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รองศาสตราจารย ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ, รองศาสตราจารย ดร.บุญเชิด
ภิญโญอนันตพงษ, พระรองศาสตราจารย ดร.ชาตรี เหมพนโธ.
การวิจัยครั้งนี้ มีความมุงหมายสําคัญเพื่อศึกษาองคประกอบ และสงเสริมพรหมวิหารสี่
ของเด็กปฐมวัยดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปน
นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 อายุ 5-6 ป โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
จํานวน 2,160 คน และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงเปน 2 ชุด ชุดที่ 1 จํานวน 652 คน
ไดมาจากการสุมอยางงาย และชุดที่ 2 จํานวน 20 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง เฉพาะผูที่มี
คะแนนคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ต่ํา เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย รูปแบบการเรียน
การสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย และแบบประเมินคุณลักษณะ
พรหมวิหารสี่ ของเด็กปฐมวัย ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นรายดานและโดยรวม เทากับ .93, .93, .93 .97
และ .98 ตามลําดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหประกอบดวย การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory Factor Analysis : CFA)(LISREL 8.72) การวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ํา
ทางเดียว (One Way Repeated ANOVA) และ BONFERRONI
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. พรหมวิหารสี่ ดานเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา และโดยรวมของเด็กปฐมวัยมี
การแสดงออก ไดดวยตนเองเปนบางครั้งและตองใหผูอื่นบอกเปนบางครั้งทุกดานและโดยรวม
(M=3.29, 3.06, 3.22 2.99 และ 3.14 ตามลําดับ) และผลการวิเคราะหยืนยันองคประกอบพรหมวิหาร
สี่ มีโมเดลการวัดประกอบดวยองคประกอบสี่ดาน มีความเหมาะสมพอดีกับขอมูลเชิงประจักษทั้ง
อันดับ 1 และอันดับ 2 แสดงวา แบบประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่สามารถวัดองคประกอบ
พรหมวิหารสี่คือดานเมตตา ดานกรุณา ดานมุทิตา และดานอุเบกขาได
2. รู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบ RACA สํ า หรั บ ส ง เสริ ม พรหมวิ ห ารสี่ ข องเด็ ก
ปฐมวัย ประกอบดวยขั้นตอนการเรียนรู 4 ขั้นตอน คือ ขั้นทบทวนประสบการณ ขั้นปรับพฤติกรรม
ขั้นรวมมือแกปญหา และขั้นประยุกตใชความรู
3. ผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สามารถสงเสริมพรหมวิหารสี่ให
เด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะของพรหมวิหารสี่ ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทุกดาน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ p< .01 โดยสงผลตอพรหมวิหารสี่ดานเมตตา ดานกรุณา ดานมุทิตา ดานอุเบกขา
ทุกดาน และโดยรวมคิดเปนรอยละ 93, 95, 93, 93, และ 96 ตามลําดับ
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The purpose of this research was to study the factors and promotion of
Promwihansi (four sublime states of mind) of preschool children using RACA learning and
teaching model. The population was 2,160 second year kindergarten students, with 5-6
years of age, of schools under Chachoengsao Office of Educational Service Area 2. The
sample used in the study was divided into 2 sets. In the 1st set, 652 students were obtained
by simple random sampling while 20 students of 2nd set were selected by purposive
sampling from those who only had low score of Promwihansi attributes. The instruments
were RACA learning and teaching model to promote Promwihansi of preschool children and
an evaluation form for Promwihansi attributes of preschool children with the reliabilities, in
individual areas and in general, of .93, .93, .93 .97 and .98 respectively. The data were
analyzed by using confirmatory factor analysis (CFA) (LISREL 8.72), one way repeated
ANOVA and BONFERRONI.
The results of research were as follows.
1. Regarding Promwihansi in the areas of Metta (loving-kindness), Karuna
(compassion), Muthita (sympathetic joy), and Ubekkha (equanimity), the preschool children
could express them sometimes by themselves and sometimes by others (M=3.29, 3.06,
3.22 2.99 and 3.14 respectively). From the confirmatory factor analysis of Promwihansi, the
factor measurement model of 4 areas was appropriate with empirical data of both 1st and
2nd orders. This showed that the evaluation form for Promwihansi attributes could measure
the factors of Promwihansi in the areas of Metta, Karuna, Muthita , and Ubekkha.
2. RACA learning and teaching model to promote the Promwihansi of
preschool children comprised 4 learning steps of experience review, behavior adjustment,
problem-solving involvement, and knowledge application.
3. According to the use of RACA learning and teaching model, the model
could promote preschool children the Promwihansi attributes with better changes in all
areas with statistical difference at the level of p< .01. It affected Promwihansi in all areas of
Metta, Karuna, Muthita, and Ubekkha and also in general with 93, 95, 93, 93, and 96
percents respectively.
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
ปจจุบันสังคมมีความเจริญทางวัตถุกาวหนาพัฒนาไปอยางรุดหนารวดเร็วมาก ในขณะ
ที่ความเจริญทางจิตใจกลับเสื่อมถอย จึงเปนเรื่องปกติธรรมดาที่คนจะมีความเห็นแกตัวมากขึ้น
ขาดความเอื้อเฟอแบงปน ขาดความจริงใจตอกัน ขาดความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม มีแตความ
ระแวงแคลงใจซึ่งกันและกัน เพราะมุงประโยชนตนเพียงอยางเดียว หากปลอยไวเชนนี้ สังคมจะอยู
รอดและสงบสุขอยางยั่งยืนไดยาก (ผเดิม ยี่สมบุญ. 2549: 1) การดําเนินชีวิตและความเปนอยูของ
คนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยในอดีตการดําเนินชีวิตของคนในสังคมไดชื่อวามีความ
เอื้อเฟอเผื่อแผและเต็มไปดวยการแบงปนน้ําใจใหแกกัน มีความเขาใจและเห็นใจในเพื่อนมนุษย
ดวยกัน และคํานึงถึงสวนรวม มีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน ตามที่แตละคนพึงกระทําได ทําใหคนใน
สังคมอยูกันอยางฉันทมิตร ถอยทีถอยอาศัยซึ่งกันและกัน สําหรับประเทศไทยในปจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงทําใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินชีวิต และความเปนอยูในสังคมไทย รัฐบาลไดมี
นโยบายเรงรัดพัฒนาประเทศในทุกๆ ดาน ทั้งดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แต
ขณะเดียวกันก็ตองเผชิญปญหาเปนอันมากทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่นๆ นําไปสู
การเอารั ด เอาเปรี ย บซึ่ ง กั น และกั น และมุ ง หาผลประโยชน เ พื่ อ ตนเอง มากกว า ที่ จ ะคํ า นึ ง ถึ ง
ผลประโยชน ตอส ว นรวม การขาดสมดุล ทั้ ง ทางจิต ใจและทางวัต ถุก อใหเ กิ ดป ญ หาสังคมที่ข าด
ระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบจนนํามาสูปญหาตางๆ ตลอดจนถึงปญหาคุณธรรมจริยธรรม ทํา
ใหเกิดปญหาสําคัญประการหนึ่งก็คือ ความเสื่อมโทรมทางจิตใจของคนในชาติ อันสืบเนื่องมา จาก
คนสวนหนึ่งไดเหินหางศาสนามิไดนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาประพฤติปฏิบัติ เพื่อพัฒนา
จิตใจใหเจริญและสูงขึ้น (พระศรีปริยัติโมลี. 2543: 38-47) และเนื่องจากสภาพสังคมไมมีกฎเกณฑ
แนนอนทางดานคุณธรรมและกระบวนการความถูกตอง ซึ่งมีผลทําใหเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรม
เชิงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ.
2542: 6)
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทย ไมนอยที่ขาดความรู ความเขาใจ และเกณฑในการตัดสินใจ
พิจารณาตัดสินวา พฤติกรรมอะไรเปนพฤติกรรมที่ดี ที่ถูก ที่ควร และเหมาะสม จึงสงผลใหเด็กมี
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคมากขึ้น (คมเพชร ฉัตรศุภกุล. 2547: 2) ปญหาจริยธรรมจึงเปนปญหา
ที่มีความซับซอนตามความยุงยากของสังคม เพราะเปนเรื่องเกี่ยวกับบุคคลและสถาบันหลายแหง
ในทางปองกั นตองเริ่มจากสถาบั นครอบครัว เพราะเปนผูที่อยูใกลชิดกับเด็กมากที่สุด พอแม มี
บทบาทสําคัญตอการพัฒนาจริยธรรมใหกับเด็ก แตปจจุบันพบวา สถาบันครอบครัวมีแนวโนม
แตกแยกเพิ่มมากขึ้น ลักษณะครอบครัวเล็กลง เปนครอบครัวเดี่ยว พอแมประกอบอาชีพนอกบาน

2
ไมมีเวลาใหกับลูก สงผลใหเกิดการเสื่อมถอยของบทบาทครอบครัวทั้งดานความรัก ความอบอุน
และการเลี้ยงดูที่ถูกตอง (มัทนา โชควรวัฒนกร. 2537: 12)
ปญหาที่ตามมาคือ เด็กมีความบกพรองทางจริยธรรม เพราะจริยธรรมเปนองคประกอบ
ที่สําคัญยิ่งที่จะทําใหคนอยูรวมกันอยางมีความสุข ลดพฤติกรรมและการกระทําที่ไมพึงประสงค
การปลูกฝงจริยธรรมใหตั้งแตเด็ก จึงมีความหมายกับเด็กมาก เพราะจริยธรรมเปนแนวทางความ
ประพฤติที่สังคมเห็นวาดีงาม และยอมรับกันวาถูกตอง (ลัดดาวัลย ยรรยงสงา. 2549: 33) ซึ่ง
ปญหาดังกลาวนี้ยอมเปนอุปสรรคสําคัญที่จะตองดําเนินการโดยเรงดวน และควรดําเนินการโดย
อาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปนแนวทางในการปฏิบัติ (พระศรีปริยัติโมลี. 2543: 47) พุทธ
ศาสนาเปนศาสนาที่มีหลักการสําคัญ คือ หลักของเหตุและผล สิ่งตางๆ ในโลกนี้เกิดขึ้นจากเหตุและ
สงผลใหเกิดเปนสิ่งตางๆ ที่มีอยูและเปนอยู ดังที่เราไดสัมผัสกันโดยทั่วหนา การนําหลักพุทธศาสนา
มาใชสําหรับมนุษยเราในการพัฒนาและอบรมสั่งสอนใหเกิดมรรคผลตามจุดประสงคและเปาหมาย
นั้นๆ มีความเปนไปไดสูงมาก เพราะเปนการนําเหตุและผลมาใชในการพัฒนากระบวนการคิ ด
(ดารารัตน อุทัยพยัคฆ. 2548: 1) ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอ
ดุลยเดชวา “ถาเราสามารถที่จะสรางความสัมพันธระหวางศาสนากับการศึกษาและชีวิตของคนที่มี
มากขึ้น ใหกลับมาเปนอยางเดิม เหมือนอยางของเกาโบราณของเรา คือ ใหรูวา โรงเรียนก็คือวัด วัด
ก็คือโรงเรียน ก็จะทําใหบานเมืองมีอนุชนที่มีความสามารถในทางวิชาการและมีจิตใจดี เปนพลเมือง
ดีตอไป จะชวยใหสวนรวมสามารถที่จะดําเนินตอไป” (อุดมพร อมรธรรม. 2549: 25)
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนคนที่มีคุณคาของสังคม ควรเริ่มพัฒนาตั้งแตในชวง
ที่เปนเด็กปฐมวัย การสงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมก็เชนกัน ควรเริ่มบมเพาะปลูกฝงตั้งแต
เด็กวัยนี้ เพราะเด็กวัยนี้ สามารถที่จะพัฒนาระดับคุณธรรมจริยธรรม รูคิด และเลียนแบบสิ่งที่ควร
ประพฤติปฏิบัติในทางที่ดี (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 2549: 2) ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ
ดร.พระมหาประยูร ธมฺมจิตฺโต ที่วา “เด็กแรกเกิดมามีจิตใจบริสุทธิ์ใสสะอาด เหมือนน้ําประปาที่ริน
ใสแกวทิ้งไวจนตะกอนตาง ๆ นอนนิ่งอยูกนแกว ถาไมมีใครไปกวนใหขุน น้ํานั้นก็จะใสตอไป เด็ก
เกิดมาดวยจิตใจใสบริสุทธิ์ดวยสุทธิปญญา เมตตา และขันติ แตกระนั้นก็ยังมีโลภะ โทสะ และโมหะ
ตกตะกอนอยูขางลาง เด็กจึงมีธาตุฝายดี และฝายชั่วผสมอยูในใจ เขามีศักยภาพที่พรอม จะเบงบาน
เปนพุทธะ หรือกลายสภาพเปนพระยามาร” (อําไพ สุจริตกุล; และคนอื่นๆ. 2531: 32) ดังที่ลอเรนส
โคลเบรอก (Lawrence Kohlberg. 1988) กลาววา เด็กปฐมวัยซึ่งมีอายุในชวง 2-7 ป เด็กจะอยูใน
ขั้นหลบหลีกการถูกลงโทษ แตเด็กในวัยนี้เริ่มมีระดับคุณธรรมจริยธรรม ถาพอแมและครูสั่งสอนวา
สิ่งใดถูกตองควรทํา สิ่งใดไมถูกตอง ไมควรทํา เด็กจะเลียนแบบในสิ่งที่ดีที่พอแมปฏิบัติตนเปน
ตัวอยางถูก ตองเหมาะสม นอกจากนั้น ตามหลักการเรียนรูตามทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวปญญา
โดยเพียเจต (Piaget) บรูเนอร (Bruner) และออซุเบล (Ausubel) นั้น ไดอธิบายเพิ่มเติมจากการพัฒนา
พฤติกรรมวา การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาโครงสรางการรูคิด (Cognitive Structure) และ
โครงสรางการรูคิดนี้ยอมซับซอนขึ้นตามพัฒนาการของเด็ก ซึ่งถาผูใหญสั่งสอน หรือสั่งสอนคุณธรรม
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จริยธรรมใหเด็ก เด็ กยอมมีการเปลี่ยนโครงสรางการรูคิดด านนี้เชนกัน (สิริมา ภิญโญอนั นตพงษ .
2549: 1-2) และรวมถึงทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูราที่มีความเชื่อวา การเรียนรูของ
มนุษยสวนมากเปนการเรียนรูโดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ (Bandura. 1963) เนื่องจากมนุษยมี
ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมที่อยูรอบๆ ตัวอยู เสมอ (สุรางค โควตระกูล. 2549: 235-236)
ดังนั้น ปญหาที่เกิดในปจจุบัน สาเหตุสําคัญและเปนที่มาของความสับสนวุนวายตางๆ เกิด
จากบุคคลนั้นขาดความเมตตากรุณาตอกันและกัน ดังคําสั่งสอนตามแนวพระพุทธศาสนาที่สอนให
คน เรานั้นมีความเมตตากรุณาซึ่งกันและกัน เพราะความเมตตา กรุณา เปนหลักธรรมที่สอนใหคน
รูจักการชวยเหลือผูอื่นใหมีความสุข โดยการสละสิ่งของ กําลังกาย ความคิด ผลประโยชนสวนตน
ใหกับผูอื่น นิยมการเอื้อเฟอชวยเหลือผูอื่น กลาววาจาเหมาะสม ประพฤติในสิ่งทําเปนประโยชน
และแสดงความเปนมิตรแททําใหสังคมเปนสังคมที่นาอยู (ธีริศรา บุญสง. 2549: 2) เมื่อพิจารณาถึง
ปญหาที่กลาวมาขางตน หลักธรรมทางพุทธศาสนาที่สําคัญและชวยแกปญหาทางสังคมได คือ พรหม
วิหารสี่ ซึ่งควรปลูกฝงใหมีตั้งแตปฐมวัย พระธรรมปฎก กลาววา พรหมวิหารสี่ เปนธรรมที่เอื้อตอ
การพั ฒ นาความมี น้ํ า ใจ ความช ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ตลอดความมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ ด ว ย ทั้ ง นี้
เนื่องจากถาทุกคนมีเมตตา กรุณา มุทิตา โดยมีอุเบกขากํากับอยู ก็จะมีน้ําใจชวยเหลือสงเสริมกัน
ดวยความสัมพันธอันดี พรอมทั้งดํารงรักษาความเปนธรรมในสังคม และความเขมแข็งรับผิดชอบใน
ตัวตนไวได รวมทั้งดํารงรักษาสังคมเล็กในบาน สังคมสากลของมวลมนุษย ตลอดจนถึงการอภิบาล
โลกดวย (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต). 2542: 34) พรหมวิหารสี่ หมายถึง คุณธรรมประจําใจของ
ผู มี ค วามดี ที่ ป ระเสริ ฐ ประกอบด ว ย 4 ประการ คื อ ความเมตตา กรุ ณ า มุ ทิ ต าและอุ เ บกขาที่
แสดงออกทางความคิด หรือ ความรูสึกตลอด จนทั้งทางกาย และวาจา ตอบิดามารดา ผูมีพระคุณ
ญาติพี่นอง เพื่อนสนิท เพื่อนรวมชั้นเรียน เพื่อนรวมงาน บุคคล อื่นและสัตว (มารศรี กลางประพันธ.
2546: 48) นอกจากนี้ ทานพระธรรมปฎก ไดกลาววา คุณธรรมชุด พรหมวิหารสี่ เปนทาทีของจิตใจ
ตอเพื่อนมนุษย ซึ่งแสดง ออกตอผูอื่น เปนธรรมที่เกี่ยวกับศึกษาและบริหารโดยตรง ผูบริหารจะตอง
มีคุณธรรมชุดนี้ ครูอาจารยที่ปฏิบัติหนาที่ตอลูกศิษยก็ตองมีคุณธรรมชุดนี้ พอแมเลี้ยงดูลูกก็ตองใช
คุณธรรมชุดนี้ (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต). 2540: 14) กระทรวงศึกษาธิการ ไดใหความหมาย
ของพรหมวิหารสี่วาเปนธรรมของผูใหญที่มีคุณธรรมสูงถึงแมจะมีอายุนอยก็ตาม ทําใหเปนที่เคารพ
รักของผูอื่นชวยทําใหจิตใจหนักแนน มั่นคง ไมหวั่นไหว สามารถเปนที่พึ่งของผูอื่นได ผูที่จะฝกฝน
ใหเปนผูที่มี พรหมวิหารสี่ ควรปฏิบัติโดยมองผูอื่นในแงดี ตั้งความปรารถนาดีตอคนทั่วไป
ขวนขวายใหความชวยเหลือ เกื้อกูลแกผูอื่นและชวยสนับสนุนหรือเขารวมในงานสาธารณประโยชน
ตางๆ ผูท่ีมีพรหมวิหารสี่ จะเปนผูที่ไมเยยหยัน ไมรังแก และไมริษยาผูอื่น ตลอดจนสามารถวางใจ
ใหเปนกลาง โดยมองสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริงได (ธีริศรา บุญรุง. 2549: 47-48; อางอิงจาก
กระทรวงศึกษาธิการ. 2528) และทานพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต) ไดกลาวไววา หลักการประพฤติ
ปฏิบัติของพรหมวิหารสี่ นั้น จะตองปฏิบัติใหครบ 4 องคประกอบ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และ
อุเบกขา ใหมีดุลยภาพระหวางดานรูสึกกับ ดานรู คือ ดานความรูสึกนั้นมี 3 ตัวคือ เมตตา กรุณา และ
มุทิตา สวนดานรูมีอุเบกขา มาเปนตัวเชื่อมไปสูปญญา (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต). 2546ก: 51-52)
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ดังที่ทาน ไดอธิบายถึงการที่พอแม มีพรหมวิหารสี่ กับลูก ที่วาโดยเมตตา เปนสภาพจิตในยามปกติ
คือ มีความรัก ความปรารถนาดี อยากใหเขาสุข แตพอเขาทุกขเดือดรอน สถานการณ เปลี่ยนตกต่ําไป
พอแมก็มีกรุณา จิตใจหวั่นไหวไปกับความทุกขของลูก พยายามชวย เหลือปลดเปลื้องใหลูกหลุดพน
จากความทุกข อันที่เรียกวา กรุณา แตพอสถานการณเปลี่ยนไปอีก เขาขึ้นสูง เขามีความสุข ทํา
อะไรไดดี ประสบความสําเร็จ เราก็พลอยยินดีดวย เรียกวามี มุทิตา ทั้งกรุณา และมุทิตาเปนเรื่อง
ของการมีความรูสึกรวม หรือพลอย คือ กรุณา พลอยมีใจหวั่นไหวไปกับความทุกขของเขา และ
มุทิตา พลอยยินดีไปดวยกับความดีงาม ความสุข ความสําเร็จของเขา แตพอถึงอุเบกขา พอแมตอง
วางเฉย แตตองวางเฉยดวยสติปญญา เฉยดวยรู ซึ่งเฉยดูอยู แตไมทอดทิ้ง เพราะอุเบกขาก็ทํา
หนาที่คอยดูแล “ดูใหเขาทํา” โดยเปนที่ปรึกษา แลวรอจังหวะ ชวยแกไข แนะนํา ใหเขาทําไดถูกตอง
และไดผลดี (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต). 2546ก: 40-49)
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการทดลองเพื่อพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมดานพรหม
วิหารสี่ นั้น นักวิจัยจะออกแบบการทดลองเพื่อพัฒนาเฉพาะดานเมตตา กรุณา เทานั้น ดังเชน
ผลงานวิจัยตอไปนี้ สมชาย พุมพิมล (2525: บทคัดยอ) ไดทําการทดลองสอนความเมตตากรุณาแก
เด็กที่มีระดับพัฒนาการทางสติปญญาแตกตางกัน โดยวิธีกลุมสัมพันธ พบวา กลุมที่ไดรับการสอน
โดยวิธีกลุมสัมพันธ มีความรูความเขาใจและทัศนคติ เรื่องความเมตตา กรุณา เพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 นอกจากนี้ ธีริศรา บุญรุง (2549: บทคัดยอ) ไดสรางคูมือพัฒนาความเมตตา
กรุณาของเด็กปฐมวัย พบวา ความเมตตากรุณาของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 1 กอนและหลังการ
ใชคูมือพัฒนาความเมตตากรุณาของเด็กปฐมวัย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และตองจิตต ทะสุวรรณ (2538: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลของการใชเทคนิคแมแบบหุนมือ
กับการใชบทบาทสมมติที่มีตอความเมตตากรุณาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนการัญ
ศึกษา จังหวัดนนทบุรี พบวา นักเรียนมีความเมตตากรุณาเพิ่มขึ้น หลังจากไดรับ การใชเทคนิค
แม แบบหุนมื อและการใชบทบาทสมมติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดั บ .01 และนักเรียนไดรับ การใช
เทคนิ ค แม แ บบหุ น มื อ กั บ นั ก เรี ย นที่ ไ ด รั บ การใชบ ทบาทสมมติ มี ค วามเมตตากรุ ณ าเพิ่ ม ขึ้ น ไม
แตกตางกัน
ผลการวิจัยขางตนนี้ แสดงวา งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม ดานพรหมวิหาร
สี่นั้น สวนใหญมีการพัฒนาเพียง 2 ดาน คือ ดานเมตตาและกรุณา ซึ่งเปนการพัฒนาคุณธรรม และ
จริยธรรมของพรหมวิหารสี่ ไมครบทุกดาน แตอยางไรก็ตาม มีเพียง 2 เรื่องที่มุงพัฒนาคุณธรรม
พรหมวิหารสี่ ครบทุกดาน ไดแก งานวิจัยของ ปทมาสน อมาตยกุล (2533: บทคัดยอ) ซึ่งศึกษา
เรื่อง ผลของการใหคําปรึกษาแบบกลุมตอบุคลิกภาพดานคุณธรรม พรหมวิหารสี่ ของนิสิตปริญญาตรี
ภาควิ ช าแนะแนวและจิ ต วิ ท ยาการศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
พิษณุโลก ผลการวิจัย พบวา นิสิตที่ไดรับการใหคําปรึกษาแบบกลุมมีบุคลิกภาพดานคุณธรรม
พรหมวิหารสี่ สูงกวา นิสิตที่ไมไดรับการใหคําปรึกษาแบบกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
และงานวิจัยของ มารศรี กลางประพันธ (2546: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนาพรหมวิหารสี่
ของนักศึกษาวิชาชีพครูสังกัดสถาบันราชภัฏ ตามแนวพุทธรวมกับการเรียนรูดวยตนเอง ผลการวิจัย
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พบวา นักศึกษาวิชาชีพครูที่ไดรับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาพรหมวิหารสี่ ตามแนวพุทธรวมกับการ
เรียนรูดวยตนเอง มีคะแนนการพัฒนาพรหมวิหารสี่ โดยรวมทุกดาน สูงกวานักศึกษาวิชาชีพครูที่
ไมไดรับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาพรหมวิหารสี่ ตามแนวพุทธรวมกับการเรียนรูดวยตนเอง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากการศึกษาทบทวนผลงานวิจัยที่ศึกษาในลักษณะของการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อพัฒนา
คุณธรรม และจริยธรรมดานพรหมวิหารสี่ ที่ครบทั้งดานเมตตา กรุณา มุทิตาและอุเบกขานั้น พบวา
ยังมีจํานวนนอยมาก กลาวคือ มี เพียง 2 เรื่องเทานั้น และไมพบงานวิจัยเรื่องใดที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาองคประกอบของพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยเลย ดังนั้น จึงควรมีการศึกษา คนควา
และสรางรูปแบบของการสงเสริมพรหมวิหารสี่ในเด็กปฐมวัย เมื่อผูวิจัยไดศึกษาทบทวนเอกสาร และ
งาน วิจัยตาง ๆ แลว ทําใหเชื่อวา การปลูกฝงพรหมวิหารสี่ สามารถปลูกฝงไดตั้งแตระดับปฐมวัย
และสามารถสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดานพรหมวิหารสี่ ใหมีระดับที่สูงขึ้นไปได ดวยการ
ประยุ ก ต ใ ช ห ลั ก การเรี ย นรู แ บบปฏิ บั ติ ก าร หลั ก การเรี ย นรู แ บบร ว มมื อ และหลั ก การสอนของ
พระพุทธเจา โดยบูรณาการกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท ทฤษฎีการเรียนรูทาง
สังคมของแบนดูรา และทฤษฎีประวัติศาสตรสังคมไวกอตสกี เปนรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นทบทวน
ประสบการณ (REVIEW : R) เปนขั้นตอนที่จัดใหเด็กปฐมวัยไดแสดงความคิดเห็น และตอบคําถาม
จากกิจกรรมการใชคําถามดวยคําถามปลายเปด และสถานการณจําลอง เพื่อทบทวนประสบการณ
เดิมและตรวจสอบความรูของเด็กเกี่ยวกับพรหมวิหารสี่ 2) ขั้นปรับพฤติกรรม (ADJUST : A) เปน
ขั้นตอนที่กระตุนใหเ ด็กปฐมวัยไดเห็ นคุณคา และมีเจตคติ ที่ดี และตองการที่จะปฏิ บัติตามจาก
กิจกรรมการเลานิทาน และแสดงบทบาทสมมติ เพื่อใหเด็กไดเรียนรูความสัมพันธระหวางพฤติกรรม
กับผลของการกระทําตามหลักพรหมวิหารสี่ 3) ขั้นรวมมือแกปญหา (COOPERATE : C) เปน
ขั้นตอนที่ใหเด็กปฐมวัยมีการเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติเปนกลุม โดยมีการเรียนรูและแสดงความ
คิดเห็นรวมกัน มีปฏิสัมพันธกันในทางบวก มีการชวยเหลือ และยอมรับกันและกัน เพื่อความสําเร็จ
ของกลุมในการแกปญหาจากการเลนเกมการศึกษา และสถานการณจําลอง และ4) ขั้นประยุกตใช
ความรู (APPLY : A) เปนขั้นตอนที่เด็กปฐมวัยสามารถนําประสบการณการเรียนรูที่ไดไป
ประยุกตใชไดเปนรายบุคคล และสามารถแสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามหลักพรหมวิหารสี่ได
อยางเหมาะสมกับวัย จากการทํากิจกรรมสรางสรรค ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการจัดการเรียนรู
ของบลูม (Bloom) ในดานการพัฒนาจิตพิสัยเมื่อผูเรียนไดรับรู ตอบสนอง เห็นคุณคา จัดระบบ มีเจต
คติที่ดีตอคานิยมนั้นผูเรียนก็จะปฏิบัติอยางสม่ําเสมอจนเปนนิสัย (ทิศนา แขมมณี. 2546: 237 - 239)
ดวยเหตุผลตามแนวคิดดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาองคประกอบของพรหมวิหารสี่
ในเด็กปฐมวัย ตลอดจนนําขอมูลที่ไดมาเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย และคาดหวังวาผลการวิจัยครั้งนี้จะกอใหเกิด
ประโยชนและคุณคา ตอการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในเด็กปฐมวัยได ซึ่งตรงตามเปาหมาย
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ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ และพระราชบัญญัติการศึกษา
ฉบับปจจุบัน

คําถามการวิจัย
1. เด็กปฐมวัยมีพรหมวิหารสี่ ประกอบดวย ความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา
หรือไม
2. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็ก
ปฐมวัยมีรูปแบบเปนอยางไร
3. ผลของการสงเสริมพรหมวิหารสี่ดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA ไดผลเปน
อยางไร

ความมุงหมายของการวิจัย
การวิจัยในครัง้ นี้มีความมุงหมายสําคัญเพื่อศึกษาองคประกอบของพรหมวิหารสี่ และ
สงเสริมพรหมวิหารสี่ ของเด็กปฐมวัย โดยมีความมุงหมายเฉพาะของการวิจัยดังนี้
1. เพื่อศึกษาองคประกอบพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย ดวยการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่
ของเด็กปฐมวัย
3. เพื่อศึกษาผลการสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยดวยรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบ RACA

ความสําคัญของการวิจัย
พรหมวิหารสี่ เปนคุณธรรมของผูมีความดีที่ประเสริฐประกอบดวย 4 ประการ คือ ความ
เมตตา กรุณา มุทิตาและอุเบกขา พระธรรมปฎก กลาววา พรหมวิหารสี่ เปนธรรมที่เอื้อตอการพัฒนา
ความมีน้ําใจ ความชวยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดความมีมนุษยสัมพันธดวย ถาทุกคนมีเมตตา
กรุณา มุทิตา โดยมีอุเบกขากํากับอยู ก็จะมีน้ําใจชวยเหลือสงเสริมกันดวยความสัมพันธอันดี พรอม
ทั้งดํารงรักษาความเปนธรรมในสังคม และความเขมแข็งรับผิดชอบในตัวตนไวได รวมทั้งดํารงรักษา
สังคมเล็กในบาน สังคมสากลของมวลมนุษย ตลอดจนถึงการอภิบาลโลกดวย (พระธรรมปฎก
(ป.อ.ปยุตโต). 2542: 34) กระทรวงศึกษาธิการ ไดใหความหมายของพรหมวิหารสี่วาเปนธรรมของ
ผูใหญที่มีคุณธรรมสูงถึงแมจะมีอายุนอยก็ตาม ทําใหเปนที่เคารพรักของผูอื่น ชวยทําใหจิตใจหนัก
แนน มั่นคง ไมหวั่นไหว สามารถเปนที่พึ่งของผูอื่นได ผูที่จะฝกฝนใหเปนผูที่มีพรหมวิหารสี่ ควร
ปฏิบัติโดยมองผูอื่นในแงดี ตั้งความปรารถนาดีตอคนทั่วไป ขวนขวายใหความชวยเหลือเกื้อกูลแก
ผูอื่นและชวยสนับสนุนหรือเขารวมในงานสาธารณประโยชนตางๆ ผูที่มีพรหมวิหารสี่ จะเปนผูที่ไม
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เยยหยัน ไมรังแก และไมริษยาผูอื่น ตลอดจนสามารถวางใจใหเปนกลาง โดยมองสิ่งทั้งหลายตาม
ความเปนจริงได (ธีริศรา บุญรุง. 2549: 47-48; อางอิงจาก กระทรวงศึกษาธิการ. 2528) และทาน
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต) ไดกลาวไววา หลักการประพฤติปฏิบัติของพรหมวิหารสี่นั้น จะตอง
ปฏิบัติใหครบ 4 องคประกอบ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ใหมีดุลยภาพระหวางดานรูสึก
กับ ดานรู คือ ดานความรูสึกนั้นมี 3 ตัวคือ เมตตา กรุณา และมุทิตา สวนดานรูมีอุเบกขา มาเปน
ตัวเชื่อมไปสูปญญา ผลของการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะทําใหทราบถึงคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็ก
ปฐมวัย ซึ่งจะเปนประโยชนกับผูบริหาร ครูและผูที่เกี่ยวของในการสงเสริมเด็กปฐมวัยใหมีคุณธรรม
พรหมวิหารสี่ และสามารถนําไปประยุกตใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนคุณธรรม และ
จริยธรรมของเด็กปฐมวัยได

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ กําหนดขอบเขตของการศึกษาออกเปน 3 ระยะ ดังนี้
1. การศึกษาองคประกอบพรหมวิหารสี่ ของเด็กปฐมวัย
2. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของ
เด็กปฐมวัย
3. การศึกษาผลการสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยดวยรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบ RACA

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้ คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 อายุ 5-6 ป โรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จํานวน 2,160 คน ปการศึกษา 2553
กลุมตัวอยาง
1. กลุมตัวอยางที่ใชสําหรับศึกษาองคประกอบพรหมวิหารสี่ คือ เปนนักเรียนชั้น
อนุบาล ปที่ 2 ที่ศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ที่ไดจาก
การสุมตัวอยางอยางงาย (Simple random sampling) จํานวน 652 คน
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองการสงเสริมพรหมวิหารสี่ เปนกลุมตัวอยางที่ไดมา
จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาระยะที่ 1
จํานวน 20 คน เปนกลุมทดลองเขารับการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมพรหมวิหารสี่
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ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้ ไดออกแบบเปนการศึกษาองคประกอบ และการสงเสริมพรหมวิหารสี่
ของเด็กปฐมวัย จึงมีตัวแปรที่ใชในการศึกษาองคประกอบพรหมวิหารสี่ และตัวแปรที่ใชในการ
สงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย ดังนี้
1. ตัวแปรทีใ่ ชในการศึกษาองคประกอบพรหมวิหารสี่ มีดังนี้
1.1 ตัวแปรโครงสราง ประกอบดวย 4 องคประกอบคือ
1.1.1 เมตตา
1.1.2 กรุณา
1.1.3 มุทิตา
1.1.4 อุเบกขา
1.2 ตัวแปรชีว้ ัด ประกอบดวย
1.2.1 ตัวแปรชี้วัดโครงสรางดานเมตตา ประกอบดวย
1.2.1.1 ความรัก
1.2.1.2 ความมีไมตรี
1.2.1.3 ความมีน้ําใจ
1.2.2 ตัวแปรชี้วัดโครงสรางดานกรุณา ประกอบดวย
1.2.2.1 ความเห็นอกเห็นใจ
1.2.2.2 การใหความชวยเหลือ
1.2.2.3 การแบงปน
1.2.3 ตัวแปรชี้วัดโครงสรางดานมุทิตา ประกอบดวย
1.2.3.1 การแสดงความชื่นชม
1.2.3.2 การแสดงความยินดี
1.2.3.3 การแสดงความสุข
1.2.4 ตัวแปรชี้วัดโครงสรางดานอุเบกขา ประกอบดวย
1.2.4.1 การวางเฉย
1.2.4.2 การวางตนเปนกลาง
1.2.4.3 ความไมลําเอียง
2. ตัวแปรทีใ่ ชในการสงเสริมพรหมวิหารสี่ ของเด็กปฐมวัย
2.1 ตัวแปรจัดกระทํา ไดแก การสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย ดวย
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก คุณลักษณะพรหมวิหารสี่ ซึ่งประกอบดวยความเมตตา
กรุณา มุทิตา และอุเบกขา
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นิยามศัพทเฉพาะ
1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กนักเรียนระดับปฐมวัย ที่กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 2
อายุระหวาง 5-6 ป ปการศึกษา 2553 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 2
2. พรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย หมายถึง คุณลักษณะของเด็กปฐมวัยที่แสดงออกตอ
ผูอื่นตามหลักพรหมวิหารสี่ ประกอบดวย ความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา
2.1 เมตตา หมายถึง การที่เด็กปฐมวัยแสดงความรัก ความมีไมตรี และความมีน้ําใจ
ตอผูอื่น โดยมุงหวังใหผูอื่นมีความสุข และมิไดมุงหวังผลประโยชนตอบแทนแกตนเอง
2.2 กรุณา หมายถึง การที่เด็กปฐมวัยแสดง ความเห็นอกเห็นใจ การใหความ
ชวยเหลือ และการแบงปนผูอื่น เพื่อใหพนจากความทุกขหรือความเดือดรอน
2.3 มุทิตา หมายถึง การที่เด็กปฐมวัยแสดงความชื่นชม ยินดี และมีความสุข กับผูอื่น
เมื่อผูอื่นประสบความสําเร็จหรือมีความสุข
2.4 อุเบกขา หมายถึง การที่เด็กปฐมวัยแสดงการวางเฉย ไมลําเอียง และวางตนเปน
กลางตามหลักความถูกตองกับผูอื่น เมื่อผูอื่นไดรับความเดือดรอนหรือความทุกขจากผลของการ
กระทําของเขาเอง
3. การสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
RACA หมายถึง การเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมาจากความสัมพันธขององคประกอบจากทฤษฎีการ
พัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา และทฤษฎี
ประวัติศาสตรสังคมไวกอตสกี รวมถึงหลักการการเรียนรูแบบปฏิบตั ิการ การเรียนรูแบบรวมมือ
และหลักการสอนของพระพุทธเจา โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เพื่อ
สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีคณ
ุ ลักษณะพรหมวิหารสี่ ประกอบดวยขั้นตอนการเรียนรู 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนประสบการณ (REVIEW : R) เปนขั้นตอนทีจ่ ัดใหเด็กปฐมวัยได
แสดงความคิดเห็น และตอบคําถามจากกิจกรรมการใชคําถามดวยคําถามปลายเปด และ
สถานการณจําลอง เพื่อทบทวนประสบการณเดิมและตรวจสอบความรูเดิมของเด็กเกี่ยวกับพรหม
วิหารสี่
ขั้นที่ 2 ขั้นปรับพฤติกรรม (ADJUST : A) เปนขั้นตอนที่กระตุนใหเด็กปฐมวัยไดเห็น
คุณคา และมีเจตคติที่ดี และตองการที่จะปฏิบัตติ ามจากกิจกรรมการเลานิทาน และแสดงบทบาท
สมมติ เพื่อใหเด็กไดเรียนรูความสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับผลของการกระทําตามหลักพรหม
วิหารสี่
ขั้นที่ 3 ขั้นรวมมือแกปญหา (COOPERATE : C) เปนขั้นตอนที่ใหเด็กปฐมวัย มีการ
เรียนรูผานการลงมือปฏิบัตเิ ปนกลุม โดยมีการเรียนรูและแสดงความคิดเห็นรวมกัน มีปฏิสัมพันธกัน
ในทางบวก มีการชวยเหลือ และยอมรับกันและกัน เพื่อความสําเร็จของกลุมในการแกปญหาจาก
การรวมกันทํากิจกรรมเกมการศึกษา และสถานการณจําลอง
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ขั้นที่ 4 ขั้นประยุกตใชความรู (APPLY : A) เปนขั้นตอนที่เด็กปฐมวัยสามารถนํา
ประสบการณการเรียนรูที่ไดไปประยุกตใชไดเปนรายบุคคล และสามารถแสดงพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมตามหลักพรหมวิหารสี่ไดอยางเหมาะสมกับวัย โดยผานกิจกรรมสรางสรรค โดยนําไปใช
กับเด็กในกลุม ทดลองในชวงกิจกรรมเสริมประสบการณ

สมมติฐานของการวิจัย
1. คุณลักษณะของพรหมวิหารสี่ในเด็กปฐมวัย ประกอบดวย เมตตา กรุณา มุทิตา และ
อุเบกขา
2. เด็กปฐมวัยภายหลังจากไดรับการจัดประสบการณโดยใชรูปแบบการเรียนการสอน
แบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ ของเด็กปฐมวัย จะมีคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะพรหมวิหาร
สี่สูงกวากอนใชรูปแบบการเรียนการสอนพรหมวิหารสี่ แบบ RACA

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษา และสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย ผูวิจัยไดวางกรอบแนวคิดในการ
วิจัยไว 3 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาองคประกอบพรหมวิหารสี่ ของเด็กปฐมวัย
ในระยะที่ 1 ศึกษาองคประกอบพรหมวิหารสี่ ของเด็กปฐมวัย ทั้ง 4 ดานประกอบดวย
ความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา วาเด็กปฐมวัยจะมีองคประกอบครบทั้ง 4 ดานหรือไม และ
มีคุณลักษณะในแตละดานอยางไร โดยผูวิจัยจะสรางแบบประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็ก
ปฐมวัย จากการศึกษา และวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณธรรมพรหม
วิหารสี่ของเด็กปฐมวัย และศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของ คือ ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท
และทฤษฎีพัฒนาการเชิงเหตุผลทางจริยธรรมของโคลเบอรก สรุปไดวาคุณธรรมชุดพรหมวิหารสี่
ประกอบดวย ความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ซึ่งนํามาเปนตัวแปรโครงสราง และการ
ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมในเด็กปฐมวัยนั้นสามารถทําไดตามทฤษฏีพัฒนาการทางจริยธรรม
ของเพียเจท และทฤษฎีพัฒนาการเชิงเหตุผลทางจริยธรรมของโคลเบอรก โดยเพียเจทกลาววา
พัฒนาการทางสติปญญาและพัฒนาการทางจริยธรรมมีความเกี่ยวของกัน คือ เด็กสามารถทําสิ่งที่ดี
ในทางจริ ยธรรมได เพียเจท พบวา กระบวนการที่ทํ า ใหเ ด็กเปลี่ยนแปลงพัฒนายอมขึ้นอยูกับ
พัฒนาการทางสติปญญาของบุคคลในการที่จะรับรูกฎเกณฑและลักษณะตางๆ ทางสังคมนั่นเอง
เพียเจทไดแบงขั้นตอนการพัฒนาทางสติปญญาออกเปน 4 ขั้น และไดนํามาเปนหลักเกณฑในการ
แบงขั้นพัฒนาการทางจริยธรรม (สุภาวดี สุจริต. 2531: 15; อางอิงจาก Piaget. 1962: 16–19) ไวดังนี้
1) ขั้นกอนจริยธรรม (แรกเกิด – 2 ป) เปนขั้นที่ยังไมมีความสามารถในการรับรูสิ่งแวดลอมและ
ระบบกฎเกณฑได การประพฤติปฏิบัติจะกระทําเพื่อสนองความตองการทางรางกาย 2) ขั้นปฏิบัติ
ตามคําสั่ง (อายุ 2 – 8 ป) เด็กสามารถรับสภาพแวดลอม และบทบาทของตนตอผูอื่น รูจักเกรงกลัว
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ผูใหญ เห็นวาคําสั่งหรือกฎเกณฑเปนสิ่งที่ตองปฏิบัติตาม 3) ขั้นยึดหลักแหงตน (อายุ 8 ปขึ้นไป)
เด็ ก วั ย นี้ จ ะมี พั ฒ นาการทางสติ ป ญ ญาขั้ น คิ ด ตามแบบแผนของตรรกวิ ท ยา ซึ่ ง เด็ ก สามารถใช
ความคิดอยางมีเหตุผลประกอบการตัดสินใจจะประเมินความถูกผิดโดยดูจากเจตนาผูกระทําและตั้ง
เกณฑของตนเองได ดังนั้นเด็กปฐมวัยจะอยูในขั้นปฏิบัติตามคําสั่ง เด็กที่อยูในชวงอายุกอน 8 ป
เปนระยะที่ผูใหญมีอิทธิพลตอจริยธรรมของเด็กและยึดถือกฎเกณฑที่ไดจากผูใหญเปนกฎเกณฑ
ตายตัว ซึ่งสอดคลองกับโคลเบอรก วาพัฒนาการของเหตุผลเชิงจริยธรรม (Moral Stage) มี 3 ระดับ
ในแตละระดับแบงเปน 2 ขั้น (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 2545: 52-54; พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย.
2549: 169-170; พรรณี ช.เจนจิต. 2545: 163-166; ธีราพร กุลนานันท. 2544: 19-20; สุรางค
โควตระกูล. 2549: 69-71; Kohlberg. 1976: 34-35; Michener, H. Andrew; & Delamater, John
D. 1994: 70-73) โดยเด็กปฐมวัยจะอยูในขั้นที่ 1 และ 2 คือ ขั้นที่ 1 หลักการหลบหลีกการถูก
ลงโทษ (Punishment and Obedience Orientation) อายุ 2-7 ป เปนระดับขั้นที่เด็กทําตามกฎเพื่อ
หลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ แลวจะเลือกกระทําในทางที่จะเกิดประโยชนแกตัวเองมากกวา เด็กเขาใจวา
ความดี หมายถึง สิ่งที่ทําแลวไมถูกลงโทษ หรือถูกตําหนิ โดยขั้นนี้เด็กจะเคารพกฎเกณฑเพื่อ
หลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ และขั้นที่ 2 หลักการแสวงหารางวัล (Instrumental – relativist
Orientation) อายุ 7-10 ป เด็กจะเรียนรูวา การกระทําที่ถูกตอง คือ การกระทําที่ไดรับผลตอบแทนที่
นาพอใจ เด็ กจะกระทํ าก็ ต อเมื่อมี สิ่งของตอบแทน คือ รางวัล การสั ญญาวาจะใหรางวัล จึ งเปน
แรงจูงใจใหเด็กกระทําความดี โดยเด็กจะเลือกทําแตสิ่งที่นําความพอใจมาใหตนเทานั้น จากทฤษฎี
ดังกลาวทําใหไดขอมูลวาการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมในเด็กปฐมวัยสามารถทําไดโดยขึ้นอยูกับ
ระดับของพัฒนาการของเด็ก หลังจากนั้นผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณ พระสงฆ นักการศึกษาปฐมวัย
และครูปฐมวัย ในประเด็นตางๆ ดังนี้ คือ (1) หลักธรรมพรหมวิหารสี่ในการสอนเด็กปฐมวัย (2)
คุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย (3) วิธีการพัฒนาและสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีพรหมวิหารสี่
และ(4) วิธีการประเมินพรหมวิหารสี่ในเด็กปฐมวัย เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบประเมิน
คุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย ซึ่งสามารถสรุปไดวาเด็กปฐมวัยสามารถแสดงคุณลักษณะ
พรหมวิหารสี่ไดครบทั้งสี่ขอ และสามารถปลูกฝงและสงเสริมไดตั้งแตเด็ก โดยการแสดงคุณลักษณะ
ในแตละดานนั้นไมเทากันขึ้นอยูกับประสบการณ และสิ่งแวดลอมของเด็ก การประเมินสามารถ
ประเมินไดจากการสังเกต สัมภาษณและจากชิ้นงานตางๆ จากนั้นผูวิจัยไดจัดสนทนากลุมยอยครู
ปฐมวัย 7 ทานเพื่อใหไดขอมูลคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยที่แสดงออกในเวลาที่อยู
โรงเรียน แลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยเพื่อใหไดตัวแปรชี้วัด
และนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย โดยมีตัวแปร
ชี้วัดในการแสดงออกทางพฤติกรรมทางดานตางๆ ดังแสดงภาพประกอบ 1 และนําขอมูลที่ไดจาก
แบบประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะพรหมวิ ห ารสี่ ข องเด็ ก ปฐมวั ย ไปวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น
(Confirmatory Factor Analysis : CFA) ดวยโปรแกรมลิสเรล (LISREL 8.72) เพื่อยืนยันองคประกอบ
พรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยวามีสี่องคประกอบหรือไม
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ตัวแปรโครงสราง
องคประกอบพรหมวิหารสี่
ของเด็กปฐมวัย

ตัวแปรชี้วัด
ดัชนีชี้วัด

ความรัก

เมตตา

ความมีไมตรี
ความมีน้ําใจ
ความเห็นอกเห็นใจ

กรุณา

การใหความชวยเหลือ
การแบงปน

พรหมวิหารสี่

การแสดงความชื่นชม

มุทิตา

การแสดงความยินดี
การแสดงความสุข
การวางตนเปนกลาง

อุเบกขา

การวางเฉย
ความไมลําเอียง

ภาพประกอบ 1 องคประกอบพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่
ของเด็กปฐมวัย
ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของ
เด็กปฐมวัย ผูวิจัยนําผลจากกการศึกษาองคประกอบพรหมวิหารสี่ ในระยะที่ 1 มาเปนแนวทางใน
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การพัฒนารูปแบบ และนําผลการวิเคราะห จากแนวคิดหลักการ และทฤษฎีพื้นฐาน มาสังเคราะห
เพื่อใหไดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA ประกอบดวย 4 ขั้น ดังแสดงภาพประกอบ 2 คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนประสบการณ (REVIEW : R) ขั้นที่ 2 ขั้นปรับพฤติกรรม (ADJUST : A) ขั้นที่ 3
ขั้นรวมมือแกปญหา (COOPERATE : C) และขั้นที่ 4 ขั้นประยุกตใชความรู (APPLY : A) โดยมี
แนวคิดหลักการ และทฤษฎีพื้นฐาน ดังนี้ คือ 1) แนวคิดหลักการสอนของพระพุทธเจาที่วาพระองค
จะทรงพิจารณาถึงสติปญญาของผูที่กําลังรับฟงวามีสติปญญามากนอยเพียงใด และพระองคจะสอน
ธรรมะใหตรงกับสติปญญาของผูที่จะรับฟง 2) แนวคิดหลักการเรียนรูแบบรวมมือ และการเรียนรู
แบบปฏิ บั ติ ก าร โดยเป น กระบวนการที่ เ น น ให ผู เ รี ย นเรี ย นรู จ ากการลงมื อ กระทํ า โดยผ า น
ประสบการณจากการกระทําของผูเรียนรูทั้งความคิดและความรูสึก รวบถึงการไดทบทวนกอนลงมือ
กระทํา ทําใหเกิดการเรียนรูอยางเปนกระบวนการ และนํามาบูรณาการกับการเรียนรูแบบรวมมือ
หรือกระบวนการกลุม ซึ่งทําใหเกิดการทํางานรวมกัน การแบงปน การแลกเปลี่ยนความคิด การ
ชว ยเหลือกั นและกัน รวมกันคิด และแกปญหา โดยสมาชิ กแตล ะกลุ มประกอบด ว ย ผูที่ มีความ
สามารถทางการเรียนรูแตกตางกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชวยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ
กัน มีความรับผิดชอบรวมกันทั้งในสวนตนและสวนรวม เพื่อใหตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุม
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว 3) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจทที่
กลาววาการจัดการเรียนรูในระดับปฐมวัยนั้นจะมีการจัดประสบการณตามระดับพัฒนาการของเด็ก
และมีการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ในการจัดประสบการณของครูเนนให เด็กไดรับ
ประสบการณตรง โดยการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม สื่อ สภาพแวดลอม และบุคคลอื่นๆ เพื่อ
พัฒนากระบวนการปรับตัวของอินทรียกับสิ่งแวดลอมภายนอกและการจัดระบบโครงสรางความคิด
ซึ่งในกระบวนการนี้จะเปนไปอยางตอเนื่อง และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง (Adaptation) อยู
ตลอดเวลาเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม 4 ) ทฤษฎีประวัติศาสตรสังคมของไวกอตสกี ที่เนน
ความสําคัญของวัฒนธรรมและสังคม และการเรียนรูที่มีต อพัฒนาการสติปญญา ตั้งแตแรกเกิ ด
มนุษยจะไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมที่เปน “วัฒนธรรม” วัฒนธรรมแตละวัฒนธรรมจะชวยบงชี้
ผลผลิตของพัฒนาการของเด็ก วาเด็กควรจะเรียนรูอะไรบาง ควรจะมีความสามารถทางใดบาง
สถาบันสังคมตางๆ มีบทบาทตอการเรียนรูและพัฒนาการทางสติปญญาของเด็ก พัฒนาการทาง
สติปญญาของเด็กจะเพิ่มถึงขั้นสูงสุดไดก็ตอเมื่อรับการชวยเหลือจากผูใหญหรือผูที่อยูใกลชิดกับเด็ก
(เพ็ญจันทร เงียบประเสริฐ. 2542: 25) และ 5) ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา กลาววา
การเรียนรูเกิดจากการสังเกต และการเลียนแบบ เนื่องจากคนเรามีปฎิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมที่อยู
รอบตัวเราอยูเสมอ (พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย. 2549: 146-147; สุรางค โควตระกูล. 2549: 239)
นอกจากนี้แบนดูรา (Bandura.
1977: 27) ไดเสนอ แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ตามแนวทางการเรียนรูทางสังคมไววา การเรียนรูของบุคคลเกิดจากความสัมพันธระหวาง
สิ่งตาง ๆ ซึ่งกลายเปนความเชื่อที่มีผลตอการควบคุมพฤติกรรม และเมื่อเกิดมีเหตุการณเกิดขึ้น
บุคคลก็จะมีความคาดหวังลวงหนาเกี่ยวกับการเกิดของผลจากการกระทํานั้น ทําใหตัดสินใจไดวา
ควรทําหรือไมควรทํา และวิธีการเรียนรู เกิดจากประสบการณ ซึ่งมีทั้งประสบการณตรงและ
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ประสบการณทางออม โดยการสังเกต อาน ฟง การบอกเลา ที่เกิดกับบุคคลรอบขาง ทําใหบุคคลมี
การเรียนรูไดอยางกวางขวาง จากทฤษฎีดังกลาวแลวขางตนสะทอนใหเห็นหลักการเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยวา การเรียนรูโดยการสังเกตเปนวิธีที่สําคัญตอการไดมาซึ่งขอมูล
และทักษะตาง ๆ ของเด็ก เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินเลือกการตอบสนองอยางใดอยางหนึ่ง และ
เด็กจะมีพฤติกรรมหรือมีเหตุผลเชิงจริยธรรมในลักษณะใดยอมขึ้นอยูกับลักษณะของบุคคลที่เปนตัว
แบบที่ใกลชิดกับตัวเด็ก ซึ่งไดแก พอแม ญาติพี่นอง และครู เปนตน ฉะนั้น การพัฒนาเด็กปฐมวัย
ให มี ลั ก ษณะนิ สั ย ทางคุ ณ ธรรมที่ ดี จ ะต อ งอาศั ย กระบวนการเรี ย นรู ท างสั ง คม โดยการจั ด
สภาพแวดลอมหรือจัดประสบการณที่ถูกตอง เหมาะสม เพื่อกระตุนใหเกิดความสนใจในพฤติกรรม
ของตัวแบบ
แนวคิด หลักการ และทฤษฎี
ที่เกี่ยวของกับการสงเสริม
พรหมวิหารสี่
แนวคิดหลักการสอนของ
พระพุทธเจา
แนวคิดหลักการเรียนรูแบบ
รวมมือ
แนวคิดหลักการเรียนรูแบบ
ปฏิบัติการ
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา
ของเพียเจท
ทฤษฎีประวัติศาสตรสังคม
ของไวกอตสกี
ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม
ของแบนดูรา

การสงเสริมพรหมวิหารสี่
ของเด็กปฐมวัยดวย
รูปแบบการเรียนการสอน
แบบRACA
1. ขั้นทบทวนประสบการณ
(Review : R)
2. ขั้นปรับพฤติกรรม
(Adjust : A)
3. ขั้นรวมมือแกปญหา
(Cooperate : C)
4. ขั้นประยุกตใชความรู

คุณลักษณะ
พรหมวิหารสี่ของ
เด็กปฐมวัย
1. เมตตา
2. กรุณา
3. มุทิตา
4. อุเบกขา

(Apply : A)

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA
สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย

15
ระยะที่ 3 การศึกษาผลการสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยดวยรูปแบบการเรียน
การสอนแบบ RACA
ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางที่ไดมาจากการสุมแบบเจาะจงจากกลุมตัวอยาง
ที่ทําการศึกษาวิจัยในระยะที่ 1 จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 20 คน โดยกําหนดเปนกลุมทดลอง จะไดรับ
การจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่
ของเด็กปฐมวัย โดยใชแบบแผนการวิจัยที่ใชแบบวิจัยผสมระหวาง One group Pretest-Posttest Design
(Fraenkel. R.J. 2000: 289) และ Basic Time Series Design (Fraenkel. R.J. 2000: 297) ใน
การทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย นั้น
ผูวิจัยไดทดลองจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณเปนเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 5
วัน วันละ 45 นาที รวมทั้งสิ้น 40 ครั้ง แลวทําการทดสอบระหวางการทดลองหลังจากจัดกิจกรรม
ครบ 4 สัปดาหแรก และทดสอบหลังการทดลองเมื่อจัดกิจกรรมครบทั้ง 8 สัปดาห จากนั้นนําผลการ
ทดลองมาวิเคราะหขอมูล สรุปผลการดําเนินการทดลองวา ผลของการสงเสริมพรหมวิหารสี่ดวย
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA ไดผลเปนอยางไร ดังภาพประกอบ 3

กลุมทดลอง
จัดกิจกรรมตามขั้นตอนของ
รูปแบบการเรียนการสอน
แบบ RACA สําหรับสงเสริม
พรหมวิหารสี่

คุณลักษณะพรหมวิหารสี่
ของเด็กปฐมวัย
1. เมตตา
2. กรุณา
3. มุทิตา
4. อุเบกขา

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดในการศึกษาผลการสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
ดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยเพื่อศึกษาองคประกอบ และการสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยดวยรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบ RACA ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วของกับคุณธรรมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
1.1 ความรูที่เกี่ยวของกับคุณธรรมและจริยธรรมทางพุทธศาสนา
1.1.1 ความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม
1.1.2 ความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรม
1.1.3 องคประกอบของคุณธรรมและจริยธรรม
1.1.4 คุณลักษณะทางคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค
1.1.5 หลักการการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
1.1.6 การประเมินพฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรม
1.2 ทฤษฎีและความรูทเี่ กี่ยวของกับคุณธรรมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
1.2.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท
1.2.2 ทฤษฎีพัฒนาการเชิงเหตุผลทางจริยธรรมของโคลเบอรก
1.2.3 ความรูท ี่เกี่ยวของกับคุณธรรมพรหมวิหารสี่
1.2.4 ความหมายของคุณธรรมพรหมวิหารสี่
1.2.5 ความสําคัญของคุณธรรมพรหมวิหารสี่
1.2.6 คุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
1.2.7 การปลูกฝงคุณธรรมพรหมวิหารสี่สําหรับเด็กปฐมวัย
1.2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพรหมวิหารสี่
2. เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA
2.1.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท
2.1.2 ทฤษฎีประวัตศิ าสตรสังคมของไวกอตสกี
2.1.3 ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา
2.2 แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
RACA
2.2.1 แนวคิดหลักการสอนของพระพุทธเจา
2.2.2 แนวคิดหลักการเรียนรูแบบรวมมือ
2.2.3 แนวคิดหลักการเรียนรูแบบปฏิบตั ิการ
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2.3 การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
2.3.1 หลักการจัดประสบการณของเด็กปฐมวัย
2.3.2 กิจกรรมเสริมประสบการณของเด็กปฐมวัย
2.3.3 ประเภทของกิจกรรมเสริมประสบการณของเด็กปฐมวัย
2.3.3.1 กิจกรรมบทบาทสมมุติ
2.3.3.2 กิจกรรมการสนทนาและการใชคาํ ถาม
2.3.3.3 กิจกรรมการเลานิทาน
2.3.3.4 กิจกรรมเกมการศึกษา
2.3.3.5 กิจกรรมสรางสรรค
2.3.3.6 สถานการณจําลอง
2.3.4 คุณคาของกิจกรรมเสริมประสบการณของเด็กปฐมวัย
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1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณธรรมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
1.1 ความรูที่เกี่ยวของกับคุณธรรมและจริยธรรมทางพุทธศาสนา
1.1.1 ความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม
คําวา “คุณธรรม (Moral)” และ “จริยธรรม (Ethics)” เปนคําสองคําที่คนสวนใหญ
จะกลาวควบคูกันเสมอ จนทําใหเขาใจผิดวาคําทั้งสองมีความหมายอยางเดียวกัน หรือความหมาย
เหมือนกัน แทจริงคําวา คุณธรรม กับคําวา จริยธรรม เปนคําที่แยกกันไดเปน 2 คํา และมีความหมาย
แตกตางกัน คําวา “คุณ” แปลวา ความดี เปนคําที่มีความหมายเปนนามธรรม สวนคําวา “จริย”
แปลวา ความประพฤติหรื อกิริยาที่ควรประพฤติ เปนคําที่มีค วามหมายทางรูปธรรม โดยมีผูใ ห
ความหมายของคําสองคํานี้ไวดังนี้
ราชบัณฑิตสถาน (2530: 190) ไดใหความหมายของ คุณธรรมวา คุณธรรม
หมายถึงสภาพคุณงามความดีหรือหนาที่อันพึงมีอยูในตัว
พระธรรมปฎก (2539: 24) อธิบายวา คุณธรรมหมายถึงคุณธรรมเปนสิ่งดีงามของ
จิตใจ เปนของลึกซึ้ง เปนสุขที่แทจริง เปนคุณคาของชีวิตในการบําเพ็ญประโยชน ชวยเหลือเกื้อกูล
แกเพื่อนมนุษย และรูจักปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายไดถูกตอง
วิไลวรรณ ชินพงษ (2539: 9) อธิบายวาคุณธรรมหมายถึง คุณสมบัติที่เกี่ยวกับ
คุณงามความดี ที่เกิดจากการกระทําของบุคคล ที่กระทําไปดวยความสํานึกในจิตใจ โดยมีเปาหมายวา
เปนการกระทําความดี และเปนพฤติกรรมที่ยอมรับของสังคม
ทิศนา แขมมณี (2546: 4) ไดใหความหมายไววา คุณธรรมหมายถึงคุณลักษณะ
หรือสภาวะภายในจิตใจของมนุษยที่เปนไปในทางที่ถูกตองดีงาม ซึ่งเปนภาวะนามธรรมอยูในจิตใจ
ความหมายของคุณธรรมที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา คุณธรรม หมายถึง คุณงามความดีที่
สั่งสมอยูในจิตใจของมนุษยมาเปนเวลานานอยางตอเนื่อง แลวแสดงออกดวยการกระทําดีทั้งทาง
กาย วาจา และใจ เพื่อประโยชนสุขที่แทจริงตอตนเองและผูอื่น
ราชบัณฑิตยสถาน (2530: 930) สรุปความหมายของจริยธรรมไววา จริยธรรม
หมายถึง “ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติความดีในระดับตางๆ ของศีลธรรมและกฎศีลธรรม”
พระเมธีธรรมาภรณ (2534: 2) ยังใหแนวความคิดวา จริยธรรม หมายถึงหลักแหง
ความประพฤติดีงามสําหรับทุกคนในสังคม ถาเปนขอปฏิบัติทั่วไป เรียกวา จริยธรรม ถาเปนขอควร
ประพฤติที่มีศาสนาเขามาเกี่ยวของ เราเรียกวา ศีลธรรม แตทั้งนี้มิไดหมายความวาจริยธรรมอิงอยู
กับหลักคําสอนทางศาสนาเพียงอยางเดียว แทจริงนั้นยังหยั่งรากอยูบนขนบธรรมเนียมประเพณีแม
นักปราชญคนสําคัญก็มีสวนสรางจริยธรรมสําหรับเปนแนวทางในการดํารงชีวิตของคนจํานวนหนึ่ง
เพียเจท (Piaget. 1960: 1) กลาววา จริยธรรมเปนคุณลักษณะและหนาที่ของ
บุคคลในการใหความรวมมือ การจัดเตรียมทางสังคม และความสัมพันธในรูปของการกระทํารวมกัน
และสิทธิ
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แบนดูรา (Bandura. 1976: 34) กลาววา จริยธรรมเปนกฎสําหรับการประเมิน
พฤติกรรม โดยถือวาการตัดสินทางจริยธรรมเปนกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับความถูกผิดของการ
กระทําตามกฎเกณฑตางๆ ซึ่งกฎเกณฑเหลานี้เกิดจากการเรียนรูดวยการสังเกต การบอกเลา
ประสบการณตางๆ แลวนํามาคิดไตรตรอง
สาโรช บัวศรี (2523: 142) ใหความหมายจริยธรรมคือ แนวทางในการประพฤติ
ตนเพื่ออยูไดอยางรมเย็นในสังคม ซึ่งจะรวบรวมคานิยมที่จําเปนเขาไวดวยกันในระดับตางๆ ที่เปน
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน
กมล ทองธรรมชาติ (2525: 72) กลาววา จริยธรรมหมายถึง การกระทําทั้งทาง
กาย วาจา และใจที่ดีงามเปนประโยชนตอตนเอง ผูอื่นและสังคม
ความหมายของจริยธรรมที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา จริยธรรม หมายถึง แนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติตนที่ดีงามทั้งทางกาย วาจา และใจ อันกอใหเกิดประโยชนตอตนเอง ผูอื่น และสังคม
จากความหมายที่กลาวมา สรุปไดวา คุณธรรมและจริยธรรม เปนสิ่งที่อยูคูกันเสมอ เพราะ
คุณธรรมคือ คุณงามความดีที่กอใหเกิดประโยชนตอตนเอง และสังคม โดยเปนแนวความคิดที่เปน
ตัวบังคับใหประพฤติดี สวนจริยธรรมเปนสวนของความประพฤติที่เกิดจากคุณธรรม
1.1.2 ความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรม
คุณธรรมเปนเครื่องกําหนดความเจริญหรือความเสื่อมของสังคม สังคมที่เจริญจะ
มีคนทรงคุณธรรมอยูมาก คนในสังคมมีความประพฤติดี ไมเบียดเบียนทั้งตนเองและผูอื่น เปน
ลักษณะของความมีจริยธรรมดี ทุกคนในสังคมมีความสุข สังคมผาสุกและสงบสุข จะประกอบสิ่งใดมี
แตความสําเร็จกาวหนา สวนสังคมที่เสื่อม ศีลธรรมหรือจริยธรรมของประชาชนจะนอยลง มีการ
เบี ย ดเบี ย นตนเอง และผู อื่ น สมาชิ ก ในสั ง คมไม มี ค วามสงบสุ ข สั ง คมนั้ น จะแตกสลายในที่ สุ ด
(ปราชญา กลาผจัญ. 2548: 2-3) ดังนั้น การมีคุณธรรมเปนพื้นฐานทางจิตใจจะนําไปสูการกระทํา
เมื่อทุกคนมีจิตใจงามพฤติกรรมก็ดีงามไปดวย
คุณธรรมเปนสิ่งดีงาม และเปนพื้นฐานของการแสดงออกของการกระทําที่เปน
ประโยชน ต อ ตนเองและผู อื่ น เป น ส ว นหนึ่ ง ของบุ ค ลิ ก ภาพ นอกจากนี้ คุ ณ ธรรมยั ง ก อ ให เ กิ ด
จริย ธรรม คานิ ย ม ที่เ หมาะสม ตลอดจนความสุข ความพอใจ คุณ ธรรมสรางคนดี และความดี
กอใหเกิดคุณธรรมอื่น ๆ นับเปนสิ่งสําคัญ และจําเปนตองปลูกฝง สรางสม และดํารงไวใหมีอยูในตัว
(โกสินทร รังสยาพันธ. 2530: 20)
พื้นฐานของการศึกษา ไดแก จริยธรรม เพราะจริยธรรมเปนเอกลักษณที่สําคัญยิ่ง
ของคนคนที่สุภาพเปนคนที่สมบูรณไดในสังคมก็ดวยพลังแหงจริยธรรม (พระธรรมญามุณี. 2527: 412)
ดังนั้น คุณธรรมและจริยธรรมเปนเครื่องมือที่สําคัญยิ่งของมนุษย เปนเครื่องมือที่ควบคุมความ
ประพฤติของมนุษยใหเปนไปในทางที่ดี สามารถอยูรว มกันในสังคมอยางมีความสุข (สาโรช บัวศรี.
2523: 41)
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สําหรับการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัยตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ป
เปนระยะที่สําคัญมากเพราะเด็กมีพัฒนาการทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาเปนไป
อย า งรวดเร็ ว ในการเรี ย นรู ก ฎเกณฑ ต า งๆ ของสั ง คมรวมทั้ ง กฎเกณฑ ท างจริ ย ธรรม (ธี ร ะพร
อุวรรณโณ. 2526: 3) การเปนเด็กดีจึงเปนความคาดหวังของพอแมที่มีตอลูกเสมอมา คานิยม และ
คุณธรรมในการอบรมเลี้ยงดูเด็กเปนสิ่งที่ดีงามในชีวิตไทย ซึ่งถึงแมสังคมไทยจะเปลี่ยนไปเพียงใด ก็
ควรจะยังคงไวเพื่อชวยจรรโลงความดีงามนี้ไวในชีวิต อันที่จริงแลวคานิยมทางจิตใจดังกลาวขางตน
เปนสิ่งที่ยิ่งเพิ่มความสําคัญในสังคมอนาคตซึ่งมีแนวโนมที่จะเปนสังคมที่แลงน้ําใจ และหากพอแม
ยังชวยกันเนนใหเด็กไทยของเราใหเติบโตเปนเด็กดีตอไป แลวเด็กของเราก็จะไมกลายเปนเด็กเกงที่
ขาดคุณธรรมซึ่งเปนอันตรายแกประเทศได (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2550: 10)
1.1.3 องคประกอบของคุณธรรมและจริยธรรม
พระราชวรมุณี (ประยุทธ ปยุตโต. 2523: 11-12) ไดแบงองคประกอบของ
จริยธรรมเปน 2 สวน คือ
1. จริยธรรมภายใน เปนจริยธรรมที่เกี่ยวของกับความรูสกึ นึกคิด หรือ
ทัศนคติของบุคคลจริยธรรมภายในเปนพืน้ ฐานที่ทําใหเกิดจริยธรรมภายนอก
2. จริยธรรมภายนอก เปนพฤติกรรมจริยธรรมภายนอกที่บุคคลแสดง
ออกมาสังเกตได เชน ความมีระเบียบ การเอาใจใสกับงาน แตตองไมตกอยูในเงื่อนไขภายนอก
กรมวิชาการไดแบงจริยธรรมออกเปน 2 องคประกอบ (กรมวิชาการ. 2527: 144145) คือ
1. องคประกอบดานคานิยมทางจริยธรรม (Moral Value) เปนสวนที่ไม
สามารถสังเกตเห็นไดโดยตรง มีลักษณะเปนความเชื่อ ความเห็นคุณคา ความพอใจ เต็มใจ
ปรารถนาที่จะยึดถือหลักจริยธรรมตางๆ เขาไวในลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพของตน คานิยมนีจ้ ะมี
อิทธิพลเปนแรงจูงใจใหบุคคลมีความโนมเอียงที่จะประพฤติปฏิบัตถิ ูกตอง ดีงาม สอดคลองกับ
คานิยมที่ตนยึดถือ
2. องคประกอบดานพฤติกรรมจริยธรรม (Moral Conduct) เปนสวนทีเ่ ปน
มาตรฐานความประพฤติปฏิบัติทสี่ ังคมตองการ การกระทําใดๆ ของบุคคล ถาสอดคลองกับ
มาตรฐานของการประพฤติถูกตอง ดีงาม ก็จัดวาบุคคลนั้นมีพฤติกรรมจริยธรรมหรือมีจริยธรรม
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2520: 4-6 ) ไดแบงองคประกอบทางจริยธรรมออกเปน 3
องคประกอบคือ
1. องคประกอบทางดานพุทธปญญา (Cognitive Component) หมายถึง
สวนที่เก็บสะสมความรู ความเชื่อตาง ๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางจริยธรรม และเปนสวนที่จะ
ประเมินหรือตัดสินวาพฤติกรรมดี ถูก ควรทํา และพฤติกรรมใดไมดี ผิด ไมควรทํา ไดแก ความคิด
ทางจริยธรรม (Moral Thought) คานิยมทางจริยธรรม (Moral Value) ความเชื่อทางจริยธรรม
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(Moral Belief) ความรูความเขาใจทางจริยธรรม (Moral Cognitive) การใชเหตุผลเชิงจริยธรรม
(Moral Reasoning) และการตัดสินทางจริยธรรม (Moral Judgement)
2. องคประกอบทางอารมณ ( Affective Component) หมายถึง ความรูสึก
หรือปฏิกิริยาที่มีตอพฤติกรรมทางจริยธรรมวา มีความพอใจชอบหรือไมชอบ ไดแก เจตคติทาง
จริยธรรม (Moral Attitude) ความรูสึกทางจริยธรรม (Moral Feeling) และปฏิกิริยาทางจริยธรรม
(Moral Reaction)
3. องคประกอบทางพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง
พฤติกรรมหรือการกระทําทีบ่ ุคคลแสดงออกมา ทั้งตอตนเองตอผูอื่นและตอสิ่งแวดลอม และเปน
พฤติกรรมที่สามารถตัดสินไดวาดีหรือไมดี ถูกหรือผิด สมควรหรือไมสมควร ไดแก ความประพฤติ
ทางจริยธรรม (Moral Conduct) การกระทําทางจริยธรรม (Moral Act) และพฤติกรรมทางจริยธรรม
(Moral Behavior)
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2520: 4-6) ไดแบงลักษณะตาง ๆ ของมนุษยที่เกีย่ วของ
กับจริยธรรมออกเปน 4 ประเภทคือ
1. ความรู เ ชิ ง จริ ย ธรรม หมายถึ ง การมี ค วามรู ว า สั ง คมของตนเอง การ
กระทําใดดีที่ควรกระทํา การกระทําใดไมดีควรงดเวน ความรูเชิงจริยธรรม หรือความรูเกี่ยวกับ
คานิยมทางสังคมขึ้นอยูกับอายุ ระดับการศึกษา และพัฒนาการทางสติปญญา โดยปกติในชวงอายุ
2 -10 ป จะไดรับการปลูกฝงคานิยมเหลานี้เปนพิเศษ
2. เจตคติเชิงจริยธรรม หมายถึง ความรูสึกของบุคคลเกี่ยวกับลักษณะหรือ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานตางๆ วาตนชอบหรือไมชอบลักษณะนั้นๆ เพียงใด เจตคติเชิงจริยธรรม
ของบุคคลเกี่ยวของกับคานิยมในสังคมนั้นๆ เจตคติจะเปลี่ยนไปเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป
3. เหตุผลเชิงจริ ยธรรม หมายถึง การที่บุคคลใชเหตุผลในการเลือกที่ จะ
กระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งเพียเจทและโคลเบอรกไดใชการอางเหตุผล
จริยธรรมเปนสิ่งที่แสดงถึงการพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคล
4. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่บุคคลใน
สังคมนิยมชมชอบ หรือการงดเวนการแสดงพฤติกรรมที่ฝาฝนกฎเกณฑหรือคานิยมในสังคมนั้น
จากองคประกอบจริยธรรมทั้ง 3 แนวคิด จะเห็นวาจริ ยธรรมประกอบดวย 2 สว น คือ
จริยธรรมที่อยูภายใน ไดแก ความคิด ความรูสึก เจตคติ ความเชื่อ และความรูเชิงจริยธรรม รวมทั้ง
การใชเหตุผลเชิงจริยธรรม และอีกสว นหนึ่งคือ จริยธรรมที่เ กิดภายนอก ที่สามารถสั งเกตและ
มองเห็นได ไดแก ความประพฤติ การกระทํา หรือพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
1.1.4 คุณลักษณะทางคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2547: 11) ไดกําหนดเกณฑมาตรฐานการศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ มาตรฐานดานผูเรียน มาตรฐานดานกระบวนการและ
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มาตรฐานดานปจจัย ในมาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียน กลาวถึง คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึง
ประสงค มี 4 ตัวบงชี้ คือ
1. มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบตั ติ นตามระเบียบ
2. ซื่อสัตยสุจริต
3. มีความเมตตากรุณา
4. ประหยัด
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2548: 2) ไดกําหนด
มาตรฐานการศึกษา ดานผูเรียน ในมาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึง
ประสงคมี 6 ตัวบงชี้ คือ
1. มีวินัย มีความรับผิดชอบ
2. มีความซื่อสัตยสุจริต
3. มีความกตัญูกตเวที
4. มีความเมตตากรุณา โอบออมอารี เอื้อเฟอเผื่อแผ และไมเห็นแกตวั
5. มีความประหยัด และใชทรัพยากรอยางคุมคา
6. ปฏิบัตติ นเปนประโยชนตอสวนรวม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 สําหรับเด็กอายุ 3-5 ป (สํานักงาน
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2547: 36) ไดกําหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ใน
มาตรฐานที่ 4 เด็กปฐมวัยตองมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงามซึ่งประกอบดวย 4 ตัวบงชี้ คือ
1. มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ
2. ซื่อสัตยสุจริต และยอมรับความผิดพลาดของตนเองและผูอื่น
3. มีความเมตตากรุณา และชวยเหลือแบงปน
4. รูจักประหยัด
คุณธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2549: 14) ประกอบดวย
1. ซื่อสัตยสุจริต
2. อดทน
3. มีความเพียร
4. เมตตากรุณา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542: 7-12) ไดพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา เปนตัวบงชี้ในการประเมินโดยพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
และมาตรฐานการศึ ก ษา เป น ตั ว บ ง ชี้ ด า นผู เ รี ย นไว 7 มาตรฐาน และมาตรฐานด า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคจัดอยูในมาตรฐานที่ 1 มี ดังนี้
1. ดานผูเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ
2. ดานผูเรียนมีความประหยัด
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3. ดานผูเรียนมีความเกรงใจผูอื่นมีเมตตากรุณา โอบออมอารีเอื้อเฝอเผื่อแผ
และเสียสละเพื่อสวนรวม
4. ดานผูเรียนมีความซื่อสัตยสุจริต
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 16-18) ไดกลาวถึงความหวังของพอ
แมของเด็กปฐมวัยในพื้นที่กรณีศึกษาเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัยที่คาดหวังใหครูและ
ผูดูแลเด็กสงเสริมและสรางใหเกิด ผานกระบวนการเรียนรูการใชชีวิตในโรงเรียน หรือศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก คือ
1. มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีจติ สํานึกที่ดี
2. วานอนสอนงาย เชื่อฟงพอแม ญาติพี่นอง เชื่อฟงผูใหญ ไมดื้อ ไมกาวราว
รูกาลเทศะ
3. สุภาพออนนอม พูดจาไพเราะ ประพฤติดีทั้งกาย วาจา และจิตใจ มี
มารยาทที่ดี คิดดี ประพฤติปฏิบตั ิดี
4. สงบเสงี่ยมเจียมตน ไมคยุ โว คุยโมโออวด
5. มีน้ําใจ เอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละ
6. มีความกตัญู
7. มีนิสัยรักการอาน มีวินัยใฝรู ขยันหมั่นเพียร รักการเรียน
8. ซื่อสัตย สุจริต ยุตธิ รรม
9. มีระเบียบแบบแผนที่ดีในการดํารงชีวิต
10. กลาหาญ อดทน มีความเปนผูนําที่ดี
11. ประหยัด อดออม รูหา รูใช รูจาย รูเก็บ
12. อารมณดี ใจเย็น ไมหุนหันพลันแลน
13. สะอาดทั้งกาย วาจา ใจ
14. มีการครองตนที่ดี โดยเฉพาะเด็กหญิงตองมีความเปนแมบาน เปนกุลสตรี
15. ขยันทํามาหากิน
16. เปนที่พึ่งพาอาศัยของพอแม ญาติพี่นอง
17. เปนคนดีทางสังคม
18. เปนตัวของตัวเอง เขมแข็ง
19. มีทักษะชีวิต เปนคนเกง คนดี ที่มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเอง
20. รูหนาที่ของตน
21. มีความรักตอตนเอง ครอบครัว และสังคม
22. รูจักตนเอง ครอบครัว และชุมชนที่หอ หุมคลุมวิถขี องตนอยางถองแท
23. รูจักปรับตัว ปรับสิ่งรอบขางใหเกิดประโยชนตอชีวติ ตนเอง ผูอนื่ และ
สังคม
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24. เชื่อมั่น กลาคิด กลาทํา ในสิ่งที่ถูกตอง มีวิจารณญาณ ในการแยกถูก/ผิด
ดี/ไมดี เหมาะ/ไมเหมาะ และเปนผูรูดี/รูชวั่
25. คิดวิเคราะห และแกปญ
 หาของตนเอง และแบงปนความสามารถของตน
เพื่อชวยเหลือเพื่อนมนุษยและสังคม
26. รูจัก รูรัก และใชชวี ิตอยางมีสัมพันธทดี่ ีตอธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
27. อยูรวมกับผูอื่นอยางเขาใจ เห็นใจ และเกื้อกูล มากกวาแขงขัน
28. เปนผูมีปญ
 ญาที่เกิดจากกระบวนการคิด พิจารณาหาเหตุผล และปฏิบตั ิ
จนเกิดความรู เกิดทักษะ เกิดความชํานาญ
29. มีชีวิตที่ดบี นพื้นฐานคานิยม และวัฒนธรรมไทย
คุณลักษณะทางคุณธรรม และจริยธรรมทีพ่ ึงประสงคทกี่ ลาวมา สรุปไดวาความมีเมตตา
และกรุณา ซึ่งเปนองคประกอบของคุณธรรมพรหมวิหารสี่ เปนสิ่งที่ควรสงเสริมใหมีในเด็กปฐมวัย
และคุณธรรมชุดพรหมวิหารสี่ เปนคุณธรรมที่มีสี่องคประกอบ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา
ดังนั้นการปลูกฝงควรปลูกฝงใหครบทั้งสี่ดาน ซึ่งสามารถปลูกฝงไดในเด็กปฐมวัย
1.1.5 หลักการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ทิศนา แขมมณี (2546: 7-25) ไดเสนอวิธกี ารพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมดังนี้
1. การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมตามทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการ
กระทําและการปรับพฤติกรรม มีขั้นตอนหลัก ๆ ดังตอไปนี้
1.1 บงชี้หรือกําหนดพฤติกรรมเปาหมายใหชัดเจน มีลักษณะเปน
พฤติกรรมที่สงั เกตได
1.2 ใชแรงเสริมที่เหมาะสมและถูกหลักการ
1.2.1 ใชตวั เสริมแรงทางสังคม เชน การใหการชมเชย ยกยอง สนใจ
และใหเกียรติ
1.2.2 ใหรางวัลเปนสิ่งของหรือใชเบี้ย (Token) แลกกับสิ่งของที่ผูปรับ
พฤติกรรมตองการ
1.2.3 ใหทํากิจกรรมที่ชอบ เชน การอานหนังสือการตูน การเลนเกม
ที่ผูเรียนหรือผูที่ไดรับการปรับพฤติกรรมชอบ
1.3 ติดตามสังเกตการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผูที่ไดรับการปรับ
พฤติกรรม เมื่อมีพฤติกรรมที่ตองการเกิดขึ้น ควรใหแรงเสริมเปนครัง้ คราว เพื่อจะใหพฤติกรรมนั้น
คงอยูอยางถาวร
2. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยใชการสังเกตตัวแบบตามทฤษฎีการ
เรียนรูทางปญญาเชิงสังคม ควรดําเนินการเปน 5 ขัน้ ตอน ดังนี้
2.1 การกระตุน ใหผูเรียนเกิดความใสใจ และตั้งใจสังเกตตัวแบบ
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2.2 การเสนอตัวแบบ ตัวแบบจะตองมีลกั ษณะเดนชัดไมสลับซับซอน
จนเกินไป เปนตัวแบบที่มคี ุณคา มีประโยชน สามารถดึงดูดจิตใจและทําใหผูสังเกตพึงพอใจ
2.3 การชวยใหผูเรียนเก็บจําตัวแบบโดยใชวธิ ีการตาง ๆ เชน การจัดทํา
เปนรหัส หรือโครงสรางใหจําไดงาย การซักซอมลักษณะของตัวแบบในความคิด และการซักซอม
ดวยการกระทํา
2.4 การจูงใจใหผูเรียนปฏิบตั ิ โดยการชวยใหผูเรียนไดรับรู เห็นคุณคา
หรือเห็นผลทีน่ าพึงพอใจของการปฏิบัติ รวมทั้งการชวยใหผูเรียนไดรับรูความสามารถของตน และ
เรียนรูวธิ ีการกํากับตนเอง
2.5 การลงมือกระทําหรือปฏิบัติ โดยชวยใหผูเรียนไดลงมือทํา
สังเกตการณกระทําของตนเอง ใหผูเรียนไดขอมูลปอนกลับ และใหผูเรียนไดเทียบเคียงการกระทํา
ของตนกับภาพตัวแบบในความคิด
3. การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมโดยวิธีการทําความกระจางในคานิยม
(Value Clarification) เปนวิธีการในการชวยใหบุคคลไดคิด พิจารณาและสํารวจคานิยมของตนเอง
ตามเกณฑของคานิยมแท ตัวอยางเชน เมื่อบุคคลหนึ่งไมแนใจวาคานิยมที่ตนเองยึดถือนั้นเปนคา
นิยมแทของตนหรือไม เราสามารถชวยใหบุคคลนั้นเกิดความกระจาง โดยอาจใชคําถามนําเพือ่ ให
เขาไดคิด เชน
1) คุณยึดถือความซื่อสัตยเปนคานิยม เพราะอะไร
2) ถาคุณยึดความซื่อสัตยเปนหลัก คุณจะไดรับผลดีอะไร
3) ถาคุณยึดความซื่อสัตยเปนหลัก คุณอาจไดรับผลเสียอะไร
4) คุณยินดีจะรับผลเสียหรือไม
5) คุณไดทําอะไรบางที่แสดงวาตัวเองมีความซื่อสัตย
6) สมมติวาคุณเก็บเงินได 5,000 บาท คุณจะคืนเจาของหรือไม
ในกรณีที่บคุ คลบางคนเกิดความสับสน ไมสามารถตัดสินใจไดวาควรจะทํา
หรือไมทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เราอาจชวยใหเขาเกิดความกระจางในความคิดของเขาเองได เชน
1) ถาคุณทําสิง่ นั้น จะเกิดผลอะไรขึ้นบาง
2) คุณรูสึกอยางไร หากสิ่งนั้นเกิดขึ้น
3) ถาคุณไมทาํ สิ่งนั้น อาจเกิดผลอะไรขึน้ บาง
4) หากผลนั้นเกิดขึ้น คุณจะรูสึกอยางไร
5) ผลใดทีค่ ุณพอใจมากกวากัน
สําหรับครูที่สนใจที่จะจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดนี้ สามารถพัฒนา
กระบวนการสอนเปน 6 ขั้น ดังนี้
1. ขั้นการคิดอยางอิสระ
2. ขั้นกําหนดทางเลือกหลาย ๆ ทาง
3. ขั้นพิจารณาไตรตรอง
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4. ขั้นเลือกทางเลือกที่ดีที่สดุ
5. ขั้นปฏิบตั ติ ามทางเลือก
6. ขั้นปฏิบตั ซิ ้ําจนเปนประจํา
4. การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยใชวิธีสอนและเทคนิคการสอนของ
พระพุทธองคที่สามารถนํามาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน
4.1 วิธีสอน ไดแก
4.1.1 การสนทนา พูดคุย โตตอบกัน
4.1.2 แบบบรรยาย
4.1.3 แบบถาม
- ตอบปญหา
- แบบตอบตรง ๆ ยืนยันไปขางเดียว
- แบบแยกประเด็นใหชัดเจน
- แบบถามออม
- แบบไมตอบ พักปญหาไวกอน
4.1.4 แบบเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย
4.2 กลวิธีการสอน เทคนิควิธีสอน
4.2.1 สอนตามลักษณะของบุคคล
4.2.1.1 สอนตามจริตของบุคคล
4.2.1.2 สอนตามภูมิปญญาของบุคคล
4.2.1.3 สอนตามภูมิหลังของบุคคล
4.2.2 สอนเรื่องที่เหมาะกับชีวติ ของบุคคล
4.2.3 สอนจากรูปธรรมไปนามธรรม
4.2.4 สอนจากสิ่งที่งายไปยาก
4.2.5 สอนจากสิ่งที่รูไปสูสงิ่ ที่ไมรู
4.2.6 สอนโดยการใหทดลองดวยตนเอง
4.2.7 สอนจากของจริง
4.2.8 สอนโดยใหผูเรียนมีประสบการณตรง
4.2.9 สอนโดยยกอุทาหรณเปรียบเทียบ
4.2.10 สอนโดยการเลนภาษา เลนคํา
4.2.11 สอนโดยใชคําในความหมายใหม
4.2.12 สอนโดยการทําตนเปนตัวอยาง และใหความเอาใจใสบุคคลที่
ควรไดรับความใสใจพิเศษ เปนราย ๆ ไปตามควรแกกาลเทศะ
4.3 ศิลปะวิธสี อน / วาทศิลปในการสอน
4.3.1 วาทศิลปในการสอนที่ทําใหผูฟงไดรับรส 4 ประการ
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4.3.1.1 ใหรูแจงเห็นจริงดวยใจ เหมือนเห็น
4.3.1.2 ชักชวนใหปฏิบัตติ าม
4.3.1.3 เราใจผูฟงใหมีความกลาหาญในการปฏิบตั ิตาม
4.3.1.4 ใหผูฟงมีความราเริง แจมใส แชมชื่นในการฟงและ
ปฏิบตั ิตาม
4.3.2 ลีลาการสอน ประกอบดวย
4.3.2.1 สอนอยางละมุนละมอม
4.3.2.2 สอนอยางเขมงวดรุนแรง
4.3.2.3 สอนอยางขอรองวิงวอน
5. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยการพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมตามแนว
ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม สามารถทําไดหลายวิธี ดังนี้
5.1 ระดับพัฒนาการทางจริยธรรม และขั้นของการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม
ของโคลเบอรกใหความเขาใจวา เด็กในชวงอายุตาง ๆ จะมีพัฒนาการทางจริยธรรมไปตามลําดับขั้น
และเด็กในชั้นเรียนแตละคนอาจมีขั้นของการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมไมเทากัน ดังนั้น ครูตองสอน
จริยศึกษาใหเด็กทุกคนเหมือนกันหมดไมได ครูจําเปนตองวิเคราะหเด็กกอนวา เขามีขั้นเหตุผลเชิง
จริ ย ธรรมในขั้ น ใด แล ว จึ ง ช ว ยนํ า ให เ ขาได พั ฒ นาขึ้ น ไปในชั้ น สู ง อี ก 1 ขั้ น โดยพยายามจั ด
ประสบการณทางสังคมใหเหมาะสมกับพัฒนาการขั้นนั้น
5.2 พั ฒ นาการทางจริ ย ธรรมของบุ ค คลเกิ ด ขึ้น ได จ ากการได มี โ อกาส
ปฏิสัมพันธกับผูอื่น และสภาพแวดลอม การไดมีปฏิสัมพันธจะชวยใหบุคคลเขาใจตอความคิดเห็น
ของบุ ค คลอื่ น มากขึ้ น ซึ่ ง เขาจะสามารถนํ า มาใช ใ นการพิ จ ารณาเพื่ อ ตั ด สิ น ใจในป ญ หาต า ง ๆ
โดยเฉพาะกับปญหาเชิงจริยธรรม ดังนั้น การใหเด็กไดเขากลุมทางสังคมตาง ๆ จะชวยใหเด็กได
เรียนรูบทบาทของตนเองและผูอื่น อันจะชวยใหเขาไดพัฒนาจริยธรรมในขั้นที่สูงขึ้นไปอยางรวดเร็ว
5.3 ครูสามารถชวยกระตุนพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กใหสูงขึ้นได
โดยการชวยใหเด็กไดฝกเผชิญกับปญหาความขัดแยงเชิงจริยธรรมบอย ๆ และฝกใหเด็กไดคิด
วิเคราะห อภิปราย โตแยงกัน และตัดสิน โดยพิจารณาความเห็น รวมทั้งกฎเกณฑตาง ๆ ทางสังคม
ดวย เรื่องที่นํามาใชในการอภิปราย อาจเปนเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวันหรือสถานการณ
จําลอง แตสถานการณควรมีลักษณะใกลเคียงกับความเปนจริงของผูเรียน และควรเปนปญหาที่
สามารถใชเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับที่ตรงกับระดับพัฒนาการทางจริยธรรมที่เปนอยูของผูเรียน
และในระดับที่สูงกวา และการเสนอปญหานั้น อาจใชสื่อประกอบดวย เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดความ
เขาใจในปญหาชัดเจนขึ้น หรืออาจใชวิธีการแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละคร ประกอบดวย
5.4 วิธีที่ครูสามารถชวยกระตุนพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กใหสูงขึ้น
อีกวิธีหนึ่ง คือ การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน และในโรงเรียนใหเอื้อตอการที่จะสามารถแสดงความ
คิดเห็น อภิปราย โตแยงเกี่ยวกับปญหาขัดแยงเชิงจริยธรรมรวมกับเพื่อน ๆ ไดอยางเปดเผย
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สิริ มา ภิ ญโญอนั นตพงษ (2549: 44) ไดเสนอว า วิธีการสอนวิธีหนึ่งที่จะชว ย
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนําสูจริยธรรมปฏิบัติใหแกเด็กปฐมวัยคือการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่จะ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัยดวยวิธีการสอนโดยใชชุดนิทานชาดก ซึ่งการสอนโดยใช
นิทานในครั้งนี้ ไดดําเนินการสรางนิทานภาพ จํานวน 4 เลม ในแตละเลมนั้นไดเลือกเนื้อหาจาก
นิทานชาดกในที่มีคุณธรรมเกี่ยวกับองคคุณกัลยาณมิตร มาปรับสรางเปนชุดนิทานชาดกเพื่อสอน
คุณธรรมจริยธรรมใหกับเด็กใน 4 ดาน คือ ฟงดี พูดดี ขยันดี และมีมารยาทดี โดยการจัดกิจกรรม
การสอนดวยชุดนิทานชาดกโดยใชวิธีผสมผสานการจัดประสบการณการเลานิทานที่หลากหลายใน
แตละวันในหนึ่งสัปดาห ดังนี้ วันแรกครูเปนผูเลานิทานใหเด็กฟง วันที่สองครูเลานิทานใหเด็กฟง
โดยสมุดภาพนิทาน วันที่สามครูใหเด็กเลนบทบาทสมมติ วันที่สี่ครูเลานิทานใหเด็กวาดภาพ และ
วันที่หาใหเด็กเปนผูเลานิทานประกอบภาพ ซึ่งกิจกรรมดังกลาวจัดเพื่อพัฒนาเด็กใหมีคุณธรรมใน
ดาน พูดดี ฟงดี ขยันดี และมารยาทดี อันเปนคุณธรรมพื้นฐานที่เด็กปฐมวัยควรไดรับการพัฒนา
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 11-14) ไดเสนอหลักการในการ
สงเสริมพัฒนาการทางคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัยไวดังนี้
1. มนุษยประกอบดวยรูปและนาม การพัฒนาเด็กจึงตองพัฒนาทั้งกายและ
จิตไปพรอมๆ กันอยางไดสัดสวนสมดุลกัน จึงจะสามารถวางพื้นฐานที่ดีใหแกเด็กเพื่อนําไปสูความ
เปนมนุษยที่สมบูรณ
2. มนุษยแตละคนมีความแตกตางกันมาแตกําเนิด แตทุกคนมีศักยภาพที่
สามารถสรางเสริมใหพัฒนาไดโดยอาศัยเหตุปจจัยที่มีผลตอกันและกัน การใหความรัก เอาใจใสแก
เด็ก การอบรมบมนิสัย และการปลูกฝงคุณธรรมแกเด็ก การจัดสิ่งแวดลอมที่ดีใหแกเด็กเปนการ
สรางเหตุปจจัยที่สงเสริมใหเด็กไดพัฒนาตามศักยภาพของตนเองไปในทางที่ดีงาม
3. การใชชีวิตในแตละวันใหเปนแบบอยางที่ดี เพื่อเปนตัวอยางใหเด็กปฏิบัติ
ตามคําสอนของพระพุทธศาสนา คือเวนชั่ว ทําดี และฝกสติภาวนาเพื่อใหใจบริสุทธิ์ สามารถพัฒนา
คุณธรรมใหเกิดขึ้นในตัวเด็กได
4. การเวนชั่วไดแก การรักษาศีล 5 คือ ไมฆาสัตว หรือทํารายผูอื่น ไมลัก
ทรัพย ไมพูดปด ไมแยงชิงของรักของผูอื่น และไมดื่มของมึนเมา จะควบคุมความประพฤติของเด็ก
ใหเปนไปในทางที่ดีงาม
5. การทํ า ดี ได แ ก การมี คุ ณ ธรรมอั น เป นพื้ น ฐานทางจิ ต ใจที่ นํา ไปสู ก าร
กระทํา การปลูกฝงคุณธรรม อบรมบมนิสัยใหเด็กมีความคิดความเห็นที่ถูกตอง จะนําเด็กไปสูการ
กระทําที่ชอบธรรม คุณธรรมที่ควรปลูกฝงใหแกเด็กปฐมวัยไดแก การมีวินัย มีสติ กตัญู เมตตา
อดทน ซื่อสัตย ขยัน และไมเห็นแกตัว
6. การทําจิตใจใหบริสุทธิ์ ไดแก การฝกสมาธิภาวนาจะชวยใหเด็กมีจิตใจ
สะอาด สงบ อันเปนปจจัยกอใหเกิดพัฒนาการทางคุณธรรมและสติปญญา
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7. ธรรมะคือหนาที่ ทุกคนตองทําตามหนาที่และรับผิดชอบตามบทบาทของ
ตน หลักธรรมดวยทิศ 6 ชวยใหเด็กเรียนรูที่จะสัมพันธกับบบุคคลอื่นในฐานะที่ตนเปนสวนหนึ่งของ
สังคม
8. ความพอดีหรือทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) หลักธรรมที่ควรนํามา
ปฏิบัติเพื่อนําไปสูความสําเร็จ
9. ความคาดหวังของผูเลี้ยงดูเด็กที่ตองการใหเด็กเปนคนดี มีอิทธิพลตอเด็ก
และการพัฒนาเด็กซึ่งควรดํารงไวเพื่อคงความสมดุลระหวางคานิยมทางจิตใจและคานิยมทางวัตถุ
10. การใหเห็นแบบอยางที่ดี การเปนตนแบบที่ดี และการปฏิบัติตนใหเปน
กัลยาณมิตรตอเด็กเปนวิธีการพัฒนาคุณธรรมใหเกิดขึ้นแกเด็กไดเปนอยางดี
11. การจัดสิ่งแวดลอมทางจิตวิญญาณใหสงเสริมคานิยมและคุณธรรมทีพ่ ึง
ประสงค เปนวิถีทางธรรมชาติในชีวติ ไทยที่สามารถปลูกฝงคานิยม และชวยใหเด็กเกิดการเรียนรู
คุณธรรมตางๆ
12. จริยธรรมของเด็กในชวงปฐมวัยมีการพัฒนาเริ่มจากขั้นของการกระทํา
เพื่อหลบหนีการลงโทษไปสูขั้นของการกระทําเพื่อใหไดรับรางวัล การเขาใจธรรมชาติของเด็ก การมี
ปฏิสัมพันธกับเด็กอยางเหมาะสม และสงเสริมใหเด็กพัฒนาไปสูขั้นจริยธรรมที่สูงขึ้น จะสามารถชวย
ใหเด็กมีพัฒนาการไปอยางเหมาะสมกับวัย
13. เด็กปฐมวัยมีความสามารถจํากัดในการควบคุมอารมณ การเลี้ยงดูไมให
เด็กเกิดความคับของใจตางๆ การจัดสภาพแวดลอมที่กันเด็กออกจากการทําลายสิ่งของ หรือทําราย
บุ ค คลเมื่ อ โกรธและจั ด โอกาสให เ ด็ ก ได ร ะบายอารมณ ใ นทางที่ เ หมาะสม จะช ว ยให เ ด็ ก พัฒ นา
ความสามารถในการควบคุมอารมณไดดียิ่งขึ้น
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 20-23) ไดกําหนดขั้นตอนการสราง
กระบวนการเรียนรูเพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัย ไวดังนี้
1. การพั ฒ นาครู และผู ดูแ ลเด็ก เป น กระบวนการที่ สํ า คั ญยิ่ ง ของการจั ด
กระบวนการเรียนรูเพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัย โดยไดกําหนดกรอบความคิดใน
การสรางกระบวนการดังนี้
1.1 สรางกระบวนการใหครู และผูดูแลเด็กไดรูจักชีวิตในทองถิ่นจริง ๆ
เพื่อสัมผัสความเปนจริงของชุมชนที่ถือเปนความจริงของชีวิตดวยการเดินหนาเขาหาชุมชน และ
เรียนรูถึงปญหาของเด็ก ครอบครัว และชุมชนจนครู และพี่เลี้ยงเด็กกลายเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
วิถีชีวิตในชุมชน
1.2 พัฒนาความคิดของครู ผูดูแลเด็ก ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในประเด็นความคิดของแนวความคิดในการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมถึงความ
คาดหวังในการจัดกระบวนการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
1.3 เปดโลกทัศนดานความคิดในการจัดกระบวนการเรียนรูเด็กปฐมวัย
ดวยการจัดหาขอมูลเชิงความคิดดานการจัดการกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม
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แนวคิดของวิถีพุทธ มอสเตสเซอรี่ นีโอฮิวแมนนิส วอลดอรฟ แนวบูรณาการ และอื่น ๆ ที่มีรูปธรรม
การดําเนินงาน
1.4 วิเคราะหการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางเปน
องค รวมดว ยการศึกษา วิ เคราะห และสังเคราะหถึงวัต ถุประสงคเ พื่อนํ าสูการสร างแผนการจัด
กระบวนการเรียนรู เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัย
1.5 สรางแผนการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมเด็กปฐมวัย
2. การสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัย
โดยได กํ า หนดกรอบความคิ ด ในการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู เ พื่ อ เสริ ม สร า ง
คุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัย มุงเนนการจัดรูปแบบกระบวนการเรียนรูโดยธรรมชาติเพื่อการ
พัฒนาเด็กอยางเปนองครวม โดยฐานการจัดกิจกรรมที่มุงเนนการปฏิบัติในสภาพแวดลอมที่เปนจริง
กระตุนใหเกิดกระบวนการที่พัฒนาใหเด็กเรียนรูอยางเสริมปญญา สรางคุณธรรม จริยธรรม และมี
พัฒนาการที่สมบูรณในทุกดาน ดวยการเรียนรูอยางถูกตองในสิ่งแวดลอมที่หลากหลายรอบตัวโดยมี
กรอบความคิดหลักดังนี้
2.1 ในการจัดกระบวนการเรียนรูตองมีการเตรียมความพรอมของครู เด็ก
แบบบรรยากาศในการเรียนรูที่มีกระบวนการที่สอดคลองกับธรรมชาติของเด็กแตละคนผานการเลน
2.2 มีเปาหมายในการจัดกระบวนการเรียนรูที่ชัดเจน กระชับ และเขาใจงาย
2.3 มีการจัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายในบรรยากาศของการเรียน
เลนเพื่อใหเด็กสนุกสนานเพลิดเพลิน และมีความสุขในการเขารวมกิจกรรม
2.4 ใชสื่อการเรียนรูที่ใชวสั ดุในทองถิ่นมาประยุกตใชเปนสําคัญ
2.5 ใหเด็กมีสวนรวมในการทํากิจกรรมในทุกขั้นตอนตั้งแตการเตรียมการ
จัดการทําสื่อเพื่อสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรูของเด็กเอง
2.6 มีความยืดหยุนในการจัดกระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสมของ
วัย กลุมเด็ก และเด็กรายบุคคล
2.7 สื่อการเรียนรูและสิ่งแวดลอมรอบตัวเด็ก นอกหองเรียน คือตัวกระตุน
เราที่สําคัญตอการจัดกระบวนการเรียนรูท ี่ตองเปนกระบวนการทําใหเด็กตื่นตัวและสนุกสนานกับ
โลกกวางที่สุนทรียมากกวาในหองเรียนเดิมๆ
2.8 นิทานคือ กระบวนการเรียนรูที่ดีที่สดุ ในการปลูกฝงดานคุณธรรม
จริยธรรม
2.9 กระบวนการเรียนรูที่กระตุน สงเสริม และสนับสนุนใหเด็กไดคดิ
วิเคราะห แสดงออก และนําเสนออยางเปนระบบ
2.10 กระบวนการเรียนรูตองเอื้อใหเด็กไดลงมือปฏิบัตจิ ริงกระบวนการ
เรียนรูตองดึงความสามารถของเด็กแตละคนออกมานําเสนอเปน “คุณคา” ตอตัวเด็กและเพื่อนผอง
นองพี่
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2.11 มีการตอยอดความคิดของเด็กทุกคนในทุกประเด็น เพื่อใหเด็กไดคิด
ตออยางสนุกสนาน ไมกดดัน แลวนําเสนอความคิดอยางหลากหลายไมสิ้นสุด
2.12 กระบวนการกลุมตองมีขั้นตอนที่ชดั เจน
หลักการจัดประสบการณ การพัฒนาคุณธรรมทางดานจิตพิสัยของเด็กปฐมวัย ซึง่
ตองใชการพัฒนาโดยการใหลงมือปฏิบัตซิ ้ํา ๆ อยางตอเนื่องและใชระยะเวลา มีหลักการของการจัด
ประสบการณ (วัฒนา ปุญญฤทธิ์. 2552: online) ดังนี้
1. การจั ด ประสบการณ ผ า นการทํ า กิ จ กรรมประจํ า วั น โดยกํ า หนด
พฤติกรรมที่พึงประสงคในกิจกรรมที่เด็กปฏิบัติ ตั้งแตเขาสูสถานศึกษา เชน การกําหนดหนาที่ที่ตอง
กระทําในแตละวัน การดูแลใหปฏิบัติตามกติกา ขอตกลง การกําหนดตารางและเวลาของการทํา
กิจกรรมตางๆ ฯลฯ ทั้งนี้ จะตองเปนไปตามการดําเนินกิจกรรมตามปกติ
2. การยึดมั่นในขอตกลง เนื่องจากเด็กปฐมวัยจะเรียนรูคุณธรรมจากสิ่งที่
ผู ใ หญ บ อกหรื อ กํ า หนด การกํ า หนดพฤติ ก รรมเหล า นั้ น ต อ งอธิ บ ายให เ ด็ ก เข า ใจถึ ง ข อ ดี ข อง
พฤติกรรมที่พึงประสงค ขอเสียของพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค และกําหนดรวมกันในการกระทํา
ตางๆของเด็กโดยถูกตองชัดเจนวาพฤติกรรมใดดี หรือพฤติกรรมใดที่ไมดี และกําหนดถึงผลที่จะ
เกิดขึ้นตอการกระทํานั้นๆ และเมื่อนําสูการปฏิบัติ ครูและเด็กตองยึดมั่นในขอตกลงตามที่กําหนด
3. ความสม่ําเสมอ คงเสนคงวา ทั้งนี้เมื่อกําหนดกติกา ขอตกลงใดๆแลว
จะตองประพฤติปฏิบัติอยางคงที่ เคารพขอตกลงนั้นๆ ครูมีบทบาทในการเสริมแรงและตองใหการ
เสริมแรงทันทีที่เด็กแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค และตองปฏิบัติอยางสม่ําเสมอเพื่อใหเด็กเกิด
พฤติกรรมที่คงที่ และพัฒนาไปสูการเกิดลักษณะนิสัย ขณะเดียวกันครูตองปฏิบัติกับเด็กทุกคนใน
ลักษณะเดียวกัน เพื่อใหเด็กรับรูถึงความยุติธรรม ไมลําเอียง
4. การขอความรวมมือกับผูปกครอง ทั้งนี้การฝกฝนพฤติกรรมตางๆ คง
ไมใชเฉพาะขณะที่เด็กอยูในสถานศึกษา เมื่อเด็กกลับไปบานจะใชชีวิตสวนใหญอยูกับผูปกครอง
ดังนั้นผูปกครองและครูควรไดรวมมือกันพัฒนาพฤติกรรมเด็กโดยการฝกฝนดูแลปฏิบัติกับเด็กใน
แบบอยางเดียวกัน เพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูพฤติกรรมที่พึงประสงคและไมเกิดความขัดแยงใน
ความคิดวาสิ่งใดดีหรือไมดี
จากหลักการการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมหลายหลักการ สรุปไดวา
การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในเด็กปฐมวัย จะตองมีกระบวนการพัฒนาที่
เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก ผานการเรียนรูแบบลงมือกระทํา โดยมีปฎิสัมพันธ กับสิ่งแวดลอม
อยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ
1.1.6 การประเมินพฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรม
การประเมิน (Assessment) ดานคุณธรรมและจริยธรรมประกอบดวย 3 สวน คือ
ดานความรูเนื้อหา ดานความรูสึกหรือเจตคติ และดานพฤติกรรมหรือความประพฤติ การออกแบบ
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เครื่องมือวัดใหครอบคลุมตองวัดทั้ง 3 สวน แตสิ่งที่ตองการมากที่สุด คือดานพฤติกรรมทาง
จริยธรรมเพราะเปนการแสดงการกระทํา (ลวน สายยศและอังคณา สายยศ. 2542: 184)
สิ่งที่วัดในดานจริยธรรมมี 4 ประการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ. 2544: 1-13) คือ
1. วัดความรู (Knowledge) เปนการวัดความรูเกี่ยวกับจริยธรรม
2. วัดทัศนคติ หรือเจตคติเชิงจริยธรรม (Attitude) คือ ความโนมเอียงทาง
จิตใจอันเนื่องมาจากการมองเห็นคุณประโยชนและโทษของสิ่งนั้น การกระทํา ไมกระทําในดาน
คุณธรรม จริยธรรม ขึ้นอยูกบั การมองเห็นคุณประโยชนและโทษเหลานั้น
3. วัดเหตุผลเชิงจริยธรรม (Moral reasoning) คือการวัดเหตุผลที่มาสนับสนุน
ใหผูเรียนกระทําหรือไมกระทํา
4. พฤติกรรมการแสดงออก (Action) เปนการแสดงออกของนักเรียนในการ
กระทําดีละเวนชั่ว การวัดและประเมินดานคุณธรรมจริยธรรม ตองสามารถวัดไดทกี่ ารกระทําหรือ
การแสดงออกดานคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับวิธีการประเมินนั้นมีหลากหลายวิธีการ ไดแก การสังเกต การสนทนา การ
สัมภาษณ การเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บผลงาน และการใชแบบทดสอบ โดยการประเมินเปนการ
รวบรวมขอมูลทั้งที่เปนตัวเลขปริมาณ (Quatitative) และคาทางคุณลักษณะ (Qualitative) เพื่อใช
สารสนเทศที่ไดจากการประเมินเปนขอมูลยอนกลับไปยังผูเรียนเกี่ยวกับความกาวหนา จุดเดน จุด
ดอยของผูเรียน และใชการประเมินตัดสินประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (สิริมา
ภิญโญอนันตพงษ. 2545: 17,83)
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545: 117-118 ) กลาววา การประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากความตองการที่จะเขาใจพัฒนาการ และความกาวหนาของเด็กในแตละ
ชวงขอมูลที่ไดจากการประเมินจะชวยใหครูวางแผนการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม ดังนั้นครู
ควรมีบทบาทและหลักในการประเมิน ดังนี้
1. ครูควรจะมีความรูและความเขาใจในวิชาการประเมินผลการศึกษา ซึ่ง
กระบวนการของการดําเนินการในการประเมินเรื่องที่มีความซับซอนจําเปนตองใชทักษะทางดาน
เทคนิคและทักษะความสัมพันธของผูทดสอบในการปฎิบัติ เหลานี้จําเปนตองใชกระบวการของการ
ดําเนินการเพื่อใหการวัดและประเมินพัฒนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะไดนํามาพิจารณา
ในชวงนี้ ขณะที่เด็กปฎิบัติกิจกรรมอยู หรือในชวงที่เขาสนใจทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ไมควร
เขาไปขัดจังหวะ แตควรใชชวงเวลานี้ในการสังเกตเด็ก ซึ่งการสังเกตจะทําใหผูประเมินไดเรียนรู
และมีกระบวนการเรียนรูในตัวเด็กดวย ซึ่งจะเพิ่มความเขาใจใหแกผูประเมินในผลของการประเมิน
มากขึ้น
2. ควรกําหนดจุดมุงหมายของการประเมินผลแตละครั้งโดยละเอียด เด็ก
ปฐมวัยเปนวัยที่กําลังเติบโต ความสามารถและการแสดงออกอาจจะเปลี่ยนแปลงตามสิ่งแวดลอม
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การวัดและประเมินผลควรเปนเรื่องของการวัดความพรอม และพัฒนาการดานรางกาย อารมณ
สังคม และสติปญญา เพื่อสนองความมุงหมายที่วางไว ไมใชวัดเพื่อไดหรือตก
3. ควรพิจารณาเลือกเครื่องมือ และวิธีการที่จะใชประเมินผลการศึกษาให
สอดคล องกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ที่ ว างไว และควรใช เ ครื่ อ งมือ และวิธี ก ารหลาย ๆ อยา งประกอบกั น
ดังตอไปนี้
3.1 การสังเกต ครูสังเกตเด็กขณะเลน เรียน และทํางาน ควรสังเกตโดย
สม่ําเสมอ ทั้งเปนหมูคณะ เปนรายบุคคล เพื่อทราบความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการดานตาง ๆ
เมื่อมีอะไรผิดปกติขึ้นในตัวเด็ก ครูจะไดทราบ เขาใจสาเหตุ และแกไขปญหานั้นได ดังนั้นควรมีแบบ
บันทึกการสังเกต โดยมีรายการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรสังเกตซึ่งอาจเป นรายบุ คคลหรื อกลุ ม
นอกจากนี้ ค วรบั น ทึ ก กั บ ข อ บกพร อ ง ข อ ดี แ ละข อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง แก ไ ข หรื อ ส ง เสริ ม
พฤติ ก รรมของเด็ ก ไว ดว ย คณะกรรมการแหง ชาติ วา ด ว ยเป า หมายทางการศึ ก ษา (สํ านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2542; อางอิงจาก National Education Goal Panel 1998
Principal and Recommendations for Early Childhood Assessments.) กลาววา วิธีการในการ
รวบรวมขอมูลเพื่อประเมินความพรอมของเด็กสามารถทําไดโดยการเฝาสังเกตเด็กดูจากผลงานของ
เด็ก การถามคําถามปากเปลาหรือการเขียนตอบ รวมทั้งขอมู ลจากการถามผูปกครอง สิ่งที่พึง
กระทําในการประเมินผลคือ หากตองการประเมินความพรอมของเด็กที่มีอายุนอยลงมากเทาไร การ
เก็บขอมูลที่ดีที่สุดคือ การสังเกตพฤติกรรม (การประเมินอยางไมเปนทางการ )
3.2 การสนทนาพูดคุย วิธีนี้ใชไดดีตั้งแตการพบเด็กในตอนเชา เริ่มตน
สอน กําลังสอน หลังจากสอนแลว และเวลาตอนเย็น โดยครูใชวิธีซักถามเรื่องราว และประสบการณ
ตามที่เด็กไดพบเห็น ซึ่งถาครูตองการจะวัดผลการสนทนา สามารถจัดเปนอันดับ ดีมาก ดี พอใช
เด็กคนใดที่ตองแกไขหรือสงเสริมควรบันทึกไวในชองหมายเหตุ
3.3 การตรวจผลงาน วิ ธี นี้ได จากการนําผลงานของเด็ ก เช น สมุดงาน
ภาพวาด สิ่งประดิ ษ ฐ งานปน ฯลฯ มาตรวจ ทั้ งนี้โดยจั ดเปนกลุมตามคุณภาพของงาน อันดับ
คุณภาพของงานควรมี 3-5 อันดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง ออน ออนมาก หรือ ดี ปานกลาง ออน
การจัดอันดับคุณภาพเพื่อจะไดดูความเคลื่อนไหวทางการพัฒนาการของเด็ก ถาเด็กอยูในอันดับดี
แสดงวาการเรียนมีผลดี เปนที่ตองการ ตรงขามถาเด็กอยูในอันดับต่ํา ครูตองรีบแกไขปรับปรุงการ
เรียนการสอน ควรจะไดเก็บผลงานของเด็กไว เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการของเด็กแตละครั้งดวย
3.4 การใชขอสอบปากเปลา วิธีนี้เหมาะกับเด็กอนุบาล ซึ่งยังอานและ
เขียนหนังสือไมได ครูควรปฎิบัติไดโดยการสรางบรรยากาศใหสนุกสนาน นาสนใจ และเปนกันเอง
ควรเตรียมขอสอบไวลวงหนาวาจะถามอะไร และถามอยางไร ขอสอบอาจจะเปนรูปภาพหรือของ
จริง ทั้งนี้ก็เพื่อความยุติธรรม จะไดถามเด็กในเนื้อหาเดียวกัน ควรลําดับเนื้อเรื่องใหเปนที่นาสนใจ
และต อ เนื่ อ งด ว ย ควรใช วิ ธี นี้ อ ย า งน อ ยภาคการเรี ย นละครั้ ง เพื่ อ ทราบผลการพั ฒ นาการด า น
สติปญญาของเด็ก การบันทึกการวัดผลใชแบบการจัดอันดับคุณภาพ
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3.5 การใชขอทดสอบ ใชสอบเด็กเพื่อบันทึกคะแนนไวเปนหลักฐาน ควร
ใชวิธีนี้อยางนอยภาคการเรียนละครั้ง ควรจัดขอทดสอบใหมีคุณภาพเหมาะสมกับเด็ก และควร
คํานึงถึงสิ่งเหลานี้ ภาพชัดเจน เนื้อหาตรงกับวัตถุประสงคที่สอน
ดั งนั้น ครู ค วรรูถึ งหลั ก การในการประเมิน พัฒ นาการเด็กว า เด็ กมีค วามเปลี่ ย นแปลง
หรือไม ไมใชวาวัดวาไดหรือตก ครูควรเลือกใชวิธีที่เหมาะสมกับกิจกรรมที่จัด ดําเนินบทบาทเปน ผู
สังเกต เฝาดูผูเรียน สรางบรรยากาศใหสนุกสนาน นาสนใจ เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่เปนจริงสามารถ
นํามาวางแผนการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก และสามารถนําขอมูลมา
ประเมินพัฒนาการของเด็กได
1.2. ทฤษฎี และความรูทเี่ กี่ยวของกับคุณธรรมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
1.2.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท
เพียเจท (Piaget) เปนนักชีววิทยาแตหันมาศึกษาดานจิตวิทยา เขาไดทําการ
ศึ ก ษาพั ฒ นาการทางสติ ป ญ ญาและเป น ผู ก อ ตั้ ง ทฤษฎี พั ฒ นาการทางสติ ป ญ ญาของเพี ย เจท
(Piaget’s Theory of Intellectual Development) เปนทฤษฎีการเรียนรูที่นํามาใชอยางกวาง ขวาง
ในการจัดการเรียนการสอน เพียเจทเปนบุคคลแรกที่ศึกษาเรื่องจริยธรรมของเด็ก โดยการสังเกต
เด็กทําใหเขาเกิดแนวคิดวา พัฒนาการทางสติปญญาและพัฒนาการทางจริยธรรมมีความเกี่ยวของ
กัน คือ เด็กสามารถทําสิ่งที่ดีในทางจริยธรรม
เพี ย เจท พบว า กระบวนการที่ ทํ า ให เ ด็ ก เปลี่ ย นแปลงพั ฒ นาย อ มขึ้ น อยู กั บ
พัฒนาการทางสติปญญาของบุคคลในการที่จะรับรูกฎเกณฑและลักษณะตางๆ ทางสังคมนั่นเอง
เพียเจทไดแบงขั้นตอนการพัฒนาทางสติปญญาออกเปน 4 ขั้น และไดนํามาเปนหลักเกณฑในการแบง
ขั้นพัฒนาการทางจริยธรรม (สุภาวดี สุจริต. 2531: 15; อางอิงจาก Piaget. 1962: 16 – 19) ไวดังนี้
1. ขั้นกอนจริยธรรม (แรกเกิด – 2 ป) เปนขัน้ ที่ยังไมมีความสามารถในการ
รับรูสิ่งแวดลอมและระบบกฎเกณฑได การประพฤติปฏิบัติจะกระทําเพื่อสนองความตองการทาง
รางกาย
2. ขั้นปฏิบตั ติ ามคําสั่ง (อายุ 2 – 8 ป) เด็กสามารถรับสภาพแวดลอม และ
บทบาทของตนตอผูอื่น รูจักเกรงกลัวผูใหญ เห็นวาคําสั่งหรือกฎเกณฑเปนสิ่งทีต่ องปฏิบตั ิตาม
3. ขั้นยึดหลักแหงตน (อายุ 8 ปขึ้นไป) เด็กวัยนี้จะมีพัฒนาการทาง
สติปญญาขั้นคิดตามแบบแผนของตรรกวิทยา ซึ่งเด็กสามารถใชความคิดอยางมีเหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจจะประเมินความถูกผิดโดยดูจากเจตนาผูกระทําและตั้งเกณฑของตนเองได
เพียเจทไดอธิบายวาจริยธรรมมีแฝงอยูในกฎเกณฑทุกชนิด และเขาไดสังเกตการ
เลนของเด็ก พบวา เด็กที่อยูในชวงอายุกอน 8 ป เปนระยะที่ผูใหญมีอิทธิพลตอจริยธรรมของเด็ก
และยึดถือกฎเกณฑที่ไดจากผูใหญเปนกฎเกณฑตายตัว

35
เพียเจทไดวัดพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็ก โดยสรางเรื่องเปนการกระทําของ
เด็ก 2 คน ในลักษณะที่คลายกัน แตมีความตั้งใจและจูงใจตางกัน และผลที่เกิดขึน้ มาแตกตางกัน
กฎเกณฑที่เพียเจทนํามาพิจารณา 6 เกณฑดังนี้
1. การตัดสินจากเจตนากระทํา (Intentionally in Judgement) เด็กเล็กจะ
ตัดสินจากปริมาณที่เกิดขึ้น แตเด็กโตตัดสินจากเจตนาของการกระทํา
2. การตัดสินที่เกี่ยวโยงกับบุคคลอื่นๆ (Relativism in Judgement) เด็กเล็ก
จะตัดสินจากการนําไปเปรียบเทียบกับผูอ ื่น หากผูใหญวาสิ่งใดถูกผิดก็ยึดตามนั้น แตเด็กโตจะ
ตัดสินตามสถานการณ
3. ความผิดไมเกี่ยวของกับลงโทษ (Independence of Sanction) เด็กเล็กจะ
ตัดสินการกระทําอยางหนึ่งวาไมดี เพราะจะถูกลงโทษ สวนเด็กโตจะตัดสินการกระทํา วาไมดีเพราะ
สิ่งนั้นไดไปขัดกับกฎเกณฑและเกิดอันตรายกับบุคคลอื่น
4. ใชระบบตาตอตา (Use of Reciprocal) ในเด็กเล็กมักไมคอยใชระบบตาตอ
ตาในการพิจารณาตัดสินบุคคล แตเด็กโตใชบอย
5. ในการลงโทษเพื่อลางบาปและดัดนิสยั (Use of Punishment as
Restitution and Reform) ในเด็กเล็กจะสนับสนุนใหมีการลงโทษอยางหนักเพื่อดัดนิสัยผูกระทําผิด
แตเด็กโตจะมีนิสัยเชนนี้นอยลง
6. การยึดหลักธรรมชาติของโชคราย (Naturalist Views of Misfortune) มี
ความคิดวาจะถูกพระเจาลงโทษ
ธีราพร กุลนานันท (2544: 16) ไดกลาวถึงขั้นจริยธรรมตามทฤษฎีของเพียเจทดังนี้
1. ขั้นกอนจริยธรรม (Premoral Stage) เริ่มตั้งแต 0-2 ป เด็กไมสามารถรับรู
สิ่งแวดลอมอยางละเอียดได มีความตองการทางรางกาย ไมคํานึงถึงสิ่งอื่นใด จึงยังไมเกิดจริยธรรม
แตสามารถเรียนรูไดจากประสาทสัมผัสและมีพัฒนาการทางสติปญญาในขั้นตน
2. ขั้นเชื่อฟงคําสั่ง (Heteronomous Stage) อายุ 2-8 ป พัฒนาการทาง
จริยธรรมที่ยอมรับกฎเกณฑ เชื่อฟงและปฏิบตั ิตามคําสั่งสอนของผูใหญ มีการคิดกอนปฏิบัติ ทํา
ตามคําสั่ง ซึ่งในขณะแรกเริม่ จะไมคํานึงถึงเหตุผลของคําสั่งนั้น
3. ขั้นยึดหลักแหงตน (Autonomous stage) อายุ 8-10 ป ขึ้นไป เด็กจะมอง
เห็นความสัมพันธมากขึ้น โดยเห็นวากฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ เปนคลายกับการเลนเกม สามารถ
ปรับปรุง เปลีย่ นแปลงหรือสรางขึ้นมาใหมไดโดยไดรับการยอมรับจากสมาชิกทุกคน เปนความ
คิดเห็นที่เปนอิสระ สามารถปกครองตนเอง เริ่มมีความคิดเปนของตนเองมากขึน้
ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจทเปนทฤษฎีการเรียนรูที่อยูในกลุม
ปฏิสัมพันธเชนเดียวกับทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา วาดวยพฤติกรรมกระบวนการทาง
สมองและสิ่งแวดลอม มีความสัมพันธกับการเรียนรู การสรางการเรียนรูใหเด็กตองเปดโอกาสใหเด็ก
ลงมือปฏิบัติมีปฏิสัมพันธกับเพื่อน ไดสัมผัสและตอบสนองกับประสบการณจริง (กุลยา ตันติผลาชีวะ.
2547: 36; อางอิงจาก Bell-Gellder. 1986: 70-71)
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สรุปไดวา ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท เปนทฤษฎีที่สามารถนํามาเปน
แนวทางในการใชกับการเรียนการสอนจริยธรรมของเด็กในระดับปฐมวัยมากที่สุด โดยเพียเจทแบง
ลําดับขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมเปน 3 ขั้น ไดแก ขั้นกอนจริยธรรม ขั้นเชื่อฟงคําสั่ง และขั้นยึด
หลักแหงตน สําหรับเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการอยูในขั้นเชื่อฟงคําสั่ง โดยเด็กเชื่อฟงและปฏิบัติตาม
คําสั่งสอนของผูใหญ มีการคิดกอนปฏิบัติ ทําตามคําสั่ง ซึ่งในขณะแรกเริ่มจะไมคํานึงถึงเหตุผลของ
คําสั่งนั้น สามารถรับสภาพแวดลอม และบทบาทของตนตอผูอื่น รูจักเกรงกลัวผูใหญ เห็นวาคําสั่ง
หรือกฎเกณฑเปนสิ่งที่ตองปฏิบัติตาม ดังนั้นการสงเสริมใหเด็กมีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถ
สงเสริมได โดยการสรางการเรียนรูเปดโอกาสใหเด็กลงมือปฏิบัติมีปฏิสัมพันธกับเพื่อน ไดสัมผัสและ
ตอบสนองกับประสบการณจริง ซึ่งเปนไปตามแนวทางการพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท
1.2.2 ทฤษฎีพัฒนาการเชิงเหตุผลทางจริยธรรมของโคลเบอรก (Kohlberg’s
Stages of Moral Development)
โคลเบอร กนั กจิ ต วิ ท ยาชาวอเมริ กัน ที่ ส นใจศึก ษาจริ ย ธรรม ได พัฒ นาแนวคิ ด
ทฤษฎีของเพียเจท สรางเปนทฤษฎีเกี่ยวกับการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของเด็กโดยวิธีการสัมภาษณ
จากสภาพการณสมมติในลักษณะของการตัดสินความดีหรือไมดี ถูกหรือผิด (Hypothetical Moral
Dilemmas) โคลเบอรกเชื่อวาพัฒนาการทางจริยธรรมมิใชการรับรู ความรูจากการพร่ําสอนของ
บุคคลอื่นโดยตรง แตเปนการผสมผสานระหวางความรูเกี่ยวกับบทบาทของตนตอผูอื่น และบทบาท
ของผูอื่นดวย เหตุผลเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธกับลักษณะตางๆ ของสังคมของบุคคลอื่น ฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม และสัมพันธกับลักษณะตางๆของบุคคล คือ อายุ ระดับสติปญญา และ
ลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับจริยธรรม
โคลเบอรก ไดเสนอพัฒนาการของเหตุผลเชิงจริยธรรม (Moral Stage) มี 3 ระดับ
ในแตละระดับแบงเปน 2 ขั้น (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ.2545: 52-54; พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย.
2549: 169-170; พรรณี ช.เจนจิต. 2545: 163-166; ธีราพร กุลนานันท. 2544: 19-20; สุรางค
โควตระกูล. 2549: 69-71; Kohlberg. 1976: 34-35; Michener, H. Andrew; & Delamater, John D.
1994: 70-73) ดังนี้
1. ระดับกอนกฎเกณฑ (Preconventional Morality) หรือระดับเริ่มมี
จริยธรรม เปนระดับที่บุคคลทําตามกฎเกณฑโดยผูมีอํานาจกําหนดให มีลักษณะทําตามที่สังคม
กําหนดวาดีหรือไมดี การตัดสินใจเลือกทําในสิ่งที่เปนประโยชนตอตนเอง โดยไมคํานึงถึงผูอื่นแบง
ออกเปน 2 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 หลักการหลบหลีกการถูกลงโทษ (Punishment and Obedience
Orientation) อายุ 2-7 ป เปนระดับขั้นที่เด็กทําตามกฎเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ แลวจะเลือก
กระทําในทางที่จะเกิดประโยชนแกตัวเองมากกวา เด็กเขาใจวา ความดี หมายถึง สิ่งที่ทําแลวไมถูก
ลงโทษ หรือถูกตําหนิ โดยขั้นนี้เด็กจะเคารพกฎเกณฑเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ
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ขั้นที่ 2 หลักการแสวงหารางวัล (Instrumental – relativist Orientation)
อายุ 7-10 ป เด็กจะเรียนรูวา การกระทําที่ถูกตอง คือ การกระทําที่ไดรับผลตอบแทนที่นาพอใจ เด็ก
จะกระทําก็ตอเมื่อมีสิ่งของตอบแทน คือ รางวัล การสัญญาวาจะใหรางวัลจึงเปนแรงจูงใจใหเด็ก
กระทําความดี โดยเด็กจะเลือกทําแตสิ่งที่นาํ ความพอใจมาใหตนเทานั้น
โดยเด็กปฐมวัยอยูใน 2 ขั้นนี้ ตามทฤษฎีของโคลเบอรก เด็กจะอยูในขั้นหลบ
หลีก การลงโทษ กลาวคือ ตามเหตุผลทางจริยธรรม การที่เด็กทําตามที่พอ แมสั่งสอนวาเปนสิ่งที่
ถูกตองเพราะเด็กไมตองการถูกลงโทษใหไดรับความเจ็บปวด จึงละเวนในสิ่งที่ผูใหญบอกวาไมควร
ทํา ดังนั้นในการอบรมปลูกฝงจริยธรรมแกเด็ก พอแมควรเปนตัวแบบที่สําคัญ เพราะเด็กเลียนแบบ
ไดอยางถูกตอง เหมาะสม การพัฒนาทางดานจริยธรรมของเด็กขึ้นอยูกับการปฎิบัติตนของบิดาและ
มารดา
2. ระดับตามเกณฑ (Conventional Morality) หรือระดับมีจริยธรรมตาม
กฎเกณฑ มีลักษณะคลอยตามประเพณีนิยม มีในวัยรุนและวัยผูใหญ เปนระดับที่บุคคลจะทําตาม
กฎเกณฑ ตามความเห็นชอบของผูอื่นโดยไมคํานึงถึงผลที่ตามมา แบงออกเปน 2 ขั้น คือ
ขั้นที่ 3 หลักการทําตามความเห็นชอบของผูอื่น (Interpersonal
Concordance) อายุ 10-13 ป ขั้นนี้เด็กเริม่ เขาสูวยั รุนจะใหความสําคัญกับกลุมเพื่อนมาก ตองการ
ใหกลุมยอมรับจึงทําตามบุคคลทีต่ นเห็นวาดีงาม เด็กวัยนี้จะทําตามในสิ่งที่ตนตัดสินวาคนอื่นจะเห็น
ดวยเพื่อใหเปนที่ชื่นชอบและเปนที่ยอมรับของกลุมเพือ่ น ทําสิ่งที่ทําใหผูอื่นพอใจ ชวยเหลือผูอื่น
เพื่อใหสังคมยอมรับ
ขั้นที่ 4 หลักการทําตามหนาที่และกฎขอบังคับในสังคม (Law and Order
Orientation) อายุ 13-16 ป ขั้นนี้เด็กจะกระทําตามกฎระเบียบ หรือหนาที่ที่สังคมกําหนด โดยไม
คํานึงถึงญาติหรือพวกพองเพื่อนฝูง เกณฑการตัดสินความถูกผิดอยูที่ความเปนระเบียบและ
กฎเกณฑของสังคม ทําตามหนาที่ตน รักษากฎเกณฑ
3. ระดับเหนือเกณฑ (Postconventional Morality) บุคคลตัดสินใจกระทํา
หรือไมกระทําตามความคิดและเหตุผลของตน ซึ่งเห็นวาเหมาะสม โดยตัดสินใจบนพื้นฐานความ
ถูกตอง ยุติธรรมหรือยึดประโยชนของสวนรวมหรือสังคมเปนหลัก แบงออกเปน 2 ขั้น คือ
ขั้นที่ 5 หลักการทําตามคํามัน่ สัญญา (Social Ccontract Leglistic
Orientation) บุคคลยึดขอตกลงเพื่อประโยชนสวนรวมและความถูกตองเปนหลัก ซึ่งขอตกลงและ
ความถูกตองเปนไปตามสิทธิของตนและของผูอื่น เชน การเคารพสิทธิมนุษยชน ยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น
ขั้นที่ 6 หลักการยึดอุดมคติสากล (Universal-ethic Principle
Orientation) บุคคลจะแสดงเหตุผลที่เปนหลักสากล ไมยึดติดตอกฎเกณฑทางสังคมของตน มีการ
ยืดหยุนทางจริยธรรม กระทําหรือไมกระทําสิ่งใดตามหลักอุดมการณสากล
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โคลเบอรก เชือ่ วาการพัฒนาการการใชเหตุผลทางจริยธรรม ดําเนินไปตาม
ขั้นตอนจะขามขั้นไมได และพัฒนาการอาจจะชะงักอยูในขั้นใดขั้นหนึ่งก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ความสามารถทางสติปญญา และเหตุการณทางสังคม
นอกจากนี้ โคลเบอรก (ดวงเดือน พันธุมนาวิน; และเพ็ญแข ประจนปจจนึก.
2520: 43; อางอิงจาก Kohlberg. 1964) ยังกลาวถึงขบวนการในการพัฒนาจริยธรรมจากขั้นต่ําสุด
ไปยังขั้นสูงสุดซึ่งมีขบวนการดังนี้
1. พัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลจะเปนไปตามลําดับขั้น (Sequential
Stage)
2. การรับรูทางสังคม การมีบทบาทในสังคมมีความสัมพันธกับพัฒนาการทาง
จริยธรรม
3. พัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลจะสูงขึ้น เมื่อบุคคลมีความสามารถใน
การใชเหตุผลเชิงตรรกศาสตร และสามารถรับรูทางสังคม (Social Perception) ในระดับที่สูงขึน้
พัฒนาการของการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมเปนไปตามขั้นจากขั้นที่หนึ่งผานไป
ตามลําดับจนถึงขั้นที่หก จะขามขั้นไมไดเพราะคนเราจะใหเหตุผลในขั้นต่ํากวาอยูกอน ตอมาเมื่อได
ประสบการณทางสังคมใหมๆ หรือสามารถเขาใจประสบการณเกาไดดีขึ้น ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ความคิดและเหตุผลในขั้นที่สูงมากขึ้น สวนเหตุผลในขั้นต่ํากวาก็จะถูกละทิ้งไป แตอาจจะชะงักติด
อยูกับขั้นใดขั้นหนึ่งก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสามารถทางสติปญญาซึ่งเปนตัวหนึ่งที่กําหนดการให
เหตุ ผ ลเชิ ง จริ ย ธรรม และเป น ไปไม ไ ด ที่ จ ะมี พั ฒ นาการทางจริ ย ธรรม ในขั้ น ที่ สู ง กว า ขั้ น ของ
พัฒนาการทางสติปญญา โคลเบอรกพบวาเด็กที่มีพัฒนาการทางสติปญญา อยูในขั้นปฏิบัติการดวย
รูปธรรมตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจทจะมีพัฒนาการทางจริยธรรมถึงขั้นที่สอง
เท า นั้ น ส ว นผู ที่ มี พั ฒ นาการทางสติ ป ญ ญาในขั้ น ปฏิ บั ติ น ามธรรมขั้ น ต น ๆ จะมี พั ฒ นาการทาง
จริยธรรมถึงขั้นที่สามหรือสี่ และผูใหญสวนมากมีพัฒนาการทางจริยธรรมถึงขั้นที่สี่เทานั้น (ทิพยสุดา
นิลสินธพ. 2523: 18; อางอิงจาก Kohlberg. 1975: 31–52) ดังนั้น การฝกอบรมเด็กในชั้นอนุบาลซึ่ง
เปนผูมีจริยธรรมอยูในขั้นที่หนึ่งเปนสวนมากนั้น ควรมีจุดมุงหมายในการเตรียมความพรอมของเด็ก
เทานั้น เพื่อใหเด็กพรอมที่จะรับคําอบรมสั่งสอนทางจริยธรรม เชน ฝกใหเด็กคุนเคยกับเรื่องราวทาง
จริยธรรมที่งายๆ มีการเลนเกมที่แสดงถึงจริยธรรม บางประการ ซึ่งเปนรากฐานของจริยธรรมขั้นสูง
ตอไป เชน ความมีระเบียบ ความเมตตากรุณา และความซื่อสัตย เปนตน (ดวงเดือน พันธุมนาวิน ;
และเพ็ญแข ประจนปจจนึก. 2520: 209; อางอิงจาก Kay. 1970)
ขอจํากัดทฤษฎีของโคลเบอรก จากการวิเคราะหของนักจิตวิทยา (สุรางค โควตระกูล
2549: 72-73) พบวา
1. ขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอกรก บงวา พัฒนาการจริยธรรม
ตองเปนไปตามขั้นจากต่ําไปสูง จะขามขั้นไมได จากผลการทดลองของนักจิตวิทยา มีขอพินิจวาขั้น
พัฒนาการไมไดเปนไปตามลําดับขั้น
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2. ทฤษฎี ข องโคลเบอร ก เน น เหตุ ผ ลเชิ ง จริ ธ รรม และไม เ น น ในเรื่ อ ง
พฤติกรรมที่แสดงโดยบุคคลมีคําสั่งเมื่อเผชิญปญหาทางจริยธรรม ซึ่งมักจะไมตรงกัน ผลการวิจัย
พบวา มีคนเปนจํานวนนอยที่จะใชการตัดสินใจทางจริยธรรมขั้นที่ 6 อาจเปนเพียงขั้นอุดมการณ
3. ทฤษฎีของโคลเบอรกเนนเฉพาะการใชเหตุผลทางจริยธรรมเทานั้น ไมได
เนนในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงโดยบุคคลที่กําลังเผชิญปญหาทางจริยธรรม
สรุปไดวา ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรกเนนวุฒิภาวะพั ฒนาการทาง
ความคิดความเขาใจและประสบการณทางสังคมเหมือนของเพียเจท พัฒนาการทางจริยธรรมของ
โคลเบอรกแบงเปน 6 ขั้น คือ 1) หลักการหลบหลีกการถูกลงโทษ อายุ 2-7 ป 2) หลักการแสวงหา
รางวัล อายุ 7-10 ป 3) หลักการทําตามความเห็นชอบของผูอื่น อายุ 10-13 ป 4) หลักการทําตาม
หนาที่และกฎขอบังคับในสังคม อายุ 13-16 ป 5) หลักการทําตามคํามั่นสัญญา และ 6) หลักการ
อุดมคติสากล ซึ่งพัฒนาการเหลานี้จะเปนไปตามลําดับขั้น จากขั้นที่หนึ่งผานไปตามลําดับจนถึงขั้น
ที่หกจะขามขั้นไมได โคลเบอรกเชื่อวา การใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับผูใชเหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นสูง
กวาเด็ก จะเปนประโยชนกับเด็กมาก การพัฒนาจริยธรรมของคนจะมีการเปลี่ยนแปลงตามวัย
เนื่องมาจากประสบการณที่ไดรับ ดังนั้นการสงเสริมใหเด็กมีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถสงเสริม
ไดตามทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรกโดยเด็กปฐมวัยอายุ 2-7 ป จะอยูในขั้นหลบ
หลีกการถูกลงโทษ เริ่มมีระดับคุณธรรมจริยธรรม ถาพอแมและครูสั่งสอนวาสิ่งใดถูกตอง ควรทําสิ่ง
ใดไมควรทํา เด็กจะเลียนแบบในสิ่งที่ดีที่พอแมปฏิบัติตนเปนแบบอยางถูกตองเหมาะสม
1.2.3 ความรูท ี่เกี่ยวของกับคุณธรรมพรหมวิหารสี่
พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรมของทานพระพรหมคุณาภรณ ( ป.อ.ป
ยุตโต) ไดกลาวถึงคุณธรรมพรหมวิหารสี่ วาเปนธรรมเครื่องอยูอยางประเสริฐ ธรรมประจําใจอัน
ประเสริฐ หลักความประพฤติประเสริฐบริสุทธิ์ ธรรมที่ตองมีไวเปนหลักใจ และกํากับความประพฤติ
จึงจะไดชื่อวาดําเนินชีวิตหมดจดและปฎิบัติตนตอมนุษยทั้งหลายโดยชอบ อันประกอบดวยเมตตา
กรุณา มุทิตา และอุเบกขา
สมเด็จพระญาณสังวร (2512: 71) กลาวไววา เมตตา นั้นไมจําเปนที่ผูใหญจะเปน
ฝายสอนเด็กเสมอไป แตเด็กก็สอนผูใหญได ทั้งๆ ที่เด็กไมไดรูวากําลังเปนผูสอน และเด็กก็ไมรวู า
ความคิดของตนเกิดแตเมตตาที่บริสุทธิ์แทจริง
สมเด็จพระญาณสังวร (2552: 22) กลาวไววา อุเบกขาเปนธรรมสําคัญหมวดหนึ่ง
คือพรหมวิหารธรรม มนุษยก็ไดชื่อวาเปนพรหมแมมีธรรมหมวดนี้สมบูรณ คือมีพรอมทั้งเมตตา
กรุณา มุทิตา และอุเบกขา
สมเด็จพระญาณสังวร (2552: 23) กลาวไววา อุเบกขาเปนยอดของพรหมวิหาร
ธรรม เมตตากรุณาเปนฐาน มุทิตาเปนตัว การจะสรางยอดโดยไมสรางฐานไมสรางตัวนั้นก็ทาํ กันได
แตยอดจะวางอยูต่ําเตีย้ ไมมั่นคง ไมสูงสงา ถาสรางฐานสรางตัวเปนลําดับขึ้นไปเรียบรอยแลวจึง
สรางยอด ยอดก็จะมั่นคง สูงเดนเปนสงา และผูทยี่ ังไมบรรลุผลสูงสุดของพรหมวิหารธรรมอยู ควร
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ตองรูวาผูมีเมตตากรุณามุทติ านั้น ควรอยางยิ่งที่จะตองใชอุเบกขาแทรกไวทุกเวลา เหมือนเปนยาดํา
ที่จําเปนตองแทรกอยูในยาดีแทบทุกขนาน ไมเชนนั้นแลวยาดีทขี่ าดยาดําก็จะไมเปนยาดีที่สมบูรณ
และพรหมวิหารธรรมก็จะไมสมบูรณเชนเดียวกัน
สมเด็จพระญาณสังวร (2552: 29-30) กลาววา ถาจะอบรมพรหมวิหารธรรม ก็
อยาเห็นวาเมตตากรุณาเทานั้นสําคัญ มุทิตา และอุเบกขาก็สําคัญอยางยิ่ง ไมมีเมตตากรุณาก็จะมีใจ
โหดเหี้ยม ไมมีมุทิตาก็จะมีความอิจฉาริษยา ไมมีอุเบกขาก็ไมรูจักการวางเฉย ไมรูจักปลอยวาง ยึด
มั่นอยู ความโหดเหี้ยม ความอิจฉาริษยา ความยึดมั่นไมปลอยวางยอมเปนความไมสวยไมงามของ
จิตใจ ยอมไมเปนที่พึงปรารถนา ฉะนั้น เมื่อปรารถนาจะไมใหไดชื่อวาเปนคนโหดเหี้ยม ขี้อิจฉา
ริษยา หรือปลอยวาง ก็ตองอบรมพรหมวิหารธรรมเพื่อใหจิตพนจากสภาพที่ไมงดงามไมเปนที่พึง
ปรารถนาดั ง กล า ว ผู ป รารถนาให ต นเองมี จิ ต ใจสู ง มี จิ ต ใจดี มี จิ ต ใจเย็ น สบาย ไม มี โ ทสะ ไม มี
พยาบาท ไมมีอิจฉาริ ษ ยา ควรต องอบรมพรหมวิหารธรรมให สมบูรณ บริบูรณ อย าได วางเวน
โอกาสที่จะแผเมตตามีอยูทุกเวลา มีสติระวังใหมีอุเบกขาไปพรอมกันดวยก็จะเปนพรหมวิหารธรรมที่
ถูกตองสมบูรณบริบูรณ ที่จะใหคุณแกเจาตัวเต็มที่กอนใหแกผูอื่น
พระมหาพวน (วัชระ) ฐานฺจาโร (2541: 6-7) กลาววา พรหมวิหารธรรมไมไดเปน
หลักปฏิบัติเฉพาะผูใหญซึ่งมีหนาที่ปกครองเทานั้น แตความจริงแลวหลักธรรมในพระพุทธ ศาสนา
ทุกขอมีความเหมาะสมทั้งเด็กและผูใหญ ทุกคนสามารถนําไปปฏิบัติใหเปนประโยชนแกตนได ขอ
สําคัญอยูที่ผูอธิบายจะมีวิธีอธิบายหลักธรรมแตละเรื่องใหเด็กเขาใจ และนําไปปฏิบัติไดอยางไร โดย
พรหมวิหารธรรมเปนคุณธรรมที่มีความจําเปนและเหมาะสมที่เด็กและเยาวชนจะตองนําไปปฏิบัติ
เปนอยางยิ่ง เพราะปรากฎวาในสังคมปจจุบันเด็กและเยาวชนมักจะมีความประพฤติหางเหินจาก
ศาสนาและศีลธรรมมาก จึงมีความจําเปนที่ผูเกี่ยวของจะไดเรงปลูกฝงศีลธรรม จริยธรรมแกเด็กและ
เยาวชนโดยเรงดวน เพื่อใหเปนผูใหญที่เพียบพรอมดวยคุณธรรมและคุณภาพแหงชีวิตตอไป
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตตฺโต. 2546ก: 40-41) กลาวไววา คุณธรรมพรหมวิหาร
สี่ ประกอบดวย ความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา เปนคุณธรรมที่พอ แมควรปฏิบัติกบั ลูก
อยางถูกวิธี ถาใชผิดก็จะเสียดุลแทนที่จะเกิดผลเสีย ทําใหเด็กออนแอ พึ่งพา และเรียกรอง โดยธรรม
ทั้ง 4 ขอ ตองปฏิบัตใิ หสมดุลกัน เปนคุณธรรมที่มนุษยพึงมีตอมนุษย ซึ่งใชไดทั่วไปหมดไมเฉพาะ
ในครอบครัว แตเริ่มตนกอนโดยใชกับลูก เมื่อพอแมมีตอลูกก็จะทําใหลูกเกิดพัฒนาคุณธรรมเหลานี้
ขึ้นมาดวย
1.2.4 ความหมายของคุณธรรมพรหมวิหารสี่
คําวา พรหม แปลวา ประเสริฐ หรือหมายถึง พระพรหมซึ่งเปนพระเจาสูงสุดใน
ศาสนาพราหมณ แตพ ระพุท ธศาสนาไมได ถือว าพระพรหมเป น พระเจ าสูงสุ ด แต ถื อ วา พรหม
หมายถึง ผูใหญ ผูเปนหัวหนา ผูปกครอง ผูบังคับบัญชา ตลอดจนผูมีหนาที่ดูแลสุขทุกขของผูอื่น
โดยมีผูนิยามไวดังนี้
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กรมศาสนา (2524: 75) นิยามคําวา “พรหมวิหาร” ไวคือ หมายถึง ธรรมเครื่องอยู
ประเสริฐ หรือเปนธรรมประจําใจที่ทําใหเปนพรหม หรือใหเสมอดวยพรหม ในทางปฏิบัติจึงหมายถึง
คุณธรรมของบุคคลที่เปนผูหลักผูใหญ หรือเปนหัวหนา ซึ่งจะตองมีอยูในจิตใจตลอดเวลา
กระทรวงศึกษาธิการ (ธีริศรา บุญรุง. 2549: 47-48 อางอิงจาก กระทรวงศึกษาธิการ.
2528) กลาวถึงพรหมวิหาร 4 วา เปนธรรมของผูใหญที่มีคุณธรรมสูง ถึงแมจะมีอายุนอยก็ตาม ทํา
ใหเปนที่เคารพรักของผูอื่น ชวยทําใหจิตใจหนักแนน มั่นคง ไมหวั่นไหว สามารถเปนที่พึ่งของผูอื่น
ได ผูที่จะฝกฝนใหเปนผูที่มีพรหมวิหารสี่นั้น ควรปฏิบัติโดยมองผูอื่นในแงดี ตั้งความปรารถนาดีตอ
คนทั่ ว ไป ขวนขวายให ค วามช ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล แก ผู อื่ น และช ว ยสนั บ สนุ น หรื อ เข า ร ว มในงาน
สาธารณะประโยชนตาง ๆ ผูที่มีพรหมวิหารสี่ จะเปนผูที่ไมเยยหยัน ไมรังแก และไมริษยาผูอื่น
ตลอดจนสามารถวางใจใหเปนกลาง โดยมองสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริงได
พระราชวรมุนี (พระราชวรมุนี. 2521: 91) อธิบายความหมายของพรหมวิหารสี่วา
หมายถึง หลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ เปนธรรมที่ตองมีไวเปนหลักใจและกํากับความ
ประพฤติ เรียกอีกอยางหนึ่งวา อัปปมัญญาสี่ เพราะแผสม่ําเสมอ โดยทั่วไปในมนุษยสัตวทั้งหลาย
ไมมีประมาณและไมจํากัดขอบเขต พรหมวิหารมีในผูใดยอมทําใหผูนั้นประพฤติปฏิบัติเกื้อกูลแก
ผูอื่น
สมเด็จพระญาณสังวร (2526; อางอิงจาก ปทมาสน อมาตยกุล. 2533) กลาวถึง
การเกิดพรหมวิหารสี่ วา ผูที่มีพรหมวิหารสี่ที่แทจริงนั้น ตองมีธรรมสี่ประการ คือ เมตตา กรุณา
มุทิตา อุเบกขา เกิดขึ้นพรอมเพรียงกัน โดยไมขาดอยางใดอยางหนึ่ง
พระธรรมปกฎ (ป.อ. ปยุตโต. 2546ข: 116) ใหความหมายของพรหมวิหารสี่ไว
ในพจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพทวา เปนธรรมเครื่องอยูของพรหมหรือธรรมประจําใจอัน
ประเสริฐของทานผูมีคุณความดียิ่งใหญ มี 4 อยางคือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา
สรุปไดวา พรหมวิหารสี่ หมายถึง คุณธรรมประจําใจของผูที่มีความดีที่ประเสริฐ ประกอบ
ดวย 4 ประการคือ ความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ที่แสดงออกทางความคิดหรือความรูสึก
ตลอดจนทั้งทางกาย วาจาและใจ ตอบิดามารดา ผูมีพระคุณ ญาติพี่นอง เพื่อนสนิท เพื่อนรวมชั้น
เพื่อนรวมงาน บุคคลอื่น และสัตว ซึ่งอาจจะตองเขาไปเกี่ยวของตามสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ความหมายของเมตตา
คําวา เมตตา เปนภาษบาลี หมายถึง ความรักหรือความปรารถนาใหผูอื่นเปนสุข
ดวยความบริสุทธิ์ใจ เมตตา จึงเปนความรักที่สูงกวาความรักทัว่ ไป เพราะมิไดหวังสิ่งตอบแทน มี
ผูใหความหมายไวหลายทาน ดังนี้คือ
กรมศาสนา (2524: 76) กลาวถึง ความหมายของคําวา เมตตา วาความหมายใน
ป จจุบัน คื อ ความรั ก หรื อ ความปรารถนาดี เปน ความตองการที่ จ ะใหมนุ ษ ย แ ละสัต วทั้ง ปวงมี
ความสุข มีความกาวหนา มีความสําเร็จในการดําเนินชีวิตดวยความบริสุทธิ์ใจ เมตตาจึงเปนความ
รักที่สูงสงกวาความรักทั่ว ๆ ไป ที่มุงหวังสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอบแทน หรือสิ่งใดเปนการแลกเปลี่ยน บุคคล
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ที่เปนหลักผูใหญ เปนตนวา บิดามารดา หรือผูมีฐานสูงสงในสังคม ยอมจะตองมีเมตตา หรือความ
รัก ซึ่งเปนความปรารถนาดีชนิดไมตองการสิ่งตอบแทน นี้เปนหลักตอบุตรธิดา หรือผูอยูใตบังคับ
บั ญ ชาของตน ครั้ นมี จิ ต ใจเป ย มด ว ยเมตตา ดั ง กล า วเป น ฐานแล ว การแสดงออกทุก อย า งจะมี
ลักษณะอนุเคราะหชวยเหลือ หรือทําประโยชนอยางเต็มที่ การแสดงออกจึงถือวาเปนสําคัญ เพราะ
จะทําใหความเมตตาที่มีอยูในจิตใจ กลายเปนความจริง และมีผลตอผูไดรับการปฏิบัติจริง ๆ
อันที่จริง พระพุทธศาสนา สอนเรื่องเมตตาหรือความรักนี้ ใหมีลักษณะเปนความ
รักสากล ครอบคลุมไปทั่ว ไมวาสิ่งมีชีวิตชนิดไหน หรือมีขนาดใหญเล็กเพียงใด ในกรณีเมตตาสูตร
ทานกลาววา “มารดาผูถนอมบุตรคนเดียว ผูเกิดในตนแมดวยชีวิตฉันใด บุคคลพึงเจริญเมตตาจิตไม
มีขอบเขตในสัตวท้ังปวงฉันนั้น “ ดังนั้น เมตตาหรือความรักชนิดไมหวังผล ตอบแทนนี้ จึงเปน
รากฐานความสงบรมเย็นในทุกแหงหน เริ่มแตสถาบันครอบครัว หมูบาน ตําบล จนถึงระดับชาติ
และนานาชาติ การใชเมตตาเปนปรัชญาพื้นฐานของการศึกษาอบรมในทุกขั้นตอนของชีวิต จะชวย
ใหเกิดความสํานึกในเรื่องคุณคาของชีวิต เห็นความสําคัญของชีวิต ตลอดจนเคารพคุณคาของชีวิต
เมื่อพัฒนาเมตตาใหมีฐานมั่นคงในจิตใจของบุคคลแลว คุณธรรมอื่น ๆ ซึ่งจะกลาวตอไปก็จะเกิดเอง
ตามธรรมชาติ
จากพระไตรปฎกมหาวิตถารนัย (2500: 299) อธิบายคําวา เมตตา ไดแก จิตที่คิด
อยากใหคนอื่นอยูเปนสุขเสมอไป ไมคิดอยากใหใครเปนทุกข ไมคิดอยากเบียดเบียนใคร มีแตคิดจะ
ใหเปนสุขทุกทั่วหนา คนธรรมดายอมอยากใหไดสุขแตของตัวเอง และผูที่ตนรักใครนับถือ มีมารดา
บิดา บุตร ภรรยา เปนตน เทานั้น สวนคนอื่นจะเปนทุกขอยางไรก็ไมวา เมื่อผูใดพยายามทําใหมี
เมตตาเทาสามัญทั้งหลายได ผูนั้นจึงไดชื่อวาเจริญเมตตา
พระเทพโมลี (2511: 5-10) กลาวถึงเมตตาวา คือ ความรักความปรารถนาดีทําให
เกิดมีการบําเพ็ญประโยชนและความสุข ดวยความเสียสละที่ไมมีการเห็นแกตัว เมตตาเกิดขึ้นดวย
เหตุ คือ การแลเห็นความดีงาม ซึ่งจะตองไมใชเกิดจากเสนหา และความเมตตานี้เมื่อมีขึ้นก็กําจัด
พยาบาทใหหมดไป
สมเด็จพระญาณสังวร (2516: 72) เปรียบเทียบคุณธรรมขอนี้วา เหมือนน้ําที่เปน
เครื่องดับไฟ คือ โทสะพยาบาท เปนเครื่องชูใจใหแจมชื่นบาน ไมมีเวรมีกรรมตอใคร ๆ เพราะแม
ปรารถนาใหผูอื่นก็เปนปฏิกิริยา ใหผูมีเมตตาจิตเองไมมีเวรมีภัยตอใครทั้งหมด ถาคนยังมีทุกขภัย
เวร อยูก็ตองวาเมตตายังไมบริสุทธิ์ ผูมีจิตใจรักใครสนิทสนมปรารถนาใหเปนสุขปราศจากโทสะ
พยาบาท ทุกขกับเวร ชื่อวาผูมีเมตตา ผูมีเมตตาเมื่อถูกผูอื่นลวงเกินยอมใหอภัยได ไมเกิดโทสะ ถึง
ตองใชขันติ
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต. 2546ข: 116) ใหความหมายของเมตตาไวในพจนา
นุกรรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพทไววา หมายถึง ความรัก ความปรารถนาใหเขามีความสุข แผ
ไมตรีจิต คิดจะใหสัตวทั้งปวงเปนสุขทั่วหนา
สรุปไดวา เมตตา หมายถึง ความปรารถนาดี ความรักอยางมิตร ความมีไมตรี ความเห็น
อกเห็นใจ ความเขาใจที่ดีตอกัน ความมุงหวังใหบุคคลอื่นและสัตวมีความสุขความเจริญกาวหนา
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โดยมิไดมุงผลประโยชนตอบแทนแกตนเอง เปนคุณธรรมพื้นฐานขั้นแรกในการสรางความสัมพันธ
ระหวางบุคคล และเปนภาวะจิตที่ไมเห็นแกตัว สามารถแสดงออกทั้งทางกาย วาจาและใจ ซึ่งมี
ลักษณะกายกรรมและวจีกรรม อันประกอบดวย จิตใจที่มีเมตตา จึงสามารถวัดความเมตตาไดทั้ง
พฤติกรรมภายในและภายนอก คือ แสดงออกทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ
ความหมายของกรุณา
คําวา กรุณา เปนภาษบาลี หมายถึง ความสงสาร เมื่อเห็นผูอื่นประสบความทุกข
หรือเดือดรอน ไดมีผูใหความหมายไวดังนี้
กรมศาสนา (2524: 77) อธิบายวา กรุณา เปนเรื่องของความสงสารเมื่อเห็นคน
หรือสัตวประสบความทุกข เดือดรอน มีความรูสึกหวั่นไหวไปกับความทุกขเดือดรอนของผูอื่น จนไม
อาจที่จะนิ่งเฉยอยู ความกรุณาจึงเปนคุณธรรมสําคัญที่จะทําใหคนเปนนักเสียสละ พรอมที่จะทําทุก
อยางเพื่อชวยเหลือผูอื่นใหไดความสุข คุณธรรมขอนี้สอแสดงวาผูประพฤติปฏิบัติจะ ตองมีฐาน
คุณธรรมเรื่องเมตตาสูงสงมาก จนมองเห็นสภาพชีวิตของผูอ่ืนเปนเชนกับตน ดังนั้น เมื่อพบเห็น
ความทุกขของผูอื่น ตนจึงทนอยูไมไดจะตองหาทางชวยเหลือในทันทีทันใดเทาที่สามารถจะชวยได
เป นต นว า เมื่ อเกิด อุท กภัย วาตภั ย หรืออั ค คีภัย ผูมีจิ ต ใจกรุณาก็จะนิ่งเฉยอยู ไมได จะตอ ง
ชวยเหลือ เปนตนวา สงผา อาหาร ฯลฯ ไปบรรเทาความเดือดรอนของผูไดรับเคราะหกรรม
พระกวีวรญาณ (2502: 431) กลาววา กรุณา แปลวา ความสงสาร คิดจะชวยให
พนทุกข เมื่อเราเห็นใครก็ตามจะเปนบุตรหลาน หรือคนในบังคับบัญชา ตลอดจนศัตรู และสรรพสัตว
ไดรับความทุกข ก็ตองมีจิตใจสงสาร คิดจะชวยใหเขาพนทุกขเสมอ เพราะคนเราจะเห็นอกเห็นใจกัน
จริง ๆ ก็เมื่อเวลาไดรับความทุกขนี้เอง ความจริงนั้นเราลวนแตแบกทุกขมาตั้งแตเกิดแลวคนละมาก
ๆ ทีเดียว จึงควรจะชวยเหลือกัน ขจัดทุกขเหลานั้นใหหมดไป อยาไปทําใหเขาเปนทุกขยิ่ง ๆ ขึ้นไป
อีกเลย ผูใหญที่แทจริงจะตองมีธรรมขอนี้อยูในใจเสมอ
พระเทพโมลี (2511: 12-14) กลาววา กรุณานั้นเกิดขึ้นดวยเหตุ คือ การไดเห็น
ผูอื่นตองสูญเสียความสุข ตองมีความทุกข มีอันตราย ดวยเหตุนี้กรุณาเกิดขึ้นที่ผูใด ผูนั้นจะตองไมมี
วิเหสา คือ เมื่อผูอื่นตองสูญเสียสิ่งซึ่งเปนที่รัก ตองประสบอันตรายมีความทุกข ก็เกิดความดีใจ
พอใจ นอกจากจะไมมีวิเหสาแลว ผูที่มีกรุณาตองไมมีโสกะอีกดวย โสกะ คือ การที่กลับมาคิดวา ถา
ตนตองสูญเสียหรือมีความทุกขก็เกิดอาการเศราหมอง
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต. 2546ข: 116) ใหความหมายของความกรุณาไวใน
พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพทวา หมายถึง ความสงสารคิดจะชวยใหพนทุกข ความหวั่น
ใจเมื่อเห็นผูอื่นเปนทุกข คิดหาทางชวยเหลือปลดเปลื้องทุกขของเขา
สรุปไดวา กรุณา หมายถึง ความรูสึกสงสารจากจิตใจ เมื่อเห็นบุคคลอื่น หรือสัตวไดรับ
ความเดือดรอนหรือประสบกับความทุกข จะเกิดความหวั่นใจคิดหาวิธีการและลงมือชวยเหลือจริง
เพื่อปลดเปลื้องใหเขาเปนอิสระจากความทุกขหรือลดความเดือดรอนลง ความกรุณา เปนคุณธรรม
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สําคัญที่จะทําใหเกิดความเสียสละแกผูอื่น ชวยลดความเห็นแกตัวเปนคุณธรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ
และสามารถแสดงออกมาภายนอกที่เปนพฤติกรรมทั้งทางกาย วาจาและใจ
ความหมายของมุทิตา
คําวา มุทิตา เปนภาษบาลี หมายถึง ความรูสึกดีใจ บันเทิงใจ ชื่นบาน เมื่อเห็น
ผูอื่นทําความดีแลวไดรับผลตอบสนอง ไดมีผูใหความหมายไวดังนี้ คือ
กรมศาสนา (2524: 77) อธิบายวา มุทิตา ไดแก ความชื่นบาน กลาวคือ ความ
พลอยยินดีดวยในเมื่อเห็นผูอื่นไดดี ขอนี้เปนลักษณะใจกวางของบุคคล อันเปนการทําบุญหรือความ
ดีอยางหนึ่งเหมือนกัน คือ เปนเชนกับนักกีฬา เชน ในการแขงขันกีฬาฟุตบอล เปนตน เมื่อฝายตรง
ขามชนะ ก็แสดงความพลอยยินดีที่เขาชนะ ไมอิจฉาริษยา หรือกลั่นแกลง คุณธรรมขอนี้ยังหมายถึง
การใหการสนับสนุนแกผูสรางสรรคสิ่งประดิษฐตาง ๆ เพื่อประโยชนแกสังคมดวย
พระเทพโมลี (2511: 14-15) กลาววา มุทิตา คือ อาการพลอยชื่นชม ยินดีดวย
จริงใจตอผูอื่นในเมื่อผูอื่นไดดี ไดลาภ ยศ สุข มุทิตานี้เกิดขึ้นมาจากเมตตา คือ มีความปรารถนาดี
เปนผลก็เกิดอาการชื่นชม ยินดี โดยที่ตองไมมี ปหาสะเกิดขึ้น ปหาสะ หมายถึง การพลอยยินดีตอ
ผูอื่นดวยความหวั งว าตนจะไดรั บ ลาภ ไดย ศไปดว ย มุทิต านี้ได ชว ยใหจิต ใจพนจากริษ ยา คือ
อาการที่ทนไมได เพื่อเห็นวาผูอื่นไดดี ไดลาภยศ มีความสุขความเจริญเกินหนาตัวไป
ส. ศิวรักษ (2523: 14) กลาววา มุทิตา รวมยินดีเมื่อผูอื่นมีความสุขหรือประสบ
ความสําเร็จ ปราศจากความอิจฉา โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อผูแขงขันกาวหนาไปกวาเรา
พระธรรมป ฎ ก (ป.อ. ปยุ ต โต. 2546ข: 117) ให ค วามหมายของมุ ทิ ต าไว ใ น
พจนานุกรมศาสตร ฉบับประมวลศัพท วาหมายถึง ความพลอยยินดีเมื่อผูอื่นไดดี เห็นผูอื่นอยูดีมี
ความสุขก็แชมชื่นเบิกบานใจ ดวยเห็นเขาประสบความสําเร็จเจริญกาวหนายิ่งขึ้นไปก็พลอยยินดี
บันเทิงใจพรอมที่จะสงเสริมสนับสนุนไมกีดกันริษยา
สรุปไดว า มุทิตา หมายถึง ความรูสึกชื่นชม เบิกบานใจ และพลอยยินดี เมื่อบุคคลอื่น
ประสบผลสําเร็จดวยความจริงใจ ไมมีความรูสึกริษยาหรือกลั่นแกลง แตเมื่อผูใดคิดคนหรือทําสิ่ง
ใหม ๆ ที่ดีงามเปนประโยชนตอสังคมก็มีความยินดีและใหความรวมมือสงเสริมสนับสนุนใหเขามี
ความก า วหน า ยิ่ ง ๆ ขึ้ น ไป มุ ทิ ต า เปน คุ ณ ธรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในจิ ต ใจ สามารถแสดงออกเป น
พฤติกรรมภายนอกได ในลักษณะทางกาย วาจาและใจ ที่ประกอบไปดวยจิตใจที่มีมุทิตาเปนพื้นฐาน
โดยที่มิไดหวังผลพลอยไดจากการที่ผูอื่นไดลาภ ยศ สรรเสริญ และความสุขที่บุคคลอื่นไดรับนั้น
ความหมายของอุเบกขา
คําวา อุเบกขา เปนภาษบาลี หมายถึง การวางเฉย การทําใจเปนกลางปราศจาก
อคติไมดีใจ เสียใจ ไดมีผูใหความหมายไวดังนี้
กรมศาสนา (2524: 77) อธิบายวา อุเบกขา ไดแก การวางใจเปนกลาง โดย
พิจารณาจากขอเท็จจริง กลาวคือ ในการตัดสินใจเรื่องใด ๆ จะตองพิจารณาใครครวญอยางถูกตอง
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ดวยความเที่ยงธรรม สามารถใชสติปญญาพิจารณาขอเท็จจริงอยางถูกตอง แลวปฏิบัตลิ งไปดวย
ความเยือกเย็นและสุขุมรอบคอบ สามารถดํารงมั่นรักษาความถูกตองหรือยุติธรรมไวได
พระกวีวรญาณ (2502: 432) กลาววา อุเบกขา แปลวา ความวางเฉย ความ
ยุติธรรม หรือวางตัวเปนกลาง ไมลําเอียงเขาขางนั้นขางนี้ ผูใหญทุกคนจําตองมีความยุติธรรม ไม
แสดงความลําเอียงใหปรากฏ มิ ฉ ะนั้น คนที่ ทําความดีแตไมได รับการยกย องเทาที่ค วร จะเสี ย
กําลังใจ ไมเปนอันทําความดี ก็หันมาใชวิธีประจบสอพลออันไมกอประโยชนอันใดใหแกสังคมเลย
แมพอแมที่มีลูกมาก ๆ ก็เชนเดียวกัน ถาลําเอียงรักลูกไมเทากัน ผูใหญจะตองใหความยุติธรรมแก
บุคคลที่อยูใตบังคับบัญชาเทา ๆ กัน แมผูที่เราไมชอบจะถึงซึ่งความวิบัติ ก็ไมดีใจเพราะความวิบัติ
ของเขา หรือเมื่อคนที่เรารักทําผิด ก็ไมหาวิธีปกปดความผิดนั้น ๆ ใครผิดก็วาไปตามผิด ใครถูกก็
สนับสนุน ถาอยูในวิสัยที่พอชวยไดโดยไมเสียความเปนธรรมก็ควรชวย ถาหากวา การชวยนั้นจะทํา
ใหขาดความเปนธรรมแลว ก็ตองปลอยไปตามเรื่อง ถือวาเปนกรรมของเขา เขาสรางกรรมอยางใด
ไวก็ตองเสวยผลกรรมอยางนั้น
พระเทพโมลี (2511: 16-19) กลาววา อุเบกขา คือ อาการที่เห็นเหตุการณตาม
อาการที่เกิดขึ้น ตามความหมาย หมายถึง การวางตนเปนกลางไมเขาขางไหน ในคราวที่จะใหความ
เปนธรรมแกคนทั้ง 2 ฝายขึ้นไป มีใจยุติธรรม ไมลําเอียงดวยอํานาจอคติ โดยที่อุเบกขามีลักษณะ
ตรงกันขามกับปฏิฆะ และอนุมยะ ปฏิฆะ คือ การผูกใจอยูกอนแลววา ผูนี้ชั่ว ผูนี้เลว ดวยอํานาจ
ความไมพอใจที่มีอยูกับผูนั้น สวน อนุมยะ ก็คือ การผูกใจไวกอนวาผูนี้ดี ผูนี้ประณีตดวยอํานาจ
ความพอใจที่มีอยูกับพวกนั้น
พระโสภณคณาภรณ (2521: 20-21) กลาววา อุเบกขานั้น เปนอาการของใจที่เปน
กลาง ไมยินดี ไมเสียใจ ในเมื่อเห็นคนอื่นประสบความวิบัติ เพราะมาพิจารณาเห็นตามหลักธรรมวา
คนทุกคนลวนมีกรรมเปนของตน และจะตองเปนผูรับผลของกรรมอันนั้น เปนลักษณะแหงปญญา
คือ รูวาอะไรควร อะไรไมควร เมื่อเห็นผูอื่นประสบเหตุอยางหนึ่งที่เราไมอาจจะใช เมตตา กรุณา
มุทิตาได เพราะถาหากใชออกไปก็จะกลายเปนการผิดธรรมะหรือยุติธรรมก็ตองใชอุเบกขา
สรุปไดวา อุเบกขา หมายถึง การวางทาทีของจิตใจใหเปนกลางตอเหตุการณตาง ๆ เปน
คุณธรรมที่ทําใหลดอคติ 4 คือ รัก ชัง หลง และกลัว ในกรณีที่เราไดพยายามชวย เหลือทั้งในดาน
ความเมตตา กรุณา และมุทิตา มากอนแลว แตถาหากบุคคลหรือสัตวนั้นไมประสบผลสําเร็จ หรือ
ยังคงได รั บ ความเดื อ ดรอ นก็ตอ งวางใจให เ ป น กลางหรื อ เป น ปกติ ไมช อบหรือชั ง อุ เ บกขาเป น
คุณธรรมหรือพฤติกรรมภายในจิตใจที่ตองอาศัยปญญาวาอะไรควร หรือไมควร และสามารถแสดง
ออกมาทางกาย วาจาและใจ ไดดวยการวางทาทีเฉยและเฝาดูอยู
1.2.5 ความสําคัญของคุณธรรมพรหมวิหารสี่
พรหมวิหารเปนคุณธรรมพื้นฐานภายในจิตใจที่บุคคลพึงมี เปนธรรมที่เอื้อตอการ
พัฒนาความมีน้ําใจ ความชวยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนความมีมนุษยสัมพันธดวย ทั้งนี้เนื่องจาก
ถ า ทุ ก คนมี เ มตตา กรุ ณ า มุ ทิ ต า โดยมี อุ เ บกขากํ า กั บ อยู ก็ จ ะมี น้ํ า ใจช ว ยเหลื อ ส ง เสริ ม ด ว ย
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ความสัมพันธอันดี พรอมทั้งดํารงรักษาความเปนธรรมในสังคม และความเขมแข็ง รับผิดชอบใน
ตัวตนไวได รวมทั้งดํารงรักษาสังคมเล็กในบาน สังคมสากลของมวลมนุษญ ตลอดจนถึงอภิบาลโลก
ดวย (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตตฺโต). 2542: 69) อันความวุนวาย ความหายนะและความเดือดรอน
ของมนุษยในปจจุบนั สวนหนึ่งเกิดจากการขาดพรหมวิหารอยางเห็นไดชัด จึงกอใหเกิดความเคียด
แคน ความอิจฉาริษยา การเห็นประโยชนสวนตนและพวกพองมากกวาประโยชนสวนรวม ความ
พยาบาทจองลางจองผลาญกันทั้งในดานรางกาย จิตใจ และทรัพยสมบัติอยางนาสังเวชยิ่งนัก แต
หากมวลมนุษยในโลกจะอยูกันดวยพรหมวิหารธรรมแลว โลกนี้ก็จะมีแตความสุขยิ่งขึ้น จะไมมี
สงคราม ไมมีการแกงแยง ประทุษรายกัน แตมนุษยกลับจะมีความเอ็นดูชวยเหลือกันและกัน ทุกคน
จะอยูดวยความรัก ก็จะเกิดความสงบสุขขึ้นทั่วไป คุณคาของความเปนมนุษยของคนจะสูงขึ้น โลกนี้
ก็จะลดปญหาความวุนวายตาง ๆ ลงเปนอันมาก และจะนาอยูยิ่งขึ้น (พระศรีวิสุทธิกวี. 2526: 73)
พระศรีวิสุทธิกวี (2527: 23) กลาววา พรหมวิหารสี่ เปนธรรมที่สามารถชวย
แกไขความไมเปนธรรมในสังคมได
ปรีชา ชางขวัญยืน (2520: 16) กลาววา พรหมวิหาร 4 เปนธรรมประการหนึ่งที่
คนในสังคมพึงปฏิบัติ เปนธรรมที่เปนความรูสึกตอผูอื่น และเปนการควบคุมตนใหเกิดความรูสึกที่
เหมาะสมตอผูอื่น
ชม ภูมิภาค (2529: 9) กลาววาความเมตตากรุณาเปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิด
สันติสุข และเปนเครื่องค้ําจุนสังคมตั้งแตระดับชุมชนไปจนถึงระดับโลก หากมนุษยทุกคน หรือ
สวนมากมีคุณธรรมเรื่องความเมตตากรุณาแลว สังคมยอมจะมีแตความสุขสงบ และความกาวหนา
ปราศจากการเอารัดเอาเปรียบและกดขี่ซึ่งกันและกัน มนุษยจะชวยเหลือซึ่งกันและกัน ในสังคมในก็
ตามที่บุคคลมีความเมตตากรุณานอย สังคมนั้นยอมจะมีปญหาอาชญากรรม ปญหาความทุกขยาก
การกดขี่ขมเหงรังแกซึ่งกันและกัน
ฟน ดอกบัว (2542: 297) กลาววา หากทุกคนมีเมตตาตอกัน การลวงละเมิดศีล
5 ก็จะไมเกิดขึ้น กลาวคือ เมื่อมีเมตตาปราณีตอผูอื่นก็จะไมทํารายผูอื่นหรือสัตวอื่น เมื่อมีเมตตาก็
จะไมลักโกงทรัพยของผูอื่น เพราะจะทําใหเขาเดือดรอน เมื่อมีเมตตาก็จะไมแยงคูครองของผูอื่น
เพราะเปนการทําลายเกียรติของผูอื่น เมื่อมีเมตตาก็จะไมหลอกทาง ไมใสรายไมทําใหผูอื่นเขาใจผิด
เมื่อมีเมตตาก็จะไมคาฝนหรือเฮโรอีน ยาบาใหแกใครเพราะจะทําใหคนอื่นเดือดรอน เพราะฉะนั้น
เมตตาจึงเปนรากฐานของธรรมทั้งหลาย คนเมื่อมีเมตตา ก็ยอมมีความปรารถนาดีซึ่งกันและกัน จึง
ไมเบียดเบียนทํารายกันในทุกรูปแบบ เมื่อคนเราไมเบียดเบียนทํารายกัน สังคมก็สงบสุข
คานาล (Kanal. 1956: 49-61) กลาววา ความเมตตากรุณาชวยใหอยูรวมกัน
อยางมีความสุข ความเมตตาชวยทําใหชีวิตมีความสุขทําใหไมเห็นแกตัว ซึ่งความเห็นแกตัวจะเปน
สิ่งทําลายชีวิตและสังคม คนที่มีความเมตตากรุณาอยูเสมอยอมไดรับประโยชนหลายอยาง คือ เปนผู
ไมมีกังวลมีความสุข จิตใจสงบ เปนที่เคารพนับถือของคนทั่วไป ปาดานจาลี (ferm. 1956: 217-218;
citing Patanjali. n.d.) ใหความเห็นวา หลักคุณธรรมสูงสุดของบุคคล คือ จะตองมีความปรารถนาดี
เมตตากรุณาตอบุคคลและสรรพสิ่งทั้งหลาย
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กลาวโดยสรุปไดวา คุณธรรมชุดพรหมวิหารสี่ ซึ่งประกอบดวย ความเมตตา กรุณา มุทิตา
และอุเบกขา เปนคุณธรรมพื้นฐานภายในจิตใจที่บุคคลพึงมี เปนธรรมที่เอื้อตอการพัฒนา ความมี
น้ําใจ ความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ซึ่งจะชวยใหสังคมสงบสุข ปราศจากความโกรธ ความ
เบียดเบียน ความอิจฉาริษยา ความเห็นแกตัว และความลําเอียง
1.2.6 คุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
1.2.6.1 คุณลักษณะของเด็กปฐมวัยทีม่ ีเมตตา
พระโสภณคณาภรณ (2521: 13-18) ไดกลาววา การแสดงออกถึงการมี
เมตตานัน้ สามารถจะแสดงออกมาในรูปตาง ๆ ไดดังนี้ คือ
1. แสดงเมตตาทางกาย คือ การชวยเหลือกันในกิจการงาน ใหความรัก
ความรวมมือในกิจกรรมที่เปนประโยชนตอกัน ชวยเหลือในกิจการงานอื่น
2. แสดงเมตตาทางวาจา ดวยการเจรจากันดวยความรูสึกเมตตา ไมใช
วาจากาวราว ดูหมิ่น ในดานรูปราง ทรัพย ตระกูล การศึกษา เปนตน ชวยแนะนํา บอกกลาวในเรื่อง
ที่เปนประโยชนหรือพิทักษประโยชนของกันและกัน
3. แสดงเมตตาทางใจ โดยไมมีความรูสึกในทํานองมุงราย คิดเอาเปรียบ
หรือคิดมุงทําลายผลประโยชนของเขา มีความหวังที่จะเห็นคนเหลานั้นประสบความสุขในชีวติ การ
ทํางาน การศึกษาและการทําธุระหนาทีข่ องตน เปนตน
ส. ศิวรักษ (2523: 140) กลาววา เมตตา ความรัก ความปรารถนาดีตอตนเอง
และผูอื่น เราทั้งหมดตองการความสุข เราควรพยายามเพื่อใหชีวิตมีสุขโดยการตระหนักรูและใช
สมาธิภาวนาจิตใจจะรูสึกเปนมิตรและประสานสอดคลองกับตนเองและผูอื่น หยิบยื่นความชวยเหลือ
และผลประโยชนโดยปราศจากความปรารถนาเลว ปราศจากความมุงรายและการแขงขัน เพื่อแตละ
บุคคลจะไดสงบและเปนสุข ความสงบและความสุขนี้ก็จะแผกระจายไปยังผูอื่นไดดวย
กระทรวงศึกษาธิการ (ณัฏฐพงษ เจริญทิพย. 2526: 19; อางอิงจาก
กระทรวงศึกษาธิการ. 2523: 146-157) ไดกลาวถึง ขอบขายผูที่มีความเมตตาไววามีลักษณะดังนี้
1. ไมฆา ทุบตี ตัด จําลอง หรือทํารายดวยลักษณะตาง ๆ
2. ไมขมขู ดูหมิ่น เสียดสี พูดจาดวยความกริ้วโกรธเคียดแคน
3. ไมเบียดเบียนใครใหเดือดรอน
4. ชวยพูดปลอบใจเมื่อผูอื่นไดรับความลําบากเดือดรอน
5. ใหความอนุเคราะหเกื้อกูล
6. มีความสลดใจเมื่อเห็นผูอื่นมีทุกข
7. แผเมตตาให แมจะมีผูทําใหเดือดรอน
8. มีอาการทางกาย วาจา ที่แสดงตอผูอื่นดวยความสุภาพ นุมนวล
กนกวรรณ วิวัฒนธนศิษฎ (2545: 31) ไดสรุปคุณลักษณะความเมตตากรุณา
ดังนี้
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1. ไมฆา ขมเหง รังแก ตลอดจนทํารายดวยลักษณะตาง ๆ ตอมนุษยและสัตว
2. เสียสละทรัพยสินสวนตนใหกับผูทขี่ าดแคลนและมีความจําเปนกวา
3. ชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่น
4. มีอาการทางกาย วาจา ที่แสดงตอผูอื่นดวยความสุภาพ นุมนวล
5. ไมขมขู ดูหมิ่น เสียดสี พูดจาดวยความกริ้วโกรธเคียดแคน
กรมวิชาการ (2526: ข) กลาวถึงลักษณะพฤติกรรมความเมตตากรุณาวา
สามารถแสดงออกทั้งทางกาย วาจา และใจ ดังนี้
1. ทางกาย คือ
1.1 สุภาพ ออนนอม
1.2 ไมรังแกทํารายคนอื่น
1.3 ใหความคุม ครองผูออนแอกวา
1.4 ชวยเหลือผูที่ประสบภัย แมวาจะชวยไมสําเร็จก็ไมกระวนกระวายใจ
2. ทางวาจา คือ
2.1 พูดจาไพเราะนาฟง ไมพูดดูถูกเหยียดหยาม
2.2 ไมกลาวถึงผูอื่นในทางที่ไมดี
3. ทางใจ คือ
3.1 ไมคิดราย
3.2 ไมริษยาเบียดเบียนผูอื่น
สนวน ลีโทชวลิต (2528: 6) ไดกลาวถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงความเมตตา
กรุณา ดังนี้
1. ไมฆา หรือขมเหง รังแก ตลอดจนทํารายดวยลักษณะตาง ๆ ตอมนุษย
และสัตวทั้งปวง
2. ใหความชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่นดวยความยินดี
3. ไมขมขู ดูหมิ่น เสียดสี พูดจาดวยความกริ้วโกรธ เคียดแคน
4. ไมเบียดเบียนผูอื่นใหเดือดรอน
5. เสียสละทรัพยสินสวนตนใหกับผูทขี่ าดแคลนและมีความจําเปนกวา
6. แสดงความสลดใจ และพูดใหกําลังใจเมื่อผูอื่นประสบความทุกข
7. แนะนําชวยเหลือผูอื่นดวยความปรารถนาดี
8. แสดงอาการตอผูอื่นดวยความสุภาพนุม นวล พูดจาไพเราะ
9. สนับสนุนผูอ ื่นในการบริจาคทาน
10. เปนมิตรแทของผูอื่น แมเขาจะคิดรายตอตน
11. ใหอภัยเมื่อมีผูอื่นทําใหเดือดรอน
12. มีความรักและเคารพในสิทธิของผูอื่น
13. มีความสามัคคีในหมูคณะ

49
14. บําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม
ประภาศรี สีหอําไพ (2543: 63) กลาววา ความเมตตากรุณาตอง
1. แบงปนในสิ่งที่ตนมีอยูจนเกินความจําเปนอยางเหมาะสมตามกําลัง
ของตน
2. เสียสละในสิ่งที่ตนมีอยูจนเกิดความจําเปนอยางเหมาะสมตามกําลัง
ของตน
3. ชวยเหลือเมื่อเห็นผูอื่นประสบทุกขภัยดวยความเอื้อเฟอเกื้อกูล
4. ยินดีกับความสุขความสําเร็จที่ผูอื่นไดรับ
5. เห็นใจ ปลอบโยน ใหกําลังใจเมื่อเห็นผูอื่นทุกขทรมาน และหาหนทาง
ชวยเหลือเทาที่จะทําได
6. ใหอภัยผูที่ทําผิด ไมผูกอาฆาตพยาบาท
7. ไมขูดรีดเอารัดเอาเปรียบผูอื่น
8. บําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวมโดยไมหวังผลตอบแทน
เจริญ ไวรวัจนกุล (2531: 208-209) ความเมตตา-กรุณา หมายถึง มีการให
กลาววาจาเหมาะสม การประพฤติและแสดงออกเปนเพื่อนที่เหมาะสม ลักษณะพฤติกรรมบงชี้ ไดแก
1. เสียสละในสวนแบงของตนใหกบั ผูที่ขาดแคลน และมีความจําเปน
มากกวา
2. เลือกรับฟงในคําพูดที่กอใหเกิดไมตรี
3. เสนอตัวชวยเหลือแนะนําทบทวนใหแกผูที่ยังไมเขาใจ
4. แสดงความยินดีในความสุข ความสําเร็จของผูอื่น
5. ใหเพื่อนหยิบยืมหนังสือ เครื่องเขียนเมื่อตนไมจําเปนตองใช
6. ไมรังแกสัตว หรือเพื่อน
7. พูดสุภาพออนโยนตอบุคคลทัว่ ไป
8. แสดงความเคารพนอบนอม
9. แบงปนสิ่งของเครื่องใชแกผูอื่นตามกําลังของตน
10. พูดปลอบโยนผูอื่นมีทุกข
11. ชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่น
12. ไกลเกลีย่ ความแตกแยกในหมูคณะ
13. ไมนําเอาคําพูดที่ไมดีจากคนอื่นมาเลาใหเพื่อนฟง
14. แสดงความเปนเพื่อน
15. แนะนําอธิบายคนอื่น ๆ ในการเรียน และการปฏิบัตติ น
16. พูดจาเปนการใหกําลังใจแกเพื่อน
17. ลงมือชวยเพื่อนเมื่อไดรับการขอรอง
18. เมื่อทํางานรวมกันก็รับผิดและชวยกันแกไขรวมกัน
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19. ไมนําเอาผลงานของผูอ ื่นมาเปนผลงานของตนเอง
20. บําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม
21. พูดชักชวนใหผูอื่นใหปฏิบัตเิ พื่อสวนรวม
22. พูดมีเหตุผล
23. เมื่อทํางานเปนกลุมก็ไมนําผลงานของกลุมมาเปนผลงานของตน
24. ไมพูดจาใหกลุมหมดกําลังใจในการทํางาน
25. ไมนําเอาของสวนรวมมาใชประโยชนสวนตัว
26. รวมลงมือชวยกลุมแกปญ
 หาตางๆ โดยตลอด
27. เลือกพูดแตสิ่งดีงามของสมาชิกแตละคนในกลุม
สําหรังงานวิจัยในครั้งนี้ คุณลักษณะของเด็กปฐมวัยที่มีเมตตาตอผูอื่น ไดแก การที่เด็ก
ปฐมวัยแสดงความรัก ความมีไมตรี และความมีน้ําใจตอผูอื่น โดยมุงหวังใหผูอื่นมีความสุข และมิได
มุงหวังผลประโยชนตอบแทนแกตนเอง
1.2.6.2 คุณลักษณะของเด็กปฐมวัยทีม่ ีกรุณา
สมเด็จพระญาณสังวร (2520: 5-7) ไดอธิบายลักษณะของกรุณาวา กรุณา คือ
ภาวนาของจิตที่หวั่นไหวไปเพราะความทุกขของผูอื่น เหมือนอยางถาซื้อไดก็จะซื้อความทุกขของ
เขา คื อ จะช ว ยทํ า ความทุ ก ข ข องเขาให ห มดสิ้ น ไป จึ ง มี อ าการที่ ท นเฉยไม ไ ด ต อ งขวนขวาย
ชวยเหลือเพื่อบําบัดทุกข ปราศจากความคิดเบียดเบียนซ้ําเติม เห็นใครตกอยูในความทุกขไมมีที่พึ่ง
ก็อดอยูไมไดที่ตองคิดชวย กรุณานี้เปนเปนพรหมวิหารธรรมอีกขอหนึ่งที่พึงอบรมใหมีในจิตใจ อันที่
จริงภาวะของจิตใจที่ตองการความชวยเหลือในเมื่อมีทุกข ยอมมีอยูเปนสามัญธรรมดา แตยังเจือ
ดวยวิหิงสา คือ ความคิดเบียดเบียนผูอ่ืน สัตวอื่น เพื่อใหตนพนทุกข และยังมีความโศกโทมนัสใน
เมื่อไดเห็นทุกขของคนผูเปนที่รัก เพราะเปนภาวะของจิตที่คับแคบ ตองการใหตนเองและคนผูเปนที่
รักของตนพื้นทุกขเทานั้น พระบรมครูทรงสั่งสอนใหปฏิบัติอบรมปรับปรุงภาวะที่มีอยูแลวนี้แหละให
เปนธรรมขึ้น คือ ใหเปนคุณอันบริสุทธิ์ที่เกื้อกูลกวางขวางออกไป มิใหมีคับแคบเฉพาะตนและผูที่ตน
รักหรือจําเพาะพวกตน แตใหแผกวางออกไป ตลอดจนถึงไมมีจํากัด ไมมีประมาณและใหปราศจาก
วิหิงสา ความคิดเบียดเบียนและใหสงบความโศกโทมนัสในเพราะความทุกขของคนเปนที่รักดวย
เพราะวิหิงสาเปนศัตรูที่หางของกรุณา สวนความโศกโทมนัสเปนศัตรูที่ใกลของกรุณา จึงไดมีพระ
พุทธภาษิต ตรัสสอนไว ใหยกตนเปนพยานหรือเปนอุปมาเชนเดียวกับในขอเมตตา และใหยกคนตก
ยากเปนอุปมาวา “พึงแผจิตถึงสัตวทั้งปวงดวยกรุณา เหมือนอยางเห็นคนตกยากมีความลําบาก ก็
เกิดกรุณาขึ้น ฉะนั้น” ไดมีพระมหาสมณสุภาษิตแสดงไววา “มหาปุริสภาวสฺส กกฺขณ กรุณาสโห
อัธยาศัยที่ทนอยูไมไดเพราะกรุณาเปนลักษณะของมหาบุรุษ” ขอนี้พึงเห็นดังเชน พระกรุณาที่แสดง
เปนพระคุณลักษณะของพระพุทธเจาและพระมหากษัตริยเจา
ส. ศิวรักษ (2523: 141) กลาววา ความกรุณจะเกิดขึ้นไดเมื่อเรามองเห็น
ความทุกขยากของผูอื่น และปรารถนาจะชวยเขาใหพนจากภาวะนั้น คนรวยซึ่งไมไดคํานึงถึงความ
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ทุกขยากของคนจน ขาดคุณธรรมขอนี้ จึงเปนการยากมากที่จะพัฒนาตัวเขาเองใหดีขึ้น ผูซึ่งปด
ตัวเองอยูแตในหอคอยงาชาง ทามกลางความอยุติธรรมของโลก ( เชน พระที่อยูในกุฎิอยางสบาย
ไมสนใจคนสลัมรอบๆ วัด ) ไมอาจเรียกวาเปนผูมีความกรุณาได ในพระพุทธศาสนาฝายมหายาน
บุคคลควรอุทิศตนเพื่อเปนพระโพธิสัตว ซึ่งมีอุดมคติที่จะชวยปวงสัตวใหพนทุกขกอนที่ตนจะเขาสู
พระนิพพาน ดังนั้นเราจึงไมควรเพิกเฉย แตตองพยายามที่จะชวยเหลือผูอื่น ปลดเปลื้องทุกขยาก
ของเขาเทาที่จะทําได
ประสาท หลักศิลา และแปลก สนธิรักษ (2505: 217) ไดอธิบายวา กรุณา
คือ ความสงสาร เมื่อเห็นผูอื่นไดรับความทุกขทรมาน ก็มีจิตใจหวั่นไหวปรารถนาใหเขาพนทุกข
ทรมาน ถาสามารถช วยไดก็ ช วย เช น ชว ยนํ าคนเจ็บไปสงโรงพยาบาล ชว ยคนตกน้ํา ช วยคน
ยากจน เปนตน นี้เปนการชวยทางกาย แมทางวาจาเราก็จะชวยได เชน เห็นคนกําลังจะทําผิด หรือ
มีความประพฤติที่ไมดี ก็ชวยแนะนําตักเตือนใหเขากลับใจ ไมทําผิด มีความประพฤติดีขึ้น กรุณานี้
ปองกันความเบียดเบียน จองลางจองผลาญผูอื่นได การแสดงความกรุณานี้ถาทําไมถูก อาจเปนโทษ
ขึ้นก็ได เชนเราเห็นนักโทษถูกจองจําเกิดสงสารขึ้นมาแลวชวยใหเขาพนโทษ แมเราจะมีใจกรุณาก็
จริง แตนักโทษที่ออกมาไดนั้นกลับไปเที่ยวเบียนเบียนคนอื่น ๆ อีก ทําใหเปนที่เดือดรอนของคน
ทั่วไป การทําอยางนี้ผิดกฎหมายอีกดวย จึงไมควรหรือแสดงการกรุณาที่จะเปนภัยแกตัวเราก็ควร
ยกเวน เชน ไปทางเรือเห็นคนตกน้ํา ตนก็วายน้ําไมเปน หรือเปนแตไมแข็งแรงพอจะชวยเขาได ถา
โดดลงไปชวยตัวเองก็จะไมรอด เชนนี้ควรหาทางอื่น เชน หาไมเกาะ หรือเรียกคนอื่นชวย เปนตน
สําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ คุ ณลักษณะของเด็กปฐมวัยวัยที่มีกรุ ณาที่แสดงออกต อผูอื่น
ไดแก การที่ เ ด็กปฐมวัยแสดงความเห็ นอกเห็น ใจ การใหค วามชว ยเหลือ และการแบงปนผูอื่น
เพื่อใหพนจากความทุกขหรือความเดือดรอน
1.2.6.3 คุณลักษณะของเด็กปฐมวัยทีม่ ีมุทิตา
สมเด็จพระญาณสังวร (2520: 7-9) ไดอธิบายถึงลักษณะของมุทิตาวา มุทิตา
คือ ภาวะของจิตที่บันเทิงยินดีในเมื่อผูอื่นไดรับความสุขความเจริญดวยสมบัติตาง ๆ ปราศจาก
ความริษยาเมื่อใครพรั่งพรอมดวยสมบัติก็พลอยมีมุทิตา ตัดความยินรายไมยินดีดวยเหตุที่ริษยาเสีย
ได มุทิตานี้เปนพรหมวิหารธรรมอีกขอหนึ่งที่พึงอบรมใหมีขึ้นในจิตใจ อันที่จริงภาวะของจิตที่ยินดีใน
เวลาไดสมบัติตาง ๆ ยอมมีอยู ในเมื่อตนหรือคนเปนที่รักไดสมบัติเปนสามัญธรรมดา แตยังเจือดวย
ริษยาในเมื่อเห็นคนอื่นไดสมบัติและแมในสมบัติที่ตนไดก็ยังมีโสมนัสเจือตัณหา พระบรมครูทรงสั่ง
สอนใหปรับปรุงภาวะที่มีอยูแลวนี้แหละใหเปนธรรมขึ้น คือ ใหเปนคุณอันบริสุทธิ์กวางขวางออกไป
มิใหมีคับแคบเฉพาะตนและผูที่ตนรักเทานั้น แตใหกวางออกไปตลอดถึงไมมีจํากัด ไมมีประมาณ
โดยใหปราศจากริษยา ทั้งปราศจากโสมนัสที่เจือกิเลสตัณหาดวย เพราะวาริษยาเปนศัตรูที่หางของ
มุทิตา สวนความโสมนัสเปนศัตรูที่ใกลของมุทิตา ฉะนั้น ก็พึงยกตนขึ้นเปนพยานหรือเปนอุปมา
เชนเดียวกับในสองขอขางตน และใหยกบุคคลผูเปนที่รักขึ้นเปนพยานหรือเปนอุปมา ดังพระพุทธ
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ภาษิตที่ตรัสสอนไววา “พึงแผจิตถึงสัตวทั้งปวงดวยมุทิตา เหมือนอยางเห็นบุคคลผูเปนที่รักเปนที่
พอใจก็บันเทิงยินดี ฉะนั้น”
พระโสภณคณาภรณ (2521: 19-20) กลาววา เรื่องของมุทิตา สรุปไดดังนี้ คือ
1. เปนความรูสึกที่พลอยยินดี บันเทิงใจในเมื่อเห็นหรือไดยินวาคนบาง
คนไดรับความสุข เพราะไดลาภ ยศ สรรเสริญ และสุขกาย สุขใจ เชน การแสดงความยินดีหรืออวย
พร เมื่อใครไดรับยศตําแหนง แตตองทําดวยความจริงใจ ไมใชการแสดงความยินดีตามธรรมเนียม
หรือความนิยมของสังคม
2. เปนการขจัดความริษ ยา หรือความอิจฉาออกจากจิตใจของตนได
อยางนอยที่สุดก็ตองไมริษยาเปนรายไป จนถึงกับอาจจะทําใจใหยินดีไมวาใครที่ไหนจะไดดีก็ตาม
ประสาท หลักศิลา และแปลก สนธิรักษ (2505: 217) ไดอธิบายวา มุทิตา
คือ ความพลอยยินดี เมื่อเราเห็นผูอื่นเขาไดดีก็พลอยยินดีไปกับเขา ไมคิดตัดรอนเขา ชวยสงเสริม
สนับสนุนในความดีของเขา เพื่อเปนกําลังใจเขา คนเราเมื่อไดดีขึ้นมา ถามีผูอื่นมาพลอยยินดีดวย
ความจริงใจก็จะรูสึกปลาบปลื้ม และเปนโอกาสใหเขาทําดีเพื่อความดียิ่ง ๆ ขึ้นไป มุทิตานี้ปองกัน
การริษยาได การแสดงมุทิตา คือ พลอยยินดีนี้ แสดงเฉพาะแกผูที่ไดดีขึ้นมาดวยความดี เชนเพื่อน
สอบไลไดเพื่อนไดเลื่อนชั้น หรือเห็นเพื่อนร่ํารวยขึ้นมาดวยการประกอบอาชีพสุจริต เปนตน ไมควร
พลอยยินดีไปกับผูที่สรางตัวขึ้นมาดวยความทุจริตคดโกง เปนตน
ปรีชา ขางขวัญยืน (2520: 39) ไดกลาวถึงพรหมวิหาร ขอที่สามวา คือความ
พลอยยินดี เปนเครื่องตัดมานะของผูปฏิบัติ กลาวคือ ไมรูสึกวาตนตองดีกวาคนอื่น เพราะถารูสึก
เชนนั้น ทําใหเราขมคนอื่น เมื่อเห็นคนอื่นไดดีกวาก็อิจฉาริษยา จนถึงกลั่นแกลง หาทางใหเขาไมได
ความเจริญตาง ๆ เกิดเปนศัตรูกันขึ้นในที่สุด ความพลอยยินดีจะทําใหจิตใจเราไมขุนมัวดวย อํานาจ
ของความถือตัวและความอิจฉาริษยา ทั้งยังทําใหผูที่เราพลอยยินดีดวยเกิดความพอใจและรูสึกวา
เราเปนมิตรดวยความจริงใจไมแกงแยงแขงดีกับเขา ถาคนเราคิดไดเชนนั้นก็จะสนับสนุใหเจริญขึ้น
ความเจริญก็จะเกิดขึ้นกับสวนรวมดวย ธรรมขอนี้ยังเปนเครื่องแกความโลภ คือ ความอยากไดในสิ่ง
ที่ผูอื่นไดอีกดวย
สําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ คุณลักษณะของเด็กปฐมวัยที่มีมุทิตาที่แสดงออกตอผูอื่น ไดแก
การที่เด็กปฐมวัยแสดงความชื่นชม ยินดีและมีความสุขกับผูอื่น เมื่อผูอื่นประสบความสําเร็จหรือมี
ความสุข
1.2.6.4 คุณลักษณะของเด็กปฐมวัยทีม่ ีอุเบกขา
สมเด็จพระญาณสังวร (2520: 8-11) ไดอธิบายถึงลักษณะของอุเบกขาวา
อุเบกขา คือ ภาวะของจิตที่มีอาการเปนกลาง เห็นเสมอกันในสัตวบุคคลทั้งหลายในคราวทั้งสอง คือ
ในคราวประสบสมบัติและในคราวประสบวิบัติ ไมยินดียินรายมองเห็นวาทุก ๆ คนมีกรรมที่ทําไวเปน
ของตน จะมีสุข จะพนจากทุกข จะไมเสื่อมจากสมบัติที่ได ก็เพราะมีกรรมจึงวางเฉยได คือ วาง
ไดแก ไมยึดถือไว วางลงไดเฉย คือ ไมจัดแจงวุนวาย ปลอยใหเปนไปตามกรรม หรือตามกําหนด
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ของกรรม อุเบกขานี้เปนพรหมวิหารธรรมอีกขอหนึ่ง เปนขอสุดทาย อันที่จริงภาวะของจิตเปน
อุเบกขานี้ยอมมีอยู เปนสามัญธรรมดาในเวลาปกติยังไมมีอะไรมาทําใหเกิดความยินดียินราย แตยัง
เจือดวยความไมรู (สัญญาณ) และจะเปลี่ยนไปเปนความยินดียินรายขึ้นไดโดยงาย พระบรมครูทรง
สั่งสอนใหปรับปรุงภาวะที่มีอยูแลวนี้แหละใหเปนธรรมขึ้น คือ ใหเปนคุณอันบริสุทธิ์ที่เกื้อกูลขวาง
ออกไป มิใชในเวลาที่ไมมีเรื่องอะไรมากระทบจิตเทานั้น แมมีเรื่องมากระทบจิตใหยินดียินรายก็ระงับ
ได ทําใจใหสงบเปนอุเบกขาไดดวยความรู (ญาณ)
ปรีชา ชางขวัญยืน (2520: 89-90) ไดกลาวถึง อุเบกขา วาเปนการวางเฉย
ไมยินดี และไมเสียใจเมื่อผูอื่นถึงความวิบัติเมื่อเราพยายามชวยแตเขาไมรับ และเกิดผลรายก็ตองถือ
วาพนวิสัยที่เราจะชวยได แตก็ไมควรซ้ําเติมเพราะจะทําใหเขาเจ็บช้ําน้ําใจ หมดกําลังใจจะแกไขสิ่งที่
ผิดพลาด หรือเปนศัตรูกันกับเราในเรื่องที่เราชวยไมได และเกิดผลรายขึ้นก็ตองวางเฉยไว ไมเสียใจ
เราไมสามารถชวยเขาได ตองถือวาความทุกขเปนธรรมดา ที่ทุกคนตองประสบเมื่อแกไขไมไดก็ตอง
รับก็ตองทน คุณธรรมขอนี้เปนการลดอคติทั้งสี่ คือ รัก โลภ โกรธ หลง แลววางเฉย เชนเมื่อเราจะ
ชวยใครแลวเขาไมรับและเกิดผลราย ก็ใหอภัยไมซ้ําเติมหรือผูที่เราจะชวยนั้นอยูในวิสัยที่เหลือที่จะ
ชวย ก็ตองใชอุเบกขาขอที่พึงทราบก็คือ การวางเฉยจะนับเปนอุเบกขาพรหมวิหารก็เมื่อไดปฏิบัติ
ตามหลักขอ 1, 2 และ 3 (คือ เมตตา กรุณา และมุทิตา) มาแลวเทานั้น หากวางเฉยโดยมิไดปฏิบัติ
พรหมขอตน ๆ ไมเปนอุเบกขา พรหมวิหาร
ประสาท หลักศิลา และแปลก สนธิรักษ (2505: 217-218) ไดอธิบายวา
อุเบกขา คือ ความวางเฉย ไดแก การวางใจเปนกลาง ในเมื่อเห็นผูอื่นไดรับความวิบัติ ไมยินดียิน
รายหรือดีใจ เสียใจ โดยที่เราไมสามารถจะชวยอะไรได เพียงแตเพงมองดูเฉย ๆ หากชวยเหลืออาจ
เปนภัยแกตัว ดังเชน เรื่องชาวนากับงูเหา หรือการชวยเหลือนักโทษที่ทําผิดใหออกจากที่คุมขังบาง
เปนตน เปนการทําที่เรียกวา “ทําคุณบูชาโทษ โปรดสัตวไดบาป” เชนนี้ทานสอนใหตั้งอยูในอุเบกขา
สําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ คุณลักษณะของเด็กปฐมวัยที่มีอุเบกขาที่แสดงออกตอผูอื่น ไดแก
การที่เด็กปฐมวัยแสดงการวางเฉย ไมลําเอียง และวางตนเปนกลาง ตามหลักความถูกตองกับผูอื่น
เมื่อผูอื่นไดรับความเดือดรอนหรือความทุกขจากผลของการกระทําของเขาเอง
1.2.7 การปลูกฝงคุณธรรมพรหมวิหารสี่สําหรับเด็กปฐมวัย
สมเด็จพระญาณสังวร (2512: 71) กลาวไววา เมตตานั้นไมจําเปนที่ผูใหญจะเปน
ฝายสอนเด็กเสมอไป แตเด็กก็สอนผูใหญได ทั้งๆ ที่เด็กไมไดรูวากําลังเปนผูสอน และเด็กก็ไมรูวา
ความคิดของตนเกิดแตเมตตาที่บริสุทธิ์แทจริง และสมเด็จพระญาณสังวร (2552: 29-30) กลาววา
เพิ่มเติมวาถาจะอบรมพรหมวิหารธรรม ก็อยาเห็นวาเมตตากรุณาเทานั้นสําคัญ มุทิตา และอุเบกขา
ก็สําคัญอยางยิ่ง ไมมีเมตตากรุณาก็จะมีใจโหดเหี้ยม ไมมีมุทิตาก็จะมีความอิจฉาริษยา ไมมีอุเบกขา
ก็ไมรูจักการวางเฉย ไมรูจักปลอยวาง ยึดมั่นอยู ความโหดเหี้ยม ความอิจฉาริษยา ความยึดมั่นไม
ปลอยวางยอมเปนความไมสวยไมงามของจิตใจ ยอมไมเปนที่พึงปรารถนา ฉะนั้น เมื่อปรารถนาจะ
ไมใหไดชื่อวาเปนคนโหดเหี้ยม ขี้อิจฉาริษยา หรือปลอยวาง ก็ตองอบรมพรหมวิหารธรรมเพื่อใหจิต

54
พนจากสภาพที่ไมงดงามไมเปนที่พึงปรารถนาดังกลาว ผูปรารถนาใหตนเองมีจิตใจสูง มีจิตใจดี มี
จิตใจเย็นสบาย ไมมีโทสะ ไมมีพยาบาท ไมมีอิจฉาริษยา ควรตองอบรมพรหมวิหารธรรมใหสมบูรณ
บริบูรณ อยาไดวางเวน โอกาสที่จะแผเมตตามีอยูทุกเวลา มีสติระวังใหมีอุเบกขาไปพรอมกันดวยก็
จะเปนพรหมวิหารธรรมที่ถูกตองสมบูรณบริบูรณ ที่จะใหคุณแกเจาตัวเต็มที่กอนใหแกผูอื่น
พระมหาพวน (วัชระ) ฐานฺจาโร (2541: 6-7) กลาววา พรหมวิหารธรรมไมไดเปน
หลักปฏิบัติเฉพาะผูใหญซึ่งมีหนาที่ปกครองเทานั้น แตความจริงแลวหลักธรรมในพระพุทธศาสนาทุก
ขอมีความเหมาะสมทั้งเด็กและผูใหญ ทุกคนสามารถนําไปปฏิบัติใหเปนประโยชนแกตนได ขอ
สําคัญอยูที่ผูอธิบายจะมีวิธีอธิบายหลักธรรมแตละเรื่องใหเด็กเขาใจ และนําไปปฏิบัติไดอยางไร โดย
พรหมวิหารธรรมเปนคุณธรรมที่มีความจําเปนและเหมาะสมที่เด็กและเยาวชนจะตองนําไปปฏิบัติ
เปนอยางยิ่ง เพราะปรากฎวาในสังคมปจจุบันเด็กและเยาวชนมักจะมีความประพฤติหางเหินจาก
ศาสนาและศีลธรรมมาก จึงมีความจําเปนที่ผูเกี่ยวของจะไดเรงปลูกฝงศีลธรรม จริยธรรมแกเด็กและ
เยาวชนโดยเรงดวน เพื่อใหเปนผูใหญที่เพียบพรอมดวยคุณธรรมและคุณภาพแหงชีวิตตอไป
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต) ไดกลาวไววา หลักการประพฤติปฏิบัติของพรหม
วิหารสี่ นั้น จะตองปฏิบัติใหครบ 4 องคประกอบ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ใหมีดุลย
ภาพระหวางดานรูสึกกับ ดานรู คือ ดานความรูสึกนั้นมี 3 ตัวคือ เมตตา กรุณา และมุทิตา สวนดาน
รูมีอุเบกขา มาเปนตัวเชื่อมไปสูปญญา (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต). 2546ก: 51 - 52) และทาน
สมเด็จพระญาณสังวร (2552: 23) ไดกลาววา อุเบกขาเปนยอดของพรหมวิหารธรรม เมตตากรุณา
เปนฐาน มุทิตาเปนตัว การจะสรางยอดโดยไมสรางฐานไมสรางตัวนั้นก็ทํากันได แตยอดจะวางอยู
ต่ําเตี้ย ไมมั่นคง ไมสูงสงา ถาสรางฐานสรางตัวเปนลําดับขึ้นไปเรียบรอยแลวจึงสรางยอด ยอดก็จะ
มั่นคง สูงเดนเปนสงา และผูที่ยังไมบรรลุผลสูงสุดของพรหมวิหารธรรมอยู ควรตองรูวาผูมีเมตตา
กรุณามุทิตานั้น ควรอยางยิ่งที่จะตองใชอุเบกขาแทรกไว ดังนั้นการสอนคุณธรรมชุดพรหมวิหารสี่
นั้น ควรสอนใหครบทั้งสี่ดานคือ ดานเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตตฺโต. 2546ก: 40-41) กลาวไววา คุณธรรมพรหมวิหาร
สี่ ประกอบดวย ความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา เปนคุณธรรมที่พอแมควรปฏิบัติกับลูก
อยางถูกวิธี ถาใชผิดก็จะเสียดุลแทนที่จะเกิดผลเสีย ทําใหเด็กออนแอ พึ่งพา และเรียกรอง โดยธรรม
ทั้ง 4 ขอ ตองปฏิบัติใหสมดุลกัน เปนคุณธรรมที่มนุษยพึงมีตอมนุษย ซึ่งใชไดทั่วไปหมดไมเฉพาะ
ในครอบครัว แตเริ่มตนกอนโดยใชกับลูก เมื่อพอแมมีตอลูกก็จะทําใหลูกเกิดพัฒนาคุณธรรมเหลานี้
ขึ้นมาดวย
จากบทความดังกลาวจะเห็นไดวาการปลูกฝงคุณธรรมพรหมวิหารสี่ในเด็กนั้น ควรปลูกฝง
ไดตั้งแตในเด็กปฐมวัย และควรปลูกฝงใหครบทั้งสี่ขอ คือเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา โดยพอ
แมและครูควรมีความเขาใจและสามารถประพฤติปฎิบัติไดตามคุณธรรมชุดพรหมวิหารสี่ไดอยาง
ถูกตอง เพื่อจะไดเปนตัวอยางและสามารถสอนใหเด็กปฐมวัยนั้นเขาใจและปฎิบัติตามไดอยางถูกตอง
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1.2.8 งานวิจยั ที่เกี่ยวของกับพรหมวิหารสี่
งานวิจัยในประเทศ
สนองศรี รุดดิษฎี (2523: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคุณธรรม
ดานพรหมวิหารสี่ กับความสามารถในการเปนผูนําดานการตัดสินใจแบบประชาธิปไตยของนิสิต
มหาวิ ท ยาลั ย พบว า ความสามารถในการเป น ผู นํ า ด า นการตั ด สิ น แบบประชาธิป ไตย มี ค วาม
สัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทางบวกกับคุณธรรมดานเมตตา กรุณา มุทิตา และ
อุเบกขา
สมชาย พุมพิมล (2525: บทคัดยอ) ไดทําการทดลองสอนความเมตตากรุณา
แกเด็กที่มีระดับพัฒนาการทางสติปญญาแตกตางกัน โดยวิธีกลุมสัมพันธ พบวา กลุมที่ไดรับการ
สอนโดยวิธีกลุมสัมพันธ มีความรูความเขาใจและทัศนคติ เรื่องความเมตตา กรุณา เพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05
ภิกหยุน เจนเจริญวงศ (2530: 76) ไดศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาจริยธรรม
ดานความเมตตากรุณาของนักเรียน จากการอานหนังสือภาพที่นําเสนอพฤติกรรมของตัวละครเอก
ในทางบวกและทางลบ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 105 คน พบวา
นักเรียนที่ไดอานหนังสือภาพที่มีพฤติกรรมของตัวละครเอกทั้งในทางบวกและทางลบ มีการพัฒนา
จริ ย ธรรมด า นความเมตตากรุ ณ าแตกต า งจากนั ก เรี ย นที่ ไ ม ไ ด รั บ การอ า นหนั ง สื อ ภาพ อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .01
รุ ง โสฬส สิ ท ธิ เ วทย (2534: บทคั ด ย อ ) ได ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ กับการปฏิบัติตนอยางมีพรหมวิหารสี่ของนิสิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และปฏิบัติตนอยางมีพรหม
วิหารสี่กับตัวแปรทางดานเพศ ระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และอาชีพผูปกครอง พบวา
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กับการปฏิบัติตน
อยางมีพรหมวิหารสี่ดาน เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา
หทัยทรรศ ทองกลัด (2537: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางสัจ
จกาลแหงตน กับบุคลิกภาพดานคุณธรรมพรหมวิหารสี่ ของนิสิตปริญญาโท วิชาเอกจิตวิทยาการ
แนะแนว มหาวิทยลัยนเรศวร ปการศึกษา 2535-2536 ผลการวิจัย พบวา มีความสัมพันธทางบวก
ระหวาง สัจจกาลแหงตนกับบุคลิกภาพดานคุณธรรมพรหมวิหารสี่
ตองจิตต ทะสุวรรณ (2538: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช
เทคนิ คแม แบบหุนมื อกับการใชบทบาทสมมติที่มีตอความเมตตากรุณาของนัก เรียนชั้นประถม
ศึกษาป ที่ 5 โรงเรี ยนการั ญศึ กษา จังหวัดนนทบุ รี พบวา นักเรียนมีความเมตตากรุณาเพิ่มขึ้น
หลังจากไดรับการใชเทคนิคแมแบบหุนมือและการใชบทบาทสมมติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01
และนักเรียนไดรับการใชเทคนิคแมแบบหุนมือกับนักเรียนที่ไดรับการใชบทบาทสมมติ มีความ
เมตตากรุณาเพิ่มขึ้นไมแตกตางกัน
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พูนสิริ เกษสังข (2539: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบคุณภาพ
ของแบบทดสอบวัดจริยธรรมพรหมวิหารสี่ ที่มีรูปแบบการถามตางกัน พบวา ความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบวัดจริยธรรมดานพรหมวิหารสี่ ระหวางแบบทดสอบชนิดสถานการณที่เปนภาษากับ
ชนิดขอความ มีคาความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และชนิดสถานการณที่
เปนภาพการตูนกับชนิดขอความ มีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคา
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบชนิดสถานการณที่เปนภาษากับชนิดสถานการณที่เปนภาพการตนู มี
คาความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
อัสวิน นันทะแสง (2542: บทคัดยอ) ไดศึกษาการสรางสื่อหนังสือการตูนเรื่อง
ความเสียสละและความเมตตากรุณากลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยกลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 15 คน จากการศึกษา
พบวา หนังสือการตูนเรื่องความเสียสละและความเมตตากรุณาสามารถนําไปใชประกอบการสอน
กลุมสรางเสริมลักษณะนิสัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ได
มารศรี กลางประพันธ (2546: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาพรหมวิหาร
สี่ ของนั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู สั ง กั ด สถาบั น ราชภั ฏ ตามแนวพุ ท ธร ว มกั บ การเรี ย นรู ด ว ยตนเอง
ผลการวิจัย พบวา นักศึกษาวิชาชีพครูที่ไดรับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาพรหมวิหารสี่ ตามแนวพุทธ
รวมกับการเรียนรูดวยตนเอง มีคะแนนการพัฒนาพรหมวิหารสี่โดยรวมทุกดาน สูงกวานักศึกษา
วิชาชีพครูที่ไมไดรับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาพรหมวิหารสี่ตามแนวพุทธรวมกับการเรียนรูดวยตนเอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ธีริศรา บุญรุง (2549: บทคัดยอ) ไดสรางคูมือพัฒนาความเมตตากรุณาของ
เด็กปฐมวัย พบวา ความเมตตากรุณาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปที่ 1 กอนและหลังการใชคูมือ
พัฒนาความเมตตากรุณาของเด็กปฐมวัย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
งานวิจัยตางประเทศ
แอรอนสัน (มารศรี กลางประพันธ. 2546: 57; อางอิงจาก Aronson. 1976)
ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา (Love, Compassion, Sympathetic
Joy and Equanimity) ที่สอนในพุทธศาสนาฝายเถรวาท ซึ่งเปนการศึกษาเรื่องดังกลาวในแงของ
ศาสนาและปรัชญาและไดขอสรุปของการวิจัยที่สําคัญ ๆ คือ ชุดของหลักธรรมทางพุทธศาสนาฝาย
เถรวาทมีคําสอนเพื่อปลูกฝงใหบุคคลมีความรักแบบสากล (Universal Love) ซึ่งพบวา มีการสอน
เรื่องนี้จํานวน 38 ครั้ง (Aappear Twenty-eight Times) และถือวาเปนการดําเนินชีวิตแบบพรหม
(Brahma) คือ เปนการดําเนินชีวิตที่ประเสริฐ (Sublime Wways Lliving) จากการประเมินการสอน
พุ ท ธศาสนาฝ า ยเถรวาทอย า งมี ร ะบบ พบว า หลัก ธรรมทั้ ง 4 ประการนี้ มี ค วามสํ า คั ญ ในเชิ ง
จิตวิทยา/จิตใจ (Psychological Significance) และยังมีความจําเปนในทางสังคมในแงของการสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคลดวย
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แฮนเซ็น (มารศรี กลางประพันธ. 2546: 57; อางอิงจาก Hansen. 1999) ได
ศึกษาเกี่ยวกับคําสอนในเชิงจริยธรรมของพุทธศาสนาในลักษณะที่ชวยพัฒนาใหบุคคลเปนมนุษยที่
สมบูรณ โดยเนนใหมีการฝกตนใหมีความกรุณา (Compassion) ความเมตตา (Loving-Kindness)
และอุเบกขา (Equanimity) โดยศึกษาในลักษณะการวิเคราะหจริยธรรมโดยผานภาษาพื้นเมืองหรือ
ภาษาที่ใชในชีวิตประจําวัน วิเคราะหจากวรรณกรรมและหนังสือเรียน ซึ่งพบวา การเสนอวิสัยทัศน
(Vision) ของพุทธศาสนาฝายเถรวาทเกี่ยวกับวิธีการดําเนินชีวิตในโลกใหพนจากความวิบัติ (Evil)
เฟนเดอแมน (มารศรี กลางประพันธ. 2546: 57; อางอิงจาก Federman. 1999)
ไดศึกษาถึงความสําคัญของความกรุณา ความเมตตา และความมีอุเบกขา (Compassion, Love,
Equanimity) ในฐานะที่เปนการกําหนดทิศทางในดานศีลธรรม หรือจริยธรรมหรือปรัชญาการมอง
โลก (โลกทัศน) และไดมีการอธิบายเพื่อชี้แจงถึงความสําคัญของความกรุณาหรือความเห็นอกเห็นใจ
ทั้งในแงของบุคคลและในมิติของทางการเมือง
จากเอกสารและงานวิจัยที่กลาวมาขางตน ชี้ใหเห็นวา การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณธรรมดาน
พรหมวิหารสี่นั้น สวนใหญมีการพัฒนาเพียง 2 ดาน คือ ดานเมตตา และกรุณา เทานั้น โดยเฉพาะ
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในเด็กปฐมวัยนั้นมีงานวิจัยจํานวนนอยมากที่ศึกษาและพัฒนา
คุณธรรมดานพรหมวิหารสี่ครบทุกดาน ดังนั้น ผูวิจัยซึ่งมีความสนใจที่จะศึกษาองค ประกอบของ
พรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยวาในแตละดาน มีคุณลักษณะอยางไร เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริม
ใหเด็กปฐมวัยมีคุณธรรมดานพรหมวิหารสี่ในระดับสูงขึ้นตอไป

2. เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA
2.1.1 ทฤษฏีพัฒนาการทางสติปญ
 ญาของเพียเจท
ทฤษฏีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท (Piaget’s Theory of Intellectual
Development) เพียเจท เปนนักจิตวิทยาชาวสวิตเซอรแลนด เริ่มตนศึกษาทางดานวิทยาศาสตร
ธรรมชาติโดยใหความสนใจในวิชาชีววิทยา ตอมาเพียเจทไดสนใจงานดานจิตวิทยาและเริ่มศึกษา
พัฒนาทางเชาวปญญาของบุตร 3 คน นอกจากนี้ ยังไดศึกษาเด็กอื่น ๆ เขียนรายงานผลการสังเกต
เผยแพรในหนังสือหลายเลม (สุรางค โควตระกูล. 2545: 47-48) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา
ของเพียเจท อธิบายวา พัฒนาการทางสติปญญาของคน มีลักษณะเดียวกันในชวงอายุเทากัน
และแตกตางกันในชวงอายุตางกัน พัฒนาการทางสติปญญาเปนผลมาจากการปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคลกับสิ่งแวดลอม โดยบุคคลพยายามปรับตัวใหอยูในสภาวะสมดุล ดวยการใชกระบวนการดูด
ซึมและกระบวนการปรับใหเหมาะสม จนทําใหเกิดการเรียนรูโดยเริ่มจากการสัมผัส ตอมาจึงเกิด
ความคิดทางรูปธรรม และพัฒนาไปเรื่อย ๆ จนเกิดความคิดที่เปนนามธรรม ซึ่งเปนการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องตามลําดับ (ทิศนา แขมมณี และคนอื่น ๆ. 2544: 13)
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เพียเจท เชื่อวามนุษยเกิดมามีความพรอมที่จะปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและมี
แนวโนมพื้นฐานติดตัวมาแตกําเนิด 2 ชนิดคือ การจัดระบบ (Organization) และการปรับตัว
(Adaptation) ซึ่งอธิบายดังนี้ (สุรางค โควตระกูล. 2550: 48-49; พรรณทิพย ศิรวิ รรณบุศย.
2549: 39-40; ทิศนา แขมมณี ;และคนอื่น ๆ. 2545: 8-10; พรรณี ช. เจนจิต. 2545: 67;
Henson, K.T.;& Eller, B.F. 1999: 49-53)
การจัดระบบ (Organization) เปนการจัดและรวบรวมกระบวนตาง ๆ ภายในเขา
เปนระบบอยางตอเนื่องกัน เปนระเบียบและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาตราบที่มี
ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
การปรับตัว (Adaptation) เปนการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมเพื่ออยูในสภาพ
สมดุล การที่คนมีการปรับตัวเนื่องจากมีการปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม การปรับตัวประกอบดวย 2
กระบวนการ คือ
1) การดูดซึมประสบการณ (Assimilation) เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อ
เด็กมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม จะดูดซึมประสบการณใหมใหรวมเขาอยูในโครงสรางของสติปญ
 ญา
การ ดูดซึมประสบการณจะมีมากนอยขึ้นอยูกับประสบการณที่ไดรับ
2) การปรับโครงสรางทางสติปญญา (Accommodation) เปนกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางของสติปญญาที่มีอยูใหเขากับสิง่ แวดลอมหรือประสบการณใหม หรือเปนการ
เปลี่ยนความคิดเดิมใหเชื่อมโยงกับสิ่งแวดลอมใหม
การดูดซึมประสบการณกับการปรับโครงสรางสติปญญา มักจะเกิดขึ้นพรอมกันเปน
สวนมาก มีบ างครั้งที่ คนซึมซาบประสบการณแตไมไดมีการปรับโครงสรางแต เมื่อเกิดการปรับ
โครงสรางสติปญญาเมื่อไร จะเกิดการซึมซาบประสบการณขึ้นกอนเสมอ กระบวนการทั้งสองนํามา
ซึ่งความสามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมของมนุษย
ความสมดุล (Equilibrium) เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีปฏิสัมพันธกับสิ่ง
ใดครั้งแรก บุคคลจะพยายามทํ าความเขาใจกับประสบการณใหม ดว ยการใชประสบการณเ ดิม
ความคิดเดิม (Assimilation) แตถาไมประสบความสําเร็จบุคคลจะตองเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับสิ่ง
ตาง ๆ (Accommodation) จนกระทั่งสามารถเชื่อมโยงความคิดใหมใหเขากับความรูเดิมใหผสม
กลมกลืนกัน สถานการณนี้กอใหเกิดความสมดุล (Equilibrium) ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนา
ทางสติปญญา
เพียเจท เชื่อวา เด็กทุกคนตั้งแตเกิดมาพรอมที่จะมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม และ
ปฏิสัมพันธนี้ ทําใหพัฒนาการทางสติปญญา เพียเจทแบงองคประกอบที่มีสวนเสริมสรางพัฒนาการ
ทางสติปญญามี 4 องคประกอบ คือ (สุรางค โควตระกูล. 2550: 49-50)
1. วุฒิภาวะ (Maturation) สภาพรางกายที่มีความพรอมการจัดประสบการณ
หรือสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมกับความพรอมของเด็กมีสวนสําคัญตอการพัฒนาการทางสติปญญา
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2. ประสบการณ ทุ ก ครั้ ง ที่ ค นเรามี ป ฏิ สั ม พั น ธ กั บ สิ่ ง แวดล อ มก็ จ ะเกิ ด
ประสบการณ 2 ชนิด คือ ประสบการณที่เนื่องมาจากปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติและ
ประสบการณที่เกี่ยวกับการคิดหาเหตุผล ซึ่งมีความสําคัญในการแกปญหาตาง ๆ
3. การถายทอดความรูทางสังคม หมายถึง การที่พอ แม ครู และบุคคลที่อยู
รอบตัวเด็กถายทอดความรูใหเด็ก หรือสอนเด็กที่พรอมจะรับการถายทอดดวยกระบวนการซึม
ประสบการณหรือการปรับโครงสรางทางสติปญญา
4. กระบวนการพัฒนาความสมดุล หรือการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง ซึ่ง
อยูในตัวของแตละบุคคล เพื่อปรับความสมดุลของพัฒนาการเชาวปญญาตอไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งสูงกวา
โดยใชกระบวนการซึมประสบการณ และการปรับโครงสรางทางสติปญญา
เพียเจท เชื่อวา พัฒนาการทางสติปญญาของมนุษยจะเปนไปตามลําดับขั้น
เปลี่ยนแปลงขามขั้นไมได จึงแบงพัฒนาการทางสติปญ
 ญาออกเปน 4 ขั้น คือ (สุรางค โควตระกูล.
2550: 51-57; พรรณี ช.เจนจิต. 2545: 69-73)
ขั้นที่ 1 ขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensorimotor Stage) อายุแรก
เกิดถึง 2 ป เปนขั้นของพัฒนาการทางสติปญญาความคิดกอนระยะเวลาที่เด็กออนจะพูดและใช
ภาษาได เพียเจท กลาววา สติปญญาความคิดของเด็กในวัยนี้ แสดงออกโดยการกระทํา(Active)
เด็กสามารถแกปญหาไดแมวาจะไมสามารถที่จะอธิบายได
ขั้นที่ 2 ขั้นกอนการคิดเปนรูปธรรม (Preoperational Stage) อายุ 2-7 ป
ความคิดของเด็กในขั้นนี้ขึ้นอยูกบั การรับรูเปนสวนใหญ ไมสามารถใชเหตุผลอยางลึกซึ้ง แตเปนขั้น
ที่เด็กเริ่มใชภาษา สามารถบอกชื่อสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัว และเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน สามารถ
เรียนรูถึงสัญลักษณ และใชสัญลักษณได
ขั้นที่ 3 ขั้นการคิดเปนรูปธรรม (Concrete Operation) อายุ 7-11 ป พัฒนาการ
ทางสติปญญาและความคิดของเด็กวัยนี้เปนไปอยางรวดเร็ว เด็กวัยนี้สามารถอางอิงดวยเหตุผล
สามารถแบงกลุมโดยใชเกณฑหลาย ๆ อยาง และคิดยอนกลับได
ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิบัติการคิดเปนนามธรรม (Formal Operations) อายุ 11-15 ป
เด็ ก วั ย นี้เ ริ่ ม คิ ด เป น ผูใ หญ สามารถคิ ด หาเหตุ ผ ลนอกเหนื อ จากข อ มูล ที่ มี อ ยู สามารถคิ ด อย า ง
นักวิทยาศาสตรและตั้งสมมติฐานและทฤษฎีเพียเจท ไดสรุปวา เด็กวัยนี้คิดเหนือไปกวาสิ่งปจจุบัน
สนใจที่จะสรางทฤษฎีเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอยาง และมีความพอใจที่จะคิดพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งที่ไมมี
ตัวตน หรือสิ่งที่เปนนามธรรม
สรุป ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท อธิบายวา เมื่อมนุษยมีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอม มนุษยสามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมและสามารถจัดระบบโครงสรางทางปญญา
การจัดระบบ และการปรับตัวเปนกระบวนการเดียวกัน และเกิดกระบวนการทํางานภายในโครงสราง
ทางสติปญญา 2 กระบวนการ คือ กระบวนการดูดซึมประสบการณ (Assimilation) และกระบวนการ
ปรับโครงสรางทางสติปญญา (Accommodation) ซึ่งผลจากการปรับโครงสรางทางสติปญญาจะกอ
ใหเกิดพัฒนาการทางสติปญญา องคประกอบที่เสริมสรางพัฒนาการทางสติปญญา คือ วุฒิภาวะ
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ประสบการณ การถายทอดความรูทางสังคม และกระบวนการพัฒนาความสมดุล เพียเจท แบ ง
พัฒนาการทางสติปญญาเปน 4 ขั้น คือ 1) ขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว อายุแรกเกิดถึง 2 ป
2) ขั้นกอนการคิดเปนรูปธรรม อายุ 2-7 ป 3) ขั้นการคิดเปนรูปธรรม อายุ 7-11 ป 4) ขั้นปฏิบัติ
การคิดเปนนามธรรม อายุ 11-15 ป ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจทสามารถนําไปเปน
พื้นฐานในกาจัดการเรียนการสอนคุณธรรมใหเด็กปฐมวัยได เพราะจากทฤษฎีของเพียเจท กลาววา
กระบวนการปรับโครง สรางภายในเกี่ยวกับความคิดและสติป ญญาวา เมื่ อบุคคลรั บสิ่งเราหรือ
ความรูใหมเขาไปก็มีการปรับโครงสรางของระบบความคิดใหม เพื่อใหตนเองสามารถปรับตัวให
เหมาะสมกับสิ่งแวดลอม หรือสิ่งเราใหม ๆ หรือความรูใหมนั้น ดังนั้น ถาครูอบรมสั่งสอนหรือสั่งสม
คุณธรรมจริยธรรมให กับเด็ก เด็กยอมมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางของระบบความคิดดานนี้เชนกัน
2.1.2 ทฤษฎีประวัติศาสตรสังคมของไวกอตสกี
ทฤษฎีประวัติศาสตรสังคมของไวกอตสกี (Vygotsky’s Sociocultural Theory)
เนนความสําคัญของวัฒนธรรมและสังคม และการเรียนรูที่มีตอพัฒนาการสติปญญา ตั้งแตแรกเกิด
มนุษยจะไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมที่เปน “วัฒนธรรม” วัฒนธรรมแตละวัฒนธรรมจะชวยบงชี้
ผลผลิตของพัฒนาการของเด็ก วาเด็กควรจะเรียนรูอะไรบาง ควรจะมีความสามารถทางใดบาง
สถาบันสังคมตางๆ มีบทบาทตอการเรียนรูและพัฒนาการทางสติปญญาของเด็ก พัฒนาการทาง
สติปญญาของเด็กจะเพิ่มถึงขั้นสูงสุดไดก็ตอเมื่อรับการชวยเหลือจากผูใหญหรือผูที่อยูใกลชิดกับเด็ก
(เพ็ญจันทร เงียบประเสริฐ. 2542: 25) ซึ่งกระบวนการที่เด็กไดรับการชวยเหลือจากเพื่อนที่มี
ความสามารถมากกวาหรือจากผูใหญนี้ ไวกอตสกี เรียกวา “Scaffolding” ซึ่งเปนกระบวนการที่
สามารถสงเสริมการเรียนรูของเด็กไดเปนอยางดี เนื่องจากเด็กจะไดแสดงออกถึงสิ่งที่คิด โดยการ
สนทนาพูดคุยกับเพื่อนหรือการตอบคําถามของครู และในขณะที่เด็กคนหนึ่งพูด เพื่อนๆ ก็จะไดฝก
ทักษะการฟงไปพรอมๆ กันดวย (Smith. 2001: 17)
ไวกอตสกีแบงระดับของสติปญญาออกเปน 2 ขั้น (สุรางค โควตระกูล. 2548: 62)
ดังนี้
1. สติปญญาขั้นเบื้องตน (Elementary mental processes) หมายถึง
สติปญญามูลฐานตามธรรมชาติโดยไมตอ งเรียนรู
2. สติปญญาขั้นสูง (Higher mental processes) หมายถึง สติปญญาที่เกิด
จากการมีปฏิสัมพันธกับผูใหญที่ใหการอบรมเลี้ยงดูถายทอดวัฒนธรรมใหโดยใชภาษา เด็กจะเรียนรู
ภาษาทําใหเรียนรูความคิดรวบยอด สัญลักษณตางๆ ชวยใหเด็กเขาใจสิ่งแวดลอม ภาษาจะเปน
เครื่องมือสําคัญในการคิด และประสานความคิดและพฤติกรรมหรือการแสดงออก
ทฤษฎีประวัติศาสตรสังคมของไวกอตสกีเนนความสําคัญของวัฒนธรรมและสังคม
วามีอิทธิพลตอพัฒนาการสติปญญามาก ไวกอตสกีเห็นความสําคัญของการสอนหรือการชวยเหลือ
ใหเด็กพัฒนาสติปญญาอยางเต็มที่ตามศักยภาพของแตละคน เด็กบางคนสามารถเรียนรูสิ่งใหม
ดวยตนเองโดยไมตองใหผูใหญชวย บางคนไมสามารถจะเรียนรูสิ่งใหมไดดวยตนเองแตถาผูใหญให
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ความชวยเหลือเพียงเล็กนอยก็จะสามารถทําได เด็กบางคนจะไมสามารถเรียนรูไดแมวาจะไดรับ
ความชวยเหลือ แมเด็กที่อยูในวัยเดียวกันก็อาจจะมีบริเวณของความใกลเคียงพัฒนาสติปญญา
(Zone of Proximal Development) ในระดับที่แตกตางกัน ไวกอตสกีเชื่อวาการใหความชวยเหลือ
ชี้ แ นะจากเพื่ อ น จากครู หรื อ จากคนในสั ง คมจะช ว ยเด็ ก ที่ อ ยู ใ นบริ เ วณความใกล เ คี ย งพั ฒ นา
สติปญญาใหสามารถทํางานใหม ซึ่งเด็กไมสามารถทําไดดวยตนเองในตอนแรกใหสัมฤทธิ์ผลตาม
วัตถุประสงค กระบวนการทางสังคม การมีปฏิสัมพันธของเด็กและบุคคลอื่นๆ การมีสวนรวมกันใน
การแลกเปลี่ยนพูดจากันอยางมีความหมายดวยบรรยากาศของความเปนกัลยาณมิตร กิจกรรมทาง
ความคิด การมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด บุคคลที่อยูในสิ่งแวดลอมทางสังคมของเด็ก รวมทั้ง
ภาษาและวัฒนธรรมเปนองคประกอบสําคัญยิ่งในกระบวนการพัฒนาสติปญญาของเด็ก (เพ็ญจันทร
เงียบประเสริฐ. 2542: 25)
สรุปไดวา ทฤษฎีประวัติศาสตรสังคมของไวกอตสกี เนนความสําคัญของวัฒนธรรมและ
สังคม และการเรียนรูที่มีตอพัฒนาการสติปญญา โดยพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กจะเพิ่มถึงขั้น
สูงสุดไดก็ตอเมื่อรับการชวยเหลือจากผูใหญหรือผูที่อยูใกลชิดกับเด็ก เนื่องจากเด็กจะไดแสดงออก
ถึงสิ่งที่คิด โดยการสนทนาพูดคุยกับเพื่อนหรือการตอบคําถามของครู และในขณะที่เด็กคนหนึ่งพูด
เพื่อนๆ ก็จะไดฝกทักษะการฟงไปพรอมๆ กันดวย ไวกอตสกีเชื่อวาการใหความชวยเหลือชี้แนะจาก
เพื่อน จากครู หรือจากคนในสังคมจะชวยเด็กที่อยูในบริเวณความใกลเคียงพัฒนาสติปญญาให
สามารถทํางานใหม ซึ่งเด็กไมสามารถทําไดดวยตนเองในตอนแรกใหสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค
กระบวนการทางสังคม การมีปฏิสัมพันธของเด็กและบุคคลอื่นๆ การมีสวนรวมกันในการแลกเปลี่ยน
พูดจากันอยางมีความหมายดวยบรรยากาศของความเปนกัลยาณมิตร กิจกรรมทางความคิด การมี
ความสั ม พั น ธ กั น อย า งใกล ชิ ด บุ ค คลที่ อ ยู ใ นสิ่ ง แวดล อ มทางสั ง คมของเด็ ก รวมทั้ ง ภาษาและ
วัฒนธรรมเปนองคประกอบสําคัญยิ่งในกระบวนการพัฒนาสติปญญาของเด็ก
2.1.3 ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา (Social Learning Theory)
โรเบิรต แบนดูรา (Robert Bandura) เปนนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน และเปน
ศาสตราจารยทางสังคมศาสตรที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด แบนดูรา กลาววา พฤติกรรมของมนุษยมี
การเรียนรูพฤติกรรมจากประสบการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรง (Direct Experience) คือ
เหตุการณที่เกิดขึ้นกับตนเอง และโดยออม (Indirect Experience) คือ เหตุการณที่เกิดขึ้นกับบุคคล
อื่น แบนดูรามีความเห็นวา การเรียนรูเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและสิ่งแวดลอม ซึ่งทั้ง
ผูเรียนและสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอกันและกัน พฤติกรรมของคนเราสวนมากจะเปนการเรียนรูโดย
การสังเกต (Observational Learning) หรือการเลียนแบบจากตัวแบบ (Modeling) ซึ่งตัวแบบที่
มนุษยเลียนแบบมี 2 ประเภท คือ ตัวแบบที่เปนบุคคลจริง ๆ (Live Model) คือ ตัวแบบที่บุคคลไดมี
โอกาสสังเกตและปฏิสัมพันธโดยตรง และตัวแบบที่เปนสัญลักษณ (Symbolic Model) เปนตัวแบบที่
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เสนอผานสื่อตาง ๆ เชน วิทยุ โทรทัศน การตูน หรือ หนังสือ นวนิยาย เปนตน (สุรางค โควตระกูล.
2549: 235-242; พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย. 2549: 145-148; Bandura. 1977: 22-27; สมโภชน
เอี่ยมสุภาษิต. 2543: 51)
แบนดูราเชื่อวาพฤติกรรมของคนเรานั้นไมไดเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก
ปจจัยทางสภาพแวดลอมแตเพียงอยางเดียว แตจะตองมีปจจัยสวนบุคคล (ปญญา ชีวภาพ และสิ่ง
ภายในอื่น ๆ) รวมดวยและการรวมของปจจัยสวนบุคคลนั้นจะตองรวมกันในลักษณะที่กําหนดซึ่งกัน
และกัน (Reciprocal Determinism) กับปจจัยทางดานพฤติกรรมและสภาพแวดลอมดังภาพตอไปนี้
(สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. 2543: 48-49 อางอิงจาก Bandura. 1989)
B
P

E

ภาพประกอบ 4 การแสดงการกําหนดซึ่งกันและกันของปจจัยทางพฤติกรรม (B) สภาพแวดลอม
(E) และสวนบุคคล (P) ซึ่งไดแก ปญญา และสิง่ ภายในอื่น ๆ ที่มีผลตอการเรียนรูและการ
กระทํา
ที่มา: สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. (2543). หนา 48-49; อางอิงจาก Bandura. 1989.
การที่ปจจัยทัง้ 3 ทําหนาที่กําหนดซึ่งกันและกัน ไมไดหมายความวาทั้งสามปจจัย
จะมีอิทธิพลในการกําหนดซึ่งกันและกันอยางเทาเทียมกัน บางปจจัยอาจมีอิทธิพลมาก กวาและ
อิทธิพลของปจจัยทั้ง 3 นั้น ไมไดเกิดขึ้นพรอม ๆ กัน แตตองอาศัยเวลาในการที่ปจ จัยใดปจจัยหนึ่ง
จะมีผลตอการกําหนดปจจัยอื่น ๆ
นอกจากนี้ แบนดูรายังกลาววา การเรียนรูที่ทําใหเกิดพฤติกรรมมี 2 ประเภท คือ
(พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย. 2549: 146-147; สุรางค โควตระกูล. 2549: 239)
1. การเรียนรูจากผลการตอบสนอง (learning by reponse consequences)
เรียนรูจากประสบการณตรงจากตัวแบบที่ตนไดรับ โดยจะเรียนรูพฤติกรรมใดที่ทําแลวไดรับผล
ทางบวก หรือไดรับรางวัลหรือไดรับคําชมเชย และพฤติกรรมใดที่ทําแลวไดรับผลทางลบถูกลงโทษ
หรือถูกตําหนิ
2. การเรียนรูโดยตัวแบบ (Learning Through Modeling) การเรียนรูจาก
การเลียนแบบมี 2 ขั้น คือ การรับมาซึ่งการเรียนรู (Acquisition) ทําใหสามารถแสดงพฤติกรรมได
และขั้นการกระทํา (Performance) ซึ่งอาจกระทําหรือไมกระทําก็ได ดังแสดงภาพประกอบ 5
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สิ่งเราหรือ
การรับเขา
(Input)

บุคคล
(Person)

พฤติกรรมสนองตอบ
หรือการสงออก
(Output)

ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2
ขั้นการรับมาซึ่งการเรียนรู ขั้นการกระทํา
(Acquisition)
(Performance)
ภาพประกอบ 5 ขั้นตอนการเรียนรูโดยการเลียนแบบ
ที่มา: พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย. (2549). หนา 146-147; สุรางค โควตระกูล. (2549).
หนา 239.
ขั้นการรับมาซึ่งการเรียนรูป ระกอบดวยสวนสําคัญเปนลําดับ ดังแสดงใน
ภาพประกอบ 6
ตัวแบบ (Model)
(Input)

ความใสใจเลือกสิ่งเรา
(Selective Attention)

การเขารหัส
(Coding)

การจดจํา
(Retention)

ภาพประกอบ 6 การเรียนรูข ั้นการรับมาซึ่งการเรียนรู
ที่มา: พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย. (2549). หนา 146-147; สุรางค โควตระกูล. (2549)
หนา 239.
จากภาพประกอบ 6 จะเห็นวา สวนประกอบทั้ง 3 อยาง ของการรับมาซึ่งการ
เรียนรูเปนกระบวนการทางพุทธิปญญา (Cognitive Processes) ความใสใจเลือกสิ่งเรา มีบทบาท
สําคัญในการเลือกตัวแบบสําหรับขั้นการกระทํา (Performance) ขึ้นอยูกับผูเรียน เชนความสามารถ
ทางดานรางกาย ทักษะตาง ๆ รวมทั้งความคาดหวังที่จะไดรับแรงเสริมซึ่งเปนแรงจูงใจ
แบนดูรา (Bandura. 1989: 1-60) ไดอธิบายกระบวนการที่สําคัญในการเรียนรู
โดยการสังเกต หรือการเรียนรูโดยตัวแบบมีองคประกอบ 4 ประการ คือ
1. กระบวนการสนใจ (Attentional Process) เปนกระบวนการเลือกและรับรู
ลักษณะพฤติกรรมของตัวแบบ โดยผูสังเกตจะตองใหความสนใจ และรับรูลักษณะที่สําคัญใหถูกตอง
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แลวนําสิ่งที่ไดจากการสังเกตมาสรุป รวบรวมไวเปนขั้นตอน เพื่อใหงายตอการจํา การรับรูจะเกิดขึ้น
มากหรื อ น อ ยขึ้ น อยู กั บ องค ป ระกอบที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ กระบวนการสนใจจากตั ว ผู สั ง เกต ได แ ก
ความสามารถในการสังเกต การรับรู การแปลความ การรวบรวมสิ่งตาง ๆ ที่ไดจากการสังเกต หรือ
จากโครงสรางและลักษณะของตัวแบบ ไดแก ความซับซอน ความนาสนใจของตัวแบบ รวมทั้ง
องคประกอบ ดานสัมพันธภาพระหวางตัวแบบกับผูสังเกต
2. กระบวนการจดจํา (Retention Process) เปนกระบวนการที่รวบรวม
ลักษณะพฤติกรรมที่ไดจากการสังเกตไวในระบบความจําในรูปของสัญลักษณ (Symbolic Forms)
ไดแก จินตภาพ (Image) และภาษา (Verbal) เมื่อบุคคลไดเห็นพฤติกรรมของตัวแบบที่ตนสนใจ
การรับรูจะเกิดขึ้นและเมื่อพฤติกรรมสิ้นสุดลงมโนภาพและพฤติกรรมจะยังคงอยูในความทรงจํา และ
ถูกดัดแปลงเปนสัญลักษณทางภาษา ซึ่งสามารถจําไดงายและนานกวา
3. กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนกับตัวแบบ (Reproduction Process)
เปนกระบวนการแปลงสัญลักษณในระบบความจําออกมาเปนพฤติกรรม พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจะ
ถู ก ต อ งหรื อ ใกล เ คี ย งกั บ ตั ว แบบหรื อ ไม ขึ้ น อยู กั บ ปริ ม าณการเรี ย นรู ที่ ไ ด จ ากการสั ง เกต และ
ความสามารถที่มีอยูในตัวของบุคคลนั้น
4. กระบวนการจูงใจ (Motivational Process) การเรียนรูพฤติกรรมตาง ๆ
ในสังคม มนุษยไมสามารถแสดงพฤติกรรมที่ตนรับรูมาทั้งหมด แตจะเลือกพฤติกรรมของตัวแบบที่
กอใหเกิดผลดีมากกวาพฤติกรรมที่กอใหเกิดผลเสีย การประเมินพฤติกรรมของตัวแบบจึงเปนไปใน
รูปของการรับเอาสิ่งที่ตนพอใจและปฏิเสธสิ่งที่ตนไมเห็นดวย หรือไมพอใจ จากกระบวนการเรียนรู
โดยการสังเกตของแบนดูรา สมโภช เอี่ยมสุภาษิต ไดสรุปกระบวนการ ดังภาพประกอบ 7
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กระบวนการตั้งใจ

กระบวนการเก็บจํา
(Retention Process)

(Attentional Process)

ตัวแบบ

เหตุการณของตัวแบบ
เดนชัด
กอใหเกิดความพึงพอใจ
ความซับซอน
ดึงดูดจิตใจ
มีคุณคา
ผูสังเกต
ความสามารถในการรับรู
ชุดของการรับรู
ความสามารถทางปญญา
ระดับของการตื่นตัว
ความชอบจากการเรียนรูมากอน

กระบวนการกระทํา
(Reproduction Process)
สิ่งที่จําไดในปญญา
การสังเกตการกระทํา
การไดขอมูลปอนกลับ
การเทียบเคียงการกระทํากับภาพ
ในปญญา

ผูสังเกต
ความสามารถทางรางกาย
ทักษะในพฤติกรรมยอย ๆ

การเก็บรหัสเปนสัญลักษณ
การจัดระบบโครงสรางทางปญญา
การซักซอมดวยการกระทํา

ผูสังเกต
ทักษะทางปญญา
โครงสรางทางปญญา

กระบวนการจูงใจ
(Motivational Process)
สิ่งลอใจภายนอก
การรับรู
วัตถุสิ่งของ
สังคม
ควบคุม
สิ่งลอใจที่เห็นผูอื่นไดรับ
สิ่งลอใจตนเอง
เทียบ
วัตถุสิ่งของ
การประเมินตนเอง กับ
ผูสังเกต
ความพึงพอใจในสิ่งลอใจตัวแบบ
ความลําเอียงจากการ
เปรียบเทียบทางสังคม
มาตรฐานภายในของตนเอง

ภาพประกอบ 7 แสดงกระบวนการของการเรียนรูจากการสังเกต
ที่มา: สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. (2543). หนา 53.
แบนดูรา ไดกลาวถึงอิทธิพลของตัวแบบไววา การเรียนรูดวยการสังเกตจากตัว
แบบมีผลทําใหผูสังเกตเกิดการตอบสนอง 3 ประการ คือ (Bandura. 1969: 120) 1) การไดเห็น
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พฤติกรรมของตัวแบบ ทําใหผูสังเกตสามารถแสดงพฤติกรรมใหม ๆ ที่ไมเคยแสดงมากอนได 2)
พฤติกรรมของตัวแบบ อาจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูสังเกตที่มีอยูกอนใหเพิ่มขึ้นหรือลดลงได
ซึ่งขึ้นอยูกับผลของพฤติกรรมที่ตัวแบบไดรับ 3) การไดเห็นพฤติกรรมของตัวแบบชวยใหผูสังเกต
สามารถแสดงพฤติกรรมที่ตนมีแนวโนมที่จะแสดงออกใหแสดงออกไดงายขึ้น
แบนดูรา (Bandura. 1977: 27) ไดเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางการเรียนรูทางสังคมไวดังนี้
1. สิ่งที่เรียนรู การเรียนรูของบุคคลเกิดจากความสัมพันธระหวางสิ่งตาง ๆ
ซึ่งกลายเปนความเชื่อที่มีผลตอการควบคุมพฤติกรรม และเมื่อเกิดมีเหตุการณเกิดขึ้นบุคคลก็จะมี
ความคาดหวังลวงหนาเกี่ยวกับการเกิดของผลจากการกระทํานั้น ทําใหตัดสินใจไดวาควรทําหรือไม
ควรทํา
2. วิธีการเรียนรู การเรียนรูเกิดจากประสบการณ ซึ่งมีทั้งประสบการณตรง
และประสบการณทางออม โดยการสังเกต อาน ฟง การบอกเลา ที่เกิดกับบุคคลอื่น ทําใหบุคคลมี
การเรียนรูไดอยางกวางขวาง
3. ความเชื่อ ผลจากการเรียนรูอยูในรูปของความเชื่อวา สิ่งหนึ่งจะสัมพันธ
กับอีกสิ่งหนึ่ง ทั้งที่เกิดจากการสังเกตและการคิดของบุคคล รวมทั้งการบอกเลาของบุคคลอื่น ความ
เชื่อนี้สามารถกําหนดพฤติกรรมของบุคคลได
4. การควบคุมพฤติกรรมดวยความรูและความเขาใจ บุคคลมีความรูความ
เขาใจได และสามารถถายทอดสิ่งที่ตนรู และมองเห็นผลของการกระทําที่เกิดตามมา อาจดีหรือเลว
ทําใหสามารถตัดสินใจไดวา ควรทําหรือไมควรทําได
5. จริยธรรม เปนหลักเกณฑ กฎเกณฑ แนวทางของการประพฤติปฏิบัติ
โดยบุคคล สามารถประเมินไดถึงความผิดถูกของการกระทํา
6. การบังคับตนเอง บุคคลสามารถบังคับตนเองที่จะประพฤติ หรือละเวน
การประพฤติไดตามมาตรฐานของตนเอง ตามการเรียนรูจากประสบการณตรงและทางออมโดย
ความสามารถในการบั ง คั บ ตนเอง ซึ่ ง ขึ้ น อยูกั บ เงื่ อ นไขของสัง คม หากการเสริ ม แรงเป น ไปใน
ทางบวกมีแนวโนมจะละเวนไมปฏิบัติในสิ่งไมดี และประพฤติในสิ่งดีงาม
สรุปไดวา ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา อธิบายวา การเรียนรูเกิดจากการ
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและสิ่งแวดลอม พฤติกรรมของบุคคลสวนมากเปนการเรียนรูโดยการ
สังเกต หรือการเลียนแบบจากตัวแบบ ตัวแบบมี 2 ประเภท คือ ตัวแบบที่บุคคลไดมีโอกาสสังเกต
และปฏิสัมพันธโดยตรง และตัวแบบที่เสนอผานสื่อตาง ๆ กระบวนการสําคัญในการเรียนรูโดยการ
สัง เกตมี 4 กระบวนการ คื อ กระบวนการความสนใจ กระบวนการจดจํา กระบวนการแสดง
พฤติกรรมเหมือนตัวแบบ และกระบวนการจูงใจ จากทฤษฎีนี้ทําใหเชื่อวา การเรียนรูโดยการสังเกต
เปนวิธีที่สําคัญตอการไดมาซึ่งขอมูล และทักษะตาง ๆ ของเด็ก เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินเลือก
การตอบสนองอยางใดอยางหนึ่ง และเด็กจะมีพฤติกรรมหรือมีเหตุผลเชิงจริยธรรมในลักษณะใด
ยอมขึ้นอยูกับลักษณะของบุคคลที่เปนตัวแบบที่ใกลชิดกับตัวเด็ก ซึ่งไดแก พอแม ญาติพี่นอง และ
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ครู เปนตน ดังนั้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีลักษณะนิสัยทางคุณธรรมที่ดีจะตองอาศัยกระบวนการ
เรียนรูทางสังคม โดยการจัดสภาพแวดลอมหรือจัดประสบการณที่ถูกตอง เหมาะสม เพื่อกระตุนให
เกิดความสนใจในพฤติกรรมของตัวแบบ
2.2 แนวคิด และหลักการที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
RACA
2.2.1 แนวคิดหลักการสอนของพระพุทธเจา
พระพุทธเจาไดรับการยกยองทรงเปน “พระบรมครู” หรือ “ศาสดาเอก” ในโลก
เพราะพระองคทรงมีวิธีสอนที่ดีเยี่ยม ทําใหผูฟงเขาใจแจมแจง พระพุทธองคทรงมีจุดมุงหมายและ
หลักในการสอน ดังจะเห็นไดจากพุทธานุญาตที่ประทานแกผูขอบวชที่ยังไมบรรลุมรรคผลวา “เธอจง
เปนภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากลาวดีแลว เธอจงประพฤติพรหมจรรย เพื่อทําที่สุดทุกขโดยชอบเถิด”
(พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับหลวง เลมที่ 4. 2514: 24) และทรงกําหนดหลักในการแสดงธรรมไว
ดังนี้
1. เราจักกลาวชี้แจงไปตามลําดับ
2. เราจักกลาวชี้แจงยกเหตุผลมาแสดงใหเขาใจ
3. เราจักกลาวชี้แจงโดยอาศัยความเมตตา
4. เราจักไมแสดงดวยเห็นแกอามิส (สินจาง รางวัล)
5. เราจักแสดงไปโดยไมกระทบตนและผูอ ื่น (พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับ
หลวง เลมที่ 22. 2514: 199)
จากพุทธดํารัสนี้กลาวไดวา พระพุทธเจาทรงมีจุดมุงหมายในการสอนหรือแสดง
ธรรม เพื่อใหผูเรียนพนจากความทุกข และแสดงธรรมดวยความเมตตา หวังใหเกิดประโยชนแก
ผูเรียนเปนสําคัญ นอกจากนี้ ยังมีผูอธิบายถึงความมุงหมาย หลักการสอน วิธีสอนของพระพุทธเจา
และกลวิธีการสอนของพระพุทธเจา เชน
แนวคิดของพระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตโต. 2532: 32) ไดแบงเปน 4 วิธี ไดแก 1)
วิธีสอนแบบสากัจฉาหรือสนทนา 2) วิธสี อนแบบบรรยาย 3) วิธีสอนแบบตอบปญหา 4) วิธสี อน
แบบวางกฎ
นอกจากนี้ หลั ก การสอนของพระพุ ท ธเจ า มี วิ ธี ที่ ห ลากหลาย พระองค จ ะทรง
พิจารณาจากบุคคลที่กําลังรับฟง ตัวบุคคลมีระดับสติปญญานอยก็จะสามารถสอนธรรมะอีกรูปแบบ
หนึ่ง ถาผูมีปญญาก็จะใชอีกรูปแบบหนึ่ง แตถาจะมีวิธีการสอนที่หลากหลายเมื่อจัดเขาประเภทแลว
สามารถจําแนกวิธีการสอนของพระพุทธเจาได 4 ประเภท คือ
1. แบบสากัจฉา หรือสนทนา
เปนการสอนโดยใชวิธีการถามคูสนทนา เพื่อทําใหเกิดความเขาใจธรรมะ
และความเลื่อมใสศรัทธา วิธีการสอนแบบนี้จะใชกับกลุมบุคคลที่มีจํานวนจํากัด พูดตอบโตกันได
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2. แบบบรรยาย
เปนการสอนทีใ่ ชในที่ประชุมใหญ ในการแสดงธรรมประจําวัน ซึง่ มีประชาชน
และพระสาวกเปนจํานวนมากมารับฟง
3. แบบตอบปญหา
เปนการสอนแบบตอบปญหาของพระพุทธเจา จะสอนใหพิจารณาดูลักษณะ
ของปญหาและใชวิธีตอบใหเหมาะสมกัน ซึ่งในการตอบปญหาของพระองคนั้น จะทรงพิจารณาจาก
ความเหมาะสมตามลําดับแหงภูมิรู ของผูถามเปนสําคัญ
4. แบบวางกฎบังคับ
เปนการสอนโดยใชวกี ารกําหนดหลักเกณฑ กฎ และขอบังคับใหพระสาวก
หรือสงฆปฏิบัติ หรือยึดถือปฏิบัติดวยความเห็นชอบพรอมกัน วิธีการนี้จะเปนลักษณะของการออก
คําสั่ง ใหผูถามปฏิบัติตาม ซึ่งถือวาเปนการสอนโดยการวางระเบียบใหปฏิบัติรวมกัน
นอกจากนี้ พระพุทธองคทรงมีอุบายการสอนที่ดึงดูดใหผูสอนมีความสนใจ ที่
เรียกวา กลวิธีการสอนหรือเทคนิคในการสอน ประกอบดวย 10 วิธคี ือ
4.1 การยกอุทาหรณและเลานิทานประกอบ
การยกตัวอยางประกอบคําอธิบาย ชวยใหเขาใจเนื้อความไดงายและชัดเจน
ซึ่งการสอนแบบนี้ จะเหนไดชัดเจนจากนิทานที่ปรากฏอยูทั่วไป เฉพาะนิทานชาดกอยางเดียวที่
ปรากฏในคัมภีรทางพระพุทธศาสนาก็มีมากถึง 547 เรื่อง เชน สอนเรื่องความเสียหายอันเกิดจาก
ความไมสามัคคี โดยยกตัวอยางเรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพี
4.2 การเปรียบเทียบดวยขออุปมา
เปนการอธิบายเพื่อทําเรื่องที่เขาใจยากใหเขาใจงายขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องที่
เป น นามธรรม พระพุ ท ธเจ า ก็ ท รงเปรี ย บเที ย บให เ ห็ น เป น รู ป ธรรมโดยชั ด เจน เช น ครั้ ง เมื่ อ
พระพุทธเจาตรัสสอนแกมณฑลเศรษฐีวา “โทษของคนอื่นเห็นไดงาย สวนโทษของตนเห็นไดยาก
เพราะคนนั้นชอบโปรยโทษของผูอื่น เหมือนคนโปรยแกลบ แตกลับปกปดโทษของตนไว เหมือน
พรานนกปกปดรางพรางกายตนไว”
4.3 การใชอุปกรณการสอน
เปนการใชสิ่ง ตาง ๆ รอบตั ว เปนสื่ อในการสอน ซึ่งก็จัด อยูใ นลัก ษณะที่
คลายการใชวิธีการอุปมา วิธีการสอนแบบนี้ พระพุทธองคจะทรงใชอุปกรณรอบตัวของพระองคเปน
สื่อในการแสดงธรรม เชน ในครั้งที่ประทับอยูที่สีสปาวันใกลเมืองโกสัมพี ก็ไดสอนภิกษุทั้งหลายวา
ใบไมในปากับในพระหัตถของพระองคที่ไหนมากกวากัน ภิกษะทั้งหลายก็ทูลวา ในปามีมากกวายิ่ง
นัก แลวพระองค ก็ต รัสแสดงการที่พระองคไมทรงสอนทั้งหมด เพราะคําสอนของพระองค นั้นมี
มากมาย เหมือนไมประดูลายในปา แตที่ตรัสเปรียบคําสอนที่จําเปนเหมือนใบไมในกํามือ เพราะมี
ความจําเปนตอการทําที่สุดแหงทุกขใหสิ้น
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4.4 การทําเปนตัวอยางหรือสาธิตใหดู
วิธีการสอนที่ดีที่สุดอยางหนึ่งโดยเฉพาะในทางจริยธรรม คือ การทําเปน
ตัวอยางซึ่งเปนการสอนแบบไมตองกลาวสอน เปนทํานองการสาธิตใหดูในวิธีการสอนนี้เปนลักษณะ
ของความเปนผูนําที่แทจริง เพื่อใหผูปฏิบัติตามเกิดความมั่นใจในผุสอน วิธีการที่ดีที่สุดคือ การทํา
ใหดู พระพุทธเจาถือวาเปนแบบอยางในเรื่องนี้ เชน กรณีของภิกษุที่ปวยจนตองนอนจมกลองมูล
ของตนเอง ไมมีภิกษะรูปใดมีความปรารถนาที่จะเขาไปดูแลพยาบาล พระพุทธเจาจึงสอนภิกษุ
ทั้งหลายที่อยูในอาวาสนั้น ดวยการลงมือปฏิบัติดูแล พยาบาลภิกษุรูปนั้นดวยพระองคเอง หลังจาก
ที่ทรงดูแลจนภิกษุที่อาพาธใหมีอาการดีขึ้นแลว ในตอนประชุมไดทรงตรัสวไวเพื่อเปนขอคิดแกภิกษุ
ทั้งหลายวา “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไมมีมารดา ไมมีบิดา ผูใดเลาจะพยบาลพวกเธอ ถาพวกเธอไม
พยาบาลกันเอง ใครเลาจักพยาบาล ผุใดจะพึงอุปฏฐากเรา ขอใหผูนั้นพยาบาลภิกษะผูอาพาธเถิด”
4.5 การเลนภาษา เลนคํา และใชคําในความหมายใหม
เปนเรื่องของการใชความสามารถในการใชภาษาผสมปฏิภาณ การสอน
แบบนี้ แสดงใหเห็นถึง พระปรีชาสามารถของพระพุทธเจาที่ทรงรอบรูทุกดาน ในการที่พระองคทรง
ใชวีการสอนแบบเลนภาษา เลนคํา และใชคําในความหมายใหมนี้ จะเห็นไดจากกรณีของเวรัญช
พราหมณ ที่มากลาวตอวาพระองคตาง ๆ นานา แทนที่พระองคจะปฏิเสธการกลาวหานั้น กลับนํา
คํากลาวหามาอธิบายดวยการใชภาษา การเลนคํา โดยการนําเขาสูหลักการที่ถูกตองของพระองค
เชน ในขอกลาวหาที่พราหมณตอวาพระพุทธองควา “ทานพระโคดม เปนคนไมมีสมบัติ” ซึ่งสมบัติ
ในความหมายของพราหมณ เปนการกลาวถึงสมบัติภายนอก ที่เปนเครื่องตอบสนองความตองการ
พื้นฐาน แตพระพุทะเจาใหความหมายการไมมีสมบัติ คือ การละสิ่งที่ทําใหชีวิตติดอยูกับวัตถุนั้น ๆ
เพราะการตัดรากเหง าแห งอกุศลทั้ งหลายชื่อวาไรซึ่งความเปนคนมีสมบั ติ เพราะการละอกุศ ล
ทั้งหลายไดอยางสิ้นเชิง เปนตน
4.6 การใชอุบายเลือกคนและการปฏิบตั ิเปนรายบุคคล
การเลือกคนเปนอุบายสําคัญในการเผยแพรพระพุทธศาสนา ที่จะทําให
พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองไดเร็ว ซึ่งวิธีนี้เราจะเห็นไดจากหลังการตรัสรูใหม ๆ ของพระพุทธองค
การสอนแตละครั้งในชวงนั้น จะเนนหนักไปในดานผูนําในชุมชน เชน ครั้งตรัสรูแลวก็เลือกที่จะโปรด
ปญจวัคคียกอน เพราะทรงเห็นวาพวกเขามีพื้นฐานความศรัทธาเปนทุนเดิมอยูแลว งายตอการทํา
ความเขาใจคําสอนของพระองค
4.7 การรูจักจังหวะและโอกาส
พระพุทธเจาแสดงใหเห็นถึงพุทธวิธีในการสอน ที่พระองคทรงปฏิบัติตอ
บุคคลระดับตาง ๆ ไดดี การสอนแบบนี้พระองคจะทรงดําริถึงความเหมาะสม ความพรอมของผูที่จะ
รับฟง ตลอดจนถึงเหตุการณที่เห็นวาเหมาะสม
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4.8 ความยืดหยุนในการใชวิธีการ
วิธีการสอนนี้เปนการแสดงถึง การรูจักผอนหนักผอนเบาของพระพุทธองค
ที่ใชสอนบุคคลระดับตาง ๆ ถาผูสอนอยางไมมีอัตตา ลดละตัณหา มานะ ทิฏฐิเสียใหนอยที่สุด ก็จะ
มุงไปยังผลสําเร็จในการเรียนรูเปนสําคัญ
4.9 การลงโทษและการใหรางวัล
การลงโทษในที่นี้ คือ การลงโทษซึ่งมีทั้งในทางธรรมและวินัย มีบท บัญญัติ
ความประพฤติดีอยูแลว การใหรางวัล คือ การแสดงธรรมไมกระทบกระทั่ง ไมรุกรานใคร แตเปนการ
กลาวสรรเสริฐในการกระทําที่ถูกตอง และถือวาเปนตัวอยางแกผูอื่นดวย ในเรื่องของการลงโทษ
4.10 การแกปญหาเฉพาะหนา
ปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นตางครั้งตางคราว ยอมมีลักษณะแตกตางกันไป
ไมมีที่สิ้นสุด การแกปญหาเฉพาะหนายอมตองอาศัยปฏิภาณ คือ ความสามารถในการประยุกตหลัก
วิธีการและเทคนิคตาง ๆ มาใชใหเหมาะสมเปนเรื่องเฉพาะคราวตอไป
ยังมีนักการศึกษาไทยหลายทาน ไดนําหลักการสอนและเทคนิคการสอนไป
ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน ดังเชน
ทิศนา แขมมณี (2546: 59-63) ไดนําพุทธวิธีไปประยุกตใชเปนกระบวนการสอน
และวิธีการสอนในสถานการณปจจุบัน โดยเปนการใชตามความเขาใจและความสามารถในระดับ
ปุถุชน เชน การสอนดวยลีลาทั้ง 4 คือ สันทัสสนา สมาทปนา สมุตเตชนา และสัมปหังสนา หรือการ
สอนใหแจมแจง จูงใจ หาญกลาและราเริง ในเนื้อหาสาระทั้งหลายที่ตองการใหผูเรียนเกิดความ
เขาใจและนําไปปฏิบัติจริง ตัวอยางกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่องการสื่อความหมายที่ดี ที่จัด
กิจกรรมโดยประยุกตใชลีลาทั้ง 4 ดังนี้
1. สันทัสสนา ขั้นที่จัดกิจกรรมเพื่อมุงใหผูเรียนเห็นดวยตา ไดยินดวยหูตนเอง
อยางแจมแจง ขอมูลที่บอกเลากันมาตอ ๆ อาจบิดเบือนผิดเพี้ยนไปจากตนตอ ซึ่งความผิดเพี้ยนนี้
อาจกอใหเกิดความเขาใจผิดกันได โดยการสรางสถานการณใหผูเรียน 3-4 คน ออกไปนอกหอง
แลวใหผูเรียนคนหนึ่ง เลาเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหเพื่อน ๆ ฟงในหอง ตอจากนั้นจึงเรียกผูที่อยูขางนอก
คนที่ 1 เขามา แลวเรียกใหผูฟงคนหนึ่ง เลาเรื่องนั้นตอใหผูอยูขางนอกคนที่ 1 ฟง และผูรับฟงคนที่
1 ก็เลาตอใหผูรับฟงคนที่ 2 เชนนี้เรื่อย ๆ ทําใหผูเรียนที่นั่งฟงในชั้นเรียน เห็นกระบวนการทั้งหมด
ที่เกิดขึ้น คือเรื่องจากคนที่ 1 ไปยังคนที่ 2 ก็จะเริ่มเปลี่ยนไปบางจากคนที่ 2 ไปยังคนที่ 3 ก็จะยิ่ง
เปลี่ยนหรือขาดหายไปจากมากขึ้น การไดเห็นทุกสิ่งทุกอยางเกิดดวยตา เชน ทําใหผูเรียนเขาใจ
แจมแจงชัดเจนถึงลักษณะของกระบวนการสื่อความหมาย ซึ่งความเขาใจที่นําไปสูหลักการปฏิบัติ
ที่วา ตอไปนี้รับฟงอะไร จะตองฟงหูไวหูไตรตรองและตรวจสอบใหแนชัดกอนเชื่อ
2. สมาทปนา คือ การจูงใจ เมื่อผูเรียนเห็นประจักษดวยตาและเขาใจแลวก็จะ
พูดชักจูงใหเห็นถึงความสําคัญของสิ่งนั้นในชีวิตประจําวันและชวนใหปฏิบัติ คือ การเตือนสติตนเอง
ในการรับฟง
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3. สมุตเตชนา การเราใจใหผูเรียนรูสึกคึกคัก และมีกําลังใจในการที่จะลงมือ
ปฏิบัติตามอยางการกระทําของผูที่เคยทําสําเร็จแลว การยกตัวอยางเหตุการณที่เคยเห็นผูอื่นทํา ซึ่ง
ทําใหผูเรียนเห็นจริงจังวา สามารถนําไปใชไดจริง และเมื่อใชแลวไดประโยชนคุมคาหรือเกินคา
ผูเรียนก็จะเกิดความคึกคัก อยากทําและไดประโยชนตามตัวอยางที่ใหบาง
4. สัมปหังสนา การชวยใหผูเรียนเกิดความราเริงใจ ชุมชื่นใจ ไดปฏิบัติตามใน
สิ่งที่ถูกตองดีงาม เชน ใหผูเรียนขยันนําผลการปฏิบัติงานสงใหครูรับรู เมื่อครูอานแลวและเขียนให
กําลังใจ ชมเชย และใหขอเสนอแนะตาง ๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสม ก็จะทําใหผูเรียนเกิดความ
ชุ ม ชื่ น ใจ นอกจากนั้ น ครู อ าจพยายามหาโอกาสให ผู เ รี ย นเล า เรื่ อ งของตนเองให เ พื่ อ น ๆ ฟ ง
แลกเปลี่ยนกัน ซึ่งทําใหผูเรียนไดรับแนวคิดแนวทางที่หลากหลายขึ้น รวมทั้งเกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเองดวย
สรุปไดวา หลักการสอนของพระพุทธเจามี 4 ประเภทคือ แบบสนทนา แบบบรรยาย แบบ
ตอบปญหา และแบบวางกฎบังคับ โดยมีเทคนิคการสอน 10 วิธี คือ การยกอุทาหรณและเลานิทาน
ประกอบ การเปรียบเทียบดวยขออุปมา การใชอุปกรณการสอน การสาธิตใหดู การเลนภาษาเลนคํา
การใชอุบายเลือกคน การรูจักจังหวะและโอกาส ความยืดหยุนในการใชวิธีการ การลงโทษและการ
ใหรางวัล และการแกปญหาเฉพาะหนา และหลักการสอนของพระพุทธเจาจะสอนดวยความเมตตา
หวังใหเกิดประโยชนแกผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งสามารถนํามาเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบสําหรับ
สงเสริมพรหมวิหารสี่ในเด็กปฐมวัยได
2.2.2 แนวคิดหลักการเรียนรูแบบรวมมือ
ความหมายของการเรียนรูแบบรวมมือ
ไดมีผูใหความหมายของ การเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) ไวดังนี้
สลาวิน (Slavin. 1987: 4) ใหความหมายของการเรียนรูแบบรวมมือไววา เปน
วิธีการจัดการเรียนรูที่ใหนักเรียนไดเรียนเปนกลุมเล็ก จํานวนสมาชิกกลุมมี 4 คน ซึ่งมีความสามารถ
ทางการเรียนตางกัน ประกอบดวยนักเรียนเกง 1 คน ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน โดยนักเรียน
แตล ะคนจะชวยเหลื อเพื่ อนที่อยู ในกลุ มเดีย วกั นในการเรียนหรือทํากิ จกรรมตางๆ และถ ากลุม
สามารถทําคะแนนเฉลี่ยไดถึงเกณฑที่ตั้งไวแลวสมาชิกของกลุมจะไดรับรางวัล
จอหนสันและจอหนสัน (Johnson; & Johnson. 1994: 5) ไดใหความหมายของ
การเรียนรูแบบรวมมือไววา เปนการจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียนเรียนเปนกลุมเล็ก กลุมละ
ประมาณ 3 – 5 คน โดยที่สมาชิกในกลุมมีความแตกตางกัน เชน ความสามารถทางการเรียน เพศ
เชื้อชาติ เปนตน ผูเรียนชวยเหลือซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน รับผิดชอบการทํางาน
ของสมาชิกในกลุมรวมกัน
โอเซน และ เคแกน (Olsen; & Kagan. 1992: 8) กลาววา การเรียนรูแบบ
รวมมือ หมายถึง กิจกรรมการเรียนรูที่จัดเปนกลุมยอย เพื่อใหเกิดการเรียนรูระหวางผูเรียนในกลุม
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โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนขอมูล ผูเรียนจะรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง พรอมกับการรับผิดชอบ
การเรียนรูของสมาชิกภายในกลุมดวย
ทิศนา แขมณี (2550: 98) กลาววา การเรียนรูแบบรวมมือ คือ การเรียนรู
เปนกลุมยอยโดยมีสมาชิกกลุมที่มีความสามารถแตกตางกันประมาณ 3 – 6 คน ชวยกันเรียนรูเ พื่อ
ไปสูเปาหมายของกลุม
วัฒนาพร ระงับทุกข (2545: 174) กลาววา การเรียนแบบรวมมือเปนวิธีการ
จัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ แตละกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มี
ความสามารถแตกตางกันโดยที่แตละคนมีสวนรวมอยางแทจริงในการเรียนรูและในความสําเร็จของ
กลุม โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบงปนทรัพยากรการเรียนรู รวมทั้งการเปนกําลังใจแก
กันและกัน คนที่เรียนเกงจะชวยเหลือคนที่ออนกวา สมาชิกในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบตอการ
เรียนของตนเองเทานั้น หากแตจะตองรวมรับผิดชอบตอการเรียนรูของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุม
ความสําเร็จของแตละบุคคล คือ ความสําเร็จของกลุม
อารี สัณหฉวี (2539: 89) กลาววา การเรียนรูแบบรวมมือ หมายถึง วิธีการ
เรียนที่ทําใหนักเรียนทํางานรวมกันเปนกลุมเล็กๆ เพื่อใหเกิดผลการเรียนรูทั้งทางดานความรูและ
ทางดานจิตใจ ชวยใหนักเรียนเห็นคุณคาในความแตกตางระหวางบุคคลของเพื่อนๆ เคารพความ
คิดเห็นและความสามารถของผูอื่นที่แตกตางจากตน ตลอดจนรูจักชวยเหลือและสนับสนุนเพื่อนๆ
จากความหมายของการเรียนรูแบบรวมมือที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การเรียนรูแบบ
รวมมือ หมายถึง วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหนักเรียนเรียนรูและทํางานรวมกันเปนกลุมเล็กๆ
จํานวน 3 – 6 คน โดยสมาชิกแตละกลุมประกอบดวยผูที่มีความสามารถทางการเรียนรูแตกตางกัน
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชวยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบรวมกันทั้งใน
สวนตนและสวนรวม เพื่อใหตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุมประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่
กําหนดไว
องคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมือ
จอหสัน และ จอหนสัน (Johnson; & Johnson. 1994: 31 – 37) ไดกลาวถึง
องคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมือวามี 5 ประการ ดังนี้
1. การพึ่งพาอาศัยกันในทางบวก (Positive Interdependent) แบง
ออกเปน 2 ประเภท คือ การพึ่งพากันเชิงผลลัพธ คือการพึ่งพากันในดานการไดรับผลประโยชนจาก
ความ สําเร็จของกลุมรวมกัน ซึ่งความสําเร็จของกลุมอาจจะเปนผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของกลุม ในการสรางการพึ่งพากันในเชิงผลลัพธไดดีนั้น ตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียน
ทํางาน โดยมีเปาหมายรวมกัน จึงจะเกิดแรงจูงใจใหผูเรียนมีการพึ่งพาซึ่งกันและกัน สามารถรวมมือ
กันทํางานใหบรรลุผลสําเร็จได และการพึ่งพาในเชิงวิธีการ คือ การพึ่งพากันในดานกระบวนการ
ทํางานเพื่อใหงานกลุมสามารถบรรลุไดตามเปาหมาย ซึ่งตองสรางสภาพการณใหผูเรียนแตละคนใน
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กลุมไดรับรูวาตนเองมีความสําคัญตอความสําเร็จของกลุม ในการสรางสภาพการพึ่งพากันในเชิง
วิธีการ มีองคประกอบ ดังนี้
1.1 การทําใหเกิดการพึ่งพาทรัพยากรหรือขอมูล (Resource
Interdependence) คือ แตละบุคคลจะมีขอมูลความรูเ พียงบางสวนที่เปนประโยชนตองานของกลุม
ทุกคนตองนําขอมูลมารวมกันจึงจะทําใหงานสําเร็จได ในลักษณะทีเ่ ปนการใหงานหรืออุปกรณที่ทุก
คนตองทําหรือใชรวมกัน
1.2 ทําใหเกิดการพึ่งพาเชิงบทบาทของสมาชิก (Role Interdependence)
คือ การกําหนด บทบาทของการทํางานใหแตละบุคคลในกลุม และการทําใหเกิดการพึ่งพาเชิงภาระ
งาน (Task Interdependence) คือ แบงงานใหแตละบุคคลในกลุมมีทักษะที่เกี่ยวเนื่องกัน ถาสมาชิก
คนใดคนหนึ่งทํางานของตนไมเสร็จ จะทําใหสมาชิกคนอื่นไมสามารถทํางานในสวนทีต่ อเนื่องได
2. การมีปฏิสัมพันธที่สงเสริมกันระหวางสมาชิกภายในกลุม (Face to
Face Promotive Interdependence) หมายถึง การเปดโอกาสใหผูเรียนชวยเหลือซึ่งกันและกัน มี
การอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู ความคิด การอธิบายใหสมาชิกในกลุมไดเกิดการเรียนรู การรับฟง
เหตุผลของสมาชิกในกลุม การมีปฏิสัมพันธโดยตรงระหวางสมาชิกในกลุมทําใหเกิดการเรียนรู การ
รับฟงเหตุผลของสมาชิกภายในกลุมกอใหเกิดการพัฒนากระบวนการคิดของผูเรียน เปนการเปด
โอกาสใหผูเรียนไดรูจักการทํางานรวมกันจากการชวยเหลือสนับสนุนกัน การเรียนรูเหตุผลของกัน
และกัน ทําใหไดรับขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการทํางานของตนเอง จากการตอบสนองทางวาจา และ
ทาทางของเพื่อนสมาชิกช วยใหรูจักและคุนเคยกับเพื่อนสมาชิกในกลุ มไดดียิ่งขึ้น สงผลใหเกิด
สัมพันธภาพที่ดีตอกัน
3. ความรับผิดชอบของสมาชิกแตละบุคคล (Individual Accountability)
หมายถึง ความรับผิดชอบในการเรียนรูของสมาชิกแตละคน โดยตองทํางานที่ไดรับมอบหมายอยาง
เต็มความสามารถ ตองรับผิดชอบการเรียนรูของตนเองและเพื่อนสมาชิก ใหความสําคัญเกี่ยวกับ
ความสามารถและความรูที่แตละคนจะไดรับ มีการตรวจสอบเพื่อความแนใจวา ผูเรียนเกิดการเรียนรู
เปนรายบุคคลหรือไม โดยประเมินผลงานของสมาชิกแตละคน ซึ่งรวมกันเปนผลงานของกลุมให
ขอมูลยอนกลับทั้งกลุมและรายบุคคล ใหสมาชิกทุกคนรายงานหรือมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยาง
ทั่วถึง ตรวจสรุปผลการเรียนเปนรายบุคคลหลังจบบทเรียน เพื่อเปนการประกันวาสมาชิกทุกคนใน
กลุมรับผิดชอบทุกอยางรวมกัน ทั้งนี้สมาชิกทุกคนในกลุมจะตองมีความมั่นใจและพรอมที่จะไดรับ
การทดสอบเปนรายบุคคล
4. การใชทักษะการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและทักษะการทํางานกลุม
ยอย (Interpersonal and Small Group Skills) หมายถึง การมีทักษะทางสังคม (Social Skills)
เพื่อใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข คือ มีความเปนผูนํา รูจักตัดสินใจ สามารถ
สรางความไววางใจ รูจักติดตอสื่อสาร และสามารถแกไขปญหาขอขัดแยงในการทํางานรวมกัน ซึ่ง
เปนสิ่งจําเปนสําหรับการทํางานรวมกันที่จะชวยใหการทํางานกลุมประสบความสําเร็จ
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5. กระบวนการทํางานของกลุม (Group Processing) หมายถึง
กระบวนการเรียนรูของกลุม โดยผูเรียนจะตองเรียนรูจากกลุมใหมากที่สุด มีความรวมมือทั้งดาน
ความคิด การทํางาน และความรับผิดชอบรวมกันจนสามารถบรรลุเปาหมายได การที่จะชวยใหการ
ดําเนินงานของกลุมเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายนั้น กลุมจะตองมีหัวหนาที่ดี
สมาชิกดี และกระบวนการทํางานดี นั่นคือ มีการเขาใจในเปาหมายการทํางานรวมกัน
ใน
กระบวนการนี้สิ่งที่สําคัญคือ การประเมินทั้งในสวนที่เปนวิธีการทํางานของกลุม พฤติกรรมของ
สมาชิกกลุมและผลงานของกลุม โดยเนนการประเมินคะแนนของผูเรียนแตละคนในกลุมมาเปน
คะแนนกลุมเพื่อตัดสินความสําเร็จของกลุมดวย ประเมินกระบวนการทํางานกลุม ประเมินหัวหนา
และประเมิ น สมาชิ ก กลุ ม ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให ผู เ รี ย นเห็ น ความสํ า คั ญ ของกระบวนการกลุ ม ที่ จ ะนํ า ไปสู
ความสําเร็จของกลุมได
ผลดีของการเรียนรูแบบรวมมือ
การเรียนรูแบบรวมมือสงผลดีตอ ผูเรียนในดานตาง ๆ ดังนี้ (Johnson,
Johnson; & Houlbcc. 1994: 1.3-1.4 อางอิงจาก ทิศนา แขมมณี. 2550: 101)
1. มีความพยายามที่จะบรรลุเปาหมายมากขึ้น (greater efforts to achieve)
การเรียนแบบรวมมือชวยใหผูเรียนมีความพยายามที่จะเรียนรูใหบรรลุเปาหมาย เปนผลทําให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีผลงานมากขึ้น การเรียนรูมีความคงทนมากขึ้น (long-term
retention) มีแรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มีการใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพ ใชเหตุผลดี
ขึ้นและคิดอยางมีวิจารณญาณมากขึ้น
2. มีความสัมพันธระหวางผูเรียนดีขึ้น (more positive relationships
among students) การเรียนรูแบบรวมมือชวยใหผูเรียนมีน้ําใจนักกีฬามากขึ้น ใสใจในผูอื่นมากขึ้น
เห็นคุณคาของความแตกตาง ความหลากหลาย การประสานสัมพันธและการรวมกลุม
3. มีสุขภาพจิตดีขึ้น (greater psychological heath) การเรียนรูแบบรวมมือ
ชวยใหผูเรียนมีสุขภาพจิตดีขึ้น มีความรูสกึ ที่ดีเกี่ยวกับตนเอง และมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น
นอกจากนั้น ยังชวยพัฒนาทักษะทางสังคม และความสามารถในการเผชิญกับความเครียด และ
ความผันแปรตาง ๆ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547: 68 – 70) เสนอขั้นตอนการจัดการ
เรียนรูแบบมีสวนรวม
1. ขั้นประสบการณ เปนการเชื่อมโยงประสบการณเดิมของผูเรียน มาสราง
เปนองครูใหม ใหเลาประสบการณเดิมที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะเรียน หรือการใชคําถามใหตอบหรือใช
สื่อการสอนนําเพื่อใหผูเรียนไดใชความรูเดิมตอบคําถามสามารถแสดงออกใหเพื่อนชื่นชม
2. ขั้ น การสะท อ นความคิ ด และถกเถี ย ง ผู ส อนเป ด โอกาสให ผู เ รี ย นได
แสดงออกเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรูซึ่งกันและกันอยางลึกซึ้ง การจัดกิจกรรมการเรียน
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การสอน โดยผูสอนแบงกลุมผูเรียนตามความเหมาะสม เชน เกง ปานกลาง ออน ในกลุมเดียวกัน
แตละคนในกลุมมีบทบาทหนาที่ชัดเจน เชน ประธานกลุม รองประธาน เลขานุการกลุม ทุกคนตอง
ชวยเหลือกันทํางานตามหนาที่รวมกัน ปรึกษาหารือ ศึกษาคนควา ทดลองแบบกัลยาณมิตร คนเกง
ชวยเหลือเพื่อนในกลุม เพื่อการเรียนรูรวมกัน โดยที่ผูสอนคอยกระตุนเตือน ใหกําลังใจ เสียสละ
ความสามัคคี การเอื้อเฟอเผื่อแผซึ่งกันและกัน เพราะการทํางานที่ประสบความสําเร็จ ถูกตอง ตอง
รวมมือกัน
3. ขั้นสรางความเขาใจและเกิดความคิดรวบยอด เปนการสรางความเขาใจ
รวมกันในระบบกลุมในเรื่องที่เรียนเพื่อนําไปสูความคิดรวบยอด การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
ทุกคนในกลุมชวยกันวิเคราะห สรุปขอมูลเพื่อความถูกตองของกลุม เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมหรือ
หนาชั้นเรียน โดยการนําเสนอเปนรายบุคคลหรือเปนทีม ตามที่กลุมไดกําหนด ผูสอนตองเอาใจใส
รับฟง ติดตามในเรื่องที่ทุกกลุมไดออกมารายงานผล เพื่อการสรุปผลที่ถูกตอง ชัดเจนและการเสริม
เนื้อหาที่มีความสําคัญ และควรมีอุปกรณเสริม เชน ระบบเสียง เครื่องถายวีดีโอเชนเดียวกับการอาน
ขาว เพื่อฝกความกลาแสดงออกของผูเรียน ซึ่งจะเปนการเราใจความสนใจของผูเรียน
4. ขั้นการทดลองหรือประยุกตแนวคิด เปนการนําเอาการเรียนรูที่เกิดขึ้นใหม
ไปประยุกตใชจนเกิดแนวทางปฏิบัติ เชน การทําแบบฝกหัดเสริม รวมกันสรุปเนื้อหาสําคัญ การ
ปฏิบัติ การรวมกันจัดแสดงผลงานในปายนิเทศ เขียนคําขวัญ หรือรายงาน
5. ขั้ น การประเมิ น ผลตนเอง เป น การประเมิ น ผลที่ ส นั บ สนุ น ให ผู เ รี ย นรู
ความกาวหนาของตนเองและมีโอกาสปรับปรุงแกไขผลงาน ทุกคนรวมกันประเมินผลงานของตนเอง
ใหเพื่อนประเมิน ผูสอนประเมิน ตามเกณฑที่ไดกําหนดรวมกัน เก็บผลงานใสแฟมของตนเองและ
ของกลุม
บทบาทของครูผูสอนในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
กรมวิชาการ (2544: 23) กลาววา ครูผูสอนเปนผูมีบทบาทสําคัญคนหนึ่งในการ
จัดการเรียนการสอนไมวาครูผูสอนจะใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือแบบใดก็ตามจะตองมี
การลําดับขั้นตอนในการสอนคลายคลึงกันคือ ขั้นเตรียมการสอน การเริ่มบทเรียน การกํากับดูแล
การสอนและการประเมินผลงานและกระบวนการทํางาน
1. ขั้นเตรียมการสอน ในขัน้ นี้มีสิ่งที่ตองคํานึงถึง คือ
1.1 จุดประสงค ครูผูสอนจะตองแจงจุดประสงคใหนักเรียนทราบ
1.1.1 จุดประสงคทางดานวิชาการ ไดแก เนื้อหาและทักษะตางๆ
1.1.2 จุดประสงคทางดานสังคม ไดแก ทักษะการปฏิสัมพันธรูปแบบ
ตางๆ และการปฏิบตั ิงานรวมกันของนักเรียน
1.2 ขนาดของกลุม ขนาดของกลุมจะมีผลตอการเรียนรูของนักเรียน ซึ่งมี
ประเด็นที่จะตองพิจารณาคือ
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1.2.1 การจับคู ควรใหนักเรียนไดเริ่มทํากิจกรรมคู เพราะการทํา
กิจกรรมดังกลาวจะไมมีใครถูกทอดทิ้งออกจากกลุม
1.2.2 กิจกรรมที่ตองการทักษะและความคิดที่หลากหลายอาจจัดกลุมให
มีจํานวนนักเรียน เชน กลุมละ 3 หรือ 4 คน
1.2.3 ถาหากสมาชิกในกลุม มีจํานวนสมาชิกหลายคน คือ ตั้งแต 3 คน
ขึ้นไป จะตองแนใจวาสมาชิกทุกคนในกลุม มีการปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน
1.2.4 การแบงกลุม จะตองคํานึงถึงกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอนที่
มีอยู
1.2.5 ถาหากระยะเวลาการทํากิจกรรมสั้น ขนาดของกลุมที่แบงตองมี
ขนาดเล็กเพื่อใหทุกคนมีสว นรวม
1.3 การจัดนักเรียนเขากลุม การจัดนักเรียนเขากลุมอยางเหมาะสมจะชวย
ใหการดําเนินกิจกรรมบรรลุความสําเร็จ ครูผูสอนจะเปนผูจัดกลุมไดดีที่สุด เพราะรูจักนักเรียนในชั้น
มากที่สุด และสามารถเตรียมการที่จะชวยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุม เชน นักเรียน
ที่ตองแยกออกมาสอนเปนการเฉพาะ ซึง่ อาจเปนนักเรียนเกงหรือออน อยางไรก็ตามมีแนวทางที่จะ
เสนอแนะ ดังนี้
1.3.1 การจัดกลุมนักเรียนที่มีความแตกตางกัน ความแตกตางที่จะนํา
มาจัดรวมเขาในกลุมเดียวกัน อาจจะเปนทางดานภูมิหลัง ความสามารถ วัฒนธรรม เพศ ฯลฯ
1.3.2 การสับเปลี่ยนกลุมของนักเรียน การจะใหนักเรียนปฏิบตั ิกิจกรรม
นานเทาใดขึ้นอยูกับผลการปฏิบตั ิงานกลุม รวมกัน อยางไรก็ตาม ก็มีหลักทั่วๆไปวาจะตองรอใหกลุม
ไดทํางานรวมกันจนบรรลุความสําเร็จ แตถาหากกลุมประสบปญหาในการทํางานรวมกัน ครูผูสอน
ตองใหคําแนะนําในการแกปญ
 หา
1.4 การจัดชั้นเรียน โตะ เกาอี้ จะตองดําเนินการใหพรอมกอนที่นักเรียนจะ
เขาชั้นเรียน เพื่อความสะดวกและความเปนระเบียบ การจัดสภาพหองเรียนจะมีผลตอปฏิสัมพันธ
ของนักเรียน
1.5 การจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน จะตองเตรียมสือ่ การเรียนการสอน
ตางๆ ที่จะใชไวใหพรอม
2. ขั้นเริ่มบทเรียน ในขั้นเริม่ บทเรียนมีสงิ่ ที่ตองพิจารณา ดังนี้
2.1 ความเกี่ยวของสัมพันธในทางบวก การทํางานของกลุมจะดําเนินไป
ดวยดี นักเรียนมีความรูสึกที่ดีตอกันและมีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน จะทําใหการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนดําเนินไปสูความสําเร็จ
2.2 การอธิบายภาระงาน ครูผูสอนอธิบายภาระงานที่จะตองทําใหชัดเจน
เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง นอกจากนี้ ถาสามารถเชื่อมโยงใหเห็นถึงความสัมพันธของบทเรียน
ที่ผานมากับบทเรียนทีเ่ รียนอยูและบทเรียนที่จะเรียนตอไปก็จะเปนสิ่งที่ดีมาก
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2.3 การประเมินความสําเร็จ นักเรียนควรรูวาจะมีวธิ ีการประเมินผลงานใน
การทํางานกลุม อยางไรครูผูสอนและนักเรียนอาจรวมกันวางหลักเกณฑการประเมินผลในการ
พิจารณาความสําเร็จ เชน
2.3.1 เพียงแตทําใหสาํ เร็จ เชน ใหชว ยกันวาดแผนทีใ่ หเสร็จภายใน 30 นาที
2.3.2 ตอบคําถามถูกตอง เชน ถาทําคะแนนไดในระหวาง 90-100 จะ
ไดเกรด A
2.3.3 เสนอความคิดเห็นหรือการตัดสินใจในขั้นต่ํา เชน ใหเหตุผล
สนับสนุนในตําแหนงของทานมา 10 ประการ
2.3.4 แสดงทักษะทางสังคมที่กําหนดให เชนเตรียมขอมูลที่จะแสดงให
เห็นวากลุมไดใชทักษะวิจารณในเชิงบวกในระหวางการทํางานรวมกัน
2.4 การเสริมสรางความรับผิดชอบของสมาชิก สมาชิกแตละคนจะตื่นตัว
และรวมรับผิดชอบในการปฏิบัติงานกลุม ถาหากวาสมาชิกไดรูลวงหนาวาจะมีการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน และทักษะทางสังคมตางๆ ที่แสดงออกวิธีที่จะชวยใหสมาชิกแตละคนมีความรับผิดชอบ
อาจทําไดโดยเรียนสมาชิกคนใดคนหนึ่งในกลุมตอบ ในขณะปฏิบัติงานใหมีการเซ็นชื่อรับรองวาทุก
คนมีสวนรวมในการทํางาน ตลอดจนตรวจสอบกระบวนการทํางานในกลุม
2.5 การระบุพฤติกรรมทางสังคมที่พึงปรารถนา ครูผูสอนและนักเรียนควร
รวมกันระบุพฤติกรรมตางๆ ทางสังคมที่ตองการในการทํากิจกรรมรวมกัน ถานักเรียนไดเขาใจ
โอกาสที่จะแสดงพฤติกรรมตางๆที่พึงปรารถนาจะมีมากขึ้นและยังเปนการสงเสริมใหรูจักใชทักษะ
ตาง ๆ เหลานั้นดวย
3. ขั้นการกํากับดูแลการสอน ครูผูสอนจะตองมีหนาที่ในการกํากับดูแลนักเรียน
ในขณะปฏิบตั กิ ิจกรรม ดังนี้
3.1 พฤติกรรมของนักเรียน เมื่อนักเรียนรวมกันทํากิจกรรมครูผูสอนจะตอง
สังเกตความกาวหนาของนักเรียน และจะเปนการกระตุนใหนักเรียนชวยกันปฏิบัติกิจกรรมที่ไดรับ
มอบหมาย ครูผูสอนควรมีแบบสังเกตการณเพื่อบันทึกการปฏิบัติงานของกลุมและใชขอมูลดังกลาว
ในการติชมการทํางานของกลุม นอกจากนี้ครูผูสอนควรรูวาเมื่อใดควรเขาไปชวยเหลือนักเรียน และ
ในบางครั้งนักเรียนบางคนอาจมีบทบาทในการชวยเหลือครู กํากับ ดูแลพฤติกรรมของเพื่อนดวย
3.2 ครูผูสอนสามารถมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนได 2 กรณี คือ
3.2.1 แนะนําการเรียนทั่วไป เชน อธิบายคําสั่งอยางชัดเจน ทบทวน
กระบวนการดําเนินงาน ฝกทักษะตางๆ ในขณะที่ครูผูสอนเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมและชวย
เหลือนักเรียน ครูผูสอนจะตองพยายามคนหาทักษะความสามารถตางๆของนักเรียนในกลุมตางๆ
ออกมาใหมากที่สุด เชน ถามีนักเรียนคนใดคนหนึ่งถามคําถาม ครูผูสอนอาจไมตอบเองแตถาม
คําถามนั้นกลับไปใหนักเรียนคนหนึ่งในกลุมใดก็ไดเปนคนตอบ
3.2.2 สอนทั ก ษะการให ค วามรว มมื อ ทั ก ษะดัง กล าวมีค วามจํ า เป น
อยางยิ่งในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เชน ถามีนักเรียนคนใดคนหนึ่งไมไดชวยเหลืองานของกลุม
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นักเรียนซึ่งเปนสมาชิกในกลุมนั้นควรจะตองเรียนรูที่จะตองทําใหทุกคนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
ครูผูสอนควรโยนปญหาดังกลาวกลับไปใหกลุมพิจารณาและหาทางแกไข ซึ่งจะทําใหเกิดการเรียนรู
มากขึ้น อยางไรก็ตามครูผูสอนไมควรเขาไปมีสวนรวมในการปฏิบัติกจิ กรรมของนักเรียนเกินความ
จําเปน เพราะนักเรียนจะไมไดใชความคิดของตนเองเทาที่ควรและอาจคลอยตามครูผูสอน
4. ขั้นประเมินผลงานและกระบวนการในการทํางาน ครูผูสอนสามารถประเมิน
ความสําเร็จในการทํากิจกรรมของนักเรียนดานวิชาการและทักษะทางสังคม
4.1 การประเมินผลงานดานวิชาการ ไดแก การประเมินผลความกาวหนา
และความสําเร็จของนักเรียน ซึ่งสะทอนใหเห็นวานักเรียนไดเรียนรูอะไรบาง เชน
4.1.1 ครูผูสอนสุมเรียกนักเรียนกลุมใดกลุมหนึ่งตอบคําถามหรือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4.1.2 นักเรียนกลุมตางๆ รวมกันอภิปรายหลังจากการทดสอบยอยหรือ
รวมกันอภิปรายเพื่อแกไข
4.2 การประเมินผลทางดานสังคม เปนการประเมินผลเพื่อใหทราบวา
สมาชิกของกลุมไดใชทักษะทางสังคมอะไรบางและอยางไร การทํางานของกลุมมีประสิทธิภาพ
เพียงใด และจะตองปรับปรุงอะไรบางและอยางไร เชน
4.2.1 เลาประสบการณใหเพื่อนๆ ฟงเกี่ยวกับความสําเร็จของกลุม
4.2.2 อภิปรายและมีขอตกลงรวมกันเกีย่ วกับสิ่งที่ตองปรับปรุงการ
ทํางานกลุมในครั้งตอไป
สรุปไดวา การเรียนรูแบบรวมมือ เปนวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหนักเรียนเรียนรู
และทํางานรวมกันเปนกลุมเล็กๆ จํานวน 3–6
คน โดยสมาชิกแตละกลุมประกอบดวยผูที่มี
ความสามารถทางการเรียนรูแตกตางกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชวยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่ง
กันและกัน มีความรับผิดชอบรวมกันทั้งในสวนตนและสวนรวม เพื่อใหตนเองและสมาชิกทุกคนใน
กลุมประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยองค ประกอบของการเรียนรู แบบรวมมือ
ประกอบดวย 5 องคประกอบคือ การพึ่งพาอาศัยกันในทางบวก การมีปฏิสัมพันธท่ีสงเสริมกัน
ระหวางสมาชิกภายในกลุม ความรับผิดชอบของสมาชิกแตละบุคคล การใชทักษะการปฏิสัมพันธ
ระหว า งบุ ค คลและทั ก ษะการทํ า งานกลุ ม ย อ ย และกระบวนการทํ า งานของกลุ ม หากขาด
องคประกอบหนึ่งองคประกอบใดไปจะไมถือวาเปนการเรียนรูแบบรวมมือ การเรียนเปนกลุม มี
โอกาสในการสรางความรวมมือในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ การเรียนแบบรวมมือสงเสริมการ
คนพบ การเลือกใชยุทธวิธี การใหเหตุผลที่มีประสิทธิภาพ การสรางแนวคิดใหม การถายโยง
ยุทธวิธีไปสูรายบุคคล การทํางานรวมมือกันนักเรียนจะเพิ่มความมั่นใจในความสามารถของตนเอง
เปนการสนับสนุนใหเกิดความพยายามในการเรียนรูมโนมติ กระบวนการและยุทธวิธี นอกจากนี้
นั ก เรี ย นที่ ทํ า งานร ว มกั น ในกลุ ม มี แ นวโน ม ที่ จ ะชอบและเห็ น คุ ณ ค า ของแต ล ะคน และเห็ น
ความสามารถในการแกปญหาของคนอื่น มีความสัมพันธกันทางบวกระหวางเพื่อน เกิดการเรียนรู
ในระดับสูง ตระหนักในคุณคาของตนเอง (Self - Esteem) เกิดการยอมรับความสามารถของตนเอง
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ในการแกปญหา ครูผูสอนจึงมีบทบาทในการเตรียมการสอน และเลือกเทคนิคในการจัดกิจกรรม
การเรี ย นการสอนให เ หมาะสมและให ส อดคล อ งกั บ ลั ก ษณะของผู เ รี ย น ซึ่ ง ไม เ พี ย งแต ใ นด า น
เนื้อหาวิชาเทานั้นแตจะตองเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคใหเกิดแกผูเรียนดวย โดยเปด
โอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูใหมากที่สุด ปรับปรุงและแกไขขอบกพรองในการ
จัดการเรียนการสอน ชวยเสริม สรางกําลังใจแกผูเรียนซึ่งจะทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดทั้งประเมินพัฒนาการเด็กใหครบทุกดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ
สังคม และสติปญญา ซึ่งจะทําใหสามารถพัฒนาผูเรียนไดอยางสมบูรณ
2.2.3 แนวคิดหลักการเรียนรูแบบปฏิบัติการ
ความหมายของการเรียนรูแบบปฏิบตั ิการ
โลเรนเซน (Lorenzen. 2001: Online) กลาววา การเรียนรูแบบปฏิบัติการ เปนวิธีการ
จัด การเรีย นการสอนที่ เ ปด โอกาสให นัก เรี ย นได มีส ว นร ว มในกิจ กรรมของชั้น เรี ย นให ม ากที่สุ ด
บทบาทของผูเรียนเปลี่ยนจากการเปนผูรับความรูมาเปนผูสืบเสาะ (Discover) หาความรูจากการลง
มือปฏิบัติจริง ในขณะที่ครูเปลี่ยนบทบาทจากการเปนผูใหความรูมาเปนผูคอยอํานวยความสะดวก
และชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการเรียนรู
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2543: 49–50) กลาววา การปฏิบัติการคิด (Active Learning)
หมายถึง การเรียนที่ผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ทั้งไดคิดไดกระทําโดยมีครูเปนผูมีสวนรวมให
ความเห็นในการสรางความเขาใจ หรืออธิบายเมื่อผูเรียนสงสัย การเรียนรูดวยการปฏิบัติการคิดนี้จะ
ทําใหพุทธิปญญาของผูเรียนสรางเครือขายความรูใหมที่งอกงามหรือขยายพื้นฐานความรูเดิมให
กวางขวางขึ้นพื้นฐานการปฏิบัติการคิดเชื่อวา “การเรียนรูจะไมเกิดขึ้นเลยหากการเรียนนั้นไมใช
กระบวนการคิด”
ทวีวัฒน วัฒนกุลเจริญ (2551: Online) กลาววา การเรียนรูแบบปฏิบัติการเปน
การเรียนที่เนนใหผูเรียนไดปฏิบัติ และสรางความรูจากสิ่งที่ปฏิบัติในระหวางการเรียนการสอน โดย
เนนการพัฒนาทักษะ ความสามารถที่ตรงกับพื้นฐานความรูเดิม สงผลใหผูเรียนเชื่อมโยงความรูใหม
กับความรูเดิมที่มีจากการปฏิบัติและความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ
สรุปไดวา การเรียนรูแบบปฏิบัติการ เปนการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนไดคิดและลงมือปฏิบัติ
ดวยตนเอง และสรางองคความรูจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยอาศัยความรูและประสบการณเดิมเปน
พื้นฐานในการสรางองคความรูใหม ครูเปลี่ยนบทบาทจากผูใหความรูมาเปนผูคอยใหความชวยเหลือ
และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
องคประกอบของการเรียนรูแบบปฏิบัติการ
เมเยอร และ โจนย (ทวีวัฒน วัฒนกุลเจริญ. 2551: Online; อางอิงจาก Meyers; &
Jones. 1993) กลาววา องคประกอบของการเรียนรูแบบปฏิบัติการประกอบดวยปจจัยที่มีความ
เกี่ยวของกัน 3 ประการ ไดแก ปจจัยพื้นฐาน (Basic Elements) กลวิธีในการเรียนการสอน
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(Learning Strategies) และทรัพยากรทางการสอน (Teaching Resources) โดยมีรายละเอียด
ภาพประกอบ 8
1. ปจจัยพื้นฐาน (Basic Elements)
การพูดและการฟง การเขียน การอาน การโตตอบความคิดเห็น
2. กลวิธีในการเรียน (Learning Strategies)
กลุมเล็กๆ การทํางานแบบรวมแรงรวมใจ กรณีศึกษา สถานการณจําลอง
การอภิปราย การแกปญหา การเขียนบทความ

3. ทรัพยากรทางการสอน (Teaching Resources)
การอาน การกําหนดการบาน วิทยากรจากภายนอก การใชเทคโนโลยีในการสอน
การเตรียมอุปกรณการศึกษา ทีวีทางการศึกษา

ภาพประกอบ 8 องคประกอบของการเรียนรูแบบปฏิบตั ิการ
ที่มา: ทวีวัฒน วัฒนกุลเจริญ. (2551). Online; อางอิงจาก Meyers; & Jones. (1993).
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปฏิบตั กิ าร
Alaska Pacific University และ Oklahoma University ไดเสนอรูปแบบการ
จัดการเรียนรูแบบปฏิบตั ิการวาประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ดังนี้ (ทวีวฒ
ั น วัฒนกุลเจริญ. 2551:
Online)
1. จัดกิจกรรมใหผูเรียนศึกษาดวยตนเอง เพื่อใหเกิดประสบการณตรงกับ
การแกปญหาตามสภาพจริง (Authentic Situation)
2. จัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนไดกําหนดแนวคิด การวางแผน การยอมรับ
การประเมินผล และการนําเสนอผลงาน
3. บูรณาการเนื้อหารายวิชา เพื่อเชื่อมโยงความเขาใจวิชาตางๆ ที่แตกตางกัน
4. จัดบรรยากาศในชั้นเรียนใหเอื้อตอการทํางานรวมกับผูอื่น
(Collaboration)
5. ใชกลวิธขี องกระบวนการกลุม (Group Processing)
6. จัดใหมีการประเมินผลโดยกลุมเพื่อน (Peer Assessment)
กาญจนา เกียรติประวัติ (2524: 141-142) กลาวถึง ขั้นตอนของการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบปฏิบตั ิการมีดังนี้
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1. ขั้นปฐมนิเทศและเราความสนใจ (Orientation and Motivative) ในขั้นนี้
เปนการพิจารณาธรรมชาติของงาน จุดมุงหมายและการวางแผน ความเขาใจแจมแจงในสิ่งที่จะทํา
จะชวยไมใหผเู รียนตองเสียเวลาโดยเปลาประโยชน
2. ขั้นปฏิบตั ิการ (Work Period) ผูเรียนทุกคนอาจทํางานปญหาเดียวกัน
หรือคนละปญหาไดในชวงนีเ้ ปนการทํางานภายใตการนิเทศ ความแตกตางระหวางบุคคลเปนสิง่ ที่
ตองนํามาพิจารณาในการมอบหมายงานหรือในการทํางาน
3. ขั้นสรุปกิจกรรม (Culminating Activities) อาจเปนการอภิปราย การ
รายงาน การจัดนิทรรศการผลงานและอภิปรายเพื่อเปนการแลกเปลีย่ นประสบการณหรือการคนพบ
ของผูเรียน
บทบาทของผูสอน
การจะบรรลุวตั ถุประสงคของการเรียนรูแบบปฏิบตั ิการไดหรือไม ผูสอนเปนผูที่มี
บทบาทสําคัญ ดังนี้ (ทวีวฒ
ั น วัฒนกุลเจริญ. 2551: Online)
1. จัดใหผูสอนเปนศูนยกลางของการเรียน กิจกรรมหรือเปาหมายที่ตองการ
สะทอนความตองการที่จะพัฒนาผูเรียน และเนนการนําไปใชประโยชนในชีวติ จริงของผูเรียน
2. สรางบรรยากาศของการมีสวนรวม และการเจรจาโตตอบที่สงเสริมใหผูเรียน
มีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูสอน และเพื่อนในชัน้ เรียน
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเปนพลวัต สงเสริมใหผูเรียนมีสว นรวมในทุก
กิจกรรมที่สนใจรวมทั้งกระตุนใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน กิจกรรมที่เปนพลวัต ไดแก
การฝกแกปญหาการศึกษาดวยตนเอง เปนตน
4. จัดสภาพการเรียนรูแบบรวมมือ (Collaboratory Learning) สงเสริมใหเกิด
การรวมมือในกลุมผูเรียน
5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหทาทาย และใหโอกาสผูเรียนไดรับวิธีการ
สอนที่หลากหลายมากกวาการบรรยายเพียงอยางเดียว แมรายวิชาที่เนนทางดานการบรรยาย
หลักการ และทฤษฎีเปนหลักก็สามารถจัดกิจกรรมเสริม อาทิ การอภิปราย การแกไขสถานการณที่
กําหนด เสริมเขากับกิจกรรมการบรรยาย
6. วางแผนในเรื่องของเวลาการสอนอยางชัดเจน ทั้งในเรื่องของเนื้อหา และ
กิจกรรมในการเรียนทั้งนี้เนือ่ งจากการเรียนเชิงรุกจําเปน ตองใชเวลาการจัดกิจกรรมมากกวาการ
บรรยาย ดังนั้นผูสอนจําเปนตองวางแผนการสอนอยางชัดเจน โดยสามารถกําหนดรายละเอียดลงใน
ประมวลรายวิชา เปนตน
7. ใจกวาง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคิดเห็นที่ผูเรียน
นําเสนอ
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สรุปไดวา หลักการเรียนรูแบบปฏิบัติการ คือ เนนใหผูเรียนไดคิดไดลงมือปฏิบัติดวย
ตนเอง และสรางองคความรูจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยอาศัยความรูและประสบการณเดิมเปน
พื้นฐานในการสรางองคความรูใหม ครูผูสอนเปลี่ยนบทบาทจากผูใหความรูมาเปนผูคอยใหความ
ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู สรางบรรยากาศของการมีสวนรวม
และจัดสภาพการเรียนรูแบบรวมมือ
2.3 การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
2.3.1 หลักการจัดประสบการณของเด็กปฐมวัย
จากการศึกษาตําราและเอกสารตางๆ เกี่ยวกับหลักการจัดประสบการณของ
เด็ ก ปฐมวั ย ได มี นั ก วิ ช าการและหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เด็ ก ปฐมวั ย ได เ สนอหลั ก การจั ด
ประสบการณของเด็กปฐมวัย ดังนี้
เพียเจต (Piaget) กลาววาการจัดประสบการณใหเด็กนั้น เด็กไดมีโอกาส
ปฏิสัมพันธกับโลกภายนอกหรือสิ่งแวดลอมใหอยูในภาวะสมดุล ฝกทํากิจกรรมตามลําพังและการ
รวมกลุม เด็กจึงไดเรียนรูจากกันและกัน ซึ่งการเรียนรูในลักษณะนี้นาจะทําใหเกิดความเขาใจกันได
ดีกวาการเรียนรูจากครู เด็กได มีประสบการณ ตรง มีอิสระทางความคิด การแสดงออกและการ
สนทนาระหวางเด็กดวยกันจะทําใหเด็กสามารถเขาใจกันไดเร็วกวาครูเปนผูอธิบายหรือเลาใหฟง
อีริคสัน (Erikson) เชื่อวาวัยเด็กเปนวัยแหงการเรียนรูและการไดรับ
ประสบการณ การจัดสิ่งแวดลอมที่ดีชวยใหเด็กเกิดความมั่นใจในตนเอง มองโลกในแงดีและรูจักไว
เนื้อเชื่อใจผูอื่น ในชวงวัยกอนเรียน หรือวัยเลน (อายุ 4-7 ป) ซึ่งเปนขั้นของความคิดริเริ่มและการ
ตัดสินใจ หรือความรูสึกผิด (Intiative and Guilt) เชื่อวาเด็กวัยนี้สามารถชวยเหลือตนเองไดดีและมี
ความสามารถในการทําสิ่งตางๆ โดยผูใหญมีหนาที่สนับสนุนใหเด็กไดพยายามแสดงความสามารถ
ใหมๆ ในด านสังคมเด็กเรียนรูในการเขาสังคมจากการเลนกั บเพื่อน มีปฏิสัมพันธกั บผูอื่น และ
เลียนแบบผูอื่นเชนพอแม หรือบุคคลใกลชิด ซึ่งพอแมและผูใหญตองเปนตนแบบที่ดีกับเด็ก เพื่อให
เด็กเรียนรูทักษะทางสังคม มีลักษณะนิสัยที่ดี รวมทั้งรูสิ่งที่ถูกและผิด การปลูกฝงจริยธรรมโดยมีพอ
แมผูใหญเปนตนแบบที่ดี จะทําใหเด็กมีอุปนิสัยที่ดี ในดานสติปญญาเด็กวัยนี้อยากเรียนรูสิ่งใหมๆ
รอบตัว มีความคิดริเริ่มทําสิ่งใหมๆและชอบถามในสิ่งที่ตนเองสงสัยใครรู ผูใหญตองใหโอกาสใน
การพูดกระทําสิ่งตางๆ จะทําใหเด็กมีความคิดริเริ่มสรางสรรค และจินตนาการ เด็กจะสนุกในการ
เรียนรูสิ่งใหมๆ กลาแสดงออก (วศินี อิศรเสนา ณ อยุธยา. 2547: 13-14)
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2538: 10–12) ไดเสนอแนะในการจัดประสบการณ
ควรมีหลักการจัดดังตอไปนี้
1. สงเสริมใหเด็กเจริญงอกงามในทุก ๆ ดาน คือ รางกาย อารมณ สังคม
และสติปญญาและใชวิธีการแบบบูรณาการ ซึ่งมีจุดมุงหมายอันแทจริงของการจัดประสบการณ โดย
เน น ที่ ก ารเรี ย นรู ข องเด็ ก ให เ กิ ด จากการผสมผสานมิ ใ ช เ กิ ด จากการเรี ย นเฉพาะ เนื้ อ หาที่
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เฉพาะเจาะจง การเรียนรูของเด็กควรสงเสริมและสงผลกระทบตอตัวเด็กทุกดาน ไมใชเฉพาะเพียง
ดานหนึ่งดานใดเทานั้น
2. การวางแผนแนวการจัดประสบการณ ควรตั้งอยูบนพื้นฐานของการ
สังเกตของครู การจดบันทึกขอมูลความสนใจเฉพาะของเด็กแตละคน รวมทั้งความกาวหนาทาง
พัฒนาการของเด็กโดยใชเกณฑคํานึงถึงความเหมาะสมของอายุ ขอมูลของเด็กแตละคนที่เกี่ยวกับ
ความตองการจุดเดน และความสนใจ
3. การวางแผนจั ด ประสบการณ วิ ธี ก ารเรี ย นรู นั้ น เน น หลั ก การมี
ปฏิสัมพันธโดยที่ครูจัดเตรียมสภาพแวดลอมใหเด็กใชการสํารวจอยางกระตือรือรน การมีปฏิสัมพันธ
กับผูใ หญ กลุมเพื่ อนและวัส ดุ อุปกรณ สําหรับการประเมินนั้นใชเกณฑตัดสินจากการที่เ ด็กทํา
กิจกรรมดวยตนเองมิใชเกิดจากการตัดสินความถูกตองจากผูใหญ
4. การจัดกิจกรรมและสื่อการเรียนรูเนนในรูปของจริง เปนรูปธรรมและ
สัมพันธกับชีวิตจริงของเด็ก โดยเด็กเรียนรูจากของจริง ความรูจะเกิดขึ้นในขณะที่เด็กจับตองสัมผัส
ทดลองกับสิ่งของตางๆ ไดเลนกับเพื่อนๆ ในที่สุดจากประสบการณเด็กจะเกิดความคิดรวบยอด เกิด
การพัฒนาเรียนรูสัญลักษณภาษาทีละนอย ๆ ความเขาใจในเรื่องรูปธรรมทางดานสัญลักษณจะมี
เพิ่มขึ้น ครูควรเลานิทาน นํารูปภาพมาใชในการสอนบอยๆ สําหรับสมุดแบบฝกหัด กระดาษใหเด็ก
เขียนคําตอบ รวมทั้งรูปแบบจําลองตางๆ เปนสิ่งที่ไมเหมาะสมสําหรับเด็ก เพราะการใหเด็กเรียน
โดยลอกแบบ ไมเหมาะสมสําหรับเด็กชวงวัยนี้เด็กในวัยที่มีอายุระหวาง 5–6 ขวบ จะมีพัฒนาการ
แสดงการเพิ่มพูนความสามารถในการเรียน เขียน และการแสดงออกทางการพูด สื่อที่เหมาะสม
สําหรับการจัดประสบการณ คือ ทราย น้ํา ดินเหนียว ภาพตัดตอ บลอกไม อุปกรณทางวิทยาศาสตร
หนังสือ การศึกษานอกสถานที่ การแกปญหาและการมีปฏิสัมพันธกับวัสดุทางศิลปะ ผูใหญและ
เพื่อนๆ
5. การจั ด เตรี ย มประสบการณ เ รี ย นรู ใ ห กั บ เด็ ก นั้ น ให คํ า นึ ง ถึ ง ความ
แตกตางทางดานความสนใจและความสามารถ มากกวาความแตกตางของชวงอายุปฏิทิน ครูเตรียม
แผนการชวยเด็กที่มีพัฒนาการตางจากเพื่อนในกลุม โดยคํานึงถึงชวงความแตกตางของเด็กหางกัน
12 เดือนถึงสูงสุด 2 ขวบ ความสลับซับซอนของวัสดุอุปกรณและการใชงาน ควรสอดคลองกับชวง
อายุของเด็ก เชน ถาเด็กอายุ 3 ถึง 5 ขวบ อยูรวมกัน ครูควรจัดวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่มีความยาก
งายและสลับซับซอนตางๆ กัน
6. การจัดเตรียมกิจกรรมและวัสดุอุปกรณตางๆหลายๆแบบ ครูควรเตรียม
และรูจักเพิ่มความยากสลับซับซอนและการทาทายในการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ โดยใหเด็กเปนผูลงมือ
กระทํ า ดว ยตนเอง ซึ่ ง วิ ธี ก ารนี้ช ว ยให เ ด็ก พัฒ นาความเขา ใจและทั ก ษะตา งๆ ในขณะที่ เ ด็ กทํ า
กิจกรรมตางๆ ครูควรฟง สังเกตคําถามเด็กและใหขอเสนอแนะตางๆ
7. ผูใหญควรเตรียมโอกาสสําหรับเด็ก ในการใหเด็กทํากิจกรรมตาง ๆ
วัสดุอุปกรณ และเครื่องมือตางๆ โดยใหโอกาส เด็กเลือกตามความสนใจ และทํางานโดยอิสระ หรือ
ทํางานเปนกลุมยอย
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8. ผูใหญควรจัดเตรียมประสบการณตางๆ วัสดุอุปกรณ รวมทั้งเครื่องมือ
ตางๆ ใหกับเด็กทุกกลุมอายุ ทุกวัฒนธรรมโดยไมแบงแยกเพศ ใหรูจักยอมรับความแตกตางและ
ความเหมือนกับบุคคลอื่น ทั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อใหเด็ก ๆ พัฒนาความรูสึกที่ดีตอตนเอง นอกจากนี้
ใหเรียนรูจักตนเอง ครอบครัว รูจักเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางบานและโรงเรียน อีกทั้งขยาย
ประสบการณของเด็กจากครอบครัวไปสูชนบท
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2550: 110) ยังไดกลาวเพิ่มเติมวา การจัดประสบการณ
ใหกับเด็กแตละวัย ตองจัดใหสอดคลองกับอายุ ธรรมชาติ และความตองการของเด็ก ซึ่งมีความ
แตกตางกัน การจัดประสบการณที่เหมาะสมกับเด็กอายุ 1-3 ป เนนจัดสภาพแวดลอม พื้นที่ สื่อ
วัสดุ ครุภัณฑ ใหมีความสะอาดปลอดภัย จัดของเลนของเด็กไดสัมผัสจับตอง จัดพื้นที่ใหเด็กคืบ
คลานเคลื่อนไหวอิสระ จัดกิจกรรมและประสบการณใหเด็กเรียนรูดวยการลงมือปฎิบัติ จัดการดูแล
สุขภาพ ความปลอดภัย และโภชนาการ สรางสายสัมพันธที่อบอุน การจัดประสบการณที่เหมาะสม
กับเด็กอายุ 3-4 ปเนนใหความรัก และความปลอดภัย สงเสริมพัฒนาการดานความเปนอิสระ ให
โอกาสเด็กลงมือกระทําดวยตนเอง การจัดประสบการณที่เหมาะสมกับเด็กอายุ 4-5 ป ควรคํานึงถึง
จุ ด มุ ง หมายการจั ด วิ ธี ก ารสอนพั ฒ นาการทางอารมณ สั ง คม จิ ต ใจ สติ ป ญ ญา และร า งกาย
ความสัมพันธระหวางเด็กและครู การประเมินผลเด็ก การรับเด็กและคุณภาพของครู การจัด
ประสบการณที่เหมาะสมกับเด็กอายุ 5-8 ป เนนเปนแบบบูรณาการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 51)
ไดกําหนดหลักการจัดประสบการณและกิจกรรมสําหรับเด็กไวดังนี้
กิ จ กรรมที่ จั ด ควรคํ า นึ ง ถึ ง ตั ว เด็ ก เปน สํ า คั ญ เด็ ก แต ล ะคนมี ค วามสนใจ
แตกตางกัน จึงควรจัดใหมีกิจกรรมหลายประเภทที่เหมาะสมกับวัยตรงกับความสนใจและความ
ตองการของเด็กเพื่อใหเด็กไดมีโอกาสและความสามารถ กิจกรรมที่จัดควรมีทั้งกิจกรรมที่ใหเด็กทํา
เปนรายบุคคลกลุมยอยและกลุมใหญ และควรมีความสมดุล คือ ใหมีทั้งกิจกรรมในหองเรียนและ
นอกหองเรียนกิจกรรมที่ตองเคลื่อนไหวและสงบ กิจกรรมที่เด็กริเริ่มและครูริเริ่ม
เวลาในการจัดกิจกรรมควรเหมาะสมกับวัย มีการยืดหยุนไดตามความ
ตองการและความสนใจของเด็ก เชน
วัย 3 ขวบ มีชวงความสนใจสั้นประมาณ 8 นาที
วัย 4 ขวบ มีชวงความสนใจอยูประมาณ 12 นาที
วัย 5 ขวบ มีชวงความสนใจอยูประมาณ 15 นาที
กิจกรรมที่จัดควรเนนใหมีสอื่ ของจริงใหเด็กไดมีโอกาสสังเกต สํารวจ
คนควา ทดลองแกปญหาดวยตนเอง มีโอกาสปฏิสัมพันธกับเด็กคนอื่นๆ และผูใหญ
ศิรประภา พินิตตานนท (2546: 7) กลาววา ประสบการณเปนสื่อของการเรียนรู
ระดับกอนประถมศึกษาใหทั้งพัฒนาการความรู ความคิด การแกปญหา แตทุกประสบการณไมใช
เด็กจะสนใจ ครูตองใชหลักการจัดที่จะกระตุนใหเด็กเกิดสนใจ เกิดการเรียนรู และพัฒนาไปพรอมๆ
กัน ซึ่งหลักการที่สําคัญของการจัดประสบการณที่เด็กไดลงมือปฏิบัติจริง และประสบการณตองเปด
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โอกาสใหเด็กไดพัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา มีความหลากหลาย
ยืดหยุนจากเหตุการณและสภาพทองถิ่น แทรกคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และประเพณีใหเด็ก
ไดเรียนรูอยางสม่ําเสมอ มีทั้งประสบการณในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547: 38) กลาววาประสบการณมีความสําคัญกับเด็ก
ปฐมวัยมาก เพราะเด็กปฐมวัยยังใชภาษาไมคลอง การเรียนรูของเด็กปฐมวัยจึงมาจากการรับรูทาง
สัมผัส การไดจับกระทําเพื่อใหรูวาสิ่งนั้นเปนอยางไร การเลนโดยไมมีใครตองบอก ตองสอน เปน
กระบวนการสรางความรูหรือทักษะโดยการไดกระทําไดเห็นสิ่งตางๆ ซึ่งการสรางความรูหรือทักษะนี้
ตองกําหนดในรูปของกิจกรรมการเรียนรู
หลักสูตรการศึกษาการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ไดกลาวไววา การจัด
ประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปนี้จะไมจัดเปนรายวิชา แตจะจัดในรูปของการบูรณาการผาน
การเลน เพื่อใหเด็กไดรบั ประสบการณตรง เกิดการเรียนรูและพัฒนาทั้งดาน รางกาย อารมณ สังคม
และสติปญญา กิจกรรมที่จัดใหเด็กในแตละวันอาจใชชื่อเรียกตางกันออกไป แตทั้งนี้ประสบการณ
สําคัญที่จัดจะตองครอบคลุมประสบการณสําคัญที่กําหนดในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2547: 50) โดยไดกําหนดเปนหลักการไว 5 ขอ คือ
1. จัดประสบการณการเลนและการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กเปนองครวมอยาง
ตอเนื่อง
2. เนนเด็กเปนสําคัญ สนองความตองการ ความสนใจ ความแตกตาง
ระหวางบุคคลและบริบททางสังคมที่เด็กอาศัยอยู
3. จัดใหเด็กไดรับการพัฒนาโดยใหความสําคัญทั้งกระบวนการและผลผลิต
4. จัดการประเมินพัฒนาใหเปนกระบวนการอยางตอเนื่อง และเปนสวน
หนึ่งของการจัดประสบการณ
5. ใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก
สรุปไดวา การจัดประสบการณใหกับเด็กปฐมวัยนั้นเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งเพราะการที่เด็ก
เรียนรูจากประสบการณจะทําใหเด็กไดความรูและความเขาใจขึ้นภายในตัวของเด็ก ดวยการให
โอกาสลงมื อ กระทํ า เพื่ อ ให เ กิ ด การเรี ย นรู ด ว ยตั ว เอง ด ว ยวิ ธี ก ารปฏิ สั ม พั น ธ กั บ เพื่ อ น ได คิ ด
แกปญหา เกิดประสบการณตรง การจัดประสบการณมีจุดมุงหมายเพื่อใหเด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4
ดานคือ ร างกาย อารมณ จิตใจ สั งคม และสติปญญา เหมาะสมตามวัย โดยยึ ดหลักการจัดใน
ลักษณะบูรณาการ ยึดเด็กเปนศูนยกลาง จัดกิจกรรมใหเด็กไดรับประสบการณตรง มีรูปแบบที่
หลากหลาย สนองความแตกตางระหวางบุคคล ยืดหยุนตามเหตุการณ กิจกรรมมีความหมายตอ
ผูเรียน ทําใหเด็กไดเขาใจในสิ่งที่เรียนรูและวิธีการทํางานรวมกับผูอื่นไดดียิ่งขึ้น และสามารถนํา
ความรูที่เกิดจากประสบการณการปฏิบัติหรือปญญาที่เกิดขึ้นภายในนี้ไปใชเพื่อประโยชนของตนเอง
และผูอื่นได
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2.3.2 กิจกรรมเสริมประสบการณของเด็กปฐมวัย
กิจกรรมเสริมประสบการณหรือกิจกรรมในวงกลม เปนกิจกรรมที่มุงเนนใหเด็กได
พัฒนาทักษะการเรียนรู ฝกการทํางานและอยูรวมกันเปนกลุมทั้งกลุมยอยและกลุมใหญ กิจกรรมที่
จัดมุงฝกใหเด็กไดมีโอกาสฟง พูด สังเกต คิดแกปญหาใชเหตุผลและฝกปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน โดยจัดกิจกรรมดวยวิธีตาง ๆ เชน สนทนา อภิปราย สาธิตทดลอง เลา
นิทาน เลนบทบาทสมมติ รองเพลง ทองคํา คลองจอง ศึกษานอกสถานที่เชิญวิทยากรมาใหความรู
ฯลฯ การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ สามารถจัดไดหลากหลายวิธี (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2546: 54-55) เชน
1. การสนทนา อภิปราย เปนการสงเสริมพัฒนาการทางภาษาในการพูดการ
ฟงรูจั้กแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ซึ่งสื่อที่ใชอาจเปนของจริงของจําลอง
รูปภาพสถานการณจําลอง ฯลฯ
2. การเล า นิ ท าน เป น การเล า เรื่ อ งต า ง ๆ ส ว นมากจะเป น เรื่ อ งที่ เ น น การ
ปลูกฝงใหเกิดคุณธรรม จริยธรรม วิธีการนี้จะชวยใหเด็กเขาใจไดดีขึ้น ในการเลานิทานสื่อที่ใชอาจ
เปนรูปภาพ หนังสือนิทาน หุน การแสดงทาทางประกอบการเลาเรื่อง
3. การสาธิต เปนการจัดกิจกรรมที่ตองการใหเด็กไดสังเกตและเรียนรูตาม
ขั้นตอนของกิจกรรมนั้นๆ ในบางครั้งผูสอนอาจใหเด็กอาสาสมัครเปนผูสาธิตรวมกับผูสอน เพื่อนํา
ไปสูการปฏิบัติจริง เชน การเพาะเมล็ด การเปาลูกโปง การเลนเกมการศึกษา ฯลฯ
4. การทดลองหรือปฏิบัติการ เปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดรับประสบการณตรง
เพราะไดทดลองปฏิบัติดวยตนเอง ไดสังเกตการเปลี่ยนแปลง ฝกการสังเกต การคิดแกปญหาและ
สงเสริมใหเด็กมีความอยากรูอยากเห็นและคนพบดวยตนเอง เชน การประกอบอาหาร การทดลอง
วิทยาศาสตรงาย ๆ การเลี้ยงหนอนผีเสื้อ การปลูกพืช ฯลฯ
5. การศึกษานอกสถานที่ เปนการจัดกิจกรรมที่ทํา ใหเด็กไดรับประสบการณ
ตรงอี ก รู ป แบบหนึ่ ง ด ว ยการพาเด็ ก ไปทั ศ นศึ ก ษาสื่ อ ต า งๆรอบสถานศึ ก ษาหรื อ สถานที่ น อก
สถานศึกษาเพื่อเปนการเพิ่มพูนประสบการณแกเด็ก
6. การเลนบทบาทสมมติ เปนการใหเด็กเลนสมมติตนเองเปนตัวละครตาง ๆ
ตามเนื้อเรื่องในนิทานหรือเรื่องราวตางๆ อาจใชสื่อประกอบการเลนสมมติเพื่อเราความสนใจและ
กอใหเกิดความสนุกสนาน เชน หุนสวมศีรษะ ที่คาดศีรษะรูปคนและสัตวรูปแบบตางๆเครื่องแตง
กาย และอุปกรณของจริงชนิดตาง ๆ
7. การรองเพลง เลนเกม ทองคํา คลองจอง เปนการจัดใหเด็กไดแสดงออก
เพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และเรียนรูเกี่ยวกับภาษาและจังหวะ เกมที่นํา มาเลนไมควรเนน
การแขงขัน
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ขอเสนอแนะ
1. ควรยึดหลักการจัดกิจกรรมที่เนนใหเด็กไดรับประสบการณตรงและมีโอกาส
คนพบดวยตนเองใหมากที่สุด
2. ผูสอนควรยอมรับความคิดเห็นที่หลากหลายของเด็กและใหโอกาสเด็กไดฝกคิด
3. อาจเชิญวิทยากรมาใหความรูแทนผูส อน เชน พอแม ตํารวจ หมอ ฯลฯ จะ
ชวยใหเด็กสนใจและสนุกสนานยิ่งขึ้น
4. ในขณะทีเ่ ด็กทํา กิจกรรม หรือหลังจากทํากิจกรรมเสร็จแลว ผูสอนควรใชคํา
ถามปลายเปดที่ชวนใหเด็กคิด ไมควรใชคํา ถามที่มคี ํา ตอบ “ใช” “ไมใช” หรือมีคํา ตอบใหเด็กเลือก
และผูสอนควรใจเย็นใหเวลาเด็กคิดคําตอบ
5. ชวงระยะเวลาที่จัดกิจกรรมสามารถยืดหยุนไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให
คํานึงถึงความสนใจของเด็กและความเหมาะสมของกิจกรรมนั้น ๆ เชน กิจกรรมการศึกษานอก
สถานที่การประกอบอาหาร การปลูกพืช อาจใชเวลานานกวาที่กําหนดไว
สรุปไดวากิจกรรมเสริมประสบการณของเด็กปฐมวัย เปนกิจกรรมที่มุงเนนให
เด็กไดพัฒนาทักษะการเรียนรู ฝกการทํางานและการอยูรวมกัน และเปดโอกาสใหเด็กไดฝก พูด ฟง
สังเกต เพื่อใหไดความคิดรวบยอด โดยการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณมีหลายวิธี คือ สนทนา
อภิปราย สาธิตทดลอง เลานิทาน เลนบทบาทสมมติ รองเพลง ทองคํา คลองจอง ศึกษานอกสถานที่
และเชิญวิทยากรมาใหความรู ฯลฯ
2.3.3 ประเภทของกิจกรรมเสริมประสบการณของเด็กปฐมวัย
2.3.3.1 กิจกรรมบทบาทสมมติ
ความหมายของบทบาทสมมติ
แซฟเทิล และแซฟเทิล (1967: 83-84) ไดใหความหมายของการแสดงบทบาท
สมมติไววา หมายถึง วิธีการที่จะเรียนรูสภาพชีวิตในสังคมโดยแท และจะเปนแนวทางที่จะชวยให
บุคคลดําเนินชีวิตอยูในสังคมอยางเปนสุข การแสดงบทบาทสมมติจะแฝงไวดวยมวลประสบการณ
และกลวิธีแกปญหาหลายดาน เชน การอภิปรายปญหา การวิเคราะหปญหา และการใหคําจํากัด
ความโดยผ า นขั้ น ตอนต า ง ๆ คื อ การเลื อ กบทบาทที่ เ หมาะสม การแสดงบทบาท ปฏิ กิ ริ ย า
ตอบสนองของผูดูที่มีตอบทบาทที่แสดงและการสรุป นํามาใช
ลี (Lee,1974: 316) กลาววา การแสดงบทบาทสมมติ หมายถึง การเรียนรูจาก
การดูบทบาทของผูแสดงในสถานการณ ซึ่งตางจากการแสดงละคร คือ ผูแสดงบทบาทสมมติจะตอง
คิดคําพูดและแสดงทาทางโดยไมมีการเตรียมบทพูดไวลวงหนา การแสดงบทบาทสมมติจะกระทําซ้ํา
ใหมไดจนกวาจะเปนที่พอใจและยอมรับ
เยาวพา เดชะคุปต (2546: 30-31) ไดใหความหมายการเลนบทบาทสมมติทาง
คม (social Dramatic) โดยเด็กจะเลนสมมติเปนบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เขารูจัก เชน พอแม คนไข
ฯลฯ การเลนสมมติจะเปนการสรางประสบการณเพื่อใหเด็กเขาใจบทบาทตาง ๆ ของผูใหญในสังคม
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ซึ่งเขาจะเติบโตขึ้น การเลนสมมติไมใชการแสดงบนเวที แตการเลนสมมติอาจจะเกิดขึ้นไดเองทุก
เวลา เมื่อเด็กอยากเลนไมวาขณะที่เด็กเลนอยูที่มุมบาน มุมบล็อก มุมหมอ ทั้งขณะที่เด็กอยูตาม
ลําพังหรืออยูกับเพื่อน ทั้งขณะอยูในหองหรือนอกหองที่โรงเรียน ที่บานหรือที่ไหน ๆ ในการเลน
สมมติเด็กควรมีอิสระที่จะคิดและใชจินตนาการไดอยางเสรี เมื่อเด็กเลนสมมติเด็กจะเรียนรูสิ่งตาง ๆ
ดังนี้
1. โครงสรางของสังคม
2. ไดมีโอกาสระบายอารมณ
3. ปรับตัวใหเปนที่ยอมรับของกลุม
4. เปดโอกาสใหเด็กไดคิดและจินตนาการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2546:
62) ไดกลาวไววา การเลนบทบาทสมมติเปนการใหเด็กเลนสมมติตนเองเปนตัวละครตาง ๆ ตาม
เนื้อเรื่องในนิทาน หรือเรื่องราวตาง ๆ อาจใชสื่อประกอบการเลนสมมติเพื่อเราความสนใจและ
กอใหเกิดความสนุกสาน เชน หุนสวมศรีษะ ที่คาดศรีษะรูปคนหรือสัตวรูปแบบตาง ๆ เครื่องแตง
กาย และอุปกรณของจริงชนิดตาง ๆ
ทิศนา แขมมณี (2550: 358) ไดใหความหมายของการแสดงบทบาทสมมติไว
วา การแสดงบทบาทสมมติ คือ กระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม
วัตถุประสงคที่กําหนด โดยใหผเู รียนสวมบทบาทในสถานการณซึ่งมีความใกลเคียงกับความเปนจริง
และแสดงออกตามความรูสึกนึกคิดของตน และนําเอาการแสดงออกของผูแสดงทั้งทางดานความรู
ความคิด ความรูสึก และพฤติกรรมที่สังเกตพบมาเปนขอมูลในการอภิปราย เพื่อใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูตามวัตถุประสงค
สรุปไดวา การแสดงบทบาทสมมติ คือ วิธีการสอนรูปแบบหนึ่งที่ใหผูเรียนไดแสดงออก
ตามบทบาทที่ผูสอนไดสรางสถานการณขึ้น เปนการฝกใหผูแสดงไดรับประสบการณจริงในสภาพ
ของการสมมติ เพื่อใหผูเรียนไดเขาใจลึกซึ้งในเรื่องนั้น ๆ และเพื่อใหผูเรียนไดฝกทดลองและเรียนรูที่
จะปรับพฤติกรรมของตนเองอยางมีประสิทธิภาพในสถานการณตาง ๆ
จุดมุงหมายของการแสดงบทบาทสมมติ
เมเออร (1952: 87) กลาวถึงคุณคาของการแสดงบทบาทสมมติไววา ทําใหผู
เรียนเขาใจสภาพการณตาง ๆ ไดดียิ่งขึ้น และสอดคลองกับความคิดเห็นของแซฟเทิล และแซฟเทิล
(1967: 31-35) ซึ่งกลาวไววา บทบาทสมมติทําใหเด็กเขาใจสาเหตุของพฤติกรรมและความรูสึกของ
ผูอื่น ชวยลดความตึงเครียดและความคับของใจของเด็ก ทําใหทราบความตองการของเด็กและทําให
เด็กเขาใจตนเองดียิ่งขึ้น
ทิศนา แขมมณี (2519: 42) กลาวถึงจุดมุง หมายและประโยชนของการใช
บทบาทสมมติในการเรียนการสอนไว ดังนี้
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1. ชวยใหผูเรียนไดเขาใจวาทุกพฤติกรรมยอมมีสาเหตุ การที่ผูเรียนได
แสดงบทบาทตาง ๆ ที่ถูกจํากัดอยูในสภาพการณตาง ๆ จะทําใหผูเรียนเขาใจถึงสาเหตุที่ผลักดันให
แสดงพฤติ กรรม ซึ่ งความเข าใจเชน นี้ช ว ยใหผู เ รียนไม ตัดสินสิ่ งใดกอนที่จ ะพิจ ารณาถึง สาเหตุ
นอกจากนั้น ยังชวยใหผูเรียนไดแนวทางในการแกปญหาอยางตรงเปาหมาย
2. ชวยใหผูเรียนไดผอนคลายความตึงเครียดที่ไดรับ ซึ่งไมสามารถที่จะ
แสดงออกมาได การแสดงบทบาทสมมติจะชวยใหผูเรียนไดระบายความรูสึกนั้น ๆ ออกมา
3. ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูและเขาใจความรูสึกของผูอื่น ความเขาใจนี้ทําให
ผูเรียนรูจกั เอาใจเขามาใสใจเรา
4. ชวยสงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสสํารวจคานิยมของตน และหาหลักยึด
เหนี่ยวในการดํารงชีวิตในขณะที่ผูเรียนแสดงบทบาทอยูนั้น จะมีการกระทําหรือการตัดสินใจใหเห็น
ถึงคานิยมของตน การมีโอกาสไดแสดง ไดอภิปราย วิเคราะหถึงคานิยมเหลานั้น จะทําใหผูเรียนรูจัก
ตนเองมากขึ้นกวาตนยึดคานิยมอะไร และยอมรับวาแตละบุคคลยอมมีคานิยมแตกตางกัน
5. ช ว ยให ผู เ รี ย นมี ค วามเข า ใจตนเองมากขึ้ น และเรี ย นรู ที่ จ ะปรั บ ปรุ ง
ตนเองในการอยูรวมกับผูอื่น ตลอดจนทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. ชวยสงเสริมการเรียนรูและฝกฝนการปฏิบัติตนใหถูกตอง เหมาะสมใน
หลาย ๆ บทบาท เพราะในชีวิตจริงแตละคนมักจะมีหลายบทบาท ผูเรียนควรมีโอกาสฝกฝนบทบาท
ตาง ๆ เพื่อชวยเหลือในการสํารวจและคนหาพฤติกรรมที่ถูกตอง และเหมาะสมในแตละสถานการณ
7. ชวยใหผูเรียนไดฝกการแกปญหาและการตัดสินใจ การแสดงบทบาท
สมมติแทบทุกบทบาทจะมีสถานการณที่ความขัดแยงอยู ผูแสดงจะตองรูจักคาดคะเนและคิดใน
หลายแง โดยใชวิจารณญาณและไหวพริบในการแกปญหา
8. ชวยใหผูเ รียนไดเรียนรูการปฏิบัติตนในสังคม มนุษยเปนสัตวสังคม
การเรียนรู การประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมจึงเปนสิ่งที่จําเปน การแสดงบทบาทสมมติจะชวยฝกการ
ปฏิบัติตนในสังคมไดมาก
9. ชวยฝกใหผูเรียนปฏิบัติตามขั้นตอน คือ รูสึก คิด แลวกระทํา
10. ชวยพัฒนาความสามัคคีในกลุมผูเรียนใหดีขึ้น ในการทํางานรวมกับ
สมาชิกในกลุมอาจมีปญหาขัดแยงกัน การแสดงบทบาทสมมติจะชวยแกไขได เพราะเปนการฝกให
ผูเรียนยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล อันเปนแนวทางนําไปสูความเขาใจและความสามัคคี
11. ช ว ยให ค รู ไ ด รู จั ก ผู เ รี ย นอย า งลึ ก ซึ้ ง เมื่ อ ผู เ รี ย นได แ สดงพฤติ ก รรม
ออกมา
ศิริก าญจน โกสุมภ (2522: 10-13) กล าวถึง ประโยชนที่ได จ ากการแสดง
บทบาทสมมติวา เปนการฝกนักเรียนในการแกปญหาเฉพาะหนา ชวยใหนักเรียนไดรูถึงความ
ขัดแยง ความเปนจริงของโลกจากสถานการณสมมติที่ครูจัดขึ้น ชวยใหการสอนของครูมีชีวิตชีวา
ทําใหนักเรียนกระตือรือรนที่จะอภิปรายปญหา ชวยฝกนักเรียนใหแสดงออก ชวยสงเสริมพัฒนการ
ทางดานตาง ๆ เชน พัฒนาการทางกาย ทางสังคม ทางภาษา และความคิดริเริ่มสรางสรรค สวน
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ผกา สัตยธรรม (2524: 52) กลาววา การแสดงบทบาทจะทําใหการเรียนสนุกสนานและมีชีวิตชีวา
มากขึ้น ทั้งยังไดเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงคุณลักษณะตาง ๆ ในดานตาง ๆ ออกมา เชน การ
พูดเกง การแสดงบทบาทสมมติเหมาะสม ไหวพริบในการแสดง นอกจากนี้ ชูศรี สนิทประชากร
(2522: 14-15) ไดกลาวไววา การแสดงบทบาทสมมติจะทําใหผูเรียนเขาใจเรื่องชัดเจนขึ้น เพราะ
เรื่องนั้น ๆ จะเปนเรื่องที่สมมติจากเรื่องจริง ๆ ซึ่งจะเปนการฝกใหนักเรยีนไดเรียนรูที่จะนําไปปฏิบัติ
ในสภาพจริงดวย เปนการเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออก มีการอภิปรายและวิเคราะหเรื่องราวเนื้อหา
นั้น ๆ เพื่อประโยชนในการฝกใหเด็กไดรูจกั การแกปญหา ตัดสินใจ และสามารถนําการแกปญหาไป
ใชในชีวิตประจําวันได
จากจุ ด มุ งหมายที่ ก ลา วมา พอสรุ ปได วา วิ ธีก ารสอนแบบบทบาทสมมติจะช ว ยให
ผูเรียนไดเรียนรู การเอาใจเขามาใสใจเรา เกิดความเขาใจในความรูและพฤติกรรมของตนเองและ
ผูอื่นที่เกี่ยวของ หรืออยูในเหตุการณท่แี สดงบทบาทสมมตินั้น ๆ ทําใหผูเรียนสามารถตัดสินใจและ
แกปญหาได เมื่อเกิดเหตุการณนั้นจริง ๆ ในชีวิตประจําวัน
หลักในการนําบทบาทสมมติไปใชในการเรียนการสอน
การนําบทบาทสมมติไปใชในการเรียนการสอนั้น วิมลรัตน ชัยสิทธิ์ (2522:
27-29) ไดเสนอแนะไวดังนี้
1. การแสดงบทบาทสมมติควรใชใหสอดคลองกับจุดมุงหมายที่กําหนดไว
ไมควรใชเพื่อการบันเทิงเพียงอยางเดียว
2. ในการแสดงบทบาทสมมติไมควรกําหนดเวลาแนนอนตายตัวลงไป
3. เรื่องที่นํามาใช ไมควรเปนเรื่องที่ยาวเกินไป ควรเปนเรื่องที่กระตุน ให
ผูเรียนอยากอภิปรายเมื่อแสดงจบแลว
4. การแสดงบทบาทสมมติจะไดผลเต็มที่เมื่อนํามาใชตดิ ตอกันพอสมควร
ไมใชเปนเพียงการคั่นการเรียนเพียงครั้งหรือสองครั้ง เพื่อแกความเบื่อหนายของผูเรียนเทานั้น
5. ควรใชการแสดงบทบาทสมมติ เมื่อตองการใหเกิดความเขาใจอยาง
ลึกซึ้งและฝกทักษะในการปฏิบตั ิในเรื่องความสัมพันธของมนุษย
นอกจากนี้ สุจิตรา บัวคําภา (2525: 20) ไดกลาวถึง การนําการการแสดง
บทบาทสมมติมาใชในการเรียนการสอนวา สวนใหญมี 2 วิธี คือ
1. การใชบทบาทสมมติแบบเตรียมบทไวลวงหนา ผูแสดงอาจแสดงตาม
บทบาง คิดบทบาทขึ้นเองบาง แตตองตรงกับเนื้อเรื่องที่กําหนด
2. การใชบทบาทสมมติแบบไมมีบทเตรียมไว หมายถึง ผูแสดงไมตอง
ฝกซอมมากอน เมื่อเรียนถึงเรื่องใด ตอนใด ก็ออกมาแสดงไดทันที โดยแสดงไปตามความรูสึกนึก
คิดของตนเอง
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ขั้นตอนในการใชบทบาทสมมติ
แซฟเทิล และ แซฟเทิล (1967: 65-66) ไดแบงขั้นตอนในการใชบทบาทสมมติ
ไว ดังนี้
1. ขั้นกําหนดปญหาและอุนเครื่อง
2. ขั้นกําหนดผูแสดง
3. ขั้นเตรียมผูสังเกตการณ
4. ขั้นเตรียมพรอมกอนการแสดง
5. ขั้นแสดงบทบาท
6. ขั้นอภิปรายและประเมินผล
7. ขั้นแสดงซ้ํา
8. ขั้นอภิปรายหลังการแสดงซ้ํา
9. ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็นทั่วไป
ทิศนา แขมมณี (2519: 44-47) กลาวถึงกระบวนการในการใชบทบาทสมมติไว
วา ไมวาจะเปนการใชบทบาทสมมติแบบเตรียมบทไวพรอม หรือการใชบทบาทสมมติแบบไมได
เตรียมบทไว มีลักษณะคลายคลึงกัน ดังนี้
1. ขั้นเตรียมการ แบงออกเปน 2 ตอน คือ
1.1 การแจกแจงและกําหนดขอบเขตของปญหา ครูตอ งวิเคราะหแยก
แยกสถานการณวาอะไรคือปญหา หรือจุดที่ตองการชี้ใหผูเรียนเห็น และเรียนเพื่อความเขาใจ
กําหนดขอบเขตของปญหาที่จะสอน
1.2 เมื่อไดปญหาที่ชัดเจนแลว ครูจะตองกําหนดสถานการณสมมติที่
งายและชัดเจนขึ้น พรอมทั้งเขียนบทบาทสมมติที่จะใหนักเรียนแสดง
2. ขั้นแสดง แบงออกเปน 7 ตอน คือ
2.1 การอุนเครื่อง เปนการชวยใหผูเรียนมีความเขาใจตรงกับในเรื่องที่
จะเรียน ครูอาจเลาเรื่องราวหรือสถานการณสมมติใหนกั เรียนฟง
2.2 การเลือกตัวผูแสดง อาจเลือกบุคคลที่มีลักษณะใกลเคียงกับ
บทบาทหรือบุคคลที่มลี ักษณะตรงกันขามก็ได
2.3 การจัดฉากแสดง หลังจากที่ไดผูแสดงแลวจึงจัดฉากแบบสมมติขนึ้
เพื่อใหการแสดงใกลเคียงกับความเปนจริง อาจเปนแบบงาย ๆ จึงถึงแบบหรูหรา
2.4 การเตรียมผูสังเกตการณ ครูจะตองชวยใหผเู รียนหัดสังเกต และ
วิเคราะหเหตุการณไปดวย มิฉะนั้น การอภิปรายและการวิเคราะหหลังการแสดงจะไมไดผล
เทาที่ควร
2.5 การเตรียมความพรอมกอนการแสดง ครูตองชวยขจัดความตื่นเตน
ความประหมา และความวิตกกังวลของผูแสดงออกไปดวยวิธีตาง ๆ
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2.6 การแสดง ควรเปนไปตามธรรมชาติ ไมมีการขัดแยงกัน นอกจาก
ในกรณีที่ผูแสดงตองการความชวยเหลือ ครูอาจเขาไปชวยไดตามโอกาส
2.7 การตัดบทบาทการแสดง ควรมีการตัดบทและหยุดการแสดงเมื่อ
2.7.1 การแสดงไดขอมูลเพียงพอที่จะนํามาวิเคราะห อภิปรายได
2.7.2 กลุมพอจะเดาไดวาเรื่องราวเปนอยางไร ถาแสดงตอไป
2.7.3 ผูแสดงไมสามารถแสดงตอไปได เพราะเกิดการเขาใจผิด
บางประการ
2.7.4 การแสดงจบเรื่อง
3. ขั้นวิเคราะหและอภิปรายผลการแสดง การวิเคราะหผลการแสดงมัก
เปนไปในรูปของการอภิปรายรวมกันระหวางผูแสดง ผูชมหรือผูสังเกตการณ การอภิปรายเปนไปใน
รูปใดนั้นขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการเรียน บางครั้งอาจใหผูแสดงเปดเผยความรูสึกและเสนอความ
คิ ด เห็ น ก อ น แล ว จึ ง ให ผู สั ง เกตการณ เ สนอความคิ ด เห็ น การอภิ ป รายนี้ จ ะต อ งเป น ไปอย า ง
ตรงไปตรงมา และเนนที่เหตุผลของการแสดงออกและพฤติกรรมที่แสดงออก การอภิปรายจะตองไม
มุงถึงวาใครแสดงดีหรือไมดีอยางไร การเรียนรูทั้งหลายมุงอยูตรงนี้เปนสําคัญ ครูจะตองชวยกระตุน
ผูเรียนใหคิดและหาคําตอบ โดยอาจใชวิธีการตั้งคําถามชวย
4. ขั้นแสดงเพิ่มเติม ในกรณีที่การแสดงครั้งแรกไมเปนที่นาพอใจหรือมีผู
เสนอแนวความคิดใหม ๆ ในการแกปญหา ก็อาจมีการแสดงใหมอีก
5. ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณและสรุป หลังจากอภิปรายเกี่ยวกับการ
แสดงแลว ครูควรกระตุนใหผูเรียนไดอภิปรายทั่ว ๆ ไป ซึ่งอาจเปนการเลาประสบการณเกี่ยวกับ
เรื่องที่เกี่ยวของ เปนการแลกเปลี่ยนประสบการณ ทําใหผูเรียนสามารถหาขอสรุป หรือได
แนวความคิดรวบยอด
อเนกกุล กรีแสง (2520: 205-207) ไดเสนอขั้นตอนในการแสดงบทบาทสมมติ
ไวดังนี้
1. การกําหนดปญหา
2. การเลือกผูแสดง
3. การเตรียมตัวผูดู
4. การเตรียมสถานที่
5. การแสดง
6. การอภิปรายและการประเมินผล
7. การแสดงซ้ํา
8. การอภิปรายและประเมินผลครั้งใหม
9. การถายโยงและนําไปใช
ชูศรี สนิทประชากร (2525: 17) ไดเสนอขั้นตอนในการแสดงบทบาทสมมติไว
ดังนี้
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1. การกําหนดขอบเขต
2. การเตรียมพรอมกอนการแสดง
3. การกําหนดสถานการณ
4. ขั้นแสดง
5. การตัดการแสดง
6. ขั้นวิเคราะหและอภิปรายผลการแสดง
จากขั้ นตอนในการใชการแสดงบทบาทสมมติดังกลาว พอสรุปไดวา การแสดง
บทบาทสมมตินั้น ครูจะตองกําหนดขอบเขตของปญหา สถานการณสมมติและบทบาทสมมติ ครู
อธิบายใหผูแสดงเขาใจถึงบทบาทที่ตนจะตองแสดงวาทําอยางไรจึงจะเหมาะสม สวนผูสังเกตการณ
นั้น ครูจะตองชวยใหรูจักสังเกตและวิเคราะหเหตุการณไปดวย เพื่อจะไดเปนประโยชนในตอน
อภิปรายและวิเคราะหหลังการแสดง
งานวิจัยที่เกีย่ วของกับบทบาทสมมติ
งานวิจัยในประเทศ
จิราภรณ หุนตระกูล (2528: 49-55) ไดศึกษาผลของการใชบทบาทสมมติที่มี
ตอการพัฒนาการปรับตัวดานสัมพันธภาพกับเพื่อนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการ
ทดลองปรากฏวา นักเรียนที่ไดรับการทดลองโดยการใชบทบาทสมมติมีการพัฒนาการปรับตัวดาน
สัมพันธภาพกับเพื่อนดีกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ สุวรรณ
ตรีขัน (2530: 42-46) ไดศึกษาผลของการใชการแสดงบทบาทสมมติที่มีตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 30 คน พบวา นักเรียนกลุมทดลองที่ใชการแสดงบทบาท
สมมติมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และอัจฉรา
เนตรลอมวงศ (2531: 47) ไดศึกษาผลของการใชบทบาทสมมติที่มีตอความเชื่อมั่นในตนเองของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ของโรงเรียนนนทรีวิทยา กรุงเทพมหานคร จํานวน 16 คน พบวา
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการใชบทบาทสมมติมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงกวานักเรียนที่ไดรบั การ
สอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
งานวิจัยในตางประเทศ
ชูดท (Shoudt.
1976: 2754-A) ไดใชบทบาทสมมติในการฝกทักษะการ
ปฏิ สั ม พั น ธ ท างสั ง คม เพื่ อ เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของนั ก เรี ย นอนุ บ าล จํ า นวน 75 คน พบว า
นักเรียนที่ไดรับการฝกโดยใชบทบาทสมมติมีนิสัยเอื้อเฟอมากขึ้นกวากลุมที่ไมไดรับการฝกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และในปเดียวกัน เลเซอร (Layser. 1976: 7342-A) ไดศึกษาโดยใช
การแสดงบทบาทสมมติกับนักเรียนที่มีสังคมมิติต่ํา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 3 ถึง 5 จํานวน
65 คน ในโรงเรียนประถมศึกษาสองแหง ผลการศึกษาพบวา การแสดงบทบาทสมมติในการเรียน
สามารถชวยเด็กที่มีสังคมมิติต่ํา มีปญหาเขากับเพื่อนไมได สามารถปรับตัวเขากับเพื่อนไดดีขึ้น
นอกจากนี้ ยังชวยใหครูเขาใจเด็กไดดีขึ้น และมีผลดีมากสําหรับนักเรียนที่มีปญหาทางสังคม ในป
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ตอมา โคโนเลย (Conolay. 1977: 4977-A) ไดศึกษาผลของการใชการแสดงบทบาทสมมติในการ
เรียนการสอนระดับประถมศึกษา ไดศึกษาผลของการใชการแสดงบทบาทสมมติในการเรียนการ
สอนระดับประถมศึกษา เกรด 3, 4 และ 5 จํานวน 142 คน แบงออกเปน 3 กลุม ใชเวลาทดลองสอง
สัปดาห วันละ 30 นาทีทุกวัน มีการทดสอบกอนการเรียนและภายหลังการเรียนกับกลุมตัวอยางทั้ง
3 กลุม ผลการศึกษาพบวา การใชการแสดงบทบาทสมมติเขามาเปนองคประกอบในการเรียนการ
สอน มีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนในกลุมทดลองมากกวากลุมควบคุม ทําให
นักเรียนในกลุมทดลองมีสังคมมิติดีขึ้นและเปลี่ยนแปลงจากการยึดตนเองเปนศูนยกลางไปสูบุคคล
อื่นมากขึ้น นอกจากนี้ เกลเลอร (Geller.
1978: 219) ไดทดลองใชการแสดงบทบาทสมมติ
ประกอบการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงการเชื่อฟงกับนักเรียน จํานวน 91 คน ผลปรากฏวา นักเรียน
ที่ ใ ช บ ทบาทสมมติ มี ค วามเชื่ อ ฟ ง มากกว า กลุ ม นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นโดยไม ใ ช บ ทบาทสมมติ อ ย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ วากเนอร (Wagner. 1978: 441) ไดทดลองใชการแสดงบทบาท
สมมติเพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวางกลุมชนกับนักเรียนอายุ 8-9 ป เกี่ยวกับความเขาใจและเห็น
ใจชาวอินเดียนแดง โดยใหนักเรียนไดแสดงบทบาทเปนชาวอินเดียนแดงที่ถูกรุกรานแยงที่อยูอาศัย
ทั้งนี้ใหนักเรียนใชกิริยาทาทางแสดงแทนคําพูด ผลการทดลองพบวา นักเรียนเกิดความรูสึกสงสาร
และเห็นใจชาวอินเดียนแดงมากขึ้น
จากผลงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังกลาวขางตนสรุปไดวา การใชบทบาท
สมมติ มี ผ ลต อ การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของผู เ รี ย นไปในทางที่ ดี ขึ้ น และช ว ยในการปลู ก ฝ ง
คุณลักษณะตาง ๆ ของเด็กปฐมวัยไดเชน ชวยใหเด็กมีความเมตตา กรุณา มีความกตัญูกตเวที
เชื่อฟง สามารถปรับตัวใหเขากับผูอื่นไดดี ชวยพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ อีกทั้งยังชวยใหเด็กมีมโน
ภาพแหงตนสูงขึ้น ซึ่งทําใหเด็กมองเห็นคุณคาของตนเอง นอกจากนี้ บทบาทสมมติยังชวยใหครู
เขาใจเด็กไดดีขึ้น
2.3.3.2 กิจกรรมการสนทนาและการใชคําถาม
กิจกรรมสนทนาเปนกิจกรรมหนึ่งที่เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกถึงความคิด
จินตนาการ ความเชื่อมั่น และการใชภาษาอยางอิสระจากประสบการณและความตองการของตน ที่
สามารถสงเสริมใหพัฒนางอกงามได กิจกรรมสนทนาเปนกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจะตองจัดขึ้นในชวง
เชาของตารางกิจกรรมประจําวัน กิจกรรมสนทนาเปนการพิจารณา สํารวจในเรื่องที่จะเรียนหรือ
ปญหาที่ตองการหาคําตอบ (กรรณิการ พวงเกษม. 2522: 20)
จุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมสนทนา
การจัดกิจกรรมสนทนา เปนกิจกรรมที่ชว ยสงเสริมการพูดสําหรับเด็กปฐมวัย
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ (เยาวพา เดชะคุปต. 2525: 93-94)
1. ใหเด็กไดพัฒนาการแสดงความคิดเห็นของตน
2. ใหเด็กไดพัฒนาความสามารถในการพูดโดยใชคําพูดและน้ําเสียงที่
เหมาะสม
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3. ใหเด็กเกิดนิสัยที่ดีในการพูด และสามารถใชคําพูดไดอยางเหมาะสม
4. ใหเด็กไดพัฒนาการใชภาษาเพื่อเปนเครื่องมือในการสมาคมกับผูอ ื่น
เชน การพูดอยางอิสระ การรับฟงคําพูดของผูอื่น
5. พัฒนาความสามารถในการบอกชื่อ อธิบาย จําแนกสิ่งตางๆ รอบตัว
6. พัฒนาความสามารถในการสื่อความหมายใหผูอื่นเขาใจ
7. สามารถรวบรวมความคิดของตนเพื่อใหผูอื่นเขาใจได
8. สามารถเรียนรูภาษาและเขาใจความคิดรวบยอดของภาษา
ประเภทของกิจกรรมการสนทนา
สุภรัฐ ผองพันธงาม (2539: 35-41) จําแนกประเภทของกิจกรรมการสนทนา
ไวดังนี้
1. การประชุมใหญ (Convention)
การประชุ ม ใหญ เ ป น การประชุ ม สมาชิ ก จํ า นวนมากที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ผลประโยชนในการดําเนินงานของหนวยงานหรือองคกร การประชุมมักประกอบดวย การอภิปราย
เปนคณะ การอภิปรายกลุม และการตอบปญหาตางๆ เปนตน
2. การประชุมปรึกษาหารือ หรือการประชุมแลกเปลีย่ น (Conference)
การประชุมปรึกษาหารือ เปนการประชุมที่ใชไดหลายวัตถุประสงคที่มี
ประสิทธิผลมากวิธีหนึ่ง ซึ่งมุงใหสมาชิกทุกฝายไดมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน การประชุมแบบนี้เปนการพบปะกลุมคนที่มีความสนใจ และมีความสามารถพิเศษในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งเขาดวยกัน เพื่อตัดสินแกปญหาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หาขอมูล วางแผน หรือแนะนํา
เรื่องตางๆ อันจะกอใหเกิดการประสานงานที่จะดําเนินตอไป
3. การอภิปราย (Discussion)
การอภิ ป ราย หมายถึ ง กระบวนการแลกเปลี่ ย นความรู ความคิ ด
ระหวางสมาชิก เพื่อนําไปสูขอสรุป หรือแนวทางการดําเนินงานตอไป ทั้งนี้เพราะการอภิปรายมิใช
เปนการพิสูจน และไมใชการหาคําตอบที่ตายตัว แตเปนการเสนอขอมูลโดยใชเหตุผลอภิปราย ผลที่
ไดจึงเปนแนวคิดที่ไดรับจากสมาชิกและมติของกลุม ดวยเหตุนี้ความหมายที่กระชับที่สุดของการ
อภิปรายกลุมก็คือ “การรวมกันคิด”
การอภิปรายนั้นมีหลายรูปแบบขึ้นอยูกบั ความเหมาะสม และ
วัตถุประสงคในการจัดตามรูปแบบตางๆ ใหเลือก ดังนี้
3.1 การอภิปรายกลุมยอย (Group Discussion)
การอภิปรายกลุมยอย เปนการอภิปรายระหวางสมาชิก 6-20 คน
ในปญหาใดปญหาหนึ่งที่สนใจรวมกัน ซึ่งมีลักษณะแบบกันเอง เพื่อหาลูทางตกลงกัน รวมทั้งการ
ประมวลทรรศนะของสมาชิกที่มีตอประเด็นปญหาอันจะนําไปสูมติของกลุม
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3.2 การระดมความคิด (Brian Stroming)
การระดมความคิ ด หรื อ การระดมสติ ป ญ ญา เป น เทคนิ ค ที่ ใ ห
สมาชิกในกลุมชวยกันแกปญหา โดยมีประธานกลาวถึงปญหาแบบปจจุบันทันดวน แลวใหโอกาส
สมาชิกแสดงความคิดอยางเสรี ทั้งนี้อาศัยเทคนิคการกระตุนใหสมาชิกไดแสดงความคิดเห็นอยาง
ทั่วถึง ความคิดเห็นเหลานั้นจะถูกผิดอยางไรยังไมมีการพิจารณา จนกระทั่งไดความคิดมาจํานวน
มากพอ จากทุกคนแลวจึงชวยกันเลือกเฟนความเปนไปไดและเหมาะสมที่สุดในขั้นสุดทาย
3.3 กลุมสนทนา (Buzz Session or Buzz Group)
การซุ บ ซิ บ ปรึ ก ษาหารือ กลุ ม สนทนา หรื อ การประชุม ถกเถี ย ง
ไดแก การแบงกลุมใหญออกเปนกลุมเล็กๆ โดยการจับคูสมาชิกเปนคูๆ เพื่อสนทนากัน ประมาณ
12-16 คน และใชเวลา 1-10 นาที วิธีการและจุดประสงคคลายๆ กับวิธีอภิปรายกลุมยอย
3.4 ฟลลิป 66 (Phillip 66)
เทคนิคการสนทนาแบบกลุมที่ ฟลลิป (J.D.Phillip) เปนผูริเริ่มขึ้น
นั้น เพื่อแกปญหาการอภิปรายของสมาชิกจํานวนมากในเวลาอันจํากัด จึงไดจดั กลุมยอยขึ้นกลุมละ
6 คน โดยใชเวลาสนทนากลุมละ 6 นาที เพียงปญหาเดียวหรือหัวขอเดียว เมื่อแสดงความคิดเห็น
ครบทุกคนแลวก็นํามาประมวลเปนขอมูลที่จะเสนอที่ประชุมใหญอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งใชเวลาเพียงนาที
เดียวในการเสนอที่ประชุม และที่ประชุมใหญจะดําเนินการประสานเรื่องราวที่เปนประโยชนสําหรับ
การดําเนินงานตอไปอีกตอหนึ่ง
อยางไรก็ตาม บางครั้งนิยมใชวฟลลิป 66 แทนกลุมสนทนา หรือ
ทั้งสองอยางใชแทนกัน ทั้งนี้เพราะมีวิธีการและจุดมุงหมายลักษณะเดียวกัน วิธีนี้จะใชไดผลดีตอเมื่อ
ตองการใหสมาชิกมีสวนรวมในการแกปญหาตางๆ ที่ตองการขอมูลเพิ่มเติม และแกปญหาการสราง
บรรยากาศในที่ประชุมขาดความสัมพันธกันหรือไมกลาแสดงออก
3.5 การประชุมกลุมยอย (Huddle Group)
เทคนิ ค นี้ จ ะมี ก ารแบ ง สมาชิ ก จากกลุม ใหญอ อกเปน กลุม ย อ ยๆ
โดยประธานเปนผูแบงกลุมตามจํานวนที่ตองการ ขนาดของกลุมอาจใหญหรือเล็ก หรือเทากับกลุม
อื่นก็ได มักนิยมจัดกลุมละ 6-8 คน นั่งใกลชิดกัน เพื่อใหสมาชิกไดแสดงความคิดเห็นไดทั่วถึงและ
สุดทายมีตัวแทนเปนผูรายงานขอสรุปตอที่ประชุมใหญ
3.6 การประชุมกลุมขนาดเล็ก (Knee Group)
เทคนิคนี้จะมีการแบงกลุมขนาดเล็ก จํานวน 3-5 คน นั่งชิดกัน
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให เ กิ ด ความสนิ ท สนม โดยทั่ ว ไปการประชุ ม กลุ ม ขนาดเล็ ก มี จุ ด มุ ง หมายและวิ ธี ก าร
เหมือนกับการประชุมกลุมยอย แตการประชุมแบบนี้สามารถแกปญหาไดเร็วขึ้น
3.7 การสนทนาโตะกลม (Round table)
เทคนิ ค การสนทนาโต ะ กลม เป น การสนทนาระหว า งกลุ ม ย อ ย
จํานวน 6-20 คน ในเรื่องที่สนใจรวมกันหรือเปนประโยชนรวมกันแบบไมเปนทางการ เปนการแสดง
ความคิดเห็นอยางเต็มที่ กอใหเกิดความเขาใจภายในกลุม ทําใหไดความคิดในการแกปญหาตางๆ
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และเปนการปรับปรุงตนเองเขากับกลุมสมาชิกจะตองใจกวาง ยอมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกอื่น
ในกลุม เขาใจเปาหมายของการสนทนา และพูดไดตรงประเด็น
3.8 การประชุมแบบวงกลมพิเศษ (Magic Circle)
เทคนิคนี้เปนการสรางเสริมการสื่อสาร ซึ่งเริ่มตนใชในโรงเรียน
อนุบาลกอนในลักษณะของการแสดงบทบาทพรอมกับการเลาเรื่อง แตปจจุบันนี้วงกลมวิเศษได
แพรหลายออกไปยังการศึกษาระดับสูงขึ้น และออกไปสูแวดวงอื่น
ลักษณะของการประชุมแบบวงกลมวิเศษเปนการอภิปรายรวมกัน
เปนกลุมเด็กจะไดแสดงความคิด ความรูสึกระหวางกัน ซึ่งการอภิปรายรวมกันระหวางเด็กโดยรอบ
เปนวงกลม ซึ่งการอภิปรายจะชวยพัฒนาโดยเฉพาะทางดานสังคม ความสามารถทางภาษา ใน
ขณะเดียวกันก็จะเกิดความสุขในกิจกรรมดวย ไดรวมแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนๆ สิ่งที่เขาไดพูด
ได แ บ ง ป น และโต ต อบความคิ ด กิ จ กรรมนี้ ส ง เสริ ม ทั ก ษะการคิ ด และพั ฒ นาความสามารถที่ จ ะ
จัดระบบการคิดและการกลาแสดงออก ไดใชภาษาในการแสดงความตองการทางสังคมและคนหา
ความรูและเขาไดกับบุคคลอื่นๆ การสื่อการคิด ความรูสึก สนทนาอยางมีความหมาย เพื่อทําให
สถานการณมีความชัดแจงหรือมีความสามารถในการแกปญหาตางๆได โดยผานการอภิปรายกลุม
แบบไมเปนทางการ การอภิปรายกลุมทําใหสงเสริมทักษะการคิดและการสื่อความหมายและความ
เชื่อมั่นในตนเอง
สวนกิจกรรมที่จัดใหกับเด็กในการสงเสริมใหไดใชเทคนิควงกลม
วิเศษ มีหลากหลายกิจกรรมแตกิจกรรมเหลานั้นตองเปดโอกาสไดกระทํารวมกัน ไดปฏิบัติการทาง
ความคิดโดยในกิจกรรมประจําวันตามตารางก็สามารถใชเทคนิควงกลมวิเศษเขามาสอดแทรกได
เชน กิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดปฏิบัติไดใชประสาทสัมผัสทั้งหา ไดทดลอง คนควา ไดแสดง
ความคิดและสะทอนการคิด สงเสริมและพัฒนาเด็กในทุกดาน ทําใหเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค เชน
การตระหนักรู ทักษะทางสังคม กระบวนการเรียนรู การเขาใจตนเองและผูอื่น ซึ่งเหมาะสมที่จะ
นํามาใชในการจัดกิจกรรมใหแกเด็กปฐมวัย
ประโยชนของกิจกรรมสนทนา
สุวัฒน มุทธเมธา (2523: 178-180) ไดกลาวถึงประโยชนที่ไดจากการจัด
กิจกรรมการสนทนาไวดังนี้
1. เปนการฝกใหเด็กรูจักรับผิดชอบ รูจักหาเหตุผลประกอบหลายแงหลาย
มุม เปนการขยายทักษะใหกวางขึ้น
2. ฝกใหเปนผูพูดที่ดี ผูฟงที่ดี มีมารยาทที่ถูกตองเหมาะสม
3. ฝกใหเปนผูมีน้ําใจกวางขวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
4. ฝกใหเด็กแสดงความรูสึกนึกคิดของตนเองออกมาอยางชัดเจนตรงตาม
ความตองการเปนผูที่กลาแสดงความคิดเห็นของตนเองออกมา
5. ฝกใหเด็กทํางานรวมกันอยางประชาธิปไตย
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6. รูจักหาความรูเพิ่มเติมดวยการฟงหรือการรวมสนทนา
7. ทําใหเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง
8. เพิ่มพูนทักษะทางภาษาในการอาน การพูด การฟง การสรุป มีทักษะ
ความสามารถในการจับประเด็นมาสนทนา โตแยง ซักถาม
9. ใหรูจักแกปญหาดวยการสนทนา รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ไมสรุป
เอางายๆ ตามความรูสึกนึกคิดของตนเองอยางเดียว
10. ใหเด็กมีความลึกซึ้งกวางขวางในสิ่งทีเ่ รียน สามารถนําความรูไปใช
ประโยชนได
11. เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของเด็กไดดี
คําถามมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการเรียนการสอน เพราะการเรียนการสอนมี
จุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาความคิดของผูเรียน
คําถามเปนสิ่งเราที่มีประสิทธิภาพชวยกระตุนและสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู
(Williams. 1983: 11-12)
ความหมายของคําถาม
คันนิงแฮม (วยุภา จิตรสิงห. 2534: 31; อางอิงจาก Cunningham. 1971) ให
ความหมายของคําถามไววา คําถามคือ คําพูดที่ตองการคําตอบหรือการตอบสนองจากบุคคลที่ถูก
ถาม คําถามเปนเครื่องมือสําคัญที่ใชในการแสวงหาขอมูล หรือแปลความหมายของขอมูลเปนสิ่งที่
ทําใหเกิดความอยากรูอยากเห็น และชวยใหเกิดความคิด
ไวแกนด (วิลาวัลย เผือกผวง. 2536: 42; อางอิงจาก Weigand. 1971) ให
ความหมายของคําถามไววา คําถามคือ คําพูดที่ตองการการตอบสนองจากบุคคลที่มุงหวัง อัน
หมายถึงการคนพบและการตีความขอมูลดวย
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ (2542: 17) กลาววา การถามคือการบูรณาการเพื่อ
พัฒนาไปสูการคิดไตรตรอง (Reflective Thinking) และโครงสรางกระบวนการคิด ชวยใหผูเรียน
ไตรตรองความเขาใจของตนเอง และสามารถนําไปสูก ารเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงการเรียนรู
การคิด และการสอน
สรุปไดวา คําถาม คือ คําพูดที่ตองการคําตอบจากผูทถี่ ูกถาม เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิด ชวยใหผูเรียนคิดไตรตรองเพื่อสรางความเขาใจใหตนเอง และสามารถนําไปสูก าร
เรียนรู การคิด และการคนพบองครูในทีส่ ุด
ความมุงหมายของการใชคําถาม
คาริน และซัน (พรีเพชร แสงเทียน. 2534: 48; อางอิงจาก Carin; & Sund.
1974) ไดกลาวถึงความมุงหมายของการใชคําถามไวดงั นี้
1. เพื่อเราความสนใจและจูงใจใหเด็กมีสวนรวมในกิจกรรมของบทเรียน
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2. เพื่อประเมินและตรวจสอบความเขาใจของเด็ก
3. เพื่อวินิจฉัยจุดเดนและจุดบกพรองของเด็ก
4. เพื่อทบทวนหรือสรุปสิ่งที่เรียนมาแลว
5. เพื่อสงเสริมกระบวนการคิด การตัดสินใจ
6. เพื่อนําเด็กไปสูปญหาใหมที่นาสนใจ
7. เพื่อเราใหเด็กไดคนหาขอมูลเพิ่มเติมดวยตนเอง
8. เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดของเด็ก
9. เพื่อชวยใหเด็กไดนําความรูไปใช
10. เพื่อการประเมินบทเรียนวาบรรลุวัตถุประสงคหรือไม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2537: 1-3 ไดจุดมุงหมายของการใชคําถาม
ไวดังนี้
1. การใชคําถามเพื่อใหเกิดการเรียนรู มีลักษณะดังนี้
1.1 เปนคําถามที่กระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน
1.2 เปนคําถามที่สงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน
อยางทั่วถึง
1.3 เปนคําถามที่ทําใหครูรคู วามรูพื้นฐานและประสบการณเดิมของเด็ก
จนสามารถจัดประสบการณการเรียนการสอนใหนักเรียนอยางเหมาะสม
1.4 เปนคําถามที่ฝกใหนักเรียนรูจักหาคําตอบหรือแกปญหาดวยตนเอง
1.5 เปนคําถามที่ชวยใหครูทราบความคิดเห็นของนักเรียนไดอยาง
เหมาะสม
1.6 เปนคําถามที่ชวยใหนักเรียนสามารถประเมินความเขาใจของ
นักเรียนเกี่ยวกับบทเรียนและประเมินผลการเรียนการสอนได
2. การใชคําถามชวยใหครูเขาใจพัฒนาการเด็ก คําถามที่เหมาะสมจะชวย
ใหครูเขาใจพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญ
 ญา
3. การใชคําถามชวยใหครูเขาใจปญหาของเด็กในการใชคําถาม ถาครูใช
คําถามที่เหมาะสม ครูจะเขาใจปญหาของเด็ก เพราะคําถามจะชวยใหครูรูจักนิสัยสวนตัว ความรูสึก
นึกคิดเกี่ยวกับตนเองความสัมพันธภายในครอบครัว ประวัติสว นตัว และภูมิหลังรวมถึงปญหาทีเ่ คย
เกิดขึ้น
สรุปไดวา การใชคําถามมีความมุงหมายเพื่อเปนการกระตุนใหผูเรียนการความ
ตองการเรียนรู ใหผูเ รียนไดคิดไตรตรองและหาเหตุผลที่สมเหตุ สมผลมาประกอบตอบคําถาม
นอกจากนี้การใชคําถามยังสามารถทําใหผูสอนสามารถทราบถึงประสบการณและความรูเดิมของ
เด็กเพื่อใหสามารถวางแผนและเชื่อมไปสูการจัดประสบการณและองคความรูใหมใหแกเด็กไดอยาง
เหมาะสม ทั้งนี้การใชคําถามยังเปนการประเมินผลวาเด็กมีความรูและเขาใจเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กได
เรียนรูหรือไม
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ประเภทของคําถาม
คันนิ่งแฮม (พัชรีภรณ จอยจุมพจน. 2533: 23; อางอิงจาก Cunningham.
1971) ไดแบงประเภทของคําถามออกเปนสองประเภทดังนี้
1. คําถามแบบแคบ เปนคําถามที่ตองการใหใชความคิดในระดับต่ํา ไดแก
คําถามความรู ความจํา และคําตอบเอกนัย
2. คําถามแบบกวาง เปนคําถามที่มีคําตอบไดหลายอยาง ซึ่งจะกระตุนให
เด็กคิด เกิดความสามารถในการตั้งสมมติฐาน การพยากรณ การสรุปอางอิง
ไฮแมน (Hyman. 1979: 9-15) ไดแบงคําถามที่ใชในการเรียนการสอนออกเปน
3 ประเภท ดังนี้
1. คําถามเพื่อใหคําจํากัดความ (Definition) เปนคําถามที่ถามเพื่อตองการ
คําตอบเกีย่ วกับนิยามศัพท ความรู ความจํา
2. คําถามเพื่อคาดการณ (Empirical) เปนคําถามที่ตองการการตอบสนอง
โดยอาศัยประสาทสัมผัสในการรับรู คําตอบอาจขึ้นอยูกับความจริง หรือการคาดคะเนสิ่งที่จะเกิด ซึ่ง
อาจเปนจริงหรือไมจริงก็ได
3. คําถามเพื่อการตัดสิน (Evaluation) เปนคําถามที่ผตู อบตองใชการ
ตัดสินใจ เพื่อใหไดคําตอบที่ดีที่สุด
นอกจากนี้ สมศักดิ์ สินธุรเวชญ (2542: 17-18) ไดจําแนกประเภทของคําถามไวดังนี้
1. คําถามแบบปด เปนคําถามที่มีคําตอบเดียว คําถามเชนนี้มักใชกับขอมูลที่
เปนความจํา และเขาใจถึงกิจกรรมความรูของนักเรียนทั้งที่มีมากอนและที่ไดรับภายหลัง ผูสอนอาจ
ใชคําถามเชนนี้เพื่อใหมั่นใจวาผูเรียนจดจําในสิ่งที่ผูสอนคิดวาเปนเรื่องสําคัญ เชนประชากรของ
ประเทศไทยมีจํานวนเทาใด
2. คําถามแบบเปด เปนคําถามที่ใหคําตอบไดหลายอยาง ใชเพื่อการสราง
ขอมูล เพื่อใหเกิดการตอบสนองเฉพาะตัว และนําไปสูการอภิปรายหรือการถามในขั้นตอไป มักใช
คําตอบที่ไมไดคาดหวัง หรือสามารถนําไปสูการอภิปรายหรือการสํารวจพิเศษ ที่นอกเหนือออกไป
โดยมิไดคาดหวัง เชน ถาตองอธิบายวานักอานที่ดีควรเปนเชนไร ตองพูดอยางไร
3. การยอนถาม เปนคําถามที่ไมตองการคําตอบที่เฉพาะเจาะจง มักใชเปน
คําถามแบบเกริ่นนําในการเริ่มตน เพื่อสรางสถานการณที่จะตามมาภายหลัง ไมตองการคําตอบที่
เปนจริงในขณะนั้น คําถามเชนนี้ใชในการทําความรูจักคุนเคยกับผูเรียน เพื่อที่จะโยงเขาสูเรื่องที่เปน
เปาหมาย เชนผูเรียนคิดยังไง
สรุปไดวา คําถามแบงไดหลายประเภท ซึ่งขึ้นอยูกับความมุงหมายของการถาม
เชน คําถามแบบเปดหรือคําถามแบบแคบ คําถามแบบเปดหรือคําถามแบบกวาง คําถามที่ไม
ตองการคําตอบ คําถามเพื่อการตัดสินใจ เปนตน ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเห็นความสําคัญของการ
ใชคําถามเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคใหแกเด็ก ผูวิจัยจึงเลือกใชคําถามปลายเปด
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คําถามปลายเปดแบบเรา (Provocative Question)
คําถามปลายเปดแบบเรา เปนการใชคําถามยั่วยุและกระตุนใหตอบ หมายถึง
การตั้ ง คํ า ถามปลายเปลิ ด และเป น คํ า ถามที่ ยั่ ว ยุแ ละเร า ความรู สึ ก นึ ก คิ ด ชวนให คิ ด ค น คว า และ
จินตนาการ เพื่อใหไดความหมายที่ลึกซึ้ง สมบูรณที่สุด เทาที่จะเปนไปไดและเพื่อใหผูเรียนคิดหา
ความรูในทิศทางใหมๆ ซึ่งรูปแบบการสอนนี้เราใหเด็กรูจักคิดแสดงความรูสึกและแสดงออกในวิธี
ทางความคิดสรางสรรค คําถามลักษณะเชนนี้สามารถตอบไดถูกมากกวา 1 ขอ ไมมีคําตอบที่ถูก
หรือผิด หรือไมมีคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียวแตมีหลากหลายคําตอบ ตอบไดหลายแนวทาง
คิ ด หาคํ า ตอบได โ ดยไม จํ า กั ด จํ า นวน ซึ่ ง จะเป น การส ง เสริ ม ให นั ก เรี ย นกล า ตอบ กล า คิ ด กล า
แสดงออก และเชื่อวา ตนเองจะไมถูกหัวเราะเยาะแนนอน คําถามจึงมักจะลงทายวามีวิธกี ารใดบาง
...มีประโยชนอยางไรบาง...มีอะไรมากกวานี้อีก...ทานรูสึกอยางไรบาง (Williams. 1983: 11-12)
การจัดประสบการณดวยการใชคําถามปลายเปดแบบเราประกอบดวยคําถาม 3 รูปแบบ (อารี พันธมณี.
2540: 141-144; อางอิงจาก Torrance. 1979)คือ
1. คํา ถามปลายเป ด แบบเร า คุณ ลั ก ษณะ (Attribute
Provocative
Questions) เปนคําถามที่กระตุนใหผูเรียนคิดพิจารณาถึงลักษณะตางๆที่ปรากฏอยูทั้งของมนุษย
และสัตวสิ่งของ รวมถึงสิ่งอื่นๆในลักษณะที่เปนจริง ลักษณะที่แปลกแตกตางออกไป กวาที่เคยคิด
รวมทั้งในลักษณะที่คาดไมถึงและการคิดโยงสัมพันธไปสูสิ่งอื่นๆ ตัวอยางเชน ถานักเรียนเห็นดวง
อาทิตย นักเรียนจะนึกถึงอะไรบาง
2. คําถามปลายเปดแบบเราการเปลี่ยนแปลง (Example of Change
Provocative Questions) เปนคําถามที่กระตุนใหผูเรียนฝกคิดถึงการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง หรือคิด
ในสิ่งตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และการปรับปรุงสิ่งตางๆ ใหคงสภาพ ใหเปนไปในรูปแบบอื่น และ
เปดโอกาสใหเปลี่ยนแปลงดวยวิธีการอื่นๆ อยางอิสระ ตัวอยางเชน อะไรจะเกิดถาโลกนี้ไมมีดวง
อาทิตย
3. คําถามปลายเปดแบบเราการประเมินสถานการณ (Evaluate Situation
Provocatiive Questions) เปนคําถามที่กระตุนเราใหผูเรียนคิดหาคําตอบโดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น
และความหมายที่เกี่ยวเนื่องกันหรือเกี่ยวของกันและใหหาแนวโนมใหม จากผลซึ่งเกิดจากการคิด
และการกระทํา ตัวอยางเชน ถานักเรียนตองไปอยูบนดวงจันทร นักเรียนจะรูสึกอยางไร
คําถามแบบปลายเปดแบบเราเปนคําถามที่มีการถามเปนขั้นตอนเพื่อจะเราใหเด็ก
ใชความคิดแลวเรียงคําตอบออกมาโดยเนนรูปแบบการคิดแบบอเนกนัย ไมกําหนดแนวทางของ
คําตอบไมมีคําตอบถูกหรือผิดแตเนนคําตอบไดหลายแนวเนนทางการกระตุนใหนักเรียนคิดหา
คําตอบใหไดมากที่สุด หลากหลายทิศทาง คิดไดคลอง คิดไดละเอียด โดยมีเปาหมายหลักคือ ให
ผู เ รี ย นเกิ ด แนวคิ ด ทิ ศ ทาง หรื อ วิ ธี ท างใหม ๆ และเพื่ อ เป น การฝ ก ฝน ให ผู เ รี ย นเกิ ด แนวคิ ด
จินตนาการและสรางสรรค ซึ่งคําถามเปนวิธีการหนึ่งที่สงเสริมทักษะความคิดสรางสรรคใหแกเด็ก
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ลักษณะของคําถามที่ดี
คําถามที่ดีจะชวยสงเสริมการเรียนรู จุดประกายคําถามอื่นๆและสรางความ
สนใจใครหาคําตอบ ประกอบดวยความคิดสรางสรรค และการคิดอยางมีวิจารณญาณ อยูเหนือ
ความจํ าเกี่ย วกับ ข อมูลพื้นฐานทั่วๆไป กอใหเกิดการทาทาย แตไมคุกคามมากเกิดไป มีความ
เหมาะสมตอสถานการณการเรียนรู และผูเรียนเกิดความรูและสิ่งเชื่อมโยง และดึงใหผูเรียนไดคิด
ไตรตรองและวางแผน (สมศักดิ์ สินธุระเวชญ. 2542: 17)
ลักษณะของคําถามที่ดี ควรเปนคําถามที่ตอบไดหลายคน และตอบไดหลาย
คําตอบ ผูตอบตอบแลวไมรูสึกคับของใจ ผูตอบสามารถแสดงความคิดเห็นและความรูสึกไดอยางเสรี
และเราใจใหอยากตอบ คําถามที่ดียอมมีการวางแผนอยางดี มีลําดับขั้นในการถามชวยใหผูตอบไม
สับสน และควรไดรับแรงเสริมจากการตอบดวย (ศิริกาญจน โกสุมภ. 2531: 15)
คําถามที่ครูควรใชควรเปนคําถามปลายเปด เพื่อใหผูเรียนตองใชความคิดกอน
แลวจึงเรียบเรียงคําตอบออกมา คําถามของครูจะตองไมเปนคําถามที่มีคําตอบใหเลือกเพียง 2 ทาง
คือ “ใช” หรือ “ไมใช” เพราะผูเรียนไมมีโอกาสไดฝกเรียบเรียงคําพูดออกมาเปนประโยค ฉะนั้นครูจึง
ควรหลีกเลี่ยงการใชคําถามนํา แตเนนคําถามที่ใหผูเรียนคิดหาคําตอบแลวบรรยายออกมาเปน
ขอความ ซี่งชวยพัฒนาภาษาแกผูเรียนได (ราศี ทองสวัสดิ์. 2537: 223) การเลือกใชคําถามที่ดี
ครูควรคํานึงถึงหลักการดังนี้
1. คําถามนั้นตองมีจุดมุงหมายที่แนชัดวาครูใชคําถามนั้นเพื่ออะไร แลว
ตองตั้งคําถามใหสอดคลองกับจุดมุงหมาย
2. ใชภาษาทีเ่ รียบงาย และผูเรียนมีความคุนเคย เขาใจงาย
3. คําถามแตละคําถามตองเนนที่สิ่งเดียว พยายามหลีกเลี่ยงการรวม 2
คําถามเปนคําถามเดียว
4. คําถามแตละคําถามตองสงเสริมใหเด็กอยากใชความคิดและลงมือปฏิบัติ
5. หลีกเลี่ยงคําถามที่นักเรียนเดาคําตอบได คือ คําถามที่ตอบวาจริง
หรือไมจริง ใชหรือไมใช (ชาญชัย อินทรประวัติ. 2532: 80-81)
งานวิจัยที่เกีย่ วของกับกิจกรรมสนทนาและการใชคําถาม
เบสเซล และบอล (Bessell; & Ball. 1972: 199) ไดศึกษาการใชกิจกรรมการ
สนทนาแบบวงกลมวิเศษกับโปรแกรมพัฒนามนุษยของเด็กกอนประถมศึกษา โดยมีความสําคัญที่
จะชวยเหลือเด็กใหมีความรับผิดชอบ และสรางความเชื่อมั่นในตนเอง ผลการศึกษาพบวา การจัด
กิจกรรมชวยสงเสริมเด็กใหมีความตระหนักรู ความเชื่อมั่นในตนเองและการปฏิสัมพันธกับกลุม
เพิ่มขึ้น
สเวนสันและคูลฮาวี (Swenson; & Kulhavy. 1974: 212-215) ไดศึกษา
เกี่ยวกับการใชคําถามเชิงวิเคราะหกับความเขาใจเนื้อหาบทเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่
6 จํานวน 109 คน โดยใหศึกษาบทเรียนที่มีคําถามแทรกในแตละยอหนาทั้งที่วางไวกอนและหลังยอ
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หนา แลววัดความเขาใจกับความคงทนในการจํา พบวาการใชคําถามที่วางไวหลังบทเรียนทําให
นักเรียนมีความเขาใจและจดจําเรื่องราวไดดีกวา แตมีการลืมในยอหนาแรกกันเปนสวนมาก
ปรมาภรณ กองมวง (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาการคิดเชิงเหตุผลของเด็ก
ปฐมวัยที่ ไดรับการจั ดกิ จกรรมสนทนาภาษาที่เ น นสิ่งแวดลอมในทองถิ่น กลุ มตั วอยางเปนเด็ก
อนุบาล 2 จํานวน 60 คน โดยกลุมทดลองไดรับการจัดกิจกรรมสนทนายามเชาเนนสิ่งแวดลอมใน
ทองถิ่น และกลุมควบคุมไดรับการจัดกิจกรรมสนทนายามเชาแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา เด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมสนทนายามเชาเนนสิ่งแวดลอมในทองถิ่น และสนทนายามเชาแบบ
ปกติกอนและหลังการทดลองมีการคิดเชิงเหตุผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สายพิณ พัชรพร (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการจัดกิจกรรมสนทนา
ปฏิสัมพันธที่มีตอการตระหนักรูทางสังคมของเด็กปฐมวัย กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่
3 จํานวน 15 คน ผลการศึกษาพบวา การตระหนักรูทางสังคมโดยรวมของเด็กปฐมวัยกอนและหลัง
การจัดกิจกรรมสนทนาปฏิสัมพันธแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อวิเคราะห
การตระหนักรูทางสังคมจําแนกเปนรายดาน พบวา เด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมสนทนา
ปฏิสัมพันธมีการตระหนักรูทางสังคม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กรภัสสร ประเสริฐศักดิ์ (2539:
บทคัดยอ) ไดศึกษาทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคประกอบคําถามเชิงเหตุผลและ
เด็กคําถามเชิงเปรียบเทียบ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 จํานวน 30 คน ผลการศึกษา
พบวา
1. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคประกอบคําถามเชิง
เหตุผลมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสูงกวาเด็กกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคแบบ
ปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคประกอบ
คําถามเชิงเหตุผลมีคะแนนเฉลี่ยกอนทดลอง 18.30 และหลังการทดลอง 36.70
2. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคประกอบคําถามเชิง
เปรียบเทียบมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสูงกวาเด็กกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค
แบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค
ประกอบคําถามเชิงเปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ยกอนทดลอง 18.10 และหลังการทดลอง 35.60
3. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคประกอบคําถามเชิง
เปรียบเทียบกับ กลุมที่ได รับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคประกอบคําถามเชิงเหตุผล มีทักษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตรแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ละมุล ชัชวาลย (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการละเลน
พื้นบานของไทยประกอบคําถามปลายเปดที่มีตอความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 จํานวน 30 คน ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม
การละเลนพื้นบานของไทยประกอบคําถามปลายเปดกับประกอบคําถามอิสระ มีความคิดสรางสรรค
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 โดยเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการละเลนพื้นบาน
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ของไทยประกอบคําถามปลายเปดมีคะแนนเฉลี่ยความคิดสรางสรรคสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการ
จัดกิจกรรมการละเลนพื้นบานของไทยประกอบคําถามอิสระ
อารียรัชต ชวกาญจนกิจ (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรม
วิทยาศาสตรประกอบคําถามอเนกนัยที่มีตอความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3 จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบวา
1. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรประกอบคําถามอเนกนัย
และเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแผนการจัดประสบการณ มีความคิด
สรางสรรคสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรประกอบคําถามอเนกนัย
และเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแผนการจัดประสบการณ มีความคิด
สรางสรรคแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
จากงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กิ จ กรรมการสนทนาและการใช คํ า ถาม สรุ ป ได ว า
กิจกรรมการสนทนาและการใชคําถามสามารถสงเสริมพัฒนากระบวนการคิดของเด็กปฐมวัยไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เด็กไดฝกคิดไตรตรอง คิดหาเหตุผลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เปน
การเปดโอกาสใหเด็กไดถายทอดความคิดและคนหาคําตอบอยางอิสระ และเปนการสงเสริมใหเด็กมี
ความเชื่อมั่นและกลาแสดงออกซึ่งเปนพื้นฐานของการเรียนรูอยางมีความหมาย ดังนั้นผูวิจัยจึงนํา
กิจกรรมการสนทนาและการใชคําถามมาใชเพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกเด็กปฐมวัย ทั้งนี้
เนื่องจากเด็กตองใชกระบวนการคิดอยางสรางสรรค เพื่อคิดไตรตรองเพื่อหาเหตุผลและตระหนักรู
เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
2.3.3.3 กิจกรรมการเลานิทาน
ความหมายของการเลานิทาน
ลัดดา นีละมณี ไดใหความหมายของการเลานิทานไววา การเลานิทานหมายถึง
วัสดุ อุปกรณ และวิธีการที่นํามาเปนตัวกลางในการถายทอดความรูความเขาใจ อารมณความรูสึก
ความสนใจ ประสบการณ ทั ศ นคติ แ ละค า นิ ย ม ที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ เด็ ก มาใช ใ นการเล า นิ ท าน
นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงวัสดุอุปกรณและวิธีการที่ครูควรสงเสริมใหเด็กเล็กๆ ใชเพื่อนเลานิทานให
เพื่อนชมและฟงบาง เนื่องดวยเด็กมีจินตนาการและมโนภาพสูงมากอยูแลว เด็กสามารถชวยกันเลา
นิทานโดยแตงเรื่องนิทานใหมๆ แปลกๆ ขึ้นเอง (ลัดดา นีละมณี. 2527: 248) ซึ่งการเลานิทานโดย
ใหเด็กเปนผูเลานั้นสามารถทําไดหลายรูปแบบ คือ
1. การเลานิทานโดยเด็กเปนผูเลาโดยตนเอง
2. การเลานิทานจากหนังสือภาพ
3. การเลานิทานตอจากเรื่องที่ไมจบสมบูรณ
4. การเลาขยายเรื่องราวจากนิทานที่ไดฟง
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สรรชัย ศรีสขุ . (2530 : 26) ไดใหความหมายของการเลานิทานไววา การ
เลานิทานหมายถึงเครื่องมือที่กอใหเกิดการเรียนรูแกผูเรียนเปนอยางดีเราสามารถนําเอานิทานมาใช
เพื่อใหเกิดประโยชนแกนักเรียนไดหลายประการดังนี้
1. เปนการลดความตึงเครียดที่ขจัดความเบื่อหนายของนักเรียนในขณะที่เรียน
2. การนําเขาสูบทเรียน หรือเตรียมความพรอมเด็ก
3. เปนการเปลี่ยนเจตคติหรือความเชื่อทีผ่ ิด ๆ บางประการ
4. ใชสอนจริยธรรมแกเด็ก เชน ในเรื่องความซื่อสัตย ความกตัญู เปนตน
5. ใชสอนวิชาเรียงความ เชน ใหนักเรียนเขียนเรื่องทีต่ นเองชอบ เปนตน
6. ใชสอนหรือฝกทักษะทางภาษา เชน การฟง การพูด การอาน การเขียน
เปนตน
7. เปนการฝกทักษะทางดานการอาน ชวยใหเด็กรักการอานเปนตน
8. ฝกใหเด็กมีความกลาแสดงออก เชน การแสดงทาทางประกอบเรื่องราว
ที่กําหนดให
9. เปนการสรางความสนิทสนมและความเขาใจในตัวครูใหเกิดขึ้นกับเด็ก
10. ชวยพัฒนาในดานความคิดสรางสรรคในรูปแบบตาง ๆ ใหกับเด็ก
สรุปไดวา การเลานิทานหมายถึง การเลาเรื่องหรือถายทอดเรื่องราวของนิทานให
เด็กเขาใจ โดยใชน้ําเสียง การแสดงออกดวยทาทาง สือ่ และวัสดุอุปกรณที่ทําใหการเลานิทานนัน้
นาสนใจสนุกสนานยิ่งขึ้น
ประเภทของนิทาน
วรรณี ศิริสุนทร (2539: 13-19) ยังไดแบงนิทานสําหรับเด็ก ออกเปน 5
ประเภทไดแก
1. นิทานพื้นบาน (folk tales) เปนเรื่องที่เลาสืบทอดกันมาเปนเวลานาน
แบงออกเปน
1.1 นิทานเกีย่ วกับสัตวพูดได
1.2 นิทานไมรูจบ
1.3 นิทานตลกขบขัน
1.4 นิทานอธิบายเหตุมเี นื้อเรื่องที่อธิบายหรือตอบคําถามของเด็กๆ วา
"ทําไม..." เชน ทําไมกระตายจึงหางสั้น ทําไมน้ําทะเลจึงเค็ม
1.5 เทพนิทาน ตัวละครจะมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยหรือเปนผูวิเศษสามารถ
ทําสิ่งที่มนุษยทั่วไปทําไมได
2. นิทานสอนคติธรรม (Fables) เปนเรื่องสั้นๆ ตัวละครมีทั้งคน และสัตวมี
โครงเรื่องงายๆใชบทเรียนที่สอนใจ เชน นิทานอีสป นิทานประเภทนี้จะรวมนิทานเทียบสุภาษิตและ
นิทานชาดกไวดวย
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3. เทพปกรณัม (Myth) เปนเรื่องที่แสดงใหเห็นถึง เหตุการณ และเรื่องราว
ในบรรพกาลเกี่ยวกับพื้นโลกทองฟา และพฤติกรรมของมนุษยมีเทพเจาเปนผูควบคุมปรากฏการณ
ทางธรรมชาติ
4. มหากาพยและนิทานวีรบุรุษ (Epic and Hero Tales) คลายกับเทพ
ปกรณัมตางกันแตวาตัวละครของนิทานประเภทนีเ้ ปนมนุษย ไมใชเทพเจา มีการกระทําที่กลาหาญ
ฟนฝาอุปสรรคและประสบผลสําเร็จในทีส่ ุด
5. หนังสือภาพที่เปนเรื่องราวอานเลนสมัยใหมสําหรับเด็กที่มีตัวละครเปน
สัตว (Animal Stories)
เกริก ยุนพันธ (2539: 20-22) ไดแบงนิทานตามรูปแบบของนิทานไวดังนี้
1. นิทานเทพหรือเทพนิยาย หรือเรื่องราวปรัมปรา เปนนิทานหรือเทพ
นิยายที่เกินเลยความจริงของมนุษยเปนสวนใหญ เปนเรื่องราวที่เกี่ยวของกับอภินิหาร ตัวเอกหรือ
ตัวละครเดนๆ จะมีอภินิหารหรือเวทยมนต ฉากหรือสถานที่ในเรื่องมักเปนสถานที่พิเศษหรือถูก
กําหนดขึ้นมาเชน สรางสวรรคหรือเมืองบาดาล มีพระเอกเปนเจาชาย มีนางเอกเปนเจาหญิง มี
นางฟา เทวดา เปนตน
2. นิทานประจําถิ่น หรือนิทานพื้นบาน มักเปนนิทานที่ถูกเลาขานตกทอด
กันมา เปนเรื่องราวที่เกี่ยวของกับตํานานพื้นบาน ประวัติความเปนมาของทองถิ่น ภูเขา ทะเล
แมน้ํา เรื่องราวโบราณของวัตถุที่มีเหตุแหงที่มาของการสราง การเกิด เปนตน
3. นิทานคติสอนใจ เปนนิทานที่เลียบเคียงเชิงเปรียบเทียบกับชีวิตและ
ความเปนอยูรวมกันในสังคมมนุษย ใหเกิดผลในการดํารงชีวิตและความเปนอยูที่พิถีพิถัน ละเอียด
รอบคอบและไมประมาทชวยเหลือและเมตตาผูอื่น และอยูรวมกันอยางมีความสุข
4. นิทานวีรบุรุษ เปนนิทานที่กลาวอางถึงบุคคลที่มีความสามารถ องอาจ
กลาหาญนิทานวีรบุรุษมักเปนเรื่องที่ถายทอดเรื่องจริงของบุคคลที่สําคัญๆ ไว แตมักสรางฉากหรือ
สถานการณนาตื่นเตนหรือเกินความจริง
5. นิทานอธิบายเหตุ เปนนิทานที่เปนเรื่องราวของเหตุที่มาของสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใด และอธิบายพรอมตอบคําถามเรื่องราวนั้นๆ ดวย เชน เรื่องกระตายในดวงจันทร ทําไมน้ําทะเลจึง
เค็ม เปนตน
6. เทพปกรณัม เปนนิทานที่เกี่ยวของกับความเชื่อโดยเฉพาะเกี่ยวกับตัว
บุคคลที่มีอภินิหารเหนือความเปนจริง ลึกลับ ไดแก พระอินทร พระพรหม ทศกัณฑ เปนตน
7. นิทานที่มีสัตวเปนตัวเอก และเปรียบเทียบเรื่องราวกับชีวิตมนุษย เปน
เรื่ องราวที่ เ กี่ ย วข องกั บการอยู รว มกันในสังคม สอนจริยธรรมแฝงแง คิดและแนวทางแกไ ขเปน
บางครั้ง หรือบางครั้งสอนแบบทางออม ผูอานหรือผูฟงจะตองพิจารณาเอง มักเปนเรื่องราวบันเทิง
คดีที่สนุกสนาน
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8. นิทานตลกขบขัน เปนเรื่องราวที่ เปรียบเทียบชีวิตความเปนอยูแตมี
มุมมองที่ตลกขบขัน สนุกสนาน ทําใหเกิดความรูสึกเปนสุข เนื้อเรื่องเปนเรื่องราวที่เกี่ยวของกับไหว
พริบเรื่องราวแปลกๆ เรื่องเหลือเชื่อ เรื่องเกินความจริง เปนตน
สรุปไดวา ในการแบงประเภทของนิทานนั้นสามารถแบงไดหลายประเภท โดยใช
หลักเกณฑการแบงที่แตกตางกันตามรูปแบบและเนื้อหาของการเลานิทาน
คุณคาของนิทาน
ฉวีวรรณ กินาวงศ (2536: 125–126) ไดกลาววา นิทานมีอิทธิพลตอเด็กมาใน
ระดับปฐมวัย การที่ผูใหญและครูไดใกลชดิ กับเด็กโดยการเลานิทาน จะเปนเครื่องชวยใหเขาใจเด็ก
ยิ่งขึ้นการเลานิทานมีคุณคาดังนี้
1. ชวยชดเชยประสบการณแกเด็กใหเทากับเด็กในเมือง
2. ชวยเสริมสรางพัฒนาการทางภาษา ความคิดและจินตนาการใหกับเด็ก
3. ชวยฝกใหเด็กเปนนักฟงที่ดี เขาใจวิธกี ารปฏิบตั ิตวั ขณะฟงนิทาน และ
สามารถเก็บใจความเรื่องราวที่ฟงคนอื่นเลาไดตามสมควรแกวัย
4. ชวยใหเด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินมีความรูส ึกอบอุน และใกลชิด
กับผูเลา
5. ชวยปลูกฝงความรูสึกชอบฟงนิทานและความรูสึกชืน่ ชอบในหนังสือ
นิทานกอนที่จะอานไดอยางเขาใจ
6. ปลูกฝงใหเด็กเปนคนใจกวางยอมรับความจริงในชีวิตประจําวัน
7. ชวยใหครูและผูใหญ ทราบถึงความรูสกึ ที่อยูในตัวของเด็กจากการ
สนทนาซักถามในขณะฟงนิทาน
สมศักดิ์ ปริปุรณะ (2542: 59–62) กลาววา การเลานิทานเปนวิธีการใหความรู
วิธีการหนึ่งที่ทําใหเด็กสนใจในการเรียนรู สามารถจดจํา กลาแสดงออก และมีแรงจูงใจที่จะเปดรับ
พฤติกรรมที่พึงปรารถนา นอกนั้นยังชวยตอบสนองความตองการของเด็ก เชน ความอยากรูอยาก
เห็น ความสัมฤทธิ์ผลความตองการเปนที่ยอมรับ เนื้อหาของนิทานที่มีวามสัมพันธกับความตองการ
ดั ง กล า ว จะช ว ยให เ ด็ ก สมความปรารถนาและมี ค วามสุ ข กระตื อ รื อ ร น ที่ จ ะเรี ย นรู นิ ท านมี
ความสําคัญและเปนประโยชนตอเด็ก ดังนี้
1. เปนเครื่องมือในการสอนที่มีประสิทธิภาพในการชักจูงผูเรียนใหคลอย
ตาม เปนตัวกระตุนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในตัวผูเรียน เปนตัวกระตุนความคิดสรางสรรค และการ
แสดงออก อันเปนที่พึงประสงคของสังคม ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และบุคลิกภาพของ
ผูเรียน
2. เปนเครื่องกระตุนและโนมนาวใหเด็กเปดใจที่จะยอมรับพฤติกรรมดาน
ตางๆ และตอบสนองความตองการของธรรมชาติของเด็กดวย

108
3. เป น ตั ว แบบในการหล อ หลอมพฤติ ก รรมและบุ ค ลิ ก ภาพของเด็ ก
นอกจากนี้ แล ว นิทานมีป ระโยชน แ ละคุณคาตอเด็กปฐมวัย เปน อยางมาก นิ ทานชว ยสร างเสริ ม
พัฒนาการของเด็กทั้งรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาใหเหมาะสมกับการพัฒนาการตามวัย
และยังชวยปรุงแตงบุคลิกภาพ แกไขพฤติกรรมของเด็กใหเปนไปตามตัวแบบของตัวละครในนิทาน
ที่เด็กชื่นชอบ รวมทั้งยังเปดโลกจินตนาการใหกวางไกลและยังมีสัมพันธภาพอันดีแกบุคคลรอบขาง
และการแสดงออกอั น เป น ที่ พึ ง ประสงค ข องสั ง คม ซึ่ ง มี ผ ลต อ การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมและ
บุคลิกภาพของผูเรียน
การเรียนการสอนจะประสบผลดีไดนั้น ยอมมาจากความสนใจความตองการของตัว
ผูเรียนเองเมื่อใดที่ผูเรียนมีความสนใจตองการอยากจะเรียน หรืออยากรูแลว ประสบการณที่ผูสอน
จัดใหเด็กจะรับรูไดดีนิทานเปนสิ่งที่เด็กตองการและสนใจอยากรู เพราะเด็กมักจะรบเราใหผูสอนเลา
นิทานใหฟงเสมอ นิทานจึงมีคุณคาตอการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยมาก คือ
1. ชวยลดความตึงเครียดหลังจากที่ครูสังเกตเห็นวานักเรียนเกิดความเบื่อ
หนายจากการเรียน หรือทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหนักเรียนพักผอน
2. ใชนิทานเพื่อนําเขาสูบทเรียน
3. นิทานชวยเปลี่ยนทัศนคติที่ไมดีหรือผิดบางประการของเด็ก เกี่ยวกับความ
เชื่อ ความกลัว
4. ใชนิทานสอนจริยธรรมแกเด็ก เชน ความซื่อสัตย ความเอื้อเฟอ
5. ใชนิทานสอนเรียงความ เชน ใหนักเรียนเขียนบรรยายลักษณะตัวละคร
6. ใชนิทานสอนและฝกทักษะทางภาษา คือ ฝกการฟง พูด อาน และเขียน ฝก
ใหนักเรียนฟงเปนผูมีมารยาทในการฟง
7. ใชนิทานสงเสริมการอาน
8. ใชนิทานเพื่อสรางความสัมพันธอยางใกลชิดกับเด็ก ซึ่งจะสงผลไปถึงการ
ปกครองเด็ก (ศ. ศุภนิมิตร. 2522: 28-32)
สมศักดิ์ ปริปุรณะ (2542: 59-62) กลาววา การเลานิทานเปนวิธีการใหความรูวิธี
หนึ่ ง ที่ ทํ า ให เ ด็ ก สนใจในการเรี ย นรู สามารถจดจํ า กล า แสดงออก และมี แ รงจู ง ใจที่ จ ะเป ด รั บ
พฤติกรรมที่พึงปรารถนานอกจากนั้นยังชวยตอบสนองความตองการของเด็ก เชน ความอยากรู
อยากเห็น ความสัมฤทธิ์ผล ความตองการเปนที่ยอมรับ เนื้อหาของนิทานที่มีความสัมพันธกับความ
ตองการดังกลาวจะชวยใหเด็กสมความปรารถนาและมีความสุข กระตือรือรนที่จะเรียนรู นิทานมี
ความสําคัญและประโยชนตอเด็กดังนี้
1. เปนเครื่องมือในการสอนที่มีประสิทธิภาพในการชักจูงผูเรียนใหคลอยตาม
เปนตัวกระตุนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในตัวผูเรียน เปนตัวกระตุนความคิดสรางสรรค และการแสดงออก
อันเปนที่พึงประสงคของสังคมซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและบุคลิกภาพของผูเรียน
2. เป น เครื่ องกระตุน และโนมนา วใหเ ด็ก เปดใจที่ จะยอมรับ พฤติกรรมด า น
ตางๆ และตอบสนองความตองการทางธรรมชาติของเด็กดวย
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3. เปนตัวแบบในการหลอหลอมพฤติกรรมและบุคลิกภาพของเด็กนอกจากนี้
แลวนิทานมีประโยชนและคุณคาตอเด็กปฐมวัยเปนอยางมาก นิทานชวยสรางเสริมพัฒนาการของ
เด็กทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาใหเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย และยังชวยปรุง
แตงบุคลิกภาพ แกไขพฤติกรรมของเด็กใหเปนไปตามตัวแบบของตัวละครในนิทานที่เด็กชื่นชอบ
รวมทั้ ง ยั ง เป ด โลกจิ น ตนาการให ก ว า งไกลและมี สั ม พั น ธภาพอั น ดี กั บ บุ ค คลรอบข า ง เป น
เครื่องกระตุนนําใหเด็กยอมรับพฤติกรรมตางๆ และเปนตัวแบบในการหลอหลอมพฤติกรรมและ
บุคลิกภาพของเด็ก
สรุ ป ได ว า นิ ท านมี คุ ณ ค า ต อ เด็ ก ปฐมวั ย เป น อย า งมาก นิ ท านช ว ยสร า งเสริ ม
พัฒนาการทางภาษา ความคิ ดและจิ นตนาการ ฝกใหเ ด็ กมีความกล าที่จะแสดงออก เกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน มีสมาธิเปนผูรูจักมีสัมพันธอันดีกับบุคคลรอบขางเปนตัวกระตุนใหเด็กมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคของสังคม มีพฤติกรรมและเปนที่ยอมรับอันจะนํามาซึ่งความสุขในการ
ดําเนินชีวิต
รูปแบบการเลานิทาน
ฉวีวรรณ กินาวงศ (2536: 131-132) ไดเสนอแนะถึงรูปแบบของการเลานิทาน
ดังนี้
1. การอานจากหนังสือนิทาน
2. การใสหนากาก หรือแสดงตัวละครในเรือ่ งโดยคาดไวบนศีรษะคนเดียว
อาจแสดงไดหลายๆ บท โดยเปลี่ยนหนากาก และเปลีย่ นเสียงไปตามตัวละครนัน้ ๆ
3. การเลาโดยใชเสียงประกอบ ผูเลาจะใชเสียงเพลง หรือเสียงดนตรี
ประกอบจะชวยใหเรื่องสนุกสนานหรือนาตื่นเตนขึ้น
4. การเลาโดยใชนิทานที่ครูอาจจะสรางขึ้นมา
5. การเลาโดยการฉายสไลดประกอบ
6. การเลานิทานโดยการเลนนิ้วมือ ใชสําหรับนิทานเรือ่ งสั้นๆ หรือกลอน
สั้นๆ โดยเด็กไดมีโอกาสรวมกิจกรรม
7. การเลานิทานประเภทหุน ตางๆ เชน หุนมือ หุนเชิด หุนชัก ฯลฯ
เกริก ยุนพันธ (2539: 37) ไดเสนอรูปแบบของการเลานิทาน ไวดังนี้
1. การเลานิทานแบบปากเปลา
2. การเลานิทานแบบวาดไปเลาไป
3. การเลานิทานใชสื่อหรืออุปกรณประกอบ
รูปแบบการเลานิทานแตละแบบมีความจําเพาะของประสิทธิภาพการเลา ผูเลา
สามารถใชตามความเหมาะสม (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2541: 12–14) กลาวคือ
1. การเลานิทานปากเปลาเปนการเลาที่อาศัยคําพูด และน้ําเสียงไมใชสื่อ
ประกอบการเลา น้ําเสียงและจังหวะการพูดที่สูงต่ําเราใจผูฟงตามเนื้อเรื่อง ซึ่งตองใชศิลปะการพูด
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การเลาตามรูปแบบนี้ อาจใชกับการเลาที่ตองการจูงใจใหเด็กทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งอยางมี
สมาธิ การเลานิทานปากเปลาอาจใหเด็กเลาเอง ผูใหญเลาบางหรือชวยกันเลา การเลานิทานปาก
เปลา ไมควรเลาเกิน 15 นาที
2. การเลานิทานประกอบทาทาง เปนการเลานิทานที่มีชีวิตชีวามากกวา
การเลาดวยปากเปลา เด็กสามารถติดตามเรื่องไดและเกิดจินตนาการเปนรูปธรรมมากขึ้น ทาทางที่
ใชประกอบการเลานิทานอาจเปนทาทางของผูเลา ทาทางแสดงรวมของเด็ก ไดแกการทําหนาตาการ
แสดงทาทางกาย หรือการเลา นิ้วมือประกอบการเลา
3. การเลานิทานประกอบภาพ มีหลายชนิดดวยกัน อาทิ ภาพถาย ภาพ
โปสเตอรภาพจากหนังสือ ภาพวาด ภาพสไลด ภาพเคลื่อนไหว หรือภาพฉาย เปนสิ่งจูงใจและสราง
จินตนาการใหเด็กมากโดยเฉพาะภาพการตูนที่เคลื่อนไหวไปมา เด็กจะสนุกมากขึ้น
4. การเล า นิ ท านประกอบเสี ย ง ได แ ก เสี ย งเพลง เสี ย งดนตรี แถบ
บันทึกเสียงตางๆเพื่อสรางบรรยากาศ ความตื่นเตน อยากติดตาม นอกจากนี้อาจใชเสียงมาประกอบ
การเลาได
5. การเลานิทานประกอบอุปกรณ หรือสิ่งประดิษฐที่มีอยูหรือผูเลาจัดทํา
ขึ้น เชนหนากาก ตัวแสดงในนิทาน หุนมือ หุนชัก หุนเชิด ตุกตา เปนตน อุปกรณสามารถทําใหเด็ก
สนุกและตื่นตาไปกับนิทานที่เลาไดเปนอยางดี
สรุปไดวารูปแบบการเลานิทานที่หลากหลายรูปแบบ มีทั้งการเลาดวยปากเปลา
ประกอบทาทาง ประกอบภาพวาดตางๆ ประกอบเสียงการเลาโดยใชเปนสื่อประกอบ เพื่อสงเสริม
และกระตุนความสนใจของเด็ก
การเลือกนิทานสําหรับเด็ก
เกริก ยุนพันธ (2539: 57–59) ไดกลาวถึงการเลือกนิทานที่จะเลาใหเด็กปฐมวัย
ฟงนั้นผูเลานิทานจําเปนที่จะตองมีความรูความเขาใจประสบการณและความสามารถที่จะแยกแยะ
เลือกนิทานใหเหมาะสมกับความสนใจและความตองการของเด็ก เด็กวัยระหวาง 4–6 ป จะใหความ
สนใจกับตัวเองนอยลงหันมาสนใจสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวมากขึ้น แตความสนใจของเด็กวัยนี้ยังเปน
ระยะสั้นเทานั้น คํากลอนที่มีความคลองจอง เชน เพลงกลอมเด็ก คําทายที่ประลองปญญานิทานที่
เปนคําประพันธสัมผัสคลองของเด็กๆ จะชอบมาก เชนหนูมีกับหนูมา หนูมากับหนูมี หนูมี มีตุกตา
หมาหนูมามีตุกตาหมี เปนตน นอกจากนี้เด็กในวัยนี้ยังชอบนิทานที่มีตัวเดินเรื่องหรือตัวเอกเปน
สัตวพูดได เชน หมาปาพูดไดคุยกับหนูนอยหมวกแดง เปนตน นิทานที่เหมาะสมและควรเลาใหเด็ก
ฟงนั้นควรเปนนิทานที่เปยมดวยคุณคาทางเนื้อหา ไดอรรถรส รูปแบบการใชถอยคํา สํานานภาษา
ความคิดสรางสรรค สงเสริมสุขภาพ ยกระดับสติปญ
 ญาและจิตใจในทางที่ดี นิทานที่เลาใหเด็กฟง
นอกจากปจจัยขางตนแลวผูเลามีสวนอยางมากในการนําเสนอใหนิทานเรื่องนั้นมีความสนุกสนาน
เหมาะสมกับวัยของเด็ก มีแงมุม มีชั้นเชิง และเห็นรายละเอียดที่จะเลาใหเด็กฟง ไมวาจะเปนการเลา
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นิทานปากเปลา นิทานวาดไปเลาไป และลีลาการเลานิทานจะตองสงผลใหผูฟงหรือเด็กๆ เห็น
ภาพพจนและเกิดความสนุกสนานประทับใจ
สําหรับนิทานที่ไมเหมาะสมที่จะนํามาเลาใหเด็กฟงหรือเปนนิทานทีเ่ ด็กอานเอง
ไดแก
1. เปนนิทานที่มีคําสั่งสอนมากเกินไป
2. เปนนิทานที่มีคําและประโยคไมเหมาะสมกับเด็ก
3. เปนนิทานที่มีเรื่องยืดยาวและรายละเอียดมากมาย
4. เปนนิทานที่มีเรื่องราวทีท่ ารุณโหดราย ซึ่งอาจเปนตัวอยางทีผ่ ิดๆ
5. เปนนิทานที่สงเสริมคานิยมตาง ๆ
6. เปนนิทานที่ผิดตอศีลธรรมของคนที่อยูรวมกันในสังคม
7. เปนนิทานที่ไมสงเสริมความคิดสรางสรรค
สัณหพัฒน อรุณธารี (2542: 23) เรื่องและนิทานตอไปนี้ไมควรนํามาเลาใหเด็กฟง
1. เปนเรื่องทีห่ วาดเสียว นากลัวอยางไมมีเหตุผล เชน เรื่องเกี่ยวกับภูตผี
ปศาจ
2. เรื่องเกี่ยวกับความรักใคร การหนีตามกันของหนุมสาว
3. เรื่องเกี่ยวกับการพลัดพรากจากพอแม และการถูกทอดทิ้ง
4. เปนเรื่องเกี่ยวกับความทารุณโหดราย มีการลงโทษอยางรุนแรงเกินไป
ควรมีการใหอภัยซึ่งกันและกัน
5. เรื่องที่ผูเลาไมถนัดที่จะเลาใหมีเจตคติที่ไมดีได
6. เรื่องที่สอดแทรกศีลธรรมมากเกินไปบอยเกินไปจนเด็กเบื่อ ดังนั้นการ
เลือกนิทานใหเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยนั้นการเลือกควรคํานึงถึงวัยของเด็กเปนสําคัญ ตลอดจนเนื้อ
เรื่อง
สรุ ป ได ว า การเลื อ กเรื่ อ งผู เ ล า นิ ท านจะต อ งเป น ผู ใ ช ค วามรู ค วามสามารถและ
ประสบการณในการพิจารณาเรื่องใหเหมาะสมกับเด็ก และนําเรื่องที่เลือกสรรแลว มาปรุงแตงดวย
เทคนิคกระบวนการ และสรางสรรคใหเรื่องนิทานที่เลือกนั้นมีเสน หนาสนใจ เราความสนใจและ
เหมาะสมสําหรับเด็กตามแตละโอกาส
วิธีการเลานิทานและเทคนิคในการเลานิทาน
เกริก ยุนพันธ (2539: 68) การเลานิทาน ผูเลานิทานจําเปนอยางยิ่งจะตอง
คํานึงถึงสิ่งดังตอไปนี้
1. การเลือกเรือ่ งที่จะใชเลา
2. การดัดแปลงเนื้อเรื่องใหเหมาะสมกับกลุมผูฟง
3. เตรียมตัวและจัดเตรียมสือ่ การเลานิทานของผูเลา
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4. การลงมือเลานิทาน ผูเลาจะตองเลาใหราบรื่นโดยตลอด ดวยรูปแบบและ
เทคนิคเฉพาะของผูเลาเอง
5. สถานที่และเวลาทีใ่ ชเลานิทาน ผูเลาจะตองพิจารณาเพื่อความเหมาะสม
6. การติดตามผลการเลานิทาน ผูเลาจะตองสังเกตความพึงพอใจของผูฟง
ดวยวาผูฟงใหความสนใจมากนอยเพียงใด
สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 78-79) ไดเสนอวิธีการ
เลานิทานที่ครู ควรทราบดังนี้คือ
1. เนื้อเรื่องตองเหมาะสมกับวัยใชเรื่องที่มีความดีชนะความชั่วเสมอไป
และผูเลาตองจําเนื้อเรื่องไดดีทุกตอน
2. เสียง ผูเลาจะตองใหเด็กทั้งหมดไดยินเสียงผูเลาอยางชัดเจน ระดับ
เสียงและจังหวะพูดถูกตองเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง ใสความรูสึกลงไปในน้ําเสียง ถาผูเลาสามารถทํา
เสียงสูงต่ํา ที่เปนเสียงเด็ก เสียงคนแก หรือทําเสียงตามลักษณะของตัวละครได เด็กจะยิ่งสนใจมาก
ยิ่งขึ้น
3. ท าทาง ถ ามีภ าพประกอบผู เ ลาไมต องใชทาทางมาก แต เ นนที่ภ าพ
หากไมมีภาพประกอบก็ควรใชทาทางประกอบบางตามโอกาส แตอยาใชมากเกินไป พึงระวังให
เปนไปตามธรรมชาติ
4. จังหวะ จังหวะในการพูดเปนสิ่งหนึ่งที่จะชวยใหนิทานนาสนใจ
5. อารมณ ในขณะที่เลาควรเลาใหเด็กเห็นถึงความรูสึก และอารมณของผู
เลา เชนอารมณรื่นเริง ความรูสึกตื่นเตน หรืออารมณเศรา ฯลฯ
6. ขอตกลงกอนฟงนิทานควรมีขอตกลงกันวาผูฟงจะตองไมพูดแซงใน
ขณะที่ฟงนิทาน
7. เวลาในการเลา เด็กอายุ 4-5 ขวบ หรือ 5-6 ขวบ ใชเวลาประมาณ 1015 นาที
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2541: 16-17) กลาวถึงการเลานิทานมีขั้นตอนการ
ดําเนินการเปนลําดับแตละขั้นตอนของการเลา ตองมีการจัดเตรียมใหเหมาะสม จึงจะทําใหการเลา
นิทานมีความหมายประทับใจผูฟงแมวานิทานจะเปนสิ่งที่เด็กชอบ และพรอมที่จะฟงอยูเสมอก็ตาม
นิ ท านทุ ก เรื่ อ งกั บ การเล า ทุ ก ครั้ ง ไม ส ามารถตรึ ง ใจให เ ด็ ก อยู กั บ ที่ ไ ด ตั้ ง แต ต น จนจบ เว น แต
กระบวนการเลานั้นจะมีขั้นตอนการเตรียมการที่นอกจาก จะทําใหนิทานดําเนินไปสูจุดประสงคของผู
เลาที่ตองการแลวตองทําใหเด็กเพลิดเพลินกับการเลานิทานดวย ในการเตรียมการเพื่อการเลานิทาน
ที่ครูเปนผูเลาครูควรจัดเตรียมเนื้อหานิทานกอน ถาเปนนิทานที่มาจากหนังสือนิทาน ครูควรตอง
อานใหเขาใจจําเนื้อเรื่องใหได เมื่อนําไปเลาประกอบภาพ ในหนังสือจะไดพูดความตอเนื่องเปน
เรื่องราว มีหยุดพักถามตอบจะทําใหเขาใจงายไมลืม
การเตรียมเด็กสําหรับฟงนิทาน ที่นั่งของเด็กครูตองใกลชิดกัน ครูอาจนั่งสูงกวา
เด็กเล็กนอยเพื่อใหสามารถแสดงภาพในหนังสือ หรือภาพอื่นๆบนตักในระดับสายตาเด็ก ขณะเลา
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ควรจัดเด็กเปนกลุมเล็กๆ ถาเปนกลุมใหญใหนั่งลอมวงครู แลวครูเริ่มกิจกรรมเตรียมตัวเด็กดวยการ
ใหเด็กรองเพลง ดูภาพ หรือกลาวคําจูงใจ เพื่อใหเด็กมีอารมณพรอมที่จะฟง เมื่อพรอมแลวจึงเริ่มตน
ดวยการเลานิทาน หากมีจุดประสงคของการฟงตองบอกเด็กดวย
การดําเนินเรื่อง อาจเปนการนําเสนอดวยภาษาพูดอยางเดียว หรือใชภาษา
ทาทางหรือใชสื่อประกอบตางๆ ทั้งแถบบันทึกเสียงและภาพประกอบ ผูเลาตองใชภาษาที่เด็กเขาใจ
งาย ถูกหลักไวยากรณ บทสนทนาอาจใชภาษาถิ่นหรือใชคําคุนเคยที่เด็กเคยชิน จะชวยใหการเลา
นิทานมีประสิทธิภาพและมีความหมายตรงกับจุดประสงคของผูเลามากขึ้น
การสรุปเรื่อง ขั้นตอนสุดทายของการเลานิทานทุกครั้ง ควรมีการสรุปเรื่องดวย
คําถามเกี่ยวกับประเด็นสาระสําคัญของเรื่อง ลักษณะของตัวแสดงในเรื่อง ความรูและคําสั่งสอนที่ได
จากเรื่อง เพื่อใหเด็กไดคิดทบทวน และเก็บขอความรูจากนิทาน เปนการย้ําเตือนทําใหเด็กจดจํา
เรื่องราวไดดี
งานวิจัยที่เกีย่ วของกับกิจกรรมการเลานิทาน
ดิกสัน จอหนสัน และซอลซ (Dixon, Johnson; & Salts. 1977: 367-379) ได
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมใหกับเด็กอนุบาล อายุ 3 - 4 ป ที่โรงเรียนในเมืองดีทรอยด เด็ก
ในกลุมตัวอยางทั้งหมด 146 คน แบงออกเปน 4 กลุม กลุมแรก เลานิทานใหฟง แลวใหเด็กแสดง
บทบาทประกอบตามเรื่อง กลุมที่สอง เลานิทานใหฟงพรอมพาไปดูของจริงนอกสถานที่ เชน ไปซื้อ
ของ ไปสวนสัตว กลุมที่สามสนทนากับเด็กเกี่ยวกับเรื่องที่เลาใหฟง กลุมที่สี่ เปนกลุมควบคุม ผล
การทดลองปรากฏวาถาเด็กไดแสดงบทบาทเลียนแบบตัวละครในเรื่องไปดวยจะพัฒนาจิตลักษณะ
ตางๆ ไดดีที่สุดแสดงวาเมื่อเด็กฟงนิทานแลวเด็กยอมมีความตองการที่จะเลียนแบบตัวละครที่ตัว
ชอบหรือตัวละครที่ไดรับความสําเร็จจากพฤติกรรมนั้นๆ นอกจากนี้ยังพบวา เนื้อหานิทานถาเปน
เรื่องไกลความจริง เชน เทพนิยาย จะใหผลดีตอจิตลักษณะของเด็กดีกวานิทานที่มีเนื้อหาใกลชีวิต
เด็กจริงๆ
คลอร และเบรย (เนื้อนอง สนับบุญ. 2541: 47; อางอิงจาก Clore; & Bray. 1978:
156) ไดศึกษาผลของการใชนิทานที่สงผลตอพฤติกรรมและทัศนคติของเด็กโดยใชหุนจําลองและ
การแสดงบทบาทสมมติกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชายจํานวน 62 คน จากโรงเรียนประถมศึกษา 2
แหง โดยใหนักเรียนแสดงอุปนิสัย ทาทางใหเหมือนกับตัวละครในนิท านนั้นเมื่อเรียนจบแลววั ด
ทัศนคติทันทีพบวาเด็กชายเหลานี้มีทัศนคติที่ดีตอสัตวเลี้ยง และหลังจากนั้นอีก 6 สัปดาหทําการวัด
อีกครั้งผลปรากฏวา การวัดทัศนคติของเด็กชายทั้งสองโรงเรียนมีความมั่นคง เด็กชายที่เคยลาสัตว
เลิกฆาสัตวโดยแนนอน ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงวา นิทานมีผลโดยตรงตอพฤติกรรมและทัศนคติ
มั่นคงของเด็ก
วารี นิยมธรรม (2535: 46-59) ไดศึกษาผลการใชเทคนิคแมแบบจากนิทาน
ชาดกเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ในนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2535 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 90 คน โดยกลุมทดลองที่ 1 ไดรับ
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แมแบบจากนิทานชาดก กลุมทดลองที่ 2 ไดรับการสอนโดยแผนการสอนของกองวิชาการ สวนกลุม
ควบคุมไมไดรับการสอน พบวา กลุมที่สอนโดยใชแมแบบนิทานชาดก มีพัฒนาการเชิงจริยธรรม
ดานความเมตตากรุณามากกวากอนการทดลองอยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมากกวา
กลุ ม ควบคุ ม และกลุ ม ที่ ส อนตามแผนการสอนของกรมวิ ช าการ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยมี
พัฒนาการทางดานความเมตตากรุณามากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
สวนกลุมที่สอนโดยใชแมแบบนิทานชาดก มีพัฒนาการเชิงจริยธรรมดานความเมตตากรุณามากกวา
กลุมที่สอนโดยใชนิทานชาดกมีคะแนนเฉลี่ย 10.23 และกลุมที่สอนตามแผนการสอนของกอง
วิชาการกระทรวงศึกษาธิการมีคาคะแนนเฉลี่ย 9.2 และกลุมควบคุมมีคะแนนเฉลี่ย 7.2
ขวัญนุช บุญยูฮง (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร
ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานคณิต กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชาย-หญิง อายุ
4-5 ป กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2545 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมา
ราม จังหวัดระยอง จํานวน 15 คนผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลา
นิทานคณิตมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรในทุกทักษะสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และเมื่อจําแนกรายดานแลว พบวา ในดานการนับ การรูคาตัวเลข การจับคู การเปรียบเทียบ การ
เรียงลําดับสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในดานการจัดประเภท สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ .05
นฤมล จิ๋วแพ (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการเลานิทานประกอบภาพที่มี
ตอพฤติกรรมความเอื้อเฟอของเด็กปฐมวัย กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนชาย –
หญิง ที่มีอายุ 5-6 ป จํานวน 15 คน ที่กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2548 โรงเรียนสวัสดีวิทยา สํานักงานเขตวัฒนาสังกัดกรุงเทพมหานคร ดวยการสุมอยางงาย เด็ก
ปฐมวัยกลุมตัวอยางไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณเลานิทานประกอบภาพ เปนเวลา 8
สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 30 นาที รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 24 ครั้ง เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือ
แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ การเลานิทานประกอบภาพ และแบบทดสอบพฤติกรรม
ความเอื้อเฟอ ผลการศึกษาพบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณเลานิทาน
ประกอบภาพกอนมีพฤติกรรมความเอื้อเฟอสูงขึ้นกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ศศิพรรณ สําแดงเดช (2553: บทคัดยอ) ศึกษาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทาน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชาย หญิง อายุ 5 – 6 ป จํานวน 15 คนที่ กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2552 โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) สํานักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานครซึ่งไดมา จาก
การเลือกแบบหลายขั้นตอน เปนระยะเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 30 นาที เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แผนการจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทาน 24 แผน และแบบทดสอบ
ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรที่มีคาความเชื่อมั่น 0.66 การดําเนินการทดลองไดแกแบบแผนการ
ทดลอง One – Group Pretest-Posttest Design และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ t – test for
Dependent Samples ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟง
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นิทาน มีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อจําแนก
เปนรายดานแลว พบวา ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ดานการสังเกต การจําแนก การสื่อสาร ทุก
ดานสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01
จากเอกสารงานวิ จั ย ทั้ง ในประเทศและต า งประเทศ สรุ ป ได ว า นิ ท านเป น สื่ อ
ประกอบการเรี ยนการสอนที่ มีคุณคา และมี ความสําคั ญต อเด็ กอยางยิ่งโดยเฉพาะเด็ก ในระดับ
ปฐมวัย เพราะนิทานชวยใหเด็กมีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลิน เพิ่มทักษะในการฟง เสริมสราง
จินตนาการ จึงเปนวิธีการที่เหมาะสมในการเสริมสรางพัฒนาการดานตางๆ ทั้งดานรางกาย อารมณ
สังคม และสติปญญา นอกจากนี้นิทานยังมีสวนสําคัญในการชวยสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็ก
ปฐมวัยไดเปนอยางดี
2.3.3.4 กิจกรรมเกมการศึกษา
ความหมายของเกมการศึกษา
โคลัมบัส (เยาวพา เดชะคุปต. 2542: 51; อางอิงจาก Kollumbus. 1979:
141–149)ไดใหความหมายของเกมการศึกษา (Didactic Game) คือ เกมที่พัฒนาการคิดของเด็กซึ่ง
จะ ตองคิดและหาเหตุผล ครูสามารถบอกไดวา เด็กมีความเขาใจในความคิดรวบยอดเรื่องนั้นๆ
อยางไร
กรมวิชาการ (2540: 44) กลาววา เกมการศึกษาเปนเกมที่ชวยพัฒนา
สติปญญามีกฎเกณฑกติกางายๆ เด็กสามารถเลนคนเดียวหรือเลนเปนกลุมได
บูรชัย สิริมหาสาคร (2545: 79) กลาววา เกมการศึกษา เปนเกมการเลนที่
ชวยพัฒนาสติปญญา มีกฎเกณฑกติกางายๆ เด็กสามารถเลนคนเดียวหรือเลนเปนกลุมได ชวยให
เด็กรูจักสังเกตคิดหาเหตุผล และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสี รูปราง จํานวน ประเภท และ
ความสัมพันธเกี่ยวกับพื้นที่ ระยะ เกมการศึกษาที่เหมาะสมสําหรับเด็กวัย 3-6 ป เชน เกมจับคู แยก
ประเภท จัดหมวดหมูเรียงลําดับ โดมิโน ลอตโต ภาพตัดตอ และตอตามแบบ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2546: 58) กลาวไววา เกม
การศึกษาเปนเกมที่ชวยพัฒนาสติปญญา มีกฎเกณฑกติกางายๆ เด็กสามารถเลนคนเดียวหรือเลน
เปนกลุมได ชวยใหเด็กรูจักสังเกต คิดหาเหตุผลและเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสี รูปราง จํา นวน
ประเภท และความสัมพันธเกี่ยวกับพื้นที่ ระยะ เกมการศึกษาที่เหมาะสมสําหรับเด็กวัย 3-5 ป เชน
เกมจับคู แยกประเภท จัดหมวดหมู เรียงลําดับ โดมิโนลอตโต ภาพตัดตอ ตอตามแบบ ฯลฯ
สรุปไดวา เกมการศึกษา เปนเกมที่ชวยพัฒนาสติปญญาของเด็กผานการเลน ชวย
ใหเด็กไดรูจักสังเกต คิดหาเหตุผล เกิดทักษะการแกปญหา และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับองค
ความรูของแตละเกมที่เด็กไดเลน โดยเกมการศึกษามีทั้งเกมที่เลนคนเดียวหรือเลนเปนกลุมก็ได
เชน เกมจับคู แยกประเภท จัดหมวดหมู เรียงลําดับ โดมิโนลอตโต ภาพตัดตอ ตอตามแบบ เปนตน
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ประเภทของเกมการศึกษา
ไดมีนักการศึกษาหลายทานไดแบงเกมการศึกษาออกเปนชนิดตางๆ ดังนี้
โคลัมบัส (เยาวพา เดชะคุปต. 2542: 51 - 56; อางอิงจาก Kolambus. 1979:
141 -149) ไดแบงเกมการศึกษาออกเปน
1. เกมการแยกประเภท (Classification) เกมฝกแยกประเภทจะหมายถึง
การแยกกลุมจัดกลุม จับคู ซึ่งสามารถฝกทักษะเด็กไดหลายอยาง โดยแยกเปนของที่เหมือนกันและ
ตางกัน ของที่มีลักษณะกลม สี่เหลี่ยม หรือแยกตามสี รูปทรง ขนาด ซึ่งแบงออกเปน
1.1 เกมลอตโต (Lotto) เปนเกมที่เลนอยางงาย โดยเด็กจะมีรูปภาพ
เล็กๆ อยูชุดหนึ่งซึ่งจะนํามาจับคูกับรูปในกระดาษโดยรูปที่เด็กเลือกออกมา เขาจะตองหารูปที่
เหมือนกันวางลงใหไดถารูปนั้นไมมีคู เขาก็จะวางบัตรลงแลวหาภาพใหม
1.2 เกมโดมิโน (Domino) เปนเกมที่ในแตละดานจะมีภาพ จํานวน
ตัวเลข จุด ใหเด็กเลือกภาพที่มีสี รูป หรือขนาดตอในแตละดานไปเรื่อยๆ
1.3 เกมตารางสัมพันธ (Metrix)
เกมนี้จะประกอบดวยตารางซึ่ง
แบงเปนชองมีขนาดเทากัน 16 ชอง และมีบัตรเล็กๆ ขนาดเทากับตารางแตละชองโดยการเลนอาจะ
จับคูภาพที่อยูขางบนกับภาพที่เด็กวางลงใหตรงกันหรืออาจจะจับคูภาพที่มีสวนประกอบของภาพที่
อยูขางบนกับภาพที่อยูดานขางก็ได เชน ครูอาจจะวางบัตรภาพวงกลมไวดานขาง วางบัตรสีแดงไว
ขางบน แลวใหเด็กหาบัตรภาพที่มีสีแดงและเปนรูปวงกลมมาวางใหตรงกัน
2. เกมฝกทําตามแบบ (Petterning) ในเกมชนิดนี้เด็กจะตองสรางหรือวาด
หรือลากตามแบบตามลําดับ ซึ่งเด็กจะใชลูกปด หรือบล็อกที่มีสีหรือขนาดตางๆ กับบัตร หรือแมแต
แปรงสีฟนก็ไดมาวางไวตามลําดับ ตัวอยางเชน ถาตัวอยางมี 3 สี เชน ดํา ขาว แดง เด็กก็จะจัด
สิ่งของตามลําดับเรื่อยไป ซึ่งเด็กจะตองตัดสินใจวาจะเลือกอะไรกอนหลัง เพื่อทําตามแบบ
3. เกมฝกลําดับหรืออนุกรม (Sequence, Seriation) ในเกมนี้จะฝก
ความจําของเด็กโดยครูจะเลาเหตุการณหรือลําดับเรื่องราวหรือนิทาน แลวใหเด็กวางสิ่งตางๆ หรือ
ภาพตามลําดับในเรื่อง
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 145 – 153) ได
จําแนกประเภทของเกมเปนชนิดตาง ๆ ดังนี้
1. เกมจับคู เกมชนิดนี้เปนเกมฝกการสังเกต การเปรียบเทียบ การคิดหา
เหตุผลเกมจับคู เปนการจัดของเปนคู ๆ ชุดละตั้งแต 5 คูขึ้นไป อาจจะเปนการจับคูภาพหรือวัสดุ
อุปกรณตาง ๆ ก็ได เกมประเภทนี้สามารถจัดไดหลายชนิดไดแก
1.1 การจับคูส ิ่งที่เหมือนกัน
1.1.1 จับคูภาพหรือสิ่งของที่เหมือนกันทุกประการ
1.1.2 จับคูภาพกับเงาของสิ่งเดียวกัน
1.1.3 จับคูภาพกับโครงรางของสิ่งเดียวกัน
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1.1.4 จับคูภาพที่ซอนอยูในบัตรหลัก
1.2 การจับคูสงิ่ ที่เปนประเภทเดียวกัน เชน ไมขีด–ไฟแช็ค, เทียน–ไฟฟา
1.3 การจับคูส ิ่งที่มีความสัมพันธกัน เชน สิ่งที่ใชคูกัน สัตวแม–ลูก สัตว
กับอาหาร
1.4 การจับคูส ิ่งที่มีความสําคัญแบบตรงกันขาม คนอวน–คนผอม
1.5 การจับคูภ าพสวนเต็มกับสวนยอย
1.6 การจับคูภ าพเต็มกับภาพชิ้นสวนที่หายไป
1.7 การจับคูภ าพที่ซอนกัน
1.8 การจับคูภ าพที่เปนสวนตัดกับภาพใหญ
1.9 การจับคูส ิ่งที่เหมือนกันแตสตี างกัน
1.10 การจับคูภ าพที่มีเสียงสระเหมือนกัน เชน กา–นา, งู–ปู
1.11 การจับคูภ าพที่มเี สียงพยัญชนะตนเหมือนกัน เชน นก–หนู, กุง–ไก
1.12 การจับคูแ บบอุปมาอุปไมย
1.13 การจับคูแ บบอนุกรม
2. เกมภาพตัดตอ เปนเกมฝกการสังเกตละเอียดของภาพ รอยตัดตอของ
ภาพที่เหมือนกันหรือตางกันในเรื่องของสี รูปราง ขนาด ลวดลาย เกมประเภทนี้มีจํานวนชิ้นของ
ภาพตัดตอตั้งแต 5 ชิ้นขึ้นไป ซึ่งขึ้นอยูกับความยากงายของภาพชุดนั้น เชน หากสีของภาพไมมี
ความแตกตางกัน จะทําใหยากแกเด็กยิ่งขึ้น
3. เกมวางภาพตอปลาย (โดมิโน) เพื่อฝกการสังเกต การคิดคํานวณ คิด
เปนเหตุเปนผล เกมประเภทนี้มีหลายชนิด ประกอบดวยชิ้นสวนเปนรูปสี่เหลี่ยมหรือรูปสามเหลี่ยม
ตั้งแต9 ชิ้นขึ้นไป ในแตละดานจะมีภาพ จํานวน ตัวเลข จุด ใหเด็กเลือกตอกันในรูปที่เหมือนกัน แต
ละดานไปเรื่อย ๆ
4. เกมเรี ย งลํ า ดั บ เป น เกมฝ ก ทั ก ษะการจํ า แนก การคาดคะเน เกม
ประเภทนี้มีลักษณะเปนภาพสิ่งของ เรื่องราว เหตุการณ ตั้งแต 3 ภาพขึ้นไปแบงเปน
4.1 การเรียงลําดับภาพและเหตุการณและเหตุการณตอเนื่อง
4.2 การเรียงลําดับ ขนาด ความยาว ปริมาณ ปริมาตร จํานวน เชน
ใหญ–เล็ก สั้น–ยาว หนัก–เบา มาก–นอย
5. เกมจัดหมวดหมู เพื่อฝกทักษะการสังเกต การจัดแยกประเภท เกม
ประเภทนี้มีลักษณะเปนแผนภาพหรือของจริง ประเภทสิ่งของตาง ๆ เปนเกมที่ใหเด็กนํามาจัดเปน
พวก ๆ ตามความคิดของเด็ก
6. เกมหาภาพที่มีความสัมพันธลําดับที่กําหนด ฝกการสังเกตลําดับที่ ถา
เก็บตนแบบจะฝกเรื่องความจํา เกมประเภทนี้ ภาพตาง ๆ 5 ภาพเปนแบบใหเด็กสังเกตลําดับภาพ
สวนที่เปนคําถามจะมีภาพกําหนดให 2 ภาพ ใหเด็กหาภาพที่ 3 ที่เปนคําตอบที่จะทําใหภาพทั้ง 3
เรียงลําดับถูกตองตามตนแบบ
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7. เกมสังเกตรายละเอียดของภาพ (ลอตโต) ฝกการสังเกตรายละเอียด
ของภาพเกมจะประกอบดวยภาพแผนหลัก 1 ภาพ และชิ้นสวนที่มีภาพสวนยอยสําหรับเทียบกับ
ภาพแผนหลักอีกจํานวนหนึ่งตั้งแต 4 ชิ้นขึ้นไปใหเด็กเลือกภาพชิ้นสวนเฉพาะที่มีอยูในภาพหลัก
หรือภายใตเงื่อนไขที่กําหนดใหเกี่ยวกับภาพหลัก
8. เกมหาความสัมพันธแบบอุปมาอุปไมย เกมนี้ประกอบดวยชิ้นสวนแผน
ยาวจํานวน 2 ชิ้นตอกันดวยผาหรือวัสดุอื่น ชิ้นสวนตอนแรกมีภาพ 2 ภาพที่มีความสัมพันธหรือ
เกี่ยวของอยางใดอยางหนึ่ง ชิ้นสวนที่สองมีภาพ 1 ภาพ เปนภาพที่สามที่มีขนาด ½ ของชิ้นสวนให
เด็ กหาภาพที่ เหลือ ซึ่ งเมื่อจั บ คูกับภาพที่สามแลว จะมีค วามสัมพันธทํ านองเดีย วกับ ภาพคูแรก
ตัวเลือกเปนแผนภาพขนาดเทากับภาพที่สามสาระของเกมอาจเปนในเรื่องของรูปราง จํานวน
9. เกมพื้นฐานการบวก เปนการฝก ใหมีความคิดรวบยอดเกี่ ยวกับการ
รวมกันหรือการบวกโดยเกมแตละเกมจะประกอบดวยภาพหลัก 1 ภาพ ที่แสดงจํานวนตาง ๆ และ
จะมีภาพชิ้นสวนตั้งแต 2 ภาพขึ้นไป ภาพชิ้นสวนมีขนาด ½ ของภาพหลัก ใหเด็กหาภาพชิ้นสวน 2
ภาพ ที่รวมกันแลวมีจํานวนเทากับภาพหลักแลวนํามาวางเทียบเคียงกับภาพหลัก
10. เกมจับคูตารางสัญลักษณ เปนภาพการฝกคิดการสังเกตและฝกการคิด
เชื่อมโยงความสัมพันธประกอบดวยชองขนาดเทากัน และมีบัตรเล็ก ๆ ขนาดเทากับชองตารางเพื่อ
เลนเขาชุดกันโดยมีบัตรที่กําหนดไวเปนตัวนําไวขางบนของแตละชองโดยการเลนอาจจับคูภาพที่มี
สวนประกอบของภาพที่อยูขางบนกับภาพที่อยูดานขางก็ได
11. เกมหาความสัมพันธระหวางภาพกับสัญลักษณ เกมนี้จะชวยเด็กกอนที่
จะเริ่มอานหนังสือเด็กจะคุนเคยกับสัญลักษณที่เปนภาพที่มีภาพกับคําหรือตัวเลขแสดงจํานวน
กําหนดใหตั้งแต 3 คูขึ้นไป
สรุ ป ได ว า เกมการศึ ก ษาแบ ง ได ห ลายประเภท โดยส ว นใหญ เ น น พั ฒ นาด า น
สติปญญาของผูเลน และสามารถเลนไดทั้งเลนคนเดียวและเลนรวมกับผูอื่น จึงเปนการพัฒนาเด็ก
โดยตอบสนองความตองการและธรรมชาติการเรียนรูของเด็กอยางแทจริง
จุดประสงคของการจัดเกมการศึกษา
สุวิมล ตันปติ (2536: 32) ไดกลาวจุดประสงค ของการจัดเกมการศึกษา ไวดังนี้
1. เนนกิจกรรมที่จะพัฒนารางกาย ชวยผอนคลายความตึงเครียด
เสริมสรางใหมีการตื่นตัวมีบรรยากาศทีแ่ ตกตางไปจากการฝกภาษาตามปกติ
2. เปนการสรางบรรยากาศที่สนับสนุน จะชวยใหนักเรียนสนใจบทเรียน
ทางภาษาและเกมที่เลนในหองเรียน นักเรียนยังสามารถนําไปเลนนอกชั้นเรียนได
3. เปนกิจกรรมที่เนนเทคนิคหนึ่งในการสอนไวยากรณ ระบบเสียงของ
ภาษาไดดี
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สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 146) ไดกลาวถึง
จุดประสงคของการจัดเกมการศึกษา
1. ฝกฝนและพัฒนาความสามารถในการใชประสาทสัมพันธ เพื่อใหเกิดการ
รับรูเพื่อจะนําไปสูการเรียนรู
2. พัฒนาการคิดหาเหตุผล
3. ฝกการสังเกตและการตัดสินใจ
4. ฝกการแกปญหาและการตัดสินใจ
5. ชวยใหเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู
6. ฝกการจําแนกเกี่ยวกับสี รูปราง ขนาด ปริมาณ จํานวน เสียง
7. ฝกทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตรและภาษา
8. ฝกการคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ
บูรชัย สิริมหาสาคร (2545: 79) กลาวถึงจุดมุงหมายของเกมการศึกษา ไววา
1. สงเสริมการสังเกต จําแนก และเปรียบเทียบ
2. สงเสริมการประสานสัมพันธระหวางมือกับตา
3. สงเสริมการคิดหาเหตุผล และตัดสินใจแกปญหา
4. ชวยใหเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู
5. ปลูกฝงใหมีคุณธรรมตาง ๆ เชน ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย
ความเอื้อเฟอแบงปน และความซื่อสัตย
สรุปไดวา เกมการศึกษามีจุดประสงคในการสงเสริมพัฒนาการการเรียนรูของเด็ก
เพราะเกมชวยฝกทักษะการสังเกต การคิดหาเหตุผล การแกปญหา การอยูรวมกันในสังคมกับผูอื่น
อีกทั้งยังชวยปลูกฝงและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมไดเปนอยางดี จึงทําใหเด็กไดรับการพัฒนาครบ
ทุกดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา มีความพรอมและมีความสุขในการเรียนในชั้น
ตอไป
แนวทางในการใชเกมการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
กรมวิชาการ (2540: 44) ไดเสนอแนวทางการใชเกมการศึกษาที่จัดใหกับเด็ก
ปฐมวัยแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ
1. กรณีที่เปนเกมใหมเด็กยังไมเคยเลนมากอน ครูควรปฏิบตั ิดังนี้
1.1 แนะนําใหเด็กทราบวาเกมชุดใหมมีชื่ออะไร มีกี่ชิ้น และอะไรบาง
1.2 สาธิตหรืออธิบายวิธีการเลนเกมเปนขัน้ ๆ ตามประเภทของแตละ
ชนิด
1.3 ใหเด็กหมุนเวียนเขามาเลนเปนกลุม หรือรายบุคคลตามความ
เหมาะสม
1.4 ขณะเด็กเลนครูทําหนาที่เพียงผูเสนอแนะ

120
1.5 เมื่อเด็กเลนเกมแตละชุดเรียบรอยแลว ครูควรตรวจสอบความ
ถูกตองหรือรวมตรวจกับเพื่อนๆ และชมเชยใหกําลังใจ
1.6 ใหเด็กนําเกมที่เลนเรียบรอยแลวเก็บใสกลองเขาทีใ่ หเรียบรอยทุก
ครั้งกอนที่จะเลนเกมอื่นตอไป
2. กรณีที่เด็กเคยเลนเกมการศึกษานี้มาแลว ครูควรปฏิบัติดังนี้
2.1 จัดวางเกมที่เคยเลนแลวใหเด็กเลนเปนกลุมๆ ละ 4 – 5 คน แตละ
กลุมจะมีเกม 1 ชุดหรืออาจจะใหเด็กเลนคนเดียว
2.2 หมุนเวียนใหเด็กเลนชุดใหมและชุดเกาจะจัดไว
2.3 เมื่อเลนเสร็จแลวใหเด็กเก็บใหเรียบรอย และอยูในสภาพที่จะ
นําไปใชอีก
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 155) กลาวถึง
แนวทางในการจัดเกมการศึกษาไวดังนี้
1. ควรคํานึงถึงความเปนจริง เหมือนของจริง เชน หนอนผีเสื้อ การ
เรียงลําดับดวงอาทิตยที่เรียงจากใหญไปเล็กไมได
2. ภาพที่แสดงความเคลื่อนไหว ควรจะเคลื่อนไหวจากซายไปขวา บนลง
ลางเหมือนการเขียนหนังสือของไทย
3. การใหสี ถาเปนภาพสัตว ควรใหสีทใี่ กลเคียงกันกับธรรมชาติจะชวยให
เด็กเรียนรูธรรมชาติ การใหสีที่รอนแรง เด็กจะเคลื่อนไหวไมอยูนิ่ง สีประเภทสีเย็นเด็กจะสงบเงียบ
4. การนําเกมการศึกษาใหเด็กเลน ไมควรฝกหัดวาตองเลนไปตามหนวยที่
เรียน ควรคํานึงถึงพัฒนาการ ประสบการณของเด็กแตละคน เลนเกมตามลําดับความยากงาย
5. การตรวจสอบวา เด็กเลนเกมครบตามที่ตกลงหรือไม ครูควรมีแบบ
บันทึกการเลนเกมของเด็กแตละคน
6. เด็กแตละคนมีความสนใจในการเลนเกมแตกตางกัน ครูอาจนําเทคนิค
การเลนเกมการศึกษาจัดใหเด็ก เพื่อเปลีย่ นบรรยากาศในบางโอกาส เชน
- คว่ําภาพหาคู
- เลนเกมใหเลนรวมกันเปนกลุม เชน แจกภาพคนละ 1 ภาพ ให
สัญญาณหาคู
7. ปจจุบัน เกมการศึกษามีจําหนายแพรหลายมากขึ้นการเลือกซื้อควร
คํานึงถึงพัฒนาการเด็กแตละวัย เชน ภาพตัดตอ 3-5 ชิ้น เหมาะสําหรับเด็กอายุ 3-4 ขวบ 6- 8 ชิ้น
สําหรับเด็กอายุ 4-5 ป 8-10 ชิ้น สําหรับเด็กอายุ 5-6
8. การนําผลงานวิจัยเกี่ยวกับเกมการศึกษามาใช หรือนําเกมการศึกษาของ
ตางประเทศทีม่ ีขายมาใหเด็กเลน ครูควรนํามาศึกษาทดลองใชกับเด็กกลุมเล็กๆ กอนวาสงผลตอ
พัฒนาการเด็กมากนอยเพียงใดกอนการตัดสินใจซื้อ
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บูรชัย สิริมหาสาคร (2545: 79) สอนแนวคิดในกรณีที่เปนเกมใหม เด็กไมเคย
เลน ครูควรปฏิบัติดังนี้
1. แนะนําใหเด็กทราบวา เกมชุดใหมชื่ออะไร มีจํานวนกี่ชิ้น และอะไรบาง
2. สาธิตหรืออธิบายวิธีเลนเกมเปนขั้นๆ ตามประเภทของเกมแตละชนิด
3. ใหเด็กหมุนเวียนเขามาเลนเปนกลุม หรือรายบุคคลตามความเหมาะสม
4. ขณะที่เด็กเลน ครูทําหนาที่เปนเพียงผูแ นะนํา บางครั้งครูอาจเขารวม
เลนในกลุม ถาสังเกตเห็นวาเด็กยังไมเขาใจวิธเี ลน หรือมีปญหาเกี่ยวกับการเลน
5. เมื่อเด็กเลนเกมแตละชุดเสร็จเรียบรอย ควรใหเด็กตรวจสอบความ
ถูกตองดวยตนเองรวมกันตรวจกับเพื่อน หรือครูชวยดูแลตรวจสอบและชมเชยใหกําลังใจ
6. ใหเด็กนําเกมที่เลนแลวเก็บใสกลองเขาที่ใหเรียบรอยทุกครั้งกอนเลนชุด
อื่นในกรณีที่เด็กเคยเลนเกมการศึกษานีม้ าแลว ครูอาจปฏิบัตไิ ดดังนี้
6.1 จัดวางเกมที่เคยเลนแลว ใหเด็กเลนเปนกลุม กลุมละ 4-5 คน แตละ
กลุมจะมีเกม 1 ชุดหรืออาจจะเลนคนเดียวก็ได
6.2 หมุนเวียนใหเด็กเลนเกมทั้งชุดใหมและชุดเกาตามที่จัดไว
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2546: 58) ไดใหขอเสนอแนะใน
การใชเกมการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยไวดังนี้
1. การสอนเกมการศึกษาในระยะแรก ควรเริ่มสอนโดยใชของจริง เชน การ
จับคูกระปองแปง ที่เหมือนกัน หรือการเรียงลําดับกระปองแปงตามลํา ดับสูง – ตํา่
2. การเลนเกมในแตละวัน อาจจัดใหเลนทั้งเกมชุดใหมและเกมชุดเกา
3. ผูสอนอาจใหเด็กหมุนเวียนเขามาเลนเกมกับผูสอนทีละกลุม หรือสอนทั้ง
ชั้นตามความเหมาะสม
4. ผูสอนอาจใหเด็กที่เลนไดแลว มาชวยแนะนํากติกาการเลนในบางโอกาสได
5. การเลนเกมการศึกษา นอกจากใชเวลาในชวงกิจกรรมเกมการศึกษา
ตามตารางกิจกรรมประจําวันแลวอาจใหเด็กเลือกเลนอิสระในชวงเวลากิจกรรมเสรีได
6. การเก็บเกมที่เลนแลว อาจเก็บใสกลองเล็ก ๆ หรือใสถุงพลาสติกหรือใช
ยางรัดแยกแตละเกม แลวจัดใสกลองใหญรวมไวเปนชุด
สรุ ป ได ว า แนวทางในการใช เ กมการศึ ก ษานั้ น ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง พั ฒ นาการและ
ประสบการณของเด็กเปนสําคัญ โดยใหเด็กเริ่มเลนเกมตามลําดับจากงายไปหายาก กอนเลนครูควร
บอกกติกาและขอตกลงในการเลน เมื่อเด็กเลนเกมการศึกษาเสร็จแลวครูควรตรวจสอบวาเด็กได
เลนเกมตามจุดประสงคของแตละเกมหรือไม พรอมทั้งมีแบบบันทึกการเลนเกมของเด็กแตละคน
และฝกระเบียบวินัยโดยใหเด็กๆชวยกันเก็บเกมลงกลองเปนชุดๆ แลวเก็บเขาที่
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งานวิจัยที่เกีย่ วของกับเกมการศึกษา
พินเตอร (Pinter. 1977: 710 - A) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
สะกดคําที่สอนโดยใชเกมการศึกษากับการสอนโดยใชตํารา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 3 ในรัฐ
เพนซิลวาเนีย จํานวน 94 คน โดยไดศึกษาเกี่ยวกับมโนภาพและความสามารถในการจดจํา
ผลการวิจัยพบวา
1. กลุมที่ใชเกมการศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการสะกดคําสูงกวา
2. กลุมที่ใชเกมการศึกษามีความคงทนในการจําสูง
3. นักเรียนทีม่ ีสติปญญาปานกลางและต่าํ อยูในกลุมการใชเกมการศึกษามี
ผลสัมฤทธิท์ างการสะกดคําสูงกวากลุมทีเ่ รียนตามตํารา
4. เด็กผูหญิงมีมโนภาพแหงตนในการรวมมือมากกวาเด็กชาย
คินเคด (Kincaid. 1977: 4194-A) ทําการศึกษาผลของการนําเกมคณิตศาสตร
ไปใชที่บาน เพื่อศึกษาทัศนคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 2
จํานวน 35 คน โดยผูปกครองเขาอบรมเพื่อศึกษาและสรางเกมไปใชที่บานของตน ใชเวลาในการ
ทดลองเปนเวลา 10 สัปดาห ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนที่ได
เลนเกมสูงกวาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ไมไดเลนเกมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จารุวรรณ วงศสิงห. (2552: บทคัดยอ) ศึกษาเปรียบเทียบการคิดอุปนัยของ
เด็กปฐมวัยที่เลนเกมการศึกษาเรียงลําดับ กลุมตัวอยางคือเด็กปฐมวัยชาย-หญิอายุ 4-5 ป จํานวน
25 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือเกมการศึกษาเรียงลําดับ และแบบทดสอบการคิดอุปนัย
ผลการวิจัยพบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการเลนเกมการศึกษาเรียงลําดับ มีการคิดอุปนัยสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
นิดาพร อาจประจญ (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบทักษะทางการ
อานของเด็กปฐมวัยกอนและหลังที่ไดเลนเกมการศึกษาเนนภาษา กลุมตัวอยางคือเด็กปฐมวัยชายหญิง อายุ 3-4 ป จํานวน 20 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในคือ เกมการศึกษาเนนภาษาจํานวน 40
เกม และแบบทดสอบการวัดความสามารถทักษะทางการอาน ซึ่งผลการวิจัยพบวาเด็กปฐมวัยที่เลน
เกมการศึกษาเนนภาษามีทักษะทางการอานสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ประภานิช เพียรไพฑูรย (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถ
ในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยกอนและหลังที่เลนเกมการศึกษาอนุกรมมิติ และศึกษาความ
เปลี่ยนแปลงของความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลโดยรวมและรายดานของเด็กปฐมวัยกอนและ
หลังที่เลนเกมการศึกษาอนุกรมมิติ กลุมตัวอยางเปนเด็กปฐมวัยชาย - หญิง อายุ 4 - 5 ป จํานวน
20 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ เกมการศึกษาอนุกรมมิติ จํานวน 24 เกม และแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิ ด เชิ ง เหตุ ผ ลของเด็ ก ปฐมวั ย ที่ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น ซึ่ ง ผลการวิ จั ย พบว า
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย โดยรวมและรายดานหลังที่ไดเลนเกมการศึกษา
อนุกรมมิติสูงกวากอนการเลนเกมการศึกษาอนุกรมมิติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมี
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การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากการทดลองกอนการทดลองในทุกดาน โดยดานการจําแนกเพิ่มขึ้นเปน
อันดับแรก รองลงมาคือ ดานการอุปมา อุปไมย และดานการจัดประเภท ตามลําดับ
วรรณิษา บัวสุข (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถทาง
พหุปญญาของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษากลุมตัวอยางเปนนักเรียน
ชาย - หญิงที่มีอายุ 4 - 5 ป จํานวน 15 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แผนการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษาและแบบประเมินความสามารถทางพหุปญญา ซึ่งผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยกอนไดรับ
การจัดกิจกรรมเกมการศึกษามีความสามารถทางพหุปญญาแตละดานอยูในระดับปานกลาง หลัง
ได รั บ การจั ด กิ จ กรรมเกมการศึ ก ษาเด็ก ปฐมวั ย มีค วามสามารถทางพหุ ปญ ญาแต ล ะด า นอยู ใ น
ระดับสูง และเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามีความสามารถทางพหุปญญาทุก
ดานคือความสามารถดานภาษา ความสามารถดานตรรกะและคณิตศาสตร ความสามารถดานมิติ
ความสามารถดานรางกายและการเคลื่อนไหว ความสามารถดานดนตรี ความสามารถดานความ
เขาใจระหวางบุคคล ความสามารถดานความเขาใจตนเอง และความสามารถดานธรรมชาติสูงขึ้น
อยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปไดวาเกมการศึกษาเปนสื่อในการเรียนรูและสงเสริมพัฒนาเด็กทั้งทางดาน
ร า งกาย อารมณ สั ง คมและสติ ป ญ ญา เกมการศึ ก ษาช ว ยฝ ก ทั ก ษะต า งๆ ทั้ ง การสั ง เกต การ
เปรี ยบเทีย บ การจัดหมวดหมู การคิดหาเหตุผล การแกปญหาการตัดสินใจจากการเลน การมี
ปฏิสัมพันธกับกลุมเพื่อน การทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น และพรอมกันนี้เกมการศึกษายังสามารถ
สงเสริมความมีวินัยและคุณธรรมจริยธรรมใหแกเด็กไดเปนอยางดี
2.3.3.5 กิจกรรมสรางสรรค
ความหมายของกิจกรรมสรางสรรค
กิจกรรมสรางสรรค เปนกิจกรรมที่เด็กจะไดพัฒนาไปทุก ๆ ดาน ทั้งทักษะมือ
พัฒนากลามเนื้อ ความคิดสรางสรรค และจินตนาการเชน วาดภาพดวยสีเทียน การปนดินน้ํามัน
การเลนสี การพับฉีกปะกระดาษ การประดิษฐเศษวัสดุ ฯลฯ (ละออ ชุติกร. 2529: 105)
กิจกรรมสรางสรรค หมายถึง กิจกรรมเกี่ยวกับงานศิลปศึกษาตาง ๆ ไดแกการ
วาดภาพระบายสี การปน การพิมพภาพ การพับ ตัด ฉีก ปะ และประดิษฐ เศษวัสดุ ฯลฯ ที่มุง
พัฒนากระบวนการคิดสรางสรรค การรับรูเกี่ยวกับความงามและสงเสริมกระตุนใหเด็กแตละคนได
แสดงออกตามความรูสึ กและความสามารถของตนเอง (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ. 2536: 13)
กิจกรรมสรางสรรค เปนกิจกรรมที่ชวยเด็กใหแสดงออกทางอารมณ ความรูสึก
ความคิดริเริ่มสรางสรรคและจินตนาการ โดยใชศิลปะ เชน การเขียนภาพ การปน การฉีก- ปะ การ
ตัดปะ การพิมพภาพ การรอย การประดิษฐ หรือวิธีการอื่นที่เด็กไดคิดสรางสรรคและเหมาะกับ
พัฒนาการ เชน การเลนพลาสติกสรางสรรค การสรางรูปจากกระดานปกหมุด ฯลฯ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2546: 52)
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สรุปไดวา กิจกรรมสรางสรรค เปนกิจกรรมที่ชวยใหเด็กแสดงออกถึงความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและจินตนาการโดยใชศิลปะ ทําใหเด็กไดพัฒนาครบทุก ๆ ดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ
จิตใจ สังคม และสติปญญา กิจกรรมสรางสรรค เชน การปน การฉีก- ปะ การตัดปะ การพิมพภาพ
การเลนพลาสติกสรางสรรค การสรางรูปจากกระดานปกหมุด เปนตน
ความสําคัญและคุณคาของกิจกรรมสรางสรรค
คนเราทุกคนเกิดมาเพื่อสรางสรรคงานศิลปะ ศิลปะชวยใหเรา นําเสนอประสบการณ
ชีวิตผานออกมาความเขาใจ ความคิด และการแบงปนประสบการณของตนที่จะนําเสนอความรูสึก
ประสบการณของตนเองออกมาในรูปงานศิลปะ (Schirrmacher. 1993: 1; citing Langer. n.d.)
ดังนั้นกิจกรรมสรางสรรคจึงมีความสําคัญและคุณคาตอพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
ดังนี้
วิรุณ ตั้งเจริญ (2539: 31-34) กลาววาความมุงหวังที่ใชกิจกรรมศิลปะเปนสื่อกลาง
ในอันที่จะสะทอนคุณคาไปสูบุคลิกภาพของเด็ก และการสรางสรรคศิลปะจะสรางเสริมลักษณะนิสัย
ใหแกเด็กปฐมวัยตางๆ ดังนี้
1. สรางเสริมลักษณะนิสัยทางดานการแสดงออก เมื่อการแสดงออกทางศิลปะ
เปนกระบวนการที่ตองตัดสินใจ เสนอความคิด ตัดสินใจที่จะกระทําและแสดงออกมาตามความคิด
คํานึงหรือเหตุผลของแตละคน ซึ่งเปนพื้นฐานที่จะกระตุนใหเด็กกลาแสดงออกในทุกๆ ดาน
2. สรางเสริมลักษณะนิสัยดานความคิดสรางสรรคผูที่มีความคิดสรางสรรคเปน
คนพรอมที่จะแสวงหาสิ่งใหมท่ีดีกวา เหมาะสมกวา และเปนการปลูกฝงในพฤติกรรมของคนเราได
เมื่อไดรับการสนับสนุนอยางกวางขวางและตอเนื่อง กิจกรรมศิลปะเปนวิธีทางหนึ่งที่พรอมมูลในทาง
ที่จะสั่งสมความคิดสรางสรรคใหกับเด็กปฐมวัย
3. สรางเสริมลักษณะนิสัยทางดานการจินตนาการสิ่งตางๆ ที่คนเราสรางสรรค
ขึ้นมายอมเริ่มตนดวยจินตนาการกอน และยอมมีเหตุผลหรือความจริงเปนพื้นฐาน เปนเรื่องของการ
คาดคิดความหวัง หรือปรารถนาจะใหเกิดสิ่งที่ดีงาม ซึ่งกิจกรรมศิลปะยอมผลักดันเด็กไปสูความคิด
คํานึงที่กวางไกล มีผลตอเด็กและสืบตอไปในอนาคต
4. สร างเสริมลั กษณะนิสัยทางดานสุนทรียภาพ สุน ทรี ยภาพเปนเรื่ องของ
ความรูสึกสวนบุคคล เปนความรูสึกอันละเอียดออนและฉับไวเมื่อสัมผัสกับสภาพแวดลอมและจะ
รูสึกสัมผัสในความงาม ความเปนระเบียบ ประณีต และคุณคาของสิ่งนั้นๆ ไมวาจะเปนธรรมชาติ
ศิลปะ วัตถุ หรือรูปแบบของความคิดตางๆ ซึ่งตางก็มีความงามและคุณคาอยูมากนอยแตกตางกัน
ออกไป ผูที่มีสุนทรียภาพอยูในตัว จึงพรอมที่จะรับรูและซาบซึ้งคุณคาทางดานตางๆ ของสรรพสิ่งที่
อยูรอบตัว ศิลปะเปนสิ่งสําคัญสิ่งแรกที่ยอมรับกันวาเปนตัวการกระตุนความรูสึกสัมผัสทางดานนี้
การสรางสรรคศิลปะของเด็กจึงเปนการสะสมคุณภาพของสุนทรียภาพในตัวบุคคลโดยตรง เพื่อชีวิต
และจิตใจที่ประณีตงดงาม
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5. สรางเสริมลักษณะนิสัยทางดานความประณีต การทํางานศิลปะตองอาศัย
ความตั้งใจการใชความพยายาม การสังเกต และความประณีตเรียบรอยอยูตลอดเวลา
6. สรางเสริมลักษณะนิสัยดานการทํางาน กิจกรรมศิลปะตองอาศัยความรัก
ความพยายามที่จะทํากิจกรรมที่ตองปฏิบัติดวยมือเมื่องานเสร็จเด็กจะเกิดความภาคภูมิใจซึ่งจะเปน
แรงผลักดันใหกระตือรือรนที่จะทํางานชิ้นตอไป
7. สรางเสริมลักษณะนิสัยทางดานการทํางาน การทํากิจกรรมศิลปะไมใชการ
เรียนรูเพียงคนเดียวตองมีการพูดคุย ปรึกษาหารือ หยิบยื่นสิ่งตางๆ ตอกันเปนการสงเสริมใหเด็ก
สามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพตั้งแตระดับพื้นฐาน
สอดคลองกับ อุบล ตูจินดา (2532: 19-22) ไดกลาวถึงคุณคาของศิลปะที่ชว ย
สงเสริมความพึงพอใจความเจริญงอกงาม และพัฒนาการดานตางๆ ของเด็กปฐมวัยไวดังนี้
1. พัฒนาการทางดานรางกาย กิจกรรมทางศิลปะชวยพัฒนาการทางดานการ
เคลื่อนไหว การเติบโต การออกกําลังกาย การฝกหัดใชมือ แขน ขา กลามเนื้อ ความสัมพันธของมือ
กับประสาทตา ความคิด การรับรูและระบบการสั่งงานของสมอง
2. พั ฒ นาการด า นอารมณ ขณะเด็ ก เจริ ญ เติ บ โต สิ่ ง แวดล อ มต า งๆ และ
ประสบการณที่ผานมาคือ พื้นฐานของประสบการณใหญ การรับรูปเปนไปอยางตอเนื่อง การเรียนรู
นั้ น เด็ ก มี ค วามพอใจความสนใจอยากรู อ ยากเห็ น การทํ า งานศิ ล ปะเด็ ก ได แ สดงออกอย า งเสรี
เพลิดเพลิน สนุกสนาน และภาคภูมิใจ ซึ่งจะชวยพัฒนาอารมณ เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง มีความ
พึงพอใจ มีอารมณแจมใสเบิกบานซาบซึ้งในความงามของสิ่งตางๆ เชน สีของดวงอาทิตย ทองฟา
ดอกไม หิน ใบไม ตนไม รูปรางของสิ่งตางๆ รอบตัวที่มีอยูทกุ เวลาทุกสถานที่ การใชกิจกรรมศิลปะ
สงเสริมใหเด็กไดสังเกตมีความสามารถในการมองเห็นความงามเหลานี้ได เด็กก็จะเกิดอารมณชื่น
ชม รูคุณคา รูสึกเปนสุข
3. พัฒ นาการทางสั ง คม ศิล ปะเป นกิ จ กรรมอยา งหนึ่ ง ที่ จ ะช ว ยเสริ มสร า ง
ความรูสึกรวมกันเพราะศิลปะเปนการสื่อสารอยางหนึ่ง ระหวางผูสรางผลงานศิลปะดวยกัน และ
ระหว า งผลงานทางศิ ล ปะกั บ ผู ช มผลงานศิ ล ปะ ยั ง ช ว ยสร า งความเข า ใจอั น ดี ร ะหว า งเพื่ อ นใน
หองเรียน ระหวางครูกับนักเรียน กิจกรรมการแสดงออกทางศิลปะสวนใหญ จึงเนนสาระที่เกี่ยวของ
กับสังคม และสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว
4. พัฒนาการทางดานสติปญญา สติปญญา คือ เครื่องสะทอนที่แสดงใหเห็น
ความสามารถของบุคคลที่ใชความคิดอยางมีเหตุผล ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค ที่สามารถแกไข
ปญหาได การที่เด็กแสดงออกทางศิลปะในแตละวัย แตละบุคคล และแตละชวงเวลาแตกตางกัน
ยอมแสดงถึ ง ความแตกต า งทางสติปญ ญาดว ย ขอ แตกตา งนั้ น อาจจะปรากฏในแง ร ายละเอี ย ด
รูปทรง การออกแบบ สี ความคิดหรือจินตนาการ กิจกรรมทางศิลปะมีขอบเขตกวางขวาง เด็กจึงมี
โอกาสไดทดลองทําและคนหาความสามารถของตนเองวามีความถนัด มีความสามารถในการทํา
อะไรบาง ควรเปดโอกาสใหเด็กไดมีการสํารวจทดลอง สรางสรรคกับวัสดุนานาชนิดจะเปนการเพิ่ม
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ประสบการณ ใ หม ทํ า ให มี ความคิ ด ริ เ ริ่ ม มี เ หตุ ผ ลมี ร สนิ ย มอั น ดี มี ค วามเป น ตั ว ของตั ว เอง มี
สติปญญากวางขวางยิ่งขึ้น
5. พั ฒนาการทางดานความรู การรับ รู หมายถึง กระบวนการที่คนได รั บ รู
ความรูโดยอาศัยประสาทสัมผัส มีความตั้งใจ ความตองการการรับรูของมนุษย มักจะมีลักษณะการ
จัดสิ่งที่จะรับรูเปนสวนรวมหรือเปนหมวดหมู เพราะในการรับรูแตละครั้ง อวัยวะรับรูสัมผัสหลาย
อยางจะทํางานรวมกัน คือ แทนที่จะรับรูรายละเอียด เรามักจะรับรูสวนรวมไดมากกวา นอกจากนี้
มนุษยยังรับรูทางดาน คุณคา และการวิเคราะหควบคูกันไปดวย
สรุปไดวา กิจกรรมสรางสรรคเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญและคุณคาตอพัฒนาการและ
การเรียนรูของเด็กปฐมวัย ชวยพัฒนาความคิดสรางสรรค มีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาคิด กลาทํา
กลาแสดงออก มีจิตใจที่ออนโยน รูจักการทํางารรวมกับผูอื่น มีความรับผิดชอบ กิจกรรมสรางสรรค
จึงสามารถพัฒนาเด็กครบทุกดานทั้งทางดานรางกาย อารมณ – จิตใจ สังคม และสติปญญา และสิ่ง
สํ า คั ญ คื อ กิ จ กรรมสร า งสรรค ส ง เสริ ม ให เ ด็ ก มี พั ฒ นาการการรั บ รู ด ว ยประสาทสั ม ผั ส อย า งมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการแสดงออกของพื้นฐานทางศิลปะเปนวิถีทางที่ดีที่สุดทางหนึ่งในการที่เด็กจะ
เรียนรูโลก เพราะความรูทั้งหลายมาจากสิ่งแวดลอมรอบตัวเด็กนั่นเอง ดังนั้นการสงเสริมใหไดผลดี
นั้นเด็กจะตองไดรับความอิสระริเริ่มดวยตนเอง ไดรับการกระตุนสงเสริมสนับสนุน มีกําลังใจในการ
คิดสรางสรรคตอไป
แนวทางในการจัดกิจกรรมสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย
เชอรมาเชอร (Schirrmacher. 1993: 1 – 2) ใหเสนอแนวทางในการจัดกิจกรรม
สรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย ไวดังนี้
1. สงเสริมใหเด็กไดแสดงความรูสึกของตนเองออกมาอยางอิสระเสรี เด็ก
ตองการแสดง ความรูสึกของตนเองผานงานศิลปะ และเปนเอกลักษณเฉพาะตัว
2. สงเสริมใหเกิดความสมดุลระหวางกระบวนการและผลผลิตทางศิลปะ
โปรแกรมศิลปะที่ดีจะตองใหเด็กไดเขาใจและเกิดความคิดรวบยอดในขอเท็จจริงที่เด็กแตละคน
สามารถเกิดไดทั้งกระบวนการและผลผลิต รวมทั้งทักษะที่ตองการใหเกิดแกเด็ก เชน การหยด การ
ตัด การมวนการโรย การติด และการถัก ผลผลิตของการลงมือกระทําคือ ผลงาน
3. สงเสริมใหเด็กมีความคิดสร างสรรค การกระตุนใหเด็กเกิดความคิด
สรางสรรคจําเปนที่จะตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
เด็กตองการทําอะไร (เนื้อหา)
เด็กตองการทําอยางไร (กระบวนการ)
เด็กตองการไดอะไรเปนผลผลิตขั้นสุดทาย (ผลผลิต)
4. สงเสริมใหเด็กไดลงมือกระทําและคนพบดวยตนเอง เด็กสามารถสราง
ผลงานศิลปะโดยผานการคนพบและการทดลอง การวางแผนในกิจกรรมศิลปะแตละครั้งจึงตองสอน
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วิธีการแตละขั้นเพื่อใหเด็กมีโอกาส แสดงความเปนตัวตนของตนเอง ไมวาจะเปนการคนพบ การ
สืบคนการประดิษฐ และการทดลองที่สรางสรรค
5. สงเสริมกิจกรรมอยางตอเนื่องและการมีสวนรวมตลอดเวลา เด็กมีการ
เคลื่อนไหวและแสดงออกถึงศิลปะ การยกมือ การยืน การระบายสี การชิ้นน้ํามัน การฉีก การทุบ ดึง
มวน กด จิก หยิบ ซึ่งการเคลื่อนไหวเหลานี้เปนการกระตุนพัฒนาการทางดานรางกายและการ
เคลื่อนไหวการสงเสริมการแสดงออกอยางตอเนื่องจะชวยใหเด็กไดแสดงออกอยางเต็มที่
6. สรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้นภายในตัวเด็ก ศิลปะเปนกิจกรรมที่ตองเกิดจาก
แรงจูงใจกายในตนเอง ซึ่งนักการศึกษาปฐมวัยพบวา การสรางสรรคงานศิลปะเกิดจากแรงจูงใจ
ภายในที่เด็กตองการเรียนรูและรับรูสิ่งรอบตัว
7. สรางความสําเร็จและความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง การเลือก
กิจกรรมทางศิลปะที่เหมาะสมกับพัฒนาการของวัยและการสงเสริมความสําเร็จของเด็ก ความรูสึกที่
เด็กไดทําสําเร็จชวยใหเกิดความคิดเชิงบวกตอตนเอง กิจกรรมที่ยากเกินไปจะเปนตัวสกัดกั้นเด็ก
และนําไปสูความลมเหลวในที่สุดนับวาเปนอันตรายอยางยิ่งในการพัฒนาเด็ก
8. สงเสริมตามความเหมาะสมของพัฒนาการแตละวัย กิจกรรมทางศิลปะ
ที่ดีตองคํานึงถึงพัฒนาการของเด็กแตละวัย ซึ่งเด็กแตละวัยมีขีดจํากัดในดานการควบคุมอวัยวะและ
การชิมิติสัมพันธ
9. ใชสื่อและอุปกรณทางศิลปะอยางเหมาะสม เด็กสามารถใชอุปกรณงาน
ศิลปะไดอยางหลากหลาย ครูจึงตองนําสื่อที่เหมาะสมมาใชในงานศิลปะในทางที่สรางสรรค วัสดุ
อุปกรณและเครื่องมือตาง ตองเหมาะสมกับพื้นฐานของเด็ก ตลอดจนคํานึงถึงราคาอุปกรณ การ
คุมคาในการลงทุน การดูแลและรักษาเปนอยางดี
10. เปดโอกาสใหเด็กทุกคนไดมีสวนรวมและเปนไปอยางเสรี
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2546: 51) ไดเสนอแนวทางใน
การจัดกิจกรรมสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยไววา ควรจัดใหเด็กทําทุกวัน โดยอาจจัดวันละ 3-5
กิจกรรม ใหเด็กเลือกทํา อยางนอย 1-2 กิจกรรมตามความสนใจ โดยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ ควรพยายามหาวัสดุทองถิ่นมาใชกอนเปน
อันดับแรก
2. กอนใหเด็กทํา กิจกรรม ตองอธิบายวิธีใชวัสดุที่ถูกตองใหเด็กทราบ
พรอมทั้งสาธิตใหดูจนเขาใจ เชน การใชพูกันหรือกาว จะตองปาดพูกันหรือกาวนั้นกับขอบภาชนะที่
ใส เพื่อไมใหกาวหรือสีไหลเลอะเทอะ
3. ใหเด็กทํากิจกรรมสรางสรรคประเภทใดประเภทหนึ่งรวมกันในกลุมยอย
เพื่อฝกใหเด็กรูจักการวางแผน และการทํา งานรวมกันกับผูอื่น
4. แสดงความสนใจในงานของเด็กทุกคน ไมควรมองผลงานเด็กดวยความ
ขบขันและควรนํา ผลงานของเด็กทุกคนหมุนเวียนจัดแสดงที่ปายนิเทศ
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5. หากพบว า เด็ ก คนใดสนใจทํ า กิ จ กรรมอย า งเดี ย วตลอดเวลา ควร
กระตุนเรา และจูงใจใหเด็กเปลี่ยนทํา กิจกรรมอื่นบาง เพราะกิจกรรมสรางสรรคแตละประเภท
พัฒนาเด็กแตละดานแตกตางกัน และเมื่อเด็กทําตามที่แนะนําได ควรใหแรงเสริมทุกครั้ง
6. เก็บผลงานชิ้นที่แสดงความกาวหนาของเด็กเปนรายบุคคลเพื่อเป น
ขอมูลสังเกตพัฒนาการของเด็ก
นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2542: 54-55) ได
กําหนดเนื้อหา และขอบขายของกิจกรรมสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยไวดังนี้
1. การวาดภาพและระบายสี
1.1 การวาดภาพดวยสีเทียน หรือสีไม
1.2 การวาดภาพดวยสีน้ํา เชน พูกัน ฟองน้ํา
1.3 การละเลงสีดวยนิ้วมือ
2. การเลนกับสีน้ํา
2.1 การเปาสี
2.2 การหยดสี
2.3 การเทสี ฯลฯ
3. การพิมพภาพ
3.1 การพิมพภาพดวยสวนตาง ๆ ของรางกาย
3.2 การพิมพภาพดวยวัสดุ พืช ผักตาง ๆ
4. การปน เชน ดินน้ํามัน ดินเหนียว แปงโด ฯลฯ
5. การพับ ฉีก ตัด ปะ
5.1 การพับอยางงาย ๆ
5.2 การฉีกปะ
5.3 การตัดปะ
6. การประดิษฐ
6.1 ประดิษฐเศษวัสดุตาง ๆ
6.2 การรอย เชน ลูกปด หลอดภาพ หลอดดาย ฯลฯ
6.3 การสาน เชน กระดาษ ใบตอง ใบมะพราว
สรุปไดวา แนวทางในการจัดกิจกรรมสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย เปนการจัด
ประสบการณในรูปของกิจกรรมศิลปะสรางสรรคใหกับเด็ก เพื่อสงเสริมการแสดงออกทางศิลปะตาม
จินตนาการความคิดสรางสรรค ควรใหเด็กไดทดลองใชวัสดุอุปกรณอยางหลากหลาย เรียนรูวิธีการ
ทํางาน กระบวนการทํางานศิลปะ และไดทํางานรวมกันดวย ซึ่งเปนวิธีการเรียนรูตามความคิดที่
อิสระ สนุกสนาน และนอกจากนี้ยังชวยสงเสริมลักษณะนิสัยที่ดีในการทํางาน สงเสริมและปลูกฝก
คุณธรรมและจริยธรรมควบคูกันไป โดยที่ครูเปนผูจัดสภาพแวดลอมและเตรียมสื่อที่หลากหลาย ทั้ง
สรางบรรยากาศใหเหมาะสมแกการเรียนรู คอยกระตุนใหกลาแสดงออก เกิดความมั่นใจในตนเอง
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เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการเรียนรูตามศักยภาพของเด็กแตละบุคคลตอไป โดยกิจกรรมสรางสรรคที่
เหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัยมีหลากหลายกิจกรรม เชน การวาดภาพระบายสี การพับ ฉีก ตัด-ปะ
การปน การประดิษฐ เปนตน
งานวิจัยที่เกีย่ วของกับกิจกรรมสรางสรรค
แอนเวย และแมคโดนัลด (Anway, M. J.; & MacDonald, T. 1971: Abstract)
ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการรับรูในผลงานศิลปะของเด็กปฐมวัย เพื่อประเมินรูปแบบการสอน
ศิลปะเด็กในโรงเรียนอนุบาล โดยรูปแบบดังกลาวนี้ไดมาจากหลักสูตรการสอนศิลปะเชิงทดลอง
ประกอบดวยการผสมผสานองคประกอบในการสอนตางๆ ไดแก (1) ชุดสาธิตแผนภูมิที่แสดงถึงเสน
,รูปราง, สี และTexture-Pettern (2) ผูใหคําปรึกษาทางศิลปะ และ (3) การฝกอบรมแกครูเปนพิเศษ
มีการนําหลักสูตรที่ครบถวนนี้ ซึ่งถือเปนรูปแบบการสอนแบบหนึ่งมาเปรียบเทียบกับสถานการณ
เรียนรู ศิล ปะที่ ไ มมีโครงสร า งและเป น ไปตามธรรมชาติซึ่ งถือเป นอี กรู ปแบบการสอนหนึ่ ง กลุ ม
ตัวอยางคือเด็กปฐมวัยจํานวน 30 หองเรียน ที่อยูในระบบโรงเรียนสาธารณะที่เรียกวา Grand
Rapids Public School System กลุมตัวอยางเลือกมาจากเขตโรงเรียนที่มีสถานะทางเศรษฐศาสตร
สังคมต่ํา ปานกลาง และสูง ผลการวิจัยพบวารูปแบบการสอนและสถานะทางเศรษฐศาสตรสังคมมี
นัยสําคัญทางสถิติ และพบปฏิกิริยารวมกันระหวางรูปแบบการสอนและสถานะทางเศรษฐศาสตร
สังคมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนกัน อยางไรก็ตาม ไมพบวาระยะเวลาสอนมีนัยสําคัญทางสถิติ
ผลจากการศึกษาครั้งนี้แสดงวา รูปแบบการสอนเชิงทดลองเต็มรูปแบบนี้ใชไดผลมากที่สุดตอการ
พัฒนาผลงานศิลปะใหดีขึ้น
แสตปป (วราภรณ นาคะศิริ. 2546: 30; อางอิงจาก Stapp. 1964: 5258-4) ได
ศึกษาความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรคและสติปญญาของนักเรียนที่เรียนศิลปะและไมเรียน
ศิลปะ ความคิดสรางสรรคและสติปญญาไมมีความสัมพันธกัน แตนักเรียนที่เรียนศิลปะไดคะแนน
แนวความคิดสรางสรรคสูงกวาพวกที่ไมเรียนศิลปะ
ฟลลิปส (Phillips, L.J. 1993: 59 - 04A) ศึกษาเกี่ยวกับความเขาใจของนัก
การศึกษาเด็กปฐมวัยที่มีตอกระบวนการทางศิลปและศิลปศึกษา เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความ
เขา ใจที่มีต อ กระบวนการทางศิ ล ป แ ละศิล ปศึ ก ษา โดยกลุ ม ตั ว อยา งเป น ครูป ฐมวั ย ที่ส อนอยูใ น
โรงเรียนสวนกลางและเขตตะวันออก สังกัดกรมการศึกษา ของเกาะมาอูอิฮาวายจํานวน 24 คน ผล
การตอบแบบสัมภาษณของครูพบวา ครูมีมุมมองที่เห็นดวยกับความคิดที่วางานศิลปควรมุงเนนที่
การปฏิบัติจริงโดยใชสื่อการสอนที่หลากหลาย และควรสรางสภาพแวดลอมการเรียนการสอนที่จูงใจ
ใหเด็กมีความคิดสรางสรรคอยางอิสระ การเรียนการสอนศิลปศึกษาอยางมีแบบแผนตามความคิด
ของครูมีนอยมากในโรงเรียนประถมศึกษาและมักไมปรากฏใหเห็นในระดับ อุดมศึกษา ครูทุกคนมี
ความตองการอยางยิ่งที่จะเรียนรูเกี่ยวกับแนวคิดทางศิลป ภาษาเฉพาะ และสื่อการเรียนการสอน
ผานทางหลักสูตรศิลปศึกษามากขึ้น
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สิริยา พันโสรี (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาการแสดงออกของพื้นฐาน
ทางศิลปะของเด็กปฐมวัยดวยกิจกรรมศิลปสรางสรรค กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นอนุบาลอายุ
ระหวาง 5 – 6 ป จํานวน 103 คน โดยไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนระยะเวลา 8 สัปดาห
สัปดาหละ 3 วัน วันละ 50 นาที เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค
และกฎเกณฑการใหคะแนนการแสดงออกของพื้นฐานทางศิลปะที่ผูวิจัยสรางขึ้น ผลการวิจัยพบวา
การพั ฒนาการแสดงออกของพื้นฐานทางศิลปะของเด็กปฐมวัย ดว ยกิจกรรมศิ ลปสรางสรรค มี
คะแนนเฉลี่ยรวมแตกตางจากกอนจัดกิจกรรมและเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นตลอดชวง 8 สัปดาหอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ P < .05 และมีคะแนนเฉลี่ยรายดาน คือ ดานเสน รูปทรง สี และกรอบแนวคิด
ของภาพ ทุกดานแตกตางจากกอนการจัดกิจกรรมและเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นเฉพาะบางสัปดาหแรกอยง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ P < .05 สวนสัปดาหอื่น ๆ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นเพียงบางดาน
อัญชุลีกร อัมพรดล (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามารถทางพหุปญญา
ของเด็ ก ปฐมวั ยโดยการจัด กิจกรรมศิล ปสรา งสรรคต ามรู ป แบบพหุ ปญ ญาเพื่ อ การเรีย นรู กลุ ม
ตัวอยางเปนนักเรียนชายและหญิง อายุระหวาง 5 – 6 ป ใชเวลาในการทดลองจํานวน 8 สัปดาหๆ
ละ 3 วันๆละ 20 นาที รวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง เครื่องมือที่ใชในการทดลองคือแผนการจัดกิจกรรมศิลป
สร างสรรคตามรู ปแบบพหุป ญญาเพื่อการเรี ยนรูและแบบประเมินความสามารถทางพหุ ปญญา
ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการ
เรียนรู มีความสามารถทางพหุปญญาทุกดานสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กรกฎ แพทยหลักฟา (2552: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบความ สามารถ
ดานมิติสัมพันธของเด็กระดับปฐมวัย กอน และ หลังการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพื่อ
พัฒนาความสามารถดานมิติ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นเด็กเล็ก จํานวน 50 คน ระยะเวลาในการ
ทดลองรวม 10 ครั้ง 10
สัปดาหๆ ละ 1 วันๆ ละ 50 นาที เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
แบบทดสอบมาตรฐานวัดความสามารถดานมิติสัมพันธ ชุดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพื่อพัฒนา
ความสามารถดานมิติสัมพันธที่ผูวิจัยสรางขึ้น ผลการวิจัย พบวา ความสามารถดานมิติสัมพันธของ
เด็กปฐมวัยหลังการทํากิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพื่อพัฒนาความสามารถดานมิติสัมพันธโดยรวมสูง
กวากอนการทํากิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพื่อพัฒนาความสามารถดานมิติสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความสามารถดานมิติสัมพันธของเด็กปฐมวัย
ดานการจําแนกวัตถุคงที่ ดานการหาความสัมพันธของวัตถุ 2 สิ่ง หรือมากกวา ดานการจัดหมวดหมู
วัตถุ 2-3 มิติ ดานการจินตนาการเกี่ยวกับสวนประกอบตางๆ เมื่อนํามาประกอบเขาดวยกัน และ
ดานการรับรูลักษณะของวัตถุเมื่อมีการเคลื่อนยาย หรือเปลี่ยนมุมมองของเด็กปฐมวัยหลังการทํา
กิ จ กรรมศิ ล ปะสร า งสรรค เ พื่ อ พั ฒ นาความสามารถด า นมิ ติ สั ม พั น ธ อ ย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .01
วรัญญา ศรีบวั (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถดานมิติ
สัมพันธของเด็กปฐมวัยที่ทาํ กิจกรรมศิลปะสรางสรรคโดยใชกระดุม กอนและหลังการทดลอง กลุม
ตัวอยางคือเด็กปฐมวัยชาย–หญิง ที่มีอายุระหวาง 4 – 5 ป จํานวน 20 คน ใชระยะเวลาในการ
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ทดลอง 8 สัปดาห สัปดาหละ 4 วัน วันละ 30 นาที รวมทั้งสิ้น 32 ครั้ง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ
แผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคโดยใชกระดุม และแบบทดสอบความสามารถดานมติสัมพันธ
ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่ไดทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคโดยใชกระดุม มีความสามารถดานมิติ
สัมพันธสูงขึ้นกวากอนทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคโดยใชกระดุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01
จากเอกสารและงานวิจัย ที่ เ กี่ ย วข องกั บ กิ จ กรรมสรา งสรรค สรุป ไดวา กิ จ กรรม
สรางสรรคเปนกิจกรรมที่ชวยสงเสริมประสบการณการเรียนรูที่สําคัญกิจกรรมหนึ่ง ชวยสงเสริมให
เด็กมีพัฒนาการทั้งดานรางกาย อารมณ – จิตใจ สังคม และสติปญญาไดเปนอยางดี อีกทั้งยังชวย
สงเสริมใหเด็กเรียนรูจากประสบการณตรง โดยใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 เปดโอกาสใหเด็กไดสังเกต
สัมผัส และจัดกระทํากับวัตถุตางๆ เสริมสรางความสามารถทางสติปญญาไดดี กระตุนสงเสริม การ
คนควา สํารวจ ตรวจสอบธรรมชาติตางๆ สรางเสริมประสบการณคิดวิเคราะห และสอบสวนทาง
วั ส ดุ อุ ป กรณ มี ป ระสบการณ ด า นรู สึ ก สั ม ผั ส ที่ เ น น ถึ ง การใช ป ระสาทสั ม ผั ส ที่ เ ด็ ก พึ ง มี ต อ สื่ ง แวด
ลอมรอบตัว กิจกรรมสรางสรรคจึงเปนการแสดงออกของพื้นฐานทางศิลปะที่ถายทอดเชื่อมโยงเกิด
ความรูและเขาใจ เอื้อตอการพัฒนาเด็กปฐมวัยไดเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคลอยางเต็มที่
นอกจากนี้ กิจกรรมสรางสรรคยังสามารถนํามาใชเพื่อปลูกฝงและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม
ในการเรียนรูและอยูรวมกับผูอื่นใหกับเด็กปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพดวย
2.3.3.6 สถานการณจําลอง
ความหมายของสถานการณจําลอง
ไดมีนกั วิชาการหลายทานใหความหมายของสถานการณจําลอง ดังนี้
เบคและมอนโร (Beck; & Monroe. 1965: 45) กลาววา สถานการณ
จําลอง หมายถึง กระบวนการในรูปแบบหรือความคลายคลึงกับสภาพจริง ซึ่งสรางขึ้นมาเพื่อ
ตรวจสอบสภาวะหรือเพื่อการสอน
ชูลซ (Schultz. 1972: 4) กลาววา สถานการณจําลองเปนการปฏิบัติการที่
ใช แ บบทดลอง หรื อ กระบวนการต า ง ๆ ให ค ล า ยคลึ ง กั บ สภาพที่ เ ป น จริ ง โดยฝ ก ให ผู อ ยู ใ น
สถานการณ ไดฝกปฏิบัติและแกปญหาตาง ๆ ดวยตนเอง
โจนส (Jones. 1982: 5) กลาวถึงสถานการณจําลองวา เปนเหตุการณหนึ่ง
ซึ่งไมใชการสอนของครู แตนักเรียนเปนผูเขารวมในเหตุการณนั้น และเปนผูที่ทําใหเหตุการณนั้น
ดํ า เนิ น ไปโดยได รั บ มอบหมายหน า ที่ ภ ารกิ จ ในสั ง คม และความรั บ ผิ ด ชอบที่ เ กี่ ย วข อ งอยู ใ น
สถานการณนั้นซึ่งตองมีการแกปญหาและการตัดสินใจรวมอยูดวย สวนครูจะเปนผูกําหนดเวลา
เริ่มตนและเวลาจบของสถานการณ นอกจากนั้นครูมีหนาที่อธิบายรายละเอียดตางๆที่สําคัญใน
สถานการณนั้น และกําหนดวาใครเปนใครทําหนาที่อะไรมีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องใดบาง
ทิศนา แขมมณี (2545: 89) กลาววา สถานการณจําลอง คือ กระบวนการที่
ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด โดยใหผูเรียนลงไปเลนใน
สถานการณที่มีบทบาท ขอมูล และกติกาการเลน ที่สะทอนความเปนจริง และมีปฏิสัมพันธกับสิ่ง
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ต า ง ๆ ที่ อ ยู ใ นสถานการณ นั้ น โดยใช ข อ มู ล ที่ มี ส ภาพคล า ยกั บ ข อ มู ล ในความเป น จริ ง ในการ
ตัดสินใจและแกปญหาตาง ๆ ซึ่งการตัดสินใจนั้นจะสงผลถึงผูเลนในลักษณะเดียวกันกับที่เกิดขึ้นใน
สถานการณจริง
สุวิทย มูลคํา (2545: 74) ใหความหมายของการจัดการเรียนรูแบบ
สถานการณจําลองวา เปนกระบวนการที่ผูสอนใหผูเรียนเขาไปอยูในสถานการณที่สรางขึ้นมา ซึ่ง
สถานการณนั้นจะมีลักษณะคลายคลึงกับสภาพความเปนจริงมากที่สุด ทั้งสภาพแวดลอมและ
ปฏิสัมพันธโดยมีการกําหนดบทบาท ขอมูล และกติกาไวเพื่อใหผูเรียนไดฝกการคิดแกปญหา และ
ตัดสินใจจากสภาพการณที่เขากําลังเผชิญอยู ซึ่งผูเรียนจะตองใชขอมูลทั้งหมดที่ไดรับ ประกอบกับ
วิจารณญาณของตนเองใหปฏิบัติหนาที่ตามสถานการณนั้นใหดีที่สุด
สรุปไดวา สถานการณจําลองเปนวิธีการสอนแบบหนึ่ง โดยการกําหนดสถานการณ
ที่ใกลเคียง คลายคลึง เลียนแบบ หรือสะทอนสภาพจริงที่เกิดขึ้น ครูเปนผูกําหนดสถานการณ
บทบาท และกติกา สวนนักเรียนเปนผูเขารวมในสถานการณแสดงบทบาทไปตามลําดับเหตุการณที่
ไดรับมอบหมาย ซึ่งจะเปนการฝกคิดแกปญหาและตัดสินใจ นอกจากนี้นักเรียนยังมีโอกาสตรวจสอบ
ความคิดของตนเองและเพื่อนจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน
ความมุงหมายในการใชสถานการณจําลอง
เชย (กนกรัตน พงษสมุทร. 2537: 32-33; อางอิงจาก Shay: 1980) กลาวถึง
ความมุงหมายในการใชสถานการณจําลองไวดังนี้
1. เพื่อใชในการสรางบรรยากาศในความเปนกันเอง (To Break the Ice)
ใชสถานการณจําลองในการแนะนําใหนักเรียนรูจักกัน หรือใชแนะนําวิชาที่เรียน กิจกรรมบางอยาง
สามารถใชการสรางบรรยากาศ เพื่อชวยสงเสริมการมีสวนรวมในหองเรียน การเลือกใชสถานการณ
จําลอง เพื่อความมุงหมายนี้ควรมีขอจํากัดเปนกิจกรรมสั้นๆ ที่ควรจะกระทําใหแลวเสร็จใน 1-2
ชั่วโมงของการเรียนการสอน
2. เพื่อบอกความจริง (To Impart Facts) สถานการณจําลองมักไมคอยใช
เดี่ยวๆ ในการสอนความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง มีสถานการณจาํ ลองมากมายที่ออกแบบเพื่อใชในการ
ใหขอมูล โดยมีจุดมุงหมายเพื่อทําใหนักเรียนมีความรูและประสบการณมากขึ้น
3. เพื่อพัฒนาความรูสึกใหหนักแนน (To Develop Emphati Sensitivity)
สถานการณจําลองสวนมากมักถูกออกแบบมาเพื่อใหนักเรียนไดรับรูและตระหนักเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ความเปนอยู สถานการณจําลองจะชวยใหนักเรียนมีสายตากวางไกล สงเสริมพัฒนาการรับรูที่
ถูกตองมากยิ่งขึ้น ทําใหเขาใจและมีเหตุผลมากยิ่งขึ้น
4. เพื่อสํารวจอนาคต (To Explore the Future) สถานการณจําลองที่ใชใน
หองเรียนออกแบบเพื่อทํานายหรือเพื่อเพิ่มประสบการณที่เกี่ยวเนื่องกับอนาคตใหแกนักเรียน ไดจัด
ฉากหรือสถานการณบางอยางที่จะมีขึ้นในอนาคต ถูกจําลองอยูในแบบจําลองหรือความคิดรวบยอด
กอใหเกิดความคิดสรางสรรคหรือการวิเคราะหอนาคตที่จะเปนไปได กิจกรรมเหลานี้ใชเพื่อพัฒนา
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ความคิดสรางสรรค จินตนาการ และเพิ่มความสามารถในการที่จะตอสูกับการเปลี่ยนแปลงที่ถูก
ควบคุม ทําใหมีความสามารถในการแกปญหามากขึ้น และมีความสามารถในการประเมินผลระยะ
ยาวของการกระทําตางๆ
โจนส (Jones. 1983: 1-2) กลาวถึงความมุงหมายในการใชสถานการณจําลอง
ไวดังนี้
1. เพื่อเตรียมพรอมใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกทักษะการสื่อสาร
2. เพื่อเตรียมขอมูลในการคิดวิเคราะห และการแยกแยะเลือกใชภาษาให
ถูกตอง ซึ่งครูจะตองเปนผูท ําหนาที่ในการกําหนดปญหา หรือหัวขอเพื่อกําหนดใหบทเรียนดําเนิน
ไปตามลําดับ
3. เพื่อใหผูเรียนไดฝกบูรณาการทักษะตางๆจากสถานการณจําลองเขา
ดวยกันจากสถานการณจําลองที่ใกลเคียงกับชีวติ จริง
4. เพื่อฝกผูเรียนใหรูจักแกปญหาในสถานการณตางๆ และคนหาคําตอบ
ดวยตนเอง
5. เพื่อพัฒนาผูเรียนใหทํางานรวมกันเปนกลุม รูจักวิพากษวิจารณ อดทน
ตอการวิจารณ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
สุวิทย มูลคํา (2545: 74–75) ไดกลาวถึงความมุงหมายในการใชสถานการณ
จําลอง ไวดังนี้
1. เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูสภาพความเปนจริง เกิดความเขาใจใน
สถานการณตา งๆ หรือเรื่องที่มีตัวแปรจํานวนมากที่มีความสัมพันธกนั อยางชัดเจน
2. เพื่อฝกการทํางานเปนกลุม การสรางความสัมพันธกบั สมาชิกกลุม การ
ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น
3. เพื่อฝกการคิดวินิจฉัย แกปญหา การควบคุมสถานการณ การตัดสินใจ
ในสถานการณที่ผูเรียนอาจพบไดในชีวติ จริง
สรุปไดวา การใชสถานการณจําลองมีความมุงหมายเพื่อใหผูเรียนไดคนพบ รูจักคิด
วิเคราะห รูจักการแกปญหาในปจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รูจักวิพากษวิจารณ และ
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ฝกการทํางานเปนกลุม และสามารถควบคุมสถานการณตางๆได
ขั้นตอนการสรางสถานการณจําลอง
ทเวลเกอร (Twelker: 1969. 46-70) กลาวถึงการสรางสถานการณจําลองวา ใน
การออกแบบสรางสถานการณจําลองเพื่อการสอนควรพิจารณาถึงเนื้อหาที่ตองการสอน วิธีการ
จัดการเรียนรูที่ใหผลดีทสี่ ุด และทําอยางไรระบบที่ออกแบบจึงจะสมบูรณ โดยมีลําดับขั้นตอนในการ
ออกแบบสถานการณจําลองดังตอไปนี้
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1. วางขอบเขตปญหาการสอน ผูกําหนดปญหาจะตองรูใหลึกซึ้งวาปญหา
คืออะไร ปญหาที่เกิดขึ้นนัน้ มีความมุงหมายอยางไร เราจะอาศัยอะไรเปนสภาวะแวดลอมที่จะชวย
ใหเขาใจปญหา
2. พิจารณาสภาพของระบบที่จะนํามาใชในสถานการณ ผูออกแบบตอง
พิจารณาวาจะใชผูเรียนกี่คน ใชเครื่องมืออะไรชวย ใชวิธีการอยางไรใชวสั ดุอุปกรณอะไร หลักการ
ดําเนินงานจะเปนไปในรูปใด และจะสรางปรัชญาการสอนแนวใด หรือกลาวโดยสรุปคือ จะตอง
คํานึงถึงสวนประกอบตาง ๆ ที่จะมีสวนชวยในการวางขอบเขตของปญหาไดเหมาะสมและถูกตอง
ตามวัตถุประสงค
3. ปรับสภาพการเขาสูปญหา เพื่อจะใหปญหานั้นเปนไปตามวัตถุประสงค
เราจะตองอาศัยสภาพการณที่พิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสมกับปญหา หรือเลือกวิธีการที่จะชวยนํา
ปญหาไปสูจุดหมายปลายทางที่กําหนดไว
4. กําหนดวัตถุประสงคเฉพาะ ตองกําหนดออกมาในรูปของพฤติกรรมที่วัดได
5. กําหนดเกณฑในการวัดผล เนื่องจากเกณฑวัดผลแบบนี้จะตองใชวัด
พฤติกรรมของผูเรียน จึงตองสรางเกณฑออกเปน 2 แบบ คือ
5.1 วัดผลขั้นสุดทายในการเรียนรู
5.2 วัดขีดระดับความสามารถที่เปลี่ยนแปลงไป
6. เสนอผลของสถานการณจําลอง ผลของสถานการณจําลองมีขอไดเปรียบ
วิธีการเรียนรูแ บบอื่น ๆ หลายอยาง คือ
6.1 สามารถสรางอารมณและสรางทัศนคติใหเปนไปตามวัตถุประสงค
6.2 สถานการณจําลองสามารถรวบรวมพฤติกรรมที่จะชี้ความสามารถ
ของผูเรียนและความจําไวดวยกันไดคือ ผูเรียนจะมีพัฒนาการทั้งดานความจําและพัฒนาขีด
ความสามารถ
6.3 สถานการณจําลองจะจูงใจใหผูเรียนประกอบกิจกรรมไดนาน
6.4 ผูเรียนจะสามารถเลือกตอบสนองตอสภาวการณทางสังคมจาก
สถานการณจําลองได
6.5 สถานการณจําลองจะชวยปรับความแตกตางระหวาง บุคคลของ
ผูเรียนใหเขากันไดเปนอยางดีและเปนไปตามทีต่ องการ
6.6 สถานการณจําลองจะดึงความสนใจของผูเรียนไวได ทั้งในการทํา
แบบฝกหัดและแมแตในการเรียนเนื้อหาหลายอยาง
6.7 สถานการณจําลองสามารถที่จะชักจูงผูเรียนใหเขาสูพฤติกรรมที่
ตองการ
7. กําหนดชนิดของเครื่องมือ ที่จะนํามาสรางในสวนของสถานการณจําลอง
เชน ใชเครื่องมือชวยสอน เกมสถานการณจําลอง เปนตน
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8. เลือกสื่อหลาย ๆ อยางเขามาใช เลือกสือ่ ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เปน
เครื่องมือพัฒนาสถานการณจําลอง
9. พัฒนาระบบสถานการณจําลอง แกไขขอบกพรองในแตละขั้นตอน
เพื่อใหสถานการณจําลองสมบูรณที่สุด
10. ทดลองใชสถานการณจําลอง เพื่อหาขอจํากัดของสถานการณจําลองที่
สรางขึ้น อาจทดลองกับคนกลุมเล็ก หรือแบบหนึ่งตอหนึ่งก็ได
11. เปลี่ยนแปลงแกไขสถานการณจําลองหลังการทดลอง ถาหากพบ
ขอบกพรองตองนํามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเหมาะสมและเปนไปตามทีต่ องการ
12. ใชสถานการณจําลองเปนสวนหนึ่งของการสอนจริง เพื่อตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ
13. ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณในอนาคต ซึ่ง
มักจะพบความเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เมือ่ เปนเชนนี้เราจึงตองเตรียมปรับปรุงสถานการณจําลองให
ทันสมัยอยูเสมอ
สุพิน บุญชูวงศ(2531: 85 -87) ไดเสนอขัน้ ตอนในการสรางสถานการณจําลอง
ไวดังนี้
1. ขั้นสํารวจและวิเคราะห กอนสรางสถานการณจําลองตองศึกษาและ
สํารวจวัตถุประสงควาตองการใหผูเรียนรูเรื่องอะไรบาง ศึกษาสถานการณตาง ๆ เมื่อไดพิจารณา
และศึกษาเปนอยางดีแลวนํามาวิเคราะหวาสถานการณจําลองนั้นจะมีผลตอการเรียนรูอะไรและทํา
ใหเกิดผลเสียอะไร สถานการณที่นํามาวิเคราะหนั้นใกลเคียงกับความจริงแคไหนเพื่อใหสถานการณ
นั้นมีประโยชนตอการเรียนรูมากที่สุด
2. ขั้นกําหนดจุดประสงค ในการกําหนดจุดประสงคนนั้ มุงใหนักเรียน
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรเมื่อนักเรียนเรียนรูจากสถานการณจําลองแลวนักเรียนจะเปนอยางไร
การสรางสถานการณจําลองก็จะตองสรางใหตรงกับจุดประสงค
3. ขั้นการเลือกสถานการณ สถานการณที่เปนจริงและสามารถจําลองมาใช
ในชั้นเรียนตองสอดคลองกับที่กําหนดไวขั้นตน พิจารณาเลือกและสามารถนําสถานการณที่เปนจริง
มาดัดแปลงใหเหมาะกับการใชในชั้นเรียน โดยสถานการณจําลองนั้นไดเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝก
คิดวิเคราะห ตัดสินใจ กอใหเกิดการเรียนรูและทักษะที่ตองการใกลเคียงกับความจริงมากที่สุด
4. ขั้นกําหนดโครงสรางของสถานการณจําลอง การกําหนดโครงสรางของ
สถานการณจําลองประกอบดวยสิ่งสําคัญ ดังนี้
4.1 การกําหนดจุดประสงคของสถานการณจําลอง
4.2 การกําหนดบทบาทของผูเขารวมกิจกรรมแตละคน
4.3 เตรียมขอมูล ขาวสารทีจ่ ําเปน เนื้อหา
4.4 กําหนดสถานการณตาง ๆ ใหเหมือนจริงในสังคม
4.5 ลําดับขั้นของเหตุการณ เวลาและปญหาจากสถานการณ
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4.6 จบสถานการณ สรุป อภิปราย
5. ขั้นการสรางและออกแบบสื่อการเรียนและสรางกฎเกณฑ การสรางและ
ออกแบบสื่อการเรียนเพื่อใชเปนเครื่องมือในการประกอบกิจกรรม เชน บัตรคํา รูปภาพ บัตรคําสั่ง
เปนตนสื่อการเรียนจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคที่กําหนดในกิจกรรม ควรวางเงื่อนไขแตละ
ขั้นตอนวาตองกําหนดการเลนตามลําดับเหตุการณนั้น ๆ อยางไร
6. ขั้นการทดลองใช เมื่อสรางสถานการณเสร็จแลวควรนําสถานการณนั้น
ไปใชกบั นักเรียนกลุมอื่นเพือ่ ตรวจขอบกพรองดานวิธกี าร ภาษา ตลอดจนการใชสื่อและเงื่อนไขตาง
ๆ วาควรแกไขและปรับปรุงในแงใดบาง เพื่อใหไดสถานการณจําลองที่สมบูรณเหมาะที่จะนําไปใช
กับนักเรียนแตละวัยไดอยางเหมาะสม
สรุ ป ได ว า ขั้น ตอนในการสรา งสถานการณ จํา ลองเพื่ อ การสอนมีขั้ นตอนตา งๆ
ไดแก การสํารวจและวิเคราะหปญหาเพื่อกําหนดจุดมุงหมายในการเลือกสถานการณและกําหนด
โครงสรางของสถานการณจําลอง โดยเปนแนวทางในการสราง ออกแบบสื่อการเรียน และสราง
กฎเกณฑ ตลอดจนการทดลองใชสถานการณจําลองนั้น จนสามารถนําไปใชเพื่อทํากิจกรรมให
บรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยมีสิ่งสําคัญที่ตองพิจารณาคือ เนื้อหาที่สอน วิธีการ และ
ระบบ
ประโยชนและคุณคาของการใชสถานการณจําลอง
ครุคแชงค (Cruickshank. 1972: 17-19) กลาวถึงขอดีของสถานการณจําลอง
ไวดังนี้
1. ใชเปนเครือ่ งมือในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยซึ่ง
แสดงออกภายใตสถานการณอยางใดอยางหนึ่ง
2. จากการปฏิบัตขิ องผูเรียนในสถานการณจําลองจะสามารถบอกไดวาเขา
ไดนําหลักการหรือทฤษฎีตา ง ๆ ที่ไดเรียนมาแลวไปใชแคไหนอยางไร
3. เปนวิธีการใหประสบการณแกผูเรียนโดยที่ประสบการณน้นั ๆ ไมอาจมี
โดยตรงในขณะศึกษาในสถานที่ศึกษา เชน การแกปญหาที่ปรากฏในชีวติ จริงในสังคม การสราง
สถานการณจําลองขึ้นมาจึงเปนวิธีการทีท่ ําใหผูเรียนมีประสบการณในการคิดหาวิธีแกปญหา
เหลานั้น
4. เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนประสบเฉพาะความจริงที่เลือกสรรแลว และ
มีระดับความยากงาย ความสลับซับซอนที่เหมาะสมกับพื้นฐานของผูเรียน
สมพงษ จิตระดับ (2530: 74-75) กลาวไววา สถานการณจําลองเปนเครื่องมือที่
มีคุณคาและประโยชนหลายประการ โดยเฉพาะในการเสริมทักษะประสบการณใหกับผูเรียน ดังนี้
1. สถานการณจําลอง เปนรูปแบบและกระบวนการทีฝ่ กฝนใหผเู รียนได
เผชิญกับสิ่งทีเ่ กิดขึ้น ปญหาตาง ๆ การรูจ ักหาแหลงขอมูล การติดตอสื่อสาร การแกปญหา การ
คนพบ การวินิจฉัยและการตัดสินใจ
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2. สถานการณจําลอง จะชวยสรางความเขาใจในการบูรณาการระบบ
ตางๆ ในสังคม ที่กอใหเกิดปญหาทางจริยธรรม ไดรูจักสัมพันธความคิดขอมูลที่ไดรับและเชื่อมโยง
ไปสูการปฏิบตั ิจริงได
3. สถานการณจําลอง สามารถพัฒนาความเจริญสวนบุคคลไดในเรือ่ งของ
ลักษณะนิสัยที่มีอยู ความรูส ึก ความพึงพอใจ การชวยเหลือ การทํางานกลุม การอยูรวมกับผูอ ื่น
การปรับพฤติกรรม ฯลฯ สิ่งเหลานี้ จะกอใหเกิดความเขาใจเจตคติทดี่ ีตอการดําเนินชีวติ ในสังคม
และผูอื่นอยูเสมอ
4. สถานการณจําลอง เปนตัวอยางที่ดีแกผูเรียนในการแสวงหาขอเท็จจริง
การทดลองกับระบบขอมูล หรือปญหาตาง ๆ ดวยตนเอง ทําใหผูเรียนรูจักสังเกตเปรียบเทียบ
ระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบ ในเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นจริง
ทิศนา แขมมณี (2545: 92) ไดกลาวถึงขอดีของการใชสถานการณจําลองไวดังนี้
1. เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องที่มีความสัมพันธ ซับซอน ได
อยางเขาใจ เกิดความเขาใจเนื่องจากไดมีประสบการณที่เห็นประจักษชัดดวยตนเอง
2. เปนวิธีสอนที่ผูเรียนมีสว นรวมในการเรียนรูสูงมาก ผูเรียนไดเรียนอยาง
สนุกสนาน การเรียนรูมีความหมายตอตัวผูเรียน
3. เปนวิธีสอนที่ผูเรียนมีโอกาสไดฝกทักษะกระบวนการตาง ๆ จํานวนมาก
เชนกระบวนการปฏิสัมพันธกับผูอื่น กระบวนการสื่อสาร กระบวนตัดสินใจ กระบวนการแกปญญา
และกระบวนการคิด เปนตน
สรุปไดวาการใชสถานการณจําลองมีประโยชนและคุณคาตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอยางยิ่ง เนื่องจากเปนกิจกรรมที่ชวยสรางเสริมประสบการณแกผูเรียน เปดโอกาสให
ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู ชวยฝกทักษะ กระบวนการทํางานกลุม การคิดวิเคราะห การ
ตัดสินใจและการแกปญหา รวมทั้งยังสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียนไดอีกดวย
งานวิจัยที่เกีย่ วของกับการใชสถานการณจําลอง
โพสตมา (Postma. 1974: 4712-4713-A) ไดทําการทดลองสอนโดยใช
สถานการณจําลองกับนักเรียน เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู และเจตคติตอการใชสถานการณ
จําลองของครูและนักเรียน ผลการวิจัยพบวากลุมทดลองและกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมควบคุม
แตมีความคงทนในการเรียนรูแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และพบวานักเรียนมีเจตคติใน
ทางบวกตอวิธีการสอนนี้ โดยมีความสนใจเพลิดเพลินกับการไดทํางานรวมกัน และมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนอยางกระตือรือรนนอกจากนี้ครูที่เขารวมในการสังเกตครั้งนี้ยังใหความเห็นวา มี
ความพึงพอใจในการสอนโดยใชสถานการณจําลอง เพราะเปนวิธีการที่มีประโยชนที่เปดโอกาสให
นักเรียนไดเรียนตามความสามารถของเขาเอง เปนวิธีการที่ชวยกระตุนความสนใจของผูเรียนใหได
แสดงออก ทําใหผูเรียนมีความคิดที่แตกฉานในการแกปญหา
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เกลเลอร (Geller. 1978: 219-235) ไดศึ กษาการใช ประสบการณจําลองซึ่ง
นํามาแสดงบทบาทสมมติเพื่อปลูกฝงความเชื่อฟงของนักเรียน ทดลองกับนักเรียนจํานวน 91 คน
ในการแสดงบทบาทสมมติใชวีดีโอเทปเขาชวย ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนโดยการแสดง
บทบาทสมมติจากสถานการณจําลอง มีความเชื่อฟงมากกวานักเรียนที่เรียนโดยไมใชการแสดง
บทบาทสมมติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จันทิมา แซอั้ง (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลของการเรียนรูแบบ
จิตปญญาและการใชสถานการณจําลองที่มีตอความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 กลุม
ตัวอยางคือนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 จํานวน 32 แบงเปนกลุมทดลอง 2 กลุม กลุมละ 16 คน โดย
กลุมทดลองที่ 1 ไดรับการเรียนรูแบบจิตปญญา และกลุมทดลองที่ 2 ไดรับการใชสถานการณจําลอง
ผลการศึกษาพบวา
1. นักเรียนมีความคิดสรางสรรคเพิ่มขึ้น หลังจากไดรับการเรียนรูแบบจิต
ปญญาอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
2. นักเรียนมีความคิดสรางสรรคเพิ่มขึ้น หลังจากไดรับการใชสถานการณ
จําลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01
3. นักเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบจิตปญญากับนักเรียนที่ไดรับการใช
สถานการณจําลองมีความคิดสรางสรรคไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
อริสา โสคําภา (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเลานิทานอีสปประกอบการใชสถานการณ กลุมตัวอยางเปนนักเรียน
ชาย–หญิง อายุระหวาง 5–6 ป จํานวน 15 คน ไดรับการจัดกิจกรรมเลานิทานอีสปประกอบการใช
สถานการณจําลอง ใชเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 30 นาที รวมระยะเวลา
ทั้งสิ้น 24 ครั้ง เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา คือ แผนการจัดกิจกรรมเลานิทานอีสป
ประกอบการใชสถานการณจําลอง และแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคม ผลการวิจัยพบวา เด็ก
ปฐมวัยกอนจัดกิจกรรมและระหวางการจัดกิจกรรมเลานิทานอีสปประกอบการใชสถานการณจําลอง
ในแตละชวงสัปดาหมีคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมทางสังคมโดยรวมแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ
.01 และเมื่อวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงระหวางชวงสัปดาหพบวา คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมทาง
สังคมมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นตลอดชวงการทดลองยกเวนสัปดาหที่ 3 เทานั้นที่มีการเปลี่ยนแปลง
ลดลงเล็กนอย เมื่อวิเคราะหคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยแยกเปนรายดาน
ไดแก ดานความรวมมือ ดานการชวยเหลือ และ ดานการแบงปน พบวา คะแนนพฤติกรรมทั้ง 3
ดานมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ดานความรวมมือชวงสัปดาหที่ 1 และสัปดาหที่ 2 เพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดานการชวยเหลือมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในชวงสัปดาหที่ 1, 6, 7
และสัปดาหที่ 8 เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และดานการแบงปนสัปดาหที่ 1, 2
และ สัปดาหที่ 3 เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และในชวงสัปดาหที่ 4, 7 และ
สัปดาหที่ 8 เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนในชวงสัปดาหที่ 5 – 6 เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
สรุปวาการจัดกิจกรรมเลานิทานอีสปประกอบการใช
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สถานการณจําลองสงเสริมใหพฤติกรรมทางสังคมโดยรวมและรายดานของเด็กปฐมวัยสูงขึ้นอยาง
ชัดเจน
สรุปไดวา การใชสถานการณจําลองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสามารถ
พัฒนาผูเรียนครบทุกดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา นอกจากนี้ผูเรียนยัง
ไดรับการฝกทักษะการเรียนรูจากการคนพบดวยตนเอง ฝกทักษะการแกปญหา ฝกการทํางาน
รวมกับผูอื่น ผูเรียนพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมโดยใชสถานการณจําลอง จึงสงผลตอความสนใจ
และใหความรวมมือในการทํากิจกรรมเปนอยางดี ผูวิจัยจึงใชสถานการณจําลองเพื่อพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรมของเด็กปฐมวัย
2.3.4 คุณคาของกิจกรรมเสริมประสบการณของเด็กปฐมวัย
การจั ดกิ จ กรรมเสริม ประสบการณมี ค วามสํ าคั ญตอ เด็ก ปฐมวัย มากเพราะเป น
กิจกรรมที่ชวยใหเด็กไดเขาใจเนื้อหา กิจกรรมนี้เปดโอกาสใหเด็กไดทําความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องที่
เรียน กิจกรรมเสริมประสบการณชวยใหเด็กมีความคิดรวบยอดที่ชัดเจน ซึ่งเปนการพัฒนาทักษะ
ทางสติปญญาใหเด็กเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเนื้อหาหนวยการสอน
ตลอดจนสงเสริม
พัฒนาการดานสังคมฝกการกลาแสดงออก นอกจากนั้นยังชวยเด็กใหเกิดความรูสึกอบอุนมี
ความสัมพันธใกลชิดกับครู (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. 2535: 47)
ธีรภรณ ภักดี (2550: 17) กลาววา ความสําคัญของกิจกรรมเสริมประสบการณ
เปนกิจกรรมที่ชวยใหเด็กเขาใจเนื้อหา โดยคํานึงถึงสิ่งที่อยูใกลและไกลตัวเด็ก เปนกิจกรรมที่เปด
โอกาสใหเด็กมีความคิดรวบยอด ตลอดจนสงเสริมการกลาแสดงออกและพัฒนาการทุกดานของเด็ก
สรุปไดวา กิจกรรมเสริมประสบการณมีคุณคาและความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนา
เด็กปฐมวัย เนื่องจากเปนกิจกรรมที่ใชเพื่อสงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดานโดยองครวม เปดโอกาสให
เด็กไดทําความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน ชวยใหเด็กมีความคิดรวบยอดที่ชัดเจน พรอมทั้งชวย
สงเสริมพัฒนาการดานสังคม ดานคุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนี้กิจกรรมเสริมประสบการณยัง
เปนกิจกรรมที่ชวยฝกทักษะการใชแหลงเรียนรูและประสบการณชีวิตที่จําเปนสําหรับเด็กปฐมวัยได
อยางมีประสิทธิภาพอีกดวย
2.4 รูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็ก
ปฐมวัย
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็ก
ปฐมวัย ผูวิจัยพัฒนารูปแบบจากการวิเคราะห และสังเคราะห แนวคิด หลักการ และทฤษฎีพื้นฐาน
ดังนี้คือ หลักการสอนของพระพุทธเจา หลักการเรียนรูแบบรวมมือ หลักการเรียนรูแบบปฏิบัติการ
ทฤษฎีการเรี ยนรูทางสังคมของแบนดูรา ทฤษฎีประวัติศาสตรสังคมของไวกอตสกี และทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท ทําใหไดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA ประกอบดวย
4 ขั้น คือ
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ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนประสบการณ (REVIEW : R) เปนขั้นตอนที่จัดใหเด็กปฐมวัยได
แสดงความคิดเห็น และตอบคําถามจากกิจกรรมสนทนาปญหา ถาม-ตอบ ดวยคําถามปลายเปด
และสถานการณจําลอง เพื่อทบทวนประสบการณเดิมและตรวจสอบความรูของเด็กเกี่ยวกับพรหม
วิหารสี่
ขั้นทบทวนประสบการณมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบความรู และทบทวนประสบ
การณเ ดิ ม ของเด็ก เกี่ ย วกับพรหมวิห ารสี่ โดยมีพื้นฐานมาจากหลั กการสอนของพระพุท ธเจ า ที่
พระองค จ ะทรงพิ จ ารณาถึ ง สติ ป ญ ญาของผู ที่ กํ า ลั ง รั บ ฟ ง ว า มี ส ติ ป ญ ญามากน อ ยเพี ย งใด และ
พระองคจะสอนธรรมะใหตรงกับสติปญญาของผูที่จะรับฟง และทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา
ของเพี ยเจท ที่ กลา วว าการจั ดการเรียนรูในระดับ ปฐมวัยนั้ นจะมีการจัดประสบการณต ามระดับ
พัฒนาการของเด็ก และมีการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ในการจัดประสบการณของครู
เนนใหเด็กไดรับประสบการณตรง โดยการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม สื่อ สภาพแวดลอม และ
บุคคลอื่นๆ เพื่อพัฒนากระบวนการปรับตัวของอินทรียกับสิ่งแวดลอมภายนอกและการจัดระบบ
โครงสรางความคิด ซึ่งในกระบวนการนี้จะเปนไปอยางตอเนื่อง และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
(Adaptation) อยูตลอดเวลา เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมตลอดเวลา เพื่อใหเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม การมีปฏิสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงในเด็กปฐมวัย ดวยกระบวนการเรียนรู 2
กระบวนการ (สิริมณี บรรจง. 2549: 9-10) คือ 1) การดูดซึม (Assimilation) เปนกระบวนการที่
เด็กไดรับรูและดูดซึมภาพตางๆ จากสิ่งแวดลอมดวยประสบการณของตนเอง ทั้งนี้ประสิทธิภาพใน
การดูดซึมยอมขึ้นอยูกับความสามารถของเด็กวาจะรับรูดวยประสาทสัมผัสไดมากนอยเพียงใด เชน
เด็ ก มี ค วามสามารถในการใช ป ระสาทสั ม ผั ส ทางตา หู ทางกายได ส มบู ร ณ ห รื อ ไม เด็ ก ที่ มี
ประสบการณในการเลนนอย ก็จะเกิดการดูดซึมนอยไปดวย (เพ็ญจันทร เงียบประเสริฐ. 2542:
20; สิริมณี บรรจง. 2549: 9-10 ) และ 2) การปรับความเขาใจเดิมใหเขากับสิ่งแวดลอมใหม
(Accommodation) เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นควบคูไปกับการดูดซึม กอใหเกิดกระบวนการปรับตัว
โดยมีการปรุงแตง รวบรวม และจัดการความคิดและประสบการณใหสอดคลองกับความเปนจริงที่
อยูรอบๆ ตัวเขา เปนกระบวนการปรับตัวของบุคคลหรือมนุษยใหเขากับสิ่งแวดลอมตามความ
สามารถและประสบการณที่เคยไดรับ เชน เมื่อเด็กชูนิ้วชี้ขึ้นมา เด็กจะสามารถบอกความหมายได
วาหมายถึงหนึ่ง หรือสามารถบอกไดวาเลข 1 มีลักษณะคลายกับเสาธง เปนตน (เพ็ญจันทร
เงียบประเสริฐ. 2542: 20; สิริมณี บรรจง. 2549: 9-10) ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดกําหนดกิจกรรม
สนทนาปญหา ถาม-ตอบ ดวยคําถามปลายเปด และสถานการณจําลอง เพื่อตรวจสอบความรูและ
ประสบการณเดิมของเด็ก โดยผูวิจัยไดใชคําถามปลายเปดเพื่อเปนการกระตุนใหเด็กมีความตองการ
เรียนรู ไดเปดโอกาสใหเด็กไดคิดไตรตรองและหาเหตุผลที่สมเหตุสมผลมาประกอบตอบคําถาม
นอกจากนี้การใชคําถามปลายเปดยังสามารถทําใหผูสอนสามารถทราบถึงประสบการณและความรู
เดิมของเด็กเพื่อใหสามารถวางแผนและเชื่อมไปสูการจัดประสบการณและองคความรูใหมใหแกเด็ก
ไดอยางเหมาะสม ดังนั้น รูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA จึงนําแนวคิด และกิจกรรมดังกลาว

141
มาเป น พื้ น ฐานในการกํ า หนด และจั ด กิ จ กรรม ในขั้ น ทบทวนประสบการณ ขั้ น ที่ 1 ซึ่ ง มี ค วาม
เหมาะสม และสอดคลองกับพัฒนาการการเรียนรูคุณธรรมและจริยธรรมในเด็กปฐมวัย
ขั้นที่ 2 ขั้นปรับพฤติกรรม (ADJUST : A) เปนขั้นตอนที่กระตุนใหเด็กปฐมวัยได
เห็นคุณคา และมีเจตคติที่ดี และตองการที่จะปฏิบัติตามจากกิจกรรมการเลานิทานและแสดงบทบาท
สมมติ เพื่อใหเด็กไดเรียนรูความสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับผลของการกระทําตามหลักพรหม
วิหารสี่
ขั้นปรับพฤติกรรมมีวัตถุประสงคเพื่อกระตุนใหเด็กไดเห็นคุณคา และมีเจตคติที่ดี
และตองการที่จะปฏิบัติตาม จากกิจกรรมการเลานิทานและแสดงบทบาทสมมติ เพื่อใหเด็กไดเรียนรู
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับผลของการกระทําตามหลักพรหมวิหารสี่โดยมีพื้นฐานมาจาก
ทฤษฏีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา เปนการเรียนรูที่เกิดจากการสังเกต และการเลียนแบบ
เนื่องจากคนเรามีปฎิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวเราอยูเสมอ และ การเรียนรูดังกลาวทําให
เกิดพฤติกรรม 2 ประเภทคือ (พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย. 2549: 146-147; สุรางค โควตระกูล.
2549: 239) 1.การเรียนรูจากผลการตอบสนอง (learning by reponse consequences) เรียนรูจาก
ประสบการณตรงจากตัวแบบที่ตนไดรับ โดยจะเรียนรูพฤติกรรมใดที่ทําแลวไดรับผลทางบวก หรือ
ไดรับรางวัลหรือไดรับคําชมเชย และพฤติกรรมใดที่ทําแลวไดรับผลทางลบถูกลงโทษหรือถูกตําหนิ
และ 2.การเรียนรูโดยตัวแบบ (learning through modeling)แบนดูรา (Bandura. 1989: 1-60) ได
อธิบายกระบวนการที่สําคัญในการเรียนรูโดยตัวแบบมีดังนี้ คือ กระบวนการสนใจ กระบวนการ
จดจํา กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนกับตัวแบบ และกระบวนการจูงใจ นอกจากนี้แบนดูรา
(Bandura. 1977: 27) ไดเสนอ แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทาง
การเรียนรูทางสังคมไววา การเรียนรูของบุคคลเกิดจากความสัมพันธระหวางสิ่งตาง ๆ ซึ่งกลายเปน
ความเชื่อที่มีผลตอการควบคุมพฤติกรรม และเมื่อเกิดมีเหตุการณเกิดขึ้นบุคคลก็จะมีความคาดหวัง
ลวงหนาเกี่ยวกับการเกิดของผลจากการกระทํานั้น ทําใหตัดสินใจไดวาควรทําหรือไมควรทํา และ
วิธีการเรียนรู เกิดจากประสบการณ ซึ่งมีทั้งประสบการณตรงและประสบการณทางออม โดยการ
สังเกต อาน ฟง การบอกเลา ที่เกิดกับบุคคลรอบขาง ทําใหบุคคลมีการเรียนรูไดอยางกวางขวาง
จากทฤษฎีนี้ทําใหเชื่อวา การเรียนรูโดยการสังเกตเปนวิธีที่สําคัญตอการไดมาซึ่งขอมูล และทักษะ
ตาง ๆ ของเด็ก เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินเลือกการตอบสนองอยางใดอยางหนึ่ง และเด็กจะมี
พฤติกรรมหรือมีเหตุผลเชิงจริยธรรมในลักษณะใดยอมขึ้นอยูกับลักษณะของบุคคลที่เปนตัวแบบที่
ใกลชิดกับตัวเด็ก ซึ่งไดแก พอแม ญาติพ่ีนอง และครู เปนตน ฉะนั้น การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมี
ลักษณะนิสัยทางคุณธรรมที่ดีจะตองอาศัยกระบวนการเรียนรูทางสังคม โดยการจัดสภาพแวดลอม
หรือจัดประสบการณที่ถูกตอง เหมาะสม เพื่อกระตุนใหเกิดความสนใจในพฤติกรรมของตัวแบบ
และขั้นปรับพฤติกรรมนี้ผูวิจัยไดนําเทคนิคการสอนของพระพุทธเจามาใชในการทํากิจกรรมคือ การ
เลานิทาน การยกอุทาหรณประกอบ การเปรียบเทียบดวยขออุปมา การสาธิตใหดู ดวยวิธีการสอน
ใหแจมแจง จูงใจ เราใจ และราเริง
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จากหลักการสอนของพระพุทธเจา และทฤษฎีพัฒนาการการเรียนรูทางสังคมของ
แบนดูราทําใหเชื่อวา การเรียนรูโดยการสังเกตเปนวิธีที่สําคัญตอการไดมาซึ่งขอมูล และทักษะตาง
ๆ ของเด็กปฐมวัย เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินเลือกการตอบสนองอยางใดอยางหนึ่ง และเด็กจะมี
พฤติกรรมหรือมีเหตุผลเชิงจริยธรรมในลักษณะใดยอมขึ้นอยูกับลักษณะของบุคคลที่เปนตัวแบบ
และการเรียนรูควรผานกิจกรรมที่เหมาะสม เชน การเลานิทานคติธรรม และบทบาทสมมุติ จึงทําให
เกิดการพัฒนาการทางคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กปฐมวัย ดังนั้น รูปแบบการเรียนการสอนแบบ
RACA จึงนําแนวคิด และกิจกรรมดังกลาวมาเปนพื้นฐานในการกําหนดใหเปนขั้นปรับพฤติกรรมใน
ขั้นที่ 2 ซึ่งมีความเหมาะสม และสอดคลองกับพัฒนาการการเรียนรูคุณธรรมและจริยธรรมในเด็ก
ปฐมวัย
ขั้นที่ 3 ขั้นรวมมือแกปญหา (COOPERATE : C) เปนขั้นตอนที่ใหเด็กปฐมวัยมี
การเรี ย นรู ผ า นการลงมื อ ปฏิ บั ติ เ ป น กลุ ม โดยมี ก ารเรี ย นรู แ ละแสดงความคิ ด เห็ น ร ว มกั น มี
ปฏิสัมพันธกันในทางบวก มีการชวยเหลือ และยอมรับกันและกัน เพื่อความสําเร็จของกลุมในการ
แกปญหาจากการเลนเกมการศึกษา และสถานการณจําลอง
ขั้นรวมมือแกปญหา มีวัตถุประสงคเพื่อใหเด็กปฐมวัยมีการเรียนรูผานการลงมือ
ปฏิบัติเปนกลุม โดยมีการเรียนรูและแสดงความคิดเห็นรวมกัน มีปฏิสัมพันธกันในทางบวก มีการ
ช ว ยเหลื อ และยอมรั บ กั น และกั น เพื่ อ ความสํ า เร็ จ ของกลุ ม ในการแก ป ญ หาจากการเล น เกม
การศึกษา และสถานการณจําลอง โดยมีพื้นฐานการเรียนรูจากหลักการเรียนรูแบบปฎิบัติการ และ
หลักการเรียนรูแบบรวมมือ โดยเปนกระบวนการที่เนนใหผูเรียนเรียนรูจากการลงมือกระทํา โดย
ผานประสบการณจากการกระทําของผูเรียนรูทั้งความคิดและความรูสึก รวบถึงการไดทบทวนกอน
ลงมือกระทํา ทําใหเกิดการเรียนรูอยางเปนกระบวนการ และนํามาบูรณาการกับการเรียนรูแบบ
รวมมือ หรือกระบวนการกลุม ซึ่งทําใหเกิดการทํางานรวมกัน การแบงปน การแลกเปลี่ยนความคิด
การช ว ยเหลื อกั น และกัน รว มกั น คิ ด และแก ป ญ หา โดยสมาชิก แต ล ะกลุ ม ประกอบด ว ย ผู ที่ มี
ความสามารถทางการเรียนรูแตกตางกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชวยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่ง
กันและกัน มีความรับผิดชอบรวมกันทั้งในสวนตนและสวนรวม เพื่อใหตนเองและสมาชิกทุกคนใน
กลุมประสบความสําเร็ จตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยองคประกอบของการเรียนรูแบบร วมมือ
ประกอบดวย 5 องคประกอบคือ การพึ่งพาอาศัยกันในทางบวก การมีปฏิสัมพันธที่สงเสริมกัน
ระหวางสมาชิกภายในกลุม ความรับผิดชอบของสมาชิกแตละบุคคล การใชทักษะการปฏิสัมพันธ
ระหว า งบุ ค คลและทั ก ษะการทํ า งานกลุ ม ย อ ย และ กระบวน การทํ า งานของกลุ ม หากขาด
องคประกอบหนึ่งองคประกอบใดไปจะไมถือวาเปนการเรียนรูแบบรวมมือ การเรียนแบบรวมมือ
สงเสริมการคนพบ การเลือกใชยุทธวิธี การใหเหตุผลที่มีประสิทธิภาพ การสรางแนวคิดใหม การ
ถายโยงยุทธวิธีไปสูรายบุคคล การทํางานรวมมือกันนักเรียนจะเพิ่มความมั่นใจในความสามารถ
ของตนเอง เปนการสนับสนุนใหเกิดความพยายามในการเรียนรูมโนมติ กระบวนการและยุทธวิธี
นอกจากนี้นักเรียนที่ทํางานรวมกันในกลุมมีแนวโนมที่จะชอบและเห็นคุณคาของแตละคน และเห็น
ความสามารถในการแกปญหาของคนอื่น มีความสัมพันธกันทางบวกระหวางเพื่อน เกิดการเรียนรู
ในระดับสูง ตระหนักในคุณคาของตน เอง (Self - Esteem) เกิดการยอมรับความสามารถของตนเอง
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ในการแกปญหา ครูผูสอนจึงมีบทบาทในการเตรียมการสอนและเลือกเทคนิคในการจัดกิจกรรมการ
เรี ย นการสอนใหเ หมาะสมและให ส อดคลอ งกั บ ลั ก ษณะของผู เ รีย น ทั้ง ดา นเนื้อ หาวิช าและการ
เสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคใหเกิดแกผูเรียนดวย โดยเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนรูใหมากที่สุด ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดกําหนดกิจกรรมการแกปญหารวมกันจากการ
เลนเกมการศึกษา และสถานการณจําลอง เพราะกิจกรรมเกมการศึกษา และสถานการณจําลอง
สามารถสงเสริมพัฒนาการการเรียนรูของเด็ก ในการวิเคราะห คิดหาเหตุผล การฝกสังเกต การ
ตัดสินใจ รวมกันแกปญหา ซึ่งสามารถเลมรวมกันได และเปนการแกปญหารวมกันเปนกระบวนการ
กลุมโดยมีจุดมุงหมายเดียวกัน ดังนั้น รูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA จึงนําแนวคิด และการ
จัดกิจกรรมดังกลาวมาเปนพื้นฐานในการกําหนดใหเปนขั้นรวมมือแกปญหาในขั้นที่ 3 ซึ่งมีความ
เหมาะสม และสอดคลองกับพัฒนาการการเรียนรูคุณธรรมและจริยธรรมในเด็กปฐมวัย
ขั้นที่ 4 ขั้นประยุกตใชความรู (APPLY : A) เปนขั้นตอนที่เด็กปฐมวัยสามารถนํา
ประสบการณ ก ารเรี ย นรู ที่ ได ไ ปประยุก ต ใ ช ไ ด เ ป น รายบุ ค คล และสามารถแสดงพฤติ ก รรมเชิ ง
จริยธรรมตามหลักพรหมวิหารสี่ไดอยางเหมาะสมกับวัย โดยผานกิจกรรมสรางสรรค
ขั้นประยุกตใชความรู มีวัตถุประสงคเพื่อใหเด็กปฐมวัยสามารถนําประสบการณ
การเรียนรูที่ไดไปประยุกตใชไดเปนรายบุคคล และสามารถแสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามหลัก
พรหมวิหารสี่ไดอยางเหมาะสมกับวัย โดยมีพื้นฐานจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต
อธิบายวา เมื่อมนุษยมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม มนุษยสามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมและ
สามารถจัดระบบโครงสรางทางปญญา การจัดระบบ และการปรับตัวเปนกระบวนการเดียวกัน และ
เกิดกระบวนการทํางานภายในโครงสรางทางสติปญญา 2 กระบวน การ คือ กระบวนการดูดซึม
ประสบการณ (Assimilation) และกระบวนการปรั บโครงสร างทางสติปญญา (Accommodation)
ซึ่งผลจากการปรับโครงสรางทางสติปญญา จะกอใหเกิดพัฒนาการทางสติปญญา องคประกอบที่
เสริมสรางพัฒนาการทางสติปญญา คือ วุฒิภาวะ ประสบการณ การถายทอดความรูทางสังคม และ
กระบวนการพั ฒ นาความสมดุ ล เพี ย เจท แ บ ง พั ฒ นา การทางสติ ป ญ ญาเป น 4 ขั้ น คื อ 1) ขั้ น
ประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว อายุแรกเกิดถึง 2 ป 2) ขั้นกอนการคิดเปนรูปธรรม อายุ 2-7 ป
3) ขั้นการคิดเปนรูปธรรม อายุ 7-11 ป 4) ขั้นปฏิบัติการคิดเปนนามธรรม อายุ 11-15 ป ทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจทเหมาะสมที่จะนํามาเปนพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอน
คุณธรรมใหเด็กปฐมวัย เพราะจากทฤษฎีของเพียเจท กลาววา กระบวนการปรับโครงสรางภายใน
เกี่ยวกับความคิดและสติปญญาวา เมื่อบุคคลรับสิ่งเราหรือความรูใหมเขาไปก็มีการปรับโครงสราง
ของระบบความคิดใหม เพื่อใหตนเองสามารถปรับตัวใหเหมาะสมกับสิ่งแวดลอม หรือสิ่งเราใหม ๆ
หรือความรูใหมนั้น ดังนั้น ถาครูอบรมสั่งสอนหรือสั่งสมคุณธรรมจริยธรรมใหกับเด็ก เด็กยอมมีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางของระบบความคิดดานนี้เชนกัน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีประวัติศาสตรสังคม
ของไวกอตสกี เนนความสําคัญของวัฒนธรรมและสังคม และการเรียนรูที่มีตอพัฒนาการสติปญญา
ตั้งแตแรกเกิดมนุษยจะไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมที่เปน “วัฒนธรรม” วัฒนธรรมแตละวัฒนธรรม
จะชวยบงชี้ผลผลิตของพัฒนาการของเด็ก วาเด็กควรจะเรียนรูอะไรบาง ควรจะมีความสามารถทาง
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ใดบาง สถาบันสังคมตางๆ มีบทบาทตอการเรียนรูและพัฒนาการทางสติปญญาของเด็ก พัฒนาการ
ทางสติปญญาของเด็กจะเพิ่มถึงขั้นสูงสุดไดก็ตอเมื่อรับการชวยเหลือจากผูใหญหรือผูที่อยูใกลชิด
กับเด็ก (เพ็ญจันทร เงียบประเสริฐ. 2542: 25) ซึ่งกระบวนการที่เด็กไดรับการชวยเหลือจาก
เพื่อนที่มีความสามารถมากกวาหรือจากผูใหญนี้ ไวกอตสกี เรียกวา “Scaffolding”
ซึ่งเปน
กระบวนการที่สามารถสงเสริมการเรียนรูของเด็กไดเปนอยางดี เนื่องจากเด็กจะไดแสดง ออกถึงสิ่งที่
คิ ด โดยการสนทนาพู ดคุ ย กั บ เพื่ อ นหรื อ การตอบคํ า ถามของครู และในขณะที่ เ ด็ ก คนหนึ่ ง พู ด
เพื่อนๆ ก็จะไดฝกทักษะการฟงไปพรอมๆ กันดวย (Smith. 2001: 17) ทฤษฎีประวัติ ศาสตรสังคม
ของไวกอตสกีเนนความสําคัญของวัฒนธรรมและสังคมวามีอิทธิพลตอพัฒนาการสติปญญามาก ไว
กอตสกีเห็นความสําคัญของการสอนหรือการชวยเหลือใหเด็กพัฒนาสติ ปญญาอยางเต็มที่ตาม
ศักยภาพของแตละคน เด็กบางคนสามารถเรียนรูสิ่งใหมดวยตนเองโดยไมตองใหผูใหญชวย บาง
คนไมส ามารถจะเรีย นรู สิ่ง ใหม ไ ดด ว ยตนเองแต ถา ผู ใ หญ ใ ห ค วามช ว ยเหลือ เพี ย งเล็ก น อยก็ จ ะ
สามารถทําได เด็กบางคนจะไมสามารถเรียนรูไดแมวาจะไดรับความชวยเหลือ แมเด็กที่อยูในวัย
เดียวกันก็อาจจะมีบริเวณของความใกลเคียงพัฒนาสติปญญา (Zone of Proximal Development)
ในระดับที่แตกตางกัน ไวกอตสกีเชื่อวาการใหความชวย เหลือชี้แนะจากเพื่อน จากครู หรือจากคน
ในสังคมจะชวยเด็กที่อยูในบริเวณความใกลเคียงพัฒนาสติปญญาใหสามารถทํางานใหม ซึ่งเด็กไม
สามารถทําไดดวยตนเองในตอนแรกใหสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค กระบวนการทางสังคม การมี
ปฏิสัมพันธของเด็กและบุคคลอื่นๆ การมีสวนรวมกันในการแลกเปลี่ยนพูดจากันอยางมีความหมาย
ดวยบรรยากาศของความเปนกัลยาณมิตร กิจกรรมทางความคิด การมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด
บุคคลที่อยูในสิ่งแวด ลอมทางสังคมของเด็ก รวมทั้งภาษาและวัฒนธรรมเปนองคประกอบสําคัญยิ่ง
ในกระบวน การพัฒนาสติปญญาของเด็ก ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดกําหนดกิจกรรมสรางสรรคในการ
ประยุกตใชความรู เพราะเปนกิจกรรมที่ชวยสงเสริมประสบการณการเรียนรู ชวยสงเสริมใหเด็กมี
พัฒนาการทั้งดานรางกาย อารมณ – จิตใจ สังคม และสติปญญา อีกทั้งยังชวยสงเสริมใหเด็กเรียนรู
จากประสบการณตรง โดยใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 เปดโอกาสใหเด็กไดสังเกต สัมผัส และจัดกระทํา
กั บ วั ต ถุ ต า งๆ เสริ ม สร า งความสามารถทางสติ ป ญ ญาได ดี กระตุ น ส ง เสริ ม การค น คว า สํ า รวจ
ตรวจสอบธรรมชาติตางๆ สรางเสริมประสบการณคิดวิเคราะห และสอบสวนทางวัสดุอุปกรณมี
ประสบการณดานรูสึกสัมผัสที่เนนถึงการใชประสาทสัมผัสที่เด็กพึงมีตอสื่งแวดลอมรอบตัว กิจกรรม
สรางสรรคจึงเปนการแสดงออกของพื้นฐานทางศิลปะที่ถายทอดเชื่อมโยงเกิดความรูและเขาใจ เอื้อ
ตอการพัฒนาเด็กปฐมวัยไดเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคลอยางเต็มที่
นอกจากนี้กิจกรรม
สรางสรรคยังสามารถสะทอนความรูสึกนึกคิด ประสบการณ และบุคลิกภาพของเด็กจากชิ้นงาน
ตางๆได ดังนั้น รูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA จึงนําแนวคิดดังกลาวมาเปนพื้นฐานในการ
กําหนด ใหเปนขั้นประยุกตใชความรูในขั้นที่ 4 ซึ่งมีความเหมาะสม และสอดคลองกับพัฒนาการการ
เรียนรูคุณธรรมและจริยธรรมในเด็กปฐมวัย
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แนวคิด หลักการ และทฤษฎี
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
รูปแบบ RACA
- แนวคิดหลักการสอนของ
พระพุทธเจา
- แนวคิดหลักการเรียนรูแบบ
รวมมือ
- แนวคิดหลักการเรียนรู แบบ
ปฏิบัติการ
- ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา
ของเพียเจท
- ทฤษฎีประวัติศาสตรสังคม
ของไวกอตสกี
- ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม
ของแบนดูรา

รูปแบบการเรียนการสอน
แบบ RACA สําหรับการ
สงเสริมพรหมวิหารสี่
ของเด็กปฐมวัย
1. ขั้นทบทวนประสบการณ
(Review : R)
2. ขั้นปรับพฤติกรรม
(Adjust : A)
3. ขั้นรวมมือแกปญหา
(Cooperate : C)
4. ขั้นประยุกตใชความรู
(Apply : A)

คุณลักษณะ
พรหมวิหารสี่
ของเด็กปฐมวัย
1. เมตตา
2. กรุณา
3. มุทิตา
4. อุเบกขา

ภาพประกอบ 9 รูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การศึกษาองคประกอบ และการสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยดวย
รูปแบบ RACA มีจุดประสงคเพื่อศึกษาองคประกอบพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย และพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย การวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควาโดยใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาองคประกอบพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหาร
สี่ของเด็กปฐมวัย
ระยะที่ 3 การศึกษาผลการสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยดวยรูปแบบการเรียน
การสอนแบบ RACA
ผูวิจัยไดแบงวิธีการศึกษาวิจัย โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. การกําหนดประชากร และการเลือกกลุมตัวอยาง
2. การพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย และการดําเนินการวิจัย
ระยะที่ 1 การศึกษาองคประกอบพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหม
วิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
ระยะที่ 3 การศึกษาผลการสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยดวยรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบ RACA
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
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1. การกําหนดประชากร และการเลือกกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้ คือ เด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ป กําลังเรียนอยูในชั้นอนุบาล
ปที่ 2 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะชิงเทรา เขต 2 จํานวน 2,160 คน
1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
1.2.1 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาองคประกอบพรหมวิหารสี่ ของเด็กปฐมวัย เปน
เด็กปฐมวัยอายุ 5 - 6 ป กําลังเรียนอยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ประกอบดวย
1) กลุมตัวอยางที่ใชในการหาคุณภาพของแบบประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่
ของเด็กปฐมวัย เปนเด็กปฐมวัยอายุ 5 - 6 ป กําลังเรียนอยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จํานวน 100 คน
2) กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาองคประกอบพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยเปน
เด็กปฐมวัยอายุ 5 - 6 ป กําลังเรียนอยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ที่ไดมาจากการสุมตัวอยางงาย (Simple random sampling) จากประชากร ตาม
เกณฑการพิจารณาขนาดกลุมตัวอยางของ คอมเรย และลี (Comrey; & Lee. 1992: Online) ที่เสนอ
ใหขนาดกลุมตัวอยางสําหรับการวิเคราะหองคประกอบที่ดี คือ จํานวน 652 คน
1.2.2 กลุมตั ว อย างที่ใ ชในระยะการพัฒนารู ป แบบการเรียนการสอนแบบ RACA
สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย เปนเด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ป กําลังเรียนอยูในชั้นอนุบาลป
ที่ 2 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ประกอบดวย
1) กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษานํารองครั้งที่ 1 เปนเด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ป กําลัง
เรี ย นอยู ใ นชั้ น อนุ บ าลป ที่ 2 ในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาฉะเชิ ง เทรา เขต 2 จํ า นวน
1 หองเรียนไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 20 คน
2) กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษานํารองครั้งที่ 2 เปนเด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ป กําลัง
เรียนอยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จํานวน
1 หองเรียนไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 20 คน
1.2.3 กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นระยะการศึ ก ษาผลการส ง เสริ ม พรหมวิ ห ารสี่ ข องเด็ ก
ปฐมวัย ดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA เปนเด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ป กําลังเรียนอยูในชั้น
อนุบาลปที่ 2 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ประกอบดวย
1) กลุมตัวอยางที่ใชเปนกลุมทดลองที่ไดรับการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย จํานวน 20 คน ที่ไดมาจาก
การคัดเลือก โดยมีเกณฑดังนี้ คัดเลือกโรงเรียนที่อยูในเขตชุน มีขนาดใหญ และใหความรวมมือใน
การทําวิจัยครั้งนี้ ไดโรงเรียนวัดทาเกวียน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีชั้นอนุบาล
ปที่ 2 จํานวน 4 หองเรียน จากนั้นผูวิจัยเลือกหองเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินแบบประเมิน
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คุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยต่ํา จํานวน 1 หองเรียน และคัดเลือกนักเรียนที่มีคะแนน
คุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยต่ํา จํานวน 20 คน ตามลําดับเปนกลุมตัวอยางที่ใชในการ
ทดลอง

2. การพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย และการดําเนินการวิจัย
การพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย และขั้นตอนการดําเนินการวิจัย แบงออกเปน 3 ระยะ
ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาองคประกอบพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหาร
สี่ของเด็กปฐมวัย
ระยะที่ 3 การศึกษาผลการสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยดวยรูปแบบการเรียน
การสอนแบบ RACA
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ระยะที่ 1 การศึกษาองคประกอบพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
ขั้นที่ 1 สรางกรอบแนวคิด
และกําหนดองคประกอบ
พรหมวิหารสี่ ของเด็กปฐมวัย

ขั้นที่ 2 สรางเครื่องมือใน
การศึกษาองคประกอบพรหม
วิหารสี่ของเด็กปฐมวัย

ขั้นที่ 3 ตรวจสอบ
องคประกอบพรหมวิหารสี่
ของเด็กปฐมวัย

1. ศึกษา และวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับคุณธรรมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
และศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของ คือ ทฤษฎีพัฒนาการ
ทางจริยธรรมของเพียเจท และ ทฤษฎีพัฒนาการเชิง
เหตุผลทางจริยธรรมของโคลเบอรก
2. สัมภาษณพระสงฆ และนักการศึกษาปฐมวัยเกี่ยวกับ
คุณลักษณะพรหมวิหารสีข่ องเด็กปฐมวัย
3. ประมวลขอมูลที่ไดจากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของ
กับพรหมวิหารสี่ การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดองคประกอบของ
พรหมวิหารสี่ในเด็กปฐมวัย
4. จัดสนทนากลุมยอย ครูปฐมวัย 7 คน เพือ่ ใหได
ขอมูลคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ ของเด็กปฐมวัย
1. สรางแบบประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ ของ
เด็กปฐมวัย
2. นําแบบประเมินฯ ใหผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน
ตรวจสอบหาคา IOC และปรับปรุง
3. นําแบบประเมินฯ ไปทดลองใช (Try out) กับเด็ก
ปฐมวัยนําไปใชกลุมตัวอยาง 100 คน
4. หาคาความเชื่อมั่น และคาอํานาจจําแนก
1. กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เก็บขอมูลจากเด็กปฐมวัยที่เปนกลุมตัวอยาง
จํานวน 652 คน
3. วิเคราะหขอมูลไดโดยการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis)
4. สรุปองคประกอบพรหมวิหารสี่ ของเด็กปฐมวัย

องคประกอบพรหมวิหารสี่ ของเด็กปฐมวัย
ภาพประกอบ 10 แสดงขั้นตอนการดําเนินการวิจัยระยะที่ 1
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ขั้นที่ 1 สรางกรอบแนวคิดและกําหนดองคประกอบพรหมวิหารสี่ของเด็ก
ปฐมวัย
1.1 ศึกษา และวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณธรรม
พรหมวิห ารสี่ ข องเด็ กปฐมวั ย และศึก ษาทฤษฎีที่เ กี่ยวขอ ง คื อ ทฤษฎี พัฒ นาการทางจริ ย ธรรม
ของเพียเจท และทฤษฎีพัฒนาเชิงเหตุผลทางจริยธรรมของโคลเบอรก เพื่อใหทราบถึงองคประกอบ
ของพรหมวิหารสี่ และพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กปฐมวัย เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบ
ประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย ดังนี้
1.1.1 เอกสาร และความรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณธรรมพรหมวิหารสี่
พรหมวิ ห ารสี่ เป น คุ ณ ธรรมของผู มี ค วามดี ที่ ป ระเสริ ฐ ประกอบด ว ย 4
ประการ คือ ความเมตตา กรุณา มุทิตาและอุเบกขา พระธรรมปฎก กลาววา พรหมวิหารสี่ เปนธรรม
ที่เอื้อตอการพัฒนาความมีน้ําใจ ความชวยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดความมีมนุษยสัมพันธดวย ถา
ทุ ก คนมี เ มตตา กรุ ณ า มุ ทิ ต า โดยมี อุ เ บกขากํ า กั บ อยู ก็ จ ะมี น้ํ า ใจช ว ยเหลื อ ส ง เสริ ม กั น ด ว ย
ความสัมพันธอันดี พรอมทั้งดํารงรักษาความเปนธรรมในสังคม และความเขมแข็งรับผิดชอบในตัวตน
ไวได รวมทั้งดํารงรักษาสังคมเล็กในบาน สังคมสากลของมวลมนุษย ตลอดจนถึงการอภิบาลโลกดวย
(พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต). 2542: 34) กระทรวงศึกษาธิการ ไดใหความหมายของพรหมวิหารสี่
วาเปนธรรมของผูใหญที่มีคุณธรรมสูงถึงแมจะมีอายุนอยก็ตาม ทําใหเปนที่เคารพรักของผูอื่น ชวย
ทําใหจิตใจหนักแนน มั่นคง ไมหวั่นไหว สามารถเปนที่พึ่งของผูอื่นได ผูที่จะฝกฝนใหเปนผูที่มีพรหม
วิ ห ารสี่ ควรปฏิ บั ติ โ ดยมองผู อื่ น ในแง ดี ตั้ ง ความปรารถนาดี ต อ คนทั่ ว ไป ขวนขวายให ค วาม
ชวยเหลือเกื้อกูลแกผูอื่นและชวยสนับสนุนหรือเขารวมในงานสาธารณประโยชนตางๆ ผูที่มีพรหม
วิหารสี่ จะเปนผูที่ไมเยยหยัน ไมรังแก และไมริษยาผูอื่น ตลอดจนสามารถวางใจใหเปนกลาง โดย
มองสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริงได (ธีริศรา บุญรุง. 2549:
47-48; อางอิงจาก กระทรวง
ศึกษาธิการ. 2528) และทานพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต) ไดกลาวไววา หลักการประพฤติปฏิบัติของ
พรหมวิหารสี่นั้น จะตองปฏิบัติใหครบ 4 องคประกอบ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ใหมี
ดุลยภาพระหวางดานรูสึกกับ ดานรู คือ ดานความรูสึกนั้นมี 3 ตัวคือ เมตตา กรุณา และมุทิตา สวน
ดานรูมีอุเบกขา มาเปนตัวเชื่อมไปสูปญญา จากการศึกษาทบทวนผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรมดานพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย ยังพบผลงานวิจัยที่ศึกษาพรหมวิหารสี่ครบทั้งสี่ดาน
คือดานเมตตา กรุณา มุทิตาและอุเบกขานั้นจํานวนนอยมาก ดังนั้นควรมีการศึกษาองคประกอบของ
พรหมวิห ารสี่ ข องเด็ ก ปฐมวั ย และสร างรู ป แบบของการสง เสริ มพรหมวิห ารสี่ ใ นเด็ก ปฐมวั ย ซึ่ ง
สามารถนํามาเปนแนวทางในการการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมพรหมวิหารสี่ในเด็กปฐมวัยได
เพราะจากการศึกษา ทบทวนเอกสาร และสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทางธรรม และเด็กปฐมวัย ทําใหเชื่อ
วา การปลูกฝงพรหมวิหารสี่ สามารถปลูกฝงไดตั้งแตระดับปฐมวัย และสามารถสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมดานพรหมวิหารสี่ ใหมีระดับที่สูงขึ้นไปได
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1.1.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท
ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท เปนทฤษฎีที่สามารถนํามา
เปนแนวทางในการใชกับการเรียนการสอนจริยธรรมของเด็กในระดับปฐมวัย โดยเพียเจทแบงลําดับ
ขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมเปน 3 ขั้น ไดแก ขั้นกอนจริยธรรม ขั้นเชื่อฟงคําสั่ง และขั้นยึดหลักแหง
ตน สําหรับเด็กปฐมวัยจะมีพัฒนาการอยูในขั้นเชื่อฟงคําสั่ง โดยเด็กเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งสอน
ของผูใหญ มีการคิดกอนปฏิบัติ ทําตามคําสั่ง ซึ่งในขณะแรกเริ่มจะไมคํานึงถึงเหตุผลของคําสั่งนั้น
สามารถรั บ สภาพแวดล อ ม และบทบาทของตนต อ ผู อื่ น รู จั ก เกรงกลั ว ผู ใ หญ เห็ น ว า คํ า สั่ ง หรื อ
กฎเกณฑเปนสิ่งที่ตองปฏิบัติตาม และเพียเจทเชื่อวา การพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กนั้น เกิด
จากการมีปฎิสัมพันธของเด็ก กับสิ่งตาง ๆ รอบตัว ทั้งกับบุคคลและสิ่งแวดลอม ดังนั้นการสงเสริมให
เด็กมีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถสงเสริมได โดยการสรางการเรียนรูเปดโอกาสใหเด็กลงมือ
ปฏิบัติมีปฏิสัมพันธกับเพื่อน ไดสัมผัสและตอบสนองกับประสบการณจริง ซึ่งเปนไปตามแนว
ทางการพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท
1.1.3 ทฤษฎีพัฒนาการเชิงเหตุผลทางจริยธรรมของโคลเบอรก
ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรกเนนวุฒิภาวะพัฒนาการทาง
ความคิดความเขาใจและประสบการณทางสังคมเหมือนของเพียเจท พัฒนาการทางจริยธรรมของโคล
เบอรกแบงเปน 6 ขั้น คือ 1) หลักการหลบหลีกการถูกลงโทษ อายุ 2-7 ป 2) หลักการแสวงหา
รางวัล อายุ 7-10 ป 3) หลักการทําตามความเห็นชอบของผูอื่น อายุ 10-13 ป 4) หลักการทําตาม
หนาที่และกฎขอบังคับในสังคม อายุ 13-16 ป 5) หลักการทําตามคํามั่นสัญญา และ 6) หลักการ
อุดมคติสากล ซึ่งพัฒนาการเหลานี้จะเปนไปตามลําดับขั้น จากขั้นที่หนึ่งผานไปตามลําดับจนถึงขั้นที่
หกจะขามขั้นไมได โคลเบอรกเชื่อวา การใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับผูใชเหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นสูง
กวาเด็ก จะเปนประโยชนกั บ เด็กมาก การพัฒนาจริ ยธรรมของคนจะมีการเปลี่ยนแปลงตามวั ย
เนื่องมาจากประสบการณที่ไดรับ ดังนั้นการสงเสริมใหเด็กมีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถสงเสริม
ไดตามทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรกโดยเด็กปฐมวัยอายุ 2-7 ป จะอยูในขั้นหลบ
หลีกการถูกลงโทษ เริ่มมีระดับคุณธรรมจริยธรรม ถาพอแมและครูสั่งสอนวาสิ่งใดถูกตอง ควรทําสิ่ง
ใดไมควรทํา เด็กจะเลียนแบบในสิ่งที่ดีที่พอแมปฏิบัติตนเปนแบบอยางถูกตองเหมาะสม
1.2 สัมภาษณพระสงฆ และนักการศึกษาปฐมวัย เกี่ยวกับคุณลักษณะพรหมวิหารสี่
ของเด็กปฐมวัย โดยดําเนินการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานพุทธศาสนาซึ่งเปนพระสงฆ 3 รูป แมชี 1 รูป
และนักการศึกษาปฐมวัย 1 ทานดังนี้
1. พระอาจารยคึกฤทธิ์ โสตถิผโล เจาอาวาสวัดนาปาพง อําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี
2. พระครูธรรมธรไพรัช วรโท
เจาอาวาสวัดเพลง แขวงบางพรม
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
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3. พระอาจารยครรชิต

วัดญาณเวศกวัน อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
4. แมชีกัลยา
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
5. ศาสตราจารย ดร.อารี สัณหฉวี ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย
ดําเนินการสัมภาษณในประเด็นดังตอไปนี้ (1) หลักธรรมพรหมวิหารสี่ในการสอน
เด็กปฐมวัย (2) คุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย (3) วิธีการพัฒนาและสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมี
พรหมวิหารสี่ และ(4) วิธีการประเมินพรหมวิหารสี่ในเด็กปฐมวัย เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบ
ประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ ของเด็กปฐมวัย ซึ่งขอมูลทั้งหมดประมวลสรุปไดสาระสําคัญดังนี้
ประเด็นที่ 1 พรหมวิ ห ารสี่ เ ป น หลั ก ธรรมพื้ น ฐานของมนุ ษ ย ที่ ค วรปฏิ บั ติ
เชนเดียวกันกับศีลหา เพราะเปนธรรมะพื้นฐานซึ่งถือวาเปนสัมมาทิฏฐิเบื้องตนเชื่อในเรื่องของบาป
บุญ คุ ณ โทษ พรหมวิ ห ารสี่ ป ระกอบด ว ย เมตตา กรุ ณ า มุ ทิต า และอุ เ บกขา พรหมวิ ห ารสี่ เ ป น
หลักธรรมที่ดีตอมนุษย ถามนุษยทุกคนปฎิบัติจะทําใหสังคมมีความผาสุก ผูใดมีพรหมวิหารสี่ก็จะ
เปนผูที่มีอัธยาศัยดี มีน้ําใจและไมตรี เปนหลักธรรมที่ผูใหญควรนํามาใชกับผูนอย โดยเฉพาะพอแม
ควรใชกับลูก ครูควรใชกับนักเรียน หัวหนาควรใชกับลูกนอง แตในขณะเดียวกันผูนอยก็สามารถใช
กับผูใหญได ทั้งนี้ขึ้น อยูกับเหตุการณ และสถานการณในเวลานั้นๆ หรือจะกลาวอีกนัยหนึ่งวาพรหม
วิหารสี่ คื อการแสดงความรู สึกของมนุษ ย ทั้ง 4 ความรูสึก คือ เมตตา (ความรั ก) กรุณา (ความ
สงสาร) มุทิตา (ความยินดี) และอุเบกขา (การวางเฉย) โดยแสดงใหถูกตองเหมาะสม ตามเหตุการณ
และกาลเทศะ ซึ่งจะทําใหสังคมเกิดความสันติสุข โดยเฉพาะเกิดความสันติสุขและสุขใจในตนเอง
หลักธรรมพรหมวิหารสี่จะอยูตรงกันขามกับอคติ 4 เพราะอคติ 4 คือสิ่งที่ควรหลีกเวนไมควรประพฤติ
ไดแก ความลําเอียงเพราะรัก ลําเอียงเพราะไมชอบ ลําเอียงเพราะไมรู และลําเอียงเพราะความกลัว
และถามนุษยไมมีพรหมวิหารสี่ก็จะทําใหสังคมเกิดความวุนวายเนื่องจากสังคมมีแตความเกลียดชัง
ความเห็นแกตัว ความอิจฉาริษยา และความลําเอียง
ประเด็นที่ 2 เด็กปฐมวัยสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมพรหมวิหารสี่ไดครบทุก
ด า น โดยการแสดงออกของเด็ ก แต ล ะคนในแต ล ะด า นนั้ น ไม เ ท า กั น และไม อ าจเห็ น ได เ ด น ชั ด
โดยเฉพาะดานมุทิตา และอุเบกขา ซึ่งอาจจะมีอยูในตัวเด็กแตเด็กอาจจะไมไดแสดงออกเพราะไมมี
เหตุ ก ารณ ที่ เ หมาะสมที่ จ ะนํ า คุ ณ ธรรมทางด า นมุ ทิ ต า และอุ เ บกขามาใช จากการสั ม ภาษณ
ผูเชี่ยวชาญสามารถสรุปคุณลักษณะของเด็กปฐมวัยในแตละดาน ดังนี้
1. คุณลักษณะทางดานความเมตตาของเด็กปฐมวัย ไดแก การใหอาหาร
สัตว การชวยเหลือผูอื่น ความมีน้ําใจ การขันอาสาทํางาน พูดจาไพเราะ ความมีไมตรี เปนตน
2. คุณลักษณะทางดานความกรุณาของเด็กปฐมวัย ไดแก การชวยเหลือ
ผูที่เดือดรอน ความเห็นอกเห็นใจผูอื่น การแบงปนใหกับผูที่เดือดรอน เปนตน
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3. คุณลักษณะทางดานมุทิตาของเด็กปฐมวัย ไดแก การแสดงความยินดี
เมื่อเห็นผูอื่นมีความสุข การปรบมือชื่นชมผูอื่น การแสดงความชื่นชมถึงความดีของผูอื่น เปนตน
4. คุณลักษณะทางดานอุเบกขาของเด็กปฐมวัย ไดแก การไมพูดเยาะ
เยยลอเลียนเพื่อนที่กําลังมีปญหา การไมเขาขางคนทีท่ ําผิด การไมแบงพรรคแบงพวก เปนตน
ประเด็นที่ 3 การปลูกฝงและสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีพรหมวิหารสี่นั้น สามารถ
จัดการเรียนใหครบทั้งสี่องคประกอบได และเริ่มตนสอนไดตั้งแตเด็กเล็ก โดยสามารถสรุปวิธีการ และ
หลักการในการพัฒนาและสงเสริมไดดังนี้
1. ควรสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีพรหมวิหารสี่ครบทั้งสี่ดา น คือ เมตตา
กรุณา มุทิตา และอุเบกขา
2. พอแม และครูควรเขาใจและสามารถปฏิบัตติ ามหลักธรรมพรหมวิหารสี่
ไดถูกตองกอนที่จะมีการสอนใหกับเด็ก และควรทําเปนตัวอยางใหถูกตองและทําอยางสม่ําเสมอ
3. การสอนหลักธรรมพรหมวิหารสี่ควรใชภาษาอยางงาย ๆ ที่เด็กสามารถ
เขาใจได เชน
เมตตา ควรใชคําวา ความรัก
กรุณา ควรใชคําวา ความสงสาร
มุทิตา ควรใชคําวา ความยินดี
และ อุเบกขา ควรใชคําวา การวางเฉย
4. การปลูกฝงและสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยควรปลูกฝงผาน
เหตุการณในชีวติ ประจําวัน และเหตุการณปจจุบัน เพราะจะทําใหเด็กเขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติ
ไดจริง
5. การปลูกฝงและสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยสามารถสงเสริมได
โดยการเลานิทาน โดยเฉพาะนิทานคติธรรม
6. การสอนพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา ผูบริหาร ครู และ
เจาหนาที่ ควรทําความเขาใจกับหลักธรรมพรหมวิหารสี่ และควรปฏิบัติอยางสม่ําเสมอเพื่อเปน
แบบอยางที่ดใี หกับเด็กเพื่อที่เด็กจะสามารถเขาใจและสามารถปฎิบตั ิตามไดอยางถูกตอง
7. การสอนพรหมวิหารสี่ในเด็กปฐมวัยควรสอนอยางสม่ําเสมอโดยผาน
เหตุการณและชีวติ ประจําวัน ไมควรสอนแยกเปนบทเรียนหรือสอนจบเปนบทๆ ไปตามหนวยการ
เรียนรู
ประเด็นที่ 4 วิธีการประเมินพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยสามารถประเมินได
จากการสังเกตพฤติ กรรมในชีวิตประจําวัน จากเหตุการณตางๆของเด็ก และจากการสัมภาษณ
ผูปกครอง รวมถึงการทดสอบพฤติกรรมการแสดงออกจากการใชสถานการณจําลอง
สามารถสรุปไดวา พรหมวิ ห ารสี่ เ ป น คุ ณ ธรรมที่ ม นุ ษ ย ทุ ก คนควรปฏิ บั ติ อ ย า ง
สม่ําเสมอ และใหถูกตองกับสถานการณ เปนคุณธรรมที่จะชวยใหสังคมเกิดความสงบสุข และการ
ปลูกฝงและสงเสริมคุณธรรมชุดพรหมวิหารสี่สามารถทําไดในเด็กปฐมวัย และควรปลูกฝงใหครบทั้งสี่
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ด า น โดยการปลู ก ฝ ง และส ง เสริ ม พรหมวิ ห ารสี่ ใ นเด็ ก ปฐมวั ย นั้ น ควรสอนผ า นเหตุ ก ารณ จ ริ ง
ชีวิตประจําวันดวยภาษาที่เขาใจงายและเหมาะสมกับเด็ก เพราะจะทําใหเด็กสามารถรับรูและเขาใจ
ไดงาย และพอแมและครูหรือผูที่เกี่ยวของกับเด็กควรประพฤติปฏิบัติใหดูเปนแบบอยางที่ถูกตอง
อยางสม่ําเสมอ
1.3 ประมวลขอมูลที่ไดมาจากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพรหมวิหารสี่ การ
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดองคประกอบของพรหมวิหารสี่ในเด็ก
ปฐมวัย สามารถสรุปไดวาพรหมวิหารสี่ ประกอบดวย เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ซึ่งจะนํามา
เปนตัวแปรโครงสราง
1.4 จัดสนทนากลุมยอยครูปฐมวัยจํานวน 7 คนดังรายชื่อปรากฎในภาคผนวก
เพื่ อใหไดข อมูล คุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย โดยจั ดสนทนากลุมยอย ครูประจําชั้น
อนุบาลชั้นปที่ 2 ที่มีประสบการณในการสอนมากกวา 5 ปขึ้นไปจํานวน 7 คน จัดสนทนากลุมยอยใน
ประเด็นดังตอไปนี้ (1) เด็กปฐมวัยจะมีคุณลักษณะที่เปนองคประกอบของพรหมวิหารสี่ครบหรือไม
และจะแสดงออกไดอยางไร (2) ทานมีความคิดเห็นอยางไรในการที่จะพัฒนาและสงเสริมใหเด็ก
ปฐมวัยมีพรหมวิหารสี่ (3) วิธีการพัฒนาและสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีพรหมวิหารสี่ และ(4) วิธีการ
ประเมินพรหมวิหารสี่ในเด็กปฐมวัย
จากการจัดสนทนากลุมยอยสามารถสรุปสาระสําคัญไดวา เด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะ
ของพรหมวิหารสี่ครบ แตการแสดงออกนั้นแตกตางกันไปขึ้นอยูกับสถานการณ และประสบการณ
การเรียนรูของเด็กโดยเด็กไมรูวาสิ่งที่ทํานั้นเปนไปตามหลักพรหมวิหารสี่แตรูวาสิ่งที่ทํานั้นเปนสิ่งที่ดี
ที่ควรทํา ดังนั้นการปลูกฝง และสงเสริมพรหมวิหารสี่ควรปลูกฝงและสงเสริมใหมีในเด็กปฐมวัยเพราะ
เด็กในวัยนี้สามารถเรียนรูไดวาสิ่งใดควรทําและไมควรทํา และการสงเสริมพรหมวิหารสี่ควรผาน
กิจกรรมที่นาสนใจเปนรู ปธรรม และเขาใจงาย โดยการปลูกฝ งและสงเสริมนั้นควรอบรมครูและ
ผูปกครองใหเขาใจถึงหลักธรรมและวิธีการปฎิบัติใหถูกตองกอนที่จะกําหนดรูปแบบหรือแนวทางใน
การส งเสริ ม และจั ดกิ จ กรรมให กั บ เด็ ก ปฐมวัย และวิ ธีก ารประเมิ น พรหมวิ ห ารสี่ข องเด็ ก ปฐมวั ย
สามารถประเมินไดจากการสังเกตพฤติกรรมของเด็กไดจากชีวิตประจําวัน และจากการสัมภาษณ
ผูปกครอง
จากการวิเคราะหเอกสาร สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และจัดสนทนากลุมยอย ทําใหได
ขอมูลของคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยเพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบประเมิน
คุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
ขั้นที่ 2 สรางเครื่องมือในการศึกษาองคประกอบพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
2.1 สร า งแบบประเมิ น คุ ณลั ก ษณะพรหมวิ ห ารสี่ข องเด็ ก ปฐมวั ย โดยแบบการ
ประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยแบงเปน 4 องคประกอบคือ เมตตา กรุณา มุทิตา
และอุเบกขา แตละดานประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด และแตละตัวชี้วัดประกอบดวย
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รายการขอความบงชี้ 5 รายการ รวมจํานวน 60 รายการ และออกแบบเปนมาตรประเมินคา 5 ระดับ
และออกแบบกฎเกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) ดังนี้
ให คะแนน
1 คะแนน
เมื่อเด็กไมแสดงออกเลย
ให คะแนน
2 คะแนน
เมื่อเด็กแสดงออกไดโดยใหผูอื่นบอก
ทุกครั้ง
ให คะแนน
3 คะแนน
เมื่อเด็กแสดงออกไดดวยตนเองเปน
บางครั้งและตองใหผูอื่นบอก
ให คะแนน
4 คะแนน
เมื่อเด็กแสดงออกไดดวยตนเองเกือบ
ทุกครั้ง
ให คะแนน
5 คะแนน
เมื่อเด็กแสดงออกไดดวยตนเองทุกครั้ง
แบบประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ ของเด็กปฐมวัย แบงเปนสองสวน
สวนที่หนึ่ง เปนขอมูลสวนบุคคล ของเด็กปฐมวัยที่ถูกประเมินและผูป ระเมินดังนี้
ชื่อ (ด.ญ. / ด.ช.)..........................................................................................อายุ........ป........เดือน
ชั้น.......................................โรงเรียน...........................................................................................
วันที่ .......................................................................... เวลา..........................................................
ผูประเมินพฤติกรรม ..................................................................................................................
สวนที่สอง เปนรายการขอความบงชี้คณ
ุ ลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยเปนแบบประเมินคา
5 ระดับ ดังตัวอยาง
รายการขอความบงชี้คุณลักษณะ
1. เด็กแสดงความรักเพื่อนดวยการกอดหรือสัมผัสเพื่อน
2. เด็กแสดงความรักครูดวยการกอดหรือสัมผัสครู
3. เด็กแสดงความรักเพื่อนดวยการจูงมือเพื่อนเดินอยางมี
ความสุข
4.
5.

ระดับการแสดงออกของเด็กปฐมวัย

1

2

3

4

5
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2.2 นําแบบประเมินใหผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน ตรวจสอบหาคา IOC และปรับปรุงโดย
นํารายการขอความบงชี้คุณลักษณะพรหมวิหารสี่ที่สรางเสร็จแลวไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน
ประกอบดวย
1) ผศ.นพดล กองศิลป
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูค ณิตศาสตร
ฝายประถม โรงเรียสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
กรุงเทพมหานคร
2) อาจารยมิ่ง เทพครเมือง
หัวหนางานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝายประถม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
กรุงเทพมหานคร
3) ดร.ดารารัตน อุทัยพยัคฆ
ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1
4) ดร.สยมพร ทองเนื้อดา
ผูอํานวยการโรงเรียนสารสาสนวิเทศ
บางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
5) อาจารยสรัสนันท บํารุงพืช
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลทอฟา
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
พิจารณาตรวจสอบการใชภาษา และความสอดคลองของรายการขอความในแบบ
ประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ และนิยามปฏิบัติการในแตละดานเปนรายขอและทั้งฉบับ โดย
กําหนดระดับความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้
+ 1 เมื่อแนใจวาขอความนั้นบงชี้คุณลักษณะพรหมวิหารสี่
0 เมื่อไมแนใจวาขอความนั้นบงชี้คุณลักษณะพรหมวิหารสี่
- 1 เมื่อแนใจวาขอความนั้นไมบงชี้คุณลักษณะพรหมวิหารสี่
แลวนําคะแนนการประเมิน จากผูทรงคุณวุฒิมาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวาง
รายการขอความกับนิยามศัพทปฏิบัติการ (I0C : Index of Item - Operational definition Congruency)
(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2554:13-16) แลวคัดเลือกรายการขอความที่มีคา IOC มากกวาหรือ
เทากับ 0.50 ขึ้นไป พรอมทั้งปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ ไดรายการขอความบงชี้
คุณลักษณะพรหมวิหารสี่ ดังนี้
ดานความเมตตาจํานวน 15 รายการ ประกอบดวย ตัวชี้วัดที่ 1 ความรัก 5 รายการ
มีคาดัชนีความสอดคลอง 0.6-1.0 ตัวชี้วัดที่ 2 ความมีไมตรี 5 รายการ มีคาดัชนีความสอดคลอง
0.8-1.0 และตัวชี้วัดที่ 3 ความมีน้ําใจ 5 รายการ มีคาดัชนีความสอดคลอง 0.6-1.0
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ดานกรุณา จํานวน 15 รายการ ประกอบดวย ตัวชี้วัดที่ 4 ความเห็นอกเห็นใจ 5
รายการ มีคาดัชนีความสอดคลอง 0.6-1.0 ตัวชี้วัดที่ 5 การใหความชวยเหลือ 5 รายการ มีคาดัชนี
ความสอดคลอง 0.8-1.0 และตัวชี้วัดที่ 6 การแบงปน 5 รายการ มีคาดัชนีความสอดคลอง 0.6-1.0
ดานมุทิตา จํานวน 15 รายการ ประกอบดวย ตัวชี้วัดที่ 7 การแสดงความชื่นชม
5 รายการ มีคาดัชนีความสอดคลอง 0.8-1.0 ตัวชี้วัดที่ 8 การแสดงความยินดี 5 รายการ มีคาดัชนี
ความสอดคลอง 0.8-1.0 และตัวชี้วัดที่ 9 การแสดงความสุข 5 รายการ มีคาดัชนีความสอดคลอง
0.6-1.0 และ
ดานอุเบกขา ดานละ 15 รายการ ประกอบดวย ตัวชี้วัดที่ 10 การวางเฉย 5
รายการ มีคาดัชนีความสอดคลอง 0.6-1.0 ตัวชี้วัดที่ 11 การวางตนเปนกลาง 5 รายการ มีคาดัชนี
ความสอดคลอง 0.6-1.0 และตัวชี้วัดที่ 3 ความไมลําเอียง 5 รายการ มีคาดัชนีความสอดคลอง
0.6-1.0 และหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินทั้งฉบับกับนิยามศัพทปฏิบัติการ (S0C :
Index of Scale - Operational definition Congruency) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2554:13-16)
ไดเทากับ .85
2.3 นําแบบประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ไปทดลองใช (Try out) และแสดง
หลักฐานคาอํานาจจําแนก (Discrimination Power) ของแบบประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของ
เด็กปฐมวัย โดยผูวิจัยนําแบบประเมินที่ปรับปรุงแลวจํานวน 60 ขอ ไปทดลองใช (Try out) กับเด็ก
ปฐมวัยชั้นอนุบาล 2 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน แลวนําคะแนนแบบประเมินมาวิเคราะห
หาคาอํานาจจําแนกรายขอ ดวยการวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางรายการขอความกับผลรวมของ
คะแนนรายการอื่นๆ ที่เหลือ (Corrected Item-Total Correlation) แลวคัดเลือกรายการขอความที่มี
คาอํานาจจําแนกตั้งแต .20 ขึ้นไป ไดรายการขอความบงชี้ดานความเมตตา จํานวน 15 ขอ มีคา
อํานาจจําแนก .29 - .82 ดานกรุณา จํานวน 15 ขอ มีคาอํานาจจําแนก .42 - .81 ดานมุทิตา
จํานวน 15 ขอ มีคาอํานาจจําแนก .33 - .86 และดานอุเบกขา จํานวน 15 ขอ มีคาอํานาจจําแนก
.63-.82 ตามลําดับ
2.4 คํานวณคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็ก
ปฐมวัย โดยใชสูตร อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha) คํานวณแยกทีละดาน คือดานความ
เมตตา จํานวน 15 ขอ ดานกรุณา จํานวน 15 ขอ ดานมุทิตา จํานวน 15 ขอ และดานอุเบกขา
จํานวน 15 ขอ ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .93, .93, .93 และ .97 ตามลําดับ และคํานวณรวม
ทั้งหมด ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .98 ซึ่งมีคาสูงสามารถนําไปใชในการวิจัยได
ขั้นที่ 3 ตรวจสอบองคประกอบพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
3.1 กํ า หนดประชากรและกลุ ม ตั ว อย า ง โดยกลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษา
องคประกอบพรหมวิสารสี่ของเด็กปฐมวัยเปนเด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ป กําลังเรียนอยูในชั้นอนุบาลปที่
2 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ที่ไดมาจากการสุมตัวอยางงาย (Simple
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random sampling) จากประชากร ตามเกณฑการพิจารณาขนาดกลุมตัวอยางของคอมเรย และลี
(Comrey; & Lee. 1992: Online) ที่เสนอใหขนาดกลุมตัวอยางสําหรับการวิเคราะหองคประกอบที่ดี
คือ จํานวน 652 คน
3.2 นําแบบประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ จํานวน 60 ขอ ไปเก็บขอมูลกับกลุม
ตัวอยางที่เ ปนเด็กปฐมวัยระดับ ชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 จํานวน 652 คน โดยขอความรวมมือคุณครูใหเปนผูสังเกต และบันทึกพฤติกรรม
เด็กที่เปนกลุมตัวอยางลงในแบบประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
3.3 นําขอมูลที่ไดจากแบบประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย ไป
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) ดวยโปรแกรมลิสเรล
(LISREL 8.72) เพื่อยืนยันองคประกอบพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยวามีสี่องคประกอบ
3.4 สรุปองคประกอบพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย ซึ่งสามารถสรุปไดวาเด็ก
ปฐมวัยมีองคประกอบพรหมวิหารสี่ครบทั้ง 4 ดาน โดยมีคุณลักษณะที่แสดงออกตอผูอื่นตามหลัก
พรหมวิหารสี่ ดังนี้
3.4.1 เมตตา หมายถึง การที่เด็กปฐมวัยแสดงความรัก ความมีไมตรี และ
ความมีน้ําใจ ตอผูอื่น โดยมุงหวังใหผูอื่นมีความสุข และมิไดมงุ หวังผลประโยชนตอบแทนแกตนเอง
3.4.2 กรุณา หมายถึง การที่เด็กปฐมวัยแสดง ความเห็นอกเห็นใจ การให
ความชวยเหลือ และการแบงปนผูอื่น เพื่อใหพนจากความทุกขหรือความเดือดรอน
3.4.3 มุทิตา หมายถึง การที่เด็กปฐมวัยแสดงความชืน่ ชม ยินดี และมีความสุข
กับผูอื่น เมื่อผูอื่นประสบความสําเร็จหรือมีความสุข
3.4.4 อุเบกขา หมายถึง การที่เด็กปฐมวัยแสดงการวางเฉย ไมลําเอียง และ
วางตนเปนกลางตามหลักความถูกตอง กับผูอื่น เมื่อผูอื่นไดรับความเดือดรอนหรือความทุกขจากผล
ของการกระทําของเขาเอง
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ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหม
วิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
ขั้นที่ 4 การพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนแบบ
RACA สําหรับสงเสริมพรหม
วิหารสี่ของเด็กปฐมวัย

1. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอน คือ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท
ทฤษฎีประวัติศาสตรสังคมของไวกอตสกี และทฤษฎีการ
เรียนรูทางสังคมของแบนดูรา
2. ศึกษาแนวคิดและหลักการที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนแบบ คือ แนวคิดหลักการสอนของ
พระพุทธเจา การเรียนรูแ บบรวมมือ และแนวคิดหลักการ
เรียนรูแ บบปฏิบัติการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
คุณธรรมพรหมวิหารสี่
3. ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม
พรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
4. สรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริม
พรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
5. ตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนโดยผูเชี่ยวชาญ
5 ทาน หาคา IOC และปรับปรุงรูปแบบ
6. ทดลองนํารองการใชรูปแบบ ครั้งที่ 1 กับนักเรียนชัน้
อนุบาลปที่ 2 จํานวน 20 คน และปรับปรุงรูปแบบ
7. ทดลองนํารองการใชรูปแบบ ครั้งที่ 2 กับนักเรียนชัน้
อนุบาลปที่ 2 จํานวน 20 คน และปรับปรุงรูปแบบ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA
สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ ของเด็กปฐมวัย

ภาพประกอบ 11 แสดงขั้นตอนการดําเนินการวิจัยระยะที่ 2
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ขั้นที่ 4 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหาร
สี่ของเด็กปฐมวัย
ในการสรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่
ของเด็กปฐมวัย ประกอบดวย รูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่
ของเด็กปฐมวัย แผนการจัดประสบการณตามรูปแบบ และคูมือประกอบการใชรูปแบบ มีขั้นตอน
ดังตอไปนี้
4.1 ศึ ก ษาทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบ คื อ
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท ทฤษฎีประวัติศาสตรสังคมของไวกอตสกีและทฤษฎีการ
เรียนรูทางสังคมของแบนดูรา สามารถสรุปไดดังนี้
4.1.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท อธิบายวา เมื่อมนุษยมี
ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม มนุษยสามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมและสามารถจัดระบบโครงสราง
ทางปญญา การจัดระบบ และการปรับตัวเปนกระบวนการเดียวกัน และเกิดกระบวนการทํางาน
ภายในโครงสรางทางสติปญญา 2 กระบวนการ คือ กระบวนการดูดซึมประสบการณ (Assimilation)
และกระบวนการปรับโครงสรางทางสติปญญา (Accommodation) ซึ่งผลจากการปรับโครงสรางทาง
สติปญญาจะกอใหเกิดพัฒนาการทางสติปญญา องคประกอบที่เสริมสรางพัฒนาการทางสติปญญา
คือ วุ ฒิภ าวะ ประสบการณ การถายทอดความรู ทางสังคม และกระบวนการพัฒนาความสมดุล
เพียเจทแบงพัฒนาการทางสติปญญาเปน 4 ขั้น คือ 1) ขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว อายุ
แรกเกิดถึง 2 ป 2) ขั้นกอนการคิดเปนรูปธรรม อายุ 2-7 ป 3) ขั้นการคิดเปนรูปธรรม อายุ 7-11 ป
4) ขั้นปฏิบัติการคิดเปนนามธรรม อายุ 11-15 ป และกระบวนการปรับโครงสรางภายในเกี่ยวกับ
ความคิดและสติปญญานั้น เมื่อบุคคลรับสิ่งเราหรือความรูใหมเขาไปก็มีการปรับโครงสรางของระบบ
ความคิดใหม เพื่อใหตนเองสามารถปรับตัวใหเหมาะสมกับสิ่งแวดลอม หรือสิ่งเราใหม ๆ หรือความรู
ใหม ดั งนั้ นทฤษฎี พัฒนาการทางสติป ญญาของเพีย เจทสามารถนําไปเปนพื้นฐานในการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนสําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยได ถาครูอบรมสั่งสอนหรือสั่งสม
คุณธรรมจริยธรรมใหกับเด็ก เด็กยอมมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางของระบบความคิดดานนี้เชนกัน
4.1.2 ทฤษฎี ป ระวั ติ ศ าสตร สั ง คมของไวกอตสกี เน น ความสํ า คั ญ ของ
วัฒนธรรมและสังคม และการเรียนรูที่มีตอพัฒนาการสติปญญา โดยพัฒนาการทางสติปญญาของ
เด็กจะเพิ่มถึงขั้นสูงสุดไดก็ตอเมื่อรับการชวยเหลือจากผูใหญหรือผูที่อยูใกลชิดกับเด็ก เนื่องจากเด็ก
จะไดแสดง ออกถึงสิ่งที่คิด โดยการสนทนาพูดคุยกับเพื่อนหรือการตอบคําถามของครู และในขณะที่
เด็กคนหนึ่งพูด เพื่อนๆ ก็จะไดฝกทักษะการฟงไปพรอมๆ กันดวย ไวกอตสกีเชื่อวาการใหความ
ชวยเหลือชี้แนะจากเพื่อน จากครู หรือจากคนในสังคมจะชวยเด็กที่อยูในบริเวณความใกลเคียง
พัฒนาสติปญญาใหสามารถทํางานใหม ซึ่งเด็กไมสามารถทําไดดวยตนเองในตอนแรกใหสัมฤทธิ์ผล
ตามวัตถุประสงค กระบวนการทางสังคม การมีปฏิสัมพันธของเด็กและบุคคลอื่นๆ การมีสวนรวมกัน
ในการแลกเปลี่ยนพูดจากันอยางมีความหมายดวยบรรยากาศของความเปนกัลยาณมิตร กิจกรรม
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ทางความคิด การมี ค วามสั มพั นธ กั น อย างใกล ชิด บุ ค คลที่ อยู ใ นสิ่ง แวดล อ มทางสั งคมของเด็ ก
รวมทั้ง ภาษาและวัฒนธรรมเป นองคประกอบสํ าคัญยิ่งในกระบวนการพัฒนาสติ ปญญาของเด็ ก
ดังนั้นทฤษฎีประวัติศาสตรสังคมของไวกอตสกี สามารถนําไปเปนพื้นฐานในพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนสําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยได
4.1.3 ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา อธิบายวา การเรียนรูเกิดจาก
การปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและสิ่งแวดลอม พฤติกรรมของบุคคลสวนมากเปนการเรียนรูโดยการ
สังเกต หรือการเลียนแบบจากตัวแบบ ตัวแบบมี 2 ประเภท คือ 1) ตัวแบบที่บุคคลไดมีโอกาสสังเกต
และปฏิสัมพันธโดยตรง และ 2) ตัวแบบที่เสนอผานสื่อตาง ๆ และกระบวนการสําคัญในการเรียนรู
โดยการสังเกตมี 4 กระบวนการ คือ กระบวนการความสนใจ กระบวนการจดจํา กระบวนการแสดง
พฤติกรรมเหมือนตัวแบบ และกระบวนการจูงใจ จากทฤษฎีนี้ทําใหเชื่อวา การเรียนรูโดยการสังเกต
เปนวิธีที่สําคัญตอการไดมาซึ่งขอมูล และทักษะตาง ๆ ของเด็ก เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินเลือก
การตอบสนองอยางใดอยางหนึ่ง และเด็กจะมีพฤติกรรมหรือมีเหตุผลเชิงจริยธรรมในลักษณะใดยอม
ขึ้นอยูกับลักษณะของบุคคลที่เปนตัวแบบที่ใกลชิดกับตัวเด็ก ซึ่งไดแก พอแม ญาติพี่นอง และครู
เปนตน ดังนั้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีลักษณะนิสัยทางคุณธรรมที่ดีจะตองอาศัยกระบวนการ
เรียนรูทางสังคม โดยการจัดสภาพแวดลอมหรือจัดประสบการณที่ถูกตอง เหมาะสม เพื่อกระตุนให
เกิดความสนใจในพฤติกรรมของตัวแบบ ซึ่งแนวคิดและหลักการดังกลาวนี้สามารถนํามาเปนแนวทาง
ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยได
4.2 ศึกษาแนวคิดและหลักการที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
คือ แนวคิดหลักการสอนของพระพุทธเจา การเรียนรูแบบรวมมือ และแนวคิดหลักการเรียนรูแบบ
ปฏิบัติการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณธรรมพรหมวิหารสี่ สามารถสรุปไดดังนี้
4.2.1 แนวคิดหลักการสอนของพระพุทธเจา หลักการสอนของพระพุทธเจามี
4 ประเภท คือ แบบสนทนา แบบบรรยาย แบบตอบปญหา และแบบวางกฎบังคับ โดยมีเทคนิคการ
สอน 10 วิธี คือ การยกอุทาหรณและเลานิทานประกอบ การเปรียบเทียบดวยขออุปมา การใช
อุปกรณการสอน การสาธิตใหดู การเลนภาษาเลนคํา การใชอุบายเลือกคน การรูจักจังหวะและ
โอกาส ความยืดหยุนในการใชวิธีการ การลงโทษและการใหรางวัล และการแกปญหาเฉพาะหนา และ
หลักการสอนของพระพุทธเจาจะสอนดวยความเมตตา หวังใหเกิดประโยชนแกผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่ง
สามารถนํามาเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของ
เด็กปฐมวัยได
4.2.2 แนวคิดหลักการเรียนรูแบบรวมมือ การเรียนรูแบบรวมมือเปนวิธีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหนกั เรียนเรียนรู และทํางานรวมกันเปนกลุมเล็กๆ จํานวน 3–6 คน โดย
สมาชิกแตละกลุมประกอบดวยผูที่มีความสามารถทางการเรียนรูแตกตางกัน มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ชวยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบรวมกันทั้งในสวนตนและสวนรวม
เพื่อใหตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุมประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวโดยองคประกอบ
ของการเรียนรูแบบรวมมือประกอบ ดวย 5 องคประกอบคือ การพึ่งพาอาศัยกันในทางบวก การมี
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ปฏิสัมพันธที่สงเสริมกันระหวางสมาชิกภายในกลุม ความรับผิดชอบของสมาชิกแตละบุคคล การใช
ทักษะการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและทักษะการทํางานกลุมยอย และกระบวนการทํางานของกลุม
หากขาดองคประกอบหนึ่งองคประกอบใดไปจะไมถือวาเปนการเรียนรูแบบรวมมือ การเรียนเปนกลุม
มีโอกาสในการสรางความรวมมือในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ การเรียนแบบรวมมือสงเสริมการ
คนพบ การเลือกใชยุทธวิธี การใหเหตุผลที่มีประสิทธิภาพ การสรางแนวคิดใหม การถายโยงยุทธวิธี
ไปสูรายบุคคล การทํางานรวมมือกันนักเรียนจะเพิ่มความมั่นใจในความสามารถของตนเอง เปนการ
สนับสนุนใหเกิดความพยายามในการเรียนรูมโนมติ กระบวนการและยุทธวิธี นอกจากนี้นักเรียนที่
ทํางานรวมกันในกลุมมีแนวโนมที่จะชอบและเห็นคุณคาของแตละคน และเห็นความสามารถในการ
แกปญหาของคนอื่น มีความสัมพันธกันทางบวกระหวางเพื่อน เกิดการเรียนรูในระดับสูง ตระหนักใน
คุณคาของตนเอง (Self - Esteem) เกิดการยอมรับความสามารถของตนเองในการแกปญหา
ครูผูสอนจึงมีบทบาทในการเตรียมการสอน และเลือกเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
เหมาะสมและใหสอดคลองกับลักษณะของผูเรียน ซึ่งไมเพียงแตในดานเนื้อหาวิชาเทานั้นแตจะตอง
เสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคใหเกิดแกผูเรียนดวย โดยเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนรูใหมากที่สุด ปรับปรุงและแกไขขอบกพรองในการจัดการเรียนการสอน ชวย
เสริมสรางกําลังใจแกผูเรียนซึ่งจะทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดทั้ง
ประเมินพัฒนาการเด็กใหครบทุกดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ซึ่งจะทํา
ใหสามารถพัฒนาผูเรียนไดอยางสมบูรณ ซึ่งแนวคิดและหลักการดังกลาวนี้สามารถนํามาเปน
แนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยได
4.2.3 แนวคิดหลักการเรียนรูแบบปฏิบัติการ คือ การเนนใหผูเรียนไดคิดได
ลงมื อ ปฏิ บั ติ ด ว ยตนเอง และสร า งองค ค วามรู จ ากการปฏิ บั ติ กิ จ กรรม โดยอาศั ย ความรู แ ละ
ประสบการณเดิมเปนพื้นฐานในการสรางองคความรูใหม ครูผูสอนเปลี่ยนบทบาทจากผูใหความรูมา
เปนผูคอยใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู สรางบรรยากาศ
ของการมีสวนรวม และจัดสภาพการเรียนรูแบบรวมมือ ซึ่งแนวคิดและหลักการดังกลาวนี้สามารถ
นํ ามาเป น แนวทางในการพัฒ นารู ป แบบการเรียนการสอนสํ าหรั บ ส งเสริมพรหมวิห ารสี่ของเด็ ก
ปฐมวัยได
4.3 ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็ก
ปฐมวัย สรุปไดดังนี้
4.3.1 กิจกรรมบทบาทสมมติ มีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน
ไปในทางที่ดีขึ้นและชวยในการปลูกฝงคุณลักษณะตาง ๆ ของเด็กปฐมวัยไดเชน ชวยใหเด็กมีความ
เมตตา กรุณา มีความกตัญูกตเวที เชื่อฟง สามารถปรับตัวใหเขากับผูอื่นไดดี ชวยพัฒนาแรงจูงใจ
ใฝ สัม ฤทธิ์ อี กทั้ งยั งช ว ยใหเ ด็ กมี มโนภาพแห งตนสูงขึ้น ซึ่งทํา ให เ ด็กมองเห็นคุณคา ของตนเอง
นอกจากนี้บทบาทสมมติยังชวยใหครูเขาใจเด็กไดดีขึ้น
4.3.2 กิ จ กรรมการสนทนาและการใช คํ า ถาม สามารถส ง เสริ ม พั ฒ นา
กระบวนการคิดของเด็กปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพ เด็กไดฝกคิดไตรตรอง คิดหาเหตุผลและ
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เปนการเปดโอกาสใหเด็กไดถายทอดความคิดและคนหา
คําตอบอยางอิสระ และเปนการสงเสริมใหเด็กมีความเชื่อมั่น และกลาแสดงออกซึ่งเปนพื้นฐานของ
การเรียนรูอยางมีความหมาย ดังนั้น ผูวิจัยจึงนํากิจกรรมการสนทนาและการใชคําถามมาใชเพื่อ
ส ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมให แ ก เ ด็ ก ปฐมวั ย ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากเด็ ก ต อ งใช ก ระบวนการคิ ด อย า ง
สรางสรรคเพื่อคิดไตรตรองเพื่อหาเหตุผลและตระหนักรูเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
4.3.3 กิจกรรมการเลานิทาน นิทานเปนสื่อประกอบการเรียนการสอนที่มี
คุณคาและมีความสําคัญตอเด็กอยางยิ่ง โดยเฉพาะเด็กในระดับปฐมวัยเพราะนิทานชวยใหเด็กมี
ความสุข สนุกสนานเพลิดเพลิน เพิ่มทักษะในการฟง เสริมสรางจินตนาการ จึงเปนวิธีการที่เหมาะสม
ในการเสริมสรางพัฒนาการดานตาง ๆ ทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา นอกจากนี้
นิทานยังมีสวนสําคัญในการชวยสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็กปฐมวัยไดเปนอยางดี
4.3.4 เกมการศึกษาเปนสื่อในการเรียนรูและสงเสริมพัฒนาเด็กทั้งทางดาน
ร า งกาย อารมณ สั ง คมและสติ ป ญ ญา เกมการศึ ก ษาช ว ยฝ ก ทั ก ษะต า ง ๆ ทั้ ง การสั ง เกต การ
เปรี ย บเทีย บ การจัดหมวดหมู การคิ ดหาเหตุ ผล การแก ป ญ หาการตัด สิ น ใจจากการเล น การมี
ปฏิ สัมพันธกับ กลุมเพื่ อน การทํ ากิจกรรมรว มกับผู อื่น และพรอมกันนี้เกมการศึกษายั งสามารถ
สงเสริมความมีวินัยและคุณธรรมจริยธรรมใหแกเด็กไดเปนอยางดี
4.3.5 กิจกรรมสรางสรรค เปนกิจกรรมที่ชวยสงเสริมประสบการณการเรียนรู
ที่สําคัญกิจกรรมหนึ่ง ชวยสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทั้งดานรางกาย อารมณ – จิตใจ สังคม และ
สติปญญาไดเปนอยางดี อีกทั้งยังชวยสงเสริมใหเด็กเรียนรูจากประสบการณตรง โดยใชประสาท
สัมผัสทั้ง 5 เปดโอกาสใหเด็กไดสังเกต สัมผัส และจัดกระทํากับวัตถุตาง ๆ เสริมสรางความสามารถ
ทางสติ ป ญ ญาได ดี กระตุ น สง เสริ ม การค น คว า สํ า รวจ ตรวจสอบธรรมชาติ ต า ง ๆ สร า งเสริ ม
ประสบการณคิดวิเคราะห และสอบสวนทางวัสดุอุปกรณมีประสบการณดานรูสึกสัมผัสที่เนนถึงการ
ใช ประสาทสั มผัส ที่ เด็กพึ งมีตอสิ่งแวดลอมรอบตัว กิ จกรรมสรางสรรคจึงเปนการแสดงออกของ
พื้นฐานทางศิลปะที่ถายทอดเชื่อมโยงเกิดความรูและเขาใจ เอื้อตอการพัฒนาเด็กปฐมวัยไดเต็มตาม
ศักยภาพของแตละบุคคลอยางเต็มที่ นอกจากนี้ กิจกรรมสรางสรรคยังสามารถนํามาใชเพื่อปลูกฝง
และสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามในการเรียนรูและอยูรวมกับผูอื่นใหกับเด็กปฐมวัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพดวย
4.3.6 สถานการณจําลอง การใชสถานการณจําลองในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนสามารถพัฒนาผูเรียนครบทุกดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา
นอกจากนี้ ผูเรียนยังไดรับการฝกทักษะการเรียนรูจากการคนพบดวยตนเอง ฝกทักษะการแกปญหา
ฝกการทํางานรวมกับผูอื่น ผูเรียนพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมโดยใชสถานการณจําลอง จึงสงผลตอ
ความสนใจและใหความรวมมือในการทํากิจกรรมเปนอยางดี ผูวิจัยจึงใชสถานการณจําลองเพื่อ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กปฐมวัย
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4.4 จากการสังเคราะหทฤษฎี แนวคิดและหลักการดังกลาวจึงทําใหไดรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบ RACA คูมือประกอบการใชรูปแบบ และแผนการจัดประสบการณตามรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
4.4.1 รูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่
ของเด็กปฐมวัย ประกอบดวยขั้นตอนการเรียนรู 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนประสบการณ (REVIEW : R) เปนขั้นตอนที่จัดใหเด็ก
ปฐมวัยไดแสดงความคิดเห็น และตอบคําถามจากกิจกรรมสนทนาปญหา ถาม-ตอบ ดวยคําถาม
ปลายเป ด และสถานการณ จํ า ลอง เพื่ อ ทบทวนประสบการณเ ดิ ม และตรวจสอบความรู ข องเด็ ก
เกี่ยวกับพรหมวิหารสี่ โดยมีพื้นฐานมาจากหลักการสอนของพระพุทธเจาที่พระองคจะทรงพิจารณา
ถึงสติปญญาของผูที่กําลังรับฟงวามีสติปญญามากนอยเพียงใด และพระองคจะสอนธรรมะใหตรงกับ
สติปญญาของผูที่จะรับฟง และทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจทที่กลาววาการจัดการ
เรี ย นรู ใ นระดั บ ปฐมวั ย นั้ น จะมี ก ารจั ด ประสบการณ ต ามระดั บ พั ฒ นาการของเด็ ก และมี ก ารจั ด
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ในการจัดประสบการณของครูเนนใหเด็กไดรับประสบการณตรง
โดยการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม สื่อ สภาพแวดลอม และบุคคลอื่นๆ เพื่อพัฒนากระบวนการ
ปรับตัวของอินทรียกับสิ่งแวดลอมภายนอกและการจัดระบบโครงสรางความคิด ซึ่งในกระบวนการนี้
จะเปนไปอยางตอเนื่อง และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง (Adaptation) อยูตลอดเวลาเพื่อใหเหมาะสม
กับสภาพแวดลอม
ขั้นที่ 2 ขั้นปรับพฤติกรรม (ADJUST : A) เปนขั้นตอนที่กระตุนใหเด็ก
ปฐมวัยไดเห็นคุณคา และมีเจตคติที่ดี และตองการที่จะปฏิบัติตามจากกิจกรรมการเลานิทานและ
แสดงบทบาทสมมติ เพื่อใหเด็กไดเรียนรูความสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับผลของการกระทําตาม
หลักพรหมวิหารสี่โดยมีพื้นฐานมาจากทฤษฏีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา เปนการเรียนรูที่เกิด
จากการสังเกต และการเลียนแบบ เนื่องจากคนเรามีปฎิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวเราอยู
เสมอ (พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย. 2549: 146-147; สุรางค โควตระกูล. 2549: 239) นอกจากนี้
แบนดูรา (Bandura. 1977: 27) ไดเสนอ แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตาม
แนวทางการเรียนรูทางสังคมไววา การเรียนรูของบุคคลเกิดจากความสัมพันธระหวางสิ่งตาง ๆ ซึ่ง
กลายเปนความเชื่อที่มีผลตอการควบคุมพฤติกรรม และเมื่อเกิดมีเหตุการณเกิดขึ้นบุคคลก็จะมีความ
คาดหวังลวงหนาเกี่ยวกับการเกิดของผลจากการกระทํานั้น ทําใหตัดสินใจไดวาควรทําหรือไมควรทํา
และวิธีการเรียนรู เกิดจากประสบการณ ซึ่งมีทั้งประสบการณตรง และประสบการณทางออม โดยการ
สังเกต อาน ฟง การบอกเลา ที่เกิดกับบุคคลรอบขาง ทําใหบุคคลมีการเรียนรูไดอยางกวางขวาง
จากทฤษฎีนที้ ําใหเชื่อวา การเรียนรูโดยการสังเกตเปนวิธที ี่สําคัญตอการไดมาซึ่งขอมูล และทักษะ
ตาง ๆ ของเด็ก เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินเลือกการตอบสนองอยางใดอยางหนึ่ง และเด็กจะมี
พฤติกรรมหรือมีเหตุผลเชิงจริยธรรมในลักษณะใดยอมขึ้นอยูกับลักษณะของบุคคลที่เปนตัวแบบที่
ใกลชิดกับตัวเด็ก ซึ่งไดแก พอแม ญาติพี่นอง และครู เปนตน ดังนั้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมี
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ลักษณะนิสัยทางคุณธรรมที่ดีจะตองอาศัยกระบวนการเรียนรูทางสังคม โดยการจัดสภาพแวดลอม
หรือจัดประสบการณที่ถูกตอง เหมาะสม เพื่อกระตุนใหเกิดความสนใจในพฤติกรรมของตัวแบบ
ขั้นที่ 3 ขั้นรวมมือแกปญหา (COOPERATE : C) เปนขั้นตอนที่ใหเด็ก
ปฐมวัยมีการเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติเปนกลุม โดยมีการเรียนรูและแสดงความคิดเห็นรวมกัน มี
ปฏิสัมพันธกันในทางบวก มีการชวยเหลือ และยอมรับกันและกัน เพื่อความสําเร็จของกลุมในการ
แกปญหาจากการเลนเกมการศึกษา และสถานการณจําลอง โดยมีพื้นฐานการเรียนรูจากหลักการ
เรียนรูแบบปฎิบัติการ และหลักการเรียนรูแบบรวมมือ โดยเปนกระบวนการที่เนนใหผูเรียนเรียนรู
จากการลงมือกระทํา โดยผานประสบการณจากการกระทําของผูเรียนรูทั้งความคิดและความรูสึก
รวบถึงการไดทบทวนกอนลงมือกระทํา ทําใหเกิดการเรียนรูอยางเปนกระบวนการ และนํามาบูรณา
การกับการเรียนรูแบบรวมมือ หรือกระบวนการกลุม ซึ่งทําใหเกิดการทํางานรวมกัน การแบงปน การ
แลกเปลี่ย นความคิ ด การช ว ยเหลือกันและกั น รว มกันคิด และแกปญหา โดยสมาชิ กแต ล ะกลุม
ประกอบดวย ผูที่มีความ สามารถทางการเรียนรูแตกตางกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นชวยเหลือ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบรวมกันทั้งในสวนตนและสวนรวม เพื่อใหตนเองและ
สมาชิกทุกคนในกลุมประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว
ขั้นที่ 4 ขั้นประยุกตใชความรู (APPLY : A) เปนขั้นตอนที่เด็กปฐมวัย
สามารถนําประสบการณการเรียนรูที่ไดไปประยุกตใชไดเปนรายบุคคล และสามารถแสดงพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมตามหลักพรหมวิหารสี่ไดอยางเหมาะสมกับวัย โดยผานกิจกรรมสรางสรรคโดยมีพื้นฐาน
จากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต อธิบายวา เมื่อมนุษยมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
มนุษยสามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมและสามารถจัดระบบโครงสรางทางปญญา การจัดระบบ
และการปรับตัวเปนกระบวนการเดียวกัน และเกิดกระบวนการทํางานภายในโครงสรางทางสติปญญา
2 กระบวน การ คือ กระบวนการดูดซึมประสบการณ (Assimilation) และกระบวนการปรับโครงสราง
ทางสติปญญา (Accommodation) ซึ่งผลจากการปรับโครงสรางทางสติปญญาจะกอให เกิด
พัฒนาการทางสติปญญา ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีประวัติศาสตรสังคมของไวกอตสกี เนนความ สําคัญ
ของวัฒนธรรมและสังคม และการเรียนรูที่มีตอพัฒนาการสติปญญา ตั้งแตแรกเกิดมนุษยจะไดรับ
อิท ธิ พ ลจากสิ่ง แวดล อ มที่ เ ป น “วั ฒ นธรรม” วัฒ นธรรมแตล ะวั ฒ นธรรมจะชว ยบ งชี้ ผลผลิ ต ของ
พัฒนาการของเด็ก วาเด็กควรจะเรียนรูอะไรบาง ควรจะมีความสามารถทางใดบาง สถาบันสังคม
ตางๆ มีบทบาทตอการเรียนรูและพัฒนาการทางสติปญญาของเด็ก พัฒนาการทางสติปญญาของ
เด็กจะเพิ่มถึงขั้นสูงสุดไดก็ตอเมื่อรับการชวยเหลือจากผูใหญหรือผูที่อยูใกลชิดกับเด็ก (เพ็ญจันทร
เงียบประเสริฐ. 2542: 25)
4.4.2 ดําเนินการสรางแผนการจัดประสบการณ และคูมือประกอบการใช
รูปแบบโดยศึกษาเอกสาร ตําราที่เกี่ยวของกับหลักสูตรและแผนการจัดประสบการณสําหรับเด็ก
ปฐมวัย โดยกําหนดเนื้อหาการเรียนรูจากประสบการณ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะพรหมวิหารสี่เปน 8
หนวยการเรียน แตละหนวยการเรียนรูใชเวลาในการจัดประสบการณ 5 วัน วันละ 45 นาที รวมเปน
เวลาในการจัดประสบการณทั้งหมด 40 ครั้ง
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4.5 ตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลองของรูปแบบการเรียนการสอน
แบบ RACA แผนการจัดประสบการณ และคูมือประกอบการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA
สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยเสนอผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน พิจารณา
ซึ่งเปนครูผูสอนในระดับปฐมวัยที่มีประสบการณสอนอยางนอย 5 ป และสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทดานการศึกษาปฐมวัย พิจารณาตรวจสอบความถูกตองและความสอดคลองทั้งในดาน
เนื้อหา แนวคิด ทฤษฏี ของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของ
เด็กปฐมวัย โดยผูเชี่ยวชาญประกอบดวย
1) ผูชวยศาสตราจารยญาดาพนิต ธรรมเกสร ขาราชการบํานาญ
มหาวิทยาลัยจันทรเกษม
กรุงเทพมหานคร
2) ดร.สุธาภา โชติประดิษฐ
อาจารยประจําภาควิชาการ
จัดการเรียนรู
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา
3) อาจารยละไม สีหาอาจ
ผูชวยผูอํานวยการฝายปฐมวัย
โรงเรียนคริสธรรมวิทยา
4) อาจารยชมพูนุท ศุภผลศิริ
ผูชวยอํานวยการฝายวิชาการ
โรงเรียนเธียรประสิทธิศ์ าสตร
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
5) อาจารยสนอง สุทธาอามาตย
ครูปฐมวัย โรงเรียน
พระรามเกากาญจนภิเษก
กรุงเทพมหานคร
โดยกําหนดระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ดังนี้
+ 1 หมายถึง เหมาะสม
0 หมายถึง ไมแนใจ
- 1 หมายถึง ไมเหมาะสม
แลวนําคะแนนการประเมิน จากผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความเหมาะสมและความ
สอดคลองของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
พิจารณาคา (IOC : Index of Item - Operational definition Congruency) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.
2554: 13-16) ตั้งแต 0.5 ขึ้นไปถือวาใชไดโดยไมตองปรับปรุง ซึ่งคะแนนความเหมาะสมและความ
สอดคลองของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA มีคา IOC อยูระหวาง 0.60–1.00 และหาคาดัชนี
ความเหมาะสมและความสอดคลอง ของแผนการจัดประสบการณ และคูมือการจัดประสบการณ (IOC
: Index of Item - Operational definition Congruency) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2554: 13-16)
และพิจารณาคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไปถือวาใชไดโดยไมตองปรับปรุง ซึ่งคะแนนความเหมาะสมและ
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ความสอดคลอ งของแผนการจั ด ประสบการณ มีคา IOC อยู ร ะหวาง 0.60-1.00 และคู มือการจั ด
ประสบการณมีคา IOC อยูระหวาง 0.60-1.00
4.6 ทดลองนํารองการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA ครั้งที่ 1 กับกลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษานํารอง ครั้งที่ 1 เปนเด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ป กําลังเรียนอยูในชั้นอนุบาลปที่
2 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จํานวน 1 หองเรียนไดมาจากการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 20 คน และปรับปรุงรูปแบบ
4.7 ทดลองนํารองการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA ครั้งที่ 2 กับกลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษานํารอง ครั้งที่ 2 เปนเด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ป กําลังเรียนอยูในชั้นอนุบาลปที่
2 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จํานวน 1 หองเรียนไดมาจากการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 20 คน และปรับปรุงรูปแบบ
ระยะที่ 3 การศึกษาผลการสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยดวยรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบ RACA
ขั้นที่ 5 การศึกษาผลการ
สงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็ก
ปฐมวัยดวยรูปแบบการเรียน
การสอนแบบ RACA

1. กําหนดกลุมตัวอยางเปนเด็กปฐมวัย จํานวน
20 คน จากการเลือกแบบเจาะจง
2. ทดสอบกลุมตัวอยางกอนการทดลองดวย แบบ
ประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ (Pretest)
3. ทดลองใชรปู แบบการเรียนการสอนแบบ RACA
สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่
4. ทดสอบกลุมตัวอยางระหวางการทดลองดวย
แบบประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่
(Mid-term test)
5. ทดสอบกลุมตัวอยางหลังการทดลอง ดวย
แบบประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่
(Posttest)
6. เปรียบเทียบคะแนนกอน ระหวางและหลังการ
ทดลองของกลุมทดลอง ในภาพรวมและราย
ดาน
7. สรุปผลการทดลอง

ภาพประกอบ 12 แสดงขั้นตอนการดําเนินการวิจัยระยะที่ 3
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ขั้นที่ 5 การศึกษาผลการสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยดวยรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบ RACA
5.1 กําหนดกลุมตัวอยางที่ใชเปนกลุมทดลองที่ไดรับการเรียนการสอนโดยใช
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย จํานวน 20 คน ที่
ไดมาจากการคัดเลือก โดยมีเกณฑดังนี้ คัดเลือกโรงเรียนที่อยูในเขตชุมชน มีขนาดใหญ และให
ความรวมมือในการทําวิจัยครั้งนี้ ไดโรงเรียนวัดทาเกวียน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่
มีชั้นอนุบาลปที่ 2 จํานวน 4 หองเรียน จากนั้นผูวิจัยเลือกหองเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน
แบบประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยต่ํา จํานวน 1 หองเรียน และคัดเลือกนักเรียนที่
มีคะแนนคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยต่ํา จํานวน 20 คน ตามลําดับเปนกลุมตัวอยางที่ใช
ในการทดลอง
การทดลองในงานวิจัยครั้งนี้ ใชแบบแผนการวิจัยที่ใชแบบวิจัยผสมระหวาง
One group Pretest-Posttest Design (Fraenkel. R.J. 2000: 289) และ Basic Time Series
Design (Fraenkel. R.J. 2000: 297) มีแบบแผนการทดลองดังนี้
ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง
O1
O1
O2
O3
X

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

X
O2
X
O3
การทดสอบกอนที่จัดกระทําการทดลอง (Pretest)
การทดสอบระหวางที่จัดกระทําการทดลอง (Mid-termtest)
การทดสอบหลังที่จัดกระทําการทดลอง (Posttest)
การจัดกระทํา (Treatment) โดยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA

5.2 ทดสอบกลุมตัวอยางกอนการทดลองดวยแบบประเมินคุณลักษณะพรหม
วิหารสี่ (Pretest) วิธีดําเนินการทดลอง ผูวิจัยคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมแบบเจาะจงจากกลุม
ตัวอยางที่ทําการศึกษาวิจัยในระยะที่ 1 จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 20 คน โดยกําหนดเปนกลุม
ทดลอง จะได รั บ การจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช รู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบ RACA สํ า หรั บ
สงเสริมพรหมวิ หารสี่ ของเด็กปฐมวัย ในการประเมินพฤติ กรรมก อนการทดลองนั้น ผูวิจัยไมได
ดําเนินการวัดซ้ําเนื่องจากการประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ เพื่อศึกษาองคประกอบเปนการ
ประเมินแลวหนึ่งครั้ง ดังนั้น ผูวิจัยจึงถือวาคะแนนดังกลาวเปนคะแนนกอนการทดลอง (Pretest)
5.3 ทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับ สงเสริมพรหม
วิหารสี่ ในการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็ก

169
ปฐมวัยนั้น ผูวิจัยไดรับความรวมมือจากครูผูสอนชั้นอนุบาลปที่ 2 จํานวน 1 ทาน ในการดําเนินการ
วิจัย โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
1. ผูวิจัยสรางความรูความเขาใจและความตระหนักในความสําคัญของการ
ปลูกฝงพรหมวิหารสี่ใหกับเด็กปฐมวัย
2. ผูวิจัยจัดเตรียมสื่อที่ใชในการจัดการเรียนการสอนใหครูกลุมทดลอง
3. ครูกลุมทดลอง ทดลองจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัด
ประสบการณเปนเวลา 8 สัปดาห ในชวงเวลากิจกรรมเสริมประสบการณ โดยกลุมทดลองใชแผนการ
จัดประสบการณที่ดําเนินตามวิธีการและขัน้ ตอนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับ
สงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย ที่ผวู ิจัยสรางขึ้น โดยใชแผนจัดประสบการณเปนเวลา 8 สัปดาห
5.4 ทดสอบกลุ มตั วอยางระหวางการทดลองดว ยแบบประเมินคุณลักษณะ
พรหมวิหารสี่ (Mid-term test) ในสัปดาหที่สี่ โดยผูวิจัยทําการประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของ
เด็กปฐมวัยกลุมทดลองดวยแบบประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่
5.5 ทดสอบกลุมตัวอยางหลังการทดลองดวยแบบประเมินคุณลักษณะพรหม
วิหารสี่ (Posttest) เมื่อสิ้นสุดการทดลองโดยผูวิจัยทําการประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็ก
ปฐมวัยกลุมทดลองดวยแบบประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่
5.6 เปรียบเทียบคะแนนกอน ระหวางและหลังการทดลองของกลุมทดลองใน
ภาพรวม และรายดาน
5.7 เมื่ อ สิ้ น สุ ด การทดลองผู วิ จั ย ประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะพรหมวิ ห ารสี่ ข องเด็ ก
ปฐมวัยของกลุมทดลอง และนําผลที่ไดจากการปฏิบัติการสอน ปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการทดลอง
ขอสังเกตและเสนอแนะ สรุปผลการดําเนินการทดลอง

3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการดังนี้
3.1 การศึกษาองคประกอบพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
3.1.1 นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปยัง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวม
ขอมูลในการทําวิจัย
3.1.2 ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุม ตัวอยาง ดังนี้
1) นําแบบประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย ไปทดลองใช
(Try out) กับเด็กปฐมวัยทีไ่ มใชกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน เพื่อวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือ
2) นําแบบประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย ฉบับสมบูรณที่
ผานการตรวจสอบคุณภาพแลว ไปเก็บขอมูลจากเด็กปฐมวัยกลุมตัวอยาง จํานวน 652 คน โดยขอ
ความรวมมือจากครูผูสอนและผูปกครอง
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3.2 การทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่
ของเด็กปฐมวัย
3.2.1 ผูวิจัยคัดเลือกกลุมตัวอยางในการทดลองโดยวิธกี ารสุมแบบเจาะจง ซึ่งเปน
เด็กปฐมวัยทีก่ ําลังเรียนอยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 อายุ 5-6 ป จํานวน 20 คน เพื่อกําหนดเปนกลุม
ทดลอง
3.2.2 นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปยัง
ผูบริหารโรงเรียนที่คัดเลือก ซึ่งเปนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา
เขต 2 เพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะหในการทดลอง และเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย
3.2.3 นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปยังครู
ปฐมวัยผูส อนกลุมตัวอยางในการทดลอง 1 ทาน ในการขอความอนุเคราะหในการทดลอง และเก็บ
รวบรวมขอมูลในการวิจัย
3.2.4 ดําเนินการทดลองโดยกําหนดใหกลุมทดลองไดรับการจัดประสบการณตาม
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย หลังการทดลอง
ผูวิจัยนําแบบประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย มาประเมิน เพื่อนํามาใชเปนขอมูล
คะแนนหลังการทดลอง
3.2.5 วิเคราะหขอมูลการประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยกอน
ระหวาง และหลังการทดลอง สรุปผลการวิเคราะหขอมูล และอภิปรายผลการวิจัย

4. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการจัดกระทําขอมูลและวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรม LISREL 8.72 เพื่อ
วิเคราะหคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง และโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 15.0 ใชในการวิเคราะหสถิติ
พื้นฐาน หาคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินและเปรียบเทียบคาเฉลี่ยการวัดพรหมวิหารสี่ ของเด็ก
ปฐมวัยกอนการทดลองและหลังการทดลอง ดังนี้
4.1 วิเคราะหคาสถิติพื้นฐานในการหาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบ
ประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ และแบบสอบถามความคิดเห็นของครูในการใชรูปแบบการเรียน
การสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
4.2 วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ โดยสูตร
RAI (Rater Agreement index) (Burry-Stock; & other 1996: 58(2), 251-282)
4.3 วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยืนของแบบประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ โดย
โปรแกรมสําเร็จรูป LISREL 8.72 (Joreskog; & Sorbom. 2004)
4.4 วิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยการวัดคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยกอน
ระหวาง และหลังการทดลอง โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย(M) และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดย
ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ําทางเดียว (One Way Repeated Measures ANOVA)
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4.5 วิเคราะหความแตกตางรายคู (Post Hoc Test) คาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรม
คุณลักษณะพรหมวิหารสี่ โดยรวม และรายดาน กอนทดลอง ระหวาง และหลังการทดลอง ดวย
วิธีการ BONFERRONI (Stevens. 2002)
4.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1) สถิติพื้นฐาน ไดแก
1.1 คาเฉลี่ย (Mean)
1.2 คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
2) สถิติทใี่ ชในการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) ของ
รายการขอความบงชี้ คุณลักษณะพรหมวิหารสี่ โดยการคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง ระหวาง
รายการขอความกับคํานิยามปฏิบัติการ จากสูตร IOC ดังนี้ (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2554: 1316)
IOC
เมื่อ IOC
∑R
R
N

=
แทน
แทน
แทน
แทน

∑R
N

ดัชนีความสอดคลอง
ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
ผลคูณของคะแนนกับจํานวนผูเชี่ยวชาญในแตละ
ระดับความสอดคลอง
จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด

และแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) ของแบบประเมิน
คุณลักษณะพรหมวิหารสี่ ทั้งฉบับ โดยการคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง ระหวางแบบประเมินทั้ง
ฉบับ กับคํานิยามปฏิบัติการ จากสูตร SOC(Scale-Operational definition Congruence Index) ดังนี้
(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2554: 13-16)
SOC = ∑R/KN
2.2 การวิเคราะหคาอํานาจจําแนกตามแบบวัด โดยใชสูตร r Item Total
(บุญเชิด ภิญโญอนัตนพงษ. 2554: 16-19)
r Item Total =

n ∑ IT - ∑ I ∑ T
[n ∑ I2 − (∑ I)2 ][n ∑ T 2 − (∑ T)2 ]
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เมื่อ r Item Total
I
T
n

แทน
แทน
แทน
แทน

คาอํานาจจําแนกรายขอ
คะแนนของขอคําถาม
คะแนนผลรวมของขออื่นที่เหลือทุกขอ
จํานวนคนในกลุม

2.3 การคํานวณหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบแบบประเมิน
คุณลักษณะพรหมวิหารสี่ ดวยการใชสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha)
⎡
2⎤
K ⎢ ∑ Si ⎥
⎢1 −
⎥
α=
K -1 ⎢ S 2 ⎥
⎢⎣
X ⎥⎦

2.4 การวิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บคะแนนคุ ณ ลั ก ษณะพรหมวิ ห ารสี่ ที่ วั ด ก อ น
ระหว า ง และหลั ง การสง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะพรหมวิ ห ารสี่ ข องเด็ ก ปฐมวั ย ใช ก ารวิ เ คราะห ค วาม
แปรปรวนแบบวัดซ้ําทางเดียว (One – way Repeated Measures Anova) (บุญเชิด ภิญโญอนัตนพงษ.
2554: 21-27)
2.5 การคํานวณหาขนาดอิทธิพลการสงผล (effect size) ของการเรียนการ
สอนแบบ RACA ที่มีตอคะแนนพรหมวิหารสี่ ใชสูตร partial eta square (partial η2) คํานวณ
(Lee. 1998)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัย เรื่อง การศึกษาองคประกอบ และการสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยดวย
รูปแบบ RACA มีจุดประสงคเพื่อศึกษาองคประกอบพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย และสงเสริม
พรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA โดยใชกระบวนการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development) ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้นําเสนอเปนสามสวนดังนี้
สวนที่ 1 ผลการศึกษา และวิเคราะหองคประกอบพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
สวนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหม
วิหารสี่ ของเด็กปฐมวัย
สวนที่ 3 ผลการสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยดวยรูปแบบการเรียนการสอน
แบบ RACA

สวนที่ 1 ผลการศึกษา และวิเคราะหองคประกอบพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
1.1 ผลการศึกษาระดับองคประกอบพรหมวิหารสี่ ของเด็กปฐมวัย
การวิเคราะหขอมูลตอนนี้ มุงศึกษาระดับองคประกอบพรหมวิหารสี่ ผูวิจัยไดนํา
คะแนนจากแบบประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ จํานวน 60 ขอ ที่ไดจากกลุมตัวอยางเด็กปฐมวัย
จํานวน 652 คน มาวิเคราะหหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแกคาเฉลี่ย (M) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ของเฉลี่ย (SEM) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จําแนกตามองคประกอบสี่องคประกอบและ
ตัวชี้วัดองคประกอบละสามรายการรวมทั้งหมด 12 รายการ ดังนี้ ตัวชี้วัดองคประกอบดานเมตตา
สามรายการคือ 1.1 ความรัก 1.2 ความมีไมตรี และ 1.3 ความมีน้ําใจ ตัวชี้วัดองคประกอบดาน
กรุณา สามรายการคือ 2.1 ความเห็นอกเห็นใจ 2.2 การใหความชวยเหลือและ 2.3 การแบงปน
ตัวชี้วัดองคประกอบดานมุทิตา สามรายการคือ 3.1 การแสดงความชื่นชม 3.2 การแสดงความยินดี
และ 3.3 การแสดงความสุข ตัวชี้วัดองคประกอบดานอุเบกขา สามรายการคือ 4.1 การวางเฉย 4.2
การวางตนเปนกลาง และ 4.3 ความไมลําเอียง โดยแปลความหมายคาเฉลี่ยคะแนนเปนหาระดับคือ
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.79 หมายถึง เด็กแสดงออกทางคุณลักษณะนั้น ไมได หรือไมแสดงออกเลย
คาเฉลี่ย 1.80 - 2.59 หมายถึง เด็กแสดงออกทางคุณลักษณะนั้น ไดโดยใหผูอื่นบอกเกือบทุกครั้ง
คาเฉลี่ย 2.60 - 3.39 หมายถึง เด็กแสดงออกทางคุณลักษณะนั้นไดดวยตนเองเปนบางครั้งและตอง
ใหผูอื่นบอกเปนบางครั้ง คาเฉลี่ย 3.40 - 4.19 หมายถึง เด็กแสดงออกทางคุณลักษณะนั้น ไดดวย
ตนเองเกือบทุกครั้ง และคาเฉลี่ย 4.20 - 5.00 หมายถึง เด็กแสดงออกทางคุณลักษณะนั้นไดดวย
ตนเองทุกครั้ง
ผลการวิเคราะห พบวา เมื่อพิจารณาพรหมวิหารสี่โดยรวมเด็กปฐมวัยมีการแสดงออก
ไดดวยตนเองเปนบางครั้งและตองใหผูอื่นบอกเปนบางครั้ง (M = 3.14, SD = .89)
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เมื่อพิจารณาแยกตามองคประกอบพรหมวิหารสี่ เด็กปฐมวัยมีการแสดงออก ดานเมตตา
ดา นกรุณา ด า นมุ ทิต า และ ดา นอุเ บกขา ได ดว ยตนเองเป น บางครั้ ง และต อ งให ผู อื่น บอกเป น
บางครั้งทุกดาน (M = 3.29, 3.06, 3.22 และ 2.99; SD = .87, .97, .91 และ 1.04 ตามลําดับ)
เมื่อพิจารณาแยกตามตัวชี้วัดดังนี้ ตัวชี้วัดองคประกอบดานเมตตา เด็กปฐมวัยมี
การแสดง ความรัก และ ความมีน้ําใจ ไดดวยตนเองเปนบางครั้งและตองใหผูอื่นบอกเปนบางครั้ง
(M = 3.29, และ 3.13; SD =.1.00 และ .95 ตามลําดับ) และแสดง ความมีไมตรี ไดดวยตนเอง
เกือบทุกครั้ง (M = 3.47, SD = .88) ตัวชี้วัดองคประกอบดานกรุณา เด็กปฐมวัยมีการแสดง
ความเห็นอกเห็นใจ การใหความชวยเหลือและ การแบงปน ไดดวยตนเองเปนบางครั้งและตองให
ผูอื่นบอกเปนบางครั้งทุกตัวชี้วัด (M = 2.96, 3.15 และ 3.08; SD = 1.14, .98 และ 1.04 ตามลําดับ)
ตัวชี้วัดองคประกอบดานมุทิตา เด็กปฐมวัยมีการแสดงความชื่นชม การแสดงความยินดี และการ
แสดงความสุข ไดดวยตนเองเปนบางครั้งและตองใหผูอื่นบอกเปนบางครั้งทุกตัวชี้วัด (M = 2.99,
3.30 และ 3.38; SD = 1.04, .91 และ .97 ตามลําดับ) และตัวชี้วัดองคประกอบดานอุเบกขา
เด็กปฐมวัยมีการแสดง การวางเฉย การวางตนเปนกลางและความไมลําเอียงไดดวยตนเองเปน
บางครั้งและตองใหผูอื่นบอกเปนบางครั้งทุกตัวชี้วัด (M = 2.75, 3.09 และ 3.12; SD = 1.40, 1.01
และ .99 ตามลําดับ) ดังแสดงในตาราง 2
ตาราง 2 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความเบ และคาความโดงของคะแนนการประเมิน
คุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย (n = 652)
พรหมวิหารสี่
1.เมตตา
1.1 ความรัก
1.2 ความมีไมตรี
1.3 ความมีน้ําใจ
2.กรุณา
2.1 ความเห็นอกเห็นใจ
2.2 การใหความชวยเหลือ
2.3 การแบงปน
3.มุทิตา
3.1 การแสดงความชื่นชม
3.2 การแสดงความยินดี
3.3 การแสดงความสุข

M
3.29
3.29
3.47
3.13
3.06
2.96
3.15
3.08
3.22
2.99
3.30
3.38

SEM
.03
.04
.03
.04
.04
.05
.04
.04
.04
.04
.04
.04

SD
.87
1.00
.88
.95
.97
1.14
.98
1.04
.91
1.04
.91
.97

ความหมาย เด็กแสดงออก
ไดดวยตนเอง/ตองใหผูอื่นบอกเปนบางครัง้
ไดดวยตนเอง/ตองใหผูอื่นบอกเปนบางครัง้
ไดดวยตนเองเกือบทุกครั้ง
ไดดวยตนเอง/ตองใหผูอื่นบอกเปนบางครัง้
ไดดวยตนเอง/ตองใหผูอื่นบอกเปนบางครัง้
ไดดวยตนเอง/ตองใหผูอื่นบอกเปนบางครัง้
ไดดวยตนเอง/ตองใหผูอื่นบอกเปนบางครัง้
ไดดวยตนเอง/ตองใหผูอื่นบอกเปนบางครัง้
ไดดวยตนเอง/ตองใหผูอื่นบอกเปนบางครัง้
ไดดวยตนเอง/ตองใหผูอื่นบอกเปนบางครัง้
ไดดวยตนเอง/ตองใหผูอื่นบอกเปนบางครัง้
ไดดวยตนเอง/ตองใหผูอื่นบอกเปนบางครัง้
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ตาราง 2 (ตอ)
พรหมวิหารสี่
4.อุเบกขา
4.1 การวางเฉย
4.2 การวางตนเปนกลาง
4.3 ความไมลาํ เอียง
พรหมวิหารสี่

M
2.99
2.75
3.09
3.12
3.14

SEM
.04
.05
.04
.04
.04

SD
1.04
1.40
1.01
.99
.89

ความหมาย เด็กแสดงออก
ไดดวยตนเอง/ตองใหผูอื่นบอกเปนบางครัง้
ไดดวยตนเอง/ตองใหผูอื่นบอกเปนบางครัง้
ไดดวยตนเอง/ตองใหผูอื่นบอกเปนบางครัง้
ไดดวยตนเอง/ตองใหผูอื่นบอกเปนบางครัง้
ไดดวยตนเอง/ตองใหผูอื่นบอกเปนบางครัง้

ผูวิจัยนําคาเฉลี่ยคะแนนของตัวชี้วัดองคประกอบละสามรายการ รวมทั้งหมด 12 รายการ
มานําเสนอเปนแผนภูมิแทง พบวาคาเฉลี่ยของตัวชี้วัดองคประกอบดานเมตตาเรียงลําดับมากมา
นอยดังนี้ 1.2 ความมีไมตรี 1.1 ความรัก และ 1.3 ความมีน้ําใจ คาเฉลี่ยของตัวชี้วัดองคประกอบ
ดานกรุณา เรียงลําดับมากมานอยดังนี้ 2.2 การใหความชวยเหลือ 2.3 การแบงปน และ 2.1
ความเห็นอกเห็นใจ คาเฉลี่ยของตัวชี้วัดองคประกอบดานมุทิตา เรียงลําดับมากมานอยดังนี้ 3.3
การแสดงความสุข 3.2 การแสดงความยินดีและ 3.1 การแสดงความชื่นชม และคาเฉลี่ยของตัวชี้วัด
องคประกอบดานอุเบกขา เรียงลําดับมากมานอยดังนี้ 4.3 ความไมลําเอียง 4.2 การวางตนเปนกลาง
และ 4.1 การวางเฉย ดังแสดงในภาพประกอบ 13
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ภาพประกอบ 13 ระดับตัวชี้วัดองคประกอบพรหมวิหารสี่ดานเมตตา ดานกรุณา ดานมุทิตา
และดานอุเบกขา
และนําคาเฉลี่ยคะแนนขององคประกอบพรหมวิหารสี่ ดานเมตตา ดานกรุณา ดานมุทิตา
และด า นอุ เ บกขามานํา เสนอเปน เส น ภาพพบว าค า เฉลี่ ย ของคะแนนองค ป ระกอบด า นเมตตามี
คาสูงสุด รองลงมาคือดานมุทิตา ดานกรุณาและดานอุเบกขาตามลําดับ ดังแสดงในภาพประกอบ 14

ภาพประกอบ 14 ระดับองคประกอบพรหมวิหารสี่ดานเมตตา ดานกรุณา ดานมุทิตา
และดานอุเบกขา
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1.2 ผลการวิเคราะหยืนยันองคประกอบพรหมวิหารสี่
การวิเคราะหตอนนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อวิเคราะหยืนยันองคประกอบ พรหมวิหารสี่ดวย
การทดสอบโมเดลองคประกอบพรหมวิหารสี่วาเหมาะสมพอดีกับขอมูลเชิงประจักษหรือคะแนน
แบบประเมินพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยหรือไม แยกการวิเคราะห เปน 2 โมเดล คือ โมเดลที่ 1
เปนการวิเคราะหองคประกอบอันดับแรก (First Order Factor Analysis) และโมเดลที่ 2 เปนการ
วิเคราะหองคประกอบอันดับที่สอง (Second Order Factor Analysis) เพื่อแสดงหลักฐานวาโมเดล
การวัดพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย ประกอบดวยองคประกอบยอยสี่ดานคือ ดานเมตตา ดานกรุณา
ดานมุทิตา และดานอุเบกขา จากตัวชี้วัดองคประกอบพรหมวิหารสี่ ทั้งหมด 12 รายการ โดย
พิจารณาจากสถิติความเหมาะสมพอดี (Goodness of Fit Statistics) ไดแก 1) คาไค-กําลังสอง
( χ 2 ) ควรไมมีนัยสําคัญ (p>.05) 2) คาไค-กําลังสองสัมพัทธ ( χ 2 /df) ไมควรเกิน 3 3) คารากที่
สองของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (RMR) ไมควรเกิน .05 4) คาคะแนนมาตรฐานของความ
คลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (Standardized RMR) ไมควรเกิน .05 5) คาดัชนีความเหมาะสมพอดี
(GFI : Goodness of Fit Index) ควรมีคาสูงตั้งแต .90 ขึ้นไป และ6) คาดัชนีความเหมาะสมพอดีที่
ปรับแก (AGFI : Adjusted Goodness of Fit Index) ควรมีคาสูงตั้งแต .90 ขึ้นไปผลการวิเคราะห
มีดังตอไปนี้
1.2.1 ผลการทดสอบโมเดลที่ 1 : การวิเคราะหองคประกอบอันดับแรก
การวิเคราะหตอนนี้ เปนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก เพื่อ
ทดสอบวา โมเดลการวัดองคประกอบพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย ประกอบดวยสี่ดาน ในแตละ
ดานวัดไดดวยตัวชี้วัดองคประกอบละสามรายการ รวมทั้งสิ้น 12 รายการ และทดสอบความ
เหมาะสมพอดีของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ ไดคา ไค-กําลังสอง ( χ2 ) เทากับ 399.06 (P =
0.0) มีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.0 ที่ชั้นความเปนอิสระ (df) เทากับ 48 ซึ่งมีคาแตกตางจาก
ศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 แสดงวาโมเดลของการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
อันดับแรก ไมเหมาะสมพอดีกับขอมูลเชิงประจักษ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากตัวชี้วัดในแตละดานหรือ
ระหวางดานมีความเกี่ยวโยงสัมพันธกัน ผูวิจัยจึงทําการปรับโมเดลใหม โดยพิจารณาจากคาดัชนี
การปรับโมเดล (modification indices) ตามวิธีของ โจเรสคอก; และซอรบอม (Joreskog; &
Sorbom. 2004: 21) ผลการวิเคราะหหลังปรับโมเดล พบวาโมเดลการวัดองคประกอบพรหมวิหารสี่
ของเด็กปฐมวัย ที่ประกอบดวย ดานเมตตา ดานกรุณา ดานมุทิตา และดานอุเบกขา ไดคาไค-กําลัง
สอง ( χ 2 ) เทากับ 83.18 มีคาความความนาจะเปน (p) เทากับ 0.0ที่ชั้นความเปนอิสระ (df) เทากับ
36 ซึ่งมีคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตเนื่องจากกลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยมีขนาด 652 ราย และไค-กําลังสอง ( χ 2 ) มีคาไว(sensitive)ตอกลุมตัวอยางขนาดใหญ
(Jöreskog. 1969) ดังนั้นผูวิจัยจึงพิจารณาคาสถิติตัวอื่นๆประกอบไดแก คาไค-กําลังสองสัมพัทธ
( χ 2 /df ) เทากับ 2.31 (ซึ่งมีคาเปนไปตามเกณฑคือนอยกวา 3) คารากที่สองของความ
คลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (RMR) เทากับ 0.02 คาคะแนนมาตรฐานของความคลาดเคลื่อนกําลัง
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สองเฉลี่ย (Standardized RMR) เทากับ 0.02 (ซึ่งมีคาเปนไปตามเกณฑคือนอยกวา 0.05) คาดัชนี
ความเหมาะสมพอดี (GFI : Goodness of Fit Index) เทากับ 0.98 และ คาดัชนีความเหมาะสม
พอดีที่ปรับแก (AGFI: Adjusted Goodness of Fit Index) เทากับ 0.95 (ซึ่งมีคาเปนไปตามเกณฑ
คือมีคาสูงกวาเกณฑ 0.90) แสดงวาโมเดลการวัดองคประกอบพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยที่
ประกอบ ด ว ยองค ป ระกอบสี่ ด า น มี ค วามเหมาะสมพอดี กั บ ข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ ดั ง แสดงใน
ภาพประกอบ 15

Goodness of Fit Statistics
Degrees of Freedom = 36
Minimum Fit Function Chi-Square = 83.18 (P = 0.00)
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.017
Standardized RMR = 0.015
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.98
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.95

ภาพประกอบ 15 การวิเคราะหองคประกอบอันดับแรกโมเดลการวัดองคประกอบพรหมวิหารสี่
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1.2.2 ผลการทดสอบโมเดลที่ 2: การวิเคราะหองคประกอบอันดับที่สอง
การวิเคราะหตอนนี้ เปนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองเพื่อ
ทดสอบวา โมเดลการวัดองคประกอบพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยที่ประกอบดวย ดานเมตตา
ดานกรุณา ดานมุทิตา และดานอุเบกขา ในแตละดานวัดไดดวยตัวชี้วัด สามรายการรวมทั้งสิ้น
12 รายการ มีความเกี่ยว ของสัมพันธหรือเปนผลมาจาก องคประกอบพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
และมีสมมติฐานวาตัวชี้วัด องคประกอบพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย ในแตละดานที่เปนผลมาจาก
องคประกอบดานนั้นๆ มีความเกี่ยวของกับองคประกอบพรหมวิหารสี่และทําการทดสอบความ
เหมาะสมพอดีของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ ไดคา ไค-กําลังสอง ( χ 2 ) เทากับ 413.58 มีคา
ความความนาจะเปน (p) เทากับ 0.0 ที่ชั้นความเปนอิสระ (df) เทากับ 50 ซึ่งมีคาแตกตางจากศูนย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวาโมเดลของการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับ
ที่สองไมเหมาะสมพอดีกับขอมูลเชิงประจักษ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากตัวชี้วัดในแตละดานหรือระหวาง
ดานมีความเกี่ยวโยงสัมพันธกัน ผูวิจัยจึงทําการปรับโมเดลใหมโดยพิจารณาจากคาดัชนีการปรับ
โมเดล (modification indices) ตามวิธีของโจเรสคอก; และซอรบอม (Joreskog; & Sorbom. 2004:
21) ผลการวิเคราะหหลังการปรับ พบวาโมเดลการวัดโครงสราง องคประกอบพรหมวิหารสี่ท่ี
ประกอบดวยสี่ประกอบ คือ ดานเมตตา ดานกรุณา ดานมุทิตา และดานอุเบกขา ไดคาสถิติความ
เหมาะสมพอดี (Goodness of Fit Statistics) ดังนี้คา χ 2 = 66.03 มีคาความความนาจะเปน(p)
เทากับ 0.0 ที่ชั้นความเปนอิสระ (df) เทากับ 34 ซึ่งมีคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ แตเนื่องจาก คาไค-กําลังสองมีคาไว(sensitive)ตอกลุมตัวอยางขนาดใหญ (Jöreskog. 1969)
ผูวิจัยจึงพิจารณาคาสถิติตัวอื่นๆ ประกอบไดแกคาไค-กําลังสองสัมพัทธ ( χ 2 /df) เทากับ 1.94 ซึ่ง
มีคาเปนไปตามเกณฑคือนอยกวา 3.0 คารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (RMR)
เทากับ 0.02 คาคะแนนมาตรฐานของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (Standardized RMR)
เทากับ 0.01 ซึ่งมีคาเปนไปตามเกณฑคือนอยกวา .05 คาดัชนีความเหมาะสมพอดี (GFI : Goodness
of Fit Index) เทากับ 0.98 และ คาดัชนีความเหมาะสมพอดีที่ปรับแก (AGFI: Adjusted Goodness
of Fit Index)เทากับ 0.96 ซึ่งมีคาเปนไปตามเกณฑคือมีคาสูงกวาเกณฑ 0.90 จากคาสถิติอื่นๆ
ดังกลาวจึงยอมรับสมมติฐานวาตัวชี้วัด องคประกอบพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย ในแตละดานที่
เปนผลมาจากองคประกอบดานนั้นๆ มีความเกี่ยวของกับองคประกอบพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
แสดงว า โมเดลการวั ด องค ป ระกอบพรหมวิ ห ารสี่ ข องเด็ ก ปฐมวั ย สี่ อ งค ป ระกอบ ในแต ล ะ
องคประกอบวัดไดดวยตัวชี้วัดองคประกอบพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย มีความเหมาะสมพอดีกับ
ขอมูลเชิงประจักษ ดังแสดงในภาพประกอบ 16
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Goodness of Fit Statistics
Degrees of Freedom = 34
Minimum Fit Function Chi-Square = 66.03 (P = 0.00081)
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.015
Standardized RMR = 0.014
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.98
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.96
ภาพประกอบ 16 การวิเคราะหองคประกอบอันดับที่สอง โมเดลการวัดองคประกอบพรหมวิหารสี่
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สวนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริม
พรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็ก
ปฐมวัย ผูวิจัยพัฒนารูปแบบมาจากการการศึกษา วิเคราะหยืนยันองคประกอบคุณลักษณะพรหม
วิหารสี่ของเด็กปฐมวัย การรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ และผูเชี่ยวชาญ วิเคราะห
และสังเคราะห แนวคิด หลักการ และทฤษฎีพื้นฐาน คือ หลักการสอนของพระพุทธเจา หลักการ
เรียนรูแบบรวมมือ หลักการเรียนรูแบบปฏิบัติการ ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา ทฤษฎี
ประวัติศาสตรสังคมของไวกอตสกี และทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท ทําใหไดรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบ RACA ประกอบดวย 4 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนประสบการณ (REVIEW : R) เปนขั้นตอนที่จัดใหเด็กปฐมวัยได
แสดงความคิดเห็น และตอบคําถามจากกิจกรรมสนทนาปญหา ถาม-ตอบ ดวยคําถามปลายเปด
และสถานการณจําลอง เพื่อทบทวนประสบการณเดิมและตรวจสอบความรูของเด็กเกี่ยวกับพรหม
วิหารสี่โดยมีพื้นฐานมาจากหลักการสอนของพระพุทธเจาที่พระองคจะทรงพิจารณาถึงสติปญญา
ของผูท่ีกําลังรับฟงวามีสติปญญามากนอยเพียงใด และพระองคจะสอนธรรมะใหตรงกับสติปญญา
ของผูที่จะรับฟง และทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจทที่กลาววาการจัดการเรียนรูใน
ระดับปฐมวัยนั้นจะมีการจัดประสบการณตามระดับพัฒนาการของเด็ก และมีการจัดสภาพแวดลอม
ที่เอื้อตอการเรียนรู ในการจัดประสบการณของครูเนนใหเด็กไดรับประสบการณตรง โดยการมี
ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม สื่อ สภาพแวดลอม และบุคคลอื่นๆ เพื่อพัฒนากระบวนการปรับตัวของ
อินทรียกับสิ่งแวดลอมภายนอกและการจัดระบบโครงสรางความคิด ซึ่งในกระบวนการนี้จะเปนไป
อยางตอเนื่อง และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง (Adaptation) อยูตลอดเวลาเพื่อใหเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม
ขั้นที่ 2 ขั้นปรับพฤติกรรม (ADJUST : A) เปนขั้นตอนที่กระตุนใหเด็กปฐมวัยได
เห็นคุณคา และมีเจตคติที่ดี และตองการที่จะปฏิบัติตามจากกิจกรรมการเลานิทานและแสดงบทบาท
สมมติ เพื่อใหเด็กไดเรียนรูความสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับผลของการกระทําตามหลักพรหม
วิหารสี่โดยมีพื้นฐานมาจากทฤษฏีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา เปนการเรียนรูที่เกิดจากการ
สังเกต และการเลียนแบบ เนื่องจากคนเรามี ปฎิสัมพันธกับ สิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวเราอยูเสมอ
(พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย. 2549: 146-147; สุรางค โควตระกูล. 2549: 239) นอกจากนี้แบนดูรา
(Bandura. 1977: 27) ไดเสนอ แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทาง
การเรียนรูทางสังคมไววา การเรียนรูของบุคคลเกิดจากความสัมพันธระหวางสิ่งตาง ๆ ซึ่งกลายเปน
ความเชื่อที่มีผลตอการควบคุมพฤติกรรม และเมื่อเกิดมีเหตุการณเกิดขึ้นบุคคลก็จะมีความคาดหวัง
ลวงหนาเกี่ยวกับการเกิดของผลจากการกระทํานั้น ทําใหตัดสินใจไดวาควรทําหรือไมควรทํา และ
วิธีการเรียนรู เกิดจากประสบการณ ซึ่งมีทั้งประสบการณตรงและประสบการณทางออม โดยการ
สังเกต อาน ฟง การบอกเลา ที่เกิดกับบุคคลรอบขาง ทําใหบุคคลมีการเรียนรูไดอยางกวางขวาง
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จากทฤษฎีนี้ทําใหเชื่อวา การเรียนรูโดยการสังเกตเปนวิธีที่สําคัญตอการไดมาซึ่งขอมูล และทักษะ
ตาง ๆ ของเด็ก เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินเลือกการตอบสนองอยางใดอยางหนึ่ง และเด็กจะมี
พฤติกรรมหรือมีเหตุผลเชิงจริยธรรมในลักษณะใดยอมขึ้นอยูกับลักษณะของบุคคลที่เปนตัวแบบที่
ใกลชิดกับตัวเด็ก ซึ่งไดแก พอแม ญาติพี่นอง และครู เปนตน ฉะนั้น การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมี
ลักษณะนิสัยทางคุณธรรมที่ดีจะตองอาศัยกระบวนการเรียนรูทางสังคม โดยการจัดสภาพแวดลอม
หรือจัดประสบการณที่ถูกตอง เหมาะสม เพื่อกระตุนใหเกิดความสนใจในพฤติกรรมของตัวแบบ
ขั้นที่ 3 ขั้นรวมมือแกปญหา (COOPERATE : C) เปนขั้นตอนที่ใหเด็กปฐมวัยมี
การเรี ย นรู ผ า นการลงมื อ ปฏิ บั ติ เ ป น กลุ ม โดยมี ก ารเรี ย นรู แ ละแสดงความคิ ด เห็ น ร ว มกั น มี
ปฏิสัมพันธกันในทางบวก มีการชวยเหลือ และยอมรับกันและกัน เพื่อความสําเร็จของกลุมในการ
แกปญหาจากการเลนเกมการศึกษา และสถานการณจําลอง โดยมีพื้นฐานการเรียนรูจากหลักการ
เรียนรูแบบปฎิบัติการ และหลักการเรียนรูแบบรวมมือ โดยเปนกระบวนการที่เนนใหผูเรียนเรียนรู
จากการลงมือกระทํา โดยผานประสบการณจากการกระทําของผูเรียนรูทั้งความคิดและความรูสึก
รวบถึงการไดทบทวนกอนลงมือกระทํา ทําใหเกิดการเรียนรูอยางเปนกระบวนการ และนํามาบูรณา
การกับการเรียนรูแบบรวมมือ หรือกระบวนการกลุม ซึ่งทําใหเกิดการทํางานรวมกัน การแบงปน
การแลกเปลี่ยนความคิด การชวยเหลือกันและกัน รวมกันคิด และแกปญหา โดยสมาชิกแตละกลุม
ประกอบด ว ย ผู ที่ มี ค วาม สามารถทางการเรี ย นรู แ ตกต า งกั น มี ก ารแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
ชวยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบรวมกันทั้งในสวนตนและสวนรวม เพื่อให
ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุมประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว
ขั้นที่ 4 ขั้นประยุกตใชความรู (APPLY : A) เปนขั้นตอนที่เด็กปฐมวัยสามารถนํา
ประสบการณ ก ารเรี ย นรู ที่ ได ไ ปประยุ ก ต ใ ช ไ ด เ ป น รายบุ ค คล และสามารถแสดงพฤติ ก รรมเชิ ง
จริยธรรมตามหลักพรหมวิหารสี่ไดอยางเหมาะสมกับวัย โดยผานกิจกรรมสรางสรรคโดยมีพื้นฐาน
จากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต อธิบายวา เมื่อมนุษยมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
มนุษยสามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมและสามารถจัดระบบโครงสรางทางปญญา การจัดระบบ
และการปรับตัวเปนกระบวนการเดียวกัน และเกิดกระบวนการทํางานภายในโครงสรางทางสติปญญา 2
กระบวน การ คือ กระบวนการดูดซึมประสบการณ (Assimilation) และกระบวนการปรับโครงสราง
ทางสติปญญา (Accommodation) ซึ่งผลจากการปรับโครงสรางทางสติปญญาจะกอใหเกิดพัฒนาการ
ทางสติปญญา ซึ่งสอดคล องกับ ทฤษฎี ประวัติศ าสตรสังคมของไวกอตสกี เนนความสํ าคัญของ
วัฒนธรรมและสังคม และการเรียนรูที่มีตอพัฒนาการสติปญญา ตั้งแตแรกเกิดมนุษยจะไดรับอิทธิพล
จากสิ่งแวดลอมที่เปน “วัฒนธรรม” วัฒนธรรมแตละวัฒนธรรมจะชวยบงชี้ผลผลิตของพัฒนาการ
ของเด็ก วาเด็กควรจะเรียนรูอะไรบาง ควรจะมีความสามารถทางใดบาง สถาบันสังคมตางๆ มี
บทบาทตอการเรียนรูและพัฒนาการทางสติปญญาของเด็ก พัฒนาการทางสติปญญาของเด็กจะเพิ่มถึง
ขั้นสูงสุดไดก็ตอเมื่อรับการชวยเหลือจากผูใหญหรือผูที่อยูใกลชิดกับเด็ก (เพ็ญจันทร เงียบประเสริฐ.
2542: 25)
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สวนที่ 3 ผลการสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยดวยรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบ RACA
3.1 ผลการศึกษาระดับการสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยกอน ระหวางและหลัง
ไดรับการเรียนการสอนแบบ RACA
การวิ เ คราะหต อนนี้ มุงศึก ษาวา เด็ก ปฐมวั ย ในกลุมตั ว อย า งจํ า นวน 20 คน มี
คะแนนพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยกอน ระหวางและหลังไดรับการเรียนการสอนแบบ RACA วาอยู
ในระดับใด ผูวิจัยจึงนําคะแนนพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยกอน ระหวางและหลังไดรับการเรียน
การสอนแบบ RACA โดยรวมและรายดานสี่ดาน มาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (M) คาความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของคาเฉลี่ย (SEM) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และแปลความหมายคาเฉลี่ยเชนเดียว
กับตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหพบวา เด็กปฐมวัยมีการแสดงออกดังนี้
พรหมวิ ห ารสี่ ด า นเมตตา ก อ นได รั บ การเรี ย นการสอนแบบ RACA มี ก าร
แสดงออก ไดดวยตนเองและตองใหผูอื่นบอกเปนบางครั้ง (M = 2.64, SD =.41) ในระหวาง การ
เรียนการสอนแบบ RACA มีการแสดงออกไดดวยตนเองเกือบทุกครั้ง (M = 3.63, SD = .41) และ
หลังไดรบั การเรียนการสอนแบบ RACA มีการแสดงออกไดดวยตนเองทุกครั้ง (M=4.33, SD = .45)
พรหมวิหารสี่ดานกรุณา กอนไดรับการเรียนการสอนแบบ RACA มีการแสดงออก
ไมไดเกือบทุกครั้ง (M=2.42, SD=.42) ในระหวาง การเรียนการสอนแบบ RACA มีการแสดงออก
ไดดวยตนเองและตองใหผูอื่นบอกเปนบางครั้ง (M=3.39, SD=.10) และหลังไดรับการเรียนการสอน
แบบ RACA มีการแสดงออกไดดวยตนเองเกือบทุกครั้ง (M=4.18, SD=.37)
พรหมวิหารสี่ดานมุทิตา กอนไดรับการเรียนการสอนแบบ RACA มีการแสดงออก
ไมไดเกือบทุกครั้ง (M=2.47, SD=.44) ในระหวาง การเรียนการสอนแบบ RACA มีการแสดงออก
ไดดวยตนเองเกือบทุกครั้ง (M=3.49, SD=.43) และหลังไดรับการเรียนการสอนแบบ RACA มีการ
แสดงออกไดดวยตนเองเกือบทุกครั้ง (M=4.12, SD=.34)
พรหมวิ ห ารสี่ ด า นอุ เ บกขา ก อ นได รั บ การเรี ย นการสอนแบบ RACA มี ก าร
แสดงออก ไมไดเกือบทุกครั้ง (M=2.58, SD=.45) ในระหวาง การเรียนการสอนแบบ RACA มีการ
แสดงออกไดดวยตนเองเกือบทุกครั้ง (M=3.57, SD=.45) และหลังไดรับการเรียนการสอนแบบ
RACA มีการแสดงออกไดดวยตนเองทุกครั้ง (M=4.12, SD=.34)
พรหมวิหารสี่โดยรวม กอนไดรับการเรียนการสอนแบบ RACA มีการแสดงออก
ไมไดเกือบทุกครั้ง (M=2.58, SD=.34) ในระหวาง การเรียนการสอนแบบ RACA มีการแสดงออก
ไดดวยตนเองเกือบทุกครั้ง (M=3.52, SD=.34) และหลังไดรับการเรียนการสอนแบบ RACA มี
การแสดงออกไดดวยตนเองทุกครั้ง (M=4.24, SD=.33) ดังแสดงในตาราง 3
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ตาราง 3 คาเฉลี่ย คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาเฉลี่ย และ คาเบีย่ งเบนมาตรฐานของ
คะแนนการประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย (n= 20)
พรหมวิหารสี่ ทดสอบ
กอน
1.เมตตา
ระหวาง
หลัง
กอน
2.กรุณา
ระหวาง
หลัง
กอน
3.มุทิตา
ระหวาง
หลัง
กอน
4.อุเบกขา ระหวาง
หลัง
กอน
พรหมวิหารสี่ ระหวาง
หลัง

M
2.64
3.63
4.33
2.42
3.39
4.18
2.47
3.49
4.12
2.58
3.57
4.28
2.53
3.52
4.24

SEM
.09
.09
.10
.09
.10
.08
.10
.10
.08
.10
.10
.10
.08
.08
.07

SD
.41
.41
.45
.42
.43
.37
.44
.43
.34
.45
.45
.43
.34
.34
.33

ความหมาย เด็กแสดงออก
ไดดวยตนเองและตองใหผูอนื่ บอกเปนบางครั้ง
ไดดวยตนเองเกือบทุกครั้ง
ไดดวยตนเองทุกครั้ง
ไมไดเกือบทุกครั้ง
ไดดวยตนเองและตองใหผูอนื่ บอกเปนบางครั้ง
ไดดวยตนเองเกือบทุกครั้ง
ไมไดเกือบทุกครั้ง
ไดดวยตนเองเกือบทุกครั้ง
ไดดวยตนเองเกือบทุกครั้ง
ไมไดเกือบทุกครั้ง
ไดดวยตนเองเกือบทุกครั้ง
ไดดวยตนเองทุกครั้ง
ไมไดเกือบทุกครั้ง
ไดดวยตนเองเกือบทุกครั้ง
ไดดวยตนเองทุกครั้ง

3.2 ผลการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย กอน
ระหวางและหลังไดรับการสงเสริมพรหมวิหารสี่ดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA
3.2.1 การวิเคราะหตอนนี้ มุงศึกษาวาคะแนนคุณลักษณะพรหมวิหารสี่รายดานและ
โดยรวมของเด็กปฐมวัยในกลุมตัวอยางจํานวน 20 คน มีคาเฉลี่ย กอน ระหวางและหลังไดรับการ
เรียนการสอนแบบ RACA แตกตางกันมากนอยเพียงใด ผูวิจัยจึงนําคะแนนคุณลักษณะพรหม
วิหารสี่ของเด็กปฐมวัยมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (M) และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใชการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ําทางเดียว (One Way Repeated ANOVA) และในกรณีที่ไมเปน
ตามขอตกลง sphericity ผูวิจัยเลือกใชสถิติทดสอบตามวิธีการของ Huynh-Feldt ดวยการปรับแก
ระดับ ชั้นความอิสระ (degrees of freedom) และใชสูตร partial eta square (Partial η2 )
(Lee.A.Becker.1998) คํานวณขนาดของการสงผล (effect size) ของการเรียนการสอนแบบ RACA
ที่มีตอคะแนนพรหมวิหารสี่

185
ผลการศึกษาพบวาคะแนน พรหมวิหารสี่ดานเมตตา ดานกรุณา ดานมุทิตา และ
อุเบกขา ทุกดาน และพรหมวิหารสี่ โดยรวม กอน ระหวางและหลังไดรับการเรียนการสอนแบบ
RACA มีคาเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<.01 (F=258.61, 343.74, 266.91,
241.97, 488.99 และ Sig.=.00 ทุกคา) และการเรียนการสอนแบบ RACA สงผลตอคะแนนพรหม
วิหารสี่ดานเมตตา ดานกรุณา ดานมุทิตา และอุเบกขา ทุกดาน และพรหมวิหารสี่ โดยรวมอยูใน
ระดับสูงมาก คิดเปนรอยละ 93, 95, 93, 93, และ 96 ตามลําดับ (Partial η2 = .93, .95, .93, .93,
และ .96) ดังแสดงในตาราง 4
ตาราง 4 การวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ํา
พรหมวิหารสี่

SOV
TESTING
1.ดานเมตตา
Error
TESTING
2.ดานกรุณา
Error
TESTING
3.ดานมุทิตา
Error
TESTING
4.ดานอุเบกขา
Error
พรหมวิหารสี่ TESTING
โดยรวม
Error

SS
28.72
2.11
31.21
1.73
28.88
2.06
29.40
2.31
29.53
1.15

df
1.06
20.21
1.20
22.77
1.03
19.61
1.00
19.04
1.02
19.36

MS
27.01
.10
26.04
.08
27.98
.11
29.34
.12
28.98
.06

F
258.61

Sig.
.00

Partial η2
.93

343.74

.00

.95

266.91

.00

.93

241.97

.00

.93

488.99

.00

.96

3.2.2 การวิเคราะหตอนนี้ มุงศึกษาวาคะแนนคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ แยกราย
ดานและโดยรวมของเด็กปฐมวัยในกลุมตัวอยางจํานวน 20 คน มีคาเฉลี่ย กอน ระหวางและหลัง
ได รั บ การเรี ย นการสอนแบบ RACA เปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม มากขึ้ น เพี ย งใด ผู วิ จั ย จึ ง นํ า คะแนน
คุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย(M) และนําเสนอการเปลี่ยนแปลง
เปนเสนภาพ(Profile) และเปรียบเทียบพหุคูแบบวัดซ้ําที่ประเมินกอนกับระหวางการทดลอง และ
ระหวางกับหลังการทดลอง ดวยวิธีการ BONFERRONI ดังแสดงในตาราง 5
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ผลการศึกษาพบวาเสนภาพ คะแนนพรหมวิหารสี่ดานเมตตา ดานกรุณา ดานมุทิตา
และอุเบกขา และพรหมวิหารสี่ โดยรวม มีคาเฉลี่ยมากขึ้นตามลําดับ กอน ระหวาง และหลังไดรับ
การเรียนการสอนแบบ RACA ดังแสดงในภาพประกอบ 17 และภาพประกอบ 18

ภาพประกอบ 17 ระดับพรหมวิหารสี่ดานเมตตา ดานกรุณา ดานมุทิตาและดานอุเบกขา ที่ประเมิน
กอนระหวางและหลังทดลอง
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ภาพประกอบ 18 ระดับพรหมวิหารสี่โดยรวมที่ประเมินกอน ระหวางและหลังทดลอง
และผลการศึกษาพบวาคาเฉลี่ยคะแนนพรหมวิหารสี่ดานเมตตา ดานกรุณา ดานมุทิตา
และอุเบกขา และพรหมวิหารสี่ โดยรวม กอนและระหวางไดรับการเรียนการสอนแบบ RACA มีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<.01 (MD= .99, .97, 1.02, 1.00, และ
.99 ตาม ลําดับ) และระหวางและหลังไดรับการเรียนการสอนแบบ RACA มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม
มากขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<.01 (MD= .70, .79, .66, .71, และ .72 ตามลําดับ)
ดังแสดงใน ตาราง 5
ตาราง 5 การเปรียบเทียบพหุคูณแบบวัดซ้ํา
พรหมวิหารสี่

TESTING(M)
กอน (2.64)
1.ดานเมตตา
ระหวาง (3.63)
กอน (2.42)
2.ดานกรุณา
ระหวาง (3.39)
กอน (2.47)
3.ดานมุทิตา
ระหวาง (3.49)
กอน (2.58)
4.ดานอุเบกขา
ระหวาง (3.57)
พรหมวิหารสี่ กอน (2.53)
โดยรวม
ระหวาง (3.52)

TESTING(M)
ระหวาง (3.63)
หลัง (4.33)
ระหวาง (3.39)
หลัง (4.18)
ระหวาง (3.49)
หลัง (4.12)
ระหวาง (3.57)
หลัง (4.28)
ระหวาง (3.52)
หลัง (4.24)

MD
-.99(*)
-.70(*)
-.97(*)
-.79(*)
-1.02(*)
-.66(*)
-1.00(*)
-.71(*)
-.99(*)
-.72(*)

Std. Error
.02
.09
.03
.08
.01
.09
.00
.10
.01
.07

Sig
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาองคประกอบ และสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยดวยรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบRACA สรุปผลการวิจัยไดดังนี้

ความมุงหมายของการวิจัย
โดยมีความมุงหมายเฉพาะของการวิจัยดังนี้
1. เพื่อศึกษาองคประกอบพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย ดวยการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่
ของเด็กปฐมวัย
3. เพื่อศึกษาผลการสงเสริมพรหมวิหารสี่ ของเด็กปฐมวัยดวยรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบ RACA

สมมติฐานของการวิจัย
1. คุณลักษณะของพรหมวิหารสี่ในเด็กปฐมวัย ประกอบดวย ความเมตตา กรุณา
มุทิตา และอุเบกขา
2. เด็กปฐมวัยภายหลังจากไดรับการจัดประสบการณโดยใชรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ ของเด็กปฐมวัย จะมีคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะพรหม
วิหารสี่ สูงกวากอนใชรูปแบบการเรียนการสอนพรหมวิหารสี่ แบบ RACA

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาองคประกอบพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหม
วิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
ระยะที่ 3 การศึกษาผลการสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยดวยรูปแบบการเรียน
การสอนแบบ RACA
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ระยะที่ 1 การศึกษาองคประกอบของพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
1. ศึกษา และวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณธรรมพรหม
วิหารสี่ และจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กปฐมวัย คือ ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการทางสติปญญา
ของเพียเจท ทฤษฎีการเรียนรูคุณธรรมของโคลเบอรก ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา
ทฤษฎีประวัติศาสตรสังคมไวกอตสกี และหนังสือที่เกี่ยวของทางพุทธศาสนา และสัมภาษณนักการ
ศึกษาปฐมวัย พระสงฆ ผูเชี่ยวชาญทางธรรม และครูปฐมวัย เกี่ยวกับคุณลักษณะพรหมวิหารสี่
ของเด็กปฐมวัย ในประเด็นความหมาย ความสําคัญของพรหมวิหารสี่ แนวทางในการสงเสริมพรหม
วิหารสี่ใหกับเด็กปฐมวัย และแนวทางในการประเมินผล และจัดสนทนากลุมยอยครูปฐมวัย 7 ทาน
เพื่ อใหไ ดข อมูล คุณลักษณะพรหมวิ หารสี่ ของเด็กปฐมวัย แลว นําผลจากการสั มภาษณ และจัด
สนทนากลุมยอยมาวิเคราะหคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย เพื่อนํามาเปนแนวทางในการ
สรางแบบประเมินคุณลักษณะพรหมวิหาร สี่ของเด็กปฐมวัย
2. นํา แบบประเมิ น คุ ณลักษณะพรหมวิ หาร สี่ข องเด็ ก ปฐมวั ย ใหผู เ ชี่ ย วชาญ 5 ท า น
พิ จ ารณา ตรวจสอบการใช ภ าษาและความสอดคล อ งของรายการข อ ความในแบบประเมิ น
คุณลักษณะพรหมวิหารสี่ และนิยามปฏิบัติการในแตละดานเปนรายขอและทั้งฉบับ ซึ่งมีคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.85
3. นําแบบประเมินไปทดลองใช (Try out) กับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2 ที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 100 คน แลวนําคะแนนแบบประเมินมาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกรายขอ ดวย
การวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางรายการขอความ กับผลรวมของคะแนนรายการอื่นๆ ที่เหลือ
(Corrected Item-Total Correlation) แลวคัดเลือกรายการขอความที่มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต .20
ขึ้นไป ไดรายการขอความบงชี้ดานความเมตตา จํานวน 15 ขอ มีคาอํานาจจําแนก .29 - .82 ดาน
กรุณา จํานวน 15 ขอ มีคาอํานาจจําแนก .42 - .81 ดานมุทิตา จํานวน 15 ขอ มีคาอํานาจ
จําแนก .33 - .86 และดานอุเบกขา จํานวน 15 ขอ มีคาอํานาจจําแนก .63-.82 ตามลําดับ แลว
คํานวณคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
โดยใชสูตร
อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha) คํานวณแยกทีละดาน คือดานความเมตตา จํานวน 15 ขอ
ดานกรุณา จํานวน 15 ขอ ดานมุทิตา จํานวน 15 ขอ และดานอุเบกขา จํานวน 15 ขอ ไดคา
ความเชื่อมั่นเทากับ .93, .93, .93 และ .97 ตามลําดับ และคํานวณรวมทั้งหมด ไดคาความ
เชื่อมั่นเทากับ .98 ซึ่งมีคาสูงสามารถนําไปใชในการวิจัยได
4. นําแบบประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ จํานวน 60 ขอ ไปเก็บขอมูลกับ กลุมตัวอยาง
ที่เปนเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 2 จํานวน 652 คน โดยขอความรวมมือจาก ผูปกครองนักเรียนและคุณครูเปนผูสังเกตและ
บันทึ ก พฤติ กรรมเด็ กที่ เ ปน กลุ มตั ว อยา ง ลงในแบบประเมินคุณลัก ษณะพรหมวิหารสี่ ของเด็ ก
ปฐมวัยและนําขอมูลที่ไดจากแบบประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ ของเด็กปฐมวัย ไปวิเคราะห
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องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) ดวยโปรแกรมลิสเรล (LISREL
8.72) เพื่อยืนยันองคประกอบพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยวามีสี่องคประกอบ
ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหม
วิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
1. ศึกษาวิเคราะห สังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ ทฤษฎีพัฒนาการทาง
จริยธรรม ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู รูปแบบและหลักการเรียนการสอนจากตําราและเอกสารตางๆ
มาสรางเปนรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
2. ตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริม
พรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยเสนอผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน พิจารณา ตรวจสอบ
ความถูกตองและความสอดคลองทั้งในดานเนื้อหา แนวคิด ทฤษฏีในการจัดการเรียน การสอน ซึ่งมี
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มากกวาหรือเทากับ 0.50 ขึ้นไป จากนั้นผูวิจัยนํารูปแบบไปแกไข
ปรับปรุงแบบตามขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ
3. สรางคูมือประกอบการใชรูปแบบ และแผนการจัดประสบการณ โดยศึกษาเอกสาร
ตําราที่เกี่ยวของกับหลักสูตรและแผนการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย โดยกําหนดเนื้อหาการ
เรียนรูจากประสบการณ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ เปน 8 หนวยการเรียน แตละหนวย
การเรียนรูใชเวลาในการจัดประสบการณ 5 วัน วันละ 45 นาที รวมเปนเวลาในการจัดประสบการณ
ทั้งหมด 40 ครั้ง
4. นําคูมือประกอบการใชรูปแบบ และแผนการจัดประสบการณ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอ
ผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ซึ่งเปนครูผูสอนในระดับปฐมวัยที่มีประสบการณสอนอยางนอย 5 ป และสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโทดานการศึกษาปฐมวัย พิจารณาตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม โดย
ใชเกณฑความเห็นตรงกัน 3 ใน 5 ทาน และแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ
5. นํารูปแบบการเรียนการสอน และแผนการจัดประสบการณที่สรางไปทดลองนํารองครั้ง
ที่ 1 (Pilot Study ) กับเด็กปฐมวัยที่ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง คือ เปนเด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ป กําลัง
เรียนอยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จํานวน 20 คน
เปนระยะเวลา 1 สัปดาห เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ เนื้อหา ลําดับขั้นตอนในการจัด
การเรียนการสอน และระยะเวลาที่ใชในการจัดการเรียนการสอน และนําผลที่ไดจากการทดลองใช
รูปแบบการเรียน การสอนครั้งที่ 1 มาปรับปรุงเพื่อใหไดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA
สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยที่มีความเหมาะสมมากขึ้น
6. นํารูปแบบที่ปรับปรุงแลวไปทดลองนํารองครั้งที่ 2 กับเด็กปฐมวัยที่ใกลเคียงกับกลุม
ตัวอยาง คือ เปนเด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ป กําลังเรียนอยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 ในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จํานวน 20 คนเปนระยะเวลา 1 สัปดาห เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมของรูปแบบ เนื้อหา ลําดับขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอน และระยะเวลาที่ใชในการ
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จัดการเรียนการสอน และนําผลที่ไดจากการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับ
สงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยครั้งที่ 2 มาปรับปรุงเพื่อใหไดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยที่มีความสมบูรณ
ระยะที่ 3 การศึกษาผลการสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยดวยรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบ RACA
1. ดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางที่ไดมาจากการสุมแบบเจาะจงจากกลุมตัวอยางที่
ทําการศึกษาวิจัยในระยะที่ 1 จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 20 คน โดยกําหนดเปนกลุมทดลอง จะ
ไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหม
วิหารสี่ของเด็กปฐมวัย โดยใชแบบแผนการวิจัยที่ใชแบบวิจัยผสมระหวาง One group PretestPosttest Design (Fraenkel. R.J. 2000: 289) และ Basic Time Series Design (Fraenkel. R.J.
2000: 297) ในการประเมินพฤติกรรมกอนการทดลองนั้น ผูวิจัยไมไดดําเนินการวัดซ้ําเนื่องจากการ
ประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่เพื่อศึกษาองคประกอบ เปนการประเมินแลวหนึ่งครั้ง ดังนั้น ผูวิจัย
จึงถือวาคะแนนดังกลาวเปนคะแนนกอนการทดลอง (Pretest) ในการทดลองใชรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย นั้น ผูวิจัยได ทดลองจัดการเรียนการ
สอนตามแผนการจัดประสบการณเปนเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน วันละ 45 นาที รวมทั้งสิ้น
40 ครั้ง แลวทําการทดสอบระหวางการทดลองหลังจากจัดกิจกรรมครบ 4 สัปดาหแรก และ ทดสอบ
หลังการทดลองเมื่อจัดกิจกรรมครบทั้ง 8 สัปดาห จากนั้นนําผลการทดลองมาวิเคราะหขอมูล
สรุปผลการดําเนินการทดลอง

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. การศึกษาองคประกอบพรหมวิหารสี่ ของเด็กปฐมวัย พบวาคุณลักษณะพรหมวิหารสี่
ประกอบดวยองคประกอบสี่องคประกอบและตัวชี้วัดองคประกอบละสามรายการ รวมทั้งหมดมี 12
รายการ ดังนี้ ดานเมตตา สามรายการคือ ความรัก ความมีไมตรี และ ความมีน้ําใจ ดานกรุณา
สามรายการคือ ความเห็นอกเห็นใจ การใหความชวยเหลือ และการแบงปน ดานมุทิตา สามรายการ
คือการแสดงความชื่นชม การแสดงความยินดี และการแสดงความสุข ดานอุเบกขา สามรายการ
คือการวางเฉย การวางตนเปนกลาง และความไมลําเอียง
1.1 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการประเมินคุณลักษณะพรหมวิหาร
สี่ของเด็กปฐมวัย ผลการวิเคราะห พบวา เด็กปฐมวัยมีการแสดงออกของพรหมวิหารสี่โดยรวม
(M=3.14, SD=.89) ไดดวยตนเองและตองใหผูอื่นบอกเปนบางครั้ง และเมื่อพิจารณาแยกเปน
องคประกอบไดผลวิเคราะหดังนี้
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ดานเมตตา (M=3.29, SD=.87) หมายถึง เด็กปฐมวัยมีการแสดงออกดานเมตตา คือ
การแสดงความรัก(M=3.29, SD=1.00) ความมีไมตรี(M=3.47, SD=.88) และความมีน้ําใจ
(M=3.13, SD=.95) ไดดวยตนเองและตองใหผูอื่นบอกเปนบางครั้ง ยกเวนการแสดง ความมีไมตรี
เด็กปฐมวัยมีการแสดงไดดวยตนเองเกือบทุกครั้ง
ดานกรุณา(M=3.06, SD=.97) หมายถึง เด็กปฐมวัยมีการแสดงออกดานกรุณา คือ
การแสดงความเห็นอกเห็นใจ(M=2.96, SD=1.14) การใหความชวยเหลือ(M=3.15, SD=.98) และ
การแบงปน(M=3.08, SD=1.04) ไดดวยตนเองและตองใหผูอื่นบอกเปนบางครั้ง
ดานมุทิตา(M=3.22, SD=.91) หมายถึง เด็กปฐมวัยมีการแสดงออกดานมุทิตา คือ
การแสดงความชื่นชม(M=2.99, SD=1.04) ความยินดี(M=3.30, SD=.91) และความสุข(M=3.38,
SD=.97) ไดดวยตนเองและตองใหผูอื่นบอกเปนบางครั้ง
ดานอุเบกขา(M=2.99, SD=1.04) หมายถึง เด็กปฐมวัยมีการแสดงออกดานอุเบกขา
คือ การวางเฉย(M=2.75, SD=1.40) การวางตนเปนกลาง(M=3.09, SD=1.01) และความไม
ลําเอียง(M=3.12, SD=.99) ไดดวยตนเองและตองใหผูอื่นบอกเปนบางครั้ง
1.2 ผลการวิเคราะหยืนยันองคประกอบพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย พบวาโมเดลการ
วัดองคประกอบพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย โมเดลที่ 1 และ 2 มีความเหมาะสมพอดีกับขอมูลเชิง
ประจักษ ดังนี้
1.2.1 การวิเคราะหองคประกอบอันดับแรก พบวาโมเดลการวัดองคประกอบพรหม
วิหารสี่ของเด็กปฐมวัย ที่ประกอบดวย ดานเมตตา ดานกรุณา ดานมุทิตา และดานอุเบกขา ไดคาไคกําลังสอง ( χ 2 ) เทากับ 83.18 มีคาความความนาจะเปน (p) เทากับ 0.0 ที่ชั้นความเปนอิสระ (df)
เทากับ 36 ซึ่งมีคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตเนื่องจากกลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัยมีขนาด 652 ราย และไค-กําลังสอง ( χ 2 ) มีคาไว (sensitive) ตอกลุมตัวอยางขนาด
ใหญ (Jöreskog. 1969) ดังนั้นผูวิจัยจึงพิจารณาคาสถิติตัวอื่นๆ ประกอบไดแก คาไค-กําลังสอง
สัมพัทธ ( χ 2 /df ) เทากับ 2.31 (ซึ่งมีคาเปนไปตามเกณฑคือนอยกวา 3) คารากที่สองของความ
คลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย(RMR) เทากับ 0.02 คาคะแนนมาตรฐานของความคลาดเคลื่อนกําลัง
สองเฉลี่ย (Standardized RMR)เทากับ 0.02 (ซึ่งมีคาเปนไปตามเกณฑคือนอยกวา 0.05)คาดัชนี
ความเหมาะสมพอดี(GFI :Goodness of Fit Index) เทากับ 0.98 และ คาดัชนีความเหมาะสมพอดี
ที่ปรับแก (AGFI: Adjusted Goodness of Fit Index) เทากับ 0.95 (ซึ่งมีคาเปนไปตามเกณฑคือ
มีคาสูงกวาเกณฑ 0.90) แสดงวาโมเดลการวัด องคประกอบพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยที่
ประกอบดวยองคประกอบสี่ดาน มีความเหมาะสมพอดีกับขอมูลเชิงประจักษ
1.2.2 การวิเคราะหองคประกอบอันดับสอง พบวาผลการวิเคราะหหลังการปรับ
พบวาโมเดลการวัดโครงสราง องคประกอบพรหมวิหารสี่ที่ประกอบ ดวยสี่ประกอบ คือ ดานเมตตา ดาน
กรุณา ดานมุทิตา และดานอุเบกขา ไดคาสถิติความเหมาะสมพอดี (Goodness of Fit Statistics)
ดังนี้คา χ = 66.03 มีคาความความนาจะเปน (p) เทากับ 0.0 ที่ชั้นความเปนอิสระ (df) เทากับ
34
ซึ่งมีคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตเนื่องจาก คาไค-กําลังสองมีคาไว
2
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(sensitive) ตอกลุมตัวอยางขนาดใหญ (Joreskog. 1969) ผูวิจัยจึงพิจารณาคาสถิติตัวอื่นๆ
ประกอบไดแกคาไค-กําลังสองสัมพัทธ ( χ 2 /df) เทากับ 1.94 ซึ่งมีคาเปนไปตามเกณฑคือนอยกวา
3.0 คารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (RMR)เทากับ 0.02 คาคะแนนมาตรฐานของ
ความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (Standardized RMR) เทากับ 0.01 ซึ่งมีคาเปนไปตามเกณฑคือ
นอยกวา .05 คาดัชนีความเหมาะสมพอดี(GFI :Goodness of Fit Index) เทากับ 0.98 และ คาดัชนี
ความเหมาะสมพอดีที่ปรับแก (AGFI: Adjusted Goodness of Fit Index) เทากับ 0.96 ซึ่งมีคา
เปนไปตามเกณฑคือมีคาสูงกวาเกณฑ 0.90 จากคาสถิติอื่นๆดังกลาว จึงยอมรับสมมติฐานวา
ตัวชี้วัดองคประกอบพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย ในแตละดานที่เปนผลมาจากองคประกอบดาน
นั้นๆ มีความเกี่ยวของกับองคประกอบพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย แสดงวา โมเดลการวัด
องคประกอบพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย สี่องคประกอบ ในแตละองคประกอบวัดไดดวยตัวชี้วัด
องคประกอบพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย มีความเหมาะสมพอดีกับขอมูลเชิงประจักษ
2. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของ
เด็กปฐมวัย ไดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยที่
ผูวิจัยสรางขึ้น เพื่อสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ ประกอบดวยขั้นตอนการเรียนรู
4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนประสบการณ (REVIEW : R) เปนขั้นตอนที่จัดใหเด็กปฐมวัยได
แสดงความคิ ด เห็ น และตอบคํ า ถามจากกิ จ กรรมการใช คํ า ถามด ว ยคํ า ถามปลายเป ด และ
สถานการณจําลอง เพื่อทบทวนประสบการณเดิมและตรวจสอบความรูเดิมของเด็กเกี่ยวกับพรหม
วิหารสี่
ขั้นที่ 2 ขั้นปรับพฤติกรรม (ADJUST : A) เปนขั้นตอนที่กระตุนใหเด็กปฐมวัยไดเห็น
คุณคา และมีเจตคติที่ดี และตองการที่จะปฏิบัติตามจากกิจกรรมการเลานิทาน และแสดงบทบาท
สมมติ เพื่อใหเด็กไดเรียนรูความสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับผลของการกระทําตามหลักพรหม
วิหารสี่
ขั้นที่ 3 ขั้นรวมมือแกปญหา (COOPERATE : C) เปนขั้นตอนที่ใหเด็กปฐมวัย มีการ
เรียนรูผานการลงมือปฏิบัติเปนกลุม โดยมีการเรียนรูและแสดงความคิดเห็นรวมกัน มีปฏิสัมพันธกัน
ในทางบวก มีการชวยเหลือ และยอมรับกันและกัน เพื่อความสําเร็จของกลุมในการแกปญหาจาก
การรวมกันทํากิจกรรมเกมการศึกษา และสถานการณจําลอง
ขั้นที่ 4 ขั้นประยุกตใชความรู (APPLY : A) เปนขั้นตอนที่เด็กปฐมวัยสามารถนํา
ประสบการณ ก ารเรี ย นรู ที่ ได ไ ปประยุก ต ใ ช ไ ด เ ป น รายบุ ค คล และสามารถแสดงพฤติ ก รรมเชิ ง
จริยธรรมตามหลักพรหมวิหารสี่ไดอยางเหมาะสมกับวัย โดยผานกิจกรรมสรางสรรค
3. ผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็ก
ปฐมวัย พบวา
3.1 ผลการศึกษาระดับการสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยกอน ระหวางและหลัง
ไดรับการเรียนการสอนแบบ RACA พบวา
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พรหมวิหารสี่ดานเมตตา กอนไดรับการเรียนการสอนแบบ RACA มีการแสดงออก ได
ดวยตนเองและตองใหผูอื่นบอกเปนบางครั้ง (M=2.64, SD=.41) ในระหวาง การเรียนการสอนแบบ
RACA มีการแสดงออกไดดวยตนเองเกือบทุกครั้ง (M=3.63, SD=.41) และหลังไดรับการเรียนการ
สอนแบบ RACA มีการแสดงออกไดดวยตนเองทุกครั้ง (M=4.33, SD=.45)
พรหมวิหารสี่ดานกรุณา กอนไดรับการเรียนการสอนแบบ RACA มีการแสดงออก
ไมไดเกือบทุกครั้ง (M=2.42, SD=.42) ในระหวาง การเรียนการสอนแบบ RACA มีการแสดงออก
ไดดวยตนเองและตองใหผูอื่นบอกเปนบางครั้ง (M=3.39, SD=.10) และหลังไดรับการเรียนการสอน
แบบ RACA มีการแสดงออกไดดวยตนเองเกือบทุกครั้ง (M=4.18, SD=.37)
พรหมวิหารสี่ดานมุทิตา กอนไดรับการเรียนการสอนแบบ RACA มีการแสดงออก
ไมไดเกือบทุกครั้ง (M=2.47, SD=.44) ในระหวาง การเรียนการสอนแบบ RACA มีการแสดงออก
ไดดวยตนเองเกือบทุกครั้ง (M=3.49, SD=.43) และหลังไดรับการเรียนการสอนแบบ RACA มีการ
แสดงออกไดดวยตนเองเกือบทุกครั้ง (M=4.12, SD=.34)
พรหมวิหารสี่ดานอุเบกขา กอนไดรับการเรียนการสอนแบบ RACA มีการแสดงออก
ไมไดเกือบทุกครั้ง (M=2.58, SD=.45) ในระหวาง การเรียนการสอนแบบ RACA มีการแสดงออก
ไดดวยตนเองเกือบทุกครั้ง (M=3.57, SD=.45) และหลังไดรับการเรียนการสอนแบบ RACA มีการ
แสดงออกไดดวยตนเองทุกครั้ง (M=4.12, SD=.34)
พรหมวิห ารสี่โ ดยรวม กอ นได รับ การเรีย นการสอนแบบ RACA มี ก ารแสดงออก
ไมไดเกือบทุกครั้ง (M=2.58, SD=..34) ในระหวาง การเรียนการสอนแบบ RACA มีการแสดงออก
ไดดวยตนเองเกือบทุกครั้ง (M=3.52, SD=.34) และหลังไดรับการเรียนการสอนแบบ RACA มีการ
แสดงออกไดดวยตนเองทุกครั้ง (M=4.24, SD=.33
3.2 ผลการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย กอน ระหวาง
และหลังไดรับการเรียนการสอนแบบ RACA พบวา
3.2.1 ผลการศึกษาพบวาคะแนน พรหมวิหารสี่ดานเมตตา ดานกรุณา ดานมุทิตา
และอุเบกขา ทุกดาน และพรหมวิหารสี่ โดยรวม กอน ระหวางและหลังไดรับการเรียนการสอนแบบ
RACA มีคาเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<.01 (F=258.61, 343.74, 266.91,
241.97, 488.99 และ Sig.=.00 ทุกคา) และการเรียนการสอนแบบ RACA สงผลตอคะแนนพรหม
วิหารสี่ดานเมตตา ดานกรุณา ดานมุทิตา และอุเบกขา ทุกดาน และพรหมวิหารสี่ โดยรวมอยูใน
ระดับสูงมาก คิดเปนรอยละ 93, 95, 93, 93, และ 96 ตามลําดับ (Partial η2 = .93, .95, .93, .93,
และ .96)
3.2.2 ผลการศึกษาพบวาคาเฉลี่ยคะแนนพรหมวิหารสี่ดานเมตตา ดานกรุณา
ดานมุทิตา และอุเบกขา และพรหมวิหารสี่ โดยรวม กอนและระหวางไดรับการเรียนการสอนแบบ
RACA มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขี้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<.01 (MD= .99, .97, 1.02,
1.00, และ .99 ตามลําดับ) และระหวางและหลังไดรับการเรียนการสอนแบบ RACA มีการเปลี่ยนแปลง
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เพิ่มมากขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<.01 (MD= .70, .79, .66, .71, และ .72 ตาม
ลําดับ)

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาอภิปรายผลไดดังนี้
1. ผลการศึกษาและวิเคราะหองคประกอบพรหมวิหารสี่ ของเด็กปฐมวัย
1.1 แบบประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวั ยที่ ผู วิจัยได สร างขึ้นจาก
การศึ กษาวิ เคราะห และสั งเคราะห เอกสาร ตํ ารา และงานวิ จั ยที่ เกี่ ยวข องกั บพรหมวิ หารสี่ การ
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญทางธรรม นักการศึกษาปฐมวัย พระสงฆและครูปฐมวัย และการจัดสนทนา
กลุมยอย มีจุดมุงหมายเพื่อใชประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยเปนรายบุคคล โดย
ครูเ ป นผูป ระเมินการปฎิ บัติ หรื อการแสดงออกทางคุณลั กษณะคุ ณธรรมพรหมวิหารสี่ ของเด็ก
ปฐมวั ย ในสภาพแวดล อ มของโรงเรี ย นในช ว งเวลาหนึ่ ง แบ ง เป น สี่ ต อน แต ล ะตอนใช ป ระเมิ น
คุณลักษณะคุณธรรมพรหมวิหารสี่แตละดานตามลําดับ คือ ดานเมตตา ดานกรุณา ดานมุทิตา และ
ดานอุเบกขา และในแตละดานประกอบดวยตัวชี้วัดองคประกอบละสามรายการรวมทั้งหมดมี 12
รายการ ดังนี้ ดานเมตตา สามรายการคือ ความรัก ความมีไมตรี และ ความมีน้ําใจ ดานกรุณา
สามรายการคือ ความเห็นอกเห็นใจ การใหความชวยเหลือ และการแบงปน ดานมุทิตา สาม
รายการคือการแสดงความชื่นชม การแสดงความยินดี และการแสดงความสุข และดานอุเบกขา
สามรายการคือการวางเฉย การวางตนเปนกลาง และความไมลําเอียง ซึ่งสามารถทําการประเมิน
คุณลักษณะคุณธรรมพรหมวิหารสี่ได ผลการศึกษาและวิเคราะหองคประกอบพรหมวิหารสี่ ของเด็ก
ปฐมวัย พบวาระดับองคประกอบพรหมวิหารสี่ ของเด็กปฐมวัยเมื่อพิจารณาพรหมวิหารสี่โดยรวม
เด็กปฐมวัย มีการแสดงออก ไดดวยตนเองเปนบางครั้งและตองใหผูอื่นบอกเปนบางครั้ง (M=3.14,
SD=.89) เมื่อพิจารณาแยกตามองคประกอบพรหมวิหารสี่ เด็กปฐมวัยมีการแสดงออก ดานเมตตา
ดานกรุณา ดานมุทิตา และ ดานอุเบกขา ไดดวยตนเองเปนบางครั้งและ ตองใหผูอื่นบอกเปน
บางครั้งทุกดาน (M=3.29, 3.06, 3.22 และ 2.99; SD=.87, .97, .91 และ 1.04 ตามลําดับ) เมื่อ
พิจารณาแยกตามตัวชี้วัดในแตองคประกอบ พบวา ตัวชี้วัดองคประกอบสวนใหญ ของดานเมตตา
กรุณา มุทิตาและอุเบกขา เด็กปฐมวัยมีการแสดงไดดวยตนเองเปนบางครั้งและตองใหผูอื่นบอกเปน
บางครั้ง ยกเวนการแสดง ความมีไมตรี เด็กปฐมวัยมีการแสดงไดดวยตนเองเกือบทุกครั้ง (M=3.47,
SD=.88) ที่เปนเชนนี้เนื่องจากขอความบงชี้ของตัวดัชนีชี้วัด ความมีไมตรี มี5 ขอความบงชี้ คือ 1)
เด็กแสดงความเปนมิตรกับครูดวยการพูดทักทายและยิ้มใหครู 2) เด็กแสดงความเปนมิตรกับเพื่อน
ดวยการพูดทักทายและยิ้มใหเพื่อน 3)เด็กแสดงความเปนมิตรกับครูดวย การพูดอําลาและยิ้มใหครู
4)เด็กแสดงความเปนมิตรกับเพื่อนดวยการพูดอําลาและยิ้มใหเพื่อน และ 5)เด็กแสดงความเปนมิตร
กับเพื่อนดวยการพูดคําวาขอโทษทุกครั้งที่ทําผิด เพราะพฤติกรรมดังกลาวเปนพฤติกรรมที่ประพฤติ
ปฏิบัติกันเปนประจํา เพราะเด็กๆ จะไดรับการอบรมสั่งสอน รวมถึงการเห็นการประพฤติปฏิบัติ
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อยางสม่ําเสมอของพอแม และครู จึงทําใหระดับของตัวดัชนีชี้วัดของความมีไมตรีอยูในระดับสูง ซึ่ง
สอดคล อ งกั บ เพี ย เจท ที่ ก ล า วว า กระบวนการที่ ทํ า ให เ ด็ ก เปลี่ ย นแปลงพั ฒ นาย อ มขึ้ น อยู กั บ
พัฒนาการทางสติปญญาของบุคคลในการที่จะรับรูกฎเกณฑและลักษณะตางๆ ทางสังคม และ
ทฤษฎี พั ฒ นาการทางจริ ย ธรรมของเพี ย เจท เ ป น ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ที่ อ ยู ใ นกลุ ม ปฏิ สั ม พั น ธ
เชนเดียวกับทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา วาดวยพฤติกรรมกระบวนการทางสมองและ
สิ่งแวดลอม มีความสัมพันธกับการเรียนรู การสรางการเรียนรูใหเด็กตองเปดโอกาสใหเด็กลงมือ
ปฏิบัติมีปฏิสัมพันธกับเพื่อน ไดสัมผัสและตอบสนองกับประสบการณจริง (กุลยา ตันติผลาชีวะ.
2547: 36; อางอิงจาก Bell-Gellder. 1986: 70-71)
1.2 การวิเคราะหองคประกอบพรหมวิหารสี่อันดับแรก และอันดับสอง
1.2.1 การวิเคราะหองคประกอบอันดับแรก พบวาโมเดลการวัดองคประกอบพรหม
วิหารสี่ของเด็กปฐมวัย ที่ประกอบดวย ดานเมตตา ดานกรุณา ดานมุทิตา และดานอุเบกขา ไดคา
ไค-กําลังสอง ( χ 2 ) เทากับ 83.18 มีคาความความนาจะเปน (p) เทากับ 0.0 ที่ชั้นความเปนอิสระ
(df) เทากับ 36 ซึ่งมีคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตเนื่องจากกลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยมีขนาด 652 ราย และไค-กําลังสอง ( χ 2 ) มีคาไว (sensitive) ตอกลุม
ตัวอยางขนาดใหญ (Jöreskog. 1969) ดังนั้นผูวิจัยจึงพิจารณาคาสถิติตัวอื่นๆ ประกอบไดแก คา
ไค-กําลังสองสัมพัทธ ( χ 2 /df ) เทากับ 2.31 (ซึ่งมีคาเปนไปตามเกณฑคือนอยกวา 3) คารากที่สอง
ของความคลาดเคลื่ อ นกํ า ลั ง สองเฉลี่ ย (RMR) เท า กั บ 0.02ค า คะแนนมาตรฐานของความ
คลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (Standardized RMR) เทากับ 0.02 (ซึ่งมีคาเปนไปตามเกณฑคือนอย
กวา 0.05) คาดัชนีความเหมาะสมพอดี(GFI :Goodness of Fit Index) เทากับ 0.98 และ คาดัชนี
ความเหมาะสมพอดีที่ปรับแก (AGFI: Adjusted Goodness of Fit Index) เทากับ 0.95 (ซึ่งมีคา
เปนไปตามเกณฑคือ มีคาสูงกวาเกณฑ 0.90) แสดงวาโมเดลการวัด องคประกอบพรหมวิหารสี่
ของเด็กปฐมวัย ที่ประกอบดวยองคประกอบสี่ดาน มีความเหมาะสมพอดีกับขอมูลเชิงประจักษ
1.2.2 การวิเคราะหองคประกอบอันดับสอง พบวาผลการวิเคราะหหลังการปรับ
พบวาโมเดลการวัดโครงสราง องคประกอบพรหมวิหารสี่ที่ประกอบ ดวยสี่ประกอบ คือ ดานเมตตา ดาน
กรุณา ดานมุทิตา และดานอุเบกขา ไดคาสถิติความเหมาะสมพอดี (Goodness of Fit Statistics)
ดังนี้คา χ = 66.03 มีคาความความนาจะเปน (p) เทากับ 0.0 ที่ชั้นความเปนอิสระ (df) เทากับ 34
ซึ่งมีคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตเนื่องจาก คาไค-กําลังสองมีคาไว (sensitive)
ตอกลุมตัวอยางขนาดใหญ (Jöreskog. 1969) ผูวิจัยจึงพิจารณาคาสถิติตัวอื่นๆ ประกอบไดแกคา
ไค-กําลังสองสัมพัทธ ( χ 2 /df) เทากับ 1.94 ซึ่งมีคาเปนไปตามเกณฑคือนอยกวา 3.0 คารากที่สอง
ของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (RMR) เทากับ 0.02 คาคะแนนมาตรฐานของความ
คลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (Standardized RMR) เทากับ 0.01 ซึ่งมีคาเปนไปตามเกณฑคือนอย
กวา .05 คาดัชนี ความเหมาะสมพอดี (GFI :Goodness of Fit Index) เทากับ 0.98 และคาดัชนี
ความเหมาะสมพอดีที่ปรับแก (AGFI: Adjusted Goodness of Fit Index) เทากับ 0.96 ซึ่งมีคา
เปนไปตามเกณฑคือมีคาสูงกวาเกณฑ 0.90 จากคาสถิติอื่นๆ ดังกลาวจึงยอมรับสมมติฐานวา
2
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ตัวชี้วัด องคประกอบพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย ในแตละดานที่เปนผลมาจากองคประกอบดาน
นั้นๆ มีความเกี่ยวของกับองคประกอบพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย แสดงวา โมเดลการวัด
องคประกอบพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย สี่องคประกอบ ในแตละองคประกอบวัดไดดวยตัวชี้วัด
องคประกอบพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย มีความเหมาะสมพอดีกับขอมูลเชิงประจักษ
จากผลการวิเคราะหยืนยันองคประกอบพรหมวิหารสี่ มีโมเดลการวัดประกอบดวย
องคประกอบสี่ดาน มีความเหมาะสมพอดีกับขอมูลเชิงประจักษทั้งอันดับ 1 และอันดับ 2 แสดงวา
แบบประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่สามารถวัดองคประกอบพรหมวิหารสี่ดานเมตตา ดานกรุณา
ดานมุทิตา และดานอุเบกขาได
จากผลการศึกษาและวิเคราะหองคประกอบพรหมวิหารสี่ ประกอบดวยเมตตา กรุณา
มุ ทิ ต า และอุ เ บกขาทํ า ให ท ราบว า เด็ ก ปฐมวั ย มี คุ ณ ลั ก ษณะของพรหมวิ ห ารสี่ ค รบทุ ก ด า น ซึ่ ง
สอดคลองกับทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรกที่กลาววา เด็กอายุ 2-7 ปนั้นมี
พัฒนาการทางจริยธรรม และสามารถปลูกฝงไดแตเปนขั้นของการหลบหลีกการถูกลงโทษ เปน
ระดับขั้นที่เด็กทําตามกฎเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ แลวจะเลือกกระทําในทางที่จะเกิดประโยชน
แกตัวเองมากกวา เด็กเขาใจวา ความดี หมายถึง สิ่งที่ทําแลวไมถกู ลงโทษ หรือถูกตําหนิ โดยขั้นนี้
เด็ ก จะเคารพกฎเกณฑ เ พื่ อ หลี ก เลี่ ย งการถู ก ลงโทษ ดั ง นั้ น การส ง เสริ ม ให เ ด็ ก มี คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม สามารถสงเสริมไดตามทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรกเพราะเด็กอายุ 2-7 ป
จะเริ่มมีระดับคุณธรรมจริยธรรม ถาพอแมและครูสั่งสอนวาสิ่งใดถูกตอง ควรทําสิ่งใดไมควรทํา เด็ก
จะเลียนแบบในสิ่งที่ดีที่พอแมปฏิบัติตนเปนแบบอยางถูกตองเหมาะสม (สิริมา ภิญโญอนันต
พงษ.2545: 52-54;พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย. 2549: 169-170; พรรณี ช.เจนจิต. 2545: 163-166;
ธีราพร กุลนานันท. 2544: 19-20; สุรางค โควตระกูล. 2549: 69-71; Kohlberg. 1976: 34-35;
Michener, H. Andrew; & Delamater, John D. 1994: 70-73) และยังสอดคลองกับทฤษฎีพัฒนาการ
ทางจริยธรรมของเพียเจทเปนทฤษฎีการเรียนรูที่อยูในกลุมปฏิสัมพันธเชนเดียวกับทฤษฎีการเรียนรู
ทางสังคมของแบนดูรา วาดวยพฤติกรรมกระบวนการทางสมองและสิ่งแวดลอม มีความสัมพันธกับ
การเรียนรู การสรางการเรียนรูใหเด็กตองเปดโอกาสใหเด็กลงมือปฏิบัติมีปฏิสัมพันธกับเพื่อน ได
สัมผัสและตอบสนองกับประสบการณจริง (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2547: 36; อางอิงจาก Bell-Gellder.
1986: 70-71) โดยเพียเจทแบงลําดับขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมเปน 3 ขั้น ไดแก ขั้นกอนจริยธรรม
ขั้นเชื่อฟงคําสั่ง และขั้นยึดหลักแหงตน สําหรับเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการอยูในขั้นเชื่อฟงคําสั่ง โดย
เด็กเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งสอนของผูใหญ มีการคิดกอนปฏิบัติ ทําตามคําสั่ง ซึ่งในขณะแรกเริ่ม
จะไมคํานึงถึงเหตุผลของคําสั่งนั้น สามารถรับสภาพแวดลอม และบทบาทของตนตอผูอื่น รูจักเกรง
กลัวผูใหญ เห็นวาคําสั่งหรือกฎเกณฑเปนสิ่งที่ตองปฏิบัติตาม ดังนั้นการสงเสริมใหเด็กมีคุณธรรม
และจริยธรรม สามารถสงเสริมได โดยการสรางการเรียนรูเปดโอกาสใหเด็กลงมือปฏิบัติมีปฏิสัมพันธ
กับเพื่อน ไดสัมผัสและตอบสนองกับประสบการณจริง ซึ่งเปนไปตามแนวทางการพัฒนาการทาง
จริยธรรมของเพียเจท
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2. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของ
เด็กปฐมวัย
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็ก
ปฐมวัยในครั้งนี้ไดพัฒนามาจากการวิเคราะห และสังเคราะห แนวคิด หลักการ และทฤษฎีพื้นฐาน
ดังนี้ คื อ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพี ยเจท ทฤษฎี ก ารเรียนรู ทางสังคมของแบนดูร า
ทฤษฎีประวัติศาสตรสังคมของไวกอตสกี หลักการสอนของพระพุทธเจา หลักการเรียนรูแบบรวมมือ
หลักการเรียนรูแบบปฏิบัติการ โดยผูวิจัยมีความเชื่อวาการปลูกฝงและสงเสริมคุณธรรมชุดพรหม
วิหารสี่สามารถทําไดใ นเด็ กปฐมวัย ซึ่งสอดคลองกับคํากลา วที่วา การสงเสริ มพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ควรเริ่มบมเพาะปลูกฝงตั้งแตเด็กวัยนี้ เพราะเด็กวัยนี้ สามารถที่จะพัฒนาระดับคุณธรรม
จริยธรรม รูคิด และเลียนแบบสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติในทางที่ดี (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 2549: 2)
และคํากลาวของ ดร.พระมหาประยูร ธมฺมจิตฺโต ที่วา “เด็กแรกเกิดมามีจิตใจบริสุทธิ์ใสสะอาด
เหมือนน้ําประปาที่ รินใสแกวทิ้งไวจนตะกอนตาง ๆ นอนนิ่งอยูกนแกว ถาไมมีใครไปกวนใหขุน น้ํา
นั้นก็จะใสตอไป เด็กเกิดมาดวยจิตใจใสบริสุทธิ์ดวยสุทธิปญญา เมตตา และขันติ แตกระนั้นก็ยังมีโล
ภะ โทสะ และโมหะ ตกตะกอนอยู ข า งล า ง เด็กจึ งมี ธ าตุ ฝ า ยดี และฝา ยชั่ว ผสมอยู ใ นใจ เขามี
ศักยภาพที่พรอม จะเบงบานเปนพุทธะ หรือกลายสภาพเปนพระยามาร” (อําไพ สุจริตกุล; และคนอื่นๆ.
2531: 32) ดังที่ลอเรนส โคลเบรอก (Lawrence Kohlberg. 1988) กลาววา เด็กปฐมวัย ซึ่งมีอายุ
ในชวง 2 ป - 7 ป เด็กจะอยูใ นขั้นหลบหลี กการถูกลงโทษ แตเด็กในวัยนี้เริ่มมี ระดับคุณธรรม
จริ ย ธรรม ถ า พ อ แม และครู สั่ ง สอนว า สิ่ ง ใดถู ก ต อ งควรทํ า สิ่ ง ใดไม ถู ก ต อ ง ไม ค วรทํ า เด็ ก จะ
เลียนแบบในสิ่ง ที่ดีที่พอแมปฏิบัติตนเปนตัวอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากนั้นตามหลักการ
เรียนรูตามทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวปญญา โดยเพียเจต (Piaget) บรูเนอร (Bruner) และออซุเบล
(Ausubel) นั้น ไดอธิบายเพิ่มเติมจากการพัฒนาพฤติกรรมวา การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาโครงสรางการรูคิด (Cognitive Structure) และโครงสรางการรูคิดนี้ยอมซับซอนขึ้นตาม
พัฒนาการของเด็ก ซึ่งถาผูใหญสั่งสอน หรือสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมใหเด็ก เด็กยอมมีการเปลี่ยน
โครงสรางการรูคิดดานนี้เชนกัน (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 2549: 1-2) และรวมถึงทฤษฎีการ
เรียนรูทางสังคม ของบันดูราที่มีความเชื่อวา การเรียนรูของมนุษยสวนมากเปนการเรียนรูโดยการ
สังเกตหรือ การเลียนแบบ (Bandura. 1963) เนื่องจากมนุษยมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมที่อยูรอบๆ
ตัวอยู เสมอ (สุรางค โควตระกูล. 2549: 235-236) และในการจัดประสบการณครั้งนี้ไดกําหนด
เนื้อหาการเรียนรูเพื่อพัฒนาพรหมวิหารสี่ ทั้งหมด 8 หนวยการเรียนรู แตละการเรียนรูใชเวลาใน
การจัดประสบการณ 5 วัน วันละ 45 นาที รวมเปนเวลา 8 สัปดาห 40 ครั้ง และในทุกสัปดาหจะสอน
ครบคุณธรรมพรหมวิหารสี่ทั้งสี่ดาน ซึ่งตรงกับแนวความคิดของทาน พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต)
ไดกลาวไววา หลักการประพฤติปฏิบัติของพรหมวิหารสี่ นั้น จะตองปฏิบัติใหครบ 4 องคประกอบ
คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ใหมีดุลยภาพระหวางดานรูสึกกับ ดานรู คือ ดานความรูสึก
นั้นมี 3 ตัวคือ เมตตา กรุณา และมุทิตา สวนดานรูมีอุเบกขา มาเปนตัวเชื่อมไปสูปญญา (พระธรรมปฎก
(ป.อ.ปยุตโต). 2546ก: 51 - 52) และทานสมเด็จพระญาณสังวร (2552: 23) ไดกลาววา อุเบกขา
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เปนยอดของพรหมวิหารธรรม เมตตากรุณาเปนฐาน มุทิตาเปนตัว การจะสรางยอดโดยไมสรางฐาน
ไมสรางตัวนั้นก็ทํากันได แตยอดจะวางอยูต่ําเตี้ย ไมมั่นคง ไมสูงสงา ถาสรางฐานสรางตัวเปนลําดับ
ขึ้นไปเรียบรอยแลวจึงสรางยอด ยอดก็จะมั่นคง สูงเดนเปนสงา และผูที่ยังไมบรรลุผลสูงสุดของ
พรหมวิหารธรรมอยู ควรตองรูวาผูมีเมตตากรุณามุทิตานั้น ควรอยางยิ่งที่จะตองใชอุเบกขาแทรกไว
ดังนั้นการสอนคุณธรรมชุดพรหมวิหารสี่นั้น ควรสอนใหครบทั้งสี่ดานคือ ดานเมตตา กรุณา มุทิตา
และอุเบกขา และจากการศึกษาและวิเคราะห เอกสารและงานวิจัยดังกลาวจึงทําใหไดรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบ RACA ประกอบดวย 4 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนประสบการณ (REVIEW : R) เปนขั้นตอนที่จัดใหเด็กปฐมวัยได
แสดงความคิดเห็น และตอบคําถามจากกิจกรรมสนทนาปญหา ถาม-ตอบ ดวยคําถามปลายเปด
และสถานการณจําลอง เพื่อทบทวนประสบการณเดิมและตรวจสอบความรูของเด็กเกี่ยวกับพรหม
วิหารสี่ โดยมีพื้นฐานมาจากหลักการสอนของพระพุทธเจาที่พระองคจะทรงพิจารณาถึงสติปญญา
ของผูที่กําลังรับฟงวามีสติปญญามากนอยเพียงใด และพระองคจะสอนธรรมะใหตรงกับสติปญญา
ของผูที่จะรับฟง และทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจทที่กลาววาการจัดการเรียนรูใน
ระดับปฐมวัยนั้นจะมีการจัดประสบการณตามระดับพัฒนาการของเด็ก และมีการจัดสภาพแวดลอม
ที่เอื้อตอการเรียนรู ในการจัดประสบการณของครูเนนใหเด็กไดรับประสบการณตรง โดยการมี
ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม สื่อ สภาพแวดลอม และบุคคลอื่นๆ เพื่อพัฒนากระบวนการปรับตัวของ
อินทรียกับสิ่งแวดลอมภายนอกและการจัดระบบโครงสรางความคิด ซึ่งในกระบวนการนี้จะเปนไป
อยางตอเนื่อง และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง (Adaptation) อยูตลอดเวลา เพื่อใหเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม การมีปฏิสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงในเด็กปฐมวัย จะมีกระบวนการเรียนรู 2
กระบวนการ (สิริมณี บรรจง. 2549: 9-10) คือ 1) การดูดซึม (Assimilation) เปนกระบวนการที่
เด็กไดรับรูและดูดซึมภาพตางๆ จากสิ่งแวดลอมดวยประสบการณของตนเอง ทั้งนี้ประสิทธิภาพใน
การดูดซึมยอมขึ้นอยูกับความสามารถของเด็กวาจะรับรูดวยประสาทสัมผัสไดมากนอยเพียงใด เชน
เด็กมีความสามารถในการใชประสาทสัมผัสทางตา หู ทางกายไดสมบูรณหรือไม เด็กที่มีประสบการณ
ในการเลนนอย ก็จะเกิดการดูดซึมนอยไปดวย (เพ็ญจันทร เงียบประเสริฐ. 2542: 20; สิริมณี บรรจง.
2549: 9-10 ) และ 2) การปรับความเขาใจเดิมใหเขากับสิ่งแวดลอมใหม (Accommodation) เปน
กระบวนการที่เกิดขึ้นควบคูไปกับการดูดซึม กอใหเกิดกระบวนการปรับตัวโดยมีการปรุงแตง รวบรวม
และจัดการความคิดและประสบการณใหสอดคลองกับความเปนจริงที่อยูรอบๆ ตัวเขา เปนกระบวนการ
ปรับตัวของบุคคลหรือมนุษยใหเขากับสิ่งแวดลอมตามความสามารถและประสบการณ ที่เคยไดรับ
เชน เมื่อเด็กชูนิ้วชี้ขึ้นมา เด็กจะสามารถบอกความหมายไดวาหมายถึงหนึ่ง หรือสามารถบอกได
วาเลข 1 มีลักษณะคลายกับเสาธง เปนตน (เพ็ญจันทร เงียบประเสริฐ. 2542: 20; สิริมณี บรรจง.
2549: 9-10) ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดกําหนดกิจกรรมสนทนาปญหา ถาม-ตอบ ดวยคําถามปลายเปด
และสถานการณจําลอง เพื่อตรวจสอบความรูและประสบการณเดิมของเด็ก โดยผูวิจัยไดใชคําถาม
ปลายเปดเพื่อเปนการกระตุนใหเด็กมีความตองการเรียนรู ไดเปดโอกาสใหเด็กไดคิดไตรตรองและ
หาเหตุผลที่สมเหตุสมผลมาประกอบตอบคําถาม นอกจากนี้การใชคําถามปลายเปดยังสามารถทําให
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ผูสอนสามารถทราบถึงประสบการณและความรูเดิมของเด็กเพื่อใหสามารถวางแผนและเชื่อมไปสู
การจัดประสบการณและองคความรูใหมใหแกเด็กไดอยางเหมาะสม
ขั้นที่ 2 ขั้นปรับพฤติกรรม (ADJUST : A) เปนขั้นตอนที่กระตุนใหเด็กปฐมวัยได
เห็นคุณคา และมีเจตคติที่ดี และตองการที่จะปฏิบัติตามจากกิจกรรมการเลานิทานและแสดงบทบาท
สมมติ เพื่อใหเด็กไดเรียนรูความสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับผลของการกระทําตามหลักพรหม
วิหารสี่โดยมีพื้นฐานมาจากทฤษฏีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา เปนการเรียนรูที่เกิดจากการ
สังเกต และการเลียนแบบ เนื่องจากคนเรามีปฎิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวเราอยูเสมอ และ
การเรียนรูดังกลาวทําใหเกิดพฤติกรรม 2 ประเภทคือ (พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย. 2549: 146-147;
สุรางค โควตระกูล. 2549: 239) 1.การเรียนรูจากผลการตอบสนอง (learning by reponse
consequences) เรียนรูจากประสบการณตรงจากตัวแบบที่ตนไดรับ โดยจะเรียนรูพฤติกรรมใดที่ทํา
แลวไดรับผลทางบวก หรือไดรับรางวัลหรือไดรับคําชมเชย และพฤติกรรมใดที่ทําแลวไดรับผลทาง
ลบถูกลงโทษหรือถูกตําหนิ และ 2.การเรียนรูโดยตัวแบบ (learning through modeling)แบนดูรา
(Bandura.1989: 1-60) ไดอธิบายกระบวนการที่สําคัญในการเรียนรูโดยตัวแบบมีดังนี้ คือ กระบวนการ
สนใจ กระบวนการจดจํา กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนกับตัวแบบ และกระบวนการจูงใจ
นอกจากนี้แบนดูรา (Bandura.
1977: 27) ไดเสนอ แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ตามแนวทางการเรียนรูทางสังคมไววา การเรียนรูของบุคคลเกิดจากความสัมพันธระหวาง
สิ่งตาง ๆ ซึ่งกลายเปนความเชื่อที่มีผลตอการควบคุมพฤติกรรม และเมื่อเกิดมีเหตุการณเกิดขึ้น
บุคคลก็จะมีความคาดหวังลวงหนาเกี่ยวกับการเกิดของผลจากการกระทํานั้น ทําใหตัดสินใจไดวา
ควรทําหรือไมควรทํา และวิธีการเรียนรู เกิดจากประสบการณ ซึ่งมีทั้งประสบการณตรงและ
ประสบการณทางออม โดยการสังเกต อาน ฟง การบอกเลา ที่เกิดกับบุคคลรอบขาง ทําใหบุคคลมี
การเรียนรูไดอยางกวางขวาง จากทฤษฎีนี้ทําใหเชื่อวา การเรียนรูโดยการสังเกตเปนวิธีที่สําคัญตอ
การไดมาซึ่งขอมูล และทักษะตาง ๆ ของเด็ก เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินเลือกการตอบสนอง
อยางใดอยางหนึ่ง และเด็กจะมีพฤติกรรมหรือมีเหตุผลเชิงจริยธรรมในลักษณะใดยอมขึ้นอยูกับ
ลักษณะของบุคคลที่เปนตัวแบบที่ใกลชิดกับตัวเด็ก ซึ่งไดแก พอแม ญาติพี่นอง และครู เปนตน
ฉะนั้น การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีลักษณะนิสัยทางคุณธรรมที่ดีจะตองอาศัยกระบวนการเรียนรูทาง
สังคม โดยการจัดสภาพแวดลอมหรือจัดประสบการณที่ถูกตอง เหมาะสม เพื่อกระตุนใหเกิดความ
สนใจในพฤติกรรมของตัวแบบและขั้นปรับพฤติกรรมนี้ผูวิจัยไดนําเทคนิคการสอนของพระพุทธเจา
มาใชในการทํากิจกรรมคือ การเลานิทาน การยกอุทาหรณประกอบ การเปรียบเทียบดวยขออุปมา
การสาธิตใหดู ดวยวิธีการสอนใหแจมแจง จูงใจ เราใจ และราเริง จากหลักการสอนของพระพุทธเจา
และทฤษฎีพัฒนาการการเรียนรูทางสังคมของแบนดูราทําใหเชื่อวา การเรียนรูโดยการสังเกตเปนวิธี
ที่สําคัญตอการไดมาซึ่งขอมูล และทักษะตาง ๆ ของเด็กปฐมวัย เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินเลือก
การตอบสนองอยางใดอยางหนึ่ง และเด็กจะมีพฤติกรรมหรือมีเหตุผลเชิงจริยธรรมในลักษณะใด
ยอมขึ้นอยูกับลักษณะของบุคคลที่เปนตัวแบบ และการเรียนรูควรผานกิจกรรมที่เหมาะสม เชน การ
เลานิทานคติธรรม และบทบาทสมมุติ จึงทําใหเกิดการพัฒนาการทางคุณธรรมและจริยธรรมของเด็ก
ปฐมวัย
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ขั้นที่ 3 ขั้นรวมมือแกปญหา (COOPERATE : C) เปนขั้นตอนที่ใหเด็กปฐมวัยมี
การเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติเปนกลุม โดยมีการเรียนรูและแสดงความคิดเห็นรวมกัน มีปฏิสัมพันธ
กันในทางบวก มีการชวยเหลือ และยอมรับกันและกัน เพื่อความสําเร็จของกลุมในการแกปญหาจาก
การเลนเกมการศึกษา และสถานการณจําลอง โดยมีพื้นฐานการเรียนรูจากหลักการเรียนรูแบบ
ปฎิบัติการ และหลักการเรียนรูแบบรวมมือ โดยเปนกระบวนการที่เนนใหผูเรียนเรียนรูจากการลงมือ
กระทํา โดยผานประสบการณจากการกระทําของผูเรียนรูทั้งความคิดและความรูสึก รวบถึงการได
ทบทวนกอนลงมือกระทํา ทําใหเกิดการเรียนรูอยางเปนกระบวนการ และนํามาบูรณาการกับการ
เรี ย นรู แ บบร ว มมื อ หรื อ กระบวนการกลุ ม ซึ่ ง ทํ า ให เ กิ ด การทํ า งานร ว มกั น การแบ ง ป น การ
แลกเปลี่ยนความคิด การชวยเหลือกันและกัน รวมกันคิด และแกปญหา โดยสมาชิกแตละกลุม
ประกอบด ว ย ผู ที่ มี ค วามสามารถทางการเรี ย นรู แ ตกต า งกั น มี ก ารแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
ชวยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบรวมกันทั้งในสวนตนและสวนรวม เพื่อให
ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุมประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวโดยองคประกอบของ
การเรียนรูแบบรวมมือประกอบดวย 5 องคประกอบคือ การพึ่งพาอาศัยกันในทางบวก การมี
ปฏิสัมพันธที่สงเสริมกันระหวางสมาชิกภายในกลุม ความรับผิดชอบของสมาชิกแตละบุคคล การ
ใชทักษะการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและทักษะการทํางานกลุมยอย และ กระบวน การทํางานของ
กลุม หากขาดองคประกอบหนึ่งองคประกอบใดไปจะไมถือวาเปนการเรียนรูแบบรวมมือ การเรียน
แบบรวมมือสงเสริมการคนพบ การเลือกใชยุทธวิธี การใหเหตุผลที่มีประสิทธิภาพ การสรางแนวคิด
ใหม การถ า ยโยงยุ ท ธวิ ธี ไ ปสู ร ายบุ ค คล การทํ า งานร ว มมื อ กั น นั ก เรี ย นจะเพิ่ ม ความมั่ น ใจใน
ความสามารถของตนเอง เปนการสนับสนุนใหเกิดความพยายามในการเรียนรูมโนมติ กระบวนการ
และยุทธวิธี นอกจากนี้นักเรียนที่ทํางานรวมกันในกลุมมีแนวโนมที่จะชอบและเห็นคุณคาของแตละ
คน และเห็นความสามารถในการแกปญหาของคนอื่น มีความสัมพันธกันทางบวกระหวางเพื่อน เกิด
การเรียนรูในระดับสูง ตระหนักในคุณคาของตน เอง (Self - Esteem) เกิดการยอมรับความสามารถ
ของตนเองในการแกปญหา ครูผูสอนจึงมีบทบาทในการเตรียมการสอนและเลือกเทคนิคในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมและใหสอดคลองกับลักษณะของผูเรียน ทั้งดานเนื้อหาวิชา
และการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคใหเกิดแกผูเรียนดวย โดยเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวน
รวมในกิจกรรมการเรียนรูใหมากที่สุด ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดกําหนดกิจกรรมการแกปญหารวมกัน
จากการเลนเกมการศึกษา และสถานการณจําลอง เพราะกิจกรรมเกมการศึกษา และสถานการณ
จําลองสามารถสงเสริมพัฒนาการการเรียนรูของเด็ก ในการวิเคราะห คิดหาเหตุผล การฝกสังเกต
การตั ด สิ น ใจ ร ว มกั น แก ป ญ หา ซึ่ ง สามารถเล ม ร ว มกั น ได และเป น การแก ป ญ หาร ว มกั น เป น
กระบวนการกลุมโดยมีจุดมุงหมายเดียวกัน
ขั้นที่ 4 ขั้นประยุกตใชความรู (APPLY : A) เปนขั้นตอนที่เด็กปฐมวัยสามารถนํา
ประสบการณ ก ารเรี ย นรู ที่ ได ไ ปประยุก ต ใ ช ไ ด เ ป น รายบุ ค คล และสามารถแสดงพฤติ ก รรมเชิ ง
จริยธรรมตามหลักพรหมวิหารสี่ไดอยางเหมาะสมกับวัย โดยผานกิจกรรมสรางสรรค โดยมีพื้นฐาน
จากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต อธิบายวา เมื่อมนุษยมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
มนุษยสามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมและสามารถจัดระบบโครงสรางทางปญญา การจัดระบบ
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และการปรั บ ตั ว เป น กระบวนการเดี ย วกั น และเกิ ด กระบวนการทํ า งานภายในโครงสร า งทาง
สติปญญา 2 กระบวน การ คือ กระบวนการดูดซึมประสบการณ (Assimilation) และกระบวนการ
ปรั บ โครงสร า งทางสติ ปญ ญา (Accommodation) ซึ่ง ผลจากการปรั บ โครงสรา งทางสติ ปญ ญา
จะกอใหเกิดพัฒนาการทางสติปญญา องคประกอบที่เสริมสรางพัฒนาการทางสติปญญา คือ วุฒิภาวะ
ประสบการณ การถายทอดความรูทางสังคม และกระบวนการพัฒนาความสมดุล เพียเจทแบงพัฒนา
การทางสติ ป ญญาเป น 4 ขั้ น คื อ 1) ขั้ นประสาทสัมผัสและการเคลื่ อนไหว อายุ แรกเกิดถึง 2 ป
2) ขั้ น ก อ นการคิ ด เป น รู ป ธรรม อายุ 2-7 ป 3) ขั้ น การคิ ด เป น รู ป ธรรม อายุ 7-11 ป 4) ขั้ น
ปฏิบัติการคิดเปนนามธรรม อายุ 11-15 ป ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจทเหมาะสมที่
จะนํามาเปนพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนคุณธรรมใหเด็กปฐมวัย เพราะจากทฤษฎีของเพีย
เจท กลาววา กระบวนการปรับโครงสรางภายในเกี่ยวกับความคิดและสติปญญาวา เมื่อบุคคลรับสิ่ง
เราหรือความรูใหมเขาไปก็มีการปรับโครงสรางของระบบความคิดใหม เพื่อใหตนเองสามารถปรับตัว
ใหเหมาะสมกับสิ่งแวดลอม หรือสิ่งเราใหม ๆ หรือความรูใหมนั้น ดังนั้น ถาครูอบรมสั่งสอนหรือสั่ง
สมคุณธรรมจริ ยธรรมใหกับ เด็ก เด็กย อมมีการปรั บ เปลี่ ยนโครงสรางของระบบความคิดด านนี้
เชนกัน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีประวัติศาสตรสังคมของไวกอตสกี เนนความสําคัญของวัฒนธรรม
และสังคม และการเรียนรู ที่มีตอพัฒนาการสติปญญา ตั้งแตแรกเกิ ดมนุษยจะไดรับอิทธิพลจาก
สิ่งแวดลอมที่เปน “วัฒนธรรม” วัฒนธรรมแตละวัฒนธรรมจะชวยบงชี้ผลผลิตของพัฒนาการของ
เด็ก วาเด็กควรจะเรียนรูอะไรบาง ควรจะมีความสามารถทางใดบาง สถาบันสังคมตางๆ มีบทบาท
ตอการเรียนรูและพัฒนาการทางสติปญญาของเด็ก พัฒนาการทางสติปญญาของเด็กจะเพิ่มถึงขั้น
สูงสุดไดก็ตอเมื่อรับการชวยเหลือจากผูใหญหรือผูที่อยูใกลชิดกับเด็ก (เพ็ญจันทร เงียบประเสริฐ.
2542: 25) ซึ่งกระบวนการที่เด็กไดรับการชวยเหลือจากเพื่อนที่มีความสามารถมากกวาหรือจาก
ผูใหญนี้ ไวกอตสกี เรียกวา “Scaffolding” ซึ่งเปนกระบวนการที่สามารถสงเสริมการเรียนรูของเด็ก
ไดเปนอยางดี เนื่องจากเด็กจะไดแสดง ออกถึงสิ่งที่คิด โดยการสนทนาพูดคุยกับเพื่อนหรือการตอบ
คําถามของครู และในขณะที่เด็กคนหนึ่งพูด เพื่อนๆ ก็จะไดฝกทักษะการฟงไปพรอมๆ กันดวย
(Smith. 2001: 17) ทฤษฎีประวัติ ศาสตรสังคมของไวกอตสกีเนนความสําคัญของวัฒนธรรมและ
สังคมวามีอิทธิพลตอพัฒนาการสติปญญามาก ไวกอตสกีเห็นความสําคัญของการสอนหรือการ
ชวยเหลือใหเด็กพัฒนาสติ ปญญาอยางเต็มที่ตามศักยภาพของแตละคน เด็กบางคนสามารถเรียนรู
สิ่งใหมดวยตนเองโดยไมตองใหผูใหญชวย บางคนไมสามารถจะเรียนรูสิ่งใหมไดดวยตนเองแตถา
ผูใหญใหความชวยเหลือเพียงเล็กนอยก็จะสามารถทําได เด็กบางคนจะไมสามารถเรียนรูไดแมวา
จะไดรับความชวยเหลือ แมเ ด็กที่อยูในวัยเดียวกันก็อาจจะมีบริเวณของความใกลเคียงพัฒนา
สติปญญา (Zone of Proximal Development) ในระดับที่แตกตางกัน ไวกอตสกีเชื่อวาการใหความชวย
เหลือชี้แนะจากเพื่อน จากครู หรือจากคนในสังคมจะชวยเด็กที่อยูในบริเวณความใกลเคียงพัฒนา
สติปญญาใหสามารถทํางานใหม ซึ่งเด็กไมสามารถทําไดดวยตนเองในตอนแรกใหสัมฤทธิ์ผลตาม
วัตถุประสงค กระบวนการทางสังคม การมีปฏิสัมพันธของเด็กและบุคคลอื่นๆ การมีสวนรวมกันใน
การแลกเปลี่ยนพูดจากันอยางมีความหมายดวยบรรยากาศของความเปนกัลยาณมิตร กิจกรรมทาง
ความคิด การมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด บุคคลที่อยูในสิ่งแวดลอมทางสังคมของเด็ก รวมทั้ง
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ภาษาและวัฒนธรรมเปนองคประกอบสําคัญยิ่งในกระบวน การพัฒนาสติปญญาของเด็ก ในขั้นตอน
นี้ผูวิจัยไดกําหนดกิจกรรมสรางสรรคในการประยุกตใชความรู เพราะเปนกิจกรรมที่ชวยสงเสริม
ประสบการณการเรียนรู ชวยสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทั้งดานรางกาย อารมณ – จิตใจ สังคม และ
สติปญญา อีกทั้งยังชวยสงเสริมใหเด็กเรียนรูจากประสบการณตรง โดยใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 เปด
โอกาสใหเด็กไดสังเกต สัมผัส และจัดกระทํากับวัตถุตางๆ เสริมสรางความสามารถทางสติปญญาได
ดี กระตุนสงเสริมการคนควา สํารวจ ตรวจสอบธรรมชาติตางๆ สรางเสริมประสบการณคิดวิเคราะห
และสอบสวนทางวัสดุอุปกรณมีประสบการณดานรูสึกสัมผัสที่เนนถึงการใชประสาทสัมผัสที่เด็กพึงมี
ตอสิ่งแวดลอมรอบตัว กิจกรรมสรางสรรคจึงเปนการแสดงออกของพื้นฐานทางศิลปะที่ถายทอด
เชื่อมโยงเกิดความรูและเขาใจ เอื้อตอการพัฒนาเด็กปฐมวัยไดเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล
อยางเต็มที่ นอกจากนี้กิจกรรมสรางสรรคยังสามารถสะทอนความรูสึกนึกคิด ประสบการณ และ
บุคลิกภาพของเด็กจากชิ้นงานตางๆได
3. ผลการสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย ดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
RACA พบวา
3.1 ผลการเปรียบเทียบระดับของการแสดงคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ คือ เมตตา กรุณา
มุทิตา และอุเบกขาของเด็กปฐมวัยกอน ระหวาง และหลังการไดรับการเรียนการสอนแบบ RACA
พบวา กอนไดรับการเรียนการสอนแบบ RACA เด็กปฐมวัยแสดงคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ไมได
เกือบทุกครั้ง (M=2.58, SD=.34) ในระหวางการไดรับการเรียนการสอนแบบ RACA เด็กปฐมวัย
แสดงคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ไดดวยตนเองเกือบทุกครั้ง(M=3.52, SD=.34) และหลังการไดรับ
การเรียนการสอนแบบ RACA เด็กปฐมวัยแสดงคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ไดดวยตนเองทุกครั้ง
(M=4.24,
SD=.33) และเมื่ อพิ จ ารณาเปนรายองคป ระกอบแล ว พบวา ระดับ ของการแสดง
คุณลักษณะดานเมตตาคือ ความรัก ความมีไมตรี และความมีน้ําใจ ของเด็กปฐมวัย กอนไดรับการ
เรียนการสอนแบบ RACA เด็กปฐมวัยแสดงคุณลักษณะดานเมตตาไดดวยตนเองและตองใหผูอื่น
บอกเปนบางครั้ง (M=2.64, SD=.41) ในระหวางการไดรับการเรียนการสอนแบบ RACA เด็ก
ปฐมวัยแสดงคุณลักษณะดานเมตตาไดดวยตนเองเกือบทุกครั้ง (M=3.63, SD=.41) และหลังการ
ไดรับการเรียนการสอนแบบ RACA เด็กปฐมวัยแสดงคุณลักษณะดานเมตตาไดดวยตนเองทุกครั้ง
(M=4.33, SD=.45) ซึ่งจะเห็นไดจากการที่เด็กกลาวคําทักทาย สวัสดี และขอบคุณ กับครูและพอ
แมไดเองโดยไมตองตักเตือน และกลาวคําวาขอบใจ และขอโทษกับเพื่อนไดเองทุกครั้ง ระดับของ
การแสดงคุณลักษณะดานกรุณาคือ ความเห็นอกเห็นใจ การใหความชวยเหลือ และการแบงปน ของ
เด็กปฐมวัย กอนไดรับการเรียนการสอนแบบ RACA เด็กปฐมวัยแสดงคุณลักษณะดานกรุณาไมได
เกือบทุกครั้ง (M=2.42, SD=.42) ในระหวางการไดรับการเรียนการสอนแบบ RACA เด็กปฐมวัย
แสดงคุณลักษณะดานกรุณาไดดวยตนเอง และตองใหผูอื่นบอกเปนบางครั้ง (M=3.39, SD=.10)
และหลังการไดรับการเรียนการสอนแบบ RACA เด็กปฐมวัยแสดงคุณลักษณะดานกรุณาไดดวย
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ตนเองเกือบทุกครั้ง (M=4.18, SD=.37) ซึ่งจะเห็นไดจากการที่เด็กรูจักชวยเหลือ แบงปน และแสดง
ความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้น โดยเฉพาะชวงทํางานรวมกันเปนกลุม เชนการทํากิจกรรมสรางสรรค
รวมกัน เด็ก ๆ จะคอยใหความชวยเหลือ และแบงปนอุปกรณ ตาง ๆ ใหกันมากขึ้น จากการที่เคย
แย ง กั น ทะเลาะกั น ก็ ส ามารถปรั บ พฤติ ก รรมเป น ไปในทางที่ดี ไ ด ม ากขึ้น ระดั บ ของการแสดง
คุณลักษณะดานมุทิตา คือ การแสดงความชื่นชม การแสดงความยินดี และการแสดงความสุข ของ
เด็กปฐมวัย กอนไดรับการเรียนการสอนแบบ RACA เด็กปฐมวัยแสดงคุณลักษณะดานมุทิตาไมได
เกือบทุกครั้ง(M=2.47, SD=.44) ในระหวางการไดรับการเรียนการสอนแบบ RACA เด็กปฐมวัย
แสดงคุณลักษณะดานมุทิตาไดดวยตนเองเกือบทุกครั้ง(M=3.49, SD=.43) และหลังการไดรับการ
เรี ย นการสอนแบบ RACA เด็ ก ปฐมวั ย แสดงคุณ ลั ก ษณะด า นมุ ทิ ต าได ดว ยตนเองเกื อ บทุก ครั้ ง
(M=4.12, SD=.34) ซึ่งจะเห็นไดจากการที่เด็กจะรูจักการแสดงความยินดี และการชื่นชมมากขึ้น
จากการที่เด็กสามารถปรบมือชื่นชมเพื่อนที่นําเสนอผลงานหนาหองเรียน หรือพูดชื่นชมเพื่อนเวลา
ที่เพื่อนทําความดี ไดโดยที่ครูไมตองบอกใหทําเปนตน และระดับของการแสดงคุณลักษณะดาน
อุเบกขา คือ การวางเฉย การวางตนเปนกลาง และความไมลําเอียงของเด็กปฐมวัย กอนไดรับการ
เรียนการสอนแบบ RACA เด็กปฐมวัยแสดงคุณลักษณะดานอุเบกขาไมไดเกือบทุกครั้ง (M=2.58,
SD=.45) ในระหว างการไดรั บ การเรียนการสอนแบบ RACA เด็กปฐมวัยแสดงคุณลั กษณะด าน
อุเบกขาไดดวยตนเองเกือบทุกครั้ง(M=3.57, SD=.45) และหลังการไดรับการเรียนการสอนแบบ
RACA เด็กปฐมวัยแสดงคุณลักษณะดานอุเบกขาไดดวยตนเองทุกครั้ง (M=4.12, SD=.34) เห็นได
จากการที่เด็กๆไมทะเลาะกัน ไมเขาขางคนที่ทําผิด และรูวาสิ่งใดควรทําและไมควรทํามากขึ้น
ยกตัวอยางเชน นองแดงแยงของเลนจากนองดํา และนองขาวเห็นวานองแดงแยงของเลนจากนอง
ดํา นองขาวจึงตีนองแดงจนนองแดงรองไห พอเพื่อนๆในหองเห็นจึงบอกวา “ อยาทะเลาะกันเลย
และบอกใหนองแดงควรขอโทษนองดําที่ไปแยงของเลน และนองขาวควรขอโทษนองแดงที่ไปตีเขา ”
จากเหตุการณนี้แสดงใหเห็นวาเด็กเขาใจการวางตนเปนกลาง และการมีความยุติธรรม ซึ่งเปน
คุณลักษณะหนึ่งของการมีอุเบกขา
3.2 ผลการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย กอน ระหวาง
และหลังไดรับการเรียนการสอนแบบ RACA พบวา
3.2.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย กอน
ระหวางและหลังไดรับการเรียนการสอนแบบ RACA พบวาคะแนน พรหมวิหารสี่ดานเมตตา ดาน
กรุณา ดานมุทิตา และอุเบกขา ทุกดาน และพรหมวิหารสี่ โดยรวม กอน ระหวางและหลังไดรับ
การเรี ย นการสอนแบบ RACA มี ค า เฉลี่ ย แตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ p<.01
(F=258.61, 343.74, 266.91, 241.97, 488.99 และ Sig.=.00 ทุกคา) และการเรียนการสอนแบบ
RACA สงผลตอคะแนนพรหมวิหารสี่ดานเมตตา ดานกรุณา ดานมุทิตา และอุเบกขา ทุกดาน และ
พรหมวิหารสี่ โดยรวมอยูในระดับสูงมาก คิดเปนรอยละ 93, 95, 93, 93, และ 96 ตามลําดับ
(Partial η2 = .93, .95, .93, .93, และ .96)
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3.2.2 ผลการศึกษาพบวาคาเฉลี่ยคะแนนพรหมวิหารสี่ดานเมตตา ดานกรุณา
ดานมุทิตา และอุเบกขา และพรหมวิหารสี่ โดยรวม กอนและระหวางไดรับการเรียนการสอน
แบบ RACA มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขี้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<.01 (MD= .99, .97,
1.02, 1.00, และ .99 ตาม ลําดับ) และระหวางและหลังไดรับการเรียนการสอนแบบ RACA มีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ p<.01 (MD= .70, .79, .66, .71, และ .72
ตามลําดับ)
จากผลดังกลาวแสดงวาเด็กปฐมวัยหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบ RACA นั้น มีคะแนนและคาเฉลี่ยของคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยที่สูงขึ้นใน
ทุกดานและโดยรวม สามารถอภิปรายไดวา การสงเสริมพรหมวิหารสี่ในเด็กปฐมวัยสามารถทําได
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของโคลเบอรก ที่กลาววา เด็กอายุ 2-7 ปนั้นมีพัฒนาการทางจริยธรรม และ
สามารถปลูกฝงไดแตเปนขั้นของการหลบหลีกการถูกลงโทษ เปนระดับขั้นที่เด็กทําตามกฎเพื่อ
หลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ แลวจะเลือกกระทําในทางที่จะเกิดประโยชนแกตัวเองมากกวา เด็กเขาใจวา
ความดี หมายถึง สิ่งที่ทําแลวไมถูกลงโทษ หรือถูกตําหนิ โดยขั้นนี้เด็กจะเคารพกฎเกณฑเพื่อ
หลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ ถาพอแมและครูสั่งสอนวาสิ่งใดถูกตอง ควรทําสิ่งใดไมควรทํา เด็กจะ
เลียนแบบในสิ่งที่ดีที่พอแมปฏิบัติตนเปนแบบอยางถูกตองเหมาะสม (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ.
2545: 52-54; พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย. 2549: 169-170; พรรณี ช.เจนจิต. 2545: 163-166; ธีราพร
กุลนานันท. 2544: 19-20; สุรางค โควตระกูล. 2549: 69-71; Kohlberg. 1976: 34-35; Michener,
H. Andrew; & Delamater, John D. 1994: 70-73) และยังสอดคลองกับทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม
ของเพียเจทเปนทฤษฎีการเรียนรูที่อยูในกลุมปฏิสัมพันธเชนเดียวกับทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม
ของแบนดูรา วาดวยพฤติกรรมกระบวนการทางสมองและสิ่งแวดลอม มีความสัมพันธกับการเรียนรู
การสรางการเรียนรูใหเด็กตองเปดโอกาสใหเด็กลงมือปฏิบัติมีปฏิสัมพันธกับเพื่อน ไดสัมผัสและ
ตอบสนองกับประสบการณจริง (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2547: 36; อางอิงจาก Bell-Gellder. 1986:
70-71) โดยเพียเจทแบงลําดับขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมเปน 3 ขั้น ไดแก ขั้นกอนจริยธรรม ขั้น
เชื่อฟงคําสั่ง และขั้นยึดหลักแหงตน สําหรับเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการอยูในขั้นเชื่อฟงคําสั่ง โดยเด็ก
เชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งสอนของผูใหญ มีการคิดกอนปฏิบัติ ทําตามคําสั่ง ซึ่งในขณะแรกเริ่มจะ
ไมคํานึงถึงเหตุผลของคําสั่งนั้น สามารถรับสภาพแวดลอม และบทบาทของตนตอผูอื่น รูจักเกรง
กลัวผูใหญ เห็นวาคําสั่งหรือกฎเกณฑเปนสิ่งที่ตองปฏิบัติตาม และสอดคลองกับคําสัมภาษณของ
ผูเชี่ยวชาญที่วาเด็กปฐมวัยสามารถปฎิบัติตามหลักธรรมพรหมวิหารสี่ได ครบทุกดาน โดยการ
แสดงออกของเด็กแตละคนในแตละดานนั้นไมเทากัน และไมอาจเห็นไดเดนชัด โดยเฉพาะดาน
มุทิตา และอุเบกขา ซึ่งอาจจะมีอยูในตัวเด็กแตเด็กอาจจะไมไดแสดงออก และเนื่องจากรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบ RACA มีความเหมาะสมในการนําไปใชจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพรหมวิหารสี่ของ
เด็กปฐมวัย มีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางเปนขั้นตอนและมีความชัดเจน และในการจัด
ประสบการณตามรูปแบบRACA ครั้งนี้ไดกําหนดเนื้อหาการเรียนรูเพื่อพัฒนาพรหมวิหารสี่ ทั้งหมด
8 หนวยการเรียนรู แตละการเรียนรูใชเวลาในการจัดประสบการณ 5 วัน วันละ 45 นาที รวมเปน
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เวลา 8 สัปดาห 40 ครั้ง และในทุกสัปดาหจะสอนครบคุณธรรมพรหมวิหารสี่ทั้งสี่ดาน ซึ่งตรงกับ
แนวความคิดของทาน พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต) ไดกลาวไววา หลักการประพฤติปฏิบัติของ
พรหมวิหารสี่ นั้น จะตองปฏิบัติใหครบ 4 องคประกอบ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ใหมี
ดุลยภาพระหวางดานรูสึกกับ ดานรู คือ ดานความรูสึกนั้นมี 3 ตัวคือ เมตตา กรุณา และมุทิตา สวนดาน
รูมีอุเบกขา มาเปนตัวเชื่อมไปสูปญญา (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต). 2546ก: 51–52) และสอดคลอง
กับ หลักการจัดประสบการณ การพัฒนาคุณธรรมทางดานจิตพิสัยของเด็กปฐมวัย ซึ่งตองใชการ
พัฒนาโดยการใหลงมือปฏิบัติซ้ํา ๆ อยางตอเนื่องและใชระยะเวลา (วัฒนา ปุญญฤทธิ์. 2552:
online) และภาษาที่ใชในการเรียนการสอนนั้นไดปรับใหเปนภาษาที่เด็กสามารถเขาใจไดตาม
พัฒนาการกอนที่ครูปฐมวัยจะนํารูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองใช ผูวิจัยไดจัดอบรมครู และ
ใหความรู เกี่ยวกับ หลักธรรมคุณธรรมพรหมวิหารสี่ รูปแบบการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู สื่อ
และอุปกรณ เพื่อใหครูปฐมวัยไดเขาใจในรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริม
พรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย มากขึ้น โดยใหคํานึงถึงหลักของพัฒนาการเด็กปฐมวัย หลักการเรียนรู
และหลักธรรมคุณธรรมพรหมวิหารสี่
โดยในขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนประสบการณมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบความรู และทบทวน
ประสบการณเดิมของเด็กเกี่ยวกับพรหมวิหารสี่ โดยมีพื้นฐานมาจากหลักการสอนของพระพุทธเจาที่
พระองค จ ะทรงพิ จ ารณาถึ ง สติ ป ญ ญาของผู ที่ กํ า ลั ง รั บ ฟ ง ว า มี ส ติ ป ญ ญามากน อ ยเพี ย งใด และ
พระองค จ ะสอนธรรมะให ต รงกั บ สติ ป ญ ญาของผู ที่ จ ะรั บ ฟ ง และ ในขั้ น ตอนนี้ ผู วิ จั ย ได กํ า หนด
กิจกรรมสนทนาปญหา ถาม-ตอบ ดวยคําถามปลายเปด และสถานการณจําลอง เพื่อตรวจสอบ
ความรูและประสบการณเดิมของเด็ก โดยผูวิจัยไดใชคําถามปลายเปดเพื่อเปนการกระตุนใหเด็กมี
ความตองการเรียนรู ไดเปดโอกาสใหเด็กไดคิดไตรตรองและหาเหตุผลที่สมเหตุสมผลมาประกอบ
ตอบคําถาม นอกจากนี้การใชคําถามปลายเปดยังสามารถทําใหผูสอนสามารถทราบถึงประสบการณ
และความรูเดิมของเด็กเพื่อใหสามารถวางแผนและเชื่อมไปสูการจัดประสบการณและองคความรู
ใหมใหแกเด็กไดอยางเหมาะสม โดยครูจะใชเหตุการณจริง หรือขาวที่ดังในชวงเวลานั้นมาเปนการ
สนทนา และตั้งคําถามกระตุนความคิด เพื่อจะไดทราบความรูกอนที่จะเรียนในขั้นตอไป เชนครูถาม
วา “ เด็กนักเรียนคนไหนเคยบริจาคเงินและสิ่งของใหกับผูที่กําลังเดือดรอนบาง ” “ ตอนนี้คนไทยใน
ภาคใตกําลังเดือดรอนเรื่องอะไร ” และ”เด็กๆจะใหความชวยเหลือไดอยางไรบาง ” เปนตน จาก
คําถามดังกลาวทําใหทราบวาเด็กนักเรียนมีความรู และประสบการณตรงอยางไรบาง ซึ่งคําตอบของ
เด็ ก ยั ง สามารถเป น ประโยชน แ ละนํ า มาแบ ง ป น ให กั บ เพื่ อ นนั ก เรี ย นในห อ งที่ ไ ม มี ค วามรู ห รื อ
ประสบการณ ไ ด เด็ ก นั ก เรี ย นจะรู สึ ก ภาคภู มิ ใ จกั บ การได ต อบคํ า ถามเพื่ อ แสดงว า ตนเคยมี
ประสบการณตางๆ เหลานี้ และครูไดชื่นชมในสิ่งที่ตนตอบ ซึ่งถือวาเปนการกระตุนใหเด็กคนอื่น ๆ
อยากที่ จะตอบคําถามและมีประสบการณบ าง ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา
ของเพี ย เจท ที่ ก ล า วว า การจั ด การเรี ย นรู ใ นระดั บ ปฐมวั ย นั้ น ควรจะจั ด ประสบการณ ต ามระดั บ
พัฒนาการของเด็ก และมีการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ควรใหเด็กไดรับประสบการณ
ตรง โดยการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ กั บ สิ่ ง แวดล อ ม สื่ อ สภาพแวดล อ ม และบุ ค คลอื่ น ๆ เพื่ อ พั ฒ นา
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กระบวนการปรับตัวของอินทรียกับสิ่งแวดลอมภายนอกและการจัดระบบโครงสรางความคิด ซึ่งใน
กระบวนการนี้จะเปนไปอยางตอเนื่อง และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง (Adaptation) อยูตลอดเวลา
เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม และการมีปฏิสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงในเด็กปฐมวัย จะมี
กระบวนการเรียนรู 2 กระบวนการ (สิริมณี บรรจง. 2549 : 9-10) คือ 1) การดูดซึม (Assimilation)
เปนกระบวนการที่เด็กไดรับรูและดูดซึมภาพตางๆ จากสิ่งแวดลอมดวยประสบการณของตนเอง
ทั้งนี้ประสิทธิภาพในการดูดซึมยอมขึ้นอยูกับความสามารถของเด็กวาจะรับรูดวยประสาทสัมผัสไดมาก
นอยเพียงใด เชน เด็กมีความสามารถในการใชประสาทสัมผัสทางตา หู ทางกายไดสมบูรณหรือไม
เด็กที่มีประสบการณในการเลนนอย ก็จะเกิดการดูดซึมนอยไปดวย (เพ็ญจันทร เงียบประเสริฐ. 2542:
20; สิริมณี บรรจง. 2549: 9-10) และ 2) การปรับความเขาใจเดิมใหเขากับสิ่งแวดลอมใหม
(Accommodation) เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นควบคูไปกับการดูดซึม กอใหเกิดกระบวนการปรับตัว
โดยมีการปรุงแตง รวบรวม และจัดการความคิดและประสบการณใหสอดคลองกับความเปนจริงที่
อยู ร อบๆ ตั ว เขา เป น กระบวนการปรั บ ตั ว ของบุ ค คลหรื อ มนุ ษ ย ใ ห เ ข า กั บ สิ่ ง แวดล อ มตาม
ความสามารถและประสบการณที่เคยไดรับ
ขั้นที่ 2 ขั้นปรับพฤติกรรมมีวัตถุประสงคเพื่อกระตุนใหเด็กไดเห็นคุณคา และมี
เจตคติที่ดี และตองการที่จะปฏิบัติตาม จากกิจกรรมการเลานิทานและแสดงบทบาทสมมติ เพื่อให
เด็กไดเรียนรูความสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับผลของการกระทําตามหลักพรหมวิหารสี่ โดยขั้น
ปรับพฤติกรรมนี้ผูวิจัยไดนําเทคนิคการสอนของพระพุทธเจามาใชในการทํากิจกรรมคือ การเลา
นิทาน การยกอุทาหรณประกอบ การเปรียบเทียบดวยขออุปมา การสาธิตใหดู ดวยวิธีการสอนให
แจมแจง จูงใจ เราใจ และราเริง จากหลักการสอนของพระพุทธเจา และทฤษฎีพัฒนาการการเรียนรู
ทางสังคมของแบนดูรา (Bandura. 1977: 27) ที่เชื่อวา การเรียนรูเกิดจากการสังเกต และการ
เลียนแบบ การเรียนรูโดยการสังเกตเปนวิธีที่สําคัญตอการไดมาซึ่งขอมูล และทักษะตาง ๆ ของเด็ก
ปฐมวัย เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินเลือกการตอบสนองอยางใดอยางหนึ่ง และเด็กจะมีพฤติกรรม
หรือมีเหตุผลเชิงจริยธรรมในลักษณะใดยอมขึ้นอยูกับลักษณะของบุคคลที่เปนตัวแบบ และการ
เรีย นรู ค วรผานกิ จกรรมที่ เ หมาะสม โดยในขั้ น ตอนนี้ค รู จ ะเล านิท านคติธ รรม และใหเ ด็ ก แสดง
บทบาทสมมติตาม โดยเนื้อเรื่องจะแสดงเหตุผลเชิงจริยธรรมตามหลักพรหมวิหารสี่ ซึ่งมีตัวแบบที่
แสดงตัวอยางของการทําความดีอยางชัดเจนทําใหเด็กสามารถ และอยากเลียนแบบได ซึ่งสอดคลอง
กับทฤษฎี ของแบนดูราที่กลาววา การเรียนรูเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและสิ่งแวดลอม
ผูเรียนและสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอกันและกัน พฤติกรรมของคนเราสวนมากจะเปนการเรียนรูโดย
การสังเกต (Observational Learning) หรือการเลียนแบบจากตัวแบบ (Modeling) ซึ่งตัวแบบที่
มนุษยเลียนแบบมี 2 ประเภท คือ ตัวแบบที่เปนบุคคลจริง ๆ (Live Model) คือ ตัวแบบที่บุคคลไดมี
โอกาสสังเกตและปฏิสัมพันธโดยตรง และตัวแบบที่เปนสัญลักษณ (Symbolic Model) เปนตัวแบบที่
เสนอผานสื่อตาง ๆ เชน วิทยุ โทรทัศน การตูน หรือ หนังสือ นวนิยาย เปนตน (สุรางค โควตระกูล.
2549: 235-242; พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย. 2549: 145-148; Bandura. 1977: 22-27; สมโภชน
เอี่ยมสุ ภาษิต. 2543: 51) นอกจากนี้แบนดูรา ได เสนอ แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม
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จริยธรรม ตามแนวทางการเรียนรูทางสังคมไววา การเรียนรูของบุคคลเกิดจากความสัมพันธระหวาง
สิ่งตาง ๆ ซึ่งกลายเปนความเชื่อที่มีผลตอการควบคุมพฤติกรรม และเมื่อเกิดมีเหตุการณเกิดขึ้น
บุคคลก็จะมีความคาดหวังลวงหนาเกี่ยวกับการเกิดของผลจากการกระทํานั้น ทําใหตัดสินใจไดวา
ควรทําหรือไมควรทํา และวิธีการเรียนรู เกิดจากประสบการณ ซึ่งมีทั้งประสบการณตรงและ
ประสบการณทางออม โดยการสังเกต อาน ฟง การบอกเลา ที่เกิดกับบุคคลรอบขาง ทําใหบุคคลมี
การเรียนรูไดอยางกวางขวางจากทฤษฎีนี้ทําใหเชื่อวา การเรียนรูโดยการสังเกตเปนวิธีที่สําคัญตอ
การไดมาซึ่งขอมูล และทักษะตาง ๆ ของเด็ก เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินเลือกการตอบสนอง
อยางใดอยางหนึ่ง และเด็กจะมีพฤติกรรมหรือมีเหตุผลเชิงจริยธรรมในลักษณะใดยอมขึ้นอยูกับ
ลักษณะของบุคคลที่เปนตัวแบบที่ใกลชิดกับตัวเด็ก ซึ่งไดแก พอแม ญาติพี่นอง และครู เปนตน
ขั้นที่ 3 ขั้นรวมมือแกปญหา มีวัตถุประสงคเพื่อใหเด็กปฐมวัยมีการเรียนรูผานการ
ลงมือปฏิบัติเปนกลุม โดยมีการเรียนรูและแสดงความคิดเห็นรวมกัน มีปฏิสัมพันธกันในทางบวก มี
การชวยเหลือ และยอมรับกันและกัน เพื่อความสําเร็จของกลุมในการแกปญหาจากการเลนเกม
การศึกษา และสถานการณจําลอง โดยมีพื้นฐานการเรียนรูจากหลักการเรียนรูแบบปฎิบัติการ และ
หลักการเรียนรูแบบรวมมือ โดยเปนกระบวนการที่เนนใหผูเรียนเรียนรูจากการลงมือกระทํา โดย
ผานประสบการณจากการกระทําของผูเรียนรูทั้งความคิดและความรูสึก รวมถึงการไดทบทวนกอน
ลงมือกระทํา ทําใหเกิดการเรียนรูอยางเปนกระบวนการ และนํามาบูรณาการกับการเรียนรูแบบ
รวมมือ หรือกระบวนการกลุม ซึ่งทําใหเกิดการทํางานรวมกัน การแบงปน การแลกเปลี่ยนความคิด
การชว ยเหลื อกั น และกัน รว มกัน คิ ด และแกป ญ หา โดยสมาชิก แตล ะกลุ ม ประกอบดว ย ผู ที่ มี
ความสามารถทางการเรียนรูแตกตางกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชวยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่ง
กันและกัน มีความรับผิดชอบรวมกันทั้งในสวนตนและสวนรวม เพื่อใหตนเองและสมาชิกทุกคนใน
กลุ ม ประสบความสํ า เร็ จ ตามเป า หมายที่ กํ า หนดไว ในขั้ น ตอนนี้ ผู วิ จั ย ได กํ า หนดกิ จ กรรมการ
แกปญหารวมกันจากการเลนเกมการศึกษา และสถานการณจําลอง เพราะกิจกรรมเกมการศึกษา
และสถานการณจําลองสามารถสงเสริมพัฒนาการการเรียนรูของเด็ก ในการวิเคราะห คิดหาเหตุผล
การฝกสังเกต การตัดสินใจ รวมกันแกปญหา ซึ่งสามารถเลมรวมกั นได และเป นการแกปญหา
รวมกันเปนกระบวนการกลุมโดยมีจุดมุงหมายเดียวกัน ยกตัวอยางเชน การตอภาพจิ๊กซอร การจับคู
บัตรคํา ของภาพการทําความดีตางๆเปนตน โดยแตละกลุมจะไดภาพที่แตกตางกัน เด็กๆจะรวมมือ
กันชวยกันแกปญหา และวางแผนการนําเสนอผลงาน จากการสังเกตจะเห็นไดวาการทํางานรวมกัน
เปนกลุมหลังไดรับการเรียนการสอนตามรูปแบบ RACA สองสัปดาห เด็ก ๆ ใหความชวยเหลือกัน
มีน้ําใจและรูจักการแบงปนกัน มากขึ้น
ขั้นที่ 4 ขั้ น ประยุ ก ต ใ ช ค วามรู มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให เ ด็ ก ปฐมวั ย สามารถนํ า
ประสบการณ ก ารเรี ย นรู ที่ ได ไ ปประยุก ต ใ ช ไ ด เ ป น รายบุ ค คล และสามารถแสดงพฤติ ก รรมเชิ ง
จริ ยธรรมตามหลักพรหมวิหารสี่ ได อยางเหมาะสมกับวัย ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยได กํ าหนดกิ จกรรม
สรางสรรคในการประยุกตใชความรู เพราะเปนกิจกรรมที่ชวยสงเสริมประสบการณการเรียนรู ชวย
สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทั้งดานรางกาย อารมณ – จิตใจ สังคม และสติปญญา อีกทั้งยังชวย
สงเสริมใหเด็กเรียนรูจากประสบการณตรง โดยใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 เปดโอกาสใหเด็กไดสังเกต
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สัมผัส และจัดกระทํากับวัตถุตางๆ เสริมสรางความสามารถทางสติปญญาไดดี กระตุนสงเสริมการ
คนควา สํารวจ ตรวจสอบธรรมชาติตางๆ สรางเสริมประสบการณคิดวิเคราะห และสอบสวนทาง
วัสดุอุปกรณมีประสบการณดานรูสึกสัมผัสที่เนนถึงการใชประสาทสัมผัสที่เด็กพึงมีตอสิ่งแวดลอม
รอบตัว กิจกรรมสรางสรรคจึงเปนการแสดงออกของพื้นฐานทางศิลปะที่ถายทอดเชื่อมโยงเกิด
ความรูและเขาใจ เอื้อตอการพัฒนาเด็กปฐมวัยไดเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคลอยางเต็มที่
นอกจากนี้กิจกรรมสรางสรรคยังสามารถสะทอนความรูสึกนึกคิด ประสบการณ และบุคลิกภาพของ
เด็กจากชิ้นงานตางๆได โดยครูจะให เด็กไดวาดภาพระบายสีตามหนวยการเรียนรู ซึ่งสามารถ
สะทอนพัฒนาการทางความเขาใจถึงการแสดงคุณลักษณะพรหมวิหารสี่มากขึ้น เชนเด็กๆจะวาด
ภาพกําลังใหอาหารกับสุนัข ในหนวยการเรียนรูเรื่องสัตว ภาพจูงมือเพื่อน ในหนวยการเรียนรูเรื่อง
เพื่อนรัก ภาพใหของขวัญเพื่อน ภาพไปทําบุญกับครอบครัว ในหนวยการเรียนรูเรื่องวันขึ้นปใหม
ภาพชวยคนตาบอดไปยืนคอยรถเมล ภาพชวยคุณยายถือของหนัก ในหนวยการเรียนรูเรื่องวันเด็ก
ภาพรดน้ําตนไมและปลูกตนไม ในหนวยการเรียนรูเรื่องตนไม เปนตน และในขั้นตอนนี้เด็กจะได
นําเสนอผลงานและเลาเรื่องราวการทําความดีตามภาพที่นําเสนอ และเพื่อนๆไดปรบมือแสดงความ
ชื่นชม ซึ่งเปนคุณลักษณะของความมีมุทิตา ผลของการจัดกิจกรรมดังกลาวสอดคลองกับทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต อธิบายวา เมื่อมนุษยมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม มนุษย
สามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมและสามารถจัดระบบโครงสรางทางปญญา การจัดระบบ และ
การปรับตัวเปนกระบวนการเดียวกัน และเกิดกระบวนการทํางานภายในโครงสรางทางสติปญญา 2
กระบวน การ คือกระบวนการดูดซึมประสบการณ (Assimilation) และกระบวนการ ปรับโครงสราง
ทางสติ ป ญ ญา (Accommodation) ซึ่ ง ผลจากการปรั บ โครงสร า งทางสติ ป ญ ญา จะก อ ให เ กิ ด
พั ฒ นาการทางสติ ป ญ ญา องค ป ระกอบที่ เ สริ ม สร า งพั ฒ นาการทางสติ ป ญ ญา คื อ วุ ฒิ ภ าวะ
ประสบการณ การถายทอดความรูทางสังคม และกระบวนการพัฒนาความสมดุล ทฤษฎีพัฒนาการ
ทางสติปญญาของเพียเจทเหมาะสมที่จะนํามาเปนพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนคุณธรรมให
เด็กปฐมวัย เพราะจากทฤษฎีของเพียเจท กลาววา กระบวนการปรับโครงสรางภายในเกี่ยวกับ
ความคิดและสติปญญาวา เมื่อบุคคลรับสิ่งเราหรือความรูใหมเขาไปก็มีการปรับโครงสรางของระบบ
ความคิดใหม เพื่อใหตนเองสามารถปรั บตัวใหเหมาะสมกับสิ่งแวดลอม หรือสิ่งเราใหม ๆ หรื อ
ความรูใหมนั้น ดังนั้น ถาครูอบรมสั่งสอนหรือสั่งสมคุณธรรมจริยธรรมใหกับเด็ก เด็กยอมมีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางของระบบความคิดดานนี้เชนกัน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีประวัติศาสตรสังคม
ของไวกอตสกี เนนความสําคัญของวัฒนธรรมและสังคม และการเรียนรูที่มีตอพัฒนาการสติปญญา
ตั้งแตแรกเกิดมนุษยจะไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมที่เปน “วัฒนธรรม” วัฒนธรรมแตละวัฒนธรรม
จะชวยบงชี้ผลผลิตของพัฒนาการของเด็ก วาเด็กควรจะเรียนรูอะไรบาง ควรจะมีความสามารถทาง
ใดบาง สถาบันสังคมตางๆ มีบทบาทตอการเรียนรูและพัฒนาการทางสติปญญาของเด็ก พัฒนาการ
ทางสติปญญาของเด็กจะเพิ่มถึงขั้นสูงสุดไดก็ตอเมื่อรับการชวยเหลือจากผูใหญหรือผูที่อยูใกลชิด
กับเด็ก (เพ็ญจันทร เงียบประเสริฐ. 2542: 25)
จากเหตุผลดังกลาวเปนการยืนยัน และสนับสนุนวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด
ของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย มีความ
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เหมาะสมในการนําไปพัฒนาคุณธรรมพรหมวิหารสี่ในเด็กปฐมวัยได ดังนั้นการสงเสริมใหเด็กมี
พรหมวิหารสี่ สามารถสงเสริมได ตามแนวคิดและหลักการดังกลาว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
สมชาย พุมพิมล (2525: บทคัดยอ) ไดทําการทดลองสอนความเมตตากรุณาแกเด็กที่มีระดับ
พัฒนาการทางสติปญญาแตกตางกัน โดยวิธีกลุมสัมพันธ พบวา กลุมที่ไดรับการสอนโดยวิธีกลุม
สัมพันธ มีความรูความเขาใจและทัศนคติ เรื่องความเมตตา กรุณา เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ
.05 งานวิจัยของตองจิตต ทะสุวรรณ (2538: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลของการใชเทคนิค
แมแบบหุนมือกับการใชบทบาทสมมติที่มีตอความเมตตากรุณาของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปที่ 5
โรงเรียนการัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี พบวา นักเรียนมีความเมตตากรุณาเพิ่มขึ้น หลังจากไดรับการ
ใชเทคนิคแมแบบหุนมือและการใชบทบาทสมมติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 งานวิจัยของ มาลี
รัตน บุญอนันตบุตร (2548:บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูจริยธรรม
แบบ MCCP สําหรับเด็กปฐมวัย โดยมีจุดมุงหมายเฉพาะ 1)สรางและหาคุณภาพของรูปแบบ 2)
เปรียบเทียบผลการเรียนรูจริยธรรม โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่3 อายุระหวาง 5-6 ป
โรงเรียนมาเรียลัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยเปนกลุมทดลอง
36 คน และกลุมควบคุม 35 คน ผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับความซื่อสัตย ความ
เมตตากรุณาและความมีวนิ ัยในตนเองของนักเรียนในกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูง
กวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<.01 และงานวิจัยของธีริศรา บุญรุง (2549:
บทคัดยอ) ไดสรางคูมือพัฒนาความเมตตากรุณาของเด็กปฐมวัย พบวา ความเมตตากรุณาของเด็ก
ปฐมวัย ชั้นอนุบาลปที่ 1 กอนและหลังการใชคูมือพัฒนาความเมตตากรุณาของเด็กปฐมวัย แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ขอสังเกตที่ไดจากงานวิจัย
1. แบบประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย มีจุดมุงหมายเพื่อใชในการ
ประเมิ นคุ ณลักษณะพรหมวิ หารสี่ของเด็กปฐมวั ยประกอบดวยองคประกอบสี่องคประกอบและ
ตัวชี้วัดองคประกอบละสามรายการรวมทั้งหมดมี 12 รายการ ดังนี้ ดานเมตตา สามรายการคือ
ความรัก ความมีไมตรี และ ความมีน้ําใจ ดานกรุณา สามรายการคือ ความเห็นอกเห็นใจ การให
ความชวยเหลือ และการแบงปน ดานมุทิตา สามรายการคือการแสดงความชื่นชม การแสดงความ
ยินดี และการแสดงความสุข ดานอุเบกขา สามรายการคือการวางเฉย การวางตนเปนกลาง และ
ความไมลําเอียง โดยครูเปนผูประเมินการปฏิบัติหรือการแสดงออกคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของ
เด็กปฐมวัยสามารถทําการประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยได และขอความบงชี้
60 รายการ มีความเชื่อถือไดสูง
2. รูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
ประกอบ ดวยขั้นตอนการเรียนรู 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนประสบการณ (REVIEW : R)
ขั้นที่ 2 ขั้นปรับพฤติกรรม (ADJUST : A) ขั้นที่ 3 ขั้นรวมมือแกปญหา (COOPERATE : C) ขั้นที่ 4
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ขั้นประยุกตใชความรู (APPLY : A) เปนรูปแบบกิจกรรมที่มีความเหมาะสมเนื่องจากกิจกรรมที่ใชใน
แตละขั้นจะเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กไดมีการเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติเปนกลุม โดยมีการ
เรียนรูและแสดงความคิดเห็นรวมกัน มีปฏิสัมพันธกันในทางบวก มีการชวยเหลือ และยอมรับกัน
และกัน เพื่อความสําเร็จของกลุมในการแกปญหาจากการรวมกันทํากิจกรรม ซึ่งทําใหเด็กไดเรียนรู
ผลของการมีปฏิสัมพันธ และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเปนไปในทางที่พัฒนาขึ้นได จากการ
ยอมรับของเพื่อนในกลุม
3. กิจกรรมที่ใชในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับ
สงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
มีดังนี้คือ กิจกรรมสนทนาปญหา ถาม-ตอบ ดวยคําถาม
ปลายเปด สถานการณจําลอง กิจกรรมการเลานิทาน และเหตุการณปจจุบัน การแสดงบทบาท
สมมติ กิจกรรมเกมการศึกษา และกิจกรรมสรางสรรค เปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการการ
เรียนรูของเด็กในการสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
เพราะเด็กนักเรียนสามารถแสดง
คุณลักษณะของพรหมวิหารสี่ ประกอบดวยองคประกอบสี่องคประกอบและตัวชี้วัดองคประกอบละสาม
รายการรวมทั้งหมดมี 12 รายการ ดังนี้ ดานเมตตา สามรายการคือ ความรัก ความมีไมตรี และ
ความมีน้ําใจ ดานกรุณา สามรายการคือ ความเห็นอกเห็นใจ การใหความชวยเหลือ และการ
แบงปน ดานมุทิตา สามรายการคือการแสดงความชื่นชม การแสดงความยินดี และการแสดง
ความสุข ดานอุเบกขา สามรายการคือการวางเฉย การวางตนเปนกลาง และความไมลําเอียง ได
อยางชัดเจน

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1. การสงเสริมพรหมวิหารสี่ในเด็กปฐมวัย สามารถปลูกฝงไดครบทุกองคประกอบคือ
เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา
2. รูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
เปนขั้นตอนที่มีกระบวนการชัดเจน และครูสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม
พรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยได
3. การปลูกฝงพรหมวิหารสี่ใหกับเด็กปฐมวัยนั้น ครูควรเขาใจถึงหลักธรรมพรหมวิหารสี่
และสามารถประพฤติปฏิบัติไดตามหลักธรรมดังกลาว และควรประพฤติปฏิบัติใหเปนตัวอยางที่ดีกับ
เด็กนักเรียน
4. กิจกรรมการเรียนรูที่จัดตามแผนการจัดประสบการณ ตามแนวคิดของรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบRACA ไดรับการออกแบบเพื่อใชกับเด็กปฐมวัยที่มีอายุ 5 – 6 ขวบ ดังนั้นหากครู
ตองการนําไปใชจัดกิจกรรมใหกับเด็กปฐมวัยในระดับชั้นอื่น ครูตองปรับเปลี่ยนกิจกรรมรวมถึง
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กแตละชวงวัย
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA ไปพัฒนาหลักธรรม และจริยธรรม
ดานอื่นๆ ในเด็กปฐมวัย
2. ควรมีการนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของ
เด็ ก ปฐมวั ย ไปพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ งในช ว งระดั บ ชั้ น การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน คื อ ตั้ ง แต ใ นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 1 เปนตนไป
3. ควรมีการนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของ
เด็กปฐมวัย ไปดําเนินการวิจัยโรงเรียนที่เขาโครงการวิถีพุทธโดยเริ่มการจัดการเรียนการสอนดวย
รูปแบบนี้ตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงระดับชั้นสูงสุดของโรงเรียนนั้น
4. ควรมีการติดตามและประเมินผลการนําเอกสาร คูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอน
แบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยไปปฏิบัติ เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงและ
พัฒนาคูมือใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
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รายนามผูเชี่ยวชาญ
1. พระอาจารยคึกฤทธิ์ โสตถิผโล
2. พระครูธรรมธรไพรัช วรโท
3. พระอาจารยครรชิต
4. แมชีกัลยา
5. ศาสตราจารย ดร.อารี สัณหฉวี

เจาอาวาสวัดนาปาพง อําเภอลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี
เจาอาวาสวัดเพลง แขวงบางพรม เขตตลิง่ ชัน
กรุงเทพมหานคร
วัดญาณเวศกวัน อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อําเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม
ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย
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รายนามผูเชี่ยวชาญ
ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA
1. ผูชวยศาสตราจารยญาดาพนิต ธรรมเกสร

2. ดร.สุธาภา โชติประดิษฐ
3. อาจารยละไม สีหาอาจ
4. อาจารยชมพูนุท ศุภผลศิริ

5. อาจารยสนอง สุทธาอามาตย

ขาราชการบํานาญ
มหาวิทยาลัยจันทรเกษม
กรุงเทพมหานคร
อาจารยประจําภาควิชาการจัดการเรียนรู
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
ผูชวยผูอํานวยการฝายปฐมวัย
โรงเรียนคริสธรรมวิทยา
ผูชวยอํานวยการฝายวิชาการ
โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร
ครูปฐมวัย โรงเรียนพระรามเกา
กาญจนภิเษก
กรุงเทพมหานคร
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รายนามผูเชี่ยวชาญ
ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบแบบประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่
1. ผศ.นพดล กองศิลป

2. อาจารยมิ่ง เทพครเมือง

3. ดร.ดารารัตน อุทัยพยัคฆ

4. ดร.สยมพร ทองเนื้อดี
5. อาจารยสรัสนันท บํารุงพืช

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูค ณิตศาสตร
ฝายประถม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
กรุงเทพมหานคร
หัวหนางานวิจัย และบริการวิชาการฝายประถม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1
ผูอํานวยการโรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบอน
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลทอฟา
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
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รายนามครูปฐมวัย
ในการรวมสนทนากลุมยอย
1. นางสาวน้ําฝน ทวีเงิน
2. นางสาวศุภานัน สีทั่ง
3. นางน้ําทิพย มีสม
4. นางสาวศิรพิ ร เดชแฟง
5. นางสาวบุณฑริกา บุญสม
6. นางสุนิสา สกอต
7. นางสาวบงกชกร ศิริพงษ

โรงเรียนอนุบาลสุเฌอ อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนอนุบาลสุเฌอ อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนอนุบาลสุเฌอ อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนเมืองพัทยา 9 อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนเมืองพัทยา 9 อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนรักภาษา อําเภอบานฉาง
จังหวัดระยอง
โรงเรียนรักภาษา อําเภอบานฉาง
จังหวัดระยอง
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ภาคผนวก ข
- ตัวอยางแบบประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
- ตัวอยางตารางแสดงคาสถิติแสดงดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินคุณลักษณะ
พรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
- ตัวอยางตารางแสดงคะแนนความเหมาะสม และความสอดคลองของคูมือการใชรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
- ตัวอยางตารางแสดงคะแนนความเหมาะสม และความสอดคลองของแผนการจัด
ประสบการณการเรียนรูตามแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริม
พรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
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ตัวอยางแบบประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
โปรดประเมินตามความเปนจริง ผลการประเมินในครั้งนี้ไมมผี ลกระทบตอเด็ก ครู
และโรงเรียน เปนเพียงการวิจัยเพื่อสรางองคความรูเกี่ยวกับพรหมวิหารสี่เทานั้น
คําชี้แจง
1. แบบประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยเปนการประเมินการแสดงออก
ของเด็กปฐมวัยรายบุคคลทีม่ ีการแสดงออกถึงความคิด ความรูสึกหรือการกระทําทีป่ รากฏตามความ
เปนจริงเพื่อประโยชนในการนําไปใชในการศึกษาองคประกอบของพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
2. การประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยนั้นเปนการประเมินโดยภาพรวม
ตอ ความคิดความรูสึกของเด็กและการกระทําที่แสดงออกมา
3. ชวงเวลาทีป่ ระเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย คือ ชวงเวลาที่เด็กทํา
กิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน รวมทั้งการทํากิจวัตรประจําวันที่โรงเรียน
4.ในการประเมินใหผูประเมินเขียนชื่อ นามสกุล อายุ ชั้นเรียน โรงเรียนของเด็กผูถูก
ประเมิน พรอมที่ระบุวันเวลาที่ทําการประเมิน และลงชือ่ ผูทําการประเมินลงในแบบประเมิน
5. วิธีการประเมิน ใหผูทําการประเมินทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองคะแนนทายขอความ
บงชี้ที่เปนจริงของเด็กปฐมวัย ตามเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี้
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน
คะแนน

4
5

เมื่อเด็กไมแสดงออกเลย
เมื่อเด็กแสดงออกไดโดยใหผูอื่นบอกทุกครั้ง
เมื่อเด็กแสดงออกไดดวยตนเองเปนบางครั้งและบางครั้ง
ตองใหผูอื่นบอก
เมื่อเด็กแสดงออกไดดวยตนเองเปนสวนใหญ
เมื่อเด็กแสดงออกไดดวยตนเองทุกครั้ง

นิยามปฏิบัตกิ าร
พรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย หมายถึง คุณลักษณะของเด็กปฐมวัยที่แสดงออกตอผูอื่น
ตามหลักพรหมวิหารสี่ ประกอบดวย ความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา

239
แบบประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
ชื่อ (ด.ญ. / ด.ช.)..........................................................................................อายุ........ป........เดือน
ชั้น......................................โรงเรียน............................................................................................
วันที่ .......................................................................... เวลา..........................................................
ผูประเมินพฤติกรรม ..................................................................................................................

ขอความบงชี้คุณลักษณะ
1. เด็กแสดงความรักเพื่อนดวยการกอดหรือสัมผัสเพื่อน
2. .................................................................................
3. .................................................................................
4. .................................................................................
5. .................................................................................
6. เด็กแสดงความเปนมิตรกับครูดวยการพูดทักทายและยิ้มใหครู
7. .................................................................................
8. .................................................................................
9. .................................................................................
10. .................................................................................
11. เด็กแสดงความมีน้ําใจดวยการชวยกันเก็บของเลนเขาที่
12. .................................................................................
13. .................................................................................
14. .................................................................................
15. .................................................................................

ระดับการแสดงออกของ
เด็กปฐมวัย
1 2 3 4 5
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ขอความบงชี้คุณลักษณะ
16. เด็กแสดงความเห็นอกเห็นใจเพื่อนดวยการพูดปลอบใจเพื่อน
เมื่อเพื่อนเสียใจ หรือไดรับบาดเจ็บ
17. .................................................................................
18. .................................................................................
19. .................................................................................
20. .................................................................................
21. เด็กใหความชวยเหลือเพื่อนดวยการชวยดูแลเพื่อนที่เจ็บปวย
หรือไดรับบาดเจ็บ
22. .................................................................................
23. .................................................................................
24. .................................................................................
25. .................................................................................
26. เด็กแบงขนมใหเพื่อนทานเมื่อเพื่อนไมมีขนม
27. .................................................................................
28. .................................................................................
29. .................................................................................
30. .................................................................................

ระดับการแสดงออกของ
เด็กปฐมวัย
1 2 3 4 5
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ขอความบงชี้คุณลักษณะ
31. เด็กแสดงความชื่นชมเพื่อนดวยการพูดชมเมื่อเพื่อนทําดี
32. .................................................................................
33. .................................................................................
34. .................................................................................
35. .................................................................................
36. เด็กปรบมือแสดงความยินดีกับผูอื่นเมื่อผูอื่นไดรับรางวัลหรือ
คําชมเชยในกิจกรรมหนาเสาธง
37. .................................................................................
38. .................................................................................
39. .................................................................................
40. .................................................................................
41. เด็กแสดงความสุขดวยการยิ้มใหเพื่อนเมื่อเพื่อนไดรับคําชม
จากครู
42. .................................................................................
43. .................................................................................
44. .................................................................................
45. .................................................................................

ระดับการแสดงออกของ
เด็กปฐมวัย
1 2 3 4 5
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ขอความบงชี้คุณลักษณะ
46. เด็กไมพูดเยาะเยยเพือ่ นเมื่อเพื่อนทํางานไมเสร็จ
47. .................................................................................
48. .................................................................................
49. .................................................................................
50. .................................................................................
51. เด็กไมพูดเขาขางเพื่อนเมื่อเพื่อนทําผิด
52. .................................................................................
53. .................................................................................
54. .................................................................................
55. .................................................................................
56. เด็กแสดงความไมลําเอียงดวยการแบงขนมใหเพือ่ นทาน
ทุกคน
57. .................................................................................
58. .................................................................................
59. .................................................................................
60. .................................................................................

ระดับการแสดงออกของ
เด็กปฐมวัย
1 2 3 4 5
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ตัวอยางตารางแสดงคาสถิติแสดงดัชนีความสอดคลองของ
แบบประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
ขอ

รายการประเมิน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….

60

…………………………….
∑R

1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1

ผูเชียวชาญคนที่
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
1
1
1
0
-1
1
1
1
1
1
-1
0
0
1
1
1

1
39

1
58

-1
58

TOC = ∑R/KN
= 254/300
= 0.85

1
58

1
60

IOC
4
4
5
4
3
5
5
4
4
5
3
4
4
5
5
5
3
254
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ตัวอยาง คะแนนความเหมาะสมของ
คูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA
สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
ที่

1
2
3
4

5
6

รายการประเมิน

ความเปนมาและความสําคัญ
หลักการ แนวคิด และทฤษฎี
ความมุงหมาย
การอธิบายกระบวนการจัด
ประสบการณ
การเรียนรู
4.1 ขัน้ ทบทวนประสบการณ
4.2 ขัน้ ปรับพฤติกรรม
4.3 ขัน้ รวมมือแกปญหา
4.4 ขัน้ ประยุกตใชความรู
การอธิบายบทบาทของครู
การนําไปใช
6.1 ปฏิบัติตามไดงาย
6.2 สามารถนําไปใชในสภาพ
การเรียนปกติ
ทั่วไปได
6.3 ครูปฐมวัยทั่วไปสามารถ
นําไปใชไดตามคูมือ
6.4 เปนประโยชนตอการจัด
การเรียนการสอน

1
1
1
1
1

ผูเชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1

5
1
1
1
1

1.00
0.60
1.00
0.80

ระดับความ
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม

1
1
1
1
0

1
1
1
1
1

1
1
0
1
0

1
1
1
1
1

0
1
1
1
1

0.80
1.00
0.80
1.00
0.60

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม

1

1

1

1

1

1.00

เหมาะสม

1

1

1

1

1

1.00

เหมาะสม

1

1

1

1

0

0.80

เหมาะสม

TOC = ∑R/KN

= 0.88

IOC
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ตัวอยาง คะแนนความเหมาะสมและความสอดคลอง
ของแผนการจัดประสบการณการเรียนรูตามแบบการเรียนการสอนแบบ RACA
สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
ที่

รายการประเมิน

1

แผนการจัดกิจกรรมเหมาะสมกับ
เด็กปฐมวัย
ใชภาษาเขาใจงาย
กิจกรรมสอดคลองกับจุดประสงค
จุดประสงคชัดเจน
กิจกรรมดําเนินตามลําดับขั้นตอน
กิจกรรมเนนใหเด็กไดรับ
ประสบการณตาง ๆ
เด็กไดมีสวนรวมในกิจกรรมและ
เปนการสรางใหเด็กมีปฏิสัมพันธ
กัน
กิจกรรมชวยใหเด็กไดรับ การ
สงเสริมพรหมวิหารสี่
กิจกรรมมีการปฏิสัมพันธระหวาง
ครูและเด็ก
การวัดและประเมินผลสอดคลอง
กับกิจกรรมและวัตถุประสงค

2
3
4
5
6
7

8
9
10

1
1

ผูเชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
1
1
1

5
1

1.00

ระดับความ
เหมาะสม
เหมาะสม

1
1
1
1
1

1
1
0
0
1

0
1
1
1
1

1
1
1
0
1

1
1
1
1
1

0.80
1.00
0.80
0.60
1.00

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม

1

1

0

0

1

0.60

เหมาะสม

1

1

1

1

1

1.00

เหมาะสม

1

0

1

1

1

0.80

เหมาะสม

1

1

1

0

1

0.80

เหมาะสม

TOC = ∑R/KN
= 0.84

IOC
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ภาคผนวก ค
- ตัวอยางเอกสารคูมือประกอบการใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ RACA
และตัวอยางแผนจัดประสบการณ
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ตัวอยาง
คูมือ
ประกอบการใชรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบ RACA
สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
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คํานํา
การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็ก
ปฐมวัย ดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA เปนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่นํา
ทฤษฎี พั ฒ นาการทางสติ ป ญ ญาของเพี ย เจท ทฤษฎี พั ฒ นาการเรี ย นรู ข องแบนดู ร า ทฤษฎี
ประวัติศาสตรสังคมไวสกอตสกี หลักการสอนของพระพุทธเจา และหลักการเรียนรูแบบรวมมือ มา
เปนแนวคิดหลักในการพัฒนากระบวนการเรียนรู เพื่อสงเสริมพรหมวิหารสี่ใหเด็กปฐมวัย โดยบูรณา
การขั้นตอนการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
การสงเสริมพรหมวิหารสี่ในเด็กปฐมวัยนั้น ประกอบดวย 4 หลัก คือ เมตตา กรุณา มุทิตา
และอุเบกขา ซึ่งเปนหลักธรรมที่ควรปลูกฝงใหแกเด็กปฐมวัย และเพื่อใหครูผูสอนไดเขาใจรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย ผูวิจัยจึงไดทําเอกสาร
คูมือประกอบการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็ก
ปฐมวัยฉบับนี้ขึ้นมา เพื่อเปนแนวทางในการเรียนการสอนที่ถูกตอง
สุกัลยา สุเฌอ
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ความเปนมาและความสําคัญ
ปจจุบันสังคมมีความเจริญทางวัตถุกาว หนาพัฒนาไปอยางรุดหนารวดเร็วมาก ในขณะที่
ความเจริญทางจิตใจกลับเสื่อมถอย จึงเปนเรื่องปกติธรรมดาที่คนจะมีความเห็นแกตัวมากขึ้นขาด
ความเอื้อเฟอแบงปน ขาดความจริงใจตอกัน ขาดความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม มีแตความ
ระแวงแคลงใจซึ่งกันและกัน เพราะมุงประโยชนตนเพียงอยางเดียว หากปลอยไวเชนนี้สังคมจะอยู
รอด และสงบสุขอยางยั่งยืนไดยาก(ผเดิม ยี่สบุญ. 2549: 1) ขณะเดียวกันก็ตองเผชิญปญหาทั้ง
ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่นๆ นําไปสูการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกัน และกัน และมุงหา
ผลประโยชนเพื่อตนเองมากกวาที่จะคํานึงถึงผลประโยชนตอสวนรวม การขาดสมดุลทั้งทางจิตใจ
และทางวัตถุกอใหเกิดปญหาสังคมที่ขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบจนนํามาสูปญหาตางๆ
ตลอดจนปญหาคุณธรรมจริยธรรม ทําใหเกิดปญหาสําคัญประการหนึ่งก็คือ ความเสื่อมโทรมทาง
จิต ใจของคนในชาติ อันสืบ เนื่อง มาจากคนสวนหนึ่งได เ หินห างศาสนา มิไดนําหลั กธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติ เพื่อพัฒนาจิตใจใหเจริญและสูงขึ้น (พระศรีปริยัติโมลี. 2543: 38
- 47) และในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนคนที่มีคุณคาของสังคม ควรเริ่มพัฒนาตั้งแตในชวง
ที่เปนเด็กปฐมวัย การสงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเชนกันควรเริ่มบมเพาะ ปลูกฝงตั้งแตเด็กวัย
นี้ เพราะเด็กวัยนี้สามารถที่จะพัฒนาระดับคุณธรรมจริยธรรม รูคิด และเลียน แบบสิ่งที่ควรประพฤติ
ปฏิบัติในทางที่ดี (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 2549: 2) ดังที่ลอเรนส โคลเบรอก กลาววา เด็ก
ปฐมวัย ซึ่งมีอายุในชวง 2 ป - 7 ป เด็กจะอยูในขั้นหลบหลีกการถูกลงโทษ แตเด็กในวัยนี้เริ่มมีระดับ
คุณธรรมจริยธรรม ถาพอแม และครูสั่งสอนวาสิ่งใดถูกตองควรทําสิ่งใดไมถูกตองไมควรทํา เด็กจะ
เลียนแบบในสิ่งที่ดีที่พอแมปฏิบัติตนเปนตัวอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากนั้นตามหลักการเรียนรู
ตามทฤษฎี พั ฒ นาการทางเชาว ป ญ ญาโดยเพี ย เจต (Piaget) บรู เ นอร (Bruner) และออซุ เ บล
(Ausubel) นั้น ไดอธิบายเพิ่มเติมจากการพัฒนาพฤติกรรมวาการเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลง และ
พัฒนาโครงสรางการรูคิด (Cognitive Structure) และโครงสรางการรูคิดนี้ยอมซับซอนขึ้น ตาม
พัฒนาการของเด็ก ซึ่งถาผูใหญสั่งสอนหรือสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมใหเด็ก เด็กยอมมีการเปลี่ยน
โครงสรางการรูคิดดานนี้เชนกัน (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 2549: 1 - 2) และรวมถึงทฤษฎีการ
เรียนรูทางสังคมของบันดูราที่มีความเชื่อวาการเรียนรูของมนุษยสวน มากเปนการเรียนรูโดยการ
สังเกต หรือการเลียนแบบ (Bandura. 1963) เนื่องจากมนุษยมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมที่อยู
รอบๆ ตัวอยูเสมอ (สุรางค โควตระกูล. 2548: 235 - 236)
เมื่อพิจารณาถึงปญหาที่กลาวมาขางตน หลักธรรมทางพุทธศาสนาที่สําคัญ และชวย
แกปญหาทางสังคมไดคือ พรหมวิหารสี่ ซึ่งควรปลูกฝงใหมีตั้งแตปฐมวัย พระธรรมปฎกกลาววา
พรหมวิหารสี่ เปนธรรมที่เอื้อตอการพัฒนาความมีน้ําใจ ความชวยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดความมี
มนุษยสัมพันธดวย ทั้งนี้เนื่องจากถาทุกคน มีเมตตา กรุณา มุทิตา โดยมีอุเบกขากํากับอยูก็จะมี
น้ําใจชวยเหลือสงเสริมกันดวยความสัมพันธอันดี พรอมทั้งดํารงรักษาความเปนธรรมในสังคม และ
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ความเขมแข็งรับผิดชอบในตัวตนไวได รวมทั้งดํารงรักษาสังคมเล็กในบาน สังคมสากลของมวล
มนุษย ตลอดจนถึงการอภิบาลโลกดวย (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต). 2542: 34) พรหมวิหารสี่
หมายถึง คุณธรรมประจําใจของผูมีความดีที่ประเสริฐประกอบดวย 4ประการ คือ ความเมตตา
กรุณา มุทิตาและอุเบกขาที่แสดงออกทางความคิด หรือ ความรูสึกตลอดจนทั้งทางกาย และวาจาตอ
บิดามารดา ผูมีพระคุณ ญาติพี่นอง เพื่อนสนิท เพื่อนรวมชั้นเรียน เพื่อนรวมงาน บุคคล อื่นและสัตว
(มารศรี กลางประพันธ. 2546: 48) นอกจากนี้ทานพระธรรมปฎก ไดกลาววา คุณธรรมชุดพรหม
วิหารสี่ เปนทาทีของจิตใจตอเพื่อนมนุษยซึ่งแสดงออกตอผูอื่นเปนธรรมที่เกี่ยว กับศึกษาและบริหาร
โดยตรง ผูบริหารจะตองมีคุณธรรมชุดนี้ ครูอาจารยที่ปฏิบัติหนาที่ตอลูกศิษยก็ตองมีคุณธรรมชุดนี้
พอแมเลี้ยงดูลูกก็ตองใชคุณธรรมชุดนี้ (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต). 2540: 14) และทานพระ
ธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต) ไดกลาวไววา หลักการประพฤติปฏิบัติของพรหมวิหารสี่นั้น จะตองปฏิบัติ
ใหครบ 4 องคประกอบ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ใหมีดุลยภาพระหวางดานรูสึกกับ
ดานรู คือ ดานความรูสึกนั้นมี 3 ตัวคือ เมตตา กรุณา และมุทิตา สวนดานรูมีอุเบกขา มาเปน
ตัวเชื่อมไปสูปญญา (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต). 2546: 51 - 52)
จากการศึ ก ษาทบทวนผลงานวิ จั ย ของการวิ จั ย เชิ ง ทดลอง เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ธรรม และ
จริยธรรมดานพรหมวิหารสี่ ที่ครบทั้งดานเมตตา กรุณา มุทิตาและอุเบกขานั้น พบวายังมีจํานวน
นอยมาก กลาวคือ มีเพียง 2 เรื่องเทานั้น และไมพบงานวิจัยเรื่องใดที่เกี่ยวของกับ การศึกษาองค
ประกอบของพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยเลย ดังนั้น จึงควรมีการศึกษา คนควา และสรางรูปแบบ
ของการสงเสริมพรหมวิหารสี่ในเด็กปฐมวัย เมื่อผูวิจัยไดศึกษาทบทวนเอกสาร และงานวิจัยตาง ๆ
แลว ทําใหเชื่อวา การปลูกฝงพรหมวิหารสี่สามารถปลูกฝงได ตั้งแตระดับปฐมวัย และสามารถ
สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ดานพรหมวิหารสี่ใหมีระดับที่สูงขึ้นไปได
หลักการ แนวคิด และทฤษฎี ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับ
สงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของ
เด็กปฐมวัย ผูวิจัยพัฒนารูปแบบจากการวิเคราะห และสังเคราะห แนวคิด หลักการ และทฤษฎี
พื้นฐาน ดังนี้คือ หลักการสอนของพระพุทธเจา หลักการเรียนรูแบบรวมมือ หลักการเรียนรูแบบ
ปฏิบัติการ ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา ทฤษฎีประวัติศาสตรสังคมของไวกอตสกี และ
ทฤษฎี พั ฒ นาการทางสติ ป ญ ญาของเพี ย เจท ทํ า ให ไ ด รู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบ RACA
ประกอบดวย 4 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนประสบการณ (REVIEW : R) เปนขั้นตอนที่จัดใหเด็กปฐมวัยได
แสดงความคิดเห็น และตอบคําถามจากกิจกรรมสนทนาปญหา ถาม-ตอบ ดวยคําถามปลายเปด
และสถานการณจําลอง เพื่อทบทวนประสบการณเดิมและตรวจสอบความรูของเด็กเกี่ยวกับพรหม
วิหารสี่
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ขั้นทบทวนประสบการณมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบความรู และทบทวนประสบ
การณเ ดิ มของเด็ ก เกี่ ย วกั บพรหมวิ หารสี่ โดยมี พื้นฐานมาจากหลั กการสอนของพระพุ ท ธเจ า ที่
พระองค จ ะทรงพิ จ ารณาถึ ง สติ ป ญ ญาของผู ที่ กํ า ลั ง รั บ ฟ ง ว า มี ส ติ ป ญ ญามากน อ ยเพี ย งใด และ
พระองคจะสอนธรรมะใหตรงกับสติปญญาของผูที่จะรับฟง และทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา
ของเพียเจทที่กลา ววาการจัดการเรี ยนรูในระดับ ปฐมวั ยนั้นจะมี การจัดประสบการณ ต ามระดับ
พัฒนาการของเด็ก และมีการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ในการจัดประสบการณของครู
เนนใหเด็กไดรับประสบการณตรง โดยการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม สื่อ สภาพแวดลอม และ
บุคคลอื่นๆ เพื่อพัฒนากระบวนการปรับตัวของอินทรียกับสิ่งแวดลอมภายนอกและการจัดระบบ
โครงสรางความคิด ซึ่งในกระบวนการนี้จะเปนไปอยางตอเนื่อง และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
(Adaptation) อยูตลอดเวลา เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมตลอดเวลา เพื่อใหเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม การมีปฏิสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงในเด็กปฐมวัย ดวยกระบวนการเรียนรู 2
กระบวนการ (สิริมณี บรรจง. 2549: 9-10) คือ 1) การดูดซึม (Assimilation) เปนกระบวนการที่
เด็กไดรับรูและดูดซึมภาพตางๆ จากสิ่งแวดลอมดวยประสบการณของตนเอง ทั้งนี้ประสิทธิภาพใน
การดูดซึมยอมขึ้นอยูกับความสามารถของเด็กวาจะรับรูดวยประสาทสัมผัสไดมากนอยเพียงใด เชน
เด็ ก มี ค วามสามารถในการใช ป ระสาทสั ม ผั ส ทางตา หู ทางกายได ส มบู ร ณ ห รื อ ไม เด็ ก ที่ มี
ประสบการณในการเลนนอย ก็จะเกิดการดูดซึมนอยไปดวย (เพ็ญจันทร เงียบประเสริฐ. 2542: 20;
สิริมณี บรรจง. 2549: 9-10) และ 2)
การปรับความเขาใจเดิมใหเขากับสิ่งแวดลอมใหม
(Accommodation) เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นควบคูไปกับการดูดซึม กอใหเกิดกระบวนการปรับตัว
โดยมีการปรุงแตง รวบรวม และจัดการความคิดและประสบการณใหสอดคลองกับความเปนจริงที่
อยูรอบๆ ตัวเขา เปนกระบวนการปรับตัวของบุคคลหรือมนุษยใหเขากับสิ่งแวดลอมตามความ
สามารถและประสบการณที่เคยไดรับ เชน เมื่อเด็กชูนิ้วชี้ขึ้นมา เด็กจะสามารถบอกความหมายได
วาหมายถึงหนึ่ง หรือสามารถบอกไดวาเลข 1 มีลักษณะคลายกับเสาธง เปนตน (เพ็ญจันทร
เงียบประเสริฐ. 2542: 20; สิริมณี บรรจง. 2549: 9-10) ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดกําหนดกิจกรรม
สนทนาปญหา ถาม-ตอบ ดวยคําถามปลายเปด และสถานการณจําลอง เพื่อตรวจสอบความรูและ
ประสบการณเดิมของเด็ก โดยผูวิจัยไดใชคําถามปลายเปดเพื่อเปนการกระตุนใหเด็กมีความตองการ
เรียนรู ไดเปดโอกาสใหเด็กไดคิดไตรตรองและหาเหตุผลที่สมเหตุสมผลมาประกอบตอบคําถาม
นอกจากนี้การใชคําถามปลายเปดยังสามารถทําใหผูสอนสามารถทราบถึงประสบการณและความรู
เดิมของเด็กเพื่อใหสามารถวางแผนและเชื่อมไปสูการจัดประสบการณและองคความรูใหมใหแกเด็ก
ไดอยางเหมาะสม ดังนั้น รูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA จึงนําแนวคิด และกิจกรรมดังกลาว
มาเป น พื้ น ฐานในการกํ า หนด และจั ด กิ จ กรรม ในขั้ น ทบทวนประสบการณ ขั้ น ที่ 1 ซึ่ ง มี ค วาม
เหมาะสม และสอดคลองกับพัฒนาการการเรียนรูคุณธรรมและจริยธรรมในเด็กปฐมวัย
ขั้นที่ 2 ขั้นปรับพฤติกรรม (ADJUST : A) เปนขั้นตอนที่กระตุนใหเด็กปฐมวัยได
เห็นคุณคา และมีเจตคติที่ดี และตองการที่จะปฏิบัติตามจากกิจกรรมการเลานิทานและแสดงบทบาท
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สมมติ เพื่อใหเด็กไดเรียนรูความสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับผลของการกระทําตามหลักพรหม
วิหารสี่
ขั้นปรับพฤติกรรมมีวัตถุประสงคเพื่อกระตุนใหเด็กไดเห็นคุณคา และมีเจตคติที่ดี
และตองการที่จะปฏิบัติตาม จากกิจกรรมการเลานิทานและแสดงบทบาทสมมติ เพื่อใหเด็กไดเรียนรู
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับผลของการกระทําตามหลักพรหมวิหารสี่โดยมีพื้นฐานมาจาก
ทฤษฏีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา เปนการเรียนรูที่เกิดจากการสังเกต และการเลียนแบบ
เนื่องจากคนเรามีปฎิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวเราอยูเสมอ และ การเรียนรูดังกลาวทําให
เกิดพฤติกรรม 2 ประเภทคือ (พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย. 2549: 146-147; สุรางค โควตระกูล.
2549: 239) 1.การเรียนรูจากผลการตอบสนอง (learning by reponse consequences) เรียนรูจาก
ประสบการณตรงจากตัวแบบที่ตนไดรับ โดยจะเรียนรูพฤติกรรมใดที่ทําแลวไดรับผลทางบวก หรือ
ไดรับรางวัลหรือไดรับคําชมเชย และพฤติกรรมใดที่ทาํ แลวไดรับผลทางลบถูกลงโทษหรือถูกตําหนิ
และ 2.การเรียนรูโดยตัวแบบ (learning through modeling)แบนดูรา (Bandura. 1989: 1-60) ได
อธิบายกระบวนการที่สําคัญในการเรียนรูโดยตัวแบบมีดังนี้ คือ กระบวนการสนใจ กระบวนการ
จดจํา กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนกับตัวแบบ และกระบวนการจูงใจ นอกจากนี้แบนดูรา
(Bandura. 1977: 27) ไดเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทาง
การเรียนรูทางสังคมไววา การเรียนรูของบุคคลเกิดจากความสัมพันธระหวางสิ่งตาง ๆ ซึ่งกลายเปน
ความเชื่อที่มีผลตอการควบคุมพฤติกรรม และเมื่อเกิดมีเหตุการณเกิดขึ้นบุคคลก็จะมีความคาดหวัง
ลวงหนาเกี่ยวกับการเกิดของผลจากการกระทํานั้น ทําใหตัดสินใจไดวา ควรทําหรือไมควรทํา และ
วิธีการเรียนรู เกิดจากประสบการณ ซึ่งมีทั้งประสบการณตรงและประสบการณทางออม โดยการ
สังเกต อาน ฟง การบอกเลา ที่เกิดกับบุคคลรอบขาง ทําใหบุคคลมีการเรียนรูไดอยางกวางขวาง
จากทฤษฎีนี้ทําใหเชื่อวา การเรียนรูโดยการสังเกตเปนวิธีที่สําคัญตอการไดมาซึ่งขอมูล และทักษะ
ตาง ๆ ของเด็ก เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินเลือกการตอบสนองอยางใดอยางหนึ่ง และเด็กจะมี
พฤติกรรมหรือมีเหตุผลเชิงจริยธรรมในลักษณะใดยอมขึ้นอยูกับลักษณะของบุคคลที่เปนตัวแบบที่
ใกลชิดกับตัวเด็ก ซึ่งไดแก พอแม ญาติพี่นอง และครู เปนตน ดังนั้น การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมี
ลักษณะนิสัยทางคุณธรรมที่ดีจะตองอาศัยกระบวนการเรียนรูทางสังคม โดยการจัดสภาพแวดลอม
หรือจัดประสบการณที่ถูกตอง เหมาะสม เพื่อกระตุนใหเกิดความสนใจในพฤติกรรมของตัวแบบ
และขั้นปรับพฤติกรรมนี้ผูวิจัยไดนําเทคนิคการสอนของพระพุทธเจามาใชในการทํากิจกรรมคือ การ
เลานิทาน การยกอุทาหรณประกอบ การเปรียบเทียบดวยขออุปมา การสาธิตใหดู ดวยวิธีการสอน
ใหแจมแจง จูงใจ เราใจ และราเริง
จากหลักการสอนของพระพุทธเจา และทฤษฎีพัฒนาการการเรียนรูทางสังคมของ
แบนดูราทําใหเชื่อวา การเรียนรูโดยการสังเกตเปนวิธีที่สําคัญตอการไดมาซึ่งขอมูล และทักษะตาง
ๆ ของเด็กปฐมวัย เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินเลือกการตอบสนองอยางใดอยางหนึ่ง และเด็กจะมี
พฤติกรรมหรือมีเหตุผลเชิงจริยธรรมในลักษณะใดยอมขึ้นอยูกับลักษณะของบุคคลที่เปนตัวแบบ
และการเรียนรูควรผานกิจกรรมที่เหมาะสม เชน การเลานิทานคติธรรม และบทบาทสมมุติ จึงทําให
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เกิดการพัฒนาการทางคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กปฐมวัย ดังนั้น รูปแบบการเรียนการสอนแบบ
RACA จึงนําแนวคิด และกิจกรรมดังกลาวมาเปนพื้นฐานในการกําหนดใหเปนขั้นปรับพฤติกรรมใน
ขั้นที่ 2 ซึ่งมีความเหมาะสม และสอดคลองกับพัฒนาการการเรียนรูคุณธรรมและจริยธรรมในเด็ก
ปฐมวัย
ขั้นที่ 3 ขั้นรวมมือแกปญหา (COOPERATE : C) เปนขั้นตอนที่ใหเด็กปฐมวัยมี
การเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติเปนกลุม โดยมีการเรียนรูและแสดงความคิดเห็นรวมกัน มีปฏิสัมพันธ
กันในทางบวก มีการชวยเหลือ และยอมรับกันและกัน เพื่อความสําเร็จของกลุมในการแกปญหาจาก
การเลนเกมการศึกษา และสถานการณจําลอง
ขั้นรวมมือแกปญหา มีวัตถุประสงคเพื่อใหเด็กปฐมวัยมีการเรียนรูผานการลงมือ
ปฏิบัติเปนกลุม โดยมีการเรียนรูและแสดงความคิดเห็นรวมกัน มีปฏิสัมพันธกันในทางบวก มีการ
ช ว ยเหลื อ และยอมรั บ กั น และกั น เพื่ อ ความสํ า เร็ จ ของกลุ ม ในการแก ป ญ หาจากการเล น เกม
การศึกษา และสถานการณจําลอง โดยมีพื้นฐานการเรียนรูจากหลักการเรียนรูแบบปฎิบัติการ และ
หลักการเรียนรูแบบรวมมือ โดยเปนกระบวนการที่เนนใหผูเรียนเรียนรูจากการลงมือกระทํา โดย
ผานประสบการณจากการกระทําของผูเรียนรูทั้งความคิดและความรูสึก รวบถึงการไดทบทวนกอน
ลงมือกระทํา ทําใหเกิดการเรียนรูอยางเปนกระบวนการ และนํามาบูรณาการกับการเรียนรูแบบ
รวมมือ หรือกระบวนการกลุม ซึ่งทําใหเกิดการทํางานรวมกัน การแบงปน การแลกเปลี่ยนความคิด
การช ว ยเหลื อ กั น และกั น ร ว มกั นคิ ด และแกป ญ หา โดยสมาชิ ก แต ล ะกลุ มประกอบด ว ย ผู ที่ มี
ความสามารถทางการเรียนรูแตกตางกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชวยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่ง
กันและกัน มีความรับผิดชอบรวมกันทั้งในสวนตนและสวนรวม เพื่อใหตนเองและสมาชิกทุกคนใน
กลุมประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวโดยองคประกอบของการเรียนรูแบบรว มมือ
ประกอบดวย 5 องคประกอบคือ การพึ่งพาอาศัยกันในทางบวก การมีปฏิสัมพันธที่สงเสริมกัน
ระหวางสมาชิกภายในกลุม ความรับผิดชอบของสมาชิกแตละบุคคล การใชทักษะการปฏิสัมพันธ
ระหว า งบุ ค คลและทั ก ษะการทํ า งานกลุ ม ย อ ย และ กระบวน การทํ า งานของกลุ ม หากขาด
องคประกอบหนึ่งองคประกอบใดไปจะไมถือวาเปนการเรียนรูแบบรวมมือ การเรียนแบบรวมมือ
สงเสริมการคนพบ การเลือกใชยุทธวิธี การใหเหตุผลที่มีประสิทธิภาพ การสรางแนวคิดใหม การ
ถายโยงยุทธวิธีไปสูรายบุคคล การทํางานรวมมือกันนักเรียนจะเพิ่มความมั่นใจในความสามารถ
ของตนเอง เปนการสนับสนุนใหเกิดความพยายามในการเรียนรูมโนมติ กระบวนการและยุทธวิธี
นอกจากนี้นักเรียนที่ทํางานรวมกันในกลุมมีแนวโนมที่จะชอบและเห็นคุณคาของแตละคน และเห็น
ความสามารถในการแกปญหาของคนอื่น มีความสัมพันธกันทางบวกระหวางเพื่อน เกิดการเรียนรู
ในระดับสูง ตระหนักในคุณคาของตน เอง (Self - Esteem) เกิดการยอมรับความสามารถของตนเอง
ในการแกปญหา ครูผูสอนจึงมีบทบาทในการเตรียมการสอนและเลือกเทคนิคในการจัดกิจกรรมการ
เรีย นการสอนให เ หมาะสมและให ส อดคลอ งกั บ ลั ก ษณะของผูเ รีย น ทั้ งด า นเนื้ อ หาวิ ช าและการ
เสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคใหเกิดแกผูเรียนดวย โดยเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนรูใหมากที่สุด ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดกําหนดกิจกรรมการแกปญหารวมกันจากการ
เลนเกมการศึกษา และสถานการณจําลอง เพราะกิจกรรมเกมการศึกษา และสถานการณจําลอง
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สามารถสงเสริมพัฒนาการการเรียนรูของเด็ก ในการวิเคราะห คิดหาเหตุผล การฝกสังเกต การ
ตัดสินใจ รวมกันแกปญหา ซึ่งสามารถเลมรวมกันได และเปนการแกปญหารวมกันเปนกระบวนการ
กลุมโดยมีจุดมุงหมายเดียวกัน ดังนั้น รูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA จึงนําแนวคิด และการ
จัดกิจกรรมดังกลาวมาเปนพื้นฐานในการกําหนดใหเปนขั้นรวมมือแกปญหาในขั้นที่ 3 ซึ่งมีความ
เหมาะสม และสอดคลองกับพัฒนาการการเรียนรูคุณธรรมและจริยธรรมในเด็กปฐมวัย
ขั้นที่ 4 ขั้นประยุกตใชความรู (APPLY : A) เปนขั้นตอนที่เด็กปฐมวัยสามารถนํา
ประสบการณ ก ารเรี ย นรูที่ ไ ด ไ ปประยุ กต ใ ชไ ด เ ป น รายบุ ค คล และสามารถแสดงพฤติก รรมเชิ ง
จริยธรรมตามหลักพรหมวิหารสี่ไดอยางเหมาะสมกับวัย โดยผานกิจกรรมสรางสรรค
ขั้นประยุกตใชความรู มีวัตถุประสงคเพื่อใหเด็กปฐมวัยสามารถนําประสบการณ
การเรียนรูที่ไดไปประยุกตใชไดเปนรายบุคคล และสามารถแสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามหลัก
พรหมวิหารสี่ไดอยางเหมาะสมกับวัย โดยมีพื้นฐานจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต
อธิบายวา เมื่อมนุษยมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม มนุษยสามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมและ
สามารถจัดระบบโครงสรางทางปญญา การจัดระบบ และการปรับตัวเปนกระบวนการเดียวกัน และ
เกิดกระบวนการทํางานภายในโครงสรางทางสติปญญา 2 กระบวน การ คือ กระบวนการดูดซึม
ประสบการณ (Assimilation) และกระบวนการปรับโครงสรางทางสติปญญา (Accommodation)
ซึ่งผลจากการปรับโครงสรางทางสติปญญา จะกอใหเกิดพัฒนาการทางสติปญญา องคประกอบที่
เสริมสรางพัฒนาการทางสติปญญา คือ วุฒิภาวะ ประสบการณ การถายทอดความรูทางสังคม และ
กระบวนการพัฒนาความสมดุล เพียเจทแบงพัฒนา การทางสติปญญาเปน 4 ขั้น คือ 1) ขั้นประสาท
สัมผัสและการเคลื่อนไหว อายุแรกเกิดถึง 2 ป 2) ขั้นกอนการคิดเปนรูปธรรม อายุ 2-7 ป 3) ขั้น
การคิ ด เป น รู ป ธรรม อายุ 7-11 ป 4) ขั้ น ปฏิ บั ติ ก ารคิ ด เป น นามธรรม อายุ 11-15 ป ทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจทเหมาะสมที่จะนํามาเปนพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอน
คุณธรรมใหเด็กปฐมวัย เพราะจากทฤษฎีของเพียเจท กลาววา กระบวนการปรับโครงสรางภายใน
เกี่ยวกับความคิดและสติปญญาวา เมื่อบุคคลรับสิ่งเราหรือความรูใหมเขาไปก็มีการปรับโครงสราง
ของระบบความคิดใหม เพื่อใหตนเองสามารถปรับตัวใหเหมาะสมกับสิ่งแวดลอม หรือสิ่งเราใหม ๆ
หรือความรูใหมนั้น ดังนั้น ถาครูอบรมสั่งสอนหรือสั่งสมคุณธรรมจริยธรรมใหกับเด็ก เด็กยอมมีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางของระบบความคิดดานนี้เชนกัน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีประวัตศิ าสตรสังคม
ของไวกอตสกี เนนความสําคัญของวัฒนธรรมและสังคม และการเรียนรูที่มีตอพัฒนาการสติปญญา
ตั้งแตแรกเกิดมนุษยจะไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมที่เปน “วัฒนธรรม” วัฒนธรรมแตละวัฒนธรรม
จะชวยบงชี้ผลผลิตของพัฒนาการของเด็ก วาเด็กควรจะเรียนรูอะไรบาง ควรจะมีความสามารถทาง
ใดบาง สถาบันสังคมตางๆ มีบทบาทตอการเรียนรูและพัฒนาการทางสติปญญาของเด็ก พัฒนาการ
ทางสติปญญาของเด็กจะเพิ่มถึงขั้นสูงสุดไดก็ตอเมื่อรับการชวยเหลือจากผูใหญหรือผูที่อยูใกลชิดกับ
เด็ก (เพ็ญจันทร เงียบประเสริฐ. 2542: 25) ซึ่งกระบวนการที่เด็กไดรับการชวยเหลือจากเพื่อนที่
มีความสามารถมากกวาหรือจากผูใหญนี้ ไวกอตสกี เรียกวา “Scaffolding” ซึ่งเปนกระบวนการที่
สามารถสงเสริมการเรียนรูของเด็กไดเปนอยางดี เนื่องจากเด็กจะไดแสดง ออกถึงสิ่งที่คิด โดยการ
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สนทนาพูดคุยกับเพื่อนหรือการตอบคําถามของครู และในขณะที่เด็กคนหนึ่งพูด เพื่อนๆ ก็จะไดฝก
ทักษะการฟงไปพรอมๆ กันดวย (Smith. 2001: 17) ทฤษฎีประวัติ ศาสตรสังคมของไวกอตสกีเนน
ความสํา คัญ ของวั ฒ นธรรมและสั งคมว ามี อิท ธิ พลตอ พัฒ นาการสติ ปญ ญามาก ไวกอตสกี เ ห็ น
ความสําคัญของการสอนหรือการชวยเหลือใหเด็กพัฒนาสติ ปญญาอยางเต็มที่ตามศักยภาพของแต
ละคน เด็กบางคนสามารถเรียนรูสิ่งใหมดวยตนเองโดยไมตองใหผูใหญชวย บางคนไมสามารถจะ
เรียนรูสิ่งใหมไดดวยตนเองแตถาผูใหญใหความชวยเหลือเพียงเล็กนอยก็จะสามารถทําได เด็กบาง
คนจะไมสามารถเรียนรูไดแมวาจะไดรับความชวยเหลือ แมเด็กที่อยูในวัยเดียวกันก็อาจจะมีบริเวณ
ของความใกลเคียงพัฒนาสติปญญา (Zone of Proximal Development) ในระดับที่แตกตางกัน ไว
กอตสกีเชื่อวาการใหความชวย เหลือชี้แนะจากเพื่อน จากครู หรือจากคนในสังคมจะชวยเด็กที่อยูใน
บริเวณความใกลเคียงพัฒนาสติปญญาใหสามารถทํางานใหม ซึ่งเด็กไมสามารถทําไดดวยตนเองใน
ตอนแรกใหสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค กระบวนการทางสังคม การมีปฏิสัมพันธของเด็กและบุคคล
อื่นๆ การมีสวนรวมกันในการแลกเปลี่ยนพูดจากันอยางมีความหมายดวยบรรยากาศของความเปน
กัลยาณมิตร กิจกรรมทางความคิด การมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด บุคคลที่อยูในสิ่งแวด ลอม
ทางสังคมของเด็ก รวมทั้งภาษาและวัฒนธรรมเปนองคประกอบสําคัญยิ่งในกระบวน การพัฒนา
สติปญญาของเด็ก ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดกําหนดกิจกรรมสรางสรรคในการประยุกตใชความรู เพราะ
เปนกิจกรรมที่ชวยสงเสริมประสบการณการเรียนรู ชวยสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทั้งดานรางกาย
อารมณ – จิตใจ สังคม และสติปญญา อีกทั้งยังชวยสงเสริมใหเด็กเรียนรูจากประสบการณตรง โดย
ใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 เปดโอกาสใหเด็กไดสังเกต สัมผัส และจัดกระทํากับวัตถุตางๆ เสริมสราง
ความสามารถทางสติปญญาไดดี กระตุนสงเสริมการคนควา สํารวจ ตรวจสอบธรรมชาติตางๆ สราง
เสริมประสบการณคิดวิเคราะห และสอบสวนทางวัสดุอุปกรณมีประสบการณดานรูสึกสัมผัสที่เนนถึง
การใชประสาทสัมผัสที่เด็กพึงมีตอสิ่งแวดลอมรอบตัว กิจกรรมสรางสรรคจึงเปนการแสดงออกของ
พื้นฐานทางศิลปะที่ถายทอดเชื่อมโยงเกิดความรูและเขาใจ เอื้อตอการพัฒนาเด็กปฐมวัยไดเต็มตาม
ศักยภาพของแตละบุคคลอยางเต็มที่ นอกจากนี้กิจกรรมสรางสรรคยังสามารถสะทอนความรูสึกนึก
คิด ประสบการณ และบุคลิกภาพของเด็กจากชิ้นงานตางๆได ดังนั้น รูปแบบการเรียนการสอนแบบ
RACA จึงนําแนวคิดดังกลาวมาเปนพื้นฐานในการกําหนด ใหเปนขั้นประยุกตใชความรูในขั้นที่ 4 ซึ่ง
มีความเหมาะสม และสอดคลองกับพัฒนาการการเรียนรูคุณธรรมและจริยธรรมในเด็กปฐมวัย

ความมุงหมายของรูปแบบ RACA
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA เพื่อสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย มีความมุง
หมายเพื่อพัฒนาและสงเสริมใหเด็กมีคุณธรรมในดานพรหมวิหารสี่ มีอยู 4 ดาน ประกอบดวย ความ
เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา
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1. เมตตา หมายถึง การที่เด็กปฐมวัยแสดงความรัก ความมีไมตรี และความมีน้ําใจ
ตอผูอื่น โดยมุงหวังใหผูอื่นมีความสุข และมิไดมุงหวังผลประโยชนตอบแทนแกตนเอง
2. กรุณา หมายถึง การที่เด็กปฐมวัยแสดง ความเห็นอกเห็นใจ การใหความ
ชวยเหลือ และการแบงปนผูอื่น เพื่อใหพนจากความทุกขหรือความเดือดรอน
3. มุทิตา หมายถึง การที่เด็กปฐมวัยแสดงความชื่นชม ยินดี และมีความสุข กับผูอื่น
เมื่อผูอื่นประสบความสําเร็จหรือมีความสุข
4. อุเบกขา หมายถึง การที่เด็กปฐมวัยแสดงการวางเฉย ไมลําเอียง และวางตนเปน
กลางตามหลักความถูกตอง กับผูอื่น เมื่อผูอื่นไดรับความเดือดรอนหรือความทุกขจากผลของการ
กระทําของเขาเอง

กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรู
กระบวนการการจัดประสบการณการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นเปนรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
RACA เพื่อสงเสริมพรหมวิหารสี่ ของเด็กปฐมวัย ประกอบดวยขั้นตอนการเรียนรู 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนประสบการณ (REVIEW : R) เปนขั้นตอนที่จัดใหเด็กปฐมวัยได
แสดงความคิดเห็น และตอบคําถามจากกิจกรรมสนทนาปญหา ถาม-ตอบ ดวยคําถามหรือนิทาน
ปลายเปด และสถานการณจําลอง เพื่อทบทวนประสบการณเดิมและตรวจสอบความรูเดิมของเด็ก
เกี่ยวกับพรหมวิหารสี่
ขั้นที่ 2 ขั้นปรับพฤติกรรม (ADJUST : A) เปนขั้นตอนที่กระตุนใหเด็กปฐมวัยไดเห็น
คุณคา และมีเจตคติที่ดี และตองการที่จะปฏิบัติตามจากกิจกรรมการเลานิทานและแสดงบทบาท
สมมติ เพื่อใหเด็กไดเรียนรูความสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับผลของการกระทําตามหลักพรหม
วิหารสี่
ขั้นที่ 3 ขั้นรวมมือแกปญหา (COOPERATE : C) เปนขั้นตอนที่ใหเด็กปฐมวัยมีการ
เรียนรูผานการลงมือปฏิบัติเปนกลุม โดยมีการเรียนรูและแสดงความคิดเห็นรวมกัน มีปฏิสัมพันธกัน
ในทางบวก มีการชวยเหลือ และยอมรับกันและกัน เพื่อความสําเร็จของกลุมในการแกปญหาจาก
การรวมกันทํากิจกรรมเกมการศึกษา กิจกรรมสรางสรรค การรวมกันอภิปรายภาพ และเหตุการณ
และการแสดงบทบาทสมมติ
ขั้นที่ 4 ขั้นประยุกตใชความรู (APPLY : A) เปนขั้นตอนที่เด็กปฐมวัยสามารถนํา
ประสบการณ ก ารเรี ย นรู ที่ ไ ดไ ปประยุ กต ใ ช ไ ด เ ป น รายบุ ค คล และสามารถแสดงพฤติก รรมเชิ ง
จริยธรรมตามหลักพรหมวิหารสี่ไดอยางเหมาะสมกับวัย
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บทบาทครู
การนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA เพื่อสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยไปใช
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ครูควรมีบทบาทดังนี้
1. คิดหาแผนการจัดประสบการณตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA
เพื่อสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย ใหเขาใจอยางถองแท เพื่อใหสามารถจัดกิจกรรมไดอยาง
ถูกตอง ตรงตามเปาหมายที่กําหนดได
2. จัดเตรียมสื่อและอุปกรณอยางเพียงพอสําหรับการจัดกิจกรรมและสอดคลองกับเนื้อหา
และจุดประสงคการเรียนรูของแตละหนวยการเรียนรู โดยใหเด็กไดมีโอกาสใชประสาทสัมผัสทั้งหา
ในการเรียนรู ดวยการลงมือกระทําผานประสบการณตา ง ๆ ที่ครูไดจัดเตรียมไว
3. ครูผูสอนควรมีบุคลิกภาพ กิริยา ทาทางออนโยน ยิ้มแยม ราเริงและวาจาที่ใชอยาง
เหมาะสม มีความกระตือรือรน และมีจริยธรรมทางดานเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา เพื่อเปน
ตัวอยางที่ดใี หกับเด็ก
4. สังเกตดูการกระทําตาง ๆ ของเด็กปฐมวัย เชน การมีปฏิสัมพันธในกลุม การแสดงความ
คิดเห็น ความคิดสรางสรรค การยอมรับกันและกัน การแกปญหาเฉพาะหนา เปนตน เพื่อครูผูสอน
สามารถพัฒนาและสงเสริมใหเด็กมีคุณธรรมทางดานพรหมวิหารสี่ไดอยางเหมาะสม ตามศักยภาพ
ของเด็กแตละคน
5. ครูผูสอนตองคอยกระตุน ดวยการใชคาํ ถาม ใหเด็กไดมีการคิดวิเคราะห ดวยคําถามวา
ทําไม เพราะเหตุใด อยางไร อะไร เปนตน
6. ใหแรงเสริมอยางเหมาะสม ดวยการใหคําชม หรือรางวัล อยางเหมาะสม
7. ดําเนินการสอนตามขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบ RACA ทั้ง 4 ขั้นตอน
ตามลําดับ คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนประสบการณ (Review)
ขั้นที่ 2 ขั้นปรับพฤติกรรม (Adjust)
ขั้นที่ 3 ขั้นรวมมือแกปญหา (Cooperate)
ขั้นที่ 4 ขั้นประยุกตใชความรู (Apply)
8. ประเมินผลการเรียนรูทางดานเนื้อหา และพฤติกรรมที่แสดงออกตามคุณลักษณะพรหม
วิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
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การนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็ก
ปฐมวัย ไปใช
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
ใหกับเด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ป เนื้อหาที่นํามาใชมีทั้งหมด 8 เรื่อง แตละเรื่องดําเนินการ สัปดาหละ 1
เรื่อง โดยจัดกิจกรรมในชวงกิจกรรมเสริมประสบการณ เปนเวลา 45 นาที สัปดาหละ 5 วัน คือวัน
จันทร ถึงวันศุกร โดยมีลําดับขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นทบทวนประสบการณ (Review) (10 นาที)
2. ขั้นปรับพฤติกรรม (Adjust)
(15 นาที)
3. ขั้นรวมมือแกปญหา (Cooperate) (10 นาที)
4. ขั้นประยุกตใชความรู (Apply)
(10 นาที)
ตารางการจัดกิจกรรมดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA
สัปดาหที่
วัน
หนวยการเรียนรู
หลักธรรม
ระยะเวลา
จันทร
เมตตา
อังคาร
กรุณา
1
พุธ
เพื่อนของฉัน
มุทิตา
วันละ 45 นาที
พฤหัสบดี
อุเบกขา
ศุกร
พรหมวิหารสี่
จันทร
เมตตา
อังคาร
กรุณา
2
พุธ
ขาว
มุทิตา
วันละ 45 นาที
พฤหัสบดี
อุเบกขา
ศุกร
พรหมวิหารสี่
จันทร
เมตตา
อังคาร
กรุณา
3
พุธ
สัตว
มุทิตา
วันละ 45 นาที
พฤหัสบดี
อุเบกขา
ศุกร
พรหมวิหารสี่
จันทร
เมตตา
อังคาร
กรุณา
4
พุธ
ผักและผลไม
มุทิตา
วันละ 45 นาที
พฤหัสบดี
อุเบกขา
ศุกร
พรหมวิหารสี่
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สัปดาหที่

5

6

7

8

วัน
จันทร
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร
จันทร
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร
จันทร
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร
จันทร
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร

หนวยการเรียนรู

ตนไม

วันขึ้นปใหม

ครอบครัว

วันเด็ก

หลักธรรม
เมตตา
กรุณา
มุทิตา
อุเบกขา
พรหมวิหารสี่
เมตตา
กรุณา
มุทิตา
อุเบกขา
พรหมวิหารสี่
เมตตา
กรุณา
มุทิตา
อุเบกขา
พรหมวิหารสี่
เมตตา
กรุณา
มุทิตา
อุเบกขา
พรหมวิหารสี่

ระยะเวลา

วันละ 45 นาที

วันละ 45 นาที

วันละ 45 นาที

วันละ 45 นาที

การวัดผลและประเมินผล
1. สังเกตการสนทนาและตอบคําถาม
2. สังเกตจากการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
3. สังเกตคุณลักษณะพรหมวิหารสี่แตละดาน ดวยแบบประเมินคุณลักษณะพรหมวิหารสี่
ของเด็กปฐมวัย
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ตัวอยางแผนการจัดประสบการณ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
เรื่อง เพื่อนรัก ( เมตตา )
จุดประสงคการเรียนรู
1. เพื่อสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยดานเมตตา
2. เพื่อใหเด็กปฐมวัยสามารถแสดงความรัก ความมีไมตรีและความมีน้ําใจตอผูอื่นได
เหมาะสมตามวัย
สาระสําคัญ
เมตตาเปนคุณธรรมดานหนึ่งในพรหมวิหารสี่ การแสดงความรัก ความมีไมตรี และมีน้ําใจ
ตอผูอื่นเปนคุณลักษณะหนึ่งที่แสดงใหเห็นวามีความเมตตา ดังนั้นการแสดงความรัก ความมีไมตรี
และความมีน้ําใจเปนสิ่งที่ดีที่ควรปฏิบัติ เพราะจะทําใหสังคมนาอยูและมีความสุข และเด็กปฐมวัย
ควรไดรับการปลูกฝงคุณธรรมทางดานเมตตา
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ RACA (45 นาที)
ขั้นการเรียนการสอน
แบบ RACA
1. ขั้นทบทวน
ประสบการณ
(Review)
(10 นาที)

กิจกรรม

หมายเหตุ

1. เด็กและครูรวมกันทอง
คํากลอน “เพื่อนรัก”
พรอมทั้งสนทนา
เนื้อหาในคํากลอน
2. เด็กและครูรวมกัน
สนทนาเกี่ยวกับขอ
คําถาม เชน
- เด็กๆ จะแสดง
ความรักตอผูอื่นได
อยางไร ?
- เมื่อเด็กๆ พบครู
และเพื่อนในตอนเชา
เด็กๆ ตองทํา
อยางไร ?

ครูสังเกต ประเมิน
และตรวจสอบความรูและ
ประสบการณเดิมของ
เด็กวาเคยมี
ประสบการณคุณธรรม
ดานเมตตาอยางไรบาง

ขอเสนอแนะ
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ขั้นการเรียนการสอน
แบบ RACA
2. ขั้นปรับพฤติกรรม
(Adjust)
(15 นาที)

3. ขั้นรวมมือแกปญหา
(Cooperate)
(10 นาที)

กิจกรรม

หมายเหตุ

3. ครูเลานิทานเรื่อง
“เด็กชายแบงคไมมี
เพื่อน” และถาม
คําถาม ดังนี้
- เด็กๆ คิดวาเพราะ
อะไรเด็กชายแบงคถึง
ไมมีเพื่อน ?
- เด็กๆ อยากเปน
แบบเด็กชายแบงค
หรือไมเพราะอะไร ?
4. ครูจัดสถานการณโดย
ใหเด็กแสดงดังนี้
4.1 ขออาสาสมัคร
เด็ก 4 คน
4.2 ครูใหเด็ก 1 คน
แสดงเปนครู และ
อีก 3 คน แสดง
เปนเด็กนักเรียน
4.3 เด็กๆ แสดง
บทบาทเกี่ยวกับ
สถานการณเมื่อ
มาถึงโรงเรียน
เด็กๆ ตองสวัสดี
คุณครูและ
ทักทายเพื่อนๆ
โดยที่เด็ก 2 คน
สวัสดีและทักทาย
ครูกับเพื่อนๆ อีก
คนหนึ่ง ไมสวัสดี
และไมทกั ทาย
ใคร จากนั้น
นักเรียน 2 คน
เลนดวยกันและ
ชวยกันเก็บของ
เลน สวนนักเรียน

ครูกระตุนใหเด็กไดเห็น
คุณคาและมีเจตคติที่ดี
และตองการที่จะปฏิบัติ
ตามจากกิจกรรมการเลา
และแสดงนิทาน

เด็กไดเรียนรูผานการลง
มือปฏิบัติกันเปนกลุม ได
รวมกันแสดงความ
คิดเห็น
มีปฏิสัมพันธกันทางบวก
มีการชวยเหลือกันเพื่อ
ความสําเร็จของกลุมจาก
การแกปญหารวมกัน

ขอเสนอแนะ
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ขั้นการเรียนการสอน
แบบ RACA

4. ขั้นประยุกตใชความรู
(Apply)
(10 นาที)

กิจกรรม

หมายเหตุ

อีกหนึ่งไมมีเพื่อน
เลน
4.4 ครูถามเด็กที่เปน
อาสาสมัคร ที่ไม
สวัสดีคุณครู และ
ไมไดเลนกับ
เพื่อน วารูสึก
อยางไร
4.5 ครูกับเด็กรวมกัน
สนทนาถึง
สถานการณ
สมมติดังกลาว
5. ครูใหเด็ก ๆ วาดภาพ
และระบายสี ในหัวขอ
เรื่อง “เพื่อนรัก”
6. ครูขออาสาสมัคร
ออกมานําเสนอ
ผลงานของตนเอง
จํานวน 5 คน

เด็กสามารถนํา
ประสบการณเรียนรูที่ได
ไปประยุกตใชแกปญหา
และรูวิธีปฏิบัติตนกับ
สถานการณตางๆ ได
อยางถูกตองและ
เหมาะสมกับวัย

ประเมินผล
1. สังเกตการสนทนาของเด็กและการตอบคําถาม
2. สังเกตการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
3. สังเกตคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ดานเมตตา
สื่อการสอน
1. คําคลองจอง “เพื่อนรัก”
“เพื่อนเอยเพื่อนรัก สงยิ้มใหกัน ทักทายทุกวัน ชวยเหลือจุนเจือ”

ขอเสนอแนะ
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2. นิทานเรื่อง “เด็กชายแบงค ไมมีเพื่อน”
เชาวันหนึ่ง ที่โรงเรียน เมื่อเด็กๆ ทุกคนมาถึงโรงเรียน เด็ก ๆจะยกมือสวัสดีคุณครู
และพูดทักทายคุณครูวา “สวัสดีครับ / สวัสดีคะ” และยิ้มทักทายเพื่อนๆ อยางสดใส และเวลากลับ
บานเด็กๆ ทุกคนก็จะมาสวัสดีคุณครูและกลาวคําลากับเพื่อนๆ ทุกๆ วัน ยกเวนเด็กชายแบงค เมื่อ
มาถึงโรงเรียนจะยอมไมสวัสดีคุณครู และไมทักทายเพื่อนๆ เด็กชายมัธเห็นวา เด็กชายแบงคควร
สวัสดีคุณครูเมื่อมาโรงเรียน เด็กชายมัธจึงบอกเด็กชายแบงควา “แบงค ทําไมเธอไมสวัสดีคุณครู
เวลามาถึงโรงเรียนละ เพื่อนๆ ทุกคนเคาก็สวัสดีคุณครู แลวก็ทักทายกัน” แตเด็กชายแบงคก็ไม
สนใจ
ตอนกลางวันหลังจากที่เด็กๆ ทานเขาเสร็จ เด็กๆ เดินจูงมือดวยกัน ไปเลนของเลน
แตเด็กชายแบงคไมยอมเลนกับใครและไมชวยเพื่อนเก็บของเลน เพื่อนๆ จึงไมมีใครคุยและเลนกับ
เด็กชายแบงค เด็กชายมัธ อยากใหเด็กชายแบงคมีเพื่อนเลนดวยกัน เด็กชายมัธจึงเขาไปบอก
เด็กชายแบงควา ที่เพื่อนๆ ไมเลนกับแบงคเพราะวาแบงคไมยอมทักทาย ไมคุยกับใคร เวลาเลนก็
ไมชวยเพื่อนๆ เก็บของเลน เลยไมมีใครอยากเลนดวยไง ถาแบงคอยากมีเพื่อนแบงคก็ตองพูดคุย
แลวก็ทักทายเพื่อนๆ ชวยกันเก็บของเลน เพื่อนๆ ก็จะอยากเลนกับแบงคเหมือนกัน แลวเวลามา
โรงเรียน หรือ กอนกลับบาน ก็อยาลืมสวัสดีคุณครูดวยนะ”
หลังจากนั้น เด็กชายแบงคก็สวัสดีคุณครูเมื่อมาถึงโรงเรียนและทักทายเพื่อนๆ ชวย
เพื่อนเก็บของเลนหลังจากที่เลนกันเสร็จแลว เด็กๆ ทุกคนก็อยากเลนกับเด็กชายแบงค และทุกคน
ก็เปนเพื่อนที่รักกัน
3. อุปกรณวาดภาพระบายสี

265

แผนการจัดประสบการณ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
เรื่อง เพื่อนชวยเพื่อน (กรุณา)
จุดประสงคการเรียนรู
1. เพื่อสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยดานกรุณา
2. เพื่อใหเด็กปฐมวัยสามารถแสดงความเห็นอกเห็นใจ การแบงปน และการชวยเหลือ
ผูอื่นไดเหมาะสมตามวัย
สาระสําคัญ
กรุ ณ าเป นคุ ณ ธรรมด า นหนึ่ ง ในพรหมวิ ห ารสี่ และการแสดงความเห็ น อกเห็ น ใจ การ
แบงปน และการชวยเหลือผูอื่นเมื่อผูอื่นเดือดรอน เปนคุณลักษณะหนึ่งที่แสดงใหเห็นวามีความ
กรุณา ดังนั้นการแสดงความเห็นอกเห็นใจ การแบงปน และการชวยเหลือผูอื่นเมื่อผูอื่นเดือดรอน
เปนสิ่งที่ดีที่ควรปฏิบัติ เพราะจะทําใหสังคมนาอยูและมีความสุข และเด็กปฐมวัยควรไดรับการ
ปลูกฝงคุณธรรมทางดานกรุณา
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ RACA (45 นาที)
ขั้นการเรียนการสอน
แบบ RACA
1. ขั้นทบทวน
ประสบการณ
(Review)
(10 นาที)

กิจกรรม

หมายเหตุ

1. เด็กและครูรวมกันทอง
คํากลอน “ชวยเหลือ
กัน” พรอมทั้งสนทนา
เนื้อหาในคํากลอน
2. เด็กและครูรวมกัน
สนทนาเกี่ยวกับขอ
คําถาม เชน
- เมื่อเด็กๆ เห็นเพื่อน
หกลม เด็กๆ จะทํา
อยางไร ?
- เมื่อเด็กๆ เห็น
คุณครูถือของหนัก
เด็กๆ จะทําอยางไร ?
- ใครเคยชวยเหลือ
ผูอื่นบาง เด็กๆ ทํา
อยางไร ?

ครูสังเกต ประเมิน
และตรวจสอบความรูและ
ประสบการณเดิมของ
เด็กวาเคยมี
ประสบการณคุณธรรม
ดานกรุณาอยางไรบาง

ขอเสนอแนะ
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ขั้นการเรียนการสอน
แบบ RACA
2. ขั้นปรับพฤติกรรม
(Adjust)
(15 นาที)

3. ขั้นรวมมือแกปญหา
(Cooperate)
(10 นาที)

กิจกรรม

หมายเหตุ

3. ครูเลานิทานเรื่อง
“หนูดี ที่รักของเพื่อน”
และถามคําถาม ดังนี้
- เมื่อเพื่อนถูกแกลง
หนูดีทําอยางไร ?
- เด็กๆ อยากเปน
เพื่อนแบบหนูดี หรือ
แบบกระปอง เพราะ
อะไร ?
4. ครูแบงเด็กออกเปน 5
กลุมๆ ละ 5 คน โดย
ใหเด็กชวยกันตอภาพ
จิ๊กซอว กลุมละ 1
ภาพใหสมบูรณ และ
รวมกันสนทนา
ภายในกลุมถึงภาพที่
ชวยกันตอ
- ภาพเพื่อนถือของ
หนัก
- ภาพเพื่อนที่หกลม
- ภาพเพื่อนกําลังเก็บ
ของเลนที่กระจัด
กระจาย
- ภาพเพื่อนทําความ
สะอาดหองเรียน
- ภาพเพื่อนที่ไม
สบาย
5. เด็กแตละกลุมสง
ตัวแทนกลุมละ 1 คน
มานําเสนอผลงาน
และบอกถึงวิธีการ
ชวยเหลือผูอื่น เมื่อ
พบกับเหตุการณใน
ภาพที่รวมกันตอ

ครูกระตุนใหเด็กไดเห็น
คุณคาและมีเจตคติที่ดี
และตองการที่จะปฏิบัติ
ตามจากกิจกรรมการเลา
และแสดงนิทาน

เด็กไดเรียนรูผานการลง
มือปฏิบัติกันเปนกลุม ได
รวมกันแสดงความ
คิดเห็น
มีปฏิสัมพันธกันทางบวก
มีการชวยเหลือกันเพื่อ
ความสําเร็จของกลุมจาก
การแกปญหารวมกัน

ขอเสนอแนะ
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ขั้นการเรียนการสอน
แบบ RACA

กิจกรรม

หมายเหตุ

4. ขั้นประยุกตใชความรู
(Apply)
(10 นาที)

6.ครูใหเด็ก ๆ วาดภาพ
และระบายสีในหัวขอ
เรื่อง “ ชวยเพื่อนรัก ”
7. ครูขออาสาสมัคร
ออกมานําเสนอ
ผลงานของตนเอง
จํานวน 5 คน

เด็กสามารถนํา
ประสบการณเรียนรูที่ได
ไปประยุกตใชแกปญหา
และรูวิธีปฏิบัติตนกับ
สถานการณตางๆ ได
อยางถูกตองและ
เหมาะสมกับวัย

ขอเสนอแนะ

ประเมินผล
1. สังเกตการสนทนาของเด็กและการตอบคําถาม
2. สังเกตการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
3. สังเกตคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ดานกรุณา
สื่อการสอน
1. คําคลองจอง “ชวยเหลือกัน”
“เพื่อนๆ เดือดรอน เราพรอมชวยเหลือ น้ําใจเหลือเฟอ เราตองแบงปน”
2. นิทานเรื่อง “หนูดี ที่รักของเพื่อน”
วันหนึ่ง เด็กๆ กําลังวิ่งเลนกันอยางสนุกสนานอยูที่บริเวณสนามเด็กเลน เด็กชาย
กระปอง ไมมีเพื่อนเลน จึงคิดแกลงเพื่อนที่เลนกันอยู เด็กชายกระปองเขาไปผลักหนูดอกไมจนหก
ลม หนูดอกไมเ จ็บมาก รองไห เสียงดัง เพื่อนๆ ไดยิ น รีบวิ่งเข ามาดูหนูดอกไม ทุกคนยืนดู หนู
ดอกไมเฉยๆ แตหนูดี รีบเขามาปลอบหนูดอกไม “ไมเปนไรนะดอกไม ไมตองรองไห เดี๋ยวพวกเรา
ชวยกันพาดอกไมไปทําแผลนะ” หนูดีและเพื่อนๆ ชวยกันพาดอกไมไปทําแผลที่หองพยาบาล หนูดี
บอกใหนองสุกี้ไปบอกคุณครูวานองดอกไมหกลมเปนแผล
เด็กชายกระปองรูสึกเสียใจที่ทําใหเพื่อนเจ็บ เด็กชายกระปองจึงไปขอโทษหนู
ดอกไม และหนูดีจึงชวนใหเพื่อนๆ มาเลนกับเด็กชายกระปอง และแบงของเลนใหเด็กชายกระปอง
เลนดวยกัน เด็กชายกระปองขอบคุณหนูดี ที่ชวนเพือ่ นๆ มาเลนกับกระปอง และไมโกรธกระปอง
3. ภาพจิกซอว 5 ภาพ คือ ภาพเพื่อนถือของหนัก ภาพเพื่อนหกลม ภาพเพื่อนกําลังเก็บ
ของเลนที่กระจัดกระจาย ภาพเพื่อนทําความสะอาดหองเรียน และภาพเพื่อนที่ไมสบาย
4. อุปกรณวาดภาพระบายสี
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แผนการจัดประสบการณ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
เรื่อง เพื่อนคนเกง (มุทติ า)
จุดประสงคการเรียนรู
1. เพื่อสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยดานมุทิตา
2. เพื่อใหเด็กปฐมวัยสามารถแสดงความชื่นชม ยินดี และความสุขกับผูอื่น เมื่อผูอื่นทําดี
มีความสุข หรือประสบความสําเร็จ ไดเหมาะสมตามวัย
สาระสําคัญ
มุ ทิ ต าเป น คุ ณ ธรรมด า นหนึ่ ง ในพรหมวิ ห ารสี่ เป น การแสดงความชื่ น ชม ยิ น ดี และมี
ความสุขกับผูอื่น เมื่อผูอื่นทําดี มีความสุข หรือประสบความสําเร็จ ซึ่งเปนคุณลักษณะหนึ่งที่แสดง
ใหเห็นวามีมุทิตา ดังนั้นการแสดงความชื่นชมยินดี และมีความสุขกับผูอื่นเมื่อเขาประสบความสําเร็จ
หรือมีความสุข เปนสิ่งที่ดีที่ควรปฏิบัติ เพราะจะทําใหสังคมนาอยูและมีความสุข และเด็กปฐมวัยควร
ไดรับการปลูกฝงคุณธรรมทางดานมุทิตา
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ RACA (45 นาที)
ขั้นการเรียนการสอน
แบบ RACA
1. ขั้นทบทวน
ประสบการณ
(Review)
(10 นาที)

กิจกรรม

หมายเหตุ

1. เด็กและครูรวมกันทอง
คํากลอน “เพื่อนฉัน
เกงจัง” พรอมทั้ง
สนทนาเนื้อหาในคํา
กลอน
2. เด็กและครูรวมกัน
สนทนาเกี่ยวกับขอ
คําถาม เชน
- เมื่อเด็กๆ เห็นเพื่อน
ทําความดี หรือ
ประสบความสําเร็จ
เด็กๆ จะทําอยางไร ?
- เด็กๆ เคยชื่นชมคน
อื่นหรือไม อยางไร ?

ครูสังเกต ประเมิน
และตรวจสอบความรูและ
ประสบการณเดิมของ
เด็กวาเคยมี
ประสบการณคุณธรรม
ดานมุทิตาอยางไรบาง

ขอเสนอแนะ

269
ขั้นการเรียนการสอน
แบบ RACA

กิจกรรม

หมายเหตุ

2. ขั้นปรับพฤติกรรม
(Adjust)
(15 นาที)

3. ครูเลานิทานเรื่อง
“เพื่อนฉันเกงจัง” และ
ถาม คําถาม ดังนี้
- เด็ก ๆ จะกลาวชื่น
ชมนองปายอยางไร
บาง
- เด็ก ๆ จะกลาวชื่น
ชมผลงานของเพื่อนๆ
อยางไรบาง

ครูกระตุนใหเด็กไดเห็น
คุณคาและมีเจตคติที่ดี
และตองการที่จะปฏิบัติ
ตามจากกิจกรรมการเลา
นิทาน

3. ขั้นรวมมือแกปญหา
(Cooperate)
(10 นาที)

4. ครูแบงเด็กออกเปน 5
กลุมๆ ละ 5 คน โดย
ใหเด็กชวยกันตอภาพ
จิ๊กซอว กลุมละ 1
ภาพใหสมบูรณ และ
รวมกันสนทนา
ภายในกลุมถึงภาพที่
ชวยกันตอโดยมีภาพ
สถานการณตางๆ
ดังนี้
- ภาพเด็กไดรับ
รางวัล
- ภาพเด็กชวยคุณครู
ถือของ
- ภาพเด็กชวยเพื่อน
เก็บของเลน
- ภาพเด็กชวยคุณแม
ทํางานบาน
- ภาพเด็กทํางาน
เสร็จ

เด็กไดเรียนรูผานการลง
มือปฏิบัติกันเปนกลุม ได
รวมกันแสดงความ
คิดเห็น
มีปฏิสัมพันธกันทางบวก
มีการชวยเหลือกันเพื่อ
ความสําเร็จของกลุมจาก
การแกปญหารวมกัน

ขอเสนอแนะ

270
ขั้นการเรียนการสอน
แบบ RACA

กิจกรรม

หมายเหตุ

4. ขั้นประยุกตใชความรู
(Apply)
(10 นาที)

5. ครูใหเด็กๆ วาดภาพ
และระบายสีเทียน
หัวขอ “เพื่อนฉันเกง
จัง”
6. ครูใหอาสาสมัครออก
มานําเสนอผลงาน
ของตนเอง และเด็กๆ
ในหองชื่นชมผลงาน
ของเพื่อน

เด็กสามารถนํา
ประสบการณเรียนรูที่ได
ไปประยุกตใชแกปญหา
และรูวิธีปฏิบัติตนกับ
สถานการณตางๆ ได
อยางถูกตองและ
เหมาะสมกับวัย

ขอเสนอแนะ

ประเมินผล
1. สังเกตการสนทนาของเด็กและการตอบคําถาม
2. สังเกตการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
3. สังเกตคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ดานมุทิตา
สื่อการสอน
1. คําคลองจอง “เพื่อนฉันเกงจัง”
“ชมเชยเพือ่ นๆ เมื่อเขาทําดี ปรบมือยินดี เพื่อนฉันเกงจัง”
2. นิทานเรื่อง “เพื่อนฉันเกงจัง”
วันหนึ่งหลังจากที่เด็กๆ ดื่มนมเสร็จแลว คุณครูใหเด็กๆ ทํากิจกรรมศิลปะสรางสรรค
คุณครูอธิบายถึงอุปกรณและวิธีการทํากิจกรรมสีน้ําใหกับเด็กๆ
เด็กๆ ทํากิจกรรมสีน้ํากันอยางสนุกสนาน บางคนใชพูกันวาดเปนรูปสัตวตางๆ บาง
คนใชแมพิมพ พิมพเปนภาพผีเสื้อ ภาพคน ในขณะที่ทํากิจกรรม นองปาย ทําสีน้ําหกลงที่พื้น นอง
ปายตกใจและกลัวคุณครูจะดุ นองยีนสเห็นวานองปายตกใจ จึงรีบไปหยิบผามาชวยนองปายเช็ดพื้น
แลวชวยเก็บสี นองปายขอบคุณนองยีนสที่มาชวยนองปายเช็ด และกลาวชื่นชมนองยีนส นองปาย
ไปบอกคุณครูวานองยีนสมีน้ําใจ ที่มาชวยนองปายเช็ดพื้น
เมื่อเด็กๆ ทํากิจกรรมสีน้ําเสร็จแลวคุณครูใหเด็กๆ แตละคนออกมาอธิบายถึงผลงาน
ของตนเอง เด็กๆ ทุกคนชื่นชมผลงานของเพื่อนๆ และปรบมือใหกําลังใจ ทําใหทุกคนดีใจและภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง
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3. ภาพจิกซอร 5 ภาพ ไดแก ภาพเด็กไดรับรางวัล ภาพเด็กชวยครูถือของ ภาพเด็กชวย
เพื่อนเก็บของเลน ภาพเด็กชวยคุณแมทํางานบาน ภาพเด็กทํางานเสร็จ
4. อุปกรณวาดภาพระบายสี
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แผนการจัดประสบการณ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
เรื่อง เพื่อนคนดี (อุเบกขา)
จุดประสงคการเรียนรู
1. เพื่อสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยดานอุเบกขา
2. เพื่อใหเด็กปฐมวัยสามารถแสดงการวางเฉย ไมลําเอียงและวางตนเปนกลางตามหลัก
ความถูกตองกับผูอื่น เมื่อผูอื่นไดรับความเดือดรอนหรือความทุกขจากผลการกระทําของเขา ได
เหมาะสมตามวัย
สาระสําคัญ
อุเบกขาเปนคุณธรรมดานหนึ่งในพรหมวิหารสี่ การแสดงการวางเฉย ไมลําเอียง และ
การวางตนเปนกลางเปนคุณลักษณะหนึ่งที่แสดงใหเห็นวามีอุเบกขา ดังนั้นการแสดงการวางเฉย
ไมลําเอียงและการวางตนเปนกลาง เมื่อผูอื่นไดรับความเดือดรอนหรือความทุกขจากผลการกระทํา
ของเขา เปนสิ่งที่ดีที่ควรปฏิบัติ เพราะจะทําใหสังคมนาอยูและมีความสุข และเด็กปฐมวัยควรไดรับ
การปลูกฝงคุณธรรมทางดานอุเบกขา
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ RACA (45 นาที)
ขั้นการเรียนการสอน
แบบ RACA
1. ขั้นทบทวน
ประสบการณ
(Review)
(10 นาที)

กิจกรรม

หมายเหตุ

1. เด็กและครูรวมกันทอง
คํากลอน “วางตน
เปนกลาง” พรอมทั้ง
สนทนาเนื้อหาในคํา
กลอน
2. เด็กและครูรวมกัน
สนทนาเกี่ยวกับขอ
คําถาม เชน
- เมื่อเด็กๆ เห็นเพื่อน
ทะเลาะกัน เด็กๆ จะ
ทําอยางไร ?
- ถาเพื่อนสนิทของ
เด็กๆ ทําความผิด
เด็กๆ จะทําอยางไร ?

ครูสังเกต ประเมิน
และตรวจสอบความรูและ
ประสบการณเดิมของ
เด็กวาเคยมี
ประสบการณคุณธรรม
ดานอุเบกขาอยางไรบาง

ขอเสนอแนะ
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ขั้นการเรียนการสอน
แบบ RACA

กิจกรรม

หมายเหตุ

2. ขั้นปรับพฤติกรรม
(Adjust)
(15 นาที)

3. ครูเลานิทานเรื่อง
“วางตนเปนกลาง”
และถามคําถาม ดังนี้
- เด็กๆ จะเขาขางใคร
ระหวางโมกับฟา
เพราะอะไร ?
- ถาเด็กๆ ทําผิด
เด็กๆ จะทําอยางไร ?

ครูกระตุนใหเด็กไดเห็น
คุณคาและมีเจตคติที่ดี
และตองการที่จะปฏิบัติ
ตามจากกิจกรรมการเลา
และแสดงนิทาน

3. ขั้นรวมมือแกปญหา
(Cooperate)
(10 นาที)

4. ใหเด็กๆ จับคูกันและ
เปา ยิ้ง ฉุบ คนที่แพ
นั่งลงสวนคนที่ชนะให
จับคูเปายิ้ง ฉุบกับคน
ที่ชนะ จนกระทั่งไดผู
ชนะในหองเพียง 1
คน (ฝกใหเด็กเขาใจ
และยอมรับวามีผูชนะ
ยอมมีผูแพ คนที่ชนะ
ตองไมเยาะเยยคนที่
แพ)

เด็กไดเรียนรูผานการลง
มือปฏิบัติกันเปนกลุม ได
รวมกันแสดงความ
คิดเห็น
มีปฏิสัมพันธกันทางบวก
มีการชวยเหลือกันเพื่อ
ความสําเร็จของกลุมจาก
การแกปญหารวมกัน

4. ขั้นประยุกตใชความรู
(Apply)
(10 นาที)

5. ครูใหเด็ก ๆ วาดภาพ
และระบายสี ในหัวขอ
เรื่อง “เพื่อนคนดี”
6. ครูขออาสาสมัครออก
มานําเสนอผลงาน
ของตนเองจํานวน
5 คน

เด็กสามารถนํา
ประสบการณเรียนรูที่ได
ไปประยุกตใชแกปญหา
และรูวิธีปฏิบัติตนกับ
สถานการณตางๆ ได
อยางถูกตองและ
เหมาะสมกับวัย

ประเมินผล
1. สังเกตการสนทนาของเด็กและการตอบคําถาม
2. สังเกตการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
3. สังเกตคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ดานอุเบกขา

ขอเสนอแนะ
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สื่อการสอน
1. คําคลองจอง “วางตนเปนกลาง”
“วางตนเปนกลาง ทําตามเหตุผล ไมเขาขางคน ทีท่ าํ ตามใจ”
2. นิทานเรื่อง “วางตนเปนกลาง”
โมกั บ มานา เป น เพื่ อ นรั ก ที่ ส นิ ท กั น มาก ทั้ ง สองคนชอบเล น ด ว ยกั น และไปไหน
ดวยกันตลอด วันหนึ่งโมอยากเลนของเลนที่ฟากําลังเลนอยู มานาบอกวาใหโมรอใหฟาเลนเสร็จ
กอนแลวคอยไปเลนดวยกัน แตโมไมยอมรอ เขาไปแยงของเลนของฟา ฟาจึงไปบอกกับเพื่อนคน
อื่นๆ วาโมมาแยงของเลนของฟา ฟาและโมทะเลาะกัน แบงพรรคพวกกันเปนสองกลุม
เด็ ก ๆ ในห อ งเรี ย นก็ แ บ ง พรรคพวกกั น คุ ณ ครู รู เ รื่ อ งคุ ณ ครู จึ ง ถามเด็ ก ๆ ว า เกิ ด
เหตุการณอะไรขึ้น ทั้งฟาบอกวา โมมาแยงของเลนของฟา โมบอกคุณครูวา ฟาไมยอมแบงใหคนอื่น
เลน คุณครูถามมานาวา เกิดอะไรขึ้น ถึงแมมานาจะสนิทกับโมและเปนเพื่อนรักของโม แตมานาก็
พูดในสิ่งที่ถูกตองกับคุณครู มานาอธิบายใหครูฟงไดอยางถูกตองวา จริงๆ แลวโมเปนคนแยงของ
เลนของฟา ทําใหฟาไมพอใจ แลวทั้งสองคนก็ทะเลาะกัน มีการแบงพรรคพวกกันในหอง
คุณครูถามโม วาโมทําอยางนั้นจริงๆ หรือเปลา โมสํานึกผิดที่ทําเชนนั้น จึงยอมรับใน
การตัดสินของครู และขอโทษเพื่อนๆ เพื่อนๆ ใหอภัยโม และเด็กๆ ก็กลับมารักและเลนดวยกัน
เหมือนเดิม
3. อุปกรณวาดภาพระบายสี
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แผนการจัดประสบการณ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ RACA สําหรับสงเสริมพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัย
เรื่อง เพื่อนของฉัน (พรหมวิหารสี่)
จุดประสงคการเรียนรู
1. เพื่อทบทวนคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ของเด็กปฐมวัยดานเมตตา กรุณา มุทิตาและ
อุเบกขา
2. เพื่อใหเด็กปฐมวัยสามารถแสดงคุณลักษณะพรหมวิหารสี่ ดานเมตตา กรุณา มุทิตา
และอุเบกขา ตอผูอื่นไดเหมาะสมตามวัย
สาระสําคัญ
พรหมวิ ห ารสี่ เป นคุ ณ ธรรมที่ ส ง เสริ มใหม นุ ษ ย มีค วามรั ก ความมี ไ มตรี ความมี น้ํา ใจ
ความเห็นอกเห็นใจ การใหความชวยเหลือ การแบงปน การแสดงความยินดีและชื่นชมผูอื่น การวาง
เฉย การวางตนเปนกลางและความไมลําเอียง ตอผูอื่น ซึ่งเปนสิ่งที่ดีที่ควรปฏิบัติ เพราะจะทําให
สังคมนาอยูและมีความสุข และเด็กปฐมวัยควรไดรับการปลูกฝงคุณธรรมพรหมวิหารสี่
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ RACA (45 นาที)
ขั้นการเรียนการสอน
แบบ RACA
1. ขั้นทบทวน
ประสบการณ
(Review)
(10 นาที)

กิจกรรม
1. เด็กและครูรวมกันทอง
คํากลอน “เพื่อนรัก”
และ “พรหมวิหารสี่”
พรอมทั้งสนทนา
เนื้อหาในคํากลอน
2. เด็กและครูรวมกัน
สนทนาเกี่ยวกับขอ
คําถาม เชน
- เพื่อนของเรามีใคร
บาง ?
- เด็กๆ จะแสดง
ความรักกับเพื่อนได
อยางไร ?
- เมื่อเพื่อนไมสบาย
เด็กๆ จะทําอยางไร ?

หมายเหตุ
ครูสังเกต ประเมิน
และตรวจสอบความรู
และประสบการณเดิม
ของเด็กวาเคยมี
ประสบการณคุณธรรม
ดานพรหมวิหารสี่
อยางไรบาง

ขอเสนอแนะ
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ขั้นการเรียนการสอน
แบบ RACA

2. ขั้นปรับพฤติกรรม
(Adjust)
(15 นาที)

กิจกรรม
- เมื่อเพื่อนไดรับ
รางวัล เด็กๆ จะกลาว
ชื่นชม อยางไร ?
- เมื่อเพื่อนถูกครูตี
เพราะทําผิด เด็กๆ
จะทําอยางไร ?
3. เด็กและครูรวมกัน
สนทนาในหัวขอ
ตางๆ
- เด็กๆ จะแสดง
ความรักตอเพื่อนได
โดย...
- เด็กๆ จะแสดง
ความมีไมตรีตอ
เพื่อนไดโดย...
- เด็กๆ จะแสดง
ความมีน้ําใจตอ
เพื่อนไดโดย...
- เด็กๆ จะแสดง
ความเห็นอกเห็นใจ
ตอเพื่อนไดโดย...
- เด็กๆ จะใหความ
ชวยเหลือตอเพื่อน
ไดโดย...
- เด็กๆ จะแสดงการ
แบงปนตอเพื่อนได
โดย...
- เด็กๆ แสดงความ
ชื่นชมตอเพื่อนได
โดย...
- เด็กๆ แสดงความ
ยินดีตอเพื่อนได
โดย....
- เด็กๆ แสดง
ความสุขตอเพื่อนได
โดย...

หมายเหตุ

ครูกระตุนใหเด็กไดเห็น
คุณคาและมีเจตคติที่ดี
และตองการที่จะปฏิบัติ
ตาม
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ขั้นการเรียนการสอน
แบบ RACA

3. ขั้นรวมมือแกปญหา
(Cooperate)
(10 นาที)

4. ขั้นประยุกตใชความรู
(Apply)
(10 นาที)

กิจกรรม

หมายเหตุ

- เด็กๆ แสดงการวาง
เฉยตอเพื่อนได
โดย...
- เด็กๆ แสดงการวาง
ตนเปนกลางตอ
เพื่อนไดโดย...
4. ครูแบงเด็กออกเปน 5
กลุมๆ ละ 5 คน โดย
ใหเด็กๆ ชวยกันคิด
วา เด็กๆจะทํา
อยางไรจึงจะทํา ให
เด็กๆ กับเพื่อนๆ อยู
ดวยกันอยางมี
ความสุข
5. ครูใหเด็ก ๆ วาดภาพ
และระบายสี ในหัวขอ
เรื่อง “เพื่อนของฉัน”
6. ครูขออาสาสมัคร
ออกมานําเสนอ
ผลงานของตนเอง
จํานวน 5 คน

เด็กไดเรียนรูผานการลง
มือปฏิบัติกันเปนกลุม ได
รวมกันแสดงความ
คิดเห็น
มีปฏิสัมพันธกันทางบวก
มีการชวยเหลือกันเพื่อ
ความสําเร็จของกลุมจาก
การแกปญหารวมกัน
เด็กสามารถนํา
ประสบการณเรียนรูที่ได
ไปประยุกตใชแกปญหา
และรูวิธีปฏิบัติตนกับ
สถานการณตางๆ ได
อยางถูกตองและ
เหมาะสมกับวัย

ประเมินผล
1. สังเกตการสนทนาของเด็กและการตอบคําถาม
2. สังเกตการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
3. สังเกตคุณลักษณะพรหมวิหารสี่
สื่อการสอน
1. คําคลองจอง “เพื่อนรัก”
“เพื่อนเอยเพื่อนรัก สงยิ้มใหกัน ทักทายทุกวัน ชวยเหลือจุนเจือ”
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2. คํากลอน “พรหมวิหารสี่”
พรหมวิหาร สําคัญความธรรมอาศัย
ประทับไว ในฤดีมีสิกขา
หนึ่งเมตตาปรารถนาใหผาสุก
สองกรุณาพาพนทุกข เปนสุขศานติ์
สามมุทิตายินดีตามสําราญครร
สี่อุเบกขา กรรมตามทัน จงทําดี
3. อุปกรณวาดภาพระบายสี
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ประวัติยอผูวิจัย
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูปจจุบัน
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน
สถานที่ทํางานปจจุบัน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2532

พ.ศ.2534
พ.ศ.2538
พ.ศ.2546
พ.ศ.2549
พ.ศ.2554

นางสาวสุกัลยา สุเฌอ
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2516
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
24 หมู 5 ตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ผูบริหารโรงเรียนอนุบาลสุเฌอ
โรงเรียนอนุบาลสุเฌอ
24 หมู 5 ตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20150
มัธยมศึกษาปที่ 3
จาก โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
มัธยมศึกษาปที่ 6
จาก โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
จาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการ
จาก มหาวิทยาลัยบูรพา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย
จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

