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นอกจากนี้ขอขอบคุณผู้ปกครอง และคณะครูที่ร่วมแสดงความคิดอุปนิสัย การสนทนากลุ่ม 

การประชุมอบรม  การใช้คู่มือและแบบบันทึกการพัฒนาอุปนิสัยของนักเรียนตามแนวทางที่สอดคล้อง
กับการท างานของสมอง ของผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน ต้ังแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้น
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ชื่อเรื่อง        การพัฒนากระบวนการสร้างอุปนิสัยผู้เรียนด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง
โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครูปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  

คณะผู้วิจัย    คณะกรรมการโครงการวิจัยโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  
         

บทคัดย่อ 
 
การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนากระบวนการสร้างอุปนิสัยนักเรียนด้วยแนวทางที่สอดคล้อง
กับการท างานของสมองโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย   2. 
เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครูในการสร้างอุปนิสัยนักเรียนด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับ
การท างานของสมอง   และ 3. เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรที่ส่งผลต่อการสร้างอุปนิสัย
นักเรียนด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง  กลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ประกอบด้วย  ผู้บริหาร 
ครู และบุคลากร ชั้นอนุบาลปีที่ 3 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ชั้น
อนุบาลปีที่ 3 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เครื่องที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 2 ประเภทคือ 1. 
เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นเพ่ือสร้างอุปนิสัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้สอดคล้องกับการท างานของสมอง ได้แก่ 
คู่มือกิจกรรมการพัฒนาอุปนิสัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้สอดคล้องกับการท างานของสมอง และ 2. 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบส ารวจอุปนิสัยนักเรียน แบบสอบถามความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาอุปนิสัยนักเรียน แบบประเมินอุปนิสัยนักเรียน แบบสัมภาษณ์การสร้างอุปนิสัยที่
ต้องการ แนวทางการจัดกิจกรรม และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือหาข้อสรุป
ร่วมกัน ในการพัฒนาอุปนิสัยนักเรียน สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1. ผลการพัฒนากระบวนการสร้างอุปนิสัยนักเรียนด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับการท างานของ
สมอง โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครู มี 5 ขั้นตอนดังนี้  1. ขั้นศึกษาทฤษฎีและหลักการ
ท างานของสมองเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาอุปนิสัย พบว่า หลักการพัฒนาอุปนิสัยที่สอดคล้องกับ
การท างานของสมองมี 7 ข้อดังนี้ 1 ) สร้างความสัมพันธ์ (Build Relationship) 2) รู้ความหมายและ
เป้าหมาย (Search for Meaning and Purpose) 3) เรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย (Learn the 
ways to learn) 4) สร้ างคว ามท้ าทายตน เอง (Challenge Yourself)  5) ลงมือท า (Do it) 6) 
เชื่อมโย งการเรียนรู้ กับชีวิตจริง (Make a Real World Connection) และ7 ) ฝึกฝนและท าซ้ า 
(Practice and Repeat)  2. ขั้นศึกษาอุปนิสัยที่จ าเป็นในการพัฒนาส าหรับนักเรียนในสังคมปัจจุบัน
และอนาคต ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  พบว่า อุปนิสัย
ที่จ าเป็นส าหรับนักเรียนจ าแนกออกเป็น 2 องค์ประกอบ 4 ด้านๆละ 4 อุปนิสัย รวมเป็น 16 อุปนิสัย 
ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 อุปนิสัยที่เป็น                พ้ืนฐานการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย 1 ด้าน คือ 
ด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียน (P.R.C. Character) ประกอบด้วย อุปนิสัยที่ 1 จงรักภักดีต่อแผ่นดิน 
(Loyal Subjects)  อุปนิสัยที่ 2 เป็นพลเมืองดี (Good Citizen) อุปนิสัยที่ 3 ท างานเก่ง  (Skilled 
Workers) อุปนิสัยที่ 4 เป็นคนที่มีคุณธรรม(Upright Men) องค์ประกอบที่ 2 อุปนิสัยที่จ าเป็นเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดี (Necessary Character) ประกอบด้วย 3 ด้าน  ได้แก่ ด้านความส าเร็จ (Success) 
ประกอบด้วย 4 อุปนิสัยคือ  อุปนิสัยที่ 5 คิดก่อนท า (Thinking First) อุปนิสัยที่ 6 ต้ังเป้าหมาย 
(Setting Goals) อุปนิสัยที่7 ก ากับตนเอง (self-Regulation) อุปนิสัยที่ 8 จัดการเวลาของตนเอง 
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(Time Management)  อุปนิสัยด้านตนเอง  (Myself) มี 4 อุปนิสัย ประกอบไปด้วย อุปนิสัยที่ 9 
ตรงต่อเวลา (Being on Time) อุปนิสัยที่ 10 มีระเบียบวินัย/ท าตามกฎ (Disciplinary/Playing by 
the Rules) อุปนิสัยที่ 11 เชื่อม่ันในตนเอง (Self-Confidence) อุปนิสัยที่ 12 ยอมรับในตนเอง 
(Accepting Myself)  และอุปนิสัยด้านที่ 4 ด้านสังคม (Social)  ประกอบด้วย 4 อุปนิสัย ได้แก่
อุปนิสัยที่ 13 ปรับตัวได้ (Resilience) อุปนิสัยที่14 มีภาวะผู้น า/ผู้ตาม (Leadership/followership) 
อุปนิสัยที่15 ใฝ่เรียนรู้  (Seeking Knowledge) และอุปนิสัยที่ 16 รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(Self and Social Responsibility)  3. ขั้นส ารวจสภาพความเป็นจริงอุปนิสัยของนักเรียนและความ
คาดหวังของผู้ปกครองต่ออุปนิสัยแต่ละด้าน พบว่าประเด็นที่ผู้ปกครองเห็นว่าสภาพความเป็นจริงของ
อุปนิสัยที่ มีมากที่สุดคือ  ด้าน มีระเบียบวินั ย/ท าตามกฎ (Disciplinary/Playing by the Rules) 
ส าหรับประเด็นที่ผู้ปกครองมีความคาดหวังต่ออุปนิสัยมากที่สุดคือ ด้านเชื่อม่ันในตนเอง (Self-
Confidence)  4. ขั้นสร้างคู่มือการพัฒนาอุปนิสัยนักเรียนและทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ผลการ
ประเมินนักเรียนในแต่ละอุปนิสัย ของผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมาย ผลการประเมินในแต่ละอุปนิสัยของ
ทุกพฤติกรรมบ่งชี้ พบว่าในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับคุณภาพผ่านต่อการ
ประเมินอุปนิสัยนักเรียนด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับการท างานของสมองโดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  5. ขั้นเผยแพร่และประชุมชี้แจงการใช้ คู่มือและ
แบบบันทึกการพัฒนาอุปนิสัยนักเรียนฯ ทางคณะผู้วิจัยได้เผยแพร่และประชุมชี้แจงการใช้ คู่มือและ
แบบบันทึกการพัฒนาอุปนิสัยนักเรียนตามแนวทางที่สอดคล้องกับการท างานของสมองโดยการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองและครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยฉบับสมบูรณ์ ให้แก่ผู้ปกครองและครูทุก
คนในชั้นอนุบาลปีที่  3 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 3,550 เล่ม หลังจากครูและผู้ปกครองน าไป
พัฒนานักเรียนแล้ว ได้สุ่มตัวอย่างแบบบันทึกกลับคืนมาชั้นละ 3 คน รวม 252 เล่ม ผลการศึกษา
พัฒนาการด้านอุปนิสัยนักเรียนพบว่า นักเรียนมีอุปนิสัยในแต่ละข้อสูงขึ้นกว่าเดิม 

2. ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครูในการสร้างอุปนิสัยนักเรียนด้วยแนวทาง
ที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง  คณะผู้วิจัย มุ่งให้ความรู้ และประสานงานการท ากิจกรรม
ร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและครูในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาอุปนิ สัยนักเ รียนด้วยแนวทา ง             
ที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง การศึกษาการส่วนร่วมของผู้ปกครองและครู โดยการประชุม
สนทนากลุ่ม (Focus Group) เรื่อง แนวทางการพัฒนาอุปนิสั ยนั กเรี ยน ชั้น อนุ บาลปีที่  3  - 
ประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง  ผลการศึกษาความพึงพอใจใน
การสนทนากลุ่มของผู้ปกครองและครู พบว่าความพึงพอใจโดยรวมของผู้ เข้าร่วมการประชุมต่อการ
ประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในครั้งนี้ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.81  และการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดท า คู่มือกิจกรรมพัฒนาอุปนิสัยผู้ เรียนระหว่าง
ผู้ปกครองและครู” พบว่าผู้เข้าร่วมการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดท าคู่มือกิจกรรมพัฒนา
อุปนิสัยผู้ เรียนระหว่างผู้ปกครองและครู” ในครั้งนี้  มีความคิดเห็นในระดับมากถึงมากที่สุด โดยใน
ประเด็นการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและครูในการสร้างกิจกรรม
พัฒนาอุปนิสัยผู้เรียนด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง คิดเป็นร้อยละ 92.4  ส่วนการ
จัดประชุมการใช้ คู่มือฯ การด าเนิน การวิจั ย และการเก็บข้อมูลข องการวิจัย เรื่อง การพัฒนา
กระบวนการสร้างอุปนิสัยผู้เรียนด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง โดยการมีส่วนร่วม
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ของผู้ปกครองและครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  พบว่าผู้ เข้าประชุมความพึงพอใจต่อการ             
จัดประชุมฯ ในครั้งนี้  ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจต่อประเด็นหัวข้อการประชุมฯ               
ในครั้งนี้ มีความน่าสนใจ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.2 และการจัดประชุมเพ่ือสรุปผลการใช้คู่มือฯ 
พัฒนาอุปนิสัยตามโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการสร้างอุปนิสัยผู้ เรียนด้วยแนวทางที่
สอดคล้องกับการท างานของสมอง โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครูโรงเรียนปรินส์-รอยแยลส์
วิทยาลัย กลุ่มเป้าหมายคือผู้ปกครองที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้คู่มือฯ  พบว่าผู้เข้าประชุมมี
ความพึงพอใจต่อการจัดประชุมฯ ในครั้งนี้ ในระดับมากถึงมากที่สุด  โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 94.4 ผลการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรที่ส่งผลต่อการ
สร้างอุปนิสัยนักเรียน ด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง 
 3. ผลการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรที่ส่งผลต่อการสร้างอุปนิสัยนักเรียนด้วยแนวทางที่
สอดคล้องกับการท างานของสมอง  ทางโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยได้พัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กรที่ส่งผลต่อการสร้างอุปนิสัยนักเรียนด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง โดยใช้
หลากหลายวิธี ต้ังแต่โครงสร้างการบริหารจัดให้มีฝ่ายกิจการนักเรียน การบริหารงานระดับชั้นเรียน 
จัดให้มีผู้ประสานงานระดับชั้น การจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนทั้งกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมนอก
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ในวิชาแนวแนะโดยเพ่ิมกิจกรรมการพัฒนาอุปนิสัย  การอบรมและจัด
กิจกรรมหน้าเสาธงทุกเช้าก่อนเข้าเรียนในแต่ละวัน กิจกรรมการสร้างผู้น าในแต่ละระดับชั้น การเข้า
โบสถ์ทุ กเช้าเพ่ือกล่อมเกลาจิตใจนั กเรียนด้วยคริสตจริยธรรม (Chapel) การอบรมสั่งสอนโดย
ยกตัวอย่างการปฏิบัติที่ดีในคาบเรียนวิชาจริยธรรม (Ethics)  การจัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) 
ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาอุปนิสัยที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่องโดยใช้สื่อ
อย่างหลากหลาย  
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Abstract 
 

 This research study aims 1. to develop a program building students’ character on 
brain-based approach with parental and teacher participation. 2.to explore the effects 

of parental and teacher participation, and 3. to study management of the organization 
to increase efficiency. The sample for this study consisted of school administrators, 
teachers and staff, parents and students, Class level started from Kindergarten 3 to 

Grade 6. The instruments of this research were questionnaire, interview, evaluation 
form and the records of focus group discussions. The results of this research were as 

follow: 
1. The results of students’ character building using brain-based approach with 

parental and teacher participation in The Prince Royal’s College had 5 steps as fellow: 

  First, the synthesize of documents found that there were 7 principals of brain-
based approach 1) building relationships, 2) search for meaning and purpose, 3) learn 

the ways to learn, 4) challenge yourself, 5) do it, 6) make a real world connection, 7) 
practice and repeat.  
 Second, to search for desired characters that necessary in the future society 

found that the characters have two elements, 4 sides. Each side had 4 characters total  
16 characters. The first component was basic character, it was P.R.C. character, there 

were 4 character 1) loyal subjects, 2) good citizens, 3) skilled workers, 4) upright 
men. The second element was the set of characters necessary for good quality of life. 
There were 3 sides. The second side side was successful side, there were 4 character, 

5) thinking first, 6) setting goals, 7) self-regulation,  8) time management. The third 
side were Myself, there were 4 character, 9) Being on Time, 10) Disciplinary/Playing 

by the Rules, 11) self-confidence,  12) accepting oneself. The forth side was Social 
side, there was 4 characters 13) resilience, 14) leadership/followership, 15) seeking 
knowledge, and 16) self & social responsibility. 

 Third, the survey of students’ character found that the majority of each 
characters were moderate. the highest character was Disciplinary/Playing by the Rules   

and lowest was Self-Confidence 
 Fourth, creating the P.R.C. Character Development Handbook and pilot-tested 
on a sample group until the parents accepted and feedback the results.  

 Fifth, improved P.R.C. Characters Development Handbook and published 3,550  
copies to all kindergarten3 to Grade 6 students, teachers and parents of the Prince’s 

Royal College. 
 2. The result of parents and teacher participation for character development with 
brain-based approach by focus group found that they were satisfied average mean was 

4.81 The result of the cooperation from parents and teacher was 92.4%. The result of 
the hand book work shop from parents and teacher was 95.2%, and the satisfaction of 

the work shop was 94.4%.   
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 3. The result to develop management that promotes students’ character 

development, The Prince’s Royal College management structure had student affairs 
department. Each class level had the coordinators to develop students’ character.   The 

school organized activities both inside and outside the courses. The school setup 
development character programs. Encourage P.R.C. Character development every 
morning after national anthem, school chapel, ethics, homeroom, and continue publish 

character development in many medias. 
  . 

  
 



ช 
 

 

สารบัญ 

          หน้า 
กิตติกรรมประกาศ ก   
บทคัดย่อภาษาไทย ข 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ จ 
สารบัญ ช 
สารบัญตาราง ฌ 
 
บทท่ี 1   บทน า 1 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 2  
ค าถามเพ่ือการวิจัย 2 
วัตถุประสงค์ของการประเมิน 2 
ขอบเขตของการประเมิน 2  
นิยามศัพท์เฉพาะ 3  
ประโยชน์ที่ได้รับ 4 
 
บทท่ี 2   เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 5 
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง (Brain-Based Learning : BBL) 5 
อุปนิสัย จิตวิทยาเชิงบวก คุณลักษณะที่ดี  และคุณภาพชีวิตทางอารมณ์ และสังคม 15 
กระบวนการเสริมสร้างอุปนิสัยบนหลักการพัฒนาด้านจิตพิสัย ( Affective  Domain)           45 
การพัฒนาจิตพิสัยผู้เรียนโดยบูรณาการหลักการท างานของสมอง 53 
กระบวนการมีส่วนร่วม 55 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 66 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 68 
 
บทท่ี 3   วิธีด าเนินการวิจัย 69 
รูปแบบงานวิจัย 69 
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 70 
เครื่องที่ใช้ในการวิจัย 71 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 72 
การวิเคราะห์ข้อมูล 72 
เกณฑ์ที่ใช้ในการแปลผล 72 
 
 

 



ซ 
 

 

สารบัญ (ต่อ)     
        

                               หน้า 
 
บทท่ี 4   ผลการประเมิน 73 
4.1 ผลการพัฒนากระบวนการสร้างอุปนิสัยนักเรียนด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง 
     โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และครู 73 
4.2 ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครูในการสร้างอุปนิสัยนักเรียนด้วยแนวทางที่ 
     สอดคล้องกับการท างานของสมอง 88 
4.3 ผลการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรที่ส่งผลต่อการสร้างอุปนิสัยนักเรียนด้วยแนวทางที่ 
     สอดคล้องกับการท างานของสมอง 101 
 
บทท่ี 5  สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 106 
สรุปผลการวิจัย 106 
อภิปรายผล 115 
ข้อเสนอแนะ 116 
 
บรรณานุกรม 118 
 
ภาคผนวก 
  คู่มือและแบบฝึกหัดการพัฒนาอุปนิสัยนักเรียนตามแนวทางที่สอดคล้องกับการท างาน 
ของสมองโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย        1-140 
 



ฌ 

 

สารบัญตาราง 
ตาราง                          หน้า 
 

1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพและความคาดหวังของผู้ปกครองต่อ 
อุปนิสัยนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3  77 

2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพและความคาดหวังของผู้ปกครองต่อ 
  อุปนิสัยนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-3   78 

3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพและความคาดหวังของผู้ปกครองต่อ 
  อุปนิสัยนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 -6   79 

4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินอุปนิสัยนักเรียน  
ของผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมายจ านวน 88 คน ในแต่ละอุปนิสัยของทุกพฤติกรรมบ่งชี้  81 

5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการสนทนากลุ่มของ 
ผู้ปกครองและครู ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3  จ านวน 16 คน 89 

6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการสนทนากลุ่มของ 
  ผู้ปกครองและครู ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  จ านวน 15 คน 90 

7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการสนทนากลุ่มของ 
  ผู้ปกครองและครู ชั้นอนุบาลปีที่ 4 - 6  จ านวน 23 คน    91 

8 ความถี่และร้อยละของผู้เข้าอบรมเรื่อง “การสร้างอุปนิสัยผู้เรียนด้วยแนวทางที่ 
สอดคล้องกับการท างานของสมอง” จ าแนกตามสถานภาพ 92 

9 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมฯ 92 
10 ความถี่และร้อยละของผู้เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดท าคู่มือกิจกรรม 

พัฒนาอุปนิสัยผู้เรียนระหว่างผู้ปกครองและครู” จ าแนกตามสถานภาพ   95 
11  ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดท าคู่มือกิจกรรมพัฒนา    

อุปนิสัยผู้เรียนระหว่างผู้ปกครองและครู”   95 
12 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าประชุมการใช้ คู่มือฯ การด าเนินการวิจัย และ 

การเก็บข้อมูลของการวิจัย  97 
13        ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการจัดประชุมเพ่ือสรุปผลการใช้คู่มือฯ 

 พัฒนาอุปนิสัยตามโครงการวิจัย 100 
    
 



บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ พัฒนาอย่างรวดเร็วท าให้ นักจิตวิทยา       
นักการศึกษาและนักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาค้นคว้าและทดลอง จนกระทั่งได้ความรู้เก่ียวกับการ
เรียนรู้ที่ ซับซ้อนมากขึ้นจนสามารถอธิบายสิ่ งที่ เรามองเห็ นไม่ชัดหรือมองไม่เห็น  ลักษณะและ
กระบวนการท างานของสมอง กระบวนการคิด การเกิดเจตคติ  ค่านิยม ฯลฯ (ทิศนา แขมมณีและ
คณะ, 2545 :2)  การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง (Brain based 
learning : BBL) เป็นหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนรู้ตา มแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
สมอง คือ การน าองค์ความรู้ เรื่อ งสมองและธรรมชาติการ เรียนรู้ของสมองมาใช้ในการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ ทั้งในด้านการจัดกิจกรรม การเสริมสร้างประสบการณ์ ตลอดจนการจัดสื่ออุปกรณ์  
สภาพแวดล้อมและกระบวนการอ่ืนๆร่วมกัน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนเข้าใจ เกิดการเรียนรู้
อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและคงทนในความทรงจ า สามารถน าสิ่งที่ เรียนรู้มาใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสม ซ่ึงถือเป็นการสร้างศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของมนุษย์      
 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นโรงเรียนน าร่องในโครงการวิจัย
ของสถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้   โดยได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบยึด
หลักการท างานของสมองเป็นฐาน มาต้ังแต่ปีการศึกษา 2548 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว 
จากการด าเนิน การจัดการเรียนการสอนดังกล่าวของโรงเรียน ในช่ว งที่ผ่านมาท าให้เกิดกา ร
เปลี่ยนแปลงทั้งในด้าน คุณลักษณะของผู้ เรียน  พฤติกรรมการสอนของครู การบริห ารจัดการ 
นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมุ่งจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ที่ มุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพใน
การศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ  มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ มีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต จากผลงานวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกา (อ้างในเว็บไซต์ http:// 
LearningAndTheBrain.com) พบว่า สมองมีความสัมพันธ์กับอุปนิสัยของนักเรียน เช่น การควบคุม
ตนเอง ความเอาใจใส่ ทักษะทางอารมณ์ และการใช้กระบวนการฝึกอบรมทักษะต่างๆ ทางจิตวิทยา 
ส่งผลให้นักเรียนประสบกับความส าเร็จทั้งทางวิชาการและการใช้ชีวิต อีกทั้งจากการวิจัยของ สราวดี 
เพ็งศรีโคตร (2554) นิติธร ปิลวาสน์ (2557) และในงานวิจัยอีกหลายเรื่องพบว่าปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาอุปนิสัยของนักเรียนคือผู้ปกครอง ทั้งนี้ความคาดหวังของผู้ปกครองที่ส่งนักเรียนมา
โรงเรียนคือมุ่งให้โรงเรียนจัดการศึกษาควบคู่กับการให้การอบรมเลี้ยงดูเด็ก ให้มีพัฒนาการแบบองค์
รวมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นไปตามวัยอย่างเต็มศักยภาพ  

ดังนั้นทางโรงเรียนจึงต้องการพัฒนากระบวนการสร้างอุปนิสัยนักเรียนด้วยแนวทาง
ที่สอดคล้ อง กับ กา รท างา นของสมอง โดยการ มีส่ วน ร่วมของผู้ ปกครอง และครู เพ่ือน าผล
การศึกษามาใช้ในการวางแผน พัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาอุปนิ สัย
นักเรียนให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ ต้องการ ประกอบกับปัจจุบันได้มีการขยาย
เครือข่ายการจัดการเรียนการสอนทีย่ึดหลักการท างานของสมองเป็นฐาน ไปยังโรงเรียนในสังกัด
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อ่ืนอย่างกว้างขวาง ในฐานะที่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเป็นโรงเรียนในโคร งการน าร่อง
มาก่อน จึงเห็นความส าคัญในศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาอุปนิสั ยของนักเรียน ที่สอดคล้ องกับการท างา นของสมองให้มีประสิทธิภ าพมากยิ่งขึ้ น 
ตลอดจนการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยดังกล่าว ให้กับโรงเรียนเครือข่าย  สถานศึกษา
อ่ืน ๆ และสาธารณชนต่อไป 

 
2. ค ำถำมเพ่ือกำรวิจัย 

2.1. กระบวนการสร้างอุปนิสัยนักเรียนด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับการท างานของสมองโดย
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครู เป็นอย่างไร 

2.2. บทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองที่บ้านและครูที่โรงเรียนในการพัฒนาอุปนิสัย
นักเรียนด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับการท างานของสมองเป็นอย่างไร 

2.3. การบริหารจัดการองค์กรที่ส่งผลต่อการสร้างอุปนิสัยนักเรียนด้วยแนวทางที่สอดคล้อง
กับการท างานของสมอง มีวิธีด าเนินการอย่างไรบ้าง  

 
3. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

3.1. เพ่ือพัฒนากระบวนการสร้างอุปนิสัยนักเรียนด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับการท างานของ
สมองโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และครู 

3.2. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครูในการสร้างอุปนิสัยนัก เรียนด้วยแนวทางที่
สอดคล้องกับการท างานของสมอง 

3.3. เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรที่ส่งผลต่อการสร้างอุปนิสัยนักเรียนด้วยแนวทางที่
สอดคล้องกับการท างานของสมอง 

 
4. ขอบเขตกำรวิจัย 
 ขอบเขตของการวิจัย ประกอบด้วย  

4.1.ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ  
4.1.1. หลักการท างานของสมองเพ่ือพัฒนาอุปนิสัยนักเรียน (Brain-Based Learning : 

BBL) 
4.1.2. อุปนิสัยที่เป็นอัตลักษณ์และจ าเป็นในปัจจุบันและอนาคตเพ่ือชีวิตที่ ดี 
4.1.3. กิจกรรมพัฒนาอุปนิสัยโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครูจ าแนกตาม

ระดับการศึกษา 
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4.2.ขอบเขตด้ำนประชำกร   
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ประกอบด้วยครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน 

โรงเรียนปริน ส์รอยแยลส์วิทย าลัย ชั้น อนุ บาลปี ที่ 3 ถึงชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 6 ปีการ ศึกษา                   
2558-2561  
 
5. ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะ 

 
อุปนิสัย (Character) หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติหรือการแสดงออกด้วยความเคยชิน 

ประเมินคุณลักษณะดังกล่าวได้จากการสังเกต และสามารถปลูกฝังได้  
 
กำรพัฒนำกระบวนกำรสร้ำงอุปนิสัยนักเรียน หมายถึง ขั้นตอนที่ผู้วิจัยใช้ในการศึกษา

เพ่ือพัฒนาอุปนิสัยนักเรียน ต้ังแต่การศึกษาทฤษฎี อุปนิสัยที่จ าเป็นในสังคมปัจจุบัน การสร้าง
คู่มือเพ่ือพัฒนานักเรียน และการประเมินอุปนิสัยนักเรียน   

 
กระบวนกำรสร้ำงอุปนิสัยนักเรียน หมายถึง ขั้นตอนที่นักเรียน ผู้ปกครอง และครู ใช้ใน

การพัฒนาอุปนิสัยของนักเรียน  สอดคล้องกับหลักการพัฒนาด้านจิตพิสัย(Affective Domain) 
ของบลูม  รายละเอียดอยู่ในคู่มือการพัฒนาอุปนิสัย แต่ละอุปนิสัยประกอบด้วย  

1. ขั้น การให้ความรู้ เพ่ือให้นักเรียนรับรู้  เห็นคุณค่า ประกอบด้วย นิยาม หลักการ แนว
ปฏิบัติ ข้อคิด ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

2. ขั้น การฝึกปฏิ บัติ เพ่ือ ให้นั กเรียน  ตอบสนอง และปฏิ บัติ ประกอบด้วย  ตัวอย่ าง
วิธีการ และกิจกรรมพัฒนาอุปนิสัยจ าแนกตามระดับการศึกษา(ทั้งที่ โรงเรียนและบ้าน) ใบงาน
ส าหรับผู้ปกครองช่วยฝึกนักเรียน กิจกรรมในการพัฒนา  แนวปฏิบัติที่ ดี บันทึกเพ่ิมเติม ในแต่ละ
อุปนิสัย  

3. ขั้น ประเมินผล เพ่ือให้นัก เรียนตนเอง ครู พ่อแม่/ผู้ปกครอง หรือ เพ่ือน ประเมิน
นักเรียนว่า มีอุปนิสัยที่ ต้องการพัฒนามีคุณภาพอยู่ในระดับใด ถ้าคุณภาพนักเรียนยังไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ าเป็นต้องฝึกปฏิบัติซ้ า ๆ จนกว่าคุณภาพอยู่ในระดับ ดี หรือดีเยี่ยม  
  

แน วทำงท่ี สอดคล้อง กับกำรท ำ ง ำนข องสม อง (Brain-based Learning : BBL) 
หมายถึง การน าองค์ความรู้เรื่องสมอง และธรรมชาติการเรียนรู้ของสมอง มาใช้ในการออกแบบ
กระบวนการพัฒนาอุปนิสัย ทั้งในด้านการจัดกิจกรรม การเสริมสร้างประสบการณ์ ตลอดจนการ
จัดสิ่งแวดล้อม และกระบวนการอ่ืน ๆ 
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กำรพัฒนำด้ำนจิตพิสัยของบลูม (Affective Domain, Bloom:1956) มี 5 ขั้นตอนคือ 
1. ขั้น รับรู้ (Receiving) 
2. ขั้น ตอบสนอง (Responding) 
3. ขั้น เห็นคุณค่า (Valuing) 
4. ขั้น จัดระบบ (Organization) เป็นการยอมรับและน าไปปฏิบัติด้วยตนเอง 
5. ขั้น ปฏิบัติเป็นอุปนิสัย (Characterization) 

 
กำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครู  หมายถึง การท างานร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง

และครู ในการพัฒนาอุปนิ สัยนั กเรียน  โดยเริ่มจา กการร่วมคิด การร่ วมวางแผน  กา รร่วม
ด าเนินงาน ปฏิบัติงานร่วมมือกันแก้ปัญหา ให้ข้อมูลในการพัฒนา ตลอดจนความร่วมมือในการ
เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสร้างอุปนิสัยนักเรียนด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง 

 
กำรบ ริหำรจัดกำรองค์กร ท่ี ส่ง ผลต่อกำรสร้ ำง อุปนิ สัย นัก เรี ยน  หมา ยถึ ง กา ร

ด าเนินงานของโรงเรียนที่ส่งผลให้นักเรียนเกิดอุปนิสัยตามที่คาดหวัง และอาศัยความร่วมมือของ
ครูในการจัดการเรียนรู้  กิจกรรมในหลักสูตรและเสริมหลักสูตรที่ โรงเรียน และผู้ปกครองในการ
จัดกิจกรรมที่บ้าน  
 
6. ประโยชน์ท่ีได้รับ 

6.1. ท าให้ทราบหลักการพัฒนาอุปนิสัยนักเรียนด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับการท างานของ
สมอง และอุปนิสัยที่จ าเป็นต้องมีของนักเรียนในสังคมปัจจุบัน 

6.2. ท าให้ได้คู่มือในการพัฒนาอุปนิสัยนักเรียนและกระบวนการสร้างอุปนิสัยผู้เรียนด้วย
แนวทางทีส่อดคล้องกับการท างานของสมอง ในแต่ละอุปนิสัย 

6.3. นักเรียนได้รับการพัฒนาอุปนิสัยที่จ าเป็นเพ่ือให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

6.4. มีการสร้างความร่วมมือระหว่างครูผู้สอนและผู้ปกครองในการพัฒนาอุปนิสัยนักเรียน
ร่วมกัน 

6.5. โรงเรียนก าหนดนโยบายด้านการพัฒนาอุปนิสัยนักเรียนท าให้การบริหารจัดการองค์กร
เพ่ือพัฒนาอุปนิสัยผู้ เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการสร้างอุปนิสัยผู้ เรียนด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับการ
ท างานของสมองโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครู   คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 

1. การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง (Brain-Based Learning : BBL) 
1.1. ความหมายและความส าคัญของหลักการท างานของสมองเป็นฐาน 
1.2. ปัจจัยส่งเสริม/ขัดขวางการเรียนรู้ของสมอง 

2. อุปนิสัย จิตวิทยาเชิงบวก คุณลักษณะที่ดี  และคุณภาพชีวิตทางอารมณ์ และสังคม 
2.1. ความหมาย และทฤษฎีของอุปนิสัย 
2.2. ความหมาย และทฤษฎีจิตวิทยาเชิงบวก 
2.3. ความหมาย และทฤษฎีคุณลักษณะที่ดี   
2.4. ทฤษฎีคุณภาพชีวิตทางอารมณ์ และสังคม 

3. กระบวนการเสริมสร้างอุปนิสัยบนหลักการพัฒนาด้านจิตพิสัย ( Affective  Domain) 
3.1. หลักการพัฒนาด้านจิตพิสัย ( Affective  Domain) 
3.2. การเสริมสร้างอุปนิสัยตามวัย 

4. การพัฒนาจิตพิสัยผู้เรียนโดยบูรณาการหลักการท างานของสมอง 
5. กระบวนการมีส่วนร่วม 

5.1. ความหมาย และประเภทการมีส่วนร่วม 
5.2. ขั้ น ต อน ก า ร พัฒ น า ก า ร มีส่ วน ร่ ว มห ลั ก ส า คั ญ ขอ งก า ร มี ส่ ว น ร่ วม ใน

กระบวนการพัฒนา 
5.3. บทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครูในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

 6. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  7. กรอบแนวคิดในการวิจัย  
   รายละเอียดแต่ละหัวข้อ มีดังนี้  
 
1. การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการท างานของสมอง (Brain-Based Learning : BBL) 

1.1.  ความหมายและความส าคัญของหลักการท างานของสมองเป็นฐาน 

 จากสภาพสังคมในปัจจุบันที่มักมีข่าวเก่ียวกับเด็กและเยาวชนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้าน
พฤติกรรม ด้านการเรียนรู้ในทางที่ไม่ดีนัก หรือมักจะมีเสียวบ่นจากพ่อแม่ผู้ปกครอง หรือครู เช่น
“ท าไมลูกไม่ชอบเรียนหนังสือ ชอบเล่นเกม ดูทีวี” “ท าไมเด็กวัยรุ่นตีกัน รวมกลุ่มไปศูนย์การค้า 
เที่ยวกลางคืน” “ท าไมในหลายประเทศมีความรุนแรงรบราฆ่าฟันกันมาก” ท าไม ... ท าไม .... 
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ค าถามเหล่านี้คงมีอยู่ในใจพวกเราทุกคน หากวิเคราะห์สาวกันไปถึงที่มาที่ไปของปัญหาแล้ว 
อาจจะสรุปได้ว่า ต้นตอของปัญหาก็คือ ความบิดเบี้ยวของการพัฒนาสมองมนุษย์  ไม่น่าเชื่อว่า 
อวัยวะขนาดประมาณเท่ากับก าปั้น 2 ข้างของเราประกบกัน จะก่อให้เกิดเรื่องราวต่าง ๆ ทั้งทาง
สร้างสรรค์ และ ท าลาย ได้มากขนาดนี้ เพราะฉะนั้น เราควรมาท าความรู้จักอวัยวะที่ส าคัญที่สุด
ของมนุษย์กัน 
  “สมอง” เป็นอวัยวะส าคัญที่มนุษย์ต้องใช้ในการเรียนรู้ และแสดงถึงพัฒนาการอันซับซ้อน
ของวิวัฒนาการของสัตว์โลกนับมาล้านปี ต้ังแต่ยุคแรกเริ่มซ่ึงมีเพียงเซลล์สิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ค่อย ๆ 
ก้าวหน้ามาถึงยุคสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และ สุดท้ายของวิวัฒนาการของธรรมชาติ
ที่ถือว่าซับซ้อนที่สุด        คือ“มนุษย์” สมองจะปรากฏเป็นอัจฉริยภาพและความสามารถของ
มนุษย์ที่จะเข้าไปท าความเข้าใจกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติ และน ามาประยุกต์ใช้ผลิตสินค้า 
เทคโนโลยี หรือแม้แต่ท าความเข้าใจจิตใจอันสลับซับซ้อนของตน เซลล์สมองจะถูกสร้างขึ้นอย่าง
มากมาย ต้ังแต่ทารกอยู่ในครรภ์มารดา 3-6 เดือนแรก จนถึง 1 เดือนก่อนคลอด สมองบางส่วนที่
ไม่จ าเป็นจะถูกท าลายไป เรียกกระบวนการนี้ว่า พรูนนิ่ง (Pruning) กระบวนการเช่นนี้จะเกิดขึ้น
อีกในช่วงเด็กเล็ก และอีกครั้งหนึ่งซ่ึงส าคัญมากคือช่วงวัยรุ่น หากไม่เกิดการบาดเจ็บใดใด เซลล์
สมองจะเกิดการเชื่อมโยงกันอย่างมากมาย กลายเป็นเครื่องจักรอันทรงประสิทธิภาพที่สุดของ
มนุษย์เรา หลักการพัฒนาของเซลล์สมองที่ส าคัญ คือ ต้นทุนที่ได้จากบรรพบุรุษหรือพันธุกรรม  
และการฝึกฝนหรือการใช้ประโยชน์ ยิ่งใช้มากก็ยิ่งเข้มแข็ง แข็งแรง มีประสิทธิภาพ ส่วนไหนที่
ไม่ได้ใช้ก็ตายไป ในช่วงวัยรุ่น การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายก็มีผลต่อการพัฒนาของ
สมอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ควบคุมอารมณ์และความต่ืนตัวความต่ืนเต้น คือส่วนลิมบิค ซิส
เต็ม (limbic system)  
  ความหมายและความส าคัญของหลักการท างานของสมองเป็นฐาน ได้มีผู้ให้ความหมาย
ดังนี้ สถาบันวิทยาการเรียนรู้.  (2550 ,หน้า 2 ) คือการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการ
ของสมองแต่ละช่วงวั ย เป็ นการน าองค์ความรู้ เรื่องสมองมา ใช้ เป็ นฐาน ในการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้  โดยมีที่มาจากศาสตร์การเรียนรู้ 2 สาขาคือ  ความรู้ทางประสาทวิทยา 
(Neurosciences)  ซ่ึงอธิบายที่มาของความคิดและจิตใจของมนุษย์ โดยเฉพาะในด้านที่เชื่อมโยง
สัมพันธ์กับทักษะการเรียนรู้ อันได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้  ความจ า ความเข้าใจ และ
ความช านาญ โดยผ่านทฤษฎีว่าด้วยการท างานของสมองเป็นส าคัญ  และแนวคิด ทฤษฎีการ
เรี ยน รู้  (Learning Theories) ต่ างๆ ที่ อธิ บา ยเก่ี ยว กับการเรี ยน รู้ข องสมองมนุษย์ และ
กระบวนการเรียนรู้ เกิดขึ้นและมีพัฒนาการนั้นมาจากการบูรณาการองค์ความรู้ทั้ง 2 สาขาเข้า
ด้วยกันท าให้กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้ังอยู่บนฐานของการพิจารณาว่าปัจจัยใดบ้างที่จะท าให้
สมองมีการเปลี่ยนแปลง สมองมีปฏิกิริยาตอบรับต่อการเรียนการสอนแบบใด และอย่างไร ซ่ึ ง
ทั้งหมดนี้น าไปสู่การจัดกิจกรรมระหว่างผู้สอนกับผู้ เรียน การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
และที่ส า คัญคือการออกแบบและใช้เครื่องมือเพ่ือการเรียนรู้ ต่างๆ โดยเน้นว่าต้องท าให้ผู้เรียน
สนใจ เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ และการจดจ าตามมา และน าไปสู่ความสามารถในการใช้เหตุผล 
เข้าใจความเชื่อมโยงสัมพันธ์ในทุกมิติของชีวิต นอกจากนี้ได้มีผู้ให้ความหมายว่า Brain  Based  
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Learning  หมายถึง  การเรียนรู้  ที่ใช้โครงสร้างและหน้าที่ของสมองเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
โดยไม่สกัดก้ันการท างานของสมอง แต่เป็นการส่งเสริมให้สมองได้ปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์ ที่สุด  
ภายใต้แนวคิดที่ว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ ทุกคนมีสมองพร้อมที่จะท าเรียนรู้มาต้ังแต่ก าเนิด   

 หลักการท างานของสมอง 12 ประการ 
  สมองจะพัฒนาเต็มตามศักยภาพภาพก็ต่อเม่ือผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่
เข้าใจสมอง ด้วยแนวคิดที่เข้าใจการท างานของสมองว่าสมองของแต่ละคนสามารถเรียนรู้ได้เท่า
ทันกันแต่จะใช้เวลาต่างกัน ทุกสมองเรียนรู้ได้ สมองมีระยะพัฒนาการต่างๆกันในแต่ละวัยตาม
ระยะพัฒนาการ เพราะฉะนั้นการเรียนการสอนต้องสอดคล้องกับการท างานของสมองระยะนั้น 
สมองจะพัฒนาเต็มตามศักยภาพภาพก็ต่อเม่ือผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่เข้าใจสมอง 
ด้วยแนวคิดที่เข้าใจการท างานของสมองว่าสมองของแต่ละคนสามารถเรียนรู้ได้เท่าทันกันแต่จะ
ใช้เวลาต่างกัน ทุกสมองเรียนรู้ได้  สมองมีระยะพัฒนาการต่างๆกัน ในแต่ละวัยตามระยะ
พัฒนาการ เพราะฉะนั้นการเรียนการสอนต้องสอดคล้องกับการท างานของสมองระยะนั้น สมอง
มีหลักการหลักการท างานอยู่ 12 ประการดังนี้ 

1. สมองเป็นองค์รวมของส่วนประกอบที่ท างานต่างๆ หลายส่วน มีความซับซ้อน มีการ
ปรับตัว แต่ละส่วนมีหน้าที่ ต่างกันและทุกส่วนท างานประสานกัน   เช่น สมองส่วน
มองเห็นซ่ึงอยู่ส่วนหลัง แยกเป็น 30 ต าแหน่ง (เห็นหน้า สี ฯลฯ) การพัฒนาตัวเองให้มี
ประสิทธิภาพ   

1.1. สมองหาหนทางอยู่รอดและป้องกันตนเองตลอดชีวิต เด็กฟังครูแล้วหลับ กลไก
ปกป้องตน เองของสมอง ไม่ให้หลั่งโซโรโทนินมากไปกว่านี้  ยิ่งหลั่ง ยิ่งปวดหั ว 
ออกซิเจนไม่พอ ครูอาจบอกว่าอนาคตสอบตกไม่ใช่เรื่องของสมอง เป็นเรื่องของ
สังคมนี่คือสมองต้องการอยู่รอด ครูควรเข้าใจว่าเด็กไม่ได้คิดเหมือนเรา 

1.2. สมองเติบ โตและปรั บ ตัวตา มสิ่ งแ วดล้ อม  สิ่ง แวดล้อมโง่ สมองก็ โง่ ไอ .คิว 
เปลี่ยนแปลงได้จากสภาพแวดล้อม (มีบางสมองที่อาจยกเว้นในเรื่องนี้  แต่น้อยมาก 
อย่างคนไอ.คิวสูง เกิดมาปุ๊บบวกเลขได้เอง สมองเติบโตเอง อันนี้ เป็นเรื่องผิดปกติ) 
เด็กเกิดมาไอ.คิว สูง แต่อยู่กับพ่อแม่ที่ไม่ได้ดูแล อาจจะลดลง แต่เด็กไอ.คิว กลางๆ 
ดูแลดี ท าให้ไอ.คิวสูงขึ้นได้ แต่จะไม่สูงกว่า ๑๗๐ เพราะเกินโครงสร้าง  

1.3. สิ่งกระทบเพียงเล็กน้อยบางอย่าง อาจก่อให้เกิดผลที่คาดไม่ถึงทั้งด้านบวกและด้าน
ลบ สมองบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เชิงกายภาพ ผลกระทบเชิงอารมณ์ ครูพ่อแม่จะรู้
ไหมว่า อะไรส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของเด็ก จึงต้องเปิดใจให้กว้าง เปิดโอกาสให้
เด็ก ถ้าใจแคบคิดไปตามหลักของตัวเองอย่างเดียว เป็นนักการศึกษาควรเก็บข้อมูล
ว่ามันดีจริงหรือไม่ เพราะการออกแบบนั้นอาจมีผลกระทบโดยตรงต่อสมองเด็ก  

1.4. สมองมีความยึดหยุ่นตัวสูง สามารถที่จะดูดซับรับสิ่งต่างๆจากสิ่งแวดล้อมได้มากโดย
ที่ไม่มีผลกระทบใดๆเกิดขึ้นกับตัวสมองเลย 
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2. การเติบโตเปลี่ยนแปลงของสมอง ขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม  

 สมองจะถอดแบบหรือเรียนรู้จากสังคมที่แวดล้อมเขาอยู่  ถ้าสิ่งแวดล้อมพร้อม 
หลากหลาย โครงสร้างความรู้ที่ เกิดขึ้นในสมองก็จะสมบูรณ์ ถ้าสิ่งแวดล้อมมีปัญหา โอกาสที่
สมองจะเติบโตอย่างมีปัญหาจะมีสูง สมองจะถอดแบบหรือเรียนจากสังคมที่แวดล้อมมันอยู่ 
ถ้าสิ่งแวดล้อมพร้อมสะพรั่งหลากหลาย โดยสร้างความรู้ที่จะเกิดขึ้นในสมองก็จะสมบูรณ์ ถ้า
สิ่งแวดล้อมมีปัญหา โอกาสที่สมองจะเติบโตอย่างมีปัญหาจะมีสูง 
 
3. สมองเรียนรู้โดยการค้นหาความหมาย  

 การค้นหาความหมายเป็นแรงขับของสัญชาตญาณเพ่ือการอยู่รอด(survival) อย่าง
หนึ่ง สมองจะยอมรับ ให้ความสนใจต่อสิ่งที่ มันเห็นว่ามีความหมายส าหรับมัน ความหมาย
ของข้อมูลจึงเป็นสิ่งจูงใจที่ส าคัญในการเรียนรู้  สมองจะยอมรับ ให้ความสนใจต่อสิ่งที่ มันเห็น
ว่ามีความหมายส าหรับมัน   ความหมาย หมายถึง สิ่งที่จูงใจให้สมองรู้สึกว่าควรจะต้องท า 
ไม่ใช่รางวัล ความหมายเป็นสิ่งจูงใจที่ส าคัญในการเรียนรู้ ความหมาย ขับเคลื่อนน าทางการ
เติบโตของสมอง ความหมายแท้ สมองเชื่อมโยงจุดสองจุดได้อย่างเข้าใจ ความหมายเทียม 
ต้ังใจเรียนจะได้รางวัล รางวัลอาจเป็นแรงจูงใจบ้าง แต่ไม่ใช่ความหมายแท้เซลล์เชื่อมโยง
ไม่ได้ หรือ เชื่อมโยงยาก สมองจะรู้สึกว่าไม่มีความหมาย ล้า ไม่อยากท าต่อ 
 
4. สมองเรียนรู้ความหมาย โดยการค้นหากระบวนแห่งแบบ หรือลักษณะแห่งความสัมพันธ์ 

(Patterning)  

 ที่มาของความหมายของสิ่งต่างๆ โดยพ้ืนฐานก็คือ ความเหมือนกัน และความ
แตกต่าง ความสามารถของสมองในการแยกความเหมือนออกจากความแตกต่าง และจัดกลุ่ม
เข้าพวกเสียใหม่ ท าให้สิ่งต่างๆ ถูกให้ความหมายโดยสัมพันธ์กับสิ่งอ่ืนๆเป็นทฤษฎีที่ใหญ่ที่สุด
ส าคัญที่สุดของการเรียนรู้ของมนุษย์สมองจะค้นหาตลอดเวลา )การเรียนรู้ของสมอง จับ 
pattern ของทุกสิ่งทุกอย่างมาไว้ ไม่ได้จับตัวเนื้อแต่ละอัน แต่ถอดpatternออกมา  
 
5. อารมณ์ (emotion) มีบทบาทสูงต่อการวิเคราะห์กระบวนแบบ (pattern)  

 การเรียนรู้จะมีประสิทธิผลสูงถ้าสามารถจัดการกับอารมณ์ได้ เราสามารถใช้
ศักยภาพของอารมณ์เสริมการเรียนรู้ได้โดยผ่านความมุ่งม่ัน ความสนใจ ต้องการเข้าใจการจะ
ท าให้สมองของเด็กเปิดออกสามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ต้องเข้าใจธรรมชาติของสมองส่วน "ลิ
มบิก" (Limbic system) ซ่ึงเป็นสมองที่ควบคุมด้านอารมณ์ และเป็นสมองส่วนที่ใช้มากใน
วัยเด็ก ถ้าเด็กได้รับวาจาที่สร้างสรรค์ สัมผัสอบอุ่น สมองลิมปิกเขาจะเปิด แต่ถ้าเด็กถูกขู่เข็ญ 
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ต าหนิ ท าโทษ เครียด สมองจะปิดทันที ถ้าผู้ปกครองไม่เข้าใจ ท าให้สมองเด็กปิดอยู่เรื่อย ก็
จะเป็นผลร้ายกับพัฒนาการของเด็กในอนาคต 
 
6. สมองรับรู้จากสื่อสัมผัสทั้งหมด และสร้างความเข้าใจขึ้น ทั้งในส่วนย่อย (part) และต่อ

องค์รวม (whole) ของสิ่งที่ประจักษ์ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นพร้อมกัน  

  สิ่งที่ เกิดขึ้นในสมองเป็นการรับรู้ที่ ซับซ้อน เป็นการรับรู้และเข้าใจภาพทั้งหมด
โดยรวม ของสิ่งที่อยู่ในการรับรู้นั้น พร้อมๆกันนั้นก็สามารถรับรู้ถึงส่วนย่อยๆ ที่ประกอบขึ้น
เป็นสิ่งที่รับรู้นั้น 
 
7. การเรียนรู้เกิดขึ้นทั้งต่อสิ่งที่สมองสนใจอยู่ และสิ่งที่บังเอิญรับรู้ไปพร้อมๆ กัน  

 สมองอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่หลากหลาย ทุกข้อมูลที่เข้ามาสู่สมองจะเกิด
การประมวลผลหรือการสร้างวงจรการเรียนรู้  วงจรประสบการณ์ สมองไม่ได้รู้เฉพาะสิ่งที่
ต้ังใจรู้เท่านั้น 
 
8. กระบวนการเรียนรู้ เกิดขึ้นในสมอง ทั้งเม่ือรู้ตัวอยู่ว่าก าลังเรียน และด าเนินไปในระดับ

ใต้ความส านึกรู้ (โดยไม่รู้ตัว) (sub conscious)  

  สมองท างานตลอดเวลา การรู้การเข้าใจนั้นเกิดขึ้นเอง ความเชื่อมโยงในสิ่งที่สัมผัส
รับรู้ทั้งหลายเป็นกระบวนการที่เกิดโดยอัตโนมัติอยู่ในสมอง โดยที่เราไม่อาจสั่งให้สมองเข้าใจ
หรือไม่เข้าใจอะไรได้เสมอไป 
 
9. สมองมีระบบในการสร้างความจ าอย่างน้อยสองระบบ  

 ระบบแรกเป็นความจ าที่เกิดขึ้นทุกขณะในการด าเนินชีวิต ระบบที่สองเป็นความจ าที่
เก่ียวข้องกับความหมายเนื้อหาค าอธิบายที่เป็นทางการ สิ่งที่สมองจะจ าได้ มักเป็นเรื่องเก่ียว
โยงกันหลายสิ่ง คือ มีเรื่องราวของสิ่งนั้นประกอบด้วย และเป็นเรื่องราวท่ีมีอารมณ์ ความจ า
เรื่องนั้นจะดีมาก 
 
10. สมองเรียนรู้ โดยการพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้สิ่งใหม่ จะเกิดพัฒนาขึ้นบนพ้ืนฐานการ

เรียนรู้เดิม และการเรียนรู้ในสิ่งที่ซับซ้อน ย่อมอาศัยความเข้าใจขั้นพ้ืนฐานที่เคยรู้มาก่อน 
 

11. ความท้าทายเป็นแรงหนุนการเรียนรู้  ส่วนการคุกคามขู่เข็ญซ่ึงท าให้หมดแรง รู้สึกหมด
หนทาง ช่วยเหลืออะไรไม่ได้ จะขัดขวางการเรียนรู้  

 การใช้ท่าทีกระตุ้นเร่งเร้าจนเกินเลยหรือการปล่อยปละละเลยทิ้งเด็กไว้ เป็นสิ่งที่ควร
งดเว้น แต่การให้การช่วยเหลือให้ก าลังใจในกระบวนการเรียนรู้  จะช่วยให้เด็กเกิดความ
เชื่อม่ันในตนเอง 
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12. สมองแต่ละสมอง ไม่มีสมองไหนเหมือนกัน  

 การเรียนรู้ของเด็กคนหนึ่ง ไม่เหมือนและไม่เท่ากันกับการเรียนรู้ของคนอ่ืนๆ การ
สอนวิธีเดียวกันไม่ใช่ได้ผลเสมอไปส าหรับเด็กทุกคน จึงต้องสนใจวิธีการเรียนรู้ และลักษณะ
ของเด็กเป็นรายบุคคล สมองที่เรียนรู้ด้วยภาพ การมอง การฟัง การเคลื่อนไหว ลงมือท า ซ่ึง
แต่ละสมองมักมีความถนัดในการเรียนรู้ที่ผสมผสานกันอยู่ แต่จะมีสัดส่วนที่เด่นต่างกันไป 
การสอนวิธีเดียวกัน ไม่ได้ผลเสมอไปส าหรับเด็กทุกคน จึงต้องออกแบบการเรียนรู้หลายๆ ชุด 
ส าหรับเด็กที่แตกต่าง  มนุษย์มักมีส่วนผสมการเรียนรู้ประเภทต่างๆ เสมอ  
 สรุปได้ว่า Brain-based Learning :BBL เป็นศาสตร์แห่งการเรียนรู้แบบธรรมชาติ 
ที่สอดคล้องกับพัฒนาการด้านโครงสร้างและการท างานของสมองเด็กเรียนรู้ขณะที่มีความสุข
สมองเปิดท างานพร้อมที่รับองค์ความรู้ทุกอย่าง อย่างเต็มที่และเต็มศักยภาพ สมองอยู่ใน
ภาวะ หรืออารมณ์ที่อยากรู้อยากเรียน จากหลักการนี้จึง น า องค์ความรู้ เรื่องสมองและ
ธรรมชาติการเรียนรู้ของสมองมาใช้ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้  ทั้งในด้านการจัด
กิจกรรม การเสริมสร้างประสบการณ์ ตลอดจนการจัดสิ่งแวดล้อมและกระบวนการอ่ืนๆ 
ร่วมกับสื่อเพ่ือการเรียนรู้ต่างๆ ท าให้เด็กสนใจ เข้าใจ เรียนรู้และรับไว้ในความทรงจ า ระยะ
ยาวท้ังยังสามารถน าสิ่งที่ เรียนรู้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมเป็นการสร้างศักยภาพสูงสุด
ในการเรียนรู้ของมนุษย์   
 การเรียนรู้บนฐานสมองไม่ได้มุ่งเน้นการออกแบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมอง หรือท า
อย่างไรไห้สมองเจริญเติบโต แต่หัวใจส าคัญของการเรียนรู้บนฐานสมองอยู่ที่เราจะออกแบบ
การเรียนการสอนอย่างไรให้สมองสามารถเรียนรู้ได้ดีที่สุด หมายความว่า การศึกษาจะต้องไห้
ความสนใจเฉพาะพัฒนาการของสมองหรือพัฒนาการด้านสติปัญญา( IQ)เท่านั้น แต่จะต้องให้
ความสนใจกับพัฒนาการทุกๆด้าน ไม่ว่าด้าน อารมณ์สิ่งแวดล้อม ร่างกาย จิตใจ ทัศนคติ 
เพราะพัฒนาการในด้านต่างๆที่กล่าวมานั้นไม่สามารถแยกออกจากพัฒนาการด้านสติปัญญา  
 ธรรมชาติของสมองคือการแสวงหาการอยู่รอด ดังนั้นการเรียนรู้จะเกิดขึ้นไม่ได้อยู่
ที่ว่าครูสามารถช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างไร แต่จะต้องสร้างแรงกระตุ้นในการเรียนรู้ในแง่มุม
ทาชีววิทยาสมองถูกออกแบบให้อยู่รอดเพียงล าพัง เช่นเดียวกับระบบอนุกูลที่ ต้องท าหน้าที่
ต่อต้านเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของตัวมันเอง การเรียนรู้จะเกิดขึ้นถ้ามีการท้าทาย หรือการ
กดดันเพ่ือการกระตุ้นให้สมองมองหาหนทางในการอยู่รอด ดังนั้นกฎขั้นพ้ืนฐานของการ
เรียนรู้บนฐานสมอง คือ สมองถูกออกแบบส าหรับการอยู่รอด ไม่ใช่การได้รับการแนะน า
อย่างเป็นทางการ 
 สมองไม่สามารถเรียนรู้ได้โดยตัวมันเอง หรือ เรียนรู้โดยความต้องการของผู้เรียนที่
เป็นเจ้าของ หากสมองเรียนรู้ท่ามกลางปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆที่ล้วนส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้
อันได้แก่ พ้ืนฐานทางกายและจิตใจของผู้เรียน เช่น อารมณ์ ทัศนคติ ภาวะความเครียดหรือ 
แรงกดดัน ประสบการณ์ชีวิต สิ่งแวดล้อมทั่วไป สิ่งส าคัญยิ่งส าหรับการเรียนรู้ คือ การให้
ผู้เรียน หรือสมองได้เรียนรู้จริง ความสนใจใคร่รู้จะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่มาจากการบังคับกะเกณฑ์
แต่มาจากการสนับสนุนให้ผู้เรียน ค้นพบความหมายและส าคัญของการเรียนรู้พร้อมกับจัด
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เง่ือนไขให้เรียนรู้ เป็นไปในทางที่เหมาะสม เช่น สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ แบบแผนการเรียนรู้ 
การเคลื่อนไหว หรือ จังหวะของร่างกาย 
 แนวคิดการเรียนรู้บนฐานของสมองได้ประยุกต์ใช้ในการจัดห้องเรียน เพ่ือให้ผู้ เรียน
รู้สึกม่ันใจและปลอดภัยที่จะเรียนรู้หรือท างาน ร่วมกัน ห้องเรียนต้องมีสภาพแวดล้อม
ทางด้านต่างๆที่ดี คือ สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ มีแสงสว่าง การจัดที่นั่งสี ดนตรี อุณหภูมิที่
เหมาะสม เพ่ือตอบสนองในระดับชั้น สิ่งแวดล้อมทางสังคมทางอารมณ์ การตระหนักรู้  การ
จัดการตนเอง การจัดความสัมพันธ์ เป็นการสร้างบรรยากาศให้ผู้ เรียนได้พัฒนาทางความคิด
ให้มากที่สุด 
 

1.2. ปัจจัยส่งเสริม/ขัดขวางการเรียนรู้ของสมอง 

 พัฒนาการและการเรียนรู้ของสมองในช่วงวัยมีความแตกต่างกันในด้านโครงสร้าง
และ การเรียนรู้ เช่น พัฒนาการของสมองวัย 6-9 ปี  สถาบันวิทยาการการเรียนรู้  (2550 , 
หน้า 2 -3)  ช่วงวัยอายุ  6-9 ปี หรือช่วงประถมศึกษาต้น  การเชื่อมโยงประสานการท างาน
ระหว่างสมองซีกซ้าย สมองซีกขวา และ ส่วนต่างๆก าลังก่อตัวอย่างรวดเร็ว ซ่ึงเป็นประโยชน์
ส าหรับกระบวนการรับเสียงโดยมีการค้นพบว่า แขนงประสาทในคอร์ปัสแคลโลซัมของเด็ก
จะมีขนาดใหญ่ ถ้ามีการพัฒนาเรื่องจังหวะและดนตรี ขณะเดียวกันเด็กวัยนี้ มีพัฒนาการของ
สมองซีกซ้ายชัดเจนมาก เด็กวัยนี้จึงเริ่มสนใจรายละเอียดของมวลประสบการณ์ และมีความ
พร้อมที่จะเข้าสู่การเรียนจากสิ่งรูปธรรม และเรียนรู้ได้ดีในกิจกรรมที่ใช้มือและเสียง แต่การ
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งอ่ืนและคนอ่ืน ยังอยู่ในระยะต้นที่เด็กยังถือเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง เด็ก
มองเห็นและเข้าใจสิ่งต่างๆเท่าที่ตนเองมีประสบการณ์ สัมผัสรับรู้ได้ ด้วยเหตุนี้ สมองของ
เด็กหญิงและเด็กชายจึงมีความแตกต่างกันเล็กน้อย โดยเด็กหญิงมีแนวโน้มในการพัฒนา
ทักษะทางภาษาได้ดีกว่า และเด็กชายมีแนวโน้มในการพัฒนาความเข้าใจเรื่องระยะและมิติได้
ดีกว่าเด็กหญิง เด็กสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์เก่ียวข้องกันระหว่างสิ่งแวดล้อมรอบตัวเอง
ได้ ขณะเดียวกัน การรับรู้ถึงสิ่งต่างๆ น าไปสู่การจ าแนก และจัดกลุ่ม และจะสะท้ อน
กระบวนการที่เกิดขึ้นในสมองมาเป็นจินตนาการที่เก่ียวกับการเล่นบทบาทสมมติต้ังแต่ง่ายๆ
ไปถึงซับซ้อน ส่วนความเข้าใจเก่ียวกับมิติ ระยะ จ านวน การคิดค านวณโดยใช้ตั วเลขและ
สัญลักษณ์ เป็นการพัฒนาที่ ซับซ้อนไปอีก หรือ การพัฒนาด้านนามธรรม เช่น คณิตศาสตร์ 
จะต้องใช้พลังสมองมากกว่า ต้องอาศัยความสามารถและประสิทธิภาพของวงจรเชื่อมต่อใน
สมอง ซ่ึงค่อยพัฒนาขึ้นในสมองในล าดับช่วงวัยต่อๆไป  ส่วนพัฒนาการของวัย 10 ปีขึ้นไป 
สมองของเด็กมีพัฒนาการสมบูรณ์มากเกือบร้อยละ 80 ส่วนที่ยังไม่โตเต็มที่ คือ บริเวณส่วน
หน้า (Prefrontal lobe)  ซ่ึงเป็นสมองส่วนที่เก่ียวข้องกับการคิด การตัดสินใจ ระบบเหตุผล 
และส่วนคอร์ปัสแคลโลซัม ซ่ึงต้องพัฒนาต่อไป เพ่ือท าหน้าที่เชื่อมโยงสมองสองซีก คือสมอง
ซีกซ้ายและสมองซีกขวาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ในวัยอายุ 10 ปี ขึ้นไป ความเร็วของ
กระแสประสาทระหว่างสมองซีกซ้ายสมองซีกขวาในผู้ใหญ่นั้นเป็น 4 -5 เท่าของความเร็วที่
วัดได้ และสมองของเด็กวัย 10 ปี ขึ้นไปสมองมีการท างานมากขึ้น เด็กสามารถควบคุมการ
เคลื่อนไหวได้ดี มีทักษะเก่ียวกับการเคลื่อนไหวเทียบเท่าผู้ใหญ่  เริ่มมีการคิดแบบนามธรรม 
เด็กเริ่มที่จะพัฒนาการเรียนรู้หลากหลายและเลือกความสนใจตามแบบของตน  
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 จากพัฒนาการของสมองแต่ละวัยพบว่าผู้เรียนแต่ละคนมีกระบวนการน าเข้าความรู้
และจัดการกับความรู้แตกต่างกัน ซ่ึงวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนมีผลต่อโครงสร้างของสมองจาก
เหตุผล ที่ผู้เรียนมีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันนี้  ผู้สอนจึงควรจัดให้ผู้เรียนมีได้มีโอกาสเลือกเรียน
ด้วยวิธีที่หลากหลาย ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความต้องการของสมองที่
แตกต่างกัน 
 อุดม  เพชรสังหาร (อ้างใน ประเสริฐ  บุญเกิด,  2550, หน้า 25) กล่าวว่า ระยะเวลาที่
เหมาะสมและประสบการณ์ที่ มีคุณภาพตลอดจนการกระตุ้นที่ ดีนั้นจะมีผลระยะยาวต่อ
พัฒนาการในช่วงวัยถัดไปของเด็ก นอกจากนี้ผลของงานวิจัยยังได้พิสูจน์ว่า สภาพแวดล้อม มี
ผลโดยตรงต่อพัฒนาการทางสมองในวัยเด็ก เด็กแต่ละคนมี ช่วงวิกฤต ซ่ึง เป็นช่วงที่ เด็กจะ
สามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะเฉพาะอย่างได้อย่างง่ายดาย โดยแต่ละส่วนของสมองจะมี
ความเก่ียวข้องกับหน้าที่แต่ละอย่าง เช่น พัฒนาการทางประสาทสัมผัส การเรียนรู้ภาษา การ
พัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ซ่ึงจะขึ้นอยู่กับ สิ่งที่ เด็กได้รับ จากการกระตุ้น ใน
สภาพแวดล้อมที่เด็กอาศัยอยู่  ในเวลาที่จ า เพาะ บางคนเรียกช่วงวิกฤตนี้ว่า หน้าต่างแห่ง
โอกาส ซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่หน้าต่างจะเปิดรับสิ่งต่างๆ ได้อย่างง่ายดายในเวลาที่จ าเพาะ การ
ได้รับการกระตุ้นจากสภาพแวดล้อมในจังหวะที่ถูกต้อง จึงมีความจ าเป็นเพ่ือให้พัฒนาการ
จ าเพาะอย่างในช่วงเวลาจ าเพาะนั้นมีโอกาสพัฒนาไปได้สูงสุด ขณะเดียวกันความเครียด ความ
ชอกช้ าทางจิต การขาดการกระตุ้น และการไม่ได้รับการโต้ตอบ หรือความไม่สม่ าเสมอของผู้
เลี้ยงดู ก็มีอิทธิพลและเป็นผลกระทบในทางลบต่อการเจริญเติบโตของสมองเช่นกัน ดังนั้น
ในช่วงวัยที่ เด็กๆ ได้รับการพัฒนาทักษะด้าน การเคลื่อนไหว การขยายช่วงความสนใจ ภาษา 
ความมีเหตุมีผล ความสามารถในการจ า และจินตนาการ ทั้งหมดเหล่านี้จึงสามารถโยงใยไป
ยังพัฒนาการของสมองได้โดยตรง จึงเห็นได้ว่า อัตราการเจริญเติบโตของสมองของเด็กมี
ความสัมพันธ์กับศักยภาพการเรียนรู้ของเด็ก ดังนั้น การจัดเตรียมสภาพแวดล้อมให้สอดรับ
กับพัฒนาการของเด็ก เพ่ือความม่ันใจว่าเด็กมีโอกาสพัฒนาได้เต็มศักยภาพ และสูงสุดของ
ศักยภาพของเด็กแต่ละคนจึงมีความส าคัญยิ่ง อย่างไรก็ตาม วิธีการและปริมาณการกระตุ้นที่
เราจัดให้กับเด็กนั้น มีความส าคัญ และเป็นสิ่งที่พึงตระหนักเช่นกัน เนื่องจากการกระตุ้นมาก
เกินไป หรือการเน้นอุปกรณ์การสอน หรือของเล่นเพ่ือพัฒนาทักษะมากเกินควร จะท าให้เด็ก
พัฒนาด้านวิชาการมากเกินความจ าเป็น เด็กๆ ควรจะได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ และตามความเหมาะสมของเด็กแต่ละคน ซ่ึงมีความแตกต่างกันดังที่ ได้กล่าวแล้ว
ข้างต้น  
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการกระตุ้นในวัยเด็กเป็นการเตรียมความพร้อมที่ ดีส าหรับการ
พัฒนาและการเจริญเติบโตในวัยต่อๆ ไป ขณะเดียวกันการขาดการกระตุ้น หรือการกระตุ้น
ด้านลบ สามารถท าให้การพัฒนาและการเจริญเติบโตเป็นไปไม่ได้ หรือเป็นไปได้ยากมาก 
มนุษย์ แต่ละคน มีความถนัดและความสน ใจไม่ เห มือนกัน พ่อแม่  ครูผู้สอน ต้องเข้ าใจ
พัฒนาการ เพ่ือน าไปสู่การเลี้ยงดูที่เหมาะสม 
 การเจริญเติบโตของสมองในช่วง  3 ปีแรก เป็นสิ่งที่ส าคัญมาก เพราะจะเป็นพ้ืนฐาน
ใน การเจริญเติบโตของเด็กในช่วงวัยต่างๆ จนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ สอดคล้องกับที่ วิทยากร 
เชียงกูล (2547, หน้า 31) กล่าวว่า สมองของคนเราท างานโดยอาศัยพลังงานจากกลูโคสใน
เส้นโลหิตและออกซิเจน โดยสมองต้องการกลูโคสและออกซิเจนถึง 25 % ของความต้องการ
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ทั้งหมดของร่า งกาย ทั้งที่ สมองมีสัดส่ วนเพียง 2%  ของขนาดร่ างกายเท่านั้ น ทั้ งนี้
เนื่องมาจากว่าสมองท างานหนัก จึงต้องการพลังงานสูง การกินอาหารที่บ ารุงสมองและ
ร่างกาย การออกก าลังกาย พักผ่อน การใช้ ชีวิตที่ เหมาะสม และการที่ กระแสโลหิ ต
หมุนเวียนไปที่สมอง จึงเป็นเรื่องที่จะช่วยให้สมองเติบโตและท างานได้ดี ตรงตามที่  ครีสทีน 
วอร์ด (2548, หน้า 30 -35) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีที่สุดเม่ือร่างกายและสมองอยู่ในสภาวะ
ที่พร้อม สมองจะมีความสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือร่างกายและสมองอยู่ในสภาพที่พร้อมจะรับข้อมูล
จ าแนก แยกแยะ และจดจ า รวมทั้งสามารถเรียกความทรงจ ากลับมาใช้ในยามที่ต้องการ โดย
สิ่งที่ เป็นปัจจัยต่อพัฒนาการของสมอง ได้แก่ ออกซิเจน น้ า สารอาหารที่มีประโยชน์และ
บรรยากาศชั้นเรียนที่ผ่อนคลาย สอดคล้องกับ อารี  สัณหฉวี ( 2550, หน้า 45-46) กล่าวว่า 
อาหารมีความส าคัญอย่างมากในการพัฒนาสมองต้ังแต่แรกปฏิสนธิในครรภ์ นอกจากนี้
ออกซิเจนก็มีส่วนส าคัญในการท างานของเซลล์สมอง ออกซิเจนช่วยให้คนเราเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการเคลื่อนไหวออกก าลังเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ออกซิเจนไปสู่สมอง 
นอกจากนี้ระหว่างที่คนเรานอนหลับ สมองท างานตลอดเวลา โดยสมองจะจัดล าดับข้อมูลที่
ได้มาตลอดในตอนกลางวัน และจัดล าดับความจ าระยะสั้นไปส่วนต่างๆของสมองที่เป็น
บริเวณความจ าระยะยาว และการนอนหลับยังเป็นการระบายความเครียดของสมอง 
เพราะฉะนั้นเด็กในวัยเรียนจึงควรมีเวลานอนหลับ อย่างน้อยคืนละ 8 ชั่วโมง  และอุดม เพชร
สังหาร (อ้างใน ประเสริฐ บุญเกิด,  2550, หน้า 25) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาของ
สมองดังนี้ 
 สภาพแวดล้อม (Enriched Environment) ของเด็กมีผลต่อการเชื่อมต่อเพ่ิมขึ้ น 
(Synapses) หรือตัดแต่งให้ลดลงของเซลล์สมอง (Pruning) ถึงร้อยละ 25 หรือมากกว่า
ขึ้นอยู่กับว่าสภาพแวดล้อมนั้นส่งเสริมการเรียนรู้หรือไม่          
 แสงสว่าง (Lighting) แสงสว่างที่พอเหมาะในการมีกิจกรรมการเรียนรู้ คือ แสงสว่าง
จากธรรมชาติ ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของสีรุ้ง (Full Spectrum Light) โดยต้องมีหน้าต่างให้
แสงสว่างส่องผ่านอย่างน้อย ร้อยละ 20 ของผนังและต้องจัดให้เด็กๆมีกิจกรรมกลางแจ้ง
อย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง มีการเปิดหน้าต่างให้แสงสว่างส่องเข้าถึงในขณะเด็กอยู่ในอาคาร  
การอยู่ในแสงสว่างที่ไม่เพียงพอหรือไม่ใช่ แสงจากธรรมชาติ เช่น จากหลอดไฟฟ้าฟลูออเรส
เซนส์สีขาว จะท าให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนซ่ึงสัมพันธ์กับการเกิดภาวะเครียดและยับยั้งการ
เจริญเติบโต ในสถานพยาบาลของเยอรมัน  ห้ามใช้หลอดไฟฟ้าที่มีเฉพาะแสงสีขาว ที่ไม่มี
ส่วนประกอบของแสงสีแดง น้ า เงินและม่วง  Liberman,1991  (อ้างใน ประเสริฐ  บุญเกิด  
2550, หน้า 25) 
 องค์ประกอบของเนื้อเยื่อสมอง ร้อยละ 85 คือ น้ า หากได้รับน้ าไม่เพียงพอจะเกิด
ภาวะขาดน้ า (dehydration) มีผลให้ระดับพลังงานในสมองลดลง และมีผลต่อการ ส่งข้อมูล 
(neuro transmitter) จากเซลล์สมองไปสู่ กันและกัน นอกจากนี้ ภาวะขาดน้ าก่อให้เกิด
ภาวะเครียด มีผลร่วมกันท าให้การรับรู้ เรียนรู้ เกิดขึ้นได้น้อย เด็กๆ ควรได้ด่ืมน้ าสะอาด 
ปริมาณน้ า ด่ืมที่ ต้องการอย่างน้อยต่อวัน คือ ครึ่งหนึ่งของน้ าหนักตัว เช่น น้ าหนัก 30 
กิโลกรัม ต้องได้ด่ืมน้ าสะอาดต่อวัน อย่างน้อย 900 ซีซี และยิ่งด่ืมมากยิ่งดีต่อสมองและ
ร่างกาย ควรด่ืมน้ าสะอาดประมาณ 1200-2000 ซีซี หรือ 6-8 แก้ว โดยเฉพาะเด็กต้องได้ด่ืม
น้ าทุก 45 นาทีเพ่ือส่งเสริมการท างานของสมอง เพราะเด็กมีการใช้พลังงานในการท างาน
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ของสมองมากกว่าผู้ใหญ่ นอกจากน้ าสะอาดที่มาของน้ าส าหรับเด็กยังได้จากนม น้ าผลไม้  
น้ าเป็นองค์ประกอบของเลือด ฮอร์โมน และน้ า เป็นตัวช่วยในการท างานของระบบ การส่ง
สารหรือข้อมูลของเซลล์ประสาท  
 อาหาร (Nutrition) อาหาร มีความส า คัญ ต่อการเจริญ เติบ โตของเซลล์สมอง 
(Neurons) ในช่วงขวบปีแรกนมแม่เป็นอาหารส าคัญ ในการพัฒนาสมอง ท าให้ผนังของ 
axon มีความหนาสามารถน าส่งข้อมูลไปเชื่อมต่อกับเซลล์สมองตัวอ่ืนได้อย่างแคล่วคล่อง
ว่องไว ในขวบปีต่อไป โปรตีนจากแหล่งอ่ืน เช่น ปลา เนื้อสัตว์ ไข่ ถั่วต่างๆ เข้ามามีบทบาท
ร่วมกับนมโอเมกา 3 และ 6 (Omega 3 and 6) ในโปรตีนจากปลาต่างๆ เป็นสารอาหาร
ส าคัญที่จ าเป็นต่อการท างานของสมอง เด็กอายุ 4-6 ปี ควรบริโภค วันละ 2-3 ม้ือ คือ มือ
หลัก เช้า กลางวัน เย็น และควรบริโภคนมวันละ 2 ม้ือๆ ละ 1 กล่องหรือ 1 แก้ว  
 แป้ง ได้จากข้าว ขนมปัง เผือก มันต่างๆ ช่วยให้พลังงาน เด็กอายุ 4-6 ปี ควรบริโภค 
วันละ 5-6 ม้ือคือ มือหลัก เช้า กลางวัน เย็น และระหว่างม้ือ เป็นของว่าง อีก 2-3 ม้ือ แต่ละ
ม้ือหลักประกอบด้วย ข้าว เส้นก๋วยเต๋ียว 1 ทัพพี ของว่าง เป็นขนมปัง 1-2 แผ่น หรือคุกก้ี 3-
4 ชิน้ ขนมไทย 1 ชิ้น ส่วนเด็ก อายุ 2-3 ปี ลดปริมาณลงแต่ไม่ลดจ านวนม้ือ  
 ไขมัน และน้ าตาล จ าเป็นแต่ควรบริโภคพอควร ไขมันควรเป็นไขมันจากปลา จาก
พืช เช่น น้ า มันมะกอก  น้ ามันงา น้ า มันจากเมล็ดทานตะวัน ถั่ว เมล็ดแห้งจากผลไม้ เช่น 
กล้วยหอม กล้วยน้ าว้า กล้วยไข่ 
 ผัก และผลไม้ ให้วิตามินและเกลือแร่ ใยอาหารผักควรบริโภคครบทั้ง 3 หลัก ส่วน
ผลไม้ ควรบริโภคอย่างน้อย 2 ม้ือหลัก วิตามินและเกลือแร่ ช่วยให้สมองและระบบประสาท
ท าหน้าที่ได้อย่างดีตามปกติ คือ วิตามิน บี 1 บี 2 บี 3 บี 5 บี 6 วิตามินซี วิตามินดี กรดโฟ
ลิค แคลเซ่ียม โครเมียม เหล็ก แมกเนเซ่ียม ซีเรเนียม สังกะสี ซ่ึงส าคัญในการเติบโตของ
สมองและการท าหน้าที่ของสมองและระบบประสาท 
 ความรักใคร่ผูกพัน (Attachment) ความม่ันคงในสัมพันธภาพระหว่างทารกกับผู้
เลี้ยงดูคนแรก ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นแม่ เป็นปัจจัยส าคัญต่อพัฒนาการสมองของทารก ความรัก
ใคร่ผูกพันขยายจากจากผู้ เลี้ยงดูคนแรกหรือแม่สู่พ่อและสมาชิกในครอบครัว ศูนย์เด็ก สถาน
เลี้ยงดูเด็กและโรงเรียนอนุบาล ต้องดูแลให้เกิดความม่ันคงในความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครู
หรือผู้ดูแลและกับเพ่ือนเพ่ือให้ประสบการณ์ของความรักใคร่ผูกพันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะ
ส่งเสริมพัฒนาการของสมองและการเรียนรู้ของเด็ก  
 ภาวะเครียด (Stress) และความกลัวในระดับสูงเป็นอุปสรรคในการพัฒนาสมองและ            
การเรียนรู้ในเด็ก ความม่ันคงในความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครูหรือผู้ดูแล และกับเพ่ือนจะ
ช่วยลดความกลัวและความเครียดได้ ร่วมกับการดูแลให้ เด็กได้กินอยู่  นอนหลับ รู้สึ ก
ปลอดภัย และเป็นตัวของตัวเองจะช่วยลดความเครียดได้ทั้งในเด็กและผู้ปกครอง 
 เสียงหัวเราะมีส่วนส าคัญมากในการน าออกซิเจนขึ้นสมอง สมองมี 70% เป็นน้ า 
สมองต้องการออกซิเจน ช่วยในกระบวนการ ซินแนป การเชื่อมโยง หรือ ช่วยให้ แอ๊กซอน
ยื่นออกไป เสียงหัวเราะ ยังช่วยสร้าง Brain Equity และ Lighten ท าให้เบาลง ตัว Limbic 
System ด้วยอารมณ์สบาย สนุก ซ่ึงส่งผลต่อสมองทั้งระบบ 
 การเคลื่อนไหวและการออกก าลังกายจ านวนมาก  เพราะการออกก าลังกายส่งผลถึง 
การเชื่อมต่อของนิวรอนให้ดีขึ้น กระตุ้นให้แอ็กซอน งอกออกไป ซ่ึงสัมพันธ์กับ intelligence 
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โดยตรง การออกก าลังกายที่ให้การเชื่อมต่อคงตัวและมีประสิทธิภาพ และท าให้เกิดการสร้าง
เซลล์ประสาทได้ด้วย นอกจากนี้ การออกก าลังกายแบบต่อเนื่องสม่ าเสมอ ส่งผลให้ร่างกายหลั่ง
เอ็นดอร์ฟิน และจ านวนนิวโรโทฟิน ซ่ึงจะกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาท ท าให้
เส้นเลือดในสมองขยายตัว กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ การออกก าลัง
กายจึงท าให้สมองท างานมีประสิทธิภาพมากกว่า   และการเคลื่อนไหวที่สนุก ยังกระตุ้นให้
ร่างกายหลั่ง โดปามีน (สร้างความต่ืนตัว) ฉะนั้นการออกก าลังกายที่ผสมผสานเข้าไปในการ
เรียนการสอน จึงส าคัญมาก  

 
2. อุปนิสัย จิตวิทยาเชิงบวก คุณลักษณะท่ีดี  และคุณภาพชีวิตทางอารมณ์ และสังคม 

2.1.  ความหมาย และทฤษฎีของอุปนิสัย 

 นภดล เวชสวัสด์ิ  (25 48 ,หน้า 52 ) ได้ให้ความหมายของอุปนิ สัย หมายถึ ง 
องค์ประกอบที่ส าคัญในชีวิตของบุคคล เกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ ย่อยครั้งอยู่ในโครงสร้างไร้
ส านึก แสดงออกให้เห็นเป็นค่าคงที่ ต่อเนื่องรายวัน แสดงคุณลักษณะ และแสดงความมี
ประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิผล 
 สตีเฟน อาร์ โควีย์ (Stephen R. Covey. 2004 ,หน้า 59) ได้ให้ความหมายของ
อุปนิสัย หมายถึง เป็นแบบพฤติกรรม ซ่ึงมีส่วนประกอบสามประการที่เหลื่อมล้ า กัน คือ 
ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ 
 โจนส์  (Jone. 2004 ,หน้า 59) ได้ให้ความหมายของอุปนิสัย หมายถึง สิ่งที่บุคคล
แสดงออกเป็นประจ าตอบสนองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการกระท าที่เคยชิน 
 กล่าวโดยสรุป อุปนิสัย หมายถึง สิ่งที่บุคคลแสดงออกเป็นประจ าจนเคยชิน เกิดขึ้น
จากความสั มพันธ์ร่วมกันระหว่างความรู้ทักษะ และความปรารถนาเป็น สิ่งที่ สามารถ
เปลี่ยนแปลงปรับปรุง และพัฒนาได้เม่ือบุคคลต้องการเปลี่ยนอุปนิสัยอย่างจริงจัง 
 

      ทฤษฎีของอุปนิสัย 
1. ทฤษฎีอุปนิ สัยของกอร์ดอน ออลพอร์ต  (Psychology of Individual Gordon 

Allport 1897 – 1967 ) (อ้างใน จิราภา  เต็งไตรรัตน์และคณะ ,2543) 

 ออลพอร์ต เชื่อว่าบุคคลจะมีพฤติกรรมอยู่ในอิทธิพลของปัจจุบันมากกว่าอดีต  โดย
แสดงพฤติกรรม ที่ เกิดจ ากองค์ประกอบ ต่างๆในปัจ จุบั น มา กกว่า เห ตุกา รณ์ในอดีต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงพฤติกรรมต่างๆจะเก่ียวข้องกับแรงจูงใจที่เกิดจากจิตส านึกเป็น
ส่วนใหญ่และรวมถึงการรู้ตัวยิ่งไปกว่านั้น ออลพอร์ตยังมองมนุษย์ในแง่ดีเขาเชื่อว่า ไม่มีความ
ต่อเนื่องกันระหว่างพฤติกรรมปกติ กับพฤติกรรมผิดปกติของบุคคล เด็กกับผู้ใหญ่ หรือ สัตว์
กับมนุษย์ และการสรุปสิ่งหนึ่งเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ของอีกสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่ควรให้ความ
ระมัดระวัง 
 แนวความคิดเก่ียวกับบุคลิกภาพตามทฤษฎีอุปนิสัย เชื่อว่าบุคลิกภาพของบุคคลเกิด
จากกระบวนการท างานของอุปนิสัย ในตัวบุคคลที่สะท้อนออกมาให้เห็นในรูปของพฤติกรรม
ภายนอก เช่น คนที่มีอุปนิสัยเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่จะแสดงพฤติกรรมมีน้ าใจ ให้ ความช่วยเหลือ 
เห็นอกเห็นใจ ให้การแบ่งปันผู้ อ่ืน เป็นต้น ซ่ึงอุปนิสัยของแต่ละคนจะมีระดับที่แตกต่างกันจึง

http://www.novabizz.com/NovaAce/Motives.htm
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ท าให้แต่ละคนมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันไปด้วย ออลพอร์ต เชื่อว่าบุคลิกภาพจะท าหน้าที่
เหมือนตัวประสานระหว่างร่างกายกับจิตใจในการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม  เท่ากับว่า
บุคลิกภาพจะท าหน้าที่ส าคัญคือ แสดงออกให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวของบุคคล
ต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเอง และจากการที่ออลพอร์ตให้ความส าคัญต่อกระบวนการท างานของ
อุปนิสัยที่ มีต่อบุคลิกภาพของบุคคล จึงท าให้มีการศึกษาเรื่องอุปนิสัยของมนุษย์อย่างจริงจัง
และลึกซ้ึงและ ได้จ าแนกอุปนิสัยเพ่ืออธิบายบุคลิกภาพ ไว้ดังนี้ 
 (1)  อุปนิสัยพ้ืนฐาน (Common Traits)  หมายถึง อุปนิสัยของบุคคลที่มีความ
คล้ายคลึงกันเนื่องจากเกิดและเติบโตภายในสังคมและวัฒนธรรมเดียวกัน จึงท าให้มีอุปนิสัย
ส่วนหนึ่งที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้นการพิจารณาอุปนิสัยพ้ืนฐานจึงเป็นการพิจารณาเปรียบเทียบ
บุคลิกภาพได้ในภาพกว้างๆ เท่านั้น ออลพอร์ต ย้ าว่ามนุษย์ทุกคนจะมีความแตกต่างกันอยู่ใน
ตัว จึงเป็นไปไม่ได้ว่าบุคคลสองคนจะมีอุปนิสัยที่เหมือนกันแม้ว่าจะเกิดในสังคมเดียวกันก็
ตาม ดังนั้นการน าอุปนิสัยพ้ืนฐาน มาใช้ในการอธิบายบุคลิกภาพของแ ต่ละคนจึงไม่ถูกต้อง 
แต่ควรจะศึกษารายละเอียดของอุปนิสัยส่วนบุคคล เป็นหลักส าคัญ 
  (2)  อุปนิสัยส่วนบุคคล (Personal Disposition Traits)  หมายถึง อุปนิสัยที่ เป็น
ลักษณะเอกลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล ซ่ึงแต่ละคนจะมีแตกต่างกันไป เม่ือเป็นเช่นนี้จึงไม่
สามารถน าอุปนิสัยส่วนนี้ของแต่ละคนมาเปรียบเทียบกันได้ดังนั้นอุปนิสัยส่วนบุคคลจึงถือว่า
เป็นปัจจัยส าคัญที่ใช่ศึกษาร่วมกับอุปนิสัยพ้ืนฐานในการอธิบายบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล  
ออลพอร์ตได้แบ่งอุปนิสัยส่วนบุคคลไว้ 3 ระดับตามอิทธิพลที่มีต่อพฤติกรรมของบุคคล ดังนี้ 
    1. อุปนิสัยหลัก (Cardinal Disposition Traits)  หมายถึงอุปนิสัยที่ เป็น
ลักษณะเด่นชัดที่บุคคลนั้นแสดงออกมาเหนืออุปนิสัยอ่ืนๆ ซ่ึงยากจะลบล้างหรือปิดบังซ่อน
เร้นเอาไว้  ดังนั้นอุปนิสัยหลักจึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลเกือบทุกด้าน จนกระทั่ง
เม่ือกล่าวถึงบุคคลใดขึ้นมาจะท าให้นึกถึงอุปนิสัยหลักของผู้นั้นทันที 
   2. อุปนิสัยรวม (Central Traits) หมายถึง กลุ่มลักษณะอุปนิสัยที่บุคคล
แสดงออกมาในสถานการณ์ต่างๆ เพียง 5 – 10 ลักษณะเท่านั้น ไม่ได้แสดงออกมาทั้งหมด 
แต่จะสามารถอธิบายถึงบุคลิกภาพของบุคคลนั้นได้ใกล้เคียงมากที่สุด 
   3. อุปนิสัยทุติยภูมิ (Secondary Traits) หมายถึง อุปนิสัยทั่วไปหลายๆ 
อย่างที่มีอยู่มากมายในตัวบุคคลแต่เป็นอุปนิสัยแบบกว้างๆ ซ่ึงโดยทั่วไปมักจะเก่ียวกับความ
คิดเห็นทัศนคติ รสนิยมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 ในการอธิบายบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลนั้น ออลพอร์ต จึงนิยมใช้อุปนิสัยส่วน
บุคคลทั้งสามระดับมาเป็นปัจจัยในการพิจารณา ทั้งนี้ เพราะเชื่อว่าเม่ือมีสิ่งเร้า หรือมี
สถานการณ์ใดเกิดขึ้น อุปนิสัยเหล่านี้จะท าหน้าที่สร้างแรงจูงใจให้เกิ ดการแสดงพฤติกรรม
เพ่ือตอบสนองสถานการณ์หรือสิ่งเร้านั้นๆ ในหลายรูปแบบ   
 นอกจากนี้ ออลพอร์ตยังได้ก าหนดขั้นตอนของการพัฒนาการทางบุคลิกภาพ (Stage 
of Personality Development) แบ่งพัฒนาการของชีวิตเป็น 5 ขั้นได้แก่ 
   1. วัยเริ่มแรกของทารก (Early Infancy) เป็นระยะแรกเกิด โดยในระยะ
เริ่มแรกของชีวิต ทารกยังไม่มีความรู้สึกเก่ียวกับตน เพราะ ทารกไม่สามารถแยก "ตัวฉัน" 
(Me) ออกจากสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวได้ 
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   2. วัยเริ่มแรกของตัวตน (The Early Self) เป็นระยะ 3 ปีแรกของชีวิต เด็ก
จะเริ่มรู้สึกเก่ียวกับ ร่างกายของตนเอง (Sense of Bodily Self) เด็กจะมีพัฒนาการ และ
การเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย และการท างาน ของอวัยวะต่างๆ เป็นระยะที่เด็กจะส ารวจ 
และจัดการสิ่งต่างๆ รอบๆ ตัว โดยการรับรู้สิ่งเร้า ต่างๆ จากอวัยวะสั มผัสและเม่ือทารก
เจริญเติบโตขึ้นก็จะมีวุฒิภาวะมากขึ้น เด็กจะเริ่มรับรู้ ถึงร่างกายของตนมากขึ้น เช่น "ฉันเป็น
คนอ่อนแอ" "ฉันเป็นคนน่าเกลียด" "ฉันเป็นสวยงาม" "ฉันเป็นคนมีจิตใจเข้มแข็ง" "อดทน" 
เป็นต้น และการรับรู้ เก่ียวกับร่างกายจะเริ่มก่อตัวเป็นศูนย์กลางของ "ตน" (The Propium) 
และสร้าง ความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกับตนเอง (Self-Concept) ไปตลอดชีวิต จากนั้นเด็กจะรู้สึก
ใน  เอกลักษณ์ของตน เอง (Sense of Self-Identity) โดยสร้างลั กษณะเฉพาะตัว หรื อ
เอกลักษณ์ของตนขึ้นมา ที่แตกต่างไปจากผู้อ่ืน เอกลักษณ์นี้ จะเป็นสิ่งที่ติดตัวต่อไป และเป็น
วิถีทางเดียวกัน กับที่เรารับรู้เก่ียวกับตัวเอง เด็กจะสร้างลักษณะเฉพาะดังกล่าว จากตัวแบบ
ที่ส าคัญๆ เช่น จากบุคคลที่เขายกย่องนับถือ คนใกล้ชิด โดยการแสดงเอกลักษณ์ ออกมาใน
ลักษณะต่างๆ เช่น อุดมคติ เอกลักษณ์ เป็นสิ่งที่ควบคุมแรงขับและท าให้รู้สึกว่า ตนเป็นคน
อย่างไร หรือต้องการอะไร และควรตัดสินใจอย่างไร ต่อมาเด็กจะพัฒนาความรู้ สึกยกย่อง
ตนเอง หรือ ความภาคภู มิใจในตน เอง (Self-Esteem, Pride) ที่ เกิ ดมาจากความรู้สึ ก
ภาคภูมิใจของเขาในการท างานอย่างใดอย่างหนึ่งได้ส าเร็จในขณะที่จะเกิดความรู้สึกต่ าต้อย 
เม่ือประสบความล้มเหลว ถ้าเด็กสามารถจัดการกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้ เขาจะรู้สึกเป็นตัว
ของตัว เองที่ แยกจ ากคน อ่ืนๆ ซ่ึงถื อว่ าเป็น ร ะยะของกา รแสดงออกและกา รแสดง
ความสามารถของตนเอง 
   3. ร ะยะ 4 – 6 ขวบ  (Four to Six) เป็ น ระยะของเด็กที่ มีความรู้สึ ก
เก่ียวกับตนเองในลักษณะต่างๆ คือ มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ (The Extension of Self) มี
ความรู้สึกแข่งขัน  และมีแบบแผ นมากขึ้น ในระยะนี้  คือ การยึดตัวเองเป็น ศูนย์กลาง 
(Egocentric) เช่น "นี่เป็นของฉัน" "บ้านของฉัน" "ของๆ ฉัน" เป็นต้น ความรู้สึกเป็นเจ้าของที่
ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง ท าให้เด็กรู้สึกอบอุ่นความรู้สึกนี้ท าให้บุคคลพัฒนาคุณลักษณะรวมๆ 
ในวัยต่อมา เช่น ความรู้สึกที่ มีต่อส่วนรวม สังคมและประเทศชาติในที่สุด อีกลักษณะหนึ่ง
ของความรู้สึกที่บุคคลมีต่อตนเอง คือ มโนภาพแห่งตน (Self-Image) เป็นบทบาทของบุคคล
ที่จะแสดงออก เพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน และเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะก าหนดวิธีการและ
รูปแบบต่างๆ ในการแสดงพฤติกรรมเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ส าหรับ
อนาคตในระยะนี้ เด็กจะเรียนรู้ว่าพ่อแม่คาดหวังอะไรจากตัวเขาและเขาจะท าอย่างไรและ
เปรียบเทียบความคาดหวังต่างๆ ดังกล่าวกับพฤ ติกรรมของตนเองจากกระบวนกา ร
ปฏิสัมพันธ์ เช่น  เด็กทราบว่าพ่อแม่ต้องการให้เขาเป็นเด็กคนดี แต่เด็กก็ยังซุกซน แต่โดย
ความเป็นจริงแล้ว เขาก็ยังไม่เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนนักในการที่จะสร้างมโนภาพของ
ตนเองว่า ต้องการเป็นเช่นไรเม่ือเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ซ่ึงระยะนี้จึงเป็นเพียงความคิดที่จะเป็น
รากฐานของการพัฒนาตนในวัยที่สูงขึ้นต่อไป 
   4. ระยะ 6 – 12 ปี (Six to Twelve) เป็นระยะที่เด็กเข้าโรงเรียน และ
พัฒนาสติปัญญามากขึ้น ในขณะเดียวกันความรู้สึกของความเป็นเอกลักษณ์ในตนเอง มโน
ภาพแห่งตนและความรู้สึกเป็นเจ้าของ ก็จะพัฒนามากขึ้น ท าให้เด็กรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
มากยิ่งขึ้น เด็กจะเรียนรู้ถึงสิ่งใหม่ๆ และสามารถเลือกสรรสิ่งต่างๆ เด็กเริ่มรู้สึกว่าตนเองมี
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พลังใหม่ๆ ในตนเองเกิดขึ้น และได้ค้นพบตนเองในแ ง่มุมอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น อีกหลายอย่า ง 
นอกจากนี้ ยังมีลักษณะที่เด่นอีกอย่างหนึ่งที่ เกิดขึ้นได้แก่ การมีเหตุผลในตนเอง (Self as 
Relational Copper) เป็นลักษณะของการมีความเชื่อม่ันว่า เขามีความสามารถที่ จะคิด
อย่างมีเหตุมีผล ในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ซ่ึงเป็นระยะเริ่มต้นของการมีพลังความคิด
อย่างมีเหตุผล ท าให้บุคคลมองว่าตนเองมีความสามารถที่จะคิด และต้ังจุดมุ่งหมายที่เป็น
ประโยชน์ 
   5. ระยะวั ยรุ่น (Adolescence) เป็นระยะต้ังแต่อายุ 12 – 21 ปี  วัยนี้
บุคคลจะมีปัญหาในด้านต่างๆ เช่น ปัญหาการเลียนแบบ การเลือกอาชีพ รวมทั้งปัญหาใน
การเลือกเป้าหมายของชีวิต เขาจึงเรียนรู้ว่าจะต้องมีการวางแผนเพ่ือไปถึงจุดมุ่งหมายระยะ
ยาว (Propriety Striving) ที่เก่ียวข้องกับแรงจูงใจในภายใน ซ่ึงถือว่า เป็นศูนย์กลางของการ
มีชีวิตอยู่  และเป็นจุดก าเนิดของการพัฒนา มโนธรรม (Conscience) ที่ท าให้เกิดความ
แตกต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์ ออลพอร์ตได้อธิบาย ขั้นตอนการพัฒนามโนธรรมว่า จะเริ่ม
จา กกา รที่ เด็กจ ะรั บ รู้ ม โน ธร รม ในแ ง่ของกา รกลั วกา ร ถูกลง โทษ ( Authoritarian 
Conscience) จากพ่อแม่เขาจะรู้สึกผิดหากขัดขืนต่อกฎเกณฑ์ต่าง ๆ แต่เม่ือเด็กมีวุฒิภาวะ
มากขึ้นก็จะมีการรับรู้ เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและบุคคลอ่ืนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมี
ความรู้สึกในเรื่องมโนธรรม โดยความเชื่อฟังจากสังคม และจะเปลี่ยนมาเป็นวิธีการสร้าง
มาตรฐานภายในตัวเองซ่ึงถือว่า เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างกฎเกณฑ์ ของตนเอง (Self-
Generated Rules) และโดยความเป็นจริงแล้ว ชีวิตของบุคคลจะถูกหล่อหลอมความเป็น 
"ตน" โดยกระบวนการท างานตามขั้นตอนต่างๆ ร่วมกันพัฒนาการของบุคคลที่หล่อหลอม
รวมกันจนเข้าสู่วุฒิภาวะ จะมีพัฒนาการเรื่องต่างๆ ได้อย่างสมดุลและมีลักษณะดังนี้คือ 
   1. พัฒนาการทางบุคลิกภาพที่มีวุฒิภาวะ (Mature Personality) เป็นการ
พัฒนาการทางบุคลิกภาพเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลายาวนานที่จะต้องพัฒนาตัวเองก่อน 
และพัฒนาการในระยะแรก เกิดจากแรงจูงใจทางร่างกาย และต่อมาเม่ือบุคคลมีอายุมากขึ้น
ก็จะเปลี่ยนมาเป็นมีแรงจูงใจภายใน รวมทั้ง การใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่จะท าให้บุคคล
ด าเนินไปสู่ ความมีวุฒิภาวะได้อย่างสมบูรณ์  
   2. กา ร พัฒ นา ควา มรู้สึ ก เป็ น เจ้ าของ  (Extension of the Sense of 
Self) คือ ความสามารถร่วมท ากิจกรรมต่างๆ ที่นอกเหนือไปจากกิจกรรมของตน เขาจะ
แสดงพฤติกรรมต่างๆ เพ่ือความสุขของทั้งตนเองและผู้อ่ืน อย่างเหมาะสม 
   3. การพัฒนาการมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับบุคคลอ่ืน  (Warm Relatedness 
to Others) คือมีความสามารถในการสร้างสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิและอบอุ่นกับผู้อ่ืน ( Intimacy) 
สามารถที่จะให้ความรักต่อผู้ อ่ืนด้วยความบริสุทธ์ิใจ มีความเข้าใจ และความเห็นอกเห็นใจ
ผู้อ่ืน (Compassion) เขาจะไม่มีอคติในการติดต่อ และสัมพันธ์กับผู้อ่ืนจะยอมรับ และชื่นชม
ในพฤติกรรม และความคิดเห็นที่แตกต่างกันของผู้ อ่ืน ไม่นินทาผู้ อ่ืน มีการปฏิบัติตาม 
กฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม ไม่ท าให้เสียบรรยากาศใน การมีความสัมพันธ์กัน 
   4. การพัฒนาการยอมรับตนเอง ( Self-Acceptance ) คือ มีอารมณ์ม่ันคง 
หลีกเลี่ยงการโต้ตอบที่ไม่สมควร ตลอดจนควบคุมตนเองได้ เม่ือมีความคับข้องใจ มีความ
อดทน ไม่ต าหนิผู้อ่ืนแบบไม่มีเหตุผล โทษคนอ่ืนไม่ยอมรับความจริง 
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   5. กา รพัฒนากา รรับ รู้ ตา มความเป็น จ ริง  (Realistic Perception of 
Reality ) คือมีความสามารถรับรู้สิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง โดยไม่บิดเบือน มีความรอบรู้
และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินชีวิตที่ มีประสิทธิภาพ และสามารถอุทิศตนเองเพ่ือการ
ท างานโดยมีลักษณะยึดปัญหาเป็นศูนย์กลาง (Problem-Centered) ไม่ใช่ยึดตนเองเป็น
ศูนย์กลาง (Ego-Center) 
   6. การพัฒนาการมองตนเองด้วยสายตาเป็นกลาง (Self Objectification) 
หมายถึง การรู้จักตนเองและมีความสุขที่มองเห็น ความสามารถและ ขีดจ ากัดของตนเอง 
การมีอารมณ์ขัน  มีความสามารถที่จะเห็น  ความสนุกสนานใน  มโนภาพแห่งตน(Self-
Image) สามารถมองสิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่างเป็นกลาง 

 
2. ทฤษฎีอุปนิสัยของเรย์มอนด์ บี แคทเทล 

 เรย์มอนด์ บี แคทเทล (อ้างใน จิราภา เต็งไตรรัตน์และคณะ ,2543)ได้พยายาม
ศึกษาค้นหาว่ามีอุปนิสัยใดบ้างที่ เป็นอุปนิสัยกลาง ๆ ซ่ึงเราสามารถน ามาอธิบายบุคลิกภาพ
ของบุคคลทั่วไปได้ 
 แคทเทลก าหนดโครงสร้างบุคลิกภาพประกอบด้วย อุปนิสัย ( Traits ) หน่วยพลัง ( 
Ergs ) เมตะเอิร์ก ( Metaergs ) สังกัปอุดหนุน ( Subsidiation ) และตัวตน (The Self ) ซ่ึง
มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. อุปนิสัย (Traits) เป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดที่แคทเทลถือว่า อุปนิสัย คือ "โครงสร้าง
ของจิต" (Mental Structure) เป็นตัวกระท าให้พฤติกรรมของบุคคลคงที่ และแคทเทลมี
แนวความคิดเหมือนออลพอร์ต (Allport) ว่า บุคคลแต่ละคนมีอุปนิสัยร่วม หรือสามัญ
ลักษณะ ( Common Traits) ด้วยกันทั้งนั้น เช่น การมีประสบการณ์ทางสังคมอย่างเดียวกัน 
ส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ หรือวิสามัญลักษณะ (Unique Traits) หมายถึง อุปนิสัยที่มีอยู่เฉพาะ
ในบุคคลแต่ละคน ซ่ึงคล้ายคลึง อุปนิสัยร่วม เป็นคุณลักษณะต่างๆ ที่มีอยู่ในบุคคลทั่วไป เช่น 
ความสามารถ การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม สติปัญญา และความเชื่อม่ันในตนเอง ส่วนอุปนิสัยที่
เป็นเอกลักษณ์จะเป็นลักษณะที่ปรากฏขึ้นในส่วนของเจตคติ และความสนใจเฉพาะของแต่
ละบุคคล  อุปนิสัยมี 2 ชนิด คือ 
   1.1 อุปนิสัยพ้ืนผิว ( Surface Traits ) เป็นอุปนิสัยที่สามารถสังเกตได้
ชัดเจน เป็นลักษณะ นิสัยของบุคคลที่แสดงออกมา อย่างเปิดเผยอุปนิสัย ต้นตอ เป็ น
โครงสร้างที่แท้จริงซ่ึงถือเป็นรากฐานของบุคลิกภาพ และเป็นตัวท่ีก าหนดการแสดงออกของ
อุปนิสัยพ้ืนผิวหลายๆ แบบ จึงเป็นสิ่งจ าเป็น ที่จะต้องศึกษาเม่ือพบปัญหาเก่ียวกับพัฒนาการ
บุคลิกภาพ อาการเจ็บปวดทางกาย หรือโรคทางกายที่มีสาเหตุเนื่องมาจากจิตใจ และความ
เปลี่ยนแปลง ในบูรณาการของบุคลิกภาพ (Dynamic Intergration) นอกจากนี้อุปนิสัยต้น
ตอยังเป็นผลของพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อมผสมกัน ซ่ึงอา จเรียกอุปนิสัยต้นตอว่าเป็ น
อุปนิสัยแม่บท (Constitutution Traits) ได้ 
   1.2 อุปนิสัยต้นตอ ( Source Traits ) แบ่งออกเป็ น 3 แบบตามการ
แสดงออกคือ อุปนิสัยแรงขับ (Dynamic Traits) ได้แก่ อุปนิสัยที่ เก่ียวข้องกับ แรงจูงใจ และ
ความสนใจของบุคคลเพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายใดๆ ก็ตาม อุปนิสัยเก่ียวกับความสามารถ 
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(Ability Traits) ได้แก่ อุปนิสัยที่ เป็นตัวก าหนด ความสามารถ ของบุคคลให้ท างานไปสู่
จุดมุ่งหมาย และอุปนิสัยทางลักษณะอารมณ์ (Temperament Traits) ได้แก่ อุปนิสัยที่เป็น
ตัวก าหนดความสามารถของบุคคล ให้ท างานไปสู่จุดมุ่งหมาย และอุปนิสัยทางอารมณ์ 
(Temperament Traits) ได้แก่ อุปนิสัยที่เก่ียวข้องกับการตอบสนองทางด้านโครงสร้าง เป็น
ความเร็วของพลัง เป็นต้น ในการแสดงออกของพฤติกรรมใดๆ ก็ตาม อาจเกิดจากอุปนิสัยทั้ง 
3 แบบร่วมกัน แต่ทั้งนี้อุปนิสัยแรงขับจะมีความส าคัญมากกว่าอุปนิสัยเก่ียวกับความสามารถ 
และอุปนิสัยทางอารมณ์ เพราะอุปนิสัยแรงขับสามารถยืดหยุ่น และอาจเป็นตัวเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ส่วนใหญ่ได้ 
 2. หน่วยพลัง (Ergs) เป็นอุปนิสัยต้นตอ หรือแรงขับดันที่มีมาแต่ก าเนิดทั้งในกาย 
และในจิตใจ ท าให้บุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนองทั้งโดยจงใจ หรือเอาใจใส่ต่อวัตถุใดวัตถุหนึ่ง
มากกว่าวัตถุประเภทอ่ืน และแสดงประสบการณ์เฉพาะของอารมณ์ต่อวัตถุประเภทนั้น ๆ 
เป็นจุดเริ่มต้นของการกระท า สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือไปให้ถึงจุดมุ่งหมายของกิจกรรมนั้น ๆ ของตน
มากกว่ากิจกรรมประเภทอ่ืนๆ แคทเทล ได้ก าหนดค านิยามของค าว่า หน่วยพลัง มีหน้าที่ 4 
อย่าง คือ การตอบสนองการรับรู้  (Perceptual Response) การตอบสนองทางอารมณ์ 
(Emotional Response) การกระท าที่น าไปสู่จุดมุ่งหมาย (Instrumental Acts Leading 
to the Goal) และจุดมุ่งหมายที่ท าให้ได้รับความพอใจ (The Goal Satisfaction Itself) ถ้า
รวมหน่วยพลัง 4 หมวดเข้าด้วยกัน ค านิยามจะประกอบไปด้วย การคิด ( Cognition) 
ความรู้ สึก (Affection) และความมุ่งม่ัน (Conation) ซ่ึงเหมือนกับค าว่ าสัญชาตญา ณ 
(Instinct) ตา มทฤษฎี ข องแมคดู กัล  (McDougall's Theory) และแคท เทล  ได้ ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของหน่วยพลังกับกระบวนการทางชีววิทยาของมนุษย์พร้อม
ทั้งเสนอว่า หน่วยพลังที่ ติดตัวมนุษย์มาแต่ก าเนิดมี 10 หน่วยพลัง คือ พลังเพศ (Sex) การ
ยืนยันสิทธิของตน (Self Assertion) การหนี ความกลัว ความวิตกกังวล (Escape, Fear, 
Anxiety) การป้องกัน พฤติกรรมการปกป้องของพ่อแม่ (Protection Parental Behavior) 
การเข้าร่วมกลุ่ม (Gregariousness) ความต้องการผักผ่อน (Rest – Seeking) การส ารวจ 
(Exploration) กา รหลงรักตน เอง (Narcistic Sex) การขอร้อง (Appeal) กา รก่อสร้า ง 
(Construction) 
 3. เมตะเอิร์ก (Metaergs) เป็นอุปนิสัยต้นตอที่เก่ียวกับแรงขับ ซ่ึงได้รับการขัด
เกลาจากสิ่งแวดล้อม และปรากฏในพัฒนาการ เมตะเอิร์กต่างจาก หน่วยพลังคือหน่วยพลังมี
มาแต่ก าเนิ ดแต่เมตะเอิร์กเกิดขึ้นภายหลัง และพัฒนามาจากแรงจูงใจ ได้ แก่ เจตคติ 
(Attitude) ความสนใจ ( Interest) และ ความอ่อนไหวทางอารมณ์ (Sentiment) ความ
อ่อนไหวทางอารมณ์มีความส าคัญที่ สุดในเมตะเอิร์ก ความอ่อน ไหวทางอารมณ์ก็คือ 
โครงสร้างของอุปนิสัยที่ เก่ียวกับแรงขับซ่ึงเกิดจากสิ่งแวดล้อม ท าให้บุคคลมีความเอาใจใส่ต่อ
วัตถุบางอย่าง ตลอดจนรู้สึก และสามารถตอบสนองได้ในสถานการณ์เฉพาะความอ่อนไหว
ทางอารมณ์จะมีความม่ันคง และถาวรกว่าเจตคติ และความสนใจ เพราะความอ่อนไหวทาง
อารมณ์ปรากฏอยู่ในช่วงพัฒนาการตอนต้นมากกว่าวัยอ่ืนๆ เจตคติ ความสนใจ และความ
อ่อนไหวทางอารมณ์จะไม่แยกออกจากกัน และมีการท างานเก้ือกูลกันส าหรับความอ่อนไหว
ทางอารมณ์ที่ส า คัญ ได้แก่ ความสนใจในอาชีพ ความสนใจในกีฬา และเกมต่าง ๆ ความ
สนใจ เพราะความอ่อนไหวทางอารมณ์ปรากฏอยู่ในช่วงพัฒนาการตอนต้นมากกว่าวัยอ่ืนๆ 
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เจตคติ ความสนใจ และความอ่อนไหวทางอารมณ์จะไม่แยกออกจากกัน และมีการท างาน
เก้ือกูลกัน ส าหรับความอ่อนไหวทางอารมณ์ที่ส าคัญ ได้แก่ ความสนใจในอาชีพ ความสนใจ
ในกีฬา และเกมต่างๆ ความสนใจในเรื่องศาสนา ความสนใจทางด้านเครื่องจักรกล ความรัก
ชาติ โครงสร้างของหน่วยพลังย่อย และอารมณ์ความรู้สึกต่อตนเอง 
 4. สังกัปอุดหนุน (Subsidiation) ถ้าเราศึกษาอุปนิสัยที่สัมพันธ์กับจ านวนหนึ่ง 
เราจะพบว่ามีเป้าหมายสุดท้ายซ่ึงบุคคลสามารถจะไปได้โดยการผ่านเป้าหมายย่อยๆไปเป็น
ล าดับ หรืออาจเรียกว่าเป้าหมายย่อยเหล่านั้นเป็นเครื่องมือที่จะน าไปสู่เป้าหมายสุดท้าย 
อุปนิสัยที่ท าให้บุคคลบรรลุเป้าหมายแรก ได้แก่ อุปนิสัยทั้งหลายที่จะมาอุดหนุนอุปนิสัยที่ท า
ให้บรรลุเป้าหมายสุดท้าย หรือใกล้เคียงกับเป้าหมายสุดท้าย การแบ่ งระหว่างหน่วยพลัง 
ความอ่อนไหวทางอารมณ์ เจตคติ และความสนใจนั้นถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายก็คือลูกโซ่ของการ
อุดหนุน (Subsidiation Chain)ทั้งหมดเป็นอุปนิสัยที่เก่ียวกับแรงขับ โดยความสนใจเป็นสิ่ง
ที่อุดหนุนเจตคติ ( Subsidiary to Attitude) รวมทั้งเป็นสิ่งอุดหนุน ความอ่อนไหว ทาง
อารมณ์ ซ่ึงก็เป็นสิ่งที่ อุดหนุนหน่วยพลัง (Subsidiary to Eggs) ด้วย และตามปกติแล้ว
ปฏิกิริยาซ่ึงกัน และกันระหว่างอุปนิสัย ที่เก่ียวกับแรงขับ มีความซับซ้อนมากการตรวจสอบ
การกระท าใดๆ จะแสดงให้เห็นเป็นลูกโซ่ของการอุดหนุนที่เชื่อมโยงหน่วยพลังแต่ละอย่าง 
และความอ่อนไหวทางอารมณ์ และเจตคติไว้ 
 5. ตัวตน(The Self) เป็นส่วนหนึ่งของความอ่อนไหวทางอารมณ์ ตัวตนเป็นสิ่ง
ส าคัญมาก เพราะเจตคติเกือบทั้งหมดจะสะท้อนให้เห็นตัวตนนั่นเอง ตัวตนจะเก่ียวข้องกับ
การแสดงออกของหน่วยพลัง หรือความอ่อนไหวทางอารมณ์อ่ืนๆ ตัวตนมีบทบาทในการบู ร
ณาการบุคลิกภาพ และตัวตนนี้ยังเก่ียวข้องกับหน่วยพลังที่เก่ียวกับคุณธรรม ( Superego) 
และตัวตนตามอุดมคติ (Ideal Self) ซ่ึงทั้งสองนี้ได้มาจากอิทธิพลทางสังคม นอกจากนี้ ตัวตน
ยังมีอิทธิพลควบคุมอุปนิสัยที่ เก่ียวกับแรงขับให้ปฏิบัติงานร่วมกัน เรียกว่า ตัวตนทาง
โครงสร้าง (Structural Self) หรือตัวตนที่ เกิ ดจากแรงขับ (Drive Self) หรือเกิดควา ม
อ่อนไหวทางอารมณ์ของหน่วยพลัง (Ego Sentiment) การท างานของอุปนิสัยที่เก่ียวกับแรง
ขับอันใดก็ตาม จะแสดงตัวออกมานั้นจะต้องขึ้นอยู่กับว่าอุปนิสัยนั้นเหมาะสมกับตัวบุคคล 
หรือไม่ ถ้าอุปนิสัยนั้นๆ ไม่สามารถเข้า กับตัวตนได้ก็จะท าให้เกิดลักษณะอาการโรคจิต โรค
ประสาทในบุคคลได้ 
 แคทเทลก าหนดโครงสร้างของตัวตน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ ตัวตนตามอุดมคติ     
( Idea Self ) กับตัวตนตามความเป็นจริง (Real Self) ทั้งสองอย่างนี้ขึ้นอยู่กับ การสังเกตตน 
ด้วยตนเองตามความเป็นจริงคือ ตัวตนที่เขายอมรับว่าเขาเป็นในขณะที่เขาพิจารณาอย่างมี
เหตุผล ส่วนตัวตนตามอุดมคติก็คือ ตัวตนอย่ าง ที่ เขาต้องการจะเป็น ในการ เริ่มต้น
พัฒนาการของตัวตนตามความเป็นจริง จะเป็นภาพสะท้อนที่ไม่สมบูรณ์ของตัวตนตามอุดม
คติ และเม่ือระยะเวลาผ่าน ไป  พัฒนาการของบุคคลเป็นไปตามปกติ การบู รณากา ร
บุคลิกภาพต่างๆ อาจน าไปสู่การเป็นตัวตนซ่ึงทั้งตัวตนตามอุดมคติ และตัวตนตามความเป็น
จริง จะมีความอ่อนไหวทางอารมณ์ของตัวตน(Self Sentiment) เป็นตัวก าหนด 
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3. ทฤษฎีของฮันซ์ ไอเซงค์ (Hans Esenck)  

  ฮันซ์ ไอเซงค์ (1952) ได้อธิบายบุคลิกภาพโดยจัดกลุ่มอุปนิสัยโดยวิธีวิเคราะห์ปัจจัย
เช่นเดียวกับแคทเทล วิธีการของเขาแตกต่างจากแคทเทล   ส าหรับแนวความคิดเก่ียวกับ
อุปนิสัยของไอเซงค์ มีความเห็นสอดคล้องกับค าจ ากัดความเก่ียวกับอุปนิสัยของออลพอร์ต 
และได้ให้ความหมายไว้ว่า คือ ลักษณะส่วนรวม (ที่ เปลี่ยนแปลงได้) ของแต่ละบุคคลอัน
ประกอบด้วยลักษณะทางร่ากายและจิตใจ (ซ่ึงเป็นตัวก าหนดบุคลิกภาพ) ซ่ึงท าให้คนปรับตัว
ต่อสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน หรืออาจกล่าวได้ว่า บุคลิกภาพ หมายถึงลักษณะส่วนรวมของ
บุคคลที่ประสมประสานรวบรวมเป็นพฤติกรรมที่มีระบบและแสดงออกมาเป็นเอกลักษณ์ของ
แต่บุคคล   
 ไอเซงค์ได้มีการพัฒนาทฤษฏีที่จะอธิบายว่าท าไมแต่ละบุคคลจึงมีความแตกต่างกัน
ในทางบุคลิกภาพและพฤติกรรม คุณลักษณะบุคลิกภาพที่ส า คัญ มี 4 คุณลักษณะ คือ 
พฤติกรรมปกปิด (Introversion) พฤติกรรมเปิดเผย(Extroversion) และพฤติกรรมที่ ม่ันคง
(Stability) แนวโน้มโรคประสาท (Neuroticism) ต่างก็มีจุดเริ่มต้นมาจากทางด้านชีววิทยา 
ขึ้นอยู่กับจ านวนกิจกรรมในระบบประสาทของแต่ละบุคคล กิจกรรมนี้จะจูงใจให้แต่ละบุคคล
มีการพัฒนาไปในแนวทางที่แน่นอน ขั้นสุดท้ายบุคลิกภาพจะได้มาจากระบบประสาทของแต่
ละบุคคลที่ได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม และจากประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับ
มาแล้ว  บุคลิกภาพที่มีพฤติกรรมเปิดเผย มีธรรมชาติระบบประสาทท่ีมีความสงบเงียบ เกิด
จากธรรมชาติของระบบประสาท ที่ไม่ต้องการแสวงหาสิ่งเพ่ิมเติมที่ มีความต่ืนเต้น จึงมี
พฤติกรรมชอบอยู่ตามล าพัง บุคคลทุกคนจะมีบุคลิกภาพเป็นแบบพฤติกรรมเปิดเผยหรือ
พฤติกรรมปกปิดก็ได้ หรือจะมีพฤติกรรมทั้งแบบเปิดเผยและปกปิดก็ได้   โดยที่ไฮเซงค์
แบ่งกลุ่มอุปนิสัยออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ 

1. เก็บตัว (Introverted) – แสดงตัว (Extroverted) 
2. แนวโน้มโรคประสาท ( Neuroticism) – ความม่ันคงทางใจ (Stability) 

การแสดงการวัดบุคลิกภาพ สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
Unstable (Neurotic) ไม่มั่นคง (มีอาการประสาทอ่อน) 
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 จากความหมายและทฤษฎีของอุปนิสัย สามารถสรุปได้ว่า อุปนิสัยในแต่ละบุคคลจะ
สะท้ อนออกมาให้รูปของพฤติกรรมภายนอก และในแต่ละบุคคลสามารถมีอุปนิสัยได้
หลากหลาย ซ่ึงอุปนิสัยสามารถพัฒนาได้ตามวัย และสถานการณ์  ซ่ึงหากได้รับการหล่อ
หลอม หรือขัดเกลาได้อย่างเหมาะสม จะสามารถน าไปสู่ คุณภาพด้านอารมณ์และสังคมได้
อย่างสมดุล  

 
2.2. ความหมาย และทฤษฎีจิตวิทยาเชิงบวก 

  จิตวิทยาเชิงบวก ( Positive psychology) เป็นสาขาใหม่ของทางจิตวิทยา ซ่ึงได้รับ
การสรุปถึงวัตถุ ประสงค์ขึ้น ในปีค.ศ. 2000 โดยศาสตราจารย์ มาร์ติน เซลิกแมน  กับ 
ศาสตราจารย์มิฮาลลี ชิคเซนทมิฮาลยี  ได้ท าการระบุว่า "เราเชื่อว่าจิตวิทยาการท างานของ
มนุษย์ในเชิงบวกจะเกิดขึ้นเม่ือบรรลุความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และการแทรกแซงที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือสร้างความเจริญก้าวหน้าส าหรับบุคคล, ครอบครัว และชุมชน" 
  ศาสตราจารย์มาร์ติน เซลิกแมน (อ้างถึงดร.สุทธิลักษณ์  สมิตะสิริ และ คณะ) ได้ให้
ความหมายของจิตวิทยา หมายถึง จิตวิทยาตะวันตกสมัยใหม่ที่ยึดเอาจุดแข็งของมนุษย์เป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา อาทิเช่น การพัฒนาในด้านคุณค่า ( Value) สติรู้ ต่ืนลื่นไหลใน
กิจกรรม (Flow) การมองโลกทางบวกหรือในแง่ ดี (Optimism) ความหวัง (Hope) และ
ความสุข (Happiness) ของบุคคล เป็นต้น  
  จากการที่สังคมพัฒนามากขึ้นในหลายด้านแต่มนุษย์กลับไม่ได้มีความสุขเพ่ิมมากขึ้น 
จิตวิ ทย าเชิงบวก  ( Positive psychology) จึงเป็นศาสตร์ทางเลือกให ม่ ที่  มุ่งพัฒนา
บุคลิกภาพของมนุษย์ให้เป็นผู้มีความสุข โดยมีพ้ืนฐานของความสุขจากการพัฒนาตนเอง 
การเป็นคนดี มีมุมมองต่อชีวิตและโลกในเชิงบวก อีกทั้งเป็นวิชาที่เน้นความเป็นวิทยาศาสตร์
มีงานวิจัย ตัวเลข สถิติ ที่สามารถน ามาใช้อ้างอิงได้ มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นตัวอย่างชัดเจน
และเหมาะสมกับสภาพชีวิตในสังคมปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้  แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก ( Positive 
psychology) จึงก าลังได้รับความสนใจและน าไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนามนุษย์อย่าง
กว้างขวางในประเทศตะวันตกในขณะนี้โดยเฉพาะในการพัฒนาสุขภาวะ 
 นักจิตวิทยาในกลุ่มนี้มองว่าความสุข คือ การที่บุคคลประเมินภาพรวมในขณะนั้นว่า
เขามีความพึงพอใจในชีวิต มีอารมณ์ด้านบวก เช่น ความรู้สึกผ่อนคลายสบายใจ ความรู้สึก
ภาคภูมิใจในตนเอง ความรู้สึกเบิกบาน รู้สึกดูแลห่วงใย ใส่ใจ ความรู้สึกด่ืมด่ าลึกซ้ึงกับคุณ
ความดี และการไม่มีความรู้สึกทางลบ เช่น ความซึมเศร้า ความเสียใจ ความกลัว ความโกรธ 
ความวิตกกังวล เป็นต้น อารมณ์ด้านบวกในที่นี้ ได้แก่ ความรู้สึกสนุกสนาน ความซาบซ้ึงใจ 
ความสนใจ และความพึงพอใจ 
          ทั้งนี้อารมณ์ด้านบวกจะเป็นตัวน าให้เกิดผลลัพธ์ท่ีส าคัญต่อการมีชีวิตที่มีความสุข 
เช่น การพัฒนาความเป็นมิตร  ความพึงพอใจในชีวิต ระดับรายได้ที่มากกว่า ประสบ
ความส าเร็จ และการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รวมทั้งผู้ มีประสบการณ์อารมณ์ด้านบวก
สม่ าเสมอมักมีแนวโน้มที่จะมีอายุยืนยาว 
 Positive Psychology กับชีวิตครอบครัว : บทเรียนจากโครงการศึกษาเบื้องต้นเพ่ือ
พัฒนาสุขภาวะและชุมชนเรียนรู้จิตตปัญญาอย่างมีส่วนร่วม  (ดร.สุทธิลักษณ์  สมิตะสิริ และ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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คณะ) ได้มีข้อสรุปและข้อเสนอแนะ จิตวิทยาเชิงบวก  ( Positive psychology) เป็นแนวคิด
จิตวิทยาตะวันตกสมัยใหม่ที่น่าที่จะศึกษา ทบทวนและน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทในสังคมไทย เป้าหมายของ Positive Psychology คือการพัฒนาคนให้มีความสุข โดย
มีพ้ืนฐานของความสุขจากการพัฒนาตนเอง การเป็นคนดี มีมุมมองต่อชีวิตและโลกในเชิง
บวก ซ่ึงเป็นเป้าหมายเดียวกันกับการพัฒนาของประเทศไทยที่ให้ความส าคัญต่อการพัฒนา
ครอบครัว การน าแนวคิด Positive Psychology มาประยุกต์ใช้กับบริบทครอบครัวไทยให้
ประสบผลส าเร็จนั้น จ าเป็นต้องบูรณาการประโยชน์จากศาสตร์นี้ร่วมกับแนวทางการพัฒนา
อ่ืนๆ ที่ มีบทบาทส าคัญทางวัฒนธรรมของสังคม ซ่ึงต้องการการระดมพลังและสติปัญญาสู่ 
การพัฒนาให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา โดยการประยุกต์ใช้ใน
หลักสูตรการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้ต่อยอด
การพัฒนาจากระดับครอบครัวท่ี จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น 
Positive Psychology จึงเป็นทางเลือกส าคัญที่ สังคมไทยควรพิจารณาศึกษาเรียนรู้ เพ่ือ
น าพาให้คนในสังคมต้ังเป้าหมายร่วมกันว่าต้องการให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
สังคมไทยก็จะมีความสุข และหน่วยสังคมที่เล็กที่สุดและส าคัญที่สุดคือครอบครัวก็เป็ น
จุดเริ่มต้นที่ส าคัญ มาพัฒนาโดยเอาจุดแข็งของมนุษย์เป็นศูนย์กลางกันบ้าง ถ้ารู้สึกว่าปัญหา
มีมากจนไม่รู้จะเริ่มต้นการพัฒนาครอบครัวไทยกันอย่างไร   ซ่ึงสอดคล้องกับบทความ
จิตวิทยาเชิงบวกกับบทบาทในการแก้ปัญหาสังคมไทย  (นรินทร์ หวังศรีวัฒนกุล,2556) ที่
ประเทศไทยของเรา แม้เรื่องจิตวิทยาเชิงบวกยังไม่ได้ถูกบรรจุให้เป็นวาระเร่งด่วนของ
ประเทศ แต่ปัจจุบัน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสนใจในเรื่องนี้อย่างมาก เพราะ
จิตวิทยาเชิงบวกจะช่วยเสริมจุดแข็งและลบเลือนจุดอ่อนของคนเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ จิตวิทยาเชิงบวกยังมีความส าคัญและเป็นประโยชน์มากทั้งต่อปัจเจกชน และการ
พัฒนาชุมชนและประเทศชาติ นักจิตวิทยาหลายคนของไทยกล่าวว่าจิตวิทยาเชิงบวก
สามารถพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ซ่ึงจะช่วยพัฒนาการบุคคลอย่างมีวุฒิภาวะและ
แก้ปัญหาทางอารมณ์ได้อย่างสร้างสรรค์ เป็นความฉลาดที่แตกต่างไปจากความฉลาดทาง
ปัญญา (IQ) ที่มักเน้นความสามารถทางตรรกวิทยา นอกจากนี้ จิตวิทยาเชิงบวกจะช่วยให้คน
ไทยสามารถรับมือกับวิกฤตในยุคนี้ได้ดีอย่างคาดไม่ถึง ... วิกฤติสามารถกระตุ้นให้คนค้นพบ
ความหมายของชีวิต (Meaning of Life) ถึงขั้นพลิกวิถีการใช้ชีวิต มุ่งไปสู่การอยู่ ดีมีสุข 
(Well-being) ที่แท้จริงได้ อีกทั้งยังน าไปสู่การต้ังค าถามเชิงบวกกับตัวเองในการค้นหา
เป้าประสงค์และคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ เพ่ือก าหนดทิศทางและแผนการในการใช้ชีวิตที่
เหลืออยู่ให้มีประสิทธิภาพและมีความหมาย ซ่ึงค าถามดังกล่าวได้แก่ 
     1. ความพึงพอใจในชีวิต (Pleasure) เช่น เหตุการณ์อะไรที่ท าให้ฉันรู้สึกเป็นสุข
และสงบอย่างมาก หรือฉันรู้สึกสุขสดชื่นมีพลัง เม่ือได้ท าอะไรบ้าง 
     2. จุดประสงค์ของการมีชีวิต (Purpose) เช่น ฉันอยากท าอะไรในช่วงชีวิตที่
เหลืออยู่ ฉันมาอยู่ในโลกนี้เพ่ืออะไรและเพ่ือใคร 
     3. การจัดสัดส่วนให้สมดุล (Proportion) เช่น ฉันควรจะปรับเปลี่ยนชีวิตการ
ท างาน ครอบครัว และชีวิตส่วนตัวให้มีความสมดุลได้อย่างไร 
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 จากคุณประโยชน์มากมายข้างต้นจึงเป็นเหตุผลที่ท าให้นักจิตวิทยาของไทยเชื่อว่า 
จิตวิทยาเชิงบวกจะมีบทบาทมากขึ้นในการแก้ปัญหาสังคมไทย เพราะสามารถตอบสนอง
สภาพสังคมในปัจจุบันที่ผู้คนมักแสวงหาความสุข แต่ไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไร 
  จิตวิทยาเชิงบวกนับ เป็นศาสตร์ทางเลือกใหม่ที่ เน้นความสามารถและพัฒนา
บุคลิกภาพของเราโดยมีพ้ืนฐานของความสุข การมองโลกในแง่ดี  การมีความหวัง  และการมี
ความสุข มีพ้ืนฐานมาจากการพัฒนาตนเอง  เป็นคนดี  และมองโลกในแง่ดี   รวมไปถึงความ
เชื่อม่ันในการพัฒนาของสภาวะจิตใจทางบวกในการเรียนของนักเรียนที่ มีความต้ังใจ  มี
แนวทางชัดเจนเพ่ือไปสู่ เป้ าหมายในการเรียน  มีการมองสถานการณ์ต่างๆ ในด้านดี  มี
ความต้ังใจว่าตนเองสามารถท างานต่างๆ ให้ส าเร็จได้แม้ว่าการเรียนต้องเผชิญกับปัญหา
อุปสรรคหรือสถานการณ์ที่ ไม่พึงประสงค์ก็มีความสามารถฟ้ืนฟูสภาพตนเองให้กลับมาเรียน
ได้ในระดับเดิมหรือดีขึ้นจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) นั้นประกอบด้วยลักษณะ 
4  ประการคือ 1.  การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self Efficacy)   ความเชื่อที่นักเรียน
สามารถพัฒนาด้านการเรียนของตนไปสู่ความส าเร็จ  2. ความหวัง (Hope) ความต้ังใจของ
นักเรียนในการเรียนเพ่ือไปสู่ความส าเร็จโดยมีการก าหนดเป้าหมายและมีแนวทางการปฏิบัติ
ที่ ชัดเจน  การการวางแผนการเรียน  การปรับเปลี่ยนวิธีการเรียน  การหาเทคนิควิธีการ
ใหม่ๆ  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการเรียน 3. การมองโลกในแง่ดี (Optimism) ความคิดของ
นักเรียนที่ มีต่อเหตุการณ์ต่างๆ  ที่ เกิดขึ้นในทางบวก  เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในการเรียนไม่ได้
เลวร้าย  และมีทางแก้ไขได้ และ 4.ความหยุ่นตัว(Resiliency) การที่นักเรียนมีความสามารถ
ทางอารมณ์  ความรู้สึกในการปรับสภาพจิตใจ  ปรับตัวในก ารท างานเม่ือต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ที่ เป็นปัญหา  นักเรียนมีการตอบสนองเม่ือเผชิญกับสถานการณ์วิกฤต ภาวะ
เสี่ยงสามารถจัดการสิ่งต่างๆได้ส าเร็จและมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการปรับตัว   นักเรียน
แสดงออกต่อสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือสิ่งที่ ก่อให้เกิดความเครียดต่างๆในการเรียน 
และมีความเข้มแข็ง  ปรับตัวในการเรียนได้อย่างเหมาะสมและกลับคืนสู่สภาพเดิม หรือดีขึ้น
ได้อย่างรวดเร็ว  ซ่ึงทั้ง 4 ลักษณะนี้น ามาออกแบบจัดเป็นชุดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาจิตวิทยาเชิง
บวกให้กับนักเรียน 
  จากการศึกษาข้อมูลต่างๆ  พบว่ามีนักวิชาการหลายท่านได้ศึกษา  และเล็งเห็นว่า
จิตวิทยาเชิงบวก  เป็นสิ่งที่ควรและจ าเป็นอย่างยิ่ งที่จะพัฒนาให้บังเกิดให้มีในตัวนักเรียน  
การพัฒนาจิตวิทยาเชิงบวกนั้นสามารถท าได้หลายวิธี  เช่น  การใช้บทบาทสมมติ  การให้
กรณีตัวอย่าง  การใช้กิจกรรมกลุ่ม  การให้การปรึกษา  การใช้ชุดกิจกรรม  เป็นต้น  ซ่ึง
กิจกรรมที่จะน ามาใช้เพ่ือพัฒนาจิตวิทยาเชิงบวกของนักเรียนมีหลากหลายรูปแบบ  เช่น  
เกม กรณีตัวอย่าง  สถานการณ์จ าลอง บทบาทสมมติ เป็นต้น ซ่ึงชุดกิจกรรมเหล่านี้สามารถ
เพ่ิมสมรรถนะในด้านการพัฒนาจิตวิทยาเชิงบวกให้แก่นักเรียนได้อีกทางหนึ่ง  กิจกรรมที่จะ
น ามาใช้เพ่ือพัฒนาจิตวิทยาเชิงบวกของนักเรียนมีหลากหลายรูปแบบ ได้สอดคล้องกับผลที่ 
ได้รับจากการพัฒนาจิตวิทยาเชิงบวกให้แก่นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนผดุง
ปัญญา จังหวัดตาก โดยการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาจิตวิทยาเชิงบวก เพ่ือให้เด็ก
เหล่านี้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  เป็นการป้องกันปัญหาอ่ืนๆ ที่ตามมา  และเด็กเหล่านี้
เป็นผู้ที่อยู่ในวัยรุ่น ถ้าพวกเขา เหล่านี้ขาดคุณภาพอนาคตของชาติคงไม่สามารถพัฒนาให้
เจริญ ก้าวหน้าได้  การพัฒนาจิตวิทยาเชิงบวกให้บังเกิดแก่นักเรียนในระดับนี้  ซ่ึ งจ ะ
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สอดคล้องกับแผนการศึกษาของชาติที่ ต้องการให้ผู้ เรียนทุกคนเป็นคนดี  มีปัญญา  และมี
ความสุขและน าข้อมูลที่ ได้มาเป็นแนวทางแก่ผู้บริหาร ครู เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
จิตวิทยาเชิงบวกในการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนเป็นก าลังและเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนา
ประเทศในการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของทรัพยากรของชาติต่อไป 
  ต้นทุนจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือการพัฒนาประสิทธิผลในการท างานกลุ่มของผู้ เรียน    
(ผศ.ดร.วิธัญญา วัณโณ) ได้กล่าวถึง เม่ือไม่นานมานี้ นักวิชาการกลุ่มหนึ่งได้น าเสนอแนวคิด
เก่ี ย วกับ“ต้นทุ น จิ ตวิทย าเชิ งบวก (positive psychological capital หรื อ PsyCap)”          
ซ่ึ งช่วยเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือการปฏิบัติของผู้ เรียน และเสริมสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน เช่น ความพากเพียรทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
การจัดการกับปัญหาเชิงบวก ภาวะผู้น า สุขภาวะทางกายและทางจิตของผู้ เรียน  เป็นต้น 
การศึกษาที่เก่ียวข้องกับต้นทุนจิตวิทยาเชิงบวกในระยะแรกมุ่งเน้นอิทธิพลของต้นทุ น
จิตวิทยาเชิงบวกที่มีต่อผลลัพธ์ส่วนบุคคล หรือเป็นการศึกษา “ต้นทุนจิตวิทยาเชิงบวกระดับ
บุคคล (individual-level PsyCap)” แต่ระยะต่อมาแนวคิดและการศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
ต้นทุนจิตวิทยาเชิงบวกก็ได้ขยายขอบเขตไปสู่ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้นกับกลุ่มหรือผลงานระดับ
กลุ่ม หรือเป็นการศึกษา “ต้นทุนจิตวิทยาเชิงบวกของกลุ่มหรือระดับกลุ่ม ( grouplevel 
PsyCap)” 
  ลูธานส์ และคณะ (อ้างใน วิธัญญา วัณโณ, 2556) นิยามความหมายของต้นทุน
จิตวิทยาเชิงบวกไว้ว่าเป็น“สภาวะของจิตวิทยาเชิงบวกในพัฒนาการของบุคคล และแสดง
ลักษณะโดย (1 ) การมีความเชื่อม่ันในการท า งานและใช้ความพยายามที่จ า เป็ นต่อ
ความส าเร็จในภาระงานที่ท้าทาย (2) การอนุมานสาเหตุในทางบวกเก่ียวกับความส าเร็จใน
ปัจจุบันและในอนาคต (3) ความอุตสาหะต่อเป้าหมาย และเม่ือจ าเป็นก็จะปรับแนวทางที่มุ่ง
สู่เป้าหมายเพ่ือความส า เร็จ และ (4) เม่ือเผชิญกับปัญหาและความทุกข์ยากก็ไม่ลดละและ
กลับสู่สภาพเดิมและแม้แต่มีสภาพที่ดีกว่าเดิมเพ่ือบรรลุความส า เร็จ” (Luthans, Youssef, 
et al., 2007, p. 3) ต้นทุนจิตวิทยาเชิงบวกประกอบด้วยตัวแปรจิตวิทยาเชิงบวก 4 ตัวแปร 
ได้แก่ ความหวัง การมองโลกในแง่ดี การรับรู้ความสามารถแห่งตน และการฟ้ืนพลัง ดังนี้ 

  1. ความหวัง (hope) 
   ความหวังคือความคาดหวังว่าตนเองจะได้รับประสบการณ์ในทางบวกและ
เชื่อว่าตนเองจะมีอิทธิพลต่อประสบการณ์ของตนในทางบวกได้ (American Psychology 
Association [APA], 2007) ความหวังประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ ความคิด
เก่ียวกับเป้าหมาย ความคิดเก่ียวกับแนวทาง และความคิดเก่ียวกับความต้ังใจ (Lopez, 
Rose, Robinson, Marques, & Pais-Ribeiro, 2009; Snyder, Rand, & Sigmon, 2002) 

  2. การมองโลกในแง่ดี(optimism) 
   กา รมองโลกในแ ง่ ดี เป็นควา มคาดหวังเก่ี ยว กับอนา คตใน เชิงบวก 
(Peterson, Luthans, Avolio, Walumbwa, & Zhang, 20 11) และเป็ นทั ศนคติว่าสิ่ งที่ 
เกิดขึ้นดีที่ สุด และความปรารถนาหรือจุดมุ่งหมายของตนเองจะบรรลุเป้าหมายหรือถูกเติม
เต็มอย่างไม่มีที่สิ้นสุด (APA, 2007) 
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  3. การรับรู้ความสามารถของตน (self-efficacy) 
   การรับรู้ความสามารถของตนหรือความเชื่อม่ัน (confidence) เป็นการรับรู้
ของบุคคลเก่ียวกับขีดความสามารถของตนเองที่จะท าสิ่งต่างๆ อย่างมีประสิทธิผลเพ่ือท าให้
เกิดผลลัพธ์ท่ีพึงปรารถนา (APA, 2007)  

  4. การฟ้ืนพลัง (resilience) 
   การฟ้ืนพลังเป็นความสามารถของบุคคลในการสะท้อนกลับหรือการกลับสู่
สภาพเดิมหลังจากเผชิญ กับความยากล าบาก ความขัดแย้ง ความล้มเหลวหรือแม้แ ต่
เหตุการณ์ในเชิงบวก ความก้าวหน้าและความรับผิดชอบที่เพ่ิมขึ้น (Avey, Luthans, & 
Youssef, 2010) กล่าวได้ว่าการฟ้ืนพลังเป็นความสามารถในการต่อสู้ฟันฝ่าในการเผชิญกับ
เห ตุกา ร ณ์ที่  เป็ น ควา มยากล า บา ก  (Abolghasemi & Varaniyab, 2 0 1 0 )  ซ่ึ งเป็ น
กระบวนการและผลลัพธ์ของการปรับตัวต่อประสบการณ์ในชีวิตที่ เป็นความยากล าบากและ
ท้าทาย โดยเฉพาะความยืดหยุ่นและการปรับตัวทางจิตใจ อารมณ์และพฤติกรรมต่อความ
ต้องการภายในและภายนอก (APA, 2007) 
  แม้ว่าการศึกษาเก่ียวกับต้นทุนจิตวิทยาเชิงบวกในบริบททางการศึกษาจะเริ่มต้นมา
เม่ือไม่นานมานี้ แต่การศึกษาต่างๆ ที่ เก่ียวข้องกับต้นทุนจิตวิทยาเชิงบวกของผู้ เรียนก็แสดง
ให้เห็นว่าต้นทุนจิตวิทยาเชิงบวกส่งผลทางบวกต่อผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้ เรียนหลาย
ประกา ร  ได้แ ก่  (Khan, Siraj, & Li, 2011; Li-feng & Hua-li, 2009; Malone, 2010; 
Qingquan & Zongkui, 2009; Tjakraatmadja & Febriansyah, 2007; Tsai, Lee, & 
Hsu, 2012) 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการปฏิบัติของผู้เรียน 
 2. ความคิดสร้างสรรค์ 
 3. รูปแบบการจัดการกับปัญหาเชิงบวก 
 4. สุขภาวะทางกายของผู้เรียน 
 5. สุขภาวะทางจิตของผู้เรียน 
   ดังนั้น จิตวิทยาเชิงบวก และต้นทุนจิตวิทยาเชิงบวกจึงเป็นศาสตร์ใหม่ที่
เน้นการพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์ให้มีความสุข โดยมีพ้ืนฐานมาจากการพัฒนาตนเอง เป็น
คนดี และมองโลกในแง่ดี ทั้งยังเป็นวิทยาศาสตร์ในด้านของการวิจัยตัวเลข สถิติ ที่สามารถ
น ามาใช้อ้างอิงได้ ตลอดจนมีแนวทางปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ชัดเจน 

 
2.3. ความหมาย และทฤษฎีคุณลักษณะท่ีดี   

 คุณลักษณะพ้ืนฐานเป็นสมรรถนะของบุคคลซ่ึงแสดงให้เห็นถึงแนวทางการกระท า 
พฤติกรรม หรือการคิด โดย คุณลักษณะพ้ืนฐานเหล่านี้จะแผ่ขยายไปยังสถานการณ์อ่ืนๆ 
และคงทนอยู่ภายในตัวบุคคลเป็น ระยะเวลานานพอสมควร หรือกล่าวอย่างสั้นๆ ก็คือ 
“บุคคลต้องมีคุณลักษณะอย่างไรบ้าง” คุณลักษณะพ้ืนฐานประกอบด้วยสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. แรงจูงใจ (Motive) เป็นสิ่งที่บุคคลคิดถึงหรือมีความต้องการ ซ่ึงแรงจูงใจจะเป็น
ตัว ผลักดันหรือแรงขับให้บุคคลกระท าพฤติกรรม หรือตัวก าหนดทิศทางหรือทางเลือกในการ
กระท า พฤติกรรมเพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมาย หรือหลีกหนีจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ งที่ตนไม่พึง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4
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ปรารถนา เช่น เม่ือบุ คคลต้ังเป้าหมายที่ท้าทายจะท าให้ เขามีความรับผิดชอบ  มีความ
กระตือรือร้น และมุ่งม่ันที่ จะท างานให้ประสบความส าเร็จ และจะใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับเพ่ือ
ท างานให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป 

2. อุปนิสัย (Trait) เป็นคุณลักษณะทางกายภาพของบุคคล ซ่ึงจะแสดงออกมาเพ่ือ 
ตอบสนองต่อข้อมูล หรือสถานการณ์ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ อุปนิ สัยเป็น สิ่งที่ เกิดจ าก
การศึกษา การอบรมเลี้ยงดู ประสบการณ์ และการเรียนรู้ของบุคคล สมรรถนะด้านอุปนิสัย
เช่น การควบคุม อารมณ์ภายใต้สภาวะความกดดัน ความคิดริเริ่ม เป็นต้น 

3. อัตมโนทัศน์  (Self-Concept) หรือความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง อาจรวมถึ ง
ทัศนคติ (Attitude) ค่านิยม (Value) จินตภาพส่วนบุคคล (Self-Image) เป็นต้น 

4. บทบาททางสังคม  (Social Role) หมายถึง สิ่งที่บุคคลต้องการสื่อให้ผู้ อ่ืนใน
สังคม เห็นว่าตัวเขามีบทบาทต่อสังคมอย่างไรบ้าง เช่น การเป็นผู้น าทีมงาน ความมีจริยธรรม 
เป็นต้น 

5. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจในหลักการแนวคิด
ต่างๆ ที่ บุคคลจ าเป็นต้องมีในสาขาวิชาชีพนั้นๆ หรือกล่าวอย่างสั้นๆ ก็คือ “บุคคลต้องมี
ความรู้อะไรบ้าง” เช่น เจ้าหน้าที่บุคคล ต้องมีความรู้ เก่ียวกับหลักการบริหารทรัพยากร
บุคคล ความรู้เก่ียวกับ กฎหมายแรงงาน เป็นต้น 

6. ทักษะ (Skill) หมายถึง ความสามารถ ความช านาญหรือความคล่องแคล่วในการ 
ปฏิบัติงานทั้งด้านใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย หรือการใช้สมองเพ่ือคิดสิ่งต่างๆ 
หรือกล่าว อย่างสั้นๆ ก็คือ “บุคคลต้องท าอะไรได้บ้าง” เช่น อายุรแพทย์ต้องมีสมรรถนะ 
“ความเชี่ยวชาญในการ ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคด้านอายุรศาสตร์ ” จิตแพทย์ต้องมี
สมรรถนะ “ความเชี่ยวชาญในการตรวจ วินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยจิตเวชและสารเสพติด”เป็น
ต้น ระดับหรือประเภทของสมรรถนะนี้ เราสามารถ น าไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและ
บริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงคุณลักษณะทั้ง 5 ประการดังกล่าว สามารถเปรียบเทียบกับทฤษฎี
ภูเขาน้ าแข็ง (The Iceberg Model) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจรศักด์ิ ศิริมัย และคณะ) 

 

 
 
แผนภาพท่ี 2 ทฤษฎีภูเขาน้ าแข็ง (The Iceberg Model) 
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แผนภาพท่ี 2 สมรรถนะด้านความรู้และทักษะ 
 

  สมรรถนะด้านความรู้และทักษะนี้มีแนวโน้มที่คนเราจะสามารถสังเกตเห็นและวัดได้ 
โดย อยู่ในส่วนที่โผล่พ้นน้ าขึ้นมาหรือเปลือกนอกของต้นไม้ ฉะนั้น ความรู้และทักษะจึง
สามารถพัฒนา ได้ง่ายที่สุด สมรรถนะที่อยู่ใต้น้ าหรืออยู่ในส่วนที่เป็นแก่นของต้นไม้ หรือซ่อน
เร้นอยู่ลึกๆ ภายใน ตัวบุคคล ได้แก่แรงจูงใจ อุปนิสัย และอัตมโนทัศน์ สมรรถนะเหล่านี้จะ
ยากต่อการวัดและพัฒนา บางครั้งสมรรถนะด้านอัตมโนทัศน์สามารถสังเกตเห็นได้ บางครั้งก็
ซ่อนเร้นอยู่ภายใน ซ่ึงสามารถ เปลี่ยนแปลง/พัฒนาได้ด้วยการฝึกอบรม การบ าบัดทาง
จิตวิทยา และ/หรือพัฒนาโดยการให้ ประสบการณ์ทางบวกแก่บุคคล แต่ก็เป็นสิ่งที่พัฒนา
ค่อนข้างยากและต้องใช้เวลานาน โดยทั่วไป แล้วองค์กรส่วนใหญ่จะท าการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรโดยพิจารณาจากสมรรถนะด้านความรู้ และสมรรถนะด้านทักษะเป็นส่วน
ใหญ่ เพราะสามารถท าได้ง่ายโดยอาจพิจารณาจากผลการศึกษา หรือการทดสอบความรู้ 
ความสามารถ ส่วนสมรรถนะด้านแรงจูงใจ อัตมโนทัศน์ และอุปนิสัยนั้น จะไม่ค่อยวัดและ
ประเมินมากนัก เพราะเชื่อว่ามีอยู่ในตัวบุคคลแล้ว ซ่ึงในความเป็นจริงแล้วหาก สามารถเลือก
ได้เราควรพิจารณาสมรรถนะด้านคุณลักษณะ (แรงจูงใจ อัตมโนทัศน์ และอุปนิสัย) ของ
ผู้สมัครเป็นล าดับแรก เนื่องจากเป็นส่วนที่ ซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล เป็นส่วนที่พัฒนายากที่สุด 
ส่วนสมรรถนะด้านความรู้และทักษะนั้นเป็นสิ่งที่ เราสามารถสอน ฝึกฝน และพัฒนาได้ง่าย
กว่า 
 

2.4. ทฤษฎีคุณภาพชีวิตทางอารมณ์ และสังคม 

  จากการวิจัยและรายงานผลการศึกษาเก่ียวกับด้านสุขภาพ ด้านพัฒนาการ และด้าน
คุณภาพชีวิตซ่ึงมีการตีพิมพ์เป็นครั้งแรกในสถาบันสุขภาพและคุณภาพชีวิตออสเตรเลีย 
(Australian Institute of Health and Welfare: AIHW)  ได้น าเสนอรายงานภาพของเด็ก
ออสเตรเลียในปี 2009 (AIHW 2009) และได้มีการรายงานเรื่อง 1) เครือข่ายทางสังคมของ
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ครอบครัว (family network) 2) ที่พักพิง (Shelter)  และ 3) คุณภาพชีวิตทางอารมณ์และ
สังคม (social and emotional wellbeing) โดยคุณภาพชีวิตทางอารมณ์และสังคมได้รับ
เลือกให้เป็นด้านที่มีความส าคัญอันดับต้น ๆ ซ่ึงได้ตระหนักว่าระยะเริ่มแรกของชีวิตเด็กส่งผล
อย่างยิ่งต่ออนาคตของเขาในด้านสุขภาพ  ด้านการเรียน และด้านผลลัพธ์ต่อวัฒนธรรมและ
สังคม คุณภาพชีวิตทางอารมณ์และสังคม ถูกเลือกให้เป็นขอบข่ายอันดับต้นที่เน้นในเรื่อง
ความปกติสุขทางจิตใจมากกว่าอาการป่วยทางจิตใจหรือพยาธิวิทยา (DHS Vic 2008) 
ความส าคัญนี้สอดคล้องกับความหมายของสุขภาพที่ระบุไว้ในองค์การอนามัยโลก (WHO) 
ที่ว่า “สถานะของคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ทางร่างกาย จิตใจและสังคม และไม่เพียงแต่การที่ไม่
มีโรคหรือความเจ็บป่วย” องค์การอนามัยโลก (WHO) ยังระบุอีกว่าสุขภาพจิตคือภาวะของ
คุณภาพชีวิตที่ ดีและการที่แต่ละคนได้ตระหนักถึงความสามารถของตนเอง สามารถรับมือกับ
ความเครียดที่เกิดขึ้นเป็นปกติของชีวิต สามารถท างานได้มีประสิทธิภาพ และสามารถที่จะ
หยิบยื่นความช่วยเหลือแก่ชุมชน ในมุมมองเชิงบวก สุขภาพจิตเป็นรากฐานคุณภาพชีวิตที่ ดี
ของแต่ละบุคคลและท าให้การขับเคลื่อนชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (WHO 2010) 
 แนวความคิดในความหมายนี้จะถือว่าเป็นส่วนที่ส าคัญส าหรับคุณภาพชีวิตทาง
อารมณ์และสังคมคุณภาพชีวิตทางอารมณ์และสังคมยังอ้างอิงไปถึงวิธีการที่คนคิดและ
ความรู้สึกเก่ียวกับตนเองและผู้อ่ืน รวมถึงความสามารถในการปรับตัวและจัดการกับความท้า
ทายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือที่จะน าไปสู่ชีวิตที่ได้รับการเติมเต็ม 
 ดังนั้นการให้ความส าคัญกับความเข้มแข็งด้านพฤติกรรมและอารมณ์ของเด็ก การ
ตอบสนองต่อความทุกข์ยาก ลักษณะหรือคุณสมบัติของคุณภาพชีวิตทางอารมณ์และสังคมที่
เป็นไปตามวิถีทางของพัฒนาการและอายุที่เหมาะสมจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการวัดคุณภาพ
ชีวิตดังกล่าว (Denham, et al. 2009; Humphrey et al 2010.) นอกจากนี้ภูมิหลังทาง
วัฒนธรรมยังเป็นส่วนพิจารณาที่ส าคัญในการวัดคุณภาพชีวิตทางอารมณ์และสังคม เนื่องจาก
ความแตกต่างในบรรทัดฐานของสังคมและค่านิยมระหว่างกลุ่มวัฒนธรรม (Hamilton & 
Raymond 2010) 
  Bronfenbrenner ได้กล่าวถึงปฏิ สัมพันธ์ของสิ่งแวดล้ อมที่เก่ียวข้องกับตัวของ
นักเรียนไว้ 4 ระดับด้วยกัน ได้แก่ 

• สิ่งแวดล้อมที่เด็กมีเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้นโดยตัวของเขาผ่านการปฏิสัมพันธ์
แบบตัวต่อตัว เช่นครอบครัว เพ่ือน หมอของครอบครัว และเพ่ือนบ้าน ในสถานรับเลี้ยงเด็ก 
หรือในสถาบันการศึกษา เรียกว่า microsystem 

• การปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวเด็กกับสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ขึ้น (ต้ั งแต่สองหรือมากกว่า
ในระบบ mesosystem) เช่นจากพ่อหรือแม่เป็นครอบครัว จากห้องเรียนเป็นโรงเรียน และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ที่มีค่านิยม ความคาดหวังและสิ่งแวดล้อมที่คล้ายคลึงกัน 

• สิ่งแวดล้อมที่เด็กไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังแต่มีอิทธิพลต่อเด็กโดยทางอ้อม เช่น 
สถานที่ท างานของพ่อแม่ เรียกว่า exosystem 

• บริบทของสิ่งแวดล้อมที่กว้างขึ้น เช่น วัฒนธรรม ระบบการเมือง และค่านิยมของ
สังคม เรียกว่า macrosystem 
   ภายหลั ง Bronfenbrenner ได้เพ่ิม เติมปฏิสั มพันธ์ ของสิ่งแ วดล้ อมร ะดับที่  5 
เรียกว่า chronosystem ซ่ึงสิ่งแวดล้อมดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงเม่ือเวลาเปลี่ยนไปซ่ึง
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กระทบต่อคุณลักษณะนิสัยของบุคคล ตัวอย่างเช่นครอบครัวหย่าร้างหรือการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมที่ใหญ่ขึ้นหรือการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมเม่ือบุคคลเติบโตขึ้น (Paquette & 
Ryan 2001) 

 

 
แผนภาพท่ี.3 ตัวอย่างส่ิงแวดล้อมทางนิเวศวิทยาของ Bronfenbrenner 
 

 เด็กอยู่ตรงกลางของรูปแบบ ล้อมรอบด้วยบุคคลที่มีส่วนเก่ียวข้องในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตทางอารมณ์และสังคมในตัวของเด็กที่สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ดังกล่าวส่งผลต่อภาวะ
อารมณ์ (temperament) ทัศนคติ (attitude) และค่านิยม (value) ในการปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ อ่ืน คุณลักษณะที่เกิดขึ้นประกอบด้วยการควบคุมพฤติกรรม ( behavior regulation) 
ทักษะในการปรับตัวและเผชิญอุปสรรค ( resilient and coping skills) ความม่ันใจและการ
รู้ คุ ณ ค่ า ใน ต น เอ ง  ( self - esteem and confidence) ค วา ม เพี ย ร ใน ก า ร เรี ย น รู้ 
(persistence in learning) คุณลักษณะเฉพาะบุคคลนี้เกิดขึ้นจากการมีความสัมพันธ์กับ
ผู้ อ่ืน  (คือคุณลั กษณะในการปฏิสั มพันธ์ห รือ คุณลักษณะทางสั งคมของเด็ก ) ร วมถึ ง
ความสามา รถในการวินิ จฉั ยอารมณ์ของผู้ อ่ืน  (the ability to identify emotions in 
others) ความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ ( the capacity to form and 
maintain relationships) และการพัฒนาทักษะทางสังคม (the development of social 
skills) รวมถึงกา รเห็ นอกเห็ นใจ (empathy) ความไว้เนื้ อเชื่อใจ (trust) ความร่วมมือ 
(cooperation) และการแก้ปัญหาความขัดแย้ง (conflict resolution) 
 เด็กถูกล้อมรอบท่ามกลางอิทธิพลของการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม บรรยากาศ
ของสิ่งแวดล้อมที่ห่วงใยและปลอดภัย ได้แก่บ้าน โรงเรียน และชุมชน มีความส าคัญต่อ
คุณภาพชีวิตทางอารมณ์และสังคม การสื่อสารกันในครอบครัว ความคาดหวังของผู้ปกครอง 
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และคุณภาพของความสัมพันธ์กับพ่อแม่  ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับครู คุณภาพของ
หลักสูตร และกิจกรรมที่จัดขึ้นในสถาบันการศึกษา ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก ปัจจัย
ต่าง ๆ เหล่านี้มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตทางอารมณ์และสังคมซ่ึงเป็นคุณลักษณะภายในของ
เด็กแ ต่ละคน  อาทิ  การ รู้ คุณ ค่าใ นตน เอง  (self esteem) พัน ธกร ณี ในกา ร เรี ยน 
(commitment to learning) แ ละ ควา ม รู้ สึ ก เป็ น เจ้ า ขอ ง เป็ น เจ้ า ข อง  ( sense of 
belonging) ในโรงเรียน 
 คุณลักษณะของคุณภาพชีวิตทางอารมณ์และสังคมในเด็กจากอิทธิพลของชุมชนที่
ใหญ่ขึ้น รวมถึงกลุ่มเพ่ือนบ้านที่เอ้ืออาทรที่ซ่ึงเด็ก ๆ รู้สึกและเห็นว่าตนเองเป็นทรัพยากรที่มี
ค่า ซ่ึงมีความหมายว่าเขามีต้นทุนและเครือข่ายทางสังคม 
 นอกจากนี้ อิทธิพลของสังคมที่กว้างใหญ่ขึ้น ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมของเด็กและต่อ
คุณภาพชีวิตทางอารมณ์และสังคมของเขา อิทธิพลเหล่านี้หมายรวมถึงวัฒนธรรม ( culture) 
ค่านิยมของสังคม (social values) สิทธิมนุษยชน (human rights) สื่อและเทคโนโลยี 
(technology and media)   และนโยบายของรัฐบาล (government policy) เป็นต้น 
 ขอบเขตของอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายในวงกลมต่อคุณภาพชีวิตทาง
อารมณ์และสังคมของเด็กเปลี่ยนไปเม่ือเด็กเติบโตขึ้น ในวัยเด็ก บ้านและครอบครัวมีอิทธิพล
ต่อเด็กมากที่สุด แต่เม่ือเขาโตขึ้น เขาก็จะปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและสังคมที่
ใหญ่ขึ้นด้วยเหตุนี้อิทธิพลของวงกลมก็เพ่ิมขึ้นตามล าดับ ดังรูป 

 
แผนภาพท่ี 4 กรอบแนวคิดของคุณภาพชีวิตทางอารมณ์และสังคมของเด็ก 
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                       บนหลักการของส่ิงแวดล้อมทางนิเวศวิทยาของ Bronfenbrenner  
 จากแผนภาพแสดงให้เห็นถึงการอบรมเลี้ยงดูเด็กในบ้านหรือครอบครัว และในสถาน
รับเลี้ยงเด็กหรือโรงเรียนมีอิทธิพลต่อคุณลักษณะภายในของเด็ก ส่งผลต่อพฤติกรรมที่เขา
แสดงออกมา นอกจากนั้นชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมที่กว้างขึ้นก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทาง
อารมณ์และสังคมของเด็กเช่นกัน อย่างไรก็ตามคุณภาพของการอบรมเลี้ยงดูเด็กในบ้านหรือ
ครอบครัว และในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือโรงเรียนส่งผลกระทบต่อเด็กหรือนักเรียนมากที่สุด 
คุณภาพชีวิตทางอารมณ์และสังคมและผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นในเด็ก ประกอบด้วย 2 มิติได้แก่ 

1. มิติภายใน : คุณลั กษณะภายในและเชิงสัมพันธ์ของแต่ละบุคคล ( Individual 
internal and relational characteristics) 
 พัฒนาการทางอารมณ์และสังคมของเด็กไม่ได้เกิดขึ้นอย่างอิสระจากสิ่งแวดล้อมของ
เขาเเท่านั้นการฝึกฝนโดยสิ่งแวดล้อมจากผู้ปกครองและครอบครัวมีบทบาทท่ีส าคัญ ซ่ึง
คุณลักษณะภายในและเชิงสัมพันธ์ของแต่ละบุคคลถูกจัดกลุ่มออกเป็น 4 มิติ (Denham et 
al 2009) 

• ความสามารถทางอารมณ์และสังคม (Social and emotional competence) 
• ความผูกพัน (attachment) 
• ความสามารถในการรับรู้ตนเอง (self – perceived competence) 
• ภาวะอารมณ์ (temperament) 

 มิติต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลลัพธ์ในทางบวกจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ (Denham et al. 
2009) วัยที่เหมาะสมต่อพัฒนาการในแต่ละมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถทางอารมณ์
และสังคมมีความส าคัญมากต่อคุณภาพชีวิตทางอารมณ์และสังคมของเด็ก 

1.1 คว า ม สา ม า รถ ท า งอ า รม ณ์ แ ล ะ สั ง ค ม  ( Social and emotional 
competence) 
 ความสามารถทางอารมณ์และสังคมสามารถขัดขวางหรือช่วยเหลือในการน าทาง
ชีวิตของเด็ก ทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับระดับในการพัฒนาความสามารถดังกล่าว ความสามารถทาง
อารมณ์และสังคมเป็นคุณลักษณะที่มีความแตกต่างกันแต่ก็เชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้น 
(Denham et al. 2009; squires 2003) ตัวอย่างเช่นเด็กที่เข้าใจอารมณ์ของผู้อ่ืนถูกมองว่า
มีแนวโน้มที่จะมีความสามารถทางสังคมสูงตามไปด้วย 
 เด็กที่ มีความสามา รถทางอา รมณ์และสั งคมจะมีความม่ัน ใจ ( confident)  มี
ความสัมพัน ธ์ท่ี ดี (have good relationship) สามารถสื่อสารได้ดี (can communicate 
well) ท าได้ดีกว่าเม่ืออยู่ในโรงเรียน (do better at school) ท าและยืนหยัดกับภาระงานที่
ท้าทาย (take on and persist with challenging tasks) มีความรู้สึกของการเป็นผู้รู้และ
รู้สึกว่าตนเองมีค่า (sense of mastery and self – worth) และพัฒนาความสัมพันธ์ที่ ดี
ระหว่างเพ่ือนและผู้ใหญ่ ที่ มีความจ าเป็นต่อความส าเร็จในชีวิต(develop the peer and 
adult relationship necessary to succeed in life) ( National Research Council 
and Institutes of Medicine 2000 cited in Pahl & Barrett 2007; Squires 2003) 
ความสามารถดังกล่าวจะท าให้เกิดความสามารถในการปรับตัวเม่ือต้องเผชิญกับแรงกดดัน 
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และช่วยป้องกันปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรมที่จะพัฒนาภายหลังของชีวิต (Garmezy 
1992 cited in Pahl & Barrette 2007) 

1.1.1 ความสามารถทางสังคม (Social competence) 
 ความสามารถทางสังคมสื่อไปถึงประสิทธิภาพในการพัฒนาการมีปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมที่เหมาะสม เป็นคุณลักษณะของบุคคล อาทิ การให้ความร่วมมือและพฤติกรรมทาง
สังคมที่ดี (cooperative and pro-social behavior) การให้ความช่วยเหลือ (helpfulness) 
ความสามารถในการเริ่มและรักษาความสัมพันธ์เชิ งบวก (the ability to initiate and 
maintain positive relationships) และความสามารถในกา รแก้ ไขความขั ดแย้ ง ( the 
ability to solve conflict) (Denham et al. 2009; Hamphrey et al. 2010; Squires 
2003) 
 ปัจจัยบางปัจจัยที่ส่งผลต่อเด็กในการที่จะสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางสังคมกับ
ครอบครัว เพ่ือน และครู รวมถึงความผูกพัน (attachment) ทักษะการหาทางออกส าหรับ
ความขั ดแย้ง (Conflict resolution skills) ความสามารถทางสังคม (Sociability) และ
ทักษะการปฏิ สั มพัน ธ์กับผู้ อ่ื น  ( interpersonal skills) (Cullen et al. 2010; Dunn & 
Herrera 1997; Pahl & Barrett 2007) เด็กบา งคนอา จ เผชิญควา มยา กล าบ ากใน
ความสัมพันธ์ทางสังคมมากกว่าผู้ อ่ืน ความสามารถของเขาในการที่จะรับมือกับสิ่งต่าง ๆ 
เหล่านี้ขึ้นอยู่ กับการผสมผสาน (combination) ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลกับลักษณะ
ทางสังคมที่เขามีประสบการณ์ 
 เด็กที่ มีความสามารถทางสังคมจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนและ
ผู้ใหญ่ที่จ าเป็นเพ่ือที่จะประสบความส าเร็จ ทั้งสิ่งแวดล้อมทางวิชาการและสิ่งแวดล้อมอ่ืน 
(Mendez et al. 2002 cited in Pahl & Barrett 2007) เด็กที่มีความสามารถทางสังคมก็
จะแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมในโรงเรียนเชิงบวกและมีปัญหาสุขภาพจิตน้อยกว่าเด็กที่ขาด
ความสามารถทางสังคม (Denham et al. 2009) 

1.1.2 ความสามารถทางอารมณ์ (Emotional competence) 
 ความสามารถทางอารมณ์คือขอบเขตที่ซ่ึงบุคคลตระหนักและสามารถที่จะกระท า
อย่างใดอย่างหนึ่งเก่ียวกับความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน เช่นเดียวกันกับความสามารถในการ
ก ากับประสบการณ์ทางอารมณ์ภายในตนเอง (intrapersonal) และการมีประสิทธิภาพใน
การปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ( interpersonal) (Saarni 1999, 2000 cited in Humphrey et al. 
2010; Squires 2003) 
 การก ากับอารมณ์คือการตรวจสอบ (Monitoring) ประเมิน (evaluation) และแก้ไข 
(modification) การตอบสนองทางอารมณ์ (ทั้งทางบวกและทางลบ) ในท่าทีท่ีเหมาะสมใน
สังคม (Gullone et al. 2010)  การพัฒนาการก ากับอารมณ์มีความส าคัญมากเพราะการ
ก ากับอารมณ์สามารถมีอิทธิพลต่อคุณลักษณะอ่ืนของบุคคลและส่งผลกระทบต่อความคิด
ของเด็ก และการที่เขาจะปฏิสัมพันธ์กับโลก (Eisenberg et al. 2004)  
 ช่วงเด็กทารกและช่วงเด็กในระยะเริ่มแรกของชีวิต เป็นช่วงเวลาที่มีความส าคัญ
ส าหรับการพัฒนาการก ากับอารมณ์ ในช่วงเวลานี้ ปัจจัยทางสังคม การเป็นผู้ใหญ่ และภาวะ
อารมณ์หลอมรวมที่จะวางรากฐานที่จะสร้างความแตกต่างระหว่างบุคคลในคุณภาพชีวิตทาง
อารมณ์และสังคม ซ่ึงจะสังเกตได้ภายหลังในชีวิต (Eisenberg et al. 2004; Gullone et al. 
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2010) เม่ือเด็กโตขึ้นความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางอารมณ์ก็จะมากขึ้น 
ตลอดจนการยอมรับในผลที่จะเกิดขึ้นจากการแสดงออกทางอารมณ์ที่แตกต่างกัน (Gullone 
et al. 2010) 
 ในพัฒนาการทางสุขภาพจิต เด็กเรียนรู้ที่จะจัดการอารมณ์ของเขาในทางที่เหมาะสม
และปรับเปลี่ยนไปในสังคม (Gullone et al. 2010) อย่างไรก็ตามปัญหาพฤติกรรมและ
อารมณ์ในวัยเด็กที่เกิดขึ้นอาจขัดขวางพัฒนาการที่เหมาะสมเม่ืออายุมากขึ้นและท าให้เด็ก
เกิดความเสี่ยงเม่ือต้องเผชิญกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (Pahl & Barrett 2007) การ
แสดงออกและการก ากับอารมณ์ในวัยเยาว์จะเชื่อมโยงไปสู่ทักษะทางสั งคมเม่ือเป็นวัยรุ่น 
การมีพฤติกร รมทางสั งคมในทางบวกและความนิยมชมชอบ ในทางตรงกันข้ามเม่ือ
กระบวนการก ากับอารมณ์ถูกท าให้ล่าช้าออกไป พฤติกรรมที่ก้าวร้าวและท าลายอาจเกิดขึ้น
ในวัยเด็กในช่วงหลัง (Denham et al. 2009) ความขัดแย้งในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ วิธีการที่เด็กปรับตัวและรับมือกับความขัดแย้ง ขอบข่าย
ของผลกระทบที่ได้รับและความสามารถในการรับมืออย่างมีประสิทธิภาพกับปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน ส่วนหนึ่งมาจากความม่ันคงและการก ากับอาร มณ์ของพวกเขา (Davies & 
Cumming 1994) และส่วนหนึ่งจากระดับที่เขาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากสังคมที่เขาอยู่
อาศัย 

1.2 ความผูกพัน (Attachment) 
 ความผูกพันสื่อความหมายถึง ความสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่พัฒนาขึ้นระหว่างมนุษย์ 
เริ่มต้นจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ม่ันคงระหว่างทารกและผู้ดูแลในระยะแรกเริ่มของชีวิต 
ความสัมพันธ์นี้พบว่าเป็นความสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดกับผู้ อ่ืนในชีวิตของ
เขา (Denham et al. 2009) พฤติกรรมความผูกพันส่วนใหญ่พบว่า พฤติกรรมความผูกพัน
จะพัฒนาในช่วง 9 เดือนแรกของชีวิต และพัฒนาการที่สมบูรณ์ (healthy development) 
จะค่อย ๆ เบาบางลงเม่ือเข้าสู่ปลายของอายุ 3 ขวบ เม่ือตัวตนของตนเองพัฒนาขึ้ น 
(Bowlby 1977) รู ปแบบการ เลี้ย งดูของครอบครัว และกา รฝึ กฝน เป็ น อิทธิพลที่ มี
ความส าคัญที่สุดต่อความรู้สึกผูกพันดังกล่าว 

1.3 ความสามารถในการรับรู้ตนเอง 
 ความสามารถในการรับรู้ตนเองหมายความว่าเป็นการประเมินความสามารถใน
ตนเองของเด็ก รวมถึงความสามารถด้านสติปัญญา (cognitive) ด้านร่างกาย (physical) 
และด้านสังคม (social) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปรียบเทียบความสามารถของตนเองกับเด็ก
คนอ่ืน (Denham et al. 2009) และการที่ผู้อ่ืนประเมินตัวเรา เช่น เพ่ือนและครูที่ประเมิน
เราซ่ึงเปรียบได้กับการที่เราประเมินตนเอง 
 เม่ือเด็กโตขึ้นความสามารถในการรับรู้ตนเองของเด็กจะซับซ้อนและเจาะจงมากขึ้น 
(Cole et al.2001) ความสามารถในการรับรู้ตนเองในบางด้าน (เช่น ด้านสติปัญญา ร่างกาย 
สังคม และอารมณ์) ส่งผลต่อแรงบันดาลใจและการแสดงออกในด้านดังกล่าว ความสามารถ
ในการรับรู้ตนเอง เกิดขึ้นทั่วไปในเด็กและอยู่บนพ้ืนฐานของความสามารถที่จะท าสิ่งต่าง ๆ ที่
เขาไม่สามารถท าได้ก่อนหน้านี้  และจะเกิดขึ้นน้อยลง ความสามารถในการรับรู้ตนเองนี้จะ
เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเม่ือเขาเริ่มเข้าสู่ช่วงกลางวัยเด็ก และที่จะตัดสินความสามารถของเขา
เปรียบเทียบกับผู้อ่ืนทั้งวิถีทางที่เป็นอัตนัยและปรนัย (Cole et al. 2001) 
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 เด็ก ๆ ที่พัฒนาความรู้สึกด้านความสามารถในการรับรู้ตนเองในด้านต่าง ๆ ที่
หลากหลายในช่วงกลางวัยเด็กจะเริ่มรับรู้ความสามารถของตนเอง (self efficacy) คนที่ไม่
สามารถรับรู้ความสามารถของตนเองมีความเสี่ยงที่จะมีความภาคภูมิใจ ในตนเองต่ าและเกิด
ภาวะซึมเศร้า    ในเด็กที่โตขึ้นการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการในด้านความสามารถในการรับรู้
ตนเองจะเชื่อมโยงไปสู่การแสดงออกทางวิชาการ (และความกระวนกระวาย) เช่นเดียวกันกับ
ภาวะโ รคซึมเศร้า  (Denham et al. 2009) ในควา มเป็ น จ ริงควา มรับ รู้ ใน กา รไ ม่ มี
ความสามารถจะเชื่อมโยงไปสู่ภาวะซึมเศร้าอย่างเห็นได้ชัด (Cole et al. 2009) 

1.4 ภาวะอารมณ์ (Temperament) 
 ภาวะอารมณ์เป็นพ้ืนฐานทางชีววิทยา หมายความถึงแนวโน้มในการแสดงออกทาง
อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเข้มข้น ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของเด็กแต่ละบุคคล (Fox 1998) 
การก ากับตนเองและการตอบสนองทางอารมณ์เป็นหัวใจของภาวะอารมณ์และถูกพิจารณา
ว่ า มีควา ม เห ลื่ อม ล้ า กัน บ้ า งร ะ หว่ า งขอ บข่ า ยขอ งภา วะอ า รมณ์  ( domains of 
temperament) และความสามารถทางอารมณ์ (emotional competence) (Denham 
et al. 2009) 
 ถึงแม้ว่าภาวะอารมณ์จะต้ังอยู่บนพ้ืนฐานทางชีววิทยา แต่สิ่งแวดล้อมที่เด็กเติบโตขึ้น
สามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะทางอารมณ์ทั้งในทางบวกและทางลบ (Fox 1998) การฝึกฝน
เลี้ยงดูจากครอบครัว และการพบเจอกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ เด็กเติบโตขึ้นต้ังแต่วัยเยาว์
จนถึงวัยรุ่นจะกลายเป็นต้นเหตุของคุณลักษณะภาวะอารมณ์ที่เพ่ิมขึ้น ลดลงหรือหยุดชะงัก 
ซ่ึงสิ่งเหล่านี้ เกิดจากการเรียนรู้การเปรียบเทียบในสังคมและกระบวนการต่าง ๆ ทาง
สิ่งแวดล้อม (Denham et al. 2009; Fox 1990) 
 ผ่านกระบวนการต่าง ๆ เหล่านี้  ทิศทางของภาวะอารมณ์จะถูกหลอมรวมเป็น
คุณลักษณะเฉพาะบุคคลซ่ึงเชื่อมโยงไปสู่ คุณลักษณะส่วนบุคคลเม่ือเขาเป็นผู้ใหญ่ รวมถึง
คุณ ลักษณะส่วนบุ คคล  5 ประกา ร (Big five) ได้แ ก่ บุ คลิ กภา พด้า นการแสดงตัว 
(extroversion) , บุคลิกภาพด้านความสุภาพอ่อนโยน (agreeableness), บุคลิกภาพด้าน
มโนธรรม (conscientiousness), บุคลิกภาพด้านความม่ันคงทางอารมณ์ (neuroticism or 
emotional stability) และ บุ คลิกภาพด้า นส ติปัญญา (openness to experience or 
intellect) (Denham et al. 2009)  

2. มิติของสิ่งแวดล้อมที่ ซ่ึงเด็กเจริญเติบโต (Environments in which children 
develop) 
 พัฒนาการทางอารมณ์และสังคมของเด็กไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อม
ของเขา มากไปกว่านั้นมิติส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและ
กัน ตัวอย่างเช่น ข้อเสนอแนะจากการวิจัยพบว่าระดับที่เพ่ิมขึ้นของความเครียดทางอารมณ์
และพฤติกรรมที่รบกวนท าให้เกิดปัญหาในครอบครัว กลุ่มเพ่ือน และในโรงเรียน (Cooper & 
Cefai 2009). ในทางกลับกันเด็กที่มีความสามารถในการปรับตัวและจัดการกับความท้าทาย
เกิดขึ้นจากคุณลักษณะส่วนบุคคลของเขาเอง  
 
 



37 
 

 

 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและคุณลักษณะที่เกิดขึ้นภายในตัวเด็ก แบ่งเป็น 3 
มิติได้แก่ 

1) ครอบครัวและบ้าน 
2) โรงเรียนและสถานรับเลี้ยงเด็ก 
3) ชุมชน 

โดยผู้ ศึกษาสนใจจะพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์เฉพาะมิติโรงเรียนเท่านั้น จึงจะ
กล่าวถึงเฉพาะมิติดังกล่าว 

 
ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน (School environment) 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยระบุว่าสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมีอิทธิพลที่มีความส าคัญต่อ
คุณภาพชีวิตทางอารมณ์และสังคม (Weare & Gray 2003) การศึกษาในประเทศออสเตรเลียได้
ก าหนดขอบข่ายภาพรวมของคุณภาพชีวิตที่ดีในโรงเรียน 7 ประการ ได้แก่ 

1) ควา มปลอดภั ยทางอา รมณ์และร่ างกาย  (Physical and emotional 
safety) 

2) ค่านิยมทางสังคมเชิงบวก (pro – social values) 
3) ชุมชนที่ เอ้ื ออา ทรและส่ งเสริ มสั บสนุ น  (a supportive and caring 

school community) 
4) การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (Social and emotional learning) 
5) แน ว คิดส ภา ว ะของค วา มเข้ มแข็ ง เป็ น ฐา น  ( Strengths – based 

approach) 
6) ความรู้สึกต่อความหมายและจุดประสงค์ (a sense of meaning and 

purpose) 
7) วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี (healthy life style)  

ชุมชนที่เอ้ืออาทรและส่งเสริมสนับสนุนคือคุณลักษณะของความรู้สึกสัมพันธ์เชื่อมโยง
กัน  (connectedness) และเป็ นส่วนหนึ่งของกันและกัน (belongings) ระหว่า งนัก เรียน 
บรรยากาศของห้องเรียนเชิงบวก ความสัมพันธ์ที่ ดีระหว่างครูและเพ่ือน และการมีส่วนร่วม
ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน 

กลไกต่าง ๆ เหล่านี้ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ ดีของนักเรียนและสามารถที่จะพัฒนา
ผลงานทางวิชาการ โดยการเพ่ิมขึ้นของแรงจูงใจ (motivation) การมีส่วนร่วม (engagement) 
และการเข้าร่วม (attendance) (และท้ายที่สุคคือการส าเร็จการศึกษา) และสามารถลดปัญหา
พฤติกรรมการพักเรียนและการถูกไล่ออก (ACU National & Erebus International 2008)  

 โรงเรียนจ านวนมากขึ้นตระหนักว่าการขาดความสามารถทางอารมณ์และ
สังคมส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ ดี การตระหนักถึงการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนเพ่ือที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเพ่ิมทักษะด้านอารมณ์และสังคม ทักษะการเผชิญปัญหาและ
การปรับตัว (coping skills and resilience) โรงเรียนจ านวนมากน าเสนอโปรแกรมทักษะทาง
อารมณ์และสั งคมในโรง เรี ยน   (Pahl & Barrett 2007) กา รจัด ให้มี โปร แกรมดังกล่ าว มี
จุดมุ่งหมายที่จะลดพฤติกรรมต่อต้านสังคม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และส่งเสริมผลลัพธ์ทาง
อารมณ์และสังคมเชิงบวกแก่นักเรียน การน าโปรแกรมแรงจูงใจ - อารมณ์ - สังคม ควบคู่ไปกับ
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โปรแกรมทางวิชาการสามารถช่วยเพ่ิมความส าเร็จของเด็กหนุ่มสาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือพวก
เขาให้โอกาสแก่นักเรียนที่มีปัญหาการอ่านออกเขียนได้ และกลุ่มคนที่ไม่ประสบความส าเร็จใน
การเรียนที่จะเรียนรู้นิสัย “เชิงบวก” (positive habits) (Bernard 2006) 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างครูและเพ่ือน (Peer and teachers relationships) 

 ความสัมพันธ์ระหว่างครูและเพ่ือนมีความส าคัญต่อพัฒนาการของเด็กในด้าน
ความสามารถทางอารมณ์และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน การได้พบเจอกับ
เพ่ือนด้วยความสัมพันธ์เชิงบวก ช่วยเด็กที่จะพัฒนาความคาดหวังเชิงบวกกับผู้อ่ืน และที่จะมี
ความรู้สึกปลอดภัยในการเป็นเพ่ือนกับผู้อ่ืน และยังเพ่ิมความม่ันใจที่จะไปสร้างความสัมพันธ์กับ
เพ่ือนคนอ่ืน ๆ อีก และที่จะสามารถพัฒนาความสามารถและทักษะทางสังคมและน ามาซ่ึงการ
ยอมรับในกลุ่มเพ่ือนและกลุ่มคนที่แพร่หลายมากขึ้น (Fox 1998) มิตรภาพน ามาซ่ึงสังคมที่
ส่งเสริมสนับสนุน เช่นเดียวกับโอกาสที่จะฝึกฝนและขัดเกลาทักษะทางสังคม การอภิปรายภาวะ
ที่ไม่รู้ว่าถูกหรือผิด (dilemmas) ทางศีลธรรม และพัฒนาความเห็นอกเห็นใจ (empathy) (ACU 
National & Erebus International 2008) เม่ือเด็กเป็นผู้ใหญ่ขึ้น กลุ่มเพ่ือนจะช่วยให้เขาเรียนรู้
เก่ียวกับการจัดการความขัดแย้งและเป็นแหล่งส าคัญที่จะค้ าจุนเขาในช่วงเวลาที่เกิดความเครียด 
การเรียนรู้ที่จะรับมือกับอารมณ์และความต้องการจ าเป็นของเด็กคนอ่ืน ๆ ท าให้เขามีโอกาสที่จะ
เรียนรู้และฝึกฝนกลยุทธ์ในการก ากับตนเอง 

 ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนและความขัดเเย้งในบริบทโรงเรียนสามารถ
บ่อนท าลายคุณภาพชีวิตที่ ดีทางอารมณ์และสังคม การได้เผชิญกับปัญหาความขัดแย้งในกลุ่ม
เพ่ือนอย่างเป็นประจ าต่อเนื่องมาก ๆ อาจน าไปสู่ปัญหาพฤติกรรมในเด็กบางคน และเด็กที่ไม่ได้
เรียนรู้วิธีจัดการความขัดแย้งที่ เหมาะสมมีความเสี่ยงที่จะถูกโดดเด่ียวและถูกผลักไสออกจากกลุ่ม 
การกลั่นแกล้งหรืออันธพาล (Bullying) เชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตทางอารมณ์และสังคมที่ต่ าอย่าง
มีนัยส าคัญ และผลกระทบของมันจะยาวนานไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันมีความ
เชื่อมโยงกันระหว่างการกลั่นแกล้งผู้อ่ืนและน าไปสู่การใช้ความรุนเเรงในภายหลัง การต่อต้าน
สังคม และพฤติกรรมทางอาชญากรรม และการถูกเป็นเหยื่อของการกลั่นแกล้งเชื่อมโยงไปสู่
ภาวะสุขภาพจิต เช่น ความกระวนกระวายและซึมเศร้า เช่นเดียวกันกับความรู้สึกโดดเด่ียวและ
การมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองต่ า (ACU National & Erebus International 2008) 

ครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญต่อคุณภาพชีวิตทางอารมณ์และสังคมของนักเรียน เพราะครู
เป็นผู้จัดท ากรอบบริบทของการเรียนรู้อย่างเป็นทางการตลอดจนบรรยากาศทางอารมณ์และ
สังคมในโรงเรียน  

โดยทั่วไปสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมความสามารถทางอารมณ์และสังคมคือการ
ที่ครู  

1) ส่งเสริมความสัมพันธ์ท่ีอบอุ่น (foster warm relationship)   
2) กระตุ้นให้มีส่วนร่วมและร่วมมือ (encourage participation and cooperation)  
3) พัฒนาความสามารถในการปกครองตนเองของนักเรียน ( develop student 

autonomy)  
4) ออกแบบบทเรียนที่สร้างความเข้มเเข็งแก่นักเรียน (design lessons to build 

and student strengths)  
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5) ให้ความชัดเจนเก่ียวกับขอบเขต กฎ และความคาดหวังในทางบวก ( provide 
clarify about boundaries, rules and positive expectations) และ  

6) เป็นต้นแบบของพฤติกรรมทางสังคมเชิงบวกและการให้ความเคารพ (act as role 
models for respectful and pro – social behavior) (Jennings & Greenberg 2009; 
Weare & Gray 2003)  

ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์ของพัฒนาการในทางบวกส าหรับเด็ก และ
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่น าสู่การเรียนรู้มากขึ้น (Jennings & Greenberg 2009) นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์จากความสัมพันธ์ท่ีดีกับครู และจากแรงจูงใจที่เขาได้รับ และการที่ครูได้น าอภิปราย 
(ในห้องเรียนหรือส่วนบุคคล) โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะเรียนรู้วิธีการจัดการความรู้สึกเม่ือเผชิญกับ
ความเครียด (  Bernard et al. 2007)  

หน่วยงานบริการด้านทรัพยากรมนุษย์และสุขภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วน
บริหารจัดการเด็ก เยาวชนและครอบครัวได้ก าหนดขอบเขตของของผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้นในตัวเด็ก
ด้านคุณภาพชีวิตทางอารมณ์และสังคมดังนี้ 

 
ช่วงวัย บทบาททางอารมณ์ / พฤติกรรม บทบาททางสังคม 
ทารก  
(อายุ 0-2 ปี) 

• การบังคับตนเอง (self – control)  
• กา รแสด งอ อกแ ละจั ด กา รอา รม ณ์ 
(emotional management)  
• พฤ ติกรรมที่ แ สดงออกภา ยนอกและ
พฤติกรรมที่เก็บภายใน (internalizing and 
externalizing behaviors )  
• การตอบสนองทางอารมณ์เม่ือประสบกับ
เหตุการณ์ร้ายแรง (trauma symptoms) 

• ความสามา รถทา งสั งคม (social 
competencies)  
• ควา มสั มพัน ธ์ ระหว่า งผู้ ดูแ ลและ
ความผูกพันทางอารมณ์ (attachment 
and caregiver relationship)  
• พฤติกรรมในการปรับตัว (adaptive 
behavior) 

เด็กก่อนวัยเรียน  
(อายุ 3-5 ปี) 

• การบังคับตนเอง (self – control)  
• กา รแ สด งอ อก แล ะจั ด กา รอ า รม ณ์ 
(emotional management)  
• พฤ ติกรรมที่ แ สดงออกภายนอกและ
พฤติกรรมที่เก็บภายใน (internalizing and 
externalizing behaviors )  
• การตอบสนองทางอารมณ์เม่ือประสบกับ
เหตุการณ์ร้ายแรง (trauma symptoms) 

• ความสามา รถทา งสั งคม (social 
competencies)  
• ควา มสั มพัน ธ์ ระหว่า งผู้ ดูแ ลและ
ความผูกพันทางอารมณ์ (attachment 
and caregiver relationship)  
• พฤติกรรมในการปรับตัว (adaptive 
behavior) 

เด็กวัยกลาง  
(อายุ 6 – 12 ปี) 
 
 
 
 

• ควา มฉลา ดทา งอา รมณ์  (Emotional 
intelligence)  
• การรับรู้ความสามารถของตนเอง  self – 
efficacy 
• แรงจูงใจ motivation,  

• ความสามา รถทา งสั งคม (social 
competencies)  
• ความสัมพันธ์และความผูกพันธ์ทาง
สั ง ค ม  ( social connections and 
relationships)  
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ช่วงวัย บทบาททางอารมณ์ / พฤติกรรม บทบาททางสังคม 
เด็กวัยกลาง  
(อ า ยุ  6 – 12 ปี ) 
(ต่อ) 

• การควบคุมตนเอง self – control 
• การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อผู้อ่ืน 
prosocial behavior 
• ทัศนคติเชิงบวก positive outlook 
• การเผชิญปัญหา coping 
• พฤ ติกรรมที่ แ สดงออกภายนอกและ
พฤติกรรมที่เก็บภายใน  internalizing and 
externalizing behavioris  
• การตอบสนองทางอารมณ์เม่ือประสบกับ
เหตุการณ์ร้ายแรง) trauma symtoms 

• ทั กษ ะ ท า งสั งคม  (social skills) 
พฤ ติกรรมในการปรั บ ตัว  (adaptive 
behavior) 

วัยรุ่น  
(อายุ 13 – 18 ปี) 

• ควา มฉลา ดทา งอา รมณ์  (Emotional 
intelligence)  
• การรับรู้ความสามารถของตนเอง  self – 
efficacy 
• แรงจูงใจ motivation 
• การควบคุมตนเอง self – control  
• การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อผู้อ่ืน 
prosocial behavior 
• ทัศนคติเชิงบวก positive outlook 
• การเผชิญปัญหา coping 
• พฤ ติกรรมที่ แ สดงออกภายนอกและ
พฤติกรรมที่เก็บภายใน  internalizing and 
externalizing behavioris 
• การตอบสนองทางอารมณ์เม่ือประสบกับ
เหตุการณ์ร้ายแรง trauma symtoms 

• ความสามา รถทา งสั งคม (social 
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง สั ง ค ม 
competencies  
• ความสัมพันธ์และความผูกพันธ์ทาง
สั ง ค ม social connections and 
relationships  
• ทั กษ ะ ท า งสั งคม  (social skills) 
พฤ ติกรรมในการปรั บ ตัว  (adaptive 
behavior) 

           
กรอบคุณภาพชีวิตส่วนบริหารจัดการเด็ก เยาวชนและครอบครัว (เฉพาะด้านคุณภาพ

ชีวิตทางอารมณ์และสังคม)ACYF Well – Being Framework (Administration on Children, 
Youth and Families Well – being Framework) 

 การพัฒนาโปรแกรม “การจัดการศึกษา...คุณท ามันได้” You can do it! 
Education ในประเทศออสเตรเลีย 

ประเทศออสเตรเลียให้ความสนใจในเรื่องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้านอารมณ์และสังคม
ของเด็กและเยาวชน นอกจากรัฐบาลที่ให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยและ
โรงเรียนยังให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าวด้วย โดย  Professor Michael E. Bernard อาจารย์
ด้านจิตวิทยาประจ า College of Education, University of Melbourne ได้พัฒนาโปรแกรม 
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You can do it: Education ขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์หลักคือการเพ่ิมประสิทธิภาพผลลัพธ์ทาง
สังคม อารมณ์และวิชาการของคนหนุ่มสาว ซ่ึงระบุถึงความสามารถทางอารมณ์และสังคมที่คน
หนุ่มสาวจ าเป็นต้องได้รับเพ่ือที่จะประสบความส าเร็จในโรงเรียน ได้รับประสบการณ์ของการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสัมพันธ์ในทางบวกรวมถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้อ่ืนและ
ชุมชน (good citizenship) ซ่ึงมีจุดเน้นไปที่การสร้างความสามารถทางสังคม อารมณ์และ
แรงจูงใจของคนหนุ่มสาวมากกว่าการมุ่งเน้นที่ปัญหาและความด้อยโอกาส ซ่ึงสนับสนุนความ
พยายามในการป้องกัน การส่งเสริม และยื่นมือเข้าช่วยเหลือเพ่ือที่จะสร้างความเข้มเเข็งทางอารมณ์
และสังคมของคนหนุ่มสาว 

แนวคิดในการสร้างความเข้มเเข็ง (strength – building approach) “คุณท ามันได้” 
แสวงหาที่จะสร้างความสามารถของผู้ใหญ่ (ชุมชน โรงเรียน และบ้าน ) ที่จะร่วมกันท าให้เกิดผล
ลัพธ์ในทางบวกกับคนหนุ่มสาว รวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีและเอ้ืออาทรกับคนหนุ่มสาวเพ่ือที่จะให้
เขารู้สึกปลอดภัย มีความคาดหวังสูงต่อทั้งพฤติกรรมและความส าเร็จ มีความสามารถในการท า
การตัดสิน ใจ  การมีความรับผิดชอบพิเศษ รองรับ ใน กิจกรรมที่อยู่ในความสนใจของเข า 
ความสามารถในการสื่อสารและเป็นต้นแบบทางด้านอารมณ์และสังคม รวมถึงคุณค่า ( Values) 
และความสามารถในการปรับตัว (resillient) และมีผลลัพธ์ท่ีดีทางวิชาการ ซ่ึงเป็นการเพ่ิมโอกาส
ให้กับคนหนุ่มสาวเหล่านี้ที่จะประสบความส าเร็จ 

“การจัดการศึกษาคุณท ามันได้” ได้พัฒนามากว่า 20 ปี (e.g., Bernard, 1997a, 
1997b, 2003a, 2003b, 2003c, 2003d, 2004a, 2004b, 2004c, 2004d, 2005, 2006a, 
2006b, 2006c; Bernard & Cronan, 1999; Bernard, Ellis, & Terjesen, 2006; Bernard & 
Hajzler, 1987; Bernard & Joyce, 1984) ได้น าทฤษฎีที่ เก่ียวข้องที่นิยมและอธิบายเก่ียวกับ
ความสามารถทางอารมณ์และสังคมในเด็กและวัยรุ่นที่จ า เป็นต้องบรรลุ ศักยภาพที่ดีที่สุดของเขา
และที่จะมีประสบการณ์ของการมีคุณภาพชีวิตที่ ดีทางอารมณ์และสังคม (อารมณ์และพฤติกรรม
ทางบวก การท าให้รุนแรงทางอารมณ์และสังคมหายไป)  
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เป้าหมายของการจัดการศึกษา “คุณท ามันได้” ส าหรับนักเรียนทุกคน 
(Goals of You Can Do It! Education for All Students) 

 สามเหลี่ยมแสดงถึงโลก (บ้าน โรงเรียน และชุมชน) ที่คนหนุ่มสาวเติบโตขึ้น 
มีบทบาทส าคัญที่ส่งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความส าเร็จและคุณภาพชีวิตที่ดี  หากคนหนุ่มสาวไม่
มีความเข้มแข็งด้านอารมณ์และสังคมแล้ว เขาอาจไม่ได้ตระหนักที่จะต้องปรับตัวและประสบ
ความส าเร็จ รากฐาน 5 ด้านที่จะน าพาเขาสู่ความส าเร็จได้แก่  

1) ความม่ันใจ (confidence) หมายถึง รู้ว่าตนเองจะประสบความส าเร็จและผู้คนจะ
ชอบตัวของเรา ไม่กลัวท่ีจะท าผิดหรือลองสิ่งใหม่ ๆ เป็นความรู้สึกม่ันใจในตัวของตัวเอง 

2) ความเพียร (persistence) หมายถึงความพยายามอย่างหนักที่จะท าสิ่งที่ ดีที่สุด
และไม่ล้มเลิกเม่ือบางสิ่งบางอย่างดูเหมือนจะยากเกินไปหรือน่าเบื่อ 

3) การจัดระเบียบ (organization) หมายถึงการต้ังเป้าหมายที่จะท าดีที่สุดเท่าที่ เรา
จะท าได้ในงานของโรงเรียน ฟังครูสอนอย่างต้ังใจ  วางแผนเวลาอย่างดีที่ จะไม่เร่งรีบเกินไป 
จัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมและรักษาลู่ทางที่จะท าให้งานที่ได้รับมอบหมายส าเร็จตาม
ก าหนด 

4) การสร้างสัมพันธภาพที่ดี (getting along) หมายถึงการท างานร่วมกับครูและ
เพ่ือนในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี แก้ไขปัญหาในความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างสันติ ปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ของชั้นเรียนและมีทัศนคติที่ ดีในการช่วยเหลือโรงเรียน บ้าน และชุมชน รวมถึงการ
ปกป้องสิทธิของผู้อ่ืนและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

5) การปรับตัว (Resilience)  หมายถึงความสามารถในการท าใจให้สงบและสามารถ
หยุดอารมณ์โกรธที่รุนแรง ความหดหู่ หรือกังวลของตนจากสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้น หมายถึง
ความสามารถในการท าใจให้สงบและท าให้ตนเองรู้สึกดีขึ้นเม่ือรู้สึกผิดหวังอย่างแรง ยังหมายถึง
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมเม่ือผิดหวังอย่างแรงและจากอุปสรรคดังกล่าวสามารถท า
ให้ตนเองกลับมาเล่นหรือท างานได้อีกครั้ง 
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 สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่อยู่ใต้สามเหลี่ยม ประกอบด้วย อุปนิสัยในการคิดทางบวก 
(positive Habits of the Mind) 12 ประการที่หล่อเลี้ยงและส่ งเสริมสนับสนุนรากฐานทั้ง 5 
ด้าน รูปแบบการคิด 12 ประการนี้จะช่วยให้คนหนุ่มสาวท่ีจะจัดการกับการเรียนรู้ของเขา ได้แก่  

1) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)  
2) เล่นตามกฎ (Playing by the Rules)   
3) คิดก่อนท า (Thinking First)  
4) ใจกว้างต่อผู้อ่ืน (Being Tolerant)  
5) วางแผนเวลาของตน (Planning my Time)  
6) ต้ังเป้าหมาย (Setting Goals)  
7) ท างานหนัก (Work Tough)  
8) มีความพยายาม (Giving Effort)  
9) ฉันท ามันได้ (I can do it)  
10) เป็นอิสระ (Being Independent)   
11) กล้าเสี่ยง (Taking Risk)  
12) ยอมรับตนเอง (Accepting Myself)  
 การแสดงออกทางอารมณ์และสังคมซ่ึงมาจากรากฐานทั้ง 5 ประการจะถูก

แสดงออกมาอย่างชัดแจ้ง ทฤษฎีและงานวิจัยจ านวนมากของ Albert Ellis, Martin Seligman 
และนักวิทยาศาสตร์กลุ่มพฤติกรรมและสติปัญญา (cognitive – behavioral scientists) แสดง
ให้เห็นว่าสิ่งที่ก าหนดชีวิตว่าเด็กจะปรับตัวอย่างไร จะประสบความส าเร็จอย่างไรคือ “กรอบ
ความคิด” (Mind set) ซ่ึงเด็กจะน ากรอบความคิดนั้นติดตัวไปใช้ในประสบการณ์ชีวิต บางคนก็มี
กรอบความคิดทางบวกประกอบด้วย การพัฒนาความคิดในทางบวก ร่วมกับรูปแบบการคิด 
อารมณ์ และพฤติกรรมเชิงบวก ดังรากฐาน 5 ประการ 

 การก าจัดสิ่งที่ขัดขวางอารมณ์และสังคมส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางด้าน
พฤติกรรม อารมณ์และความส าเร็จ   

 ทฤษฎีของ “คุณท ามันได้” ไม่ได้ระบุแค่ความเข้มแข็งทางอารมณ์แและสังคม 
5 ประการที่จะส่งผลต่อผลลัพธ์ในทางบวกของเด็ก แต่ยังระบุสิ่งขัดขวางอารมณ์และสังคมอีก 5 
ประการ (the 5 blockers) ด้านปัญหาพฤิตกรรมและคุณภาพทางอารมณ์และสังคมในระดับต่ า
และส่งผลให้เกิดความส าเร็จในระดับต่ าอย่างที่สุด ได้แก่  

  1) ความรู้สึกตกต่ า / ซึมเศร้า  (feeling down / depressed)  
  2) ความรู้สึกกระวนกระวาย (feeling anxious)  
  3) การผลัดวันประกันพรุ่ง / ความรู้สึกขี้เกียจ (procrastination / feeling lazy)  
  4) ความไม่ต้ังใจและรบกวนผู้อ่ืน (not paying attention – disturbing others)  
  5) การแสดงความรู้สึกโกรธและแสดงออกทางพฤติกรรมที่แย่ ( feeling angry –          

behaving poorly) 
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 ทฤษฎีของ “คุณท ามันได้” น าความรู้ความเข้าใจในมุมมองของ Allbert Ellis 
ที่ว่ามนุษย์ทุกคนมีใจเอนเอียงไปทั้งกับแนวความคิดที่มีเหตุผลและไม่มีเหตุผล (Habits of the 
Mind) และเพ่ือที่จะให้คนหนุ่มสาวหลีกเลี่ยวผลลัพธ์ในทางลบและประสบกับผลลัพธ์ในทางบวก 
พ่อแม่และครูจ าเป็นต้องช่วยปรับโครงสร้างรูปแบบความคิดที่ไม่มีเหตุผลและในทางลบไปสู่แนว
ทางการคิดที่มีเหตุผลและทางบวกมากขึ้น 

 
 แผนภาพดังกล่าวแสดงถึงสิ่งขัดขวาง 5 ประการ และอุปนิสัยการคิดในทาง

ลบ (Negative Habits of Mind) 12 ประการ ได้แก่  
  1) ความไม่รับผิดชอบต่อสังคม (Social Irresponsibility)  
  2) ไม่อดกลั้นต่อข้อจ ากัด (Being Intolerant of Limits) 
  3) ลงมือท าโดยไม่คิด (Acting Without Thinking)   
  4) ใจแคบ (Being Intolerant of Others)  
  5) วางแผนเวลาของตนอย่างไม่มีประสิทธิภาพ (Planning Time Poorly)  
  6) ไม่มีเป้าหมาย (Having No Goals)  
  7) ล้มเลิกกลางคัน (Giving Up)  
  8) ฉันไม่อยากเป็นคนน่าเบื่อ (I Can’t Be Bother)  
  9) ฉันท ามันไม่ได้ (I can’t do it)  
  10) ต้องการได้รับความเห็นชอบจากผู้อ่ืน (Needing Approval) 
  11) ต้องการให้ผลงานออกมาสมบูรณ์ (Needing to be Perfect) 

 
 

สิ่งขัดขวาง 5 ประการซึ่งน  าไปสู่ ผลลพัธ์ของเด็กในทางลบ: รูปแบบของสิ่งกดีขวาง 
The 5 Blockers Leading to Negative Student Outcomes: The Barrier Model  
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3. กระบวนการเสริมสร้างอุปนิสัยบนหลักการพัฒนาด้านจิตพิสัย (Affective  Domain) 

 Berkowitz (สิริลักษณ์อ้างใน Berkowitz , 2002) ได้ท าการศึกษา และสรุปองค์ความรู้ที่
เก่ียวกับการพัฒนาคุณลักษณะว่าสามารถด าเนินการได้ 3 แนวทาง คือ 
       1. แนวทางทางปัญญา (Cognitive Approach) เป็นวิธีการพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจหรือการพัฒนาสติปัญญาให้บุคคลเข้าใจคุณธรรมในระดับรูปธรรมไปจนถึงระดับนามธรรม
ตามความเชื่อว่า “ปัญญา คือรากฐานของคุณธรรม”   
  2. แนวทางอบรมสั่งสอน (Indoctrinate Approach)  เป็นวิธีการก าหนดคุณธรรม
ที่พึงประสงค์ของกลุ่มหรือสังคมไว้ล่วงหน้าว่าสิ่งใด ดี หรือ ไม่ดี  แล้วจึงด าเนินการอบรมสั่งสอน 
รวมถึงจัดให้มีการปฏิบัติตามคุณธรรมนั้นจนกระทั่งเกิดเป็นนิสัย 
      3. แนวทางปลูกฝังความรู้สึกหรือ ค่า นิยม (Romantic Approachหรือ  Value 
Clarification)  เป็นวิธีกระตุ้นให้บุคคลสามารถวิเคราะห์คุณค่าจากการกระท าที่ งดงามได้ด้วย
ตนเอง  เม่ือเกิดความกระจ่างในคุณค่าของคุณธรรมเหล่านั้นแล้ว บุคคลก็จะปฏิบัติเองโดยไม่มี
การบังคับจากภายนอก เม่ือน าแนวคิดของ Berkowitz มาพิจารณาจากปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นใน
สังคมไทยพบว่า “การพัฒนาคุณลักษณะ” ของไทยมีลักษณะตามแนวทางที่  2 หรือแนวทาง
อบรมสั่ งสอน  ( Indoctrinate Approach)  [3] น าเสนอร ายละเอียด เก่ีย วกับการพัฒ นา
คุณลักษณะว่านอกเหนือจากการก าหนดแบบแผนพฤติกรรมแล้วจะต้องเสริมสร้างให้บุคคล มี
ความรู้ เชิงจริยธรรม  ความรู้สึกเชิงจริยธรรมโดยดวงเดือน [4] สนับสนุนว่าระดับ ความรู้และ
ความรู้สึกเป็นเหตุผลที่อยู่ เบื้องหลังแรงจูงใจในการเลือกที่จะกระท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ ง  
ดังนั้นการมีความรู้และความรู้ สึกเชิงจริยธรรมของบุคคลต่างกันอาจจะส่งผลให้บุคคลตัดสินใจ
แสดงพฤติกรรมที่สะท้อนเป็นคุณลักษณะที่ ต่างกัน จากเหตุผลข้างต้นท าให้ผู้ เขียนมีความเห็นว่า
การส่งเสริมให้บุคคลมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์หรือแสดงพฤติกรรมที่ดี นั้นจึงควรเริ่มต้นจากการ
ให้ความรู้ จากนั้นจึงน าไปสู่การสร้างความกระจ่างในความรู้ สึกหรือ การท าความกระจ่างใน
ค่านิยม เพ่ือให้บุคคลตระหนักต่อคุณธรรมอันจะส่งผลให้บุคคลค้นพบตนเองว่าสิงที่ตนเองยึดถือ
นั้นมีความถูกต้องเพียงไรและสิ่ งใดเป็นสิงที่ควรกระท าหรือไม่ และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น คือ 
ตัดสินใจกระท าหรือแสดงพฤติกรรม นอกจากนี้ผลงานของโคลเบอร์กระบุว่าการเลือกกิจกรรม
หรือวิธีการทีjสามารถสนับสนุนให้บุคคลมีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ผลงาน 3  รูปแบบ คือ 
  1. สถานการณ์จ าลอง คือ การด าเนินการเลือกสถานการณ์ทีขัดแย้งส าหรับเป็นสื่ อ
ในการจัดการศึกษา อบรม  จากนั้นจึงด าเนินการชี้แจงแนวปฏิบัติ  มอบหมาย บทบาท ให้ผู้เรียน
หรือผู้เข้าอบรมแสดงบทบาท  ภายหลังการแสดงบทบาทให้ทุกคนร่วมกันอภิปราย   
  2. การบอกกล่าวหรือการอธิบาย คือ การน ากรณีขัดแย้งเข้ามาให้ผู้เข้ารับการศึกษา
อบรมร่วมกันอภิปรายและเชื่อมโยงเนื้อหากับประเด็นต่างๆ 
  3. การสังเกตและการเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรม คือ การให้ผู้เข้าศึกษาอบรม
ร่วมกันท ากิจกรรมและรับผิดชอบงานร่วมกันโดยมีการแ บ่งหน้าทีร่ับผิดชอบและด าเนินการ
ประเมินสรุปผลการด าเนินการร่วมกันว่ามีประเด็นอะไรที่เก่ียวข้องกับผลส าเร็จของกิจกรรม
หลักการการเลือกกิจกรรมส าหรับน า มาใช้พัฒนาคุณลักษณะของบุคคลคือ ความสอดคล้อง
ระหว่างระดับวุฒิภาวะและประสบการณ์ของบุคคล เพราะทั้งสองประเด็นจะไปมีความสัมพันธ์
กับการท างานของสมองซ่ึงเก่ียวข้องกับการรับรู้  การคิดและการเข้าใจ   
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 ดังนั้นการเลือกวิ ธีการพัฒนาคุณลักษณะที่น ามาใช้ในระดับบุคคลจึงต้องตระหนักถึงบุคคล
เป็นส าคัญและวิธีการถ่ายทอดจะตามมาในภายหลังส่วนเนื้อหาของคุณลักษะที่ถ่ายทอดให้ผู้รับ
การศึกษาอ บรม คือ 

“คุณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ งป ร ะส ง ค์”ที่ ได้ ก า ห น ด ไว้ ล่ ว งห น้ า  ส า ห รั บ ป ร ะ เท ศไท ย  
กระทรวงศึกษาธิการท าหน้าที่ เป็นเจ้าภาพหลักในการก าหนดแนวทางพัฒนาคนไทยที่พึงประสงค์
ซ่ึงส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้ด าเนินการศึกษาวิจัย เรื่องคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของคนไทย ผลการวิจัยระบุว่า ลักษณะที่ พึงประสงค์ของคนไทยมี 2 ส่วน คือ1.คุณ
ลักษณะร่วม คือ ลักษณะที่คนไทยควรมี9  ประการ ได้แก่ มีความใฝ่รู้  มีความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการ มีความสามารถด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์   มีวินัยในตนเอง   มีความอาทรต่อ
ชุมชนและระบบนิเวศ   มีความซ่ือสัตย์สุจริต ยุติธรรม   ฉันทะและวิริยะในการงาน    มี
ความสามารถในการปรับตัว และมีความสามารถในการท างานเป็นทีม  2. คุณลักษณะเฉพาะ คือ 
คนไทยควรมีลักษณะเฉพาะทีอ่าจแตกต่างจากชนชา ติอ่ืนได้แก่   มีความสามัคคีประนีประนอม
และรู้จักให้อภัย อดกลั้น เมตตากรุณา  ละอายต่อการท าชั่ว มีความรักและยึดมันในสัจจะกล้า
หาญทางจริยธรรม รับผิดชอบต่อครอบครัวและชุมชน และ รักและยึดมันในอหิงสาแนวทางการ
จะสร้างหรือปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทยควรด าเนินการภายใต้หลักคิด 4 ประการ 
คือ  1. หลักพัฒนาการ คือ การปลูกฝังในเรื่องการใฝ่รู้ใฝ่เรยีน ความรับผิดชอบ การมีวินัย รู้จัก
ประหยัด  อัตลักษณ์ทางสังคมและทางเพศให้กับบุคคลต้ังแต่ช่วงวัยเด็กถึงวัยรุ่น 2. หลักความ
เป็นไทย คือ การท าให้คนไทยที่ แม้จะมีความแตกต่างและหลายหลายด้านศาสนาและเชื้อชาติ
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติภายใต้ค าว่า“ ความเป็นไทย” 3.หลักความรู้ทันโลก คือ การท าให้
คนไทยมีความสามารถในการวิเคราะห์และการมีความคิดสร้างสรรค์4. หลักการแก้ไขจุดอ่อนของ
สังคมไทย คือการแก้ไขค่านิยมบางประการ เช่น ความฟุ่มเฟือย โดยการน าค่านิยมอ่ืนๆ เช่น 
ความขยันและอดทน เข้าแทนที่โดยเริ่มด าเนินการต้ังแต่อยู่ในวัยเด็กนอกเหนือจากคุณลักษณะ
และหลักการพัฒนาคุณลักษณะคนไทยที่พึ งประสงค์ผลงานวิจัยฉบับดังกล่าวได้น า เสนอ
ยุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทยไว้ 9 ประการ คือ 

 
     1. เสริมความเข้มแข็งและความเป็นปึกแผ่น   ให้กับระบบครอบครัว 
     2. เสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นปึกแผ่นให้กับ“สมาคมคนร่วมวัย”  
     3. สร้างความเข้มแข็งให้  ั กบกลไกการเรียนรู้แบบด้ังเดิมในชุมชน 
     4. สร้างและส่งเสริมองค์กรเรียนรู้สมัยใหม่ในชุมชน 
     5. จัดหรือสนับสนุนให้มีการพิมพ์หนังสือประเภทการปลูกฝังคุณค่าและประวัติบุคคล 
     6. สนับสนุนและส่งเสริมรายการที่สร้างคุณค่าและแบบอย่างที่พึงประสงค์ผ่านสื่อมวลชน 
     7. เสริมความเข้มแข้งให้กับชุมชน 
     8. ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียน 
     9. เสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นปึกแผ่นให้กับชุมชน    
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วิธีการถ่ายทอดซ่ึงควรจะต้องสอดคล้องกับลักษณะของบุคคล ตามที่ สวัสด์ิ ปทุมราช ( 
2545) และ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2539) ระบุ ว่าการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ที่
เก่ียวข้องกับวุฒิภาวะ  ประสบการณ์ ความรู้  และการรับรู้ ต่อคุณค่าด้านจริยธรรม ดังนั้นการ
ถ่ายทอดความรู้ เพ่ือปลูกฝังคุณค่าด้านจริยธรรม จึงต้องสอดคล้องกับความสามารถด้านการรับรู้ 
การคิดและการเข้าใจของบุคคล ดังที่ สุวรรณา เทพจิต (2552) ได้สรุปการพัฒนาคุณลักษณะว่า
ความส าเร็จของการถ่ายทอดคุณลักษณะ หรือการน าแนวนโยบายด้านการพัฒนาคนไทยที่พึง
ประสงค์ตามแนวทางอบรมสั่งสอน (Indoctrinate Approach)   มีความจ าเป็นต้องน าแนวทาง
ทางปัญญา (Cognitive Approach)  และแนวทางปลูกฝังความรู้สึก หรือค่านิยม (Romantic 
Approach  หรื อ Value Clarification)   มา ปรับ ประยุ ก ต์ในขั้ น ตอนกา รปฏิ บั ติ   อา ทิ   
สถาบันการศึกษาน าคุณลักษณะคนไทยทีพึ่งประสงค์(นโยบายระดับชาติ)  เป็นแนวทางก าหนด
คุณลักษณะนักเรียน หรือบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบันเพ่ือให้หลักสูตรต่างๆ บูรราการเข้ากับ
เนื้อหาและก าหนดวิธีการสอน ซ่ึงควรเป็นแนวทางทางปัญญา หรือแนวทางปลูกฝังค่านิยม ซ่ึง
ขึ้นอยู่กับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ศึกษาอบรม 

 
3.1. การพัฒนาด้านจิตพิสัย ( Affective  Domain) 

จิตพิสัยเป็นอารมณ์ หรือ ความรู้สึกของแต่ละบุคคล ที่ได้แสดงออกมา ทั้งด้านการกระท า 
การแสดงความคิดเห็น และอ่ืน ๆ โดยมีธรรมชาติที่แสดงถึง คุณลักษณะส าคัญ 5 ประการ (กรม
วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2539, หน้า 9 - 11) ดังนี้ 

 1. เป็นคุณลักษณะท่ีเก่ียวข้องกับอารมณ์ หรือความรู้สึก ซ่ึงมีอยู่ในทุก ๆ คน และ 
อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามเง่ือนไข และ สถานการณ์แวดล้อม บุคคลอาจแสดงออกให้เห็นได้ ทั้งใน 
รูปแบบของธรรมชาติ หรือ ในรูปแบบของ การเสแสร้ง ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อม ในช่วงเวลา 
ของการแสดงออก และ เจตนา ที่แสดงออกมาอย่างจริงใจเท่านั้น 

 2. เป็นคุณลักษณะท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล บุคคลอาจมีความรู้สึก
เหมือนกัน แต่มีพฤติกรรมแสดงออก แตกต่างกัน หรือในบางครั้งอาจแสดงพฤติกรรมเหมือนกัน 
แต่ความรู้สึก อาจแตกต่างกันได้ ในขณะเดียวกัน ก็ไม่อาจตัดสินใจได้ว่า พฤติกรรมที่แสดงออก
ของบุคคล ในสถานการณ์หนึ่งว่าถูกหรือผิด เหมือน การตัดสินด้าน ความรู้ความคิด นอกจากจะ
ตัดสินโดยใช้ เกณฑ์มาตรฐานของกลุ่มสังคม ที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิกอยู่  เพ่ือหาข้อสรุปออกมาว่า 
พฤติกรรมที่ บุคคลแสดงออก ในสถานการณ์นั้นเป็นที่พึงปรารถนาของสังคมนั้น ๆ หรือไม่เท่านั้น 
และเม่ือ สังคม เปลี่ยนไปหรือ ต่างสังคม กับ เกณฑ์ปกติ หรือมาตรฐานย่อมเปลี่ยนไป ผลการ
ตัดสินว่าเป็น ที่พึงปรารถนา หรือไม่ก็อาจเปลี่ยนไป ได้เช่นกัน 

 3. เป็นคุณลักษณะท่ีมีทิศทางของ การแสดงออก ได้สองทาง คือ ตรงข้ามกัน เช่น 
ขยัน - ขี้เกียจ ซ่ือสัตย์ - คดโกง รัก - เกลียด หรือ อาจจะเรียกกันง่าย ๆ ว่าทิศทางบวกหรือลบ 
โดยทั่วไปแล้ว ทิศทางบวก จะเป็นที่ พึงปรารถนา มากกว่า ทิศทางลบ ทิศทางบวกดังกล่าว ได้แก่ 
รัก ชอบ ขยัน ซ่ือสัตย์ แต่บางครั้งทิศทางลบ ก็อาจจะใช้ได้ ในสิ่งที่ไม่ พึงปรารถนาของสังคม เช่น 
เกลียดอบายมุข ไม่ชอบความสกปรก รังเกียจยาเสพติด เป็นต้น 
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 4. เป็นคุณลักษณะท่ีมีระดับ ปริมาณ ความเข้มที่อาจเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างกัน
ได้ เช่น รัก จะมีรักมาก รักน้อย ขยัน ก็จะขยันมาก ขยันน้อย ดังนั้น แม้บุคคล 2 คน จะมี
ความรู้สึก หรืออารมณ์ขณะใดขณะหนึ่ง หรือลักษณะประจ าตัว เช่นเดียวกัน ก็อาจแตกต่างกันใน
ความเข้มของความรู้สึกได้ เช่น ความรู้สึกของแดง และด า ที่มีต่อโรงเรียนของเขา อาจจะมีระดับ 
หรือ ความเข้มต่างกัน 

 5. เป็นคุณลักษณะท่ีมีเป้าหมาย กล่าวคือ บุคคลจะเกิดความรู้สึก   หรืออารมณ์
ขึ้นมาลอย ๆ ไม่ได้ จะต้องเกิดอารมณ์ หรือความรู้สึก ต่อเป้าหมาย ซ่ึงอาจจะเป็นคน สัตว์ 
สิ่งของเหตุการณ์ กระบวนการ หลักการ วิชา หรือสภาวะใด ๆ ก็ได้ เช่น ขยันท างานบ้าน ขยัน
เรียน ขี้ เกียจอ่านหนังสือ เป็นต้น และเม่ือเปลี่ยนเป้าหมายแล้ว ความรู้สึก หรืออารมณ์ อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ทั้งทิศทาง และความเข้ม เช่น นายแดงมีความรู้สึกชอบนายด ามาก แต่เม่ือเปลี่ยน
เป้า เป็นนายเขียว ความรู้สึกของนายแดง ต่อนายเขียว อาจจะเปลี่ยนจากชอบมากเป็นชอบน้อย 
หรือไม่ชอบเลยก็ได้ 

 สรุปได้ว่า จิตพิสัย เก่ียวข้องกับ อารมณ์ หรือ ความรู้สึก ที่ มีอยู่ในทุก ๆ คน แต่ละ
คน จะมีแบบแผนเฉพาะตัว ความรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ต้องมีทิศทาง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านบวก 
หรือ ที่พ่ึงปรารถนา และด้านลบ หรือไม่พ่ึงปรารถนา มีความเข้ม กล่าวคือ มีระดับของความรู้สึก 
ต่อสิ่งนั้น เช่น ชอบมาก - ชอบน้อย เป็นต้น 

 
 ชาญชัย ยมดิษฐ์ (2548:193-197)  กล่าวว่า การสอนจิตพิสัยเป็นพฤติกรรมด้าน

คุณลักษณะเก่ียวกับจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก เจตคติ หรือทัศนคติของบุคคล เป็นคุณลักษณะที่
ส าคัญด้านหนึ่งของการพัฒนามนุษย์ บางแห่งเรียกพฤติกรรมด้านนี้ว่า เจตคติ ทัศนคติ ค่านิยม 
ความฉลาดทางอารมณ์ โดยกานเย่ (Gage)  กล่าวว่า การให้การเรียนรู้ เจตคติ สามารถแสดง
ได้ 3 วิธีการ คือ การวางเง่ือนไขแบบคลาสสิก  การรับรู้ความส าเร็จจากพฤติกรรมที่แสดงออก 
และการมีแบบอย่างของบุคคล เง่ือนไขของการเรียนรู้ เจตคติ  ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

 1.  เง่ือนไขภายใน เป็นองค์ประกอบภายในของแต่ละบุคคลที่มีสติปัญญา ความคิด 
และประสบการณ์แตกต่างกันออกไป คนที่มีประสบการณ์มากจะมีโอกาสมีข้อมูลมากสามารถ
สรุปความคิดรวบยอดได้มาก 

 2.  เ ง่ื อ น ไ ข ภ า ย น อ ก  คื อ  ก า ร ส อ น จิ ต พิ สั ย โ ด ย ต ร ง  เ พ่ื อ ใ ห้
คุณลักษณะ  ทัศนคติ  ค่านิยมที่ ดีต่อสิ่งที่เราต้องการหรือมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของสังคม  มีขั้นตอนดังนี้ 

 2.1 เสนอตัวแบบของบุคคลที่น่าเชื่อถือน าเสนอในการเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้เรียน 
 2.2 ให้ผู้เรียนระลึกถึงสิ่งที่เป็นความรู้สึกต่อสิ่งที่น ามาเร้า 
 2.3 สาธิตหรือแสดงพฤติกรรมแวดล้อมของบุคคล 
 2.4 สาธิตหรือชี้ให้ เห็นพฤติกรรมตัวอย่างต่อการเป็ นแบบอย่าง เช่น  น าภาพ

อุบัติเหตุจากการขับขี่รถยนต์จากสาเหตุการด่ืมสุรามาให้นักเรียนดู แล้วพิจารณาสภาพและผลที่
เกิดขึ้น 
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 กระทรวงศึกษาธิการ อ้างถึงในชาญชัย   ยมดิษฐ์ (2548:195) ได้กล่าวถึงแนวการสอน
เพ่ือให้เกิดเจตคติ ไว้ดังนี้ 

1. ให้ความรู้ข้อมูลอย่างเพียงพอ 
2.  สร้างหรืออ้างบุคคลตัวอย่าง 
3.  อภิปรายถึงการกระท าของบุคคลตัวอย่าง 
4.  เปิดโอกาสให้เลือกตัดสินใจ 
5.  ให้ท าซ้ า ๆ 

การ เรี ยน รู้ ด้ านจิต พิสั ย หรือ ด้า นอารมณ์ความรู้สึ ก  (Affective Domain)ไว้ว่ า   เป็ น
จุดมุ่งหมายทางการศึกษาที่แสดงล าดับขั้นการเรียนรู้ที่ เกิดขึ้นในจิตใจ ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ทางด้าน
อารมณ์ และความรู้สึก เช่น เจตคติ ค่านิยม ความสนใจ ความซาบซ้ึง  การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนจะต้องใช้วิธีปลูกฝังโดยจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และสอดแทรกสิ่งที่ดีงา มอยู่
ตลอดเวลา เพ่ือท าให้พฤติกรรมของผู้ เรียนเปลี่ยนไปในแนวทางที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 
พฤติกรรมย่อย ๆ 5 ระดับ (Bloom 1956) 

การรับรู้หรือการยอมรับ (Receiving) เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่อปรากฎการณ์ หรือสิ่งเร้า
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซ่ึงเป็นไปในลักษณะของการแปลความหมายของสิ่งเร้านั้นว่าคืออะไร แล้วจะ
แสดงออกมาในรูปของความรู้สึกที่เกิดขึ้น 

การตอบสนอง (Responding)เป็นการกระท าที่แสดงออกมาในรูปของความเต็มใจ ยินยอม 
และพอใจต่อสิ่งเร้านั้น ซ่ึงเป็นการตอบสนองที่เกิดจากการเลือกสรรแล้ว 

การเกิดค่านิยม (Valuing) การเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ เป็นที่ยอมรับกันในสังคม การยอมรับนับ
ถือในคุณค่านั้น ๆ หรือปฏิบัติตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนกลายเป็นความเชื่อ แล้วจึงเกิดทัศนคติ
ที่ดีในสิ่งนั้น 

จัดระเบียบค่านิยม (Organizing) เป็นการรวบรวมค่านิยมใหม่ที่ เกิดขึ้น จากแนวคิดและ การ
จัดระบบค่านิยมที่จะยึดถือต่อไป หากไม่สามารถยอมรับค่านิยมใหม่ก็จะยึดถือค่านิยมเก่าต่อไป
แต่ถ้า ยอมรับค่านิยมใหม่ก็จะยกเลิกค่านิยมเก่าที่ยึดถือ 

การสร้างลักษณะนิสัยตามค่านิยมที่ยึดถือ(Characterizing)  การน าค่านิยมที่ยึดถือมาแสดง
พฤติกรรมที่เป็นนิสัยประจ าตัว ให้ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงามพฤติกรรมด้านนี้ จะ
เก่ียวกับความรู้สึกและจิตใจ ซ่ึงจะเริ่มจากการได้รับรู้จากสิ่งแวดล้อม แล้วจึงเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบ 
ขยายกลายเป็นความรู้สึกด้านต่าง ๆจนกลายเป็นค่านิยม และยังพัฒนาต่อไปเป็นความคิด อุดม
คติ ซ่ึงจะเป็นควบคุมทิศทางพฤติกรรมของคนคนจะรู้ดีรู้ชั่วอย่างไรนั้น ก็เป็นผลของพฤติกรรม
ด้านนี้ 

กล่าวด้วยสรุป การพัฒนาด้านจิตพิสัยนี้ จะเก่ียวกับความรู้สึกและจิตใจ ซ่ึงจะเริ่มจากการได้
รับรู้จากสิ่งแวดล้อม แล้วจึงเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบ จากนั้นขยายกลายเป็นความรู้สึกด้านต่าง ๆ จน
กลายเป็นค่านิยม และยังพัฒนาต่อไปเป็นความคิด อุดมคติ ซ่ึงจะเป็นควบคุมทิศทางพฤติกรรม
ของคน คนจะรู้ ดีรู้ชั่วอย่างไรนั้น ก็เป็นผลของพฤติกรรมด้านนี้ ซ่ึงแนวทางเดียวกันกับการพัฒนา
อุปนิสัย การวิจัยครั้งนี้จึงได้น ากระบวนการในการเสริมสร้างอุปนิสัยบนหลักการพัฒนาด้านจิต
พิสัย  
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3.2. การเสริมสร้างอุปนิสัยตามวัย 

1) การเสริมสร้างอุปนิสัยระดับปฐมวัย พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ และด้านสังคม  
พัฒนาการด้านสมอง (วัย 3 – 6 ปี) พรพิไล เลิศวิช า และนายแพทย์อัครภูมิ จารุกร 

(2550:87-93) ได้กล่าวไว้ว่า โลกของการเรียน รู้ข องเด็กปฐมวัยที่ เป็นลักษณะโดดเด่น คือ 
สร้างสรรค์ มีเสรีภาพ และมีชีวิตชีวาที่สุดในโลก สัญลักษณ์แห่งศิลปะที่เด็กสะท้อนออกมานั้น 
อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริง เช่นดวงอาทิตย์อาจเป็นสีเขียว รถยนต์แล่นอยู่บนก้อนเมฆ จินตนาการ
ของเด็กนั้นจะบรรเจิดและโลกทางจิตใจของเขาก็จะพัฒนาไปท่ามกลางการมีชีวิตอยู่ในโลก ความ
ทรงจ าเป็นกระบวนการที่เป็นใจกลาง ของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  และซึมซับอยู่ในการ
สะสมข้อมูลต่างๆวันแล้ววันเล่าต้ังแต่เป็นทารกมาแล้วและความทรงจ าได้ก่อตัวเราเป็นขึ้นมานาน
แล้ว 

พัฒนาการด้านอารมณ์และจิ ตใจของเด็กจะเก่ียวข้ องกับก ารมีความสั มพันธ์ กับผู้ อ่ื น 
สัมพันธภาพถูกชี้น าด้วยเหตุผลของความต้องการอยู่รอด วงจรสมองจะเรียนรู้จากการประจักษ์ใน
โลกและสิ่งแวดล้อมรอบตัวว่ามีความส าเร็จหรือมีประโยชน์บางอย่างเกิดขึ้น โดยอาศัยความ
ร่วมมือกับผู้ อ่ืน เช่น การกิน การนอน การขับถ่าย เกือบทุกขั้นตอนเด็กต้องท าโดยมีคนอ่ืนเป็น
ส่วนหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามสมองจะถูกออกแบบมาให้พอใจกับการมีสัมพันธภาพ โดยระบบของ
อารมณ์ในสมองส่วน Limbic System เป็นตัวกระตุ้นหรือยับยั้ง ดังนั้นขณะสร้างสัมพันธภาพ 
เด็กก็ยังมีสัญชาตญาณของการเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง นี่ คือกระบวนการที่เกิดขึ้ นในระบบ
ความคิด อารมณ์ของสมองสุดท้ายวงจรการท างานที่เกิดขึ้นพัฒนาด้านอารมณ์ และจิตใจก็คือ 
เด็กจะสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมที่จะปรับตัวให้ตนเอง ( Individuality) อยู่ในสมดุล
ท่ามกลางสังคมที่มีจ าเป็นต้องมีคนอ่ืน เด็กๆในวัยนี้ ยังคงต้องการความรัก ความอบอุ่น โอบ กอด 
สัมผัสเช่น เล่นบทบาทสมมติ ครอบครัวควรท าบ้านให้น่าอยู่  อบอุ่นส าหรับลูก สอนให้เด็กมี
ระเบียบวินับ มีกฎเกณฑ์ อย่าใช้อารมณ์กับเด็ก อย่ากล่าวหาเด็ก เพราะวัยนี้ เด็กทดลองท าสิ่ง
ต่างๆมากกว่า ต้ังใจท าผิด ที่ส าคัญการกระท าของเด็กๆในวันนี้นั้นไม่มีนัยยีธรรมหรือทา งคุณค่า
แบบในโลกสังคมผู้ใหญ่ ถึงแม้เด็กจะมีพ้ืนอารมณ์ที่แตกต่างกัน แต่เด็กไม่มีความคิดเห็นแก่ตัว เอา
เปรียบ ชอบลักขโมย ชอบท าลาย ฯลฯ สมองของเด็กปฐมวัยจนถึงวัยประถมศึกษาตอนปลายยัง
ไม่มีศักยภาพในความเข้าใจและการวางแผนในเรื่องนี้เช่นนี้อย่างจริงจัง การให้เด็กได้ฟั งนิทาน 
เรื่องเล่า เรื่องจริง เรื่องที่น่าสะเทือนใจ เป็นการจ าลองวิถีชีวิตและการตัดสินใจของคนเราแบบ
ต่างๆ และผลของการตัดสินใจนั้น ท าให้เด็กเข้าใจและยึดถือเอาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน  

กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ เป็นส่วนส าคัญในการสะท้อนความคิด ความรู้สึก  และ
พัฒนาอารมณ์ จิตใจของเด็ก การพัฒนาผ่านศิลปะไม่ให้ผลในทันที แต่เป็นการวางรากฐาน
อุปนิสัยและบุคลิกภาพ อารมณ์มีผลต่อการเรียนรู้อย่างมาก เด็กๆ ที่อารมณ์ดี ไม่มีความเครียด 
ความกดดัน สมองจะไม่ถูกขัดขวาง จะซึมซับการเรียนรู้อย่างเต็มที่ หากสิ่งที่เด็กก าลังเรียนอยู่นั้น
เป็นสิ่งที่น่าสนใจมีภาพ และเสียงกระตุ้นท้าทายให้อยากรู้ จะช่วยจุดชนวนให้เกิดความรู้สึกว่า 
อยากเรียนรู้ สนใจ ต้ังใจ จดจ่อ และจดจ าได้ดี อารมณ์มีบทบาทในการก่อรูปเป็นความทรงจ า  
เหตุการณ์ข้อมูล ความรู้ที่มาพร้อมกับอารมณ์จะอยู่ในจิตใจยาวนานโดยไม่ต้องใช้ควา มพยายาม
มาก ส่วนความเครียดเป็นตัวการยับยั้งการเรียนรู้ 

 



51 
 

 

กระบวนการเรียนรู้ 
เด็กเรียนรู้จักอารมณ์ของตนเองผ่านเหตุการณ์ในชีวิต ในบ้าน ในโรงเรียนและสถานการณ์

ต่างๆ เด็กเรียนรู้อยู่บ้างแล้วว่า ตนเองได้รับการยอมรับจากเพ่ือนๆ ญาติมิตรหรือไม่นี่ เป็นนี่เป็น
ฐานส าคัญในการยอมรับการพัฒนาของเด็ก การก่อตัวของอารมณ์ คือ ส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพ 
ดังนั้นอารมณ์เป็นปฏิกิริยาที่ เด็กสัมพันธ์กับโลกภายนอก การช่วยขัดเกลาและพัฒนาอารมณ์ 
จิตใจไม่ได้ผ่านเหตุผลอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยแรงบันดาลใจ เช่น ความประทับใจ ความเห็นใจ 
ความเสียใจ ความกังวลเป็นต้น การฟังนิทาน เรื่องเล่า เรื่องจริง ที่น่าสะเทือนใจเป็นการจ าลอง
วิถีชีวิตและการตัดสินใจของคนเราแบบต่างๆ และผลของการตัดสินใจนั้นท าให้เด็กเข้าใจและเอา
เป็นแบบอย่างในชีวิต ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์มีบทบาทสะท้อนความคิดของเด็ก และย้อนกลับไป
พัฒนาอารมณ์และตัวตนของเด็ก การพัฒนาผ่านศิลปะไม่ให้ผลทันที แต่เป็นการวางรากฐาน
อุปนิสัยและบุคลิกภาพ งานศิลปะเด็กย่อมประกอบไปด้วยเส้นต่างๆ เส้นนอน เส้นต้ัง เส้นเฉียง 
วงกลม เส้นโค้ง คลื่น เส้นคดและจุด เด็กพยายามถอดกระบวนแบบ (pattern ) จากสิ่งแวดล้อม 
โดยจดจ า เปรียบเทียบและพยายามสร้างความเชื่อมโยงที่ได้เห็น ได้ยิน ได้สัมผัส ออกมาเป็นภาพ
ความเชื่อมโยงที่เป็นที่มาของจินตนาการ 

การจัดประสบการณ์ 
การจัดประสบการณ์ในวัยอนุบาลนี้ครู ผู้ปกครองหรือผู้ที่ เก่ียวข้องควรจัดประสบการณ์

เหล่านี้ให้เด็กๆดังนี้ 
แสดงความรู้สึกของตนเองผ่านการพูด การฟัง การแสดงดนตรี การฟ้อนร าและการ

เต้น 
ให้เด็กได้สะท้อนความเข้าใจในบทบาทและความสัมพันธ์ในครอบครัว พัฒนาความ

อดทน ความกตัญญู และซ่ือสัตย์สุจริต ผ่านการฟัง การเล่าเรื่อง การท างานร่วมกับเพ่ือน 
กิจกรรมระหว่างบ้านกับโรงเรียน 

พัฒนาความเข้าใจเก่ียวกับชุมชนที่อาศัยอยู่ ชื่นชมประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เรื่องเล่า 
ต านานท้องถิ่น โดยผ่านการฟังและการอ่าน รวมทั้งจัดโครงการตลอดปีเอเดินทางไปตาม
แผนที่ต่างๆ 

พัฒนาความรู้สึกเห็นใจผู้อ่ืนผ่านการเล่า การฟังนิทานที่เก่ียวข้องกับบุคคลต่างๆ 
จัดกิจกรรมกลุ่ม คละชั้นบ้างตามความเหมาะสม ให้เด็กได้ค้นหาความสัมพันธ์และสร้าง

มิตรภาพกับกลุ่มเพ่ือนที่ห่างออกไป 
ฝึกแสดงความเข้าใจในสิทธิความรับผิดชอบตนเอง และสิทธิของผู้อ่ืน ส่งเสริมกิจกรรม

แบ่งงานกันท า มีเวลาคุยกันเรื่องคุณธรรม 
 เขียนภาพ ดูงานศิลปะ ท่องเที่ยวเพ่ือพัฒนาอารมณ์ ชื่นชมและสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม 
สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ ให้เด็กฝึกฝนการริเริ่มและค้นคว้าความท้าทายใหม่ๆ ฝึกเลือก

และฝึกตัดสินใจ ฝึกรับผิดชอบต่อการกระท าของตน 
ฝึกให้เด็กสังเกต ฟังและโต้ตอบผู้อ่ืน รู้จักกาลเทศะ รู้จักโต้ตอบอย่างมีวัฒนธรรม 

เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 
 2) ระดับประถมศึกษา พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ และด้านสังคม การ

พัฒนาทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดทักษะ เป็น
สมรรถนะส าคัญ ที่ผู้ เรียนทุกคนพึงได้รับการพัฒนา ทั้งด้านความรู้ ความรู้สึกนึกคิด ให้รู้จักสร้าง
สัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล รู้จักจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ปรับตัวให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่
ส่งผลกระทบต่อตนเองและสังคม ป้ องกันตัวเองในภาวะคับขัน และจัดการกับชีวิตอย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับวัฒนธรรมและสังคม ดังนั้น เพ่ือให้ครูและผู้เก่ียวข้องมีแนวทางในการ
เสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตรและองค์ประกอบทักษะชีวิตที่องค์การ
นอนามัยโลกก าหนด ส านักงานคณะกรรมการกา รศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก าหนดความหมายและ
องค์ประกอบของทักษะชีวิตไว้ดังนี้ 

 ทักษะชีวิต “เป็นความสามารถของบุคคลที่จะจัดการกับปัญหาต่าง ๆ รอบตัวใน
สภาพสังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมส าหรับการปรับตัวในอนาคต” 

 
 

องค์ประกอบของทักษะชีวิต 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดองค์ประกอบทักษะชีวิตที่

ส าคัญ ที่จะสร้างและพัฒนาเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนในสภาพสังคมปัจจุบันและ
เตรียมพร้อมส าหรับอนาคตไว้ 4 องค์ประกอบดังนี้ 

1. การตร ะหนั กรู้ และเห็ น คุณค่าในตนเองและผู้ อ่ื น หมายถึงการ รู้ จั กควา มถนั ด
ความสามารถ จุดเด่นจุดด้อยของตนเอง เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล รู้จัก
ตนเอง ยอมรับ เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในตนเองและผู้อ่ืน มีเป้าหมายชีวิต และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

2. การวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การแยกแยะข้อมูล
ข่าวสาร ปัญหา และสถานการณ์รอบตัว วิพากษ์วิจารณ์และประเมินสถานการณ์รอบตัว
ด้วยหลักเหตุผลและข้อมูลที่ถูกต้อง รับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา หาทางเลือกและ
ตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ 

3. การจัดการกับอารมณ์และความเครียด หมายถึงความเข้ าใจและรู้เท่าทันภาวะอารมณ์
ของบุคคล รู้สาเหตุของความเครียด รู้วิธีการควบคุมอารมณ์และความเครียด รู้วิธีผ่อน
คลาย หลีกเลี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะก่อให้เกิดอารมณ์ไม่พึงประสงค์ไปในทาง
ที่ดี 

4. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน หมายถึงการเข้าใจมุมมอง อารมณ์ ความรู้สึกของผู้อ่ืน 
ใช้ภาษาพูดและภาษากาย เพ่ือสื่อสารความรู้สึกนึกคิดของตนเอง รับรู้ความรู้สึกนึกคิด
และความต้องการของผู้ อ่ืน วางตัวได้ถูกต้อง เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ ใช้การ
สื่อสารที่สร้างสัมพันธภาพที่ดี สร้างความร่วมมือและท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 
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4.  การพัฒนาจิตพิสัยผู้เรียนโดยบูรณาการหลักการท างานของสมอง  

 หลักการท างานของสมอง จากการสังเคราะห์แนวคิดของเคนแอนด์เคน (Ken & Ken,1986) 
และอีริค เจเซน (Eric Jensen,2000) สอดคล้องกันอยู่ 7 ข้อได้แก่ 

  1. สร้างความสัมพันธ์ (Build Relationship)  
            สิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและพร้อมที่จะเรียนรู้ส่งผลต่อการเรียนรู้ สมองท างานได้ดี

ที่สุดเม่ืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและปลอดภัย ความผูกพันที่
ม่ันคงระหว่างคนในครอบครัว เพ่ือน ครู ฯลฯ สภาวะอารมณ์ที่เป็นบวก จะท าให้สมองเปิด และ
ท างานอย่างเต็มที่ และเกิดการเรียนรู้ได้ 

  2. รู้ความหมายและเป้าหมาย (Search for Meaning and Purpose) 
       การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีเม่ือเข้าใจความหมายของสิ่งที่ได้เรียนรู้  สมอง

เรียนรู้ได้ดีเม่ือ สมองมีเวลา “สร้างความหมาย”ข้อมูลที่น่าเบื่อ ไม่น่าสนใจ ไม่มีความหมายต่อ
ตนเอง หรือสมองไม่เข้าใจความสัมพันธ์ของข้อมูล สมองส่วนที่ท าหน้าที่ส่วนสัญชาตญาณจะ
เตือนว่า “เลิกคิดได้แล้ว” เสียเวลา เสียพลังงานสมอง สมองไม่ตีความความส าเร็จจากการ
ตอบสนองที่คลุมเครือ หรือขาดความชัดเจน สมองก็จะไม่บันทึกข้อมูลนั้น หรือบันทึกไว้ในระบบ
ความทรงจ าระยะสั้น (short term memory) และจะถูกตัดข้อมูลนั้นทิ้งไปในที่สุด 

       สมองขับเคลื่อนโดยมีเป้าหมาย การมีเป้าหมาย แรงบันดาลใจ ความ
ทะยานอยาก ความใฝ่ฝัน และการวางแผนของทุกๆ เป้าหมาย ทุกๆ ความฝัน ก็มุ่งสู่อนาคตของ
ตนเอง การเรียนรู้ที่มีเป้าหมายจึงเป็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้
เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ สมองไม่เรียนเรื่องไร้เป้าหมาย สมองมักจะดูเชื่องช้า 
งุ่มง่าม เม่ือสมองรู้สึกว่า เรื่องที่เรียนนั้นไร้เป้าหมายที่ชัดเจน 

  3. เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย (Learn the ways to learn)  
       การเรียนรู้ เกิดขึ้นได้หลากหลายวิธี บางคนเริ่มเรียนรู้และเข้าใจได้ดีขึ้น เม่ือ

ได้เห็นหรือเม่ือได้ยิน อย่างที่ เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า visual learner และ auditory learner 
ดังนั้นข้อมูลที่ประกอบ ด้วยภาพและเสียง  จะท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ง่ ายและเร็วขึ้น บางคน
เรียนรู้ เม่ือได้ ลงมือปฏิบัติ เด็กบางคนเพียงแค่เห็นหรือได้ยิน อาจจะยังไม่สามารถสร้างเครือข่าย
ในสมองได้ดีขึ้น จนกว่าจะได้ลงมือท าด้วยตัวเอง ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า kinesthetic learner 
ตามทฤษฎีพหุปัญญา ” (Theory of Multiple Intelligences) ที่กลา่วว่า สติปัญญาของมนุษย์มี
หลายด้านที่มีความส าคัญเท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่ กับว่าใครจะโดดเด่นในด้านไหนบ้าง แล้วแต่ละด้าน
ผสมผสานกัน แสดงออกมาเป็นความสามารถในเรื่องใด เป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคนไป 
ซ่ึงการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลายท าให้สมองเกิดการเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้  ท าให้เกิดทั้ง
ความรู้  ควา มเข้าใจ  และทั กษะ รวมทั้งปัญญา ด้านภาษา และการสื่ อสาร ( Linguistics 
Intelligence) ปัญญา ด้านร่ างกายและกา รเคลื่อน ไหว (Bodily-Kinesthetic Intelligence) 
ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ (Visual-Spatial Intelligence) ปัญญาด้านตรรกะและ
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  ( Logical-Mathematica Intelligence) ปั ญ ญ า ด้ า น ก า ร เข้ า ใจ ต น เอ ง 
(Intrapersonal Intelligence) ปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์และการเข้าใจผู้ อ่ืน ( Interpersonal 
Intelligence) ปัญญาด้านดนตรีและจังหวะ (Musical Intelligence) ปัญญาด้านการเข้าใจ
ธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) ปัญญาด้านการมองเห็นตัวเรา (Existential Intelligence) 
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  4. สร้างความท้าทายตนเอง (Challenge Yourself) 
       การเรียนรู้จะถูกกระตุ้นโดยความท้าทาย สภาพของความท้าทายเชิงบวก

หรือสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยท าให้สมองเปิดและพร้อมที่จะเรียนรู้  ตรงกันข้าม สมองจะปิดและ
ยับยั้งโดยการถูกข่มขู่และท าให้สมองไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ สมองพอใจความส าเร็จทีละขั้น การไต่
ระดับที่สูงขึ้นตามล าดับ คือความ  ท้าทายที่ชวนให้สมองอยากเรียนรู้ต่อไปไม่สิ้นสุด 

  5. ลงมือท า (Do it)  
      สมองจะท างานได้ดีผ่านการเคลื่อนไหวของอวัยวะทุกส่วน การเคลื่อนไหว

ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเป็นการพัฒนาที่ส าคัญเนื่องจากช่วยพัฒนาความสามารถของสมองซ่ึง
เป็นเครื่องมือของการเรียนรู้  การได้เคลื่อนไหวร่างกายและการเปลี่ยนอิริยาบถมีความจ าเป็น 
กระบวนการเรียนรู้ในการเคลื่อนไหวจะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ เก่ียวกับมิติ ระยะ ทิศทาง เวลา 
ความเร็ว แรง ฯลฯ การรับรู้นี้ เป็นฐานส าคัญของการเรียนรู้จักตนเอง ท าให้เด็กเป็นตัวเป็นตน 
และเป็นพ้ืนฐานส าหรับวิชาการทุกสาขา 

 
  6. เชื่อมโยงการเรียนรู้กับชีวิตจริง (Make a Real World Connection)  

 สมองเข้า ใจ และจ าได้ดีที่ สุด เม่ือสิ่งนั้ นเป็น ข้อเท็ จจริงตามธร รมชา ติ 
เชื่อมโยงชีวิตจริง และเหตุการณ์อ่ืน ๆ 

   การเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้กับชีวิตจริง หรือการเชื่อมโยงจากสถานการณ์
หนึ่ งไปอีกสถานการณ์หนึ่ง หรือเชื่อมโยงจ ากบริบทหนึ่งไป อีกบริบทหนึ่ งจะท าให้เกิ ด
ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เป็นรูปธรรมในชีวิตจริง 

  7. ฝึกฝนและท าซ้ า (Practice and Repeat) 
   สมองเรียนรู้ได้ดีเม่ือ ท่องจ า ท าซ้ า ฝึกทักษะ เม่ือเด็กออกเสียง ท่องจ า ลง

มือท าซ้ าๆ เจ้าของสมองได้ยิน ได้ลงมือ และเห็นสิ่งที่ ตัวเองท า สิ่งที่ปรากฏ กลายเป็นข้อมูล
ย้อนกลับเข้าไปในสมองใหม่ ถือว่าเป็นการลงมือสอนด้วยตัวเอง (use output from oneself 
to re-input to self) เป็นการเสริมเส้นทางเดินของวงจรเซลล์สมองที่มีอยู่ก่อน ให้มีเสถียรภาพ
ขึ้น อันเป็นเหตุให้จดจ าได้และเกิดความช านาญ การศึกษา ทดลอง และลงมือท าซ้ า ย้ าทวนให้
มากยิ่งขึ้น จะท าให้เข้าใจความคิดรวบยอด ทักษะ และความรู้ใหม่ได้ 

 
การพัฒนาจิตพิสัย (Affective Domain) ตามหลักการของบลูม 5 ขั้นตอน สามารถบูรณา

การหลักการท างานของสมอง ได้ดังนี้  
 

            1. การรับรู้   บูรณาการโดยการพูดคุยเพ่ือให้นักเรียนแสดงความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่อ
ปรากฎการณ์ และให้ความรู้นั กเรียน ในอุปนิสัยที่ ต้องการพัฒนา (สร้างความสัมพันธ์  รู้
ความหมายและเป้าหมาย และเรียนรู้หลากหลาย) 

2. การตอบสนอง บูรณาการโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้การกระท า และให้
นักเรียนแสดงออกมาในรูปของความเต็มใจ ยินยอม และพอใจต่อสิ่งเร้านั้น (ลงมือกระท า สร้าง
ความท้าทาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง) 
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 3. เห็นคุณค่าและเกิดค่านิยม บูรณาการโดย พูดคุยหรืออธิบาย ให้นักเรียนเห็น
ข้อดี ยอมรับ เห็นคุณค่าในสิ่งที่ตนเองกระท า หรือเกิดทัศนคติที่ดีในสิ่งนั้น (เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
สร้างความสัมพันธ์  ท าซ้ า ก าหนดเป้าหมาย) 

 4. ยอมรับและน าไปปฏิบัติ บูรณาการโดยพูดคุยหรืออธิบาย ให้นักเรียนเห็น
ความสัมพันธ์กับสิ่งที่ยึดถือ เพ่ือใช้เป็นหลักในการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ และยอมรับใน
อุปนิสัยที่ต้องการพัฒนา (รู้ความหมายและเป้าหมาย  สร้างความสัมพันธ์ ท าซ้ า เชื่อมโยงกับ
ชีวิตจริง เรียนรู้หลากหลาย) 

  5. สร้างลักษณะนิสัย  บูรณาการโดยให้นักเรียนปฏิบัติซ้ า จนเกิดเป็นนิสัย 
โดยค่านิยมที่ยึดถือนั้นจะเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมที่เป็นนิสัยประจ าตัวของตน ให้ประพฤ ติปฏิบัติ
แต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม (ท าซ้ า ลงมือกระท า รู้ความหมายและเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เรียนรู้
หลากหลาย สร้างความสัมพันธ์) 

 
5. กระบวนการมีส่วนร่วม 

5.1. ความหมายการมีส่วนร่วม 

 ส าหรับความหมายของการมีส่วนร่วม มีนักวิชาการทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ
ที่มีความรู้ ความสามารถ และท าวิจัย แต่งต ารา เก่ียวกับเรื่องนี้มานาน ได้ให้ความหมายของการ
มีส่วนร่วม ดังรายละเอียด ดังนี้ 

 Arnstien (1969) การมีส่วนร่วม หมายถึง การเข้าไปมีส่วนร่วมโดยไม่มีบทบาท
อะไรเลย ย่อมไม่ได้ผลการมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพนั้น ผู้ เข้าร่วมจะต้องรู้จักใช้อ านาจและสามารถ
ควบคุมกิจกรรมนั้นได้จึงจะท าให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

 Berkley (1975) การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ผู้น าเปิดโอกาสให้ผู้ตามทุกคนเข้ามา
มีส่วนร่วมตัดสินใจในการท างานเท่าที่จะสามารถกระท าได้ 

 William Erwin (1976) การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนเก่ียวข้องในการด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ปัญหาของตนเอง 

 Cohen & Uphoff (1981) การมีส่วนร่วม หมายถึง สมาชิกของชุมชนต้องเข้ามามี
ส่วนเก่ียวข้องใน 4 มิติ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมการตัดสินใจว่าควรท าอะไรและท าอย่างไร 2) การ
มีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนา รวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจ 3) การมีส่วนร่วมในการ
แบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ 

 United Nations (1981) การมีส่วนร่วม หมายถึง การเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น
และมีพลังของประชาชนในด้านต่างๆ ได้แก่ ในการตัดสินใจเพ่ือก าหนดเป้าหมายของสังคมและ
การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย และปฏิบัติตามแผนการหรือโครงการต่างๆ ด้วย
ความเต็มใจ 

 Putti (1987) การมีส่วนร่วม หมายถึง พ้ืนฐานของกิจกรรมต่างๆ ที่จะส่งผลให้  
การบริห ารจัดการมีลักษณะกว้าง ซ่ึงเป็นทางหนึ่งที่จะท าให้การมีส่วนร่วมขยายไปสู่การ
ปฏิบัติงานในระดับล่างขององค์การ 
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 จินตนา สุจจานันท์ (2549) การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการด าเนินงานรวม
พลังประชาชนกับองค์กรของรัฐหรือองค์กรเอกชนเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาของ
ชุมชน โดยให้สมาชิกเข้ามาร่วมวางแผน ปฏิบัติและประเมินงาน เพ่ือแก้ปัญหาของชุมชน 

 ทรงวุฒิ เรืองวาทศิลป์ (2550) การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องเข้ามามีบทบาทร่วมในกิจกรรมทุกประการตามก าลังความสามารถของ
สมาชิกไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจ การด าเนินกิจกรรม การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผล
ร่วมกัน น าผลท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานในกลุ่มให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้น 

 สัญญา เคณาภูมิ (2551) การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่สมาชิกได้มีโอกาสร่วมคิด 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติตามโครงการ ร่วมติดตามประเมินผลเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ที่พึงประสงค์ ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมจะต้องมาจากความสมัครใจ พึงพอใจ และได้รับผลประโยชน์ที่
เกิดจากชุมชนโดยส่วนรวมร่วมกัน 

 เมตต์ เมตต์การุณจิต (2553) การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะของการร่วม
รับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตามผล 

 โดยสรุป การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมมือกัน
การตัดสินใจ การด าเนินกิจกรรม การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลร่วมกันเป็นไปอย่างมี
อิสรภาพ เสมอภาคน าผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานเพ่ือพัฒนาหรือใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
และความเชี่ยวชาญของแต่ละคนในการแก้ปัญหาของชุมชนและพัฒนางานในกลุ่มให้มีความ
โปร่งใสและให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้น 

5.2.  ขั้นตอนการพัฒนาการมีส่วนร่วมหลักส าคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา  

1. กระบวนการมีส่วนร่วม 
 เม่ือกล่าวถึงกระบวนการมีส่วนร่วมแล้ว จะต้องนึกถึงกระบวนการที่จะให้บุคคลที่

เก่ียวข้องได้เข้ามามีบทบาทในทุกขั้นตอนของการมีส่วนร่วม เพราะอย่างน้อยที่สุด บุคคลที่
เก่ียวข้องจะต้องได้รับรู้ขั้นตอนการด าเนินการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการตัดสินใจ ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน และขั้นตอนในการประเมินผลงาน เพ่ือให้รับรู้ถึงความเป็นไปในกิจกรรมสาธารณะ
ต่างๆ ซ่ึงมีผลกระทบต่อบุคคลที่เก่ียวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น กระบวนการมีส่วนร่วม
ของบุคคลที่เก่ียวข้อง มีนักวิชาการที่ได้ท าการวิจัย ได้กล่าวถึงกระบวนการมีส่วนร่วมตาม
ประเด็นส าคัญต่างๆ เช่น  

 งานวิจัยของทรงวุฒิ เรืองวาทศิลป์ (2550)ได้ท าวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ได้ใช้หลักการที่อิงไปในแนวทางของนโยบาย และได้พบว่า แท้จริงแล้วกระบวนการมี
ส่วนร่วมมีลักษณะที่คล้ายกับการก าหนดนโยบาย เพราะท้ายที่สุดของการก าหนดนโยบาย คือ 
การตัดสินใจและการตัดสินใจนี้เอง จึงเป็นเหตุเบื้องต้นของการก าหนดนโยบาย และเป็นการเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเสมือนหนึ่งเป็นการขัดเกลานโยบายให้มีความ
เหมาะสมกับควา มต้องการของประชาชน ตา มแนวคิดของ ทรงวุฒิ  เรือ งวาท ศิลป์ แล้ ว 
กระบวนการการมีส่วนร่วมน่าจะเริ่มจาก 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรม 3) การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการประเมินผล ในขณะที่ เมตต์ 
เมตต์ การุณ์จิต(2553) ได้กล่าวถึงกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยที่มีความ
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สอดคล้องกับ ทรงวุฒิ เรืองวาทศิลป์ แต่ได้เพ่ิมบางประเด็นที่เห็นว่า ยังมีข้อบกพร่องและอาจจะ
เสริมประเด็นดังกล่าวให้มีความชัดเจนขึ้น โดยเริ่มจาก 1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุ และ
ความต้องการ 2) มีส่วนร่วมในการวางแผน 3) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 4) มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ 5) มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 6) มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 แต่อย่างไรก็ตาม แนวคิดของ ทรงวุฒิ เรืองวาทศิลป์ และเมตต์ เมตต์การุณ์จิต ยังคง
มีลักษณะในเชิงแคบ หากแต่ ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (อ้างใน จิราภรณ์ ศรีค า , 2547) ได้ให้ความเห็นใน
กระบวนการมีส่วนร่วมที่ลึก หรือเป็นการต่อเติมประเด็นส าคัญในกระบวนการมีส่วนร่วมมากกว่า 
ซ่ึงยุวัฒน์ วุฒิเมธีนี้  ได้เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมไปในทางของการพัฒนาชุมชน โดยการบูรณา
การแนวทางที่เป็นนโยบายเข้า กับการพัฒนา จึงสะท้อนแนวคิดในเชิงสังคมมากกว่า ตามแนวคิด
ของเขาแล้ว กระบวนการมีส่วนร่วมจะต้องเริ่มจาก 1) การมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 2) 
การมีส่วนร่วมในการคิด 3) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 4) การมีส่วนร่วมในการวางแผนและ
ด าเนินการ 5) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 6) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
สอดคล้องกับแนวคิดของวรรณศิลป์ พีรพันธุ์ (2553) ได้กล่าวถึง กระบวนการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนของประชาชนประกอบไปด้วย 1)การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  2) การให้ความเห็น 3) การ
ประชุมรับฟังความเห็น 4) การร่วมตัดสินใจ 5) การท างานร่วมกัน  

 จากแนวคิดกระบวนการมีส่วนร่วมที่นักวิชาการทั้งหลายได้ให้ทรรศนะไว้ในเบื้องต้น
ที่กล่าวมา มีความหลากหลายในประเด็นมากพอสมควร แต่อย่างไรก็ตาม หากน ามาประมวลให้
เป็นลักษณะที่เป็นระบบตามแนวคิดของ Cohen, J.M., & Uphoff, N.T. (1980) จะเห็นว่า มี
ความเป็นระบบในเรื่องของประเด็นส าคัญ โดยเขาได้มีการน าเอากระบวนการมีส่วนร่วมจาก
นักวิชาการทั้งหลายมาประมวลเป็นแนวคิดหลัก และได้จ าแนก รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วม 
ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ในกระบวนการของการ
ตัดสินใจนั้น ประการแรกสุดที่ ต้องกระท า คือ การก าหนดความต้องการและการจัดล าดับ
ความส าคัญ ต่อจากนั้นก็เลือกนโยบายและประชาชนที่เก่ียวข้อง การตัดสินใจนี้เป็นกระบวนการ
ต่อเนื่ องที่ ต้องด าเนินการไป เรื่อยๆ ต้ั งแ ต่การตัดสิน ใจ ในช่วงเริ่มต้น การตัดสินใจในช่ว ง
ด าเนินการวางแผน และการตัดสินใจในช่วงการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 

 ขั้นที่  2 การ มีส่ วน ร่วมในการด าเนิ น งาน  ( Implementation) ในส่ วนที่ เป็ น
องค์ประกอบของการด าเนินงานโครงการนั้นได้มาจากค าถามว่าใครจะท าประโยชน์ให้แก่
โครงการได้บ้างและจะท าประโยชน์ได้โดยวิธีใด เช่น การช่วยเหลือด้านทรัพยากร การบริหารการ
งานและการประสานงานและการขอความช่วยเหลือ เป็นต้น 

 ขั้นที่  3 การ มีส่ วนร่ วมในการ รับผลประโยชน์  (Benefits) ในส่วนที่เก่ีย วกับ
ผลประโยชน์นอกจากความส าคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้ว ยังจะต้อง
พิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย ผลประโยชน์ของโครงการนี้รวมทั้งผลท่ีเป็น
ประโยชน์ทางบวกและผลที่เกิดขึ้นในทางลบที่เป็นผลเสียของโครงการ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ และ
เป็นโทษต่อบุคคลและสังคมด้วย 

 ขั้นที่ 4 การมีส่วน ร่วมในการประเมินผล (Evaluation) การมีส่ วนร่วมในกา ร
ประเมิน ผลนั้นสิ่งส าคัญจะต้องสังเกต คือ ความเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และ
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ความคาดหวัง (Expectation) ซ่ึงมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่างๆ 
ได้ 

  
โดยสรุป กระบวนการมีส่วนร่วมในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะมุ่งให้ความสนใจถึงกระบวนการมี

ส่วนร่วมในประเด็น การมีส่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุ และความต้องการ การมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและด าเนินการ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  

2. ประเภทการมีส่วนร่วม 
 เฉลียว บุรีภักดี และคนอ่ืนๆ (2545) สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน แบ่งได้

ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
 1) การมีส่วนร่วมแบบชายขอบ (Marginal Participation) เป็นการมีส่วนร่วมที่เกิด

จากความสัมพันธ์เชิงอ านาจไม่เท่าเทียมกันกล่าวคือ ฝ่ายหนึ่งรู้สึกด้อยอ านาจกว่า มีทรัพยากร
หรือความรู้ด้อยกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นต้น 

 2) การมีส่วนร่วมแบบบางส่วน (Partial Participation) เป็นการมีส่วนร่วมที่เกิด
จากการก าหนดนโยบายของรัฐ โดยไม่รู้ความต้องการของประชาชน ดังนั้น การมีส่วนร่วมจึงเป็น
เพียงประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการด าเนินกิจกรรมบางส่วนบางเรื่องเท่านั้น 

 3) กา รมีส่วนร่ วมแบบสมบู รณ์ (Full Participation) เป็นการมีส่วน ร่วมในทุ ก
ขั้นตอนของการพัฒนาด้วยความเท่าเทียมกันทุกฝ่าย จัดเป็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่าง
แท้จริงของประชาชนตามแนวความคิดและหลักการพัฒนาชุมชน เม่ือน ามาใช้ในการเรียนรู้จะ
สนับสนุนและส่งเสริมให้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

สุชาดา จักรพิสุทธ์ิ (2547) ศึกษาเรื่องชุมชนกับการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา สรุปได้ว่า การมี
ส่วนร่วมของชุมชน แบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

 1) ลักษณะการมีส่วนร่วมจากความเก่ียวข้องทางด้านเหตุผล โดยการเปิดโอกาสให้
สังคม องค์กรต่างๆ ในชุมชน ประชาชนมีบทบาทหลักตามสิทธิ หน้าที่ในการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน ต้ังแต่การคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ วางแผน การร่วมปฏิบัติและการ
รับผิดชอบในผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งส่งเสริม ชักน า สนับสนุนให้การด าเนินงานเกิดผล
ประโยชน์ต่อชุมชนตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดด้วยความสมัครใจ  

 2) ลักษณะการมีส่วนร่วมจากความเก่ียวข้องทางด้านจิตใจ  เป็นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนที่การเก่ียวข้องทางด้านจิตใจ อารมณ์ รวมทั้ง ค่านิยมของประชาชนเป็นเครื่องชี้น าตนเอง
ให้เข้ามามีส่วนร่วม แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การกระท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
ท าให้ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม เกิดความผูกพัน มีความรู้สึกรับผิ ดชอบต่อกิจกรรมที่ด าเนินงานด้วย
ความสมัครใจ 

 
 จินตนา สุจจานันท์ (2549) ได้แบ่งประเภทของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้เป็น 

2 ประเภท ดังนี้ 
  1) การมีส่วนร่วมที่แท้จริง (Genuine Participation) เป็นการเปิดโอกาส

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการต้ังแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบโครงการ เริ่มต้ังแต่ร่วมศึกษา
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ปัญหาและความต้องการ ร่วมหาวิธีแก้ปัญหา ร่วมวางนโยบายและแผนงาน ร่วมตัดสินใจการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่และร่วมปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ และร่วมประเมินผลโครงการ 

 2) การมีส่วนร่วมที่ไม่แท้จริง (No Genuine Participation) เป็ นการมีส่วนร่วม
เพียงบางส่วนโดยเฉพาะเข้าร่วมในการปฏิบัติตามโครงการที่ได้มีการก าหนดไว้แล้ว เช่น การเข้า
เป็นสมาชิก หรือการร่วมเสียสละแรงงาน 

 นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (อ้างในสิริพัฒน์ ลาภจิตร , 2550) ได้สรุปรูปแบบของการมีส่วน
ร่วมมีดังต่อไปนี้ 

 1) การที่ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรง (Direct Participation) โดยผ่านองค์กรที่
จัดต้ังโดยประชาชน (Inclusive Organization) การรวมกลุ่มเยาวชนต่างๆ 

 2) การที่ประชาชนมีส่วนร่วมทางอ้อม ( Indirect Participation) โดยผ่านองค์กร
ผู้แทนของประชาชน (Representative Organization) กรรมการของกลุ่มหรือชุมชน 

 3) การมีประชาชนมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ (Open Participation) โดยผ่าน
องค์กรที่ไม่ใช่ผู้แทนของประชาชน (Non-Representative Organization) เช่น สถาบันหรือ
หน่วยงานที่เชิญชวน หรือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเม่ือไรที่ได้ทุกเวลา 

 เมตต์ เมตต์การุณ์จิต (2553) ได้กล่าวถึงประเภทของการมีส่วนร่วมโดยสามารถ
จ าแนกการมีส่วนร่วมออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

 1) การมีส่วนโดยตรง การมีส่วนร่วมในการบริหารเป็นเรื่องที่เก่ียวกับการตัดสินใจ
เป็นส าคัญ  ดังนั้น ผู้ มีหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมโดยตรง เช่น ผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ มักจะ
เปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปของกรรมการที่ปรึกษาที่ให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ 
เพราะกิจกรรมบางอย่างอาจมีอุปสรรค ไม่สารถแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงจ าเป็นต้องให้
บุคคลอ่ืนเข้ามาร่วมในการตัดสินใจ เพ่ือให้ผลการตัดสินใจเป็นที่ยอมรับแก่คนทั่วไปหรือเกิด
ผลงานที่มีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมโดยตรงจึงมีสาระส าคัญอยู่ที่ว่า เป็นการร่วมอย่างเป็น
ทางการและมักท าเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ค าสั่งแต่งต้ัง หนังสือเชิญประชุม บันทึกการประชุม 
เป็นต้น 

 2) การมีส่วนร่วมโดยอ้อม การมีส่วนร่วมโดยอ้อมเป็นเรื่องของการท ากิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งให้บรรลุเป้าหมายอย่างไม่เป็นทางการ โดยไม่ได้ร่วมในการตัดสินใจในกระบวนการ
บริหาร แต่เป็นเรื่องของการให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายเท่านั้น เช่น การบริจาค
เงิน ทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ แรงงาน เข้าช่วยสมทบ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมแต่ยินดีร่วมมือ เป็นต้น 

 
3. ลักษณะการมีส่วนร่วม 
 ลักษณะการมีส่วนร่วมนั้น จะพิจารณาได้หลากหลาย ขึ้นอยู่ กับว่าจะสนใจศึกษาใน

ประเด็นบ้าง ประเด็นที่น่าสนใจในงานวิจัยครั้งนี้ คือ การเน้นลักษณะการมีส่วนร่วมในประเด็นที่
เกิดจากกิจกรรม เช่น การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในประโยชน์สาธารณะ การเข้าร่วมในการ
ตัดสินใจ การวางแผน และร่วมตรวจสอบในลักษณะองค์กรชุมชน ฯลฯ และการเน้นการศึกษาใน
ลักษณะของการบริหารที่เกิดจากการด าเนินงานในทางนโยบายและในทางปฏิบัติการโดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกับชุมชน  ดังมีนักวิชาการได้ให้ความเห็น เช่น Ornstein (อ้างใน ชูชาติ พ่วง
สมจิตต์, 2540) เห็นว่า การมีส่วนร่วมจะมีลักษณะมากน้อยเพียงใด ให้พิจารณาว่าผู้น าเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้าไปร่วมในการใช้อ านาจและมีบทบาทในการควบคุมได้เท่าใด ซ่ึงเป็นข้อบ่ง
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บอกถึงภาวะผู้น าที่ เป็นประชาธิปไตย ว่า มีสูงหรือต่ า โดย Ornstein ได้สรุปลักษณะการมีส่วน
ร่วมออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 1) การมีส่วนร่วมเทียม หรือไม่มีส่วนร่วม 2) การมีส่วนร่วมพอเป็น
พิธีหรือร่วมเพียงบางส่วน 3) การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง คือ มีอ านาจและบทบาทมาก สอดคล้อง
กับ แนวคิดของ Campbell & Ramseyer (อ้างใน จิราภรณ์ ศรีค า, 2547) ได้แบ่งลักษณะการมี
ส่วนร่วมของประชาชนได้ 5 ลักษณะ ได้แก่ 1) ลักษณะที่ไม่มีส่วนร่วมเลย  2) ลักษณะที่มีส่วน
ร่วมน้อย  3) ลักษณะที่มีส่วนร่วมปานกลาง 4) ลักษณะที่มีส่วนร่วมมาก 5) ลักษณะที่มีส่วนร่วม
มากที่สุด   

 Huntington & Nelson (1975) เห็นว่า ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนจะ
พิจารณาจาก กิจกรรม และการบริหาร ซ่ึงจะต้องมีการศึกษาควบคู่กันไป ในระดับกิจกรรมนั้น 
จะเป็นพ้ืนฐานเบื้องต้นของการท าให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด ส่วนในด้าน
การบริหารนั้น จะเป็นลักษณะของผู้มีอ านาจหน้าที่ท่ีจะเปิดทางให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดง
ความคิดเห็น หรือแสดงออกถึงเข้าร่วมในกิจกรรม โดย Huntington & Nelson ได้มีหลักในการ
พิจารณาถึงลักษณะการมีส่วนร่วมดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1) กิจกรรม ลักษณะของการมีส่วนร่วมประเภทนี้ให้ดูจากกิจกรรมที่เข้าร่วม เช่น 
ด้านการเมือง อาจพิจารณาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกต้ัง การลงประชามติ 
การประท้วง กรณีที่รัฐมีโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชน เป็นต้น ว่า สามารถกระท าได้
เพียงใด 

 2) ระดับการบริหาร โครงสร้างขององค์กรหนึ่งจะต้องมีสายการบังคับบัญชา ดังนั้น 
การมีส่วนร่วมจะพิจารณาได้จาก 

  -  ในแนวราบ ทุกแผนกทุกฝ่ายจะมีความเสมอกันในต าแหน่ง ดังนั้น การมี
ส่วนร่วมในแนวราบจึงเป็นไปอย่างหลวมๆ ไม่จริงจัง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีสถานะหรือต าแหน่ง
เท่ากัน 

  -  ในแนวด่ิง เป็นการมีส่วนร่วมตามสายการบังคับบัญชา เช่น มีหัวหน้า
ลูกน้อง มีฝ่าย แผนกต่างๆ ลดหลั่นกันไป เป็นต้น การท างานจึงมีการตรวจสอบตามล าดับขั้น 
การแสวงหาผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืนจะได้รับการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชา  

  -  การมีส่วนร่วมทั้งแนวราบและแนวด่ิงนั้น ในบางครั้งจะต้องท างาน
ร่วมกันผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานในแผนกอ่ืน จึงต้องแสดงบทบาทตาสถานภาพของ
แนวราบและแนวด่ิง 

 ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และพรรณทิพย์ เพชรมาก (2551) ได้กล่าวถึงลักษณะการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนไว้ใน เอกสารประกอบการสอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาเมืองและชนบท โดยได้ข้อสรุปลักษณะการมีส่วนร่วมแบ่งออกเป็น 6 ลักษณะ ได้แก่ 

 1) การรับรู้ข่าวสาร (Public Information) การมีส่วนร่วมแบบนี้ ประชาชนเป็นผู้ที่
มีส่วน ได้ส่วน เสี ย และบุ คคลหรือหน่ วยงานที่เก่ียวข้ องจะต้องได้รับการแจ้ งให้ทร าบถึ ง
รายละเอียดของโครงการที่จะด าเนินการ รวมทั้งผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้  การแจ้ง
ข่าวสารดังกล่าวจะต้องเป็นการแจ้งก่อนที่จะมีการตัดสินใจด าเนินโครงการ 

 2) การปรึกษาหารือ (Public Consultation) เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมที่มีการ
จัดการหารือระหว่างผู้ด าเนินการโครงการกับประชาชนที่เก่ียวข้องและได้รับผลกระทบ เพ่ือรับ
ฟังความคิดเห็นและการตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติม นอกจากนี้ ยังเป็นช่องทางการกระจายข่าวาร
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ข้อมูลไปยั งประชาชนและหน่วย งานที่ เก่ียวข้องให้ เกิ ดความเข้า ใจ  และเพ่ือให้ มีการ ให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือประกอบทางเลือกการตัดสินใจ 

 3) กา รประชุมรับ ฟังควา มคิด เห็ น  (Public Meeting) มีวั ตถุ ป ระสง ค์เพ่ือให้
ประชาชนและฝ่ายที่เก่ียวข้องกับโครงการหรือกิจกรรมและผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจ ใช้เวที
สาธารณะในการท าความเข้าใจ การประชุมรับฟังความคิดเห็นมีหลายวิธีการ เช่น การประชุม
ระดับชุมชน (Community Meeting) การประชุมรับฟังความคิดเห็นเชิงวิชาการ (Technical 
Meeting)  

 4) การประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เป็นการประชุมที่ มีขั้นตอนการด าเนินงาน
ที่เป็นระบบ และมีความชัดเจนมากขึ้น เป็นเวทีในการสเนอข้อมูลอย่างเปิดเผยไม่มีการปิดบังขอผู้
ที่ มีส่ วน ได้และส่วยของโครงการ การประชาคมและคณะกรรมการจั ดประชุ มจะต้อง มี
องค์ประกอบของผู้เข้าร่วมที่เป็นที่ยอมรับ มีหลักเกณฑ์และประเด็นในการพิจารณาที่ชัดเจน และ
มีการแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบอย่างชัดเจน 

 5) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) เป็นเป้าหมายสูงสุดของการมี
ส่วนร่วมของประชาชนให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจต่อประเด็นปัญหานั้นๆ ซ่ึงอาจจะด าเนินการ
โดยการเลือกตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการที่มีอ านาจการตัดสินใจ 

 6) การใช้กลไกทางกฎหมาย รูปแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยตรงในเชิงการป้องกันและแก้ไข แต่เป็นลักษณะของการเรียกร้องและการป้องกันสิทธิของ
ตนเองอันเนื่องมาจากการไม่ได้รับความเป็นธรรม เพ่ือให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์ที่ตนเองควรจะได
รับ ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ให้หลักเรื่องการมีส่วนของประชาชนไว้หลายประการ 
และประชาชนสามารถใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญทั้งในรูปแบบของปัจเจกหรือในรูปแบบกลุ่ม 
องค์การ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 

 โดยสรุป ลักษณะการมีส่วนร่วม คือ การมีส่วนร่วมในระดับกิจกรรม ได้แก่ การรับ รู้
ข่าวสาร การปรึกษาหารือ การประชุมรับฟังความคิดเห็น การประชาพิจารณ์ การลงประชามติ 
และการมีส่วนร่วมในระดับการบริหาร ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การใช้กลไกทาง
กฎหมาย ในประเด็นการมีส่วนร่วมในระดับการบริหารนี้ ยังจะต้องพิจารณาจาก ในแนวราบ ทุก
แผนกทุกฝ่ายจะมีความเสมอกันในต าแหน่ง และ ในแนวด่ิงเป็นการมีส่วนร่วมตามสายการบังคับ
บัญชา 

 
4. ปัจจัยที่ท าให้เกิดการมีส่วนร่วม 
 การที่ชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วมนั้น มีปัจจัยที่ส่งผลให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม   

ซ่ึงมีนักวิชาการได้เสนอแนวคิด ดังนี้ 
 Koufman (1949) ศึกษาปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชนในชนบท พบว่า อายุ 

เพศ การศึกษา ขนาดของครอบครัว อาชีพ รายได้และระยะเวลาการอยู่อาศัยในท้องถิ่น มี
ความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในขณะที่ ประยูร  ศรีประสาธน์ (2542) ได้
น าเสนอปัจจัยของการมีส่วนร่วม ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม  มีด้วยกัน 3 ปัจจัย คือ 1) 
ปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่  อายุ  เพศ  2) ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ การศึกษา อาชีพ 
รายได้ และการเป็นสมาชิกกลุ่ม 3) ปัจจัยด้านการสื่อสาร ได้แก่ การรับข่าวสารจากสื่อมวลชน
และสื่อบุคคล และมีความสอดคล้องกับ สุธี  วรประดิษฐ์ (2553) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชน และได้น าเสนอปัจจัยที่มีส่วนในการผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยได้สรุป 
แบ่ งออกเป็ น 3 ประเด็น  คือ  1) ลักษณะส่วนบุ คคล ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับกา รศึกษา 
ประสบการณ์ต่างๆ  

 
2) ลักษณะทางเศรษฐกิจ ได้แก่  อาชีพ รายได้ 3) การได้รับข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ ความถี่ใน
การรับรู้ข่าวสาร  และแหล่งที่มาของข่าวสาร แต่ไม่สอดคล้องกับ Leeder (อ้างใน จิราภรณ์ 
ศรีค า, 2547) ได้สรุปปัจจัยที่ท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ไว้ว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ก็ต่อเม่ือกิจกรรมนั้น
สอดคล้องกับความเชื่อพ้ืนฐาน ทัศนคติ และค่านิยมของตน มีคุณค่าสอดคล้องกับ กับ
ผลประโยชน์ของตน มีเป้าหมายที่จ ะส่งเสริมและปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตน 
สอดคล้องกับสิ่งที่ตนได้มาหรือหวังเอาไว้ และบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจะไม่เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมใดก็ต่อเม่ือตนเองได้มีประสบการณ์ที่เป็นอคติต่อเรื่องนั้นๆ มาแล้ว และบุคคลหรื อ
กลุ่มบุคคลจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ย่อมขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่ 
ขึ้นอยู่กับอุปนิสัยและจารรีตประเพณี ขึ้นอยู่ กับโอกาสที่จะอ านวยขึ้นอยู่กับความสามารถ
รวมทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ของบุคคลและกลุ่มบุคคลจะกระท าโดยการบีบ
บังคับหาได้ไม่ นอกจากนี้บุคคลและกลุ่มบุคคลจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ก็ต่อเม่ือ
ได้รับการสนับสนุน กระตุ้นยั่วยุและจูงใจให้เกิดขึ้น 

ในขณะเดียวกัน ก็มีนักวิชาการกลุ่มหนึ่งที่ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่เน้นที่ปัจจัย
ส่วนบุคคล องค์กรและชุมชน ซ่ึงจะเป็นปัจจัยที่ เหมาะสมกับการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ เช่น 
สิริพัฒน์ ลาภจิตร (2550)  ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การสนับสนุนการบริหารงาน  องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี ซ่ึงได้ข้อสรุปประเด็นปัจจัยที่ มีส่วนส าคัญประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านบุคคล 
ได้แก่ การเป็นหน้าที่ของประชาชน อาสาสมัครด้วยใจ มีความรู้ความสามารถ กล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็น เป็นที่ เคารพนับถือของคนในชุมชน มีทักษะและประสบการณ์ เป็น
ประโยชน์กับตัวเองและชุมชน 2) ปัจจัยด้านชุมชน ได้แก่ ชุมชนให้การสนับสนุนและเปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วม เลือกให้เป็นตัวแทน ชุมชนมีความสามัคคี และมีกลุ่มต่างๆ ที่สนับสนุน
ผลักดันการมีส่วนร่วม 3) ปัจจัยด้านองค์การ ได้แก่ อบต. ด าเนินงานเป็นไปตามกฎระเบียบ 
เอาใจใส่กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา มีประชาพิจารณ์ประชาคมหมู่บ้าน สอดคล้องกับ 
เนตรรุ้ง อยู่เจริญ (2553) ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของครูสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร จากการท าวิจัยครั้งนี้  เนตรรุ้ง อยู่ เจริญ ได้พบตัวแปรที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วม ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านองค์กร ได้แก่ บรรยากาศองค์กร และการติดต่อสื่อสาร 2) 
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เจตคติต่อการมีส่วนร่วม และแรงจูงใจในการท างาน ที่ส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา 

โดยสรุปปัจจัยที่ท าให้เกิดการมีส่วนร่วม ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านบุคคลได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ต่างๆ 2) ปัจจัยด้านชุมชน ได้แก่ชุมชนให้การสนับสนุน
และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม เลือกให้เป็นตัวแทน ชุมชนมีความสามัคคี และมีกลุ่มต่างๆ ที่
สนับสนุนผลักดันการมีส่วนร่วม 3) ปัจจัยด้านองค์การ ได้แก่ บรรยากาศองค์กร การ
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ติดต่อสื่อสาร กฎระเบียบ การเอาใจใส่กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา    มีประชาพิจารณ์
ประชาคม 4) ปัจจัยด้านทัศนคติ ได้แก่ เจตคติต่อการมีส่วนร่วม และแรงจูงใจในการท างาน 
 
 

5.3. บทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครูในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

การพัฒนาการศึกษามีความจ าเป็นยิ่งที่หลายภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมไ ม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานรัฐและชุมชนควรมีบทบาทช่วยเหลือครอบครัวและส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาสนับสนุนให้สถานศึกษาท าหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน การ
ประสานหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้ความช่วยเหลือนักเรียน ครูและโรงเรียน รวมทั้งร่วมกับ
โรงเรียนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่ท้าทายพร้อมคู่มือครู แบบฝึกหัด และแนวทางจัด
กิจกรรม บทบาทของโรงเรียนควรร่วมมือกับชุมชนและสังคมเพ่ือพัฒนาครูให้สามารถสนอง
ความต้องการในการเรียนของเด็กและผู้ปกครอง การสร้างสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มี
ความปลอดภัยถูกสุขลักษณะความเป็นระเบียบสวยงาม ให้ความรู้และสร้างความไว้วางใจกัน 
การสรรหาครูและผู้บริหารที่ มีคุณภาพให้มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตมา
บริหารงานโรงเรียน บทบาทของครูใช้วิธีการสอนและวิธีประเมินที่ผ่านการทดสอบและวิจัย
มาแล้วว่าได้ผลดีต่อการพัฒนาของผู้เรียน จัดเนื้อหาวิชาที่กว้างลึก เป็นที่สนใจทั้งแทรกข้อคิด
ทางคุณธรรมจริยธรรมในบทเรียนตามกิจกรรมอย่างมีความเหมาะสม มีบรรยากาศของการ
เรียนรู้ที่ มีความสุข ครูมีความผูกพันระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เป็นตัวอย่างใน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต จากที่กล่าวมาข้างต้นทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่าท าไมประชาชนจะต้องมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา นั่นก็เพราะเราต้องการสร้างฟันเฟืองที่แข็งแกร่งรองรับการ
พัฒนาประเทศ แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ากฎหมาย หรือนักวิชาการทางการศึกษาจะให้
ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน เอกชน 
แต่มุมมองในการปฏิบัติแล้วก็คงปฏิเสธไม่ได้อีกเหมือนกันว่าการมีส่วนร่วมนั้นเกิดขึ้นน้อย 
ทั้งๆที่ทุกภาคส่วนก็ให้ความส าคัญเสมอมา จึงเป็นเหตุให้ต้องสนใจลักษณะและรูปแบบของ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษาอย่างจริงจังชัดเจน 

จากการศึกษาของ ศิริกาญจน์ โกสุมภ์ (2542) ได้ศึกษาวิจัยการมีส่วนของชุมชน
และโรงเรียน ได้แบบของการมีส่วนร่วม 3 แบบ ประกอบด้วย 

 1) กา รมีส่วน ร่วมของชุ มชนและโรงเรี ยนแบบชา ยขอบ  (Margiral 
Participation) เป็นลักษณะการมีส่วนร่วมมือ หรือการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียน
และชุมชนที่มีข้อจ ากัดอันท าให้มีการมีส่วนร่วมไม่เต็มที่ คือมีน้อยนั่นเอง ข้อจ ากัดนี้อาจเกิด
จากความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่าง 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าตนเองด้อย
อ านาจกว่าหรือมีทรัพยากรเชิงอ านาจ เช่น เป็นผู้มีความรู้น้อยกว่าจึงท าให้ไม่ปรารถนาเข้า
มามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ นั้นคือความเข้มข้นของการมีส่วนร่วมน้อย 

 2) การมีส่ วนร่วมของชุมชนและโรงเรี ยนแบบ เป็ นบางส่วน ( Partial 
Participation) การมีส่วนร่วมแบบบางส่วนเป็นการเข้ามาเก่ียวข้องของประชาชนในชุมชน 
หรื อกิจกรรมกา รศึกษาใน ระดับควา มเข้มข้นมากกว่าแบ บชายขอบ กิจกรรมโดย
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คณะกรรมการโรงเรียนจึงมีความส าคัญที่รัฐถือว่าเป็นนโยบายส าคัญ ซ่ึงสามารถสร้าง
ความชอบธรรมในการจัดการศึกษาของไทย 

 3) ก า ร มี ส่ ว น ร่ วม ขอ งชุ มช น แล ะโ ร ง เรี ยน แ บ บ สม บู ร ณ์  ( Full 
Participation) เป็นการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชนโดยทั้งสองฝ่ายร่วมกัน อย่าง
เข้มข้น และเท่าเทียมกัน ต่างฝ่ายต่างมีอิทธิพลต่อกิจกรรมร่วมกัน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมได้เต็มที่ 

จากทั้ง 3 แบบการมีส่วนร่วมของชุมชนกับโรงเรียนคงเป็นที่ชัดเจนว่าความ
คาดหวังของทุกคนคงอยากให้เป็นลักษณะการมีส่วนร่วมแบบสมบูรณ์มากที่สุด แต่ความเป็น
จริงแล้วความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนจะอยู่ในแบบบางส่วน หรือไม่ก็แบบชายขอบ
เป็นส่วนใหญ่ จึงท าให้ระบบการศึกษาของประเทศประสบกับปัญหาหลายอย่างตามมา  

กลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนกับโรงเรียนคงไม่ราบรื่นสวยหรูอย่างที่ เขียนไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แต่ตรงกันข้ามความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและ
ชุมชนนับวันยิ่งเหินห่างออกไปทุกที ยังมีความไม่เท่าเทียมกัน ด้วยสภาพสังคมที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นสังคมเมืองมากขึ้น ผู้ปกครองก็ไม่เข้าใจความเคลื่อนไหวและการปรับเปลี่ยน
นโยบายการศึกษาของรัฐ และสถานศึกษา และมีทัศนคติที่ไม่ดีเป็นตัวน า ต่าง ฝ่ายต่างมี
ความเห็นที่แตกต่างกัน รวมทั้งภารกิจการงานของผู้ปกครองก็มีส่วนท าให้ไม่สามารถเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซ่ึงแต่เดิมเคยเป็นสังคมชนบทมีการพ่ึงพาอาศัยกันและกัน 
กิจกรรมธรรมเนียมประเพณีที่มีความเก่ียวโยงเชื่อมผูกพัน ผสานกันระหว่างวัด บ้าน และ
โรงเรียน กิจกรรมเหล่านี้จางหายไป ประกอบกับการอพยพย้ายถิ่นฐานท ากินไปสร้างสังคม
ใหม่ ท าให้ความผูกพันระหว่างกันมีน้อยลง 

ในสภาวะปัจจุบันการจะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาคงจะท าได้
ยาก และถึงแม้ท าได้ก็ประสบผลส าเร็จน้อย ทั้งนี้ก็แล้วแต่พ้ืนที่ แล้วแต่บริบทที่แตกต่างทั้งนี้
ก็ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น อย่างไรก็ตามหากมีความจริงจังจริงใจในการพัฒนา
การศึกษา การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน บริบทชุมชนเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับวางแผนการ
เริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน (ศิริกาญจน์ โกสุมภ์, 2542) ถือเป็นสิ่ง
ส าคัญ แต่อีกวิธีการหนึ่งที่จะส่งเสริมให้เกิดรูปแบบการมีส่วนร่วมที่ดีของชุมชนได้อีกครั้ง 
และน่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีอีกหนทางหนึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องหันหน้าเข้าหา
ชุมชน โดยโรงเรียนเป็น ผู้เริ่มต้นก่อน ดีกว่าจะให้ชุมชนหันมาหา ซ่ึงวิธีการนี้ จะสามารถท าได้
ง่ายกว่า โดยปกติแล้ว ชุมชนจะมีความคาดหวังเสมอว่าสถานศึกษาน่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ มี
ข้อมูลทางวิชาการมากมายทั้งเอกสาร และทรัพยากรบุคคลส าหรับการเรียนรู้ หากโรงเรียน
น าศาสตร์ความรู้ต่างๆ เหล่านี้เข้าหาชุมชน เป็นการช่วยเหลือชุมชนก่อนที่จะให้ชุมชนยื่น มือ
มาหาเรา น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์
ที่น่าจะท าให้การสร้างความสัมพันธ์ได้ดี 

บทบาทของชุมชนและสถานศึกษาที่จะผลักดันให้เกิดจุดเริ่มต้นของการพัฒนา
ประเทศที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้ได้มาซ่ึงทุนทางมนุษย์ใน
การพัฒนาประเทศจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก าหนดบทบาทและแสดงบทบาทของตนให้
ชัดเจน 

 



65 
 

 

บทบาทของชุมชน ประชาชนต้องร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบ้าน วัด 
โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็น สถาบันสังคมที่มีบทบาทหลักในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาและเป็นสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทหลักในการเพ่ิมทุนทางสังคมใน
ชุมชน และสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ในชุมชนให้เป็นระบบ เกิดการคุ้มครองภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และน าไปใช้ประโยชนต่อส่วนร่วม 

บทบาทของสถานศึกษา สถานศึกษาเป็นแกนน าให้กับชุมชนในการวิจัยท้องถิ่น 
เพ่ือน าทุนทางสังคม ทุนทางปัญญา ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ มีใน
ท้องถิ่นมาต่อยอดเสริมกับการวิจัยที่มีอยู่ในท้องถิ่น การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและสร้างภูมิคุ้มกัน
ในท้องถิ่น สถานศึกษาร่วมกับชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนา และเพ่ิมทุนทางสังคมให้
สอดคล้องกับโอกาส ศักยภาพและความพร้อมของแต่ละพ้ืนที่ โดยการสร้างความสัมพันธ์ 
ส่งเส ริมการรวมตัว ร่วมคิด ร่วมท าในพ้ืนที่ โดยร่วมพัฒนาคนในชุมชนให้มี คุณภา พ 
นอกจากนี้โรงเรียนควรสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชน โดยท าการวิจัยร่วมกับชุมชน รวมทั้งเป็น
แหล่งข้อมูลของชุมชน และที่ปรึกษาทางวิชาการ ตลอดจนสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่
ชุมชน และสนับสนุนให้ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
นอกจากนั้นควรสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนโดยน าวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นเป็นสื่อในการ
เรียนรู้และพัฒนาบุคลากรที่มีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป(สุรศักด์ิ หลาบมาลา, 2549) 

กล่าวโดยสรุปกลไกการพัฒนาประเทศที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือการที่ประชาชน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของแต่ละท้องถิ่นของตนเอง ซ่ึงการมีส่วนร่วมนั้นเกิดขึ้น
ระหว่างสองฝ่ายคือทั้งชุมชน และสถานศึกษา เป็นการเอ้ือเฟ้ือกันและกัน กล่าวคือชุมชน
ต้องร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับบ้าน วัด โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ิมทุน
ทางสังคม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมคิด ร่วมท าให้
พ้ืนที่โดยร่วมพัฒนาคนในชุมชนให้มีคุณภาพเพ่ือเป็นทุนทางมนุษย์ ส่วนบทบาทของโรงเรียน
ก็ต้องเป็นแหล่งความรู้  สร้างองค์ความรู้สู่ชุมชน ร่วมวิจัยกับชุมชน เป็นที่ปรึกษาหารือทาง
วิชาการ สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ชุมชน สนับสนุนให้ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการ
ความรู้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง สร้างหลักสูตรการเรียนการสอนโดยน าวิถีชีวิตในแต่ละ
ท้องถิ่นมาเป็นสื่อการเรียนรู้ หากทุกส่วนให้ความส าคัญซ่ึงกันและกัน รวมทั้งมีความตระหนัก
ร่วมกันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาประเทศที่สมบูรณ์ และยั่งยืนตลอดไป 

สารวดี เพ็งศรีโคตร และจันทร์ชลี มาพุทธ (2554) รูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย 2)ศึกษาผลการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบว่า รู ปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาปฐมวัย มี 5 องค์ประกอบดังนี้ 1) หลักการและแนวคิด 2)วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
เด็ก พัฒนาผู้ปกครองและพัฒนาโรงเรียน 3)ลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง แบบเป็น
ทางการและไม่เป็ นทางการ 4)การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ได้แก่ร่ว มตัดสินใจ ร่วม
ด าเนินการ และร่วมแระเมินผล 5)บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และผลการใช้
รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยมีความเหมาะสมในระดับ
มาก 
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6. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  

Michael E. Bernard จ า ก  Faculty of Education, University of 
Melbourne, Carlton, Australia ได้ท าการศึกษา วิจัยและเขียนบทความต่าง ๆ เก่ียวกับ
เรื่องความสามารถทางอารมณ์และสังคม (Social – Emotional Competence) กว่า 20 ปี 
และได้ตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่อง “ถึงเวลาที่เราต้องสอนความสามารถทางอารมณ์และสังคม 
เช่นเดียวกัน กับที่เราสอนความสามารถทางวิชาการ” ( It’s time we teach social – 
emotional competence as well as we teach academic competence) โ ด ย ไ ด้
อภิปรายถึงปัจจัยด้านอารมณ์และสังคมซ่ึงไม่ได้เป็นปัจจัยทางด้านวิชาการที่ส่งผลต่อผลต่อ
ความส าเร็จทางวิชาการ รวมถึงคุณลักษณะทางพฤติกรรม – สติปัญญาในการเข้าใจนักเรียน
และผู้ที่มีปัญหาทางการเรียน โดยใช้ทฤษฎี “การจัดการศึกษา: คุณท ามันได้” (You Can Do 
It! Education: YCDI) ซ่ึงมาจากการวิจัยความสามารถทางอารมณ์และสังคมที่เรียกว่า 
“รากฐาน 5 ประการ” ได้แก่ ความม่ันใจทางวิชาการ ความเพียรในการท างาน ความมี
ระเบียบในการท างาน การสร้างสัมพันธภาพที่ดี และการปรับตัวทางอารมณ์ ที่ ซ่ึงเม่ือ
รากฐานเหล่านี้พัฒนาล่าช้า ก็จะส่งผลต่อปัญหาในการประสบความส าเร็จ และต่อพัฒนาการ
ความสามารถทางอารมณ์และสังคมของนักเรียน   

ผลงานวิจัยพบว่า “รากฐาน 5 ประการ” เชื่อมโยงกับอุปนิสัยในการคิดทางบวก
สามารถน าไปสู่การสอนนักเรียน น ามาซ่ึงความพยายามในการท าภาระงานต่าง ๆ โรงเรียนที่
เพ่ิมขึ้นและมีผลส าเร็จที่ดีขึ้น 

Chen X. และคณะ (1997) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และการปรับตัวทางสังคม ในเด็กอายุ 10 – 12 ปี ณ เมืองเชียงไฮ้ ประเทศจีน โดยติดตาม
เป็ น ระยะเวลา  2  ปี  ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนสามารถท า นา ย
ความสามารถในการปรับตัวของสังคมของเด็ก ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปรับตัว
ทางสังคมของเด็กมีผลซ่ึงกันและกัน  

จากการศึกษาของ Zhou Q. และคณะ (2002) เก่ียวกับการเลี้ยงดูของพ่อแม่ 
และผลต่อทักษะทางสังคมของเด็กจ านวน 180 คน ก าลังศึกษาในเกรดที่ 2 -5 ในรัฐอริโซนา 
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยการเก็บข้อมูล 2 ครั้ง ครั้งแรก และครั้งที่ 2 เม่ือ2 ปีต่อมา ผล
การศึกษาพบว่าการแสดงออกเชิงบวกของพ่อแม่(ส่วนใหญ่คือแม่) จะส่งผลให้ความสัมพันธ์
ระหว่างการเลี้ยงดูที่อบอุ่น และคุณลักษณะเด็กที่มีความเข้าใจต่อผู้อ่ืน มีความเด่นชัดขึ้นและ
เช่น เดียวกัน คุณลั กษณะเด็กดั งกล่าวนี้จะมีส่ วนส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ระหว่างกา ร
แสดงออกเชิงบวกของพ่อแม่กับทักษะทางสังคมของเด็กเด่นชัดขึ้น ความสัมพันธ์ดังกล่าว
ยังคงอยู่ อย่างชัดเจน เม่ือได้ควบคุมปัจจัยอ่ืนๆได้ 
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โดยสรุปวัยเด็ก สามารถพัฒนาทักษะด้านอารมณ์และสังคมได้ก้าวหน้ามาก หาก
ได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่ดี ซ่ึงจะเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญต่อการพัฒนาด้านอารมณ์และสังคมในวัย
ต่อไป ปัจจัยที่ มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม มีทั้งปัจจัยด้านตัวเด็ก 
และปัจจัยสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะลักษณะการอบรมเลี้ยงดู นอกจากนั้นพัฒนาการด้าน
อารมณ์และสังคมยังมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการด้านอ่ืนๆ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
ท างานและการปรับตัวในสังคม 
 

7. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง ในเรื่องของการ
สร้างอุปนิสัยของนักเรียนสอดคล้องกับที่ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาเก่ียวกับคุณภาพชีวิตทาง
อารมณ์และสังคม ซ่ึงหากผู้ เรียนมีความสามารถทางอารมณ์และสังคมซ่ึงถึงแม้ไม่ได้เป็น
ความสามารถในด้านวิชาการ  แต่ก็เป็นหัวใจส าคัญที่จะท าให้เด็กและนั กเรียนประสบ
ความส าเร็จในชีวิตไม่น้อยไปกว่าความสามารถด้านวิชาการ อีกทั้งพัฒนาการด้านจิตใจ 
อารมณ์และสังคม ในระดับปฐมวัย และทักษะชีวิตตามความหมายที่ปรากฏในการพัฒนา
ทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความสอดคล้องกับความสามารถทางอารมณ์และ
สังคมซ่ึงคณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษา และยังวาระแห่งชาติส าหรับบางประเทศ เช่นประเทศ
ออสเตรเลียที่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในระดับนิเวศวิทยาของเด็กจะต้องช่วยกับอบรมเลี้ยงดู สั่งสอน
และส่งเสริมสนับสนุน ให้ เด็กและนักเรียน ได้รั บโอกาสจากสิ่งแวดล้อมที่ ดีเอ้ือต่อกา ร
เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีความสมดุลทั้งร่างกาย ความรู้ และคุณธรรมตามวิสัยทัศน์ของ
หลักสูตรระดับปฐมวัย ปี 2544 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
และมีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็นคนที่สมบูรณ์พร้อม
ต่อไป ได้กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
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บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 

3.1 รูปแบบกำรวิจัย 

  รูปแบบงานวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (R & D : Research and 
Development)  ซ่ึงประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ ดังนี้  

  1) ขั้นศึกษา หลักการ และทฤษฎีการเรียนรู้ของสมอง เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาอุปนิสัย 
  2) สนทนากลุ่มระหว่างผู้ปกครองและครูในการจัดกิจกรรมพัฒนาอุปนิสัยที่บ้านและที่
โรงเรียน (R1) 
  3) สร้างคู่มือเพ่ือเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาอุปนิสัยนักเรียน (D1) และทดลองใช้ครั้ง
ที่ 1 
  4) สนทนากลุ่ม และสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาอุปนิสัยผู้ เรียนทั้งที่
โรงเรียนและที่บ้าน (R2) 

 5) ปรับปรุงคู่มือและแบบบันทึกการพัฒนาอุปนิสัยผู้เรียน (D2)  

  6) ทดลองใช้ในภาคสนามจริง โดยเชิญผู้ปกครองประชุมชี้แจงการใช้คู่มือและแบบบันทึก 
และให้ทดลองใช้ในระยะเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นให้ผู้ปกครองสนทนากลุ่มเพ่ือร่วมกันพิจารณาในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ดีที่สุดในแต่ละอุปนิสัย (R3) 

  7) ปรับปรุงคู่มือและแบบบันทึกการพัฒนาอุปนิสัยนักเรียนด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับการ
ท างานของสมอง โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครู ฉบับสมบูรณ์ (D3) 

  8) เผยแพร่ และประชุมชี้แจงการคู่มือและแบบบันทึกการพัฒนาอุปนิสัยนักเรียนฯ แก่
ผู้ปกครองนักเรียนทั้งหมด ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

  9) ติดตาม และประเมินผล การใช้คู่มือและแบบบันทึกการพัฒนาอุปนิสัยของนักเรียนฯ โดย
สุ่มตัวอย่างจากนักเรียนห้องละ 3 คน เลขที่ 10, 20, และ 30 ต้ังแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (R4) และปรับปรุงคู่มือและแบบบันทึกการพัฒนาอุปนิสัยนักเรียนฯ (D4) 
  10) ขยายผล และเผยแพร่คู่มือและแบบบันทึกการพัฒนาอุปนิสัยนักเรียน ไปยังโรงเรียนใน
เครือสภาคริสตจักร 27 โรงเรียน และโรงเรียนอ่ืน ๆ ที่สนใจ  
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3.2 ประชำกร/กลุ่มตัวอย่ำง 

      ประชากร ประกอบด้วย ผู้ปกครอง นักเรียน และครู กลุ่มตัวอย่าง ในระยะแรก ใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้ปกครองที่สนใจ ในระยะขยายผล ใช้ประชากรทั้งหมด 
โดยเริ่มจากในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา แล้วจึงด าเนินการต่อในระดับมัธยมศึกษา ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จ าแนกตามระยะเวลาการวิจัย ดังนี้  

  ระยะท่ี 1 พัฒนำคู่มือสร้ำงอุปนิสัยนักเรียนด้วยแนวทำงท่ีสอดคล้องกับกำรท ำงำนของ
สมอง (ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2558 และภำคเรียนท่ี 1-2  ปีกำรศึกษำ 2559) 

 1.1 พัฒนำคู่มือส ำหรับผู้ปกครองสร้ำงอุปนิสัยนักเรียนด้วยแนวทำงท่ีสอดคล้องกับกำร
ท ำงำนของสมอง (ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2558) 

   1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ระดับชั้นปฐมวัยและประถมศึกษาจ านวน 24 คน 
จ าแนกเป็น 
     - ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประกอบด้วย หัวหน้าแผนกปฐมวัย หัวหน้างานวิชาการครู
ประจ าชั้น 2 คน และครูพิเศษอีก 1 คน รวมจ านวน 5 คน  

    - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้อ านวยการระดับ
ประถมศึกษา หัวหน้างานวิชาการฯ หัวหน้างานกิจการนักเรียน หัวหน้างานธุรการและอาคารสถานที่ 
หัวหน้าระดับชั้น 3 คน ตัวแทนครูชั้นละ 1 คน รวมจ านวน 10 คน  

   - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้อ านวยการระดับ
ประถมศึกษา หัวหน้างานวิชาการฯ หัวหน้างานกิจการนักเรียน หัวหน้าระดับชั้น 3 คน ตัวแทนครูชั้น
ละ 1 คน รวมจ านวน 9 คน  

   2)  ผู้ปกครองนักเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ ในทุกระดับชั้นและทุก
ห้องเรียนๆ ละ 1-2 คน ต้ังแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 3 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 75 คน 
   3) นักเรียนในโครงการฯ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จ านวน 15 คน ประถมศึกษาปีที่ 1-3 
จ านวน 30 คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 30 คน รวม 75 คน 

 1.2 ทดลองใช้คู่มือกิจกรรมกำรพัฒนำอุปนิสัยนักเรียนแนวทำงท่ีสอดคล้องกับกำรท ำงำน
ของสมองและทดลองใช้คู่มือฯ (ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2559) 

       1) ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และครูผู้สอนของนักเรียนในโครงการฯ ชั้น
อนุบาลปีที่ 3  จ านวน 14 คน ประถมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 40 คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
จ านวน 36 คน  รวมทั้งสิ้น 90 คน 



71 
 

        2) นักเรียนในโครงการฯ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จ านวน 465 คน ประถมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 
1,400 คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 1,420 คน รวมทั้งสิ้น 3,285 คน (กลุ่มตัวอย่างที่
ระดับความเชื่อม่ัน 95 % จ านวน 360 คน ) 

      3)  ผู้ปกครองนักเรียนทุกคน ต้ังแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน
ทั้งสิ้น 3,285 คน (กลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 % จ านวน 360 คน) 

 

      ระยะท่ี 2 ขยำยผลท้ังระดับปฐมวัยและประถมศึกษำ (ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2560)  

        2.1 ขยำยผลระดับปฐมวัยและประถมศึกษำ 

       1) ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และครูผู้สอนของนักเรียนในโครงการฯ    ชั้น
อนุบาลปีที่ 3  จ านวน 14 คน ประถมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 40 คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
จ านวน 36 คน  รวมทั้งสิ้น 90 คน 

       2) นักเรียนในโครงการฯ ระดับชั้น อนุบาลศึกษาปีที่ 3 จ านวน 465 คน ประถมศึกษาปีที่ 1-3 
จ านวน 1,400 คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 1,420 คน รวมทั้งสิ้น 3,285 คน 

      3)  ผู้ปกครองนักเรียนทุกคน ต้ังแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 3 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวนทั้งสิ้น 
3,285 คน 

 

3.3 เครื่องท่ีใช้ในกำรวิจัย 

  เครื่องที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ประกอบด้วย 2 ประเภทคือ 

3.3.1 เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นเพ่ือสร้างอุปนิสัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้สอดคล้องกับการท างานของ
สมอง ได้แก่ คู่มือกิจกรรมการพัฒนาอุปนิสัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้สอดคล้องกับการท างานของสมอง  
  3.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย       

1) แบบส ารวจอุปนิสัยนักเรียน  

2) แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการพัฒนาอุปนิสัยนักเรียน 

3) แบบประเมินอุปนิสัยนักเรียน  

4) แบบสัมภาษณ์การสร้างอุปนิสัยที่ต้องการ แนวทางการจัดกิจกรรม 

5) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน ในการพัฒนาอุปนิสัย 

นักเรียน 
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3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

        1) แบบส ารวจอุปนิสัย แบบสอบถามความคิดเห็นผู้ปกครอง ส่งให้ผู้ปกครองที่สมัครใจ
เข้าร่วมโครงการ โดยผ่านนักเรียนของผู้ปกครอง แล้วก าหนดให้เวลาตอบกลับภายใน 1 สัปดาห์ 

        2) แบบประเมินอุปนิสัยนักเรียน ใช้เม่ือครูและผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างอุปนิสัยของ
นักเรียน ตามคู่มือที่ได้จัดท าร่วมกัน หลังจากนั้น 2-3 เดือน จึงให้ผู้ปกครอง ตอบแบบประเมิน โดย
การจัดประชุมผู้ปกครองที่อยู่ในโครงการ 

        3) แบบสัมภาษณ์ ใช้เม่ือต้องการข้อมูลเชิงลึก (Deep Interviews) เฉพาะผู้ปกครอง 
หรือครูที่ร่วมกันพัฒนาอุปนิสัยที่ต้องการ เกิดขึ้นในตัวนักเรียน หรือแก้ปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ของนักเรียนได้ส าเร็จ โดยการไปเยี่ยมบ้านนักเรียน หรือเชิญผู้ปกครองเป้าหมายเข้าพบปรึกษาหารือ 

        4) การสนทนากลุ่ม ใช้เม่ือมีการประชุมกลุ่มย่อยระหว่างผู้ปกครองและครู ในการ
พัฒนาอุปนิสัยให้กับนักเรียนด้วยกิจกรรมต่างๆ  และเพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน  

 

3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในกำรวิจัย 

       1) ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Data) ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) จัดหมวดหมู่ แจกแจงความถี่ (Frequency) และใช้สถิติร้อยละ (Percentage) 

       2) ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) ใช้สถิติเชิงบรรยายในการสรุปข้อมูล ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Derivation : S.D.)  

 

3.6 เกณฑ์ท่ีใช้ในกำรแปลผล 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน าค่าเฉลี่ยมาแปลความหมาย โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545)  

ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.50-5.00  หมายถึง  มีความเหมาะสมมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.50-4.49  หมายถึง  มีความเหมาะสมมาก 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.50-3.49  หมายถึง  มีความเหมาะสมปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.50-2.49  หมายถึง  มีความเหมาะสมน้อย 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด

 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
  การวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการสร้างอุปนิสัยผู้ เรียนด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับการ
ท างานของสมอง โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครู โรงเรียนปรินส์ รอยแยลส์ วิทยาลั ย   
คณะผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้    
  4.1 ผลการพัฒนากระบวนการสร้างอุปนิสัยนักเรียนด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับการท างาน
ของสมองโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครู 
  4.2 ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครูในการสร้างอุปนิสัยนักเรียนด้วย
แนวทางที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง 
  4.3 ผลการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรที่ส่งผลต่อการสร้างอุปนิสัยนักเรียนด้วยแนวทาง           
ที่สอดคล้องกับการท างานของสมองผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 ผลการพัฒนากระบวนการสร้างอุปนิสัยนักเรียนด้วยแนวทางท่ีสอดคล้องกับการท างานของสมอง 
      โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และครู 
 กระบวนการสร้างอุปนิ สัยนักเรียนด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง         
โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครู มีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ขั้นศึกษาทฤษฎีและหลักการท างานของสมองเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาอุปนิสัย 
       จากการสังเคราะห์เอกสารและทฤษฎีการท างานของสมอง พบว่านักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสมองได้อธิบายการท างานของสมอง และสอดคล้องกัน  โดยเฉพาะของ เคนแอนเคน (Caine 
and Caine,1991) และอีริค  เจน เซน  (Eric Jensen, 2000) พบว่า หลักการพัฒนา อุปนิ สัย ท่ี
สอดคล้องกับการท างานของสมองมี 7 ข้อ ดังนี้   

1) สร้างความสัมพันธ์ (Build Relationship)  
  สิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและพร้อมที่จะเรียนรู้ส่งผลต่อการเรียนรู้ สมองท างานได้ดี

ที่สุดเม่ืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและปลอดภัย ความผูกพันที่ม่ันคง
ระหว่างคน ในครอบครัว เพ่ือน ครู ฯลฯ สภาวะอารมณ์ที่เป็นบวก จะท าให้สมองเปิด และท างาน
อย่างเต็มที่ และเกิดการเรียนรู้ได้ 
       2) รู้ความหมายและเป้าหมาย    (Search for Meaning and Purpose) 
             การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีเม่ือเข้าใจความหมายของสิ่งที่ได้เรียนรู้ สมองเรียนรู้ได้ดี
เม่ือ สมองมีเวลา “สร้างความหมาย”ข้อมูลที่น่าเบื่อ ไม่น่าสนใจ ไม่มีความหมายต่อตนเอง หรือสมอง
ไม่เข้าใจความสัมพันธ์ของข้อมูล สมองส่วนที่ท าหน้าที่ส่วนสัญชาตญาณจะเตือนว่า “เลิกคิดได้แล้ว” 
เสียเวลา เสียพลังงานสมอง สมองไม่ตีความความส าเร็จจากการตอบสนองที่คลุมเครือ หรือขาดความ
ชัดเจน สมองก็จะไม่บันทึกข้อมูลนั้น หรือบันทึกไว้ในระบบความทรงจ าระยะสั้น ( short term 
memory) และจะถูกตัดข้อมูลนั้นทิ้งไปในที่สุด  สมองขับเคลื่อนโดยมีเป้าหมาย การมีเป้าหมาย แรง
บันดาลใจ ความทะยานอยาก ความใฝ่ฝัน และการวางแผนของทุกๆ เป้าหมาย ทุกๆ ความฝัน ก็มุ่งสู่
อนาคตของตนเอง การเรียนรู้ที่มีเป้าหมายจึงเป็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจะช่วยกระตุ้นการ
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เรียนรู้เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ สมองไม่เรียนเรื่องไร้เป้าหมาย สมองมักจะดูเชื่องช้า 
งุ่มง่าม เม่ือสมองรู้สึกว่า เรื่องที่เรียนนั้นไร้เป้าหมายที่ชัดเจน 
 
       3) เรียนรู้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย (Learn the ways to learn)  
                การเรียนรู้ เกิดขึ้นได้หลากหลายวิธี บางคนเริ่มเรียนรู้และเข้าใจได้ดีขึ้น เม่ือได้เห็น
หรือเม่ือ  ได้ยิน อย่างที่ เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า visual learner และ auditory learner ดังนั้น
ข้อมูลที่ประกอบด้วยภาพและเสียง จะท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ง่ายและเร็วขึ้น บางคนเรียนรู้ เม่ือได้   
ลงมือปฏิบัติ เด็กบางคนเพียงแค่เห็นหรือได้ยิน อาจจะยังไม่สามารถสร้างเครือข่ายในสมองได้ดีขึ้น 
จนกว่าจะได้ลงมือท าด้วยตัวเอง ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า kinesthetic learner ตามทฤษฎีพหุปัญญา” 
(Theory of Multiple Intelligences)  ที่กล่าวว่า สติปัญญาของมนุษย์มีหลายด้านที่มีความส าคัญ
เท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่กับว่าใครจะโดดเด่นในด้านไหนบ้าง แล้วแต่ละด้านผสมผสานกัน แสดงออกมา
เป็นความสามารถในเรื่องใด เป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคนไป ซ่ึงการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่
หลากหลายท าให้สมองเกิดการเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้  ท าให้เกิดทั้งความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ 
รวมทั้งปัญญา ด้านภาษาและการสื่อสาร (Linguistics Intelligence) ปัญญาด้านร่างกายและการ
เคลื่ อน ไหว (Bodily-Kinesthetic Intelligence) ปัญญา ด้าน มิติสัมพัน ธ์และจินตภา พ (Visual-
Spatial Intelligence) ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical-Mathematica Intelligence) 
ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) ปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์และการเข้าใจ
ผู้อ่ืน ( Interpersonal Intelligence) ปัญญาด้านดนตรีและจังหวะ (Musical Intelligence) ปัญญา
ด้านการเข้าใจธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) ปัญญาด้านการมองเห็นตัวเรา (Existential 
Intelligence) 
       4) สร้างความท้าทายตนเอง (Challenge Yourself) 
           การเรียนรู้จะถูกกระตุ้นโดยความท้าทาย สภาพของความท้าทายเชิงบวกหรือ
สิ่งแวดล้อม ที่เอ้ืออ านวยท าให้สมองเปิดและพร้อมที่จะเรียนรู้  ตรงกันข้าม สมองจะปิดและยับยั้งโดย
การถูกข่มขู่และท าให้สมองไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ สมองพอใจความส าเร็จทีละขั้น การไต่ระดับที่สูงขึ้น
ตามล าดับ คือความท้าทายที่ชวนให้สมองอยากเรียนรู้ต่อไปไม่สิ้นสุด 
       5) ลงมือท า (Do it)  
           สมองจะท างานได้ดีผ่านการเคลื่อนไหวของอวัยวะทุกส่วน การเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ 
ของร่างกายเป็นการพัฒนาที่ส าคัญเนื่องจากช่วยพัฒนาความสามารถของสมองซ่ึงเป็นเครื่องมือของ
การเรียนรู้ การได้เคลื่อนไหวร่างกายและการเปลี่ยนอิริยาบถมีความจ าเป็น กระบวนการเรียนรู้ในการ
เคลื่อนไหวจะช่วยพัฒนาการเรียนรู้เก่ียวกับมิติ ระยะ ทิศทาง เวลา ความเร็ว แรง ฯลฯ การรับรู้นี้เป็น
ฐานส าคัญของการเรียนรู้จักตนเอง ท าให้เด็กเป็นตัวเป็นตน และเป็นพ้ืนฐานส าหรับวิชาการทุกสาขา  
       6) เชื่อมโยงการเรียนรู้กับชีวิตจริง (Make a Real World Connection)  
              สมองเข้าใจและจ าได้ดีที่สุดเม่ือสิ่งนั้นเป็นข้อเท็จจริงตามธรรมชาติ เชื่อมโยงชีวิตจริง 
และเหตุการณ์อ่ืนๆ  การเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้ กับชีวิตจริง หรือการเชื่อมโยงจากสถานการณ์หนึ่งไป
อีกสถานการณ์หนึ่ง หรือเชื่อมโยงจากบริบทหนึ่งไปอีกบริบทหนึ่งจะท าให้เกิดความสัมพันธ์ของข้อมูล
ที่เป็นรูปธรรมในชีวิตจริง 
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       7) ฝึกฝนและท าซ้ า (Practice and Repeat) 
           สมองเรียนรู้ได้ดีเม่ือ ท่องจ า ท าซ้ า ฝึกทักษะ เม่ือเด็กออกเสียง ท่องจ า ลงมือท าซ้ าๆ 
เจ้าของสมองได้ยิน ได้ลงมือ และเห็นสิ่งที่ ตัวเองท า สิ่งที่ปรากฏ กลายเป็นข้อมูลย้อนกลับเข้าไปใน
สมองใหม่ ถือว่าเป็นการลงมือสอนด้วยตัวเอง (use output from oneself to re-input to self) 
เป็นการเสริมเส้นทางเดิน ของวงจรเซลล์สมองที่มีอยู่ ก่อน ให้มีเสถียรภาพขึ้น อันเป็นเหตุให้จดจ าได้
และเกิดความช านาญ การศึกษาทดลอง และลงมือท าซ้ า ย้ าทวนให้มากยิ่งขึ้น จะท าให้เข้าใจความคิด
รวบยอด ทักษะ และความรู้ใหม่ได้ 
 
  2. ขั้นศึกษาอุปนิสัยท่ีจ าเป็นในการพัฒนาส าหรับนักเรียนในสังคมปัจจุบันและอนาคต 
       ในขั้นตอนนี้ทางคณะผู้วิจัย ได้ท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้องทั้งในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ  พบว่า อุปนิสัยที่ จ า เป็นส าหรับนักเรียนจ าแนกออกเป็น 2 องค์ประกอบ 4 
ด้านๆละ 4 อุปนิสัย รวมเป็น 16 อุปนิสัย ดังนี้ 
      องค์ประกอบท่ี 1 อุปนิสัยท่ีเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

1) ด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียน (P.R.C. Character) 
อุปนิสัยท่ี 1 จงรักภั กดีต่อแผ่นดิน (Loyal Subjects) หมายถึง จงรักภักดีต่อ

สถาบันพระมหากษัตริย์  รัก ภาคภูมิใจและด ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
อุปนิ สัยท่ี 2 เป็นพลเมืองดี (Good Citizen) หมายถึง เป็นพลเมืองดีของชาติ   

รักสามัคคี   มีจิตสาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนร่วม 
อุปนิสัยท่ี 3 ท างานเก่ง  (Skilled Workers) หมายถึง มีทักษะและความเชี่ยวชาญ

ในการท างานจนเกิดความส าเร็จ 
อุปนิสัยท่ี 4  เป็นคนท่ีมีคุณธรรม (Upright Men) หมายถึง ยึดม่ันในความถูกต้อง

เที่ยงธรรม 
      องค์ประกอบท่ี 2 อุปนิสัยท่ีจ าเป็นเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี (Necessary Character) 
       2) ด้านความส าเร็จ (Success) 
            อุปนิสัยท่ี 5 คิดก่อนท า (Thinking First)  หมายถึง การคิดถึงผลของการกระท า
ที่จะเกิดขึ้นก่อน ที่จะปฏิบัติหรือลงมือท าสิ่งใด และเลือกท าวิธีที่ดีที่สุดที่จะท าสิ่งนั้น   ตลอดจนเม่ือมี
ใครปฏิบัติต่อเราไม่ดี เราจะคิดวิธีที่ดีที่สุดที่จะตอบสนองออกไป 
            อุปนิสัยท่ี 6 ต้ังเป้าหมาย (Setting Goals) หมายถึง สิ่งที่ เราให้ความส าคัญและ
ปรารถนาจะให้ เกิดขึ้นในอนาคต และเป็นแรงจูงใจให้คนเรามีพลังมุ่งไปสู่อนาคต การต้ังเป้าหมาย
สามารถช่วยให้เราประสบความส าเร็จ ในภาระงานที่ท าและชีวิตในอนาคต 
            อุปนิสัยท่ี 7 ก ากับตนเอง (self-Regulation) หมายถึง ความพยายามอย่างหนัก
ที่จะท าสิ่งที่ ดีที่สุ ด และไม่ล้มเลิก เม่ือบางสิ่งบ างอย่า งดูเหมือนจะยากเกิน ไปหรือน่าเบื่อ  มี
ความสามารถหรือในการปฏิบัติ การควบคุมตนเองอย่างมีสติ และด้วยความต้ังใจ เพ่ือเปลี่ยนแปลง
การตอบสนอง ไปสู่มาตรฐาน ที่พึงปรารถนา หรือการรอคอยสิ่งที่ก่อให้เกิดความอ่ิมใจ รอคอยรางวัล
ในอนาคต หรือการยับยั้งการตอบสนอง แบบอัตโนมัติต่อพฤติกรรมที่มีคุณค่าต่ า โดยการก ากับตนเอง
นั้น เป็นการควบคุมทางปัญญา เพราะเป็นความ สามารถในการคิดก่อนการกระท า 



76 
 

 

            อุปนิ สั ย ท่ี  8 จัดการ เวลาข องตนเอ ง (Time Management) หมา ยถึ ง 
ความสามารถของบุคคลในการจัดการเวลาให้เกิดประโยชน์กับตัวเองมากที่สุด การจัดล าดับความส าคัญ
ก่อนหลังในการท าสิ่งต่างๆ  
       3) ด้านตนเอง (Myself) 
            อุปนิสัยท่ี 9 ตรงต่อเวลา (Being on Time) หมายถึง ความตรงต่อเวลาในการ 
ท ากิจกรรมต่างๆ ทุกๆเรื่องเป็นความสามารถในการควบคุมตนเองในการเริ่มท าด าเนินการ และเลิก
ท ากิจกรรมให้เป็นไป ตามที่ก าหนด 
            อุปนิ สัยท่ี  10 มี ระ เบียบวิ นั ย/ท าตามกฎ  (Disciplinary/Playing by the  
Rules) หมายถึง การปฏิบัติ ตามกฎของบ้าน ของโรงเรียน และสังคม  
            อุปนิสัยท่ี 11 เชื่อมั่นในตนเอง (Self-Confidence) หมายถึง การรู้ว่าตนเองจะ 
ประสบความส าเร็จ และผู้คนจะชอบตัวของเรา ไม่กลัวที่จะท าผิดหรือลองสิ่งใหม่ ๆ เป็นคว ามรู้สึก
ม่ันใจในตัวของตัวเอง 
            อุปนิสัยท่ี 12 ยอมรับในตนเอง (Accepting Myself) หมายถึง การยอมรับ และ
เข้าใจในความสามารถ ของตนเอง ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และเม่ือเราท าผิดหรือมี 
ใครบางคนท าไม่ดีต่อเรา ก็ยังเชื่อว่าเรายังเป็นเรา ไม่ได้ไร้ประโยชน์หรือล้มเหลวโดยสิ้นเชิง  
       4) ด้านสังคม (Social) 
            อุปนิสัยท่ี 13 ปรับตัวได้ (Resilience) หมายถึง ความสามารถในการท าใจให้สงบ
และท าให้ตนเองรู้สึกดีขึ้นเม่ือรู้สึกผิดหวัง รวมถึงความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมเม่ือผิดหวัง
อย่างแรงและเม่ือพบอุปสรรคต่างๆสามารถท าให้ตนเองกลับมาเล่นหรือท างานได้ตามปกติ 
            อุปนิสัยท่ี 14 มีภาวะผู้น า/ผู้ตาม (Leadership / followership) 
             ภาวะผู้น า (Leadership) หมายถึง เป็นกระบวนการ อิทธิพลทางสังคมที่บุคคล 
หนึ่งต้ังใจใช้อิทธิพลต่อผู้อ่ืนให้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามที่ก าหนด รวมทั้งการสร้างสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ดังนั้นภาวะผู้น าจึงเป็นกระบวนการอิทธิพลที่ช่วยให้ กลุ่มบุคคลสามารถบรรลุ เป้าหมาย      
ที่ก าหนด 
             ภาวะผู้ตาม (Followership) หมายถึง คุณลักษณะบุคคลที่เป็นผู้ตามที่ดี (Good 
follower) สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้น าให้บรรลุผลส าเร็จ ร่วมมือ ช่วยเหลือ และ
สนับสนุน   ผู้ตาม รวมทั้งไม่คัดค้านและเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้น า เพ่ือให้ผู้น าสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
            อุปนิ สัย ท่ี  15 ใ ฝ่เรี ยนรู้  (Seeking Knowledge) หมายถึ ง คุณ ลั กษณ ะที่
แสดงออกถึงความต้ังใจเพียรพยายามในการเรียน แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และ
ภายนอกโรงเรียน 
            อุ ป นิ สั ย ท่ี  16 รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ ต น เอ งแ ล ะ สั ง ค ม  ( Self and Social 
Responsibility) หมายถึง รับผิดชอบต่อตนเอง ได้แก่ การดูแลสุขภาพตนเอง  รับผิดชอบต่อผู้อ่ืน 
(PRC Spirit : Love, Care, Share, Help, Sacrifice) ได้แก่การให้ความรัก การดูแล แบ่งปัน ให้
ความช่วยเหลือ และเสียสละเพ่ือผู้อ่ืน  
 
 



77 
 
 3. ขั้นส ารวจอุปนิสัยของนักเรียนและความคาดหวังของผู้ปกครองต่ออุปนิสัยแต่ละด้าน 
                   ในขั้นตอนนี้คณะผู้วิจัย ได้จัดท าแบบส ารวจ ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่ออุปนิสัยที่
สอดคล้องกับการท างานของสมอง โดยจ าแนกตามระดับการศึกษาของนักเรียน ออกเป็น 3 ระดับ 
ดังนี้ 
        ระดับปฐมวัย 
                    ผลการศึกษาอุปนิสัยนักเรียนและความคาดหวังของผู้ปกครองต่อแต่ละอุปนิสัย      
ในระดับชั้น อนุบาลปีที ่3 จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 56 คน ปรากฏผลดังตาราง 1 
ตาราง 1  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพและความคาดหวังของผู้ปกครองต่อ
อุปนิสัยนักเรียนระดับชั้น อนุบาลศึกษาปีที่ 3 (มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจาก 1-5) 

รายการ 
สภาพความเป็นจริง ความคาดหวัง 

x  S.D. แปลความ x  S.D. แปลความ 
1) ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม        
(Self and Social Responsibility) 

3.81 0.57 ดี 4.59 0.54 ต้องการมากที่สุด 

2) เชื่อม่ันในตนเอง                               
(Self-Confidence) 

3.89 0.87 ดี 4.78 0.45 ต้องการมากที่สุด 

3) มีภาวะผู้น า/ผู้ตาม                 
(Leadership/ followership) 

3.89 0.54 ดี 4.66 0.50 ต้องการมากที่สุด 

4) มีระเบียบวินัย/ท าตามกฎ 
(Disciplinary/Playing by the Rules) 

3.96 0.62 ดี 4.67 0.54 ต้องการมากที่สุด 

5) จัดการเวลาของตนเอง                       
(Time Management) 

3.61 0.78 ดี 4.62 0.71 ต้องการมากที่สุด 

6) ตรงต่อเวลา (Being on Time) 3.75 0.92 ดี 4.61 0.71 ต้องการมากที่สุด 
7) ยอมรับในตนเอง            
(Accepting Myself) 

3.90 0.64 ดี 4.53 0.64 ต้องการมากที่สุด 

8) คิดก่อนท า (Thinking First) 3.37 0.68 ปานกลาง 4.44 0.60 ต้องการมาก 
9) จัดล าดับความส าคัญ (Prioritization) 3.54 0.79 ดี 4.48 0.58 ต้องการมาก 
10) ปรับตัวได้ (Resilience) 3.50 0.70 ปานกลาง 4.52 0.62 ต้องการมากที่สุด 
11) มีความเพียร (Persistence) 3.77 0.71 ดี 4.60 0.63 ต้องการมากที่สุด 
12) ต้ังเป้าหมาย (Setting Goal) 3.68 0.80 ดี 4.55 0.61 ต้องการมากที่สุด 
13) ใฝ่เรียนรู้ (Seeking Knowledge) 3.32 0.75 ดี 4.49 0.60 ต้องการมาก 
14) ก ากับตนเอง (self-Regulation) 3.52 0.69 ดี 4.60 0.63 ต้องการมากที่สุด 
รวม 3.47 0.48 ปานกลาง 4.61 0.71 ต้องการมากท่ีสุด 

  จากตาราง 1 พบว่าประเด็นที่ผู้ปกครองเห็นว่าสภาพความเป็นจริงของอุปนิสัยที่มีมากที่สุด
คือ ด้านมีระเบียบวินัย/ท าตามกฎ (Disciplinary/Playing by the Rules) โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
3.96 และอุปนิสัยที่ควรให้มีการพัฒนามากที่สุด คือ ใฝ่เรียนรู้ (Seeking Knowledge) โดยมีค่าเฉลี่ย
ต่ าที่สุดคือ 3.32  รองลงมาคือ ด้านคิดก่อนท า (Thinking First)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37  
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 ส าหรับประเด็นที่ผู้ปกครองมีความคาดหวังต่ออุปนิสัยมากที่สุดคือ ด้านเชื่อม่ันในตนเอง 
(Self-Confidence) โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.78 รองลงมาคือ ด้านมีระเบียบวินัย/ท าตามกฎ 
(Disciplinary/Playing by the Rules) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ด้านมีภาวะผู้น า/ผู้ตาม(Leadership/ 
followership) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 ด้านจัดการเวลาของตนเอง (Time Management) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.62 ด้านตรงต่อเวลา (Being on Time) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 และด้านมีความเพียร 
(Persistence) ด้าน  ก ากับตน เอง (self-Regulation) มีค่ าเฉลี่ยเท่ ากัน เป็ น 4.60 (s.d. = 0.63) 
ตามล าดับ 
       ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
                    ผลการศึกษาอุปนิสัยนักเรียนและความคาดหวังของผู้ปกครองต่อแต่ละอุปนิสัย ใน
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3 จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 116 คน ปรากฏผลดังตาราง 2 
ตาราง 2  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพและความคาดหวังของผู้ปกครองต่อ
อุปนิสัยนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3  (มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจาก 1-5) 
รายการ สภาพความเป็นจริง ความคาดหวัง 

x  S.D. แปลความ x  S.D. แปลความ 
1) ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(Self and Social Responsibility) 

4.01 0.63 ดี 4.51 0.63 ต้องการมากที่สุด 

2) เชื่อม่ันในตนเอง (Self-Confidence) 3.86 0.79 ดี 4.70 0.67 ต้องการมากที่สุด 
(1) 

3) มีภาวะผู้น า/ผู้ตาม              
(Leadership/ followership)  

4.02 0.61 ดี 4.57 0.60 ต้องการมากที่สุด 

4) มีระเบียบวินัย/ท าตามกฎ 
(Disciplinary/Playing by the Rules) 

4.07 0.58 ดี 4.63 0.59 ต้องการมากที่สุด 

5) จัดการเวลาของตนเอง                
(Time Management) 

3.56 0.85 ดี 4.57 0.60 ต้องการมากที่สุด 

6) ตรงต่อเวลา (Being on Time) 3.59 0.94 ดี 4.57 0.64 ต้องการมากที่สุด 
7) ยอมรับในตนเอง (Accepting Myself) 4.01 0.59 ดี 4.54 0.70 ต้องการมากที่สุด 
8) คิดก่อนท า (Thinking First) 3.58 0.70 ดี 4.47 0.71 ต้องการมาก 
9) จัดล าดับความส าคัญ (Prioritization) 3.66 0.81 ดี 4.48 0.71 ต้องการมาก 
10) ปรับตัวได้ (Resilience) 3.66 0.75 ดี 4.49 0.72 ต้องการมาก 
11) มีความเพียร (Persistence) 3.78 0.74 ดี 4.54 0.67 ต้องการมากที่สุด 
12) ต้ังเป้าหมาย (Setting Goal) 3.64 0.82 ดี 4.50 0.69 ต้องการมากที่สุด 
13) ใฝ่เรียนรู้ (Seeking Knowledge) 3.60 0.70 ดี 4.51 0.72 ต้องการมากที่สุด 
14) ก ากับตนเอง (self-Regulation) 3.71 0.74 ดี 4.50 0.80 ต้องการมาก 
รวม 3.80 0.87 ดี 4.57 0.88 ต้องการมากท่ีสุด 
  จากตาราง 2 พบว่าประเด็นที่ผู้ปกครองเห็นว่าสภาพความเป็นจริงของอุปนิสัยที่ มี
มากที่สุดคือ ด้านมีระเบียบวินัย/ท าตามกฎ (Disciplinary/Playing by the Rules) โดยมีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ 4.07 และอุปนิสัยที่ควรให้มีการพัฒนามากที่สุด คือ จัดการเวลาของตนเอง (Time 
Management) โดยมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ 3.56  รองลงมาคือ ด้านคิดก่อนท า (Thinking First)  มี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 ด้านตรงต่อเวลา (Being on Time) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 ด้านใฝ่เรียน รู้ 
(Seeking Knowledge) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 ด้านต้ังเป้าหมาย (Setting Goal) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.64  ด้านจัดล าดับความส าคัญ (Prioritization) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 (s.d. = 0.85) ด้านปรับตัวได้ 
(Resilience) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 (s.d. = 0.75) ด้านก ากับตนเอง (self-Regulation) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.71 และด้านมีความเพียร (Persistence) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 
 ส าหรับประเด็นที่ผู้ปกครองมีความคาดหวังต่ออุปนิสัยมากที่สุดคือ ด้านเชื่อม่ันในตนเอง 
(Self-Confidence) โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.70 รองลงมาคือ ด้านมีระเบียบวินัย/ท าตามกฎ 
(Disciplinary/Playing by the Rules) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ด้านมีภาวะผู้น า/ผู้ตาม(Leadership/ 
followership) และด้านจัดการเวลาของตนเอง (Time Management) มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.57 
(s.d. = 0.60)  ด้านตรงต่อเวลา (Being on Time) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 (s.d. = 0.64) ด้านมีความ
เพียร (Persistence) มีค่ าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.54 (s.d. = 0.67) ด้า นยอมรั บในตน เอง (Accepting 
Myself) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 (s.d. = 0.70) ตามล าดับ 
 
      ระดับประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
                    ผลการศึกษาอุปนิสัยนักเรียนและความคาดหวังของผู้ปกครองต่อแต่ละอุปนิสัย ใน
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 140 คน ปรากฏผลดังตาราง 3 
ตาราง 3  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพและความคาดหวังของผู้ปกครองต่อ
อุปนิสัยนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6  (มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจาก 1-5) 
 

รายการ สภาพความเป็นจริง ความคาดหวัง 
x  S.D. แปลความ x  S.D. แปลความ 

1) ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 
(Self and Social 
Responsibility) 

3.97 0.55 ดี 4.53 0.52 ต้องการมากที่สุด 

2) เชื่อม่ันในตนเอง 
(Self-Confidence) 

3.79 0.80 ดี 4.57 0.59 ต้องการมากที่สุด 

3) มีภาวะผู้น า/ผู้ตาม
(Leadership/ 
followership) 

3.98 0.62 ดี 4.60 0.50 ต้องการมากที่สุด 

4) มีระเบียบวินัย/ท า
ตามกฎ 
(Disciplinary/Playin
g by the Rules) 

4.11 0.57 ดี 4.65 0.47 ต้องการมากที่สุด 

5) จัดการเวลาของ
ตนเอง (Time 
Management) 

3.62 0.79 ดี 4.61 0.55 ต้องการมากที่สุด 

6) ตรงต่อเวลา (Being 3.94 0.82 ดี 4.66 0.55 ต้องการมากที่สุด 



80 
 

 

รายการ สภาพความเป็นจริง ความคาดหวัง 
x  S.D. แปลความ x  S.D. แปลความ 

on Time) 
7) ยอมรับในตนเอง 
(Accepting Myself) 

3.99 0.57 ดี 4.55 0.54 ต้องการมากที่สุด 

8) คิดก่อนท า 
(Thinking First) 

3.72 0.58 ดี 4.52 0.55 ต้องการมากที่สุด 

9) จัดล าดับ
ความส าคัญ 
(Prioritization) 

3.79 0.74 ดี 4.57 0.58 ต้องการมากที่สุด 

10) ปรับตัวได้ 
(Resilience) 

3.81 0.62 ดี 4.53 0.57 ต้องการมากที่สุด 

11) มีความเพียร 
(Persistence) 

3.85 0.67 ดี 4.59 0.54 ต้องการมากที่สุด 

12) ต้ังเป้าหมาย 
(Setting Goal) 

3.86 0.70 ดี 4.60 0.54 ต้องการมากที่สุด 

13) ใฝ่เรียนรู้ 
(Seeking 
Knowledge) 

3.72 0.65 ดี 4.48 0.51 ต้องการมาก 

14) ก ากับตนเอง 
(self-Regulation) 

3.82 0.66 ดี 4.51 0.62 ต้องการมากที่สุด 

รวม 3.85 0.55 ดี 4.57 0.49 ต้องการมากท่ีสุด 
 
จากตาราง 3 พบว่าประเด็นที่ผู้ปกครองเห็นว่าสภาพความเป็นจริงของอุปนิสัยที่มีมากที่สุด

คือ ด้านมีระเบียบวินัย/ท าตามกฎ (Disciplinary/Playing by the Rules) โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
4.11 และอุปนิสัยที่ควรให้มีการพัฒนามากที่สุด คือ จัดการเวลาของตนเอง (Time Management) 
โดยมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ 3.62 รองลงมาคือ ด้านใฝ่เรียนรู้ (Seeking Knowledge) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.72 (s.d. = 0.65) ด้านคิดก่อนท า (Thinking First) มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 (s.d.= 0.58) ด้า น
เชื่อม่ันในตนเอง (Self-Confidence) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 (s.d. = 0.80) ด้านจัดล าดับความส าคัญ 
(Prioritization) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 (s.d.  = 0.74) ด้านปรับตัวได้ (Resilience) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.81 และด้านก ากับตนเอง (self-Regulation) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 
 ส าหรับประเด็นที่ผู้ปกครองมีความคาดหวังต่ออุปนิสัยมากที่สุดคือ ตรงต่อเวลา (Being on 
Time) โด ย มี ค่า เฉลี่ ย ม า กที่ สุ ด คือ  4.66 ร องลงมา คือ  ด้ า น มีร ะเบี ยบ วิ นั ย / ท า ตา มก ฎ 
(Disciplinary/Playing by the Rules)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ด้านจัดการเวลาของตนเอง (Time 
Management) มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.61 ด้านมีภาวะผู้น า/ผู้ตาม(Leadership/ followership) มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 (s.d. = 0.50) ด้านต้ังเป้าหมาย (Setting Goal) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 (s.d. = 
0.54) ตามล าดับ 
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 4. ขั้นสร้างคู่มือการพัฒนาอุปนิสัยนักเรียนและทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
      1) ติดต่อผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษางานวิจัย   
      2) ประชุมผู้ปกครองและครูกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ความรู้ในการพัฒนาอุปนิสัยจากผู้เชี่ยวชาญ 
และสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือสร้างกิจกรรมในการพัฒนาอุปนิสัยทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน  
      3) สร้างคู่มือส าหรับผู้ปกครองและครูในการพัฒนาอุปนิสัยนักเรียน (ครั้งที่ 1) โดยเน้น
การใช้วินัยเชิงบวก และพัฒนาการของนักเรียนในแต่ละวัย 
      4) เผยแพร่คู่มือส าหรับผู้ปกครองและครูในการพัฒนาอุปนิสัยนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 3 
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
      5) ให้ครูผู้สอนออกแบบกิจกรรมพัฒนาอุปนิสัยนักเรียนทั้งในแผนจัดการเรียนรู้และ
กิจกรรมในโรงเรียน และจัดท าคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาอุปนิสัย โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา 
ปฐมวัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และ ประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ครั้งที่ 2) 
      6) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดท าคู่มือกิจกรรมพัฒนาอุปนิสัยผู้ เรียน  โดยเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมองมาให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาอุปนิสัยนักเรียนในแต่ละวัย แก่
ครูผู้สอนในระดับชั้นอนุบาล 3 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
    7) สร้างคู่มือและแบบบันทึกการพัฒนาอุปนิสัยนักเรียนตามแนวทางที่สอดคล้องกับการ
ท างานของสมองโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (ครั้งที่ 3) 
และประชุมผู้ปกครองกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือทดลองใช้คู่มือฯ ที่พัฒนาขึ้นมา      
  8) ประชุมผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมายที่ทดลองใช้คู่มือและแบบบันทึกการพัฒนาอุปนิสัยฯ เพ่ือ
ส่งคืนคู่มือและแบบบันทึกผลการพัฒนา อุปนิสัยฯ พร้อมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ระหว่าง
ผู้ปกครองด้วยกัน เพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการพัฒนาแต่ละอุปนิสัย 
        ผลการประเมินนักเรียนในแต่ละอุปนิสัย ของผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมายจ านวน 88 คน 
หลังการทดลองใช้ คู่มือและแบบบันทึกการพัฒนาอุปนิสัยฯ โดยใช้เวลาทดลองประมาณ 1 เดือน 
ปรากฏผลการประเมินในแต่ละอุปนิสัยของทุกพฤติกรรมบ่งชี้ ดังตาราง 4 
ตาราง  4 แสดง ค่าเฉลี่ ย และส่ วน เบี่ ย ง เบนมา ตรฐา น  ผลกา รประเมิน อุปนิ สั ยนั ก เรี ยน  
              ของผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมายจ านวน 88 คน ในแต่ละอุปนิสัยของทุกพฤติกรรมบ่งชี้  
              (มาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับจาก 0-3) 
 

พฤติกรรม x S.D. ร้อยละ ระดับ
คุณภาพ 

อุป นิ สั ย ท่ี  1  จ ง รั กภั ก ดี ต่อ แผ่น ดิ น  (Loyal 
Subjects) 
1.1 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
2.66 

 
0.71 

 
66.5 

 
ดี 

1.2 น้ อมน า แนว คิดและพระรา ชด ารั สในกา ร
ด ารงชีวิตตลอดจนด ารงตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
2.30 

 
0.82 

 
57.5 

 
ผ่าน 
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พฤติกรรม x S.D. ร้อยละ ระดับ
คุณภาพ 

1.3 กล้าหาญในการปกป้องชื่อเสียงและความม่ันคง
ของประเทศชาติ 

1.95 0.98 48.75 ผ่าน 

1.4 รักและแสดงออกถึงความเป็นไทย เช่น การไหว้ 2.65 0.74 66.25 ดี 
1.5 มีมารยาท มีสัมมาคารวะ เคารพผู้อ่ืน 2.67 0.71 66.75 ดี 
1.6 อนุรักษ์ตลอดจนเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.06 0.87 51.5 ผ่าน 

ภาพรวมด้านจงรักภักดีต่อแผ่นดิน (Loyal 
Subjects) 

2.38 0.66 59.5 ผ่าน 

อุปนิสัยท่ี 2 เป็นพลเมืองดี (Good Citizens) 
2.1 เข้าแถวเคารพธงชาติ 

 
2.88 

 
0.58 

 
72 

 
ดี 

2.2 ยึดม่ันในระบบประชาธิปไตย 2.59 0.74 64.75 ดี 
2.3 เคารพกฎระเบียบและกฎหมาย 2.66 0.71 66.5 ดี 
2.4 ช่วยเหลือคนอ่ืน ชุมชน และสังคมโดยส่วนรวม 2.50 0.77 62.5 ผ่าน 
2.5 ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางชาติ 2.40 0.75 60 ผ่าน 
2.6 ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 2.49 0.70 62.25 ผ่าน 
2.7 ปฏิบัติตามสิทธิหน้าที่พลเมือง 2.60 0.74 65 ดี 
2.8 ยอมรับและเคารพในความคิดเห็นของผู้อ่ืน 2.53 0.69 63.25 ดี 
2.9 มีความรักและสามัคคีกัน 2.69 0.65 67.25 ดี 
2.10 การส่งเสริมคนดี สร้างสรรค์สังคม 2.56 0.76 64 ดี 

ภาพรวมด้านเป็นพลเมืองดี (Good Citizens) 2.59 0.61 64.75 ดี 
อุปนิสัยท่ี 3 ท างานเก่ง (Skilled - Workers) 
3.1 มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 

 
2.52 

. 
0.79 

 
63 

 
ดี 

3.2 ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.53 0.78 63.25 ดี 
3.3 ท างานด้วยความเพียรพยายาม 2.47 0.80 61.75 ผ่าน 
3.4 อดทนเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 2.49 0.80 62.25 ผ่าน 
3.5 ปรับปรุงและพัฒนาการท างานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 2.41 0.81 60.25 ผ่าน 
3.6 มีความสามารถในการสื่อสาร 2.60 0.77 65 ดี 
3.7 มีความสามารถในการคิด 2.59 0.77 64.75 ดี 
3.8 มีความสามารถในการแก้ปัญหา 2.39 0.78 59.75 ผ่าน 
3.9 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 2.50 0.80 62.5 ผ่าน 
3.10 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 2.35 0.79 58.75 ผ่าน 

ภาพรวมด้านท างานเก่ง (Skilled - Workers) 2.49 0.70 62.25 ผ่าน 
อุปนิสัยท่ี 4 เป็นคนมีคุณธรรม (Upright Men) 
4.1 ปฏิบัติตามหลักค าสอนของศาสนา 

 
2.64 

 
0.81 

 
66 

 
ดี 

4.2 มีวินัยแห่งตน สามารถควบคุมตนเองและ 2.34 0.87 58.4 ผ่าน 
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พฤติกรรม x S.D. ร้อยละ ระดับ
คุณภาพ 

แสดงออกอย่างถูกกาลเทศะ 
4.3 มีความซ่ือสัตย์ ซ่ือตรง 2.69 0.81 67.25 ดี 
4.4 อดทน มุ่งม่ัน ท าความดี 2.59 0.84 64.75 ดี 
4.5 รับผิดชอบต่อการกระท าและค าพูดของตนเอง 2.47 0.83 61.75 ผ่าน 
4.6 รู้จักให้อภัย 2.45 0.86 61.25 ผ่าน 
4.7 กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  2.68 0.81 67 ดี 
ภาพรวมด้านเป็นคนดีมีคุณธรรม (Upright Men) 2.55 0.77 63.75 ดี 
อุปนิสัยท่ี 5 คิดก่อนท า (Thinking First) 
5.1 คิดถึงผลของการกระท า หรือตัดสินใจ 

 
2.20 

 
0.86 

 
55 

 
ผ่าน 

5.2 เลือกวิธีที่ดีที่สุดในการกระท า หรือตัดสินใจ 2.24 0.91 56 ผ่าน 
5.3 มีความละเอียดรอบคอบในการท างาน 2.12 0.86 53 ผ่าน 
5.4 วางแผนก่อนด าเนินการกระท าสิ่งต่างๆ 2.27 0.93 56.75 ผ่าน 
5.5 มีการเตรียมตัวกระท าสิ่งต่างๆ ล่วงหน้า 2.22 0.92 55.5 ผ่าน 

ภาพรวมด้านคิดก่อนท า (Thinking First) 2.21 0.81 55.25 ผ่าน 
อุปนิสัยท่ี 6 ต้ังเป้าหมาย (Setting Goals) 
6.1 สามารถคิดวางแผน ตัดสินใจเพ่ือให้ตนเอง
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

 
2.17 

 
0.93 

 
54.25 

 
ผ่าน 

6.2 มีการเตรียมตัวด าเนินการเพ่ือให้บรรลุผลตาม
เป้าหมาย 

2.25 0.96 56.25 ผ่าน 

6.3 มีก าหนดการ/ปฏิทินการกระท าสิ่งต่างๆ 2.05 0.92 51.25 ผ่าน 
6.4 มีการวางแผนการกระท าสิ่งต่างๆ ในแต่ละวัน 2.06 0.95 51.5 ผ่าน 
6.5 มีความมุ่งม่ันกระท าสิ่งต่างๆ เพ่ือให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ 

2.33 0.93 58.25 ผ่าน 

ภาพรวมด้านต้ังเป้าหมาย (Setting Goals) 2.17 0.85 54.25 ผ่าน 
อุปนิสัยท่ี 7 ก ากับตนเอง (Self - Regulation) 
7.1 มีความต้ังใจ มุ่งม่ัน พยายามอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ เต็มที่ในการท างานต่างๆ 

 
 

2.39 

 
 

0.89 

 
 

59.75 

 
 

ผ่าน 
7.2 อดทน รอคอยในการท าสิ่งต่างๆ ให้เสร็จตาม
เป้าหมาย 

2.25 0.88 56.25 ผ่าน 

7.3 มีความขยัน หม่ันเพียร กระตือรือร้นในการท า
สิ่งต่างๆ ให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

 
2.42 

 
0.89 

 
60.5 

 
ผ่าน 

7.4 ไม่ล้มการท างานที่ยากกลางคัน 2.25 0.91 56.25 ผ่าน 
7.5 มีสมาธิ สติ รู้ว่าตนเองก าลังท าอะไรอยู่ 2.36 0.87 59 ผ่าน 
7.6 สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองเพ่ือ
น าไปสู่สิ่งที่ดีกว่า พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น 

2.42 0.88 60.5 ผ่าน 

ภาพรวมด้านก ากับตนเเอง (Self - Regulation) 2.35 0.82 58.75 ผ่าน 
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พฤติกรรม x S.D. ร้อยละ ระดับ
คุณภาพ 

อุปนิสัยท่ี 8 การจัดการเวลาของตนเอง (Time 
Management) 
8.1 มีการวางแผนงานการทงานของตนเองได้ 

 
2.22 

 
0.90 

 
55.5 

 
ผ่าน 

8.2 จัดล าดับความส าคัญ และความเร่งด่วนของ
งานได้เหมาะสม 

2.06 0.89 51.5 ผ่าน 

8.3 มีเหตุผลในการเลือกกระท าสิ่งต่างๆ ตามความ
เหมาะสม และสมดุล 

2.20 0.89 55 ผ่าน 

8.4 แบ่งเวลา และจัดล าดับความส าคัญของสิ่งที่ท า
ได้ 

2.17 0.93 54.25 ผ่าน 

8.5 สามารถก าหนดและควบคุมการปฏิบัติงานให้
บรรลุผลตามเวลาและวัตถุประสงค์ทีก่ าหนด 

2.17 0.93 54.25 ผ่าน 

8.6 มีการบริหารเวลาในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

2.08 0.90 52 ผ่าน 

ภาพรวมด้านการจัดการเวลาของตนเอง (Time 
Management) 

2.15 0.83 53.75 ผ่าน 

อุปนิสัยท่ี 9 ตรงต่อเวลา (Being on Time) 
9.1 สามารถควบคุมตนเองในการเริ่มด าเนินการ 
และเลิกท ากิจกรรมให้เป็นไปตามก าหนด 

 
 

2.28 

 
 

0.88 

 
 

57 

 
 

ผ่าน 

9.2 มาโรงเรียนก่อนเวลาโรงเรียนเข้า มาทันเวลา 2.64 0.85 66 ดี 
9.3 มีการ ก าหนดปฏิ ทิ น การท างา น ต่างๆ ไว้
ล่วงหน้า และด าเนินการตามที่วางแผนไว้ 

2.17 0.95 54.25 ผ่าน 

9.4 ต่ืนนอนและเข้านอนตรงเวลาที่ก าหนดไว้ในแต่
ละวัน 

2.41 0.89 60.25 ผ่าน 

9.5 เข้าห้องเรียนก่อนที่ครูจะเข้าสอน 2.68 0.84 67 ดี 
9.6 มีการเตรียมตัวก่อนล่วงหน้า ก่อนการกระท าสิ่ง
ใดๆ  

2.32 0.93 58 ผ่าน 

ภาพรวมด้านตรงต่อเวลา (Being on Time) 2.42 0.80 60.5 ผ่าน 
อุป นิ สั ย ท่ี  1 0  (มี ร ะ เ บีย บวิ นั ยท าตา ม ก ฎ 
(Disciplinary/Playing by the rules) 
10.1 จัดเก็บสิ่งของเป็นที่เป็นทาง 

 
2.15 

 
0.87 

 
53.75 

 
ผ่าน 

10.2 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน/
เหมาะสมตามกาลเทศะ 

2.70 0.87 
67.5 ดี 

10.3 เข้าแถวซ้ืออาหารหรือห้องน้ าสาธารณะ 2.63 0.89 65.75 ดี 
10.4 ทิ้งขยะในที่ท่ีจัดเตรียมไว้ 2.67 0.88 66.75 ดี 
10.5 ท ากิจวัตรของตนตามเวลา 2.38 0.94 59.5 ผ่าน 
10.6 ท างานหรือการบ้านเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 2.43 0.93 60.75 ผ่าน 
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พฤติกรรม x S.D. ร้อยละ ระดับ
คุณภาพ 

10.7 ท าตามกฎระเบียบของบ้านและโรงเรียน 2.50 0.91 62.5 ผ่าน 
10.8 ไปโรงเรียนทันเวลาหรือเข้าร่วมกิจกรรมตาม
เวลาที่นัดหมาย 

2.60 0.89 
65 ดี 

10.9 รู้และปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของตนเอง 2.49 0.90 62.25 ผ่าน 
10.10 มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองกระท า 2.41 0.91 60.25 ผ่าน 

ภาพรวมด้านมีระเบียบวินัย/ท าตามกฏ 
(Disciplinary/Playing by the rules) 

2.50 0.84 62.5 ผ่าน 

อุปนิสัยท่ี 11 เชื่อมั่นในตนเอง (Self – 
Confidence) 
11.1 มีความม่ันใจในการท าสิ่งที่ถูกต้องดีงาม 

2.44 0.98 61 ผ่าน 

11.2 มีความกล้าลองท ากิจกรรมใหม่ๆบนพ้ืนฐาน
ของความถูกต้องดีงาม 

2.28 0.96 57 ผ่าน 

11.3 รู้จักพ่ึงตนเอง ใช้ความสามารถของตนเองให้
มากที่สุด 

2.26 0.97 
56.5 ผ่าน 

11.4 มีความกระตือรือร้น เคลื่อนไหวร่างกายด้วย
ความกระฉับกระเฉง 

2.27 0.99 
56.75 ผ่าน 

11.5 มองโลกในแง่ดี อารมณ์เบิกบานแจ่มใส 2.52 0.97 63 ดี 
11.6 .มีหลักการกระท าสิ่งต่างๆ 2.20 1.00 55 ผ่าน 

ภาพรวมด้านเชื่อมั่นในตนเอง (Self – 
Confidence) 

2.33 0.91 
58.25 ผ่าน 

อุปนิสัยท่ี 12 ยอมรับในตนเอง (Accepting 
Myself) 
12.1 มีการยอมรับและเข้าใจในความสามารถของ
ตนเอง 

 
2.28 

 
0.97 

 
57 

 
ผ่าน 

12.2 มีการยอมรับจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง 2.14 0.93 53.5 ผ่าน 
12.3 สามารถปรับตัวให้เหมาะสมในแต่ละ
สถานการณ์ได้ 

2.31 0.93 
57.75 ผ่าน 

12.4 มีความพอประมาณในทุกสิ่งทุกอย่าง 2.16 0.95 54 ผ่าน 
12.5 ไม่เบียดเบียนตนเอง หรือผู้อ่ืนให้เดือดร้อน 2.44 0.97 61 ผ่าน 

ภาพรวมด้านยอมรับในตนเอง (Accepting 
Myself) 

2.27 0.89 
56.75 ผ่าน 

อุปนิสัยท่ี 13 ปรับตัวได้ (Resilience) 
13.1 สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเอง ท าใจให้
สงบ และท าให้ตนเองรู้สึกดีขึ้น    เม่ือผิดหวังหรือ
ล้มเหลว 

 
 

1.98 

 
 

0.98 

 
 

49.5 

 
 

ผ่าน 

13.2 สามารถปรั บความคิดไปตามหลักความมี
 

2.18 
 

1.02 
 

54.5 
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พฤติกรรม x S.D. ร้อยละ ระดับ
คุณภาพ 

เหตุผล ความพอเพียง และการมีภูมิคุ้มกันที่ ดี ใน
สถานการณ์ต่างๆ 

ผ่าน 

13.3 สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเอง เม่ือพบ
อุปสรรคต่างๆ 

2.08 1.02 
52 ผ่าน 

13.4 มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ร่าเริง แจ่มใส 2.47 1.04 61.75 ผ่าน 
13.5 รู้จักใช้สติ สมาธิ และปัญญาในการกระท าสิ่ง
ต่างๆ 

2.23 1.04 
55.75 ผ่าน 

ภาพรวมด้านปรับตัวได้ (Resilience) 2.19 0.95 54.75 ผ่าน 
อุปนิสัยท่ี 14 มีภาวะผู้น า ผู้ตาม 
(Leadership/Fellowship) 
14.1 สามารถน าให้ผู้ อ่ืนปฏิบัติตามเม่ือเห็นว่าสิ่งนั้น
เป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงาม หรือเม่ือได้รับโอกาสเป็นผู้น า 

2.33 1.00 

 
58.25 

 
ผ่าน 

14.2 สา มา รถ เป็ น ผู้ตา มที่ ดี  โดยกา รส่ งเสริ ม 
สนับสนุน และมีส่วนร่วม เม่ือเห็นว่าสิ่งที่ผู้อ่ืนท า
เป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงาม หรือเป็นประโยชน์ 

2.42 0.97 

 
60.5 

 

ผ่าน 

14.3 กล้ายอมรับผิดในสิ่งที่ตนเองท าผิดพลาด 2.24 0.95 56 ผ่าน 
14.4 เม่ือเป็นผู้น า สามารถใช้ความรู้ ความสามารถ
ในการชี้น าเพ่ือให้                 การปฏิบัติงาน
บรรลุยังวัตถุประสงค์ หรือเปลี่ยนแปลงในสู่ใน
ทิศทางที่พึงประสงค์ 

 
2.15 

 
1.00 

 
53.75 

 
ผ่าน 

14.5 มีลักษณะเด่นของผู้น า คือ พูดดี บุคลิกภาพ 
และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยุติธรรม ซ่ือสัตย์ 

 
2.16 

 
0.98 

 
54 

 
ผ่าน 

14.6 เม่ือเป็ นผู้ตาม มีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติตามผู้น า ด้วยความเต็มใจ และรับผิดชอบ
งานที่ได้รับมอบหมาย 

 
2.32 

 
0.97 

 
58 

 
ผ่าน 

ภาพรวมด้านมีภาวะผู้น า/ผู้ตาม 
(Leadership/Fellowship) 

2.27 0.91 56.75 ผ่าน 

อุปนิสัยท่ี 15 ใฝ่เรียนรู้ (Seeking Knowledge) 
15.1 ต้ังใจเอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการ
เรียนรู้ 

 
2.44 

 
0.98 

 
61 

 
ผ่าน 

15.2 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ 2.50 0.97 62.5 ผ่าน 
15.3 ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร 
สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยีต่างๆ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน  และเลื อกใช้สื่อได้อย่า ง
เหมาะสม 

2.27 1.01 56.75 ผ่าน 

15.4 สามารถบันทึกสรุปความรู้ วิเคราะห์ ข้อมูล 1.95 1.00 48.75 ผ่าน 
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คุณภาพ 

จากสิ่งที่เรียนรู้สรุปเป็น องค์ความรู้ 
15.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ และ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2.17 1.00 54.25 
ผ่าน 

15.6 ยอมรับ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ถูกต้อง
และดีงาม 

2.48 0.97 
62 ผ่าน 

15.7 แสวงหาความรู้เพ่ือหาค าตอบในสิ่งที่ตนเองมี
ค าถาม ความสงสัยหรืออยากรู้ 

2.36 0.97 59 ผ่าน 

15.8 เม่ือได้รับโอกาส หรือการผลักดันสามารถท า
สิ่งต่างๆได้ดี 

2.40 0.98 
60 ผ่าน 

ภาพรวมด้านใฝ่เรียนรู้ (Seeking Knowledge) 2.32 0.91 58 ผ่าน 
อุปนิ สัยท่ี  16 รับ ผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(Self and Social Responsibility) 
16.1 รักตัวเอง ดูแลรักษาสุขภาพ 

2.38 1.03 59.5 ผ่าน 

16.2 รัก เมตตาผู้อ่ืนด้วยความจริงใจ ไม่หวัง
ผลตอบแทนและมองผู้อ่ืนในแง่ดีเสมอ 

2.40 1.03 60 ผ่าน 

16.3 ใส่ใจ เอ้ืออาทร รู้จักดูแลผู้อ่ืน 2.35 1.04 58.75 ผ่าน 
16.4 แบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และมีคุณค่าให้ผู้ อ่ืน
และสังคม 

2.35 1.03 
58.75 ผ่าน 

16.5 ช่วยเหลือผู้ที่ขัดสน หรือมีความทุกข์ยากใน
ชีวิต 

2.17 1.03 
54.25 ผ่าน 

16.6 เสียสละและอุทิศตนเพ่ือประโยชน์สุขของ
สังคม 

2.07 1.07 
51.75 ผ่าน 

16.7 เสียสละและอุทิศตนเพ่ือประโยชน์สุขของ
สังคม 

2.19 1.00 
54.75 ผ่าน 

ภาพรวมด้านรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
(Self and Social Responsibility) 

2.27 0.98 56.75 ผ่าน 

ภาพรวมการประเมินท้ังหมด 2.37 0.66 59.25 ผ่าน 
   

จากตาราง 4 พบว่าในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับคุณภาพผ่านต่อ
การประเมินอุปนิสัยนักเรียนด้วยแนวทางที่ สอดคล้องกับการท างานของสมองโดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.37 คิดเป็นร้อยละ 59.25 โดย
มีความคิดเห็ นในระดับคุณภาพดี 2 อุปนิสัย  คือภาพรวมด้าน เป็นพลเมืองดี (Good Citizens)                      
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.59 คิดเป็นร้อยละ 64.75  และภาพรวมด้านเป็นคนดีมีคุณธรรม (Upright Men) 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.55 คิดเป็นร้อยละ 63.75 และมีความคิดเห็นในระดับคุณภาพผ่านทั้งหมด 14 
อุปนิ สั ย คือ ภา พรวมด้าน มีระเบี ยบวินั ย /ท าตามกฏ  (Disciplinary/Playing by the rules)                          
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 คิดเป็นร้อยละ 62.5 ภาพรวมด้านท างานเก่ง (Skilled - Workers) มีค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 2.49 คิดเป็นร้อยละ 62.25 ภาพรวมด้านตรงต่อเวลา (Being on Time) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.44 คิดเป็นร้อยละ 60.5 ภาพรวมด้านจงรักภักดีต่อแผ่นดิน (Loyal Subjects) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.38 คิดเป็นร้อยละ 59.5 ภาพรวมด้านก ากับตนเเอง  (Self - Regulation) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.35 
คิดเป็นร้อยละ 58.75 ภาพรวมด้านเชื่อม่ันในตนเอง (Self – Confidence) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2 .33 
คิดเป็นร้อยละ 58.25 ภาพรวมด้านใฝ่เรียนรู้ (Seeking Knowledge) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.32 คิดเป็น
ร้อยละ 58  ภา พร วมด้านรับผิดชอบ ต่อตน เองและสั งคม ( Self and Social Responsibility), 
ภาพรวมด้าน มีภาวะผู้น า/ผู้ต าม (Leadership/Fellowship)  ภาพรวมด้านยอมรับ ในตนเอง 
(Accepting Myself) มีค่าเฉลี่ย เท่ ากับ  2 .27  คิดเป็นร้อยละ 56 .75  ภาพรวมด้าน คิดก่อนท า 
(Thinking First) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.21 คิดเป็นร้อยละ 55.25 ภาพรวมด้านปรับตัวได้ (Resilience) 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.19 คิดเป็นร้อยละ 54.75 ภาพรวมด้านต้ังเป้าหมาย (Setting Goals) มีค่าเฉลี่ย
เท่ ากับ 2 .1 7 คิดเป็น ร้อยละ 54 .2 5 และภาพรวมด้านการจัดการ เวลาของตน เอง (Time 
Management) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.15 คิดเป็นร้อยละ 53.75 ตามล าดับ 

9) ปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติม คู่มือและแบบบันทึกการพัฒนาอุปนิสัยนักเรียนตามแนวทางที่
สอดคล้องกับการท างานของสมองโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครูโรงเรี ยนปรินส์รอยแยลส์
วิทยาลัย ให้เป็นฉบับสมบูรณ์(ครั้งที่ 4) โดยการเพ่ิมเทคนิคการจ าหลักการท างานของสมอง 7 ข้อ 
โดยใช้อักษะย่อของค าส าคัญ การเพ่ิมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของการประชุมกลุ่มย่อยของ
ผู้ปกครองที่ช่วยกันสรุปแนวทางปฏิบัติที่ ดีเพ่ือให้นักเรียนเกิดอุปนิสัยดังกล่าว ตลอดจนการเพ่ิมแบบ
ประเมินแต่ละอุปนิสัย โดยแยกประเมินเป็นก่อนและหลังการพัฒนาอุปนิสัย เพ่ือให้ผู้ประเมินทราบว่า 
นักเรียนมีความก้าวหน้าในการประเมินแต่ละอุปนิสัยเพียงใด 

 
5. ขั้นเผยแพร่และประชุมชี้แจงการใช้ คู่มือและแบบบันทึกการพัฒนาอุปนิสัยนักเรียนฯ  

                   ทางคณะผู้วิจัยได้เผยแพร่และประชุมชี้แจงการใช้คู่มือและแบบบันทึกการพัฒนา
อุปนิสัยนักเรียนตามแนวทางที่สอดคล้องกับการท างานของสมองโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
และครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยฉบับสมบูรณ์ ให้แก่ผู้ปกครองและครูทุกคนในระดับชั้น 
อนุบาลศึกษาปีที่ 3 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวน 3,550 เล่ม 
 
4.2 ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครูในการสร้างอุปนิสัยนักเรียนด้วยแนวทางท่ี
สอดคล้องกับการท างานของสมอง 
 การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครูในการสร้างอุปนิสัยนักเรียนด้วยแนวทางที่
สอดคล้องกับการท างานของสมอง คณะผู้วิจัย มุ่งให้ความรู้ และประสานงานการท ากิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างผู้ปกครองและครูในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาอุปนิสัยนักเรียนด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับ
การท างานของสมอง การศึกษาการส่วนร่วมของผู้ปกครองและครู ตามล าดับเหตุการณ์ มีดังนี้ 
 
 1) การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เรื่อง แนวทางการพัฒนาอุปนิสัยนักเรียน  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 -3 ด้วยแนวทางท่ีสอดคล้องกับการท างานของสมอง  วันท่ี 23 
มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอ านวยการ 1 | Grace Hall  โรงเรียนปรินส์รอย
แยลส์วิทยาลัย  กลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้ปกครองจ านวน 11 คน ครูจ านวน ครู 5 คน รวมเป็น 16 คน  
ผลการศึกษาความพึงพอใจในการสนทนากลุ่มของผู้ปกครองและครู ปรากฏผลดังตาราง 5 
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ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการสนทนากลุ่มของผู้ปกครองและครู  
           ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3  จ านวน 16 คน (มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจาก 1-5) 
 

รายการ ความพึงพอใจ 
x  S.D. แปลความ 

1. การจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในคร้ังน้ี
ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ครูมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกนั 
และมีแนวคิดร่วมมือกันมากขึ้น 

4.94 0.25 พึงพอใจมากที่สุด 

2. การจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในคร้ังน้ีได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจเร่ืองการพัฒนาอุปนิสัยนักเรียน 

4.81 0.54 พึงพอใจมากที่สุด 

3. การจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group)  ในคร้ังน้ีท า
ให้ได้แนวทางในการพัฒนาอุปนิสัยเรียนเบื้องต้น 

4.81 0.40 พึงพอใจมากที่สุด 

4. ความเหมาะสมของการน าเสนอประเด็น  /  เน้ือหาของ
การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในคร้ังน้ี 

4.88 034 พึงพอใจมากที่สุด 

5. ความเหมาะสมของวัน เวลา และระยะเวลาในการจัด
กิจกรรม 

4.50 0.73 พึงพอใจมาก 

6. ความเหมาะสมของสถานที่จัดและสื่อ อุปกรณ์ 4.56 0.63 พึงพอใจมากที่สุด 
7. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus 
Group)  ในคร้ังน้ี 

4.81 0.40 พึงพอใจมากที่สุด 

  จากตาราง 5 พบว่ารายการที่ผู้เข้าร่วมการประชุมพึงพอใจมากที่สุดคือ การจัดประชุม
สนทนากลุ่ม (Focus Group) ในครั้งนี้ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ครูมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
และมีแนวคิดร่วมมือกันมากขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.94  รองลงมาคือ ความเหมาะสมของ
การน าเสนอประเด็น /เนื้อหาของการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในครั้งนี้   มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.88 การจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group)  ในครั้งนี้ท าให้ได้แนวทางในการพัฒนา
อุปนิสัยเรียนเบื้องต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 (s.d. = 0.40) และการจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) ในครั้งนี้ได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาอุปนิ สัยนักเรียน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 
(s.d. = 0.54) ตามล าดับ 
 รายการที่ควรให้มีการพัฒนามากที่สุด คือ ความเหมาะสมของวัน เวลา และระยะเวลาในการ
จัดกิจกรรมโดยมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ 4.50  รองลงมาคือ ความเหมาะสมของสถานที่จัดและสื่อ 
อุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 
 โดยมีความพึงพอใจโดยรวมของผู้ เข้าร่ วมการประชุมต่อการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus 
Group)     ในครั้งนี้ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 
 2) การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เรื่อง แนวทางการพัฒนาอุปนิสัยนักเรียน  
ระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาลศึกษาปีท่ี 3) ด้วยแนวทางท่ีสอดคล้องกับการท างานของสมอง  เมื่อ
วันท่ี 30 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอ านวยการ 1 | Grace Hall  โรงเรียนปรินส์
รอยแยลส์วิทยาลัย  กลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้ปกครองจ านวน 10 คน ครูจ านวน ครู 5 คน รวมเป็น 15 คน  
ผลการศึกษาความพึงพอใจในการสนทนากลุ่มของผู้ปกครองและครู ปรากฏผลดังตาราง 6 
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ตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการสนทนากลุ่ม ของผู้ปกครองและครู 
           ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จ านวน 15 คน (มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจาก 1-5) 
 

รายการ ความพึงพอใจ 
x  S.D. แปลความ 

1. การจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในคร้ัง
น้ีส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ครูมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน และมีแนวคิดร่วมมือกันมากขึ้น 

4.87 0.35 พึงพอใจมาก
ที่สุด 

2. การจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในคร้ัง
น้ีได้รับความรู้ ความเข้าใจเร่ืองการพัฒนาอุปนิสัย
นักเรียน 

4.80 0.41 พึงพอใจมาก
ที่สุด 

3. การจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group)  ใน
คร้ังน้ีท าให้ได้แนวทางในการพัฒนาอุปนิสัยเรียน
เบื้องต้น 

4.60 0.51 พึงพอใจมาก
ที่สุด 

4. ความเหมาะสมของการน าเสนอประเด็น  /  เน้ือหา
ของการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในคร้ังน้ี 

4.80 0.41 พึงพอใจมาก
ที่สุด 

5. ความเหมาะสมของวัน เวลา และระยะเวลาในการ
จัดกิจกรรม 

4.53 0.74 พึงพอใจมาก
ที่สุด 

6. ความเหมาะสมของสถานที่จัดและสื่อ อุปกรณ์ 4.67 0.62 พึงพอใจมาก
ที่สุด 

7. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการประชุมสนทนากลุ่ม 
(Focus Group)  ในคร้ังน้ี 

4.87 0.35 พึงพอใจมาก
ที่สุด 

   
จากตาราง 6 พบว่ารายการที่ผู้เข้าร่วมการประชุมพึงพอใจมากที่สุดคือ การจัดประชุม

สนทนากลุ่ม (Focus Group) ในครั้งนี้ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ครูมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
และมีแนวคิดร่วมมือกันมากขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.87  รองลงมาคือ การจัดประชุมสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) ในครั้งนี้ได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาอุปนิสัยนักเรียนและ ความ
เหมาะสมของการน าเสนอประเด็น/เนื้อหาของการประชุมสนทนากลุ่ม ( Focus Group) ในครั้งนี้     
มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.80 ตามล าดับ 

 
 รายการที่ควรให้มีการพัฒนามากที่สุด คือ ความเหมาะสมของวัน เวลา และระยะเวลาในการ
จัดกิจกรรม โดยมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ 4.57  รองลงมาคือ การจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group)  
ในครั้งนี้ท าให้ได้แนวทางในการพัฒนาอุปนิสัยเรียนเบื้องต้น มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.60 และความ
เหมาะสมของสถานที่จัดและสื่อ อุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ตามล าดับ 
 โดยมีความพึงพอใจโดยรวมของผู้ เข้าร่วมการประชุมต่อการประชุมสนทนากลุ่ม ( Focus 
Group)     ในครั้งนี้ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 
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  3) การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เรื่อง แนวทางการพัฒนาอุปนิสัยนักเรียน  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 -6 ด้วยแนวทางท่ีสอดคล้องกับการท างานของสมอง  เมื่อวันท่ี 13 
กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอ านวยการ 1 | Grace Hall  โรงเรียนปรินส์รอย
แยลส์วิทยาลัย  กลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้ปกครองจ านวน 15 คน ครูจ านวน 8 คน รวมเป็น 23 คน     
ผลการศึกษาความพึงพอใจในการสนทนากลุ่มของผู้ปกครองและครู ปรากฏผลดังตาราง 7 
 
ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการสนทนากลุ่มของผู้ปกครอง
และครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  จ านวน 23 คน (มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจาก 1-5) 
 

รายการ ความพึงพอใจ 
x  S.D แปลความ 

1. การจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ในคร้ังน้ีส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ครูมีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และมีแนวคิด
ร่วมมือกันมากขึ้น 

4.78 0.42 พึงพอใจมาก
ที่สุด 

2. การจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ในคร้ังน้ีได้รับความรู้ ความเข้าใจเร่ืองการพัฒนา
อุปนิสัยนักเรียน 

4.65 0.49 พึงพอใจมาก
ที่สุด 

3. การจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group)  
ในคร้ังน้ีท าให้ได้แนวทางในการพัฒนาอุปนิสัย
เรียนเบื้องต้น 

4.70 0.47 พึงพอใจมาก
ที่สุด 

4. ความเหมาะสมของการน าเสนอประเด็น  /  
เน้ือหาของการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) ในคร้ังน้ี 

4.78 0.42 พึงพอใจมาก
ที่สุด 

5. ความเหมาะสมของวัน เวลา และระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรม 

4.57 0.59 พึงพอใจมาก
ที่สุด 

6. ความเหมาะสมของสถานที่จัดและสื่อ อุปกรณ์ 4.74 0.45 พึงพอใจมาก
ที่สดุ 

7. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการประชุมสนทนา
กลุ่ม (Focus Group)  
 ในครั้งน้ี 

4.74 0.45 พึงพอใจมาก
ท่ีสุด 

  
จากตาราง 7 พบว่ารายการที่ผู้เข้าร่วมการประชุมพึงพอใจมากที่สุดคือ การจัดประชุม

สนทนากลุ่ม (Focus Group) ในครั้งนี้ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ครูมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
และมีแนวคิดร่วมมือกันมากขึ้น และความเหมาะสมของการน าเสนอประเด็น  / เนื้อหาของการ
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ประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในครั้งนี้ โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากัน คือ 4.78 รองลงมาคือ 
ความเหมาะสมของสถานที่จัดและสื่อ อุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 ตามล าดับ 
 รายการที่ควรให้มีการพัฒนามากที่สุด คือ ความเหมาะสมของวัน เวลา และระยะเวลาในการ
จัดกิจกรรมโดยมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ 4.57  รองลงมาคือ การจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ในครั้งนี้ได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาอุปนิสัยนักเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.65 และการจัด
ประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group)  ในครั้งนี้ท าให้ได้แนวทางในการพัฒนาอุปนิสัยเรียนเบื้องต้น มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 ตามล าดับ 
 โดยมีความพึงพอใจโดยรวมของผู้ เข้าร่วมการประชุมต่อการประชุมสนทน ากลุ่ม (Focus 
Group) ในครั้งนี้ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 
 
 4) การจัดอบรม เรื่อง “การสร้างอุปนิสัยผู้เรียนด้วยแนวทางท่ีสอดคล้องกับการท างาน
ของสมอง” ในวันเสาร์ท่ี 12 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เพ่ือให้ความรู้แก่
ครูและผู้ปกครองในการพัฒนาอุปนิสัยผู้เรียน จ านวนและสถานภาพของผู้เข้าอบรมฯ ดังตาราง 8 
ตาราง 8  ความถี่และร้อยละของผู้เข้าอบรมฯ จ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.1 - 3 58 29.7 
ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.4 - 6 51 26.2 
ครูระดับชั้น ป.4 - 6 32 16.4 
ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย 24 12.3 
ครูระดับชั้น ป.1 - 3 20 10.3 
ครูระดับปฐมวัย 10 5.1 

รวม 195 100.0 
 
จากตาราง 8 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.1 - 3 

จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 รองลงมาได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.4 - 6 จ านวน 51 
คน คิดเป็นร้อยละ 26.2 ครูระดับชั้นป.4 - 6 จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4 ผู้ปกครองนักเรียน
ระดับปฐมวัย จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 ครูระดับชั้น ป .1 - 3 จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อย
ละ 10.3 และครูระดับปฐมวัย จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1  

ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรมฯ ปรากฏดังตาราง 9 
        ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมฯ เรียงล ำดับข้อมูลจำกมำกไปน้อย 

รายการ  x S.D. ร้อยละ แปล
ความหมาย 

1. วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 4.73 0.50 94.6 มากที่สุด 
2. หัวข้อการอบรมฯ ในครั้งนี้ มีความน่าสนใจ 4.60 0.63 92 มากที่สุด 
3. วิ ทย ากรสามา รถถ่ ายทอดความรู้  และ
ประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี 

4.55 0.69 91 มากที่สุด 

4. การอบรมครั้งนี้ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ 4.48 0.62 89.6 มาก 
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รายการ  x S.D. ร้อยละ แปล
ความหมาย 

ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนในการหาแนว
ทางการสร้างอุปนิ สัยผู้ เรียนด้วยแนวทางที่
สอดคล้องกับการท างานของสมอง 
5 . เนื้ อ หา ใน กา รอบรม ครั้ งนี้ เหมา ะส ม
สอดคล้องกับแนวทางที่ สอดคล้ องกับกา ร
ท างานของสมอง 

4.45 0.70 89 มาก 

6. ผู้ เข้าร่วมอบรมฯ สามารถน าความรู้  และ
ประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

4.44 0.70 88.8 มาก 

7. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดอบรมฯ ใน
ครั้งนี้ 

4.43 0.73 88.6 มาก 

8. การอบรมในครั้งนี้ท าให้ทราบถึงการสร้าง
อุปนิสัยผู้เรียนด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับการ
ท างานของสมอง 

4.41 0.70 88.2 มาก 

9. ความเหมาะสมของสถานที่ จั ดและสื่ อ 
อุปกรณ์ 

4.39 0.67 87.8 มาก 

1 0 . ควา มเห มา ะสมของวั น  เวลา  แล ะ
ระยะเวลาในการจัดการอบรม 

4.21 0.86 84.2 มาก 

 
จากตาราง 9  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดต่อการจัด

อบรม เรื่อง “การสร้างอุปนิสัยผู้ เรียนด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง โดยใน
ประเด็นวิทยากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  คิดเป็นร้อยละ 94.6 รองลงมาได้แก่ หัวข้อการอบรมฯ 
ในครั้งนี้  มีความน่าสนใจ คิดเป็นร้อยละ 92 วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้  และประสบการณ์ได้
เป็นอย่างดี คิดเป็นร้อยละ 91 การอบรมครั้งนี้ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับ
โรงเรียนในการหาแนวทางการสร้างอุปนิสัยผู้เรียนด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง 
คิดเป็นร้อยละ 89.6 เนื้อหาในการอบรมครั้งนี้ เหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางที่สอดคล้องกับการ
ท างานของสมอง คิดเป็นร้อยละ 89  ผู้ เข้าร่วมอบรมฯ สามารถน าความรู้  และประสบการณ์ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง คิดเป็นร้อยละ 88.8 ความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัด  อบรมฯในครั้งนี้ คิดเป็นร้อย
ละ 88.6 การอบรมในครั้งนี้ท าให้ทราบถึงการสร้างอุปนิสัยผู้ เรียนด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับการ
ท างานของสมอง คิดเป็นร้อยละ 88.2 ความเหมาะสมของสถานที่จัดและสื่อ อุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 
87.8 และความเหมาะสมของวัน เวลา และระยะเวลาในการจั ดการอบรม คิดเป็นร้อยละ 84.2 
ตามล าดับ 

 
  ผลการศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ จากการอบรมฯ มีดังน้ี (ความถ่ี) 
- ควรจัดให้มีการอบรมหัวข้อนี้ต่อเนื่อง หรือเรื่องการพัฒนาอุปนิสัยในครั้งต่อไป (13) 
- เนื่องจากมีการอบรมรวมกัน 3 ระดับชั้น การแบ่งกลุ่มจึงวุ่นวายบ้าง และวิทยากรไม่ได้แจ้งก่อน การ
พูดคุยปรึกษากันควรจัดอบรมแยกเป็นกลุ่มย่อยตามระดับชั้นเรียนเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้
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แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และอภิปรายแนวทาง   การแก้ไขปัญหาร่วมกัน และเนื่องจากมีเวลาจ ากัด 
มีบางประเด็นแตกต่างกัน จึงอาจต้องใช้เวลาในการอภิปรายที่มากกว่านี้ (10) 
- วิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ปกครองได้ดี และแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาวิธีการเลี้ยงลูกได้ดี เนื้อหา
สามารถน าไปปรับใช้กับนักเรียน (6) 
- Power Point ควรท าใน รูปแบบ mind map หรือมี V.D.O. ตัวอย่าง เพ่ือช่วยให้การบรรยาย
น่าสนใจ     และเพ่ือให้เข้าใจความสัมพันธ์ของแต่ละเรื่องได้ง่ายขึ้น (5) 
- หัวข้อการอบรมไม่ตรงกับเนื้อหาที่บรรยาย และการบรรยายไม่น่าสนใจ เสียงวิทยากรค่อนข้างเบา 
ราบเรียบ (5) 
- วิทยากรควรเตรียมตัวมาให้ดีกว่านี้ เพ่ิมเทคนิคการน าเสนอให้มีความน่าสนใจ กระชับชัดเจน ควร
แจ้งทางโรงเรียนให้ทราบล่วงหน้าว่าต้องการใช้สื่อ อุปกรณ์อะไรบ้าง และควรมีความตรงต่อเวลา (4) 
- โรงเรียนควรมีการจัดท าบันทึกเป็น CD หรือเผยแพร่ใน website ของโรงเรียนเพ่ือดูย้อนหลัง (2) 
- ได้รับประโยชน์จากการได้ฟังประสบการณ์การเลี้ยงลู ก แนวความคิดมุมมองการปฏิบั ติของ
ผู้ปกครองท่านอ่ืนๆ (3) 
- การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
- โรงเรียนเลือกเนื้อหาการอบรมที่เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน ท าให้พ่อแม่และครอบครัว
ปฏิบัติกับลูกได้ถูกต้อง 
- อยากให้มีเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น 
- ความกระชับของเนื้อหาควรมีมากกว่านี้ การบรรยายวันนี้เนื้อหาดี แต่น่าเบื่อในบางช่วง 
- ควรมีผู้ช่วยวิทยากรเพ่ือย่นระยะเวลา 
- อยากให้มีการอบรมเก่ียวกับเด็กพิเศษ สมาธิสั้น 
- กลุ่มผู้ปกครองที่เข้ารับการอบรม เฉพาะเจาะจงเกินไปส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่ เป็น
กลุ่มปกติ (ค่อนข้างดี) ควรเน้นผู้ปกครองของนักเรียนที่เป็นกลุ่มมีปัญหา (กลุ่มเสี่ยง) มากกว่า 
- ควรมีการก าหนดแนวทางพัฒนาอุปนิสัยในระดับชาติต่อไป 
- ควรแจ้งเรื่องที่นั่งให้ผู้ เข้าอบรมทุกคนว่าไม่เว้นที่นั่งโดยเฉพาะแถวกลาง เพ่ือคนที่มาทีหลังจะได้นั่ง
สะดวก 
- ระหว่างรอวิทยากร ควรจัดเตรียมเปิดวิดีทัศน์ ของโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้ชม 
- วิทยากรควรบรรยายแต่ละเรื่องเรียงล าดับตามระดับชั้น เช่น ด้านวินัยก็เริ่มที่อนุบาลจนจบระดับชั้น
ป.4 - 6 ไม่ต้องให้ระดับชั้นที่ไม่เก่ียวข้องต้องรอฟัง เพราะสังเกตจากผู้ปกครองระดับชั้นต่าง ๆ        
จะทยอยออกจากห้องประชุม 
- การอบรมเป็นเหมือนการมาแบ่งปันความคิดเห็นของแต่ละคนมากกว่ามารับความรู้จากวิทยากร 
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5) การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดท าคู่มือกิจกรรมพัฒนาอุปนิสัยผู้เรียนระหว่าง
ผู้ปกครองและครู” ในวันเสาร์ ท่ี 28 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส         
กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยผู้ปกครอง และครูระดับชั้น ปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวนและ
สถานภาพของผู้เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฯ ดังตาราง 10 
ตาราง 10  ความถี่และร้อยละของผู้เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย 7 6.2 
ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.1 - 3 18 15.9 
ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.4 - 6 20 17.7 
ครูระดับปฐมวัย 10 8.8 
ครูระดับชั้น ป.1 - 3 32 28.3 
ครูระดับชั้น ป.4 - 6 21 18.6 
หัวหน้าแผนก/ฝ่าย 1 0.9 
ไม่ระบุ 4 3.5 

รวม 113 100.0 
จากตาราง 10 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครูระดับชั้น ป.1 - 3 จ านวน 32 คน 

คิดเป็นร้อยละ 28.3 รองลงมาได้แก่  ครูระดับชั้น ป .4 - 6 จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6 
ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.4 - 6 จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7 ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น 
ป.1 - 3 จ านวน 18 คน    คิดเป็นร้อยละ 15.9 ครูระดับปฐมวัย จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 
ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 ไม่ระบุ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.5 และหัวหน้าแผนก/ฝ่าย จ านวน    1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9  

ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ปรากฎผลดังตาราง 11 
 

ตาราง 11  ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดท าคู่มือกิจกรรมพัฒนา    
อุปนิสัยผู้เรียนระหว่างผู้ปกครองและครู” เรียงล ำดับข้อมูลจำกมำกไปน้อย 

รายการ x S.D. ร้อยละ ระดับความ
คิดเห็น 

1. การสัมมนาฯ ในครั้งนี้ท าให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและครูในการ
สร้างกิจกรรมพัฒนาอุปนิสัยผู้ เรียนด้วย
แนวทางที่สอดคล้องกับการท างานของ
สมอง 

4.62 0.62 92.4 มากที่สุด 

2. การสัมมนาฯ ในครั้งนี้ท าให้ผู้ปกครอง
และครู เห็ น ความส าคัญของการสร้า ง
อุปนิสัยผู้ เรียนด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับ
การท างานของสมอง 

4.61 0.63 92.2 มากที่สุด 

3. วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 4.58 0.69 91.6 มากที่สุด 
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รายการ x S.D. ร้อยละ ระดับความ
คิดเห็น 

4. การสัมมนาฯ ในครั้งนี้ท าให้ทราบถึง
แนวทางการสร้างคู่ มือกิจกรรมพัฒนา
อุปนิสัยผู้ เรียนระหว่างผู้ปกครองและครู 
ด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับการท างาน
ของสมอง 

4.58 0.67 91.6 มากที่สุด 

5. ผู้ เข้ าร่วมการสั มมนาฯ สามารถน า
ควา มรู้  แ ละป ระสบก าร ณ์ ที่ มีอยู่ ม า
เสนอแนะเพ่ือสร้างกิจกรรมพัฒนาอุปนิสัย
ฯ ในการสัมมนาฯ ครั้งนี้ 

4.57 0.64 91.4 มากที่สุด 

6. หัวข้อการสัมมนาฯ ในครั้ งนี้  มีความ
น่าสนใจ 

4.56 0.69 91.2 มากที่สุด 

7. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ และ
ประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี 

4.38 0.89 87.6 มาก 

8. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดอบรม
สัมมนาฯ ในครั้งนี้ 

4.40 0.81 88 มาก 

9. ความเหมาะสมของสถานที่จัดและสื่อ 
อุปกรณ์ 

4.37 0.85 87.4 มาก 

10. ความเหมาะสมของวัน  เวลา และ
ระยะเวลาในการจัดการสัมมนาฯ 

3.92 1.20 78.4 มาก 

จากตาราง 11  พบว่าผู้ เข้าร่วมการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดท า คู่มือกิจกรรม
พัฒนาอุปนิสัยผู้เรียนระหว่างผู้ปกครองและครู” ในครั้งนี้ มีความคิดเห็นในระดับมากถึงมากที่สุด โดย
ในประเด็นการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและครูในการสร้างกิจกรรม
พัฒนาอุปนิสัยผู้เรียนด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง คิดเป็นร้อยละ 92.4 รองลงมา
ได้แก่ การสัมมนาฯ ในครั้งนี้ท าให้ผู้ปกครองและครูเห็นความส าคัญของการสร้างอุปนิสัยผู้เรียนด้วย
แนวทางที่ สอดคล้องกับกา รท างานของสมอง คิ ดเป็น ร้อยละ 92.2 วิทย ากรเป็น ผู้ มีความรู้
ความสามารถ, การสัมมนาฯ ในครั้งนี้ท าให้ทราบถึงแนวทางการสร้างคู่มือกิจกรรมพัฒนาอุปนิสัย
ผู้เรียนระหว่างผู้ปกครองและครู   ด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง คิดเป็นร้อยละ 
91.6 ผู้ เข้าร่วมการสัมมนาฯ สามารถน าความรู้   และประสบการณ์ที่ มีอยู่มาเสนอแนะเพ่ือสร้าง
กิจกรรมพัฒนาอุปนิสัยฯ ในการสัมมนาฯ ครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 91.4   หัวข้อการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ มี
ความน่าสนใจ คิดเป็นร้อยละ 91.2 วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี 
คิดเป็นร้อยละ 87.6 ความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดอบรมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 88 
ความเหมาะสมของสถานที่จัดและสื่อ อุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 87.4 และความเหมาะสมของวัน เวลา 
และระยะเวลาในการจัดการสัมมนาฯ คิดเป็นร้อยละ 78.4 ตามล าดับ 
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 ผลการศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ จากการเข้าสัมมนาฯ มีดังน้ี (ความถ่ี) 
- วันเวลา ที่จัดไม่เหมาะสม มีกิจกรรมหลายซ้ าซ้อนอย่าง ที่จอดรถไม่เพียงพอ (8) 
- ควรแจกเอกสารให้ผู้เข้าอบรมได้อ่านก่อน เพ่ือเป็นการเตรียมตัว (2) 
- เป็นกิจกรรมที่ดีมากส าหรับผู้ปกครองสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน (2) 
- ผู้เชี่ยวชาญควรอธิบายหัวข้อในแต่ละเรื่องว่าตรงกับวัตถุประสงค์และวิธีการพัฒนาอุปนิสัย (2) 
- ควรส่งหัวข้อคร่าวๆ ก่อน 
- เวลาในการระดมความคิดน้อยเกินไปท าให้ต้องเร่งสรุป ควรมีเวลามากกว่านี้เพ่ือข้อมูลที่ละเอียด
สมบูรณ์ 
- ผู้ปกครองและครูได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ท าให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดีๆ เป็นกิจกรรมที่
ดีในการพัฒนาอุปนิสัยผู้เรียน 
- อยากให้ท าใบงานเป็นชุดที่รวมเป็นรูปเล่ม 
- วิทยากรยังไม่สามารถจัดการสัมมนาให้มีความน่าสนใจ เสียงเบา ไม่ดึงดูดความสนใจ  
- ควรแยกกันจัดระหว่างการบรรยายจากวิทยากรและ workshop 
 
 6) การจัดประชุมการใช้คู่มือฯ การด าเนินการวิจัย และการเก็บข้อมูลของการวิจัย 
เรื่อง การพัฒนากระบวนการสร้างอุปนิสัยผู้เรียนด้วยแนวทางท่ีสอดคล้องกับการท างานของสมอง  
โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ในวัน เสาร์ ท่ี 22 
กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์
วิทยาลัย กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยผู้ปกครองจ านวน 144 คน และครูผู้สอนจ านวน 36 คน รวม
จ านวนทั้งสิ้น 180 คน จากทุกระดับชั้น ต้ังแต่ปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผลการศึกษาความ
พึงพอใจต่อการเข้าประชุมฯ ปรากฏผลดังตาราง 12 
ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ เข้าประชุมการใช้คู่มือฯ การด าเนินการวิจัย และการเก็บ

ข้อมูลของการวิจัย เรื่อง การพัฒนากระบวนการสร้างอุปนิสัยผู้ เรียนด้วยแนวทางที่
สอดคล้องกับการท างานของสมอง โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครูโรงเรียนปรินส์
รอยแยลส์วิทยาลัย เรียงล ำดับข้อมูลจำกมำกไปน้อย 

รายการ x S.D. ร้อยละ ระดับความ
พึงพอใจ 

1. หัวข้อการประชุมฯ ในครั้งนี้ มีความ
น่าสนใจ 

4.76 0.49 95.2 มากที่สุด 

 
2. การลงทะเบี ยน เป็น ไปด้วยควา ม
เรียบร้อย  

4.72 0.50 94.4 มากที่สุด 

3. ผู้ปกครองและครูสามารถน าความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รับจากการจัด
ประชุมฯ ในครั้งนี้ไปปรับใช้ได้กับบุตร
หลาน, นักเรียนของท่านได้อย่างแท้จริง 

 
 

4.64 

 
 

0.56 

 
 

92.8 

 
 

มากที่สุด 

4. การจัดประชุมฯ ในครั้งนี้ ผู้ปกครอง     
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รายการ x S.D. ร้อยละ ระดับความ
พึงพอใจ 

และครูได้รับความรู้ ความเข้าใจ และ
แนวทางการพัฒนากระบวนการสร้าง
อุปนิ สั ยผู้ เรี ยนที่ สอดคล้ อง กับกา ร
ท างานของสมอง 

 
4.64 

 
0.55 

 
92.8 

 
มากที่สุด 

5. การบรรยาย  เรื่ อง  หลั กคิดและ
หลักการ พัฒนา อุปนิ สั ยนั ก เรี ยน ที่
สอดคล้องกับการท างานของสมองโดย 
อ .เก รี ย ง  ฐิ ติ จ า เ ริ ญ พ ร   ร อ ง
ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพ 

 
 

4.63 

 
 

0.56 

 
 

92.6 

 
 

มากที่สุด 

6. การบรรยาย เรื่อง การด าเนินการ
วิจัย การเก็บข้อมูล และขั้นตอน    การ
เก็บข้อ มูล โดย  ดร .นิรั น ดร์  ต้ัง ธีร ะ
บั ณ ฑิ ต กุ ล  หั วห น้ า แ ผ น ก วั ด ผ ล 
ประเมินผล และวิจัยทางการศึกษา 

 
 

4.58 

 
 

0.55 

 
 

91.6 

 
 

มากที่สุด 

7. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดการ
ประชุมฯ ในครั้งนี้ 

4.57 0.55 91.4 มากที่สุด 

8. ความพร้อมของสื่อ อุปกรณ์ มีความ
เหมาะสม 

4.47 0.68 89.4 มาก 

9. วัน และระยะเวลาในการจัดประชุม
ฯ ครั้งนี้มีความเหมาะสม 

4.46 0.69 89.2 มาก 

10. อาหารกลางวัน และอาหารว่าง มี
ความเหมาะสม เพียงพอ 

4.41 0.69 88.2 มาก 

จากตาราง 12 พบว่าผู้เข้าประชุมความพึงพอใจต่อการจัดประชุมฯ ในครั้งนี้ ในระดับมากถึง
มากที่สุด โดยมีความพึงพอใจต่อประเด็นหัวข้อการประชุมฯ ในครั้งนี้ มีความน่าสนใจ มากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 95.2 รองลงมาได้แก่ การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ  94.4 
ผู้ปกครองและครูสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการจัดประชุมฯ ในครั้งนี้ไปปรับ
ใช้ได้กับบุตรหลาน, นักเรียนของท่านได้อย่างแท้จริง , การจัดประชุมฯ ในครั้งนี้ ผู้ปกครองและครู
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการพัฒนากระบวนการสร้างอุปนิสัยผู้เรียนที่ สอดคล้องกับการ
ท างานของสมอง คิดเป็นร้อยละ 92.8 การบรรยาย      เรื่อง หลักคิดและหลักการพัฒนาอุปนิสัย
นักเรียนที่สอดคล้องกับการท างานของสมองโดย อ.เกรียง  ฐิติจ าเริญพร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 92.6 การบรรยาย เรื่อง การด าเนินการวิจั ย การเก็บข้อมูล และ
ขั้นตอนการเก็บข้อมูล โดย ดร.นิ รันดร์ ต้ังธีระบัณฑิตกุล หัวหน้าแผนกวัดผล ประเมินผล และวิจัย
ทางการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 91.6 ความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดการประชุมฯ ในครั้งนี้  คิดเป็น
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ร้อยละ 91.4 ความพร้อมของสื่อ อุปกรณ์ มีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 89.4 วัน และระยะเวลา
ในการจัดประชุมฯ ครั้งนี้มีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 89.2 และอาหารกลางวัน และอาหารว่าง มี
ความเหมาะสม เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 88.2 ตามล าดับ 
  ผลการศึกษาส่ิงท่ีได้รับจากการประชุมฯ มีดังน้ี (ความถ่ี) 
    - ได้แนวทางในการพัฒนาอุปนิสัยเด็กตามหลัก BBL ที่สามารถน าไปปรับใช้ที่บ้าน เพ่ือให้
สอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกับทางโรงเรียนต่อเนื่องไปถึงอนาคต เช่น เรื่องวินัยในตนเอง การ
สร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และเป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อไป (78) 
   - ขั้นตอนในการใช้คู่มือฯ แนวทางการด าเนินการวิจัยและการเก็บข้อมูลการวิจัย เพ่ือด าเนินการ
พัฒนาอุปนิสัยนักเรียน (5) 
   - ท าให้ได้ส ารวจตัวเองว่าที่ผ่านมาแนวทางการเลี้ยงลูกของเราเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่ 
และควรพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใดบ้าง (2) 
   - ได้รู้ว่าโรงเรียนมีความเอาใจใส่ต้ังใจจริงที่จะพัฒนาเด็กโดยใช้วิธีที่ เริ่มจากพ่อแม่เอง ซ่ึงเป็นสิ่งที่ ดี
มากถ้าทุกบ้านปฏิบัติได้ (2) 
   - ชอบการบรรยาย เรื่อง หลักคิดและหลักการพัฒนาอุปนิสัยนักเรียนที่สอดคล้องกับการท างานของ
สมอง 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ มีดังน้ี (ความถ่ี) 
   - อยากให้เพ่ิมเวลาการอบรม (5) 
   - การจัดประชุมในวันนี้เป็นเรื่องที่ผู้ปกครองต้องการจะพัฒนามาก ควรมีการพัฒนาต่อยอดต่อไป (5) 
   - ผู้ปกครองควรได้เข้าร่วมประชุมทุกคนเพราะเป็นประโยชน์มาก (4) 
   - ควรแจกเอกสารที่ขึ้นจอ projector ให้ผู้ปกครองเพ่ือง่ายต่อความเข้าใจ และเก็บข้อมูลเพ่ือน าไป
ศึกษาต่อไป (2) 
   - การออกหนังสือเชิญประชุมควรระบุรายละเอียดให้ชัดเจนมากขึ้นว่าให้ท าอะไรบ้าง เพ่ืออะไร และ
ขยายความให้ชัดเจนขึ้น  (2) 
   - ควรแจกคู่มือให้ผู้ปกครองได้ศึกษาก่อนเข้าร่วมประชุมประมาณ 1 สัปดาห์ เพ่ือจะได้ร่วมแสดง
ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับทางโรงเรียน ไม่ใช่นั่งฟังบรรยายอย่างเดียว (2) 
   - ควรมีตัวอย่างในการท าวิจัยมาแสดงให้เข้าใจมากขึ้น (2)  
   - ค าศัพท์บางค า เช่น สร้างความสัมพันธ์ หรือ สร้างความท้าทาย อาจจะเข้าใจยากส าหรับเด็กเล็ก 
   - ควรให้ผู้ปกครองได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูประจ าชั้น 
   - ควรมีเอกสารให้ผู้ปกครองที่ไม่ได้ร่วมประชุมด้วย 
   - ควรจัดอีกเพราะเป็นประโยชน์มาก 
   - นิยามของอุปนิสัยข้อ 1. มีความซับซ้อน ระดับการรับรู้ของเด็กแต่ละวัยไม่เท่ากัน ต้องมีความ
เหมาะสมตามวัย 
   - ควรจะเพ่ิมหัวข้อการประชุมในวันนี้ส าหรับการประชุมผู้ปกครองเพ่ือน าไปปรับใช้กับบุตรหลาน
ของตนเอง 
   - อยากเห็นการปฏิบัติจริงในระดับโรงเรียน 
   - ควรเพ่ิมตัวแทนผู้ปกครองให้มากขึ้นเพ่ือให้มีกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมขึ้น ห้องละ 3 คน น้อยเกินไป 
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7) การจัดประชุมเพ่ือสรุปผลการใช้คู่มือฯ พัฒนาอุปนิสัยตามโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒน า
กระบวนการสร้างอุปนิสัยผู้เรียนด้วยแนวทางท่ีสอดคล้องกับการท างานของสมอง โดยการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองและครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในวันเสาร์ท่ี 23 กันยายน 2560 ณ 
ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กลุ่มเป้าหมายคือ
ผูป้กครองที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้ คู่มือฯ จ านวน 97 คน และตัวแทนครูที่เป็นหัวหน้า
ระดับชั้นหรือหัวหน้างานจ านวน 7 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 104 คน ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมประชุมฯ ปรากฏดังตาราง 13 
ตาราง 13 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการจัดประชุมเพ่ือสรุปผลการใช้คู่มือฯ พัฒนา

อุปนิสัยตามโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนากระบวนการสร้างอุปนิสัยผู้เรียนด้วยแนวทางที่
สอดคล้องกับการท างานของสมอง โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครูโรงเรียนปรินส์
รอยแยลส์วิทยาลัย เรียงล ำดับข้อมูลจำกมำกไปน้อย 

รายการ   x S.D. ร้อยละ ระดับความพึง
พอใจ 

1. การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

4.72 0.45 94.4 มากที่สุด 

2. กา รประชุ มใน ครั้ งนี้ ได้ มีกา ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปกครอง
ในการพัฒนาอุปนิสยแต่ละด้าน 

 
4.70 

 
0.46 

 
94 

 
มากที่สุด 

3. การประชุมในครั้งนี้ได้แนวทางใน
การพัฒนาคู่มือพัฒนาอุปนิสัยฯ ที่
ชัดเจนมากขึ้น 

 
4.69 

 
0.48 

 
93.8 

 
มากที่สุด 

4. ความเหมาะสมของสถานที่จั ด
และสื่อ อุปกรณ์ 

4.63 0.56 92.6 มากที่สุด 

5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัด
ประชุมในครั้งนี้ 

4.57 0.54 91.4 มากที่สุด 

6. อาหารกลางวัน และอาหารว่าง มี
ความเหมาะสม เพียงพอ 

4.50 0.65 90 มากที่สุด 

7. รูปแบบการด าเนินงานเป็นไปตาม
ขั้นตอนอย่างเหมาะสม 

4.49 0.56 89.8 มาก 

8. ความเหมาะสมของวัน เวลา และ
ระยะเวลาในการจัดอบรม 

4.33 0.81 86.6 มาก 

จากตาราง 13 พบว่าผู้เข้าประชุมมีความพึงพอใจต่อการจัดประชุมฯ ในครั้งนี้ ในระดับมาก
ถึงมากที่สุด  โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อการลงทะเบียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คิดเป็นร้อย
ละ 94.4 รองลงมาได้แก่ การประชุมในครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปกครองในการ
พัฒนาอุปนิสยแต่ละด้าน คิดเป็นร้อยละ 94 การประชุมในครั้งนี้ได้แนวทางในการพัฒนาคู่มือพัฒนา
อุปนิสัยฯ ที่ชัดเจนมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 93.8 ความเหมาะสมของสถานที่จัดและสื่อ อุปกรณ์ คิด
เป็นร้อยละ 92.6 ความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดประชุมในครั้งนี้  คิดเป็นร้อยละ 91.4 อาหาร
กลางวัน และอาหารว่างมีความเหมาะสม เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 90 รูปแบบการด าเนินงานเป็นไป
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ตามขั้นตอนอย่างเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 89.8 และความเหมาะสมของวัน เวลา และระยะเวลาใน
การจัดอบรม คิดเป็นร้อยละ 86.6 ตามล าดับ 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ความถ่ี) 
- อยากให้เพ่ิมเวลาในการประชุม เนื่องจากความคิดเห็นมีหลากหลายและเวลามีจ ากัด ท าให้ไม่
สามารถแสดงความคิดเห็นได้ครบถ้วน (6) 
- ขอบคุณที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้มีประโยชน์มาก (3) 
- การบริหารจัดการดีมาก (2) 
- ให้ติดตามประเมินผลนักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นเรียน ก ากับดูแลอย่างแท้จริงและแจ้งผลให้
ผู้ปกครองรับทราบทุกภาคเรียน และควรจัดประชุมอย่างสม่ าเสมอ (2) 
- ตอนที่ผู้ปกครองน าเสนออยากให้ขึ้นจอ projector ในห้องเพ่ือจะได้เห็นการน าเสนอที่ชัดเจน 
- อยากให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการวิจัยและพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งเช่นนี้ตลอดไป ขอบพระคุณที่ให้
ความส าคัญกับงานวิจัยเรื่องนี้อย่างแท้จริง 
- ได้รับความรู้และทัศนคติของผู้ปกครองหลายๆ ท่าน เพ่ือจะน ามาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาและ
ปรับปรุงแก้ไขอุปนิสัยของลูก 
- ถ้าเป็นไปได้อยากให้ผู้ปกครองทุกคนทุกระดับชั้นมีส่วนร่วม เพ่ือความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย
มากกว่านี้ 
- ควรแจกคู่มือให้กับทุกๆ ครอบครัว 
- อยากให้ครอบครัวและโรงเรียนน าอุปนิสัยทุกข้อไปสร้างจิตส านึกให้ลูกๆ โดยการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง 
- เกิดประโยชน์กับเด็กๆ ช่วยให้ผู้ปกครองได้ปรับตัว และน าแนวคิดนี้ไปใช้กับการพัฒนาลูกๆ ให้
เติบโตอย่างมีคุณภาพ  
- ได้แนวคิดการสอนลูกๆ ได้มากขึ้น มีการแบ่งปันประสบการณ์ในการอบรมลูกๆ ของแต่ละครอบครัว  
- คู่มือที่แจกให้ผู้ปกครองไม่มีค าชี้แจงที่ชัดเจนว่าจะให้ผู้ปกครองท าอะไรอาจเพ่ิมเติมว่าให้เลือกท า
กิจกรรมเพียง 1 เรื่อง เพ่ือความชัดเจนในการพัฒนา 
- ควรส่งแบบตอบรับการประชุมล่วงหน้าเพ่ือจะได้มีเวลาเตรียมตัว 
- การแสดงความคิดเห็นของผู้ปกครองมีความส าคัญมากถ้าท าครั้งต่อไปสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
- ถือเป็นโอกาสดีที่ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์กับผู้ปกครองในแต่ละระดับชั้น 
- เป็นโครงการที่ดีควรจัดอย่างต่อเนื่อง 
 
4.3 ผลการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรท่ีส่งผลต่อการสร้างอุปนิสัยนักเรียน  ด้วยแนวทางท่ี
สอดคล้องกับการท างานของสมอง 
 ทางโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยได้พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรที่ส่งผลต่อการสร้าง
อุปนิสัยนักเรียนด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง โดยใช้หลากหลายวิธี ต้ังแต่การ
ปรับโครงสร้างการบริหาร การบริหารงานระดับชั้นเรียน การจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนทั้งกิจกรรมใน
หลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ในวิชาแนวแนะโดยเพ่ิมกิจกรรมการพัฒนา
อุปนิสัย  กิจกรรมหน้าเสาธงทุกเช้าก่อนเข้าเรียนในแต่ละวัน กิจกรรมการสร้างผู้น าในแต่ละระดับชั้น 
การเข้าโบสถ์ทุกเช้าเพ่ือกล่อมเกลาจิตใจนักเรียนด้วยคริสตจริยธรรม(Chapel) การอบรมสั่งสอนโดย
ยกตัวอย่างการปฏิบัติที่ ดีในคาบเรียนวิชาจริยธรรม (Ethics)  ตลอดจนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เพ่ือ
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พัฒนาอุปนิสัยที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง   รายละเอียดในการพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กรฯ มีดังนี้ 
  
 1. โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรท่ีส่งผลต่อการสร้างอุปนิสัยนักเรียนฯ 
โรงเรียนได้ปรับโครงสร้างการบริหารทั้งในแนวด่ิง(จากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบน) เพ่ือเชื่อมโยงการ
ท างานระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ และในแนวนอน เพ่ือเชื่อมโยงการท างานประสานการ
ท างานในระดับเดียวกันในส่วนกลางมีฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพ ฝ่ายศาสนกิจ จัดกิจกรรมพัฒนาอุปนิสัยนักเรียน เช่น การเข้าโบสถ์(Chapel) ทุกสัปดาห์
ของนักเรียนทุกชั้น การอบรมคุณธรรม จริยธรรม และอุปนิสัยที่พึงประสงค์ให้นักเรียนทุกชั้นในคาบเรียน
วิชาจริยธรรม(Ethics)   จัดกิจกรรมวันพ่อ-วันแม่  และกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้แต่ละระดับการศึกษา น า ไป
ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 

ในระดับการศึกษา มีผู้ช่วยผู้อ านวยการ หัวหน้างานกิจการนักเรียน หัวหน้างานวิชาการและ
ประกันคุณภาพ  ผู้ประสานงานระดับชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานปกครอง ครูประจ า
ชั้น และครูผู้สอน รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมในหลักสูตร และกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เพ่ือการพัฒนาอุปนิสัยนักเรียนให้เป็น 

ตามเป้าหมายที่โรงเรียนได้ก าหนดไว้ 
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  2. การบริหารจัดการโครงการวิจัย การพัฒนากระบวนการสร้างอุปนิสัยผู้เรียนด้วย
แนวทางท่ีสอดคล้องกับการท างานของสมอง โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครู โร งเรียน
ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย   

มีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
 1) ผูอ้ านวยการ ได้รับข้อเสนอจากส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 

ให้เสนอโครงร่างการวิจัยเพ่ือพัฒนาอุปนิสัยนักเรียน และต่อยอดการจัดการ เรียนรู้ ด้วยแนวทางที่
สอดคล้องกับการท างานของสมอง (Brain Based-Learning)  

2) ประชุมผู้ เก่ียวข้อง ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพ ผู้ช่วยผู้อ านวยการระดับประถมศึกษา หัวหน้าแผนกปฐมวัย หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับ
ปฐมวัย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 และ 4-6 หัวหน้างานกิจการนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
และ 4-6 และหัวหน้าแผนกวัดผล ประเมินผล และวิจัยทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่วิจัยของแผนกฯ 
เพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกับแนวทางการเขียนโครงร่างการวิจัย  การแต่งต้ังกรรมการที่ปรึกษา
โครงการวิจัย และผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย 
 

3) แต่งต้ังกรรมการที่ปรึกษาโครงการ และกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยฯ  
         3.1) ที่ปรึกษาโครงการ ประกอบด้วย 

3.1.1)  ผศ.ดร. สมบัติ ตาปัญญา       ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา 
3.1.2) รศ.ดร. สมศักด์ิ ภู่วิภาดาวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางการศึกษา 

       3.1.3) ดร. สิริลักษณ์   เฟ่ืองกาญจน์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอุปนิสัย 
       3.1.4) ดร. สิรินันท์     ศรีวีระสกุล    ผู้เชี่ยวชาญด้านการเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดี
ให้กับผู้เรียน 
       3.2) ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย 
   3.2.1) นายเกรียง    ฐิติจ าเริญพร  ประธานโครงการวิจัยฯ 
   3.2.2) นายพันธุ์ศักด์ิ  ต้ังใจดี  รองประธานโครงการฯ 
  3.2.3) ดร. นิรันดร์  ต้ังธีระบัณฑิตกุล กรรมการ 
   3.2.4) ดร. สุรภี    วงศ์ไพบูลย์ กรรมการ 
  3.2.5) นางมลิวัลย์ ค าสุกใส กรรมการ 
  3.2.6) นางวลัยพร ยะอนันต์ กรรมการ 
  3.2.7) นางวัลลีย์  ครินชัย  กรรมการ 
   3.2.8) นางมาลี   จินดารัตน์ กรรมการ 
   3.2.9) นางสาวสุมิตรา  กันธิยะ   กรรมการ 
   3.2.10)นางสาวภูษณิศา  บุญเป็ง  กรรมการ 
  4) จัดท าโครงร่างการวิจัย เพ่ือเสนอต่อส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ
มหาชน) โดยแยกโครงการวิจัยเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกมุ่งพัฒนาอุปนิสัยนักเรียนในระดับปฐมวัย -
ประถมศึกษาปีที่ 6 และช่วงหลัง มุ่งพัฒนาอุปนิสัยนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
 5) ด าเนินงานตามโครงร่างการวิจัย  สรุปกิจกรรมหลัก เพ่ือให้โครงการวิจัยฯ นี้บรรลุผลตาม
เป้าหมายประกอบด้วย 
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      5.1) การก าหนดอุปนิสัยที่ ต้องการพัฒนาให้เกิดขึ้นกับนักเรียนได้ชัดเจน (มีตัวชี้วัดและ
พฤติกรรมบ่งชี้ ) และแต่ละอุปนิสัยต้องเกิดจากการปฏิบัติด้วยกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนเกิดการ
ตอบสนอง (ตามหลักการของการพัฒนาจิตพิสัย 5 ขั้นคือ การรับรู้ ตอบสนอง ยอมรับ เห็นคุณค่า 
และน าไปปฏิบัติจนเป็นนิสัย) และการพัฒนาอุปนิสัยนักเรียนตามแนวทางที่สอดคล้องกับการท างาน
ของสมอง (หลัก 7 ข้อ คือ BPLCDMR : สร้างสัมพันธ์ มีเป้าหมาย เรียนรู้ด้วยวิธีหลากหลาย ท้าท้าย  
กระท า สอดคล้องกับชีวิตจริง และท าซ้ า) 

   5.2) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ความรู้และแนวการปฏิบัติแก่ผู้ปกครองและครูใน
การพัฒนาอุปนิสัยของนักเรียน ทั้งนี้วิทยากรควรเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาอุปนิสัย 
(Behavior Expert) เข้าใจจิตใจมนุษย์ (นักจิตวิทยา) และเข้าใจหลักการท างานของสมอง (BBL) เป็น
อย่างดี มีการสนทนากลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) ให้แก่กันและกัน 
     5.3) ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าในการพัฒนาอุปนิสัย มีการทดสอบก่อนและหลัง
การจัดกิจกรรมพัฒนาอุปนิสัยนักเรียน และด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกว่านักเรียนมีอุปนิสัย
ตามที่พึงประสงค์ด้วยตนเอง โดยไม่มีการบังคับหรือขู่เข่น 
     5.4) ในทุกขั้นตอนและทุกกิจกรรม ควรมีการบันทึกลงในคู่มือและแบบบันทึกการพัฒนา
อุปนิสัยนักเรียนตามแนวทางที่สอดคล้องกับการท างานของสมองโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
และครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องทั้งหมด 
 6) เขียนรายงานการวิจัย โดยใช้ข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการด าเนินงานวิจัยฯ ต้ังแต่โครงร่างการ
วิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลและ
เอกสารที่เก่ียวข้องทั้งหมด การวิเคราะห์ข้อมูล และอ่ืน ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และจัดท า
รายงานตามหลักการเขียนรายงานวิจัย 
 
 3. การด าเนินงานเพ่ือส่ือสารติดตามการพัฒนาอุปนิสัยนักเรียนระหว่างโรงเรียนและบ้าน 
     เนื่องจากคณะกรรมการวิจัย ต้องการให้มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามการ
พัฒนาอุปนิสัยของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงได้ด าเนินการจัดท าวารสารรายปักษ์เพ่ือเป็น
สื่อกลางในการสื่อสารระหว่างโรงเรียนและบ้าน ทั้งนี้ในวารสารน าเสนอกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัด
ให้แก่นักเรียนแต่ละชั้น และเชิญชวนให้ผู้ปกครองได้จัดกิจกรรมที่บ้าน โดยใช้หลักการ BBL 7 ข้อ
ได้แก่   

1) สร้างความสัมพันธ์ (Build Relationship)  
2) รู้ความหมายและเป้าหมาย    (Search for Meaning and Purpose)   
3) เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย (Learn the ways to learn)        
4) สร้างความท้าทายตนเอง (Challenge Yourself)  
5) ลงมือท า (Do it)  
6) เชื่อมโยงการเรียนรู้กับชีวิตจริง (Make a Real World Connection) 
7) ฝึกฝนและท าซ้ า (Practice and Repeat)  
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ทั้งนี้ มีการเน้นย้ าการสร้างอุปนิสัย ในแต่ละสัปดาห์แตกต่างกันโดยสัปดาห์เดียวกันมุ่งให้
นักเรียนทุกระดับชั้นมีอุปนิสัยดังกล่าวร่วมกัน แต่ตลอดภาคเรียนนักเรียนต้องได้รับการพัฒนาทั้ง 16 
อุปนิสัย  ประกอบด้วย 
องค์ประกอบที่ 1 อุปนิสัยที่เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน (School Identities) 

ด้านที่ 1 ด้านอุปนิสัยพ้ืนฐาน (P.R.C. Character)  มี 4 อุปนิสัยได้แก่ 
   อุปนิสัยที่ 1 จงรักภักดีต่อแผ่นดิน (Loyal Subjects)  

อุปนิสัยที่ 2 เป็นพลเมืองดี (Good Citizen)  
   อุปนิสัยที ่3 ท างานเก่ง  (Skilled Workers)  
   อุปนิสัยที่ 4  เป็นคนที่มีคุณธรรม (Upright Men)  
องค์ประกอบที่ 2 อุปนิสัยที่จ าเป็นเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี (Necessary Character) 
 ด้านที่ 2 ด้านความส าเร็จ (Success) มี 4 อุปนิสัยได้แก่ 
      อุปนิสัยที่ 5 คิดก่อนท า (Thinking First)  
           อุปนิสัยที่ 6 ต้ังเป้าหมาย (Setting Goals)  
           อุปนิสัยที่ 7 ก ากับตนเอง (self-Regulation)  
           อุปนิสัยที่ 8 จัดการเวลาของตนเอง (Time Management)  

ด้านที่ 3 ด้านตนเอง (Myself) มี 4 อุปนิสัยได้แก่ 
  อุปนิสัยที่ 9 ตรงต่อเวลา (Being on Time)  
           อุปนิสัยที่ 10 มีระเบียบวินัย/ท าตามกฎ (Disciplinary/Playing by the  Rules)  
           อุปนิสัยที่ 11 เชื่อม่ันในตนเอง (Self-Confidence)  
           อุปนิสัยที่ 12 ยอมรับในตนเอง (Accepting Myself)  

ด้านที่ 4 ด้านสังคม (Social) มี 4 อุปนิสัยได้แก่ 
  อุปนิสัยที่ 13 ปรับตัวได้ (Resilience)  
           อุปนิสัยที่ 14 มีภาวะผู้น า/ผู้ตาม (Leadership / followership)             
           อุปนิสัยที่ 15 ใฝ่เรียนรู้ (Seeking Knowledge)  
           อุปนิสัยที่ 16 รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (Self and Social Responsibility)  
                      
 
 
 
 



บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
  การวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการสร้างอุปนิสัยผู้ เรียนด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับ        
การท างานของสมอง โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
วัตถุประสงค์ของการวิจัยมี  3 ข้อ คือ 1) เพ่ือพัฒนากระบวนการสร้างอุปนิสัยนักเรียนด้วยแนวทาง 
ที่สอดคล้องกับการท างานของสมองโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครู  2 ) เพ่ือศึกษาการ        
มีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครูในการสร้างอุปนิสัยนักเรียนด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับการท างาน
ของสมอง และ 3) เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรที่ส่งผลต่อการสร้างอุปนิสัยนักเรียนด้วย
แนวทา ง  ที่ ส อดคล้ อง กับกา รท า งา นของสมอง  ผู้ วิ จั ย ใช้ รู ปแบ บกา รวิ จั ย และพัฒ น า                       
(R & D : Research and Development)  ประชากร ประกอบด้วย ผู้ปกครอง นักเรียน และครู 
กลุ่มตัวอย่าง ในระยะแรก  ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้ปกครองที่
สนใจ กลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนการสร้างคู่มือพัฒนาอุปนิสัยฯ ประกอบด้วยครูและบุคลากรจ านวน 24 
คน ผู้ปกครองและนักเรียนกลุ่มละ 75 คน กลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนการทดลองใช้ คู่มือพัฒนาอุปนิสัยฯ 
ประกอบด้วยครูและบุคลากรจ านวน 90 คน ผู้ปกครองและนักเรียนกลุ่มละ 360 คน และในระยะ
ขยายผลใช้ประชากรทั้งหมดทั้งในระดับปฐมวัย และประถมศึกษา ประกอบด้วยครูและบุคลากร
จ าน วน 90 คน ผู้ปกครองและนั กเรียนกลุ่มละ 3,285 คน   เครื่ องมือที่ใช้ ในกา รวิจัย ครั้งนี้
ประกอบด้วย แบบส ารวจอุปนิ สัย แบบส อบถามการพัฒนาอุปนิสัย  แบบประเมิน อุปนิสั ย                     
แบบสัมภาษณ์การสร้างอุปนิสัย และการสนทนากลุ่ม  การวิเคราะห์ข้อมูลถ้าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณใช้
สถิติร้อยละ คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ถ้าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา แยกแยะกลุ่ม แจกแจงความถี่ และบรรยายตามสภาพที่ปรากฏ  
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย มีดังต่อไปนี้  
  5.1.1 ผลการพัฒนากระบวนการสร้างอุปนิ สัยนั กเรี ยนด้วยแนวทางที่ ส อดคล้องกับ                
การท างานของสมอง โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครู มีขั้นตอนดังนี้ 

1. ขั้นศึกษาทฤษฎีและหลักการท างานของสมองเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาอุปนิสัย 
      จากการศึกษาเอกสารและทฤษฎีการท างานของสมอง พบว่า  นักวิชาการผู้ เชี่ยวชาญ         
ด้านสมองได้อธิบ ายการท างานของสมอง และสอดคล้องกัน  โดยเฉพาะของ เคนแอนเคน                  
(Caine and Caine,1991) และ อีริค เจนเซน (Eric Jensen, 2000) พบว่า หลักการพัฒนาอุปนิสัย           
ที่ ส อด คล้ อ ง กับ กา ร ท า งา น ข องสม อง มี  7 ข้ อ  ป ระกอ บ ด้ วย  1) ส ร้ า งคว า มสั มพั น ธ์                             
(Build Relationship) 2) รู้ คว า มหมา ยและเป้ า หมา ย  (Search for Meaning and Purpose)                
3) เรียนรู้ ด้ วยวิธีการที่หลากหลาย (Learn the ways to learn) 4) สร้างความท้ าทายตน เอง 
(Challenge Yourself) 5) ลงมือท า (Do it)  6) เชื่อมโยงการเรียนรู้ กับชีวิตจริง (Make a Real 
World Connection) และ 7) ฝึกฝนและท าซ้ า (Practice and Repeat) 
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2. ขั้น ศึกษาอุปนิ สัยที่ จ า เป็ น ในกา รพัฒ นาส าหรั บนั กเรี ยน ในสั งคมปั จจุ บั น และอนา คต  
       ในขั้นตอนนี้ทางคณะผู้วิจัย ได้ท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้องทั้งในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ  พบว่า อุปนิสัยที่ จ าเป็นส าหรับนักเรียนจ าแนกออกเป็น 2 องค์ประกอบ         
4 ด้านๆละ 4 อุปนิสัย รวมเป็น 16 อุปนิสัย ดังนี้ 
      องค์ประกอบที่ 1 อุปนิสัยที่เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
        1) ด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียน (P.R.C. Character) ประกอบด้วย 4 อุปนิสัยคือ อุปนิสัย
ที่ 1 จงรักภักดีต่อแผ่นดิน (Loyal Subjects) อุปนิสัยที่ 2 เป็นพลเมืองดี (Good Citizen) หมายถึง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ รักสามัคคี มีจิตสาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนร่วม อุปนิสัยที่ 3 
ท างานเก่ง  (Skilled Workers) และอุปนิสัยที่ 4 เป็นคนที่มีคุณธรรม(Upright Men) หมายถึง ยึดม่ัน
ในความถูกต้องเที่ยงธรรม 
      องค์ประกอบที่ 2 อุปนิสัยที่จ าเป็นเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี (Necessary Character) 
       2) ด้านความส าเร็จ (Success) ประกอบด้วย 4 อุปนิสัยคือ อุปนิสัยที่ 5 คิดก่อนท า 
(Thinking First)  อุปนิ สัยที่ 6 ต้ังเป้าหมาย (Setting Goals)  อุปนิ สัยที่ 7 ก ากับตนเอง (self-
Regulation) และอุปนิสัยที่ 8 จัดการเวลาของตนเอง (Time Management)  
       3) ด้านตนเอง (Myself) ประกอบด้วย 4 อุปนิสัยคือ อุปนิสัยที่ 9 ตรงต่อเวลา (Being 
on Time) อุปนิสัยที่ 10 มีระเบียบวินัย/ท าตามกฎ (Disciplinary/Playing by the Rules) อุปนิสัย
ที ่11 เชื่อม่ันในตนเอง (Self-Confidence) และอุปนิสัยที่ 12 ยอมรับในตนเอง (Accepting Myself)  
       4) ด้ า นสั งคม (Social) ประกอบ ด้วย  4 อุปนิ สั ย คือ  อุปนิ สัยที่  13 ปรับ ตัวไ ด้ 
(Resilience)  อุปนิ สัยที่  14 มีภาวะผู้ น า/ผู้ต าม (Leadership / followership)  อุปนิ สัยที่  15       
ใฝ่เรียนรู้  (Seeking Knowledge) และอุปนิสัยที่  16 รับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม (Self and 
Social Responsibility)  
 3. ขั้นส ารวจอุปนิสัยของนักเรียนและความคาดหวังของผู้ปกครองต่ออุปนิสัยแต่ละด้าน  
               ในขั้นตอนนี้คณะผู้วิจัย ได้จัดท าแบบส ารวจ ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่ออุปนิสัยที่
สอดคล้องกับการท างานของสมอง โดยจ าแนกตามระดับการศึกษาของนักเรียน ออกเป็น 3 ระดับ 
ดังนี้ 
       ระดับปฐมวัย ผลการศึกษาอุปนิสัยนักเรียนและความคาดหวังของผู้ปกครองต่อแต่ละ
อุปนิสัย ในระดับชั้น อนุบาลปีที่  3 จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 56 คน พบว่าประเด็นที่ผู้ปกครองเห็นว่า
สภ า พ ค วา มเป็ น จ ริ งขอ ง อุ ป นิ สั ย ที่ มี มา กที่ สุ ด คือ  ด้ า น มีร ะเบี ย บ วิ นั ย / ท า ต า ม ก ฎ 
(Disciplinary/Playing by the Rules) โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 3.96 และอุปนิสัยที่ควรให้มีการ
พัฒนามากที่สุด คือ ใฝ่เรียนรู้ (Seeking Knowledge) โดยมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ 3.32  รองลงมาคือ 
ด้านคิดก่อนท า (Thinking First)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37  
ส าหรับประเด็นที่ผู้ปกครองมีความคาดหวังต่ออุปนิสัยมากที่สุดคือ ด้านเชื่อม่ันในตนเอง ( Self-
Confidence) โดยมี ค่าเฉลี่ยมากที่สุ ดคือ 4.78 รองลงมาคือ  ด้าน มีระเบีย บวินัย /ท าตา มกฎ 
(Disciplinary/Playing by the Rules)  มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ  4.67 ด้ า น มี ภ า วะผู้ น า / ผู้ ต า ม
(Leadership/ followership) มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ  4.66 ด้ า นจั ดกา ร เวลา ขอ งตน เอง  ( Time 
Management) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ด้านตรงต่อเวลา (Being on Time) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 
และด้าน มีความเพียร  (Persistence) ด้า น ก ากับตน เอง (self-Regulation) มีค่า เฉลี่ย เท่ ากัน       
เป็น 4.60 (s.d. = 0.63) ตามล าดับ 
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       ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ผลการศึกษาอุปนิ สัยนั กเรียนและความคาดหวังของ
ผู้ปกครองต่อแต่ละอุปนิสัย ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3 จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 116 คน 
พบว่าประเด็นที่ผู้ปกครองเห็นว่าสภาพความเป็นจริงของอุปนิสัยที่มีมากที่สุดคือ ด้านมีระเบียบวินัย/
ท าตามกฎ (Disciplinary/Playing by the Rules) โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.07 และอุปนิสัยที่
ควรให้มีการพัฒนามากที่สุด คือ จัดการเวลาของตนเอง (Time Management) โดยมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด
คือ 3.56  รองลงมาคือ ด้านคิดก่อนท า (Thinking First)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 ด้านตรงต่อเวลา 
(Being on Time) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 ด้านใฝ่เรียนรู้  (Seeking Knowledge) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.60 ด้า น ต้ัง เป้ า หมา ย  (Setting Goal) มีค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ  3.64  ด้ านจั ดล า ดับความส า คัญ 
(Prioritization) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 (s.d. = 0.85) ด้านปรับตัวได้ (Resilience) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.66 (s.d. = 0.75) ด้านก ากับตนเอง (self-Regulation) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 และด้านมีความ
เพียร (Persistence) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ส าหรับประเด็นที่ผู้ปกครองมีความคาดหวังต่ออุปนิสัย
มากที่สุดคือ ด้านเชื่อม่ันในตนเอง (Self-Confidence) โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.70 รองลงมาคือ 
ด้านมีระเบียบวินัย/ท าตามกฎ (Disciplinary/Playing by the Rules)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ด้านมี
ภา วะ ผู้ น า / ผู้ ต า ม(Leadership/ followership) แ ละด้า นจั ดก า ร เวลา ของต น เอง  ( Time 
Management) มี ค่าเฉลี่ยเท่ ากันคือ 4.57 (s.d. = 0.60)   ด้านตรงต่อเวลา (Being on Time)        
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 (s.d. = 0.64) ด้านมีความเพียร (Persistence) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 (s.d. = 
0.67) ด้านยอมรับในตนเอง (Accepting Myself) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 (s.d. = 0.70) ตามล าดับ 
       ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ผลการศึกษาอุปนิ สัยนั กเรียนและความคาดหวังของ
ผู้ปกครองต่อแต่ละอุปนิสัย ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 140 คน 
พบว่าประเด็นที่ผู้ปกครองเห็นว่าสภาพความเป็นจริงของอุปนิสัยที่มีมากที่สุดคือ ด้านมีระเบียบวินัย/
ท าตามกฎ (Disciplinary/Playing by the Rules) โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.11 และอุปนิสัยที่
ควรให้มีการพัฒนามากที่สุด คือ จัดการเวลาของตนเอง (Time Management) โดยมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด
คือ 3.62 รองลงมาคือ ด้านใฝ่เรียนรู้  (Seeking Knowledge) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 (s.d. = 0.65)  
ด้านคิดก่อนท า (Thinking First) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 (s.d. = 0.58) ด้านเชื่อม่ันในตนเอง (Self-
Confidence) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 (s.d. = 0.80) ด้านจัดล าดับความส าคัญ (Prioritization) มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 (s.d. = 0.74) ด้านปรับตัวได้ (Resilience) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 และด้าน
ก ากับตนเอง (self-Regulation) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82  ส าหรับประเด็นที่ ผู้ปกครองมีควา ม
คาดหวังต่ออุปนิสัยมากที่สุดคือ ตรงต่อเวลา (Being on Time)โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.66 
รองลงมาคือ ด้านมีระเบียบวินั ย/ท าตามกฎ (Disciplinary/Playing by the Rules)  มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.65 ด้านจัดการเวลาของตนเอง (Time Management) มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.61 ด้าน       
มี ภ า ว ะผู้ น า / ผู้ ต า ม ( Leadership/ followership) มี ค่ า เฉ ลี่ ย เท่ า กั บ  4.60 (s.d. = 0.50)                
ด้านต้ังเป้าหมาย (Setting Goal) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 (s.d. = 0.54) ตามล าดับ 
 4. ขั้นสร้างคู่มือการพัฒนาอุปนิสัยนักเรียนและทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
      1) ติดต่อผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษางานวิจัย  
      2) ประชุมผู้ปกครองและครูกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ความรู้ในการพัฒนาอุปนิสัยจาก
ผู้เชี่ยวชาญ และสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือสร้างกิจกรรมในการพัฒนาอุปนิสัยทั้งทีบ่้านและที่
โรงเรียน  
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      3) สร้างคู่มือส าหรับผู้ปกครองและครูในการพัฒนาอุปนิสัยนักเรียน (ครั้งที่ 1)  โดยเน้น
การใช้วินัยเชิงบวก และพัฒนาการของนักเรียนในแต่ละวัย 
      4) เผยแพร่คู่มือส าหรับผู้ปกครองและครูในการพัฒนาอุปนิสัยนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 
3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
      5) ให้ครูผู้สอนออกแบบกิจกรรมพัฒนาอุปนิสัยนักเรียนทั้งในแผนจัดการเรียนรู้ และ
กิจกรรมในโรงเรียน และจัดท าคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาอุปนิสัย โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา  
ปฐมวัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และ ประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ครั้งที่ 2) 
      6) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดท าคู่มือกิจกรรมพัฒนาอุปนิสัยผู้ เรียน  โดยเชิญ
ผู้ เชี่ย วชาญทางด้านสมองมาให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาอุปนิสัยนั กเรียนในแต่ละวั ย           
แก่ครูผู้สอนในระดับชั้นอนุบาล 3 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
    7) สร้างคู่มือและแบบบันทึกการพัฒนาอุปนิสัยนักเรียนตามแนวทางที่สอดคล้องกับการ
ท างานของสมองโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (ครั้งที่ 3) 
และประชุมผู้ปกครองกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือทดลองใช้คู่มือฯ ที่พัฒนาขึ้นมา      
     8) ประชุมผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมายที่ทดลองใช้คู่มือและแบบบันทึกการพัฒนาอุปนิสัยฯ 
เพ่ือส่งคืนคู่มือและแบบบันทึกผลการพัฒนาอุปนิสัยฯ   พร้อมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ระหว่าง
ผู้ปกครองด้วยกัน เพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการพัฒนาแต่ละอุปนิสัย 
       ผลการประเมินนักเรียนในแต่ละอุปนิสัย ของผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมายจ านวน 88 คน 
หลังการทดลองใช้คู่มือและแบบบันทึกการพัฒนาอุปนิสัยฯ โดยใช้เวลาทดลองประมาณ  1 เดือน  
พบว่าในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับคุณภาพผ่านต่อการประเมินอุปนิสัย
นักเรียนด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับการท างานของสมองโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองแ ละครู
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.37 คิดเป็นร้อยละ 59.25 โดยมีความ คิดเห็นใน
ระดับคุณภาพดี 2 อุปนิสัย คือภาพรวมด้านเป็นพลเมืองดี (Good Citizens) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.59 
คิดเป็นร้อยละ 64.75  และภาพรวมด้านเป็นคนดีมีคุณธรรม (Upright Men) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.55 
คิดเป็นร้อยละ 63.75 และมีความคิดเห็นในระดับคุณภาพผ่านทั้งหมด   14 อุปนิสัย  คือ ภาพรวม
ด้านมีระเบียบวินัย/ท าตามกฏ (Disciplinary/Playing by the rules) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 คิดเป็น
ร้อยละ 62.5 ภาพรวมด้านท างานเก่ง (Skilled - Workers) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.49 คิดเป็นร้อยละ 
62.25 ภาพรวมด้านตรงต่อเวลา (Being on Time) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.44  คิดเป็นร้อยละ 60.5 
ภาพรวมด้านจงรักภักดีต่อแผ่นดิน (Loyal Subjects) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.38 คิดเป็นร้อยละ 59.5 
ภาพรวมด้านก ากับตนเเอง  (Self - Regulation) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.35 คิดเป็นร้อยละ 58.75 
ภาพรวมด้านเชื่อม่ันในตนเอง (Self – Confidence) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.33 คิดเป็นร้อยละ 58.25 
ภาพรวมด้านใฝ่เรียนรู้ (Seeking Knowledge) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.32 คิดเป็นร้อยละ 58 ภาพรวม
ด้านรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (Self and Social Responsibility), ภาพรวมด้านมีภาวะผู้น า/ผู้
ตาม(Leadership/Fellowship)  ภาพรวมด้านยอมรับในตนเอง (Accepting Myself) มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 2.27 คิดเป็นร้อยละ 56.75 ภาพรวมด้านคิดก่อนท า (Thinking First) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.21 
คิดเป็นร้อยละ 55.25 ภาพรวมด้านปรับตัวได้ (Resilience) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.19 คิดเป็นร้อยละ 
54.75 ภาพรวมด้านต้ังเป้าหมาย (Setting Goals) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.17 คิดเป็นร้อยละ 54.25 และ
ภาพรวมด้านการจัดการเวลาของตนเอง (Time Management) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.15 คิดเป็นร้อย
ละ 53.75 ตามล าดับ 
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     9) ปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติม คู่มือและแบบบันทึกการพัฒนาอุปนิสัยนักเรียนตามแนวทางที่
สอดคล้องกับการท างานของสมองโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์
วิทยาลัย ให้เป็นฉบับสมบูรณ์(ครั้งที่ 4) โดยการเพ่ิมเทคนิคการจ าหลักการท างานของสมอง 7 ข้อ 
โดยใช้อักษะย่อของค าส าคัญ การเพ่ิมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของการประชุมกลุ่มย่อยของ
ผู้ปกครองที่ช่วยกันสรุปแนวทางปฏิบัติที่ ดีเพ่ือให้นักเรียนเกิดอุปนิสัยดังกล่าว ตลอดจนการเพ่ิมแบบ
ประเมินแต่ละอุปนิสัย โดยแยกประเมินเป็นก่อนและหลังการพัฒนาอุปนิสัย เพ่ือให้ผู้ประเมินทราบว่า 
นักเรียนมีความก้าวหน้าในการประเมินแต่ละอุปนิสัยเพียงใด 
 
 5. ขั้นเผยแพร่และประชุมชี้แจงการใช้คู่มือและแบบบันทึกการพัฒนาอุปนิสัยนักเรียนฯ  
              ทางคณะผู้วิจัยได้เผยแพร่และประชุมชี้แจงการใช้คู่มือและแบบบันทึกการพัฒนาอุปนิสัย
นักเรียนตามแนวทางที่สอดคลอ้งกับการท างานของสมองโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครู
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยฉบับสมบูรณ์ ให้แก่ผู้ปกครองและครูทุกคนในระดับชั้น อนุบาล
ศึกษาปีที่ 3 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวน 3,550 เล่ม 

5.1.2 ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครูในการสร้างอุปนิสัยนักเรียน ด้วย
แนวทางที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง 
 การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครูในการสร้างอุปนิสัยนักเรียนด้วยแนวทางที่
สอดคล้องกับการท างานของสมอง คณะผู้วิจัย มุ่งให้ความรู้ และประสานงานการท ากิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างผู้ปกครองและครูในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาอุปนิสัยนักเรียนด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับ
การท างานของสมอง การศึกษาการส่วนร่วมของผู้ปกครองและครู ตามล าดับเหตุการณ์ มีดังนี้ 
 1) การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เรื่อง แนวทางการพัฒนาอุปนิสัยนักเรียน  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3 ด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง วันที่ 23 มกราคม 
2559    ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอ านวยการ 1 | Grace Hall  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
กลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้ปกครองจ านวน 11 คน ครูจ านวน ครู 5 คน รวมเป็น 16 คน  ผลการศึกษา
ความพึงพอใจในการสนทนากลุ่มของผู้ปกครองและครู พบว่ารายการที่ผู้ เข้าร่วมการประชุมพึงพอใจ
มากที่สุดคือ การจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในครั้งนี้ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ครูมีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และมีแนวคิดร่วมมือกันมากขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.94  
รองลงมาคือ ความเหมาะสมของการน าเสนอประเด็น /เนื้อหาของการประชุมสนทนากลุ่ม ( Focus 
Group) ในครั้งนี้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88   การจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group)  ในครั้งนี้ท า
ให้ได้แนวทางในการพัฒนาอุปนิสัยเรียนเบื้องต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 (s.d. = 0.40) และการจัด
ประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในครั้งนี้ได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาอุปนิ สัย
นักเรียน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 (s.d. = 0.54) ตามล าดับ รายการที่ควรให้มีการพัฒนามากที่สุด คือ 
ความเหมาะสมของวัน  เวลา และระยะเวลาในการจัดกิจกรรมโดยมีค่าเฉลี่ยต่ าที่ สุ ดคือ 4.50  
รองลงมาคือ ความเหมาะสมของสถานที่จัดและสื่อ อุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56  โดย มีควา ม
พึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมการประชุมต่อการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group)  ในครั้งนี้ อยู่ใน
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 
 2) การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เรื่อง แนวทางการพัฒนาอุปนิสัยนักเรียน ระดับ
ปฐมวัย (ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3) ด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง  เม่ือวันที่ 30 
มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอ านวยการ 1 | Grace Hall  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์
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วิทยาลัย  กลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้ปกครองจ านวน 10 คน ครูจ านวน ครู 5 คน รวมเป็น 15 คน        
ผลการศึกษาความพึงพอใจในการสนทนากลุ่มของผู้ปกครองและครู พบว่ารายการที่ผู้เข้าร่วมการ
ประชุมพึงพอใจมากที่สุด คือ การจั ดประชุมสนทนากลุ่ ม (Focus Group) ในครั้งนี้ส่ งเสริ มให้
ผู้ปกครอง ครูมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และมีแนวคิดร่วมมือกันมากขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ 4.87  รองลงมาคือ การจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในครั้งนี้ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาอุปนิสัยนักเรียนและ ความเหมาะสมของการน าเสนอประเด็น/เนื้อหาของ
การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในครั้งนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.80 ตามล าดับ รายการที่
ควรให้มีการพัฒนามากที่สุด คือ ความเหมาะสมของวัน เวลา และระยะเวลาในการจัดกิจกรรม โดยมี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ 4.57  รองลงมาคือ การจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group)  ในครั้งนี้ท าให้ได้
แนวทางในการพัฒนาอุปนิสัยเรียนเบื้องต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 และความเหมาะสมของสถานที่จัด
และสื่อ อุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ตามล าดับ โดยมีความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมการ
ประชุมต่อการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group)  ในครั้งนี้  อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด    
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 
  3) การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เรื่อง แนวทางการพัฒนาอุปนิสัยนักเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 ด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง  เม่ือวันที่ 13 
กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอ านวยการ 1 | Grace Hall  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์
วิทยาลั ย  กลุ่มเป้าหมาย เป็ น ผู้ปกครองจ านวน  1 5 คน ครูจ านวน  8 คน  รวมเป็น  23 คน            
ผลการศึกษาความพึงพอใจในการสนทนากลุ่มของผู้ปกครองและครู พบว่ารายการที่ผู้ เข้าร่วม      
การประชุมพึงพอใจมากที่ สุดคือ การจัดประชุมสนทนากลุ่ ม (Focus Group) ในครั้งนี้ส่งเสริม        
ให้ผู้ปกครอง ครูมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และมีแนวคิดร่วมมือกันมากขึ้น และความ
เหมาะสมของการน าเสนอประเด็น / เนื้อหาของการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในครั้งนี้ 
โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากัน คือ 4.78 รองลงมาคือ ความเหมาะสมของสถานที่จัดและสื่อ อุปกรณ์ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 ตามล าดับ รายการที่ควรให้มีการพัฒนามากที่สุด คือ ความเหมาะสมของวัน 
เวลา และระยะเวลาในการจัดกิจกรรมโดยมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ 4.57  รองลงมาคือ การจัดประชุม
สนทนากลุ่ม (Focus Group) ในครั้งนี้ได้รับความรู้  ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาอุปนิสัยนักเรียน       
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 และการจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group)  ในครั้งนี้ท าให้ได้แนวทางใน
การพัฒนาอุปนิสัยเรียนเบื้องต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 ตามล าดับ โดยมีความพึงพอใจโดยรวม     
ของผู้เข้าร่วมการประชุมต่อการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group)  ในครั้งนี้ อยู่ในระดับความพึง
พอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 
 4) การจัดอบรม เรื่อง “การสร้างอุปนิสัยผู้เรียนด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับการท างานของ
สมอง” ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เพ่ือให้ความรู้แก่ครูและ
ผู้ปกครองในการพัฒนาอุปนิสัยผู้เรียน  ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรมฯ พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดต่อการจัดอบรม เรื่อง “การสร้างอุปนิสัย
ผู้เรียนด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง โดยในประเด็นวิทยากรเป็นผู้ มีความรู้
ความสามารถ  คิดเป็นร้อยละ 94.6 รองลงมาได้แก่ หัวข้อการอบรมฯ ในครั้งนี้  มีความน่าสนใจ    
คิดเป็นร้อยละ 92 วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี คิดเป็นร้อยละ 
91 การอบรมครั้งนี้ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนในการหาแนวทางการ
สร้างอุปนิสัยผู้เรียนด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง คิดเป็นร้อยละ 89.6 เนื้อหาใน
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การอบรมครั้งนี้ เหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง คิดเป็ น         
ร้อยละ 89 ผู้ เข้าร่วมอบรมฯ สามารถน าความรู้ และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง คิดเป็น
ร้อยละ 88.8 ความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดอบรมฯ ในครั้งนี้  คิดเป็นร้อยละ 88.6 การอบรมในครั้ง
นี้ท าให้ทราบถึงการสร้างอุปนิสัยผู้เรียนด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง คิดเป็นร้อย
ละ 88.2 ความเหมาะสมของสถานที่จัดและสื่อ อุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 87.8 และความเหมาะสมของ
วัน เวลา และระยะเวลาในการจัดการอบรม คิดเป็นร้อยละ 84.2 ตามล าดับ 
 5) การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดท าคู่มือกิจกรรมพัฒนาอุปนิสัยผู้เรียนระหว่าง
ผู้ปกครองและครู”  ในวันเสาร์ที่  28 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส   
กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยผู้ปกครอง และครูระดับชั้น ปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ผลการศึกษา
ความคิดเห็นต่อการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ พบว่าผู้เข้าร่วมการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง    
“การจัดท าคู่มือกิจกรรมพัฒนาอุปนิสัยผู้เรียนระหว่างผู้ปกครองและครู” ในครั้งนี้ มีความคิดเห็น   
ในระดับมากถึงมากที่ สุด โดยในประเด็นการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ท าให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
ผู้ปกครองและครูในการสร้างกิจกรรมพัฒนาอุปนิสัยผู้ เรียนด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับการท างาน
ของสมอง คิดเป็นร้อยละ 92.4 รองลงมาได้แก่ การสัมมนาฯ ในครั้งนี้ท าให้ผู้ปกครองและครูเห็น
ความส าคัญของการสร้างอุปนิสัยผู้เรียนด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง คิดเป็นร้อย
ละ 92.2 วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ, การสัมมนาฯ ในครั้งนี้ท าให้ทราบถึงแนวทางการสร้าง
คู่มือกิจกรรมพัฒนาอุปนิสัยผู้เรียนระหว่างผู้ปกครองและครู  ด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับการท างาน
ของสมอง  คิดเป็นร้อยละ 91.6 ผู้ เข้าร่วมการสัมมนาฯ สามารถน าความรู้  และประสบการณ์ที่มีอยู่
มาเสนอแนะเพ่ือสร้างกิจกรรมพัฒนาอุปนิสัยฯ ในการสัมมนาฯ ครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 91.4 หัวข้อการ
สัมมนาฯ  ในครั้งนี้  มีความน่าสนใจ คิดเป็นร้อยละ 91.2 วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้  และ
ประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี คิดเป็นร้อยละ 87.6 ความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดอบรมสัมมนาฯ     
ในครั้งนี้  คิดเป็นร้อยละ 88  ความเหมาะสมของสถานที่จัดและสื่อ อุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 87.4 และ
ความเหมาะสมของวัน เวลา และระยะเวลาในการจัดการสัมมนาฯ คิดเป็นร้อยละ 78.4 ตามล าดับ 
 6) การจัดประชุมการใช้คู่มือฯ การด าเนินการวิจัย และการเก็บข้อมูลของการวิจัยเรื่อง การ
พัฒนากระบวนการสร้างอุปนิสัยผู้ เรียนด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง โดยการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองและครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560   
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  กลุ่มตัวอย่าง 
ประกอบด้วยผู้ปกครองจ านวน 144 คน และครูผู้สอนจ านวน 36 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 180 คน  
จากทุกระดับชั้น ต้ังแต่ปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเข้า
ประชุมฯ พบว่าผู้ เข้าประชุมความพึงพอใจต่อการจัดประชุมฯ ในครั้งนี้ ในระดับมากถึงมากที่สุด โดย
มีความพึงพอใจต่อประเด็นหัวข้อการประชุมฯ ในครั้งนี้ มีความน่าสนใจ มากที่สุด คิดเป็นร้อยล ะ 
95.2 รองลงมาได้แก่ การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 94.4 ผู้ปกครองและ
ครูสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการจัดประชุมฯ ในครั้งนี้ไปปรับใช้ได้กับบุตรหลาน , 
นักเรียนของท่านได้อย่างแท้จริง, การจัดประชุมฯ ในครั้งนี้ ผู้ปกครองและครูได้รับความรู้ ความเข้าใจ 
และแนวทางการพัฒนากระบวนการสร้างอุปนิสัยผู้ เรียนที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง         
คิดเป็นร้อยละ 92.8 การบรรยาย เรื่อง หลักคิดและหลักการพัฒนาอุปนิสัยนักเรียนที่สอดคล้องกับ
การท างานของสมองโดย อ.เกรียง ฐิติจ าเริญพร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คิด
เป็นร้อยละ 92.6 การบรรยาย เรื่อง การด าเนินการวิจัย การเก็บข้อมูล และขั้นตอนการเก็บข้อมูล 
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โดย ดร.นิรันดร์ ต้ังธีระบัณฑิตกุล หัวหน้าแผนกวัดผล ประเมินผล และวิจัยทางการศึกษา คิดเป็นร้อย
ละ 91.6 ความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดการประชุมฯ ในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 91.4 ความพร้อมของ
สื่อ อุปกรณ์ มีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 89.4 วัน และระยะเวลาในการจัดประชุมฯ ครั้งนี้ มี
ความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 89.2 และอาหารกลางวัน และอาหารว่าง มีความเหมาะสม เพียงพอ 
คิดเป็นร้อยละ 88.2 ตามล าดับ 
 7) การจัดประชุมเพ่ือสรุปผลการใช้ คู่มือฯ พัฒนาอุปนิสัยตามโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
กระบวนการสร้างอุปนิสัยผู้เรียนด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง โดยการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองและครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในวันเสาร์ที่  23 กันยายน 2560 ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  กลุ่มเป้าหมายคือ
ผู้ปกครองที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้ คู่มือฯ จ านวน 97 คน และตัวแทนครูที่เป็นหัวหน้า
ระดับชั้นหรือหัวหน้างานจ านวน 7 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 104 คน ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมประชุมฯ พบว่าผู้ เข้าประชุมมีความพึงพอใจต่อการจัดประชุมฯ ในครั้งนี้  ในระดับมากถึงมาก
ที่สุด  โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อการลงทะเบียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 94.4 
รองลงมาได้แก่ การประชุมในครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปกครองในการพัฒนาอุปนิสย
แต่ละด้าน คิดเป็นร้อยละ 94 การประชุมในครั้งนี้ได้แนวทางในการพัฒนาคู่มือพัฒนาอุปนิสัยฯ ที่
ชัดเจนมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 93.8 ความเหมาะสมของสถานที่จัดและสื่อ อุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 
92.6 ความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดประชุมในครั้งนี้  คิดเป็นร้อยละ 91.4 อา หารกลางวัน และ
อาหารว่าง  มีความเหมาะสม เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 90 รูปแบบการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอน
อย่างเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 89.8 และความเหมาะสมของวัน เวลา และระยะเวลาในการจัดอบรม 
คิดเป็นร้อยละ 86.6 ตามล าดับ 

 
  5.1.3 ผลการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรที่ส่งผลต่อการสร้างอุปนิสั ยนักเรียนด้วย
แนวทางที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง 
        ทางโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยได้พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรที่ส่งผลต่อการ
สร้างอุปนิสัยนักเรียนด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง โดยใช้หลากหลายวิธี ต้ังแต่
การปรับโครงสร้างการบริหาร การบริหารงานระดับชั้นเรียน การจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนทั้ง
กิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ในวิชาแนวแนะโดยเพ่ิมกิจกรรมการ
พัฒนาอุปนิสัย  กิจกรรมหน้าเสาธงทุกเช้าก่อนเข้าเรียนในแต่ละวัน กิจกรรมการสร้างผู้น าในแต่ละ
ระดับชั้น การเข้าโบสถ์ทุกเช้าเพ่ือกล่อมเกลาจิตใจนักเรียนด้วยคริสตจริยธรรม(Chapel) การอบรมสั่ง
สอน โดยยกตัวอย่ างกา รปฏิ บั ติที่ ดี ในคาบ เรียน วิช า จริ ยธรรม (Ethics) ตลอดจน เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาอุปนิสัยที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดในการ
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรฯ มีดังนี้ 
 1. โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรที่ส่งผลต่อการสร้างอุปนิสัยนักเรียนฯ 
       โรงเรียนได้ปรับโครงสร้างการบริหารทั้งในแนวด่ิง(จากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบน) เพ่ือ
เชื่อมโยงการท างานระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ และในแนวนอน เพ่ือเชื่อมโยงการท างาน
ประสานการท างานในระดับเดียวกัน  ในส่วนกลางมีฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน ฝ่าย
วิช าการและประกันคุณภาพ ฝ่ายศาสนกิจ จัดกิจกรรมพัฒนาอุปนิ สัยนักเรียน เช่น การเข้ า
โบสถ์(Chapel) ทุกสัปดาห์ของนักเรียนทุกชั้น การอบรมคุณธรรม จริยธรรม และอุปนิสัยที่พึ ง
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ประสงค์ให้นักเรียนทุกชั้นในคาบเรียนวิชาจริยธรรม(Ethics)  จัดกิจกรรมวันพ่อ-วันแม่ และกิจกรรม
ต่างๆ เพ่ือให้แต่ละระดับการศึกษา น าไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน   ในระดับการศึกษา มีผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ หัวหน้างานกิจการนักเรียน หัวหน้างานวิชาการและประกันคุณภาพ  ผู้ประสานงาน
ระดับชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานปกครอง ครูประจ าชั้น และครูผู้สอน รับผิดชอบใน
การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมในหลักสูตร และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือการพัฒนาอุปนิสัย
นักเรียนให้เป็นตามเป้าหมายที่โรงเรียนได้ก าหนดไว้ 
  2. การบริหารจัดการโครงการวิจัย การพัฒนากระบวนการสร้างอุปนิสัยผู้เรียนด้วยแนวทาง 
ที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครู โรงเรียนปรินส์รอย
แยลส์วิทยาลัย  มีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
  1) ผูอ้ านวยการ ได้รับข้อเสนอจากส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
ให้เสนอโครงร่างการวิจัยเพ่ือพัฒนาอุปนิสัยนักเรียน และต่อยอดการจัดการเรียนรู้ ด้วยแนวทางที่
สอดคล้องกับการท างานของสมอง (Brain Based-Learning)  
  2) ประชุมผู้ เก่ียวข้อง ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพ ผู้ช่วยผู้อ านวยการระดับประถมศึกษา หั วหน้าแผนกปฐมวัย หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับ
ปฐมวัย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 และ 4-6 หัวหน้างานกิจการนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา      
ปีที่  1-3 และ 4-6 และหัวหน้าแผนกวัดผล ประเมินผล และวิจัยทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่วิจัย  
ของแผนกฯ เพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกับแนวทางการเขียนโครงร่างการวิจัย   
 3) แต่งต้ังกรรมการที่ปรึกษาโครงการ และกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยฯ  
 4) จัดท าโครงร่างการวิจัย เพ่ือเสนอต่อส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ
มหาชน) โดยแยกโครงการวิจัยเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกมุ่งพัฒนาอุปนิสัยนักเรียนในระดับปฐมวัย-
ประถมศึกษาปีที่ 6 และช่วงหลัง มุ่งพัฒนาอุปนิสัยนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
 5) ด าเนินงานตามโครงร่างการวิจัย  สรุปกิจกรรมหลัก เพ่ือให้โครงการวิจัยฯ นี้บรรลุผลตาม
เป้าหมายประกอบด้วย 
      5.1) การก าหนดอุปนิสัยที่ต้องการพัฒนาให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยนได้ชัดเจน(มีตัวชี้วัดและ
พฤติกรรมบ่งชี้ )  และแต่ละอุปนิสัยต้องเกิดจากการปฏิบัติ ด้วยกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนเกิดการ
ตอบสนอง(ตามหลักการของการพัฒนาจิตพิสัย 5 ขั้นคือ การรับรู้ ตอบสนอง ยอมรับ เห็นคุณค่า   
และน าไปปฏิบัติจนเป็นนิสัย)  และการพัฒนาอุปนิสัยนักเรียนตามแนวทางที่สอดคล้องกับการท างาน
ของสมอง (หลัก 7 ข้อ คือ BPLCDMR : สร้างสัมพันธ์ มีเป้าหมาย เรียนรู้ด้วยวิธีหลากหลายท้าท้าย 
กระท าสอดคล้องกับชีวิตจริง และท าซ้ า) 

5.2) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ความรู้และแนวการปฏิบัติแก่ผู้ปกครองและครูในการ
พัฒนาอุปนิสัยของนักเรียน ทั้งนี้วิทยากรควรเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาอุปนิสัย
(Behavior Expert) เข้าใจจิตใจมนุษย์(นักจิตวิทยา) และเข้าใจหลักการท างานของสมอง (BBL) เป็น
อย่างดี มีการสนทนากลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) ให้แก่กันและกัน 
    5.3) ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าในการพัฒนาอุปนิสัย มีการทดสอบก่อนและหลังการ
จัดกิจกรรมพัฒนาอุปนิสัยนักเรียน และด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกว่านักเรียนมีอุปนิสัยตามที่
พึงประสงค์ด้วยตนเอง โดยไม่มีการบังคับหรือขู่เข่น 
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    5.4) ในทุกขั้นตอนและทุกกิจกรรม ควรมีการบันทึกลงในคู่มือและแบบบันทึกการพัฒนา
อุปนิสัยนักเรียนตามแนวทางที่สอดคล้องกับการท างานของสมองโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
และครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  และเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องทั้งหมด 
 6) เขียนรายงานการวิจัย  โดยใช้ข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการด าเนินงานวิจัยฯ ต้ังแต่โครงร่างการ
วิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลและ
เอกสารที่เก่ียวข้องทั้งหมด การวิเคราะห์ข้อมูล  และอ่ืนๆ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และจัดท า
รายงานตามหลักการเขียนรายงานวิจัย 
 3. การด าเนินงานเพ่ือสื่อสารติดตามการพัฒนาอุปนิสัยนักเรียนระหว่างโรงเรียนและบ้าน 
    เนื่องจากคณะกรรมการวิจัย ต้องการให้มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามการ
พัฒนาอุปนิสัยของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงได้ด าเนินการจัดท าวารสารราย ปักษ์เพ่ือเป็น
สื่อกลางในการสื่อสารระหว่างโรงเรียนและบ้าน 
 
5.2 อภิปรายผล 
 ผู้วิจัยน าเสนอการอภิปรายผล ในประเด็นต่อไปนี้ 
  1. การพัฒนาแต่ละอุปนิสัยในงานวิจัยนี้ เน้นการใช้ 7 หลักการที่สอดคล้องกับการท างาน
ของสมอง ประกอบด้วย 1) สร้างความสัมพันธ์ (Build Relationship) 2) รู้ความหมายและเป้าหมาย 
(Search for Meaning and Purpose)  3) เรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย (Learn the ways to 
learn) 4) สร้างความท้าทายตนเอง (Challenge Yourself) 5) ลงมือท า (Do it)  6) เชื่อมโยงการ
เรียนรู้ กับชีวิตจริง (Make a Real World Connection) และ 7) ฝึกฝนและท าซ้ า (Practice and 
Repeat) ซ่ึงครูและผู้ปกครอง ต้องจ าหลักการดังกล่าวให้ได้ก่อนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
อุปนิสัยนักเรียน ดังนั้นเพ่ือให้ง่ายต่อการจ า ผู้วิจัยได้เสนอให้เอาค าส าคัญภาษาอังกฤษมาเรียงต่อกัน
จะได้เป็น BPLCDMR (มาจาก Build, Purpose, Learn, Challenge, Do, Make, Repeat)  
  2. การพัฒนาอุปนิสัยด้วยแนวทางที่สอดคล้องการท างานของสมองนี้ สามารถบูรณาการลง
ในหลักการพัฒนาจิตพิสัย (Affective Domain) ของบลูม 5 ขั้นตอน ดังนี้  
      1) การรับรู้   บูรณาการโดยการพูดคุยเพ่ือให้นัก เรียนแสดงความรู้สึกที่ เกิดขึ้นต่อ
ปรากฎการณ์ และให้ความรู้นักเรียน ในอุปนิสัยที่ ต้องการพัฒนา (สร้างความสัมพันธ์  รู้ความหมาย
และเป้าหมาย และเรียนรู้หลากหลาย) 
      2) การตอบสนอง บูรณาการโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้การกระท า  และให้นักเรียน
แสดงออกมาในรูปของความเต็มใจ ยินยอม และพอใจต่อสิ่งเร้านั้น (ลงมือกระท า สร้างความท้าทาย 
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง) 
     3) เห็นคุณค่าและเกิดค่านิยม บูรณาการโดย พูดคุยหรืออธิบาย ให้นักเรียนเห็นข้อดี 
ยอมรับ เห็นคุณค่าในสิ่งที่ตนเองกระท า หรือเกิดทัศนคติที่ดีในสิ่งนั้น (เชื่อมโยงกับชีวิตจริง สร้าง
ความสัมพันธ์  ท าซ้ า ก าหนดเป้าหมาย) 
       4) ยอมรับและน าไปปฏิบัติ บูรณาการโดยพูดคุยหรืออธิบาย ให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์
กับสิ่งที่ยึดถือ เพ่ือใช้เป็นหลักในการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ และยอมรับในอุปนิสัยที่ต้องการพัฒนา   
(รู้ความหมายและเป้าหมาย  สร้างความสัมพันธ์ ท าซ้ า เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เรียนรู้หลากหลาย) 
       5) สร้างลักษณะนิสัย  บูรณาการโดยให้นักเรียนปฏิบัติซ้ า จนเกิดเป็นนิสัย โดยค่านิยม   
ที่ยึดถือนั้นจะเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมที่เป็นนิสัยประจ าตัวของตน ให้ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้อง 
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ดีงาม (ท าซ้ า ลงมือกระท า รู้ความหมายและเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เรียนรู้หลากหลาย สร้าง
ความสัมพันธ์) 
  3. การพัฒนาอุปนิสัยนักเรียนจะเกิดผลส าเร็จอย่างมาก ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างครู
และผู้ปกครอง หรือโรงเรียนและบ้าน ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายต้อง มีเป้าหมายร่วมกัน ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงได้
จัดท าคู่มือการพัฒนาอุปนิสัยนักเรียนเพ่ือให้ครูและผู้ปกครองได้ศึกษาและน าไปใช้ในการพัฒนา
อุปนิสัยนักเรียนได้ตรงกัน ภายในเล่มประกอบด้วยหลักการพัฒนาอุปนิสัยด้วยแนวทางที่สอดคล้อง
กับการท างานของสมอง อุปนิสัยที่ต้องการพัฒนา จ านวน 16 อุปนิสัย จ าแนกเป็น 4 ด้านๆ ด้านละ  
4 อุปนิสัย และในแต่ละอุปนิสัยประกอบด้วยค านิยาม หลักการ แนวปฏิบัติ ข้อคิด ตัวชี้วัดและ
พฤติกรรมบ่งชี้  ตัวอย่างวิธีและกิจกรรมพัฒนาอุปนิสัยจ าแนกตามระดับการศึกษา ตัวอย่างใบงาน
ส าหรับผู้ปกครองให้นักเรียนน าไปปฏิบัติ ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาอุปนิสัย ตัวอย่างแนวปฏิบั ติที่ ดี 
บันทึกเพ่ิมเติม และเครื่องมือประเมินอุปนิสัยทั้งก่อนและหลังการพัฒนา 
  4.  การบริหารงานภายในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาอุปนิสัยนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้อง
อาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย โดยแต่ละฝ่ายต้องร่วมมือกันในการท างาน มีการสื่อสารกันอย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง ดังนั้นรูปแบบการบริหารงานต้องอาศัยทั้งแนวด่ิง และแนวนอน โดยในแนวด่ิงต้อง
มีคณะกรรมการพัฒนาอุปนิสัยจากส่วนกลางไปยังหน่วยย่อยในระดับการศึกษา (คณะกรรมการ
ประกอบด้วยส่วนกลางและส่วนระดับการศึกษา) และในแนวนอน มีกลุ่มท างานร่วมกันในระดับ
การศึกษา หรือระดับชั้นเดียวกัน (คณะท างานประกอบด้วยครูผู้สอน หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้าระดับ
การศึกษา) ทั้งนี้การท างานจะเกิดประสิทธิภาพสูงเม่ือมีการสื่อสารให้แต่ละฝ่ายเข้าใจตรงกัน 
โดยเฉพาะการสื่อสารระหว่างโรงเรียนและบ้าน ควรจัดท าวารสารการพัฒนาอุปนิสัยเพ่ือสื่อสาร
ระหว่างครูผู้สอนและผู้ปกครองได้รับทราบความเคลื่อนไหวในการพัฒนาอุปนิสัยนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
      5.3.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ มีดังนี้ 
      1) การพัฒนาอุปนิสัยนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดนั้นต้องอาศัย
ความร่วมมือกันจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะบ้านและโรงเรียน ดังนั้นการด าเนินงานจ าเป็นต้องมีการ
ประชุมชี้แจงและสร้างความตระหนักและความเข้าใจร่วมกันในการพัฒนานักเรียน ตลอดจนการ
ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าอย่างเป็นระยะๆ 
      2) คู่มือการพัฒนาอุปนิสัยนักเรียน เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาอุปนิสัยนักเรี ยนที่
บ้านและโรงเรียน ผู้ปกครองและครูจ าเป็นต้องศึกษาคู่มือในการพัฒนาแต่ละอุปนิสัยของนักเรียน 
และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาอุปนิสัยนักเรียนโดยอาจใช้ตัวอย่างในคู่มือเป็นแนวทางจัดกิจกรรม หรือหา
กิจกรรมอ่ืนๆนอกเหนือจากตัวอย่างในการพ้ฒนาอุปนิสัยนักเรียน อีกทั้งการจัดกิจกรรมควรจัดท าให้
หลากหลาย และท ากิจกรรมต่างๆ จนกระทั่งเกิดเป็นอุปนิสัยติดตัวนักเรียนตลอดไป 
      3) โรงเรียนต้องจัดท าสื่อกลางที่ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนในการ
พัฒนาอุปนิสัยนักเรียนอย่างต่อเนื่อง อาจด าเนินการในรูปแบบวารสารพัฒนาอุปนิสัย เว็บ ไซต์การ
พัฒนาอุปนิสัย เพ่ือรายงานความก้าวหน้า ตลอดจนการกระตุ้นให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนา
อุปนิสัยนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
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      5.3.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาต่อ มีดังนี้ 
      1) ในงานวิจัยนี้ ได้ศึกษาอุปนิสัยที่จ าเป็นต่อการชีวิตที่มีคุณภาพในปัจจุบันและศตวรรษที่ 
21 ซ่ึงมีอยู่ 16 อุปนิสัย และในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ในอนาคตเม่ือความคาดหวังต่อ
บุคคลหรือนักเรียนที่เป็นคนโดยสมบูรณ์อาจเปลี่ยนแปลงไป อาจต้องมีการส ารวจและค้นหาอุปนิสัย  
ที่จะพัฒนาในอนาคตใหม่ 
     2) การจัดกลุ่มอุปนิสัยในงานวิจัยนี้จ าแนกออกเป็น 4 ด้านคือ ด้านอัตลักษณ์โรงเรียน 
ด้านความส าเร็จ ด้านตนเอง และด้านสังคม โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเป็นหลัก 
แต่ในทางทฤษฎีการจัดกลุ่มอุปนิสัย อาจจะด าเนินการแบ่งกลุ่มโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ  
(Factor Analysis)  
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