม หรือการแกปญหา
ประกอบดวย ประสบการณการสํารวจ จากการเลน ทดลอง สํารวจ และเผชิญกับสถานการณ และ
ประสบการณการวิเคราะหซงึ่ ผูเรียนจะไดเรียนรูระบบฝกการประยุกตทฤษฎีไปสูการแกปญหาใน
สถานการณทฝี่ กปฏิบัติ
3) แบบแผนของการสราง ผูเรียนจะเชื่อมโยงผลลัพธ กิจกรรม และการอํานวยความ
สะดวก เกิดกระบวนทัศนในการเชื่อมโยงกับบุคคลที่จะเรียนรูการสราง การสรางสรรค การแตงเติม
การจัดระบบและอื่นๆ ที่เหมาะสมกับบริบท
4) แบบแผนของการพัฒนา ผูเรียนจะเรียนรูในการยนยอวิธีการศึกษา กิจกรรม และความ
อดทน ผูเ รียนจะมุงไปที่การมีสวนรวมภาคสนามเพื่อการฝกทักษะ การซึมซับจากกิจกรรม และการ
บรรลุผลสําเร็จของความสามารถ ตนแบบของประสบการณจะสงเสริมผูเรียนไปสูการพัฒนา
ศักยภาพ
5) แบบแผนของจิตวิทยาสังคม ผูเ รียนมีประสบการณในการเปนแบบอยาง การทําหนาที่
ของสมาชิกของชุมชนหรือสังคมของตน ทําใหเกิดความเขาใจตนเองและความสัมพันธกับผูอนื่ เขา
จะยอมรับบทบาท หนาที่ พัฒนาไปสูว ุฒภิ าวะและความสามารถในการอยูรวมกับผูอ ื่น
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Productive
mode

5Creates, builds, organizes, theorizes, or otherwise
Generat
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4Analytic Studies the setting and experience systematically
al

Analytic
mode

3Explora Plays, experiments, explores, and probes the setting
tory
2Spectat Sees the real thing in normal setting
or

Receptive
mode

1Stimula Sees motives, TV, and slides
ted

แผนภูมิที่ 3 มาตรวัดการมีประสบการณของGibbons and Hopkins (1980)

วงจรการเรียนรูเชิงประสบการณ (Experiential learning cycles)
วงจรการเรียนรูเชิงประสบการณ เปนรูปแบบที่จะเขาใจกระบวนการของการทํางาน ซึ่ง
แบงจากรูปแบบของการเรียนรู เชน รูปแบบทางพฤติกรรมหรือรูปแบบการเรียนรูท างสังคม วงจร
การเรียนรูเชิงประสบการณ มักจะถูกใชเพื่อชวยในการฝกการมีประสบการณและชวยในเรื่องการ
เรียนรู เหตุผลที่ตองแบงกระบวนการเปนลําดับขั้นก็เพือ่ ประโยชนในการทําความเขาใจที่ดีกวา
การทดสอบ และการใชเปนองคประกอบหลัก อยางไรก็ตามนักศึกษาที่ใชรูปแบบที่มีอยูจาํ เปนตอง
คํานึงถึงผูเ รียน หากเลือกไมเหมาะสมก็จะกอใหเกิดปญหามากกวาการแกปญหา วงจรการเรียนรู
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เชิงประสบการณ มีฐานคิดจากปรัชญาการศึกษาของ John Dewey ซึ่งเปนวงจรที่เนนธรรมชาติ
ของประสบการณที่เปนฐานสําคัญของการศึกษา วงจรการเรียนรูเชิงประสบการณ เปนเหมือนการ
เตรียมแนวทางแบบกึ่งมีโครงสราง ซึ่งเกี่ยวของกับความมีอิสระที่จะกาวขามกิจกรรมและ
ประสบการณ ระยะเวลาที่ใชในแตละขั้น มีความหลากหลายตั้งแตเปนวินาที นาที ชัว่ โมง หรือเปน
วัน แตสวนใหญวงจรมักจะถูกนําไปใชในการจัดกิจกรรมสั้นๆ ตั้งแต 10 – 60 นาที (Neill, 2004)
วงจรการเรียนรูเชิงประสบการณของ Kolb (1984) เปนวงจรรูปแบบ 4 ขั้นตอน มี
ลักษณะเปนการเรียนรูที่อาศัยประสบการณของผูเรียน ทําใหเกิดการเรียนรูในสิ่งใหมที่ทา ทาย
อยางตอเนื่อง ผูเรียนตองทํากิจกรรมตลอดเวลามีการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน และ
ผูเรียนกับผูเรียน ทําใหเกิดการขยายตัวของความรูที่ผูเรียนทําใหเกิดการขยายตัวของความรูที่
ผูเรียนทุกคนที่อยูกวางขวางยิ่งขึน้ และเปนการเรียนทีอ่ าศัยการสื่อสารในรูปแบบทีห่ ลากหลาย
เชน การพูด อาน เขียน ดู ทีท่ าํ ใหงายตอการแลกเปลีย่ นความรูและการนําไปวิเคราะห
Kolb เสนอแนวคิดและรูปแบบการเรียนรูเชิงประสบการณ ในป ค.ศ. 1984 วา
“ประสบการณเปนแหลงของการเรียนรูและการพัฒนา” วงจรการเรียนรูของ Kolb หรือ Kolb‘s
model เปนวงจรที่ประกอบขึน้ จากองคประกอบที่เปนกระบวนการ 4 องคประกอบดังนี้

1. Experiencing
Outdoor Activities:
Personal and Group
Challenges

2. Reviewing
Encourage individuals to refiect,
describe, communicate and learn from
the experience

4. Planning
Applying new learning from
previous experiences

3. Concluding
Use of models and theories to draw
conclusions from past and present
experiences

แผนภูมิที่ 4

วงจรการเรียนรูเชิงประสบการณของ Kolb (1984)
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องคประกอบของการเรียนรูเชิงประสบการณมี 4 ประการ ดังนี้
1) ประสบการณ โดยครูเปนผูชวยใหผเู รียนนําประสบการณเดิมของตนมาพัฒนาเปนองค
ความรู
2) การสะทอนความคิดและอภิปราย โดยครูชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงออกเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเกิดการเรียนรูซ ึ่งกันและกันอยางลึกซึ้ง
3) ความเขาใจและเกิดความคิดรวบยอด ผูเรียนเกิดความเขาใจและนําไปสูการเกิด
ความคิดรวบยอด อาจจะเกิดขึ้นโดยผูเรียนเปนฝายริเริ่มแลวครูชวยเพิ่มเติมใหสมบูรณ หรือครูเปน
ผูนําทาง และผูเรียนเปนผูสานตอจนความคิดนั้นสมบูรณเปนความคิดรวบยอด
4) การทดลองหรือการประยุกตแนวคิด ผูเรียนไดนําการเรียนรูที่เกิดขึ้นใหมไปประยุกตใช
ในลักษณะหรือสถานการณอื่นๆ จนเกิดเปนแนวทางปฏิบัติของนักเรียนเอง ความสัมพันธของ
องคประกอบทั้ง 4 ประการจะเปนไปอยางพลวัต โดยอาจเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งและเคลื่อนยายไป
มาระหวางองคประกอบ ดังนั้นในการสอนสามารถเริ่มตนที่จุดใดกอนก็ได ที่สําคัญคือ ตองจัด
กระบวนการใหครบทุกองคประกอบ (พิมพันธ เดชะคุปต, 2548)
วงจรของ Kolb เปนวงจรการเรียนรูทจี่ ะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท ี่ไดรับองคความรู
ทัศนคติ และทักษะแนวคิดนี้สามารถนํามาใชเปนหลักการสอนการพัฒนาทักษะชีวติ ได
องคประกอบที่เปนกระบวนการ Kolb‘s model นัน้ มีความสอดคลองกับองคประกอบของทักษะ
ชีวิตในดานการใชความคิดอยางมีวิจารณญาณ ทักษะในดานคุณธรรม และทักษะการทํางานที่
ตองใชความสามารถในการแกปญหา ฯลฯ เปนตน (วนิดา ขาวมงคล เอกแสงศรี, 2546)
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูจากประสบการณโดยใชวิธีสอนที่เนนการเรียนรูจากการกระทํา
มีความเชื่อวาการเรียนรูเกิดจากการกระทําจริง ผูเรียนเปนผูสรางความรูใหมโดยเริม่ จากการรับรู
ปญหา คิดหาแนวทางแกไข ลงมือปฏิบัติจนเกิดประสบการณจากการปฏิบัติ ผูเรียนจะเปนผูสราง
ความรูของตนเอง เกิดการปรับเปลี่ยนความรูเดิมใหเปนความรูใหม ซึง่ จะเปนความรูที่มี
ความหมายตอผูเรียน สามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวัน ทําใหผูเรียนมี
ประสบการณในการคิดและการกระทําจนกอใหเกิดการเรียนรู วิธีการเรียนรูจากประสบการณ มี
หลักสําคัญ 4 ประการ ดังนี้
1) เปนการเรียนรูที่อาศัยประสบการณของผูเรียน
2) เปนการเรียนรูดวยการกระทําจนทําใหเกิดความรูใหม
3) ปฏิสมั พันธของผูเรียนทําใหเกิดการขยายตัวของเครือขายความรูอยางกวางขวาง
4) มีการสื่อสารดวยการพูดหรือการเขียนเพือ่ สังเคราะหความรู
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องคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative learning)
การเรียนรูแบบรวมมือมีพื้นฐานมาจากปรัชญาการศึกษาแบบพิพฒ
ั นาการนิยม
(Progressivism) ทีเ่ นนการใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดทิศทางการพัฒนาตนเอง เปนรูปแบบการ
เรียนรูทพี่ ัฒนามาจากปรัชญาการศึกษาของ Deweyและ Lewin เนนวาการพึ่งพาซึ่งกันและกันเปน
ตัวกําหนดวิธกี ารมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล การเรียนรูแบบรวมมือเปนวิธกี ารที่เนนการจัด
สภาพแวดลอมทางการเรียนใหนกั เรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ แตละกลุมประกอบดวย
สมาชิกที่มีความรูความสามารถแตกตางกัน แตละคนจะตองมีสวนรวมอยางแทจริงในการเรียนรู
และในความสําเร็จของกลุมทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบงปนทรัพยากรการเรียนรู
รวมทัง้ เปนกําลังใจแกกนั และกัน สมาชิกในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนรูข องตนเอง
เทานัน้ แตจะตองรับผิดชอบตอการเรียนรูของเพื่อนสมาชิกในกลุม ความสําเร็จของแตละคนคือ
ความสําเร็จของกลุม (Martin ,1992)
Johnson and Johnson (1991) กลาววาการเรียนรูแบบรวมมือเปนการเรียนที่จัด
ประสบการณการเรียนรูใหผเู รียนเรียนเปนกลุมเล็ก กลุมละประมาณ 3 – 5 คน โดยทีส่ มาชิกใน
กลุมมีความแตกตางกันทั้งทางดานเพศ เชื้อชาติ ความสามารถในการเรียน ฯลฯ ผูเรียนมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน รับผิดชอบการทํางานของสมาชิกแตละคนใน
กลุมรวมกัน
Katz (2002) กลาววา ความสําเร็จที่สาํ คัญของเด็กวัยอนุบาลอยางหนึง่ ก็คือความสามารถ
ในการสื่อสาร ทักษะการสื่อสารจะพัฒนาเมื่อเปนสถานการณที่มีความหมายกับตัวเด็ก ซึ่งในการ
เรียนรูแบบรวมมือ เด็กจะมีเปาหมาย มีบริบทที่เปนธรรมชาติ มีความหมายตอชีวิตที่เด็กไดจากการ
สื่อสารกับเด็กดวยกัน เด็กไดมีโอกาสมีสว นรวมในการทํางานดวยกัน หาเหตุผล คิดวิเคราะห
เชื่อมโยง ดังนัน้ เด็กจะไดฝกทักษะที่จาํ เปนในชีวิตจากการเรียนรูแบบรวมมือ
Johnson and Johnson (1991) ไดกลาวถึงองคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมืออยาง
แทจริงวามี 5 องคประกอบ คือ
1) การพึ่งพากันทางบวก ( Positive interdependent)
สมาชิกทุกคนในกลุมมีความเกี่ยวของสัมพันธกันในทางบวกหรือมีการพึ่งพาอาศัย
กัน มีเปาหมายในการทํางานรวมกัน ทุกคนมีสว นรวมในการทํางาน มีการแบงปนวัสดุอุปกรณ
ในการทํางาน และมีความเชื่อวาพวกเขาทุกคนจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวดวยกัน สมาชิก
ในกลุมจะมีความรูสึกปรับความสําเร็จไดก็ตอเมื่อทุกคนในกลุมประสบความสําเร็จดวย
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2) มีปฏิสัมพันธกนั แบบเผชิญหนา ( Face to face interaction)
สมาชิกมีการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณกันระหวาง
สมาชิกคนอื่นๆ ภายในกลุม โดยสมาชิกตองใหความสนใจ เอาใจใสทจี่ ะรับฟงและเสนอความ
คิดเห็นตอกลุม ซึง่ จะชวยใหสมาชิกคนอืน่ ๆ เกิดการเรียนรูไดดีขึ้น การมีปฏิสัมพันธแบบนี้จะ
สงเสริมใหสมาชิกเกิดการเรียนไดดี
3) ความรับผิดชอบของสมาชิกแตละบุคคล ( Individual accountability)
ความรับผิดชอบของสมาชิกแตละบุคคล จะชวยใหกลุม มีสัมฤทธิผลสูงสุดในการ
ทํางานซึ่งความสําเร็จของกลุมขึ้นอยูกับความสําเร็จของสมาชิกแตละคน ซึง่ อาจจะประเมินจาก
การทดสอบสมาชิกแตละคน การสุมเลือกสมาชิกในกลุมเปนตัวแทนรายงานผลงานของกลุม
4) ทักษะระหวางบุคคลและทักษะการทํางานกลุม ยอย ( Interpersonal and small
group skill)
เปนการใชทักษะระหวางบุคคลและทักษะการทํางานกลุม ยอย เปนทักษะที่สําคัญ
ในการทํางานกลุมใหประสบความสําเร็จ และนักเรียนควรไดรับการฝกหรือสอนทักษะเหลานี้
เสียกอนเพื่อการมีปฏิสัมพันธกับคนอืน่ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
5) กระบวนการกลุม ( Group processes)
กระบวนการกลุม เปนการทํางานที่มีขั้นตอนในการทํางาน มีการสะทอนสิ่งที่
สมาชิกไดอภิปรายและแสดงออก มีการตัดสินใจวาควรมีการเปลี่ยนแปลงหรือดําเนินการอะไร
ตอไปเพื่อใหบรรลุเปาหมายขอวกลุมที่ตงั้ ไว
หลักการของการเรียนรูแบบรวมมือ
Slavin (1989) ไดอธิบายไววา การเรียนรูแ บบรวมมือ คือ วิธกี ารเรียนรูแบบกลุม วิธกี าร
เรียนแบบรวมมือทุกวิธีการ (เทคนิค) นั้นมีแนวความคิดรวมกันคือ นักเรียนทํางานรวมกันเพื่อเรียนรู
และนักเรียนรับผิดชอบการเรียนรูของเพื่อนสมาชิกในกลุมใหเรียนรูไดเทาๆกับการเรียนรูของตนเอง
หลักการเรียนรูเปนกลุมประกอบดวย
1) การไดรับรางวัลเปนกลุม (Team reward) กลุมอาจจะไดรับรางวัลหรือ
ประกาศนียบัตร (Certificates) ถานักเรียนสามารถเรียนรูไดถึงเกณฑที่กําหนดไว
2) ความสําเร็จของกลุมขึ้นอยูกับการเรียนรูของแตละคน (Individual accountability)
เปนการเนนใหสมาชิกในกลุมตองรับผิดชอบการเรียนรูของเพื่อนๆ ซึง่ จะทําใหเกิดการชวยกัน
อธิบายใหแกคนอื่นในกลุม
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3) ทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกันในการประสบผลสําเร็จ (Equal opportunities for
success) หมายความวา นักเรียนสามารถชวยกลุม ไดโดยการพัฒนาการเรียนของตนเองใหดีขึ้น
กวาเดิม เปนการเนนใหเห็นวาไมวาผูเ รียนจะเกง ออน หรือปานกลาง ผูเรียนทุกคนก็มีโอกาส
เทาๆกันในการที่จะทําใหดที สี่ ุด
สรุปไดวา การเรียนรูแบบรวมมือเปนการจัดการเรียนการสอนโดยแบงนักเรียนออกเปน
กลุมเล็ก ๆ กลุม ละประมาณ 2-6 คน โดยสมาชิกในกลุมจะมีการปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน มีสวน
รวมในการทํางาน มีการชวยเหลือซึง่ กันและกัน มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูท ั้งตอตนเองและ
กลุม มีเปาหมายรวมกันในการทํางาน
ประเภทของการเรียนรูแบบรวมมือ
การเรียนรูแบบรวมมือมีกระบวนการมากมาย ซึง่ แตละประเภทสามารถนําไปใชได
หลากหลายตามวัตถุประสงค การเรียนรูแบบรวมมือแบงไดเปน 3 ประเภท ดังนี้ (Johnson and
Johnson, 1991)
1. การเรียนแบบรวมมืออยางเปนทางการ (Formal cooperative learning groups)
ครูจะมีบทบาทดังตอไปนี้
1) กําหนดวัตถุประสงคทเี่ ฉพาะเจาะจงในการเรียนแตละบทเรียนวาตองการใหนักเรียน
เกิดการเรียนรูอ ะไรบาง เชน ความรูหรือทักษะทางสังคม กําหนดบทบาทของกลุม วิธกี ารจัด
นักเรียนเขากลุม กําหนดบทบาทของนักเรียน วัสดุอุปกรณที่ตองใชในการเรียนและจัดเตรียม
ความพรอมดานอืน่ ๆในหองเรียน
2) อธิบายงานและใหผูเรียนมีการพึง่ พากัน ครูอธิบายงานทีม่ อบหมายใหชัดเจน โดย
เนนการคิดและกลวิธี และตองใหมกี ารพึง่ พากัน มีความรับผิดชอบสวนบุคคลบอกเกณฑ
ความสําเร็จทีต่ ั้งไวและอธิบายทักษะทางสังคมที่ตองใช
3) มีการดูแลและเขาไปเกี่ยวของกับกลุม เพื่อชวยเหลือหรือเพื่อใหนักเรียนมี
ปฏิสัมพันธกันและใชทักษะทางสังคมมากขึ้น ครูควรใชการสังเกตอยางมีระบบและรวบรวมขอมูล
ในแตละกลุม ในขณะทีน่ ักเรียนกําลังทํางาน ครูอาจเขาไปใหความชวยเหลือเมื่อนักเรียนตองการ
ความชวยเหลือเพื่อใหงานมีความถูกตองและมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
4) ประเมินการเรียนรูของนักเรียนและชวยนักเรียนในการประมวลผลการทํางานของ
กลุมวาสามารถทําอะไรไดดีบาง ครูตองประเมินการเรียนรูของนักเรียนอยางระมัดระวังโดย
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ประเมินจากการแสดงออก สมาชิกภายในกลุมจะเกิดการเรียนรูจากการอภิปรายทีม่ ีประสิทธิภาพ
มีการทํางานรวมกัน และมีการแกไขเพื่อปรับปรุงการทํางานในครั้งตอไปใหดีขึ้น
2. กลุมเรียนแบบรวมมืออยางไมเปนทางการ ( Informal cooperative learning groups)
นักเรียนจะทํางานและเรียนรูรวมกันเพื่อใหประสบความสําเร็จและบรรลุเปาหมาย
บางครั้งกลุมอาจทํางานรวมกันเพียงไมกนี่ าทีในแตละคาบ ในระหวางการจดคําบรรยายการสาธิต
การเรียนแบบรวมมืออยางไมเปนทางการสามารถนําไปใชไดดังนี้
1) ใหนักเรียนสนใจสื่อที่ตองการใหนกั เรียนเกิดการเรียนรู
2) ปรับสภาวะอารมณนกั เรียนใหพรอมในการเรียน
3) เตรียมประสบการณทนี่ ักเรียนจะตองนําไปใชในชั่วโมงเรียน
4) เพื่อใหแนใจวานักเรียนเกิดความคิดในสิ่งที่เราสอน และ
5) มีการใชสื่ออุปกรณในการเรียน
ในระหวางที่ครูกําลังสอนจะมีการใชสื่ออุปกรณเพื่อใหนกั เรียนเกิดการเรียนรูจากสื่อ
มีการอธิบาย สรุป และผสมผสานสิง่ ทีเ่ รียนรูเปนโครงสรางความรู กลุม ประเภทนี้จะใชเวลา
ประมาณ 3 – 5 นาที ในการใหนักเรียนอภิปรายกอน – หลังการบรรยาย และใชเวลาประมาน 2 – 3
นาที ในการอภิปรายกับเพือ่ นในสิง่ ที่ไดจากการฟงคําบรรยาย
3. กลุมพื้นฐานในการเรียนแบบรวมมือ (Cooperative base groups)
กลุมรวมมือประเภทนี้จะอยูร วมกันเปนระยะเวลานาน สมาชิกภายในกลุมจะมีความ
หลากหลาย มีสมาชิก 3 – 4 คน ที่อยูประจํากลุม กลุม พื้นฐานหลักนี้จะใหการสนับสนุน
ชวยเหลือใหกาํ ลังใจสมาชิกคนอื่นๆ เพื่อใหมีผลการเรียนดีขึ้น เชน กระตุนสมาชิกคนอื่นๆ ให
สนใจในการเรียน ทํางานที่ไดรับมอบหมาย เกิดการเรียนรูรวมทัง้ พัฒนาการคิดและทักษะทาง
สังคมขึ้นดวยกลุมพืน้ ฐานหลักนี้อาจมีการพบปะกับสมาชิกคนอืน่ ๆ ทุกวันในระดับประถมศึกษา
หรือสองครั้งตอสัปดาหในระดับมัธยมศึกษาหรือเมื่อมีการเรียน นักเรียนในกลุมพื้นฐานแบบ
รวมมือนี้จะอยูรวมกันเปนระยะเวลานานอาจเปนปหรือหลายป โดยดูแลและรักษาสัมพันธภาพที่
จะสงผลตอสมาชิกคนอื่นๆใหเรียนอยางมีประสิทธิภาพในโรงเรียน
การใชกลุมรวมมือพืน้ ฐานประเภทนี้จะชวยเพิ่มความสนใจ การทํางานและ
ประสบการณตางๆในโรงเรียน อีกทั้งยังชวยเพิ่มคุณภาพและปริมาณในการเรียนรู โรงเรียนควร
สงเสริมใหมกี ลุมประเภทนี้ขนึ้ เพื่อชวยในการปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนใหดีขนึ้ โรงเรียน/
หองเรียนที่มีขนาดใหญจะมีความซับซอนมาก อีกทั้งนักเรียนก็ตองเรียนรูเนื้อหาวิชาตางๆ ที่ยาก
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มากมายกลุมพื้นฐานนี้ยงิ่ มีความสําคัญมากยิง่ ขึ้นโดยอาจใชกลุมประเภทนี้ชว ยครูในการโฮมรูมใน
กรณีที่มีนกั เรียนมาขอคําปรึกษาจํานวนมาก
การเรียนรูแบบรวมมือมีเทคนิคการเรียนทีห่ ลากหลายทีส่ ามารถนําไปใชในการสอน โดย
คํานึงถึงลักษณะและขั้นตอนที่สาํ คัญของการเรียนรูแบบรวมมือ Johnson and Johnson (1991)
ไดเสนอลักษณะของการเรียนรูแบบรวมมือไวดังนี้
1) สมาชิกกลุม มีความรับผิดชอบตอกลุมรวมกัน ชวยกันทํางานที่ไดรบั มอบหมายใหสําเร็จ
โดยมีจุดมุงหมายรวมกัน แบงปนขอมูลและอุปกรณในการทํางานระหวางสมาชิก
2) สมาชิกกลุม มีปฏิสัมพันธ (Interaction) ตอกัน มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน
3) สมาชิกกลุม แตละคนมีความรับผิดชอบตอตนเองและงานที่ไดรับมอบหมาย
จุดมุงหมายทีส่ ําคัญคือ การที่แตละคนพยายามทํางานอยางเต็มความสามารถ
4) สมาชิกกลุม จะมีทักษะในการทํางานกลุม (Group skill) และมีมนุษยสัมพันธที่ดี ครู
สอนทักษะการทํางานกลุม และประเมินการทํางานกลุม ของนักเรียน
Kagan (1988 อางถึงใน Johnson and Johnson, 1991) กลาวถึงโครงสรางของการเรียนรู
แบบรวมมือในลักษณะของการจัดวิธีปฏิสัมพันธของนักเรียนไดหลายลักษณะ ตั้งแตการมี
ปฏิสัมพันธโครงสรางธรรมดาและการมีปฏิสัมพันธแบบมีโครงสรางซับซอน
1) โครงสรางแบบธรรมดา คือ การสัมภาษณ 3 ขั้นตอน เปนการกําหนดใหนักเรียนจับคูกัน
นักเรียน A สัมภาษณนักเรียน B นักเรียน B สัมภาษณนกั เรียน A และนักเรียน AและB แลกเปลี่ยน
กันในกลุม 4 คน
2) โครงสรางแบบซับซอน คือ การสืบสอบแบบกลุม เปนการสรางของความรวมมือตาม
หัวขอที่สนใจ สมาชิกกลุมทุกคนจะชวยกันวางแผนวิธกี ารที่จะคนควาตามหัวขอของกลุม จากนั้น
จะมีการแบงงานกันระหวางสมาชิกในกลุม สมาชิกแตละคนจะทํางานสวนที่ตนเองไดรับผิดชอบให
คนควา กลุมจะนําแตละสวนมาสังเคราะหและสรุปงานรวมกัน และนําเสนอขอความรูหรือขอ
คนพบตอสมาชิกทัง้ ชั้นเรียน
Martin (1992) สรุปวาเทคนิควิธีของการเรียนรูแบบรวมมือที่สามารถนําไปใชกับผูเรียนได
ทุกระดับ ไดแก
1) การตรวจสอบเปนกลุม เปนโครงสรางการเรียนที่เนนทักษะการคิดระดับสูงเชนการ
วิเคราะหปละประเมินผล
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2) STAD (Students teams - Acheivement divisions) มักใชกับนักเรียนเกรด 2-12 เปน
การทํางานเปนกลุมของนักเรียนทีม่ ีความสามารถหลากหลายกลุมละ 4-5 คน เพื่อใหสมาชิกใน
กลุมประสบผลสําเร็จสูงสุด นักเรียนจะถูกทดสอบรายบุคคล และกลุมจะไดรับประกาศนียบัตรที่
บอกระดับสติปญญาของสมาชิกในกลุมที่กาวหนาเพิม่ ขึ้นจากครั้งที่ผา นมา
3) Jigsaw II เปนการเรียนรูท ี่สมาชิกของแตละทีมจะรับผิดชอบการเรียนรูเฉพาะสวนของ
หัวเรื่อง หลังจากการประชุมกับสมาชิกของกลุมอืน่ ผูท ี่เปนผูรูมากที่สดุ ในแตละสวนจะกลับไปที่
กลุมของตนเองและนําเสนอขอคนพบ สมาชิกในกลุมก็จะตอเติมการเรียนรูจนครบทั้งหัวขอ
นิตยา คงเกษม (2544) ไดสรุปความแตกตางของการเรียนแบบกลุมไวดังนี้
1. การเรียนรูแบบกลุมไมแท
เปนการทํางานทีน่ ักเรียนไดรับมอบหมายใหทาํ งานดวยกัน แตนักเรียนไมมีความสนใน
ใจการทํางานและเชื่อวาเขาจะถูกประเมินโดยการจัดลําดับ จึงปดบังขอมูลซึ่งกันและกัน พยายามที่
จะไมเปนผูน ํากลุม ไมไววางใจซึ่งกันและกัน
2. กลุมเรียนรูในหองเรียนแบบดั้งเดิม
นักเรียนไดรับมอบหมายงานที่ใหทาํ ดวยกัน และเขายอมรับวาตองทํางานที่มอบหมาย
แบบมีโครงสราง แตจะถูกประเมินและไดรับรางวัลเปนรายบุคคลไมใชทั้งกลุม ผูเรียนจึงไมมี
แรงจูงใจที่จะสอนสิ่งที่ตนเองรูใหเพื่อนสมาชิกในกลุม
3. กลุมเรียนรูแบบรวมมือ
นักเรียนทํางานรวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตงั้ ไวดวยกัน นักเรียนจะคนหาวิธีการ
เพื่อใหไดผลลัพธทกี่ อใหเกิดประโยชนตอสมาชิกทุกคน นักเรียนมีการชวยเหลือสงเสริมซึ่งกันและ
กัน การประเมินผลการเรียนรูจะประเมินจากความกาวหนาที่เพิม่ ขึ้นของแตละคน และผลงานของ
กลุม
จะเห็นไดวา การเรียนรูแบบรวมมือมีหลักการบางประการที่คลายคลึงกับการเรียนแบบ
กระบวนการกลุมแตแตกตางกันในรายละเอียด เชน โดยหลักการนักเรียนทํางานเปนกลุมเล็กๆ
เหมือนกัน แตสมาชิกกลุมยอยของการเรียนแบบรวมมือจะประกอบดวย ผูเรียนที่มลี ักษณะ
แตกตางกันอยูในกลุมเดียวกัน เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนแตละคนไดนําศักยภาพของตนมา
เสริมสรางความสําเร็จของกลุมเพื่อใหผเู รียนแตละคนไดนําศักยภาพของตนมาเสริมสราง
ความสําเร็จของกลุมเพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสชวยเหลือกัน สมาชิกของกลุมตองมีปฏิสัมพันธกันใน
เชิงบวก จะตองไววางใจกัน ยอมรับในบทบาทและผลงานของเพื่อน ผูเรียนจะตองฝกฝนทักษะ
ทางสังคมเพื่อการทํางานกลุม
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การรวมงานระหวางครอบครัวและโรงเรียน
การทํางานรวมกับผูปกครอง
การทํางานรวมกับผูปกครองทําใหการพัฒนาเด็กงายขึ้น และประสบผลสําเร็จ และในการ
ปองกันและรักษาปญหาทางดานการศึกษาและพัฒนาการ (Rhoda, 1986) ดังนี้
1) ประโยชนทเี่ กิดกับเด็ก มีหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาเด็กทีพ่ อแมเขามามีสวนรวมกับ
โรงเรียนมีการพัฒนาทางดานสติปญญาและความสามารถทางวิชาการเพิ่มขึน้ อยางมีนยั สําคัญ
ความสัมพันธระหวางพอแมและเด็กจะถูกพัฒนาและพอแมจะมีสวนรวมกับกิจกรรมของเด็กมาก
ขึ้น พอแมจะมีการติดตอกับโรงเรียนมากขึน้ และเขาใจพัฒนาการของลูกตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้
พอแมจะกลายเปนครูที่ดีของลูกที่บานและใชรูปแบบการเสริมแรงทางบวกมากขึ้น
2) ผลของการมีสวนรวมของผูปกครอง รายงานการวิจยั ระบุวาพอแมที่เขารวมใน
โปรแกรมทางการศึกษาจะพัฒนาทัศนคติทางบวกตอตนเอง มีคามมั่นใจในตนเองมากขึ้น และ
มักจะสมัครเขาโปรแกรมการพัฒนาตนเองมากขึ้น มีความรูสึกทางบวกกับโรงเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนมากกวาพอแมที่ไมเขามามีสว นรวม ชวยใหเกิดชุมชนทางการศึกษา และมีบทบาทใน
กิจกรรมของชุมชน
3) ผลของแนวทางการมีสวนรวมของผูปกครอง ผูปกครองมาเยี่ยมศูนย โรงเรียน หรือ
ชั้นเรียน การประชุมผูปกครอง และการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนาครูผูปกครอง เปนผล
ในการสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครองในดานการศึกษาของลูกพวกเขา การเขียนและคําพูด
ของครูเกี่ยวกับโปรแกรมและความกาวหนาของเด็กเปนสิ่งที่เปนประโยชน ผูปกครองสวนใหญมี
ความสุขในการมีสวนรวมกิจกรรมในชั้นเรียน การประชุมผูปกครอง และการวางแผนนโยบาย
โรงเรียนหรือสถานรับเลีย้ งเด็กจะตองมีวิธกี ารทีห่ ลากหลายทีจ่ ะสงเสริมการเขามีสว นรวม
ของพอแม ผูปกครอง เปดโอกาสใหพอแมไดตัดสินใจวาเขาตองการเขามามีสวนรวมมากนอย
เพียงใดและกิจกรรมหรือประสบการณอะไรที่จําเปนตองเขารวม โรงเรียนสามารถสงเสริม
ความสัมพันธระหวางพอแมและเด็กดวยการจัดตารางทีย่ ืดหยุน การใหผูปกครองมาเยี่ยมโรงเรียน
การใหการศึกษาผูปกครอง การสื่อสารแบบเปนทางการและไมเปนทางการ และการประชุมแบบไม
เปนทางการ (King, 1990)
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Raffaele and Knoff (1999) ไดกลาวถึงการที่ผูปกครองจะสนับสนุนกระบวนการจัด
การศึกษาไดดังนี้
1) มีสวนรวมกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน เชน อาสาสมัครในหองเรียน เขารวมการ
สรางขอตกลงกับทางโรงเรียน
2) สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของเด็กดวยกิจกรรมทีบ่ าน เชน ชวยเหลือเด็กในเรื่อง
การบาน อานหนังสือกับเด็ก
3) ดูแลความกาวหนาทางการศึกษาของเด็ก เชน ทบทวนจากรายงาน เขารวมการ
ประชุมสัมมนาของผูปกครอง
4) ทํางานรวมกับนักการศึกษาเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาของเด็ก เชน สมาคมครู
ผูปกครอง
5) รวมกับโรงเรียนในการพัฒนาโปรแกรมหรือนโยบายบนพืน้ ฐานความตองการของทัง้
บานและโรงเรียน เชน ทํางานในระดับเขตในเรื่องหลักสูตรในหองเรียน หรือความพรอมของโรงเรียน
Christenson (1995) เสนอวานักจิตวิทยาหรือนักวิจยั ที่ตองการจะทํางานรวมกับผูป กครอง
ควรตระหนักถึงปจจัยดังนี้
1) การรวมมือของผูปกครองจะมีความหมายเมื่อสงผลตอความสําเร็จของนักเรียน
2) ฝายบุคลากรของโรงเรียนจะตองมีกิจกรรมการเชิญผูปกครองที่ดกี วาการเชิญเขามา
มีสวนรวมแบบธรรมดา
3) การสื่อสารในทางบวกเปนเครื่องมือที่ดี เชน ความตอเนื่อง ความเปนระบบ และเปน
การสื่อสารแบบสองทาง
4) การประเมินผลเด็กรวมกันระหวางบานกับโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพเปนงานที่
ยุงยากซับซอน
Mole (1993 อางถึงใน Berger,1995) เสนอวาการรวมมือระหวางบานและโรงเรียนจะงาย
ขึ้นถาผูปกครองและนักการศึกษามีความคาดหวังกับเด็กที่คลายคลึงกัน รูสกึ สะดวกสบายในการ
ติดตอสื่อสารกับกัน รวมกันใหโอกาสเด็ก ดูความกาวหนาของเด็ก และใหเหตุผลของการแสดง
พฤติกรรมเด็กได ดังนั้น การรวมมือระหวางผูปกครองและครูจะงายขึ้นถามีภูมหิ ลังทางดาน
วัฒนธรรม สถานภาพทางสังคม ภาษาพูด และ/หรือมีระดับการศึกษาคลายกัน ดังนัน้ อุปสรรค
สําคัญในการสรางความรวมมือระหวางบานและโรงเรียนคือ การดอยโอกาสของผูปกครองและ
โรงเรียนใหการศึกษากับเด็กโดยมีชองวางและขาดทักษะในการสื่อสารกับผูอื่น จึงเปนการจํากัด
โอกาสในการปฏิสัมพันธอยางมีความหมาย ประสบการณทางดานจิตวิทยาและอุปสรรคทาง
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วัฒนธรรมก็เปนขอจํากัดความเขาใจผูอนื่ ตลอดจนการรับรูและความเขาใจที่คลาดเคลื่อน ความ
คาดหวังทางลบ ทัศนคติของกลุม การบังคับ และความไมไวใจ ดังนัน้ ตองมีหลักสําคัญที่จะ
นําไปสูการสรางความรวมมือระหวางบานและโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ (Raffaele and
Knoff,1999) ดังนี้
1) การรวมมือระหวางบานและโรงเรียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพตองเปนปฏิกิรยิ าทีก่ าวไป
ขางหนามากกวาการสะทอนกลับ ซึง่ รวมถึงการตอนรับครอบครัวทั้งหมดของโรงเรียนในการเริ่มตน
มากกวาการเลือกกลุมครอบครัวที่เปนเปาหมาย ซึ่งจะยากในการที่จะมีสวนรวม
2) การรวมมือระหวางบานและโรงเรียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพเกี่ยวของกับการยอมรับภูมิหลัง
ทางดานวัฒนธรรมของเด็กและครอบครัว เมื่อพบวาวัฒนธรรมไมเชื่อมตอกับบานและโรงเรียน นัก
การศึกษาจะตองพยายามที่จะเขาใจและยอมรับความแตกตางเหลานี้และชวยเหลือเด็กและ
ครอบครัวเหลานัน้ อยางเทาเทียมกัน
3) สิ่งที่ใหผูปกครองในการรวมมือระหวางบานและโรงเรียนทีม่ ีประสิทธิภาพตองสราง
และใหคุณคาความสําคัญกับกระบวนการทางการศึกษาที่ไมมีในประสบการณศึกษาทั่วไป ซึง่ ทั้ง
พอแมและครูตองมีทกั ษะและความรูท ี่สําคัญที่จะสงตอใหนักเรียน
ดังนัน้ การทํางานรวมกับผูป กครองทําใหการพัฒนาเด็กงายขึ้น และประสบผลสําเร็จ และ
เปนการปองกันและรักษาปญหาทางดานการศึกษาและพัฒนาการ สงผลดีตอทั้งตัวเด็ก ครู
ผูปกครองและโรงเรียน ซึ่งการทํางานรวมกับผูปกครองใหมีประสิทธิภาพจําเปนตองอาศัยการ
สื่อสารที่ดี การสรางความเขาใจอยางตรงไปตรงมาและเปนแนวทางเดียวกัน มีความเขาใจและ
แนวทางปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกัน
การรวมงาน (Collaboration)
Virginia Department of Education (2002) สรุปวิวัฒนาการของมโนทัศนในการรวมงาน
กับผูปกครองในการจัดการศึกษาไว 3 ยุคดังนี้
ยุคแรกเปนยุคของการใหความรูผูปกครอง (Parents education) ซึ่งพัฒนามาจากความ
พยายามบนความเชื่อทีว่ าพัฒนาการของเด็กสามารถเสริมสรางไดจากการปฏิบัติของผูเลี้ยงดู
โปรแกรมการใหความรูผูปกครองจึงถูกพัฒนาขึน้ เพื่อตอบสนองความตองการขอมูลของพอแม
เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก
ยุคที่สองเปนยุคของการมีสวนรวมกับผูปกครอง (Parents involvement) พัฒนามาจาก
ความตองการที่จะรวมพอแมเขาไปในการจัดการศึกษาลูก แตเปนในวิถีทางที่โรงเรียนกําหนด ผล
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จากการความเชื่อนี้กิจกรรมการมีสวนรวมจึงถูกจํากัดแคการเปนอาสาสมัคร การสนับสนุนทาง
การเงิน และการชวยทําการบาน การสื่อเปนแบบทางเดียวทางจากโรงเรียนสูบา น และมักจะมุง ที่
การประเมินความกาวหนาของครูหรือครูแนะนําวาผูปกครองควรปฏิบัติอยางไร ความสําเร็จของ
รูปแบบการมีสวนรวมแบบนี้วัดไดจากจํานวนของผูท ี่มาติดตอ หรือการที่ผูปกครองเขามารวม
กิจกรรมและความคิดเห็นทีม่ ีตอโรงเรียน
ยุคที่สามเปนการทํางานแบบเปนหุนสวนระหวางครอบครัวและโรงเรียน (Family-school
partnership) เปนการทํางานของชุมชนทีจ่ างครูที่อาศัยอยูในชุมชน เพื่อความสะดวกตอการติดตอ
และสงเสริมความใกลชิดระหวางบานและโรงเรียนโดยมีพื้นฐานวัฒนธรรมชุมชนเดียวกัน การ
ทํางานแบบหุน สวนนีม้ ีความเชื่อในการรวมกันรับผิดชอบในการจัดการศึกษาและการรวมอยูใน
สังคมของเด็กและเยาวชน แนวทางนีเ้ นนไปที่การรวมกันแกปญหาและการใชยทุ ธศาสตรการ
รวมกันตัดสินใจ
บริบทของการพัฒนาการรวมงานกันระหวางครอบครัวและโรงเรียน(Collaborate familyschool relationships) มีพนื้ ฐานมาจากการปฏิบัติในอดีต รูปแบบของการรวมงานกันระหวาง
ครอบครัวและโรงเรียนกําลังเกิดขึ้นในปจจุบัน มีแนวทางที่หลากหลายเกิดขึ้นเพื่อสรางชองทางการ
ทํางานรวมกันระหวางพอแมและโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนรูของเด็ก รูปแบบหนึ่งที่มี
ความสําคัญก็คือการปรับกระบวนทัศนทพี่ จิ ารณาเกีย่ วกับการเปนองครวมหรือการรับรูจากระบบ
นิเวศวิทยาซึง่ นักการศึกษาและนักจิตวิทยายอมรับวาสภาพแวดลอมมีอิทธิพลตอเด็ก
ความหมายของการรวมงาน (Collaboration)
ความหมาย Collaboration จะมีความหมายคลายกับคําวา Cooperation จาก
Webster’s New World Colledge Dictionary ใหความหมายวา “การรวมมือ” (Collaboration)
หมายถึง การทํางานรวมกัน (To work together) ซึ่งสอดคลองกับ Shaw and Custanzo (1982)
ไดใหความหมายการใหความรวมงานวา เปนกระบวนการทางสังคมซึง่ สมาชิกของกลุมทุกคน
สามารถทําใหบรรลุวัตถุประสงคไดโดยที่สมาชิกทุกคนชวยกัน
Friend and Cook (2003) ใหความหมายทางเทคนิควา การรวมงานเปนการ
ประสานความรวมมือระหวางบุคคลเปนรูปแบบ (Style) ของการปฏิสมั พันธโดยตรงอยางนอย
ระหวางสองหุน สวนที่สมัครใจจะแบงปนการตัดสินใจในงานทีม่ ีเปาหมายรวมกันอยางเทาเทียมกัน
การรวมงานเปนการใชสไตลระหวางบุคคลหรือวิธีการในการปฏิสัมพันธกับคนอื่นของแตละบุคคล
เนื่องจากการรวมงานเปนสไตลของการปฏิสัมพันธจึงไมสามารถอยูอ ยางแยกสวน การรวมงาน
สามารถเกิดขึ้นเพียงเมื่อถูกนํามาใชโดยบุคคลที่ถูกสงเสริมในกระบวนการ หนาทีห่ รือกิจกรรม
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เฉพาะ เชน เพือ่ นรวมงานบอกวาเขากําลังรวมมือ โดยไมรูวาเขาทําอะไรกัน บางทีอาจจะไมใชการ
รวมมือ อาจจะวางแผนรวมกัน แบงความรับผิดชอบ หรือวางแผนรวมกับเหตุการณของสังคม สิง่ ที่
การรวมงานถายทอดคือวิธที ี่ทาํ ใหเกิดกิจกรรมเหลานัน้ ขึ้น นัน่ คือ ธรรมชาติของความสัมพันธ
ระหวางบุคคลที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิสัมพันธและวิธที แี่ ตละบุคคลสื่อสารกับคนอืน่ ๆ
การรวมงานเปนรูปแบบของการทํางานและความรูสึกของการเปนชุมชนที่สมาชิก
จะไดรวมกันตัดสินใจ มองตัวเองเปนสวนที่เสริมใหชมุ ชนมีความสมบูรณและการสนับสนุนใหผทู ี่
อุทิศตนเขามาในชุมชน หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง การรวมงานประกอบดวย การพัฒนาสถานการณทดี่ ี
การสรางภาพรวมดวยกันมากกวาการสรุปแตละสวน การแบงปนความรับผิดชอบ และการแบงปน
ความสําเร็จ (Rudo, 2000) บุคคลที่รวมงานกันมองวาคนอื่นๆ เปนหุน สวน สงเสริมใหคนอืน่ มี
ลักษณะทีน่ าํ ไปสูความหมายของความเปนเลิศ สรางเปาหมายรวมกันและใชพลังของแตละคนและ
องคกรเพื่อความสําเร็จรวมกัน (Himmelman, 1992)
Mattesich and Monsey (1992) อธิบายการรวมงานวา “เปนความสัมพันธที่
รวบรวมขอตกลงเพื่อที่จะระบุความสัมพันธและเปาหมายรวม อํานาจและความสามารถในการให
เหตุผลกับความสําเร็จรวมกัน และการแบงปนแหลงทรัพยากรและรางวัล” ซึ่งเปนความสัมพันธที่
ตองการความเขาใจในการวางแผน และการกําหนดการสื่อสารที่ดี ความเสี่ยงของการรวมงานอยูท ี่
การติดยึดกับความเปนเจาของ (ลาภ ยศ สรรเสริญ) ของสมาชิกในกลุม สมาชิกมีการแบงปนผล
การทํางานและแหลงทรัพยากรกันนอย
ยิ่ง กีรติบูรณะ (2544) สรุปความหมายของการรวมมือ (Collaboration) วา
หมายถึง บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปที่ไดกระทํากิจกรรมรวมกัน ซึ่งตางก็มุงไปยังเปาหมาย เมื่อการ
กระทําของคนหนึง่ สามารถบรรลุถึงเปหมายของตนเองได ก็จะชวยสงเสริมใหอีกคนหนึ่งสามารถ
บรรลุเปาหมายของเขาไดดวย หรือไดงายขึ้น
สรุปไดวา การรวมงาน (Collaboration) เปนกระบวนการของการทํางานรวมกัน
ดวยความรูสึกรวมกัน เพื่อสงเสริมประสิทธิการทํางานใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน โดยใชศักยภาพ
ของหุนสวนแตละคนเพื่อความสําเร็จรวมกัน ซึ่งกระบวนการเหลานีต้ องอาศัยบรรยากาศหรือ
สถานการณทมี่ ีการแลกเปลีย่ นเรียนรูรวมกัน
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หลักการรวมงาน (Collaboration)
Friend and Cook (2003) กลาวถึงลักษณะของการรวมงาน (Collaboration) ไว
ดังนี้
1) การรวมงานเปนความสมัครใจ
เปนไปไมไดทจี่ ะบังคับใหคนใชรูปแบบพิเศษในการปฏิสัมพันธกับคนอื่น รัฐ
อาจจะออกกฎใหโรงเรียนปฏิบัติตามนโยบายแตแตละบุคคลก็อาจจะไมไดตั้งใจอยางจริงจัง หรือ
ไมไดใชการรวมมือในทางปฏิบัติ แสดงใหเห็นวาคนจะไมมีสวนรวมกันถาหากโปรแกรมมาจากการ
บังคับ หรือการออกคําสั่ง ในขณะที่โรงเรียนแหงหนึง่ มีชั้นเรียนที่ครูตอ งการเตรียมการเพื่อรองรับ
จํานวนนักเรียนพิเศษที่จะเพิม่ ขึ้นใน 2 ปขา งหนา ครูวทิ ยาศาสตรชั้น เกรด 8 อาจจะพูดวา “ฉันคิด
วาคงมีความเปนไปไดที่เด็กพิเศษอาจจะประสบความสําเร็จในชัน้ เรียนของฉัน แตฉันไมแนใจ ฉัน
จะยินดีถาหากไดทํางานรวมกับครูคนอื่นดวย” นี่เปนความสมัครใจทีจ่ ะทําใหบรรลุหนาที่ แมวา ครู
คนอื่น ๆ อาจจะไมสนใจก็ตาม
2) การรวมงานตองการความเทาเทียมกันระหวางผูมีสว นรวม
ความเทาเทียมกันเปนสถานการณที่ใหความสําคัญหรือคุณคากับปฏิสัมพันธ
ของแตละบุคคลอยางเทาเทียมกัน และแตละคนมีอํานาจในการตัดสินใจเทากัน
3) การรวมงานตั้งอยูบนเปาหมายเดียวกัน
แตละคนที่เขามารวมมีสว นรวม ตองมีเปาหมายรวมกันอยางนอย 1
เปาหมาย เชน ในการประชุมเพื่อตัดสินใจจะตองแจงผูเกี่ยวของใหมากที่สุด อยางนอยตองมีการ
นําเสนอ 2 เปาหมาย ผูเชีย่ วชาญไมจาํ เปนตองแชรเปาหมายทัง้ หมด แตควรเปนเปาหมายที่
เฉพาะเจาะจงและสําคัญพอที่จะทําใหเกิดการแชรในการประชุม
4) การรวมงานขึ้นอยูก ับการรับผิดชอบและการตัดสินใจรวมกันของผูม ีสวนรวม
5) ผูมีสวนรวมแตละคนตองแบงปนแหลงขอมูล
6) ผูมีสวนรวมแตละคนตองมีโอกาสไดแบงปนผลลัพธรวมกัน
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องคประกอบของการรวมมือ (Friend and Cook, 2003: 22)

หลักการพืน้ ฐานของการรวมงานที่ประสบความสําเร็จระหวางครอบครัวและ
โรงเรียน (Liontos, 1992) มีดังนี้
1) ความสัมพันธระวางครอบครัวและโรงเรียนควรมุง เปาหมายไปที่ความกาวหนา
หรือความสําเร็จของนักเรียน
2) ครอบครัวมีความเปนหุน สวนที่เทาเทียมกันในการไดมาซึ่งเปาหมายของ
การศึกษาของนักเรียน
3) เวลาทัง้ ในและนอกโรงเรียนสามารถสรางความสําเร็จในโรงเรียนของนักเรียน
4) การแบงปนขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนผานสถานการณที่มีคุณคา
5) การผสานความสัมพันธเปนปจจัยทางบวกในการเรียนรูของนักเรียน
6) ครอบครัวควรเปนหุน สวนที่ดีในการรวมตัดสินใจ
7) การแกปญหารวมกันและปราศจากการตําหนิคนอื่น
8) การแกปญหาเปนพื้นฐานทางบวกและพื้นฐานความเขมแข็งของการปรับตัว
เขากับสภาพการณ
9) ความสัมพันธระหวางครอบครัวและโรงเรียนถูกขัดเกลาและคงมีอยูตลอดเวลา
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องคประกอบของการรวมงาน
Friend and Cook (2003) กลาวถึงองคประกอบของการรวมงาน (Collaboration) ไวดังนี้
1) ในการศึกษาเกี่ยวกับ การรวมมือ เกี่ยวของกับการอุทศิ ตนของแตละคนที่จะทํา
ใหบรรลุผลสําเร็จของความรับผิดชอบ รวมถึงความเชื่อเกีย่ วกับประโยชนของการทํางานอยาง
ใกลชิดกับเพื่อนรวมงานและพอแมหรือครอบครัว และเปนการเพิ่มคุณคาของการเรียนรูจากการ
รับรูของผูอื่น
2) ทักษะการสื่อสาร เปนพืน้ ฐานของการตอบล็อกความสัมพันธแบบรวมมือ
3) กระบวนการปฏิสัมพันธ คือขั้นตอนของการปฏิสัมพันธตั้งแตเริ่มจนจบ
โดยทัว่ ไปมักจะเปนการแกปญ
 หา และการตอบสนองตอขอขัดแยง แตทุกกระบวนการตองอาศัย
ทักษะการสื่อสารเปนสิง่ จําเปน
4) โปรแกรมหรือการบริการที่จะสงเสริมใหการรวมมือ
5) บริบท คือภาพรวมของสภาพแวดลอมที่เกิดการรวมมือขึ้น
ลักษณะทีเ่ กิดขึ้นในระยะเริ่มของการรวมมือ
1) แตละคนทีม่ ีสวนรวมจะเห็นคุณคาของวิธีการรวมมือระหวางบุคคล
2) ผูเชี่ยวชาญที่ทาํ งานรวมกันจะไววางใจผูอื่น
3) ความรูสึกเปนชุมชนจะกอรูปขึ้นจากการรวมมือ
Cramer (1998) กลาววา การรวมงานชวยสงเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการแกปญ
 หาและการแสวงหาทางออก ซึ่งบางครัง้ ก็สามารถกระทําไดดวยตนเอง แตในบาง
กรณีตองอาศัยความรวมมือจากทีมงาน และการรวมงานมีหลักการดังนี้
1) เปนการทํางานทีม่ ีเปาหมายเพื่อการสรางบรรยากาศความรวมมือทางวิชาการ
โดยมีเปาหมายที่ผลสัมฤทธิข์ องผูเรียน เพือ่ ใหผูเรียนบรรลุศักยภาพสูงสุดของเขา
2) การรวมงานเปนเครื่องมือที่จะอํานวยความสะดวกในการแกปญหาของผูทมี่ ี
สวนรวม
3) การรวมงานเปนกระบวนการปฏิสัมพันธทที่ ําใหเกิดทีมของผูเชี่ยวชาญที่
หลากหลายทีจ่ ะหาทางออกของปญหา ผลลัพธ กระบวนการผลิต ที่ไมสามารถแกปญหาไดเพียง
ลําพัง เมื่อเกิดความพยายามที่จะแกปญหา
4) การรวมงานเปนความพยายามที่จะทําใหสิ่งที่สนใจรวมกันมีความหลากหลาย
มากขั้นดวยการกําหนดยุทธศาสตรการทํางานจากการมีวัตถุประสงครวมกัน
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การรวมงาน (Collaboration) เปนคําที่มกั ใชกับการทํางานรวมกันของผูใหญ ที่
พัฒนากระบวนการมาจากการใหคําปรึกษา (Consultation) ซึ่งการใหคําปรึกษาเปนการแสดง
บทบาทของการรวมงานที่ฝา ยหนึง่ เปนผูรหู รือผูชํานาญการกับอีกฝายหนึ่งซึง่ เปนผูไ มรูในเรื่องนัน้ ๆ
ตอมาเมื่อบทบาทของการรวมงานในแตละกรณีตองอาศัยความรวมมือจากผูรูหลาย ๆ ฝาย หลาย
สาขาวิชา และแตละฝายมีความรับผิดชอบในสวนของตนที่มโี ครงการอยางเทาเทียมกันดวยความ
มุงมัน่ ตั้งใจเพือ่ บรรลุเปาหมายรวมกัน จึงใชคําวา “การรวมงาน” การรวมงานในลักษณะดังกลาวนี้
ทําใหมีความหลากหลายเกีย่ วกับความรูค วามชํานาญและแหลงขอมูลที่ชวยสนับสนุนการ
แกปญหาใหมปี ระสิทธิภาพมากขึ้น การรวมงานตามลักษณะนี้อาศัยกระบวนการทํางานซึง่
ประกอบดวย 5 ขั้นตอน (Cramer, 1998) ดังนี้
1) การสรางกลุม (Forming stage)
ความรับผิดชอบเบื้องตนของการทํางานเปนทีมแบบพหุสาขาวิชาคือวิธีการ
แกปญหาโดยผานการอภิปรายหรือถกเถียงกัน ในขัน้ การสรางกลุมนี้สมาชิกจะไดอภิปรายเกีย่ วกับ
กรณีที่ตองการหาทางแกปญ
 หา กําหนดกรอบเวลา แหลงที่มาของขอมูลที่เปนไปได การแบงปน
แหลงขอมูล การทบทวนเกีย่ วกับภูมิหลังและมุมมองของสมาชิก
2) การระดมสมอง (Storming stage)
เปนชวงที่หลีกเลี่ยงไมไดสําหรับการทํางานเปนกลุมหรือเปนทีม เปนชวงเวลา
ที่มีความขัดแยงทางความคิดเกิดขึ้นอยางชัดเจนทุกคนมีความเทาเทียมกันในการนําเสนอความ
คิดเห็นของตนเพื่อหาวิธีที่จะนํามาใชดําเนินงานตอไป กระบวนการนี้อาศัยความแตกตางทาง
ความคิดทีห่ ลากหลายเพื่อชวยใหไดกระบวนการหรือผลลัพธทมี่ ีประสิทธิภาพ
3) การกําหนดแนวทางปฏิบัติ (Norming stage)
เปนชวงที่พัฒนามาจากการอธิบายความแตกตางทางความคิดของชวงการ
ระดมสมอง สมาชิกไดเจรจาตอรองเพื่อหาทางแกปญหารวมกัน กําหนดกฎเกณฑพื้นฐานของกลุม
การตกลงเกี่ยวกับผลลัพธทจี่ ะเกิดขึ้น สรุปที่มาของการรวมกลุมกันทํางาน แนวทางที่ไดสรุปรวมกัน
และผลลัพธทจี่ ะตามมา
4) การลงมือปฏิบัติ (Performing stage)
การประชุมกันตามตารางเพือ่ ทบทวนและประเมินสถานการณโดยการประชุม
จะเริ่มและจบลงตรงเวลาทีก่ ําหนดไว สมาชิกที่มารวมประชุมจะตองเตรียมนําเสนองานที่ไดทาํ ให
ลุลวงตามทีก่ าํ หนดไว สมาชิกรวมกันอภิปรายสะทอนความคิดของตนเองและสมาชิกในประเด็น
ตอไปนี้
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4.1 การกระทําเพื่อเปาหมายของกลุม
4.2 การมีสว นรวมในบรรยากาศแบบถังความคิดหรือการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและประสบการณของสมาชิก
4.3 ความกาวหนาของการแกปญหาและทักษะที่ใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
5) การประเมินผลการปฏิบตั ิ (Adjourning stage)
เปนชวงเวลาของการสิน้ สุดโครงการ สมาชิกจะไดทบทวนการดําเนินตลอด
โครงการ สิง่ ทีไ่ ดพัฒนาระหวางที่ดําเนินโครงการ ผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงานรวมกัน การ
นําไปใชทงั้ สิ่งที่เปนประโยชนตอตัวเรา กลุมยอยและกลุมใหญ และการวางแผนโครงการตอไป
การรวมงานเปนกระบวนการของการแกปญหารวมกันบนพืน้ ฐานของการสื่อสารที่
มีประสิทธิภาพ ตามทัศนะของ Cramer (1998) การรวมงานจึงตองอาศัยคุณลักษณะของการรับรู
ตนเอง (Intrapersonal) และการปฏิสัมพันธกับผูอนื่ (Interpersonal) สมาชิกจึงจําเปนตองพัฒนา
คุณลักษณะดังกลาวเพื่อใหการรวมงานกันมีประสิทธิภาพมากขึน้
Rudo (2000) สรุปการใชกระบวนการรวมงานระหวางครอบครัวและโรงเรียนวา
จะทําใหความสําเร็จของเด็กเกิดขึ้นและมีความคงอยูของความสัมพันธอยางตอเนื่องระหวางครู
และชุมชน การรวมงานนําความแยกสวนระหวางความเปนเอกัตบุคคลหรือความเปนองคกรไปสู
ความสัมพันธใหมดวยขอตกลงที่จะนําไปสูเปาหมายรวมกัน
ทักษะในการรวมงานเปนสิง่ ที่เรียนรูไดจากตําราและสามารถนําไปใชและพัฒนา
รายละเอียดในการตัง้ เปาหมายและใหคําจํากัดความของความสัมพันธในการทํางานใหมๆ
ประสิทธิภาพของการรวมงานประกอบดวย การออกแบบและการใชกิจกรรม ซึง่ สงผลตอการสราง
ความสัมพันธที่ดีขึ้นระหวางครูตามเปาหมายอยางตอเนือ่ ง ความรับผิดชอบตอการรวมงาน
สามารถเปนไดทั้งความรับผิดชอบสวนบุคคลของผูที่คนหาความสัมพันธทางวิชาชีพที่ดีขึ้น หรือ
ความรวมมือของคณะกรรมการที่มีสองคนหรือมากกวาผูซึ่งตองการจะทําใหความสัมพันธในการ
ทํางานดีขึ้น การรวมงาน ขึ้นอยูกับความสามารถในการประเมินความตองการของสถานการณ
อยางถูกตอง พัฒนาความคาดหวังอยางเหมาะสม และการริเริ่มกระทําที่จะทําใหการรวมงาน
เกิดขึ้น เมื่อสิ่งเหลานี้เกิดขึน้ ทั้งนักเรียนและครูก็จะไดประโยชน สรุปวาครูและผูบริหารที่รูวิธกี ารที่
จะมีสวนรวมโดยอัตโนมัติอาจจะไมเปนความจริง Glenn (1989 อางถึงใน Cramer, 1998) อธิบาย
วา สวนผสมทีข่ าดหายไปในโรงเรียนสวนมากคือพลังในการเรียนรูท ี่เกิดจากการอุทิศตนของครูและ
ผูนําที่จะรวมในโครงการและการอุทิศตนของครูและนักเรียนเพื่อโรงเรียน
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Davis and Thomas (1989 อางถึงใน Cramer, 1998) อธิบายวาบรรยากาศความ
ไววางใจและการสื่อสารที่ดีระหวางคณะทํางานและผูบริหารในโรงเรียนเปนเงื่อนไขแรกของการ
รวมงานที่มีประสิทธิภาพ การเริ่มเปนนักการศึกษาพิเศษตองเริ่มตนจากการเปนคนมองโลกในแงดี
เปนพืน้ ฐาน เพราะเขาจะมองวามีความไววางใจและการสื่อสารที่ดีมอี ยูทุกแหงหน เขาจะเริ่มตน
ดวยการมองวาทุกคนเปนเพือ่ นที่ดีตอกัน สวนมากเขาจะไมเตรียมตัวที่จะพบกับสิง่ ที่ไมคาดหวัง
ดังนัน้ หลักการที่สําคัญของการรวมงานระหวางครอบครัวและโรงเรียนจึงควรมี
ลักษณะดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

การสรางบรรยากาศที่เชิญชวนแสดงถึงการยินดีตอนรับ
การใชกลยุทธในการสื่อสารที่ดีเพื่อสรางความรูสึกรวมกัน
การสรางความตระหนักในปญหารวมกัน
การอุทิศตนของผูเขารวมกระบวนการรวมงาน
การใหครอบครัวรวมในการตัดสินใจและการแกปญหาขัดแยง

ความรวมรูสกึ
ความหมายของความรวมรูสึก (Empathy)
คําวา ความรวมรูสึก (Empathy) ถูกใชครั้งแรกในป 1920 โดย E.B.Titchner นักจิตวิทยา
ชาวอเมริกา ทีอ่ างอิงถึงกลไกการแสดงการลอเลียนที่สงั เกตไดในขวบปแรกของคนที่เลียนแบบการ
แสดงความทุกขของคนอื่น Titchner เชื่อวาความรวมรูส ึกเกิดจากการเลียนแบบทางดานรางกาย
ของการถูกทําใหเปนทุกขของคนอืน่ ซึง่ จะทําใหเกิดความรูสึกเดียวกันในตัวเอง Bach (1983 อาง
ถึงใน Barnes and Thagasd,1997) ระบุวา Empathy มาจากรากศัพทของกรีก em- หมายถึง “ in
“ หรือ “ within “ ขณะที่ sym- หมายถึง “ with “ ดั้งนั้น Sympathy จึงหมายถึงการแบงปน
ประสบการณกับผูอื่น สวน Empathy มีความหมายมากกวานัน้ คือหมายถึงความสามารถที่จะ
เขาใจภาวะของผูอื่นทั้งที่ไมไดมีประสบการณอยางแทจริงกับภาวะนัน้ คําวา Sympathy จึงมักจะ
อางถึงความตระหนักและมีสวนรับรูความทุกขของผูอื่น ขณะที่ Empathy อางถึงความพยายามที่
จะเขาใจภาวะที่บวกและลบของคนอื่น
ความรวมรูสึกเปนคุณลักษณะที่สาํ คัญของสัมพันธภาพระหวางบุคคล หมายถึง การเขาใจ
บุคคลโดยการรับรูโลกทัศน (Internal frame of reference) ของบุคคลที่สื่อสารดวยไดอยางชัดเจน
ราวกับวาเปนโลกสวนตัวของตน แตบุคคลจะตองไมสูญเสียความเปนตัวของตัวเอง กลาวคือการที่
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จะเขาใจอยางรวมรูสึกเปนความสามารถทีจ่ ะเขาใจบุคคลที่ตนสื่อสารดวยถึงความรูสึกที่เขาเผชิญ
อยูไมวาจะเปนความสุข ความทุกข ความกลัว ความเจ็บปวด และอื่นๆ เปนความสามารถที่จะ
เขาใจถึงความคิด และประสบการณของบุคคลที่ตนสื่อสารดวยโดยการมองจากโลกทัศนของเขา
โดยที่บุคคลจําเปนตองเขาถึงโลกสวนตัวของเขา เพื่อทีจ่ ะเขาไปรับฟงถึงอารมณ ความรูสึก คําพูด
หรือแมกระทัง่ การแสดงออกของเขา และสามารถสื่อถึงความเขาใจตามที่เขารับรูอยางชัดเจนที่สุด
โดยที่บุคคลไมสูญเสียความเปนตัวของตัวเอง (Roger,1961) หรือกลาวไดวา ภาวะของความรวม
รูสึก คือการตระหนักในภาวะภายในของผูอ ื่นอยางถูกตองและแมนยําทั้งองคประกอบทางอารมณ
และความหมาย ซึง่ เหมือนกับวาเปนคนคนนัน้ โดยไมลืมสภาพเงื่อนไข (Roger,1975 อางถึงใน
Cotton, 1992)
Long and Gomberg (1996) กลาววา การรวมรูสึกเปนลักษณะของการตัดสินใจโดยใช
วิจารณญาณ เปนการใชรูปแบบการยอมรับ การเขาใจความรูสึกที่เปนธรรมดา และการใชเหตุผล
ไตรตรองอยางรอบคอบ Rawnsley(1980 อางถึงใน ปาหนัน บุญหลง,2528) แบงการรวมรูสึก
ออกเปน 2 ลักษณะ คือ ดานเนื้อหาความรวมรูสึก หมายถึง อารมณที่เกิดขึ้นเนื่องจากบุคคลไดรับรู
เรื่องราวหรือประสบการณของผูอื่นที่กําลังประสบอยู และดานกระบวนการความรวมรูสึก หมายถึง
กระบวนการทีค่ วามรูสึกถูกถายทอดจากคนหนึ่งไปสูอกี คนหนึง่ ได เมื่อบุคคลสองคนนี้มี
ความสัมพันธกันในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
Bavolek (n.d.) ใหคําจํากัดความของความรวมรูสึกไวใน 2 ลักษณะ ลักษณะแรกเปน
ลักษณะทางจิตพิสัยที่รว มแบงปนความรูส ึกของผูอื่น และลักษณะทีส่ องเปนความสามารถทาง
สติปญญาที่จะเขาใจและรับรูความรูสึกของผูอื่น บางครั้งความรวมรูสกึ ยังรวมถึงความสามารถใน
การสื่อสารดวยความรูสึกและความเขาใจของบุคคลที่มตี อความหมายของบุคคลอื่นทัง้ ทีเ่ ปนภาษา
พูดและไมพูด ซึ่งเกณฑที่ใชในการพิจารณาความรูสึกจะเกี่ยวของกับ การตระหนักถึงบุคคลอื่น การ
เขาใจเงื่อนไข การเขาใจกาลเทศะ และการตอบสนองดวยจิตใจที่ดี
Mehrabian (2005) ใหคําจํากัดความของความรวมรูสึกทางอารมณ (Emotional
empathy) วาเปนประสบการณที่เปนความรูสึกแทนของบุคคลที่มีตอประสบการณทางอารมณของ
อีกคนหนึ่ง คือเปนความรูสึกวาบุคคลอื่นรูส ึกอยางไร ในบริบทของการวัดบุคลิกภาพ ความรวมรูสกึ
ทางอารมณจะอธิบายความแตกตางระหวางบุคคลในเรื่องนิสัยที่มีการความรวมรูสึกทางอารมณ
กับบุคคลอื่น ความรวมรูสึกเปนความสามารถที่จะเปดใจของบุคคล เพื่อสิ่งที่มากกวาความเขาใจ
อารมณและประสบการณของอีกคนหนึง่ ความรวมรูสึกเปนความเขาใจวาคนอื่นรูสกึ จริงๆ อยางไร
และตางฝายก็รับรูวาอีกฝายรูสึกจริง ๆ อยางไร ความรวมรูสึกประกอบดวย
1. การสื่อทางอารมณซึ่งกันและกัน
2. การเชื่อมโยงความรูสึกและการแสดงออกทางอารมณ
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3. การตระหนักรูใ นตนเองและตระหนักถึงผูอ ื่น
4. ความสม่าํ เสมอของการตอบสนองทางอารมณของผูอื่น
ความรวมรูสึกเปนความสามารถที่จะอานและเขาใจคนและอยูในระดับโทนหรือตอบกลับ
ดวยโทนเดียวกัน เปนลักษณะของบุคคลที่ทาํ ดวยความตั้งใจและไมตั้งใจ ความรวมรูสึกเปนความ
รับความรูสึกในระดับสูง ความรวมรูสึกเปนทัง้ ลักษณะทางพันธุกรรม การอบรมเลีย้ งดู และลักษณะ
ทางจิตวิญญาณ (Broederlow, 2005)
สรุปไดวา ความรวมรูสึกเปนความสามารถของบุคคลทั้งดานจิตพิสยั และพุทธิพิสยั ที่จะ
เขาใจผูอื่นโดยการรับรูโลกทัศนของบุคคลที่สื่อสารดวยไดอยางชัดเจนทัง้ ความคิด ความรูสึก และ
การแสดงออก แตบุคคลจะตองไมสูญเสียความเปนตัวของตัวเอง และสามารถสื่อถึงความเขาใจ
ตามที่รับรูอยางชัดเจนที่สุดดวยการสื่อสารที่เหมาะสม
การพัฒนาความรวมรูส ึก (Empathy training)
การพัฒนาความรวมรูสึก (Empathy training) เปนกระบวนการทีน่ ํามาใชเพื่อลดความ
ขัดแยงในการทํางานรวมกัน ทัง้ นี้เนื่องจากความรวมรูสึกคือ การรับรูและเขาใจภาวะของผูอื่นตาม
กรอบอางอิงของบุคคลนั้น (Rogers, 1964 อางถึงใน Clark, 2004) ซึ่ง Clark (2004) อธิบายทฤษฎี
ของ Carl R. Rogers วาความรวมรูสึกมีองคประกอบดังนี้
1) การรับรูและเขาใจ
1.1 รับรูและเขาใจตนเอง
เปนการรับรูความรูสึกซึง่ แตละบุคคลสามารถที่จะรับรูอยางรวมรูสึกกับภาวะ
ภายในของตนเองในบริบททีท่ ันทีทนั ใด ปฏิกิริยาตอบสนองของบุคคลจะยอมรับลางสังหรณและ
ไหลไปตามความรูสึกภายใน ลักษณะแบบนี้รวมถึงการตอบสนองตอความรัก ความเกลียด ความ
สนุกสนาน ความเบื่อหนาย ความรูสึก และการรับรู การรูและเขาใจดวยประสบการณการ
ตอบสนองของตนเองมีพนื้ ฐานมาจากชีวิตประจําวัน บุคคลจะสรางสมมติฐานภายในและพิสูจน
ดวยการกระทําและการกระตุนภายนอก ปฏิสัมพันธเหลานี้จะทําใหบุคคลพยายามจะเขาใจ
ความหมายทีช่ ัดเจนของประสบการณของตนเอง เพื่อใหเกิดความกระจางชัดเกี่ยวกับการ
ตอบสนองตามการรูและเขาใจของตนเอง
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1.2 รับรูและเขาใจจากการปฏิสัมพันธ
เปนการรับรูและเขาใจโลกของแตละบุคคลจากมิติของความสัมพันธระหวาง
บุคคล เปนความพยายามทีจ่ ะเขาใจปรากฏการณของผูอื่นดวยทาทีระหวางบุคคล การปฏิสัมพันธ
โดยตรงตอมีความเปนไปไดที่จะรวมรับรูดวยการใชขอมูลที่หาไดจากการสังเกตบุคคลอื่น
1.3 การรับรูและเขาใจจากบริบท
เปนการรับรูและเขาใจบุคคลดวยขอมูลจากบริบททั้งบุคคล สถานที่
สภาพแวดลอมของบุคคลนัน้ ขอมูลจากบริบทเอื้อประโยชนตอการเขาใจอยางรวมรูสึก การสังเกต
พฤติกรรมจะทําใหเห็นมิติของการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลในสถานการณนอกเหนือจากบริบทที่ได
ปฏิสัมพันธกันโดยตรง
2) การแสดงใหเห็นดวยการตอบสนองอยางเหมาะสม เปนความสามารถในการใชวธิ ีการ
สื่อสารทั้งภาษาพูดและภาษาทาทาง เพือ่ แสดงใหบุคคลเขาใจการรับรูของผูสงสารและทําใหผูรบั
สารเกิดความรูสึกที่ดี
พฤติกรรมทีช่ ว ยสงเสริมใหบุคคลสามารถแสดงออกถึงความรวมรูสึกมีดังนี้ (Carkhuff and
Berenson, 1977)
1) บุคคลจะสื่อถึงความเขาใจอยางรวมรูสึกเมื่อบุคคลรับรูถึงการเสดงออกทางพฤติกรรม
และคําพูดของบุคคลที่สื่อสารดวยอยางมีสมาธิ (Concentrate) เพราะการรับรูอยางมีสมาธิจะชวย
ใหบุคคลสามารถรับรูและตอบสนองตอสิง่ ตางๆ ไดดีและมีความผิดพลาดลดลง
2) บุคคลจะสื่อถึงความเขาใจอยางรวมรูสึกเมื่อบุคคลมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในสิ่งที่
ตนเองเขาใจ
3) บุคคลจะสื่อความเขาใจอยางรวมรูสึกเมื่อบุคคลตอบสนองตอความรูสึกของบุคคลที่ตน
ติดตอสื่อสารได สามารถสะทอนถึงอารมณ ความรูสึกของบุคคลที่ติดตอสื่อสารใหเขารับรูได
4) บุคคลจะสื่อถึงความเขาใจอยางรวมรูสึกเมื่อบุคคลมีความชัดเจนตอประสบการณที่
เกิดขึ้นของบุคคลที่ติดตอสื่อสารดวย
5) บุคคลจะสื่อถึงความเขาใจอยางรวมรูสึกเมื่อบุคคลใหความใสใจในสิ่งที่บุคคลสื่อสาร
ดวยยังไมไดแสดงออกมา
Ingram (2000) กลาวถึงกระบวนการพัฒนาความรวมรูสึกดวยการพัฒนาการรับรูและ
เขาใจตนเองและผูอื่น มีดังนี้
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1) การรับรูเรื่องราว
การเลาเรื่องราวหรือบรรยายประสบการณชีวิตเปนการแบงปนสิ่งทีค่ นไดเผชิญกับการ
รับรูโลกที่เขาเผชิญ การฟงเรื่องราวจากผูอ ื่นทําใหเกิดการกระตุนและปลุกความเขาใจในตนเอง
เปนกิจกรรมทีเ่ หมาะกับกลุม ที่มีความหลากหลายของความสามารถในการรูห นังสือ หรือผูที่ไมชอบ
การเขียนและการวิเคราะห ซึ่งเรื่องราวของบุคคลหนึง่ อาจทําใหตองการที่จะเลาเรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เขาได ดังนัน้ มุมมองเกีย่ วกับตนเองและผูอนื่ จะพัฒนาจากกระบวนการนี้
2) การทบทวน
เปนกิจกรรมการเตรียมพรอมเพื่อที่จะใชจนิ ตนาการทางดานความรูสกึ คลายกับ
นักแสดงที่ทบทวนบทเพื่อใหเขาใจถึงบทบาทความรูสกึ นึกคิดที่คนเขียนบทตองการใหแสดง เปน
ชวงเวลาของการคนหาความเขาใจและความรูสึกที่มีมากับเรื่องราวที่ไดรับฟงมากกวาที่จะเปนการ
แสดงความไววางใจดวยทาทางผิวเผินที่ไมจริงใจ
3) การถามคําถาม/หาขอมูลเพิ่ม
ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนของการสืบสอบเพื่อหาขอมูลเพิ่ม อาจตองจินตนาการถึงผูดําเนิน
รายการที่เปนผูสัมภาษณในรายการโทรทัศน เพื่อคนหาประสบการณที่ผานมา ความรูสึก และ
ทัศนคติที่เกี่ยวของกับเรื่องราวหรือบทบาทที่ไดแสดงในชีวิตจริง บางครั้งตองใชการอภิปรายหรือ
ถกเถียงกันอยางจริงจังทั้งคําถามทีถ่ ามไป และคําตอบที่ไดเกี่ยวกับความหมายที่แทจริงที่ตองการ
ใหคนฟงเขาใจ
4) การจินตนาการ
เปนชวงของการใชความคิดของแตละคนสมมติวาถาเราเปนเขา หรือเปนการเอาใจเขา
มาใสใจเรา เราจะทําอยางไรเมื่อตองเผชิญกับสถานการณที่ยากที่จะเขาใจ เราจะทําเชนเดียวกับที่
เขาทําเราตองรูสึกเชนเดียวกัน การจะแสดงการกระทําเหมือนกันไดตอ งเขาใจความคิด ความรูสึก
เมื่อเราไดจินตนาการตัวเองเปนคนอืน่ ในสถานการณที่เขาเผชิญ และการไดแสดงบทบาทสมมติ
ตามนัน้ จะทําใหเราวิเคราะหความแตกตาง องคประกอบของพฤติกรรมที่ยากที่จะเขาใจนัน้ ไดดีขึ้น
(Blatner, 2002)
5) การแสดงขอมูลยอนกลับ
เปนชวงเวลาของการแสดงความเขาใจที่เกิดขึ้นจากการจินตนาการ แลวแสดงใหเห็นวา
เราเขาใจวาเขาเปนอยางไรดวยภาษาพูดและภาษาทาทาง ขณะเดียวกันผูท ี่เลาเรือ่ งราวก็จะแสดง
ใหรูดวยเชนกันวาเราเขาใจถูกตองหรือไม
ความรวมรูสึกเปนเรื่องที่อยูในความสนใจของนักจิตวิทยาเปนอยางมากในปจจุบัน ความ
รวมรูสึกในการใหการเลี้ยงดูเปนหัวใจของการพัฒนาจิตวิทยาดานสุขภาพ เนื่องจากความรูสึกรวม
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ในการเลีย้ งดูเปนกุญแจสําคัญในการสรางความเสีย่ งตอการหลอหลอมบุคลิกภาพ และเปนทีม่ า
ของพฤติกรรมความรุนแรงในผูใหญ (Montana, 2003)
Hardee (2003) สรุปเปรียบเทียบวา ความรวมรูสึกเปนความสามารถที่จะเอาใจเขามาใส
ใจเรา (Put oneself in another’s shoes) ความรวมรูสึกเปนสิ่งที่สามารถสอนหรือเรียนรูได และ
การฝกการสื่อสารอยางรวมรูสึกดวยวิธีการทางคลินิกมีขั้นตอนดังนี้
1) การจัดสถานการณทางความรูสึกที่รุนแรง เชน ความกลัว ความโกรธ หรือความผิดหวัง
2) หยุดคิดเพือ่ จินตนาการวาจินตนาการวาคนไขจะรูสึกอยางไร
3) กลาวการรับรูความรูสึกของคนไข เชน “ฟงดูเหมือนคุณกําลังเสียใจเกี่ยวกับ...”
4) ใชเปนแนวทางในความรูส ึกนัน้
5) ยอมรับความพยายามของคนไขที่เผชิญกับสถานการณที่ยากลําบาก
6) เสนอการสงเสริมและความรวมมือ เชน “ดูซิวามีอะไรที่เราจะสามารถชวยกันทําไดบาง
เพื่อให....”
การสอนและการฝกความรวมรูสึกเปนการเสริมสรางความรวมรูสึกทัง้ ดานจิตใจและดาน
สติปญญาซึ่งทําไดทงั้ ในเด็กและผูใหญ เปนการฝกเพื่อนําไปสูพฤติกรรมที่ดีทางสังคม ซึ่งการฝก
ความรวมรูสึกมีหลักดังนี้ (Bavolek, n.d.)
1) การฝกการรับรูและการตอบสนองตออารมณของผูอื่น
2) กิจกรรมเนนไปที่การเริ่มจากความรูสึกของคนหนึง่ ที่จะเปนจุดเชื่อมอารมณของผูอื่น
3) กิจกรรมเนนไปที่ความคลายคลึงกันของความรูสึกแตละคน
4) กิจกรรมบทบาทสมมติที่ไดจินตนาการหรือแสดงออกถึงบทบาทของผูอ ื่น
5) การฝกความคงอยูในจินตนาการหรือการรับรูในการรับรูของผูอื่น
6) การเปดเผยถึงอารมณที่เกิดขึ้น
7) การตอบสนองทางบวก การใหกําลังใจอยางเปนธรรมชาติ
8) ครู ผูฝกหรือผูท ดลองหรือผูที่เกีย่ วของเปนตนแบบของพฤติกรรมการรวมรูสึก
9) กิจกรรมที่ชี้ใหเห็นถึงพฤติกรรมความรวมรูส ึกของผูที่มชี อื่ เสียง
Cotton (1992) ไดสังเคราะหเอกสารงานบทความ หนังสือ และสิ่งพิมพจํานวน 58 เรื่องที่
เกี่ยวของกับการรวมรูสึก เขาไดเสนอกระบวนการในการพัฒนาความรวมรูสึกที่สามารถนําไปใชได
ทั้งในเด็กและผูใหญ และใชไดทั้งโปรแกรมระยะยาวและใชเปนตัวแปรจัดกระทําระยะสั้น Cotton
(1992) พบวา การพัฒนาความรวมรูสึกจะนําไปสูบุคลิกภาพที่เปดเผย ความใสใจตอความตองการ
ของผูอื่นในสถานการณที่มีความขัดแยงเกิดขึ้น พัฒนาการทํางานเปนทีม และความพึงพอใจในการ
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ทํางาน และองคประกอบเฉพาะของแนวทางการพัฒนาการรวมรูสึกทีส่ งผลใหเกิดความรวมรูสึก
เพิ่มขึ้นมีดังนี้
1) การฝกการรับรูการปฏิสัมพันธกับผูอื่นและการตอบสนองอยางเห็นอกเห็นใจ เปน
แนวทางดานพุทธิพิสัย ที่ใหผูเรียนเรียนรูวา ความรวมรูส ึกคืออะไร พัฒนาอยางไร ทําอยางไรกับ
อารมณที่แตกตางของผูอนื่ และทําอยางไรที่จะตอบสนองผูอื่นในทางบวก เปนสรางเสริมทักษะและ
การรับรู
2) เริ่มจากการมุงไปที่ความรูสึกของตนเอง ในขณะที่ตองการพัฒนาความสามารถในการ
รับรูผูอื่นใหเกิดขึ้น ตองเริ่มจากการมุงไปที่ความรูสึกของตนเอง ซึง่ เปนความรูสึกที่ตางจาก
ความรูสึกของคนที่เกี่ยวของในสถานการณนั้น
3) มุงไปที่ความรูสึกที่คลายคลึงกันระหวางคนหนึง่ กับคนอื่น กิจกรรมที่มุงไปที่ความตั้งใจที่
คลายคลึงกันระหวางผูเ รียนที่มีผูอื่น เปนการรวมรูสึกทัง้ ดานจิตใจและสติปญญา
Carkhuff and Berenson, (1977) ไดเสนอมาตรวัดความรวมรูสึกเปน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 บุคคลมีการแสดงออกทางพฤติกรรมและคําพูดสัมพันธกับพฤติกรรมและคําพูด
ของบุคคลที่สื่อสารไดนอยกวาที่บุคคลสื่อออกมา บุคคลจะสื่อสารออกมาไดไมชัดเจน สื่อสารโดย
ไมตระหนักถึงประสบการณที่ตนไดรับมา ในบางครั้งบุคคลอาจสื่อถึงความรูสึกผิวเผินที่บุคคลที่
สื่อสารดวยสื่อออกมาได บุคคลอาจมีการตอบสนองดวยทาทีที่แสดงถึงความเบื่อหนาย ไมสนใจ
หรือมีการตอบสนองตามความรูสึกของตน
ระดับที่ 2 บุคคลมีการแสดงออกทางพฤติกรรมและคําพูดที่สื่อถึงการตอบสนองตอ
ความรูสึกของบุคคลที่สื่อสารดวยไดนอยกวาที่เขาสื่อออกมา บุคคลจะตอบสนองตอเนื้อหาสาระที่
บุคคลที่ตนสื่อสารดวยแสดงออกมาอยางชัดเจนเทานั้น บุคคลจะตอบสนองตอความรูสึกไดอยาง
ผิวเผิน ในบางครั้งบุคคลอาจจะรับรูถึงความรูสึกที่แทจริงของบุคคลทีต่ ิดตอสื่อสารดวยไดแตยังขาด
ความเขาใจถึงความรูสึกและความหมายที่แทจริง ทําใหบุคคลตอบสนองกลับไปไดนอยกวาที่เขา
สื่อออกมา และมีการตอบสนองโดยปราศจากอารมณ หรือในบางครั้งบุคคลอาจแสดงความคิดเห็น
สวนตัวของตนเองออกมาโดยไมสัมพันธกับประสบการณที่เกิดขึ้น
ระดับที่ 3 บุคคลมีการแสดงออกทางพฤติกรรมและคําพูดที่สื่อออกมาใหเห็นวาบุคคล
เขาใจในเนื้อหาสาระสําคัญที่สุดที่บุคคลทีส่ ื่อสารดวยสื่อออกมา สามารถตอบสนองตอความรูสึก
และความหมายทีบ่ ุคคลที่สอื่ สารดวยสื่อออกไดในระดับเดียวกัน บุคคลอาจจะรับรูและเขาใจถึง
ความรูสึกที่ซอ นเรนของบุคคลที่ตนสื่อสารดวยแตไมสามารถตอบสนองตอความรูสกึ ที่ซอนเรนได
ระดับที่ 4 บุคคลมีการแสดงออกทางพฤติกรรมและคําพูดที่สื่อออกมา แสดงใหเห็นวา
บุคคลเขาใจเนื้อหาสาระและสามารถตอบสนองตอความรูสึกทีบ่ ุคคลที่สื่อสารดวยสื่อออกมาอยาง
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ชัดเจน สามารถตอบสนองตอความรูสึกทีซ่ อนเรนที่บุคคลที่สื่อสารดวยไมไดสื่อออกมาไดเพียง
บางสวนแตยงั มีความรูสึกอืน่ ๆ ทีซ่ อนเรนอยูที่บุคคลไมสามารถรับรูและสื่อออกมาได
ระดับที่ 5 บุคคลมีการแสดงออกทางพฤติกรรมและคําพูดที่สื่อออกมา แสดงใหเห็นวา
บุคคลสามารถตอบสนองตอความรูสึกและความหมายที่บุคคลที่สื่อสารดวยสื่อออกมาไดในระดับ
ลึก มีการตอบสนองที่แสดงถึงการตระหนักรูอยางเต็มที่ มีความชัดเจนตอความรวมรูส ึกระดับที่ลึก
ที่สุดและสามารถตอบสนองตอความรูสึกที่ซอนเรนที่บคุ คลที่สื่อสารดวยยังไมไดแสดงออกได
ความรวมรูสึกตามมาตรวัดนี้ ระดับที่ 3 เปนระดับต่ําทีส่ ุดที่สื่อถึงความรวมรูสึก บุคคล
สามารถตอบสนองตอพฤติกรรมและคําพูดของบุคคลที่ตนสื่อสารดวยไดถึงเนื้อหาสาระสําคัญที่
บุคคลสื่อออกมา ในระดับนีบ้ ุคคลจะสามารถแสดงถึงการตอบสนองและสื่อถึงความหมายที่บุคคล
ที่ตนสื่อสารดวยสื่อออกมาไดระดับเดียวกัน
ศิริบูรณ สายโกสุม (ม.ป.ป.) ไดยกตัวอยางคําพูดที่บุคคลแสดงใหเห็นการตอบสนองระดับ
ตางๆ จากสถานการณการสนทนาระหวาง X กับ Y เกี่ยวกับปญหาในครอบครัว ดังนี้
X : “ผมพยายามจะเขากับพอแมใหได แตมันไมเปนผล ทานเขมงวดกับผมเหลือเกิน”
ระดับ
คําพูดที่ Y แสดงตอ X
ระดับที่ 1 ฉันเชื่อวามันคงจะไดผลในวันหนึ่ง
คุณควรจะพยายามมากขึ้นเพื่อใหมี
ความเขาใจในตัวทาน
ทําไมคุณกับคุณพอถึงเขากันไมได
ระดับที่ 2 คุณลําบากในในการปรับตัวเขากับคุณ
พอคุณ
ระดับที่ 3 คุณรูสึกทอแทที่ไดพยายามจะเขากับ
คุณพอ แตไมประสบความสําเร็จ

ลักษณะคําพูด
ทําใหแนใจและปฏิเสธ
แนะนํา

ถาม
เปนการตอบสนองสวนที่เปนความคิดเห็น
ของขอความ โดยไมคํานึงถึงความรูสึกของ X
มีความเขาใจแตไมมีทิศทาง เปนการ
ตอบสนองที่สะทอนความรูส ึกและ
สภาพการณ
ระดับที่ 4 คุณรูสึกทอเพราะคุณเขากับคุณพอไมได บอกความรูสกึ และเขาใจวา X ก็ยอมรับวา
คุณอยากใหทา นใหโอกาสคุณบาง
ตัวเองมีความบกพรองที่เขากับพอไมได
ระดับที่ 5 คุณรูสึกทอเพราะคุณเขากับคุณพอไมได ตอบสนองในระดับที่ 4 และบอกถึงการปฏิบัติ
คุณอยากใหทา นใหโอกาสคุณบาง ขัน้
ที่จะชวยจัดการกับขอบกพรองของตนและทํา
แรกคุณสามารถบอกความรูส ึกนี้ใหทา น ใหบรรลุเปาหมาย
ไดทราบ
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สรุปไดวา การพัฒนาความรวมรูสึกเปนการฝกการตระหนักรูในตนและการตระหนักรูผ ูอื่น
เพื่อตอบทัง้ ดานจิตใจและสติปญญาตอสถานการณอยางรวมรูสกึ มีกระบวนดังนี้
1) การฝกการรับรูการปฏิสัมพันธกับผูอนื่ โดยการฝกการเผชิญกับสถานการณ
2) การใชสติไตรตรองความรูสกึ ของตนเองและผูอื่น
3) การตอบสนองดวยการสื่อสารทางบวกทัง้ ภาษาพูดและภาษาทาทาง
นอกจากนี้ความรวมรูสึกยังมีระดับของการแสดงความรวมรูสึก กลาวคือ ระดับที่ 1เปน
ระดับที่เขาใจนอยที่สุด ไมรับรูความรูสึก เปนการวิจารณ ตัดสิน แสดงดวยการถาม ปฏิเสธหรือ
แนะนํา ระดับที่ 2 เปนการตอบสนองที่เนื้อหาหรือสวนที่เปนความคิดเห็นโดยไมรับรูถึงความรูสึก
ระดับที่ 3 เปนการตอบสนองที่สะทอนความรูสึกและกลาวถึงสภาพการณ ระดับที่ 4 เปนการ
ตอบสนองที่สะทอนความรูส ึก ความตองการหรือเปาหมาย รวมทั้งขอบกพรองหรือปญหาที่เผชิญ
และระดับที่ 5 เปนการตอบสนองที่สะทอนความรูสึก เขาใจปญหาและเปาหมาย ตลอดจนให
ขอเสนอแนะ
งานวิจัยที่เกีย่ วของ
งานวิจัยเกี่ยวกับทักษะชีวิต
Junge, Manglallan and Raskauskas (2003) ไดศึกษาเรื่องการสรางทักษะชีวิตผานการ
มีสวนรวมในโปรแกรมการสอนเชิงประสบการณและการเรียนรูแบบรวมมือหลังเลิกเรียน โดยกลุม
ตัวอยางเปนเด็กตั้งแตชั้นอนุบาลถึงเกรด 6 ที่ลงทะเบียนในโปรแกรม 4-H หลังเลิกเรียน ซึง่ เปน
โปรแกรมที่เนนการสอนเชิงประสบการณและกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ และใหโอกาสเด็กได
ปฏิสัมพันธกับผูใหญที่มีศักยภาพ พบวาเด็กที่ลงทะเบียนมีทักษะชีวิตเพิ่มขึ้น
Ferrari , Hogue and Scheer (2004) ศึกษาการรับรูของผูปกครองเกี่ยวกับพัฒนาการ
ทักษะชีวิตในโปรแกรม 4-H Cloverbud Program ซึ่งเปนโปรแกรมออกแบบมาเพื่อพัฒนาความ
เชื่อมั่น ความสามารถ และความเปนพลเมืองสําหรับเด็กอายุ 5-8 ป พบวา พอแมที่ถูกสัมภาษณมี
ความเห็นวาโปรแกรมนี้มีอทิ ธิพลตอการพัฒนาทักษะชีวิต ดานตางๆ คลายกับวิจยั ที่ผานมาในอดีต
คือทักษะการปฏิสัมพันธทางสังคม การเรียนรู และการพัฒนาสวนบุคคล อยางไรก็ตามสิ่งที่ตาง
จากการศึกษาในอดีตของการศึกษาครั้งนี้คอื การใหผูปกครองระบุวากิจกรรมอะไรที่จะสงเสริมให
เกิดทักษะชีวิต ซึ่งผูปกครองเนนใหเห็นความสําคัญของสภาพแวดลอมที่ทาํ ใหเด็กสนุกสนานขณะที่
เรียนรูทกั ษะสําคัญเปนประโยชนตอชีวิตของเด็กทัง้ ในปจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ผูปกครองยัง
ไดกลาวถึงทักษะหลายอยางภายใตหมวดของสุขภาพอนามัยวาเปนสิง่ สําคัญ แตไมไดถูก
กําหนดใหเปนเปาหมายเฉพาะของโปรแกรมนี้
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Schneider (2004) ศึกษาผลของการใชโปรแกรมการสอนทักษะชีวิต : การเชื่อมตอกับโลก
แหงความเปนจริง Schneider ไดมีโอกาสทํางานกับเด็กพิเศษ เปนครูที่สอนในโปรแกรมทักษะชีวติ
ในโรงเรียนมัธยม Smithers Secondary School มาแลว 12 ป หลักการที่ใชคือ ทักษะชีวิตตองเปน
สวนที่เปนชีวิตจริง การฝกทักษะในบริบทของโรงเรียนตองเปนการกระทําที่ไดรับคุณคาอยางชัดเจน
ทักษะที่เรียนตองมีศักยภาพในการนําไปใชไดทันทีและในระยะยาวในชีวิตของนักเรียนทัง้ ทีบ่ าน
และโรงเรียน เริ่มตนจากเรื่องงาย ๆ เชน การรับประทาน เด็กไดเรียนรูเทคนิคการเตรียมอาหาร
เบื้องตน วิธกี ารเสริฟ มารยาทบนโตะอาหาร และการทําความสะอาด เริ่มจากการไปซื้อของที่
ซุปเปอรมารเก็ต เด็กไดเรียนรูการเลือกอาหาร การอานฉลาก ประเมินคุณภาพ สรุปปริมาณที่
ตองการ พบวา การกาวออกไปนอกโรงเรียนทําใหเด็กเกิดความตัง้ ใจที่ดี นักเรียนไดรับ
ประสบการณการทํางาน เมือ่ เขาออกจากโรงเรียนเขาสามารถใชประสบการณที่ไดจากในโรงเรียน
ไปใชในการทํางานจริง
สําหรับงานวิจยั ที่เกี่ยวของในประเทศไทยสวนใหญเปนนํากระบวนการพัฒนาทักษะชีวิต
ไปใชกับเด็กในชวงวัยรุนหรือระดับมัธยมศึกษาที่มุงเนนไปในเรื่องการเผชิญกับปญหาที่เกิดขึ้นใน
สังคมปจจุบนั เชน ปญหายาเสพยติด ปญหาโรคเอดส เปนตน และมีนักการศึกษาไดนํา
กระบวนการพัฒนาทักษะชีวติ ไปสอนในชัน้ เรียนระดับประถมศึกษาบาง แตสาํ หรับในระดับชั้น
อนุบาลยังไมปรากฏเปนรายงานการวิจยั ที่เผยแพร ซึ่งงานวิจัยตาง ๆ ไดรวบรวมจากการคนควา
จากฐานขอมูลการวิจยั การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ ไดมีผูที่ทาํ วิจยั เกีย่ วกับทักษะชีวติ ไวดังนี้
เพียงเพ็ญ เอีย่ มละออ ศึกษาเรื่องผลของการใหคําปรึกษาแบบกลุม ตอการพัฒนาทักษะ
ชีวิตในเยาวชนทีก่ ระทําผิดซ้ํา พบวา เยาวชนที่ไดรับการใหคําปรึกษาแบบกลุม มีคะแนนทักษะชีวิต
โดยรวม หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง และมีคะแนนทักษะชีวิตโดยรวมทั้งดานการเห็น
คุณคาในตนเอง การตัดสินใจอยางมีเหตุผล การจัดการกับอารมณ สูงกวากลุมที่ไมไดรับการให
คําปรึกษาแบบกลุม
ภัทราภรณ อุนนะนันทน ศึกษาเรื่องการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันการเสพยาบาใน
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา หลังการทดลอง กลุมตัวอยางมีคะแนนเฉลีย่ ของการเห็น
คุณคาในตนเองและพฤติกรรมการปองกันการเสพยาบาสูงกวากอนการทดลอง สวนคะแนนเฉลีย่
ของความตระหนักรูในตน ทักษะการตัดสินใจและทักษะการปฏิเสธ ไมมีความแตกตางกัน และ
พบวาตัวแปรที่ศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมปองกันการเสพยาบา
สมปอง สงนุย ศึกษาเรื่อง คานิยม ความรู และทักษะชีวติ เกี่ยวกับสารเสพยติดประเภท
แอมเฟตามีน (ยาบา) ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1-3 พบวา นักเรียนกลุม เปาหมายมีคา นิยม
เกี่ยวกับเรื่องยาบาอยูในระดับปานกลาง มีความรูและทักษะชีวิตเกี่ยวกับยาบาอยูในระดับดี โดย
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นักเรียนเพศหญิงมีคานิยม ความรูและทักษะชีวิตเกี่ยวกับยาบาสูงกวานักเรียนเพศชาย สวน
ระดับชั้นไมมผี ลตอคานิยม ความรูและทักษะชีวิต
แพรวดา บุญมาก ศึกษาเรื่อง ทักษะชีวิตกับการปองกันโรคเอดสของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา พบวา นักเรียนมีความรูอยูในระดับดี มีเจตคติในระดับปานกลาง และมีทกั ษะการ
ปองกันโรคเอดสอยูในระดับสูง โดยความรู เจตคติและระดับการศึกษามีความสัมพันธทางบวกกับ
ทักษะการปองกันโรคเอดส สวนสถานภาพการพักอาศัย รายไดของครอบครัว อาชีพของครอบครัว
และประสบการณทางเพศไมสงผลตอทักษะการปองกันโรคเอดส
งานวิจยั เกีย่ วกับทักษะชีวิตมีทั้งการศึกษาสํารวจและการทดลองใชโปรแกรม โดยมี
การศึกษากับเด็กตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงวัยรุน ทั้งเด็กปกติ เด็กพิเศษ และเด็กกลุม เสี่ยง ซึ่งวิธกี าร
ที่นาํ มาใชเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิต คือการเรียนรูจากประสบการณจริง การสอนเชิงประสบการณ
และการเรียนรูแ บบรวมมือ
งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูเชิงประสบการณและการเรียนรูแบบรวมมือ
Powell and Wells (2002) ศึกษาประสิทธิภาพของการสอนเชิงประสบการณ 3 แนวทางที่
มีตอการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนเกรด 5 ในโรงเรียนของรัฐ โดยใชรูปแบบการเรียนรูเชิง
ประสบการณของ Kolb (1984) เปนกรอบในการทําความเขาใจกระบวนการทีน่ ักเรียนเกิดการ
เรียนรูเมื่อสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณจากสภาพแวดลอม แนวทางการสอน
วิทยาศาสตร 3 รูปแบบไดแก การสอนตามหลักสูตร FOSS เปนการสอนวิทยาศาสตรที่เนนการ
เรียนรูเชิงประสบการณ การสอนตามหลักสูตร WILD เปนการสอนวิทยาศาสตรผานการสืบสอบ
ภาคสนาม และการสอนตามหลักสูตร WAFWA ซึ่งเปนการสอนทีเ่ นนเนื้อหาในภาคสนามและ
สภาพแวดลอม ผลการวิจัย พบวา ผลจากการใชตัวแปรทั้งสามกลุม มีคะแนนไมมีความแตกตางกัน
แตในแตละกลุมมีคะแนนหลังการทดลองสูงขึ้น สรุปวาการใหเด็กไดจดั กระทํา ทําใหเด็กมีการ
เรียนรูวทิ ยาศาสตรดีขึ้น
Vermette (2004) ไดรวบรวมเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของการเรียนรูแบบรวมมือทีถ่ ูก
นํามาใชกับเด็กวัยอนุบาลนัน้ เพื่อใชผลจากวิจยั เปนพืน้ ฐานในการตอบคําถามที่จะเกิดจาก
ลักษณะของเด็กในวัยนี้ จากการศึกษาพบวา แมจะมีหลักฐานงานวิจยั มากมายสนับสนุนวาการ
เรียนรูแบบรวมมือจะสงผลดานบวกตอตัวเด็ก แตกย็ ังมีคําถามจากนักการศึกษาวา เด็กวัยอนุบาล
ยังมีลกั ษณะของการยึดตัวเองเปนศูนยกลางมากเกินกวาที่จะรวมเปนหุนสวนทางสังคมและดาน
สติปญญา ในความเปนจริงทักษะการทํางานรวมกันเปนสิ่งที่ตองใหเด็กไดเรียนรูผานการทํางาน
ตามวัยของเด็ก
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Slavin (1983 อางถึงใน นิตยา คงเกษม, 2544) ไดสังเคราะหงานวิจยั เกี่ยวกับการเรียนรู
แบบรวมมือโดยวิธี Meta-analysis พบวา งานวิจยั รอยละ 60 แสดงใหเห็นวาการเรียนรูแบบรวมมือ
ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนแบบปกติ แตมีงานวิจัยรอยละ 30
พบวากลุมที่เรียนแบบรวมมือมีผลสัมฤทธิไ์ มแตกตางจากกลุมที่เรียนแบบปกติ และมีงานวิจัยรอย
ละ 4 พบวา กลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุม ที่เรียนแบบรวมมือ
สวัสดิ์ ภูทอง (2546) พัฒนารูปแบบการเรียนรูจากประสบการณ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
สําหรับผูใหญในชุมชนชนบทภาคเหนือ ซึ่งรูปแบบประกอบดวย 5 ขัน้ ตอน คือ การทบทวน
ประสบการณเดิม ประสบการณใหม การคิดวิเคราะห การทดลอง และการนําไปใช ผลจากการ
ทดลองใชรูปแบบพบวา คะแนนของผลการเรียนรูหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองทัง้ ดาน
ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม และความแตกตางดานลักษณะบุคคลไมมีความสัมพันธกับความ
ตองการการเรียนรูเพี่อสงเสริมคุณภาพชีวติ แตมีเงื่อนไขที่ประสบการณ คานิยม ความเชื่อ และ
วัฒนธรรมของชุมชน
สุริน คลายรามัญ (2543) พัฒนากระบวนการฝกอบรมโดยใชการเรียนรูแบบเนน
ประสบการณและการเรียนรูโ ดยการรับใชสังคมเพื่อเสริมสรางความรู เจตคติและการมีสวนรวม
ทางการเมืองของผูนําชุมชนที่เปนสตรี กระบวนการฝกอบรมที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย 6 ขัน้ ตอน
คือ รวบรวมประสบการณเดิม ใหประสบการณใหมดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบผูเรียนเปน
ศูนยกลาง ใหผูเขาอบรมสะทอนความคิดและอภิปราย สรุปความคิดรวบยอด ประยุกตใชความรู
โดยการวางแผนการรับใชสงั คม และใหผูเขารับการอบรมปฏิบัติกิจกรรมการรับใชสังคม
อังคสุมล เชื้อชัย (2543) ไดพัฒนาโปรแกรมการสงเสริมความรูเรื่องเพศศึกษาสําหรับ
นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชการเรียนแบบรวมมือแบบตอจิ๊กซอว พบวา เด็กทีเ่ ขารวม
กิจกรรมมีคะแนนความรูเรื่องเพศสูงกวาเกณฑมาตรฐานและสูงกวากอนเขารวมกิจกรรม
สมพันธ วงษดี (2544) พัฒนารูปแบบการเรียนแบบรวมมือในรายวิชาพืน้ ฐานดนตรี
นาฎศิลปและการละคร โดยการแบงนักเรียนออกเปนกลุมยอยเริ่มจากการแบงนักศึกษาออกเปน
กลุมละ 2 คน หลังจากนั้นมีการเปลี่ยนกลุม โดยแบงนักศึกษาออกเปนกลุมละ 3, 4 และ 5 คน
ตามลําดับ หลังการทดลองใชพบวา นักเรียนกลุม ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ สัมพันธภาพระหวางบุคคล
ทักษะสังคม และผลสัมฤทธิท์ างการเรียน สูงกวากลุมควบคุม และสูงกวากอนการทดลอง
งานวิจยั เกีย่ วกับการสอนเชิงประสบการณและการเรียนรูแบบรวมมือ เปนรูปแบบการสอน
ที่นาํ มาใชทงั้ กับเด็กและผูใหญ โดยมีจุดมุง หมายเพื่อพัฒนาเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห สัมพันธภาพ
ระหวางบุคคล และการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
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งานวิจัยเกี่ยวกับการรวมงานระหวางครอบครัวและโรงเรียน
Yuen (2001) ทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินผลโครงการการพัฒนาการรวมงานของ
ผูปกครอง 3 ป ซึ่งการศึกษาครั้งนี้เปนการตรวจสอบประสิทธิภาพของโครงการการพัฒนาการการ
รวมงานของผูป กครองตามกรอบแนวคิดเรื่องการสรางทีม ซึง่ มี 5 ขัน้ ตอน คือ การสรางทีม การหา
แหลงสนับสนุน การกําหนดจุดเริ่มตน การพัฒนาขอบขายแผนการทํางาน 3 ปและแผนการทํางาน
1 ป และขั้นตอนสุดทายคือ การดําเนินการตามแผนและการทํางาน ซึง่ ในการศึกษานี้พบวา
ผูปกครองมีความเขาใจในหลักสูตร โปรแกรมและกิจกรรมของโรงเรียน ตลอดจนมีโอกาสไดทาํ งาน
ใกลชิดกับครูมากขึ้น ครูรูสึกเปนบวกกับประสบการณการสอนมากขึน้ และตระหนักในการรับรูของ
ผูปกครองมากขึ้น และชีน้ ําพอแมนอยลง
Christenson and others (1997) ศึกษาเรื่อง การรับรูของนักจิตวิทยาในโรงเรียนและพอ
แมที่มีตอกิจกรรมการมีสวนรวม เพื่ออธิบายการรับรูของผูปกครองและนักจิตวิทยาโรงเรียนที่เขา
รวมกิจกรรมการมีสวนรวมเพื่อเสริมสรางความสําเร็จของนักเรียนในโรงเรียนจํานวน 33 คน
Morris and others (1996) ศึกษาเรื่อง การเตรียมครูเพื่อออกไปสัมพันธกับครอบครัวและ
ชุมชน การศึกษานีม้ ีวัตถุประสงคเพื่อสรุปขอบเขตของการฝกประสบการณวิชาชีพครูจากจากรับรู
ของนักศึกษาโดยการวางแผนและนําโปรแกรมการมีสว นรวมไปใชในโรงเรียนไดอยางเหมาะสม
Zellman and Waterman (1998) ศึกษาเรือ่ ง การเขาใจอิทธิพลของการรวมงานระหวาง
ครอบครัวและโรงเรียนที่มีผลลัพธทางการศึกษาของเด็ก ซึ่งจากการทดสอบความสัมพันธพบวา
ลักษณะของครอบครัว วิธีการเลี้ยงดู และระดับของการรายงานการมีสวนรวมที่โรงเรียนสงผลตอ
ระดับ IQ ของเด็ก
ในประเทศไทย อภิญญา เวชยชัย (2544) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสว นรวมของพอแม
ผูปกครองในการพัฒนาการศึกษา เพื่อเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงแนวคิด รูปแบบ และบทบาทของพอแม ผูปกครองในการเขามามีสว นรวม
พัฒนาการศึกษาเด็กในลักษณะตาง ๆ ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และแนวทางในการสงเสริม
พัฒนาการการมีสวนรวมของพอแม ผูป กครองที่เหมาะสมกับประเทศไทย มีผลสรุปดังนี้
1) แนวคิดเกี่ยวกับความสําคัญและคุณคาของระบบครอบครัวไดรับความสนใจและการ
ยอมรับจากประเทศตาง ๆ เปนอยางมาก
2) ครอบครัวมิไดมีเพียงการพัฒนาสัมฤทธิผลทางการศึกษาของเด็กเทานั้น แตยังคงมี
บทบาทในการพัฒนาบุคลิกภาพ ศักดิ์ศรีในตนเอง ทักษะชีวิต และทักษะทางสังคมใหแกเด็ก ๆ
ดวย
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3) สถานการณดานผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาของเด็กทีอ่ อนแอลงในภาพรวม และ
สถานการณพลวัตของปญหาสังคมมีผลกระทบตอเด็กอยางรวดเร็ว มีมิติที่ซับซอนมากขึ้น ทําให
โรงเรียนและครูทําหนาที่ในการดูแลและพัฒนาเด็กไดยากลําบากยิง่ ขึ้น สถานการณเชนนีท้ าํ ให
โรงเรียนตางเรียกรองความเอาใจใสและการมีสวนรวมของพอแม ผูปกครอง เพื่อมารวมดูแล
ชวยเหลือและพัฒนาเด็กอยางเปนองครวมในระยะยาว
4) สถานการณปญ
 หาการศึกษาในแตละโรงเรียนและแตละประเทศมีความแตกตางกัน
เปาหมายหลักทางการศึกษาของแตละสังคมก็มีความแตกตางกัน สถานการณดังกลาวมีผลให
บทบาทพอแม ผูปกครองในการเขามาพัฒนาการศึกษาของเด็กมีความแตกตางกันไปดวย
5) แนวคิดที่โรงเรียนจะแสวงหาการมีสวนรวมจากพอแม ผูปกครองควรเปนแนวคิดทีอ่ ยูบน
พื้นฐานความสัมพันธทเี่ สมอภาคเทาเทียม แบบเปน “เพื่อน” หรือ “หุน สวน” ที่ทงั้ 2 ฝายตางตอง
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปนกัน สรางการยอมรับในความคิดและวิธกี ารบางดานทีแ่ ตกตางกัน
และหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการดําเนินงานหรือแกปญหา มิใชความสัมพันธแบบเดิมที่อยู
บนฐานความเกรงใจ ความกลัว หรือความไมกลาเผชิญหนากัน
6) แนวคิดที่จะนําไปสูการสรางและพัฒนาสัมพันธภาพที่เหมาะสมระหวางพอแม
ผูปกครองและครู คือการใหความสําคัญกับการสื่อสารแบบสองทาง ในรูปแบบความสัมพันธที่เปน
ทั้งแบบไมเปนทางการ และแบบเปนทางการ เพราะจะสามารถสรางแบบแผนที่เปนธรรมชาติ ทีจ่ ะ
เขาถึงพอแม ผูปกครองที่มหี ลากหลายลักษณะได
7) รูปแบบของการมีสว นรวมของครอบครัว โรงเรียน มีหลากหลายลักษณะ ไดแก การเขา
มามีสวนรวมตามความสนใจรายบุคคล การรวมกลุม ของพอแมที่รวมตัวกันเอง การเขารวมใน
ฐานะกรรมการ จนถึงการขยายเครือขายความสัมพันธไปสูกลุม ชมรมผูปกครองอื่น ๆ
8) บทบาทการมีสวนรวมของพอแม ผูป กครอง ที่สาํ คัญ ไดแก การอบรมเลี้ยงดูที่บาน การ
มีสวนรวมในระดับปฏิบัติเปนความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมรวมกับโรงเรียน การมีสวนรวมใน
ระดับบริหารและการตัดสินใจเปนการมีสวนรวมในการรวมคิด รวมพิจารณาปญหา รวมตัดสินใจ
เลือกแนวทางการดําเนินงานที่เหมาะสม จนถึงการมีสว นรวมในการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน และการมีสว นรวมในฐานะผูพ ิทกั ษสิทธิ ซึง่ เปนบทบาททีย่ ังไมแพรหลาย
9) การมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาสงผลดีตอเด็ก ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และ
องคกรภาคธุรกิจ
10) ปญหาและอุปสรรคในการรวมงานระหวางครอบครัวและโรงเรียน ไดแก ปญหา
ความสัมพันธระหวางครูและผูปกครองที่เคยชินกับความสัมพันธที่ไมเทาเทียมกัน ขาดการจัด
สภาพแวดลอมที่กระตุน ใหผูปกครองเกิดความรูสึกมีสว นรวม และปญหาความคาดหวังของ
ผูปกครองที่มตี อบทบาทครู การขาดการสือ่ สารเชิงขอมูลในความเคลื่อนไหวของนโยบายโรงเรียน
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การบริหารจัดการเวลาที่ไมเหมาะสม และปญหาทัศนคติ ความคิดที่แตกตางกันระหวางครูกับพอ
แมผูปกครอง
นิภาพรรณ หงษชูเกียรติ (2544) ศึกษาสภาพปญหาการมีสวนรวมของผูปกครอง ในการ
ดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล พบวา ผูบริหารและผูดูแลเด็กสวนใหญมีการ
ปฏิบัติอยูในระดับปฏิบัติบางไมปฏิบัติบาง ผูปกครองมีสวนรวมในระดับมากที่สุด ดานการ
ชวยเหลือสนับสนุน ไดแก การบริจาค การจัดหาสื่อ การรวมเปนกรรมและประเมินผลการจัด
กิจกรรมของศูนย
เจนจิรา คงสุข (2540) พัฒนาโปรแกรมการศึกษาสําหรับผูปกครอง ในการสงเสริม
พัฒนาการทางรางกายเด็กวัยอนุบาล ดวยรูปแบบการใหประชาชนในชนบทมีสวนรวมในการ
แกปญหา จากการทดลองใชโปรแกรมพบวา ผูปกครองเลือกปญหาสุขภาพในชองปากและฟนของ
เด็กวัยอนุบาล หลังการทดลองผูปกครองมีการเปลี่ยนแปลงแบบแผนพฤติกรรมจากการที่ไมได
ติดตามดูแล หรือติดตามไมสม่ําเสมอ มาเปนการดูแลติดตามอยางใกลชิดและสม่าํ เสมอ และมีการ
เปลี่ยนแปลงดานการใหเด็กรับประทานอาหารที่มีประโยชน
วัชราภรณ อภิวัชรางกูร (2546) พัฒนารูปแบบการสรางแรงจูงใจชุมชนในการรวมพัฒนา
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ โดยศึกษาปจจัยทีเ่ กี่ยวของกับการมีสวนรวมของชุมชน และศึกษายุทธวิธี
ในการสรางแรงจูงใจในการทํางานของชุมชน พบวา ปจจัยที่สง เสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอ
การมีสวนรวมของชุมชน ประกอบดวย ดานสภาพแวดลอมทั้งเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง
และสังคมวัฒนธรรม ดานชุมชนประกอบดวย ความศรัทธา ความรูสกึ เปนเจาของ ความหวงใย
สวัสดิภาพบุตรหลาน ความผูกพันและความคาดหวังทีม่ ีตอโรงเรียน ดานโรงเรียนประกอบดวย
บุคลากร วิธีการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงาน ผลการศึกษายุทธวิธีในการสรางแรงจูงใจในการ
ทํางานของชุมชน พบวามีดังนี้
1) กระตุนใหสมาชิกตั้งเปาหมายทีท่ าทายในการทํางาน
2) กระตุนใหมีการวางแผนยุทธวิธี
3) จัดประชุมเพื่อการประกาศเปาหมายในการทํางาน
4) สนับสนุนใหลงมือกระทําตามแผน
5) จัดประชุมกลุม เพื่อวิเคราะหอุปสรรคในการทํางาน
6) สนับสนุนใหมกี ารเปลี่ยนแปลงตนเองและวัฒนธรรมการทํางาน
7) จัดใหมีการสรางบรรยากาศของการสนับสนุนจากผูรวมงาน
8) จัดกิจกรรมสะทอนการวิเคราะหตนเอง
ศศิลักษณ ขยันกิจ (2544) สรางและทดลองใชโปรแกรมสารนิทัศน เพื่อสรางความรวมมือ
ระหวางผูปกครองและครูในการสงเสริมพัฒนาการเด็กวัยอนุบาล จากการทดลองใชโปรแกรม
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พบวา ผูปกครองมีคะแนนความรวมมือสูงกวากอนการทดลอง และผูปกครองและครูมีความพึง
พอใจเกี่ยวกับการดําเนินการใชโปรแกรมในระดับมากทีส่ ุด
งานวิจยั ที่เกี่ยวของกับการรวมงานระหวางครูและผูปกครอง มีทงั้ การศึกษาสํารวจและการ
พัฒนาโปรแกรม ผลจากการศึกษาสํารวจพบวา ผูปกครองสวนใหญมสี วนรวมกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูของเด็กนอย สวนการพัฒนาโปรแกรมมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กเปน
สําคัญ ซึ่งผลที่ไดเกิดผลทางบวกกับทัง้ ครู ผูปกครองและเด็ก ตลอดจนชุมชนดวย
งานวิจัยเกี่ยวกับความรวมรูสึก
Cotton (1992) ไดศึกษาสังเคราะหเอกสารงานบทความ หนังสือ และสิ่งพิมพจาํ นวน 58
เรื่องที่เกีย่ วของกับการรวมรูส ึก เขาไดเสนอกระบวนการในการพัฒนาความรวมรูสึกที่สามารถ
นําไปใชไดทั้งในเด็กและผูใหญ และใชไดทั้งโปรแกรมระยะยาวและใชเปนตัวแปรจัดกระทําระยะสั้น
องคประกอบเฉพาะของแนวทางการพัฒนาการรวมรูสึกที่สงผลใหเกิดความรวมรูสึกเพิ่มขึ้น คือ
การฝกการรับรูการปฏิสัมพันธกับผูอนื่ และการตอบสนองอยางเห็นอกเห็นใจ โดยเริ่มจากการมุงไป
ที่ความรูสึกของคน ในขณะที่ตองการพัฒนาความสามารถในการรับรูผูอื่นใหเกิดขึน้ ตองเริ่มจาก
การมุงไปที่ความรูสึกของตนเอง ซึง่ เปนความรูสึกที่ตา งจากความรูสึกของคนที่เกี่ยวของใน
สถานการณนนั้ จากนั้นจึงมุง ไปที่ความคลายคลึงกันระหวางคนหนึง่ กับคนอื่น กิจกรรมที่มุงไปที่
ความตั้งใจที่คลายคลึงกันระหวางผูเรียนทีม่ ีผูอื่น เปนการรวมรูสึกทั้งดานจิตใจและสติปญญา โดย
เมื่อพิจารณากระบวนการการรวมรูสึกจะเห็นความเชื่อมโยงระหวางการตอบสนองอยางรวมรูสึกกับ
บุคคลอื่นและการรับรูวามีคนอื่นที่คิดเหมือนกับเรา และในงานเดียวกันนี้ พบวา การพัฒนาความ
รวมรูสึกจะนําไปสูบุคลิกภาพที่เปดเผย ความใสใจตอความตองการของผูอื่นในสถานการณที่มี
ความขัดแยงเกิดขึ้น พัฒนาการทํางานเปนทีม และความพึงพอใจในการทํางาน
Baron-Cohen (2004) ไดศึกษาวิจัยเกีย่ วกับความสามารถในการรวมรูสึก โดยศึกษาจาก
ผูใหญที่เปนออทิสติกระดับสูงและออทิสติกทั่วไปเพื่อดูความแตกตางระหวางเพศ ซึ่งเขาไดศึกษา
ทฤษฎีทางดานจิตวิทยาของความรวมรูสึกและการวัดความรวมรูสึก นอกจากเขาจะสรางแบบวัด
สําหรับผูเขารวมวิจยั แลวเขายังไดสรางเครื่องมือวัดความรวมรูสึกสําหรับคนทั่วไปดวย ซึง่
ประกอบดวยขอความใหเลือกตอบ แบงคะแนนเปน 3 ระดับคือ 2,1,0 เพราะฉะนัน้ คนทีท่ ํา
แบบทดสอบจะไดคะแนนสูงสุดที่ 80 คะแนนและต่าํ สุดที่ 0 คะแนน เขาพบวาเพศหญิงมีความรวม
รูสึกมากกวาเพศชาย ทัง้ ในกลุมออทิสติก ระดับสูงและออทิสติกทัว่ ไป
Erera (1997) ศึกษาเรื่อง รูปแบบและการประเมินการฝกความรวมรูสกึ เพื่อการชวยเหลือ
ผูเชี่ยวชาญ โดยเสนอโปรแกรมการฝกความรวมรูสึกในมิติทางดานสติปญญาเพื่อเสริมสรางความ
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รวมรูสึกและการเขาใจเชิงลึก โปรแกรมนีจ้ ะใชเปรียบเทียบกับการฝกความรวมรูสึกทางดานจิตใจ
ซึ่งผลการศึกษาพบวาไมมคี วามแตกตางกันทางคาสถิติ แตขอมูลเชิงคุณภาพพบวา โปรแกรมการ
ฝกความรวมรูส ึกทางดานสติปญญาชวยใหผูเรียนประเมินและเขาใจลูกคาในเชิงลึก และชวยเพิม่
การตอบสนองและเสริมสรางความเปนอิสระ
Shapiro, Morrison, and Boker (2004 อางถึงใน Mehrabian, 2005) ใชโปรแกรมทดสอบ
ความรวมรูสึก ในการฝกความรูสึกของนักเรียนเภสัชกรรมปแรก พบวานักเรียนทีม่ ีสวนรวมในโปรม
แกรมมีความสามารถในการสรางสัมพันธกับหมอและคนไขดีขึ้น
Farkas (2002 อางถึงใน Mehrabian, 2005) ใชเทคนิคการกระตุนประสาทสัมผัสอยาง
หลากหลายเพือ่ ฝกใหนกั เรียนรวมรูสึกในเรือ่ งการคุกคามทางเผาพันธุ ผลของการฝกพบวามี
คะแนนความรวมรูสึกเพิม่ ขึ้น
Macaskill, Malthy, and Day (2002 อางถึงใน Mehrabian, 2005) ศึกษาความสัมพันธ
ของการใชโปรแกรมทดสอบความสมดุลของอารมณรวมรูสึกกับการชวยเหลือตนเองและผูอื่นพบวา
ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มคี ะแนนความสมดุลความรวมรูสึกสูง ชอบชวยเหลือผูอ ื่นสูง แตไมพบ
ความสัมพันธในการชวยเหลือตนเอง
ประภาพรรณ มั่นเจริญ (2544) ศึกษาผลของการใชกิจกรรมพัฒนาความรวมรูสึกและการ
ใชตัวแบบสัญลักษณที่มพี ฤติกรรมเอื้อเฟอ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา กิจกรรม
พัฒนาความรวมรูสึกทําใหนกั เรียนมีพฤติกรรมการเอื้อเฟอเพิ่มขึน้
วลัยรัตน ประจักษวกิ รานต (2535) ศึกษาผลของฝกทักษะในการฟงตามแนวของไอวีตอ
การเพิม่ ความรวมรูสึกของนักศึกษาพยาบาล พบวากลุมตัวอยางมีความรวมรูสึกเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ศาสตรของการพยาบาล ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับความรวมรูส ึกที่สัมพันธกบั
คุณลักษณะอื่น ๆ เชน เรวดี ศิรินคร(2531) ศึกษาความระหวางปจจัยคัดสรร กับความรวมรูสึก
ของพยาบาลวิชาชีพที่มีตอผูป วยในโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร เพ็ญศรี รักสละ (2539)
ศึกษาความสัมพันธระหวางประสบการณการทํางาน อัตมโนทัศน สภาพแวดลอมทางคลินกิ
สัมพันธภาพในทีมสุขภาพ ความรวมรูสึกกับความสามารถในการตัดสินใจแกปญหาทางการ
พยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพ แผนกผูปวยใน โรงพยาบาลชุมชน เขตพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝง
ทะเลตะวันออก เปนตน
การวิจยั เกี่ยวกับความรวมรูส ึก มีการนําโปรแกรมการพัฒนาความรวมรูสึกไปใชทั้งกับเด็ก
และผูใหญ ซึ่งผลที่ไดพบวา การพัฒนาความรวมรูสึกจะนําไปสูบุคลิกภาพทีเ่ ปดเผย ความใสใจตอ
ความตองการของผูอื่นในสถานการณที่มีความขัดแยงเกิดขึ้น พัฒนาการทํางานเปนทีม และความ
พึงพอใจในการทํางาน เขาใจลูกคาในเชิงลึก ชวยเพิม่ การตอบสนองและเสริมสรางความเปนอิสระ
มีความสามารถในการสรางสัมพันธ ชอบชวยเหลือผูอื่น และมีพฤติกรรมการเอื้อเฟอ
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนีเ้ ปนการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงประสบการณและการ
เรียนรูแบบรวมมือโดยการรวมงานอยางรวมรูสึกระหวางครูและผูปกครองเพื่อเสริมสรางทักษะชีวติ
เด็กปฐมวัย ซึง่ มีขั้นตอนในการวิจยั ดังนี้
ตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะหขอมูลพืน้ ฐาน ปรัชญาการศึกษา กําหนดกรอบแนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวของ และกําหนดองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
2. สรางรูปแบบการเรียนการสอน
3. สรางเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอน
4. ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนและเอกสารประกอบรูปแบบ
การเรียนการสอน
5. ปรับปรุง แกไขรูปแบบการเรียนการสอนและเอกสารประกอบรูปแบบการเรียน
การสอน
ตอนที่ 2 การทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนและเอกสารประกอบรูปแบบการเรียน
การสอนเชิงประสบการณและการเรียนรูแบบรวมมือโดยการรวมงานอยางรวมรูสึกระหวางครูและ
ผูปกครอง เพือ่ เสริมสรางทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย ประกอบดวย
1. การเตรียมการกอนการทดลอง
1.1 การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
คือ แบบวัดทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย ดานการตัดสินใจ การแกปญหา การสื่อสาร และการจัดการกับ
อารมณ และแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม ซึ่งมีขนั้ ตอนในการสรางเครื่องมือ ดังนี้
1.1.1 กําหนดจุดมุงหมายในการวัด
1.1.2 ศึกษาเอกสาร ตํารา ที่เกีย่ วของกับการสรางแบบวัด
1.1.3 กําหนดชนิดและวิธกี ารของแบบวัด
1.1.4 กําหนดเนื้อหาในเครื่องมือตามนิยามเชิงปฏิบตั ิการ
1.1.5 กําหนดวิธีการใหคะแนน
1.1.6 สรางแบบวัดและคูมือการใชแบบวัดทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย
1.1.7 นําแบบประเมินไปใหอาจารยที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ พิจารณา
ความตรงดานโครงสราง เนือ้ หาและความเหมาะสมของภาษา
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1.1.8 ปรับปรุงแกไข
1.1.9 นําไปทดลองใช
1.2 การเลือกประชากรและกลุมตัวอยาง
1.2.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
1.2.2 กลุมตัวอยางไดจากการเลือกแบบเจาะจงเปนนักเรียนชัน้
อนุบาลปที่ 1 โรงเรียนวัดพระธาตุ สังกัดสํานักงานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพืน้ ทีก่ ารศึกษาสุพรรณบุรี
1.3 กําหนดแบบแผนและระยะเวลาในการทดลอง
2. การดําเนินการทดลอง
2.1 จัดกลุมทดลองและกลุม ควบคุม
2.2 วัดทักษะชีวิตกอนสอน
2.3 ดําเนินการสอนตามรูปแบบ
2.4 วัดทักษะชีวิตหลังสอน
3. การรวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลการทดลอง
3.1 เก็บรวบรวมขอมูลเกีย่ วกับทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย ดานการตัดสินใจ การ
แกปญหา การสื่อสาร และการจัดการกับอารมณ ทั้งขอมูลเชิงคุณลักษณะและการใชแบบวัดทักษะ
ชีวิตเด็กปฐมวัย
3.2 นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเปรียบเทียบทักษะชีวิตเด็กปฐมวัยกอนและหลัง
เขารวมกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนการสอน
3.3 นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเปรียบเทียบทักษะชีวิตเด็กปฐมวัยที่เขารวม
กิจกรรมตามรูปแบบการเรียนการสอนกับเด็กที่ไมไดเขารวมกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนการสอน
ตอนที่ 3 การประเมินผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนและเอกสารประกอบ
รูปแบบการเรียนการสอนเชิงประสบการณและการเรียนรูแบบรวมมือโดยการรวมงานอยางรวมรูสึก
ระหวางครูและผูปกครอง เพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย
การประเมินผลการทดลองใชรปู แบบการเรียนการสอนดําเนินการโดยพิจารณา
จากขอสรุปที่ไดจากการเปรียบเทียบทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย ดานการตัดสินใจ การแกปญหา การ
สื่อสาร และการจัดการกับอารมณ ในขัน้ ตอนที่ 2
ขั้นตอนในการดําเนินการวิจยั แสดงเปนแผนภูมิไดดังนี้
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แผนภูมิที่ 6

ขั้นตอนในการดําเนินการวิจยั

ตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบ

ตอนที่2 การทดลองใชรูปแบบ
ขั้นที่ 1 การเตรียมการกอนการทดลอง

1. การกําหนดองคประกอบของรูปแบบ

2. การสรางรูปแบบการเรียนการสอน
1) นําองคประกอบมาสรางความสัมพันธ
2) เขียนรายละเอียดประกอบรูปแบบ

3. การสรางเอกสารประกอบรูปแบบ
1) คูมือการใชรูปแบบ
2) แผนการสอน

4. การตรวจสอบคุณภาพรูปแบบและ
เอกสารประกอบรูปแบบ
1) ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
2) นําไปทดลองใชเพื่อตรวจสอบคุณภาพ

5. การแกไขปรับปรุง

ตอนที่ 3 ประเมินผลการทดลองใชรูปแบบ
ประเมินจากผลการทดลองใชรูปแบบการ
เรียนการสอนที่มีตอทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย 4 ดาน
ไดแก การตัดสินใจ การแกปญหา การสื่อสาร และ
การจัดการกับอารมณ

1) การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
2) การคัดเลือกกลุมตัวอยาง
3) สุมแบงเปนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม

ขั้นที่ 2 การดําเนินการทดลอง
การเตรียมการกอน
ปฏิบัติการสอน
Pre-test
การปฏิบัติการสอน
1) กลุมทดลองสอนดวยรูปแบบทีพ
่ ัฒนาขึ้น
2) กลุมควบคุมสอนดวยรูปแบบปกติ
Post-test

การประเมินการสอน

ขั้นที่ 3 การรวบรวมขอมูลและวิเคราะห
ผลการทดลอง
1) วิเคราะหเปรียบเทียบทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย
ในกลุมทดลอง ในชวงกอนและหลังการ
ทดลอง
2) วิเคราะหเปรียบเทียบทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย
ในกลุมทดลองและกลุมควบคุม หลังการ
ทดลอง

จากแผนภูมทิ ี่ 6 การดําเนินงานอธิบายไดดงั รายละเอียดตอไปนี้
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ตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงประสบการณและการเรียนรู
แบบรวมมือโดยการรวมงานอยางรวมรูสึกระหวางผูปกครองและครู
เพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย
ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ผูว ิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. การกําหนดองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
การกําหนดองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนเชิงประสบการณและการเรียนรู
แบบรวมมือโดยการรวมงานอยางรวมรูสึกระหวางผูปกครองและครูเพือ่ เสริมสรางทักษะชีวิต
สําหรับเด็กปฐมวัย ดําเนินการดังนี้
1.1 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสภาพและปญหาที่เกีย่ วของกับเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะปญหา
ทักษะชีวิตเด็กปฐมวัยในชนบทที่เริ่มเขาโรงเรียน ซึง่ จากการศึกษาเอกสาร รายงานการวิจัยของ
หนวยงานตาง ๆ และจากการสัมภาษณและสอบถามผูปกครองเด็กวัยนี้ เพื่อนํามาระบุเปน
จุดมุงหมายทีต่ องการพัฒนา พบปญหาดังนี้
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูด อยโอกาส คนพิการ และ
ผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย (2546) สรุปสถานการณเด็กใน
ปจจุบันวาเด็กถูกละเมิดสิทธิ ไดแก การถูกทารุณทางรางกาย จิตใจ และถูกละเมิดทางเพศมี
จํานวนเพิ่มขึน้ และเปนกลุมเด็กเล็กทีม่ ีอายุต่ํากวา 6 ป และมีแนวโนมวามีเด็กทีถ่ ูกละเมิดทางเพศ
ที่มีอายุนอยลง มีบอยครั้งและรุนแรงมากขึ้น
จากรายงานการวิจัยเรื่อง ทบทวนสถานการณและสังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับ
การเลี้ยงดูเด็กไทย (กุศล สุนทรธาดาและคณะ, 2540) พบวา เด็กนอกเขตเทศบาลมีระดับ
สติปญญา (IQ) ลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้น เด็กเล็กที่อยูในชนบทยังมีพฒ
ั นาการทางภาษาและ
สติปญญาชากวาปกติ รวมทั้งขาดทักษะในการรูจักคิดอยางมีเหตุผล
จากการรวบรวมขอมูลเพื่อสํารวจสภาวะสุขภาพ พัฒนาการและการเจริญเติบโต
เด็กปฐมวัย ระหวางเดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2547 ของสํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข (ม.ป.ป) พบวาพัฒนาการรวมทุกดานสงสัยลาชา รอยละ 28.31 โดยเฉพาะ
ดานภาษา สังคมและการชวยเหลือตนเอง
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูด อยโอกาส คนพิการ และ
ผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย (2549) สรุปสถานการณเด็กปฐมวัย
วามีพัฒนาการที่สงสัยลาชาดานภาษา สังคมและการชวยเหลือตนเอง เด็กนอกเขตเทศบาลมีระดับ
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สติปญญาต่ําลงเมื่ออายุเพิม่ ขึ้น ขาดกระบวนการวิเคราะหเพื่อเลือกรับสื่อ มีปญหาปรับตัวตอการ
เลี้ยงดู
จากการสัมภาษณและตอบแบบสอบถามของผูปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
1 โรงเรียนวัดพระธาตุ ปการศึกษา 2548 จํานวน 20 คน พบวา ผูปกครองมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
ปญหาที่เกิดจากพัฒนาการและความสามารถตามวัยของเด็ก ในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข
กลาวคือ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปญหานอย มีความเขาใจทางอารมณระดับต่ํา
และขาดทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
จากรายงานโครงการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544) พบปญหาในการรวมงานระหวางครูและผูปกครองวา การมีสวน
รวมของผูปกครองกับโรงเรียนจะเปนไปในลักษณะการรวมงานจัดกิจกรรมพิเศษเทานัน้ เชน
กิจกรรมวันแม วันเด็ก ขาดการมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนของเด็ก ขาดการใหความรูแก
พอแม ผูปกครอง
ยุทธศาสตรทสี่ ําคัญเพื่อสนองกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูห ัว ทีท่ รงเปนหวงเยาวชนของชาติทมี่ ีแนวโนมเขาไปเกี่ยวของกับอบายมุขมากขึ้น คือ
“โรงเรียนสอนชีวิต” กลาวคือ สถานศึกษาควรสนับสนุนใหพัฒนากิจกรรมการเรียนรูด านทักษะชีวติ
ใหมากขึ้น การเรียนรูทักษะชีวิตเปนองคประกอบที่สําคัญของการเรียนรูในโลกยุคปจจุบัน
การพัฒนาทักษะชีวิตเปนสิ่งที่มนุษยจาํ เปนตองพัฒนาอยางเปนกระบวนการ
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ โดยเริ่มตนจากขัน้ พื้นฐานของชีวิตในวัยเด็กอยางถูกตองเหมาะสม และ
สอดคลองกับวัฒนธรรม คุณธรรมพื้นฐานของแตละชุมชน เพื่อใหเด็กไดพัฒนาความสามารถทีม่ ี
อยูในตนเอง เติบโตอยางมีลกั ษณะทีพ่ งึ ประสงคทงั้ ในดานความคิด จิตใจ(อารมณ) และสังคม
สามารถดํารงชีวิตไดอยางเปนสุข และอยางมีคุณคาทั้งตอตนเองตอผูอ ื่น ตอชุมชน ตอสังคม แต
จากการศึกษารายงานการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของกับการสอนทักษะชีวิต พบวา สวนใหญ
มุงเนนที่การแกปญหาเด็กและเยาวชนในระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษา ยังไมพบ
รายงานการวิจัยที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางทักษะชีวิตเด็กปฐมวัยในประเทศไทย
จากสถานการณที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัยดังกลาว กําหนดเปนจุดมุง หมายของการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนทีม่ ุงเสริมสรางทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย หรือความสามารถในการ
จัดการความตองการและสิง่ ตาง ๆ ในชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพสําหรับเด็กปฐมวัย ดังนี้
1) เพื่อเสริมสรางทักษะการตัดสินใจ
2) เพื่อเสริมสรางทักษะการแกปญหา
3) เพื่อเสริมสรางทักษะการสื่อสาร
4) เพื่อเสริมสรางทักษะการจัดการกับอารมณ

89

90
1.2 กําหนดปรัชญาการศึกษาที่สอดคลองกับสภาพปจจุบันและประเด็นที่ตองการ
พัฒนา เพื่อใชแนวคิดของปรัชญาการศึกษาเปนทิศทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ผูวิจัยเลือกปรัชญาพิพัฒนาการนิยมมาเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอน ทัง้ นี้เนื่องจากมีแนวคิดทางการศึกษาสอดคลองกับสภาพปญหาและจุดมุง หมายของ
รูปแบบ กลาวคือ มีจุดมุงหมายทีม่ ุงใหผูเรียนมีพัฒนาการทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และ
สติปญ
 ญา สามารถปรับตัวเขากับสังคมดําเนินชีวิตอยางมีความสุข มุง สรางสรรคประสบการณ
ใหมๆ อยางตอเนื่อง ทัง้ นีก้ ารจัดการเรียนการสอนในปรัชญานี้มงุ เนนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติตาม
ความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยนําหลักการแกปญหาทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใช เนน
บรรยากาศของการเรียนแบบประชาธิปไตย สงเสริมใหผเู รียนมีการอภิปรายแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นและแสดงความคิดอยางเสรี
1.3 กําหนดขอบขายและวิธกี ารกําหนดกรอบแนวคิด ทฤษฏีที่เกีย่ วของ และแนวคิด
พื้นฐานของรูปแบบการเรียนการสอน โดยกําหนดจากจุดมุงหมายทีต่ องการพัฒนาที่กาํ หนดในขอ
1.1 และแนวทางของปรัชญาการศึกษาทีก่ าํ หนดในขอ 1.2 โดยดําเนินการดังนี้
1.3.1 กรอบแนวคิด ทฤษฎีนั้นจะตองสอดคลองกับแนวคิดพื้นฐานและแนวคิด
ทางการศึกษาของปรัชญาพิพัฒนาการนิยม
1.3.2 กรอบแนวคิด ทฤษฎีนั้นตองสงผลโดยตรงหรือมีสว นเอื้ออํานวยตอการ
เสริมสรางทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย
1.3.3. กรอบแนวคิด ทฤษฎีนั้นสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสรางทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย
1.4 กําหนดกรอบแนวคิดหลักการที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ดังนี้
1.4.1 หลักการเสริมสรางทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย
องคการอนามัยโลก (WHO,1999) ใหความหมายของทักษะชีวิตวาเปน
ความสามารถในการจัดการอยางมีประสิทธิภาพในสภาพแวดลอมตางๆ ของวัฒนธรรมนั้นๆ
ขอสรุปในการประชุมตัวแทนองคกรที่มีสว นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวติ วาจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตมีลักษณะที่หลากหลาย เปนลักษณะของการศึกษาที่ควรจัดผานการ
ดําเนินชีวิตประจําวันในโรงเรียนใหกับเด็ก ซึ่งทักษะชีวิตสามารถออกแบบใหสอดคลองกับหลักสูตร
ตางๆ ไดเปนอยางดี สามารถสอนแยกเปนวิชาหรือบูรณาการรวมกับวิชาอืน่ ก็ได การพัฒนาทักษะ
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ชีวิตมีลักษณะความเปนพลวัตและเปนกระบวนการที่ตองอาศัยความรวมมือกันในการจัดการ
เรียนรูจึงควรใหโรงเรียนไดมสี วนรวมกับเด็กหรือเยาวชน พอแมผูปกครอง และชุมชนทองถิน่
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 หมวด 3
มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการดังตอไปนี้
(1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด
ของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
(2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการ
ประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา
(3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติ ใหทําได
คิดเปน ทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนือ่ ง
(4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางได
สัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุก
วิชา
(5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการ
เรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผเู รียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรูรวมทั้งสามารถใชการ
วิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทัง้ นี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการ
เรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ
(6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึน้ ไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือ
กับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเ รียนตามศักยภาพ
นอกจากนีม้ าตรา 29 กลาววา ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน
องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันภายในชุมชน เพื่อใหชมุ ชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหา
ความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจ ักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตางๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให
สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ รวมทัง้ หาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน
1.4.2 กรอบแนวคิดในการสอนเชิงประสบการณและการเรียนรูแบบรวมมือ
การเรียนรูเชิงประสบการณ (Experiential learning) หมายถึง การเรียนรู
จากประสบการณหรือการเรียนรูโดยการลงมือกระทํา โดยการดึงเอาประสบการณจากตัวผูเรียน
แลวกระตุนใหผูเรียนสะทอนความคิดเกีย่ วกับประสบการณนั้นออกมาเพื่อพัฒนาความคิด เจตคติ
และทักษะใหม ไปสูความรูใ หม การเรียนรูเชิงประสบการณเปนแนวคิดในการจัดการเรียนรูทมี่ ี
จุดประสงคใหผูเรียนสรางความรูจากประสบการณที่ไดรับ
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วิธีการเรียนรูจากประสบการณ มีหลักสําคัญ 4 ประการ ดังนี้
1) เปนการเรียนรูที่อาศัยประสบการณของผูเรียน
2) เปนการเรียนรูดวยการกระทําจนทําใหเกิดความรูใหม
3) ปฏิสัมพันธของผูเรียนทําใหเกิดการขยายตัวของเครือขายความรูอยาง
กวางขวาง
4) มีการสื่อสารดวยการพูดหรือการเขียนเพือ่ สังเคราะหความรู
องคประกอบของการเรียนรูเชิงประสบการณมีดังนี้
1) ประสบการณ โดยครูเปนผูชวยใหผเู รียนนําประสบการณเดิมของตนมา
พัฒนาเปนองคความรู
2) การสะทอนความคิดและอภิปราย โดยครูชวยใหผูเรียนไดมีโอกาส
แสดงออกเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเกิดการเรียนรูซ ึ่งกันและกันอยางลึกซึ้ง
3) ความเขาใจและเกิดความคิดรวบยอด ผูเรียนเกิดความเขาใจและนําไปสู
การเกิดความคิดรวบยอด อาจจะเกิดขึ้นโดยผูเรียนเปนฝายริเริ่มแลวครูชวยเพิ่มเติมใหสมบูรณ หรือ
ครูเปนผูนําทาง และผูเรียนเปนผูสานตอจนความคิดนั้นสมบูรณเปนความคิดรวบยอด
4) การทดลองหรือการประยุกตแนวคิด ผูเรียนไดนําการเรียนรูที่เกิดขึ้นใหม
ไปประยุกตใชในลักษณะหรือสถานการณอื่นๆ จนเกิดเปนแนวทางปฏิบัติของนักเรียนเอง
การเรียนรูแบบรวมมือเปนวิธีการที่เนนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียน
ใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ แตละกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความรูค วามสามารถ
แตกตางกัน แตละคนจะตองมีสวนรวมอยางแทจริงในการเรียนรูและในความสําเร็จของกลุมทัง้ โดย
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบงปนทรัพยากรการเรียนรู รวมทัง้ เปนกําลังใจแกกันและกัน
สมาชิกในกลุม ไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเองเทานัน้ แตจะตองรับผิดชอบตอการ
เรียนรูของเพื่อนสมาชิกในกลุม ความสําเร็จของแตละคนคือความสําเร็จของกลุม Johnson and
Johnson (1991) ไดกลาวถึงองคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมืออยางแทจริงวามี 5
องคประกอบ คือ 1) การพึง่ พากันทางบวก 2) มีปฏิสัมพันธกันแบบเผชิญหนากัน 3) ความ
รับผิดชอบของสมาชิกแตละบุคคล 4) ทักษะระหวางบุคคลและทักษะการทํางานกลุม ยอย
5) กระบวนการกลุม
1.4.3 กรอบแนวคิดในการรวมงานอยางรวมรูสึกระหวางผูปกครองและครู
การรวมงาน (Collaboration) เปนรูปแบบของการทํางานและความรูส ึกของ
การเปนชุมชนที่สมาชิกจะไดรวมกันตัดสินใจ มองตัวเองเปนสวนที่เสริมใหชุมชนมีความสมบูรณ
และการสนับสนุนใหผูที่อทุ ศิ ตนเขามาในชุมชน หรือกลาวอีกนัยหนึง่ การรวมงานประกอบดวย การ
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พัฒนาสถานการณที่ดี การสรางภาพรวมดวยกันมากกวาการสรุปแตละสวน การแบงปนความ
รับผิดชอบ และการแบงปน บุคคลที่รวมงานกันมองวาคนอื่นๆ เปนหุน สวน สงเสริมใหคนอืน่ มี
ลักษณะทีน่ าํ ไปสูความหมายของความเปนเลิศ สรางเปาหมายรวมกันและใชพลังของแตละคนและ
องคกรเพื่อความสําเร็จรวมกัน การรวมงานเปนกระบวนการของการแกปญหารวมกันบนพื้นฐาน
ของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การรวมงานจึงตองอาศัยคุณลักษณะของการรับรูต นเอง
(Intrapersonal) และการปฏิสัมพันธกับผูอ ื่น (Interpersonal) สมาชิกจึงจําเปนตองพัฒนา
คุณลักษณะดังกลาวเพื่อใหการรวมงานกันมีประสิทธิภาพมากขึน้
ความรวมรูสึก (Empathy) ประกอบดวยการรับรูและเขาใจ และการแสดงใหเห็น
ดวยการตอบสนองอยางเหมาะสม การพัฒนาความรวมรูสึก เปนกระบวนการที่นาํ มาใชเพื่อลด
ความขัดแยงในการทํางานรวมกัน ทั้งนี้เนือ่ งจากความรวมรูสึกคือ การรับรูและเขาใจภาวะของผูอนื่
ตามกรอบอางอิงของบุคคลนั้น Ingram (2000) เสนอกระบวนการพัฒนาความรวมรูสึกดวยการ
พัฒนาการรับรูและเขาใจตนเองและผูอนื่ 5 ขั้นตอน คือ 1) การรับรูเรื่องราว 2) การทบทวน 3) การ
ถามคําถาม/หาขอมูลเพิ่ม 4) การจินตนาการ 5) การแสดงขอมูลยอนกลับ
1.5 กําหนดกรอบแนวคิดพืน้ ฐานของรูปแบบการเรียนการสอนที่พฒ
ั นา ดังแผนภูมทิ ี่ 7
ขอมูลพื้นฐาน
แนวคิดเกี่ยวกับการสอนเด็ก
- สภาพและปญหา
พัฒนาการเด็ก
- การสงเสริมพัฒนาเด็ก
- ความตองการของ
โรงเรียนและผูปกครอง

-การเรียนรูเชิงประสบการณ ใหเด็ก
ไดเผชิญสถานการณจริง สรางองค
ความรูดวยตนเอง
-การเรียนรูแบบรวมมือ เด็กไดเรียนรู
จากการสืบสอบแบบกลุม 3-5 คน

รูปแบบการเรียนการสอนเชิงประสบการณและการ
เรียนรูแบบรวมมือโดยการรวมงานอยางรวมรูสึกระหวาง
ครูและผูปกครองเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตเด็กระดับ
ปฐมวัย
เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูเรียนสรุปความรู
ดวยการสืบสอบแบบกลุมจากประสบการณจริงผานแหลง
เรียนรูในชุมชนรวมกับเพื่อนหรือผูใหญ โดยการสนับสนุนของ
ผูปกครองและครูที่มีการรวมงานกันแบบหุนสวนอยางเทา
เทียมดวยความสมัครใจ

แผนภูมิที่ 7

กรอบแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ

แนวคิดเกี่ยวกับการรวมงาน
ของครูผูปกครอง
- การรวมงาน เปนการทํางาน
แบบหุนสวนที่เทาเทียมกัน
- การรวมรูสึก เปนการรับรู และ
ตอบสนองอยางเหมาะสม

ทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย
1. ทักษะการตัดสินใจ
2. ทักษะการแกปญหา
3. ทักษะการสื่อสาร
4. ทักษะการจัดการกับอารมณ
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1.6 กําหนดองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน โดยใหสอดคลองกับกรอบ
แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่ วของที่กาํ หนดในขอ 1.4 และแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นในขอ 1.5
โดยการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาองคประกอบและหลักการของการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอน ซึ่ง Leslin, Pollock and Reiguluth (1992) เสนอวารูปแบบการออกแบบและพัฒนาการ
เรียนการสอนประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก คือ การวิเคราะหความตองการ การเลือกและการ
จัดลําดับเนื้อหา การพัฒนาบทเรียน และการประเมินผลการสอน และทิศนา แขมมณี (2545)
อธิบายวารูปแบบการเรียนการสอนจําเปนตองมีองคประกอบสําคัญ คือ มีปรัชญา ทฤษฎี
หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อที่เปนพืน้ ฐานหรือเปนหลักของรูปแบบการเรียนการสอนนัน้ ๆ มี
การบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับหลักการที่
ยึดถือ รูปแบบการเรียนการสอนจะตองสามารถทํานายผลที่จะเกิดตามมาได มีการจัดระบบ คือ มี
การจัดองคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบ มีการอธิบายหรือใหขอมูลเกี่ยวกับวิธกี าร
สอนและเทคนิคการสอนตางๆ
ผูวิจัยกําหนดองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน ประกอบดวย ความเปนมาและ
ความสําคัญของรูปแบบ แนวคิดพื้นฐาน หลักการ จุดมุง หมาย สาระการเรียนรู กระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน กระบวนการรวมงานอยางรวมรูสึกระหวางผูปกครองและครู บทบาทครู
ผูปกครอง หลักการปฏิบัติงานของผูปกครองและครู และการวัดประเมินผล ดังแสดงในแผนภูมทิ ี่ 8
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ขอมูลพื้นฐานของผูเรียน
เด็กยังขาดทักษะในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข มี
ความสามารถในการตัดสินใจแกปญหานอย ขาดทักษะ
การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
ครูและผูปกครองขาดการรวมงานกันเพื่อจัดการเรียนรู

ความเปนมา

แนวคิดพื้นฐาน

หลักการ
การเรียนรูเชิงประสบการณและการเรียนรูแบบ
รวมมือ
เปนกระบวนการสรางองคความรูของผูเรียนดวยการสืบ
สอบแบบกลุมจากประสบการณจริงรวมกับเพื่อนหรือ
ผูใหญ โดยกําหนดเปาหมาย ทํางาน ทบทวนสะทอน
ความคิด สรุปขอความรู นําไปประยุกตใชดวยตนเอง

การรวมงานอยางรวมรูสึกระหวางครูและ
ผูปกครอง
เปนกระบวนการทํางานแบบหุนสวนที่สมัครใจจะ
แบงปนการตัดสินใจในงานที่มีเปาหมายรวมกันอยาง
เทาเทียมกัน ครูและผูปกครองรวมกันดําเนินงานดวย
ความเขาใจในตัวผูอื่น เขาใจเงื่อนไขของแตละฝาย
เขาใจสถานการณหรือกาลเทศะ และมีการตอบสนอง
ดวยการแสดงออกที่เหมาะสม

จุดมุงหมาย
สาระการเรียนรู

กระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
กระบวนการรวมงานอยางรวม
รูสึกระหวางผูป กครองและครู
บทบาทครู ผูปกครอง
หลักการปฏิบัตงิ านของผูปกครอง
การวัดประเมินผล

แผนภูมิที่ 8

ความสัมพันธระหวางขอมูลพื้นฐาน หลักการแนวคิด และองคประกอบของ
รูปแบบการเรียนการสอน
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2. การสรางรูปแบบการเรียนการสอน
การสรางรูปแบบการเรียนการสอนผูวิจยั ไดกําหนดองคประกอบของรูปแบบการเรียน
การสอนเชิงประสบการณและการเรียนรูแบบรวมมือโดยการรวมงานอยางรวมรูสึกระหวาง
ผูปกครองและครูเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตเด็กปฐมวัยที่ประกอบดวย ความเปนมาและความสําคัญ
ของรูปแบบ แนวคิดพืน้ ฐาน หลักการ จุดมุงหมาย สาระการเรียนรู ขัน้ ตอนการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการรวมงานอยางรวมรูสึกระหวางผูปกครองและครู หลักการรวมงานอยางรวมรูสึก
บทบาทครู ผูป กครอง และการวัดประเมินผล โดยคํานึงถึงการนําไปใชภายใตหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 มีวิธีการดําเนินดังนี้
จากการวิเคราะหขอมูลพืน้ ฐานสถานการณ สภาพปญหาและความตองการเกีย่ วกับเด็ก
ปฐมวัย และการศึกษาแนวคิด หลักการพืน้ ฐานทีเ่ กี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ดังตอไปนี้
1. หลักการเสริมสรางทักษะชีวิตเด็กปฐมวัยจากขอสรุปขององคการอนามัยโลก ระบุวาการ
พัฒนาทักษะชีวิตจําเปนตองพัฒนาเปนกระบวนการที่ตอ เนื่องและสม่าํ เสมอ เปนกระบวนการที่
ตองอาศัยความรวมมือกันในการจัดการเรียนรูจึงควรใหโรงเรียนไดมีสว นรวมกับเด็กหรือเยาวชน
พอแมผูปกครอง และชุมชนทองถิน่
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 หมวดที่ 3
มาตราที่ 24 และ 28
3. ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูส ําหรับเด็กปฐมวัย ประกอบดวย
3.1 การสอนเชิงประสบการณของ Kolb (1984)
3.2 การเรียนรูแ บบรวมมือ ของ Johnson and Johnson (1991)
4. ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย ไดแก
4.1 การรวมงาน (Collaboration) ของ Cramer (1998)
4.2 การพัฒนาความรวมรูสกึ (Empathy training) ของ Ingram (2000)
สรางความสัมพันธของปจจัยที่เกี่ยวของโดยนําหลักการ แนวคิด ปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
เสริมสรางทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย และจุดมุง หมายของรูปแบบมาวิเคราะหหาความสัมพันธ สามารถ
แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยที่เกี่ยวของกับทักษะชีวิตแนวคิดเกีย่ วกับการเรียนรูเชิง
ประสบการณและการเรียนรูแ บบรวมมือ และแนวคิดเกีย่ วกับการรวมงานอยางรวมรูส ึกระหวางครู
กับผูปกครองไดดังแผนภูมิ ตอไปนี้
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แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการสอน

การฝกทักษะกระบวนการ
การมีประสบการณจริง/
การเผชิญสถานการณ
การทบทวน การฝกปฏิบัติ
การชวยเหลือแนะนํา /
การปฏิสัมพันธ

แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการรวมงาน
ระหวางครูและผูป กครอง
1. การรวมงาน (Collaboration) เปน
รูปแบบของการปฏิสัมพันธโดยตรงระหวาง
หุนสวนที่สมัครใจจะแบงปนการตัดสินใจ
ในงานที่มีเปาหมายรวมกันอยางเทาเทียม
กัน
2. ความรวมรูสกึ (Empathy) คือ การ
รับรูและเขาใจภาวะของผูอื่นตามกรอบ
อางอิงของบุคคลนั้น

แผนภูมิ 9

การประสานความรวมมือกับ
ผูปกครอง
การทบทวน การฝกปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน
การชวยเหลือแนะนํา /
การปฏิสัมพันธ

การจัดการเรียนรูใน
สถานศึกษา

ปจจัยที่เกี่ยวของกับทักษะชีวิตเด็กสําหรับเด็กปฐมวัย

1. การเรียนรูเชิงประสบการณ
(Experiential learning) เปนการเรียนรูที่
เนนกระบวนการพัฒนาผูเรียนจากการมี
ประสบการณจริง
2. การเรียนรูแบบรวมมือ
(Cooperative learning) เปนกระบวนการ
เรียนรูที่สมาชิกกลุมมีการแบงปนซึ่งกัน
และกัน ทั้งความคิดและการกระทํา เพื่อให
ไดมาซึ่งประโยชนรวมกัน

ความแตกตางระหวางบุคคล
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การตัดสินใจ
1. การบอกทางเลือกกอนการ
ตัดสินใจ
2. การคาดการณผลที่อาจจะ
เกิดขึ้นเนื่องจากการตัดสินใจ
3. การประเมินผลการตัดสินใจ

การแกปญหา
1. การระบุปญหา
2. การวางแผนแกปญหา
3. การกระทําเพื่อคลี่คลาย
ปญหา

ทักษะชีวิต
สําหรับเด็กปฐมวัย

การปลูกฝงของ
ครอบครัว

การสื่อสาร
1. การรับฟงผูอื่น
2. การบอกความตองการกับ
ผูอื่น
3. การนําเสนอ

การจัดการกับอารมณ
1. การรูจักอารมณ
2. การเขาใจอารมณ
3. การแสดงอารมณสอดคลอง
กับสถานการณ อยางเหมาะสม

ความสัมพันธของปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย และแนวคิดการเกี่ยวกับการสอนและการรวมงานระหวางครูและผูปกครอง
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จากการศึกษาวิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูเชิงประสบการณตามวงจรของ Kolb
(1984) และการเรียนรูแบบรวมมือของ Johnson and Johnson (1991) สามารถสังเคราะหเปน
องคประกอบของการจัดกิจกรรมการสอนเชิงประสบการณและการเรียนรูแบบรวมมือเพื่อเสริมสราง
ทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัยไดดังนี้
1) ประสบการณของผูเรียน
2) การสื่อสารเพื่อสังเคราะหความรู
3) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
4) กระบวนการกลุม
แผนภูมิที่ 10 ความสัมพันธขององคประกอบการเรียนรูเชิงประสบการณ การเรียนรูแ บบรวมมือ
และการเรียนการสอนเชิงประสบการณและการเรียนรูแบบรวมมือ

การเรียนรูเ ชิงประสบการณ

การเรียนการสอน
เชิงประสบการณและการ
เรียนรูแบบรวมมือสําหรับ
เด็กปฐมวัย

การเรียนรูแบบรวมมือ

การพึ่งพาอาศัยกันทางบวก
ประสบการณจริง
ของผูเรียน
การเรียนรูดวยการ
กระทํา

ประสบการณของ
ผูเรียน
ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

ความรับผิดชอบของสมาชิก
แตละคน
การสนับสนุนซึ่งกันและกัน

ปฏิสัมพันธของ
ผูเรียน

การสื่อสารเพื่อการ
สังเคราะหความรู

การสื่อสารเพื่อ
สังเคราะหความรู

ทักษะการปฏิสัมพันธและ
การทํางานกลุมยอย

กระบวนการกลุม

กระบวนการกลุม
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จากองคประกอบดังกลาวสามารถนํามาพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เชิงประสบการณและการเรียนรูแบบรวมมือเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัยได
5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การเตรียมการกอนรับประสบการณ
1) การตัดสินใจกอนการสอน เปนการเตรียมการกอนการไดรับ
ประสบการณ ครูเปนผูกําหนดขนาดและจํานวนกลุม วางแผนเรื่องสถานที่ สื่อ วัสดุอุปกรณ
2) การมอบหมายงาน เปนการอธิบายวางานที่ตองทําคืออะไร เกี่ยวของ
กับบทเรียนอยางไร กําหนดเกณฑการประเมินกระบวนการทํางานบนพื้นฐานการพึง่ พาอาศัยและ
การใชศักยภาพสวนบุคคล
3) การตรวจสอบความรูเดิมของผูเรียน
ขั้นที่ 2 การไดรับประสบการณจริง เปนการปฏิบัติของผูเรียนดวยการสืบสอบแบบ
กลุม (Group investigation) ที่สมาชิกในกลุมยอยรวมกันกําหนดจุดประสงควางแผน กําหนด
หนาที่ ปฏิบัติตามแผนและสรุปผลการปฏิบัติงานรวมกันในกลุมยอยกอนการนําเสนอตอกลุมใหญ
ขั้นที่ 3 การทบทวนความคิด
1) การทบทวนงานที่ไดรับมอบหมาย
2) การรายงานกระบวนการปฏิบัติงาน
3) การบอกขอความรู ความรูสึก และสิ่งทีจ่ ะนําไปใชในชีวิตประจําวัน
4) ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขั้นที่ 4 การสรุปขอความรู
1) การอภิปรายสิ่งที่ไดเรียนรูทั้งดานทักษะกระบวนการและเนื้อหา
2) การรวมกันตัดสินใจแนวทางที่สามารถนําไปปฏิบัติตอไป
ขั้นที่ 5 การนําไปปฏิบัติ เปนการนําขอสรุปที่ไดไปใชในการทํากิจกรรมใน
ชีวิตประจําวันทั้งที่บานและโรงเรียน
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แผนภูมิที่ 11 ความสัมพันธขององคประกอบและขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เชิงประสบการณและการเรียนรูแบบรวมมือ
องคประกอบ
การสอนเชิงประสบการณ
และการเรียนรูแ บบรวมมือ
สําหรับเด็กปฐมวัย

ประสบการณของ
ผูเรียน

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
การสอนเชิงประสบการณ
และการเรียนรูแ บบรวมมือ
สําหรับเด็กปฐมวัย
การเตรียมการ
กอนรับประสบการณ
การไดรับประสบการณ

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

การทบทวนความคิด

การสื่อสารเพื่อ
สังเคราะหความรู

การสรุปขอความรู

กระบวนการกลุม
การนําไปปฏิบัติ

จากการศึกษาแนวคิดการรวมงานและความรวมรูสึก สามารถสังเคราะหเปนกระบวนการ
จัดกิจกรรมเพือ่ เสริมสรางทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัยโดยการรวมงานอยางรวมรูส ึกระหวางครู
และผูปกครองที่มีลักษณะสําคัญคือ
1. เปนการทํางานทีม่ ีเปาหมายรวมกัน
2. การรวมงานเปนเครื่องมือชวยแกปญหาของผูทมี่ ีสวนรวม
3. การรวมงานเปนกระบวนการปฏิสัมพันธทที่ ําใหเกิดทีมของผูเชี่ยวชาญที่
หลากหลายทีจ่ ะหาทางออกของปญหารวมกันอยางหลากหลาย
4. การรวมงานในบรรยากาศของการสื่อสารดวยการรับรู เขาใจและการแสดงออก
ตอกันดวยการตอบสนองอยางเหมาะสม
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แผนภูมิที่ 12 ความสัมพันธขององคประกอบการรวมงาน ความรวมรูสึก และ
การรวมงานอยางรวมรูสึก

การรวมงาน

การรวมงานอยางรวมรูสึก
ของครูและผูปกครอง

การรวมงานแบบ
หุนสวนอยางเทา
เทียม

การมีเปาหมายรวมกัน

การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ
การปฏิสัมพันธที่ดี

กิจกรรมที่สงผลตอ
เปาหมายที่มี
รวมกัน

ความรวมรูสึก

การชวยแกปญหาของผู
มีสวนรวมทุกหุนสวน
ปฏิสัมพันธแบบเทา
เทียม

การสื่อสารการรับรู
เขาใจ และตอบสนอง
อยางเหมาะสม

การรับรูและเขาใจ

การตอบสนองอยาง
เหมาะสม

จากการศึกษาวิเคราะหองคประกอบของการรวมงานอยางรวมรูสึก สามารถสังเคราะห
และพัฒนาเปนกระบวนการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาการรวมงานอยางรวมรูสึกระหวางครูและ
ผูปกครองได 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การสรางกลุม ในขั้นการสรางกลุมนี้สมาชิกจะไดอภิปรายเกี่ยวกับกรณีที่
ตองการหาทางแกปญหา กําหนดกรอบเวลา แหลงทีม่ าของขอมูลที่เปนไปได การแบงปน
แหลงขอมูล การทบทวนเกีย่ วกับภูมิหลังและมุมมองของสมาชิก
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ประกอบดวยกิจกรรมยอย คือ การทําแบบประเมิน การอภิปราย การบรรยายให
ความรู การเลาประสบการณชีวิต การแลกเปลี่ยนเรียนรวมรูสึก การสะทอนความคิด การเยีย่ มบาน
ขั้นที่ 2 การปฏิบัติการของครูและผูปกครอง ประกอบดวย 3 กิจกรรมหลัก ไดแก
1) การระดมสมอง เปนชวงที่ครูและผูปกครองทุกคนมีความเทาเทียมกันในการนําเสนอความ
คิดเห็นของตนเพื่อหาวิธีที่จะนํามาใชดําเนินงานตอไป 2) การหาแนวทางปฏิบตั ิ เปนชวงที่พฒ
ั นา
มาจากการอธิบายความแตกตางทางความคิดของชวงการระดมสมอง ครูและผูปกครองไดเจรจา
ตอรองเพื่อหาทางแกปญหารวมกัน กําหนดกฎเกณฑพนื้ ฐานของกลุม การตกลงเกีย่ วกับผลลัพธที่
จะเกิดขึ้น สรุปที่มาของการรวมกลุมกันทํางาน และผลลัพธทจี่ ะตามมา และ 3) การลงมือปฏิบัติ
เปนการประชุมกันตามตารางเพื่อทบทวนและประเมินสถานการณโดยการประชุมจะเริ่มและจบลง
ตรงเวลาที่กาํ หนดไว สมาชิกที่มารวมประชุมจะตองเตรียมนําเสนองานที่ไดทาํ ใหลุลว งตามที่
กําหนดไว
ประกอบดวยกิจกรรมยอย คือ การเลาประสบการณชีวติ การอภิปราย การรวมกัน
ตัดสินใจ การสะทอนความคิด การสงสารสัมพันธผูปกครอง การเยี่ยมบาน ผูปกครองอาสาสมัคร
ในหองเรียน
ขั้นที่ 3 การประเมินผลการปฏิบัติ เปนชวงเวลาของการสิน้ สุดโครงการ สมาชิกจะ
ไดทบทวนการดําเนินตลอดโครงการ สิง่ ที่ไดพัฒนาระหวางที่ดําเนินโครงการ ผลลัพธที่ไดจากการ
ดําเนินงานรวมกัน การนําไปใชทั้งสิง่ ที่เปนประโยชนตอตัวเรา กลุม ยอยและกลุมใหญ และการ
วางแผนโครงการตอไป
ประกอบดวยกิจกรรมยอย คือ การเลาประสบการณชีวติ การสะทอนความคิด การ
ทําแบบประเมิน
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แผนภูมิที่ 13 ความสัมพันธขององคประกอบการรวมงานอยางรวมรูสกึ และ
กระบวนการรวมงานอยางรวมรูสึก

องคประกอบ
การรวมงานอยางรวมรูสึก
ของครูและผูปกครอง

การมีเปาหมายรวมกัน

กระบวนการรวมงานอยาง
รวมรูสึกของครูและ
ผูปกครอง

การสรางกลุม
ของครูและผูปกครอง

การชวยแกปญหาของผู
มีสวนรวมทุกหุนสวน
ปฏิสัมพันธแบบเทา
เทียม

การแสดงการรับรู
เขาใจ และตอบสนอง
อยางเหมาะสม

การปฏิบัติการ
ของครูและผูปกครอง

การประเมินผล
การปฏิบัติการ
ของครูและผูปกครอง

จากการศึกษาแนวคิดและขอมูลพื้นฐานสังเคราะหเปนหลักการของรูปแบบการเรียนการ
สอนไดดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอนมุงใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณจริงผานแหลงเรียนรูใน
ชุมชนของตนเอง ชวยใหเด็กนําประสบการณเดิมของตนมาพัฒนาเปนองคความรู ทําใหเกิดการ
เรียนรูในสิง่ ใหมที่ทา ทายอยางตอเนื่อง เด็กตองทํากิจกรรมตลอดเวลามีการปฏิสัมพันธระหวางเด็ก
กับผูใหญ เด็กกับเด็ก และเด็กกับสถานการณ ทําใหเกิดการขยายตัวขององคความรู เด็กไดนําการ
เรียนรูที่เกิดขึ้นใหมไปประยุกตใชในลักษณะหรือสถานการณอื่นๆ จนเกิดเปนแนวทางปฏิบัติของ
ตนเอง
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2. การจัดการเรียนการสอนมุงใหโอกาสเด็กไดคิด ตัดสินใจ ไตรตรอง สรุปผลของการ
กระทําดวยตนเอง และพูดหรือแสดงออกเปนการใหเด็กไดทบทวนสิง่ ที่เด็กกระทําหรือเผชิญ
สะทอนประสบการณและความเขาใจ ไดเรียนรูวิธกี ารพูดที่เปนที่ยอมรับของผูอื่น รูจ ักการสื่อ
ความหมาย การฟง
3. การจัดการเรียนการสอนมุงใหเด็กไดสรางปฏิสัมพันธที่ดีระหวางกัน ทั้งเด็กกับเด็กและ
เด็กกับผูใหญ คิดวิเคราะหสบื สอบความคิดของตนเอง ตรวจสอบการทํางาน จากการรวมงานเปน
กลุม
4. การจัดการเรียนการสอนมุงใหโรงเรียนและครอบครัวรวมกันขัดเกลาเด็ก สังเกต คนหา
ความตั้งใจและความสนใจของเด็ก รับฟงและสงเสริมใหเด็กคิดและทําสิ่งตางๆ ดวยตนเอง เด็กได
ซึมซับจากตนแบบที่ดีและเรียนรูไดตลอดเวลา เชื่อมโยงการนําสิ่งที่ไดรูไปใชในชีวิตจริง โดยมี
บรรยากาศของการรวมงานระหวางผูปกครองและครูที่มีการสื่อสารดวยการรับรู เขาใจและการ
แสดงออกตอกันดวยการตอบสนองอยางเหมาะสม
ความสัมพันธของขอมูลพื้นฐาน แนวคิดการเรียนรูเชิงประสบการณและการเรียนรูแบบ
รวมมือ แนวคิดการรวมงานอยางรวมรูสกึ และหลักการของรูปแบบการเรียนการสอน แสดงไดดังนี้
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ขอมูลพื้นฐานของผูเรียน
เด็กยังขาดทักษะในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข มี
ความสามารถในการตัดสินใจแกปญหานอย ขาดทักษะ
การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
ครูและผูปกครองขาดการรวมงานกันเพื่อจัดการเรียนรู

การเรียนรูเชิงประสบการณและการเรียนรูแบบ
รวมมือ
เปนกระบวนการสรางองคความรูของผูเรียนดวยการสืบ
สอบแบบกลุมจากประสบการณจริงรวมกับเพื่อนหรือ
ผูใหญ โดยกําหนดเปาหมาย ทํางาน ทบทวนสะทอน
ความคิด สรุปขอความรู นําไปประยุกตใชดวยตนเอง

การรวมงานอยางรวมรูสึกระหวางครูและ
ผูปกครอง
เปนกระบวนการทํางานแบบหุนสวนที่สมัครใจจะ
แบงปนการตัดสินใจในงานที่มีเปาหมายรวมกันอยาง
เทาเทียมกัน ครูและผูปกครองรวมกันดําเนินงานดวย
ความเขาใจในตัวผูอื่น เขาใจเงื่อนไขของแตละฝาย
เขาใจสถานการณหรือกาลเทศะ และมีการตอบสนอง
ดวยการแสดงออกที่เหมาะสม

หลักการ
1. การจัดการเรียนการสอนมุงใหเด็กไดเรียนรู
จากประสบการณจริงผานแหลงเรียนรูในชุมชน
ชวยใหเด็กนําประสบการณเดิมของตนมา
พัฒนาเปนองคความรู ทําใหเกิดการเรียนรูในสิ่ง
ใหมที่ทาทายอยางตอเนื่อง เด็กตองทํากิจกรรม
ตลอดเวลามีการปฏิสัมพันธระหวางเด็กกับ
ผูใหญ เด็กกับเด็ก และเด็กกับสถานการณ
เด็กไดนําการเรียนรูที่เกิดขึ้นใหมไปประยุกตใช
จนเกิดเปนแนวทางปฏิบัติของตนเอง
2. การใหโอกาสเด็กไดคิด ตัดสินใจ ไตรตรอง
สรุปผลของการกระทําดวยตนเอง และพูดหรือ
แสดงออกเปนการใหเด็กไดทบทวนสิ่งที่เด็ก
กระทําหรือเผชิญ สะทอนประสบการณและ
ความเขาใจ ไดเรียนรูวิธีการพูดที่เปนที่ยอมรับ
ของผูอื่น รูจักการสื่อความหมาย การฟง
3. การใหเด็กไดสรางปฏิสัมพันธที่ดีระหวางกัน
คิดวิเคราะหสืบสอบความคิดของตนเอง
ตรวจสอบการทํางาน จากการรวมงานเปนกลุม
4. โรงเรียนและครอบครัวรวมกันขัดเกลาเด็ก
สังเกต คนหาความตั้งใจและความสนใจของ
เด็ก รับฟงและสงเสริมใหเด็กคิดและทําสิ่งตางๆ
ดวยตนเอง เด็กไดซึมซับจากตนแบบที่ดีและ
เรียนรูไดตลอดเวลา เชื่อมโยงการนําสิ่งที่ไดรูไป
ใชในชีวิตจริง

แผนภูมิที่ 14 ความสัมพันธระหวางขอมูลพื้นฐาน แนวคิดการเรียนรูเชิงประสบการณและ
การเรียนรูแบบรวมมือ แนวคิดการรวมงานอยางรวมรูสกึ และหลักการของ
รูปแบบการเรียนการสอน
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จากการศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางทักษะชีวิต ขอมูลพืน้ ฐานที่เกีย่ วของ
แนวคิดการเรียนรูเชิงประสบการณและการเรียนรูแบบรวมมือ และแนวคิดการรวมงานอยางรวม
รูสึก สามารถสังเคราะหเปนกระบวนการจัดกิจกรรมเพือ่ เสริมสรางทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย
โดยการรวมงานอยางรวมรูส ึกระหวางครูและผูปกครองที่ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การสรางกลุม ของครูและผูปกครอง ประกอบดวยกิจกรรมยอย คือ การทําแบบ
ประเมิน การอภิปราย การบรรยายใหความรู การเลาประสบการณชีวติ การแลกเปลี่ยนเรียนรวม
รูสึก การสะทอนความคิด การเยี่ยมบาน
การจัดกิจกรรมในขั้นตอนนีม้ ีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของโครงการ
2. เพื่อหาอาสาสมัครเขารวมโครงการ
3. เพื่อประเมินความรวมรูสกึ กอนการทดลอง
4. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานของสมาชิกในโครงการ
5. เพื่อใหความรูเรื่องการเสริมสรางทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย
6. เพื่อพัฒนาความสามารถในการรวมรูสึก
7. เพื่อกําหนดปฏิทินการทํางานรวมกัน
ขั้นที่ 2 การปฏิบัติการของครูและผูปกครอง ประกอบดวยกิจกรรมยอย คือ การเลา
ประสบการณชีวิต การอภิปราย การรวมกันตัดสินใจ การสะทอนความคิด การสงสารสัมพันธ
ผูปกครอง การเยี่ยมบาน ผูปกครองอาสาสมัครในหองเรียน มี 3 ขั้นตอน ไดแก
1) การระดมสมอง เปนขั้นทีค่ รูและผูปกครองทุกคนมีความเทาเทียมกันใน
การนําเสนอความคิดเห็นของตนเกีย่ วกับหนวยการสอน แนวทางการจัดกิจกรรม แหลงเรียนรูท ี่
สอดคลองกับหนวยการสอนสําหรับเด็ก เพื่อหาขอสรุปที่จะนํามาปฏิบัติรวมกัน
2) การหาแนวทางปฏิบัติ เปนชวงทีพ่ ัฒนามาจากการอธิบายความแตกตาง
ทางความคิดของชวงการระดมสมอง ครูและผูปกครองไดเจรจาตอรองเพื่อหาขอสรุปเกี่ยวกับหนวย
การสอน แนวทางการจัดกิจกรรม แหลงเรียนรูที่สอดคลองกับหนวยการสอนสําหรับเด็ก กําหนด
กฎเกณฑพื้นฐานของกลุม การตกลงเกีย่ วกับจุดมุงหมายของการสอนแตละหนวย การจัดกิจกรรม
เพื่อใหบรรลุจดุ มุงหมายทั้งที่บานและทีโ่ รงเรียน และผลลัพธทจี่ ะตามมา
3) การลงมือปฏิบัติ คือการทีผ่ ูปกครองและครูนําขอตกลงหรือแนวทางทีไ่ ด
จากการประชุมหาแนวทางรวมกันตามหลักการสอนเชิงประสบการณและการเรียนรูแ บบรวมมือใน
ขั้นที่ 2 ไปปฏิบัติ โดยครูปฏิบตั ิการสอนที่โรงเรียน และผูป กครองนําไปใชที่บาน ระหวางการปฏิบัติ
จะมีสารผูปกครองที่เสนอแนะกิจกรรมทีผ่ ูปกครองสามารถนําไปใชปฏิบัติกับลูกทีบ่ านซึง่ เปนผลมา
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จากการขอสรุปแนวทางรวมกันในขัน้ ที่ 2 ครูจัดตารางการเยี่ยมบาน ผูปกครองมาเปนอาสาสมัคร
ในหองเรียน หลังจากนัน้ กลับมาประชุมกันตามตารางทีก่ ําหนดเพื่อทบทวนและประเมิน
สถานการณ หรือนําปญหาที่พบมาหาแนวทางปรับปรุงแกไขรวมกันตอไป
การจัดกิจกรรมในขั้นตอนนีม้ ีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อเลือกหนวยการสอน
2. เพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรมตลอดภาคเรียน
3. เพื่อหาแหลงเรียนรูสําหรับเด็กในหนวยการสอนตางๆ
4. เพื่อปฏิบัติงานตามแผน
5. เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน
ขั้นที่ 3 การประเมินผลการปฏิบัติการของครูและผูปกครอง ประกอบดวยกิจกรรมยอย
คือ การเลาประสบการณชีวติ การสะทอนความคิด การทําแบบประเมิน
การจัดกิจกรรมในขั้นตอนนีม้ ีวัตถุประสงคดังนี้
1. สรุปการดําเนินงานตลอดโครงการ
2. ประเมินผูเขารวมโครงการ
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แผนภูมิที่ 15 แนวคิด กระบวนการ/ขั้นตอน และผลที่ได
แนวคิด ทฤษฎี
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
การรวมงานอยางรวม
รูสึกระหวางครูและ
ผูปกครอง
เปนกระบวนการทํางาน
แบบหุนสวนทีส่ มัครใจจะ
แบงปนการตัดสินใจในงาน
ที่มีเปาหมายรวมกันอยาง
เทาเทียมกัน ครูและ
ผูปกครองรวมกัน
ดําเนินงานดวยความเขาใจ
ในตัวผูอ ื่น เขาใจเงื่อนไข
ของแตละฝาย เขาใจ
สถานการณหรือกาลเทศะ
และมีการตอบสนองดวย
การแสดงออกที่เหมาะสม

แนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับการสอนเชิง
ประสบการณและ
การเรียนรูแบบ
รวมมือ
เปนกระบวนการสราง
องคความรูของผูเรียน
ดวยการสืบสอบแบบ
กลุมจากประสบการณ
หรือสถานการณจริง
รวมกับเพื่อนหรือ
ผูใหญ มีการกําหนด
เปาหมาย ทํางาน
ทบทวนสะทอน
ความคิด สรุป
ขอความรูที่สามารถ
นําไปประยุกตใชได
รวมกัน

กระบวนการ/ขั้นตอน
การสรางกลุม ของครูและผูปกครอง
จุดประสงค
1. เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของโครงการ 2. เพื่อหาอาสาสมัครเขารวมโครงการ
3. เพื่อประเมินความรวมรูสึกกอนการทดลอง
4. เพื่อศึกษาขอมูลพืน้ ฐานของสมาชิกในโครงการ
5. เพื่อใหความรูเรื่องการเสริมสรางทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย
6. เพื่อพัฒนาความสามารถในการรวมรูสึก
7. เพื่อกําหนดปฏิทนิ การทํางานรวมกัน
กิจกรรม
1. การทําแบบประเมิน 2. การอภิปราย
3. การบรรยายใหความรู
4. การเลาประสบการณชีวติ
5. การแสดงบทบาทสมมติ
6. การสะทอนความคิด
7. การเยี่ยมบาน

การปฏิบัติการของครูและผูปกครอง
จุดประสงค
1. เพื่อเลือกหนวยการสอน
2. เพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรม
ตลอดภาคเรียน
3. เพื่อหาแหลงเรียนรูส ําหรับเด็กใน
หนวยการสอนตางๆ
4. เพื่อปฏิบัติงานตามแผน
5. เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1. การเลาประสบการณชีวติ
2. การอภิปราย
3.การรวมกันตัดสินใจ
4. การสะทอนความคิด
5. การสงสารสัมพันธผปู กครอง
6. การเยี่ยมบาน
7. ผูปกครองอาสาสมัครในหองเรียน

กระบวนการ
จัดการเรียนรูเชิง
ประสบการณและ
การเรียนรูแบบ
รวมมือของครูและ
ผูปกครอง มีดังนี้
1. การเตรียมการ
กอนรับ
ประสบการณ
2. การไดรับ
ประสบการณจริง
เปนการปฏิบัติของ
ผูเรียนดวยการสืบ
สอบแบบกลุม
3. การสะทอน
ความคิดจากการ
สังเกต
4. การสรางความคิด
รวบยอด
5. การนําไปปฏิบัติ

การประเมินผลการปฏิบัติการของผูปกครอง
จุดประสงค
1. สรุปการดําเนินงานตลอดโครงการ
2. ประเมินผูเขารวมโครงการ
กิจกรรม
1. การเลาประสบการณชีวติ
2. การสะทอนความคิด
3. การทําแบบประเมิน

ผลที่ได
การเสริมสราง
ทักษะชีวิต
สําหรับเด็ก
ปฐมวัย 4 ดาน
คือ
1. การตัดสินใจ
2. การแกปญหา
3. การสื่อสาร
4. การจัดการกับ
อารมณ
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3. การสรางเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอน เปนการเตรียมเอกสารตาง ๆ
ที่สามารถอธิบายการนํารูปแบบการเรียนการสอนเชิงประสบการณและการเรียนรูแบบรวมมือโดย
การรวมงานอยางรวมรูสึกระหวางครูและผูปกครองเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตเด็กปฐมวัยที่ผูวิจยั
สรางขึ้นไปใชในการปฏิบัติจริง ประกอบดวย
3.1 คูมือการใชรูปแบบ เปนเอกสารแนะนําใหครูไดทราบถึงการเตรียมการสอนและการ
ปฏิบัติตนในการสอน ซึง่ จะชวยใหครูที่จะใชรูปแบบการเรียนการสอนนี้เกิดความเขาใจในการใช
รูปแบบการเรียนการสอนมากขึ้น เนื้อหาสาระในคูมือประกอบดวย
3.1.1 การเตรียมการสอน
3.1.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาการรวมงานอยางรวมรูสึกระหวางผูปกครองและครู
3.2 แผนการสอน เปนเอกสารที่กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักการของ
รูปแบบการเรียนการสอนทีพ่ ัฒนาขึ้น สําหรับผูสอนใชเปนแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรม โดยแตละ
แผนการสอนมีองคประกอบยอย ดังนี้
3.2.1 ชื่อหนวยการสอน
3.2.2 จุดประสงค
3.2.3 สาระทีค่ วรรู
3.2.4 กิจกรรมและประสบการณ
3.2.5 การประเมินผล
3.2.6 กิจกรรมศูนยการเรียน
3.2.7 ภาคผนวก
การจัดทําแผนการสอนดําเนินการดังนี้
1) ผูวิจัยจัดทําหนวยการสอนจากการวิเคราะหสาระที่ควรเรียนรูตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ประกอบดวย เรื่องราวเกีย่ วกับตัวเด็ก เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล
และสถานที่แวดลอมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว และสิง่ ตางๆ รอบตัวเด็ก ที่นาํ มาเปนสือ่ ในการจัด
กิจกรรมใหเด็กเกิดการเรียนรู ไมเนนการทองจําเนื้อหา

109

110

บุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก
- สถานีอนามัย
- บานแสนสะอาด
- คุณหนูจา ยตลาด
- วันพอ
- โตะปูนลายไม

ตัวเด็ก
- หนูนอยงามตา

สาระที่ควรรู

ธรรมชาติรอบตัวเด็ก
- หนูนอยนักอนุรักษ
- กุง หอย ปู ปลามาจากไหน
- หมู อูด อูด
- วัว มอ มอ
- ปลูกขาว
- ตนไม
- ผักสดสะอาด
- ไข ไข ไข
-อาหารจากเห็ด

สิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก
- เสื้อผามาจากไหน
- กระยาสารท (วันสารทไทย)
- ตักบาตรเทโว
- ลอยกระทง
- สงทายปเกาตอนรับปใหม

แผนภูมิที่ 16 การวิเคราะหสาระที่ควรเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
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2) ผูวิจัยรวมกับผูปกครองกําหนดรายละเอียดของหนวยการสอนขึน้ โดยคํานึงถึงความ
สอดคลองกับวัย ความตองการ และความสนใจของเด็ก ประสบการณและสิ่งแวดลอมในชีวิตจริง
ของเด็ก
3) จากนั้นนําหนวยการสอนที่ไดมาเรียงลําดับกอนหลังตามฤดูกาล และประเพณี
ทองถิน่ ของชุมชนเพื่อใหเด็กไดเรียนรูผานกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
ขั้นตอนของรูปแบบ มีจํานวน 20 แผน ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อหนวย กําหนดวันเดือนปที่ใชสอน และแหลงเรียนรูหนวยที่ 1 -20
ชื่อหนวย
กระยาสารท (วันสารทไทย)
เสื้อผามาจากไหน
ตักบาตรเทโว
โตะปูนลายไม
ลอยกระทง
หนูนอยนักอนุรักษ
หนูนอยงามตา
สถานีอนามัย
บานแสนสะอาด
กุง หอย ปู ปลามาจากไหน
คุณหนูจา ยตลาด
วันพอ
อาหารจากเห็ด
หมู อูด อูด
สงทายปเกาตอนรับปใหม
วัว มอ มอ
ผักสดสะอาด
ไข ไข ไข
ตนไม
ปลูกขาว

วัน/เดือน/ป
21 ก.ย. 49
2 ต.ค. 49
5 ต.ค. 49
16 ต.ค. 49
1 พ.ย. 49
6 พ.ย. 49
8 พ.ย. 49
13 พ.ย. 49
18 พ.ย. 49
22 พ.ย. 49
28 พ.ย. 49
4 ธ.ค. 49
12 ธ.ค. 49
18 ธ.ค. 49
29 ธ.ค. 49
3 ม.ค. 50
8 ม.ค. 50
15 ม.ค. 50
22 ม.ค. 50
29 ม.ค. 50

แหลงเรียนรู
บานนางสําอางค (นาปุม)
บานปานองโอ
วัดพระธาตุ
บานนองเอส
แมนองเอส, แมนองจี
คุณครูชอทิพย
เจาหนาที่สถานีอนามัย
สถานีอนามัย (หมอธีรนุช)
บานปานองโอ
บานนองเค, พอนองพี, พอนองเอ็น
ตลาดสวนแตง (แมนองซี)
คุณพอทุกครอบครัว, คุณครู
บานคุณตานองเอ
บานนองอา
โรงเรียนวัดพระธาตุ
บานนองเอ็ม
บานนองคิว
บานนาปุม
บริเวณโรงเรียนวัดพระธาตุ
บานนองที
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4. การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนและเอกสารประกอบ
รูปแบบการเรียนการสอน ผูวิจยั ดําเนินการดังนี้
4.1 นําเอกสารรูปแบบการเรียนการสอนและเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการ
สอนใหผทู รงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบแกไข และเสนอแนะ
4.2 นําขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบคุณภาพของผูท รงคุณวุฒิ มาปรับปรุงตาม
ขอแนะนํา
4.3 นําแผนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พฒ
ั นาขึ้น ไปทดลองใชกับ
นักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 1 หองเรียน 1 สัปดาห เพื่อตรวจสอบระยะเวลาในการใชและ
ปญหาตาง ๆที่อาจเกิดขึ้น
5. การปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอนและเอกสารประกอบรูปแบบการ
เรียนการสอน
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบในขั้นที่ 4 มาพิจารณาเพื่อใชประกอบการปรับปรุง
แกไขรูปแบบการเรียนการสอนและเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อใหไดรูปแบบการ
เรียนการสอนและเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอนฉบับสมบูรณที่จะนําไปทดลองใชกบั
กลุมตัวอยาง
ตอนที่ 2 การทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนเชิงประสบการณและการเรียนรู
แบบรวมมือโดยการรวมงานอยางรวมรูสึกระหวางครูและผูปกครอง
เพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย
ขั้นที่ 1 การเตรียมกอนการทดลอง
เปนการดําเนินการเกี่ยวกับการสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือเพื่อการ
ทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียดในการดําเนินการดังนี้
1. การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยนี้เปนเครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับทักษะชีวิต
เด็กปฐมวัย ไดแก แบบวัดทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย ดานการตัดสินใจ การแกปญหา การสื่อสาร และ
การจัดการกับอารมณ และแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมเด็ก
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1.1 แบบวัดทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย ดานการตัดสินใจ การแกปญหา การสื่อสาร
และการจัดการกับอารมณ ประกอบดวยแบบสัมภาษณจํานวน 27 ขอ และแบบสังเกต 9 ขอ รวม
ทั้งหมด 36 ขอ คะแนนเต็ม 70 คะแนน ซึ่งมีขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ ดังนี้
1.1.1 ศึกษาหลักสูตร พัฒนาการเด็กปฐมวัย คุณลักษณะที่พงึ ประสงค
เปาหมายทักษะชีวิต นํามากําหนดนิยามศัพทเฉพาะสําหรับความสามารถที่ตองการวัด
1.1.2 ดําเนินการสรางเครื่องมือ
1.1.2.1 กําหนดวัตถุประสงคในการวัด
1.1.2.2 กําหนดชนิดและวิธกี ารของเครื่องมือ
1.1.2.3 กําหนดเนื้อหาในเครื่องมือตามนิยามศัพทเฉพาะ ไดดังแสดง
ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2
ทักษะ
การตัดสินใจ

ตัวบงชี้ พฤติกรรมที่แสดงทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย
ตัวบงชี้

พฤติกรรม

1. การบอกทางเลือกกอนการ
ตัดสินใจ

-การบอกทางเลือกหรือตัวเลือกที่มี
-การบอกลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งตางๆ
-การสอบถามเกี่ยวกับลักษณะและคุณสมบัติ
ของสิ่งตางๆ เชน การถามอะไร ทําไม และ
อยางไร

2. การคาดการณผลที่อาจจะ
เกิดขึ้นเนื่องจากการตัดสินใจ
และระบุทางเลือก

-การเปรียบเทียบขอจํากัดและขอดีของสิ่ง
ตางๆ ได
-การระบุหรือบอกทางเลือกที่ตองการ

ความสามารถใน
การเลือก
ทางเลือกที่มีอยู
หลายทางเลือก

3. การประเมินผลการตัดสินใจ - การสรุปความพึงพอใจและปฏิบัติตามที่
ตัดสินใจ
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ตารางที่ 2 (ตอ)
ทักษะ
การแกปญหา

ตัวบงชี้ พฤติกรรมที่แสดงทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย
ตัวบงชี้
1. การระบุปญหา

ความสามารถใน
การหาคําตอบ
2. การวางแผนแกปญหา
หรือแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อ
คลี่คลายขอสงสัย
คําถาม สิ่งทีท่ าํ ให
คับของใจ สิ่งที่ไม
รู สิ่งที่เขาใจยาก
ใหบรรลุ
จุดมุงหมายอยาง
3. การกระทําเพื่อคลี่คลาย
เหมาะสม
ปญหา

พฤติกรรม
-การบอกปญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและ/หรือ
ผูอื่น
-การอธิบายสาเหตุของปญหา
-การบอกเปาหมายหรือผลที่ตองการไดรับจาก
การแกปญหา
-การคิดหาวิธแี กปญหาอยางหลากหลาย
-การอธิบายแนวทางในการแกปญหาแตละ
แนวทางที่มี
-การบอกขอดีขอเสียของแนวทางการ
แกปญหาแตละแนวทาง
-การเลือกแนวทางการแกปญหา
-การกระทําตามขั้นตอนของแนวทางการ
แกปญหาที่เลือก
-การตรวจสอบผลลัพธกับความตองการทีต่ ั้ง
เปาหมายไว
-การปรับเปลี่ยนการกระทําเมื่อผลลัพธไม
เปนไปตามที่ตงั้ เปาหมาย
- การสรุปผลของการแกปญหาที่เกิดขึ้น
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ตารางที่ 2 (ตอ)
ทักษะ
การสื่อสาร
ความสามารถใน
การรับสาร และ
สงสารทัง้ ที่เปน
ภาษาพูดและ
ภาษาทาทางได
อยางเหมาะสม

การจัดการกับ
อารมณ
ความสามารถใน
การรูจัก เขาใจ
และแสดงอารมณ
ของตนเองอยาง
เหมาะสม
สอดคลองกับ
สถานการณ
เปนไปตามวัย

ตัวบงชี้ พฤติกรรมที่แสดงทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย
ตัวบงชี้
1. การรับฟงผูอ ื่น

พฤติกรรม
- การแสดงความตั้งใจและกระตือรือรนที่จะฟง
ผูอื่น
- การอดทนฟงผูพูดพูดจนจบโดยไมพูด
สอดแทรกหรือรบกวนผูพ ูด
2. การแสดงออกเพื่อสงสารกับ - การถามคําถามเกีย่ วกับเรื่องที่รับฟงอยาง
ผูอื่น
เหมาะสม
- การสนทนาโตตอบเปนเรื่องราว
3. การนําเสนอ
- การแนะนําตนเอง มีคําขึน้ ตน-ลงทาย
- การบอกจุดประสงคของการนําเสนอ
- การใชคําสุภาพ น้าํ เสียงเหมาะสมไมตะโกน
- การแสดงออกทางสีหนา ทาทาง นาสนใจ
และชวนติดตาม
- การใชสื่อประกอบการนําเสนอ
1. การรูจักอารมณ
- การบอกชื่ออารมณ เชน ดีใจ เสียใจ โกรธ
- การบอกลักษณะอาการของอารมณตางๆ
2. การเขาใจอารมณ

- การจําแนกแยกแยะอารมณ
- การบอกความเขมของอารมณ
- การบอกอารมณรวมกันมากกวา1 อารมณ
- การแสดงทิศทางของอารมณ
3. การแสดงอารมณสอดคลอง - การแสดงออกทางอารมณอยางเหมาะสม
กับสถานการณ อยาง
เหมาะสม
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1.1.2.4 กําหนดวิธีการใหคะแนนดังนี้
การใหคะแนนกําหนดเปน 0 1 2 ตามระดับคุณภาพของการ
ตอบคําถามของเด็กโดยดานการตัดสินใจ การแกปญหา และการจัดการกับอารมณประเมินจาก
การตอบขอคําถามและการเลือกรูปภาพสีหนาทาทางการแสดงอารมณ สวนการสื่อสาร ประเมิน
จากการสนทนาและการสังเกตการทํากิจกรรมในหองเรียน
เกณฑการใหคะแนน
0 หมายถึง ปฏิบัติไมได
1 หมายถึง ปฏิบัติไดบาง
2 หมายถึง ปฏิบตั ิไดดี
1.1.2.5 จัดทําคูมือการใชแบบวัดทักษะชีวติ เด็กปฐมวัย
1.1.3 นําแบบประเมินและคูม ือไปใหอาจารยที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาความตรงดานโครงสราง เนื้อหาและความเหมาะสมของภาษา
1.1.4 นําไปทดลองใชกับนักเรียนระดับชัน้ อนุบาล 1 ทีไ่ มใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 10 คน เพื่อตรวจสอบการใชภาษา และเวลาที่ใช
1.1.5 ปรับปรุงแกไข
1.2 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมเด็ก เปนแบบบันทึกสั้น (Anecdotal
record) ประกอบดวย 2 สวน คือ 1) การบันทึกขอความที่อธิบายพฤติกรรมเด็กโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อบอกวาเกิดอะไรขึ้น เมื่อไร ที่ไหน และ 2) การแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม หรือวิเคราะห
พฤติกรรมที่ไดจากการบันทึก เพื่อสะทอนทักษะชีวิตที่สงั เกตพบ (ตัวอยางในภาคผนวก ข)
การบันทึกสัน้ มีลักษณะ 5 ประการ ดังนี้
1) เปนผลจากการสังเกตโดยตรง
2) เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นฉับพลัน ถูกตองและเฉพาะเจาะจง
3) การบันทึกตองบันทึกเกีย่ วกับบริบทของพฤติกรรมดวย
4) การแปลความหมายของเหตุการณจะตองบันทึกแยกจากเหตุการณ
5) การบันทึกแบบยอเนนการบันทึกพฤติกรรมที่ไมใชพฤติกรรมทั่วไป
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนีเ้ ปนนักเรียนชัน้ อนุบาลปที่ 1 ของโรงเรียน
ขนาดกลาง สังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยูน อกเขตเทศบาล ผูปกครองสวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรายไดนอย
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2.2 กลุมตัวอยางไดจากการเลือกแบบเจาะจงเปนนักเรียนชัน้ อนุบาลปที่ 1
โรงเรียนวัดพระธาตุ สังกัดสํานักงานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพืน้ ทีก่ ารศึกษาสุพรรณบุรี มีเกณฑในการ
เลือกดังนี้
2.2.1 เปนโรงเรียนที่ใหบริการแกเด็กที่อาศัยอยูนอกเขตเทศบาล
2.2.2 เปนโรงเรียนทีม่ ีนกั เรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 ตั้งแต 2 หองเรียนขึ้นไป
2.2.3 เปนโรงเรียนที่ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 2 และไดผลการประเมินระดับพอใช หรือ
ปรับปรุง
2.3 ศึกษาขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน บริบทของชุมชน คุณลักษณะของเด็ก
และผูปกครองของโรงเรียนวัดพระธาตุ สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
สํานักงานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พบวา ปจจุบันจัดการเรียนการสอนเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับ
การศึกษาปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีนกั เรียนจํานวนทัง้ สิ้น 565
คน ระดับการศึกษาปฐมวัยมีนักเรียนจํานวน 84 คน ระดับประถมศึกษาจํานวน 363 คน และระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 118 คน มีบุคลากรทัง้ สิ้น จํานวน 25 คน สภาพการคมนาคมของ
โรงเรียนวัดพระธาตุมีความสะดวก มีรถยนตโดยสารประจําทางผานถนนมาลัยแมนหนาโรงเรียน
ซึ่งโรงเรียนอยูห างจากตัวจังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ 18 กิโลเมตร
สภาพทองถิน่ ของโรงเรียนเปนชุมชนใหญ พืน้ ที่เขตบริการของโรงเรียน
คือ ตําบลศาลาขาว หมู 1 หมู 6 และ หมู 7 หรือบริเวณหมูบานคลองมโนรา บานเกาะวังเพลง บาน
ปากแสก บานดอนหัวฝาย และบานศาลาขาว สภาพพืน้ ที่สวนใหญเปนพืน้ ที่ราบลุมจึงประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมการทํานาเปนสวนใหญ ผูปกครองนักเรียนสวนใหญมีอาชีพทํานา ทําสวน และ
รับจางทั่วไป ประชากรสวนใหญในชุมชนมีฐานะคอนขางยากจน เพราะประสบปญหาดานการผลิต
การตลาด ราคาผลผลิตตกต่ํา ประสบภาวะภัยธรรมชาติ สภาพดินฟาอากาศแปรปรวน ซึง่ เฉลี่ย
รายไดตอเดือนประมาณ 3,000 บาทตอครอบครัว นอกจากนี้จากการศึกษาขอมูลของสถานี
ตํารวจภูธรอําเภอเมืองสุพรรณบุรี ป พ.ศ. 2547 พบวาพืน้ ที่ตาํ บลศาลาขาวเปนพื้นทีส่ ีแดง
กลาวคือมีคดีที่เกีย่ วของกับสิ่งเสพติดอยูในระดับสูงมาก และที่สาํ คัญมีคดีเด็กและเยาวชนที่
เกี่ยวของกับความรุนแรง การพกพาอาวุธ การมีสารเสพติดในครอบครอง สูงที่สุดในเขตอําเภอเมือง
สุพรรณบุรี
สภาพการจัดการศึกษาและผูเรียนระดับชัน้ อนุบาล จากการประเมิน
คุณภาพภายนอก จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 2 ไดผลการ
ประเมินระดับปรับปรุง มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มี
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วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวสิ ัยทัศน มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษา
สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา และไดระดับพอใช
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเ รียนเปนสําคัญ อีกทัง้
ไดรับขอแนะนําใหครูจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการคิดใหหลากหลาย ใหเรียนรูจากประสบการณจริง
เรียนรูนอกหองเรียนในสภาพชีวิตจริง ผูเรียนควรเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง ฝกทักษะกระบวนการ
ทํางานกลุม ศึกษาคนควาหาคําตอบดวยตนเอง และจากการศึกษาระดับพัฒนาการจากสมุด
ประเมินพัฒนาการ ตั้งแตปการศึกษา 2545 ถึงปการศึกษา 2548 พบวา พัฒนาการดานรางกายมี
ระดับสูงที่สุด รองลงมาคือดานอารมณ-จิตใจและสังคม และต่ําที่สุดคือดานสติปญญา
จากการศึกษาสภาพความตองการของผูปกครอง จากการตอบ
แบบสอบถามความตองการของผูปกครอง พบวาผูปกครองมีความวิตกกังวลเกีย่ วกับเด็กในเรื่อง
สติปญญาในการคิดแกปญหา การตัดสินใจคบเพื่อน ความปลอดภัยจากบุคคลภายนอกครอบครัว
ความกลาแสดงออก การสือ่ สารอยางมีความหมาย และกังวลเกีย่ วกับการแสดงออกทางอารมณ
อยางเหมาะสมเนื่องจากสื่อตางๆ
2.4 นํานักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 ของโรงเรียนวัดพระธาตุ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเขต 1 จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 2 หองเรียน มาสุมแยกเปนกลุมทดลอง 1 หองเรียน
และกลุมควบคุม 1 หองเรียนดวยการจับฉลาก ดังนี้
กลุมทดลอง ไดแก นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1/1 จํานวน 21 คน
กลุมควบคุม ไดแก นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1/2 จํานวน 22 คน
2.5 กําหนดเกณฑการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลของนักเรียนทัง้ กลุม ทดลอง
และกลุมควบคุม ดังนี้
2.5.1 รวบรวมและวิเคราะหขอมูลของนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนอยาง
ถูกตอง
2.5.2 รวบรวมและวิเคราะหขอมูลของนักเรียนทีม่ ีเวลาเรียนอยางนอย
70% ของเวลาที่ใชในการทดลอง
ขั้นที่ 2 การดําเนินการทดลอง
การดําเนินการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนมีขนั้ ตอนดังนี้
1. การกําหนดแบบแผนการทดลอง
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แบบแผนการทดลองที่ใชในการวิจยั นี้ เปนแบบที่มกี ลุมควบคุมและกลุม
ทดลอง ซึง่ มีการทดสอบกอนและหลังการทดลอง เพื่อเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมของกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม
2. ระยะเวลาในการทดลอง
การทดลองนี้ใชระยะเวลาทัง้ สิ้น 30 สัปดาห โดยเริ่มจากกระบวนการทํางาน
ระหวางครูและผูปกครองโดยการรวมงานอยางรวมรูสึก กอนเปดภาคเรียน 10 สัปดาห จากนั้น
ผูวิจัยจึงนําแผนการสอนไปทดลองใชกับเด็กในหองเรียน ควบคูก ับการทํางานของผูป กครองในการ
สรางเสริมทักษะชีวิตเด็กปฐมวัยที่บาน เปนเวลา 20 สัปดาห
3. การดําเนินการทดลอง
ผูวิจัยทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนดวยตนเอง โดดําเนินการ
สอนกับเด็กทั้งหองเรียน
3.1 กอนดําเนินการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนทีพ่ ัฒนาขึ้น
จัดใหมีการประเมินและทดสอบกอนการสอน
3.2 ดําเนินการสอนโดย
1) กลุมทดลอง ผูวจิ ัยทําการสอนดวยกิจกรรมตามแผนการสอน ที่ผวู ิจัย
สรางขึ้นตามหลักการของรูปแบบการสอนที่สรางขึน้ จํานวน 20 แผนการสอน ใชสอนสัปดาหละ 1
แผนการสอน เปนเวลา 20 สัปดาห โดยใชเวลาในชวงกิจกรรมเสริมประสบการณและกิจกรรม
สรางสรรคเลนตามมุม ของตารางกิจกรรมประจําวัน สวนกิจกรรมเกมการศึกษา เลนกลางแจง
เคลื่อนไหวและจังหวะ ดําเนินการสอนตามคูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546
2) กลุมควบคุม ครูประจําชัน้ ซึ่งมีประสบการณสอนระดับปฐมวัยไมนอย
กวา 5 ปการศึกษา และเขารับการอบรมที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยไมนอยกวาป
การศึกษาละ 30 ชั่วโมง สอนดวยกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ตามคูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พ.ศ. 2546 เปนเวลา 20 สัปดาห
รายละเอียดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุมทดลองและ
กลุมควบคุม แสดงในตารางที่ 3
3.3 สัปดาหสดุ ทายของการสอน ผูวจิ ัยประเมินและทดสอบทักษะชีวิตเด็ก
ปฐมวัยหลังการสอน

119

120
ตารางที่ 3
รายการ
1. หลักการ

รูปแบบการเรียนการสอนทีพ่ ัฒนาขึ้นและรูปแบบการเรียนการสอนปกติ
รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น

รูปแบบการสอนปกติ

1. การจัดการเรียนการสอนมุงใหเด็กได
เรียนรูจากประสบการณจริง ผานแหลง
เรียนรูในชุมชน
2. การจัดการเรียนการสอนมุงให
โอกาสเด็กไดคิด ตัดสินใจ ไตรตรอง
สรุปผลของการกระทําของตนเอง ดวย
การพูดหรือแสดงออกสิ่งที่เด็กกระทํา
หรือมีประสบการณ เปนการทบทวน
ประสบการณและความเขาใจ ไดเรียนรู
วิธีการพูดทีเ่ ปนทีย่ อมรับของผูอื่น รูจัก
การสื่อความหมาย การฟง
3. การจัดการเรียนการสอนมุงใหเด็กได
สรางปฏิสัมพันธที่ดีระหวางกัน ทัง้ เด็ก
กับเด็กและเด็กกับผูใหญ คิดวิเคราะห
สืบสอบความคิดของตนเอง ตรวจสอบ
การทํางาน จากการรวมงานเปนกลุม
4. การจัดการเรียนการสอนมุงให
โรงเรียนและครอบครัวรวมกันขัดเกลา
เด็ก สังเกต คนหาความตั้งใจและความ
สนใจของเด็ก รับฟงและสงเสริมใหเด็ก
คิดและทําสิ่งตางๆ ดวยตนเอง เด็กไดซึม
ซับจากตนแบบที่ดีและเรียนรูได
ตลอดเวลา เชือ่ มโยงการนําสิ่งที่ไดรูไปใช
ในชีวิตจริง

1. การสรางสภาพแวดลอมที่
เอื้อตอการเรียนรู ตองสามารถ
ตอบสนองความตองการ ความ
สนใจของเด็ก มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ
ที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัย
2. การจัดกิจกรรมสงเสริม
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก
ผูสอนเปนผูชแี้ นะ สนับสนุน
อํานวยความสะดวกในการจัด
สภาพแวดลอม ประสบการณ
และกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการ
และเรียนรูรวมกับเด็ก
3. เด็กเปนผูล งมือกระทํา เรียนรู
และคนพบดวยตนเอง
4. การบูรณาการการเรียนรู ครู
ตองวางแผนการจัดประสบการณ
ในแตละวันใหเด็กเรียนรูผานการ
เลนทีห่ ลากหลาย เหมาะสมกับ
วัยและพัฒนาการ
5. ครู พอแมและผูปกครองตอง
มีการแลกเปลีย่ นขอมูล ทําความ
เขาใจพัฒนาการและการเรียนรู
ของเด็ก รวมมือกันรับผิดชอบ
ชวยกันพัฒนาเด็กใหบรรลุ
เปาหมายที่ตอ งการ
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121
ตารางที่ 3 (ตอ)
รายการ
2. จุดมุงหมาย

3. สาระการเรียนรู

รูปแบบการเรียนการสอนทีพ่ ัฒนาขึ้นและรูปแบบการเรียนการสอนปกติ
รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น

รูปแบบการสอนปกติ

มุงสงเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย
ความสามารถและความแตกตาง
ระหวางบุคคลทั้งทางดานรางกาย
อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา
และเนนการเสริมสรางทักษะชีวิตดาน
การตัดสินใจ การแกปญหา การสื่อสาร
และการจัดการกับอารมณ
1. เรื่องราวทีเ่ กี่ยวของกับตัวเด็ก
2. บุคคลและสถานทีท่ ี่แวดลอมเด็ก
3. ธรรมชาติรอบตัวเด็ก
4. สิ่งตางๆ รอบตัวเด็ก

มุงสงเสริมพัฒนาการที่เหมาะสม
ตามวัย ความสามารถและความ
แตกตางระหวางบุคคลทัง้
ทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ
สังคม และสติปญญา

1. เรื่องราวทีเ่ กี่ยวของกับตัวเด็ก
2. บุคคลและสถานทีท่ ี่แวดลอม
เด็ก
3. ธรรมชาติรอบตัวเด็ก
4. สิ่งตางๆ รอบตัวเด็ก
4. กระบวนการจัด การดําเนินกิจกรรมมี 5 ขั้นตอน ขั้นตอน การดําเนินกิจกรรมมี 3 ขั้นตอน
กิจกรรมการเรียน ที่ 1-2ดําเนินการชวงกิจกรรมเสริม
ทุกขั้นตอนดําเนินการชวง
การสอน
ประสบการณในวันที่ 1 ขั้นตอนที่ 3
กิจกรรมเสริมประสบการณทุกวัน
ดําเนินการวันที่ 2 ขั้นตอนที่ 4
ดําเนินการวันที่ 3 และขั้นตอนที่ 5
จัดเปนกิจกรรมศูนยการเรียนในวันที่ 3-5
ของการใชแผนการสอน
ขั้นที่ 1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน
ขั้นที่ 1 การเตรียมการกอนรับ
เปนการเตรียมเด็กใหพรอมและ
ประสบการณ
เปนการใชเพลง เกม คําถาม คําคลอง
กระตุนใหเด็กสนใจรวมกิจกรรม
จอง กระตุน ความสนใจเด็กสํารวจ
โดยใชกิจกรรมการรองเพลง คํา
ตรวจสอบพรอมทั้งใหความรูพื้นฐาน
คลองจอง ปริศนาคําทาย
เกี่ยวกับเรื่องทีจ่ ะเรียนรูดวยคําถาม และ
มอบหมายงาน
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122
ตารางที่ 3 (ตอ)

รูปแบบการเรียนการสอนทีพ่ ัฒนาขึ้นและรูปแบบการเรียนการสอนปกติ

รายการ
รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น
4. กระบวนการจัด บทบาทเด็ก
ฝกการใชทกั ษะชีวิตดานการตัดสินใจ
กิจกรรมการเรียน
และการแกปญ
 หา
การสอน (ตอ)
- เลือกสมาชิกกลุม
- สนทนาแลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ศึกษา
- เลือกหัวขอทีส่ นใจศึกษา
- ตั้งคําถามเกีย่ วกับเรื่องที่ศกึ ษา
- วางแผนเพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบของ
คําถามที่สงสัย
บทบาทครู
- ประสานงานกับผูปกครองเกี่ยวกับ
สถานที่ สื่อ วัสดุอุปกรณ
- กําหนดขนาดและจํานวนกลุม
- วางแผนเรื่องสถานที่ สื่อ วัสดุอุปกรณ
- กําหนดเกณฑการประเมิน
- อธิบายวางานที่ตองทําคืออะไร
เกี่ยวของกับบทเรียนอยางไร
- แนะนําเด็กในการตัดสินใจเลือกหัวขอ
โดยการใชคําถามที่กาํ หนดในแผนการ
สอน
- บันทึกการตัดสินใจเลือกของเด็ก และ
ปญหาหรือคําถามที่เด็กสงสัย
บทบาทผูปกครอง
- เปนพี่เลี้ยงประจํากลุม
- สรุปเปาหมาย คําถาม และหนาที่ของ
แตละกลุม
- เตรียมวัสดุอปุ กรณ

รูปแบบการสอนปกติ
บทบาทเด็ก
- รวมกิจกรรม เชน การรองเพลง
เลมเกม
- แสดงความคิดเห็น
- ตอบคําถาม

บทบาทครู
- วางแผนเรื่องสถานที่ สื่อ วัสดุ
อุปกรณ
- อธิบายวางานที่ตองทําคืออะไร
เกี่ยวของกับบทเรียนอยางไร
- แนะนําเด็กเกี่ยวกับหัวขอโดย
การใชคําถามตามทีก่ ําหนดใน
แผนการสอน

บทบาทผูปกครอง
- เตรียมวัสดุอปุ กรณ
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123
ตารางที่ 3 (ตอ)
รายการ

รูปแบบการเรียนการสอนทีพ่ ัฒนาขึ้นและรูปแบบการเรียนการสอนปกติ
รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น

4. กระบวนการจัด ขั้นที่ 2 การรับประสบการณ
รับประสบการณผานการเรียนรูใน
กิจกรรมการเรียน
แหลงชุมชน โดยใชกระบวนการกลุม
การสอน (ตอ)
สงเสริมทักษะการสื่อสารและอารมณ

บทบาทเด็ก
- ปฏิบัติตามแผนของกลุมเพือ่ ใหได
คําตอบของคําถามที่สงสัย
- สรุปผลการปฏิบัติงานรวมกันในกลุม
ยอยกอนการนําเสนอตอกลุม ใหญ
บทบาทครูและผูปกครอง
- แนะแนวทาง อํานวยความสะดวกใน
การหาคําตอบของเด็ก
- สังเกต คนหาความตั้งใจและความ
สนใจของเด็ก
- รับฟงและสงเสริมใหเด็กคิดและทําสิ่ง
ตาง ๆ ดวยตนเอง
- สังเกตการรวมกิจกรรมของเด็ก

รูปแบบการสอนปกติ
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน
เปนการจัดกิจกรรมที่ตองการ
ใหเด็กไดรับความรูและ
ประสบการณดวยกิจกรรมที่
หลายหลายรูปแบบ ไดแก
2.1 การสนทนา ซักถาม
อภิปราย
2.2 การเลานิทาน
2.3 การสาธิต
2.4 การศึกษานอกสถานที่
2.5 การทดลอง / ปฏิบัติการ
2.6 การเลนบทบาทสมมติ
2.7 การรองเพลง เลนเกม ทอง
คําคลองจอง
บทบาทเด็ก
- รวมกิจกรรมหรือลงมือกระทํา
กิจกรรมตามที่ครูกําหนด

บทบาทครู
- แนะแนวทาง อํานวยความ
สะดวกในการหาคําตอบของเด็ก
- สังเกต คนหาความตั้งใจและ
ความสนใจของเด็ก
- รับฟงและสงเสริมใหเด็กคิดและ
ทําสิง่ ตาง ๆ ดวยตนเอง
- สังเกตการรวมกิจกรรมของเด็ก
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124
ตารางที่ 3 (ตอ)
รายการ

รูปแบบการเรียนการสอนทีพ่ ัฒนาขึ้นและรูปแบบการเรียนการสอนปกติ
รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น

4. กระบวนการจัด ขั้นที่ 3 การทบทวนความคิด
กิจกรรมการเรียน เพือ่ ตรวจสอบผลการตัดสินใจ และการ
แกปญหาของตนเองและกลุม
การสอน (ตอ)
บทบาทเด็ก
- รวมสนทนาเพื่อทบทวนเกีย่ วกับ
ประสบการณและงานที่ไดรบั มอบหมาย
- รายงานเกี่ยวกับหัวขอที่เลือกไปศึกษา
และวิธีการทํางานของกลุมตนเองตอ
กลุมใหญ
-การบอกความขอความรู ความรูสึก และ
สิ่งที่จะนําไปใชใน
- ประเมินผลงานของกลุมตนเอง กลุม
ของเพื่อน มีอะไรที่คิดวาทําไดดีแลว และ
อะไรบางที่ไมตองการใหเกิดขึ้นอีก
บทบาทครู
- ใชคําถามเพือ่ ชวยเด็กทบทวน
ประสบการณ
- ใหโอกาสเด็กไดคิด และพูดหรือ
แสดงออก
- แสดงรูปถายจากการทํากิจกรรมของ
เด็กๆ ขั้นที่ 1-2
- สังเกตการสนทนาโตตอบ และการ
ประเมินของเด็ก
บทบาทผูปกครอง
- เปนที่ปรึกษาและแนะนําในการเตรียม
นําเสนอ

รูปแบบการสอนปกติ
ขั้นที่ 3 การสรุปบทเรียน
เปนการสรุปสิ่งตางๆ ที่เรียนไป
ทั้งหมดใหเด็กไดเขาใจดียิ่งขึ้น
บทบาทเด็ก
- รวมสนทนาเพื่อทบทวนเกีย่ วกับ
กิจกรรมหรือประสบการณทไี่ ดรับ
-การบอกความขอความรู และสิ่ง
ที่จะนําไปใชใน

บทบาทครู
- ใชคําถามเพือ่ ชวยเด็กทบทวน
ประสบการณ
- ใหโอกาสเด็กไดคิด และพูดหรือ
แสดงออก
- สังเกตการสนทนาโตตอบ และ
การประเมินของเด็ก
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125
ตารางที่ 3 (ตอ)
รายการ

รูปแบบการเรียนการสอนทีพ่ ัฒนาขึ้นและรูปแบบการเรียนการสอนปกติ
รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น

รูปแบบการสอนปกติ

4. กระบวนการจัด ขั้นที่ 4 การสรุปขอความรู
กิจกรรมการเรียน เปนการสรุปทัง้ ทักษะกระบวนการและ
ความรู
การสอน (ตอ)
บทบาทเด็ก
- สนทนาทบทวนประสบการณในขั้นที่
ผานมา
- รวมกันจัดทําปายนิเทศ
- อภิปราย และสรุปสิ่งที่ไดเรียนรูจาก
การทํากิจกรรม
- รวมกันตัดสินใจแนวทางทีส่ ามารถ
นําไปปฏิบัติ
บทบาทครู
- สนทนากับเด็กเพื่อทบทวน
ประสบการณในขั้นที่ผา นมา
- ใชคําถามเพือ่ หาขอสรุปทีจ่ ะนําไป
ปฏิบัติ
- สังเกตและสรุปรวบความคิดเห็นของ
เด็ก
ขั้นที่ 5 การประยุกตใช
เปนการนําไปใชในชีวิตประจําวันทัง้ ที่
บาน และโรงเรียน โดยที่โรงเรียนเปนการ
จัดกิจกรรมศูนยการเรียน 4 กิจกรรมที่
เนนทักษะชีวติ ดานการตัดสินใจ การ
แกปญหา การสื่อสาร และการจัดการกับ
อารมณ (ดูรายละเอียดภาคผนวก ง)

กิจกรรมสรางสรรค
เปนกิจกรรมเกี่ยวกับงาน
ศิลปศึกษา ไดแก การวาดภาพ
ระบายสี การปน การพิมพภาพ
การพับ ตัด ฉีก ปะ และประดิษฐ
เศษวัสดุ
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ตารางที่ 3 (ตอ)

รูปแบบการเรียนการสอนทีพ่ ัฒนาขึ้นและรูปแบบการเรียนการสอนปกติ

รายการ
รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น
4. กระบวนการจัด บทบาทเด็ก
กิจกรรมการเรียน - ทํากิจกรรมในศูนยการเรียน
- นําขอสรุปที่ไดไปใชในชีวิตประจําวันที่
การสอน (ตอ)
บานและโรงเรียน
บทบาทครู
- จัดกิจกรรมศูนยการเรียน
- สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของเด็ก
- สังเกตการนําขอสรุปจากการทํา
กิจกรรมไปปฏิบัติ
บทบาทผูปกครอง
- เปนผูชว ยครูในการจัดกิจกรรม
- ชวยครูเตรียมวัสดุอุปกรณ
- นําขอสรุปจากการทํากิจกรรมไปปฏิบัติ
ที่บาน
5. กระบวนการ
กระบวนการรวมงานอยางรวมรูสึก มี 3
รวมงานกับ
ขั้นตอน
1. การสรางกลุมของครูและ
ผูปกครอง
ผูปกครอง
เปนชวงของการสรางความคุนเคย
การพัฒนาความรวมรูสึก และการให
ความรูที่จาํ เปนกับครูและผูป กครอง ซึง่
ความรูที่ใหในขั้นนี้ไดแก หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย การเสริมสรางทักษะ
ชีวิตเด็กปฐมวัย การสอนเชิง
ประสบการณและการเรียนรูแ บบรวมมือ
กิจกรรมยอยประกอบดวย การทําแบบ
ประเมิน การอภิปราย การบรรยายให
ความรู การเลาประสบการณชีวิต

รูปแบบการสอนปกติ
บทบาทเด็ก
- ลงมือทํากิจกรรมศิลปศึกษา

บทบาทครู
- จัดกิจกรรมศิลปศึกษา
- สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของ
เด็ก

การรวมงานระหวางครูกับ
ผูปกครอง มีกจิ กรรมดังนี้
1. การประชุมปฐมนิเทศ
ผูปกครองภาคเรียนที่ 1 ของป
การศึกษา
2. การประชุมรายงานผลการ
ประเมินพัฒนาการเมื่อสิน้ สุด
ภาคเรียน ปละ 2 ครั้ง
3. การสงสารสัมพันธผปู กครอง
เดือนละ 1 ครั้ง
4. การเชิญผูปกครองมารวม
กิจกรรมวันสําคัญหรือกิจกรรม
พิเศษของโรงเรียน เชน วันพอ วัน
แม วันเด็ก เปนตน
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ตารางที่ 3 (ตอ)
รายการ
5. กระบวนการ
รวมงานกับ
ผูปกครอง (ตอ)

รูปแบบการเรียนการสอนทีพ่ ัฒนาขึ้นและรูปแบบการเรียนการสอนปกติ
รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น
การพัฒนาความรวมรูสึก การสะทอน
ความคิด การเยี่ยมบาน
2. การปฏิบตั ิการของครูและ
ผูปกครอง
เปนการระดมสมอง หาแนวทาง
ปฏิบัติจากองคความรูที่ไดรับรวมกันใน
ขั้นที่ 1 ประกอบดวยกิจกรรมยอย คือ
การเลาประสบการณชีวิต การอภิปราย
การรวมกันตัดสินใจ การสะทอน
ความคิด การสงสารสัมพันธผูปกครอง
การเยี่ยมบาน ผูปกครองอาสาสมัครใน
หองเรียน มี 3 ขั้นตอน ไดแก
1) การระดมสมอง เปนขั้นที่ครู
และผูปกครองทุกคนนําเสนอความ
คิดเห็นของตนเกี่ยวกับหนวยการสอน
แนวทางการจัดกิจกรรม แหลงเรียนรูท ี่
สอดคลองกับหนวยการสอนสําหรับเด็ก
เพื่อหาขอสรุปที่จะนํามาปฏิบัติรวมกัน
2) การหาแนวทางปฏิบัติ ครูและ
ผูปกครองไดเจรจาตอรองเพื่อหาขอสรุป
เกี่ยวกับหนวยการสอน แนวทางการจัด
กิจกรรม แหลงเรียนรูท ี่สอดคลองกับ
หนวยการสอนสําหรับเด็ก กําหนด
กฎเกณฑพื้นฐานของกลุม การตกลง
เกี่ยวกับจุดมุง หมายของการสอนแตละ
หนวย การจัดกิจกรรมเพื่อใหบรรลุ
จุดมุงหมายทัง้ ที่บา นและที่โรงเรียน และ
ผลลัพธทจี่ ะตามมา

รูปแบบการสอนปกติ
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ตารางที่ 3 (ตอ)
รายการ
5. กระบวนการ
รวมงานกับ
ผูปกครอง (ตอ)

รูปแบบการเรียนการสอนทีพ่ ัฒนาขึ้นและรูปแบบการเรียนการสอนปกติ
รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น
3) การลงมือปฏิบัติ คือการที่
ผูปกครองและครูนําขอตกลงหรือ
แนวทางที่ไดจากการประชุมหาแนวทาง
รวมกันตามหลักการสอนเชิง
ประสบการณและการเรียนรูแ บบรวมมือ
จากกลุม ไปปฏิบัติ โดยครูปฏิบัติการสอน
ที่โรงเรียน และผูปกครองนําไปใชที่บาน
ระหวางการปฏิบัติจะมีสารผูปกครองที่
เสนอแนะกิจกรรมที่ผูปกครองสามารถ
นําไปใชปฏิบตั ิกับลูกที่บา นซึ่งเปนผลมา
จากการหาขอสรุปแนวทางรวมกัน ครูจัด
ตารางการเยีย่ มบาน ผูปกครองมาเปน
อาสาสมัครในหองเรียน หลังจากนั้น
กลับมาประชุมกันตามตารางที่กาํ หนด
เพื่อทบทวนและประเมินสถานการณ
หรือนําปญหาที่พบมาหาแนวทาง
ปรับปรุงแกไขรวมกันตอไป
3. การประเมินผลการปฏิบัติการของ
ครูและผูปกครอง
เปนชวงที่ครูและผูปกครองไดลงมือ
ปฏิบัติตามที่ไดหาแนวทางรวมกันครบ
ทุกขั้นตอนแลว จึงกลับมาประเมินผล
ของการปฏิบตั ิทั้งของตนเองและของ
กลุมสมาชิกรวมกัน ประกอบดวย
กิจกรรมยอย คือ การเลาประสบการณ
ชีวิต การสะทอนความคิด

รูปแบบการสอนปกติ
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129
ตารางที่ 3 (ตอ)
รายการ
6. การประเมิน
พัฒนาการ

รูปแบบการเรียนการสอนทีพ่ ัฒนาขึ้นและรูปแบบการเรียนการสอนปกติ
รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น
รูปแบบการสอนปกติ
การประเมินพัฒนาการเด็กตามรายการ การประเมินพัฒนาการเด็กตาม
ของสมุดประเมินพัฒนาการ และการ
รายการของสมุดประเมิน
ประเมินทักษะชีวิตดังนี้
พัฒนาการ
1. วัดความสามารถในการการ
บอกทางเลือกกอนการตัดสินใจ การ
คาดการณผลที่อาจจะเกิดขึน้ เนื่องจาก
การตัดสินใจ และการประเมินผลการ
ตัดสินใจ
2. วัดความสามารถในการระบุ
ปญหา การวางแผนแกปญหา และการ
กระทําเพื่อคลีค่ ลายปญหา
3. วัดความสามารถในการรับฟง
ผูอื่น การบอกความตองการกับผูอื่น และ
การนําเสนอ
4. วัดความสามารถในการรูจ ัก
อารมณ การเขาใจอารมณ และการ
แสดงอารมณสอดคลองกับสถานการณ
อยางเหมาะสม

ขั้นที่ 3 การรวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลการทดลอง
การรวบรวมและวิเคราะหผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน ดําเนินการ
ดังนี้
1. เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย ดานการตัดสินใจ การ
แกปญหา การสื่อสาร และการจัดการกับอารมณ ทั้งขอมูลเชิงคุณลักษณะและการใชแบบวัดทักษะ
ชีวิตเด็กปฐมวัย
2. รวบรวมขอมูลที่ไดจากการทดสอบมาวิเคราะหโดยดําเนินการดังนี้
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2.1 เปรียบเทียบทักษะชีวิตเด็กปฐมวัยที่เขารวมกิจกรรมตามรูปแบบการเรียน
การสอนเชิงประสบการณและการเรียนรูแบบรวมมือโดยการรวมงานอยางรวมรูสึกระหวางครูและ
ผูปกครอง ระหวางกอนการทดลองและหลังการทดลอง โดยใชการทดสอบคา t-test
2.2 เปรียบเทียบทักษะชีวิตเด็กปฐมวัยที่เขารวมกิจกรรมตามรูปแบบการเรียน
การสอนเชิงประสบการณและการเรียนรูแบบรวมมือโดยการรวมงานอยางรวมรูสึกระหวางครูและ
ผูปกครอง กับเด็กที่ไมไดเขารวมกิจกรรมตามรูปแบบ โดยใชการทดสอบคา t-test
3. นําเสนอผลการวิเคราะหที่ไดจากคาสถิติเปนตารางประกอบความเรียง และ
นําเสนอผลจากการรวบรวมขอมูลเชิงคุณลักษณะดวยการบรรยาย
ตอนที่ 3 การประเมินผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนและเอกสารประกอบ
รูปแบบการเรียนการสอนเชิงประสบการณและการเรียนรูแบบรวมมือโดยการ
รวมงานอยางรวมรูส ึกระหวางครูและผูปกครอง เพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตเด็ก
ปฐมวัย
การประเมินผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนพิจารณาจากการเปรียบเทียบ
คะแนนทักษะชีวิตเด็กปฐมวัยที่เขารวมกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนการสอนเชิงประสบการณและ
การเรียนรูแบบรวมมือโดยการรวมงานอยางรวมรูสกึ ระหวางครูและผูป กครอง กับคะแนนทักษะ
ชีวิตเด็กปฐมวัยที่ไมไดเขารวมกิจกรรมตามรูปแบบ โดยกําหนดเกณฑที่แสดงประสิทธิภาพของ
รูปแบบ คือ คะแนนทักษะชีวิตเด็กปฐมวัยที่เขารวมกิจกรรมตามรูปแบบที่สรางขึน้ สูงกวาคะแนน
ทักษะชีวิตเด็กปฐมวัยที่ไมไดเขารวมกิจกรรมตามรูปแบบอยางมีนยั สําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจยั ครั้งนีเ้ ปนการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงประสบการณและการเรียนรู
แบบรวมมือโดยการรวมงานอยางรวมรูสึกระหวางครูและผูปกครอง เพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตเด็ก
ปฐมวัย ซึ่งผลการวิจยั แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงประสบการณและการเรียนรูแบบรวมมือ
โดยการรวมงานอยางรวมรูส ึกระหวางผูปกครองและครูเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย
สวนที่ 2 ผลการทดลองใชรปู แบบการเรียนการสอนเชิงประสบการณและการเรียนรูแ บบรวมมือ
โดยการรวมงานอยางรวมรูส ึกระหวางผูปกครองและครูเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย
สวนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงประสบการณและการเรียนรูแบบรวมมือ
โดยการรวมงานอยางรวมรูสกึ ระหวางผูปกครองและครูเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิต
สําหรับเด็กปฐมวัย
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในครั้งนี้ ดําเนินการพัฒนาตามกรอบการออกแบบและ
พัฒนาการเรียนการสอนของ Leslin, Pollock and Reiguluth (1992) ซึ่งประกอบดวย 4 องคประกอบ
หลัก คือ การวิเคราะหความตองการ การเลือกและการจัดลําดับเนื้อหา การพัฒนาบทเรียน และการ
ประเมินผลการสอน และขอสรุปของทิศนา แขมมณี (2545) เกี่ยวกับองคประกอบของรูปแบบการเรียน
การสอนที่ประกอบดวยปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อที่เปนพืน้ ฐานหรือเปนหลัก
ของรูปแบบการเรียนการสอนนัน้ ๆ มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียน
การสอนที่สอดคลองกับหลักการที่ยึดถือ รูปแบบการเรียนการสอนจะตองสามารถทํานายผลที่จะเกิด
ตามมาได มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบ มีการอธิบาย
หรือใหขอมูลเกี่ยวกับวิธกี ารสอนและเทคนิคการสอนตางๆ จากแนวคิดดังกลาวผูว จิ ัยไดกําหนดเปน
แนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนไดดังนี้

132

132
1. ผลการกําหนดองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
1.1 ผลการวิเคราะหความตองการ ประกอบดวย การวิเคราะหปญหาและการ
วิเคราะหขอบขายของปญหาตลอดจนความตองการในการจัดการเรียนการสอน จากการวิเคราะห
สภาพและปญหาตางๆ มีขอ คนพบดังนี้
1.1.1 เด็กถูกละเมิดสิทธิ มีจํานวนเพิ่มขึน้ และเปนกลุมเด็กเล็กทีม่ ีอายุต่ํากวา 6
ป และมีแนวโนมวามีเด็กทีถ่ ูกละเมิดทางเพศที่มีอายุนอ ยลง มีบอยครั้งและรุนแรงมากขึ้น
1.1.2 เด็กปฐมวัยวามีพัฒนาการที่สงสัยลาชาดานภาษา สังคมและการ
ชวยเหลือตนเอง เด็กนอกเขตเทศบาลมีระดับสติปญญาต่ําลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้น ขาดกระบวนการ
วิเคราะหเพื่อเลือกรับสื่อ มีปญ
 หาปรับตัวตอการเลี้ยงดู
1.1.3 ผูปกครองเด็กระดับปฐมวัยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับปญหาที่เกิดจาก
พัฒนาการและความสามารถตามวัยของเด็ก ในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข
1.1.4 การมีสว นรวมของผูปกครองกับโรงเรียนจะเปนไปในลักษณะการรวมงาน
จัดกิจกรรมพิเศษเทานัน้ ขาดการมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนของเด็ก
1.1.5 การประเมินคุณภาพภายนอก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา รอบ 2 โรงเรียนไดรับผลการประเมินระดับปรับปรุง มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและ
มีวิสัยทัศน มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา และไดระดับพอใช มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดย
เนนผูเ รียนเปนสําคัญ
1.1.6 ยุทธศาสตร “โรงเรียนสอนชีวิต”
1.1.7 ยังไมพบรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางทักษะชีวติ เด็ก
ปฐมวัยในประเทศไทย
จากสถานการณที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัยดังกลาว กําหนดเปนจุดมุง หมายของการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่มงุ เสริมสรางทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย หรือความสามารถในการ
จัดการความตองการและสิง่ ตาง ๆ ในชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพสําหรับเด็กปฐมวัย 4 ดาน
ไดแก การตัดสินใจ การแกปญหา การสือ่ สาร และการจัดการกับอารมณ
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1.2 ผลการกําหนดปรัชญาการศึกษา
ผูวิจัยนําสภาพปจจุบนั และจุดมุงหมายทีต่ องการพัฒนา มากําหนดปรัชญา
การศึกษาที่สอดคลองเพื่อใชเปนเปนทิศทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งผูวิจยั เลือก
ปรัชญาพิพฒ
ั นาการนิยมมาเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
1.3 ผลการกําหนดขอบขายแนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนและสอดคลองกับปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม ไดดังนี้
1.3.1 หลักการเสริมสรางทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย
1.3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการสอนประกอบดวย 2 แนวคิด คือ 1) แนวคิดเกี่ยวกับการ
สอนเชิงประสบการณ 2) การเรียนรูแบบรวมมือ
1.3.3 แนวคิดเกี่ยวกับการรวมงานระหวางผูปกครองและครู ประกอบดวย 2
แนวคิด คือ 1) แนวคิดการรวมงาน 2) แนวคิดการพัฒนาความรวมรูสกึ
1.4 ผลการกําหนดองคประกอบของรูปแบบ
ผูวิจัยกําหนดองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนจากขอมูลสถานการณ
เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย แนวคิดและหลักการพื้นฐาน ประกอบดวย ความเปนมาและความสําคัญของ
รูปแบบ แนวคิดพื้นฐาน หลักการ จุดมุงหมาย สาระการเรียนรู กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน กระบวนการรวมงานอยางรวมรูสึกระหวางผูปกครองและครู บทบาทครู ผูปกครอง หลักการ
ปฏิบัติงานของผูปกครองและครู และการวัดประเมินผล
2. ผลการสรางรูปแบบการเรียนการสอน
การสรางรูปแบบการเรียนการสอนดําเนินการโดย นําองคประกอบของรูปแบบการ
เรียนการสอนที่ไดกําหนดไวแลว มาสรางความสัมพันธกันดังนี้
2.1 จัดกลุมองคประกอบทีเ่ กี่ยวของกับรูปแบบการเรียนการสอนเปน 3 กลุม ดังนี้
2.1.1 กลุมองคประกอบดานการวางแผน ประกอบดวย ขอมูลพืน้ ฐานของผูเรียน
แนวคิดพืน้ ฐาน จุดมุง หมาย และหลักการ
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2.1.2 กลุมองคประกอบดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบดวย
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อเสริมสรางทักษะชีวติ สําหรับเด็กปฐมวัย ประกอบดวย 1) การเตรียมการกอนรับประสบการณ
โดยใชทักษะชีวิตดานการตัดสินใจ และการแกปญหา 2) การรับประสบการณ ผานการเรียนรูในแหลง
ชุมชน โดยใชกระบวนการกลุม เสริมสรางทักษะการสื่อสารและการจัดการกับอารมณ 3) การทบทวน
ความคิด เพื่อตรวจสอบผลการตัดสินใจ และการแกปญ
 หาของตนเองและของกลุม 4) การสรุป
ขอความรู ทัง้ ทักษะกระบวนการและความรู 5) การนําขอความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันในการ
ทํากิจกรรมศูนยการเรียนทีโ่ รงเรียน และที่บาน
2.1.3 กลุมองคประกอบดานกระบวนการรวมงานอยางรวมรูสึกระหวางผูปกครอง
และครู ประกอบดวย 1) การสรางกลุมของครูและผูปกครอง 2) การปฏิบัติการของผูปกครองและครูใน
3 กิจกรรม คือ การระดมสมอง การหาแนวทางปฏิบัติ การลงมือปฏิบตั ิ และ 3) การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิการของครูและผูปกครอง ซึ่งในขั้นของการปฏิบตั ิการของผูปกครองและครู จะดําเนินไปเพื่อการ
เลือกและการจัดลําดับเนื้อหา คือ การวิเคราะหงานและการจัดลําดับของงานวาในการจัดการเรียนการ
สอนนัน้ ควรจะนําสาระใดไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนอันดับแรก สาระใดควรจะนําไปจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในอันดับตอไป โดยใชสาระที่เด็กควรเรียนรูต ามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546 และบริบทของชุมชนเกีย่ วกับเทศกาล ฤดูกาลและแหลงเรียนรูในชุมชนเปน
ขอพิจารณารวมกัน รวมทัง้ เพื่อการพัฒนาบทเรียน คือ การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนและการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะใชในการสอนแตละครั้ง
2.2 นําองคประกอบที่จัดกลุม ไวแลว มาจัดเรียงตามลําดับความสําคัญกอนหลัง ทัง้ ใน
ระดับกลุมองคประกอบ และระหวางกลุมองคประกอบ
2.3 แสดงความสัมพันธขององคประกอบในรูปของแผนภูมิแสดงรูปแบบการเรียนการ
สอนเชิงประสบการณและการเรียนรูแบบรวมมือโดยการรวมงานอยางรวมรูสึกเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิต
สําหรับเด็กปฐมวัย ดังแผนภูมิที่ 17
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แบบวัดทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย
ชื่อ-สกุลเด็ก .............................................................. ชั้น.........................หอง.............................. อายุ............... ป ……………….เดือน
ผูประเมิน.......................................................................ความสัมพันธกับเด็ก............................. วัน/เดือน/ป ที่ประเมิน.....................................
สถานการณ/คําถาม
ขอ
พฤติกรรม
บันทึกคําตอบ
สถานการณ
คําถาม

ทักษะการตัดสินใจ
1

2
3

4

การบอกทางเลือกหรือ
ตัวเลือกที่มี

1. ครูแนะนําใหเด็กคุนเคยกับภาพสีหนา
แสดงอารมณ 4 อารมณ 3 ระดับ
2. ครูเตรียมกระดานแมเหล็ก ภาพ
เด็กหญิง เด็กชาย ใหเด็กเลือกภาพแทน
การบอกลักษณะและ ตัวเอง
คุณสมบัติของสิ่งตางๆ 3. ครูเตรียมสิ่งของเพื่อใหเด็กเลือก
การสอบถามเกี่ยวกับ ไดแก หนังสือนิทาน ตุกตาสัตว รถ
ลักษณะและคุณสมบัติ เครื่องบิน
ของสิ่งตางๆ เชน การ 4. ครูบอกเด็กวา “มีสิ่งของจะใหเลือก
ไดแก หนังสือนิทาน ตุกตาสัตว รถ
ถามอะไร ทําไม และ
เครื่องบิน”
อยางไร
5. จากนั้นถามคําถาม
การเปรียบเทียบ
1. ครูนําของเลนในชุดที่เด็กเลือกแตมี
ขอจํากัดและขอดีของ คุณสมบัติแตกตางกันมาใหเด็กเลือก
สิ่งตางๆ ได
2. ถามคําถามที่ 1
3. ถาเด็กไมบอกขอดี ขอเสีย ถาม
คําถามที่2

1. หนูบอกครูซิคะวามีอะไรใหหนูเลือกบาง
2. สิ่งของที่ครูนํามาใหเลือก หนูอยากไดอันไหน
มากที่สุดคะ ถาใหเลือกอีกชิ้นหนึ่งหนูจะเลือก
อะไรอีกคะ
หนูอธิบายใหครูฟงซิคะวาแตละอยางมีลักษณะ
อยางไร
หนูอยากรูอะไรเกี่ยวกับสิ่งของเหลานี้ไหมคะ หรือ
หนูอยากถามอะไรคุณครูเกี่ยวกับสิ่งของเหลานี้
บางไหมคะ

1. หนูชอบ ... ชิ้นไหนมากที่สุดคะ (รอใหเด็กตอบ
หรือชี้ของที่ครูเตรียมไว) เพราะอะไรคะ
2. ชิ้นที่หนูเลือกดีกวาอยางไร ชิ้นที่หนูไมเลือกไมดี
อยางไร

คะแนน

0

1

2

199

200

ขอ
5

6

พฤติกรรม

สถานการณ/คําถาม
สถานการณ

การระบุหรือบอก
ทางเลือกที่ตองการ

ครูสมมติวา ถาใกลถึงวันเกิดหนู คุณแม
บอกวาจะซื้อของเลนใหหนู แตหนู
สามารถเลือกไดเพียงชิ้นเดียว
การสรุปความพึงพอใจ หลังจากเด็กตอบ/ชี้/หยิบ ของเลนที่ชอบ
และปฏิบัติตามที่
มากที่สุดแลว ครูเก็บของเลนที่เด็กไมได
ตัดสินใจ
เลือก

คําถาม
สรุปวาหนูจะเลือกอะไรคะ

หนูบอกอยากไดของสิ่งนี้มากใชไหมคะ (ครูชี้และ
รอใหเด็กตอบ) ใหหนูดูดีๆ อีกครั้งหนึ่งนะคะ ครูจะ
ใหโอกาสหนูเลือกอีกครั้งหนึ่ง หนูอยากเปลี่ยนของ
ที่หนูเลือกเปนชิ้นอื่นไหมคะ (รอใหเด็กตอบ และ
หยิบสิ่งของที่อยากได)

ทักษะการจัดการกับอารมณทางบวก (ดีใจ, ยินดี)
7

การจําแนกแยกแยะ
อารมณ

8

การบอกอารมณรวม

1. ครูสมมติวา “หนูไมเคยบอกใครเลย
วาหนูอยากได ... (สิ่งที่เด็กตอบในขอ
6)... แตเมื่อถึงวันเกิดของหนู คุณแมก็
ซื้อของเลนที่หนูอยากไดมากที่สุดให”
2. จากนั้นถามคําถาม
3. ครูแสดงภาพสีหนาทาทางที่แสดง
อารมณทางบวก และอารมณทางลบ
เพื่อใหเด็กเลือกติดบนกระดานแมเหล็ก
4. ถาเด็กตอบอารมณที่ขัดแยงกัน ครู
ตองถามเหตุผลและบันทึกไว

1. หนูจะรูสึกอยางไรคะ ที่คุณแมซื้อของเลนที่หนู
อยากไดมากที่สุดให (ใหเด็กเลือกชี้ภาพและตอบ)
2. หนาในภาพมีลักษณะอาการอยางไรคะ (รอเด็ก
ตอบ)
นอกจากหนูรูสึก............... แลวหนูรูสึกอยางอื่น
ดวยหรือเปลาคะ (ใหเด็กชี้ภาพหรือตอบ)

บันทึกคําตอบ

คะแนน

0

1

2

200

201

ขอ
9

10
11

พฤติกรรม

สถานการณ/คําถาม
สถานการณ

การบอกความเขมของ
อารมณ

ครูเก็บภาพแสดงอารมณทางบวก และ
อารมณทางลบ นําภาพที่มีการแสดง
ระดับอารมณมาใหเด็กเลือก
การแสดงใหเห็น
(พิจารณาความสอดคลองของอารมณที่
ทิศทางของอารมณ
เด็กตอบ)
การแสดงออกทาง
ถาเด็กไมตอบคําถามแรก ครูนําภาพที่มี
อารมณอยางเหมาะสม การแสดงอารมณ 4 ชนิดๆ ละ 3 ระดับ
ใหเด็กเลือก

คําถาม
เมื่อกี้หนูบอกครูวาหนูรูสึก........ หนูรูสึกมากแค
ไหนคะ (รอเด็กตอบ และหยิบภาพติดบนกระดาน
แมเหล็ก) (ถามทุกอารมณที่เด็กตอบ)

ถาหนูรูสึกดีใจมากๆ หนูจะแสดงอาการอยางไรคะ
(รอเด็กตอบ ถาเด็กไมตอบถามตอวา “หนูจะแสดง
อาการเหมือนในภาพหรือไม ภาพใด”)

ทักษะการจัดการกับอารมณทางลบ (โกรธ, เสียใจ)
12

การจําแนกแยกแยะ
อารมณ

13

การบอกอารมณรวม

1. ครูสมมติวา “พี่ขางบานเห็นวาหนูได
ของเลนใหมจึงขอเลนดวย แตเขาไมรอ
ชาแยงของเลนที่หนูเพิ่งไดมาจากคุณแม
ไป และผลักหนูลม”
2. จากนั้นถามคําถาม
3. ครูแสดงภาพสีหนาทาทางที่แสดง
อารมณทางบวก และอารมณทางลบ
เพื่อใหเด็กเลือกติดบนกระดานแมเหล็ก

1. หนูจะรูสึกอยางไรคะ ที่พี่ขางบานแยงของเลน
หนูไป และผลักหนูลม (ใหเด็กเลือกชี้ภาพหรือ
ตอบ)
2. หนาในภาพที่ชี้มีลักษณะอาการอยางไรคะ (รอ
เด็กตอบ)
นอกจากหนูรูสึก............... แลวหนูรูสึกอยางอื่น
ดวยหรือเปลาคะ (ใหเด็กชี้ภาพหรือตอบ)

บันทึกคําตอบ

คะแนน

0

1

2

201

202
สถานการณ/คําถาม

ขอ

พฤติกรรม

14

การบอกความเขมของ
อารมณ

ครูเก็บภาพแสดงอารมณทางบวกและ
อารมณทางลบ นําภาพที่มีการแสดง
ระดับอารมณมาใหเด็กเลือก

15

การแสดงใหเห็น
ทิศทางของอารมณ

(พิจารณาความสอดคลองของอารมณที่ (พิจารณาความสอดคลองของอารมณที่บอก)
บอก)

16

การแสดงออกทาง
ถาเด็กไมตอบคําถามแรก ครูนําภาพที่มี ถาหนูรูสึกโกรธหรือเสียใจมากๆ หนูจะแสดง
อารมณอยางเหมาะสม การแสดงอารมณ 4 ชนิดๆ ละ 3 ระดับ อาการอยางไรคะ (รอเด็กตอบ ถาเด็กไมตอบถาม
ใหเด็กเลือก
ตอวา “หนูจะแสดงอาการเหมือนในภาพหรือไม
ภาพใด”)

สถานการณ

คําถาม
เมื่อกี้หนูบอกครูวาหนูรูสึก........ หนูรูสึกมากแค
ไหนคะ (รอเด็กตอบ และหยิบภาพติดบนกระดาน
แมเหล็ก) (ถามทุกอารมณที่เด็กตอบ)

บันทึกคําตอบ

คะแนน

0

1

2

202

203

ขอ

พฤติกรรม

สถานการณ/คําถาม
สถานการณ

คําถาม

ทักษะการแกปญหา
17
18
19
20
21
22

23
24

การบอกปญหาที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองและ/หรือผูอื่น
การอธิบายสาเหตุของ
ปญหา
การบอกเปาหมายหรือผลที่
ตองการไดรับ
การคิดหาวิธีแกปญหา
อยางหลากหลาย
การอธิบายแนวทางในการ
แกปญหาแตละแนวทางที่มี
การบอกขอดีขอเสียของ
แนวทางการแกปญหาแต
ละแนวทาง
การเลือกแนวทางการ
แกปญหา
การกระทําตามขั้นตอนของ
แนวทางการแกปญหาที่
เลือก

ทบทวนเหตุการณใหเด็ก “เรา
สมมติกันใชไหมคะวา ถาคุณแม
ซื้อของที่ถูกใจที่สุดใหหนู หนูก็
เลยดีใจมาก แตตอนนี้หนูกําลัง
โกรธพี่ขางบานเพราะเขามาแยง
ของเลนหนูไปและก็ผลักหนูลม
เจ็บดวย” ที่นี้บอกครูนะคะ

ตอนนี้ปญหาของหนูคืออะไร/ เกิดอะไร
ขึ้นคะ
เลาใหฟงหนอยไดไหมคะ วา ทําไมจึง
เกิดเหตุการณนี้ขึ้น
หนูตองการใหเปนอยางไรตอไป
หนูคิดวาจะทําอยางไรไดบาง จึงจะ
เปนไปตามที่หนูตองการ
แตละวิธีตองทําอยางไรคะ
ถาหนูทํา...(วิธีที่เด็กตอบ)...แลวจะเปน
อยางไรคะ และถาหนูทํา...(วิธีที่เด็ก
ตอบ)...แลวจะเปนอยางไรคะ
ตกลงวาหนูจะทําแบบไหนคะ
สมมติวาครูเปนพี่ขางบาน หนูจะทํา
อยางไรคะ หนูจะเริ่มจากการทําอะไร
กอนคะ แลวยังไงตอไป ...........

บันทึกคําตอบ

คะแนน

0

1

2

203

204

ขอ

พฤติกรรม

สถานการณ/คําถาม
สถานการณ

คําถาม

ทักษะการแกปญหา (ตอ)
25

การตรวจสอบผลลัพธ
กับผลที่ตองการ

26

การปรับเปลี่ยนการ
กระทําเมื่อผลลัพธไม
เปนไปตามจุดมุงหมาย
การสรุปผลของการ
ครูสมมติวาเมื่อเด็กทําตามที่เลือกแลว
แกปญหา
เหตุการณเปนไปตามที่เด็กคิดไว

27

ครูสมมติวาเมื่อเด็กทําตามที่เลือกแลว
เหตุการณไมเปนไปตามที่เด็กคิดไว แลว
ถามตอ

ผลเปนอยางไร เปนไปตามที่หนูคิดไวไหมคะ

หนูจะทําอยางไรตอไปคะ

ผลเปนอยางไร เปนไปตามที่หนูคิดไวไหมคะ

บันทึกคําตอบ

คะแนน

0

1

2

204

205

ขอ

พฤติกรรม

สถานการณ/คําถาม
สถานการณ
คําถาม

ทักษะการสือ่ สาร

31

การแสดงความตั้งใจและกระตือรือรน สังเกตการพูดและการฟงระหวางการทดสอบ
ที่จะฟงผูอื่น
การอดทนฟงผูพูดพูดจนจบโดยไมพูด
สอดแทรกหรือรบกวนผูพูด
การถามคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่รับฟง
อยางเหมาะสม
การสนทนาโตตอบเปนเรื่องราว

32

การแนะนําตนเอง มีคําขึ้นตน-ลงทาย

33

การบอกจุดประสงคของการนําเสนอ

34

การใชคําสุภาพ น้ําเสียงเหมาะสมไม
ตะโกน
การแสดงออกทางสีหนา ทาทาง
นาสนใจและชวนติดตาม
การใชสื่อประกอบการนําเสนอ

28
29
30

35
36

สังเกตพฤติกรรมการนําเสนอผลงานในกิจกรรมประจําวัน

บันทึกคําตอบ

คะแนน

0

1

2

205

206

คูมือแบบวัดทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย
คําชี้แจง
1. ทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย หมายถึง ความสามารถดานการตัดสินใจ การแกปญหา การสื่อสารและการจัดการกับอารมณตามระดับพัฒนาการ
ของเด็กวัย 4 ขวบ ทีเ่ รียนอยูชั้นอนุบาลปที่ 1
การตัดสินใจ หมายถึง ความสามารถในการเลือกทางเลือกที่มีอยูห ลายทางเลือก โดยการเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดเพียงทางเดียว
โดยประเมินจากการบอกทางเลือกกอนการตัดสินใจ การคาดการณผลที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากการตัดสินใจ ระบุทางเลือก และการประเมินผลการ
ตัดสินใจ
การแกปญหา หมายถึง ความสามารถในการหาคําตอบหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อคลี่คลายขอสงสัย คําถาม สิ่งที่ทาํ ใหคับของใจ สิ่งที่ไมรู
สิ่งที่เขาใจยาก ใหบรรลุจุดมุงหมายอยางเหมาะสม โดยประเมินจากการระบุปญหา การวางแผนแกปญหา และการกระทําเพื่อคลี่คลายปญหา
การสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการรับสาร เขาใจ และสงสารทั้งที่เปนภาษาพูดและภาษาทาทางไดอยางเหมาะสม โดยประเมิน
จากการรับฟงผูอื่น การแสดงออกเพื่อสงสารกับผูอื่น และการนําเสนอ
การจัดการกับอารมณ หมายถึง ความสามารถในการรูจัก เขาใจและแสดงอารมณของตนเองอยางเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณ
เปนไปตามวัย โดยประเมินจากการรูจักอารมณ การเขาใจอารมณ และการแสดงอารมณสอดคลองกับสถานการณอยางเหมาะสม
2. การประเมินทักษะชีวติ ดานการตัดสินใจ การแกปญหา และการจัดการกับอารมณประเมินจากการตอบขอคําถามและการเลือกรูปภาพสี
หนาทาทางการแสดงอารมณ สวนการสื่อสาร ประเมินจากการสนทนาขณะตอบขอคําถามและการสังเกตการทํากิจกรรมในหองเรียน

206

207
3. สิ่งของหรือของเลนทีน่ าํ มาใหเด็กเลือกเพื่อการประเมินทักษะชีวิต เปนสิ่งของหรือของเลนที่เด็กเลนไดทั้งเพศชายและหญิง ไดแก
หนังสือนิทาน ตุกตาหมี ตุกตาหมู รถ และเครื่องบิน โดยของเลนทั้ง 5 ชนิดจะมีอีกชุดหนึง่ ที่เหมือนกัน แตมีตําหนิ ไดแก หนังสือนิทานทีม่ รี อยฉีกขาด
ตุกตามีรอยปะ รถไมมีลอ และเครื่องบินไมมีใบพัด
4. การใหคะแนน
ขอ
พฤติกรรม
ทักษะการตัดสินใจ
1

2

3

4

การบอกทางเลือกหรือตัวเลือกที่มี

คําถาม
1. หนูบอกครูซิคะวามีอะไรใหหนูเลือกบาง
2. สิ่งของที่ครูนํามาใหเลือก หนูอยากไดอันไหนมาก
ที่สุดคะ ถาใหเลือกอีกชิ้นหนึ่งหนูจะเลือกอะไรอีกคะ
หนูอธิบายใหครูฟงซิคะวาแตละอยางมีลักษณะ
อยางไร

การใหคะแนน

บอกสิ่งที่มีใหเลือกไดครบทุกชิ้น ให 2 คะแนน
บอกสิ่งที่มีใหเลือกไดตั้งแต 3 ชิ้น ขึ้นไป ให 1 คะแนน
บอกสิ่งที่มีใหเลือก 0-2 ชิ้น ให 0 คะแนน
การบอกลักษณะและคุณสมบัติของ
บอกคุณสมบัติของทางเลือกไดมากกวา 2 ลักษณะ ให 2 คะแนน
สิ่งตางๆ
บอกคุณสมบัติของทางเลือกได 1-2 ลักษณะ ให 1 คะแนน
บอกคุณสมบัติของทางเลือกไมได ให 0 คะแนน
การสอบถามเกี่ยวกับลักษณะและ
หนูอยากรูอะไรเกี่ยวกับสิ่งของเหลานี้ไหมคะ หรือ หนู ถามตั้งแต 2 คําถามขึ้นไป ให 2 คะแนน
คุณสมบัติของสิ่งตางๆ เชน การถาม อยากถามอะไรคุณครูเกี่ยวกับสิ่งของเหลานี้บางไหม ถาม 1 คําถาม ให 1 คะแนน
อะไร ทําไม และอยางไร
คะ
ไมถาม ให 0 คะแนน
การเปรียบเทียบขอจํากัดและขอดีของ 1. หนูชอบ ... ชิ้นไหนมากที่สุดคะ (รอใหเด็กตอบหรือ บอกไดทั้งขอดีและขอจํากัด โดยไมตองถามคําถามที่ 2 ให 2 คะแนน
บอกขอดีและขอจํากัด โดยตองถามคําถามที่ 2 ให 1 คะแนน
สิ่งตางๆ ได
ชี้ของที่ครูเตรียมไว) เพราะอะไรคะ (ถาเด็กไมบอก
บอกขอดีและขอจํากัดไมได ให 0 คะแนน
ขอดี ขอเสีย ถามคําถามที่ 2)
2. ชิ้นที่หนูเลือกดีกวาอยางไร ชิ้นที่หนูไมเลือกไมดี
อยางไร

207

208
ขอ

พฤติกรรม

5

การระบุหรือบอกทางเลือกที่ตองการ

6

การสรุปความพึงพอใจและปฏิบัติ
ตามที่ตัดสินใจ

คําถาม

การใหคะแนน

สรุปวาหนูจะเลือกอะไรคะ

เลือก 1 ชิ้น และสอดคลองกับเหตุผล ให 2 คะแนน
เลือก 1 ชิ้น แตไมสอดคลองกับเหตุผล ให 1 คะแนน
เลือก 2 ชิ้น ให 0 คะแนน
หนูบอกอยากไดของสิ่งนี้มากใชไหมคะ (ครูชี้และรอ ยืนยันคําตอบแรกในขอ 5 ให 2 คะแนน
ใหเด็กตอบ) ใหหนูดูดีๆ อีกครั้งหนึ่งนะคะ ครูจะให
เปลี่ยนคําตอบแตเปนตัวเลือก 1 ใน 2 ตัวเลือกที่เลือกในขอ 1ให 1 คะแนน
โอกาสหนูเลือกอีกครั้งหนึ่ง หนูอยากเปลี่ยนของที่หนู เปลี่ยนคําตอบและไมใชตัวเลือกที่ตอบในขอ 1 ให 0 คะแนน
เลือกเปนชิ้นอื่นไหมคะ (รอใหเด็กตอบ และหยิบ
สิ่งของที่อยากได)

ทักษะการจัดการกับอารมณ (ดีใจ)
7

การจําแนกแยกแยะอารมณ

8

การบอกอารมณรวม

9

การบอกความเขมของอารมณ

1. หนูจะรูสึกอยางไรคะ ที่คุณแมซื้อของเลนที่หนู
อยากไดมากที่สุดให (ใหเด็กเลือกชี้ภาพและตอบ)
2. หนาในภาพมีลักษณะอาการอยางไรคะ (รอเด็ก
ตอบ)
นอกจากหนูรูสึก............... แลวหนูรูสึกอยางอื่นดวย
หรือเปลาคะ (ใหเด็กชี้ภาพหรือตอบ) ถาเด็กตอบ
อารมณที่ขัดแยงกัน ครูตองถามเหตุผลและบันทึกไว
เมื่อกี้หนูบอกครูวาหนูรูสึก........ หนูรูสึกมากแคไหน
คะ (รอเด็กตอบ และหยิบภาพติดบนกระดาน
แมเหล็ก) (ถามทุกอารมณที่เด็กตอบ)

บอกชื่ออารมณและลักษณะอาการได ให 2 คะแนน
บอกชื่ออารมณหรือลักษณะอาการไดอยางใดอยางหนึ่ง ให 1 คะแนน
บอกชื่ออารมณและลักษณะอาการไมได ให 0 คะแนน
บอกอารมณอยางอื่นได ให 2 คะแนน
บอกอารมณอยางอื่นได แตครูตองถามคําถามนํา ให 1 คะแนน
ไมบอกอารมณอื่นเพิ่ม ให 0 คะแนน
บอกความเขมของได ให 1 คะแนน
ไมตอบ หรือตอบ “ไมรู” ให 0 คะแนน

208

209
ขอ

พฤติกรรม

คําถาม

การใหคะแนน

10

การแสดงใหเห็นทิศทางของอารมณ

(พิจารณาความสอดคลองของอารมณที่เด็กตอบ)

บอกชื่ออารมณดานเดียวกัน ให 2 คะแนน
บอกชื่ออารมณที่ขัดแยงกัน แตบอกเหตุผลในขอ 8 ไดสอดคลองกับความ
เขมของอารมณ ให 1 คะแนน
บอกชื่ออารมณขัดแยงกัน และบอกความเขมของอารมณเทากัน ให 0
คะแนน

11

การแสดงออกทางอารมณอยาง
เหมาะสม

ถาหนูรูสึกดีใจมากๆ หนูจะแสดงอาการอยางไรคะ
(รอเด็กตอบ ถาเด็กไมตอบถามตอวา “หนูจะแสดง
อาการเหมือนในภาพหรือไม ภาพใด”)

บอกหรือแสดงลักษณะอาการเหมาะสม โดยไมตองใหดูภาพ ให 2 คะแนน
ชี้ภาพที่แสดงลักษณะอาการเหมาะสม ให 1 คะแนน
บอกหรือแสดงหรือชี้ภาพลักษณะอาการ ไมไดหรือตอบ “ไมรู” ให 0
คะแนน

ทักษะการจัดการกับอารมณ (โกรธ, เสียใจ)
12

การจําแนกแยกแยะอารมณ

1. หนูจะรูสึกอยางไรคะ ที่พี่ขางบานแยงของเลนหนู บอกชื่ออารมณและลักษณะอาการได ให 2 คะแนน
บอกชือ่ อารมณหรือลักษณะอาการไดอยางใดอยางหนึ่ง ให 1 คะแนน
ไป และผลักหนูลม (ใหเด็กเลือกชี้ภาพหรือตอบ)
2. หนาในภาพที่ชี้มีลักษณะอาการอยางไรคะ (รอเด็ก บอกชือ่ อารมณและลักษณะอาการไมได ให 0 คะแนน
ตอบ)

13

การบอกอารมณรวม

นอกจากหนูรูสึก............... แลวหนูรูสึกอยางอื่นดวย
หรือเปลาคะ (ใหเด็กชี้ภาพหรือตอบ) ถาเด็กตอบ
อารมณที่ขัดแยงกัน ครูตองถามเหตุผลและบันทึกไว

บอกอารมณอยางอื่นได ให 2 คะแนน
บอกอารมณอยางอื่นได แตครูตองถามคําถามนํา ให 1 คะแนน
ไมบอกอารมณอื่นเพิ่ม ให 0 คะแนน

209

210
ขอ

พฤติกรรม

คําถาม

การใหคะแนน

14

การบอกความเขมของอารมณ

เมื่อกี้หนูบอกครูวาหนูรูสึก........ หนูรูสึกมากแคไหน
คะ (รอเด็กตอบ และหยิบภาพติดบนกระดาน
แมเหล็ก) (ถามทุกอารมณที่เด็กตอบ)

บอกความเขมของได ให 1 คะแนน
ไมตอบ หรือตอบ “ไมรู” ให 0 คะแนน

15

การแสดงใหเห็นทิศทางของอารมณ

(พิจารณาความสอดคลองของอารมณที่เด็กตอบ)

บอกชื่ออารมณดานเดียวกัน ให 2 คะแนน
บอกชื่ออารมณที่ขัดแยงกัน แตบอกเหตุผลในขอ 13 ไดสอดคลองกับความ
เขมของอารมณ ให 1 คะแนน
บอกชื่ออารมณขัดแยงกัน และบอกความเขมของอารมณเทากัน ให 0
คะแนน

16

การแสดงออกทางอารมณอยาง
เหมาะสม

ถาหนูรูสึกดีใจมากๆ หนูจะแสดงอาการอยางไรคะ
(รอเด็กตอบ ถาเด็กไมตอบถามตอวา “หนูจะแสดง
อาการเหมือนในภาพหรือไม ภาพใด”)

บอกหรือแสดงลักษณะอาการเหมาะสม โดยไมตองใหดูภาพ ให 2 คะแนน
ชี้ภาพที่แสดงลักษณะอาการเหมาะสม ให 1 คะแนน
บอกหรือแสดงหรือชี้ภาพลักษณะอาการ ไมไดหรือตอบ “ไมรู”ให 0 คะแนน

ทักษะการแกปญหา
17

การบอกปญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง
และ/หรือผูอื่น

18

การอธิบายสาเหตุของปญหา

ตอนนี้ปญหาของหนูคืออะไร/ เกิดอะไรขึ้นคะ

บอกปญหาได ให 2 คะแนน
บอกไดแตตองถามกระตุนหรือทบทวนเหตุการณซ้ํา ให 1 คะแนน
บอกปญหาไมได ให 0 คะแนน
เลาใหฟงหนอยไดไหมคะ วา ทําไมจึงเกิดเหตุการณนี้ บอกสาเหตุหรือเหตุการณได ชัดเจน ให 2 คะแนน
ขึ้น
บอกสาเหตุหรือเหตุการณไดแตตองถามหรือทบทวนเหตุการณซ้ํา ให 1
คะแนน
ไมสามารถบอกสาเหตุหรือเหตุการณได ให 0 คะแนน
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ขอ

พฤติกรรม

คําถาม

19

การบอกเปาหมายหรือผลที่ตองการ
ไดรับ

หนูตองการใหเปนอยางไรตอไป

20

การคิดหาวิธีแกปญหาอยาง
หลากหลาย

หนูคิดวาจะทําอยางไรไดบาง จึงจะเปนไปตามที่หนู
ตองการ

21

การอธิบายแนวทางในการแกปญหา
แตละแนวทางที่มี

แตละวิธีตองทําอยางไรคะ

22

การบอกขอดีขอเสียของแนวทางการ
แกปญหาแตละแนวทาง

23

การเลือกแนวทางการแกปญหา

ถาหนูทํา...(วิธีที่เด็กตอบ)...แลวจะเปนอยางไรคะ
และถาหนูทํา...(วิธีที่เด็กตอบ)...แลวจะเปนอยางไร
คะ
ตกลงวาหนูจะทําแบบไหนคะ

24

การกระทําตามขั้นตอนของแนวทาง
การแกปญหาที่เลือก

การใหคะแนน
บอกความตองการไดเหมาะสม สอดคลอง เปนไปได ให 2 คะแนน
บอกความตองการที่ไมเหมาะสมและเปนไปไมได ให 1 คะแนน
บอกความตองการไมได ให 0 คะแนน
บอกแนวทางที่จะปฏิบัติไดตั้งแต 2 ทางเลือกขึ้นไป ให 2 คะแนน
บอกแนวทางที่จะปฏิบัติได 1 ทางเลือก ให 1 คะแนน
บอกแนวทางที่จะปฏิบัติไมได ให 0 คะแนน
อธิบายแนวทางในขอ 23 ไดทุกแนวทาง ให 2 คะแนน
อธิบายแนวทางในขอ 23 ไดบางแนวทาง ให 1 คะแนน
อธิบายแนวทางในขอ 23 ไมได ให 0 คะแนน
บอกไดทั้งขอดี-ขอจํากัด ไดทุกแนวทางในขอ 23 ให 2 คะแนน
บอกไดทั้งขอดี-ขอจํากัด ไดบางแนวทางในขอ 23 ให 1 คะแนน
บอกทั้งขอดี-ขอจํากัด ไมได ให 0 คะแนน
ตัดสินใจบอกแนวทางที่ตองการปฏิบัติได ให 2 คะแนน
ตัดสินใจบอกแนวทางที่ตองการปฏิบัติไดโดยตองทบทวนขอดี-ขอจํากัดอีก
ครั้ง ให 1 คะแนน
ไมสามารถบอกแนวทางที่ตองการปฏิบัติได ให 0 คะแนน

สมมติวาครูเปนพี่ขางบาน หนูจะทําอยางไรคะ หนูจะ บอกหรือแสดงไดตามที่ระบุในขอ 25 ทุกขั้นตอน ให 2 คะแนน
เริ่มจากการทําอะไรกอนคะ แลวยังไงตอไป ........... บอกหรือแสดงไดตามที่ระบุในขอ 25 บางขั้นตอน ให 1 คะแนน
บอกหรือแสดงไมได ให 0 คะแนน
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ทักษะการแกปญหา (ตอ)
25

การตรวจสอบผลลัพธกับผลที่ตองการ ผลเปนอยางไร เปนไปตามที่หนูคิดไวไหมคะ

บอกผลที่เกิดขึ้นและสิ่งที่คาดการณไวไดถูกตอง ให 2 คะแนน
บอกผลที่เกิดขึ้นไดแตตองชวยทบทวนสิ่งที่คาดการณไว ให 1 คะแนน
บอกผลที่เกิดขึ้นและสิ่งที่คาดการณไวไมได ให 0 คะแนน

26

การปรับเปลี่ยนการกระทําเมื่อ
ผลลัพธไมเปนไปตามจุดมุงหมาย

หนูจะทําอยางไรตอไปคะ

บอกแนวทางอื่นแตเปนแนวทางที่ตอบในขอ 22 ให 2 คะแนน
บอกแนวทางอื่นที่ไมใชแนวทางที่ตอบไวในขอ 22 ให 1 คะแนน
บอกแนวทางที่จะปฏิบัติไมได ให 0 คะแนน

27

การสรุปผลของการแกปญหา

ผลเปนอยางไร เปนไปตามที่หนูคิดไวไหมคะ

บอกผลที่เกิดขึ้นและสิ่งที่คาดการณไวไดถูกตอง ให 2 คะแนน
บอกผลที่เกิดขึ้นไดแตตองชวยทบทวนสิ่งที่คาดการณไว ให 1 คะแนน
บอกผลที่เกิดขึ้นและสิ่งที่คาดการณไวไมได ให 0 คะแนน

212

213
ขอ
ทักษะการสือ่ สาร

พฤติกรรม

การสังเกต
สังเกตการพูดและการฟง
ระหวางการทดสอบ

28

การแสดงความตั้งใจและกระตือรือรนที่จะฟงผูอื่น

29

การอดทนฟงผูพูดพูดจนจบโดยไมพูดสอดแทรกหรือรบกวน
ผูพูด
การถามคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่รับฟงอยางเหมาะสม
การสนทนาโตตอบเปนเรื่องราว
การแนะนําตนเอง มีคําขึ้นตน-ลงทาย
สังเกตพฤติกรรมการนําเสนอ
ผลงานในกิจกรรมประจําวัน

30
31
32

33
34
35
36

การบอกจุดประสงคของการนําเสนอ
การใชคําสุภาพ น้ําเสียงเหมาะสมไมตะโกน
การแสดงออกทางสีหนา ทาทาง นาสนใจและชวนติดตาม
การใชสื่อประกอบการนําเสนอ

การใหคะแนน
สามารถปฏิบัติไดดวยตนเองอยางดี ให 2 คะแนน
สามารถปฏิบัติไดดวยตนเองแตตองแนะนําเปนบางครั้ง ให 1 คะแนน
ไมสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง ให 0 คะแนน
เกณฑการใหคะแนนเหมือนขอ 28
เกณฑการใหคะแนนเหมือนขอ 28
เกณฑการใหคะแนนเหมือนขอ 28
สามารถปฏิบัติไดดวยตนเองอยางดี ให 2 คะแนน
สามารถปฏิบัติไดดวยตนเองแตตองแนะนําเปนบางครั้ง ให 1 คะแนน
ไมสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง ให 0 คะแนน
เกณฑการใหคะแนนเหมือนขอ 32
เกณฑการใหคะแนนเหมือนขอ 32
เกณฑการใหคะแนนเหมือนขอ 32
เกณฑการใหคะแนนเหมือนขอ 32
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ภาคผนวก ฉ
ตัวอยางแผนการสอนตามรูปแบบปกติ
แผนการจัดประสบการณ
หนวยวันปใหม
วันที่.........................................................
กิจกรรมเสริมประสบการณ
จุดประสงค
1. รูจักสนทนาและแสดงความคิดเห็นกับครูและเพื่อนได
2. รวมกิจกรรมไดดวยความสนใจ
3. แสดงขอคิดเห็นจากการสังเกตได
4. นับปากเปลา 1-30 ได
5. รูคาจํานวน 1-9
6. รูจักการปฏิบตั ิอยางมีสมั มาคาราวะ
7. รองเพลงและพูดคําคลองจองได
8. รวมกิจกรรมไดดวยความสนใจและสนุกสนาน
สาระการเรียนรู
1. สาระที่ควรรู
1.1 ความเปนมาของวันขึ้นปใหม
1.2 เพลง ไชโยปใหม สวัสดีปใหม ปใหม รําวงปใหม
1.3 คําคลองจอง ปใหม
1.4 นิทานเรื่อง ของขวัญวันปใหม
1.5 ประเพณีที่ปฏิบัติกันในวันขึ้นปใหม
1.6 การนับปากเปลา 1-30
1.7 คาจํานวน 1-9
1.8 การกลาวคําอวยพรในวันปใหม
1.9 การปฏิบตั ิตนเปนคนดี
2. ประสบการณสาํ คัญ
การสังเกต, การนับเพิ่มทีละหนึง่ จํานวน 1-30, คาจํานวน 1-9, การรองเพลง, การพูดคํา
คลองจอง, การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย
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ภาคผนวก ช
คูมือรูปแบบการเรียนการสอนเชิงประสบการณและการเรียนรูแบบรวมมือโดย
การรวมงานอยางรวมรูสึกระหวางผูปกครองและครูเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิต
สําหรับเด็กปฐมวัย
บทที่ 1
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ครูที่สนใจจะใชรูปแบบการเรียนการสอนนีค้ วรปฏิบัติดังนี้
1. การศึกษาเอกสารที่เกีย่ วของกับรูปแบบการสอน
1.1 ศึกษารูปแบบการสอน ครูที่สนใจจะใชรูปแบบการสอนเชิงประสบการณและการ
เรียนรูแบบรวมมือโดยการรวมงานอยางรวมรูสึกเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย ควร
ศึกษารูปแบบการสอนนี้อยางละเอียด เพือ่ ใหทราบถึงหลักการ จุดมุงหมาย กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน บทบาทครู บทบาทผูปกครอง บทบาทผูเรียน ตลอดจนการวัดและประเมินผล ทัง้ นี้
เพื่อใหสามารถนํารูปแบบนีไ้ ปใชไดอยางถูกตองและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
1.2 ศึกษาคูมอื การใชรูปแบบการสอน คูมือการใชรูปแบบการสอนเชิงประสบการณ
และการเรียนรูแ บบรวมมือโดยการรวมงานอยางรวมรูสึกเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตสําหรับเด็ก
ปฐมวัย เปนเอกสารแนะนําใหครูไดทราบถึงการเตรียมการสอนและการปฏิบัติตนในการสอน
เนื้อหาสาระในคูมือจะชวยใหครูที่จะใชรูปแบบการสอนนี้เกิดความเขาใจในการใชรูปแบบการสอน
มากขึ้น
1.3 ศึกษาการจัดกิจกรรมพัฒนาการรวมงานอยางรวมรูส ึกระหวางผูปกครอง
และครู การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการรวมงานอยางรวมรูสึกเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตสําหรับเด็ก
ปฐมวัย เปนเอกสารแนะนําใหครูไดทราบถึงการเตรียมการและการปฏิบัติตนในการรวมกิจกรรมกับ
ผูปกครอง เนือ้ หาสาระในคูม ือประกอบดวย จุดมุง หมาย ระยะเวลา ขั้นตอนการจัดกิจกรรม และ
ภาคผนวก ที่จะชวยใหครู มีการเตรียมการที่ดี และปฏิบัติตนในการรวมกิจกรรมกับผูปกครองตาม
ขั้นตอนอยางถูกตองเหมาะสม อันจะสงผลตอการปฏิบัติงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
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2. การจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ
สื่อ อุปกรณ สําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบงเปน 2 ประเภท คือ สื่อที่ใชการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผล
2.1 สื่อที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แผนการสอนแตละแผนจะกําหนด สื่อ อุปกรณที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไว
ใหแลว ครูควรศึกษาวาจะสือ่ แตละชนิดในขั้นตอนใด และใชอยางไร นอกจากนัน้ ยังควรทดลองใช
สื่อจนคลองกอนนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจริง โดยเฉพาะสือ่ อุปกรณที่ใชในการจัด
กิจกรรมศูนยการเรียน ครูจะตองเตรียมการลวงหนาอยางเหมาะสม อาจมีการปรับเปลี่ยนไดตาม
ความเหมาะสม การจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ ควรเตรียมไวใหเพียงพอกับการใชงาน เพือ่ ไมใหเกิด
ขอจํากัดที่อาจสงผลกระทบตอการเรียนรูของเด็กได
2.2 เครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผลเด็ก
2.2.1 แบบวัดทักษะชีวิต เปนแบบวัดความสามารถดานการตัดสินใจ การ
แกปญหา การสื่อสารและการจัดการกับอารมณตามระดับพัฒนาการของเด็กวัย 4 ขวบ
ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 27 ขอประเมินจากการตอบขอคําถามและการเลือกรูปภาพสีหนา
ทาทางการแสดงอารมณ สวนการสื่อสาร ประเมินจากการสนทนาขณะตอบขอคําถามและการ
สังเกตการทํากิจกรรมในหองเรียน อีก 9 ขอ แบบวัดเปนแบบสอบดวยการถามคําถามใหเด็กตอบ
โดยครูจะสมมติสถานการณซึ่งรายละเอียดของการถามคําถามและการดําเนินการสอบ ครูควร
ศึกษาจากคูมอื แบบวัดทักษะชีวิตอยางละเอียด โดยเฉพาะเกณฑการใหคะแนนแตละขอคําถาม ซึง่
ครูควรบันทึกคําตอบของเด็กอยางละเอียดเพื่อการประเมินคาคะแนนอยางถูกตอง
สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งของการใชแบบวัดทักษะชีวิต คือ การเตรียมสิง่ ของหรือ
ของที่นาํ มาใหเด็กเลือก ควรเปนสิ่งของที่อยูในชีวิตประจําวันของเด็ก เด็กหญิงและเด็กชายมีโอกาส
ในการเลือกเทาๆ กัน ซึง่ ในการทดสอบนี้ผวู ิจัยเลือกใช หนังสือนิทาน ตุก ตาหมี ตุกตาหมู รถ และ
เครื่องบิน โดยของเลนทั้ง 5 ชนิดจะมีอีกชุดหนึง่ ที่เหมือนกัน แตมีตําหนิ ไดแก หนังสือนิทานทีม่ รี อย
ฉีกขาด ตุกตามีรอยปะ รถไมมีลอ และเครื่องบินไมมีใบพัด
2.2.2 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมเด็ก
เปนการอธิบายพฤติกรรมเด็กโดยมีวัตถุประสงคเพื่อบอกวาเกิดอะไรขึ้น เมื่อไร ที่
ไหน และอาจมีการแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม
3. การดําเนินการใชรูปแบบ
เมื่อครูไดศึกษาเอกสารและจัดเตรียมอุปกรณที่จําเปนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แลว ควรทราบแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมการใชรูปแบบการเรียนการสอนอยางละเอียด
ระยะเวลาการดําเนินกิจกรรมตามรูปแบบผูใชสามารถปรับใหเหมาะสมกับสภาพกลุม สมาชิกผูรว ม
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โครงการ โดยเฉพาะการกําหนดชวงเวลาการเตรียมการหรือการสรางกลุมของผูปกครองและครู ซึ่ง
ขึ้นอยูกับระดับความสัมพันธของครูและผูปกครองที่มีอยูเดิม และการใชแบบวัดความรวมรูสึกจะ
เปนขอมูลพืน้ ฐานสําคัญในการออกแบบการดําเนินกิจกรรมตามรูปแบบไดสอดคลอง เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น ในทีน่ ี้จงึ เสนอระยะเวลา และกิจกรรมเปนแนวทางไวดังนี้
การเตรียมการกอน
ปฏิบัติการสอน

การเยี่ยมบาน

การประชุมกลุมครั้งที่ 1-4
สัปดาหที่ 1, 4, 8, 9

Pre-test (เด็ก)
สัปดาหที่ 8-9

การปฏิบัติการสอน

การเยี่ยมบาน

1. การประชุมกลุมครั้งที่ 5-9
สัปดาหที่ 13,17,21,25, 29
2. การสอนของครูและ
ผูปกครอง
สัปดาหที่ 10-29
3. ผูปกครองอาสาสมัคร
สัปดาหที่ 10-29

การสรางกลุมของครูและผูปกครอง
จุดประสงค 1) เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของโครงการ
2) เพื่อหาอาสาสมัครเขารวมโครงการ 3) เพื่อประเมินความ
รวมรูสึกกอนการทดลอง 4) เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานของ
สมาชิกในโครงการ 5) เพื่อใหความรูเรื่องทักษะชีวิตเด็ก
ปฐมวัย 6) เพื่อพัฒนาความสามารถในการรวมรูสึก 7) เพื่อ
กําหนดปฏิทินการทํางานรวมกัน
กิจกรรม
1. การทําแบบประเมิน
2. การอภิปราย
3. การศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ 4.การเลาประสบการณชีวิต
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรวมรูสึก 6. การสะทอนความคิด
7. การเยี่ยมบาน
การปฏิบัติการของครูและผูปกครอง
จุดประสงค
1. เพื่อเลือกหนวยการสอน
2. เพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรมตลอดภาคเรียน
3. เพื่อหาแหลงเรียนรูสําหรับเด็กในหนวยการสอนตางๆ
4. เพื่อปฏิบัติงานการสอน
5. เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1. การเลาประสบการณชีวิต
2. การอภิปราย
3. การรวมกันตัดสินใจ
4. การสะทอนความคิด
5. การสงสารสัมพันธผูปกครอง 6. การเยี่ยมบาน
7. ผูปกครองอาสาสมัคร

Post-test (เด็ก)
สัปดาหที่ 30

การประเมินผลการ
สอน
การประชุมกลุมครั้งที่ 10
สัปดาหที่ 30

แผนภูมิที่ 1

การประเมินผลการปฏิบัติ
จุดประสงค
1. สรุปการดําเนินงานตลอดโครงการ
2. ประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
กิจกรรม
1. การเลาประสบการณชีวิต
2. การสะทอนความคิด
3. การทําแบบประเมิน

ระยะเวลาและกิจกรรมการใชรูปแบบ
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อธิบายรายละเอียดกิจกรรมการใชรูปแบบการเรียนการสอนอธิบายไดดังตารางตอไปนี้
ขั้นตอน / การประชุม
การสรางกลุม ของครูและ
ผูปกครอง
(การประชุมครั้งที่ 1-4
สัปดาหที่ 1,4,8,9)

จุดประสงค
1) เพื่อชี้แจง
วัตถุประสงคของ
โครงการ
2) เพื่อหาอาสาสมัคร
เขารวมโครงการ
3) เพื่อประเมินความ
รวมรูสึกกอนการ
ทดลอง
4) เพื่อศึกษาขอมูล
พื้นฐานของสมาชิกใน
โครงการ
5) เพื่อศึกษาขอมูล
เกี่ยวกับทักษะชีวิต
เด็กปฐมวัย
6) เพื่อพัฒนาความ
รวมรูสึก

กิจกรรม
ประชุมครั้งที่ 1
1. การชี้แจงวัตถุประสงคของการสรางกลุม
2. การทําแบบวัดความรวมรูส ึก

3. การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค และทักษะชีวิต
4. การเลาประสบการณชีวิต

บทบาทผูปกครอง

บทบาทครู

1. ชี้แจงวัตถุประสงค
1. รับฟงและ
พิจารณาตัดสินใจ
2. ทําแบบวัดความ 2. อธิบาย / ชวยเหลือ
การทําแบบวัดความ
รวมรูสึก
รวมรูสึก
3. เตรียมขอมูลที่
3. รวมกิจกรรม
การศึกษาขอมูลที่ เกี่ยวของ ดําเนินการ
อภิปราย
เกี่ยวของ
4. เลาประวัติ ชื่อ
อายุ อาชีพ ความ
ชํานาญ ความ
คาดหวังในการรวม
กิจกรรม

4. เลาประวัติ ชื่อ
อายุ อาชีพ ความ
ชํานาญ ความ
คาดหวังในการรวม
กิจกรรม
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ขั้นตอน / การประชุม

จุดประสงค
กิจกรรม
7) เพื่อกําหนดปฏิทิน 5. การพัฒนาความรวมรูสึก
การทํางานรวมกัน

6.. การเยีย่ มบาน

บทบาทผูปกครอง
5. ฟง ถามคําถาม
อภิปรายขอคิดเห็น
แสดงบทบาทสมมติ
สรุปความคิด
ความรูสึก และ
ขอคิดที่จะนําไป
ประยุกตใช
6. กําหนดวัด
นัดหมายกับครู

บทบาทครู
5. เลาเรื่อง “ลูกทิง้
แม” ตอบคําถาม
ดําเนินการอภิปราย

6. เยีย่ มบานตามวัน
เวลาที่นัดหมายไว

ประชุมครั้งที่ 2
1. การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ 1. รวมกิจกรรม
ชีวิตดวยวิถีชวี ติ ประจําวัน
การศึกษาขอมูล
2. การเลาประสบการณชีวิต

1. เตรียมขอมูล
ประสานงานกับ
วิทยากร
2. แลกเปลี่ยน
2. แลกเปลี่ยน
ประสบการณในวัย ประสบการณในวัย
เด็กเกี่ยวกับการสอน
เด็กเกี่ยวกับการ
สอนของพอแมและ ของพอแมและครู
ครู
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ขั้นตอน / การประชุม

จุดประสงค

กิจกรรม
3. การพัฒนาความรวมรูสึก

4. การเยี่ยมบาน
ประชุมครั้งที่ 3
1. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับหลักการเรียนรูเชิง
ประสบการณและการเรียนรูแ บบรวมมือ
2. การเลาประสบการณชีวิต

บทบาทผูปกครอง
3. ฟง ถามคําถาม
อภิปรายขอคิดเห็น
แสดงบทบาทสมมติ
สรุปความคิด
ความรูสึก และ
ขอคิดที่จะนําไป
ประยุกตใช
4. กําหนดวัด
นัดหมายกับครู

บทบาทครู
3. เลาเรื่อง “ทําไมไม
เขาใจครูบาง” ตอบ
คําถาม ดําเนินการ
อภิปราย

1. รวมกิจกรรม
การศึกษาขอมูลที่
เกี่ยวของ
2. แลกเปลี่ยน
ประสบการณในวัย
เด็กเกี่ยวกับการ
สอนของพอแมและ
ครู

1. เตรียมขอมูลที่
เกี่ยวของ ดําเนินการ
อภิปราย
2. แลกเปลี่ยน
ประสบการณในวัย
เด็กเกี่ยวกับการสอน
ของพอแมและครู

4. เยี่ยมบานตามวัน
เวลาที่นัดหมายไว
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ขั้นตอน / การประชุม

จุดประสงค

กิจกรรม
3. การพัฒนาความรวมรูสึก

บทบาทผูปกครอง
3. ฟง ถามคําถาม
อภิปรายขอคิดเห็น
แสดงบทบาทสมมติ
สรุปความคิด
ความรูสึก และ
ขอคิดที่จะนําไป
ประยุกตใช

บทบาทครู
3. เลาเรื่อง “นีห่ รือ
ทางเดินของแม”
ตอบคําถาม
ดําเนินการอภิปราย

4. การเยี่ยมบาน

4. กําหนดวัด นัด
หมายกับครู

4. เยี่ยมบานตามวัน
เวลาที่นัดหมายไว

ประชุมครั้งที่ 4
การหาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การกําหนด แสดงความคิดเห็น
หนวยการสอนตลอดภาคเรียน และ กําหนด รวมกันตัดสินใจ
กิจกรรม กําหนดแหลงเรียนรู

แสดงความคิดเห็น
รวมกันตัดสินใจ

วัดทักษะชีวติ เด็กกอนการปฏิบัติการของครูและผูป กครอง (สัปดาหที่ 8-9)
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ขั้นตอน / การประชุม
การปฏิบัติการของครูและ
ผูปกครอง
(การประชุมกลุมครั้งที่ 5-9
สัปดาหที่ 13,17,21,25, 29
การสอนของครูและผูปกครอง
สัปดาหที่ 10-29)

จุดประสงค
1. เพื่อเลือกหนวย
การสอน
2. เพื่อหาแนวทางใน
การจัดกิจกรรมตลอด
ภาคเรียน
3. เพื่อหาแหลงเรียนรู
สําหรับเด็กในหนวย
การสอนตางๆ
4. เพื่อปฏิบัติงาน
สอน
5. เพื่อติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน

กิจกรรม
ประชุมครั้งที่ 5-9
1. การหาแนวทางปฏิบัติเกีย่ วกับ การ
กําหนดกิจกรรม กําหนดแหลงเรียนรู ครั้งละ
4 สัปดาห
2. การเลาประสบการณชีวิต

3. การสงสารสัมพันธผูปกครอง

4. ผูปกครองอาสาสมัคร

5. การเยี่ยมบาน

บทบาทผูปกครอง

บทบาทครู

1. แสดงความ
คิดเห็น
รวมกันตัดสินใจ
2. แลกเปลี่ยน
ประสบการณการ
ปฏิบัติของตนเองที่
บาน
3. ศึกษาเอกสาร
และปฏิบัติกิจกรรม
การสอน
4. อาสาสมัครเปน
ผูชวยครูใน
หองเรียน และรวม
กิจกรรมกับเด็กใน
ขั้นตอนตางๆ
5. กําหนดวัด นัด
หมายกับครู

1. แสดงความคิดเห็น
รวมกันตัดสินใจ
2. แลกเปลี่ยน
ประสบการณการ
ปฏิบัติของตนเองที่
โรงเรียน
3. จัดทําเอกสารสาร
สัมพันธรายสัปดาห
4. ประสานงานกับ
ผูปกครองที่ตกลงนัด
หมายกันไวจากการ
ประชุมกลุม
5. เยี่ยมบานตามวัน
เวลาที่นัดหมายไว
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ขั้นตอน / การประชุม

จุดประสงค
กิจกรรม
บทบาทผูปกครอง
การปฏิบัติการสอนของครูที่โรงเรียนและผูปกครองที่บาน (สัปดาหที่ 10-29)
การสอน ดําเนินกิจกรรม 5 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1 การเตรียมการกอนรับ
ประสบการณ
เปนการใชเพลง เกม คําถาม คําคลองจอง
กระตุนความสนใจเด็กสํารวจตรวจสอบ
พรอมทัง้ ใหความรูพนื้ ฐานเกีย่ วกับเรื่องที่จะ
เรียนรูดวยคําถาม และมอบหมายงาน ฝก
การใชทกั ษะชีวิตดานการตัดสินใจ และการ
แกปญหา

เปนพีเ่ ลี้ยงประจํา
กลุม สรุปเปาหมาย
คําถาม และหนาที่
ของแตละกลุม
เตรียมวัสดุอุปกรณ

บทบาทครู

ประสานงานกับ
ผูปกครอง กําหนด
ขนาดและจํานวน
กลุม อธิบายงาน
แนะนําเด็กในการ
ตัดสินใจเลือกหัวขอ
โดยการใชคําถาม
บันทึกการตัดสินใจ
เลือกของเด็ก และ
ปญหาหรือคําถามที่
เด็กสงสัย
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ขั้นตอน / การประชุม

จุดประสงค

กิจกรรม
ขั้นที่ 2 การรับประสบการณ
รับประสบการณผานการเรียนรูในแหลง
ชุมชน โดยใชกระบวนการกลุม สงเสริม
ทักษะการสื่อสารและอารมณ

บทบาทผูปกครอง
แนะแนวทาง
อํานวยความ
สะดวกในการหา
คําตอบของเด็ก
สังเกต คนหาความ
ตั้งใจและความ
สนใจของเด็ก
รับฟงและสงเสริม
ใหเด็กคิดและทําสิง่
ตาง ๆ ดวยตนเอง
สังเกตการรวม
กิจกรรมของเด็ก

บทบาทครู
แนะแนวทาง อํานวย
ความสะดวกในการ
หาคําตอบของเด็ก
สังเกต คนหาความ
ตั้งใจและความสนใจ
ของเด็ก
รับฟงและสงเสริมให
เด็กคิดและทําสิ่งตาง
ๆ ดวยตนเอง
สังเกตการรวม
กิจกรรมของเด็ก
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ขั้นตอน / การประชุม

จุดประสงค

กิจกรรม
ขั้นที่ 3 การทบทวนความคิด
เพื่อตรวจสอบผลการตัดสินใจ และการ
แกปญหาของตนเองและกลุม

บทบาทผูปกครอง
บทบาทครู
ใชคําถามเพื่อชวย เปนทีป่ รึกษาและ
เด็กทบทวน
แนะนําในการเตรียม
ประสบการณ
นําเสนอ
ใหโอกาสเด็กไดคิด
และพูดหรือ
แสดงออก
แสดงรูปถายจาก
การทํากิจกรรมของ
เด็กๆ ขั้นที่ 1-2
สังเกตการสนทนา
โตตอบ และการ
ประเมินของเด็ก

ขั้นที่ 4 การสรุปขอความรู
เปนการสรุปทัง้ ทักษะกระบวนการและ
ความรู

สนทนากับเด็กเพื่อ
ทบทวน
ประสบการณ
ใชคําถามเพื่อหา
ขอสรุป
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ขั้นตอน / การประชุม

การประเมินผลการปฏิบตั ิ
(การประชุมกลุมครั้งที่ 10
สัปดาหที่ 30)

จุดประสงค

กิจกรรม
ขั้นที่ 5 การประยุกตใช
เปนการนําไปใชในชีวิตประจําวันทัง้ ทีบ่ าน
และโรงเรียน โดยที่โรงเรียนเปนการจัด
กิจกรรมศูนยการเรียน 4 กิจกรรมที่เนน
ทักษะชีวิตดานการตัดสินใจ การแกปญหา
การสื่อสาร และการจัดการกับอารมณ

1. สรุปการ
1. การเลาประสบการณชีวิต
2. การสะทอนความคิด
ดําเนินงานตลอด
3. การประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการ
2. สรุปความพึงพอใน
ผูเขารวมโครงการ

บทบาทผูปกครอง
จัดกิจกรรมศูนยการ
เรียน
สังเกตการปฏิบัติ
กิจกรรมของเด็ก
สังเกตการนํา
ขอสรุปจากการทํา
กิจกรรมไปปฏิบัติ
1. แลกเปลี่ยน
ประสบการณการ
ปฏิบัติของตนเองที่
บาน
2. แสดงความ
คิดเห็น

บทบาทครู
เปนผูชวยครูในการ
จัดกิจกรรม
ชวยครูเตรียมวัสดุ
อุปกรณ
นําขอสรุปจากการทํา
กิจกรรมไปปฏิบัติที่
บาน
1. แลกเปลี่ยน
ประสบการณการ
ปฏิบัติของตนเองที่
โรงเรียน
2. แสดงความคิดเห็น
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