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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางกิจกรรมและรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะที่เปน
พลังปญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยผานกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมของครู
และศึกษาผลการใชกิจกรรมและรูปแบบดังกลาว การศึกษาวิจัยใชวิธีการทั้งเชิงปริมาณและ   
เชิงคุณภาพ ประชากรที่ศึกษาประกอบดวย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 แบงเปนกลุมทดลอง 2 กลุม 
กลุมควบคุม 2 กลุม จากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่อยูในเขตเมืองจํานวน 1 โรงเรียน
และอยูในเขตชานเมืองจํานวน 1 โรงเรียน ครูที่สอนวิชาแกน 5 กลุมสาระการเรียนรูจากแตละ
โรงเรียน รวมจํานวนนักเรียน 155 คน ครูจํานวน 10 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก                  
แบบวัดพลังปญญาของนักเรียน แบบสอบถามครู และแบบสัมภาษณครู การวิเคราะหขอมูลใช 
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนรวมแบบสองทาง และการวิเคราะหเน้ือหา 
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วิจารณญาณ การคิดแกปญหา ความเอื้ออาทร ความสุขใจ และการบริโภคดวยปญญา)                      
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2. ผลของการใชกิจกรรมและรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะที่เปนพลังปญญาของ
นักเรียนไดผลเปนที่นาพึงพอใจทั้งในโรงเรียนเขตเมืองและเขตชานเมือง คะแนนพลังปญญา
ของนักเรียน ในภาพรวมสูงขึ้นกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
พบวามีการคิดวิจารณญาณเพียงองคประกอบเดียวที่กลุมทดลองมีคะแนนสูงกวากลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ผลที่เกิดกับครู พบวาครูมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียน             
การสอน การเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของครู และมุมมองที่ครูมีตอนักเรียนในทางที่ดีขึ้น 
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The purpose of this study were to construct and develop teaching strategies and 

activities appropriate to enhancing intelligence faculties of the sixth graders by using the 
PAR technique and to investigate the results from applying such strategies and 
activities in the classroom. The research methodology was based on both quantitative 
and qualitative approaches. The population of the study consisted of 2 experimental 
groups and 2 control groups of the sixth graders from the municipal schools : one from 
the urban district and the other suburban, and 5 teachers who were teaching core 
course from each school. The subjects were 155 students and 10 teachers in total.    
The research instruments were Intelligence Faculties Test, the questionnaires for 
teacher and interview form for teacher. The data analysis was based on the application 
of the means, standard deviations, and 2-way MANCOVA together with qualitative analysis. 

The findings can be summarized as follows: 
1. The strategies and activities for enhancing 5 intelligence faculties (critical 

thinking, problem-solving, right consumption, subjective well-being, and prosocial) of the 
students consisted of 21 techniques 

2. The effects of using the strategies and activities for enhancing intelligence 
faculties of the students were satisfactory both at the school in urban and suburban. 
The students’ intelligence total scores were improved at .05. It was found that there was 
a significant difference only in the critical thinking component between the control 
groups and the experimental groups at .05. 

3. As for the teachers, it was found that there were positive changes in teaching 
strategies and activities management, personality, and their perception towards students. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

โลกปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอยางรวดเร็ว  การศึกษาจําเปนตองมีการปรับตัว           
หรือปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อรองรับตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก  การมุงพัฒนาคนใหมีคุณภาพ                  
“คิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน” มีการเรียนรูตลอดชีวิต  มีวิธีคิดอยางมีเหตุผลและมีคุณธรรม จริยธรรม  
จึงปรากฏเปนแนวคิดที่สําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับแกไข พ.ศ. 2545) ไดกําหนดแนวทาง   
การจัดการศึกษาไวชัดเจนวา ตองเนนการฝกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการเผชิญสถานการณ
และประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา  ความสามารถทางการคิดจะชวยใหผูเรียน  
ซ่ึงเปนเยาวชนของชาติสามารถแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนเครื่องมือสําหรับการเรียนรู
อยางตอเน่ืองไดดวยตนเอง  การคิดจึงมีความสําคัญและจําเปนโดยเฉพาะการคิดขั้นสูง เชน       
การคิดวิจารณญาณเปนการคิดที่จําเปนอยางยิ่งในยุคสังคมสารสนเทศที่เต็มไปดวยขอมูลขาวสาร  
การคิดวิจารณญาณจะชวยใหผูเรียนมีการคิดไตรตรอง  คิดอยางมีเหตุมีผล  สามารถแกปญหาได
อยางมีประสิทธิภาพ  มีหลักในการเลือกรับและใชประโยชนจากขอมูลขาวสาร ทําใหรูจักการบริโภค
ดวยปญญา กาวทันเทคโนโลยีสมัยใหม และสามารถบูรณาการความรูใหม ๆ เพ่ือให  กาวไปสูสังคม
การแขงขันอยางม่ันใจ  รูเทาทัน และปรับตัวไดอยางเหมาะสม 

การฝกใหเยาวชนรูจักคิดหรือการพัฒนาทักษะการคิดทั้งในดานการคิดวิจารณญาณและ
การคิดแกปญหาน้ันควรจะไดเริ่มฝกตั้งแตในวัยเยาว คือตั้งแตเร่ิมเรียนรูก็วาไดและควรฝก               
อยางตอเน่ือง  เพราะจะชวยในการพัฒนาศักยภาพทางการคิดของเด็กใหกาวหนาสูงสุด            
และเนื่องจากเยาวชนเองไดใชเวลาสวนใหญอยูในโรงเรียน โดยมีครูทําหนาที่อบรมดูแล  สั่งสอน   
ไปพรอม ๆ กับการใหวิชาความรู  ครูจึงถือเปนบุคคลสําคัญที่จะมีสวนชวยในการพัฒนาเยาวชน
โดยเฉพาะการพัฒนาการใชกระบวนการคิดหรือพลังปญญาใหแกเยาวชนไดเปนอยางดี           
ทั้งน้ี   ในการสรางสังคมไทยใหเขมแข็งและมีดุลยภาพ นอกจากจะสรางสังคมแหงภูมิปญญาใหมีคน
ที่คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปนแลว สังคมที่มีคุณภาพยังตองประกอบดวยคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม
ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขและเปนสังคมที่มีความเอ้ืออาทรตอกัน 
ดังน้ัน  ในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับแกไข พ.ศ. 
2545)  จึงตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ อีกทั้งใหมีความรู          
คูคุณธรรมและมีลักษณะที่พึงประสงค น่ันคือ การเปนคนดี คนเกงและคนมีความสุข 
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สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ไดดําเนินงานโครงการวิจัย
เรื่องการวิจัยแบบมีสวนรวมของครูในการพัฒนาพลังปญญาของเยาวชนไทยขึ้นในปการศึกษา 2548  
ซ่ึงคําวา “พลังปญญา” ในงานวิจัยน้ีหมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงคของเยาวชนที่เปนแกนสําคัญ 
ซ่ึงจะสามารถทําใหเยาวชนดํารงตนไดอยางมีปญญาในสังคมปจจุบันที่มีการหลั่งไหลของขอมูล            
ทุกประเภทและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การดํารงตนในสังคมที่ตองคํานึงถึงผูอ่ืน  ในขณะเดียวกัน
ตนเองก็ตองมีความสุขดวย  ดังน้ันพลังปญญาจึงประกอบดวยคุณลักษณะ 5 องคประกอบ         
คือ (1) การคิดวิจารณญาณ (2) การคิดแกปญหา (3) ความเอื้ออาทร (4) ความสุขใจ และ (5)    
การบริโภคดวยปญญา  กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะดานพลังปญญาของเยาวชนจําเปนตอง
กระทําอยางตอเน่ืองดวยวิธีการที่เชื่อถือไดจึงจะไดผลดี  ทั้งน้ีโดยมีครูเปนผูที่มีสวนรวมอยางสําคัญ
ในกระบวนการพัฒนา 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือสรางกิจกรรมและรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะที่เปนพลังปญญาของนักเรียน   

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยผานกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมของครู 
2. เพ่ือศึกษาผลการใชกิจกรรมและรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะที่เปนพลังปญญา    

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. การวิจัยน้ีศึกษากับกลุมประชากรที่เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และครูผูสอน  

5 กลุมสาระการเรียนรูไดแก  ภาษาไทย  ภาษาตางประเทศ คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ            
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

2. ตัวแปรที่ศึกษาไดแก 
     2.1 ตัวแปรตนคือ วิธีการพัฒนาพลังปญญาของนักเรียนแบบมีสวนรวมของคร ู
     2.2 ตัวแปรตามคือ พลังปญญา 
3. พ้ืนที่ในการศึกษาไดแก  โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่อยูในเขตเมืองจํานวน 1 โรง 

คือ โรงเรียนสามเสนนอก และเขตชานเมืองจํานวน 1 โรง คือ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง            
รวมเปนจํานวน 2 โรง 

4. ระยะเวลาที่วิจัย คือ ในชวงภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 
 

นิยามปฏิบัติการของตัวแปร 
1. พลังปญญา หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงคของเยาวชนที่เปนแกนสําคัญ ซ่ึงจะ

สามารถทําใหเยาวชนดํารงตนไดอยางมีปญญาในสังคมปจจุบันที่มีการหลั่งไหลของขอมูล          
ทุกประเภท และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  และการดํารงตนในสังคมก็ตองคํานึงถึงผู อ่ืน                     
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ในขณะเดียวกันตนเองก็ตองมีความสุขดวย  พลังปญญาจึงประกอบดวยคุณลักษณะ 5 องคประกอบ 
คือ ความสามารถในการคิดวิจารณญาณ การคิดแกปญหา ความเอื้ออาทร ความสุขใจและการ
บริโภคดวยปญญา    

 
1.1.  การคิดวิจารณญาณ หมายถึง การคิดอยางมีเหตุผลและไตรตรอง เพ่ือนําไปสู                

การตัดสินใจที่จะเชื่อหรือจะลงมือปฏิบัติการที่บุคคลจะคิดอยางมีเหตุผลและไตรตรองนั้น                   
จะประกอบดวยความสามารถ 4 ประการ คือ (1) ความสามารถในพิจารณาความนาเชื่อถือ               
ของแหลงขอมูลและการสังเกต (2) ความสามารถในการนิรนัย (3) ความสามารถในการอุปนัย และ 
(4) ความสามารถในการระบุขอตกลงเบื้องตน ในการวัดความสามารถในการคิดวิจารณญาณ       
ใชแบบทดสอบจากโครงการวิจัยยอยที่ 1 เร่ืองการศึกษาชีวิตและปจจัยดานการถายทอดทางสังคม
ของพลังปญญาของเยาวชนไทยในกรุงเทพมหานคร โดยจะวัดความสามารถ 4 ประการดังกลาวคือ  

1.1.1 ความสามารถในการพิจารณาความนาเชื่อถือของแหลงขอมูลและ                  
การสังเกต คือ ความสามารถในการพิจารณาความถูกตองของขอมูล ความเปนไปไดของขอความที่
รายงานจาก การสังเกตของบุคคลตางๆที่เกี่ยวของกับสถานการณ  ความสามารถในการพิจารณา
ความนาเชื่อถือของแหลงขอมูลน้ีวัดโดยใชขอคําถามที่เปนขอความรายงานหรือคําพูดจาก 2 แหลง 
และใหผูตอบพิจารณาตัดสินวารายงานหรือคําพูดใดมีความนาเชื่อถือมากกวากัน หรือพอๆกัน             
ขอคําถามมีจํานวน 6 ขอ 

1.1.2 ความสามารถในการนิรนัย คือ ความสามารถในการหาขอสรุปใน
สถานการณเฉพาะจากประโยคหลักที่กําหนดให  ความสามารถในการนิรนัยวัดโดยใชคําถามเปนขอความ
หลักในเชิงเหตุผล 2-3 ขอความ  แลวใหผูตอบเลือกขอสรุปจากขอความหลักที่กําหนดให  ขอคําถาม                  
มีจํานวน 4 ขอ 

1.1.3 ความสามารถในการอุปนัย คือ ความสามารถในการตัดสินไดวา 
ขอเท็จจริงใดสนับสนุน หรือคัดคาน หรือไมเกี่ยวของกับขอสรุปที่คาดคะเนไว  ความสามารถในการ
อุปนัยวัดโดยใชคําถามที่เปนสถานการณที่บุคคลตั้งขอสังเกต เปนการคาดคะเนเหตุการณไวแลว                 
ใหผูตอบพิจารณาตัดสินวา ขอเท็จจริงที่กําหนดให สนับสนุน คัดคาน หรือ ไมเกี่ยวของกับขอสังเกตนั้น  
ขอคําถามมีจํานวน 9 ขอ 

1.1.4 ความสามารถในการระบุขอตกลงเบื้องตน คือ ความสามารถในการระบุได
วาขอความใดเปนขอตกลงเบื้องตน ซ่ึงจําเปนตองมีกอนขอความหลักที่กําหนดใหเพ่ือทําใหการลงสรุป            
มีความถูกตองตามหลักนิรนัย  ความสามารถในการนิรนัยวัดโดยคําถามที่เปนสถานการณที่มี
ความสัมพันธกัน แลวใหผูตอบพิจารณาตัดสินวา ขอความของตัวเลือกใดเปนขอความจําเปนที่ตอง
เกิดขึ้นกอน เพ่ือใหสถานการณน้ันมีความสมเหตุสมผล ขอคําถามมีจํานวน 10 ขอ 
              ขอคําถามที่ใชวัดการคิดวิจารณญาณ มีจํานวนทั้งสิ้น 29 ขอ แตละขอมีคําตอบ
ใหเลือก 4 คําตอบ และมีคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว  คําตอบที่ถูกจะได 1 คะแนน และ
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คําตอบที่ผิดได 0 คะแนน พิสัยของคะแนนตั้งแต 0-29 คะแนน  ผูที่ไดคะแนนมากกวาแสดงวามีการ
คิดวิจารณญาณสูงกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวา  
  

1.2 . การคิดแกปญหา คือ กระบวนการคิดเพื่อหาคําตอบที่เหมาะสมกับปญหาน้ันๆ  
การคิดแกปญหาประกอบดวยขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ  

             1.2.1 ขั้นระบุปญหา  เปนความสามารถในการบอกไดวาปญหาของสถานการณคืออะไร   
1.2.2 ขั้นวิเคราะหปญหา เปนความสามารถในการระบุสาเหตุที่เปนไปไดที่ทํา

ใหเกิดปญหาโดยพิจารณาจากขอเท็จจริงตางๆ 
1.2.3 ขั้นกําหนดวิธีการแกปญหา เปนความสามารถในการวางแผน หรือเสนอ

แนวทางแกปญหาที่ตรงกับสาเหตุของปญหาไดอยางเหมาะสม 
1.2.4 ขั้นตรวจสอบผลลัพธ  เปนความสามารถในการอธิบายไดวาผลที่เกิดขึ้น

จากการกําหนดวิธีแกปญหาสอดคลองกับปญหาที่ระบุไวหรือไม หรือผลที่ไดจะเปนอยางไร 
             การคิดแกปญหาวัดโดยใชแบบทดสอบที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 20 ขอ            

โดยกําหนดสถานการณขึ้น แลวใหผูตอบตอบคําถาม 4 ขอ คือ 1) ปญหาของสถานการณน้ีคืออะไร                     
2) อะไรคือสาเหตุของปญหานี้ 3) จะมีวิธีแกปญหาสถานการณน้ีอยางไร และ 4) ผลที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นจากวิธีแกปญหานาจะเปนอยางไร  แตละคําถามมีคําตอบใหเลือก 4 คําตอบ แตมีคําตอบที่
ถูกตองเพียงคําตอบเดียว  พิสัยของคะแนนตั้งแต 0 - 20 คะแนน ผูที่ไดคะแนนมากกวาแสดงวา               
มีการคิดแกปญหาถูกตองมากกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวา  

  
1.3 . ความเอื้ออาทร หมายถึง ความชวยเหลือที่ผูอุปการะชวยเหลือแกบุคคลอื่น โดย

ไมไดหวังรางวัลจากแหลงภายนอกสําหรับการชวยเหลือน้ัน  ในงานวิจัยน้ีศึกษาความเอื้ออาทรของ
เยาวชนที่เปนการชวยเหลือผูอ่ืนทางกาย ทางจิตใจ และทางวัตถุสิ่งของเทาที่เยาวชนพึงชวยไดใน       
บริบทครอบครัว โรงเรียน และสังคมในบางโอกาส  ความเอื้ออาทรวัดโดยแบบสอบถามที่
ผูวิจัยสรางขึ้น เปนขอคําถามที่ใหเยาวชนรายงานตนเกี่ยวกับตนเอง เรื่องพฤติกรรมความ
ชวยเหลือของนักเรียน เปนแบบมาตรวัดประเมินคา (Rating scale) 6 ระดับ ตั้งแต จริงที่สุด จริง 
คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง และไมจริงเลย จํานวน 13 ขอ คะแนนขอทางบวกจะใหคะแนนจาก      
6 ถึง 1 คะแนน ขอทางลบจะใหคะแนนกลับกัน พิสัยของคะแนนตั้งแต 13 - 78 คะแนน ผูที่ไดคะแนน
มากกวาแสดงวามีความเอ้ืออาทรสูงกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวา คาความเชื่อม่ันแบบความคงที่ภายในเปนคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ 0.80          

                
1.4. ความสุขใจ  หมายถึงความพึงพอใจในชีวิตของเยาวชน ซ่ึงไดจากการประเมิน

ตนเองในเรื่องที่สําคัญๆ สําหรับเยาวชน ซ่ึงไดแก เร่ืองครอบครัว โรงเรียนและเพื่อน และตนเอง 
ความสุขใจวัดโดยแบบสอบถามที่คณะผูวิจัยปรับปรุงมาจากแบบวัดความพึงพอใจในชีวิตหลายมิติ
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ของนักเรียน (Multidimensional Student’s Life Satisfaction Scale) ของฮูบเนอร (Huebner, 
2001) เปนแบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินคา 6 ระดับ ตั้งแต จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง 
ไมจริง และไมจริงเลย จํานวน 26 ขอ คะแนนขอทางบวกที่ตอบจริงที่สุดจะใหจาก 6 คะแนน ไปจนถึง                
1 คะแนน สําหรับขอทางลบจะใหคะแนนกลับกัน พิสัยของคะแนนตั้งแต 26-156 คะแนน  ผูที่ได
คะแนนมากกวาแสดงวามีความสุขใจสูงกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวา คาความเชื่อม่ันแบบความคงที่
ภายในเปนคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ 0.87  

 
1.5. การบริโภคดวยปญญา หมายถึง พฤติกรรมการเลือกรับหรือใชสิ่งของ เงิน เวลา 

และทรัพยากร โดยผานการคิดวิจารณญาณ เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  การบริโภคดวยปญญา             
วัดโดยใชแบบสอบถามที่ผูวิ จัยปรับปรุงมาจากแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคดวยปญญาของ                     
ผจงจิต อินทสุวรรณ และคณะ (2547) ซ่ึงเปนแบบมาตรวัดประเมินคา 6 ระดับ ตั้งแตจริงที่สุด จริง 
คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย จํานวน 27 ขอ คะแนนขอทางบวกที่ตอบจริงที่สุด            
จะใหจาก 6 คะแนน ไปจนถึง 1 คะแนน สําหรับขอทางลบจะใหคะแนนกลับกัน พิสัยของคะแนน
ตั้งแต 27-162 คะแนน  ผูที่ไดคะแนนรวมมากกวา แสดงถึงมีการบริโภคดวยปญญามากกวาผูที่ได
คะแนนต่ํากวา  คาความเชื่อม่ันแบบความคงที่ภายใน เปนคาสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ 0.84 

 
2. การวิจัยแบบมีสวนรวม หมายถึง การใหครูผูรับผิดชอบสอนนักเรียนในหองเรียน                 

ไดมีสวนรวมกับคณะผูวิจัยในการพัฒนาพลังปญญาของนักเรียนตั้งแตตนจนถึงขั้นสุดทายของ
กระบวนการวิจัย ไดแก  การกําหนดปญหาการวิจัยรวมกัน  การตระหนักในความสําคัญของการมีสวนรวม
ในการพัฒนาคุณลักษณะที่เปนพลังปญญาของเยาวชน และวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามรูปแบบการพัฒนาพลังปญญาของนักเรียนและใชการดําเนินการตามวงจรเดมมิ่ง(Deming) 
P-D-C-A (Plan – Do Check – Action) ตลอดจนประเมินผลการพัฒนาพลังปญญาของผูเรียน
รวมกัน 

 

รูปแบบการพัฒนาพลังปญญา 
 รูปแบบของการพัฒนาพลังปญญา หมายถึง วิธีการที่ครูไดจัดดําเนินการขึ้นในหองเรียนโดย
ยึดหลักเปาหมายที่เปนองคประกอบของพลังปญญา โดยผานกิจกรรมการเรียนการสอนที่ออกแบบ
ตามหลักการพัฒนาคุณสมบัติของพลังปญญาแตละองคประกอบ ดังน้ี 
 1.การคิดวิจารณญาณ 
 2.การคิดแกปญหา 
 3.ความเอื้ออาทร 
 4.ความสุขใจ 
 5.การบริโภคดวยปญญา 
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ประโยชนของการวิจัย 
1. สถาบันการศึกษา ซ่ึงรวมทั้งผูบริหารและครูเห็นความสําคัญของการสงเสริมเยาวชน

ใหมีคุณลักษณะที่เปนพลังปญญา และมีความกระตือรือรนที่จะจัดกิจกรรมหรือจัดการเรียนการสอน
ที่สามารถสงเสริมคุณลักษณะดังกลาวได 

2. เยาวชนที่มีสวนรวมในการวิจัยมีคุณลักษณะที่เปนพลังปญญาเพิ่มขึ้น 
3. โรงเรียนสามารถนํารูปแบบที่ไดจากการวิจัยไปใชในการพัฒนาเยาวชนในกลุมอ่ืน ๆ  ตอไป 
4. ไดตนแบบในการพัฒนาคุณลักษณะที่เปนพลังปญญาสําหรับเยาวชนซึ่งสามารถนําไป

วิจัยและพัฒนาในวงกวางตอไป 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการพัฒนาคุณลักษณะที่เปนพลังปญญาจะมีคะแนนเฉลี่ย         
พลังปญญาทั้ง  5  องคประกอบคือ ความสามารถในการคิดวิจารณญาณ การคิดแกปญหา ความเอื้ออาทร 
ความสุขใจและการบริโภคดวยปญญาภายหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 

2. นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการพัฒนาคุณลักษณะที่เปนพลังปญญาจะมีคะแนนเฉลี่ย 
พลังปญญาทั้ง 5 องคประกอบ สูงกวานักเรียนกลุมควบคุมที่ไมไดรับการพัฒนาคุณลักษณะที่เปน
พลังปญญา 

 
 



บทที่ 2 
เอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

  
งานวิจัยเรื่อง การวิจัยแบบมีสวนรวมของครูในการพัฒนาพลังปญญาของเยาวชนไทย     

ไดทําการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของไวดังน้ี 
1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพลังปญญา  
    1.1.  แนวคิดเกี่ยวกับพลังปญญา 
    1.2. ความหมายของพลังปญญา  
    1.3. องคประกอบของพลังปญญาและแนวทางในการพัฒนา 
          1.3.1. การคิดวิจารณญาณ 
 1.3.2. การคิดแกปญหา 
 1.3.3. ความเอื้ออาทร  
 1.3.4. ความสุขใจ 
 1.3.5. การบริโภคดวยปญญา 
2. การวิจัยปฏิบตัิการแบบมีสวนรวม 
 

1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับพลังปญญา  
           1.1. แนวคิดเก่ียวกับพลังปญญา  
         คุณสมบัติที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในสังคมยุคโลภาภิวัตน 3 ดานคือ 1) ทักษะพื้นฐานที่
จําเปนตอการเรียนรูในอนาคต  ไดแก  มีทักษะการเรียนรู  ทักษะการคิด  และทักษะการสื่อสาร    
2)  ทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการทํางาน  ไดแก  มีทักษะการจัดการ  ทํางานรวมกับผูอ่ืนได  ขยัน  อดทน  
อดออมและประหยัด 3) ลักษณะที่จําเปนตอการอยูรวมกันในสังคม  ไดแก ควบคุมตนเองได                  
มีความรับผิดชอบ  มีวินัยในตนเอง  ชวยเหลือผูอ่ืน  เสียสละ  มุงม่ันพัฒนา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดจัดใหมีการเสวนาในหัวขอ “คุณภาพ
เด็กไทย ที่ใจเราตองการ” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณภาพที่เปนมาตรฐานของเด็กไทยที่สังคม
ตองการ  การเสวนานี้เปนความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในทุกภาคภูมิศาสตรของประเทศ ซ่ึงไดแก 
มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแกน และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งประชาชนจากหลายสาขาอาชีพ  กลุมตัวอยางในการศึกษานี้ไดจากการเลือกแบบเจาะจง 
จํานวน 2,150 คน  ประกอบดวย บุคลากรจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักการเมือง นักเรียน
นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป วิธีการใชการสนทนากลุม (Focus group)  และนํามาวิเคราะห
เน้ือหา (Content Analysis) โดยใชความถี่และรอยละของความคิดเห็นตามกรอบแนวคิดคุณภาพ              
ที่เปนมาตรฐานของเด็กไทยที่สังคมตองการกรอบดังกลาว ประกอบดวย (1) พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 (2) มาตรฐานการเรียนรูตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 (3) มาตรฐานการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ   
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(4) มาตรฐานการศึกษาของสํานักงานการประถมศึกษา (5) มาตรฐานการศึกษาของกรมสามัญศึกษา    
(6) มาตรฐานการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (7) มาตรฐานการศึกษาของ
เทศบาลและเมืองพัทยา และ (8) มาตรฐานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ผลการสังเคราะห
มาตรฐานดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดกําหนดเปนกรอบคุณภาพที่เปน
มาตรฐานของเด็กไทยที่สังคมตองการ 9 ดาน และในแตละดานจะประกอบดวยตัวบงชี้หลักจํานวน
รวมทั้งสิ้น 43 ตัวบงชี้ ไดแก 

1. คุณลักษณะดานลักษณะนิสัยและความประพฤติจํานวน  13  ตัวบงชี้ ไดแก  มีความ
รับผิดชอบ  ใฝรู  ใฝเรียน มีสัมมาคารวะ  ไมลบหลูผูใหญ  กลาคิด  กลาแสดงออกในสิ่งที่ถูกตอง   
มีนํ้าใจ  โอบออมอารี  อดทน  ตรงตอเวลา  มีมารยาท  ออนนอมถอมตน  ประหยัด  รูจักบังคับตนเอง  
พ่ึงพาตนเองได  เปนผูนําและผูตามที่ดี 

2.  คุณลักษณะดานความรู ความสามารถ จํานวน  6  ตัวบงชี้ ไดแก  สามารถใช
ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค สามารถบูรณาการความรูมาใชประโยชน  
สามารถวิเคราะหสถานการณตาง ๆ ได มีความรูดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต  คิดเปน  
ทําเปน  แกปญหาเปน 

 3.  คุณลักษณะดานคุณธรรม  จริยธรรม จํานวน  4  ตัวบงชี้ ไดแก ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
เสียสละ  ประพฤติปฏิบตัิตามศีล  5  มีเมตตา  เอ้ือเฟอ  เผื่อแผ 

 4.  คุณลักษณะดานอาชีพ จํานวน 2 ตัวบงชี้ ไดแก  สรางงานอาชีพดวยตัวเอง  มีความรูที่เปน
อาชีพธุรกิจของครอบครัว 

 5.  คุณลักษณะดานความรับผิดชอบและการมีสวนรวมตอสังคม จํานวน  2  ตัวบงชี้ ไดแก  
มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ  ของชุมชนและทองถิ่น  มีจิตสํานึกในการชวยเหลือสังคม 

 6.  คุณลักษณะดานความเปนไทย  จํานวน  6  ตัวบงชี้ ไดแก  อนุรักษศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย  มีมารยาทตามขนบธรรมเนียม  ใชภาษาไดถูกตอง  รูจักหวงแหนและสงเสริม    
ภูมิปญญาไทย  สืบสานและถายทอดความเปนไทย  อนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น 

 7.  คุณลักษณะสุขภาพอนามัย  จํานวน  4  ตัวบงชี้ ไดแก  สุขภาพรางกายแข็งแรง     
ไมติดยาเสพติด  จิตใจแจมใส  มีบุคลิกภาพที่ดี 

 8.  คุณลักษณะดานเทคโนโลยี  จํานวน  2  ตัวบงชี้ ไดแก  ใชคอมพิวเตอรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  กาวทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

 9.  คุณลักษณะดานหนาที่พลเมืองและการเคารพสิทธิผูอ่ืน  จํานวน  4  ตัวบงชี้ ไดแก  
รูจักสิทธิและหนาที่ของตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม มีจิตสํานึกและเลื่อมใสในการเปนพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย  ยอมรับและใหเกียรติผูอ่ืน 

   สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ( 2541) ไดจัดทําโครงการ
พัฒนาจิตพิสัยในระบบการเรียนการสอนโดยความรวมมือจากหนวยงานตางๆในกระทรวงศึกษาธิการ   
สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร  ทบวงมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย     
ศรีนครินทรวิโรฒ ในการศึกษาหลักการและกระบวนการพัฒนาจิตพิสัยในการเรียนการสอน 
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ตลอดจนศึกษาคนควาวิจัยองคประกอบหลักของการพัฒนาจิตพิสัยของเด็กและเยาวชนเพื่อนํามาพัฒนา 
ซ่ึงไดพบวาคุณลักษณะสําคัญของจิตพิสัยประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 5 องคประกอบ คือ  

1.  ความสนใจใฝรูและสรางสรรค  หมายถึง  คุณลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมที่
แสดงถึงความกระตือรือรน  สนใจใฝคิดคน  เสาะแสวงหาความรูดานตาง ๆ  ความสามารถในการเปรียบเทียบ                   
วิเคราะหจําแนกเพื่อนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตอยางถูกตองเหมาะสม 

พฤติกรรมบงชี้  :  ความชอบ  ชื่นชมและการเห็นคุณคาของสิ่งตาง ๆ  ความใฝฝนและ
จินตนาการ  การแสวงหาแนวทางใหม  ความกระตือรือรน  ความอยากรูอยากเห็น  ความตั้งใจ  
การเอาใจใสทําใหดีกวาเดิมอยูเสมอ  ความกลา  การริเร่ิมและการตัดสินใจ  ความเพียรพยายาม  
มุงม่ัน  บากบั่น  ความสงบ  มีสมาธิ  ในการทําสิ่งตาง ๆ ไมยอทอ 

2.  ความมีนํ้าใจ  หมายถึง  คุณลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรูสึกที่ดี  
ที่บุคคลกระทําเพื่อผูอ่ืนและสังคม 

พฤติกรรมบงชี้  :  การชวยเหลือ  การปลอบโยนหรือใหกําลังใจ การแสดงความเอื้อ
อาทรการชื่นชมในความดีงามของผูอ่ืน  การไมเบียดเบียนตนและผูอ่ืน 

3.  ความมีวินัย  หมายถึง  คุณลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมที่ชวยใหสามารถ
ควบคุมตนเองและปฏิบัติตนตามระบบระเบียบเพ่ือประโยชนสุขของสวนรวม 

พฤติกรรมบงชี้  :  การควบคุมตนเองทางกาย วาจา ใจ การยอมรับในผลการกระทํา
ของตนเอง การเห็นแกประโยชนสวนรวม  การตรงตอเวลา ความมีเหตุผล  การยอมรับความคิดเห็น
ของผูอ่ืนตามเกณฑของสังคม  การเคารพในสทิธิและหนาที่ของกันและกัน 

4.  ความเปนไทย  หมายถึง  การเห็นคุณคา  ภาคภูมิใจและสํานึกในความเปนไทยที่มี
วัฒนธรรมเปนของตนเอง พรอมที่จะปฏิบัติปกปองและสืบทอด อีกทั้งเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
และมหากษัตริย 

พฤติกรรมบงชี้  :  การใชภาษาไทยถูกตองชัดเจน ความนิยมไทย การมีสวนรวม 
เผยแพรและอนุรักษขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรม  ความชื่นชมในศิลปะไทย  การนําภูมิปญญา
ทองถิ่นมาประยุกตใชในชีวิต  การปฏิบัติตนตามมารยาทไทย  การรวมกิจกรรมที่สําคัญของชาติ  
ศาสนาและพระมหากษัตริย 

5.  การบริโภคดวยปญญาดวยวิถีชีวิตไทย  หมายถึง  การเลือกรับหรือกระทําสิ่งใด ๆ 
ดวยการวิเคราะห  ไตรตรองดวยความรูความเขาใจในประโยชนและคุณคาที่แทจริง 

พฤติกรรมบงชี้  :  การเลือกรับปจจัย  4 การเลือกรับสิ่งของเครื่องใช การเลือกรับ
ขอมูลขาวสาร การเลือกรับนันทนาการ การเลือกรับเพ่ือนและสังคม การเลือกรับวิทยาการและ
เทคโนโลยี 
 
          1.2. ความหมายของพลังปญญา 
       ความหมายของพลังปญญาที่ใชในงานวิจัยน้ีจะเปนความหมายเดียวกันกับโครงการวิจัยยอยเรือ่ง
ที่หน่ึงคือ  การศึกษาเรื่องชีวิตและปจจัยดานการถายทอดทางสังคมของพลังปญญาของเยาวชนไทย
ในกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงในการศึกษาเรื่องความหมายของพลังปญญานั้นไดกระทํารวมกันใน
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โครงการวิจัยยอยทั้งสามโครงการ ภายใตโครงการแมบท “การวิจัยและพัฒนาพลังปญญาของ
เยาวชนไทยโดยสถาบันครอบครัวและการศึกษาเพื่อนําไปสูการเปนเยาวชนที่พึงปรารถนาของ
สังคมไทย”  ความหมายของพลังปญญา ไดจากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวกับคุณลักษณะ           
ที่พึงปรารถนาของเยาวชนไทย  ซ่ึงมีผูทําการศึกษาและวิจัยไวจํานวนหนึ่ง  นอกจากนี้ยังไดทําการ
สนทนากลุมกับผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงไดความหมายของพลังปญญาในลักษณะที่เปนแกนหลัก 3 ประการคือ  
1) คุณลักษณะที่เกี่ยวกับการคิด 3 ขอ ไดแก  การคิดวิจารณญาณ  การคิดแกปญหา  และ            
การบริโภคดวยปญญา  2) การคํานึงถึงผูอ่ืน ไดแก ความเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน และ 3) การที่บุคคลนั้น
จะตองเปนผูที่มีความสุขรวมเปนองคประกอบของพลังปญญา 5 องคประกอบ ซ่ึงจะขอกลาวถึง
รายละเอียดของแตละองคประกอบของพลังปญญาและแนวทางในการพัฒนาในหัวขอตอไป 
 

1.3. องคประกอบของพลังปญญาและแนวทางในการพัฒนา 
      1.3.1. การคิดวิจารณญาณ 

ในบรรดากระบวนการคิดตางๆกระบวนการคิดรูปแบบหนึ่งที่นับวามีความสําคัญตอการ
เรียนรูและมีความสําคัญและจําเปนตอการดําเนินชีวิตของมนุษยในยุคปจจุบันก็คือ “การคิด
วิจารณญาณ” การคิดวิจารณญาณเปนการคิดในระดับสูงซ่ึงสามารถพัฒนาและฝกฝนไดดวย               
การเรียนรูและพัฒนาใหเกิดขึ้นไดตั้งแตระดับปฐมวัย โดยทําการฝกทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐานกอน 
เชน การจําแนกแยกแยะ การเปรียบเทียบ การสังเกต การเรียงลําดับ เปนตน และเพิ่มความ
ซับซอนใหมากขึ้น ถาไดฝกฝนอยูเสมอก็จะกลายเปนการคิดระดับสูงหรือการคิดวิจารณญาณได 
(ประพันธศิริ สุเสารัจ. 2548 :15) 

    จากการศึกษาการคิดวิจารณญาณของนักเรียนในระดับประถมศึกษา นักจิตวิทยาและ
นักวิจัยทางการศึกษาสรุปไววา เด็กกอนวัยรุนที่เรียนในระดับประถมศึกษามีการพัฒนาทางความคิด
และการใชเหตุผลซึ่งเปนลักษณะของการคิดวิจารณญาณแลว การคิดวิจารณญาณที่สามารถ
ตรวจสอบไดจากเด็กระดับประถมศึกษาจะเกี่ ยวของกับความพรอมในการไตรตรอง                     
จากประสบการณ การคิดพิจารณาอยางตอเน่ือง ความพรอมในการอธิบายทางเลือกในการพิจารณา
ปญหา การปฏิเสธบางสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงในสถานการณรอบตัว การใชหลักฐานสนับสนุน                 
การตัดสินใจและการตระหนักถึงหลักฐานเหลานั้นวาจะกอใหเกิดการตัดสินใจที่แตกตางกัน           
( วินัย ดําสุวรรณ. 2536 : 14 ; อางอิงจาก Hudgin 1977 ; Ruggiero. 1988 ; Fisher 1988,1992 ) 
   

1.3.1.1 ความหมายของการคิดวิจารณญาณ (Critical Thinking) 
คําวา “การคิดวิจารณญาณ” (Critical Thinking) เปนคําที่มีผูใชชื่อภาษาไทยที่แตกตาง

กันออกไป เชน การคิดอยางมีวิจารณญาณ  การคิดวิเคราะหวิจารณ   การคิดวิพากษวิจารณ            
การคิดเชิงวิพากษ เปนตน  โดยมีผูไดใหนิยามการคิดวิจารณญาณไวหลายทานทั้งในและ
ตางประเทศ ฮิลการด (Hilgard.1962) ใหความหมายวา การคิดวิจารณญาณวาเปนความสามารถ 
ในการตัดสินขอความหรือปญหาวาสิ่งใดเปนจริง  สิ่งใดเปนเหตุเปนผลกัน กูด (Good.1973:680)          
ใหความหมายวา การคิดวิจารณญาณ เปนการคิดซึ่งดําเนินตามหลักของการประเมินอยางรอบคอบ
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ตอขออางและหลักฐานเพื่อนําไปสูขอสรุปที่ เปนไปไดอยางแทจริง  ตลอดจนการพิจารณา
องคประกอบที่เกี่ยวของทั้งหมดและการใชกระบวนการตรรกวิทยาไดอยางถูกตองสมเหตุสมผล  
สอดคลองกับเอนนิส (Ennis.1985:45) ที่ใหความหมายไววา การคิดวิจารณญาณเปนกระบวนการคิด                
ที่ใชเหตุผลและมีการพิจารณาไตรตรอง เปนการคิดที่มุงเนนการตัดสินใจวา สิ่งใดควรเชื่อ หรือสิ่งใดควรทํา 
เชนเดียวกับ อุษณีย  โพธิสุข (2544:33) กลาวถึง การคิดวิจารณญาณวาเปนวิธีคิดอยาง                
มีเหตุผล มีหลักเกณฑ มีหลักฐานและมีประสิทธิภาพ  กอนตัดสินใจวาจะเชื่อหรือไมเชื่ออะไรหรือ
กอนที่จะตัดสินใจวาจะทําหรือไมทําอะไร 

จากความหมายของการคิดวิจารณญาณขางตน สรุปไดวา การคิดวิจารณญาณ       
เปนการคิดอยางมีเหตุผลและไตรตรองเพื่อจะนําไปสูการตัดสินใจ ที่จะเชื่อหรือลงมือปฏิบัติ  การคิด
วิจารณญาณจะชวยใหการตัดสินใจในสถานการณตาง ๆ เปนไปอยางถูกตองและนําไปสูขอสรุปที่
สมเหตุสมผล  

 
 1.3.1.2 แนวทางการพัฒนาการคิดวิจารณญาณ  

      การพัฒนาการเรียนรูและกระบวนการคิดของผูเรียนเปนเปาหมายสําคัญยิ่งของ               
การจัดการศึกษา  ซ่ึงนักการศึกษาคนพบวาเปนสิ่งที่สามารถพัฒนาไดโดยการสอน   

     จอยซและเวลล (ทิศนา แขมมณีและคนอื่น ๆ . 2540 ; อางอิงจากJoyce ;& Weil.1980)    
ไดเสนอรูปแบบการพัฒนาการคิดโดยใชรูปแบบการสอนแบบการสอนแบบมโนทัศน การสอน              
แบบอุปนัยและการสอนแบบสืบสวนสอบสวน โดยในแตละรูปแบบการสอนมีสาระสําคัญดังน้ี  

 1) รูปแบบการสอนแบบมโนทัศน ในการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนเกิดมโนทัศนควรมี
ขั้นตอน ดังนี้ 

     1.1) ใหผูเรียนสังเกตความคลายคลึงและความแตกตางของสิ่งตาง ๆ  
        1.2) ใหผูเรียนจําแนกสิ่งตาง ๆ ออกเปนกลุม ๆ ตามสถานการณที่กําหนดให 
        1.3) ใหผูเรียนบอกลักษณะรวมของสิ่งของที่รวมกลุมน้ัน  เพ่ือเห็นภาพรวมของ

สิ่งของแตละกลุม 
 2) รูปแบบการสอนแบบอุปนัย (Inductive Thinking) มีแนวคิดวา ผูเรียนจะเกิด

ความคิดไดเม่ือมีปฏิสัมพันธกับขอมูลรอบ ๆ ตัวและความคิดจะเกิดขึ้นไดจะเร่ิมจากขั้นตอน
ตามลําดับดังน้ี 

        2.1) คิดรวบรวมขอมูล จะมีการเปรียบเทียบ แยกแยะขอมูล เพ่ือสรางมโนทัศน
ซ่ึงจะไดหลายๆ มโนทัศน 

        2.2) หาความสัมพันธของมโนทัศนตาง ๆ เหลานั้นแลวลงสรุป 
     2.3) ใชขอมูลที่ไดไปอธิบายและทํานายเหตุการณอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
 3) รูปแบบการสอนแบบสืบสวนสอบสวน (Inquiry Model) รูปแบบการสอนแบบนี้

จะสงเสริมใหผูเรียนรูจักคิดอยางเปนระบบ มีหลักเกณฑและลําดับขั้นตอนในการแสวงหาคําตอบอันเปน
การฝกคิดอยางมีวิจารณญาณโดยผูสอนจะเริ่มตนจากการกําหนดปญหาเพื่อกระตุนใหผูเรียนคิดและ                  
เปดโอกาสใหผูเรียนคิดตั้งสมมติฐาน 
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     กิ๊บสัน (Gibson.1985) ไดทําการศึกษาพบวา โปรแกรมการสอนที่เนนการคนหาวิธีการ 
ดวยการอาน การเขียน การเขารวมในชั้นเรียนสามารถพัฒนาการคิดวิจารณญาณได เชนเดียวกับ               
สแกตเตอรี่ (Scattery.1990) ที่ไดศึกษาพบวา การจัดใหผูเรียนไดคนควาและเขียนเกี่ยวกับ หัวขอ    
ที่มีความซับซอนโดยผูสอนเปนผูวิจารณทั้งในแงสนับสนุนและทาทายตั้งแตเริ่มน้ัน  สามารถสงเสริม
ใหผูเรียนเกิดความสามารถในการคิดวิจารณญาณได  แตทั้งนี้ครูจะตองเตรียมตัวอยางการวิจารณ 
(ขอเสนอแนะ)ทั้งในดานการสนับสนุนและการทาทายไวดวย 

     ประพันธศิริ  สุเสารัจ (2548 :28-29,40) ไดเสนอวิธีสอนเพื่อใหคิด  ซ่ึงมีกิจกรรมการ
สอนเพื่อใหคิดมีมากมาย อาทิ 
           1) การสรางสถานการณการเรียนรูและบรรยากาศของชั้นเรียน  การสรางสถานการณ
เพ่ือใหเกิดความคิดจะกระตุนใหผูเรียนใฝคิดใหมากขึ้น จะทําใหผูเรียนเพลิดเพลิน สนุกสนาน จริงจัง
อยูกับ การคิด เชน การใชเกม หมากรุก หมากฮอส กิจกรรม แรลลี่วอลกกิ้ง การสะกดรอย เปนตน 
กิจกรรมเหลานี้สามารถประยุกตใชใหเหมาะสมตามแตสถานการณเพ่ือฝกใหเด็กคิดวิจารณญาณ 
คิดวิเคราะห เปนตน 
              สําหรับบรรยากาศของชั้นเรียน เชน การจัดโตะเรียนใหม การติดภาพปายขาวสาร
ขอมูลตาง ๆ ที่สวยงามสะดุดตา การแสดงผลงานของนักเรียน จัดมุมการเรียนรูของนักเรียน ฯลฯ         
สิ่งเหลานี้จะชวยเสริมการเรียนการสอนและฝกจิตนิสัยใหกับผูเรียนไดในขณะเดียวกัน 
   2) การลงมือทํา นักการศึกษาหลายทานเชื่อวา การที่ผูเรียนไดลงมือทําจะสงผลให
เกิดความสําเร็จทางการเรียนรู การไดลงมือทําเพื่อฝกใหคิดจะทําใหผูเรียนไดมีประสบการณ 
ทางการคิดที่หลากหลายและเกิดทักษะในการคิดสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง การไดลงมือทํากิจกรรมกลุม                  
การทดลอง การทําโครงงาน ผูเรียนจะมีโอกาสไดศึกษาการคิดในหลาย ๆ แงมุมและไดเขาใจถึง 
การคิดที่ถูกหรือผิดไดหลากหลาย เปนการซึมซับการฝกฝนการคิดจากบุคคลไดดีอีกวิธีหน่ึง 
          3) การอภิปราย เปนวิธีการสอนที่ใชกันอยางแพรหลาย  ในการกําหนดหัวขอเรื่องใน 
การอภิปรายจะตองกําหนดใหเหมาะสมกับความสนใจของผูเรียน ซ่ึงหัวขอเร่ืองอาจเปนเรื่องจริง
หรือสถานการณสมมติก็ได สิ่งสําคัญคือกระบวนการไดมาซึ่งคําตอบและขอสรุปจะเปนสิ่งที่สําคัญ
ที่สุดมากกวาคําตอบหรือขอสรุปที่ได  การอภิปรายจะเปนกระบวนการที่ทําใหผูเรียนไดคิดและ
มองเห็นมุมมองการคิดที่มีความหลากหลายแงมุมแตกตางกันออกไป 

             4) การตั้งคําถามหรือตั้งปญหา  กิจกรรมการสอนวิธีน้ีผูสอนจะกระตุนความคิดของ
ผูเรียนดวยการตั้งคําถามอาจเปนคําถามที่กําหนดใหผูเรียนตอบคําถามปากเปลา หรือตอบดวยการ
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือทดลองหรือพิสูจนหรือคนหาคําตอบ กระบวนการไดมาซึ่งคําตอบจึงยอม
เปนสิ่งสําคัญมากกวาคําตอบ 
     การตั้งคําถามที่ดีไมวาจะเริ่มโดยครูผูสอนหรือผูเรียนก็ตามจะชวยฝกทักษะการคิด
และชวยสรางกระบวนการเรียนรูใหเกิดขึ้นทั้งแกตัวผูถามและแกผูตอบ ทั้งยังนํามาซึ่งการอภิปราย
ถกเถียง  ที่ผานกระบวนการคิดและชวยสรางเสริมนิสัยการเรียนรูตลอดชีวิตดวย 
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           นอกจากนี้ ประพันธศริิ  สุเสารัจ (2548:32-33) ยังไดสรุปเทคนิคในการสอนใหคิดไวดังน้ี 
1) ใชคําถามกระตุนเพ่ือใหคิดและแสวงหาคําตอบ 
2) ใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นมาก ๆ โดยยังไมตองคํานึงถึงความถูกตอง 
3) ใหผูเรียนฝกปฏิบัติกิจกรรมการคิดแบบตาง ๆ  เชน ฝกการสังเกต ฝกบันทึก ฝกการฟง  

ฝกตั้งคําถาม ฝกคนหาคําตอบจากแหลงตาง ๆ ฝกทําโครงการ เปนตน 
4) ฝกคิดเปนขั้นตอน 
5) ฝกคิดจากงายไปหายาก 
6) กระตุนและเสริมแรงเปนระยะ 
7) ไมเฉลยคําตอบแตชี้นําใหผูเรียนคนหาคําตอบเอง 
8) จัดแสดงสื่ออุปกรณการฝกคิดทีห่ลากหลายและใหผูเรียนมีประสบการณตรงจากสื่อตาง ๆ    
9) รับฟงความคดิของผูเรียนอยางสนใจเนื่องจากอาจมีความคิดที่ดีหรือที่แปลก

แตกตางออกไปแฝงอยู 
10) ปลุกใจใหคิดอยูเสมอ โดยใชสถานการณในชีวิตประจําวันและสถานการณ

การสอน ปลุกใหผูเรียนคิดเปนประจํา ปกติวิสัยและตอเน่ือง 
                   จากแนวคิดของนักวิชาการขางตน จะเห็นไดวาไมวาจะเปนการสอนรูปแบบใด 
บทบาทของผูสอน  มีสวนสําคัญในการพัฒนาความสามารถในทางสติปญญาหรือการคิดของผูเรียน  โดย
บทบาทของผูสอน  จะแบงได 3 ดาน  สําคัญ ๆ คือ 

 1) การสรางบรรยากาศที่เกื้อหนุน  ใหเกิดความเปนกันเอง ความไววางใจ มีการให
กําลังใจ ผูสอนตองใหการสนับสนุน แนะนําแหลงขอมูลในการเรียนรูใหกับผูเรียน รวมทั้งจัดกิจกรรม
ใหเหมาะสมกับความตองการของผูเรียน 

 2) การฝกหัดคิดในหองเรียน  พยายามหาเทคนิค หาคําถาม หาสื่ออุปกรณที่จะ
กระตุนใหผูเรียนคิดอยางเสรี  คิดอยางมีเหตุผล  ใชทั้งวิธีระดมสมองของแตละคน ใหแตละคนคิด
ตามลําพังและคิดรวมกลุม มีการอภิปรายในกลุมยอยและกลุมใหญ  ผูสอนเองก็รวมคิดและชวยเสริม
ความรูขอมูลให  การใชคําถามของผูสอนก็เปนสิ่งเราที่ดีที่สุดในการฝกใหเด็กคิดและการถามเปน
การนําผูเรียนใหเกิดการคิดไตรตรอง พยายามคิดเพื่อหาคําตอบ  ในการถามของผูสอนควรใหเวลา
นักเรียนคิดกอนตอบ  โดยผูสอนจะตองสนใจฟงคําตอบและใหการเสริมแรง  แสดงการยอมรับ
คําตอบของผูเรียนดวยการพยักหนา แสดงการรับรูคําตอบหรือมองสบสายตาซึ่งจะทําใหผูเรียน
ม่ันใจที่จะตอบมากขึ้น 

 3) การจัดประสบการณเสริมนอกหองเรียน เชน การศึกษานอกสถานที่  การจัดหา
ขาวสาร ความรู โดยใชสื่ออุปกรณที่เหมาะสม การเชิญวิทยากรมาบรรยายหรือสาธิตเกี่ยวกับเรื่องที่ผูเรียนมีปญหา 

 
       1.3.1.3 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาการคิดวิจารณญาณ 

       เน่ืองจากการคิดวิจารณญาณเปนทักษะการคิดที่มีความสําคัญและสามารถพัฒนาได 
จึงไดมีผูศึกษาวิจัยไวหลายทาน 
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 ฮัดกินส  และคนอ่ืน ๆ (Hudgins et.al.1979) ไดทําการวิจัยเรื่องการคิดวิจารณญาณ
ของเด็ก โดยใชรูปแบบการทดลองแบบ Pre-Post Group Design กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 4-5   
ที่ไดคะแนนคอนขางสูงจากการทําแบบทดสอบการคิดวิจารณญาณ การทดลองแบงเปนกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม ภายหลังเสร็จสิ้นการทดลองโดยสัมภาษณกลุมตัวอยางเปนรายบุคคล  ผลการวิจัย
พบวา กลุมทดลองสามารถประยุกตใชทักษะการคิดวิจารณญาณ ใชขอมูลที่มีความสัมพันธกันและ
ตอบคําถามไดดีกวากลุมควบคุม 
 กิ๊บสัน (Gibson.1985) ไดทําการวิจัยเรื่อง การคิดวิจารณญาณ : รูปแบบการสื่อสาร  กลุมตัวอยาง 
คือ นักศึกษาชั้นปที่1 ในมหาวิทยาลัย Washington State การรวบรวมขอมูลใชทดสอบกอนและ
หลังการเรียนโดยใชแบบวัด The Cornell Critical Thinking Test ,Level Z และ The Washington 
Pre college Test และนําคะแนนจากแบบวัดดังกลาวมาวิเคราะหเพ่ือหาผลของการใชแบบการสอน
ดวยสถิติ two way ANOVA , ANCOVA และ Multiple t-test ผลการวิจัยพบวา  (1) กลุมทดลองที่ไดรับ
การสอนเพื่อพัฒนาการคิดวิจารณญาณมีคะแนนการคิดวิจารณญาณหลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) ทักษะและกระบวนการเฉพาะที่เกี่ยวของกับการคิด
วิจารณญาณเปนสิ่งที่สามารถกําหนดสอนและวัดได และ (3) โปรแกรมการสอนที่เนนการคนหา
วิธีการดวยการอาน การเขียน การเขารวมในชั้นเรียนสามารถพัฒนาการคิดวิจารณญาณได   
     สแกตเตอรี่ (Scattery.1990) ไดศึกษาพบวา การจัดใหผูเรียนไดคนควาและเขียน
เกี่ยวกับหัวขอที่มีความซับซอนโดยผูสอนเปนผูวิจารณทั้งในแงสนับสนุนและทาทายตั้งแตเร่ิมน้ัน 
สามารถสงเสริมใหผูเรียนเกิดความสามารถในการคิดวิจารณญาณได แตทั้งน้ีครูจะตองเตรียม
ตัวอยางการวิจารณ (ขอเสนอแนะ)ทั้งในดานการสนับสนุนและการทาทายไวดวย 
      สําหรับการวิจัยในประเทศไทยเกี่ยวกับการคิดวิจารณญาณหรือการคิดอยางมี         
วิจารณญาณนั้น พบไดดังน้ี 
         มลิวัลย  สมศักดิ์ (2540) ไดทําการวิจัยรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณของ
นักเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 64 คน สุมเขากลุมทดลอง
และกลุมควบคุม  กลุมละ 32 คน  รูปแบบการสอนไดมีการวิเคราะหและสังเคราะหจากแนวคิดของผูเชี่ยวชาญ 
โดยมีขั้นตอนการสอน 5 ขั้นตอน  คือ เสนอสถานการณ  ฝกการคิดเปนรายบุคคล  ฝกการคิดเปนกลุมยอย 
อภิปรายผลการคิด  ประเมินกระบวนการคิด โดยครอบคลุมการคิดอยางมีวิจารณญาณใน 6 ขั้นตอน คือ                
นิยามปญหา รวบรวมขอมูล จัดระบบ ตั้งสมมติฐาน สรุปอางอิง โดยใชหลักตรรกศาสตรขณะประเมินการสรุป
อางอิง  ผลการศึกษาพบวา นักเรียนกลุมทดลองที่ใชรูปแบบการสอนที่สรางขึ้นมีความสามารถ                     
ในการคิดอยางมีวิจารณญาณสูงกวากลุมควบคุมและสูงกวากอนการทดลอง 
         วราภรณ  ยิ้มแยม (2543) ไดศึกษาการพัฒนาความคิดวิจารณญาณของนักเรียน                     
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” โดยใชชุดการสอน  กลุมตัวอยางเปนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 20 คน ที่ไดมาจากการสุมและไดรับการพัฒนาความคิดวิจารณญาณ
โดยใชชุดการสอนจํานวน 18 ครั้ง ๆ ละ 50 นาที  สัปดาหละ 3 ครั้ง เปนระยะเวลาทั้งสิ้น 6 สัปดาห
ในการดําเนินการทดลอง ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่ไดรับพัฒนาความคิดวิจารณญาณโดยใชชุด
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การสอนมีความคิดวิจารณญาณเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ.01 โดยคาเฉลี่ยของความคิด
วิจารณญาณของนักเรียนระยะทดลองและระยะหลังทดลองสูงกวาระยะกอนทดลอง 
 จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการคิดวิจารณญาณดังกลาวทั้งในและ
ตางประเทศ สรุปประเด็นสําคัญไดวา การพัฒนาการคิดวิจารณญาณสามารถพัฒนาไดดวยการสอน
ซ่ึงมีวิธีการแตกตางกันไป  การคิดวิจารณญาณเปนทักษะที่สามารถสอนหรือพัฒนาไดเชนเดียวกับ
ทักษะอ่ืน ๆ งานวิจัยสวนมากแสดงใหเห็นวา ผูเรียนที่ไดรับการสอนเกี่ยวกับการใชทักษะการคิด
วิจารณญาณโดยเฉพาะจะกลายเปนผูที่มีความชํานาญมากกวาผูที่ไมไดรับการสอนทักษะนี้โดยตรง 
และจากงานวิจัยที่นําเสนอในขางตนจะเห็นไดวา การคิดวิจารณญาณสามารถพัฒนาไดในทุกระดับ
อายุโดยใชวิธีสอนใหผูเรียนมีเหตุผลตามหลักตรรกศาสตร สอนเกี่ยวกับเรื่องของการคิด การใช
กระบวนการกลุม การอภิปรายกลุม เปนตน  
 

1.3.2. การคิดแกปญหา   
ในการดําเนินชีวิตของมนุษยมักจะตองพบกับปญหาตาง ๆ มากมายตั้งแตในวัยเด็กถึง           

วัยผูใหญ อาทิ ปญหาทางการเรียน ปญหาในการทํางาน ปญหาทางครอบครัว ปญหาสังคมรูปแบบ  
ตาง ๆ ฯลฯ การที่จะแกปญหาได จะตองศึกษาปญหา ศึกษาที่มาสาเหตุของปญหา คิดคนหาวิธีการ
แกไขดวยวิธีการที่เหมาะสมที่สุด โดยการคิดหาวิธีการซ่ึงอาจไดมาจากการศึกษาหาความรู               
จากแหลงตาง ๆ ทั้งแหลงขอมูลที่เปนบุคคล ผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณหรือศึกษา
จากแหลงขอมูลอางอิงเอกสารฐานขอมูลตาง ๆ ที่นาเชื่อถือแลวจึงตัดสินใจและเลือกวิธีที่ดีที่สุด            
ในการตัดสินใจแกปญหา  การฝกคิดแกปญหาเริ่มตนไดตั้งแตในระดับปฐมวัย ผูสอนหรือผูที่
เกี่ยวของกับเด็กควรจัดประสบการณ สถานการณ กิจกรรมที่เหมาะสมเอื้อตอการเรียนรู สงเสริม           
ใหเด็กคิดดวยตนเอง การคิดแกปญหานับเปนการคิดที่สําคัญตอการดําเนินชีวิตในยุคปจจุบัน            
ที่เต็มไปดวยสถานการณความขัดแยงตาง ๆ และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ระบบการศึกษาของไทย         
ควรที่จะตองใหความสําคัญในการพัฒนาฝกฝนเยาวชนทั้งในและนอกชั้นเรียนใหไดมีโอกาสฝก
ทักษะการคิดแกปญหาใหมากเพื่อที่จะเปนประโยชนตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ 

 
  1.3.2.1 ความหมายของการคิดแกปญหา   

      จากการประมวลเอกสารที่ทําการศึกษาความหมายและกระบวนการของการคิด
แกปญหาสรุปไดวา การคิดแกปญหาเปนการคิดที่เปนเครื่องมือในการหาแนวทางที่เหมาะสมที่จะขจัด
ปญหาอุปสรรคใหบรรลุเปาหมายตามที่ตองการ (ประยูร บุญใช.2544;อางอิงจาก Brophy.1995:14; 
Fogarty ;& Bellanca.1990 : 69 ; สุวิทย  มูลคํา 2547; จิต  นวนแกว. 2543)   

     การคิดแกปญหาเปนการคิดที่เปนกระบวนการซึ่งประกอบดวยขั้นตอน ดังน้ี คือ 1)นิยาม
หรือระบุปญหา 2) วิเคราะหสาเหตุแหงปญหา 3)กําหนดวิธีการเพื่อแกปญหา และ 4)วิเคราะห
ตรวจสอบผลลัพธที่เกิดขึ้น (Guildford.1971:130  ; citing Dewey and Weir.1974 ; จิต  นวนแกว 2543)   
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  1.3.2.2 แนวทางการพัฒนาการคิดแกปญหา 
  ความสามารถในการคิดแกปญหาของผูเรียนนั้นจะแตกตางกัน ผูเรียนแตละคน                     

จะมีความสามารถในการคิดแกปญหาไดดีหรือไมขึ้นอยูกับความรู ประสบการณ ระดับสติปญญา 
ตลอดจนการไดรับการจูงใจ (สุวิทย  มูลคํา 2547) การคิดแกปญหาไมมีขั้นตอนแนนอนตายตัว             
การจัดการเรียนรูจะชวยใหผูเรียนมีความสามารถในการแกปญหา 

     จิต  นวนแกว (2543) ไดเสนอวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการคิด
แกปญหา ซ่ึงประกอบดวย 

        1) จัดสถานการณใหผูเรียนแกปญหาแบบซับซอน 
        2) ใหผูเรียนแตละกลุมทํากิจกรรมแกปญหาแบบซับซอนโดยใหผูเรียนชวยหาวิธีการ

แกปญหาและเลือกวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุด 
        3) ใหผูเรียนแตละกลุมนําเสนอความคิดผลการเลือกวิธีการแกปญหาพรอมระบุเหตุผล 
        4) ผูสอนและผูเรียนชวยกันสรุปในเรื่องขั้นตอน  ประเภทของปญหาและผูสอนใหขอมูล   

ปอนกลับเพ่ิมเติม 
        5) ผูสอนและผูเรียนชวยกันสรุปใหไดความรู ความเขาใจในขั้นตอนของการแกปญหา

แบบซับซอน มีหลายขั้นตอนและระบุเหตุผลที่นํามาใชพิจารณาเลือกขั้นตอนในการแกปญหา 
     นอกจากแนวทางขางตน สุวิทย  มูลคํา(2547:52-53) ไดเสนอแนวทางการจัดกิจกรรม            

เพ่ือฝกคิดแกปญหาไวดังน้ี  
        1) การฝกคิดตั้งคําถามที่นาสนใจ กระตุนใหเกิดการคิดหาคําตอบอยางจริงจัง ทําได

หลายรูปแบบ เชน การแลกเปลี่ยนคําถาม  ผลัดเปลี่ยนกันถาม-ตอบ อานเรื่องบทความ ขาว              
แลวคิดตั้งคําถาม 

        2) ฝกการตรวจสอบความคิดตนเองหรือคูฝกเพื่อการคิดอยางรูตัวตลอดเวลาและ
สามารถควบคุมวิธีคิดของตนได 

        3) ฝกการพูดคุยปรึกษาหารือ เพ่ือคนหาสาเหตุของปญหา การรวบรวมขอมูล การ
คนหาแนวทางแกปญหา 

        4) ฝกการอภิปราย โดยการใชเหตุและผล การฟงและการยอมรับความคิดของผูอ่ืน 
        5) สงเสริมความมั่นใจของผูรับการฝก ดวยการใหความสําคัญกับคําถาม คําตอบ

การศึกษาคนควาขอมูลของเขา 
          6) ฝกการรวบรวมขอมูลและคนพบวาอะไรคือปญหาและอะไรคือสาเหตุของปญหา 
          7) ฝกการตรวจสอบขอมูลและแหลงขอมูล หาความเปนไปได ความนาเชื่อถือของขอมูล 
        8) ฝกการวิเคราะหปญหา โดยการวิเคราะหองคประกอบยอย ๆ ทุกองคประกอบโดย

ใชทักษะการสังเกต หาขอปลีกยอยตาง ๆ การคิดตั้งประเด็น การจัดลําดับความสําคัญเพ่ือหา
ขอสรปุนํามาซึ่งการตัดสินใจเลือกวิธีการแกปญหา 
     9) ฝกการสังเคราะหเพ่ือแกปญหา โดยการผสมผสานองคประกอบยอยเพ่ือหา
ขอสรุปนํามาซึ่งการตัดสินใจแกปญหา 



 17

                  10) ฝกหาวิธีการแกปญหาใหมากกวา 1 วิธี หรือใหไดมากที่สุดโดยอาศัยขอมูลที่   
รวบรวมและคิดสังเคราะหได 

        11) ฝกการระดมความคิด เพ่ือใหไดปญหาที่แทจริงโดยการรวบรวมขอมูลและ
วิเคราะหตรวจสอบขอมูล การหาวิธีแกปญหา การประเมินผลทางแกปญหา และการตัดสินใจ
แกปญหา 

        12) ฝกการเขียนแผนงานการคิดแกปญหาดวยวิธีการตาง ๆ จากปญหาจริงที่เล็ก ๆ 
กอนโดยผูฝกควรติดตามผลผูรับการฝกอยางตอเน่ือง 

        13) ฝกการแกสถานการณจําลอง การแกโจทยปญหาในเหตุการณตาง ๆ  
        14) จัดหาเกมการละเลนที่สงเสริมการคิดแกปญหา เนนการสงเสริมและพัฒนาสมอง  

ดานการคิดและการผอนคลายจากกิจกรรมอ่ืน ๆ ในชีวิตประจําวัน 
        15) ฝกการคิดแกปญหาและปฏิบัติการแกปญหาอยางจริงจัง เชน ปญหาของตนเอง 

ปญหาของชั้นเรียน ปญหางาย ๆ ในโรงเรียน 
        16) สงเสริมการคิดแกปญหาดวยการใหขวัญกําลังใจแกผูมุงม่ันที่จะคิดแกปญหา              

อยางตั้งใจแมในขณะที่ยังไมมีผลสําเร็จ 
     อุษณีย   โพธิสุข (2544) เสนอวาการสอนการคิดแกปญหาควรสอดแทรกอยูในทุกกลุม

สาระการเรียนรู อาทิ 
        1) วิชาภาษาไทย  สอนโดยการกระตุนทักษะทางภาษาดานการฟง พูด อานและ

เขียน เนนใหเด็กนําความคิดไปถายทอดติดตอสื่อสารไดอยางเหมาะสม 
        2) วิชาคณิตศาสตร สรางทักษะกระบวนการคิดแบบสืบสวน การนําไปใชใหเขากับ

สถานการณจริงในปจจุบันและอนาคตที่โยงไปถึงการนําความคิดที่เปนเหตุผลสัมพันธกับขั้นตอน
การแกปญหา 

        3) วิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนการฝกการสํารวจ การตรวจสอบ การ
ปรับเปลี่ยนปญหา การสังเกต การทดลอง การใชสูตรเพ่ือการทดสอบทฤษฎี ซ่ึงสามารถใช
กระบวนการเดียวกับทักษะการคิดทางวิทยาศาสตร 

        4) วิชาสังคมศึกษา สรางทักษะความคิดที่ผสมผสานวิชาตาง ๆ เขาดวยกัน เชน                 
วิชาประวัติศาสตร ภูมิศาสตร สังคม และสภาพแวดลอม ศึกษาใหถกปญหาการวิเคราะห
ปรากฏการณ การคาดการณ การเรียนรูจากสิ่งที่เกิดขึ้นแลวในอดีต การตัดสินปญหา เปนตน 

     สุวิทย  มูลคํา ( 2547) ไดเสนอบทบาทของผูสอนในการสงเสริมการฝกทักษะการคิด
แกปญหาวาควรมีดังตอไปน้ี  

        1) การคัดเลือกปญหา ปญหาที่จะนํามาใหผูเรียนศึกษานั้น ควรจะเปนปญหาที่ใกล
ตัว นาสนใจ ทาทาย เหมาะสมกับวัยและเปนประโยชนตอผูเรียน 

        2) การสรางความตระหนักและเห็นคุณคาในปญหา  ผูสอนจะตองกระตุนหรือชี้นําให
ผูเรียนคิด ตระหนักในปญหาและมองเห็นคุณคาของสิ่งที่จะเรียนรูโดยอาจใชเทคนิคการถามคําถาม 
การยกตัวอยาง เปนตน 
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        3) การเตรียมเน้ือหาและแหลงเรียนรู แหลงคนควาหาความรูตาง ๆ ตลอดจนวัสดุ
อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกไวใหพรอม 

        4) การสรางบรรยากาศในการเรียนรู ผูสอนควรเสริมบรรยากาศการเรียนรูที่ดี ใหเวลา  
ใหอิสระแกผูเรียนในการศึกษาคนควา สงเสริมใหผูเรียนกลาแสดงความคิดเห็นของตนอยางเต็มที่ 
                  5) การดูแลชวยเหลือ ผูสอนควรชวยทบทวนความรูเดิมที่จําเปนใหแกผูเรียน รวมทั้ง              
สงเสริมผูเรียนใหมีกําลังใจในการคิดแกปญหา 

   1.3.2.3 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาการคิดแกปญหา 

   วัชรี  เลี่ยนบรรจง (2539) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของ 
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดฝกกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตรกับการสอนตามคูมือครู                     
ผลการศึกษาพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนที่ไดรับ
การสอนโดยใชชุดฝกกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตรมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู 
 สมหวัง  ชัยตามล.(2528) ไดศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการดานทักษะการคิดแกปญหา
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยมีวิธีการกลุมสัมพันธกับ                 
การสอนปกติ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี จํานวน 66 คน ผลการศึกษาพบวา ความสามารถดานทักษะการคิดแกปญหาในวิชาสังคมศึกษา            
หลังการเรียนสูงกวากอนเรียน นักเรียนที่เรียนโดยวิธีการกลุมสัมพันธมีความสามารถดานทักษะ  
การคิดแกปญหาสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยการสอนตามปกติ 
 อราม  วัฒนะ (2536) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิด
แกปญหาและความสามารถในการสรางความคิดรวบยอดกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต               
เร่ืองสิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการสอนแบบสืบสวนสอบสวนกับ              
การสอนปกติ  ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบสวนสอบสวนมีความสามารถใน
การแกปญหาสูงกวานักเรียนที่ไดการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   จากงานวิจัยที่กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวา การคิดแกปญหาเปนทักษะที่สามารถ
สอนหรือพัฒนาได และการพัฒนาความสามารถในการคิดไมวาจะเปนการคิดวิจารณญาณหรือการ
คิดแกปญหาใหเกิดกับผูเรียนไดน้ัน ตัวแปรที่สําคัญ ไดแก ผูสอน กระบวนการเรียนการสอนหรือ
วิธีการสอนที่ใช สําหรับเน้ือหาที่ใชในการสอนอาจสอนแยกเปนโปรแกรมเฉพาะหรือสอนแบบ
สอดแทรกในเนื้อหาวิชาตาง ๆ ก็ได 
 
              1.3.3. ความเอ้ืออาทร 
   1.3.3.1 ความหมายของความเอื้ออาทร 

       แมคคอลเลย (Macaulay,J.R.1970).ใหความหมายของความเอื้ออาทรวาเปนความชวยเหลือ                    
ที่ผูอุปการะชวยเหลือใหความชวยเหลือแกบุคคลอื่นโดยไมคาดหวังรางวัลจากแหลงภายนอก 
สําหรับการชวยเหลือน้ัน ความหมายดังกลาวสอดคลองกับไมเยอร ( Myers.1993 )ที่ใหความหมาย
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ของความเอื้ออาทรวา หมายถึง ความเปนหวง และชวยเหลือบุคคลอ่ืนโดยไมขออะไร  เปนการตอบแทน 
บอสเวิรท (Bosworth.1995) ไดเสนอความหมายของความเอื้ออาทรจากมุมมองของนักเรียน จําแนก
ลักษณะความหมายของความเอื้ออาทรออกเปน 5 ดาน คือ 1) ดานการชวยเหลือกัน ไดแก การชวยเหลือ
เพ่ือนรวมชั้นเกี่ยวกับการบาน ชวยเปนที่ปรึกษา ใหคําแนะนํา เม่ือเพ่ือนมีปญหา 2) ดานความรูสึก 
เขาใจถึงความรูสึกผูอ่ืน ชวยคนที่มีความรูสึกอึดอัดไมสบายใจใหมีความสุขสบายขึ้นและสามารถ
บอกความรูสึกของตนเองแกผูอ่ืนไดดวย  3) ดานความสัมพันธที่ตนมีตอตนเอง ครอบครัว  ตอเพ่ือน
และตอคนอ่ืน ๆ เปนมิตรกับทุกคน  4) ดานคุณคา ความเอื้ออาทร มีลักษณะคุณคาที่สําคัญ 3 ประการ 
ประกอบดวย มีความเมตตา กรุณา ไดแก สุภาพและใจดีตอผูคน  มีความเคารพนับถือตอบุคคล ไมนินทา
ผูอ่ืน มีความจริงใจในความสัมพันธรวมทั้งทุกขและสุขดวยกัน  5) ดานกิจกรรม ไดแก การใชเวลารวมกัน 
การรับฟงผูอ่ืน เปนตน 
      นอกจากความหมายตามแนวคิดทางตะวันตกแลว ในทางพุทธศาสนา  พระไพศาล       
วิสาโล (2543:293) ใหความหมายของความเอื้ออาทร คือ ศีล หมายถึง ความประพฤติดวยความ
เอ้ืออาทรตอกัน มีนํ้าใจและไมละเมิดผูอ่ืน ตระหนักถึงบทบาทหนาที่ที่พึงมีตอสังคมและกระทําโดย
คํานึงถึงประโยชนสวนรวม  
      จากความหมายดังกลาวขางตน สรุปไดวา ความเอื้ออาทรเปนความชวยเหลือเกื้อกูลที่
ผูใหความชวยเหลือใหความชวยเหลือเกื้อกูลแกบุคคลอื่นโดยไมคาดหวังรางวัลหรือสิ่งตอบแทน                    
เปนความรูสึกหวงใย เอาใจใส เห็นใจ เขาใจ มีนํ้าใจและแบงปน 
 

      1.3.3.2 แนวทางการพัฒนาความเอื้ออาทรและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
      พิภัช  ประจันตเขตต (2547) ไดทําการศึกษาการเสริมสรางพฤติกรรมเอ้ืออาทรของ
ครอบครัวไทย   เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชการสัมภาษณเจาะลึก เปนหลักรวมกับการสังเกต
โดยมีกลุมผูใหขอมูลที่สําคัญคือ บิดา มารดา จํานวน 9 คน เด็กหรือ ผูไดรับการอบรมเลี้ยงดูจํานวน 
4 คน ญาติจํานวน 2 คน และนอกจากนี้ยังไดสัมภาษณเพ่ิมเติมจากผูที่เกี่ยวของ ประกอบดวย            
ผูที่มีความรูทางดานวิชาการ  พระ ผูบริหารระดับสูงของจังหวัดหรืออําเภอ นักการเมืองทองถิ่น และ
ผูที่มีบทบาทดานวัฒนธรรม จํานวน 5 คน  ผลการศึกษาพบวา วิธีการเสริมสรางพฤติกรรมเอ้ืออาทร             
ควรใชการอธิบายชี้แนะดวยเหตุผลในการอบรมสั่งสอน การให การเสียสละ  การชวยเหลือ เปนสิ่งที่
ควรอบรมปลูกฝงโดยใหสถาบันครอบครัวเปนสถาบันหลักที่สําคัญในการปลูกฝง/เสริมสรางในเด็ก
ชวงอายุ 1- 18 ป  โรงเรียนและกลุมเพ่ือนควรใหมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในเด็กชวงอายุ 6-18 ป  
ชวงเวลาที่มีโอกาสอยูรวมกันและตามสถานการณที่เกิดขึ้น  เปนชวงเวลาที่เหมาะสมในการอบรม
ปลูกฝงและเวลาที่เหมาะสมไมควรเกิน 30 นาที ตอครั้ง 

     กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545) ไดทําการวิจัยเรื่อง
ดัชนี   ชี้วัดความสมานฉันทและเอ้ืออาทรตอสังคมไทย ผลการวิจัยพบวา แนวทางที่ทางโรงเรียน
หรือผูเกี่ยวของกับการศึกษาตองดําเนินการเพื่อชวยใหเด็กมีความสมานฉันทเอ้ืออาทร ไดแก จัดให
มีการทํากิจกรรมที่มุงเนนการพัฒนาความสมานฉันทเอ้ืออาทรตอเน่ืองตลอดป มีการจัดกิจกรรม             
เขาคายให เ ด็กอยู รวมกัน  จัดกิจกรรมปลูกฝงให เ ด็กเกิดความสมานฉันทและเ อ้ืออาทร                     
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สรางสิ่งแวดลอมที่เปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นถึงความสมานฉันทเอ้ืออาทร สงเสริมใหเด็กชวยกัน
และทํางานเปนกลุม ควรจัดบรรยากาศ  สภาพแวดลอม สรางแรงจูงใจและสอนใหเด็กมี                     
ความสมานฉันทและเอ้ืออาทรและนําไปสูการปฏิบัติ ครูตองมีความมุงม่ันและตองใชปฏิสัมพันธ             
เชิงบวกกับเด็ก เปนตัวอยางที่ดีแกเด็ก ผูบริหารและครูตองมีคุณลักษณะของความสมานฉันทและ
เอ้ืออาทร 

     ในป 2546 กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดทําการวิจัยการ
จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะที่นําไปสูความสมานฉันทและเอ้ืออาทร จํานวน 2 เร่ือง โดย
เปนกรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา 1 เร่ืองและโรงเรียนมัธยมศึกษา1เร่ือง  จากการสังเคราะหผล
การศึกษาทั้ง 2 เรื่อง พบวา กระบวนการที่โรงเรียนใชในการเสริมสรางคุณลักษณะความสมานฉันท
และเอ้ืออาทร คือ 1) สอดแทรกอยูในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน  2) สรางความ
ตระหนักและจัดบรรยากาศในโรงเรียนใหเอ้ือตอการเสริมสรางคุณลักษณะ และ 3) ใหทุกคน ทุกฝาย
ทั้งโรงเรียน บาน และชุมชนไดมีสวนรวมในการปลูกฝง/สรางเสริมคุณลักษณะ  สวนกระบวนการที่
ครูใชในการจัดการเรียนรูการเสริมสรางความเอื้ออาทร ไดแก 1) การสอนสอดแทรกในระหวาง              
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชกระบวนการกลุม ใหนักเรียนไดมีโอกาสทํางานรวมกัน               
2) การสรางสถานการณจําลอง/บทบาทสมมติ 3) การฝกปฏิบัติ 4) การประพฤติปฏิบัติตนใหเปน
แบบอยางที่ดีของครู 5) การอบรมสั่งสอน 6) การยกยองชมเชย และ 7) การสรางความตระหนัก 
      สําหรับแนวทางการจัดการเรียนรูของสถานศึกษาที่เอ้ือตอการเสริมสรางคุณลักษณะ            
ที่นําไปสูความสมานฉันทและเอ้ืออาทรตอกัน  ผูบริหารโรงเรียนตองประพฤติปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดีแกบุคคลในโรงเรียนและเปนแกนนําในการกําหนดนโยบายสงเสริม สนับสนุน อํานวย
ความสะดวกในการจัดการเรียนรูที่เอ้ือตอความสมานฉันทและเอ้ืออาทร  มีสวนรวมในกิจกรรมกับครู        
ครูตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เอ้ือตอการ
เสริมสรางความสมานฉันทและเอ้ืออาทรตอกัน  นักเรียนตองใหความรวมมือโดยเขารวมกิจกรรม/
โครงการ ดูแลเอาใจใส และมีความเห็นอกเห็นใจกัน  นําสิ่งที่เรียนรูไปปฏิบัติอยางจริงจัง  ผูปกครอง 
ตองดูแลเอาใจใสการประพฤติปฏิบัติของบุตรหลานรวมกับโรงเรียน ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี 
ใหความรวมมือและเขารวมกิจกรรมกับโรงเรียนและชุมชน  ในสวนของกรรมการสถานศึกษาควรให
ขอคิด ขอเสนอแนะ แนวปฏิบัติแกสถานศึกษาและชุมชนรวมดําเนินกิจกรรมของโรงเรียน                     
ใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรม/งบประมาณกับทางโรงเรียน 
      อาคม  หงสทอง (2539) ไดศึกษาผลของกิจกรรมกลุมที่มีตอความมีนํ้าใจของนักเรียน             
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานแบนชะโด เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางจํานวน 24 คน 
แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 12 คน กลุมทดลอง ไดรับการใชโปรแกรมกิจกรรมกลุม 
และกลุมควบคุมไดรับการใชโปรแกรมการสอนแบบปกติ ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่เขารวม
กิจกรรมกลุมมีการพัฒนาความมีนํ้าใจมากกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
      จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวา ความเอื้ออาทรหรือความมีนํ้าใจเปนสิ่ง
ที่จําเปนและเปนคุณธรรมที่สําคัญในการดําเนินชีวิตเพราะการอยูรวมกันในสังคมจําเปนที่จะตองมี 
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การชวยเหลือเกื้อกูลพ่ึงพาซึ่งกันและกัน เพ่ือใหบุคคลในสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข                    
โดยการเสริมสรางคุณลักษณะที่นําไปสูความเอ้ืออาทรไมสามารถทําใหเปนไปไดทันที แตจะทําได
โดยสรางใหเกิดขึ้นจนเปนอุปนิสัยในการประพฤติปฏิบัติและในสถาบันทางสังคมทุกภาคสวนจะตอง
เขามามีสวนรวม สําหรับสถาบันการศึกษาจะมีบทบาทสําคัญในการเสริมสรางคุณลักษณะดังกลาว
ใหกับเยาวชน ซ่ึงสามารถทําไดใน 3 ลักษณะ คือ 
 1) การสอนในหองเรียน ซ่ึงเปนหนาที่โดยตรงของครูในการอบรมปลูกฝงโดยตรง หรือ
จะสอดแทรกในเนื้อหาวิชาที่ตนสอน 
      2) การสอนนอกหองเรียน ครูอาจสอนไดในทุกสถานการณที่ครูพบเห็นพฤติกรรมที่
นักเรียนแสดงออกมาซึ่งอาจจะเปนลักษณะที่ พึงประสงคหรือไมพึงประสงคโดยชี้ ใหเห็น
คุณประโยชนและโทษที่จะเกิดขึ้นกับตนเองหรือตอสังคมอันเนื่องมาจากพฤติกรรมที่แสดงออกมา 
               3) การสอนโดยอาศัยกิจกรรมชุมนุมตาง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นในโรงเรียน การสอนโดยอาศัย
กิจกรรมจะเปนวิธีสอนอีกวิธีที่ทําใหนักเรียนรูจักตนเองมากขึ้นเปนการฝกใหไดรับการทํางาน
รวมกัน รูจักแบงหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน รูจักการเสียสละ ซ่ึงชวยใหนักเรียนได
พัฒนาและปรับปรุงพฤติกรรมบางประการของตน 
 
               1.3.4. ความสุขใจ 
    ความหมายของความสุขเปนเรื่องที่มีความสับสนเพราะมีความหลากหลายในความหมาย
และมีแนวคิดมากมาย ความสุขสามารถแบงออกเปน ความสุขทางวัตถุและความสุขทางจิตใจ                   
ในการศึกษาครั้งน้ีสนใจความสุขทางจิตใจหรือความสุขใจ 
 

    1.3.4.1 ความหมายความสุขใจ 
      วีนโฮเวน (Veenhoven.1991:10) ไดใหความหมายความสุขใจวา คือ ความพึงพอใจใน
ชีวิต หมายถึง ระดับที่บุคคลตัดสินคาโดยรวมของคุณภาพชีวิตในดานความพึงพอใจหรือชอบชีวิต
ของตนเองเพียงใด 
      อารกีลี่และมารติน (ออมเดือน สดมณีและอุษา ศรีจินดารัตน.2548:20; อางอิงจาก 
Argyle;& Martin.1991:77-79) ไดใหความหมายความสุขใจไว 2 แนวทางที่เกี่ยวกับภาวะความ
สนุกสนาน(joy) ในแนวเชิงอารมณและภาวะความพึงพอใจ (satisfaction) ในแนวเชิงการรูคิด       
ซ่ึงจากการรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับความสุขพบวา ความสุขมีลักษณะตรงกันขามกับการไมมี
ความสุขและมาจากสาเหตุที่แตกตางกัน โดยความสุขมี 3 องคประกอบ คือ 1) ความถี่และระดับผล
ทางบวกหรือความสนุกสนาน  2) ระดับเฉลี่ยของความพึงพอใจในชวงเวลาหนึ่ง และ 3) การ
ปราศจากความรูสึกทางลบ เชน ความซึมเศรา 
 ไดเนอร (Diener,E.D.2000) กลาวไววา ความสุขใจประกอบดวย 1) ความพึงพอใจใน
ชีวิตเนนความสําคัญในเรื่องทั่วไป ครอบครัว เพ่ือนและโรงเรียนในอดีต ปจจุบันและอนาคต               
2) ความรูสึกทางบวก  ประสบการณทางอารมณและความรูสึกที่ ร่ืนรมย  3) ระดับอารมณ 
ความรูสึกทางลบ ประสบการณทางอารมณและความรูสึกไมพอใจเพียงเล็กนอย 
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 กรมสุขภาพจิต (2549:55) ใหความหมายของความสุขไววา ความสุขเปนลักษณะของ
อารมณที่เอ้ือใหคนเกิดความสุข คนที่มีความสุขคือ คนที่มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีความพึงพอใจ
ในชีวิตและมีความสุขสงบ ม่ันคงทางใจเมื่อมีสิ่งใดมากระทบก็จะไมหวั่นไหวงาย ๆ  
 กรมวิชาการ (สุวดี แยมเกสร. 2547 : 49 ; อางอิงจากกรมวิชาการ. 2541 : 35)              
ใหความหมายของความสุขใจวา หมายถึง การที่บุคคลรูจักตนเองเปนอยางดี ยอมรับขอบกพรองที่
ตนมี ภาคภูมิใจในขอดีของตน มีอารมณแจมใส มีจิตใจที่ม่ันคง ไมมีความวิตกกังวล มองโลกในแงดี 
สามารถปรับตนใหเขากับสถานการณตาง ๆ รวมทั้งสามารถหาความสุขจากสิ่งแวดลอมของตนเองได 
      จากการใหความหมายของความสุขใจขางตน สรุปไดวา  ความสุขใจ หมายถึง การรับรู
ความรูสึกของตนเองที่เปนความพึงพอใจในชีวิต  ความชื่นชอบ ชื่นชม การเห็นคุณคา ทําใหเกิดความสุข            
ในการประพฤติปฏิบัติตอสิ่งตาง ๆ ทั้งกับคนในครอบครัว  เพ่ือนในโรงเรียน และในสังคมทั่วไป โดยวัด
จากความภาคภูมิใจในตนเอง  ความพึงพอใจในชีวิตที่แวดลอมดวยครอบครัว เพ่ือน โรงเรียนและ
ความสัมพันธที่ดีตอสังคมและบุคคลรอบขาง ความสุขใจเปนองคประกอบของการรูคิด ดังนั้นคนที่
คิดเปน ทําเปน ประพฤติปฏิบัติเปนจะสามารถนําตนเองไปสูความสุขใจไดอยางรวดเร็ว 
  
       1.3.4.2 แนวทางการพัฒนาความสุขใจและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

     จากการประมวลเอกสารแนวคิดและงานวิจัยของนักปรัชญาและนักวิชาการทั้งในอดีต
และปจจุบัน  สรุปไดวา ความสุขเปนสิ่งที่เรียนรูได (ออมเดือน สดมณีและอุษา  ศรีจินดารัตน. 2548 
: 10; อางอิงจาก Veenhoven.1980 : 18-20) นักการศึกษาเกี่ยวกับเด็กและนักบําบัดตางมี
ความเห็นวาเปาหมายในการพัฒนาบุคคลตองปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมตามความสมัครใจ 
ความสามารถ  ความเหมาะสม ความสามารถตามสถานการณ นักวิชาการในปจจุบันมีความเชื่อวา 
วิธีการอบรมเปนการพัฒนาคนตามเปาหมายไดอยางเหมาะสมกวาวิธีการใหคําแนะนําที่ ดี  
นอกจากนี้ยังพบวา ลักษณะของคนเราสามารถที่จะพัฒนาใหเปนผูที่มีความสุขแตกตางกัน เชน ผูที่
มีเหตุผลมีความเต็มใจที่จะปรับเปลี่ยนตนเอง  ในการสรางบุคลิกภาพของผูที่ประสบความสําเร็จควร
เริ่มตั้งแตวัยเยาวโดยครอบครัวและสถาบันการศึกษาที่ใหอิสระแกเด็กอยางเหมาะสม 
    การวิจัยในปจจุบันมีความคิดที่ขัดแยงกับแนวคิดเดิมที่จะเชื่อวาความสุขเปนจิตลักษณะ
ที่คงที่หรือแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ แตการเสริมสรางความสุขเปนเรื่องที่เปนไปไมได                   
ซ่ึงแนวคิดดังกลาวถูกปฏิเสธจากแนวคิดความสุขในปจจุบันที่เห็นวา ความสุขเปนสิ่งที่เสริมสรางขึ้นได 
      วีนโฮเวน (Veenhoven.1991:20) ไดสรุปแนวทางการสรางความสุขได 3 ทางดังน้ี 
        1) มีผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาการจัดโปรแกรมพิเศษทางการศึกษาสามารถเอื้อให
เกิดการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคได อาทิ ความภาคภูมิใจในตนเอง ความเปนตัวของตัวเอง 
        2) ผลงานของนักจิตบําบัดไดแสดงใหเห็นวา สามารถนํามาใชแกปญหาของบุคคลได
แตเพียงบางปญหาเทานั้น 
        3) การไดรับการถายทอดทางสังคมจากครอบครัวมีอิทธิพลตอการสรางความสุขใจ
ของบุคคล   
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     สําหรับในประเทศไทย  กิตติชัย  สุธาสิโนบล (2545 :32) ไดนําเสนอการจัด
กระบวนการเรียนรู 4MAT เพ่ือสงเสริมคุณลักษณะดี มีปญญา มีความสุข  โดยเสนอเปาหมายของ
การเรียนรูใหนักเรียนเปนคนมีความสุขโดยใหทํางานกลุมอยางมีความสุข ใหภูมิใจผลงานของ
ตนเองและมีความสุขจากการรวมกิจกรรม 
      กิตติวดี  บุญซ่ือและคนอื่น ๆ (คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.2540:35) ไดกลาวถึง
แนวคิดหลักการและกระบวนการของการเรียนรูอยางมีความสุข โดยมีองคประกอบของการเรียน
อยางมีความสุข 6 ดาน คือ (1) นักเรียนแตละคนไดรับการยอมรับวาเปนมนุษยตนหนึ่งที่มีหัวใจและ
สมอง (2) ครูใหความจริงใจและออนโยนตอนักเรียนทุกคนอยางทั่วถึง (3) นักเรียนเกิดความรักและ
ความภูมิใจในตนเอง รูจักปรับตัวไดทุกที่และทุกเวลา (4) นักเรียนแตละคนไดมีโอกาสเลือกเรียน
ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง (5) บทเรียนสนุกแปลกใหม จูงใจใหติดตามและเราใจให
อยากคนหาความรูเพ่ิมเติมดวยตนเอง (6) สิ่งที่นักเรียนเรียนรูสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
โดยมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข ดังน้ัน บทเรียนเร่ิมจาก
งายไปยากและมีความตอเน่ือง วิธีการเรียนสนุก จูงใจและไมกดดัน พัฒนาและสงเสริมการคิด 
สัมพันธกับธรรมชาติ กิจกรรมหลากหลายสําหรับทุกคน สื่อเราใจและตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว
อยางชัดเจนและประเมินพัฒนาการของนักเรียนโดยรวมไมเนนแตดานวิชาการ 

      จะเห็นไดวา ความสุขใจเปนจิตลักษณะที่พัฒนาได และสถาบันการศึกษาก็เปนสถาบัน
ที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาความสุขใจใหเกิดกับผูเรียนทั้งน้ีโดยการจัดการเรียนการสอน 
สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาความสุขใจ 
 

1.3.5. การบริโภคดวยปญญา 
 การบริโภคดวยปญญาเปนแนวคิดเศรษฐศาสตรตามแนวพุทธศาสนา พระธรรมปฏก 
(ป.อ.ปยุตโต. 2542 : 11-15) ไดอธิบายไววา การบริโภคดวยปญญาเปนการบริโภคอยางไตรตรอง
ดวยเหตุผล เปนการวิเคราะหไตรตรองตัดสินใจเลือกรับและเลือกกระทําสิ่งใดๆ ดวยความรู               
ความเขาใจในประโยชนและคุณคาที่แทจริง กลาวไดวาเปนการบริโภคพอดี ไมเบียดเบียนตนเอง 
ผูอ่ืนและไมทําลายสิ่งแวดลอม ตรงกันขามกับการบริโภคดวยตัณหาซึ่งเปนการบริโภคที่ไมมี
ขอบเขตดานปริมาณและไมใหผลดานคุณภาพแต เปนการบริ โภคเพื่อความเอร็ดอรอย                    
ความสวยงาม ความโกเก โออวด แสดงฐานะ เปนการบริโภคเพื่อสนองตัณหาแตอาจทําลาย
คุณภาพชีวิตซึ่งไมเปนการตอบสนองตอความตองการที่แทจริงของชีวิต (พระธรรมปฏก ป.อ.ปยุตโต.
2542 : 9-10) 
 

 1.3.5.1 ความหมายของการบริโภคดวยปญญา 
     ผจงจิต  อินทสุวรรณ (2543:4) ไดใหความหมายของการบริโภคดวยปญญาวา 

หมายถึง การกระทําของบุคคลที่ผานกระบวนการคิดอยางมีเหตุผลและตัดสินใจในการเลือกใช
ผลิตภัณฑ (สิ่งของเครื่องใช) เงิน เวลา และทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือสนองความตองการที่แทจริง
ของชีวิต (เพ่ือคุณภาพชีวิต) สอดคลองกับ วัลนิกา  ฉลากบาง (2548 : 6) ที่ใหความหมายของการ
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บริโภคดวยปญญาวา หมายถึง การกระทําที่ผานกระบวนการคิดไตรตรอง ตัดสินใจที่จะเลือกรับและ                     
ใชผลิตภัณฑขาวสาร บริการและเวลาดวยความเขาใจในคุณคาและประโยชนที่แทจริงไมทําให
ตนเอง ผูอ่ืนและธรรมชาติสิ่งแวดลอมเดือดรอนหรือเสียหาย  นอกจากนี้ สุขุมาล เกษมสุข (2549:4) 
ไดใหความหมายของพฤติกรรมการบริโภคดวยปญญาวาเปนการกระทําของบุคคลที่รูจักเลือก
บริโภคอาหารหรือสิ่งของเครื่องใช ทรัพยากรหรือกระทําสิ่งตาง ๆ ในชีวิตประจําวันดวยการคิด 
พิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

     จากใหความหมายของการบริโภคดวยปญญาขางตน สรุปไดวา การบริโภคดวยปญญา 
หมายถึง การกระทําของบุคคลที่ผานกระบวนการคิดอยางมีเหตุผลวิเคราะหและไตรตรองตัดสินใจที่
จะ เลือกรับและใชผลิต ภัณฑ (สิ่ งของเครื่ องใช )  อาหาร  เ งิน  เวลา  ขอมูลข าวสารและ
ทรัพยากรธรรมชาติดวยความรู ความเขาใจในประโยชนและคุณคาแทจริง ไมทําใหตนเอง ผูอ่ืนและ
ธรรมชาติเดือดรอนหรือเสียหาย (พระธรรมปฎก. 2543 ; ผจงจิต  อินทสุวรรณ. 2547 : 4 ; วัลนิกา  
ฉลากบาง. 2548 : 25 ; สุขุมาล  เกษมสุข. 2549 : 4)  
  

     1.3.5.2 แนวทางการพัฒนาการบริโภคดวยปญญา  
    จากการทบทวนเอกสารและงานวิ จัยที่ทําการพัฒนาการบริโภคดวยปญญา พบวา                  

การพัฒนาการบริโภคดวยปญญาโดยสวนใหญจะใชหลักธรรมทางพุทธศาสนาคือ หลักโยนิโสมนสิการ 
โดยมุงฝกวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการตั้งแต 5 - 7 วิธี วัลนิกา  ฉลากบาง (2548) ไดสรางแบบฝกเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการรูจักคิดแบบโยนิโสมนสิการ โดยไดนํามาใชในการพัฒนาความสามารถ
ในการรูจักคิดแบบโยนิโสมนสิการและการบริโภคดวยปญญา แบบฝกที่สรางขึ้น มีจํานวน 24 แบบ
ฝกซึ่งตองใชวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการขั้นพ้ืนฐาน 5 วิธี ไดแก วิธีคิดแบบคุณโทษทางออก วิธีคิด
แบบรูคุณคาแท คุณคาเทียม และวิธีคิดแบบอริยสัจ วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบและวิธีคิดแบบ
สืบสาวเหตุปจจัยและกระบวนการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 6 ขั้น ซ่ึงประกอบดวย ขั้นกําหนดปญหา 
ขั้นสืบสาวสาเหตุของปญหา ขั้นตั้งสมมติฐาน ขั้นรวบรวมและพิจารณาขอมูล ขั้นตรวจสอบและ
วิเคราะหขอมูลและขั้นสรุปผลมาเปนหลักในการฝก เน้ือหาในแบบฝกเปนสถานการณ ขอโตแยง
หรือขอมูลที่ยังไมมีขอยุติและพบเห็นทั่วไปไดในชีวิตประจําวัน ลักษณะของแบบฝกเปนแบบเขียน
ตอบ มี 24 ฉบับเรียงลําดับจากเรื่องที่ไมซับซอน มีขอมูลประกอบชัดเจนและจากการฝกครั้งละ 1 
ทักษะไปหาเรื่องที่ซับซอน ไมมีขอมูลประกอบและฝกหลายทักษะ  การดําเนินการในการฝก
ประกอบดวย การสรางแรงจูงใจการเสนอหลักการ และสถานการณตัวอยาง การฝกคิดโดยจําแนก
เปน การคิดเปนรายบุคคล การคิดเปนกลุม การอภิปรายผลการคิดและการทบทวนประเมินการคดิ 

     นอกจากงานวิจัยดังกลาวแลว งานวิจัยของสุขุมาล  เกษมสุข (2549)ไดทําการพัฒนา             
การบริโภคดวยปญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝายประถม)โดยใชหลักโยนิโสมนสิการเชนกัน  ในงานวิจัยน้ีไดใชวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ 5 วิธี ไดแก วิธีคิดแบบคุณโทษทางออก วิธีคิดแบบรูคุณคาแท คุณคาเทียม วิธีคิดแบบ
อริยสัจ วิธีคิดแบบเราคุณธรรมและวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย  การฝกอบรมมีเน้ือหา กิจกรรมและ
สถานการณ อุปโภคบริ โภคในชีวิตประ จําวันของนัก เรียนมาให นักเรียนไดฝกการคิด                     
ฝกการแกปญหา และฝกเลือกปฏิบัติ โดยยึดแนวทางการคิดทั้ง 5 แบบ โดยใชกิจกรรมการเรียนรู            
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ที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ กิจกรรมในชุดฝกอบรมเปนกิจกรรมที่นักเรียนไดลงมือกระทําดวยตนเองใน
หลายรูปแบบ ไดแก การอภิปรายแสดงความคิดเห็นทั้งในกลุมใหญและกลุมยอย การฝกแก
สถานการณตัวอยาง การแสดงละคร/บทบาทสมมติ การโตวาทีโดยนักเรียนชวยกันงานเปนกลุม      
ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิด มีปฏิสัมพันธพูดคุยซักถามกันและกัน ชวยกันสรุปบทเรียนและ              
จดบันทึกการสรุปทุกครั้ง  

     นอกจากงานวิจัยขางตนแลว ผจงจิต  อินทสุวรรณและคนอื่น ๆ ( 2548 : 8 ) ไดพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคดวยปญญาซึ่งนอกจากจะใชการพัฒนาการคิดตามหลัก
พุทธธรรมหรือโยนิโสมนสิการ 7 วิธี ซ่ึงไดแก วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย วิธีคิดแบบรูคุณคาแท 
คุณคาเทียม วิธีคิดแบบอริยสัจ วิธีคิดแบบเราคุณธรรมวิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ วิธีคิดแบบ
คุณโทษทางออกและวิธีคิดแบบวิภัชวาทแลว ยังไดมีการใชหลักการอื่น ๆ รวมดวยนอกเหนือจาก                   
การพัฒนาการคิด ซ่ึงก็มีการพัฒนาดานความรูสึกหรือจิตใจโดยใชแนวคิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติ
ตามแนวคิดของ แมคไกว (McGuire) และใชการพัฒนาพฤติกรรมโดยอาศัยแนวคิดการควบคุมตน
แบบประยุกตโดยใหมีการฝกปฏิบัติดวยตนเองเพื่อใหเหมาะสมกับการนําไปใชปฏิบัติดวยตนเองใน
ชีวิตประจําวันและกิจกรรมการฝกอบรมนี้อาศัยกระบวนการกลุมสัมพันธเปนหลัก 

     สรุปไดวา การพัฒนาการบริโภคดวยปญญา นอกจากจะพัฒนาโดยอาศัยการพัฒนา
ดานการคิดโดยอาศัยหลักธรรมโยนิโสมนสิการแลว ยังสามารถใชการพัฒนาดานความรูสึกหรือ
จิตใจโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่สรางความพึงพอใจ สนุกสนาน หาเนื้อหากิจกรรมที่ใกลตัวเด็ก     
ใชกิจกรรมที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ เม่ือเรียนรูแลวสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดและควรมีการ
พัฒนาพฤติกรรมดวยการฝกปฏิบัติโดยใชการควบคุมตนแบบประยุกตเพ่ือใหเหมาะสมกับการ
นําไปใชปฏิบัติดวยตนเองในชีวิตประจําวัน 
  

      1.3.5.3 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาการบริโภคดวยปญญา 
     ผจงจิต  อินทสุวรรณและคนอื่น ๆ (2548) ไดทําการพัฒนาและเสริมสรางพฤติกรรม                 

การบริโภคดวยปญญาของเยาวชนไทย การดําเนินงานแบงเปน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการสํารวจ
เพ่ือแสวงหาตัวแปรที่เกี่ยวของและขั้นตอนการทดลองเพื่อแสวงหาผลของการพัฒนา กลุมตัวอยาง
ใน ขั้นสํารวจประกอบดวยนิสิตระดับปริญญาตรีในกรุงเทพ จํานวน 686 คน กลุมตัวอยางใน
ขั้นทดลองเปนนิสิตปริญญาตรี ป 1 จํานวน 41 คน กิจกรรมการทดลองแบงเปน 2 ขั้น ขั้นแรกเปน
การฝกอบรม 3 วัน และขั้นที่ 2 เปนการฝกปฏิบัติดวยตนเอง ประมาณ  1 เดือน การวัดตัวแปร 3 ครั้ง            
คือ กอน เม่ือจบการฝกอบรมและหลังชวงฝกปฏิบัติดวยตนเอง ผลจากขอมูลขั้นสํารวจพบวา                
ตัวแปรการควบคุมตนสําคัญที่สุดในการทํานายพฤติกรรมการบริโภคดวยปญญา ผลการวิเคราะห
ขั้นทดลอง พบวา มีปฏิสัมพันธสําหรับตัวแปรความตั้งใจที่จะกระทําพฤติกรรมบริโภคดวยปญญาแต
ไมมีกลุมใดแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากกลุมอ่ืน และยังพบวา ตัวแปรการควบคุมตนไดรับผลจาก
การฝกอบรมมากที่สุด 

     วัลนิกา  ฉลากบาง (2548) ไดทําการศึกษาการพัฒนาความสามารถในการรูจักคิดแบบ
โยนิโสมนสิการและการบริโภคดวยปญญาของนักศึกษาสถาบันราชภัฏสกลนคร กลุมตัวอยางคือ 
นักศึกษาชั้นป 1 ที่มีรูปแบบการคิดและมีกัลยาณมิตรตางกันโดยสุมเขากลุมทดลองและกลุมควบคุม 
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กลุมละ 48 คน รวม 96 คนผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองที่มีรูปแบบการคิดแบบขึ้นกับสิ่งรอบตัวมี
ความสามารถในการรูจักคิดแบบโยนิโสมนสิการและการบริโภคดวยปญญาหลังการทําแบบฝกสูง
กวากลุมควบคุมที่มีรูปแบบการคิดแบบเดียวกัน 
      สุขุมาล  เกษมสุข (2549) ไดทําการศึกษาผลการฝกอบรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการ
บริโภคดวยปญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝายประถม) กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2548 
จํานวน 55 คน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาการบริโภคดวยปญญา              
มีพฤติกรรมการบริโภคดวยปญญาหลังการฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญ             
ทางสถิติที่ระดับ .01  นักเรียนที่ไดรับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาการบริโภคดวยปญญามีการบริโภค
ดวยปญญาหลังการฝกอบรมและหลังการฝกอบรมและหลังการฝกอบรมแลว 1 เดือน ไมแตกตางกัน
น่ันคือ มีความคงทนของพฤติกรรมการบริโภคดวยปญญาหลังการฝกอบรมแลวเปนเวลา 1 เดือน 
      จากงานวิจัยดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวา การบริโภคดวยปญญาเปนตัวแปร         
ที่สามารถพัฒนาไดดวยการฝกอบรมโดยใชแนวทางการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมโดยเฉพาะการ
พัฒนาทักษะทางการคิดนับเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาการบริโภคดวยปญญา 
 

2. การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) คือ กระบวนการที่ผูคน
จํานวนหนึ่งในชุมชนหรือองคการเขามารวมศึกษาปญหาโดยการกระทํารวมกันกับนักวิจัยผาน
กระบวนการวิจัยตั้งแต การกําหนดปญหา วิเคราะหสาเหตุ เรียนรูวิธีการที่จะแกปญหา ออกแบบการ
วิจัย วิเคราะหผล พรอมทั้งออกแบบและปฏิบัติตามความตองการที่กําหนดไว จนถึงการอภิปราย
ผลการวิจัย เปนการรวมมือกันของกลุมบุคคลเพื่อแกปญหาที่พวกเขาไดรับผลกระทบโดยตรง โดย
ไดรับการสนับสนุนจากผูเชี่ยวชาญภายนอกรวมดวย  การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจึงเปน
กระบวนการที่ผูคนในองคกรหรือชุมชนไมใชผูถูกกระทําแตเปนผูกระทําการที่มีสวนรวมอยาง
กระตือรือรนและมีอํานาจรวมกันในการวิจัย ( Whyte.1991; Greenwood. & Levin. 2002) 

ในปจจุบัน เทคนิคการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมถูกนํามาประยุกตใชในหลายวงการ 
นอกเหนือจากการพัฒนาชุมชน การพัฒนาองคการ การแพทยและสาธารณสุข รวมทั้งวงการการศึกษา 
เทคนิคการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมก็ไดถูกนํามาใชในการวิเคราะห วางแผน ดําเนินการแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นในองคการดวยเชนกัน 

การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนการวิจัยที่ตองอาศัยกระบวนการกลุมและทุกคนใน
กลุมมีสวนรวมเปนเจาของงานวิจัยรวมกัน  โดยที่สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในทุกขั้นตอนตั้งแตเริ่ม 
ตกลงที่จะทําวิจัย กําหนดปญหา เลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การตรวจสอบ
ขอมูล การตัดสินใจที่จะปฏิบัติตามแผนและวิเคราะหผลการปฏิบัติ นอกจากนี้ การวิจัยประเภทนี้   
ยังเนนการปฏิบัติโดยเฉพาะการปฏิบัติที่เกิดจากปฏิสัมพันธของคนในสังคม 

จุดเดนของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในสวนของขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยคือ 
การกําหนดปญหา จะเกิดจากปญหาในกลุมและอาจปรับเปลี่ยนไดในขณะดําเนินการวิจัย  สวนการ
เก็บรวบรวมขอมูล มีการเก็บขอมูลดวยเทคนิคสามเสา ( Triangulation) เพ่ือความนาเชื่อถือ 
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เที่ยงตรง เชน ใชความหลากหลายของแหลงขอมูล เชน เอกสาร คน เหตุการณ สถานที่ และ                  
ใชความหลากหลายของเทคนิคการเก็บขอมูล เชน ศึกษาเอกสาร สัมภาษณ สังเกต เปนตน ในดาน
การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอ ใชการวิเคราะหอยางงาย ไมซับซอน ไมใหความสําคัญกับ               
การใชสถิติมาก  การนําเสนออาจนําเสนอในรูปแบบเสวนา สนทนา 

กระบวนการการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมีการดําเนินการตามวงจรเดมมิ่ง (Deming) 
P-D-C-A ( Plan-Do-Check- Action) แตละขั้นตอนมีความยืดหยุน  ใชวิธีการประเมินแบบอัตนัย
โดยไมเนนการสรุปผลอางอิง (นงลักษณ  วิรัชชัยและสุวิมล  วองวานิช.2545:18 ; อางอิงจาก 
Bassey. 1986 ; Rutkowaski. 1996 ; Maclsaac.1996) 

ในยุคปจจุบัน  การจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญหรือ
ผูเรียนเปนศูนยกลางตองสงเสริมใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาทุกระดับนับตั้งแต
ผูบริหารและครู  ครูและนักเรียน รวมทั้งครอบครัวของนักเรียนและชุมชนใหเขามามีสวนรวมเพ่ือ
เสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน  กระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมมีสวนสนับสนุน
การเพิ่มพลัง (Empowerment) ในองคการ ดังภาพประกอบที่1 (ฉันทนา  ภาคบงกช. ม.ป.ป.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                       ไดผล 
 
        ไมไดผล 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 รูปแบบวงจรการเพิ่มพลังที่สอดคลองกับการวิจัยแบบมีสวนรวม (ฉันทนา  ภาคบงกช. ม.ป.ป.) 

ปฎิบัต ิ
Do 

ประเมิน 
Check 

วางแผน 
Plan 

ดํารงอยู 
Action 

ลด/เลิก/ปรับปรุง เตรียม 



 28

ภาพประกอบ 1 เปนรูปแบบวงจรการเพิ่มพลังจูงใจตามแนวของไวสเบอรก (Weissburg) 
ซ่ึงเปนกระบวนการเพิ่มพลัง 4 ขั้นตอนที่มีหลักการที่สอดคลองกับการวิจัยแบบมีสวนรวม การวิจัย
แบบมีสวนรวมมีกระบวนการเปนวงจรที่พัฒนาขึ้นจากการบูรณาการกระบวนการ 4 ขั้นตอนดังน้ี 

            1) ขั้นเตรียม  เปนขั้นที่ชวยสนับสนุนขั้นวางแผนซึ่งมุงใหบุคคลในกลุมสนใจในปญหา
เฉพาะหรือสถานการณโดยสรางบรรยากาศของความผูกพันภายในกลุม มีการจัดสถานการณใหดี
ที่สุดเพื่อใหเกิดความไววางใจกัน ไดสื่อความหมายอยางอิสระ รวมทั้งไดฝกความเปนผูนําและ
ฝกฝนทักษะการทํางานกลุม 

   2) ขั้นวางแผน  เปนสถานการณที่ทําใหเกิดความสนใจ สรางความตระหนักภายในกลุม  
ในขั้นนี้อาจมีการปฏิบัติการเกิดขึ้นบางสวน เร่ิมดวยการฝกการเพิ่มพลังเพ่ือใหไดรับผลที่สัมพันธ
กับขั้นวางแผน 

   3) ขั้นประเมิน เปนการใหขอมูลยอนกลับตอกลุมในลักษณะเสริมแรงภายในกลุมเพ่ือทํา
การดําเนินการตอไป 

   4) ขั้นการดํารงอยู  เปนการดําเนินการตอเพราะมีการดํารงอยูของพลัง แตถาเกิดความ
ผิดพลาดก็อาจลด/ละ/เลิกได  หากไมเลิกก็อาจยอนกลับไปเตรียมการและปรับปรุงเพ่ิมเติมใหม 
   เม่ือนําการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมาใชในสถานศึกษาจึงตองมีการเตรียมการอยางเต็มที่ 
สรางความสัมพันธระหวางผูเกี่ยวของทุกคนทุกฝาย  ทั้งผูบริหารการศึกษาทุกระดับ ครู อาจารย 
คณะกรรมการโรงเรียน และผูปกครองรวมทั้งผูเรียนไดมีสวนรวมในการคิดรวมกัน กระบวนการการ
มีสวนรวมจะเกิดขึ้นในทุกขั้นตอน  นับตั้งแตการวางแผน และการปฏิบัติโดยมุงใหผูเรียนมี
คุณลักษณะและที่พึงประสงค 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
รูปแบบการวิจัย 

รูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) รวมกับการวิจัย  
กึ่งทดลองโดยใชเทคนิคการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) 

 
กลุมประชากร   

กลุมประชากรที่ใชในการวจัิยประกอบดวย 
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ศึกษาอยูในโรงเรียนขนาดใหญในเมืองและนอกเมือง  

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. ครูที่สอนวิชาแกน 5 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร            
และกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
กลุมตัวอยาง 

1. การเลือกกลุมตัวอยาง   
กลุมตัวอยางเปนโรงเรียนที่ยินดีเขารวมโครงการวิจัย และเปนโรงเรียนขนาดใหญที่สามารถ

จัดหองเรียนใหสอดคลองกับรูปแบบการวิจัย ไดตัวแทนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  ที่อยูใน
เขตเมือง คือ โรงเรียนสามเสนนอก และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่อยูในเขตชานเมือง คือ 
โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง  

2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 
1.2.1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 จากโรงเรียนสามเสน

นอก จํานวน  2  หองเรียน  เปนนักเรียนจํานวน  80  คน และโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง จํานวน 2 
หองเรียน เปนนักเรียนจํานวน 75 คน 

1.2.2  ครูที่สอนวิชาแกน 5 สาระการเรียนรู ไดแก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
และกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548  
จากโรงเรียนสามเสนนอกและโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง แหงละ 5 คน รวมเปน 10 คน  

3. การจัดเขากลุม 
      การจัดกลุมตัวอยางเขารับการทดลองจะมี 

1)  กลุมทดลอง จํานวน 2 หองซึ่งมีครูผูรวมวิจัย 10 คนเปนผูสอน และ 
2) กลุมควบคุม จํานวน 2 หองซึ่งมีครูที่ไมไดอยูในโครงการวิจัย 10 คนเปนผูสอน 
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ขอจํากัดของการวิจัย 
 เน่ืองจากโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง มีครูที่สอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เพียง 1 คน ซ่ึงตองทําการสอนทั้ง 8 หองเรียนจึงไมสามารถจัดเขา
รับการทดลองได ดังน้ันจึงจําเปนตองเปลี่ยนครูจากกลุมสาระการเรียนรูดังกลาวเปนอาจารยที่สอนกลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (วิทยาศาสตรเสริม) แทน โดยมีจํานวนชั่วโมงเทากัน 

 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้น้ี  ไดแก 
1. แบบวัดพลังปญญา 5 องคประกอบ ซ่ึงประกอบดวย แบบวัดทักษะการคิดฉบับที่ 1 

(วัดตัวแปรการคิดวิจารณญาณ) แบบวัดทักษะการคิด ฉบับที่ 2 (วัดตัวแปรการคิดแกปญหา) 
แบบสอบถามการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน (วัดตัวแปรความเอ้ืออาทร) แบบสอบถามความสุขใจ       
ในชีวิตประจําวัน (วัดตัวแปรความสุขใจ) และแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภค (วัดตัวแปร        
การบริโภคดวยปญญา) แบบวัดพลังปญญา 5 องคประกอบที่ใชในงานวิจัยน้ี ไดมาจากโครงการวิจัย
ยอยที่ 1 ประกอบดวยเครื่องชี้วัดและปจจัยดานการถายทอดทางสังคมของ พลังปญญาของเยาวชน
ไทยในกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงเปนโครงการยอยในโครงการบูรณาการ เร่ืองการวิจัยและพัฒนา     
พลังปญญาของเยาวชนไทย โดยสถาบันครอบครัวและการศึกษาเพื่อนําไปสูการเปนเยาวชน        
ที่พึงปรารถนาของสังคมไทย  ผูวิจัยในโครงการวิจัยยอยที่ 1 ไดพัฒนาแบบวัดพลังปญญาและไดทําการ
หาคุณภาพเครื่องมือ กอนไปเก็บขอมูลจริงในสนามวิจัย  หลังจากเก็บขอมูลจริงจากกลุมตัวอยาง    
ที่เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 1,816 คน  จากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหหาคุณภาพเครื่องมืออีกครั้ง
หน่ึง โดยการหาคาอํานาจจําแนก (discrimination) จากการคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระหวางขอคําถามกับคะแนนรวม (item – total correlation) และหาคาความเชื่อม่ัน (reliability)   
โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ( Cronbach’s alpha coefficient ) ซ่ึงรายละเอียด        
จะนําเสนอในแบบวัดพลังปญญาของแตละองคประกอบดังตอไปน้ี 

1.1 แบบวัดการคิดวิจารณญาณ  เปนแบบวัดความสามารถทางการคิดอยางมีเหตุผล
และไตรตรองของนักเรียนเพ่ือนําไปสูการตัดสินใจที่จะเชื่อหรือลงมือปฏิบัติประกอบดวย
ความสามารถ 4 ดานคือ  สามารถพิจารณาถึงความถูกตองเพ่ือเปนไปไดของขอมูล ตัดสินใจไดวา 
ขอเท็จจริงขอใดสนับสนุนหรือคัดคาน หาขอสรุปได และมีหลักในการคิดอยางสมเหตุสมผล 

แบบวัดนี้ มีจํานวน 29 ขอ  แตละขอจะเปนการกําหนดสถานการณมาให โดยใหนักเรียน
พิจารณาความนาเชื่อถือหรือหาขอสรุปหรือการพิจารณาขอเท็จจริงที่สนับสนุนหรือคัดคาน หรือการ
พิจารณาสาเหตุที่นาเชื่อถือและเปนไปไดของสถานการณเหลาน ั้นโดยมีตัวเลือกของแตละขอจํานวน 
4 ตัวเลือก  มีคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว  สเกลในการวัดจะเปนแบบ 0 และ 1  ถาตอบถูก
จะได 1 คะแนน  ตอบผิดจะได 0 คะแนน 
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คุณภาพของแบบวัด  คาอํานาจจําแนกของขอคําถามในแบบวัด จะอยูระหวาง 0.25 – 0.48  
และมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.83 

 
ตัวอยางแบบวัดการคิดวิจารณญาณ 
0. หนิงและโจไปตลาดเพื่อหาซื้อผักสดไปใหแมทําอาหารเย็น 
     หนิงแนะนําวา  :  “ ควรเลือกซื้อผักที่สด สะอาด สวยงาม  เพราะจะดูนารับประทาน 
     แตโจคานวา    :  “ ควรเลือกซื้อผักที่ใบมีรองรอยแมลงกัดกิน เพราะแสดงวาเปนผัก                     

         ที่ปราศจากยาฆาแมลง  หรือมียาฆาแมลงนอยที่สุด” 
นักเรียนคิดวา  คําพูดของใครมีขอมูลนาเชื่อถือกวากัน 

ก.  โจ     ข.  หนิง 
ค.  นาเชื่อถือพอกัน   ง.  ไมนาเชื่อถือทั้งคู 
 

1.2 แบบวัดการคิดแกปญหา เปนแบบวัดความสามารถทางการคิดที่เปนกระบวนการ
เพ่ือหาคําตอบของปญหาได ประกอบดวย การระบุปญหา การวิเคราะหสาเหตุของปญหา                  
การวางแผนเพื่อแกปญหาอยางเหมาะสม และสามารถอธิบายไดวาผลที่เกิดขึ้นน้ันจะเปนอยางไร 

แบบวัดนี้มีจํานวน 20 ขอ  โดยการใหสถานการณ จํานวน 5 สถานการณ แตละสถานการณ
จะมี 4 คําถาม  ใหนักเรียนอานสถานการณที่กําหนดใหแลวพิจารณาวา ปญหาที่สําคัญ  สาเหตุของ
ปญหา  วิธีการแกปญหา และผลของการแกปญหาในแตละสถานการณคืออะไร  โดยมีตัวเลือกของ
แตละขอจํานวน 4 ตัวเลือก  มีคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว  สเกลในการวัดจะเปนแบบ 0 และ 1  
ถาตอบถูกจะได 1 คะแนน ตอบผิดจะได 0 คะแนน 

คุณภาพของแบบวัด  คาอํานาจจําแนกของขอคําถามในแบบวัด  จะอยูระหวาง 0.07 – 0.50  
และมีคาความเชื่อเทากับ 0.75 

 
ตัวอยางแบบวัดการคิดแกปญหา 

             0 สถานการณที่ 1  นายสินเปนคนจังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงคนสวนใหญนิยมปลูกออยเปน
อาชีพหลัก ตอมาราคาออยตกต่ํา และนายสินเห็นสื่อโทรทัศนแนะนําเรื่องการปลูกพืชแบบ
ผสมผสานหรือเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกรมากขึ้น นายสินจึงตัดสินใจเปล่ียนจากการปลูกออย               
มาปลูกลิ้นจ่ี  แอปเปล  ลําไย  ทุเรียน  ในสวนของตน  ปรากฏวาไมไดผลอยางที่คิดเอาไว 

   1. ปญหาที่สําคัญของสถานการณน้ี คืออะไร 
ก. ประชาชนมีความเกียจคราน 
ข. นายสินปลูกพืชแบบผสมผสานไมไดผล 
ค. รายการโทรทัศนใหความรูที่ไมถูกตอง 
ง. นายสินยากจน 
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     2. อะไรคือสาเหตุของปญหาในขอ 1 
ก. โรงเรียนใหการศึกษาไมเพียงพอ 
ข. นายสินขาดความรูเกี่ยวกับการปลูกพืชแบบผสมผสานที่ดีพอ 
ค. นายสินมีรายไดไมเพียงพอ 
ง. ขาวสารทางโทรทัศนไมนาเชื่อถือ 

     3. จะมีวิธีการแกปญหาในสถานการณน้ีอยางไร 
ก. สอนนักเรียนปลูกตนไมในโรงเรียน 
ข. นายสินกลับมาปลูกออยเหมือนเดิม 
ค. ใหนายสินเปลี่ยนอาชีพไปเลี้ยงปลาดุก 
ง. นายสินควรหาความรูเรื่องการปลูกพืชแบบผสมผสานเพิ่มเติม 

     4. ผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากวิธีการแกปญหาตามขอ 3 นาจะเปนอยางไร 
          ก. ผลที่ไดจากการปลูกออยลดลง 
          ข. นักเรียนในโรงเรียนมีความรูเรื่องการปลูกตนไมมากขึ้น 
          ค. นายสินสามารถเลือกพืชปลูกในไรของตนไดเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น  
          ง.  นายสินสามารถขายผลไมไดเพ่ิมขึ้น 

 
3.  แบบวัดความเอื้ออาทร  เปนแบบวัดความชวยเหลือที่นักเรียนมอบใหแกบุคคลอื่น 

โดยไมคาดหวังรางวัลจากการใหความชวยเหลือน้ัน 
แบบวัดนี้มีจํานวน 13 ขอ แตละขอจะเปนขอความที่แสดงถึงการปฏิบัติตนของนักเรียนใน

ชีวิตประจําวันที่เกี่ยวของกับความชวยเหลือตาง ๆ  สเกลในการวัดจะเปนแบบมาตรวัดประเมินคา 
6 ระดับ ตั้งแต  จริงที่สุด  จริง  คอนขางจริง  คอนขางไมจริง  ไมจริง  และ ไมจริงเลย  การกําหนด
คะแนนสําหรับขอความเชิงบวกจะใหคะแนนจริงที่สุด 6 คะแนนไปจนถึง ไมจริงเลย 1 คะแนน และ
ใหคะแนนในทางตรงกันขามสําหรับขอความเชิงลบ 

คุณภาพของแบบวัด  คาอํานาจจําแนกของขอคําถามในแบบวัดจะอยูระหวาง 0.35 – 0.52  
และมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.80 

 
ตัวอยางแบบวัดความเอื้ออาทร 

0. นักเรียนใหเงิน หรือบริจาคสิ่งของชวยผูมีฐานะยากจน หรือผูประสบไฟไหมหรือคนพิการ 
 .................. .................. ..................  ..................  ..................  .................. 
   จริงที่สุด     จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง     ไมจริง   ไมจริงเลย 
 

4. แบบวัดความสุขใจ  เปนแบบวัดการรับรู  ความรูสึกของตนเองที่เปนความพอใจ  
ความซาบซึ้ง  ความชื่นชอบ  การเห็นคุณคา  ทําใหเกิดความสุขในการประพฤติปฏิบัติตอสิ่งตาง ๆ 
ทั้งกับเพ่ือนในโรงเรียน  ในครอบครัว และในสังคมทั่วไป  โดยวัดจากความภาคภูมิใจในตนเอง  
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ความพึงพอใจในชีวิตที่แวดลอมดวย  ครอบครัว  เพ่ือน  โรงเรียน  และความสัมพันธที่ดีตอสังคม
และบุคคลรอบขาง 

แบบวัดนี้มีจํานวน 26 ขอ  แตละขอ จะเปนขอความที่แสดงถึงกิจวัตรในชีวิตประจําวันทั้งใน
ครอบครัวและโรงเรียน โดยใหนักเรียนสะทอนความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวตนของนักเรียน สเกลในการวัด          
จะเปนแบบมาตรวัดประเมินคา 6 ระดับ ตั้งแต จริงที่สุด  จริง  คอนขางจริง คอนขางไมจริง  ไมจริง  
และ ไมจริงเลย  การกําหนดคะแนนสําหรับขอความเชิงบวกจะใหคะแนน จริงที่สุด 6 คะแนน             
ไปจนถึง ไมจริงเลย 1 คะแนน  และใหคะแนนในทางตรงกันขามสําหรับขอความเชิงลบ 

คุณภาพของแบบวัด  มีคาอํานาจจําแนกของขอคําถามในแบบวัดจะอยูระหวาง 0.12 – 0.61   
และมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.87 

 
ตัวอยางแบบวัดความสุขใจ 

0.  ฉันพึงพอใจกับชีวิตการเรียนของฉัน 
    ...............    ...............  ..................    ................      ..............     ............... 
    จริงที่สุด      จริง  คอนขางจริง คอนขางไมจริง        ไมจริง     ไมจริงเลย 
 

 5.   แบบวัดการบริโภคดวยปญญา  เปนแบบวัดพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกรับหรือกระทํา
ของบุคคลโดยผานการคิดไตรตรองอยางมีเหตุผลเกี่ยวกับการใชจายเงิน การใชเวลา การใช
ทรัพยากรธรรมชาติ  การเลือกใชเครื่องใช  การเลือกรับประกอบอาหารที่มีประโยชน และการเลือก
รับสื่อที่มีประโยชน  เพ่ือสนองความตองการที่แทจริงของชีวิต (เพ่ือคุณภาพชีวิต) 

แบบวัดนี้มีจํานวน 27 ขอ  แตละขอจะเปนขอความที่แสดงถึงการปฏิบัติตนของนักเรียน    
ที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากรตางๆ ในชีวิตประจําวันของนักเรียนในสถานที่ โรงเรียน และ
ครอบครัว  สเกลในการวัดจะเปนแบบมาตรวัดประเมินคา 6 ระดับ ตั้งแต จริงที่สุด  จริง  คอนขางจริง  
คอนขางไมจริง  ไมจริง  และไมจริงเลย  การกําหนดคะแนนสําหรับขอความเชิงบวกจะใหคะแนน
จริงที่สุด 6 คะแนน ไปจนถึง ไมจริงเลย 1 คะแนน  และใหคะแนนในทางตรงกันขามสําหรับขอความเชิงลบ 

คุณภาพของแบบวัด  คาอํานาจจําแนกของขอคําถามในแบบวัดจะอยูระหวาง 0.16 – 0.58  
และมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.84 

 
ตัวอยางแบบวัดการบริโภคดวยปญญา 

0. ฉันมักจะกินอาหารเหลือบอย ๆ 
.................. .................. .................. .................. .................. .................. 
  จริงที่สุด     จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง     ไมจริง ไมจริงเลย 
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2. แบบสอบถามสําหรับครู ประกอบดวย คําถามปลายเปด 8 ขอ ใหครูแสดงความคิดเห็น 
ความรูสึกตอการเขารวมโครงการพัฒนาพลังปญญา  

3. แบบสัมภาษณสําหรับครู ประเด็นที่ใชสัมภาษณเปนประเด็นเดียวกับที่ใชในแบบสอบถาม
สําหรับครู แตจะมีการสัมภาษณเจาะลึกในประเด็นที่ศกึษาอยางลกึซึ้งเพ่ือใหไดขอมูลมากขึน้ 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยน้ีใชเทคนิคการวิจัยแบบมีสวนรวม โดยใหคณะครูผูเกี่ยวของไดมีสวนรวมกับ
คณะผูวิจัยตั้งแตตนจนถึงขั้นสุดทายของกระบวนการวิจัย ไดแก  การกําหนดปญหาการวิจัยรวมกัน  
การตระหนักในความสําคัญของการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณลักษณะที่เปนพลังปญญาของเยาวชน 
และการใชกระบวนการดําเนินการตามวงจรเดมมิ่ง (Deming) P – D – C – A (Plan – Do Check – 
Action)  โดยมีการพิจารณารวมกันทุกขั้นตอน  กระบวนการในการพัฒนาพลังปญญาใหแกเยาวชนนั้น
ผูวิจัยไดประมวลวิธีการพัฒนาจากแนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ  
ตลอดจนเทคนิคการสอนของครูตนแบบในวิชาตาง ๆ ไดแก วิชาวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  สังคมศึกษา  
ภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ  ที่จัดทําขึ้นโดยสภาการศึกษาแหงชาติ  การสังเคราะหรูปแบบ                 
การพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย  ดานทักษะการคิด  ดานทํางานรวมกับผูอ่ืนได  ดานความขยันอดทน
และประหยัดและอดออม และดานการควบคุมตนเองได (กองวิจัยทางการศึกษา 2542)  โดยได
จัดทําชุดเอกสารความรูใหครูผูรวมวิจัยไดใชในการประชุมปฏิบัติการ และการดําเนินการ                   
จัดกระบวนการเรียนการสอนระหวางการทดลองในการพัฒนาพลังปญญาแกเยาวชนโดยมีขั้นตอน
ในการดําเนินการวิจัยแสดงดังภาพ 1 
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1.การวางแผน 
(Plan) 

1. การกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนา 
2. การออกแบบการวิจัย 
3. มีสัมพันธภาพอันดีกับทีมผูวิจัยรวม 
4. เตรียมเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
5. ปฐมนิเทศ สรางความตระหนักรูรวมกันใน

ความสําคัญของปญหาและกระบวนการทําวิจัย 
6. ใหความรูแกคณะอาจารยผูวิจัยรวม 
7. ทดสอบกอนดําเนินการทดลอง 

2.ดําเนินการตาม
แผน (Do) 

       D     P     D     P     D     P     D 
 

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

กระบวนการ PDCA 

3.การตรวจสอบ
ประเมินผล 
(Check) 

   ตรวจสอบประเมินผลโดยใช 

- การสังเกตการณการสอน 

- การสัมภาษณ 

- บันทึกทายแผนการจัดการเรียนรู 

4.การปรับเปล่ียน แกไข
เพ่ือนําไปสูการวางแผน
ใหม (Action) 

อภิปราย  ประเมินและสรุปผล 

การปรับปรุง 

 
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพลังปญญา 

ภาพประกอบ 2  แสดงขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย โดยใชกระบวนการ P – D – C – A                         
ในการพัฒนาพลังปญญา 
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ข้ันตอนการวิจัย  ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังตอไปน้ี 
     ข้ันที่ 1 ข้ันวางแผน (Plan) คณะผูวจัิยดําเนินการดังน้ี 

     1)  พัฒนากรอบแนวคิดในการพัฒนาพลังปญญาจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวของรวมทั้งไดจากการประชุมรวมกับผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา 4 ทาน 
     2)  ประชุมรวมกันเพ่ือวางแผนออกแบบการวิจัยโดยมีการกําหนดกลุมตัวอยางที่จะศึกษา 
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการประเมินผลที่เกิดขึ้น
จากการพัฒนาพลังปญญาเยาวชน 
     3)  ติดตอผูบริหารโรงเรียนในเขตเมืองคือ โรงเรียนสามเสนนอก และเขตชานเมือง               
คือ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงคและขอความรวมมือ 
     4)  จัดเตรียมเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบวัดพลังปญญา ชุดเอกสารความรู 
ตัวชี้วัดพลังปญญา 
     5)  จัดปฐมนิเทศคณะครูผูรวมวิจัยจากโรงเรียนทั้ง 2 แหง เพ่ือชี้แจงกระบวนการทําวิจัย 
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพลังปญญา และแนวทางในการประเมินผล
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและสรางการตระหนักรูรวมกันระหวางคณะผูวิจัยและคณะครู               
ผูรวมวิจัยเพ่ือใหเห็นถึงความสําคัญของพลังปญญาและบทบาทของครูในการพัฒนาพลังปญญา 
     6)  จัดประชุมปฏิบัติการใหคณะครูผูรวมวิจัยโดยใหความรูเกี่ยวกับตัวแปรพลังปญญา 
ทั้ง 5 องคประกอบ ตัวชี้วัด การจัดกิจกรรมและแนวทางในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่มี              
การแทรกเพิ่มการพัฒนาพลังปญญา โดยใหคณะครูผูรวมวิจัยเขาฐานพัฒนาพลังปญญาทั้ง 5 ฐาน
ขององคประกอบ 

     ข้ันที่ 2 ข้ันดําเนินการตามแผน (Do) 
     ขั้นนี้คณะครูผูรวมวิจัยไดดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่เขียนขึ้นและ               
ไดดําเนินการตามกระบวนการ P – D – C – A ในวงจรปฏิบัติการจํานวน 4 รอบ ซ่ึงไดมีการประชุม
รวมกับคณะผูวิจัย มีการกระตุนแรงจูงใจเพื่อใหครูไดรับรูถึงการสนับสนุนในการทําวิจัย ใหครูเห็นถึง
ความสําคัญของการวิจัยที่มีตอนักเรียนและครู มีการใหคําแนะนําแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน 
ในระหวางนักวิจัย มีการวิพากษแผนการจัดการเรียนรู  การสังเกตกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ของครู  การสอบถามปญหาอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการนําแผนไปปฏิบัติและปรับแผนใหม  
ตลอดระยะเวลาดําเนินการทดลองเพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงในวงจรปฏิบัติการตอ ๆ ไป                
โดยอาจารยผูสอนจะมีการนัดพบกันทุก ๆ 2 สัปดาห เพ่ือปรึกษาหรือปรับแผนเพ่ือใหไดผล               
ตามจุดประสงคที่วางไว 
      ข้ันที่ 3 การตรวจสอบประเมินผล (Check)  
     คณะผูวิ จัยมีการสังเกตการณการสอนของคณะอาจารยผูวิ จัยรวมและสอบถาม 
สัมภาษณถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการนําแผนการจัดการเรียนรูไปปฏิบัติ ผลของการปฏิบัติ 
ตลอดจนสอบถามปญหาอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้น เพ่ือหาแนวทางในการแกไขตอไปพรอมทั้ง             
ใหกําลังใจคณะครูผูรวมวิจัย 
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     ข้ันที่ 4 ข้ันการปรับเปลี่ยน แกไขเพื่อนําไปสูการวางแผนใหม (Action) 
    จากการตรวจสอบและประเมินกระบวนการ ปญหา อุปสรรคที่ไดจากขอมูลในขั้นของ  

การตรวจสอบและประเมินผลจะมีการนํามาอภิปราย วิพากษ ประเมินและสรุปผล โดยทั้งคณะผูวิจัย
และคณะครูผูรวมวิจัย ขอมูลที่ไดจะนํามาปรับปรุงการสอนและวางแผนการปฏิบัติในวงจรตอไป   
โดยมีการปรับเปลี่ยนวงจรตามความเหมาะสมของสาระ กระบวนการและจุดประสงคของการพัฒนา 

    การวิจัยน้ีใชเทคนิคการวิจัยแบบมีสวนรวมของครูในการพัฒนาพลังปญญาของนักเรียน  
โดยใชเวลาในการทําวิจัยทั้งหมด ตั้งแตเร่ิมตนรวม  8  เดือนโดยแบงออกเปน  5  ชวงเวลาดังตอไปน้ี 

     ชวงที่ 1 ( ก.พ. – เม.ย. 2548 ) ชวงของการเตรียมความพรอม การทําความเขาใจ        
กับคณะครูผูรวมวิจัย โดยมีวัตถุประสงคในการกําหนดปญหาวิจัยรวมกันและใหครูเขาใจ                    
ถึงจุดมุงหมายของการวิจัยเรื่องนี้  รวมทั้งสรางความตระหนักใหเกิดขึ้นกับครูทั้ง 5 กลุมสาระ              
การเรียนรู  ใหเห็นปญหาของการขาดพลังปญญาของเยาวชนและสรางแรงบันดาลใจใหกับครูวา 
เขาสามารถสรางพลังปญญาใหเกิดขึ้นกับนักเรียนในความดูแลของตนได ใหสามารถคาดหวัง
คุณลักษณะผูมีพลังปญญา  ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนและมีความตั้งใจที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัว
ของนักเรียนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลและวางแผนดําเนินการวิจัยรวมกัน   
 
 
วัน เดือน ป กิจกรรมที่ทาํ 
 
3  ก.พ. 48   
(สถานที่ :
โรงเรียนเคหะ
ชุมชน
ลาดกระบัง  
และโรงเรียน  
สามเสนนอก) 

 
1)  จัดประชุมผูที่เกี่ยวของที่โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง  และที่โรงเรียนสามเสนนอก  

ประกอบดวย ผู อํานวยการ รองผู อํานวยการฝายวิชาการ หัวหนาระดับ  
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อาจารยผูสอนวิชาทั้ง 5 กลุมสาระการเรียนรู  ไดแก  
วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  เพ่ือใหเขาใจถึงจุดมุงหมายของการวิจัยแบบมีสวนรวม  
การตองอุทิศตนเพื่อการทําวิจัยในการพัฒนาวิธีการและพัฒนาตัวนักเรียนใหมี  
การเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นตามองคประกอบของพลังปญญา 

2)  ระดมสมองอาจารย  เพ่ือใหทราบถึงปญหาและสาเหตุที่ทําใหนักเรียนขาดพลังปญญา 
3) วางแผนในการทําวิจัยโดยจัดหอง  จัดผูสอน  ใหครบตามเงื่อนไขของการทดลอง  

คือ  สุมหองที่ใชในการทดลองจํานวน  2  หองในแตละโรงเรียน  ใหมีนักเรียน  
ที่มีความสามารถใกลเคียงกัน  ไมใชเด็กคัดพิเศษ  (เกง/ออน)  แตเปนเด็กที่ 
คละกัน  โดยมีหองทดลอง 1 หองและหองควบคุม 1 หองซ่ึงในหองทดลองนั้น 
จะมีครูผูวิจัยเปนผูสอนทั้ง 5 กลุมสาระการเรียนรู  และ หองที่เปนหองควบคุม  
ใหครูคนอ่ืนเปนผูสอน 
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วัน เดือน ป กิจกรรมที่ทาํ ( ตอ ) 
 

26 มี.ค. 48 
(สถานที่ :
โรงเรียน
เคหะชุมชน
ลาดกระบัง  
และโรงเรียน  
สามเสน
นอก) 

 

4) จัดประชุมผูวิจัยทั้งหมด ประกอบดวย คณะผูวิจัยและคณะครูผูรวมวิจัยซ่ึงเปน
อาจารยประจําอยูที่โรงเรียนในกลุมตัวอยาง  คือ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง  
และโรงเรียนสามเสนนอก เปนการเปดประชุมเริ่มตนโครงการวิจัย แนวทางของ
โครงการวิจัยและวางแผนรวมกันทั้งทีม รายละเอียดของแผนดําเนินการวิจัย  
ประกอบดวย 

4.1 ชวงระยะเวลาการดําเนินการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา2548 
4.2 นักเรียนที่อยูในหองทดลองและหองควบคุมของทั้ง 2 โรงเรียน ไดแก   

 

           ชื่อโรงเรียน         หองทดลอง        หองควบคุม 
เคหะชุมชนลาดกระบัง               6/5                       6/3 
สามเสนนอก             6/5                       6/7 

 

            
                 ชวงที่ 2 (พ.ค. – มิ.ย. 2548) ชวงของการวางแผนและการสรางความคุนเคยและทํา
ความเขาใจกับคณะครูผูรวมวิจัย โดยมีวัตถุประสงคใหครูเขาใจถึงกระบวนการของการวิจัย ตัวแปร
ที่จะทําการพัฒนา ประโยชนที่จะไดรับและทําการกระตุน สรางแรงจูงใจใหเกิดกับครู รวมทั้งใหคณะครู          
ผูรวมวิจัยไดทดลองวางแผนการจัดการเรียนรูที่มีการแทรกเพิ่มพลังปญญาและนําไปทดลองใช
กอนที่ทําจริงเพ่ือดูวา ขณะที่ดําเนินการ มีปญหาอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบางและผลเปนไปตามแผนฯ      
ที่ไดวางไวหรือไม เพ่ือจะไดนําไปปรับปรุงกอนทําจริง 
 
วัน เดือน ป                                                   กิจกรรมที่ทํา 
 

27 พ.ค. 48   
(สถานที่ :
โรงเรียน
เคหะชุมชน
ลาดกระบัง) 
 

 

1) จัดประชุมเพ่ือสรางความคุนเคยรวมกันระหวางคณะผูวิจัยกับผูบริหารโรงเรียน
และคณะครูผูรวมวิจัย 

2) เชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิมาใหความรูเกี่ยวกับ “การวิจัยแบบมีสวนรวม”และ 
“องคประกอบของพลังปญญา” 

3) กระตุนและสรางแรงจูงใจใหเกิดกับครู ใหเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนา  
พลังปญญาใหแกนักเรียน  รวมถึงประโยชนที่ครูจะไดรับจากการเขารวมโครงการวิจัย  
ในครั้งน้ี จากการนําขอมูลที่ไดจากการทําวิจัย ไปสังเคราะหและจัดทําเปนผลงาน  
ทางวิชาการของครู  โดยคณะผูวิจัยจะเปนที่ปรึกษา  อํานวยความสะดวกในสิ่งที่  
ครูตองการ 
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วัน เดือน ป                                             กิจกรรมที่ทํา (ตอ) 
 

30 พ.ค. 48 
(สถานที่ :
โรงเรียน   
สามเสนนอก) 

 

4) เปดโอกาสใหครูไดซักถาม แสดงความคิดเห็น ระบายความรูสึก สอบถามถึง
ปญหาและอุปสรรคที่คาดวาจะเกิดขึ้น ซ่ึงคณะครูสวนใหญมีความวิตกกังวลกลัว
วาสิ่งที่เขียนไวในแผนการจัดการเรียนรูกับการปฏิบัติจริงจะไมเปนไปดวยกัน 
ทั้งน้ีเพราะอาจมีกิจกรรมอ่ืนมาแทรกและมีขอจํากัดเรื่องของเวลา  ปญหาการที่
นักเรียนไมมีสวนรวมในการเรียน และมีความกังวลวาจะเขียนแผนฯไมตรงกับ
แนวคิดของพลังปญญา ซ่ึงทางคณะผูวิจัยไดรับที่จะไปจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูมาเปนตัวอยางใหครูไดศึกษา 

5) มอบหมายใหครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนที่มีปญหา  
เปนพิเศษเพื่อที่จะดูการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น กอนและหลังการพัฒนา  
พลังปญญารวมทั้งเสนอใหคณะครูไดทดลองศึกษานํารอง (Pilot study) กอนที่
ทําจริงเพ่ือดูวา ขณะที่ดําเนินการ มีปญหาอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบางและผล
เปนไปตามแผนฯที่ได วางไวหรือไม เพ่ือจะไดนําไปปรับปรุงกอนทําจริง 

 

1-30 มิ.ย.48 
 

ในชวงนี้ เปนชวงของการเตรียมความพรอมทําความเขาใจกับโครงการวิจัย  
เปดโอกาสใหครูไดทํา Pilot study ทดลองกอนไปทําจริง เพ่ือดูวามีปญหาอะไร
เกิดขึ้นบางเพื่อจะไดนํามาอภิปรายหาแนวทางแกปญหารวมกันในการประชุมใน
ครั้งตอไปและใหฝกสังเกตพฤติกรรมนักเรียน จดบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนที่
เกี่ยวกับพลังปญญากอนที่จะทดลองทําจริงในเดือน กรกฎาคม –กันยายน 2548  
(10 สัปดาห)  

             
                   ชวงที่ 3 (ก.ค.2548) การใหความรูและนําเสนอผลการทํา P-D-C-A รอบที่ 1 และรอบที ่2  
 
วัน เดือน ป                                                กิจกรรมที่ทํา 
 

1 ก.ค. 48   
(สถานที่ : 
สถาบันวิจัย
พฤติกรรม
ศาสตร) 
 

 

1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางสัมพันธ ใหความรู ทบทวนขอมูลเกี่ยวกับการ
ทําวิจัย ขั้นตอน/กระบวนการทําวิจัยและแจกเอกสารความรูเพ่ิมเติมพรอมทั้ง
ตัวอยางการเขียนแผนจัดการเรียนรูที่มีการแทรกเพิ่มการพัฒนาพลังปญญา 

2) วิทยากรใหความรูเกี่ยวกับ “องคประกอบของพลังปญญา”ตัวชี้วัด แนวทาง  
การแทรกเพิ่มพลังปญญาลงในแผนการจัดการเรียนรูและการประเมินผลการจัด  
การเรียนรู 
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วัน เดือน ป                                                กิจกรรมที่ทํา (ตอ) 
(ตอ) 
 

3)  แบงกลุมครูในแตละกลุมสาระการเรียนรูเพ่ือเขาฐานพลังปญญาทั้ง 5 องคประกอบ  
โดยในแตละฐานจะใหความรูเกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอน กระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูในการพัฒนาพลังปญญาและตรวจสอบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู
วาเปนไปตามแนวคิดของการพัฒนาพลังปญญาหรือไม มีจุดใดที่ตองปรับแก  
ในการจัดประชุมวันน้ีเปนการนําผลการทํา P-D-C-A รอบที่ 1 มานําเสนอรวมทั้ง
ใหคําแนะนําในการใชคําสําคัญในการเอกสารตัวชี้วัดเปนตัวชวยในการเขียน
จุดประสงคการเรียนรูและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

4)  นัดหมายวัน-เวลาที่จะไปเยี่ยมเพ่ือสอบถามปญหาและอุปสรรคที่ครูพบในการ  
นําแผนฯไปใชในการสอนและมอบหมายใหครูบันทึกผลตาง ๆที่เกิดขึ้น และ
ปญหาที่พบในขณะนําแผนฯไปใชไวในสวนทายของการเขียนแผนฯ และนําแผน
ฯที่ไดปรับแกแลวจากการเขารวมประชุมในวันนี้รวมทั้งแผนฯที่จะใชสอนใน 2 
สัปดาหมานําเสนอใหคณะผูวิจัยไดพิจารณาในการประชุมครั้งตอไปเพ่ือจะให
ขอเสนอแนะที่จะชวยปรับแกใหแผนฯมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

 

29 ก.ค. 48   
(สถานที่ :
โรงเรียน 
สามเสน
นอก) 
31 ก.ค. 48   
(สถานที่ :
โรงเรียน
เคหะชุมชน
ลาดกระบัง) 

 

5) ไปเยี่ยมคณะครูผูรวมวิจัยที่โรงเรียนทั้ง 2 โรง  เปดโอกาสใหครูในแตละกลุมสาระ
การเรียนรูไดนําเสนอผลการทํา P-D-C-A รอบที่ 2 (เสนอแผนฯ บอกถึงผล  
ที่เกิดขึ้น ปญหาอุปสรรคที่พบจากการนําแผนฯไปใช ซ่ึงปญหาที่พบ ไดแก การเขียน
แผนฯ ไมคอยทัน ไมรูวาจะเอาพลังปญญาบางองคประกอบไปแทรกในเนื้อหา  
ที่จะสอนไดอยางไร เวลาในการสอนไมพอทําใหสอนไดเพียงแตเน้ือหาในวิชา  
ไมครอบคลุมพลังปญญาที่จะพัฒนา ซ่ึงปญหาตาง ๆ น้ัน ทางคณะผูวิจัยได
นําเสนอแนวทางแกปญหาและใหครูไดไปปรับแกแผนฯ  ในการวางแผนฯที่จะใช
ในการสอนในสัปดาหตอไป) 

6) ใหการเสริมแรงและคําชมเชยแกคณะครูผูรวมวิจัย 

                
                  ชวงที่ 4 ( ส.ค. 2548 ) คณะผูวิจัยนําเสนอผลคะแนน pretest ของนักเรียนทั้ง 2 โรงและ
ใหครูผูรวมวิจัยนําเสนอผลการทํา P-D-C-A รอบที่ 3  
 
วัน เดือน ป กิจกรรมที่ทาํ 
18 ส.ค. 48   
(สถานที่ :
โรงเรียน  
สามเสนนอก) 

1) ไปเยี่ยมคณะครูผูรวมวิจัยที่โรงเรียนทั้ง 2 โรง  เพ่ือนําผลคะแนน pretest มาให
คณะครูไดพิจารณาและรวมแสดงความคดิเห็นอันจะนําไปสูการหาแนวทาง
พัฒนาพลังปญญาใหเพ่ิมขึน้หลังจากนําแผนฯไปใช ผลการพิจารณาพบวา
คะแนนที่เกีย่วกับทักษะการคิดวิจารณญาณและการคิดแกปญหา คะแนนจะต่ํากวา
องคประกอบอื่น ๆ  
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วัน เดือน ป กิจกรรมที่ทาํ 
19 ส.ค. 48   
(สถานที:่
โรงเรียน 
เคหะชุมชน
ลาดกระบัง) 
 

2) ใหครูในแตละกลุมสาระการเรียนรูไดนําเสนอผลการทํา P-D-C-A รอบที่ 3 เพ่ือ
พิจารณารวมกนั ซ่ึงคณะผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะ คําแนะนํารวมทั้งเสนอเทคนคิตาง ๆ  

    ที่จะชวยในการแกปญหาที่ครูยังมีความหนักใจอยู โดยในการพบกันครั้งน้ี  
คณะครูมี สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและตอบขอสงสัยตาง ๆ ของ
คณะผูวิจัยไดดีขึ้นและสามารถบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเขารวม
โครงการ มีพัฒนาการที่ดีขึ้น สามารถจัดทําแผนฯไดดีขึ้น แตพลังปญญาตัวที่
พบวายังมีปญหาอยู คือ การบริโภคดวยปญญา คณะครูยังไมรูวาจะจัดกิจกรรม
อยางไร ทางคณะผูวิจัยไดยกตัวอยาง ใหแนวทางการพัฒนาเพื่อใหเกิดความ
เขาใจมากขึ้น โดยใหใชการตั้งคําถามในบทเรียนโยงเขากับการซื้อของ การ
เลือกใชสินคาในชีวิตประจําวัน ใหนักเรียนรูจักตัดสินใจเลือกเปดรับ รูประโยชน
และโทษของแตละสิ่ง 

3) ใหการเสริมแรงและคําชมเชยแกคณะครูผูรวมวิจัย 
 
                 ชวงที่ 5 ( ส.ค.-ก.ย. 2548 ) สังเกตการณการสอนและใหครูผูรวมวจัิยนําเสนอผลการ
ทํา P-D-C-A รอบที่ 4 รวมทั้งใหการเสรมิแรงและคําชมเชยแกคณะครูผูรวมวิจัย 
 

วัน เดือน ป                                                 กิจกรรมที่ทํา 
31 ส.ค. 48   
(สถานที่ :
โรงเรียน  
สามเสนนอก) 
2 ก.ย. 48   
(สถานที่ :
โรงเรียนเคหะ
ชุมชน
ลาดกระบัง) 
 

1) คณะผูวิจัยเขาไปสังเกตการณการสอนของครู เพ่ือจะใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ
อยางเปนกัลยาณมิตร 

2) นัดหมายคณะครูประชุมรวมกันเพ่ือสอบถามผลการทํา P-D-C-A รอบที่ 4 และ
ปญหาที่พบหลังจากนําแผนฯไปใช  และคณะผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะ คําแนะนํา
และคําชมเชยแกคณะครูผูรวมวิจัย 

3) คณะผูวิจัยมอบหมายใหคณะครูผูรวมวิจัยทําบันทึกในภาพรวมของการพัฒนาพลัง
ปญญาที่เกิดขึ้นตั้งแตสัปดาหแรก-สัปดาหสุดทายวามีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไร 
องคประกอบใดมีการพัฒนามากที่สุดและขอใหทําบันทึกยอยเจาะไปที่กลุมเด็กที่มี
ปญหาในพลังปญญาแตละองคประกอบ และกลุมที่มีปญหาเหลานี้ ครูไดมีแนวทาง
ในการพัฒนาอยางไร รวมทั้งใหสรุปเทคนิคใหม ๆ ที่ครูไดใชในการพัฒนาพลัง
ปญญา 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีมีการเก็บใน 4 ชวง คือ กอนการดําเนินการ ระหวาง
ดําเนินการ เสร็จสิ้นการดําเนินการและหลังเสร็จสิ้นการดําเนินการ 2 เดือน ดังปรากฏในตาราง 1  
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ตาราง 1 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

ขอมูล แหลงขอมลู เทคนิค/เครือ่งมือ 

กอนการดําเนินการ   
   พลังปญญา 5 องคประกอบ 

 
- นักเรียน 

 
- แบบวัดพลังปญญา 5 องคประกอบ 
 

ระหวางดําเนินการ  
   เทคนคิการพัฒนาพลังปญญา   

5 องคประกอบ 

 
-ครู 
-แผนการจัดการเรียนรู 
-บันทึกทายแผนการจัดการ   
เรียนรู 

 

 
- การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ 
- การสังเกตการณการสอน 
-การวิเคราะหเน้ือหาการเขยีน
แผนการจัดการเรียนรู 

เสร็จสิ้นการดําเนินการ 
   พลังปญญา 5 องคประกอบ 

 
-นักเรียน 

 
- แบบวัดพลังปญญา 5 องคประกอบ 
 

หลังการดําเนินการ 2 เดือน 
   เทคนิคการพัฒนา            

พลังปญญา 5 องคประกอบ 

 
-ครู 
-แผนการจัดการเรียนรู 
-บันทึกภาพรวมการประเมนิ   
การพัฒนาพลังปญญา 5  
องคประกอบและเทคนิคการสอน 

 

 
- แบบสัมภาษณสําหรับคร ู
- แบบสอบถามสําหรับคร ู
-การวิเคราะหเน้ือหาการเขยีน
แผนการจัดการเรียนรูและบันทึก  
ทายแผนฯ 

 

การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ พ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ             

ใช Two-way MANCOVA ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย นอกจากนี้ยังใชการวิเคราะหเน้ือหา
สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพ 
 



บทที่ 4 
การวิเคราะหขอมูล  

 
ผลการวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยเรื่อง การวิจัยแบบมีสวนรวมของครูในการพัฒนา                

พลังปญญาของเยาวชนไทย มีการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 ตอนตามวัตถุประสงค
ของการวิจัย ดังน้ี 

    ตอนที่ 1 กิจกรรมและรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะที่เปนพลังปญญาของนักเรียน 
    ตอนที่ 2 ผลการใชกิจกรรมและรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะที่เปนพลังปญญาของนักเรียน  

 

ตอนที่ 1 กิจกรรมและรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะที่เปนพลังปญญาของนักเรียน 
 ในการพัฒนาพลังปญญาของนักเรียนสําหรับการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวยองคประกอบ
ของพลังปญญา 5 องคประกอบดวยกัน ไดแก 1) การคิดวิจารณญาณ 2) การคิดแกปญหา                    
3) ความเอื้ออาทร 4) ความสุขใจ และ 5) การบริโภคดวยปญญา คณะผูวิจัยไดทําการวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพจากการวิเคราะหเน้ือหาในแผนการจัดการเรียนรูและจากการสัมภาษณครู        
ใน 5 กลุมสาระการเรียนรูในประเด็นกิจกรรมและเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาพลังปญญาในแตละ
องคประกอบซึ่งสามารถนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลไดดังน้ี  
 

1. การคิดวิจารณญาณ  
กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใชในการพัฒนาพลังปญญาในองคประกอบการคิด

วิจารณญาณของ 5 กลุมสาระการเรียนรู มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

1.1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
จากการสัมภาษณครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พบวา กิจกรรมและเทคนิคการสอน        

ที่นํามาใชในการพัฒนาพลังปญญาในองคประกอบการคิดวิจารณญาณ ไดแก 
 

      1.1.1 การใชคําถามและฝกใหนักเรียนตั้งคําถาม 

 “เทคนิคการสอนที่ใชฝกใหนักเรียนคิดวิจารณญาณจะใชการตั้งคําถามเพื่อใหเด็กไดฝก
คิดมากขึ้น ฝกใหเด็กไดพิจารณาตัดสินใจวาจะเชื่อ-ไมเชื่อขอมูลจากแหลงใดและมีเหตุผลใดในการ
เลือกเชื่อ-ไมเชื่อขอมูลจากแหลงดังกลาว นอกจากนี้การใชคําถามกระตุนความคิดจะชวยให      
นักเรียนไดฝกหาเหตุผลในการตอบดวย”(ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนสามเสนนอก.
สัมภาษณ.18 สิงหาคม 2548) 
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 “ในการพัฒนาการคิดวิจารณญาณจะยกสถานการณปญหาขึ้นมาเพื่อฝกใหเด็กคิด เชน             
เม่ือสอนเรื่องเก่ียวกับสิ่งแวดลอม จะถามนักเรียนวา จะทําอยางไรจึงจะอนุรักษหรือพัฒนา
สภาพแวดลอมใหดีขึ้นได”  (ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง.
สัมภาษณ 29 พฤศจิกายน 2548) 
 

      1.1.2 ใชเทคนิคการเขียนผังความคิด 

      “ในการสอนใหนักเรียนคิดวิจารณญาณจะใชการเขียน mapping โดยมีเร่ืองใหอานแลว 
ใหเด็กคิดโดยการสรางภาพ ผังมโนภาพในความคิดแลวใหเขียนออกมา” (ครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย โรงเรียนสามเสนนอก.สัมภาษณ.18 สิงหาคม 2548) 

 

       1.1.3 ใหแสดงบทบาทสมมต ิ

      “นอกจากการใชคําถามแลว กิจกรรมอื่นที่ใชในการสอนเพื่อพัฒนาการคิดวิจารณญาณ
จะใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมติเพ่ือใหนักเรียนไดคิดวา ถานักเรียนเปนตัวละครตัวน้ีจะตัดสินใจ
อยางไรกับสถานการณน้ี”(ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนสามเสนนอก.สัมภาษณ.                         
22 พฤศจิกายน 2548) 

 

 1.1.4 ใชการอภิปรายกลุม 

          “การใหนักเรียนรวมกันอภิปราย วิเคราะหและสรุปเรื่องที่อาน ใหหาขอคิดที่ไดจากเรื่อง
ที่อาน สิ่งน้ีจะเปนการชวยฝกทักษะการคิดวิจารณญาณดวย” (ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
โรงเรียนสามเสนนอก.สัมภาษณ.22 พฤศจิกายน 2548) 

 

      1.1.5 ใชการเลนเกม 

        “เกมที่ใหนักเรียนเลนบางเกมนอกจากจะทําใหนักเรียนเกิดความสุขแลวเกมบางเกม   
ยังเปนการฝกการคิดวิจารณญาณดวย เชน เกม 20 คําถาม ครูจะเปนคนใบและนักเรียนเปนฝาย
ถามโดยคนถามจะไมซํ้ากับคนเดิม  การเลนเกมนี้นอกจากจะกอใหเกิดความสุขใจแลวยังชวย
พัฒนาการคิดวิจารณญาณดวยเพราะเปนการฝกตั้งคําถาม” (ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียน
สามเสนนอก.สัมภาษณ.22 พฤศจิกายน 2548) 

      จากขอมูลขางตน สรุปไดวา กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใชในการพัฒนา                    
การคิดวิจารณญาณในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ไดแก (1) การใชคําถามและฝกใหนักเรียน           
ตั้งคําถาม (2)การใชเทคนิคการเขียนผังความคิด (3) การใหแสดงบทบาทสมมติ (4) การอภิปรายกลุม 
และ (5) การใชการเลนเกม 
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1.2 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

จากการสัมภาษณและการวิเคราะหแผนการจัดการเรียนรูของครูกลุมสาระการเรยีนรูภาษา 

ตางประเทศพบวา กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใชในการพัฒนาพลังปญญาในองคประกอบ
การคิดวิจารณญาณ ไดแก 
 

1.2.1 การใชคําถามและฝกใหนักเรียนตั้งคําถาม 

“การพัฒนาการคิดวิจารณญาณจะเนนการถามคําถามมากขึ้น  ใหเด็กไดฝกคิด           
จัดหมวดหมู เปรียบเทียบ หาความเหมือน-ความแตกตางและใหเหตุผลได โดยในการฝกใหเด็กคิด
จะปลอยใหเด็กตอบอยางอิสระ ใหเด็กไดแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ 
นอกจากนี้ยังใหเด็กไดฝกตั้งคําถามถามครูและเพื่อนดวย นอกจากนี้การพัฒนาการคิดวิจารณญาณ
จะใชการถามคําถามใหนักเรียนฝกคิด  แตกอนที่จะเขารวมโครงการวิจัยฯเม่ือเขาหองก็จะสอน
เน้ือหาทันที   แตเม่ือเขาโครงการฯก็จะใชคําถามมากขึ้น มีการชวนคุย การถามคําถาม กอนนําเขาสู
บทเรียนเพื่อใหเด็กไดฝกคิด” (ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนสามเสนนอก. 
สัมภาษณ   22 พฤศจิกายน 2548) 

“การพัฒนาการคิดวิจารณญาณจะใชใบงานและใชการตั้งคําถามมากขึ้นเพ่ือใหนักเรียน
ไดฝกคิดวิเคราะห และสามารถใหเหตุผลได โดยมีการสอนสอดแทรกในระหวางการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยมีการหยิบยกสถานการณที่เปนปญหามาสอบถามนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดคิด
และตัดสินใจ  ตัวอยางคําถามที่ใช เชน  

- นักเรียนคิดวาหากภายในชุมชนของเรามีโรงงานอุตสาหกรรม นักเรียนคิดวา
จะมีผลอยางไร 

- ถาโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งอยูขางโรงเรียน  นักเรียนคิดวาจะมีผลกระทบ
อะไรตอนักเรียนบาง 

- นักเรียนคิดวาการตั้งสนามบินสุวรรณภูมิมีผลดี ผลเสียตอชุมชนของนักเรียนอยางไร 

ครูตองใชคําถามนําในการกระตุนความคิดของนักเรียน” (ครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง.สัมภาษณ 29 พฤศจิกายน 2548) 

 

1.2.2 ใชการอภิปรายกลุม 
“ในแผนการจัดการเรียนรูจะมีการกําหนดกิจกรรมใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเพื่อหา                

ขอแตกตางของการบอกเวลาแบบไทยและแบบอังกฤษ” (ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
โรงเรียนสามเสนนอก.แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ) 

“กิจกรรมการสอนในแผนการจัดการเรียนรูจะใหนักเรียนเปรียบเทียบความเหมือนหรือ
ความแตกตางของลักษณะคํานามที่นับไดและคํานามนับไมไดระหวางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ                
ใหนักเรียนเรียนรูและจําแนกวามีคํานามใดบางเปนคํานามนับไดและคํานามใดบางเปนคํานามนับไมได  
ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายถึงความแตกตางของการถามและตอบเกี่ยวกับคําถามที่ใหนักเรียนบอก
จํานวนกับคําถามที่ใหบอกลําดับที่ นอกจากนี้ยังใหนักเรียนรวมกันอภิปรายถึงความสําคัญ         
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ของการเรียนรูภาษาอังกฤษทั้งในดานความเปนสากลในการสื่อสาร  การนําไปแสวงหาความรูใน
ดานตาง ๆ และสามารถนําภาษาอังกฤษไปใชในการแสวงหาความรูในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ                    
ใหนักเรียนเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางในเร่ืองของ Tense ระหวางภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ฝกใหนักเรียนหาเหตุผลในการตอบ” (ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง.แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ) 

 

1.2.3 การสรางบทเรียนเลมเล็ก 

“การสรางบทเรียนเลมเล็กเปนวิธีหน่ึงที่จะชวยพัฒนาการคิดไดเพราะเปนกิจกรรมที่     
นักเรียนไดเรียนรู ใชความคิดสรางขึ้นมาดวยตนเอง” (ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
โรงเรียนสามเสนนอก.สัมภาษณ 22 พฤศจิกายน 2548) 

จากขอมูลขางตน สรุปไดวา กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใชในการพัฒนาการ
คิดวิจารณญาณในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไดแก (1) การใชคําถามและฝกใหนักเรียน
ตั้งคําถาม (2) การใชการอภิปรายกลุม และ (3)การสรางบทเรียนเลมเล็ก 

  

1.3 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
จากการสัมภาษณครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร พบวา กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่

นํามาใชในการพัฒนาพลังปญญาในองคประกอบการคิดวิจารณญาณ ไดแก 
 

1.3.1 การใชคําถามและฝกใหนักเรียนตั้งคําถาม 

                          “การพัฒนาการคิดวิจารณญาณจะใชการตั้งคําถามกระตุนความคิดใหนักเรียนไดฝกคิด  
เพ่ือหาความสัมพันธ หรือคิดเปรียบเทียบ ตัวอยางคําถามเชน นักเรียนคิดวาระบบหายใจของสัตว
ทั้ง 4 ชนิด คือ ปลา นก กบ ตั๊กแตน เหมือนกันหรือแตกตางกันอยางไร  นอกจากนี้จะใหทํางานกลุม
ใหเด็กแตละกลุมคิดตั้งคําถามและใหเพ่ือนกลุมอ่ืนตอบคําถาม”(ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
โรงเรียนสามเสนนอก. สัมภาษณ 29 กรกฎาคม 2548) 

 “การพัฒนาการคิดวิจารณญาณจะใชเทคนิคการตั้งคําถามเปนสวนใหญเพ่ือใหนักเรียน
ตอบและนําคําถามไปคนควาเพิ่มเติมในการนําไปทําโครงงานตาง ๆ นอกจากนี้ยังใหนักเรียน               
ฝกถามหรือเขียนคําถามที่สนใจอยากจะถาม”( ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 2 โรงเรียน         
เคหะชุมชนลาดกระบัง. สัมภาษณ 29 พฤศจิกายน 2548) 

 

1.3.2 เทคนิคการระดมสมอง 
“ การพัฒนาการคิดวิจารณญาณจะใชการระดมสมอง ชวยกันคิด วางแผน และออกมา

รายงาน” ( ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 1 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง.สัมภาษณ                      
29 พฤศจิกายน 2548 ) 
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1.3.3 การทําโครงงาน 
“ในการพัฒนาการคิดวิจารณญาณจะใหนักเรียนทําโครงงาน มีใบกิจกรรมที่เนนการคิด

วิเคราะหเพ่ือพัฒนาการคิดวิจารณญาณ การทําโครงงานจะชวยใหเด็กไดพัฒนาการคิดทั้งการคิด
วิจารณญาณและการคิดแกปญหา ในการทําโครงงานจะใหทํางานเปนกลุม มีการระดมสมอง 
วางแผนและทําการทดลอง สังเกต เปรียบเทียบ รวบรวมขอมูล รวมอภิปรายและสรุปผลการทดลอง 
ทักษะยอย ๆ เหลานี้เปนสวนหนึ่งของการคิดวิจารณญาณ” ( ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 2  
โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง.  สัมภาษณ 29 พฤศจิกายน 2548 ) 

 

1.3.4 ใชการอภิปรายกลุม 
“ครูจะใหนักเรียนวิเคราะหขั้นตอนการทําโครงงานและรวมกันอภิปรายถึงประโยชน

ของการวางแผนอยางเปนระบบ” ( ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 2 โรงเรียนเคหะชุมชน
ลาดกระบัง. สัมภาษณ 29 พฤศจิกายน 2548 ) 

“ในการสอนจะใหนักเรียนไดสํารวจ สังเกต อภิปรายรวมกันและสรุปผลการสํารวจที่ได
คนพบ” ( ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 1 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง. สัมภาษณ                       
29 พฤศจิกายน 2548 ) 

จากขอมูลขางตน สรุปไดวา กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใชในการพัฒนาการ
คิดวิจารณญาณในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไดแก (1) การใชคําถามและฝกใหนักเรียน                
ตั้งคําถาม (2) เทคนิคการระดมสมอง (3) การทําโครงงานและ (4) การอภิปรายกลุม 

 

1.4 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
จากการสัมภาษณและวิเคราะหแผนการจัดการเรียนรูของครูกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตรพบวา กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใชในการพัฒนาพลังปญญาในองคประกอบ
การคิดวิจารณญาณ ไดแก 

 

1.4.1 การใชคําถามกระตุนความคิดเพื่อฝกการวิเคราะห 
“ในการพัฒนาการคิดวิจารณญาณจะใชคําถามใหมากขึ้นเพ่ือฝกใหเด็กไดคิด ไดสังเกต

พิจารณาและคิดไตรตรองโจทยปญหาทางคณิตศาสตร ( ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
โรงเรียนสามเสนนอก. สัมภาษณ 22 พฤศจิกายน 2548 )  นอกจากนี้ครูจะใชคําถามกระตุนความคิด
ของนักเรียนโดยครูจะวาดรูปมุมที่มีขนาดเทากัน 1 คูแลวถามนักเรียนวา 2 มุมน้ีเทากันหรือไม และ
นักเรียนทราบไดอยางไร ใหนักเรียนแตละคนสังเกตและพิจารณาอยางรอบคอบ”(ครูกลุมสาระ                
การเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนสามเสนนอก .แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร) 

 “ ในการตั้งคําถามเพื่อฝกใหนักเรียนมีการคิดวิจารณญาณจะถามคําถามจําพวก 
“ทําไม”และ “อยางไร”เพ่ือใหนักเรียนไดฝกการคิดวิเคราะห หาเหตุผลในการตอบคําถาม เชน ในการ
จัดกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรูจะมีการตั้งคําถามถามวา การหาตัวประกอบแตกตางจากการ
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แยกตัวประกอบอยางไร นอกจากนี้จะใชการถามยอนกลับเพ่ือใหนักเรียนรูจักใชความคิดมากขึ้น”

(ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง.สัมภาษณ 29 พฤศจิกายน 
2548) 
 

1.4.2 การฝกใหนักเรียนวิเคราะหโจทยและฝกการสังเกตขอมูลอยางรอบคอบ 

“ในแผนการจัดการเรียนรู การสอนเพื่อพัฒนาการคิดวิจารณญาณจะใหนักเรียนฝก                  
การสังเกตและพิจารณาอยางรอบคอบในแตละภาพ  ภาพลักษณะใดที่มุมแยงมีขนาดเทากันและ
ภาพลักษณะใดที่มุมแยงมีขนาดไมเทากัน” (ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนสามเสนนอก.
แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร.) 

 “ในการพัฒนาการคิดวิจารณญาณ  วิธีการหนึ่งคือจะสอนโดยใหนักเรียนวิเคราะห
โจทยครูจะสอนใหทั้งทําตามขั้นตอนและใชวิธีลัด มีทางเลือกใหนักเรียนวาจะเลือกวิธีไหน วิธีไหนดี/
ไมดีอยางไร นักเรียนบางคนสามารถเลือกได แตบางคนไมสามารถประยุกต ตองรอใหครูบอก
นอกจากนี้ในการสอนเพื่อพัฒนาการคิดวิจารณญาณจะใหนักเรียนฝกการสังเกตและตอบคําถามของครู” 
(ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง. สัมภาษณ 29 พฤศจิกายน 2548) 

 

1.4.3 ใชการอภิปรายกลุม 

          “ในการสอนครูและนักเรียนจะรวมกันอภิปรายเพื่อใหไดขอสรุปในการหาคําตอบ มีการ
สรุปหลักเกณฑในการหาคําตอบรวมกัน” (ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนสามเสนนอก.
แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร) 

               “การสอนเพ่ือฝกใหนักเรียนคิดวิจารณญาณจะเปลี่ยนจากเดิมที่ครูเปนผูบรรยายอธิบายคน
เดียว เปนใหนักเรียนรวมอภิปราย วิเคราะห เปดโอกาสใหนักเรียนไดมีโอกาสวิเคราะห แสดงความ
คิดเห็นในทุก ๆ เรื่องที่สามารถทําได โดยครูจะเปนผูนําอภิปรายและคอยปอนคําถามในกรณีที่
นักเรียนไมเขาใจ” (ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง. สัมภาษณ 
29 พฤศจิกายน 2548) 

      จากขอมูลขางตน สรุปไดวา กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใชในการพัฒนาการ
คิดวิจารณญาณในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไดแก (1) การใชคําถามกระตุนความคิดเพื่อฝก
การวิเคราะห (2) การฝกใหนักเรียนวิเคราะหโจทยและฝกการสังเกตขอมูลอยางรอบคอบ และ                 
(3) การอภิปรายกลุม 

 

1.5 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

จากการสัมภาษณและวิเคราะหแผนการจัดการเรียนรูของครูกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมพบวา กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใชในการพัฒนาพลังปญญา
ในองคประกอบการคิดวิจารณญาณ ไดแก 
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1.5.1 การใชคําถามกระตุนใหนักเรียนคิดและฝกใหนักเรียนตั้งคําถาม 

         “ ในการพัฒนาการคิดวิจารณญาณจะใชคําถามกระตุนใหนักเรียนคิดหาคําตอบพรอม
แสดงความคิดเห็นตาง ๆ  เชน คิดหาวิธีการมีสวนรวมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย         
(ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสามเสนนอก.แผนการจัดการ
เรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) และจะใชคําถามเพื่อใหนักเรียน
สามารถเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของวัฒนธรรมในแตละภาค” (ครูกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสามเสนนอก.สัมภาษณ 18 สิงหาคม 2548) 
นอกจากนี้จะใหนักเรียนฝกตั้งคําถามซักถามโดยใหกลุมที่รายงานเปนผูตอบ”(ครูกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสามเสนนอก.สัมภาษณ 18 สิงหาคม 2548) 

 

       1.5.2 ใชการอภิปรายกลุม 
       “ในแผนการจัดการเรียนรูจะมีการจัดใหครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพื่อสรุปเนื้อหา             

เรื่องที่สอน เชน เรื่องพิธีกรรม ศาสนา ใหนักเรียนวิเคราะหคุณคาของหลักธรรมในการอยูรวมกัน”
(ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสามเสนนอก.แผนการจัดการ
เรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

1.5.3 ใชการแสดงบทบาทสมมติ 
“ในกิจกรรมการสอนบางหนวยสามารถพัฒนาการคิดวิจารณญาณโดยใชการแสดง

บทบาทสมมติ เชน กิจกรรมเนื้อหาที่สอนเปนเรื่องของการเลือกตั้งก็จะใหนักเรียนทํากิจกรรม เลือก
หัวหนาหอง ใหเพ่ือนเสนอชื่อเพ่ือนในหองและใหเพ่ือนที่ถูกเสนอชื่อขึ้นมาแสดงวิสัยทัศน  เพ่ือเปน
ขอมูลใหนักเรียนในหองพิจารณาวาจะเลือกใครเปนหัวหนาและเพราะเหตุใดจึงเลือกคนคนนี้          
มีเหตุผลใดในการตัดสินใจ วิธีการนี้จะทําใหเด็กไดฝกคิดและรูจักใชเหตุผลในการตัดสินใจ”  (ครูกลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสามเสนนอก.สัมภาษณ 18 สิงหาคม 2548) 

จากขอมูลขางตน สรุปไดวา กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใชในการพัฒนาการ
คิดวิจารณญาณในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมไดแก (1) การใชคําถาม
กระตุนใหนักเรียนคิดและฝกใหนักเรียนตั้งคําถาม (2) การใชการอภิปรายกลุม และ (3) การใช                  
การแสดงบทบาทสมมติ 

จะเห็นไดวา กิจกรรมและเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาการคิดวิจารณญาณใน 5 กลุม
สาระการเรียนรูขางตนจะมีเทคนิคที่เหมือนและแตกตางกันบาง โดยกิจกรรมและเทคนิคการสอนที่
ไดถูกนํามาใชในการพัฒนาการคิดวิจารณญาณ ไดแก การใชคําถามกระตุนใหนักเรียนคิดและฝกให
นักเรียนตั้งคําถาม การใชการอภิปรายกลุม  การใชการแสดงบทบาทสมมติ การใชเทคนิคเขียนผัง
ความคิด การใชการเลนเกม การใชเทคนิคการระดมสมอง การทําโครงงาน การฝกใหนักเรียน
วิเคราะหโจทยและฝกการสังเกตอยางรอบคอบ และการสรางบทเรียนเลมเล็ก ดังปรากฏในตาราง 2  
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ตาราง 2 กิจกรรมและเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาการคิดวิจารณญาณ 

 

กิจกรรมและเทคนิค 
การสอนเพื่อพัฒนา 

การคิดวิจารณญาณ 

กลุมสาระ
การเรียนรู
ภาษาไทย 

กลุมสาระ
การเรียนรู
ภาษา 

ตางประเทศ 

กลุมสาระ
การเรียนรู
วิทยาศาสตร 

กลุมสาระ
การเรียนรู
คณิต 

ศาสตร 

กลุมสาระ
การเรียนรู
สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การใชคําถามกระตุนให
นักเรียนคิดและฝกให
นักเรียนตั้งคําถาม 

     

การใชการอภิปรายกลุม      

การใชการแสดงบทบาทสมมติ      

การใชเทคนิคเขียนผังความคิด      

การใชการเลนเกม      

การใชเทคนิคการระดมสมอง      

การทําโครงงาน      

การฝกใหนักเรียนวิเคราะห
โจทยและฝกการสังเกต
อยางรอบคอบ 

     

การสรางบทเรียนเลมเล็ก      

 
จากตาราง 2 จะเห็นไดวา กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่ไดถูกนํามาใชในการพัฒนาการคิด

วิจารณญาณมากที่สุดและถูกนํามาใชทั้ง 5 กลุมสาระการเรียนรู คือ การใชคําถามกระตุนใหนักเรียน
คิดและฝกใหนักเรียนตั้งคําถาม และ การใชการอภิปรายกลุม  รองลงมาอันดับ 2 คือ การใชการ
แสดงบทบาทสมมติ อันดับ 3 มี 6 วิธี คือ การใชเทคนิคเขียนผังความคิด การใชการเลนเกม การใช
เทคนิคการระดมสมอง การทําโครงงาน การฝกใหนักเรียนวิเคราะหโจทยและฝกการสังเกต               
อยางรอบคอบ และการสรางบทเรียนเลมเล็ก   

  

2. การคิดแกปญหา  
กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใชในการพัฒนาพลังปญญาในองคประกอบการคิด

แกปญหาของ 5 กลุมสาระการเรียนรู มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
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            2.1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
จากการสัมภาษณและการวิเคราะหแผนการจัดการเรียนรูของครูกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย พบวา กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใชในการพัฒนาพลังปญญาในองคประกอบ
การคิดแกปญหา ไดแก  
 

2.1.1 การนําสถานการณที่เปนปญหามาใหนักเรียนฝกคิดแกปญหา 

      “วิธีการพัฒนาการคิดแกปญหาจะนําสถานการณขาวมาพูดคุยกับนักเรียนแลวตั้งคําถาม
กับนักเรียนวาปญหาคืออะไร สาเหตุเกิดมาจากอะไรและจะมีแนวทางการแกไขปญหาไดอยางไร                  
ใหนักเรียนรวมกันเสนอแนวทางแกไขปญหา” (ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนสามเสนนอก.
สัมภาษณ.22 พฤศจิกายน  2548) 

        “ในการพัฒนาการคิดแกปญหาจะหยิบยกสถานการณที่เปนปญหาขึ้นมาเพื่อฝกใหเด็ก              
คิดแกปญหา” (ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง.สัมภาษณ                         
29 พฤศจิกายน 2548) 

 

2.1.2 มอบหมายงานและใหสรุปปญหาและแนวทางการแกปญหา 

“การพัฒนาการคิดแกปญหาจะมีทั้งการมอบหมายใหทํางานกลุมและงานเดี่ยว กรณีงานเดี่ยว             
หากใหทํารายงาน ในตอนทายรายงานจะใหนักเรียนเขียนปญหาที่พบในการทํารายงานและ                
เขียนวิธีการแกปญหานั้น  ในสวนของการทํางานกลุมจะใหนักเรียนคิดวางแผนการทํางาน  พรอมทั้ง
ระบุปญหาที่พบในการทํางานและบอกแนวทางแกไขปญหาของแตละกลุม” (ครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย โรงเรียนสามเสนนอก.แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย) 

จากขอมูลขางตน สรุปไดวา กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใชในการพัฒนาการ
คิดแกปญหาในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ไดแก (1) การนําสถานการณที่เปนปญหามาให
นักเรียนฝกคิด และ (2) การมอบหมายงานและใหสรุปปญหาและแนวทางการแกปญหา 

 
2.2 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

จากการสัมภาษณ ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ พบวา กิจกรรมและเทคนิค 
การสอนที่นํามาใชในการพัฒนาพลังปญญาในองคประกอบการคิดแกปญหา ไดแก  
 

2.2.1 การใชคําถาม 

                “ในการสอนการคิดแกปญหาจะใชคําถามเพื่อใหนักเรียนคิดวิเคราะห ครูจะใชคําถามฝก
ใหเด็กคิดตามและหาวิธีแกปญหาดวยตนเอง  การใชคําถามนําจะกระตุนความคิดของนักเรียนเปน
อยางมาก จะชวยนักเรียนที่ยังไมกลาแสดงความคิดเห็น” (ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง.สัมภาษณ 29 พฤศจิกายน 2548) 
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2.2.2  การฝกใหนักเรียนชวยเหลือตนเอง คิดแกปญหาดวยตนเองโดยครู               
เปนผูชี้แนะแนวทาง 

       “ในการพัฒนาการคิดแกปญหา จะฝกใหเด็กคิดแกปญหาดวยตนเองกอนที่จะเฉลย
คําตอบโดยครูไมบอกคําตอบ ตองฝกใหนักเรียนรูจักคนควาหาคําตอบดวยตนเอง  นักเรียนจะเริ่ม
เรียนรูแหลงขอมูลในการหาคําตอบ รูจักแกปญหาดวยตนเอง เชน เม่ือนักเรียนมาขอความชวยเหลือ
ในการถามความหมายของคําศัพท แทนที่ครูจะบอกใหทันทีก็จะใหนักเรียนรูจักคนควาดวยตนเอง
โดยแนะนําแหลงขอมูลในการไปคนควา ใหนักเรียนรูจักแกปญหาดวยตนเองซึ่งจะทําใหนักเรียน 
เกิดความภาคภูมิใจในผลงาน” (ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนเคหะชุมชน
ลาดกระบัง. สัมภาษณ 29 พฤศจิกายน 2548) 

     จากขอมูลขางตน สรุปไดวา กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใชในการพัฒนาการคิด
แกปญหาในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไดแก (1) การใชคําถาม และ (2) การฝกให
นักเรียนชวยเหลือตนเอง คิดแกปญหาดวยตนเองโดยครูเปนผูชี้แนะแนวทาง 
 

2.3 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
จากการสัมภาษณและวิเคราะหแผนการจัดการเรียนรูของครูกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรพบวา กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใชในการพัฒนาพลังปญญาในองคประกอบ
การคิดแกปญหา คือ 
 

2.3.1 การทําโครงงาน 
         “ในการพัฒนาการคิดแกปญหาจะใหนักเรียนทําโครงงานซึ่งเปนงานกลุม โครงงาน     

จะเปนกิจกรรมที่เด็กตองคิดเอง ทําเอง ตลอดการทําโครงงานเด็กจะพบปญหาอุปสรรค การพบ
ปญหาจะทําใหเขาไดเรียนรูการหาแนวทางในการแกปญหา มีการคิดหาทางออกในการแกปญหา 
การใชโครงงานยังชวยพัฒนาพลังปญญาไดในหลายองคประกอบดวย นอกเหนือจากการพัฒนา
ความสามารถทางการคิด” (ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 2 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง.
สัมภาษณ 29 พฤศจิกายน 2548) 

 

2.3.2 การนําสถานการณที่เปนปญหามาใหนักเรียนฝกคิด 
         “กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรจะพัฒนาการคิดแกปญหาไดมากเพราะธรรมชาตขิองวชิานี้

จะเนนทักษะดานนี้ สําหรับการสอนเพื่อพัฒนาการคิดแกปญหา  ในการสอนจะมีการยกตัวอยาง
ปญหาหรือสถานการณมาใหนักเรียนคิดแกปญหา คิดแกไขหาแนวทางแกไข” (ครูกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร 2 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง. สัมภาษณ 29 พฤศจิกายน 2548) 
 “ในแผนการจัดการเรียนรู กิจกรรมการสอนเพื่อพัฒนาการคิดแกปญหาจะใหนักเรียน
ศึกษาคนควา ระดมสมองและอภิปรายในกลุมในหัวขอเกี่ยวกับปญหามลพิษทางน้ํา ทางอากาศและ
หาสาเหตุของปญหา ผลกระทบวิธีการลดและปองกันมลพิษ” (ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 1 
โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง.แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร) 
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2.3.3 การใชคําถาม 
       “ในแผนการจัดการเรียนรู กิจกรรมการสอนเพื่อพัฒนาการคิดแกปญหา ครูจะตั้งคําถาม

และใหนักเรียนหาสาเหตุ และใหหาวิธีการแกไขหรือปองกันปญหา เชน การสอนเรื่องผลของสารเสพติด
ที่มีตอการทํางานของระบบตาง ๆ ในรางกายมนุษย ครูจะใหนักเรียนแบงกลุมๆละ 4-5 คน              
แลวทําการศึกษาคนควาเก็บขอมูล หาสาเหตุของการติดสารเสพติด โทษของสารเสพติดและหา
วิธีการปองกันการติดสารเสพติด” (ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนสามเสนนอก.
แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร) 

จากขอมูลขางตน สรุปไดวา กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใชในการพัฒนาการ
คิดแกปญหาในวิชาภาษาวิทยาศาสตร ไดแก (1) การทําโครงงาน (2) การนําสถานการณที่เปน
ปญหามาใหนักเรียนฝกคิดและ (3) การใชคําถาม  
 

2.4 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
จากการสัมภาษณและวิเคราะหแผนการจัดการเรียนรูของครูกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร พบวา กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใชในการพัฒนาพลังปญญาในองคประกอบ
การคิดแกปญหา ไดแก  
 

2.4.1 การนําสถานการณที่เปนปญหามาใหนักเรียนฝกคิด 

         “ในการพัฒนาการคิดแกปญหา ครูจะยกสถานการณตัวอยางขึ้นมาแลวใหนักเรียน
ชวยกันคิดแกปญหา” (ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง.
สัมภาษณ  29 พฤศจิกายน 2548) 

 

2.4.2 การใชคําถามฝกแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร 
          “ในแผนการจัดการเรียนรู กิจกรรมที่ใชในการฝกการคิดแกปญหา  ครูจะใหโจทย

แผนภาพและจากแผนภาพจะใหนักเรียนชวยกันระบุปญหาและหาแนวทางในการหาคําตอบวาจะทํา
ไดอยางไร ใหนักเรียนหาแนวทางในการแกปญหาโจทยทางคณิตศาสตร  นอกจากนี้จะใชการให
โจทยปญหาบนกระดาน ใหนักเรียนชวยกันอานโจทย 1 รอบและครูตั้งคําถามวาโจทยกําหนดอะไร              
โจทยตองการทราบอะไรและจะมีแนวทางในการแกโจทยปญหาไดอยางไรหรือในการสอนเรื่องเสนขนาน      
ครูจะใหนักเรียนรวมกันอธิบายวาเสนตรงที่ครูกําหนดใหขนานกันหรือไม ขนานกันอยางไรและมีวิธี
ตรวจสอบอยางไร” (ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนสามเสนนอก.แผนการจัดการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร) 

“ในแผนการจัดการเรียนรู กิจกรรมที่ใชในการฝกคิดแกปญหาจะใชโจทยปญหาทาง
คณิตศาสตร  โดยครูจะใชคําถามกระตุนความคิดของนักเรียนและใหนักเรียนแสดงวิธีทํา”(ครูกลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง.แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร) 
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2.4.3 การมอบหมายงานและใหสรุปปญหาและแนวทางการแกปญหา 

“ในการพัฒนาการคิดแกปญหา เม่ือมอบหมายงานใหนักเรียนทําจะสอบถาม                        
ในภายหลังใหนักเรียนบอกถึงปญหาในการหาคําตอบวามีอะไรบางและนักเรียนมีแนวทางในการหา
คําตอบอยางรวดเร็วไดอยางไร” (ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนสามเสนนอก.แผนการ
จัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร) 

จากขอมูลขางตน สรุปไดวา กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใชในการพัฒนาการ
คิดแกปญหาในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไดแก (1) การนําสถานการณที่เปนปญหามาให
นักเรียนฝกคิด  (2) การใชคําถามฝกแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร และ (3) การมอบหมายงาน
และใหสรุปปญหาและแนวทางการแกปญหา 

 

2.5 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
จากการวิเคราะหแผนการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม พบวา  กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใชในการพัฒนาพลังปญญาในองคประกอบ
การคิดแกปญหา ไดแก  
 

2.5.1 การนําสถานการณที่เปนปญหามาใหนักเรียนฝกคิด 
“ในแผนการจัดการเรียนรู การพัฒนาการคิดแกปญหา ครูจะนําภาพอุบัติเหตุการจราจร

ทางบกจากหนังสือพิมพมาใหนักเรียนดู ใหนักเรียนเขากลุมและใหนําเสนอปญหาที่พบในภาพ     
ระบุสาเหตุของปญหาและใหคิดหาวิธีการปองกันตลอดจนแกไขปญหาการจราจรทางบก  นอกจากนี้
ในการสอนเรื่องโบราณสถาน โบราณวัตถุจะฝกใหนักเรียนคิดหาวิธีการปองกัน คุมครองดูแลรักษา
โบราณสถาน โบราณวัตถุ รักษาสภาพแวดลอมที่มีอยูใหคงอยูตลอดไป”  (ครูกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสามเสนนอก.แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

2.5.2 การใชคําถาม 

“ในแผนการจัดการเรียนรูจะใชเทคนิคการตั้งคําถามและใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น
ในการหาวิธีการดูแลรักษาโบราณสถานและโบราณวัตถุ ใหนักเรียนชวยกันคิดหาวิธีปองกันคุมครอง
รักษาสภาพแวดลอมใหคงอยูตลอดไป” (ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โรงเรียนสามเสนนอก.แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

จากขอมูลขางตน สรุปไดวา เทคนิคการสอนที่นํามาใชในการพัฒนาการคิดแกปญหา
ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคือ (1) การนําสถานการณที่เปนปญหา   
มาใหนักเรียนฝกคิด และ (2) การใชคําถาม 
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จะเห็นไดวา กิจกรรมและเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาการคิดแกปญหาในกลุมสาระการ
เรียนรูตาง ๆ ขางตนจะมีเทคนิคที่เหมือนและแตกตางกันบาง โดยกิจกรรมและเทคนิคการสอนที่ได
ถูกนํามาใชในการพัฒนาการคิดแกปญหา ไดแก การนําสถานการณที่เปนปญหามาใหนักเรียน    
ฝกคิด การใชคําถาม การมอบหมายงานและใหสรุปปญหาและแนวทางการแกปญหา การทํา
โครงงานและการฝกใหนักเรียนชวยเหลือตนเอง คิดแกปญหาดวยตนเองโดยครูเปนผูชี้แนะแนวทาง          
ดังปรากฏในตาราง 3  

 
ตาราง 3 กิจกรรมและเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาการคิดแกปญหา 

 
จากตาราง 3 จะเห็นไดวา กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่ไดถูกนํามาใชในการพัฒนาการคิด

แกปญหามากที่สุดมี 2 วิธีคือ การนําสถานการณที่เปนปญหามาใหนักเรียนฝกคิด และ การใช
คําถาม รองลงมาอันดับ 2 คือ การมอบหมายงานและใหสรุปปญหาและแนวทางการแกปญหา 
อันดับ 3 มี 2 วิธี คือ การทําโครงงานและการฝกใหนักเรียนชวยเหลือตนเอง คิดแกปญหาดวย
ตนเองโดยครูเปนผูชี้แนะแนวทาง 

 
 
 

กิจกรรมและเทคนิค 
การสอนเพื่อพัฒนา 
การคิดแกปญหา 

กลุมสาระ
การ
เรียนรู

ภาษาไทย 

กลุมสาระ
การเรียนรู
ภาษา 

ตาง 

ประเทศ 

กลุมสาระ
การเรียนรู
วิทยา 

ศาสตร 

กลุมสาระ
การ
เรียนรู
คณิต 

ศาสตร 

กลุมสาระ
การเรียนรู
สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

การนําสถานการณที่เปน
ปญหามาใหนักเรียนฝกคิด 

     

การใชคําถาม      

การมอบหมายงานและให
สรุปปญหาและแนวทางการ
แกปญหา 

     

การทําโครงงาน      

การฝกใหนักเรียนชวยเหลือ
ตนเอง คิดแกปญหาดวย
ตนเองโดยครูเปนผูชี้แนะ
แนวทาง 
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3. ความเอื้ออาทร 
กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่ นํามาใชในการพัฒนาพลังปญญาในองคประกอบ               

ความเอื้ออาทรของ 5 กลุมสาระการเรียนรู มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

3.1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
จากการสัมภาษณและการวิเคราะหแผนการจัดการเรียนรูของครูกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย พบวา กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใชในการพัฒนาพลังปญญาในองคประกอบ
ความเอื้ออาทร ไดแก 
 
 3.1.1 การมอบหมายใหทํางานเปนกลุม 

         “การพัฒนาความเอื้ออาทรจะใหนักเรียนทํางานเปนกลุมเรียนรูการทํางานรวมกัน  
ทํางานตามใบงาน ซ่ึงการทํางานกลุมจะทําใหนักเรียนไดชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ชวยกันคนหา
คําศัพท  คําอานและความหมายจากเรื่องที่อาน”(ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียน          
สามเสนนอก. สัมภาษณ 22 พฤศจิกายน 2548) 

 “การพัฒนาความเอื้ออาทรจะใหนักเรียนทํากิจกรรมกลุมเพ่ือใหนักเรียนไดชวยเหลือ                  
ซ่ึงกันและกัน” (ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง. สัมภาษณ                         
29 พฤศจิกายน 2548) 

 

3.1.2 การจับคูเพื่อนชวยเพื่อน 

“แนวทางการพัฒนาความเอื้ออาทร วิธีหน่ึงก็คือ จะใหคนเกงจับคูกับคนเรียนออน 
เพ่ือใหชวยเหลือเพ่ือน วิธีน้ีนอกจากจะชวยสรางความสัมพันธ ความสามัคคีแลว ยังเปนการปลูกฝง    
คุณธรรมจริยธรรมดานความมีนํ้าใจและความเอื้อเฟอเผื่อแผดวย” (ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
โรงเรียนสามเสนนอก.สัมภาษณ.22 พฤศจิกายน  2548) 

 

 3.1.3  ขออาสาสมัคร 
“ในการสอนจะขอความสมัครใจใหนักเรียนอาสาออกมาเลาประสบการณของนักเรียน  

อาสาออกมาเขียนคําอานของคําติดลงบนกระดาน  อาสาอานออกเสียงรอยกรองและรอยแกว  อาสาอาน
ขอความของครู  อาสาอานออกเสียงใหเพ่ือนฟง” (ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียน                   
สามเสนนอก. แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย) 

      จากขอมูลขางตน สรุปไดวา กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใชในการพัฒนา  
ความเอ้ืออาทรในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ไดแก (1)การมอบหมายใหทํางานเปนกลุม (2) 
การจับคูเพ่ือนชวยเพ่ือน และ (3) ขออาสาสมัคร 
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3.2 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

จากการสัมภาษณและการวิเคราะหแผนการจัดการเรียนรูของครูวิชาภาษาตางประเทศพบวา 
กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใชในการพัฒนาพลังปญญาในองคประกอบความเอื้ออาทร ไดแก  
 

 3.2.1 การมอบหมายใหทํางานเปนกลุม 

        “ในแผนการจัดการเรียนรู วิธีการพัฒนาความเอื้ออาทรจะใหนักเรียนเรียนรูการทํางาน
เปนกลุม ชวยกันทํางาน ชวยกันคนหาคําศัพทโดยทํางานเปนกลุม ศึกษาใบความรู รวมกันอภิปราย
และสรุปเนื้อหาจากเรื่องที่อาน” (ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนสามเสนนอก.
แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ) 

          “การพัฒนาความเอื้ออาทรจะใชการทํากิจกรรมกลุม เม่ือนักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกัน  
นักเรียนจะมีการสนทนาแลกเปลี่ยนแนวความคิดและเสนอแนวทางในการทํางาน  มีการแบงปน 
สิ่งของกันทั้งในกลุมและระหวางกลุม  เม่ือเพ่ือน ๆ ไมเขาใจความหมายของคําศัพท  นักเรียนหลาย
คนก็สามารถใหคําแนะนําและวิธีการแกปญหาในการคนควาดวยตนเอง หรือ เม่ือมีงาน ถาเพื่อน              
ไมเขาใจก็จะเขามาชวยอธิบาย” (ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนเคหะชุมชน
ลาดกระบัง.สัมภาษณ 29 พฤศจิกายน 2548) 

 

3.2.2 การนําเสนอกรณีปญหา 
“ในการสอนเรื่องความเอ้ืออาทร จะใชกรณีปญหาที่ เกิดขึ้นจริงมาเปนประเด็น                  

ใหนักเรียนไดสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตั้งคําถามใหนักเรียนไดขบคิดวา ถาหาก
สถานการณน้ีเกิดขึ้นกับนักเรียน นักเรียนจะทําอยางไร จะชวยเหลือเพ่ือนหรือไม ถาชวยจะชวยดวย
วิธีใด”  (ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง.สัมภาษณ 29 
พฤศจิกายน 2548) 
 

 3.2.3 การจับคูเพื่อนชวยเพื่อน 
        “การพัฒนาความเอื้ออาทรจะใหเพ่ือนที่เรียนเกงคอยชวยเหลืออธิบายสอนเพื่อนที่เรียน
ออน” (ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง.สัมภาษณ                        
29 พฤศจิกายน 2548) 

 

3.2.4 ขออาสาสมัคร 
       “ในการสอนจะขอใหนักเรียนอาสาสมัครออกมานําเสนอบรรยายถึงลักษณะของสวน  

ในบาน อาสาสมัครออกมาสอบถามเพื่อนหนาชั้นเรียน  อาสาสมัครออกมาเขียนคําศัพทบนกระดาน”              
(ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนสามเสนนอก.สัมภาษณ 22 พฤศจิกายน 2548) 

จากขอมูลขางตน สรุปไดวา กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใชในการพัฒนาความ
เอ้ืออาทรในวิชาวิชาภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไดแก (1) การมอบหมายใหทํางานเปนกลุม  
(2) การนําเสนอกรณีปญหา (3) จับคูเพ่ือนชวยเพื่อนและ (4) ขออาสาสมัคร 
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3.3 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
จากการสัมภาษณและวิเคราะหแผนการจัดการเรียนรูของครูกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร พบวา กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใชในการพัฒนาพลังปญญาในองคประกอบ
ความเอื้ออาทร ไดแก  

 
3.3.1 การมอบหมายใหทํางานเปนกลุม 

           “การพัฒนาความเอื้ออาทรจะใหทํางานเปนกลุม มีการชวยกันคิด ชวยเหลือซ่ึงกันและ
กัน ชวยกันหาคําตอบ”(ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนสามเสนนอก. สัมภาษณ                         
29 กรกฎาคม 2548) 

           “การพัฒนาความเอื้ออาทรจะใชการมอบหมายใหทํางานเปนกลุม กลุมละ 6- 7 คน                      
ทําการทดลองทางวิทยาศาสตร  การทํางานกลุมจะทําใหนักเรียนไดเรียนรูและชวยเหลือกัน” (ครูกลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 1 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง. สัมภาษณ 29 พฤศจิกายน 2548 ) 

           “การพัฒนาความเอื้ออาทรจะใหนักเรียนทํางานเปนกลุมซ่ึงจะทําใหไดชวยเหลือซ่ึงกันและกัน                 
มีความสามัคคี รูจักการแบงปน การยืมอุปกรณตาง ๆ เรียนรูการทํางานรวมกัน” (ครูกลุมสาระ               
การเรียนรูวิทยาศาสตร 2 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง. สัมภาษณ 29 พฤศจิกายน 2548) 

 

3.3.2 การจับคูเพื่อนชวยเพื่อน 

         “การพัฒนาความเอื้ออาทรจะใชวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน ใหนักเรียนอาสาสมัครชวยเพื่อน              
ที่เรียนออนกวา วิธีน้ีจะปลูกฝงความมีนํ้าใจและความเอื้อเฟอเผื่อแผ” (ครูกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง. สัมภาษณ 29 พฤศจิกายน 2548) 

 

3.3.3 ขออาสาสมัคร 
        “ในแผนการจัดการเรียนรูจะมีกิจกรรมใหนักเรียนอาสาสมัครออกมานําเสนอ             
ผลการศึกษาคนควาหนาชั้นเรียน” (ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนสามเสนนอก.
แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร) 

      จากขอมูลขางตน สรุปไดวา กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใชในการพัฒนา           
ความเอ้ืออาทรในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไดแก (1) การมอบหมายใหทํางานเปนกลุม           
(2) การจับคูเพ่ือนชวยเพ่ือน และ (3) ขออาสาสมัคร 

 

3.4 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
จากการสัมภาษณและการวิเคราะหแผนการจัดการเรียนรูของครูกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร พบวา กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใชในการพัฒนาพลังปญญาในองคประกอบ
ความเอื้ออาทร ไดแก  
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 3.4.1 การมอบหมายใหทํางานเปนกลุม 
 “การพัฒนาความเอื้ออาทรจะใหทํางานเปนกลุมหรือจับคูชวยกันทํางาน ชวยกันเขียน
แผนภาพแสดงการแยกตัวประกอบ   แตกอนจะเขารวมโครงการวิจัยฯจะใหนักเรียนมาปรึกษาครูทีละคน  
แตตอนนี้จะใหทํางานเปนกลุม  เด็กจะไดชวยเหลือซ่ึงกันและกัน คนที่เกงกวาจะชวยสอนเพ่ือน      
ที่เรียนออนกวา เปนการพัฒนาความเอื้ออาทรไปดวย” (ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียน
สามเสนนอก. สัมภาษณ 29 กรกฎาคม 2548) 

“ในแผนการจัดการเรียนรู การพัฒนาความเอื้ออาทรจะมีกิจกรรมใหนักเรียนทํางาน 
เปนกลุม ชวยกันคิดและเขียนแสดงวิธีทําและใหกลุมอ่ืน ๆ ชวยกันตรวจสอบความถูกตองและแกไข
ขอบกพรอง”(ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง. แผนการจัด                 
การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร) 

 

3.4.2 การจับคูเพื่อนชวยเพื่อน 

“การพัฒนาความเอื้ออาทรจะใชการจับคูเพ่ือนชวยเพ่ือน  โดยใหเพ่ือนที่เรียนเกงหรือ
ตอบถูกในปญหาทางคณิตศาสตร ชวยอธิบายใหเพ่ือนคนอ่ืนเกิดความเขาใจ” (ครูกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนสามเสนนอก. สัมภาษณ 22 พฤศจิกายน 2548) 

 “การพัฒนาความเอื้ออาทรวิธีการหนึ่งจะขอความรวมมือสมัครใจจากนักเรียนในการ
ชวยเพื่อน มีการใหจับคูเพ่ือนชวยเพ่ือนคนที่เรียนเกงกับคนที่เรียนออน  แรก ๆ นักเรียนที่เรียนออน
จะไมคอยเต็มใจที่จะใหเพ่ือนมาสอน  ตอมายอมรับการใหความชวยเหลือจากเพื่อนมากขึ้น หลังจาก
ใชเทคนิคนี้ก็ชวยลดปญหาการไมทํางานสงของนักเรียน หรือปญหาการทํางานลาชาลงไปไดมาก
และนักเรียนก็มีความเอื้ออาทรเกิดขึ้นภายในกลุมโดยที่ครูไมตองบอก เด็กรูจักแบงปนชวยเหลือกัน  
นอกจากนี้ เด็กยังมีนํ้าใจกับครู ชวยครูยกสมุดโดยไมตองรองขอ” (ครูกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง. สัมภาษณ 29 พฤศจิกายน 2548) 

 

3.4.3 ขออาสาสมัคร 
       “ในการสอนครูจะใหนักเรียนอาสาสมัครออกมาวาดรูปมุมบนกระดานและทบทวนเรื่อง                

การเรียกชื่อมุมและการเขียนสัญลักษณที่ใชแทนมุมใหเพ่ือน ๆ ในหองฟง” (ครูกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร โรงเรียนสามเสนนอก สัมภาษณ 22 พฤศจิกายน 2548) 

 “ครูจะขออาสาสมัครใหออกมาแจกใบงานใหเพ่ือน ใหออกมาเขียนบนกระดาน โดยมี
ครูและเพ่ือนชวยกันตรวจสอบความถูกตองของคําถาม”(ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง. สัมภาษณ 29 พฤศจิกายน 2548) 

จากขอมูลขางตน สรุปไดวา เทคนิคการสอนที่นํามาใชในการพัฒนาความเอื้ออาทร  
ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไดแก (1) การมอบหมายใหทํางานเปนกลุม (2) การจับคูเพ่ือนชวย
เพ่ือน และ (3) ขออาสาสมัคร 
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3.5 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

จากการสัมภาษณครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบวา กิจกรรม
และเทคนิคการสอนที่นํามาใชในการพัฒนาพลังปญญาในองคประกอบความเอื้ออาทร ไดแก  
 

3.5.1 การมอบหมายใหทํางานเปนกลุม 

      “การพัฒนาความเอื้ออาทรจะใหนักเรียนทํางานเปนกลุม รวมกันศึกษาหาความรู      
จากใบความรู รวมกันแสดงความคิดเห็น ชวยกันคิด ชวยกันทํากิจกรรม,” (ครูกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสามเสนนอก. สัมภาษณ 29 กรกฎาคม 2548) 

 

3.5.2 ขออาสาสมัคร 
“ในการนําเสนองานหนาชั้นเรียนจะใหนักเรียนอาสาสมัครออกมานําเสนอผลงาน        

หนาชั้นเรียน” (ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสามเสนนอก.
สัมภาษณ 29 กรกฎาคม 2548) 

จากขอมูลขางตน สรุปไดวา กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใชในการพัฒนา         
ความเอ้ืออาทรในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคือ (1) การมอบหมายใหทํางาน
เปนกลุม และ (2) ใหอาสาสมัคร 

จะเห็นไดวา กิจกรรมและเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาความเอื้ออาทรใน 5 กลุมสาระ 
การเรียนรูขางตนจะมีเทคนิคที่เหมือนและแตกตางกันบาง โดยกิจกรรมและเทคนิคการสอนที่ได        
ถูกนํามาใชในการพัฒนาความเอื้ออาทร ไดแก การมอบหมายใหทํางานเปนกลุม การขออาสาสมัคร 
การจับคูเพ่ือนชวยเพ่ือนและการนําเสนอกรณีปญหา ดังปรากฏในตาราง 4  

 

ตาราง 4 กิจกรรมและเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาความเอื้ออาทร 

 

กิจกรรมและเทคนิค 
การสอนเพื่อพัฒนา 
ความเอ้ืออาทร 

กลุมสาระ
การเรียนรู
ภาษาไทย 

กลุมสาระ
การเรียนรู
ภาษา 

ตาง       
ประ เทศ 

กลุมสาระ
การ
เรียนรู
วิทยา 
ศาสตร 

กลุมสาระ
การเรียนรู
คณิต 

ศาสตร 

กลุมสาระการ
เรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนา

และ
วัฒนธรรม 

 

การมอบหมายใหทํางาน
เปนกลุม 

     

การขออาสาสมัคร      

การจับคูเพ่ือนชวยเพ่ือน      

การนําเสนอกรณีปญหา      
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   จากตาราง 4 จะเห็นไดวา กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่ไดถูกนํามาใชในการพัฒนา          
ความเอ้ืออาทรมากที่สุดโดยถูกนํามาใชทั้ง 5 กลุมสาระการเรียนรูคือ การมอบหมายใหทํางาน          
เปนกลุม และการขออาสาสมัคร รองลงมาอันดับ 2 คือ การจับคูเพ่ือนชวยเพ่ือน และอันดับ 3 คือ
การนําเสนอกรณีปญหา  

 

4. ความสุขใจ  
        กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใชในการพัฒนาพลังปญญาในองคประกอบความสุขใจ 
ของ 5 กลุมสาระการเรียนรู มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

 4.1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
จากการสัมภาษณและวิเคราะหแผนการจัดการเรียนรูของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

พบวา กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใชในการพัฒนาพลังปญญาในองคประกอบความสุขใจ ไดแก 
 

4.1.1 การใชเกมและเพลง 

“ในการพัฒนาความสุขใจจะใชการเลนเกม รองเพลง การทํากิจกรรมเขาจังหวะ                         
เพ่ือนําเขาสูบทเรียน เกมและเพลงที่เตรียมไวมีหลากหลาย เชน เกมใบคํา เกมบอลพิษ เปนตน ซ่ึงการให
เลนเกมนอกจากจะใหความสุขใจ ความสนุกสนานแลว บางเกม เชน เกม 20 คําถามยังชวย
พัฒนาการคิดวิจารณญาณดวย นอกจากนี้กิจกรรมบางสัปดาหก็จะนําเพลงมาใชเพ่ือใหเด็กรูสึก 
ผอนคลายกอนเขาสูบทเรียน  มีการสอนรองเพลง “เพลงคําควบกล้ํา” “ เพลงคําสรรพนาม ”  “เพลงรัก
การอาน” (ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนสามเสนนอก.สัมภาษณ.22 พฤศจิกายน  2548) 
 

4.1.2 การแสดงบทบาทสมมต ิ

“ในเน้ือหาการเรียนบางหนวยจะเปดโอกาสใหนักเรียนไดออกมาแสดงหนาชั้นเรียน                     
ใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมติโดยใหนักเรียนแตละกลุมเลือกเหตุการณในเรื่องราชาธิราช                    
ตอน สัจจะสมิงพระรามมา 1 เหตุการณที่นักเรียนชอบและสนใจเพื่อแสดงบทบาทสมมติ  โดยที่นักเรียน 
แตละกลุม จะมีโอกาสไดออกมาแสดงบทบาทสมมติหนาชั้นเรียน” (ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
โรงเรียนสามเสนนอก.แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย) 

 

4.1.3 การใหอิสระนักเรียนไดเลือกทําสิ่งที่นักเรียนมีความชอบและความสนใจ 
      “ในแผนการจัดการเรียนรูจะมีกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดเลือกทําในสิ่งที่ตน

สนใจ เชน ในการสอนเรื่องโคลงโลกนิติ  หนวยยอยที่ 4 เร่ืองการอานออกเสียง  ครูจะเปดโอกาส   
ใหนักเรียนเลือกเน้ือหาในเรื่องโคลงโลกนิติ ทั้งบทรอยกรองและรอยแกวที่ชอบ คิดวาอานไดถูกตอง
และดีที่สุดมาอานใหผูปกครองประเมินการอานและสงครูในชั่วโมงตอไป  นอกจากนี้ในเรื่อง               
มงคลชีวิต นมัสการสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จะเปดโอกาสใหนักเรียนเลือกบทความ/ขาวที่นักเรียนสนใจ  
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จากแหลงเรียนรูตาง ๆ มาศึกษา” (ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนสามเสนนอก. แผนการ
จัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย) 

 

4.1.4 การใหการเสริมแรง 

          “ในการสอน ครูควรจะหมั่นใหคําชมเชยและใหรางวัล  สวนในกลุมที่ทําไมได ครูควรให
กําลังใจและขอใหนักเรียนพยายามในครั้งตอไปและหากพบวามีจุดใดที่นักเรียนทําผิดพลาดก็ชี้แนะ
และใหแนวทางปรับปรุงแกไข” (ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนสามเสนนอก.สัมภาษณ 
22 พฤศจิกายน 2548) 

 

       4.1.5 การจัดหากิจกรรมและสื่อประกอบการเรียนรูที่ดึงดูดความสนใจ 
        “ในการสอนจะจัดหากิจกรรมและสื่อที่ ดึงดูดความสนใจของนักเรียน  มีการนํา
ภาพประกอบจากหนังสือพิมพ นิตยสาร เด็กจะชอบสื่อประเภทรูปภาพ และจะมีการหานิทานมาอาน
ใหนักเรียนฟง ซ่ึงนักเรียนจะชอบ สนใจ มีความสุข” (ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียน
เคหะชุมชนลาดกระบัง.สัมภาษณ 29 พฤศจิกายน 2548) 

จากขอมูลขางตน สรุปไดวา กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใชในการพัฒนา
ความสุขใจในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ไดแก (1) การใชเกมและเพลง (2) การแสดงบทบาทสมมติ  
(3) การใหอิสระนักเรียนไดเลือกทําสิ่งที่นักเรียนมีความชอบและความสนใจ (4) การใหการเสริมแรง 
และ (5) การจัดหากิจกรรมและสื่อประกอบการเรียนรูที่ดึงดูดความสนใจ 

 

4.2 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

จากการสัมภาษณและวิเคราะหแผนการจัดการเรียนรูของครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ พบวา กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใชในการพัฒนาพลังปญญา                  
ในองคประกอบความสุขใจ ไดแก  
 

4.2.1 การใชเกมและเพลง 
“การพัฒนาความสุขใจจะใชการเลนเกมกอนนําเขาสูบทเรียน (ครูกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง.สัมภาษณ 29 พฤศจิกายน 2548) จะใหเลนเกม
ถามและตอบเกี่ยวกับทิศของสิ่งตาง ๆ และมีการเปดเพลงใหนักเรียนฟงเชน เพลง Are you 
sleeping? พรอมทั้งใหเด็กปรบมือและแสดงการเคลื่อนไหวทาทางประกอบจังหวะ” (ครูกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง. แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ ) 

“ในแผนการจัดการเรียนรู การพัฒนาความสุขใจจะใหนักเรียนเลนเกม โดยใหนักเรียน
แบงกลุมเปน 2 กลุม    แขงขันกันเลนเกมเติมคําในชองวาง  กลุมใดตอบถูกมากกวาจะเปนฝายชนะ  
นอกจากนี้ในการสอนเรื่อง Food and Drink ยังมีเกมทายชื่ออาหารโดยครูจะกําหนดพยัญชนะบางตัว                      
มาให และใหนักเรียนแบงกลุมผลัดกันทายตัวพยัญชนะที่เหลือ เชน S_L_D =Salad นอกจากนี้               
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ยังมีการสอนใหนักเรียนฝกรองเพลง Days และใหใสทาทางประกอบ” (ครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ  โรงเรียนสามเสนนอก .แผนการจัดการเรียนรูกลุ มสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ) 

 
4.2.2 การสรางบรรยากาศที่ดีในการเรียน 
 “จะใชการพูดคุยเปนกันเองกับนักเรียน เนนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอนมากขึ้น” 

(ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนสามเสนนอก.สัมภาษณ 22 พฤศจิกายน 2548) 
“ในการสอนครูจะใหความเปนกันเอง ใหความรักและเมตตาเพื่อใหเด็กเกิดความไววางใจ 

กลาจะเขามาพูดคุย ปรึกษากับครู กลาซักถาม” (ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียน
เคหะชุมชนลาดกระบัง.สัมภาษณ 29 พฤศจิกายน 2548) 

 

4.2.3 การแสดงบทบาทสมมติ 
       “ในการพัฒนาความสุขใจจะเปดโอกาสใหนักเรียนออกมาแสดงบทบาทสมมติหนาชั้น

เรียน เชน แบงกลุมแสดงบทบาทสมมติในการซื้อขายผลไม และใหหาอุปกรณใกลตัวมาประกอบการ
แสดง” (ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนสามเสนนอก.สัมภาษณ 22 พฤศจิกายน 2548) 

 

4.2.4 การจัดหากิจกรรมและสื่อประกอบการเรียนการสอนที่ดึงดูดความสนใจ 

“ในการสอนจะจัดหาสื่อพวกเทปเพลงมาเปดใหนักเรียนฟงและใหหาคําตอบจากเพลง  
นอกจากนี้จะจัดหาสื่อที่มีรูปภาพที่มีสีสันสวยงามดึงดูดความสนใจของผูเรียนและจะใหนักเรียน              
แตละกลุมทํา small book โดยรวบรวมชื่อผักชนิดตาง ๆ 4-5 อยาง มาวาดภาพระบายสีแลวเขียน
ประโยคบรรยายภาพ  นําผลงานที่สําเร็จมารวมกันเพ่ือจัดเปนมุมแสดงผลงานทําใหนักเรียน                  
เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตน” (ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนสามเสนนอก.
สัมภาษณ 22 พฤศจิกายน 2548) 

“การทําใหนักเรียนมีความสุขจะใหนักเรียนทํากิจกรรมเปนกลุม นักเรียนจะมีความสุข
ในการรวมทํากิจกรรมกับเพ่ือน ไดวาดภาพ ระบายสี นักเรียนจะมีความภาคภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง นอกจากนี้จะใชสื่อการเรียนรู เตรียมเทปเพลง (ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง.สัมภาษณ 29 พฤศจิกายน 2548) 
 

4.2.5 การใหอิสระในการทํางาน 
“การพัฒนาความสุขใจวิธีการหนึ่งคือใหอิสระในการทํางานโดยใหนักเรียนแตละคน

เขียนเลาเรื่องราวตาง ๆ ที่ตนสนใจโดยใช Present Tense” (ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษา                  
ตางประเทศ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง.สัมภาษณ 29 พฤศจิกายน 2548) 
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จากขอมูลขางตน สรุปไดวา กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใชในการพัฒนา
ความสุขใจในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไดแก (1) การใชเกมและเพลง (2) การสราง
บรรยากาศที่ดีในการเรียน (3) การแสดงบทบาทสมมติ (4) การจัดหากิจกรรมและสื่อประกอบการ
เรียนรูที่ดึงดูดความสนใจ และ (5) การใหอิสระในการทํางาน 
 

4.3 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
จากการสัมภาษณและการวิเคราะหแผนการจัดการเรียนรูของครูกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรพบวา กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใชในการพัฒนาพลังปญญาในองคประกอบ
ความสุขใจ ไดแก  

 

4.3.1 การใชเกมและเพลง 

“วิธีการทําใหนักเรียนมีความสุขใจจะใชการเลนเกม ตอบคําถาม ใหแขงกันเปนกลุม”

(ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนสามเสนนอก.สัมภาษณ 29 กรกฎาคม 2548) 
 “กอนการเรียนจะใหนักเรียนเลนเกมจับคูสัตว เกมทายชื่อสัตว” (ครูกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร 1โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง.สัมภาษณ 29 พฤศจิกายน 2548) ในแผนการจัดการ
เรียนรูจะมีการแทรกเกมและเพลงกอนที่จะเขาสูเน้ือหาการเรียนในแตละชั่วโมง (ครูกลุมสาระ               
การเรียนรูวิทยาศาสตร 1 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง. แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระ                        
การเรียนรูวิทยาศาสตร.) 

“ในแผนการจัดการเรียนรู การพัฒนาความสุขใจจะใชการเลนเกมแยกประเภทเพื่อแขงขัน
กัน โดยครูจะกําหนดชื่อโครงงานวิทยาศาสตรใหนักเรียนคิดวิเคราะหประเภทของโครงงาน                  
กลุมไหนคิดไดเร็วที่สุด ถูกตองที่สุดจะเปนผูชนะ (ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร2 โรงเรียน
เคหะชุมชนลาดกระบัง.แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร.) 

 

4.3.2 การใหการเสริมแรง 

“การพัฒนาความสุขใจจะใชเทคนิคการเสริมแรง  เม่ือมีการทํากิจกรรมกลุมแขงขันกัน
จะใหการเสริมแรงดวยรางวัล เสียงปรบมือ คําชมเชย”(ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียน               
สามเสนนอก.สัมภาษณ 29 กรกฎาคม 2548) 

 

4.3.3 การจัดหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจ 
“ในการสอนบางครั้งจะมีการเลานิทานสอนใจใหนักเรียนฟง” (ครูกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร 1โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง.สัมภาษณ 29 พฤศจิกายน 2548) 
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4.3.4 ฝกสมาธิ 
“การสอนในบางสัปดาหจะมีการใหนักเรียนนั่งทําสมาธิกอนการเรียนเพื่อใหนักเรียน

เกิดความสงบและเกิดความสุขใจ” (ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 1 โรงเรียนเคหะชุมชน
ลาดกระบัง .สัมภาษณ 29 พฤศจิกายน 2548) 

 
4.3.5 เปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาสิ่งที่นักเรียนสนใจ 
“ในแผนการจัดการเรียนรู การมอบหมายงานใหนักเรียนทําโครงงานจะใหนักเรียนไดมี

โอกาสเลือกโครงงานที่ตนมีความสนใจเพื่อดําเนินการทําตอไป” (ครูกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร 2 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง.แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร) 

 

4.3.6 การสรางบรรยากาศที่ดีในการเรียน 
“ครูตองไมดุ ควบคุมอารมณใหได ตองมีปฏิสัมพันธกับเด็กในทางที่ดี เม่ือหองเรียน      

มีบรรยากาศที่ดี  นักเรียนก็จะสนุกกับการเรียน” (ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 2 โรงเรียน
เคหะชุมชนลาดกระบัง.สัมภาษณ 29 พฤศจิกายน 2548) 

 

4.3.7 การใหเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ 
“กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรจะมีการใหทําการทดลอง ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ซ่ึง

นักเรียนจะชอบ จะสนุกสนานในการทํากิจกรรมการทดลอง” (ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 2  
โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง.สัมภาษณ 29 พฤศจิกายน 2548) 

จากขอมูลขางตน สรุปไดวา กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใชในการพัฒนา
ความสุขใจในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไดแก (1) การใชเกมและเพลง (2) การใหการ
เสริมแรง (3) การจัดหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจ (4) การฝกสมาธิ (5) การเปดโอกาสใหนักเรียน
ไดศึกษาทําสิ่งที่นักเรียนมีความสนใจ (6) การสรางบรรยากาศที่ดีในการเรียน และ (7) การใหเรียนรู
ดวยการลงมือปฏิบัติ 

 

4.4 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
จากการสัมภาษณและวิเคราะหแผนการจัดการเรียนรูของครูกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตรพบวา กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใชในการพัฒนาพลังปญญาในองคประกอบ
ความสุขใจ ไดแก  
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4.4.1 การใชเกมและเพลง 

“ในแผนการจัดการเรียนรู กิจกรรมการพัฒนาความสุขใจจะมีการใหเลนเกมทาง
คณิตศาสตรซ่ึงเปนเรื่องเก่ียวกับ ค.ร.น.  ห.ร.ม. จํานวนนับโดยจะใหมีการแขงขันระหวางชายและ
หญิง (ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนสามเสนนอก.แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร) 

“เน่ืองจากกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเปนวิชาที่ยาก ครูจึงตองพยายามทําให
นักเรียนเกิดความสนุกสนาน เกิดความกระตือรือรนในการเรียน วิธีการทําใหนักเรียนเกิดความสุข 
ในการเรียนกอนจะสอนหรือการนําเขาสูเน้ือหาบทเรียนจะใชการเลนเกม โดยเฉพาะ เกม 24 ซ่ึงเปน
เกมชวนคิดทางคณิตศาสตร นอกจากจะชวยพัฒนาการคิดแลวยังใหความสนุกแกนักเรียนดวย   
และในบางสัปดาหอาจมีการใหรองเพลง”(ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนเคหะชุมชน
ลาดกระบัง.สัมภาษณ 29 พฤศจิกายน 2548)  

 

4.4.2 การสรางบรรยากาศที่ดีในการเรียน 
“สําหรับกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเปนวิชาที่ยาก การสอนของครูจึงตองใจเย็น 

ไมใชอารมณ ครูตองมีบุคลิกภาพยิ้มแยมแจมใส ไมดุ ใหความเปนกันเอง  ทําใหนักเรียนเกิดความ
ไววางใจ เม่ือเด็กเกิดความไววางใจก็จะกลาเขามาพูดคุย กลาซักถาม กลาแสดงออก เกิดความมั่นใจ
ในการเรียน  ครูตองหามุกตลกมาเลาใหนักเรียนฟง ใหบรรยากาศมีความเปนกันเอง อบอุน                     
หาเหตุการณประจําวันมาเลาใหนักเรียนฟง เพ่ือใหเกิดความใกลชิด เด็กเกิดความไววางใจ” (ครูกลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง. สัมภาษณ 29 พฤศจิกายน 2548)  

 

4.4.3 การใหการเสริมแรง 

“ครูจะใหการเสริมแรงโดยกลาวคําชมเชย ชื่นชมผลงานนักเรียน ใหเพ่ือนปรบมือเปน
กําลังใจใหเพ่ือนที่ตอบถูก” (ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนสามเสนนอก.แผนการ
จัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร) 
 

4.4.4 การใหอิสระนักเรียนไดเลือกทําสิ่งที่นักเรียนมีความชอบและความสนใจ 
“ในแผนการจัดการเรียนรูจะมีกิจกรรมใหนักเรียนทํา  โดยใหนักเรียนเลือกแบบฝกหัด  

1 ขอที่นักเรียนสนใจ เชน ในการเรียนเรื่อง การหาตัวประกอบจะใหทําแบบฝกหัดลงในใบงานพรอม
กับระบายสีใหสวยงามและในการสอนเรื่องเสนขนานจะใหนักเรียนไดวาดรูปสิ่งของที่มีเสนขนาน               
เปนสวนประกอบ พรอมตกแตงระบายสีใหสวยงามตามใจชอบ” (ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
โรงเรียนสามเสนนอก.แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร) 

จากขอมูลขางตน สรุปไดวา กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใชในการพัฒนา
ความสุขใจในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไดแก (1) การใชเกมและเพลง (2) การสราง
บรรยากาศที่ดีในการเรียน (3)การใหการเสริมแรง และ (4) การใหอิสระนักเรียนไดเลือกทําสิ่งที่
นักเรียนมีความชอบและความสนใจ   
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 4.5 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

จากการสัมภาษณและการวิเคราะหแผนการจัดการเรียนรูของครูกลุมสาระการเรียนรูสังคม 

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศาสนาและวัฒนธรรม พบวา เทคนิคการสอนที่นํามาใชในการพัฒนา
พลังปญญาในองคประกอบความสุขใจ ไดแก  
 

4.5.1 การใชเกมและเพลง 

“ ในการพัฒนาความสุขใจจะใหนักเรียนทํางานเปนกลุม สงตัวแทนมาเลนเกม แขงขัน
กันตอบคําถาม” (ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสามเสนนอก.
สัมภาษณ 29 กรกฎาคม 2548) “นอกจากนี้ยังมีการใหรองเพลง เชน เพลงเด็กดี”  (ครูกลุมสาระ              
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสามเสนนอก.แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

4.5.2 ใชการแสดงบทบาทสมมติ 
“ในแผนการจัดการเรียนรู กิจกรรมที่ใชพัฒนาความสุขใจจะเปดโอกาสใหนักเรียน      

ไดออกมาแสดงออก เชน ใหแสดงบทบาทสมมติ โดยครูจะแบงกลุมตามความเหมาะสมและใหแสดง
บทบาทสมมติในเรื่องของการเลือกตั้ง หรือ เร่ืองของพิธีกรรมตาง ๆ ซ่ึงไดไปศึกษามา” (ครูกลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสามเสนนอก. แผนการจัดการเรียนรูกลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

จากขอมูลขางตน สรุปไดวา กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใชในการพัฒนา
ความสุขใจในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมไดแก (1) การใชเกมและเพลง 
และ (2) การใชการแสดงบทบาทสมมติ 

 

จะเห็นไดวา กิจกรรมและเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาความสุขใจใน 5 กลุมสาระการ
เรียนรูขางตนจะมีกิจกรรมและเทคนิคที่เหมือนและแตกตางกันบาง โดยกิจกรรมและเทคนิคการสอน
ที่ไดถูกนํามาใชในการพัฒนาความสุขใจ ไดแก การใชเกมและเพลง การใหอิสระนักเรียนไดเลือกทํา
สิ่งที่นักเรียนมีความชอบและความสนใจ การจัดหากิจกรรมและสื่อประกอบการเรียนรูที่ดึงดูดความ
สนใจ การสรางบรรยากาศที่ดีในการเรียน การแสดงบทบาทสมมติ การใหการเสริมแรง การฝก
สมาธิ และการใหเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ ดังปรากฏในตาราง 5 
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ตาราง 5 กิจกรรมและเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาความสุขใจ 
 

กิจกรรมและเทคนิค 
การสอนเพื่อพัฒนา 

ความสุขใจ 

กลุมสาระ
การเรียนรู
ภาษาไทย 

กลุมสาระ
การเรียนรู
ภาษา 

ตางประเทศ 

กลุม
สาระการ
เรียนรู
วิทยา 

ศาสตร 

กลุมสาระ
การเรียนรู
คณิต 

ศาสตร 

กลุมสาระ
การเรียนรู
สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

การใชเกมและเพลง      

การใหอิสระนักเรียนไดเลือก
ทําสิ่งที่นักเรียนมีความชอบ
และความสนใจ 

     

การจัดหากิจกรรมและสื่อ
ประกอบการเรียนรูที่ดึงดูด
ความสนใจ 

     

การสรางบรรยากาศที่ดีใน
การเรียน 

     

การแสดงบทบาทสมมต ิ      

การใหการเสริมแรง      

การฝกสมาธ ิ      

การใหเรียนรูดวยการลงมือ
ปฏิบัติ 

     

 
จากตาราง 5 จะเห็นไดวา กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่ไดถูกนํามาใชในการพัฒนา

ความสุขใจมากที่สุดคือ การใชเกมและเพลง โดยเปนกิจกรรมที่ถูกนําไปใชทั้ง 5 กลุมสาระการ
เรียนรู รองลงมาอันดับ 2 คือ การใหอิสระนักเรียนไดเลือกทําสิ่งที่นักเรียนมีความชอบและความ
สนใจ อันดับ 3 คือ มี 4 วิธีไดแก การจัดหากิจกรรมและสื่อประกอบการเรียนรูที่ดึงดูดความสนใจ 
การใหการเสริมแรง การสรางบรรยากาศที่ดีในการเรียน และการแสดงบทบาทสมมติ สวนอันดับ
สุดทายมี 2 วิธี คือ การฝกสมาธิ และการใหเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ  
 

5. การบริโภคดวยปญญา 
กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใชในการพัฒนาพลังปญญาในองคประกอบการบริโภค

ดวยปญญาของ 5 กลุมสาระการเรียนรู มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
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5.1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
จากการสัมภาษณครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พบวา กิจกรรมและเทคนิคการสอน            

ที่นํามาใชในการพัฒนาพลังปญญาในองคประกอบการบริโภคดวยปญญา คือ  
 

5.1.1  การใชคําถามเพื่อใหฝกคิดและตัดสินใจ 

“ในการพัฒนาการบริโภคดวยปญญาจะสอนสอดแทรกเขาไปในเนื้อหา เชน การสอน
เกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตาง ๆ จะมีการตั้งคําถามนักเรียนวาเชื่อหรือไม เพราะอะไรและจะสอน
นักเรียนใหรูจักใชเหตุผลในการเลือกรับสิ่งตาง ๆ” (ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียน                 
สามเสนนอก.สัมภาษณ 22 พฤศจิกายน 2548) 

สรุปไดวา เทคนิคการสอนที่นํามาใชในการพัฒนาการบริโภคดวยปญญาในกลุมสาระ            
การเรียนรูภาษาไทย คือ การใชคําถามเพื่อใหฝกคิดและตัดสินใจ 

 

5.2 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

จากการสัมภาษณและวิเคราะหแผนการจัดการเรียนรูของครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ  พบวา กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใชในการพัฒนาพลังปญญาใน
องคประกอบการบริโภคดวยปญญา  คือ 
 

5.2.1 การใชคําถามเพื่อใหฝกคิดและตัดสินใจ 
“ในแผนจัดการเรียนรู การพัฒนาการบริโภคดวยปญญาจะใชการถามคําถามเพื่อใหเด็ก

ไดคิดเชน การสอนเรื่องของอาหาร ผัก ผลไม จะถามนักเรียนวา เครื่องด่ืมที่นักเรียนรูจักมีอะไรบาง 
ชนิดใดมีประโยชนและไมมีประโยชนตอรางกายของเราพรอมใหเหตุผล หรืออาจจะตั้งคําถามวาม้ือเชา
นักเรียนรับประทานอะไรบางและอาหารที่รับประทานใหประโยชนอะไรบางแกนักเรียน หรืออาจจะ
ตั้งคําถามวา  นักเรียนเลือกซื้อสินคาอยางไร  พิจารณาจากอะไร  (ครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ โรงเรียนสามเสนนอก.แผนจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ)  

“การพัฒนาการบริโภคดวยปญญาจะใชวิธีการหยิบยกสถานการณมาตั้งคําถามถาม
นักเรียน เชน เรื่องของการตัดสินใจเลือกซื้อของ การใชเวลาวางจะมีวิธีการอยางไรในการตัดสินซึ่งเรื่องบาง
เร่ือง  อาจไมไดอยูในเนื้อหาวิชาแตก็สามารถนํามาสอนสอดแทรกได” (ครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง.สัมภาษณ 29 พฤศจิกายน 2548) 

 
 5.2.2 การใชการตั้งคําถามเก่ียวกับการนําไปใช 
“ในการสอนจะมีการสอบถามนักเรียนถึงหลักการนําความรูที่ไดเรียนในแตละชั่วโมงวา             

จะนําไปใชในสถานการณอ่ืน ๆ ไดอยางไร” (ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนเคหะ
ชุมชนลาดกระบัง.สัมภาษณ 29 พฤศจิกายน 2548) 
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จากขอมูลขางตน สรุปไดวา กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใชในการพัฒนาการ
บริโภคดวยปญญาในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศคือ (1) การใชคําถามเพ่ือใหฝกคิดและ
ตัดสินใจ และ (2) การใชการตั้งคําถามเกี่ยวกับการนําไปใช 
 

5.3 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
จากการสัมภาษณครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร พบวา กิจกรรมและเทคนิคการสอน 

ที่นํามาใชในการพัฒนาพลังปญญาในองคประกอบการบริโภคดวยปญญา ไดแก 
 

5.3.1 การใชคําถามเพื่อใหฝกคิดและตัดสินใจ 

“การพัฒนาการบริโภคดวยปญญาในการสอนเรื่องการเจริญเติบโตของรางกายมนุษย  
ครูจะตั้งคําถามกับนักเรียนวา อาหารแบบไหนมีประโยชนและอาหารแบบไหนไมมีประโยชนตอ
รางกายเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูวาการบริโภคแบบใดจึงจะเปนประโยชนตอรางกาย”(ครูกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนสามเสนนอก.สัมภาษณ 22 พฤศจิกายน 2548) 

“การพัฒนาการบริโภคดวยปญญาจะใชการถามคําถามโดยถามนักเรียนวา นักเรียนจะ
เลือกใชอยางไร เชน ในการทํากรอบรูป นอกจากจะใชไมไอศกรีมแลว  ยังจะใชวัสดุใดทําไดอีก”(ครู
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 1 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง.สัมภาษณ 29 พฤศจิกายน 2548) 

 

5.3.2 การทําโครงงาน 
 “การบริโภคดวยปญญาสามารถพัฒนาไดโดยใหนักเรียนทําโครงงาน โดยในการ      

มอบหมายใหทําโครงงาน  ครูจะใหนักเรียนคิดวาการทําโครงงานวิทยาศาสตรแตละเรื่องมีประโยชน 
มีคุณคาอยางไรและจะนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางไร” (ครูกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร 2  โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง.สัมภาษณ 29 พฤศจิกายน 2548) 

จากขอมูลขางตน สรุปไดวา กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใชในการพัฒนาการ
บริโภคดวยปญญาในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไดแก (1) การใชคําถามเพื่อใหฝกคิดและ
ตัดสินใจ และ (2) การทําโครงงาน 

 

5.4 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
จากการสัมภาษณและวิเคราะหแผนการจัดการเรียนรูของครูกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตรพบวา กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใชในการพัฒนาพลังปญญาในองคประกอบ
การบริโภคดวยปญญา ไดแก 
 

5.4.1 การยกตัวอยางสถานการณแลวใหนักเรียนตัดสินใจเลือก 

“การพัฒนาการบริโภคดวยปญญาอาจทําไดโดยครูใหทางเลือกแกนักเรียน ใหนักเรียน 
ตัดสินใจเลือกวาวิธีใดจะเปนประโยชนตอตัวเขาเองมากที่สุด”(ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง.สัมภาษณ 29 พฤศจิกายน 2548) 
 



 

 

71

5.4.2 ใชการตั้งคําถามในเรื่องของการนําไปใช 
“ในแผนจัดการเรียนรู การพัฒนาการบริโภคดวยปญญาจะใชการตั้งคําถามนักเรียน

เกี่ยวกับเร่ืองที่เรียน เชน เร่ืองมุม ทิศ แผนผัง มาตราสวนแลวถามวาจะนําความรูเหลานี้ไปใช
ประโยชนไดอยางไร  ครูจะใชคําถามใหนักเรียนไดคิดวาจะนําความรูที่ไดไปใชประโยชนตอได
อยางไร (ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง แผนการจัดการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ) 

“ในแผนจัดการเรียนรูการพัฒนาการบริโภคดวยปญญา ครูควรใชการตั้งคําถามแลว                      
ใหนักเรียนอภิปรายวาจะนําความรูที่ไดจากการเรียนเชน เร่ือง มุม เสนขนาน ไปใชประโยชน                 
ในชีวิตประจําวันไดอยางไร(ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนสามเสนนอก.แผนการ
จัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร) 

จากขอมูลขางตน สรุปไดวา กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใชในการพัฒนาการ
บริโภคดวยปญญาในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไดแก (1) การยกตัวอยางสถานการณแลว    
ใหนักเรียนตัดสินใจเลือก และ (2) การใชการตั้งคําถามในเรื่องของการนําไปใช 
 

5.5 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
จากการสัมภาษณครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมพบวา กิจกรรม 

และเทคนิคการสอนที่นํามาใชในการพัฒนาพลังปญญาในองคประกอบการบริโภคดวยปญญา ไดแก  
 

5.5.1 การยกตัวอยางสถานการณแลวใหนักเรียนตัดสินใจเลือก 

“ ในการพัฒนาการบริโภคดวยปญญา ครูจะจัดหาสถานการณในชีวิตประจําวัน เชน 
การเลือกซื้อของ การหยิบยกขาวมาเลาใหนักเรียนฟงและใหนักเรียนไดเรียนรูและตัดสินใจวา       
จะเลือกรับและนําไปใชไดอยางไร เรียนรูประโยชนและโทษของแตละสิ่ง”  (ครูกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสามเสนนอก.สัมภาษณ 18 สิงหาคม 2548) 

 

5.5.2 การใหสํารวจการใชเงิน  

“ในการสอนเพื่อพัฒนาการบริโภคดวยปญญาจะใหนักเรียนไดสํารวจการใชเงิน
ประจําวันของนักเรียนในแตละวัน” (ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โรงเรียนสามเสนนอก.สัมภาษณ 18 สิงหาคม 2548) 

จากขอมูลขางตน สรุปไดวา กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่นํามาใชในการพัฒนาการ
บริโภคดวยปญญาในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไดแก (1) การ
ยกตัวอยางสถานการณแลวใหนักเรียนตัดสินใจเลือก และ (2) การใหสํารวจการใชเงิน 
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จะเห็นไดวา กิจกรรมและเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาการบริโภคดวยปญญาใน 5 กลุม
สาระการเรียนรูขางตนจะมีเทคนิคที่เหมือนและแตกตางกันบาง โดยกิจกรรมและเทคนิคการสอนที่
ไดถูกนํามาใชในการพัฒนาการบริโภคดวยปญญา ไดแก การใชคําถามเพื่อใหฝกคิดและตัดสินใจ                 
การยกตัวอยางสถานการณแลวใหนักเรียนตัดสินใจเลือก  การใชการตั้งคําถามในเรื่องของ                
การนําไปใช การทําโครงงาน และการใหสํารวจการใชเงิน ดังปรากฏในตาราง 6  
 

ตาราง 6 กิจกรรมและเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาการบริโภคดวยปญญา 
 

 
กิจกรรมและเทคนิค 
การสอนเพื่อพัฒนา 

การบริโภคดวยปญญา 

 

กลุมสาระ
การ
เรียนรู

ภาษาไทย 

กลุมสาระ
การ
เรียนรู
ภาษา 

ตาง 

ประเทศ 

กลุมสาระ
การ
เรียนรู
วิทยา 

ศาสตร 

กลุมสาระ
การเรียนรู
คณิต 

ศาสตร 

กลุมสาระ 

การเรียนรู
สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

การใชคําถามเพื่อกระตุน
ใหฝกคิดและตัดสินใจ 

     

การยกตัวอยาง
สถานการณแลวให
นักเรียนตัดสนิใจเลือก 

     

การใชการตั้งคําถามใน
เรื่องของการนําไปใช 

     

การทําโครงงาน      

การใหสํารวจการใชเงิน      

 
จากตาราง 6 จะเห็นไดวา กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่ไดถูกนํามาใชในการพัฒนาการ

บริโภคดวยปญญามากที่สุดคือ การใชคําถามเพื่อกระตุนใหนักเรียนไดฝกคิดและตัดสินใจ รองลงมา
อันดับ 2 คือ การยกตัวอยางสถานการณแลวใหนักเรียนตัดสินใจเลือก อันดับ 3 มี 3 วิธีไดแกการใช
การตั้งคําถามในเรื่องของการนําไปใช การทําโครงงานและการใหสํารวจการใชเงิน  
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ตอนที่ 2  ผลการใชกิจกรรมและรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะที่เปนพลังปญญา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

 

2.1 การวิเคราะหขอมูลเชงิปริมาณ 
 

ตาราง 7 แสดงจํานวนนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียนกลุมตัวอยาง 
 

โรงเรียน กลุมทดลอง กลุมควบคุม รวม 
เคหะชุมชนลาดกระบัง 41 34 75 

สามเสนนอก 41 39 80 
รวม 82 73 155 

 
 ตาราง 8  แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (SD)  ของคะแนนองคประกอบพลังปญญา

ของนักเรียนในกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลอง  จําแนกตามกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 

องคประกอบของพลังปญญา กลุม กอนทดลอง 
Χ (SD) 

หลังทดลอง 
Χ (SD) 

การคิดวิจารณญาณ ทดลอง 
ควบคุม 

16.24 (4.61) 
15.84 (4.84) 

20.73 (4.88) 
17.99 (5.46) 

การคิดแกปญหา 
 
ความเอื้ออาทร 
 
ความสุขใจ 
 
การบริโภคดวยปญญา 

ทดลอง 
ควบคุม 
ทดลอง 
ควบคุม 
ทดลอง 
ควบคุม 
ทดลอง 
ควบคุม 

8.95 (3.66) 
8.60 (3.89) 
55.23(8.26) 
53.52(8.59) 

113.73(13.51) 
110.45(16.87) 
115.34(13.40) 
108.34(13.45) 

10.96(3.19) 
10.05 (4.43) 
55.40(7.27) 
54.52(6.56) 

115.60(15.32) 
113.63(16.79) 
116.93(15.10) 
112.53(16.29) 

 
จากตาราง 8 พบวา คะแนนองคประกอบของพลังปญญา ทั้ง 5 องคประกอบจะมีคะแนนเฉลี่ย

เพ่ิมขึ้นจากเดิม หลังการทดลองใชกิจกรรมพัฒนาพลังปญญา 
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ตาราง 9 ผลการทดสอบความแปรปรวนรวมของตัวแปรตาม หลายตัวแปรแบบสองทาง (Two way 
MANCOVA)โดยใชคะแนนทดสอบกอนการทดลอง (pretest)  เปนตวัแปรรวม 

 

 
แหลงความแปรปรวน 

 
Wilk’s lambda 

 
F 

 
Sig 

 
ตัวแปรตาม 
          การคิดวิจารณญาณ 
          การคิดแกปญหา 
          ความเอื้ออาทร 
          ความสุขใจ 
          การบริโภคดวยปญญา 
 
อิทธิพลหลัก 
          การทดลอง 
          โรงเรียน 
ปฏิสัมพันธ 
          การทดลอง x ในโรงเรียน 
 

 
 

.803 

.903 

.900 

.771 

.800 
 
 

.909 

.956 
 

.973 

 
 

6.980 
3.053 
3.157 
8.447 
7.113 

 
 

2.838 
1.312 

 
.792 

 
 

.000 

.012 

.010 

.000 

.000 
 
 

.018 

.262 
 

.557 

 
จากตาราง 9 จะเห็นไดวา เม่ือมีการควบคุมความไมเทาเทียมกันในจุดเริ่มตนของกลุม

ทดลอง และกลุมควบคุม ดวยการใชคะแนนทดสอบกอนการทดลองเปนตัวแปรรวม  พบวา  มีความ
แตกตางกันของคะแนนสอบหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทั้ง  
5  องคประกอบ คือ การคิดวิจารณญาณ การคิดแกปญหา ความเอื้ออาทร ความสุขใจและการ
บริโภคดวยปญญา แสดงใหเห็นถึงความมีนัยสําคัญของการใชกระบวนการพัฒนาในการทดลอง  
ครั้งนี้ สวนความแตกตางของประเภทโรงเรียนไมพบความแตกตางและไมพบปฏิสัมพันธระหวาง                  
การทดลองกับประเภทของโรงเรียน 
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            ตาราง 10 ผลการทดสอบคะแนนองคประกอบพลังปญญา ทั้ง 5 องคประกอบระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 

 
องคประกอบของพลังปญญา 

 
SS 

 
df 

 
MS 

 
F 

 
Sig 

การคิดวิจารณญาณ          Contrast 
                                   Error 
การคิดแกปญหา              Contrast 
            
ความเอื้ออาทร                Contrast 
                                   Error 
ความเอื้ออาทร                Contrast 
                                   Error 
ความเอื้ออาทร                Contrast 
                                   Error 

226.915 
2531.024  

 13.891 
  1636.751 

.175 
6081.105 

10.686 
29971.919 

11.194 
27652.868 

1 
146  

 1 
146 

1 
146 

1 
146 

1 
146 

 226.915 
17.336 
 13.891 
  11.211 

.175 
41.651 
10.686 

205.287 
11.194 

189.403 
 

13.089  
 

1.239 
 

.004 
 

.052 
 

.059 

.000 
 

.267 
 

.948 
 

.820 
 

.808 

 
จากตาราง 10 พบวา ผลของการทดลองทําใหเกิดความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .000  

ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมในองคประกอบการคิดวิจารณญาณเพียงองคประกอบเดียว 
โดยกลุมทดลองมีคะแนนความคิดวิจารณญาณสูง(Χ =16.24)กวากลุมควบคุม(Χ =15.84) 

 
2.2 การวิเคราะหขอมูลเชงิคุณภาพ 
ในการวิเคราะหผลการใชกิจกรรมและรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะที่เปนพลังปญญาของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในสวนของการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ไดทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณครูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6                   
จากโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังและโรงเรียนสามเสนนอก ประกอบกับการพิจารณาการเขียน
บันทึกทายแผนการจัดการเรียนรู ทําใหไดพบวา การเขารวมโครงการวิจัยแบบมีสวนรวมของครูใน
การพัฒนาพลังปญญาของเยาวชนไทยกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและครูของ
โรงเรียนทั้ง 2 โรง ซ่ึงจะแยกการนําเสนอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและครูของ   
โรงเรียนทั้ง 2 โรง ดังน้ี 
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 2.2.1. ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับนักเรียนและครูของโรงเรียนเคหะชุมชน
ลาดกระบัง 
          2.2.1.1 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับนักเรียนโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง 
            จากการสัมภาษณครูในกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 5 กลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียน       
เคหะชุมชนลาดกระบัง ครูสวนใหญเห็นวาพลังปญญาตัวที่พัฒนาไดมากที่สุด คือ ความสุขใจ 
รองลงมาอันดับ 2 คือ ความเอื้ออาทร อันดับ 3 คือ การคิดแกปญหา อันดับ 4 คือ การคิด
วิจารณญาณและอันดับสุดทายคือ การบริโภคดวยปญญา โดยในแตละองคประกอบมีการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนักเรียนดังน้ี 
  

(1) ความสุขใจ 
 จากการสัมภาษณประกอบกับการพิจารณาการตอบแบบสอบถามของครูกลุมสาระ                    
การเรียนรูคณิตศาสตรโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พบวา ในการพัฒนาพลังปญญาครั้งนี้ ครูเห็นวา 
พลังปญญาตัวที่พัฒนาไดมากที่สุดและเกิดในทุกชั่วโมงคือ ความสุขใจ   

               “ความสุขใจพัฒนาไดมากที่สุดโดยสังเกตเห็นไดจากการสอน นักเรียนชอบที่จะใหครู
เลนเกมกอนที่จะเขาสูบทเรียน ในบางวันที่สอนจะหาเหตุการณประจําวันมาเลาใหนักเรียนฟง ซ่ึงก็
ทําใหนักเรียนเกิดความสนุกสนาน และมีความกระตือรือรนในการเรียนเปนอยางดี” (ครูกลุมสาระ                  
การเรียนรูคณิตศาสตรโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง.สัมภาษณ 29 พฤศจิกายน 2548) 

         ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง ไดใหขอมูลวา 
ความสุขใจเปนพลังปญญาตัวที่พัฒนาไปไดมาก  จากการที่ไดจัดกิจกรรมและหาสื่อที่ดึงดูดความ
สนใจของนักเรียน มีการนําภาพประกอบ และ นิทานมาอานใหนักเรียนฟง ซ่ึงนักเรียนจะชอบ สนใจ                     
มีความสุข 

“นักเรียนมีความสุขในการเรียนสามารถสังเกตไดจากเมื่อนักเรียนทํางานเสร็จก็จะมี
ความพึงพอใจและชื่นชมผลงานที่ตนเองทํา มีการโชวผลงานใหเพ่ือนดู  ความสุขตรงนี้ เห็นวา อาจ
เกิดจากการที่เด็กไดทํางานในสิ่งที่ตนเองชอบ  ไดใชจินตนาการอยางเต็มที่ ครูจะใหอิสระ ใหเด็กได
ทําในสิ่งที่เด็กชอบ” (ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง สัมภาษณ  29 
พฤศจิกายน 2548) 
             สําหรับครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง 
เห็นวา ความสุขใจมีการพัฒนาไปไดมากจากการจัดกิจกรรมกลุม   

                “ในการทํางานกลุมไดสังเกตเห็นวานักเรียนมีความสุขในการรวมทํากิจกรรมกลุม
รวมกันกับเพ่ือน ไดวาดภาพ ไดรองเพลง ไดทํากิจกรรมและนักเรียนมีความภาคภูมิใจที่ไดเสนอ
ผลงานของตนเอง  ความสุขใจจะไดทุกชั่วโมง ทั้งน้ีครูจะตองใหความเปนกันเอง ใหเด็กเกิดความ
ไววางใจ  กลาที่จะมาพูดคุยปรึกษากับครู” (ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศโรงเรียนเคหะ
ชุมชนลาดกระบัง .สัมภาษณ 29 พฤศจิกายน 2548) 
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         เชนเดียวกับครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (เสริม) โรงเรียนเคหะชุมชน
ลาดกระบังที่มีความเห็นวา ความสุขใจพัฒนาไปไดมาก 

               “ความสุขใจพัฒนาไดมากสังเกตไดจากเมื่อนักเรียนทํางานเสร็จจะมีการพูดคุยเลน
กันอยางมีความสุข และเม่ือทํากิจกรรมใหไปศึกษาสภาพการเรียนรูนอกหองเรียน นักเรียนจะมี
ความสุขที่ไดทํากิจกรรม สําหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับนักเรียนในบางรายที่เห็นวามีปญหา     
เขากับเพ่ือนไมได ภายหลังจากที่ไดใชกิจกรรมเพื่อพัฒนาพลังปญญาก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
สามารถปรับตัว    เลนกับเพ่ือนไดโดยไมมีปญหา” (ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (เสริม) 
โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง.สัมภาษณ 29 พฤศจิกายน 2548) 

ในขณะที่ ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร(หลัก)โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง  
เห็นวา การพัฒนาความสุขใจพัฒนาไดปานกลาง 

 “ภายหลังจากการใชกิจกรรมเพ่ือพัฒนาพลังปญญา สังเกตเห็นวา นักเรียนมี
ความสุข สนุกในการทํากิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมที่ทําภายนอกหองเรียนที่ใหไปสํารวจระบบนิเวศ 
นักเรียนจะสนุกกับการทํากิจกรรม โดยถามีการใหสาธิต ทําการทดลอง ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 
นักเรียนจะชอบ นอกจากนี้จากการสังเกตนักเรียนที่มีปญหาในการเรียน ก็พบวา หลังจากที่ใช
กิจกรรมพัฒนาพลังปญญาก็พบวา นักเรียนมีความสุขในการเรียนมากขึ้นสังเกตไดจากใบหนาที่ยิ้ม
แยมแจมใสเมื่ออยูกับเพ่ือนหรือเม่ือพูดคุยกับครู ” (ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร(หลัก)
โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง.สัมภาษณ 29 พฤศจิกายน 2548) 

 โดยสรุปแลว  ครูโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังสวนใหญจะเห็นวา  ความสุขใจ
เปนพลังปญญาองคประกอบที่พัฒนาไดในระดับมากโดยสังเกตจากการที่นักเรียนมีความสุขในการ
ทํากิจกรรมรวมกันกับเพ่ือน และความกระตือรือรนในการเรียนของนักเรียนมีมากขึ้น รวมถึง      
การแสดงความรูสึกภาคภูมิใจในผลงานที่นักเรียนไดนําเสนอ 

 

(2) ความเอ้ืออาทร 
จากการสัมภาษณประกอบกับการพิจารณาการตอบแบบสอบถามของครูกลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทยโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง ไดใหขอมูลวา ความเอ้ืออาทรเปนพลังปญญา
อีกตัวที่พัฒนาไปไดมากจากการใชกิจกรรมกลุม 

 “จากการใหนักเรียนทํากิจกรรมกลุมจะสังเกตเห็นวานักเรียนมีการชวยเหลือซ่ึงกัน
และกัน นักเรียนบางคนไมไดเอาอุปกรณการเรียนมาก็มีเพ่ือนใหยืม เม่ือตองทํางานกลุมก็จะชวยกัน
ทําเปนอยางดี” (ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง.สัมภาษณ                         
29 พฤศจิกายน 2548) 

เชนเดียวกับ ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนเคหะชุมชน
ลาดกระบัง ที่เห็นวาความเอื้ออาทรเปนพลังปญญาอีกตัวที่พัฒนาไปไดมาก 

“ความเอื้ออาทรจะเกิดกับนักเรียนเกือบทุกคน  จากแตเดิมบรรยากาศในการเรียน
จะเปนลักษณะตางคนตางเรียน แตหลังจากใชกิจกรรมพัฒนาพลังปญญาก็มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น    
นักเรียนมีการชวยเหลือกันทั้งภายในกลุม และชวยกันขามกลุม  นักเรียนอาสาสมัครที่จะชวยเพื่อน
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โดยไมตองเอยปาก  นักเรียนสวนใหญมีนํ้าใจกับเพ่ือนมากขึ้น ใหเพ่ือนยืมของ แบงปนสิ่งของทั้ง
ภายในกลุมและระหวางกลุม เม่ือมีงาน ถาเพื่อนไมเขาใจก็เขามาชวยอธิบาย”   (ครูกลุมสาระ                       
การเรียนรูภาษาตางประเทศ   โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง.สัมภาษณ 29 พฤศจิกายน 2548) 

ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (เสริม) โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง          
มีความเห็นวา ความเอื้ออาทรพัฒนาไปไดมาก 

“ความเอ้ืออาทรพัฒนาไปไดมากสังเกตไดจากในการทํางานกลุมของนักเรียน                         
มีการชวยเหลือกัน นักเรียนสนใจเพ่ือนมากขึ้น คอยใหความชวยเหลือ ถาเพื่อนไมเอาอุปกรณ      
การเรียนมาก็จะแบงปนใหเพ่ือนยืม” (ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (เสริม) โรงเรียนเคหะ
ชุมชนลาดกระบัง.สัมภาษณ 29 พฤศจิกายน 2548) 

 ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง เห็นวา การพัฒนา
ความเอื้ออาทรทําไดคอนขางมาก รองจากความสุขใจ 

 “ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากใชแผนพัฒนาพลังปญญาก็พบวา นักเรียนมี
ความเอ้ืออาทรเกิดขึ้นในกลุม โดยที่ครูไมตองบอก นักเรียนรูจักแบงปน ชวยเหลือกัน  นอกจากนี้
นักเรียนก็ยังมีนํ้าใจกับครู ชวยครูยกสมุด ชวยแจกบัตรงานใหเพ่ือน อาสาไปเอาสมุดมาแจกเพื่อน
โดยที่ครูไมตองขอความชวยเหลือ และยังชวยสอนการบานใหเพ่ือนที่ไมเขาใจ” (ครูกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตรโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง .สัมภาษณ 29 พฤศจิกายน 2548) 

 ในขณะที่ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร(หลัก)โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง  
เห็นวา ความเอื้ออาทรมีการพัฒนาไดปานกลาง 

“การเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับนักเรียนในภาพรวม เห็นวา นักเรียนมีการชวยเหลือกัน
ทํางานภายในกลุมมากขึ้น” 

 โดยสรุปแลวครูโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังสวนใหญจะเห็นวาความเอื้ออาทร
เปนพลังปญญาองคประกอบที่พัฒนาไดในระดับมากโดยสังเกตจากการที่นักเรียนมีการชวยเหลือ  
ซ่ึงกันและกันในการทํากิจกรรมกลุม นักเรียนที่เรียนเกงจะชวยเพ่ือนที่เรียนออน นักเรียนมีนํ้าใจ  
กับเพ่ือนและครูมากขึ้น ซ่ึงการชวยเหลือของนักเรียนเปนไปโดยที่ไมตองขอความชวยเหลือแตเกิด
จากความสมัครใจของนักเรียนเอง 

 

(3) การคิดแกปญหา 

จากการสัมภาษณประกอบกับการพิจารณาการตอบแบบสอบถามของครูกลุมสาระ                 
การเรียนรูภาษาไทยโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พบวา การคิดแกปญหามีการพัฒนาไปได       
ปานกลาง  

“นักเรียนยังออนในดานการคิดวิเคราะห ทั้งนี้เปนเพราะนักเรียนบางสวนยังอาน
หนังสือไมได อานไมออก” (ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง.
สัมภาษณ  29 พฤศจิกายน 2548) 
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ความคิดเห็นดังกลาวสอดคลองกับครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศที่เห็นวา 
การคิดแกปญหาเปนตัวที่พัฒนาไดยาก  

“นักเรียนยังแกปญหาไมคอยเปน มักคอยจะพึ่งครู  เม่ือพบคําศัพทที่ไมรูก็จะถามครู
โดยทันทีโดยไมหาทางแกปญหาเอง อยางไรก็ดี จากการไดใชกิจกรรมพัฒนาพลังปญญาก็ไดชวยให
นักเรียนเรียนรูที่จะหาทางแกปญหาเองโดยที่ครูเปนผูแนะนําแหลงขอมูลให”   (ครูกลุมสาระ               
การเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง สัมภาษณ 29 พฤศจิกายน 2548)  

ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง เห็นวา การพัฒนาการ
คิดแกปญหาทําไดปานกลาง เน่ืองจากนักเรียนบางสวนขาดการวางแผนในการแกปญหา 

ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร(หลัก)  โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง เห็นวา 
การคิดแกปญหาพัฒนาไดปานกลาง 

“สิ่งที่สังเกตเห็นไดวาการคิดแกปญหามีการพัฒนา คือ เม่ือครูสอนใหวิเคราะห
ปญหา หาสาเหตุ แนวทางแกไขปญหา นักเรียนสามารถทําได นักเรียนสามารถเสนอแนวทางในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นได สามารถวิเคราะหปญหาที่เกิดจากการเพิ่มจํานวน
ประชากรได” (ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร(หลัก)โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง.สัมภาษณ                         
29 พฤศจิกายน  2548)  

ในขณะที่ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (เสริม) โรงเรียนเคหะชุมชน
ลาดกระบัง มีความเห็นวา การคิดแกปญหาพัฒนาไปไดมากเนื่องจากธรรมชาติของกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตรเนนทักษะการคิดแกปญหาและในการสอนก็มีการยกตัวอยางปญหาใหนักเรียนแกไข 

“จากการพัฒนาการคิด สังเกตเห็นวานักเรียนมีความคิดเพิ่มขึ้นนักเรียนสามารถ
ระบุสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นได  โดยในการทํางานกลุมครูไดใหใบความรูซ่ึงถายเอกสารใหได      
ไมครบทุกคน ครูไดสังเกตวานักเรียนจะแกปญหาอยางไรซึ่งก็พบวาจะมีนักเรียนชวยกันหาทางออก
ในการแกปญหาดังกลาวได ” (ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (เสริม) โรงเรียนเคหะชุมชน
ลาดกระบัง.สัมภาษณ 29 พฤศจิกายน 2548)   

  

 โดยสรุปแลวครูโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังสวนใหญจะเห็นวาการคิดแกปญหา
เปนพลังปญญาองคประกอบที่พัฒนาไดในระดับปานกลางเนื่องจากนักเรียนยังไมไดใชการคิด
เทาที่ควร  ยังขาดการวางแผนในการคิดแกปญหาและยังตองพ่ึงพาครูในบางเรื่องทั้งที่เปนเรื่องที่
นักเรียนสามารถแกปญหาดวยตนเองได 
 

 (4) การคิดวจิารณญาณ 

จากการสัมภาษณประกอบกับการพิจารณาการตอบแบบสอบถามของครูกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทยโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พบวา การคิดวิจารณญาณมีการพัฒนาไปไดปานกลาง  

“นักเรียนที่น่ียังออนในดานการคิดวิเคราะห ซ่ึงก็เปนผลมาจากนักเรียนบางสวนยัง
อานหนังสือไมออก และสวนหนึ่งก็เน่ืองมาจากครูเองในชวงแรกยังใชคําถามไมเปน แตเม่ือสอน           
ไปเรื่อย ๆ ก็จะพัฒนาขึ้น สามารถตั้งคําถามไดดีขึ้น ยอมรับวาในชวงแรกในการเขารวมโครงการ   
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ยังมีความกังวลอยู” (ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง .สัมภาษณ                   
29 พฤศจิกายน 2548) 

ความคิดเห็นดังกลาวสอดคลองกับครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ที่เห็นวา                 
การคิดวิจารณญาณพัฒนาไดในระดับปานกลาง  

“ การคิดวิจารณญาณพัฒนาไดในระดับปานกลางแตก็พยายามที่จะหาเทคนิคที่ชวย
พัฒนาการคิดใหแกนักเรียน โดยใชการตั้งคําถาม ใชใบงาน เพ่ือฝกใหนักเรียนไดคิดวิเคราะห        
ใชเหตุผลได ” (ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง .สัมภาษณ               
29 พฤศจิกายน 2548) 

ในสวนของครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร(หลัก)โรงเรียนเคหะชุมชน
ลาดกระบังเห็นวา การคิดวิจารณญาณพัฒนาไดปานกลาง 

“ความเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็นไดหลังจากนําพลังปญญามาใช คือ นักเรียนมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ นักเรียนมีการตอบและอภิปราย
รวมกันไดดี และในขณะทํากิจกรรม นักเรียนเกิดการตั้งคําถามตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรม”      
(ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร(หลัก )  โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง .สัมภาษณ                         
29 พฤศจิกายน 2548)  

สําหรับครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง เห็นวา 
การคิดวิจารณญาณพัฒนาไดปานกลาง  

 “จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนักเรียนจะพบวานักเรียนรู จัก
เปรียบเทียบ  รูจักเลือกที่จะใชวิธีการคํานวณที่งายและเร็วในการหาคําตอบโจทยทางคณิตศาสตร 
นักเรียนมีการชวยกันระดมความคิดในขณะที่ครูตั้งคําถาม”(ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง สัมภาษณ 29 พฤศจิกายน 2548)  

ในขณะที่ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (เสริม) โรงเรียนเคหะชุมชน
ลาดกระบัง มีความเห็นวา การคิดวิจารณญาณพัฒนาไปไดนอย 

“การคิดวิจารณญาณพัฒนาไปไดนอยเนื่องจากการคิดวิเคราะหบางครั้งมีขอจํากัด
ตรงที่นักเรียนไมกลาคิด ไมมีความมั่นใจในตนเอง”  (ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (เสริม) 
โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง.สัมภาษณ 29 พฤศจิกายน 2548) “ 

 

โดยสรุปแลวครูโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังสวนใหญจะเห็นวา  การคิด
วิจารณญาณเปนพลังปญญาองคประกอบที่พัฒนาไดในระดับปานกลาง   แตทั้งนี้ครูก็พยายามหา
กิจกรรมที่หลากหลายที่จะชวยพัฒนาการคิดวิจารณญาณ สวนการเปลี่ยนแปลงที่สามารถ
สังเกตเห็นไดคือนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ 
นักเรียนมีการตอบและอภิปรายรวมกันไดดี มีการชวยกันระดมความคิดในขณะที่ครูตั้งคําถาม และ
ในขณะทํากิจกรรม นักเรียนเกิดการตั้งคําถามตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรม  
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(5) การบริโภคดวยปญญา 

จากการสัมภาษณประกอบกับการพิจารณาการตอบแบบสอบถามของครูกลุมสาระ                 
การเรียนรูภาษาไทยโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง ไดใหขอมูลวา การบริโภคดวยปญญามีการ
พัฒนาไปไดนอย 

 “การบริโภคดวยปญญามีการพัฒนาไปไดนอยอาจเปนเพราะตัวเองที่สับสนไมเขาใจ   
แนวคิดของพลังปญญาตัวน้ีดีจึงไมเขาใจวาจะสอนอยางไรจึงจะพัฒนาพลังปญญาตัวน้ีได ซ่ึงใน             
การสอนก็ไมคอยเนนตัวนี้เทาไหร” (ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยโรงเรียนเคหะชุมชน
ลาดกระบัง .สัมภาษณ 29 พฤศจิกายน 2548) 

 สําหรับครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร(หลัก)และครูกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร (เสริม) โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง ใหขอมูลวา การบริโภคดวยปญญาพัฒนา       
ไดนอย สังเกตไดจากการเลือกใชสิ่งของของนักเรียน นักเรียนยังเลือกใชสิ่งของไดไมดีนัก 

ในสวนของ ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง เห็น
วา การบริโภคดวยปญญาพัฒนาไดนอย ทั้งน้ีเน่ืองจากการสังเกตเห็นผลที่เกิดคอนขางยาก  

สําหรับครูกลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ เห็นวา การบรโิภคดวยปญญาพัฒนาได
ในระดับปานกลาง  

“การเปลี่ยนแปลงไมคอยไดสังเกตเห็นเทาไหร อาจเนื่องจาก การบริโภคดวยปญญา
เปนเรื่องของการนําไปใช การสังเกตผลจึงคอนขางยาก” (ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง. สัมภาษณ 29 พฤศจิกายน 2548)  
โดยสรุปแลวครูโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังสวนใหญจะเห็นวาการบริโภคดวย

ปญญาเปนพลังปญญาองคประกอบที่พัฒนาไดในระดับนอย เน่ืองจากการสังเกตเห็นผลที่เกิดขึ้น
คอนขางยากเพราะเปนเรื่องของการนําไปใช  
 

2.2.1.2 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับครูโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง 
สําหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับครูผูสอนในขณะที่เขารวมกระบวนการพัฒนา  

พลังปญญา  ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยใหขอมูลวา ครูพยายามที่จะฝกใหนักเรียน           
คิดวิเคราะหใหมากขึ้น โดยหาสถานการณปญหาที่ใกลตัวนักเรียน หยิบยกมาถาม ใหนักเรียนคิดวา
จะทําอยางไร ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เชื่อวา ถานักเรียนสามารถคิดแกปญหาได            
ทุกกระบวนการของการพัฒนาพลังปญญาจะเกิดตามมา 

 ในการเขารวมกิจกรรมครั้งนี้ ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เห็นวามีผลดีตอตัว
ครูจากการนําแผนจัดการเรียนรูที่มีการพัฒนาพลังปญญาไปใชทําใหครูใหความใสใจในตัวนักเรียน
มากขึ้น เม่ือนักเรียนไดรวมทํากิจกรรมก็ทําใหเขารับรูวาครูสนใจเขา เพ่ือนใสใจเขา นักเรียนกลา    
ที่จะพูดและแสดงออกมากขึ้น มากกวาแตกอน  มีการตอบคําถามไดดีขึ้น นักเรียนมีการพัฒนา         
ในเชิงสรางสรรคมากขึ้น 
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สําหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับครูผูสอนในขณะที่เขารวมกระบวนการพัฒนา   
พลังปญญา  ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ใหขอมูลวา ในการเขารวมโครงการฯนี้ทําให
ครูไดเตรียมแผนฯที่จะสอนโดยเนนฝกใหนักเรียนไดคิดมากขึ้นและพยายามหากิจกรรมที่จะให
นักเรียนมีความสุขในการเรียน  ตัวครูเองก็มีการปรับตัวใหความเปนกันเองกับนักเรียนมากขึ้น  
เพ่ือที่จะใหนักเรียนกลาพูดกลาแสดงความคิดเห็นมากขึ้น ในสวนของสื่อการเรียนรูที่ใชครูไดเตรียม
เทปเพลงเพื่อเปดกระตุนใหนักเรียนเกิดความตื่นตัว  มีการเตรียมใบงานและเตรียมแผนผังขนาด
ใหญเพ่ิมเติมเพ่ือใหนักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกันทั้งหอง 

ในการวิจัยครั้งน้ี ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  เห็นวา ผลที่เกิดขึ้นเปน
ประโยชนตอตัวครูตรงที่ไดเรียนรูเทคนิควิธีการสอนตาง ๆ ที่จะทําใหนักเรียนสามารถแสดงความ
คิดเห็นไดอยางมีเหตุผล 

สําหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับครูผูสอนในขณะที่เขารวมโครงการพัฒนา        
พลังปญญา ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรใหขอมูลวา ไดมีการคิดหารูปแบบการสอนใหม ๆ 
เพ่ือใหนักเรียนเกิดความสุขในขณะเรียน  พยายามหาเทคนิคสอนเพิ่มเติม เนนการสอนใหเด็ก
ทํางานเปนกลุมมากกวาเดิม นอกจากนี้ยังมีมุมมองท่ีเปลี่ยนไป เชน นักเรียนที่อานหนังสือไมออกก็ให 
ฝกอานใหม ใหงานงายขึ้น เชน เปลี่ยนจากทําใบงาน เปนทํางานงาย ๆ เขียนงาย ๆ กอน  โดยไมเนน
ตามแผนการสอนมากและเปลี่ยนรูปแบบการประเมินใหมดวย  พยายามใหนักเรียนใกลชิดครูมากขึ้น 
ทํางานกับครู เชน ชวยยกของจะไดนํามาซึ่งความคุนเคยกันกับครูมากขึ้น มีอะไรจะทําใหเด็กกลา   
ที่จะคุยกับครู  

 ในการวิจัยครั้งนี้ ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เห็นวา ผลที่เกิดขึ้นเปน
ประโยชนตอตัวครู ครูไดคิดหาทักษะ กระบวนการสอนใหม ๆ มาสอนนักเรียนตลอดเวลา   

สําหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับครูผูสอนในขณะที่เขารวมกระบวนการพัฒนา   
พลังปญญาครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (เสริม)ใหขอมูลวา มีการเปลี่ยนแปลงตนเอง คือ     
มีความกระตือรือรนมากขึ้นที่จะให นักเรียนเกิดการเรียนรู เม่ือถึงชั่วโมงสอนจะคิดถึงนักเรียนที่มี
ปญหากอนเสมอ  จากที่เม่ือกอนจะดูนักเรียนโดยรวม  ในขณะสอนจะตองสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนมากขึ้นวามีการแสดงออกอยางไร และนักเรียนมีความรูสึกอยางไรกับครู  นอกจากนี้จากที่
แตกอนจะสนใจในเรื่องของวิชาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนหลัง แตเ ม่ือเขารวม
โครงการวิจัยฯน้ีก็จะนึกถึงเรื่องของจิตใจของเด็กมากขึ้น  และในสวนของวิธีการสอนก็มีการ
เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมถาเด็กตอบไมไดจะโมโห เด๋ียวนี้จะเห็นใจเด็ก พยายามไมใหเด็กอาย    
กอนหนานี้พูดไปโดยไมคิด  

ในดานของสื่อการเรียนรูที่ใช ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ( เสริม )ไดเตรียมสื่อ
เพ่ิมเติม โดยมีใบความรูหรือมีหนังสือใหเปดคน มีการเตรียมเกม  แผนโครงงาน  มีใบกิจกรรมที่เนน
การคิดวิเคราะหมากขึ้นเพ่ือพัฒนาการคิดวิจารณญาณ 
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 ในการวิจัยครัง้น้ี ครูกลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร (เสริม) เห็นวา ผลที่เกิดขึ้นเปน
ประโยชน ตอตัวครู ตัวครูมีผลดีตรงที่มีความกระตือรือรนมากขึ้นและคิดถึงสิ่งที่นักเรียนจะไดรับ
มากขึ้น 

สําหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับครูผูสอนในขณะที่เขารวมกระบวนการพัฒนา   
พลังปญญา  ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรใหขอมูลวา สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง คือ รูจักที่จะใช
คําถามเพ่ือใหนักเรียนฝกคิด เชน ทําไม อยางไร จากแตกอนจะบอกเด็กหมด ถามอะไรมาก็ตอบให 
แตหลัง ๆ  ครูอาจจะใหนักเรียนอานกอน พยายามถามยอนกลับ ใชคําถามมากขึ้น เปดโอกาสให
นักเรียนแสดงความคิดเห็นมากขึ้น พยายามเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน ใจเย็นมากขึ้น ยิ้มแยม
แจมใส ไมใชอารมณ  

ในสวนของสื่อการเรียนรูที่ใชครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไดเตรียมสื่อเพ่ิมเติม  
โดยมีใบความรู  และแผนภูมิ  นอกจากนั้นยังมีการเพิ่มเกม และใหนักเรียนไดรองเพลงบาง 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เห็นวา ผลที่เกิดขึ้นเปน
ประโยชนทั้งตัวครู ตัวครูไดรับผลดีโดยไดเรียนรูกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย และสามารถพัฒนา
พลังปญญากับนักเรียน ไดพัฒนาตนเองเพิ่มเติมในสิ่งที่ไมเคยทราบมากอน 

  

จากขอมูลขางตน สรุปไดวา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับครูโรงเรียนเคหะชุมชน
ลาดกระบังมีดังนี้ 

 1) ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูไดมีการหาเทคนิคและกิจกรรม
เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด และหากิจกรรมที่ทําใหนักเรียนมีความสุขในการเรียน รวมทั้งได
จัดเตรียมสื่อและอุปกรณการเรียนการสอนเพิ่มเติม ในสวนของการเตรียมการสอนก็มีมากขึ้นกวา
กอนจะเขารวมโครงการ 

 2) ในดานบุคลิกภาพของครู ครูเปนกันเองกับนักเรียนมากขึ้น ยิ้มแยมแจมใส 
กระตือรือรนในการสอนมากขึ้น รวมทั้งมีการควบคุมอารมณมากขึ้น ใจเย็น ไมใชอารมณกับนักเรียน  

 3) มุมมองที่ครูมีตอนักเรียน คํานึงถึงจิตใจนักเรียนมากขึ้น สังเกตพฤติกรรม
นักเรียนมากขึ้น ใสใจนักเรียนมากขึ้น และเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นรวมทั้งรับฟง                   
ความคิดเห็นของนักเรียนมากขึ้น 

 

2.2.2 ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับนักเรียนและครูของโรงเรียนสามเสนนอก 
 

 2.2.2.1 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับนักเรียนโรงเรียนสามเสนนอก 
 จากการสัมภาษณครูในกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 5 กลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียน

สามเสนนอก ครูสวนใหญเห็นวาพลังปญญาตัวที่พัฒนาไดมากที่สุด คือ ความสุขใจ รองลงมาอันดับ 2 
คือ ความเอื้ออาทร ในสวนของการคิดแกปญหา การคิดวิจารณญาณ การบริโภคดวยปญญาพัฒนา
ไดในระดับปานกลาง โดยในแตละองคประกอบมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนักเรียนดังน้ี 
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 (1) การคิดวิจารณญาณ 

จากการสัมภาษณประกอบกับการพิจารณาการตอบแบบสอบถามของครูกลุมสาระ                 
การเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนสามเสนนอก พบวา การคิดวิจารณญาณพัฒนาไปไดนอย 

 “การคิดวิจารณญาณพัฒนาไปไดนอยเนื่องจากเนื้อหาวิชาถูกจํากัด เน้ือหาบางหนวย
ไมเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาพลังปญญาดานการคิดขั้นสูง” (ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
โรงเรียนสามเสนนอก .สัมภาษณ.22 พฤศจิกายน  2548) 

 ความคิดเห็นดังกลาวสอดคลองกับครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
โรงเรียนสามเสนนอก ที่เห็นวา การคิดวิจารณญาณพัฒนาไดนอย  

 “ การคิดวิจารณญาณพัฒนาไดนอยดวยเหตุผลที่ลักษณะวิชาไมเนนการคิดขั้นสูง 
อยางไรก็ดี นักเรียนมีสวนรวมในการตอบคําถามมากขึ้นและมีการตั้งคําถามกับครูมากขึ้น” (ครูกลุม
สาระ การเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียน สามเสนนอก.สัมภาษณ.22 พฤศจิกายน  2548) 

ในสวนของครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ใหขอมูลวา 
การคิดวิจารณญาณพัฒนาไปไดพอใช  

“จากการสังเกตก็เห็นวานักเรียนมีการพัฒนาที่ดีขึ้น อยากตอบ อยากมีสวนรวมใน
การเรียนมากขึ้น” (ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม. บันทึกทายแผนการ
จัดการเรียนรู) 

ในขณะที่ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนสามเสนนอกเห็นวา การคิด
วิจารณญาณพัฒนาไปไดมากทั้งนี้เน่ืองจากกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเอ้ือตอการใชการคิด
วิจารณญาณ  สามารถนําไปสอนแทรกไดในทุกเนื้อหา  โดยฝกตั้งคําถามและใหหาคําตอบอยางมีเหตุผล  

 “จากการสังเกตการตอบคําถามของนักเรียนพบวา นักเรียนไดตอบคําถามโดยใช
หลักเหตุผลมากขึ้นและมีความกลาแสดงความคิดเห็น กลาซักถามมากขึ้นกวากอนจะใชกิจกรรม
พัฒนาพลังปญญา”(ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนสามเสนนอก.สัมภาษณ.22 
พฤศจิกายน  2548.) 

เชนเดียวกับครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนสามเสนนอก  เห็นวา  
การคิดวิจารณญาณพัฒนาไปไดมาก 

 “ในการสอนทุกสัปดาหจะเนนการพัฒนาการคิดวิจารณญาณ ซ่ึงหลังจากสอนเสร็จ
เม่ือมาบันทึกทายแผนก็พบวาการพัฒนาการคิดวิจารณญาณเปนไปตามที่คาดหวังไว” (ครูกลุมสาระ                
การเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนสามเสนนอก.สัมภาษณ.22 พฤศจิกายน  2548) 

 โดยสรุปแลวครูโรงเรียนสามเสนนอกมีความเห็นเปน 2 แนวทาง โดยในกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรจะมีความเห็นวาการคิดวิจารณญาณพัฒนาไดมากเนื่องจาก
ลักษณะของวิชาที่เอ้ือตอการพัฒนา โดยการเปลี่ยนแปลงที่สามารถสังเกตเห็นไดคือ นักเรียนได
ตอบคําถามโดยใชหลักเหตุผลมากขึ้นและมีความกลาแสดงความคิดเห็น กลาซักถามมากขึ้นกวา
กอนจะใชกิจกรรมพัฒนาพลังปญญา  ในขณะที่ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จะเห็นวาพัฒนาไดนอย เน่ืองจากเนื้อหาวิชาในหนวยที่สอนไมเอ้ือตอการพัฒนาการคิดขั้นสูง 
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 (2) การคิดแกปญหา 

จากการสัมภาษณประกอบกับการพิจารณาการตอบแบบสอบถามของครูกลุมสาระ                
การเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนสามเสนนอก พบวา การคิดแกปญหาพัฒนาไปไดปานกลาง 

 “กิจกรรมหรือเน้ือหาบางเรื่องเอ้ือใหนักเรียนไดใชการคิดแกปญหา เชน การนํา
สถานการณขาวมาคุยกับนักเรียนและจะใหนักเรียนหาแนวทางในการแกปญหาที่เกิดขึ้น ซ่ึงจากการ
สอบถามก็พบวานักเรียนสามารถตอบไดและมีความกลาคิด กลาตอบมากขึ้น” (ครูกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย.สัมภาษณ.22 พฤศจิกายน 2548) 

ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนสามเสนนอก เห็นวา การคิดแกปญหา
พัฒนาไปไดปานกลาง 

“เน้ือหากิจกรรมบางหนวยก็ทําใหนักเรียนไดฝกคิดแกปญหาเหมือนกัน (ครูกลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนสามเสนนอก .สัมภาษณ.22 พฤศจิกายน  2548.) 

ในสวนของ ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนสามเสนนอก เห็นวา     
การคิดแกปญหาพัฒนาไปไดปานกลาง 

“จากที่สังเกตนักเรียนยังใชเวลาในการแกปญหาโจทยทางคณิตศาสตรเปน
เวลานาน” (ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนสามเสนนอก .สัมภาษณ.22 พฤศจิกายน  2548) 

สําหรับครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ใหขอมูลวา    
การคิดแกปญหาพัฒนาไปไดพอใช 

“จากการสังเกตนักเรียนที่มีปญหาในการเรียนที่ไดสังเกตเปนพิเศษพบวา นักเรียนหญิง 
2 คน ในหองเปนเด็กที่คอนขางเก็บตัวเงียบ ไมแสดงความคิดเห็นเวลาเรียนแตหลังจากใชกิจกรรม
พัฒนาพลังปญญา พบวา มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทางที่ดี นักเรียนมีความสามารถในการคิด
แกปญหาในระดับดี” (ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.บันทึกทายแผนการจัด         
การเรียนรู) 

 ในขณะที่ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  โรงเรียนสามเสนนอก เห็นวา 
การคิดแกปญหาเปนตัวที่พัฒนาไดนอย  

 “ การคิดแกปญหาเปนตัวที่พัฒนาไดนอย เน่ืองจาก เวลาที่สอนมีนอย แตกิจกรรม
และเนื้อหาที่สอนมีมากและดวยลักษณะของวิชาที่ไมเนนการคิดขั้นสูง” (ครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ  โรงเรียนสามเสนนอก .สัมภาษณ.22 พฤศจิกายน  2548) 

 โดยสรุปแลวครูโรงเรียนสามเสนนอกสวนใหญจะเห็นวาการคิดแกปญหาเปนพลังปญญา
องคประกอบที่พัฒนาไดในระดับปานกลางทั้งน้ีครูจะตองพยายามหาสถานการณอ่ืน ๆ รอบตัวมาตั้ง
คําถามเพื่อใหนักเรียนไดฝกคิด 

 

 (3) ความเอื้ออาทร 

จากการสัมภาษณประกอบกับการพิจารณาการตอบแบบสอบถามของครูทั้ง 5 กลุม
สาระการเรียนรู โรงเรียนสามเสนนอก ตางก็พบวา ความเอ้ืออาทรเปนพลังปญญาที่มีการพัฒนาไป
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ไดมาก โดยสังเกตเห็นไดจากการทํากิจกรรมกลุม นักเรียนจะมีการชวยเหลือกันทํางาน ชวยกันคิด 
ชวยกันทํา และนักเรียนก็มีนํ้าใจกับครูและเพื่อนมากขึ้น 

 

(4) ความสุขใจ 
 จากการสัมภาษณประกอบกับการพิจารณาการตอบแบบสอบถามของครูกลุมสาระ                  

การเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนสามเสนนอก พบวา พลังปญญาที่พัฒนาไปไดมาก คือ ความสุขใจ
โดยใชกิจกรรมกลุม   

 “จากการสังเกตภายหลังการนํากิจกรรมมาใชพัฒนาพลังปญญาก็พบวา นักเรียน
สวนใหญมีความสุขและรักในการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมากขึ้น” (ครูกลุมสาระ          
การเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนสามเสนนอก .สัมภาษณ.22 พฤศจิกายน  2548) 

 สําหรับครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  โรงเรียนสามเสนนอก ใหขอมูลวา 
ความสุขใจมีการพัฒนาในระดับดีมาก 

 “หลังจากนํากิจกรรมพัฒนาพลังปญญาไปใช นักเรียนมีความกระตือรือรนในการ
เรียนมากขึ้น มีความสุขในการเรียน จากเมื่อกอนตองเรียกใหตอบ แตหลังจากใชกิจกรรมนี้เด็กจะอาสา
ยกมือตอบ กลาถาม กลาตอบมากขึ้น อยากมีสวนรวมในการทํากิจกรรมในหองเรียนมากขึ้น”       
(ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  โรงเรียนสามเสนนอก .สัมภาษณ.22 พฤศจิกายน  2548) 

ในสวนของครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนสามเสนนอกก็มีความเห็น
ในทํานองเดียวกันวา ความสุขใจมีการพัฒนาไปในระดับดีมาก 

“จากการนํากิจกรรมพัฒนาพลังปญญาไปใช นักเรียนมีความสุขมากขึ้น แขงกันตอบ     
คําถามมากขึ้น กลาถาม กลาตอบ ครูกับนักเรียนมีความเปนกันเองมากขึ้น” (ครูกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร โรงเรียนสามเสนนอก.สัมภาษณ.22 พฤศจิกายน  2548) 

เชนเดียวกับ ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนสามเสนนอก ใหขอมูลวา
ความสุขใจพัฒนาไปไดมาก 

 “จากการสังเกตพบวา นักเรียนกลาแสดงออกมากขึ้น มีความสนุกสนานในการไดมี
โอกาส ลงมือทดลอง มีความสุขในการรวมทํากิจกรรมกับเพ่ือน ดูไดจากการยิ้มแยมแจมใสและการมี            
มนุษยสัมพันธกับเพ่ือน” (ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนสามเสนนอก .บันทึกทาย
แผนการจัดการเรียนรู) 

สําหรับครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ใหขอมูลวา 
ความสุขใจพัฒนาไปไดมาก 

 “จากการสังเกตเด็กหญิง 2 คนในหองที่เปนเด็กคอนขางเก็บตัวเงียบ ไมชอบ
แสดงออก หลังจากใชกิจกรรมพัฒนาพลังปญญา การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็นไดคือ เด็กมีความสุข
ใจพัฒนาขึ้นมาก” (ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม .บันทึกทายแผนการ
จัดการเรียนรู) 
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 โดยสรุปแลวครูโรงเรียนสามเสนนอกสวนใหญจะเห็นวาความสุขใจเปนพลังปญญา
องคประกอบที่พัฒนาไดในระดับมากโดยสังเกตจากการที่นักเรียนสวนใหญมีความสุข ยิ้มแยม
แจมใส มีความกระตือรือรนในการเรียนมากขึ้น อยากมีสวนรวมในกิจกรรมมากขึ้น กลาถาม กลาตอบ 

 
(5) การบริโภคดวยปญญา 
จากการสัมภาษณประกอบกับการพิจารณาการตอบแบบสอบถามของครูกลุมสาระ                

การเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนสามเสนนอก พบวา การบริโภคดวยปญญาพัฒนาไปไดปานกลาง 
โดยการบริโภคดวยปญญาจะสอนโดยการสอดแทรก พยายามใหนักเรียนรูจักใชเหตุผลในการเลือก
รับสิ่งตาง ๆ    

 ในขณะที่ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  โรงเรียนสามเสนนอก เห็นวา                  
การบริโภคดวยปญญาพัฒนาไดในระดับดี     

“การบริโภคดวยปญญาพัฒนาไดเน่ืองจากเนื้อหาวิชาในหนวยที่สอนเอ้ือตอการ
พัฒนา เชนเรื่อง food and drink มีการสอนเรื่องของอาหาร ผัก ผลไม ซ่ึงตรงนี้ก็เอามาใชถามเปน
คําถามได  มีสถานการณใหนักเรียนไดคิด  ไดตัดสินใจเลือก ซ่ึงจากการสังเกตเห็นวา นักเรียนมี
ความกระตือรือรนในการเรียนมากขึ้น จากเมื่อกอนตองเรียกใหตอบ แตหลังจากใชกิจกรรมนี้เด็กจะ
อาสายกมือตอบ กลาถาม กลาตอบมากขึ้น กลาซักถามในสิ่งที่สงสัยกับผูสอน นักเรียนอยากมีสวน
รวมในการทํากิจกรรมในหองเรียนมากขึ้น มีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย”(ครูกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ  โรงเรียนสามเสนนอก. สัมภาษณ.22 พฤศจิกายน  2548) 

สําหรับครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนสามเสนนอก ใหขอมูลวา การ
บริโภคดวยปญญาพัฒนาไปไดปานกลาง  

 “การสรางกิจกรรมพัฒนาการบริโภคดวยปญญาทําไดยาก เน่ืองจากเนื้อหาวิชาไมเอ้ือ                 
แตจากการที่ไดตั้งคําถามเกี่ยวกับการนําไปใชก็พบวา นักเรียนสามารถบอกไดวาจะนําความรูไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางไร”(ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนสามเสนนอก.
สัมภาษณ.22 พฤศจิกายน  2548.) 

เชนเดียวกับครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนสามเสนนอกที่เห็นวา การ
บริโภคดวยปญญาพัฒนาไดปานกลาง   

“การจัดกิจกรรมที่พัฒนาการบริโภคดวยปญญาคิดกิจกรรมยาก ยังไมแนใจในการ
สอดแทรกเขาในรายวิชา จึงตองเนนทางเลือกมุงเนนที่การซื้อของ” (ครูกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร โรงเรียนสามเสนนอก.สัมภาษณ.22 พฤศจิกายน  2548) 

ในขณะที่ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ใหขอมูลวา   
การบริโภคดวยปญญาพัฒนาไปไดพอใชโดยครูก็เห็นเชนเดียวกันวา การบริโภคดวยปญญาหา
กิจกรรมที่พัฒนาไดยาก 
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 โดยสรุปแลวครูโรงเรียนสามเสนนอกสวนใหญจะเห็นวาการบริโภคดวยปญญาเปน
พลังปญญาองคประกอบที่พัฒนาไดในระดับปานกลาง สวนใหญจะเห็นวา การคิดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาองคประกอบดานนี้ทําไดยาก ไมรูวาจะสอดแทรกเขาไปในเนื้อหาที่สอนอยางไร จึงตองใชการ
สอนสอดแทรก โดยนําเหตุการณภายนอกมาตั้งเปนสถานการณเพ่ือใชตั้งคําถามถามใหนักเรียนได
เลือกตัดสินใจ 

 

 2.2.2.2 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับครูโรงเรียนสามเสนนอก 

การเปลี่ยนแปลงตัวเองของผูสอนในขณะที่อยูในกระบวนการพัฒนาพลังปญญา   
ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยใหขอมูลวา สิ่งที่ มีการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง คือ มีการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอน  มีการคิดวางแผนและเตรียมการมากขึ้น โดยจะคิดหาวิธีการตาง ๆ        
หาแหลงขอมูลตาง ๆ เพ่ือเสริมสรางพลังปญญาใหแกนักเรียนใหครบทุกดาน  เวลาเตรียมการสอน
จะคิดถึงนักเรียนมากขึ้น จะทําความเขาใจธรรมชาติของนักเรียน และจากการเขารวมกิจกรรม     
ในครั้งน้ีก็ทําใหครูไดพัฒนาพลังปญญาของตัวเองไปดวย 

ในการเขารวมกิจกรรมครั้งนี้ ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เห็นวามีผลดีตอตัว
ครู ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีการสอนและการเตรียมการสอน ครูไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของพลังปญญาอยูเสมอในการเขียนแผนฯ   

การเปลี่ยนแปลงตัวเองของผูสอนในขณะที่อยูในกระบวนการพัฒนาพลังปญญา    
ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ใหขอมูลวา มีการเปลี่ยนแปลงคือ การเขียนแผนจัดการ
เรียนรูมีความละเอียดมากขึ้นในเนื้อหากิจกรรมการสอน  การสอนมีการเนนการถามคําถามมากขึ้น
และปลอยใหนักเรียนตอบอยางอิสระ ใหไดแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ 
กระบวนการเรียนการสอนเนนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอนมากขึ้น 

ในสวนของครู การเขารวมกิจกรรมครั้งน้ีไมถือเปนภาระแตเปนการชวยใหได
คนความากขึ้น ครูไดมีการปรับปรุงเทคนิควิธีการเรียนการสอน  มีการเขียนแผนจัดการเรียนรูที่เหมาะสม
กับผูเรียนมากขึ้น   

การเปลี่ยนแปลงตัวเองของผูสอนในขณะที่อยูในกระบวนการพัฒนาพลังปญญา   
ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ใหขอมูลวา มีการเปลี่ยนแปลงคือ มีความ
กระตือรือรนมากขึ้น เม่ือเห็นนักเรียนมีความสุขและสนุกในการเรียน ชอบถามหรือตอบคําถามมากขึ้น 
ผูสอนรูสึกดีมากที่ไดใชพลังปญญาในการพัฒนานักเรียน 

การเปลี่ยนแปลงตัวเองของผูสอนในขณะที่อยูในกระบวนการพัฒนาพลังปญญา   
ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ใหขอมูลวา มีการเปลี่ยนแปลงคือ ในดานการสอนจะคิดหาวิธี
ตาง ๆ ที่จะใหเด็กพยายามฝกคิด ฝกตั้งคําถามอยางมีเหตุผลและเม่ือครูกําหนดสถานการณหรือ  
เลาเรื่องใหนักเรียนฟง นักเรียนสามารถบอกขอมูล/วิธีแกปญหาไดอยางมีเหตุผล ฝกใหเด็กมีนํ้าใจ 
เอ้ือเฟอตอครูและเพื่อนในหอง นอกจากนี้มีการเปลี่ยนแปลงดานเทคนิคการสอนและมีการใชสื่อมากขึ้น 
เชน แผนภาพ 
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การเปลี่ยนแปลงตัวเองของผูสอนในขณะที่อยูในกระบวนการพัฒนาพลังปญญา    
ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ใหขอมูลวา มีการเปลี่ยนแปลงคือ ในดานการสอนจะใชกิจกรรม
กลุมเพ่ิมขึ้น ใชการตอบเปนคู เปนกลุมเพ่ือลดความเครียด ความตื่นเตน ชวยใหนักเรียนผอนคลาย
มากขึ้น และเมื่อจะทําการสอนจะมีการเตรียมตัวดูแผนการสอนตามขั้นตอนที่วางแผนไวเสมอวา 
เม่ือเขามาจะพัฒนาพลังปญญาตัวใด ในดานการวางตัวจะเปนกันเองกับนักเรียนมากขึ้น  
 

จากขอมูลขางตนสรุปไดวาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับครูโรงเรียนสามเสนนอกมีดังน้ี 
 1) ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน  

มีการปรับปรุงเทคนิคการสอน ใชคําถามมากขึ้น ใชกิจกรรมกลุมมากขึ้น ใชสื่อและอุปกรณการเรียน               
การสอนเพิ่มเติม ในสวนของการเตรียมการสอนมีการเขียนแผนจัดการเรียนรูที่ละเอียดขึ้น คํานึงถึง
ความเหมาะสมกับผูเรียน 

 2) ในดานบุคลิกภาพของครู ครูเปนกันเองกับนักเรียนมากขึ้นเพ่ือใหนักเรียนเกิด
ความไววางใจ 

 3) มุมมองที่ครูมีตอนักเรียน คิดถึงนักเรียนมากขึ้น และเปดโอกาสใหนักเรียน   
มีอิสระและมีสวนรวมในการทํากิจกรรมมากขึ้น 



บทที่ 5 
สรุป  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางกิจกรรมและรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะที่เปน             

พลังปญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  รวมทั้งศึกษาผลที่เกิดจากการใชกิจกรรมและ
รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะดังกลาว  ทั้งน้ีโดยผานกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมของครูซ่ึงมีการ
ดําเนินการตามวงจรเดมมิ่งโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นการวางแผน (Plan)  2) ขั้นดําเนินการตามแผน (Do)              
3) ขั้นการตรวจสอบประเมินผล (Check) และ 4) ขั้นปรับเปลี่ยนแกไขเพ่ือนําไปสูการวางแผนใหม        
(Action) ในทุกขั้นตอนจะมีการพิจารณารวมกันระหวางคณะผูวิจัยและคณะครูผูรวมวิจัย 

งานวิจัยเรื่องนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน มีวิธีการดําเนินการศึกษาและการวิเคราะหขอมูล 
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

กลุมตัวอยางไดมาจากการเลือกแบบเจาะจงที่เปนตัวแทนโรงเรียนในเขตเมือง 1 โรง และ
โรงเรียนเขตชานเมืองอีก 1 โรง ซ่ึงทั้งสองโรงสังกัดกรุงเทพมหานคร และแตละโรงประกอบดวย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากหองควบคุมและหองทดลองอยางละ 1 หอง ครูจากกลุมสาระ 
การเรียนรู โรงเรียนละ 5 คน รวมเปนจํานวนหองเรียน 4 หอง นักเรียน 155 คน และครูที่มีสวนรวม             
ในการพัฒนาพลังปญญาของนักเรียนจํานวน 10 คน   

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบวัดพลังปญญา 5 องคประกอบของ
นักเรียน แบบสอบถามของครู และแบบสัมภาษณของครู   

การวิเคราะหขอมูลใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ Two-way 
MANCOVA นอกจากนี้ยังใชการวิเคราะหเน้ือหาสําหรับขอมูลเชิงคุณภาพ 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. กิจกรรมและรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะที่เปนพลังปญญาของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6  มีดังนี้ 
 1.1 องคประกอบการคิดวิจารณญาณ  มีการใชเทคนิคไดถึง 9 อยาง ไดแก         
1) การแสดงบทบาทสมมติ  2) การทําโครงงาน  3) การใชคําถามใหคิดและฝกตั้งคําถาม               
4) การอภิปรายกลุม  5) การเขียนผังความคิด  6) การเลนเกม  7) การระดมสมอง  8) การฝก
วิเคราะหโจทยและฝกสังเกต  9) การสรางบทเรียนเลมเล็ก 
 กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่ไดถูกนํามาใชในการพัฒนาการคิดวิจารณญาณ                
มากที่สุดและถูกนํามาใชทั้ง 5 กลุมสาระการเรียนรู คือ การใชคําถามกระตุนใหนักเรียนคิดและฝกให
นักเรียนตั้งคําถาม และ การใชการอภิปรายกลุม  รองลงมาอันดับ 2 คือ การใชการแสดงบทบาท
สมมติ อันดับ 3 มี 6 วิธี คือ การใชเทคนิคเขียนผังความคิด การใชการเลนเกม การใชเทคนิค              
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การระดมสมอง การทําโครงงาน การฝกใหนักเรียนวิเคราะหโจทยและฝกการสังเกตอยางรอบคอบ 
และการสรางบทเรียนเลมเล็ก    
  1.2  องคประกอบการคิดแกปญหา  มีการใชเทคนิคถึง 5 อยาง ไดแก 1) การทํา
โครงงาน  2) การนําสถานการณที่เปนปญหามาใหฝกคิด  3) การใชคําถาม  4) การมอบหมายงาน
ใหสรุปปญหาและแนวทางแกไข  5) การฝกใหคิดแกปญหาดวยตนเองโดยครูชี้แนะแนวทาง 

 กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่ไดถูกนํามาใชในการพัฒนาการคิดแกปญหามากที่สุด
มี 2 วิธีคือ การนําสถานการณที่เปนปญหามาใหนักเรียนฝกคิด และ การใชคําถาม รองลงมาอันดับ 
2 คือ การมอบหมายงานและใหสรุปปญหาและแนวทางการแกปญหา อันดับ 3 มี 2 วิธี คือ การทํา
โครงงานและการฝกใหนักเรียนชวยเหลือตนเอง คิดแกปญหาดวยตนเองโดยครูเปนผูชี้แนะแนวทาง 
 1.3  องคประกอบความเอือ้อาทร มีการใชเทคนคิถึง 4 อยาง ไดแก 1) การมอบหมาย
งานใหทําเปนกลุม  2) การขออาสาสมัคร  3) การจับคูเพ่ือนชวยเพื่อน  4) การนําเสนอกรณีปญหา 

 กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่ไดถูกนํามาใชในการพัฒนาความเอื้ออาทรมากที่สุด
โดยถูกนํามาใชทั้ง 5 กลุมสาระการเรียนรูคือ การมอบหมายใหทํางานเปนกลุม และการขอ
อาสาสมัคร รองลงมาอันดับ 2 คือ การจับคูเพ่ือนชวยเพื่อน และอันดับ 3 คือการนําเสนอกรณีปญหา  
 1.4  องคประกอบความสุขใจ มีการใชเทคนิคไดถึง 8 อยางไดแก 1) เกมและเพลง          
2) ใหอิสระเลือกทําตามที่ชอบและสนใจ  3) จัดทํากิจกรรมและสื่อที่ดึงดูดความสนใจ  4) สรางบรรยากาศที่
ดีในการเรียนรู  5) การแสดงบทบาทสมมติ  6) ใหการเสริมแรง  7) การฝกสมาธิ  8) การใหเรียนรู
ดวยการลงมือปฏิบัติ 
 กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่ไดถูกนํามาใชในการพัฒนาความสุขใจมากที่สุดคือ 
การใชเกมและเพลง โดยเปนกิจกรรมที่ถูกนําไปใชทั้ง 5 กลุมสาระการเรียนรู รองลงมาอันดับ 2 คือ 
การใหอิสระนักเรียนไดเลือกทําสิ่งที่นักเรียนมีความชอบและความสนใจ อันดับ 3 คือ มี 4 วิธีไดแก 
การจัดหากิจกรรมและสื่อประกอบการเรียนรูที่ดึงดูดความสนใจ การใหการเสริมแรง การสราง
บรรยากาศที่ดีในการเรียน และการแสดงบทบาทสมมติ สวนอันดับสุดทายมี 2 วิธี คือ การฝกสมาธิ 
และการใหเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ 
 1.5  องคประกอบการบริโภคดวยปญญา  มีการใชเทคนิคถึง 5 อยาง ไดแก         
1) การใชคําถามฝกใหคิดและตัดสินใจ  2) การยกตัวอยางสถานการณใหตัดสินใจเลือก  3) ใหตั้งคําถาม
ของการนําไปใช  4) การทําโครงงาน  5) การใหสํารวจการใชเงิน 
 กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่ไดถูกนํามาใชในการพัฒนาการบริโภคดวยปญญามาก
ที่สุดคือ การใชคําถามเพื่อกระตุนใหนักเรียนไดฝกคิดและตัดสินใจ รองลงมาอันดับ 2 คือ          
การยกตัวอยางสถานการณแลวใหนักเรียนตัดสินใจเลือก อันดับ 3 มี 3 วิธีไดแกการใชการตั้งคําถาม
ในเรื่องของการนําไปใช การทําโครงงานและการใหสํารวจการใชเงิน 
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2. ผลของการใชกิจกรรมและรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะที่เปนพลังปญญาของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6   

        2.1 ผลที่เกิดข้ึนกับตัวนักเรียน  จากการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ พบวา  
2.1.1 นักเรียนที่ผานกระบวนการพัฒนาพลังปญญาจากครูจะมีคะแนนพลังปญญา 

ในภาพรวมสูงขึ้นกวากอนเร่ิมการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
2.1.2 เม่ือวิเคราะหรายองคประกอบพบวา การคิดวิจารณญาณเพียงองคประกอบ 

เดียวเทานั้นที่กลุมทดลองกับกลุมควบคุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
      2.2 ผลที่เกิดข้ึนกับตัวครู  พบวา มีการเปลี่ยนแปลงในดานการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ดานบุคลิกภาพและมุมมองที่ครูมีตอนักเรียน   
          (1) ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน มีการ
ปรับปรุงเทคนิคการสอน ใชคําถามมากขึ้น ใชกิจกรรมกลุมมากขึ้น ใชสื่อและอุปกรณการเรียน              
การสอนเพิ่มเติม มีการเขียนแผนจัดการเรียนรูที่ละเอียดขึ้น คํานึงถึงความเหมาะสมกับผูเรียน 

          (2) ในดานบุคลิกภาพของครู ครูเปนกันเองกับนักเรียนมากขึ้น 

          (3) มุมมองที่ครูมีตอนักเรียน คํานึงถึงจิตใจนักเรียนมากขึ้น สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน ใสใจนักเรียนมากขึ้น และเปดโอกาสใหนักเรียนมีอิสระและมีสวนรวมในการทํากิจกรรมมากขึ้น 

 

การอภิปรายผล 
 ในการวิจัยครั้งน้ีจะทําการอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังจะนําเสนอการ
อภิปรายผลออกเปน 2 ตอน ดังตอไปน้ี 
 

            ตอนที่ 1 กิจกรรมและรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะที่เปนพลังปญญาของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6   

ในการศึกษากิจกรรมและรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะที่เปนพลังปญญาของนักเรียน  
คณะผูวิจัยไดทําการวิเคราะหและสังเคราะหเน้ือหาในแผนจัดการเรียนรู ไดทําการสังเกตการณ             
การสอนของครูและทําการประชุม สัมภาษณสอบถามครูผูรวมวิจัยทั้ง 10 คน ใน 5 กลุมสาระ             
การเรียนรู ซ่ึงพบวา กิจกรรมและเทคนิคการสอนที่ นํามาใชในการพัฒนาพลังปญญาทั้ง                    
5 องคประกอบ มีรูปแบบที่หลากหลาย ไมวาจะเปนกิจกรรมที่ฝกทักษะการคิดทั้งการคิด
วิจารณญาณและการคิดแกปญหา รวมถึงการใชทักษะการคิดในการตัดสินใจเลือกบริโภคดวย
ปญญาก็มีกิจกรรมและเทคนิคการสอนในหลายรูปแบบทั้งในรูปแบบของการทําโครงงาน การใช
คําถาม การนําสถานการณที่เปนปญหามาใหฝกคิด การอภิปรายกลุม การแสดงบทบาทสมมติ             
การเขียนผังความคิด การใชเกม การระดมสมอง และการมอบหมายงาน  โดยการใชคําถาม การนํา
สถานการณที่เปนปญหามาใหฝกคิด การทําโครงงานเปนรูปแบบกิจกรรมที่ถูกนํามาใชในการ
พัฒนาการคิดวิจารณญาณ การคิดแกปญหา ความสุขใจและการบริโภคดวยปญญา 
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         สําหรับกิจกรรมที่พัฒนาทักษะทางสังคม การคํานึงถึงผูอ่ืน ซ่ึงไดแก  ความเอื้ออาทรก็มีการ
ใชกิจกรรมและเทคนิคการสอนในหลายรูปแบบทั้งการทํากิจกรรมกลุม การจับคูเพ่ือนชวยเพื่อน    
การขออาสาสมัครและการนําเสนอกรณีปญหา   

ในสวนของการพัฒนาความสุขใจก็มีกิจกรรมที่กอใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน                 
มีกิจกรรมที่นาสนใจทั้งการใชเกมและเพลง  การใหอิสระนักเรียนไดเลือกทําสิ่งที่สนใจ การจัดหาสื่อ
อุปกรณ กิจกรรมการเรียนรูที่ดึงดูดความสนใจ การใหการเสริมแรง การใหแสดงบทบาทสมมติ            
การฝกสมาธิ และการใหเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ โดยการใชเกมและเพลงเปนกิจกรรมที่ทั้ง                
5 กลุมสาระการเรียนรูไดนํามาใชในการพัฒนาความสุขใจ 

จะเห็นไดวา กิจกรรมตาง ๆ เหลานี้ที่นํามาใชในการพัฒนาคุณลักษณะที่เปนพลังปญญา
เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมดวยตนเอง  นักเรียนไดมีอิสระในการแสดง
ความคิดเห็น กลาแสดงออก กิจกรรมที่จัดเปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับชวงวัยของนักเรียนและ
สามารถนําสิ่งที่ไดรับไปปรับใชในชีวิตประจําวันได โดยมีการจัดบรรยากาศ/สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอ
การเรียนรู มีการจัดหาสื่อ อุปกรณ เน้ือหาขาวสาร ภาพประกอบที่นาสนใจมาจูงใจใหนักเรียนเกิด
ความสนใจใฝรู นอกจากกิจกรรมและบรรยากาศที่เอ้ือตอการพัฒนาแลว  ในสวนของครูก็มี                 
การเปลี่ยนแปลงตนเอง มีการใหความเปนกันเองตอนักเรียนมากขึ้น เอาใจใสสังเกตพฤติกรรมนักเรียนมากขึ้น   

เหตุที่ผลการวิจัยครั้งน้ี  สามารถไดรูปแบบกิจกรรมในการพัฒนาคุณลักษณะที่เปน      
พลังปญญาที่มีความหลากหลายและสงผลดีตอการพัฒนาพลังปญญาของนักเรียน สวนสําคัญ                    
ก็เน่ืองมาจากในการวิจัยครั้งน้ี คณะผูวิจัยไดใชกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมตามแนวคิดของเดมมิ่ง     
ซ่ึงมี 4 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้นการวางแผน 2) ขั้นดําเนินการตามแผน 3) ขั้นการตรวจสอบ
ประเมินผล และ 4) ขั้นปรับเปลี่ยนแกไขเพ่ือนําไปสูการวางแผนใหม  โดยอาศัยความรวมมือกันของ
ผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งในสวนของคณะผูวิจัยและคณะครูผูรวมวิจัย ซ่ึงทั้ง 2 ฝายไดรวมทําวิจัยและ
พิจารณารวมกันในทุกขั้นตอน มีสวนรวมเปนเจาของงานวิจัยรวมกัน  โดยที่สมาชิกทุกคนมีสวนรวม
ในทุกขั้นตอนตั้งแตเริ่มตกลงที่จะทําวิจัย กําหนดปญหา การวางแผน เลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล การตัดสินใจที่จะปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบประเมินและปรับเปลี่ยนแกไข
เพ่ือนําไปสูการวางแผนใหม   

ในขั้นของการวางแผนของการวิจัยครั้งน้ี นอกจากจะไดรับความรวมมือจากคณะครูผูรวม
วิจัยแลว ทางคณะผูบริหารโรงเรียนทั้ง 2 โรง  ตางก็ใหการสนับสนุนไดใหการกระตุนและสราง
แรงจูงใจรวมกับคณะผูวิจัยเพ่ือใหคณะครูผูรวมวิจัยเกิดความรูสึกมุงม่ันในการทําวิจัยและมีความ
ม่ันใจมากขึ้น  การที่ครูไดรับรูถึงการสนับสนุนของผูบริหารและคณะผูวิจัยก็เปนสิ่งที่ชวยสงเสริม  
ใหครูไดเรียนรูและแสวงหาแนวทางการจัดกิจกรรมที่มุงเนนการพัฒนาพลังปญญาใหแกนักเรียน 
สอดคลองกับแนวคิดของแบนดูรา (ปรีดา  เบ็ญคาร.2548:156; อางอิงจากBandura.1986:       
399-401;1997:79-101) ที่วา การชักจูงทางสังคมหรือการใชคําพูดชักจูงทําใหผูถูกชักจูงเกิดความ
ม่ันใจในความสามารถของตนเอง  มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในงานที่ไดรับมอบหมายและ  
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จากการที่ครูไดรับความรู เกี่ยวกับความสําคัญและความจําเปนของการพัฒนาพลังปญญา 
องคประกอบของพลังปญญาแตละองคประกอบและความรูเกี่ยวกับการทําวิจัยแบบมีสวนรวม       
ก็ทําใหครูเกิดความเขาใจที่ชัดแจงยิ่งขึ้นและมีความรูสึกวาการวิจัยไมยากและไมไดเปนภาระเหมือน
ที่คิดไว เพราะสิ่งที่ครูตองทําเชนการเขียนแผนจัดการเรียนรู การประเมินผลก็เปนสิ่งที่ครูทําอยูแลว    
แตสิ่งที่ตองเนนเพ่ิมก็คือ การแทรกกิจกรรมที่พัฒนาพลังปญญาแตละองคประกอบลงไปในแผนฯ 
ทั้งน้ีจากการไดชวยเหลือกัน มีการประชุมรวมกันของคณะครูผูรวมวิจัยก็ทําใหครูมองเห็น           
แนวทางการพัฒนาพลังปญญาไดชัดเจนเปนรูปธรรมมากขึ้น 

นอกจากขั้นตอนของการวางแผนที่ตองมีการพิจารณารวมกันแลว  ในขั้นของการ
ดําเนินการตามแผน การตรวจสอบประเมินผลและการปรับเปลี่ยนแกไขเพ่ือนําสูการปรับแผน 
คณะผูวิจัยก็มีสวนรวมในการใหคําแนะนํา ชวยเหลือ เปนที่ปรึกษา ใหขอเสนอแนะและหาแนวทาง
ในการแกปญหาใหกับครูที่พบปญหาที่เกิดขึ้นจากการนําแผนไปสูการปฏิบัติ นอกจากนี้ จากการที่
ครูไดลงมือปฏิบัติจริงตั้งแตขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดทาย (P-D-C-A 4 รอบ) ก็ทําใหเกิดการ
ปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูและเกิดความรูสึกม่ันใจขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับการไดรับ
คําแนะนํา ขอมูลปอนกลับและการเสริมแรงคําชมเชยจากคณะผูวิจัยก็ทําใหครูเกิดแรงจูงใจที่จะ
มุงม่ันพัฒนางานใหดียิ่งขึ้น  ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับผลการวิจัยของเทวี  พรหมมินตะ (2544:           
80 - 85)  ที่พบวา ในชวงแรกของการทําวิจัย ครูตองการใหศึกษานิเทศกใหคําแนะนําเพื่อเพ่ิมความ
กระจางโดยเพิ่มระยะเวลาและรายละเอียดในขั้นตอนการทําวิจัยและแนวทางการพัฒนานักเรียน   
ทําใหครูมีความมั่นใจในการทําวิจัยมากขึ้น  นอกจากนี้ จากการใหครูไดมีอิสระในการจัดทําแผน          
มีอิสระในการเลือกกิจกรรมเทคนิคการสอนผนวกกับการไดรับการเสริมแรงทางบวกจากผูบริหาร
โรงเรียนและคณะผูวิจัยก็ทําใหครูมีความภาคภูมิใจและมั่นใจในการพัฒนากิจกรรมที่จะนํามาใช         
ในการพัฒนาพลังปญญาของนักเรียนมากขึ้น                                 
 
            ตอนที่ 2 ผลของการใชกิจกรรมและรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะที่เปนพลังปญญา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6   
 จากการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการพัฒนา
คุณลักษณะที่เปนพลังปญญามีคะแนนพลังปญญาทั้ง 5 องคประกอบสูงกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เหตุที่เปนเชนนี้เปนเพราะ การจัดกิจกรรมในการพัฒนาคุณลักษณะ 
ที่เปนพลังปญญาครั้งน้ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง กิจกรรมที่จัดขึ้นเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวม
ในการลงมือปฏิบัติจริง ใหนักเรียนเห็นคุณคาและสามารถนําสิ่งที่ไดรับการพัฒนาไปใชในการเรียน
และการดําเนินชีวิตประจําวันได  โดยมีการจัดประสบการณการเรียนรู กิจกรรมที่หลากหลาย      
ใหผูเรียนไดเรียนรูและสรุปความเขาใจดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูอํานวยความสะดวกในการจัดหา
กิจกรรมที่มีความสนุก หลากหลาย มีการจัดหาสื่อ อุปกรณ กิจกรรมที่เราความสนใจ    โดยรูปแบบ
การสอนมีทั้งการอบรมโดยตรง และการสอนสอดแทรกในเนื้อหา และครูยังทําหนาที่เปนผูกระตุน
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ความคิดของผู เ รียนโดยใชคําถามเพ่ือใหผู เ รียนไดฝกคิดวิ เคราะห โดยที่ครูจะเปนผู จัด
สภาพแวดลอม/บรรยากาศการเรียนรูที่เอ้ือตอการพัฒนาและการที่ครูไดมีการเปลี่ยนแปลงตนเอง   
มีบุคลิกภาพที่ยิ้มแยมแจมใสเปนกันเองกับนักเรียนมากขึ้น ทําใหนักเรียนเกิดความอบอุนใจ 
ไววางใจและมีความสุขในการเรียนและเมื่อนักเรียนมีความสุขในการเรียนก็จะเปนพ้ืนฐานและ
จุดเริ่มตนที่ดีในการพัฒนา 
 นอกจากนี้เม่ือพิจารณาผลการเปลี่ยนแปลงพลังปญญาในแตละองคประกอบ จะสามารถ
นําเสนอไดดังน้ี 
 

1. การคิดวิจารณญาณ 
จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ภายหลังการทดลอง  กลุมทดลองที่ไดรับการพัฒนา      

พลังปญญาองคประกอบการคิดวิจารณญาณมีคะแนนเฉลี่ยพลังปญญาองคประกอบดังกลาวสูงกวา
กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน  ทั้งน้ีเปนเพราะวา 
ในการพัฒนาพลังปญญาองคประกอบการคิดวิจารณญาณ ครูผูรวมวิจัยไดใชกิจกรรม เทคนิคการ
สอนที่หลากหลายในการฝกทักษะการคิดวิจารณญาณ มีการใชคําถาม การนําสถานการณมาให
นักเรียนไดฝกคิด รวมทั้งจัดใหมีการอภิปรายกลุม ซ่ึงกิจกรรมตาง ๆ เหลานี้เปนกิจกรรมที่งานวิจัย
หลายๆ เรื่องตางพบวา สามารถพัฒนาการคิดวิจารณญาณของผูเรียนได (มลิวัลย  สมศักดิ์. 2540:        
เพ็ญพิสุทธิ์  เนคมานุรักษ. 2537)  นอกจากนี้การจัดกิจกรรมของครูก็มีการสรางบรรยากาศ                
การเรียนรูที่เอ้ือตอการพัฒนาการคิดวิจารณญาณ มีการจัดหาสื่อ กิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจ 
กระตุนความคิดและใหนักเรียนเกิดความเพลิดเพลิน เชน การใชเกม การแสดงบทบาทสมมติ 
นอกจากนี้บทบาทครูก็มีการปรับเปลี่ยนดวย ครูมีความเปนกันเองกับนักเรียนมากขึ้น มีการใหการ
เสริมแรง  ใหคําชมเชยกับนักเรียนมากขึ้น เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ 
ซ่ึงผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการสัมภาษณครู พบวา สิ่งที่สังเกตเห็นไดคือ นักเรียน           
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการตอบและอภิปรายกลุมรวมกันไดดี มีการชวยกันระดมความคิด
ในขณะที่ครูตั้งคําถาม นักเรียนมีการตั้งคําถามตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทํากิจกรรมมากขึ้น 
 

2. การคิดแกปญหา 
จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ภายหลังการทดลองกลุมทดลองที่ไดรับการพัฒนา                 

พลังปญญาองคประกอบการคิดแกปญหามีคะแนนเฉลี่ยพลังปญญาองคประกอบดังกลาวสูงกวากอน
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน  ทั้งนี้เปนเพราะวา               
ในการพัฒนาพลังปญญาองคประกอบการคิดแกปญหา เทคนิคที่นํามาใชในการพัฒนามากที่สุด 
ไดแก  การนําสถานการณที่เปนปญหามาใหฝกคิดและการใชคําถาม สอดคลองกับผลการวิจัยของ             
จิต นวนแกว (2543) ที่ไดเสนอกิจกรรมที่ใชพัฒนาการคิดแกปญหา คือ จะตองจัดหาสถานการณ
เพ่ือใหผูเรียนไดแกปญหา ใหทํากิจกรรมกลุมชวยกันหาวิธีแกปญหา ใหผูเรียนแตละกลุมไดเสนอผล
การคิดวิธีการแกปญหา พรอมระบุเหตุผล และจะตองมีการสรุปในเรื่องของขั้นตอนของการแกปญหา  
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นอกจากนี้ยังสอดคลองกับสุวิทย  มูลคํา (2547) ที่เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อฝกคิดแกปญหาไวคือ 
จะตองฝกคิดตั้งคําถามที่นาสนใจ อภิปรายการใหเหตุผล กระตุนใหเกิดการคิดหาคําตอบอยางจริงจัง 
ฝกพูดคุยปรึกษาหารือ เพ่ือคนหาสาเหตุของปญหา การรวบรวมขอมูล การคนหาแนวทางแกไข
ปญหา ฝกการอภิปรายโดยใชเหตุผล ซ่ึงการพัฒนาที่ไดกลาวไวก็คือ การสอนแบบสืบสวนสอบสวน 
ผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคลองกับผลการวิจัยของอราม  วัฒนะ (2532)  ที่พบวา นักเรียนที่ไดรับการ
สอนแบบสืบสวนสอบสวนมีความสามารถในการแกปญหาสูงกวานักเรียนที่ไดการสอนแบบปกติ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 

3. ความเอ้ืออาทร 
จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ภายหลังการทดลองกลุมทดลองที่ไดรับการพัฒนา                

พลังปญญาองคประกอบความเอื้ออาทรมีคะแนนเฉลี่ยพลังปญญาองคประกอบดังกลาวสูงกวากอน            
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน  ทั้งนี้เปนเพราะวา                
ในการพัฒนาพลังปญญาองคประกอบความเอื้ออาทร  ครูผูรวมวิจัยไดใชการมอบหมายงานใหทํา
เปนกลุม การขออาสาสมัคร การจับคูเพ่ือนชวยเพ่ือนและการนําเสนอกรณีปญหา ซ่ึงกิจกรรมที่ทํา
เปนกิจกรรมกลุมที่สามารถพัฒนาความเอื้ออาทรได ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
อาคม  หงสทอง (2539) ที่พบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมกลุมมีการพัฒนาความมีนํ้าใจมากกวา
นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นอกจากนี้ผลการวิจัยของ
กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ก็พบวา แนวทางที่ผูเกี่ยวของทางการ
ศึกษาตองดําเนินการใหนักเรียนมีความเอ้ืออาทร ไดแก สงเสริมใหเด็กชวยกันทํางานเปนกลุม        
โดยการสอนสอดแทรกในระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม         
ใหนักเรียนไดมีโอกาสทํางานรวมกัน   

ในการพัฒนาความเอื้ออาทร การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากการสังเกตของครู พบวา 
นักเรียนมีการชวยเหลือกันทํางานในกลุมมากขึ้น  นักเรียนอาสาสมัครที่จะชวยเพื่อน มีนํ้าใจกับ
เพ่ือนมากขึ้น ทั้งดานการแบงปนสิ่งของและชวยเหลือกันดวยความเต็มใจ รวมทั้งมีนํ้าใจกับครู   
ชวยครูโดยไมตองไหววาน 

 

4. ความสุขใจ 
จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ภายหลังการทดลองกลุมทดลองที่ไดรับการพัฒนา                 

พลังปญญาองคประกอบความสุขใจมีคะแนนเฉลี่ยพลังปญญาองคประกอบดังกลาวสูงกวากอน              
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน ทั้งน้ีเปนเพราะวา               
ในการพัฒนาพลังปญญาองคประกอบความสุขใจ  ครูผูรวมวิจัยไดใชกิจกรรมการพัฒนาความสุขใจ
ที่มีความหลากหลาย นอกจากนี้การใหนักเรียนไดเลือกทําในสิ่งที่มีความชอบและความสนใจก็เปน
อีกกิจกรรมหนึ่งที่ทําใหนักเรียนเกิดความสุขใจ สอดคลองกับกิตติวดี  บุญซ่ือและคนอื่น ๆ 
(คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2540 : 35) ที่เห็นวา กระบวนการเรียนรูเพ่ือใหเกิดการเรียนรู  
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อยางมีความสุข นักเรียนแตละคนควรไดมีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ        
ของตนเอง การเรียนการสอนควรมีวิธีการเรียนที่สนุก แปลกใหม จูงใจใหติดตามและเราใจใหอยาก
คนหาความรูเพ่ิมเติมดวยตนเอง มีกิจกรรมหลากหลายสําหรับทุกคน สื่อเราใจและตรงตามเปาหมาย      
ที่กําหนด โดยในกิจกรรมที่ใชพัฒนาความสุขใจที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ีมีเทคนิคถึง  8 อยาง 
นอกจากนี้แลว  ในดานบรรยากาศการเรียนรู  ครูก็ มีปฏิสัมพันธที่ ดีกับนักเรียนมากขึ้น                  
มีความเปนกันเอง  ทําใหนักเรียนเกิดความอบอุนใจ ไววางใจและครูยังใชการเสริมแรง ใหคําชมเชย
เพ่ือใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ ในการวิจัยครั้งน้ี จากการสัมภาษณครู ในความคิดเห็นของครู
สวนใหญเห็นวาความสุขใจเปนพลังปญญาตัวที่พัฒนาไปไดมาก  จากการที่ไดจัดกิจกรรมและหาสื่อ
ที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียน มีการนําภาพประกอบและนิทานมาอานใหนักเรียนฟง ซึ่งนักเรียน
จะชอบ สนใจ มีความสุขและในการทํางานกลุมไดสังเกตเห็นวานักเรียนยิ้มแยมแจมใส มีความ
กระตือรือรนในการเรียนมากขึ้น อยากมีสวนรวมในกิจกรรมมากขึ้น กลาถาม กลาตอบ มีความสุข
ในการรวมทํากิจกรรมกลุมรวมกันกับเพ่ือน ไดวาดภาพ ไดรองเพลง ไดทํากิจกรรมและนักเรียนมี
ความภาคภูมิใจที่ไดเสนอผลงานของตนเอง  ทั้งนี้ครูจะตองใหความเปนกันเอง ใหเด็กเกิดความ
ไววางใจ กลาที่จะมาพูดคุยปรึกษากับครู 
 ความสุขใจนอกจากจะพัฒนาไดจากรูปแบบกิจกรรมที่พัฒนาความสุขใจแลว ยังขึ้นอยูกับ
บุคลิกภาพของครูที่จะตองมีมนุษยสัมพันธ ยิ้มแยมแจมใส ใกลชิด เอาใจใสมีความเปนกันเองกับนักเรียน 
 

5. การบริโภคดวยปญญา 
จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ภายหลังการทดลองกลุมทดลองที่ไดรับการพัฒนา      

พลังปญญาองคประกอบการบริโภคดวยปญญา มีคะแนนเฉลี่ยพลังปญญาองคประกอบดังกลาว   
สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน  ทั้งนี้เปนเพราะวา 
ในการพัฒนาพลังปญญาองคประกอบการบริโภคดวยปญญา  ครูผูรวมวิจัยจะใชกิจกรรมที่ใกลเคียง
กับการพัฒนาการคิดวิจารณญาณ เน่ืองจากในการตัดสินใจเลือกที่จะบริโภคสิ่งใด ๆ ก็ตามตองผาน
กระบวนการของการคิด ดังน้ันการฝกทักษะการคิด โดยอาศัยการใชคําถามใหฝกคิด การตั้งคําถาม
เร่ืองของการนําไปใช  การยกสถานการณใหตัดสินใจเลือก กิจกรรมเหลานี้จะถูกนํามาใชโดยมีการสอน
สอดแทรกเขากับเนื้อหาในรายวิชา ซ่ึงสามารถปรับมาใชในชีวิตประจําวันได เรื่องที่นํามาใหนักเรียน
ไดฝกคิดเปนเรื่องที่งายและใกลตัวนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนสามารถนําความรูน้ันมาปรับใชใน
ชีวิตประจําวัน  ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของสุขุมาล เกษมสุข (2549) ที่พบวา 
นักเรียนที่ไดรับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาการบริโภคดวยปญญามีพฤติกรรมการบริโภคดวยปญญา
หลังการฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ผลการวิจัยดังกลาว
แสดงใหเห็นวาการบริโภคดวยปญญาเปนตัวแปรที่สามารถพัฒนาได โดยแนวทางในการพัฒนา
องคประกอบนี้ การพัฒนาทักษะการคิดนับเปนหัวใจสําคัญของการบริโภคดวยปญญา 

นอกจากผลการศึกษาขางตนแลว ผลการวิจัยครั้งนี้ยังพบอีกวา คะแนนเฉลี่ยพลังปญญา        
ทั้ง 5 องคประกอบในภาพรวมของกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ   



 

 

97

ทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงยืนยันสมมติฐานโดยที่มีคา Λ = .909 คา F =2.838 ที่ระดับนัยสําคัญ .018  
ทั้งนี้ เ ม่ือพิจารณาผลการทดสอบในแตละองคประกอบของพลังปญญาพบวา คะแนนเฉลี่ย                  
พลังปญญาองคประกอบการคิดวิจารณญาณระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 เพียงองคประกอบเดียว ผลการศึกษายืนยันสมมติฐานบางสวนและ             
ไมยืนยันสมมติฐานบางสวน  โดยสวนที่ยืนยันสมมติฐานคือ นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการพัฒนา
พลังปญญามีคะแนนเฉลี่ยพลังปญญาองคประกอบการคิดวิจารณญาณสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม  
ที่ไมไดรับการพัฒนาพลังปญญาอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ทั้งน้ีเพราะนักเรียนกลุมทดลองไดรับ
การพัฒนาพลังปญญาองคประกอบการคิดวิจารณญาณดวยกิจกรรมที่ฝกทักษะการคิดที่หลากหลาย  
ไดแก การอภิปรายกลุม  การระดมสมอง  การฝกวิเคราะหโจทย ฝกการสังเกต การทําโครงงาน 
การใชคําถามใหฝกคิดและตัดสินใจ การเขียนผังความคิด การแสดงบทบาทสมมติ โดยที่เน้ือหา              
ที่นํามาใชในการพัฒนาก็เปนเรื่องที่ใกลตัวและสามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันได และกิจกรรม          
ที่จัดใหกับนักเรียนก็เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการไดฝกคิด ไดลงมือปฏิบัติจริง         
มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุม ฝกสังเกต ตั้งคําถาม รวมทั้งมีกิจกรรม                
ที่มีความสนุกสนาน เชน ใหเลนเกม ใหแสดงบทบาทสมมติ ประกอบกับมีการฝกทําโครงงาน ใหได
แสวงหาความรูดวยตนเอง รูจักการสืบสอบ ไดลงมือปฏิบัติจริงและเปนกิจกรรมที่ไดฝกทักษะ     
การคิดขั้นสูงซ่ึงนักการศึกษาหลายทานเชื่อวา การที่ผูเรียนไดลงมือทําจะสงผลใหเกิดความสําเร็จ 
ในการเรียนรู (ประพันธศิริ  สุเสารัจ.2548 :11) ผลการศึกษาในองคประกอบนี้สอดคลองกับการวิจัย
หลาย ๆ เรื่องที่พบวา การคิดวิจารณญาณเปนการคิดที่พัฒนาไดดวยการสอนและการฝกอบรมโดย
มีรูปแบบกิจกรรมในการพัฒนาที่หลากหลาย ( เพ็ญพิศุทธิ์  เนคมานุรักษ.2537: 3; อัจฉราพร        
ศรีภูษณาพรรณ;และณัฐวรรณ สุวรรณ. 2546:8;อางอิงจาก Zander.1992 ; Harrington.1992 ;         
วิยะดา  รัตนสุวรรณ. 2547: 91) 
 นอกจากนี้ จากการที่กอนการทดลองครูสวนใหญมีความวิตกกังวลวาการพัฒนาการคิดเปน
เร่ืองที่ยาก จึงกอใหเกิดความทุมเทในการแสวงหาเทคนิควิธีการสอนที่จะพัฒนาพลังปญญา
องคประกอบนี้เปนอยางมาก  โดยเมื่อพิจารณาแผนจัดการเรียนรูของครูและจากการสัมภาษณครู
พบวา ครูไดใหความสําคัญกับการพัฒนาการคิดวิจารณญาณเปนอยางมาก สังเกตจากการ                    
มีกิจกรรมที่พัฒนาการคิดวิจารณญาณมากที่สุดจํานวนถึง 9 เทคนิค 
 ในสวนของผลการศึกษาที่ไมยืนยันสมมติฐานบางสวน กลาวคือ นักเรียนกลุมทดลอง       
มีคะแนนเฉลี่ยพลังปญญา 4 องคประกอบ ไดแก การคิดแกปญหา การบริโภคดวยปญญา ความเอื้ออาทร
และความสุ ข ใจ ไม แตกต า งจากกลุ มควบคุ มอย า ง มี นั ยสํ าคัญทางสถิ ติ  ซ่ึ งถึ ง แม ว า                    
ผลการทดลองจะไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติแตเม่ือพิจารณาคะแนนเฉลี่ย      
พลังปญญาแตละองคประกอบภายหลังการทดลอง จะพบวา นักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย               
พลังปญญาทั้ง 4 องคประกอบสูงกวากลุมควบคุม 
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ขอเสนอแนะ 
 

      1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
  ผลจากการทําวิจัยแบบมีสวนรวม โดยใชกระบวนการ P-D-C-A ในการศึกษาครั้งน้ี               
ไดผลเปนอยางดี หัวใจสําคัญอยูที่การตระหนักถึงความสําคัญของปญหาและความตั้งใจจริงของครู  
ที่ตองการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นในตัวนักเรียน รวมทั้งการไดรับการสนับสนุนจาก
ผูบังคับบัญชาชั้นตนจนถึงผูอํานวยการโรงเรียน ผลที่เกิดขึ้นมิไดเกิดขึ้นเพียงเฉพาะตัวนักเรียน      
ในกลุมทดลองเทานั้น แตผลพลอยไดก็คือ ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวครูผูสอนดวย รวมถึง
กระบวนการทางดานวิชาการของโรงเรียนในภาพรวมดวย ซ่ึงโรงเรียนอ่ืน ๆ สามารถนําไปทดลอง
ใชไดเพ่ือประโยชนแกเยาวชนของชาติตอไป  
 

      2. ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลวิจัยไปใชประโยชน 
      2.1 ทั้งผูบริหารโรงเรียนและครูสามารถเล็งเห็นความสําคัญของการสงเสริมเยาวชน          
ใหมีคุณลักษณะที่เปนพลังปญญาและมีความกระตือรือรนที่จะจัดกิจกรรมหรือจัดการเรียนการสอน      
ที่สามารถสงเสริมคุณลักษณะดังกลาวได 
      2.2  โรงเรียนสามารถนํารูปแบบที่ไดจากการวิจัยไปใชพัฒนาเยาวชนในกลุมชั้นเรียนอ่ืน ๆ 
ตอไปได 
      2.3  ไดตนแบบในการพัฒนาคุณลักษณะที่เปนพลังปญญาสําหรับเยาวชน  ซ่ึงสามารถ    
นําไปวิจัยและพัฒนาตอไปในวงกวางขึ้น 
  
       3. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป 
       3.1  ครูในโรงเรียนอาจคนหาวิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนเพิ่มเติมเพ่ือการพัฒนา    
พลังปญญาแตละองคประกอบใหไดผลมากยิ่งขึ้นดวยกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม  P-D-C-A   
ทั้งระดับครูกับครู และระดับครูกับนักเรียนที่ตนรับผิดชอบในกลุมสาระการเรียนรูน้ัน 
       3.2  ครูในโรงเรียนอาจทําการวิจัยเปรียบเทียบพลังปญญาระหวางนักเรียนกลุมตาง ๆ    
ในชั้นเรียนตางกันที่อยูในชวงชั้นเดียวกันหรือระหวางกลุมนักเรียนตางชวงชั้นดวยเทคนิคการวิจัย
เดียวกัน 
       3.3  ผลพลอยไดจากกระบวนการวิจัย ครูอาจวิจัยและพัฒนาวิธีการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือการพัฒนาพลังปญญาที่ไดผลและชัดเจนยิ่งขึ้นดวยรูปแบบหลากหลายของแนวการเขียน
ซ่ึงไมสรางภาระใหแกครูเกินกวาการดําเนินการตามปกติ 
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ภาคผนวก ก 
 

เครื่องมอืที่ใชในการวจิัย 

 
 

  1. แบบวัดพลงัปญญา 
  2. แบบสอบถามสําหรับอาจารย 
  3. แบบสอบถามสําหรับนักเรียน 
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เรียน นักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6 

 
 
        ทางสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กําลังดําเนินการสํารวจ 

ความคิดเห็นและประสบการณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในหลายเรื่อง  เพ่ือประโยชนทาง
วิชาการและการสงเสริมการเรียนรู ทางสถาบัน   ใครขอใหนักเรียน  ตอบแบบสอบถามตอไปน้ี 
ตามความรูสึกนึกคิดที่แทจริงของนักเรียน   คําตอบของนักเรยีนจะไมเกิดผลเสียตอนักเรียน 
แตอยางใดทัง้สิ้น เพราะทกุคําตอบจะไมมีผูใดทราบนอกจากคณะผูวจิัย 
 

ทางคณะผูวิจัย  ขอขอบคณุที่นักเรียนใหความรวมมือและรวมตอบแบบสอบถาม                  
เพ่ือประโยชนตอสวนรวมตอไป 

 
 

 
                                       ดร.พรรณี บุญประกอบ 
                                                                      หัวหนาคณะผูวิจัย 
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แบบวดัทักษะการคิด ฉบับที่ 1 
ตอนที่  1   

 
   คําชี้แจง   

ในแตละขอ  ไดกําหนดสถานการณในรูปขอความที่เปนรายงานหรือคําพูดมาให 2 ขอความ       
ใหนักเรียนอานสถานการณดังกลาวแลว พิจารณาตัดสินวา รายงานหรือคําพูดใดมีความนาเชื่อถือ
มากกวากัน   

 

     ตัวอยาง  
0. เจาของบานใหการกับตํารวจวา  “ขโมยถือโอกาสชวงที่เขาหลบัสนทิ เขาขโมยทรัพยสิน 

มีคาและเครื่องใชไฟฟาหมดบานในเวลาอันรวดเร็ว”  ตํารวจคาดวา  คนรายตองมีจํานวน                 
มากกวา  1  คน  เพราะมีรอยน้ิวมือแปลกปลอมมากกวา 1 รอย แตเพ่ือนบานใหขอสังเกตวา            
“ไมนาเปนไปไดเพราะคนรายทําอยางเงียบเชียบและมีรองเทาของคนรายตกอยูเพียงขางเดียว”                       
คําพูดของใครนาเชื่อถือกวากัน 

ก.  คําพูดของตํารวจ   
ข.  คําพูดของเพื่อนบาน 
ค.  นาเชื่อถือพอกัน   
ง.  ไมนาเชื่อถือทั้งสองคน 

 

คําตอบ คือ  ขอ ก.  เพราะตํารวจศึกษาและตรวจสอบขอมูลอยางละเอียดตามหลกัการ 
พิจารณาคดีความทั้งหมดเสียกอน  โดยตรวจพบรอยนิ้วมือแปลกปลอมที่อยูบนสิง่ของเครื่องใช   
แลวจึงสันนิษฐานความเปนไปไดของเหตกุารณ  ดังน้ันคําพูดของตํารวจจึงนาเชื่อถือกวา 

 

วิธีตอบ  ใหนักเรียนเขยีน     ลอมรอบตัวอักษรหนาคําตอบทีเ่ลือก 
 

1. หนิงและโจไปตลาดเพื่อหาซื้อผักสดไปใหแมทําอาหารเย็น   
หนิงแนะนําวา  : “ควรเลือกซื้อผักที่สด สะอาด สวยงาม  เพราะจะดูนารับประทาน”  
แตโจคานวา    : “ควรเลือกซื้อผักที่ใบมีรองรอยแมลงกัดกิน เพราะแสดงวาเปนผัก                              

ที่ปราศจากยาฆาแมลง หรือมียาฆาแมลงนอยที่สุด” 
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นักเรียนคิดวา  คําพูดของใครมีขอมูลนาเชื่อถือกวากัน 

           ก. โจ    
   ข.  หนิง 

           ค.  นาเชื่อถือพอกัน      
   ง.  ไมนาเชื่อถือทั้งคู 

 

2. นักการศึกษากลาววา : “การพัฒนาเด็กนั้นไมใชจะพัฒนาเฉพาะเด็กที่เกง 
วิชาคณติศาสตรและวทิยาศาสตรเทานั้น แตตองพัฒนา 
เด็กที่เกงดานอ่ืนๆ ดวย  เชน ดนตรี กฬีา เปนตน”  

 นักการเมืองกลาววา   :  “ควรพฒันาเด็กที่เกงเฉพาะคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตร 
  เทานั้นเพราะเปนวิชาที่สําคัญกวาวิชาอ่ืน”  

นักเรียนคิดวา คําพูดของใครนาเชื่อถือกวากัน 
 ก. นักการเมือง             ข.  นักการศึกษา 
 ค. คําพูดของทั้งสองคนนาเชื่อถือพอกัน  ง. คําพูดของทั้งสองคนเชื่อถือไมไดเลย 

             
3. คุณครูใหนักเรียนชั้นประถมปที่ 6 แบงกลุมไปคนควาและทํารายงานเกี่ยวของกับ           

ขอความบนหลักศลิาจารึกของพอขุนรามคําแหงมหาราช  ทั้งสองกลุมทําดังน้ี      
      กลุมที่ 1  คนควาจากหนังสือการตูน เรื่อง “ความรูรอบตัวสําหรบัเด็ก”  
      กลุมที่ 2  คนควาขอมูลจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  
นักเรียนคิดวาขอมูลจากกลุมไหนที่นาเชื่อถือมากกวากัน 

ก.  กลุมที่ 1     ข.  กลุมที ่ 2  
ค.  ทั้งสองกลุมนาเชื่อถือพอกัน ง. ไมนาเชื่อถอืทั้งสองกลุม 

 
4. ในการสัมมนาความกาวหนาทางดานการแพทย   

 วิทยากรกลาววา             : “การสูบบุหร่ีเปนอันตรายตอสุขภาพมากจะทําใหเปน               
โรคถุงลมโปงพองและมะเรง็ที่ปอด”   

 แตผูเขารวมสมัมนาคานวา : “การสูบบุหร่ีเพียงเล็กนอยตอวันจะทําใหเกิดประโยชน                 
ตอรางกายมากกวาเพราะสามารถทําใหคลายเครยีดได             
ผมสูบบุหร่ีมาสิบกวาป และตรวจรางกายเปนประจําทุกป            
ก็ยังไมพบวาเปนโรคอะไรเลย” 

นักเรียนคิดวาคําพูดของใครนาเชื่อถือมากกวากัน 
ก.  คําพูดของวิทยากร             ข.  คําพูดของผูเขารวมสัมมนา 
ค.  คําพูดของทั้งสองคนนาเชื่อถือพอกัน  ง.  คําพูดของทั้งสองคนไมนาเชื่อถือทั้งคู 
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  5.  อนงครูสึกวาตนเองอวนมากเกินไป จึงไปปรึกษาแพทยดานความงามที่คลินิก  
             แพทยบอกวา                          :  “ไมมียาตัวใดที่จะทําใหนํ้าหนักลดทันทีได                              

ถาไมจํากัดอาหารและออกกําลังกายดวยตนเอง” 
             แตสถานเสริมความงามโฆษณาวา :  “มียาลดความอวนทีส่ามารถลดน้ําหนักได                    

ภายใน 1 สัปดาหโดยไมตองอดอาหารและ                         
ออกกําลังกายแถมยังไมมีผลขางเคยีงใดๆทั้งสิ้น” 

     
                 ถานักเรียนเปนอนงค  นักเรียนคิดวาคาํพูดของใครที่นาเชื่อถือที่สุด 

ก. สถานเสริมความงาม  ข. แพทยดานความงาม 
ค.   เพ่ือนสนทิ   ง. คําพูดของทั้งสามนาเชื่อถือพอกัน 

 
5. ศรัณ  ไดพบศพชายผูหน่ึงเสียชวีิตบริเวณพงหญาขางถนน  ซ่ึงนอนตายอยางปริศนา      

และไมใชการตายแบบปกตธิรรมดาที่พบเห็นทั่วไป  แตจะทราบไดอยางไรวาผูเสยีชีวติ       
ผูน้ีเสียชวีติดวยสาเหตุใด 
 

      นักเรียนคิดวา ใครจะสามารถตอบคําถามของศรัณไดอยางนาเชื่อถือที่สุด 
ก. ตํารวจ   ข. สัปเหรอ 
ค.   แพทยชนัสูตรศพ  ง. นักขาว 
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ตอนที่  2 
 

  คําชี้แจง   
1. แบบทดสอบตอนที่  2  มี  4  ขอ  ตั้งแตขอ  7 - 10 
2. ในแตละขอ  จะมีขอความ  2 –  3 ขอความมาให  แลวใหนักเรียนหาขอสรุป                                 

โดยใหอยูในขอบเขตของขอความที่กําหนดให 
  ตัวอยาง  

00. “ถาคนไทยทิ้งขยะลงแมนํ้า  จะทําใหนํ้าเนาเสียไมสามารถนําน้ํามาดื่มได                        
ปจจุบันนํ้าในแมนํ้าเจาพระยาตั้งแตจังหวดันนทบุรีลงมาไมสามารถนํามาดื่มไดแลว”                  
สรุปไดวา 

ก.  คนไทยทกุคนทิ้งขยะลงแมนํ้าเจาพระยา 
ข.  นํ้าในแมนํ้าเจาพระยาตัง้แตจังหวัดนนทบุรีลงมาเนาเสียแลว 
ค.  ปจจุบันน้ําในแมนํ้าเจาพระยาไมสามารถนํามากินไดแลว 
ง.  นํ้าในแมนํ้าสวนใหญเนาเสียหมดแลว 

 
     คําตอบคือ  ขอ ข.  เพราะน้ําในแมนํ้าเจาพระยาตัง้แตจังหวัดนนทบุรีลงมาเนาเสียแลว                        

ซ่ึงยืนยันไดในประโยคที่ 2  ของขอความในบรรทัดแรก 
 

 
 

7. นักเรียนทกุคนในโรงเรยีนวรศิลปศึกษา  กําลังไปกินขาวที่โรงอาหาร 
จินดาเปนนักเรียนของโรงเรยีนวรศิลปศึกษา  ดังน้ันสรุปไดวา 
 ก.  จินดาอาจไปกินขาวที่ใตตนไม      ข.  จินดาไมไดไปกินขาวที่โรงอาหาร 
ค.  จินดากําลังไปกินขาวที่โรงอาหาร  ง.  จินดาอาจจะไปหรือไมไปกินขาวที่โรงอาหาร 

 
 

  8. งานวิจัยของนักวิชาการทานหนึ่งระบวุา เยาวชนยคุใหมมุงเนนคานิยมการประสบ 
ความสําเร็จในชีวติสวนตวั ความมั่นคงของครอบครัว มีชีวิตที่สุขสบายเปนอันดับ                  
แรก ๆ สวนคานิยมการเสียสละทํางานเพือ่สวนรวม  เพ่ือความมั่นคงของประเทศ                   
จะเปนคานิยมที่ถูกเลือกในอันดับทาย ๆ จากขอความสรุปไดวา สงัคมไทยในอนาคต              
จะเปนอยางไร 

ก. คนในสังคมปรองดองมากขึ้น ข. บานเมืองจะมีคนเห็นแกตัวมากขึ้น 
ค. เศรษฐกิจของประเทศชาติดีขึ้น    ง. สังคมมีความสามัคคี 
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9. คนไทยทุกคนตองชวยกนัประหยัดในภาวะเศรษฐกิจไมดี 
 สินจัยเปนคนไทยที่อยูในภาวะเศรษฐกิจไมดี  ดังน้ันสรุปไดวา 
 ก.  สินจัยตกงาน  ข.  สินจัยยากจน 

ค.  สินจัยตองประหยัด  ง.  สินจัยมีหน้ีสินมากมาย 
 
 

10. ถาคนสวนใหญทิ้งขยะไมเลอืกที่แลวจะทาํใหบานเมืองสกปรก 
 กรุงเทพไดชือ่วาเปนเมืองที่สกปรกติดอันดับโลก  ดังน้ันสรุปไดวา 

                 ก.  คนไทยเปนคนสกปรก        ข.  คนไทยทิ้งขยะไมเลือกที ่
        ค.  คนกรุงเทพสวนใหญทิ้งขยะไมเลือกที่  ง.  คนกรุงเทพสวนใหญไมชวยกัน 
                                                                     ทําความสะอาด 
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ตอนที่  3 
 
 

ใหนักเรียนอานสถานการณที่กําหนดให 
  

ตอนบายวันหน่ึงหลังพักกลางวัน สมใจบอกคุณครูวาลืมเงินไวในกระเปานักเรียนตอนพักเที่ยง        
แตเม่ือนึกขึ้นไดในตอนบายจึงรีบคนหาอยางละเอียด แตก็ไมเจอกระเปาเงินแลวจึงคิดวาตองถูก
ขโมยไปแลวแน ๆ คุณครูจึงถามวา “เธอคิดวาใครเปนคนขโมยเงินของเธอ” สมใจตอบวา            
“หนูสงสัยวา  สุคนธเปนคนขโมยเงินของหนูแนเลย” 

   
คุณครูพยายามหาขอมูลจากเพื่อน ๆ ซ่ึงไดขอมูลแตกตางกัน ดังน้ี 
00. วิชัยบอกคุณครูวา  ไดยินสุคนธบอกกับเพ่ือนวาบายวันน้ีไปแตะบอลกับเพ่ือน ๆ  ที่สนามขางวัดมา  

ก.  ขอเท็จจรงิน้ี  สนับสนุน  ความคิดของสมใจ 
ข.  ขอเท็จจริงน้ี   คัดคาน   ความคิดของสมใจ 
ค.  ขอเท็จจริงน้ี  ไมเกี่ยวของกับ  ความคิดของสมใจ 

 

(คําตอบคือ  ขอ ค. ขอเท็จจริงน้ี ไมเกี่ยวของกับความคิดของสมใจ เพราะกระเปาเงิน                    
ของสมใจหายตอนพักเที่ยง แตสุคนธไปเตะบอลตอนบาย) 

 

   ใหนักเรียนพิจารณาขอเท็จจรงิในแตละขอ ตั้งแตขอ 11 - 14 แลวตัดสินใจวาขอเท็จจริงน้ัน 
“สนับสนุน”  หรือ “คัดคาน”  หรือ  “ไมเก่ียวของกับ”   กับสถานการณที่กําหนดให 

 
 
      

         11.มีเพ่ือนของสมใจบางคนเห็นวาตอนที่ทุกคนลงไปทานขาวกลางวันกันหมด สุคนธหลบอยูในหองคนเดียว 
ก.  ขอเท็จจรงิน้ี  สนับสนุน  ความคิดของสมใจ 
ข.  ขอเท็จจริงน้ี   คัดคาน  ความคิดของสมใจ 
ค.  ขอเท็จจริงน้ี  ไมเกี่ยวของกับ  ความคิดของสมใจ 
 

12. เพ่ือนหลายคนกลาววา  “สุคนธเปนคนเรียบรอยและนิสัยดี  จึงไมนาเปนคนขโมย 
ก.  ขอเท็จจรงิน้ี  สนับสนุน  ความคิดของสมใจ 
ข.  ขอเท็จจริงน้ี   คัดคาน  ความคิดของสมใจ 
ค.  ขอเท็จจริงน้ี  ไมเกี่ยวของกับ  ความคิดของสมใจ 
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13. มนตรีบอกวา  “เม่ือเชานี้สุคนธมาโรงเรียนสาย” 

ก.  ขอเท็จจรงิน้ี  สนับสนุน  ความคิดของสมใจ 
ข.  ขอเท็จจริงน้ี   คัดคาน  ความคิดของสมใจ 
ค.  ขอเท็จจริงน้ี  ไมเกี่ยวของกับ  ความคิดของสมใจ 

 
14. วิรุณบอกวา “ขณะที่กลบัขึ้นมาบนหองเรียนในตอนบาย  เขาไดเห็นสุคนธกําลงัคนกระเปา  

ของเพ่ือนคนอ่ืน” 
ก.  ขอเท็จจรงิน้ี  สนับสนุน  ความคิดของสมใจ 
ข.  ขอเท็จจริงน้ี   คัดคาน  ความคิดของสมใจ 
ค.  ขอเท็จจริงน้ี  ไมเกี่ยวของกับ  ความคิดของสมใจ 

 
                   ใหนักเรียนอานสถานการณที่กําหนดให 
 

    วันหนึ่งพอแมและลูก 3 คน กลับเขาบานหลังจากไปตลาดในตอนบาย เม่ือไขกุญแจเขาบาน        
ลูกสาวอุทานวา  “คุณพอ  คุณแมคะ  นํ้าทวมเต็มพ้ืนบานเลยคะ  ”คณุแมจึงพูดขึ้นวา “สงสัย            
เม่ือตอนกลางวันฝนคงตกหนัก  และสาดเขาบานทางหนาตางแนเลย”คุณพอตองการพิสูจนวา 
ความคิดของคุณแมถูกหรือผิด 

 
           
                  ใหนักเรียนพิจารณาขอเท็จจริงในแตละขอ  ตั้งแตขอ15–19 แลวตัดสินใจวา       

ขอเท็จจริง ตอไปนี้  “สนับสนุน”  หรือ “คัดคาน”  หรือ  “ไมเก่ียวของกับ”  กับความคิด      
ของคุณแม โดยเลือกจากคําตอบที่กําหนดให 

 
15. เพ่ือนบานบอกคุณพอวากลางวันนี้ฝนตกแรงมาก 

ก.  ขอเท็จจรงิน้ี  สนับสนุน  ความคิดของคุณแม 
ข.  ขอเท็จจริงน้ี   คัดคาน  ความคิดของคุณแม 
ค.  ขอเท็จจริงน้ี  ไมเกี่ยวของกับ  ความคิดของคุณแม 
 

16. คุณพอเดินดูสนามหญาหนาบาน  พบวา พ้ืนสนามหญาหนาบาน  
เปยกไปดวยน้ํา 

ก.  ขอเท็จจรงิน้ี  สนับสนุน  ความคิดของคุณแม 
ข.  ขอเท็จจริงน้ี   คัดคาน  ความคิดของคุณแม 
ค.  ขอเท็จจริงน้ี  ไมเกี่ยวของกับ  ความคิดของคุณแม 
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17. คุณพอเดินสํารวจหนาตางรอบบาน  แตพบวาหนาตางปดสนิททุกบาน 

ก.  ขอเท็จจรงิน้ี  สนับสนุน  ความคิดของคุณแม 
ข.  ขอเท็จจริงน้ี   คัดคาน  ความคิดของคุณแม 
ค.  ขอเท็จจริงน้ี  ไมเกี่ยวของกับ  ความคิดของคุณแม 

 
18.  คุณพอสํารวจบริเวณกรอบและบานหนาตางพบแตวาไมมีรองรอยความชืน้ 

 หรือหยดน้ําเกาะอยูเลย 
ก.  ขอเท็จจรงิน้ี  สนับสนุน  ความคิดของคุณแม 
ข.  ขอเท็จจริงน้ี   คัดคาน  ความคิดของคุณแม 
ค.  ขอเท็จจริงน้ี  ไมเกี่ยวของกับ  ความคิดของคุณแม 
 

19. คุณพอสํารวจตนไมรอบๆ บาน  ก็พบวา  มีรองรอยคนตัดกิ่งไมไป 
ก.  ขอเท็จจรงิน้ี  สนับสนุน  ความคิดของคุณแม 
ข.  ขอเท็จจริงน้ี   คัดคาน  ความคิดของคุณแม 
ค.  ขอเท็จจริงน้ี  ไมเกี่ยวของกับ  ความคิดของคุณแม 
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ตอนที่ 4 
 

 
คําชี้แจง   

1. แบบทดสอบตอนที่ 4 มี   10  ขอ  ตั้งแตขอ 20 – 29 
2. ในแตละขอกําหดสถานการณมาให  แลวใหนักเรียนพิจารณาตัดสินใจวาขอความใด      

จาก ขอ ก. ข. ค. และ ง.  เปนขอความทีจํ่าเปนตองเกิดขึ้นกอนสถานการณที่กําหนดให           
เพ่ือทําใหสถานการณน้ันสมเหตุสมผล 

ตัวอยาง  
00. กรมอนามัยประกาศวา  “ควรรับประทานอาหารที่สุกแลวทุกครั้ง” 

ก.  เปนสิ่งทีค่นทั่วไปนิยมปฏิบัต ิ
ข.  เปนการฝกลักษณะนิสยัที่ดี 
ค.  อาหารที่ยังไมสุกจะมีเชือ้โรคและพยาธ ิ
ง.  เปนขอบังคับที่ใหทุกคนปฏิบตัิตาม 

เฉลย   ขอ ค.เปนขอความที่ตองเกิดขึ้นกอน เพราะการรับประทานอาหารที่ไมสุก                        
อาจทําใหไดรับเชื้อโรคและพยาธิเขาสูรางกาย กรมอนามัยจึงประกาศใหประชาชน                                
รับประทานอาหารที่สุกแลวทุกครั้ง 

 
 
20. “น่ีเธอเราควรจะเขาแถวขึ้นรถเมลใหเปนระเบียบนะ”ขอใดเปนสาเหตุที่นาเชื่อถือ          

และเปนไปไดของขอความขางตน 
 ก.  การเขาแถวทําใหเกิดความเรียบรอย  สวยงาม 

ข.  การแยงกันขึ้นรถเมลจะทําใหเกิดอุบตัิเหตไุดงาย  ขึ้นไดชา 
ค.  พนักงานเก็บเงินจะไดทราบจํานวนผูโดยสารและเกบ็เงินใหถูกตอง 
ง.  การเขาแถวจะทําใหผูโดยสารมองเห็นที่วางและสามารถเลือกที่น่ัง                                         

หรือยืนไดสะดวกมากขึ้น 
 

21. “น่ีเธอ  ดูซิ  เด๋ียวนี้คนขับมอเตอรไซคใสหมวกกันนอกกันแทบทุกคนเลย”                                   
ขอใดเปนสาเหตุที่นาเชื่อถอื และเปนไปไดของขอความขางตน 
 ก.  เปนแฟชัน่ที่ไดรับจากตางประเทศ 

ข. เม่ือใสหมวกกันนอกแลวจะทําใหเกิดอุบัติเหตลุดลง 
ค. เม่ือใสหมวกกันนอกแลวเกิดอุบัติเหตขุึ้นจะทําใหไดรับบาดเจ็บนอยลง 
ง. ใสหมวกกนันอกแลวตาํรวจไมจับ 
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22. “สมชายเปนคนที่วาดรูปไดดี  เพราะเขาชอบเรียนศิลปะ”                                                 

ขอใดเปนสาเหตุที่นาเชื่อถอืและเปนไปได  ของขอความขางตน 
 ก.  ผูชายสวนใหญชอบวาดรูป 

ข. ครูสอนศิลปะมักตองใหนักเรียนทํางานมาก ๆ เพ่ือใหผลงานดีขึน้ 
ค. ครูสอนศิลปะสวนใหญใจดี  เด็กก็มักจะชอบ 
ง. ถาใครชอบเรียนวชิาใดแลว  ก็มักจะทาํสิ่งที่ตนชอบไดผลดี 

 

23. “น่ีอวยพร เม่ือวานฉันเห็นโทรทัศนรณรงคไมใหคนเมาขับรถ”                                               
ขอใดเปนสาเหตุที่นาเชื่อถอืและเปนไปได  ของขอความขางตน 
 ก. คนเมาขับรถแลวมักจะทําใหเกิดอุบตัิเหต ุ

ข. เม่ือเมาแลวอาจจําเสนทางไมได 
ค.  อาจถูกตํารวจจับในขอหาเมาสุราแลวขบัรถ 
ง.  คนเมาเหลามักจะขับรถเร็วเกินกวาที่กฎหมายกําหนด 

 

24. “เราควรซื้อของที่ผลิตภายในประเทศ”  ขอใดเปนสาเหตุที่นาเชื่อถอื                                          
และเปนไปไดของขอความขางตน 
 ก.  ของที่ผลติภายในประเทศมีคุณภาพดีกวาและถูกกวา 

ข.  การซื้อของที่ผลติภายในประเทศจะทาํใหคนไทยมฐีานะดีขึ้น 
ค.  ของที่ซ้ือจากตางประเทศ  ถาชํารุดแลวจะทําใหหาอุปกรณในการซอมยาก 
ง.  การซื้อของตางประเทศจะทําใหประเทศไทยสูญเสยีเงินตราออกนอกประเทศ 
 

25. “นักเรียนควรตั้งใจเรียนและทบทวนตําราทุกวัน”  ขอใดเปนสาเหตทุี่นาเชื่อถือ                             
และเปนไปได  ของขอความขางตน 
 ก.  ขอสอบสวนใหญมาจากเนื้อหาที่ครสูอน 

ข.  ครูมักชอบคนทีต่ั้งใจเรยีนและหมั่นทบทวนหนังสือ 
ค.  การตั้งใจเรียนและทบทวนหนังสือจะทําใหเขาใจและจําบทเรียนไดงายขึ้น 
ง.  การทบทวนบทเรียนจะทําใหสามารถคาดเดาเนื้อหาที่ครูจะนําไปเปน 
     ขอสอบไดถูกตองมากขึ้น 

                     

26. “ตุกตา ถาไมสบายก็ควรไปหาหมอ  ไมควรซื้อยากินเองนะ”                                                   
ขอใดเปนสาเหตุที่นาเชื่อถอืและเปนไปได  ของขอความขางตน 
 ก.  เม่ือไปพบแพทยจะทําใหเสียคาใชจายนอยลง 

ข.  แพทยสามารถใหคําแนะนําที่ถูกตองมากกวา 
ค.  การซื้อยาจากรานขายยาจะมีราคาแพงกวา 
    ซ้ือยาจากโรงพยาบาล 
ง.  การไปพบแพทยที่โรงพยาบาลจะไดรับการตรวจรักษาที่รวดเร็วกวา 
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27. “โยธิน  เม่ืออยูในหองสมุดไมควรสงเสียงดังนะจะ”  ขอใดเปนสาเหตทุีน่าเชื่อถือ                            
และเปนไปได  ของขอความขางตน 
 ก.  เปนกฎ  ระเบียบที่ปฏิบตัิ  สืบตอกันมา 

ข. การสงเสียงดังจะรบกวนการทํางานของเจาหนาที่ซ่ึงกําลังใชสมาธ ิ
ค. ผูที่เขามาในหองสมุดตองการความสงบในการอานหนังสือ 
ง.  การอานหนังสือในหองสมุดตองใชสมาธิมากกวาการอานหนังสือในบริเวณอื่น 

 

28. “เราควรจะแยกประเภทของขยะกอนทิ้ง”  ขอใดเปนสาเหตุที่นาเชื่อถอื                                   
และเปนไปได ของขอความขางตน 
 ก.  เพ่ือลดปรมิาณขยะใหมีจํานวนนอยลง 

ข.  เพ่ือความสะอาดและเปนระเบียบของบานเมือง 
ค.  เพ่ือความสะดวกของผูทิ้งขยะ 
ง.  เพ่ือความสะดวกในการทําลาย  หรือนํากลับมาใชใหม 

 

29. “ตุม  อยานั่งดูโทรทัศนใกลจอมากนักสิลูก  ขยับออกมาอีกหนอย”   
ขอใดเปนสาเหตุที่นาเชื่อถือและเปนไปได  ของขอความขางตน 
 ก.  การนั่งดูโทรทัศนใกล ๆ จอโทรทัศนทําใหสายตาเสียได 

ข.  การนั่งดูโทรทัศนใกล ๆ จอโทรทัศนจะทําใหไดยนิเสียงดังเกินไป 
    ทําใหหูหนวกได 
ค. การนั่งดูโทรทัศนใกล ๆ จอโทรทัศนจะทําใหไดรับคลื่นแมเหล็ก 
    ทําใหเปนคนพิการได 
ง.  การนั่งดูโทรทัศนใกล ๆ  จอโทรทัศนจะทําใหไดรับแสงสวางมากเกินไป 
    ทําใหเด็กเบือ่อาหารได 
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แบบวดัทักษะการคิด ฉบบัที่ 2 
 
           คําชี้แจงในการตอบ  แบบวัดมีทัง้หมด  5 สถานการณ ๆ  ละ  4  คําถาม  ใหนักเรียนอาน

สถานการณทีก่ําหนดให  แลวพิจารณาวา  ปญหาที่สําคัญ  สาเหตุของปญหา  วิธกีารแกปญหา  
และผลของการแกปญหา  ในแตละสถานการณคืออะไร 

 
 

ใหนักเรียนใชขอมูลจากสถานการณที่ 1 ตอบคําถามขอ 1-4 
 
 
 
 
 

 

 
สถานการณที่ 1  
นายสินเปนคนจังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงคนสวนใหญนิยมปลูกออยเปนอาชีพหลัก ตอมาราคาออยตกต่ํา  

และนายสินเห็นสื่อโทรทัศนแนะนําเรื่องการปลูกพืชแบบผสมผสาน เพ่ือเพ่ิมรายใหกับเกษตรกรมากขึ้น  
นายสินจึงตัดสินใจเปลี่ยนจากการปลูกออยมาปลูกลิ้นจ่ี  แอปเปล  ลําไย ทุเรียน ในสวนของตน 
ปรากฏวาไมไดผลอยางที่คิดเอาไว 

 
 

1. ปญหาที่สําคญัของสถานการณน้ี คืออะไร 
ก.  ประชาชนมีความเกียจคราน 
ข.  นายสินปลูกพืชแบบผสมผสานไมไดผล 
ค.  รายการโทรทัศนใหความรูที่ไมถูกตอง 
ง. นายสินยากจน 

 

2. อะไรคือสาเหตุของปญหาในขอ 1  
ก. โรงเรียนใหการศึกษาไมเพียงพอ 
ข. นายสินขาดความรูเกี่ยวกับการปลูกพชืแบบผสมผสานที่ดีพอ 
ค. นายสินมีรายไดไมเพียงพอ 
ง. ขาวสารทางโทรทัศนไมนาเชื่อถือ 
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3. จะมีวิธีการแกปญหาในสถานการณน้ีอยางไร 

ก. สอนนักเรียนปลูกตนไมในโรงเรียน 
ข. นายสินกลบัมาปลูกออยเหมือนเดิม 
ค. ใหนายสินเปลี่ยนอาชีพไปเลี้ยงปลาดุก 
ง. นายสินควรหาความรูเรือ่งการปลูกพืชแบบผสมผสานเพิ่มเติม 

 
4. ผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากวธิีการแกปญหาตามขอ 3  นาจะเปนอยางไร 

ก. ผลที่ไดจากการปลูกออยลดลง 
ข. นักเรียนในโรงเรียนมีความรูเรื่องการปลูกตนไมมากขึ้น 
ค. นายสินสามารถ เลือกพชืปลูกในไรของตนไดเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น 
ง. นายสินสามารถขายผลไมไดเพ่ิมขึ้น 

 
 

    ใหนักเรียนใชขอมูลจากสถานการณที่ 2 ตอบคําถามขอ 5-8 
 
 
 
 
 
 

สถานการณที่ 2  
           นนทเปนนองชายของเดชา นนทเขาใจอะไรไดเร็วกวาเดชา แตเดชามีนิสัยชอบอาน                

หนังสือเปนประจําทุกวัน ซ่ึงตางจากนนทที่จะอานหนังสือเฉพาะชวงเวลาคับขันหรือใกลสอบ           
โดยอานหนังสือจนเกือบสวางทุกครั้งเม่ือใกลสอบ ดังน้ันเม่ือถึงการสอบครั้งใด นนทมักจะ
ออนเพลียเสมอและคะแนนการสอบก็ไมคอยดี ซ่ึงแตกตางจากเดชาที่คะแนนการสอบออกมา
ดีทุกครั้ง 

 
 

5. ปญหาที่สําคญัของสถานการณน้ี คืออะไร 
ก.  นนทมีความเชื่อม่ันในตนเองสูงเกินไป 
ข.  นนทไมไดตั้งใจเรียนเทากับเดชา 
ค.  คะแนนการสอบของนนทไมคอยดี 
ง.  นนทขยันอานหนังสือมากจนไมมีเวลาพักผอน 
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6. สาเหตุทีท่ําใหเกิดปญหาในขอ 5  คืออะไร 
ก. เดชาชอบอานหนังสือทุกวัน 
ข. นนทม่ันใจวาตนเองเรียนเกงกวาเดชา 
ค. นนทไมรูจักแบงเวลาใหเหมาะสม 
ง. นนทอานหนังสือนอยเกินไป 

 
7. จากปญหาที่เกิดขึ้นควรใชวิธีแกไขอยางไร 

ก. นนทควรซักถามเรื่องเรียนจากเดชา 
ข. นนทควรออกกําลังกาย 
ค. นนทไมควรนอนดึกจนเกินไป 
ง. นนทควรอานหนังสือใหเปนประจําทุกวัน 
 

8. จากวิธีการแกปญหาดังกลาว ผลที่ไดจากการแกปญหานาจะเปนอยางไร 
ก. นนทจะเรียนเกงกวาเดชา 
ข. คะแนนการสอบของนนทดีขึ้น 
ค. นนทมีรางกายที่แข็งแรง 
ง. เดชาจะมีเวลาพักผอนมากขึ้น 

 
 

ใหนักเรียนใชขอมูลจากสถานการณที่ 3 ตอบคําถามขอ 9-12 
 
 
 
 
 
 

สถานการณที่ 3  
           ด.ช.วิทยา เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เขาเปนลูกคนเดียวของพอแม  

พอของวิทยาชอบดื่มสุรา  เม่ือเวลาเมามาก็พาลตบตีแมและวทิยาเปนประจํา  
แมก็ชอบแอบหนีไปเลนไพแทบทุกวัน ทาํใหวิทยาเบื่อบานและหันไปคบเพื่อนเกเร 
ตอมาเพื่อนแนะนําใหเขาสบูกัญชาและยาเสพติดตาง ๆ เพ่ือใหลืมบาน ในที่สุดวทิยา 
ก็ติดยาเสพตดิจนเปนที่กังวลของครูประจําชั้น 
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9. ปญหาที่สําคญัของสถานการณน้ี  คืออะไร 
ก.  วิทยาติดยาเสพติด 
ข.  แมของวิทยาชอบหนีไปเลนไพ 
ค. พอของวิทยาชอบดื่มสุรา 
ง.  วิทยาเบื่อที่จะอยูบาน 

 
10. สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดปญหา ในขอ 9  คืออะไร 

ก. วิทยาเปนลูกคนเดียว 
ข. พอชอบตบตีแมเปนประจํา 
ค. เพ่ือนๆ แนะนําใหวทิยาหนีออกจากบาน 
ง. วิทยาเบื่อบานเพราะที่บานไมมีความสขุและคบเพื่อนที่ไมดี 

 
11. ลองวิเคราะหปญหาในสถานการณน้ี  แลวคิดวา  

ถานักเรียนเปนวิทยาจะแกปญหาอยางไร  
ก. ครูควรพาวิทยาไปบําบัดเพื่อเลิกยาเสพติด 
ข. ใหวิทยากลับบานไปคุยกับพอแมใหเขาใจ 
ค. บอกใหพอของวิทยาเลิกดื่มเหลา 
ง. บอกใหแมวิทยาเลิกเลนไพ 

 
12. จากวิธีการแกปญหาดังกลาว ผลที่ไดจากการแกปญหาในขอ 11   

นาจะเปนอยางไร 
ก. พอของวิทยาเลิกดื่มเหลา 
ข. วิทยาจะมสีุขภาพที่แข็งแรง 
ค.  พอกับแมของวิทยาเลิกตบตีกัน 
ง. วิทยาเลิกตดิยาเสพติด 
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ใหนักเรียนใชขอมูลจากสถานการณที่ 4 ตอบคําถามขอ 13-16 
 
 
 
 
 

สถานการณที่ 4  
         สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปดเผยวา ปจจุบันพบกลุมวัยรุนหรือเยาวชนสวนใหญ 
ที่อยูในวยัศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน มีทั้งระดับมัธยมและอุดมศึกษา ตดิยาเสพติด  
จนเกิดปญหากอการทะเลาะววิาทเสมอ ๆ ทั้งในโรงเรยีนและนอกโรงเรียนสรางปญหา 
ใหกับสังคม จึงเห็นวาบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการชวยกันควบคุมและแกไข 
อยางจริงจัง 
 
 

13.  ปญหาที่สําคญัของสถานการณน้ี  คืออะไร 
ก. การติดสิ่งเสพติด 
ข. การคบเพื่อนไมดี 
ค. การขาดความอบอุน 
ง. การทะเลาะววิาทของวัยรุน 

 
14.  สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาในขอ  13  คืออะไร 

ก. การติดสิ่งเสพติดของเยาวชน 
ข. สังคมไทยมีปญหาที่ไมดี 
ค. ประเทศมีวัยรุนจํานวนมากเกินไป 
ง. เจาหนาที่ตํารวจทํางานไมเขมงวด 

 
15.  จากปญหาที่เกิดขึ้นควรใชวิธีแกไขปญหาอยางไร 

ก. จับกุมผูที่คาสิ่งเสพติด 
ข. เพ่ือนควรแนะนําวธิีการเรียนที่ดี 
ค. ครอบครัว ครู และอาจารยชวยกนัดูแลเอาใจใสเยาวชนอยางใกลชดิ 
ง. ตํารวจควรจับวัยรุนที่ติดยาเสพติดไปอบรมและดัดสันดาน 
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16.  จากวิธีการแกปญหาดังกลาว ผลทีไ่ดจากการแกปญหานี้นาจะเปนอยางไร 
ก. นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น 
ข. ผูคาเสพติดลดลง 
ค. สังคมมีความสุข 
ง. การทะเลาะววิาทของกลุมวัยรุนลดลง 

 
 

ใหนักเรียนใชขอมูลจากสถานการณที่ 5 ตอบคําถามขอ 17-20 
 
 
 
 
 
 

สถานการณที่ 5  
วันหนึ่งสมชายถูกรถชนขณะกําลังเดินขามถนน  ทําใหขาของเขาหักและตอง 
หยุดเรียนไปหนึ่งเดือนเพ่ือรักษาตัว เม่ือกลับมาเรียนอีกครั้งเขารูสึกวา 
 เขาเรียนไมทันเพ่ือนและไมคอยเขาใจในสิ่งที่เรียนใหม จึงพยายามอานหนังสือ 
ใหมาก แตยังไมคอยจะเขาใจอยูดี ซ่ึงสรางความหนักใจใหกับเขามาก 
 เพราะมีเวลาอีกเพียงสามสัปดาหก็จะสอบปลายภาคแลว 

 
 

17.  ปญหาที่สําคญัของสถานการณน้ี  คืออะไร 
ก. สมชายถูกรถชน 
ข. สมชายวติกกงัวลเรื่องการสอบปลายภาค 
ค. สมชายเรียนสูเพ่ือนไมได 
ง. สมชายขาหัก 

 

18.  สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาในขอ  17  คืออะไร 
ก. สมชายหยุดเรยีนไปหนึ่งเดือนเพ่ือรักษาตัว 
ข. สมชายไมถามเพื่อน 
ค. สมชายขามถนนไมระมัดระวัง 
ง. สมชายเรียนหนังสือไมเกง 
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19.  จากปญหาที่เกิดขึ้นควรใชวิธีแกไขปญหาน้ี อยางไร 
ก. สมชายควรดูรถกอนที่จะขามถนน 
ข. สมชายควรใหแพทยรักษาขาใหหายกอน 
ค. สมชายควรขอใหอาจารยและเพื่อน ๆชวยอธิบายเนื้อหาที่ไมคอยเขาใจ 
ง. ขามสะพานโดยใชทางมาลาย 

 

20.  จากวิธีการแกปญหาดังกลาว ผลทีไ่ดจากการแกปญหานาจะเปนอยางไร 
ก. สมชายมีรางกายแข็งแรง 
ข. ทําใหปลอดภยัขณะขามถนน 
ค. เพ่ือนๆ ของสมชายขามถนนโดยใชทางมาลาย 
ง. สมชายมีความวิตกกังวลในเรื่องการสอบปลายภาคลดลง 
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การปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
 
คําแนะนําในการตอบ 
 ใหนักเรียนอานคําถามใหเขาใจ แลวพิจารณาวาขอความนั้นเปนจริงสําหรับนักเรียนมากนอย

เพียงใด โดยขีดเครื่องหมาย 3 ลงบนคําตอบทีต่รงกับการกระทําของนักเรียน  
 
1. นักเรียนใหเงิน หรือบริจาคสิ่งของชวยผูมีฐานะยากจน หรือผูประสบไฟไหม หรือคนพิการ 
         …………       …………       …………      ……………      …………       ………… 
          จริงที่สุด            จริง          คอนขางจริง         คอนขางไมจริง        ไมจริง           ไมจริงเลย 

2. นักเรียนนําผลไมหรือขนมที่มีอยูที่บาน มาฝากเพื่อนที่โรงเรียน 
      …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
        จริงที่สุด            จริง     คอนขางจริง        คอนขางไมจริง         ไมจริง            ไมจริงเลย 

3. นักเรียนชวยงานที่บานโดยไมตองรอใหพอแมเอยปากขอรองใหทํา 
          …………     …………    ………… ……………      …………            ………… 
            จริงที่สุด          จริง    คอนขางจริง      คอนขางไมจริง  ไมจริง                 ไมจริงเลย 

4. เม่ือมีงานที่ตองแบงกันทําในชั้นเรียน ถานักเรียนทํางานของตนเสร็จแลว จะอาสาทํางานที่เหลือเอง 
         …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

5.   เม่ือเห็นก็อกน้ําที่โรงเรียนปดไมสนิท มีนํ้าหยด นักเรียนเดินไปปดเอง 
            …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด     จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

6.   เม่ือเดินผานหองเรียนที่เลกิชั้นแลวแตไฟยังเปดทิ้งอยู นักเรียนจะเขาไปปดไฟให 
          …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด    จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

7. เมื่อเพ่ือนของนักเรียนปวย นักเรียนมักจะพาไปที่หองปฐมพยาบาล 
          …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด    จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

8. เม่ือนักเรียนเห็นคุณพอคุณแมมีเรื่องไมสบายใจ นักเรยีนเขาไปพูดจาหรือเสนอความชวยเหลือเรื่อง
งานบานเพื่อชวยใหคุณพอคุณแมสบายใจ หรือผอนภาระลง 

            …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด     จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 
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9. เม่ือเพ่ือนขอใหนักเรียนแนะนําทําการบาน นักเรียนยินดีชวยเหลือเพ่ือน 
           …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด     จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

10. นักเรียนบอกเพื่อนวาจะไปหาขอมูลหรือเอกสารที่จะมาทํารายงานไดที่ไหน เม่ือเห็นวาเพื่อนยังหาไมได 
        …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

11. นักเรียนเอาสมุดจดงานใหเพ่ือนที่ทํางานชาจดบทเรียนที่เรียนไมทนั 
          …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด   จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

12. นักเรียนมักพดูปลอบใจเพือ่น หรือพูดใหกําลังใจเพื่อน เม่ือเพ่ือนมีปญหาเกิดขึ้น เชน สอบไดคะแนน
ต่ํามาก หรือ เจ็บปวยไมสบาย 

          ………… ………      ……………      …………       …………           ………… 
            จริงที่สุด จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง        ไมจริงเลย 

13. เมื่อเพ่ือนถามเรื่องการบานที่นักเรียนเขาใจดี นักเรียนมักอธิบายใหฟงดวยความเต็มใจ 
            …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 
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ความสุขใจในชีวิตประจําวัน 
 
คําชี้แจง 
 ขอความตอไปน้ีเปนกิจวัตรในชีวิตประจําวันทั้งในครอบครัว และโรงเรียนของนักเรียนในชวง
ปจจุบันน้ี ที่จะสะทอนความรูและความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวตนของนักเรียน ขอใหอานขอความที่ละ

ประโยคแลวตอบคําถาม โดยทําเครื่องหมาย 3ลงบนเสนประเหนือวลี “จริง” “คอนขางจริง” “คอนขางไม
จริง” “ไมจริงเลย” ซ่ึงตรงกับความรูสึกของนักเรียนมากที่สุดเพียงแหงเดียวในแตละขอ กรุณาตอบให
ครบทุกขอ 
 
1. ฉันพึงพอใจกับชีวิตการเรียนของฉัน  
          …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด  จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

2. ฉันพึงพอใจกับชีวิตในครอบครัวของฉัน 
          …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
           จริงที่สุด              จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

3. บางครั้งฉันรูสึกเหมือนอยากหนีไปใหพนจากบาน 
           …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

4. บางวันฉันรูสึกไมอยากไปโรงเรียน 
         …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

5. ฉันรูสึกเปนคนสําคัญสําหรับครอบครัวฉัน 
          …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

6. ฉันรูสึกมีความสุขเม่ืออยูทามกลางเพื่อน ๆ 
          …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

7. ครูมักทําใหฉันรูสึกทอแทหมดหวังในอนาคต 
         …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

8. ฉันมีความสุขมากที่ไดชวยเหลืองานของครู 
         …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 
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9. ฉันรูสึกสนุกกับการไดรวมทํากิจกรรมกับเพ่ือน ๆ 
        …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
          จริงที่สุด              จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

10. ฉันอยากเขารวมทํากิจกรรมหลายอยางที่โรงเรียนจัด 
        …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
          จริงที่สุด             จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

11. ฉันรูสึกอึดอัดที่ตองอยูในระเบียบวินัยของโรงเรียน 
         …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
           จริงที่สุด              จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

12. ฉันมีความสุขที่ไดเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 
           …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด   จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

13. ฉันรูสึกอับอายเพื่อนฝูง ในเรื่องครอบครัวของฉัน 
           …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด   จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

14. ฉันรูสึกมีความสุขเม่ือพอแมพ่ีนองอยูกันพรอมหนา 
          …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

15. ฉันรูสึกมีความสุขที่ไดชวยเหลืองานของพอแม 
          …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

16. ฉันรูสึกเครียดที่พอแมคาดหวังกับฉันมาก 
          …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

17. เม่ือฉันสอบไดคะแนนไมดี พอแมมักจะพูดปลอบโยนจนฉันมีกําลังใจดีขึ้น 
           …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด  จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

18. ฉันรูสึกเบื่อเพ่ือน ๆ ที่โรงเรียนของฉัน 
          …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

19. ฉันมักจะรูสึกหงุดหงิดบอย ๆ เม่ือพอแมซักถามเรื่องเก่ียวกับในโรงเรียน 
         …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 
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20. ฉันรูสึกอึดอัดเวลาที่ตองไปชวยกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคม 
         …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

21. ฉันรูสึกไมพอใจที่คนอ่ืน ๆ ไดรับสิ่งที่ดี ๆ มากกวาฉัน 
          …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด  จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

22. ฉันไมรูวาจะหาอะไรทํา เม่ือรูสึกเบื่อหนาย 
            …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด   จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

23. ฉันมีวิธผีอนคลายอารมณไดเม่ือฉันรูสึกไมสบายใจ 
          …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

24. ฉันไมสามารถทําใจใหเปนสุขไดจนกวาจะไดสิ่งที่ฉันตองการแลว 
            …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

25. ฉันชอบที่จะมีเพ่ือนที่หลากหลาย แตกตางกันไป 
           …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

26. เพ่ือนของฉันสวนใหญไมเคยชวยเหลืออะไรฉันเลยถึงแมฉันจะขอความชวยเหลือ 
          …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 
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พฤติกรรมการบริโภค 
 

คําชี้แจง 
 ขอความตอไปน้ีเปนการปฏิบัติตนของนักเรียนที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากรตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันของนักเรียน ขอใหนักเรียนระลึกถึงสถานการณในโรงเรียนและครอบครัว ที่เกิดขึ้นจริงกับ

นักเรียน มากนอยเพียงใด โดยทําเครื่องหมาย 3ลงบนเสนประเหนือวลี “จริง” “คอนขางจริง” “คอนขาง
ไมจริง”  “ไมจริงเลย” ซ่ึงตรงกับความเปนจริงของนักเรียนมากที่สุด เพียงแหงเดียวในแตละขอ กรุณา
ตอบใหครบทุกขอ 
 
1. ฉันมักจะกินอาหารเหลือบอย ๆ  
            …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด   จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

2. เม่ือฉันอยากไดอะไรฉันมักจะยืมเงินเพ่ือนซ้ือเสมอ 
           …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด   จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

3. ฉันมักใชนํ้าดื่มไปลางหนา ลางมือ 
         …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

4. ฉันเลือกซื้อสินคาที่มีราคาแพงไวกอน เพราะของแพงจะดีกวาของถูก 
           …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

5. ฉันเปดน้ําตลอดเวลาแปรงฟน 
          …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด  จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

6. ฉันมักใชเวลากับการอานหนังสือการตูน 
          …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด   จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

7. ฉันมักใชเวลาในวันหยุดสุดสัปดาห และวันปดเทอมไปกับการเลนเกมตาง ๆ  
          …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด  จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

8. ฉันแบงเวลาในวันหยุดไปอานหนังสือหรือเลนดนตรี กีฬา 
           …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด   จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 
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9. ฉันมักตอรองขอเงินพอแมเพ่ิม เพ่ือซ้ือของเลนที่มีราคาแพง 
          …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด   จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

10. ฉันไดรับเกร็ดความรูเกี่ยวกับการใชเวลาวางใหเปนประโยชนจากสื่อ โทรทัศน วิทยุ นิตยสาร 
หนังสือพิมพ 

           …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

11. ฉันมักซื้อของใชตามแฟชั่นที่เหมือนเพ่ือน ๆ 
           …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

12. ฉันใชเสื้อผาที่ซ้ือมาอยางคุมคาเสมอ 
          …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

13. ฉันเขี่ยผักที่ผสมอยูในอาหารทิ้ง 
           …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

14. ฉันเลือกที่จะด่ืมนํ้าอัดลมแทนน้ําเปลา ถาเลือกได 
           …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

15. ฉันมักดูแล ซอมแซมของเลน หรือของใชเสมอเพ่ือใหสามารถใชไดนาน 
            …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด  จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

16. ฉันมักนําสมุดที่ใชไมหมดมาใชตอ 
          …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
           จริงที่สุด              จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

17. ฉันใชผาเช็ดหนาแทนกระดาษทิชชู 
           …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด   จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

18. ฉันเลือกที่จะซื้อของที่มีราคาถูก แตมีคุณภาพดีใกลเคียงกับสินคาที่มีราคาแพงกวา 
           …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด  จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

19. ฉันสามารถแบงเวลาทํางาน ทําการบาน กับเวลาพักผอนใหสมดุลกันได 
         …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 
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20. เม่ือฉันไปชวยพอแมซ้ือของ ฉันอานฉลากสินคากอนตัดสินใจซื้อ 
            …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

21. ฉันมักทะนุถนอมของใชสวนตัวของฉันเพ่ือนที่จะใชไดคุมคานานที่สุด 
         …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด   จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

22. ฉันมีสุขภาพดี สดชื่น แข็งแรงได เพราะฉันกินอาหารที่มีคุณคาโภชนาการและออกกําลังกาย
สมํ่าเสมอ 

           …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด  จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

23. ฉันพยายามลดเวลาการดูโทรทัศน เลนเกมใหนอยลง เพ่ือจะใชเวลาทบทวนสิ่งทีเ่รียนมา 
            …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด   จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

24. ฉันปดไฟทุกครั้งเม่ือเขานอน และเม่ือเลิกใชแลว 
           …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด  จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

25. เม่ือฉันมีเวลาวางจากการเรยีน ฉันจะเขาหองสมุด 
          …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด  จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

26. ฉันใชเงินที่ไดรับสวนใหญไปกับการเที่ยว 
          …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 

27. ฉันมักจะเลือกใชสิ่งของตามโฆษณาในสื่อโทรทัศน วิทยุ นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ 
           …………          …………       …………      ……………      …………       ………… 
            จริงที่สุด จริง       คอนขางจริง         คอนขางไมจริง      ไมจริง              ไมจริงเลย 
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2. แบบสอบถามสําหรับอาจารย 
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แบบสอบถามสําหรับอาจารย 

โครงการวิจัยเรื่อง การวิจัยแบบมีสวนรวมของครู 
ในการพัฒนาพลังปญญาของเยาวชนไทย 

 
ชื่ออาจารย.................................................................................วิชา............................................. 
 
คําชี้แจง ใหอาจารยตอบคําถามตอไปน้ีอยางละเอียดตามความคิดเห็นและความรูสกึที่แทจริงของตนเอง   

การพัฒนาพลังปญญาที่อาจารยไดวางแผน ลงมือปฏิบตัิ และประเมินผลเพื่อพัฒนาพลังปญญา
ของนักเรียนในวิชาที่อาจารยสอนนั้น....... 
 

1. อาจารยสามารถพัฒนาพลังปญญาไดครบทุกตวัหรือไม  ตัวใดมาก ตวัใดนอย เพราะเหตุใด 
พลังปญญา ความมากหรือนอยที่พัฒนา 

1.  การคิดแบบวิจารณญาณ  
2.  การคิดแบบแกปญหา  
3.  การบริโภคดวยปญญา  
4.  ความเอื้ออาทร  
5.  ความสุข  

 
2. อาจารยไดเปลี่ยนแปลงตวัเองในดานใดบางในขณะที่อยูในกระบวนการพัฒนาพลังปญญาใหแก

นักเรียน  กรุณาเขียนโดยละเอียด 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

3. ทานสังเกตวานักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงตนเองในดานใดบางทั้งในชัว่โมงของอาจารยหรือที่
สังเกตเห็นจากชวงเวลาอื่น ๆ ทั้งในภาพรวม และรายบุคคล (ถามี)  กรุณายกตัวอยางประกอบดวย 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
 



 

 

135

4. อาจารยไดมีการประชุมรวมกัน นอกเหนือจากการประชุมกับผูวิจัยหลัก (จาก มศว)             
บอยครั้งเพียงใด และประชมุเรื่องอะไรบาง 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

5. อาจารยไดมีการเตรียมสื่อการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาพลังปญญาเพิ่มเติมจากปกติหรือไม               
กรุณายกตัวอยาง 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

6. การวิจัยครั้งน้ีอาจารยคิดวาแตละกลุมไดรับผลดี ผลเสียอยางไร 
ตัวอาจารยเอง....................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
ตัวนักเรียน............................................................................................................................ 
โรงเรียน................................................................................................................................. 

7. ปญหาและอุปสรรคที่ไดเกิดขึ้น และวิธีการแกไขทําอยางไร 
ปญหา/อุปสรรค วิธีการแกไข 

1.    
 

2.  
 

3.  
 

 
8. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
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3. แบบสอบถามสําหรับนกัเรียน 
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แบบสอบถามสําหรับนักเรียน 
 

ชื่อ................................................................................ชั้น.......................................................... 
 
คําชี้แจง  ขอความตอไปน้ีจะเกี่ยวของกับการเรียนของนักเรียนในวชิาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร         

สังคมศึกษา  ภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ  ในภาคตนที่ผานมา (ปการศึกษา 2548)     
คําถามจะแบงออกเปน 3 ตอน 

ตอนที่ 1 ใหนักเรียนอานคําถามโดยละเอียด  เขียน   ลอมรอบตัวเลข 5  4  3  2  และ 1                           
ในแตละวิชาใหตรงกับความคิดเห็นและความรูสึกของนักเรียนอยางแทจริง 

หมายเลข    หมายถึง  เห็นดวยอยางยิ่ง 
  หมายถึง  เห็นดวย 
  หมายถึง  ไมแนใจ 
  หมายถึง  ไมเห็นดวย 
  หมายถึง  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

ขอความ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
1.  กิจกรรมและวิธีการสอนของอาจารย

ชวยกระตุนนักเรียนใหใชความคิด
อยางมีเหตุผล คิดไตรตรองอยาง
รอบคอบ สามารถตอบคําถามและ       
ต้ังคําถามได 

 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

2.  กิจกรรมและวิธีการสอนของอาจารย
ชวยทําใหนักเรียนสามารถคิด
แกปญหาไดโดยสามารถระบุสาเหตุ
ของปญหาและหาทางแกปญหาได
อยางเหมาะสม 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

3.  กิจกรรมและวิธีการสอนของอาจารย
ชวยทําใหนักเรียนสามารถตัดสินใจใน
การเลือกรับ เลือกใช เลือกบริโภค        
ส่ิงตาง ๆ ไดอยางคุมคาและเหมาะสม 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

4.  กิจกรรมและวิธีการสอนของอาจารย
ชวยทําใหนักเรียนมีความเอื้ออาทรตอ
เพ่ือน ครูอาจารย และผูอ่ืน  เชน         
มีน้ําใจ แบงปน ชวยเหลือ เปนตน 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 
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ขอความ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
5.  กิจกรรมและวิธีการสอนของอาจารย

ชวยทําใหนักเรียนมีความสุข มีความ
ภูมิใจในตนเอง และมองโลกในแงดี 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

 

ตอนที่ 2  ใหนักเรียนขีดเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็น ความรูสึกของนักเรียนอยาง
แทจริง 
ขอความ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

6.  นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลง            
ในตวัเองในแตละดานมากนอย
เพียงใด 

     

6.1 การคิดแบบวิจารณญาณ         
(มีเหตุผล ไตรตรอง             
อยางรอบคอบ) 

     

6.2  การคิดแกปญหา      
6.3  ความเอื้ออาทร      
6.4  ความสุข      
6.5  การบริโภคดวยปญญา           

(การตัดสินใจเลือกรับ             
อยางคุมคาและเหมาะสม) 

     

 

ตอนที่ 3  ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ 
7. นักเรียนไดรับประสบการณที่แปลกใหมอยางไรบางจากการเรียนทั้ง 5 วิชานี ้

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
8. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
 

ขอขอบคุณในความรวมมือ 
คณะผูวิจัย 
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