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 หนังสือความรู้เล่มนี้ เป็นงานเขียนวิชาการซึ่งเป็นหนึ่งในชุดความรู้ที่เกิดมาจาก
การสังเคราะห์ข้อมูลของโครงการการวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์กระบวนการฝึกอบรมตาม
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญผ่านโครงการโรงเรียนกรุงเทพ
มหานครสู่ความเป็นเลิศ โดย มูลนิธิชิน โสภณพนิช ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการฝึกอบรม
ให้กับครูโรงเรียนสงักัดกรงุเทพมหานคร ตัง้แต่ระดบัชัน้ปฐมวยัจนกระทัง่ถงึประถมศกึษา
ตอนปลาย ให้รู้ถงึแนวคดิการจัดการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั (Child-Centred
Education: CCE)  ทางมูลนิธิเองมีทีมงานที่พรั่งพร้อมในการแบ่งทีมงานกันไปจัดอบรม
ให้กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั่วทุกเขตอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยใช้วิธีการฝึก
อบรมที่จัดขึ้นที่มูลนิธิเป็นจ�านวน 9 วันเต็ม ซึ่งมุ่งเน้นในการให้ความรู้ในเรื่องการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ รวมถึงการจัดสถานการณ์แห่งการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เข้า
อบรมได้เห็น ได้ซึมซับและปฏิบัติจริง พร้อมทั้งวิทยากรและตัวอย่างห้องเรียนที่น�า CCE 
ไปใช้ในห้องเรียนได้อย่างสนุกสนาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ครูว่า “การจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคัญนัน้ จะท�าให้บงัเกดิผลอย่างไรได้ในห้องเรยีนอย่าง
ประจกัษ์ชัดทีส่ดุ อนัน�าไปสูเ่ป้าหมายปลายทางซึง่ก ็คอื นกัเรียน ทีเ่ป็นผลของกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของครูอย่างแท้จริง”
 คณะผูว้จิยัหวงัว่าหนงัสอืความรูเ้ล่มนีจ้ะเป็นประโยชน์แก่ผูอ่้าน โดยเฉพาะผูบ้รหิาร
และผู้ประกอบวิชาชีพครูไม่มากก็น้อย ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเห็นภาพของ
แนวคดิการจดัการเรยีนการสอนในมมุมองทีแ่ตกต่างออกไปจากประสบการณ์ทีไ่ด้รบัหรอื
จากห้องเรยีนเดมิของคณุคร ูรวมถงึการปรบัเปลีย่นมมุมองหรือมทีศันคติใหม่กบัการปรบั
เปลี่ยนการสอนของตน หนังสือความรู้ที่ใช้ภาษาง่ายต่อการเข้าใจเล่มนี้จะช่วยรวบรวม
ข้อมูลและแนวทางในการปรับเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นไปตามแนวคิดการจัดการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ พร้อมทั้งตัวอย่างสื่อและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้คุณครู
ได้เข้าใจถึงเหตุที่มาที่ไปของการจัดสภาพแวดล้อม หรือการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อ
ให้ง่ายต่อการต่อยอดทางความคิดและการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานะการณ์ท่ีแตกต่าง
ออกไปได้  ซ่ึงจะน�าไปสู่ห้องเรียนที่ใฝ่ฝันของทั้งนักเรียนและครูที่เต็มไปด้วยพลังบวก 
ทศันคตทิีด่แีละสขุภาพจติทีด่ขีองนกัเรยีน ความสนกุสนาน ความอยากรูท่ี้จะได้รบัเรยีนรู้
สิ่งใหม่ ๆ เพื่อยังประโยชน์ต่อไปสู่นักเรียนอันเป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไป 

      กีรติ คุวสานนท์ 

ค�าน�า
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คุณครูเคยมีความรู้สึกแบบนี้หรือไม่
1. เหนื่อย เบื่อ ไม่อยากสอนหนังสือแล้ว
2. ดุเด็ก ตะคอก เสียงดัง ต้องลงโทษ ตีเสียบ้าง
3. ห้องเรียนสกปรก ไม่มีระเบียบ ตู้เก็บเอกสารแน่น
4. ครูงานเยอะ ต้องทิ้งเด็ก ทิ้งห้องเรียนอีกแล้ว
5. ที่เรียนมา ไม่ได้ใช้เลย มีแต่ chalk talk book
6. ท�าไมมันไม่ฉลาดเลย ค�าถามง่าย ๆ แค่นี้ตอบไม่ได้
7. อบรมอยู่นั่นแหละ! เสียเวลา สิ้นเปลือง 
  ฯลฯ
ปล. อ่านหนังสือเล่มนี้ ความรู้สึกของคุณครูจะดีขึ้น
เปลี่ยนไปและภูมิใจในตนเอง
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 แนวคิดของกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ (Child-Centred 
Education: CCE) นัน้มมีาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1905 มรีากฐานมาจากแนวคดิของนกัจิตวทิยาและ
นักการศึกษาอย่าง จอหน์ ดิวอี้ (John Dewey) ผู้เป็นเจ้าของแนวคิด “การเรียนรู้ด้วย
การลงมอืท�า” (Learning by Doing) และนกัจิตวิทยาการศกึษาทีศ่กึษาเกีย่วกบักระบวน
การเรียนการสอนอย่าง ฌอง เพียเจต์ (Jean Piaget) กระบวนการการเรียนรู้เน้นผู้เรียน
เป็นส�าคัญ คือ กระบวนการเรียนการสอนที่ค�านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส�าคัญ 
กล่าวคือ นักเรียนจะถูกวางไว้เป็นแกนหลักในกระบวนการเรียนการสอน โดยค�านึงถึง
ความต้องการของนักเรียน ภูมิหลัง และจุดประสงค์การเรียนรู้ของนักเรียน โดยสะท้อน
ออกมาในรูปของสภาพการณ์ทีเ่อือ้ให้ผู้เรยีนมโีอกาสได้ใช้ความคดิเหน็ ความสามารถของ
ตนเอง ฝึกความรับผิดชอบ และฝึกสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนเอง โดยการเรียนรู้ต่าง ๆ
จะถูกสร้างขึ้นโดยตัวของผู้เรียนผ่านแหล่งความรู้ ทั้งที่ผู้เรียนเสาะหาด้วยตัวเองและ
แหล่งข้อมูลที่ผู้สอนจัดเตรียมให้ ในขณะที่ผู้สอนจะเป็นผู้สนับสนุนและช่วยเหลือผู้เรียน
มากกว่าการเป็นศูนย์กลางของความรู้ ดังที่แสดงในรูปภาพที่ 1

     

ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนแบบการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ
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 การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญนั้น มีองค์ประกอบหลัก ๆ
อยู่ด้วยกัน 7 ประการ (สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2544) คือ

 1. ผู้สอนต้องค�านึงถึงความต้องการและความสนใจของผู้เรียนเป็นส�าคัญ
 2. ผู้สอนต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้
 3. การเน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ผู้สอนจัดให้ กล่าวคือ ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในสภาพความเป็นจริง
 4. เป็นการพึ่งพาตนเองเพื่อให้ผู้เรียนสามารถน�าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้จริง
ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
 5. การประเมนิตนอย่างสม�า่เสมอของผูเ้รยีน โดยวธินีีช่้วยให้ผูเ้รยีนเข้าใจตนเองและเรยีนรู้
ถึงจุดเด่นและจุดด้อยของตนเองเพื่อน�ามาพัฒนาตนเอง
 6. เน้นความร่วมมือของผู้เรียนในห้องเรียน
 7. รูปแบบการเรียนรู้ซึ่งอาจจัดได้ทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม 

 นอกเหนอืจากหลกัทัง้ 7 ประการแล้วนัน้ องค์ประกอบทีส่�าคญัอกีประการหนึง่
คือ สภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยต่อการเรียนการสอน เช่น ความปลอดภัยในห้องเรียน 
ความพร้อมของอปุกรณ์การเรยีน ความเหมาะสมของสือ่การเรยีนการสอน และบรรยากาศ
เชิงบวกในห้องเรียน องค์ประกอบเหล่านี้เป็นการช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย
ของการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ดังที่แสดงในรูปที่ 2

หลักการและองค์ประกอบของการจัดกระบวนการ
การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

การมีปฏิสัมพันธ์
การ

ร่วมมือ เนื้อหาสาระ

วิธีการสอน

การเรียนการสอน
เน้นผู้เรียน
เป็นส�าคัญ การ

ประเมินผล
สภาพ

แวดล้อม

แผนภาพที่ 1 องค์ประกอบของการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ





Child-Centred Education
ในโครงการโรงเรียน
กรงุเทพมหานครสูค่วามเป็นเลศิ
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 การเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดแบบ Child-Centred Education ของโครงการ
โรงเรียนกรงุเทพมหานครสูค่วามเป็นเลิศ หมายถงึ การจดัรปูแบบการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนเป็น
เจ้าของความรู้ของตนเอง มีโอกาสสร้างความเข้าใจในเรื่องที่ครูสอนด้วยวิธีที่หลากหลาย
ตามความแตกต่างของนักเรียน โดยบรรยากาศในการเรียนรู้ กระตุ้น ปลุกเร้าความสนใจ
และความสงสัยในตัวนักเรียน การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญจึงต้อง
อาศัยองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ คุณครู สภาพแวดล้อม หลักสูตร และ
นักเรียน ซึ่งการจัดการเรียนการสอนด้วยแนวคิด CCE นี้จ�าเป็นจะต้องมีความสมดุลของ
องค์ประกอบทั้ง 4 ที่เกื้อกูลกันและเพื่ออ�านวยให้แต่ละองค์ประกอบสามารถท�าหน้าที่
ของตนเองได้อย่างสมบูรณ์

องค์ประกอบที่ 1 คุณครู 

 คุณครูเป็นหัวใจส�าคัญส�าหรับการใช้แนวคิด CCE ในห้องเรียนคุณครูเปรียบ
เสมือนหัวจักรส�าคัญในการขับเคลื่อนองค์ประกอบอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ไม่ว่าจะเป็นการจัดประสบการณ์ในชัน้เรยีน การสนบัสนนุนกัเรยีนแต่ละคน
อย่างเข้าใจถึงธรรมชาติของความแตกต่างของบุคคลหรือจะเป็นผู้ที่จัดสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการเรียนการสอนตามแนวคิด CCE

องค์ประกอบที่ 2 สภาพแวดล้อม

 สภาพแวดล้อมของโรงเรยีนและห้องเรยีนเป็นหวัใจส�าคญัอย่างหนึง่ในการเรยีน
แต่การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอนจ�าเป็นจะต้องมีความสมดุล ไม่ว่า
จะเป็นการจดัพืน้ทีข่องห้องเรยีนการจัดตกแต่งความสะอาดหรอืความสว่างของห้องเรยีน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจะช่วยส่งเสริมให้กระบวนการสอนของครูด�าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งจากบทเรียนในห้องเรียนและจาก
การศึกษาด้วยตนเอง

Child-Centred Education ในโครงการ
โรงเรียนกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศ
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องค์ประกอบที่ 3 หลักสูตร 

 หลักสูตรของ CCE นั้นจะมุ่งเน้นที่เนื้อหาที่สามารถช่วยพัฒนานักเรียนให้มี
ศกัยภาพในการเรยีน ในแนวคิด CCE ทีด่นีัน้หลกัสตูร CCE จะเน้นให้รูจ้กัการจดักจิกรรม
และการใช้การประเมนิทีห่ลากหลาย และค�านงึถงึความแตกต่างระหว่างบคุคล การเรยีน
การสอนมีการบูรณาการและเปิดโอกาสให้ได้ลงมือปฎิบัติจริง

องค์ประกอบที่ 4 นักเรียน

 นักเรียนในห้องเรียนตามแนวคิด CCE นั้นจะมีลักษณะที่มีความสุขในการเรียน 
ในขณะที่สามารถอยู่ในระเบียบ กติกาของห้องเรียน นอกจากนี้นักเรียนจะมีลักษณะของ
การกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าท�า และสามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

¡ 

ครู สภาพแวดล้อม

หลกัสตูร นักเรยีน

การจัดการเรียนรู้สู่วิถีผู้เรียนเป็นส�าคัญ   07



ห้องเรียนตามแนวคิด CCE
ในการขับเคลื่อนทักษะและสมรรถนะ

คุณครู

• ครูทราบพื้นฐานของนักเรียนแต่ละคน 
• ครูเข้าใจถึงพัฒนาการของนักเรียน 
• ครูค�านงึถงึความแตกต่างของนักเรยีนแต่ละคน
• ครูสนับสนุนนักเรียนตามศักยภาพ
• ครูมีสัมพันธภาพที่ดีต่อนักเรียน 
• ครใูห้เกยีรติรบัฟัง เป็นทีป่รกึษาและช่วยแก้ปัญหาให้นกัเรียน
• ครูแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างเพ่ือนครแูละผูป้กครอง

• ครูจัดกิจกรรมและสื่อการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้

สภาพแวดล้อม

• การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้มีความสะอาดปลอดภัย
• การจัดวางอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สะดวกต่อการหยิบใช้และจัด
เก็บให้เป็นระเบียบ
• มกีารจดัพืน้ทีใ่นห้องเรยีนให้เพยีงพอต่อการจัดกจิกรรมและ
การท�างานของนักเรียนท่ีมีรูปแบบหลากหลาย (เดีย่ว, คู่, กลุ่ม)
• การสร้างบรรยากาศของห้องเรียนให้กระตุ้นความอยากรู้
อยากเห็นของนักเรียน
• การจัดแสดงผลงานของนักเรียนและข้อมูลอย่างสม�่าเสมอ

หลักสูตร

• การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับ
ความแตกต่างของนักเรียน
• การจัดกิจกรรมบูรณาการเชื่อมโยงเนื้อหากับชีวิตจริง
• การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง
• การจัดกิจกรรมที่กระตุ้นกระบวนการคิดของนักเรียน
• การจัดกิจกรรมเปิดกว้างให้กับนักเรียน
• การประเมินผลการเรียนรู้มีความหลากหลาย

นักเรียน

• นักเรียนมีความสุขในการเรียน
• นักเรียนมีความเชื่อมั่น กล้าคิด กล้าท�า กล้าแสดงออก
• นักเรียนมีทักษะในด้านการคิด สามารถค้นคว้าหาข้อมูล
ได้ด้วยตนเอง
• นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตามศักยภาพของตนเอง
• นักเรียนเคารพกติกาในห้องเรียนและสังคม
• นักเรียนสามารถท�างานร่วมกับอื่นได้
• นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
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 บทบาทและหน้าที่ของคุณครูตามแนวคิด CCE นั้น จะแตกต่างออกไปจาก
บทบาทของคุณครูในห้องเรียนแบบที่มักจะพบเห็นในโรงเรียนประถมทั่ว ๆ ไป คุณครู
ในห้องเรียนตามแนวคิดของ CCE จะปรับเปลี่ยนบทบาทตนเองจากการเป็นครูที่เคย
เป็นศนูย์กลางของการเรยีนการสอน มาเป็นการให้การสนบัสนนุในการเรยีนรูข้องนกัเรยีน
   โดยท่ีนักเรียนจะเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนใน
   ห้องเรียน การที่ครูจะสามารถเปลี่ยนบทบาทตนเองจากการ
   เป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนมาเป็นผู้ที่คอยให้การ
   สนับสนุนนักเรียนในการเรียนรู้หรือในกิจกรรมต่าง ๆ นั้น 
   ครูผู ้สอนจ�าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติ
   ของตนเองในด้านต่อไปนี้ 

มีความรู้ความเข้าใจ
 การมคีวามรูค้วามเข้าใจนัน้ไม่เพยีงแต่มคีวามรูใ้นเรือ่งท่ีจะสอนหรือมีความเข้าใจ
ในโครงสร้างของหลักสูตร แต่คุณครูยังต้องมีความเข้าใจและยอมรับในตัวของนักเรียน 
ในแง่ของพัฒนาการและความสนใจของนักเรียนที่มีทั้งความเหมือนและความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคลอีกด้วย ความเข้าใจในพัฒนาการและความแตกต่างระหว่างบุคคล
จะสามารถท�าให้คุณครูจัดสภาพแวดล้อมและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโดยมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนรายบุคคลเพื่อเติมเต็มความรู้ท่ี
ยังขาดหายไปและเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพที่โดดเด่นให้ดียิ่งขึ้น 

การปรับความคิดและปรับตัว 
 การเปล่ียนแปลงทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมตามมาด้วยการปรับความคิดและ
ปรับตัว โลกในยุคปัจจุบันมีการพัฒนาไปอย่างกว้างไกล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากร 
ส่ือ อปุกรณ์ หรือ เทคโนโลย ีครใูนห้องเรยีนตามแนวคิดของ CCE นัน้ จงึต้องมคีวามเข้าใจ
ในการเลอืกใช้สิง่เหล่านี ้ ได้อย่างเหมาะสมกบัเนือ้หาและสถานการณ์ทีห่ยบิยกขึน้มาสอน
ในห้องเรียน และที่ส�าคัญที่สุด คือ การปรับความคิดของตัวครูเองว่า ต่อไปนี้คุณครูจะ
ไม่ได้เป็นศูนย์กลางของห้องเรียน แต่จะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือหรือผู้ที่ให้การสนับสนุน
ในการเรียนรู้ของนักเรียน

องค์ประกอบที่ 1 คุณครู 
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การจัดสภาพแวดล้อม 
 จากทีไ่ด้กล่าวมาข้างต้น สภาพแวดล้อมเป็นองค์ประกอบส�าคญัท่ีเอือ้ให้การเรียนรู้
ตามแนวคิด CCE เกิดขึ้นได้ง่ายและผู้ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงและจัดสภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสมต่อการเรียนการสอนแบบ CCE คือ คุณครู คุณครูสามารถปรับเปลี่ยน
สภาพแวดล้อมจากห้องเรียนที่ดูไม่มีชีวิตชีวาให้มีชีวิตชีวา ไม่มีบริเวณที่นักเรียนสามารถ
ท�ากิจกรรมการเรียนได้อย่างอิสระ นอกจากนี้คุณครูยังสามารถจัดสภาพแวดล้อมให้
นักเรียนรู้สึกถึงความอบอุ่น ปลอดภัยและเป็นมิตรกับนักเรียน และนอกจากโต๊ะเก้าอ้ี
หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายก็เป็นอีกสิ่งหน่ึงท่ีครูสามารถจัดให้
นักเรียนได้สัมผัสและเรียนรู้ทั้งแหล่งเรียนรู้ที่ครูจัดหรือจ�าลองขึ้นมาและแหล่งเรียนรู้ที่
มาจากชีวิตจริง

การมีสัมพันธภาพที่ดี 
 “ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว” ค�าพูดนีเ้ป็นจรงิเสมอในทกุ ๆ สถานการณ์กบัทกุเพศ
ทุกวัย ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนเป็นสิ่งส�าคัญในการจัดการเรียนการสอน 
หากนกัเรยีนมีความรู้สึกดกัีบคณุครูของเขาก็จะท�าให้เกิดความรู้สกึกระตือรือร้นในการเรียน
การเรียนการสอนจะสามารถด�าเนินไปได้อย่างราบรื่นและเกิดบรรยากาศเชิงบวกท่ีเป็น
พื้นฐานส�าคัญของห้องเรียนตามแนวคิด CCE 

ความแตกต่าง

ระหว่างบคุคล

VAK
การจดั

สภาพแวดล้อม

การมี
สมัพันธภาพ

เชิงบวก
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หลักการสร้างสัมพันธภาพที่ดี 

 1. ทัศนคติที่ดีต่อเด็ก ครูต้องมีความเชื่อมั่นในตัวนักเรียน มีความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนในห้อง เคารพและให้เกียรตินักเรียน 
เข้าใจอารมณ์ของนกัเรยีนและมคีวามคาดหวังว่านกัเรยีนแต่ละคนสามารถพฒันาตนเองได้ 
 2. ภาษาในเชงิบวก ครคูวรใช้ภาษาเชงิบวกแทนข้อความหรอืค�าพดูทางด้านลบ
และหลีกเลี่ยงการตีนักเรียน ตวาดนักเรียน มีการชมเชย บอกกล่าวให้นักเรียนทราบ
ทันทีเมื่อนักเรียนท�าสิ่งที่ดีและถูกต้อง 
 3. พฤติกรรมเชิงบวก ครูควรแสดงพฤติกรรมเชิงบวก โดยแสดงออกให้เด็กรับรู้
ว่าพวกเขาส�าคัญ แสดงความสนใจและใส่ใจเด็กๆ ให้ก�าลังใจในขณะที่ท�ากิจกรรม และ
ที่ส�าคัญครูต้องมีความยุติธรรมเพื่อท�าให้เด็กเกิดความรู้สึกปลอดภัย สิ่งที่ท�าให้นักเรียน
เปิดใจและลดก�าแพงกับครูลงได้ คือ ความไว้วางใจซึ่งจะเกิดขึ้นจากการให้ความจริงใจ 
ความยุติธรรม รับฟังความคิดและเหตุผลของเขา รวมถึงการสังเกตและให้การช่วยเหลือ
เด็ก ๆ ถึงเรื่องปัญหาต่าง ๆ หรือความไม่สบายใจที่เกิดขึ้น 
 
 นอกจากการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคุณครูและนักเรียนแล้ว ความสัมพันธ์
ระหว่างนักเรียนกับนักเรียนก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบท่ีส�าคัญในการเรียนการสอนตาม
แนวคดิ CCE สมัพันธภาพเหล่านีส้ามารถสร้างข้ึนโดยการจดักจิกรรมกลุม่ หรอืการเรยีนรู้
โดยให้นักเรียนได้มโีอกาสแลกเปล่ียนเรยีนรูก้นัในกลุ่มย่อย นกัเรียนจะได้ท�าความรูจ้กักนั
ในกลุม่และนกัเรยีนยงัต้องมีการเรยีนรูก้ารอยูร่่วมกัน การท�างานร่วมกนั มคีวามรบัผดิชอบ
ต่อหน้าที่ของตนเองและที่ส�าคัญ คือ การได้เรียนรู้จากเพื่อนในกลุ่มจะช่วยท�าให้สมาชิก
ในกลุ่มเกดิการแลกเปลีย่นความรูซ้ึง่กนัและกนั และเกิดการพึง่พาอาศยักนัในการท�างาน 
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ข้อเสนอแนะในการแบ่งกลุ่มให้นักเรียน  

 1. ควรก�าหนดจ�านวนของคนในกลุ่มให้เหมาะสมกับเนื้องานที่คุณครูมอบหมาย 
 2. พยายามคละนักเรียนให้เปลี่ยนกลุ่มในการท�ากิจกรรม
 3. ฝึกให้นักเรียนในกลุ่มแบ่งบทบาทหน้าที่ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
 4. คละเด็กนักเรียนที่มีความสามารถเก่ง กลาง อ่อนให้อยู่ในทุกกลุ่ม หลีกเลี่ยง
กลุ่มการแบ่งเด็กตามความสามารถ
 5. บทบาทของครูคือผู้อ�านวยความสะดวกให้นักเรียนท�ากิจกรรมกลุ่ม

การจัดการชั้นเรียนตามแนวคิด CCE

 การจดัการช้ันเรยีนในห้องเรยีนระดบัประถมอาจฟังดูเป็นเรือ่งยากของครปูระถม
ด้วยจุดประสงค์ที่ท�าให้ห้องเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่การจัดการชั้นเรียนในแบบ 
CCE นั้น มีรายละเอียดมากกว่าจุดประสงค์ของการท�าให้ห้องเรียนมีระเบียบ เพราะยัง
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตามข้อตกลงในห้องเรียน ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานในการอยู่
ร่วมกันในสังคม

ข้อตกลงร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน
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 การจัดการชั้นเรียนตามแนวคิด CCE สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ด้าน คือ
ด้านสภาพแวดล้อม ด้านนักเรียน และด้านครู
 1. ด้านสภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมเป็นส่ิงท่ีมักถูกมองข้ามเมื่อพูดถึง
การจัดการชัน้เรยีน แต่สภาพแวดล้อมเป็นปัจจยัท่ีช่วยให้ครสูามารถจดัการช้ันเรยีนได้ง่ายและ
มปีระสทิธิภาพมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดห้องเรยีนให้มบีรรยากาศทีป่ลอดภัย ผ่อนคลาย
และอบอุน่ จดัอปุกรณ์ต่าง ๆ ให้ง่ายต่อการใช้งาน การจดัมุมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับกิจกรรม
พื้นที่และการใช้งานจะเป็นส่วนช่วยในการตีกรอบพฤติกรรมของนักเรียนได้ในระดับหนึ่ง

 2. ด้านนักเรียน โดยส่วนใหญ่ครูจะต้ังกฎกติกาเพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตาม
แต่ส�าหรับห้องเรียนตามแนวคิด CCE นั้น ครูสามารถดึงนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการ
จัดการชั้นเรียนได้เช่นกัน เพราะเมื่อนักเรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมใดพวกเขาจะปฏิบัติ
ตามอย่างไม่มีข้อสงสัย ในการให้นักเรียนมีส่วนช่วยในการคุมชั้นเรียนนั้นไม่ใช่การให้สิทธิ์
นกัเรยีนในการท�าหน้าทีแ่ทนคร ูแต่เป็นความร่วมมอืของครกูบันกัเรยีนในการวางข้อตกลง 
กฎ กติกา ของห้องร่วมกัน เมื่อมีการวางกฎร่วมกัน นักเรียนจะรู้สึกมีส่วนร่วมในข้อตกลง
นัน้และรู้สกึเป็นส่วนหน่ึงของห้องเรยีน เมือ่ได้ข้อตกลงเรยีบร้อยแล้วอาจให้นกัเรยีนมส่ีวน
ช่วยในการท�าป้ายและติดข้อตกลงนั้นในห้อง บริเวณที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน รวมถึง
ควรมีการเน้นข้อตกลงของห้องเรียนอย่างสม�่าเสมอ และครูสามารถเลือกใช้การเสริมแรง
ในวิธีต่าง ๆ เมื่อนักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลงที่ตั้งใจ
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 ข้อควรระวังในการสร้างข้อตกลง มีดังนี้
 - ต้องเป็นข้อตกลงที่ตกลงร่วมกันระหว่างครูและนักเรียนเพื่อสร้างความรู้สึก
ของการมีส่วนร่วมของนักเรียน
 - ภาษาที่ใช้ในการตั้งกฎกติกา ควรหลีกเลี่ยงภาษาที่เป็นเชิงลบ เช่น “ห้าม” 
“อย่า” “ไม่” แต่ให้ใช้ภาษาในเชงิบวก เช่น “พูดจาไพเราะ” แทนค�าว่า “ห้ามพดูค�าหยาบ”
“ค่อย ๆ เดนิ” แทนค�าว่า “ไม่วิง่” หรอื “คยุกนัเบา ๆ เวลาท�างาน” แทนค�าว่า “อย่าพดู
เสียงดัง” เป็นต้น 

 3. ด้านครู บทบาทหลักของการจัดการชั้นเรียนจะตกอยู่กับคุณครู ห้องเรียน
ตามแนวคิด CCE คุณครูจะไม่สั่งให้นักเรียนท�าโน่นท�านี่ ไม่ดุ หรือตวาดเสียงดัง เมื่อ
นักเรียนท�าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ไม่ใช้ภาษาเชิงลบหรือความรุนแรงในการจัดการชั้น
เรียน แต่ครูจะใช้ภาษาเชิงบวก ให้ก�าลังใจ เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้สึกดีต่อการท�า
กิจกรรมและชมเชย เพื่อให้ติดตามความภาคภูมิใจในผลงานของตน รวมถึงครูจะสวม
บทบาทการเป็นผู้อ�านวยความสะดวกเพ่ือให้นักเรียนท�ากิจกรรมได้อย่างราบร่ืน ส่ิงที่
ส�าคัญอีกสิ่งหนึ่ง คือ การที่ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล รู้ว่านักเรียนแต่ละคนมีจุดเด่น 
จุดด้อยอะไร เพื่อจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพท่ีเหมาะสมกับความต้องการของ
นักเรียน ข้อเสนอแนะของบทบาทครู คือ ควรหลีกเลี่ยงการใช้เสียงดัง น�้าเสียงเข้มงวด 
และอารมณ์รุนแรง เพราะพฤตกิรรมครูเหล่านีน้อกจากจะไม่กระตุ้นพฤติกรรมพงึประสงค์
แล้วยงัจะท�าให้นกัเรยีนเกดิความหวาดกลัว หรอือาจท�าให้นกัเรยีนแสดงพฤตกิรรมทีต่รง
ข้ามกับพฤติกรรมที่ครูต้องการ
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 ถึงแม้ว่าห้องเรียนตามแนวคิดของ CCE จะไม่สนับสนุนให้ครูใช้เสียงที่เข้มงวด
หรือเสียงดัง แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า คุณครูควรจะปล่อยผ่านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
โดยไม่มีการแก้ไขพฤติกรรม คุณครูสามารถปรับพฤติกรรมของนักเรียนได้ โดยสามารถ
เลือกใช้รูปแบบการปรับพฤติกรรม ดังนี้

 1. การเสริมแรงทางบวก เป็นเครื่องมือในการจูงใจให้นักเรียนมีทัศคติที่ดีต่อ
การท�าความดีหรือปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน ซึ่งจะเป็นส่วนที่ช่วยท�าให้นักเรียน
คงพฤติกรรมนั้น ๆ ได้ โดยครูอาจเสริมแรงทางบวกได้หลายวิธี ดังนี้
 1.1 ตัวเสริมแรงทางสังคม เช่น การชมเชย ยิ้ม สบตา แต่สิ่งเหล่านี้คุณครูต้อง
ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ
 1.2 ตวัเสรมิแรงเป็นอาหารหรอืสิง่ของ เช่น การให้ขนม เครือ่งเขยีน ของรางวลั
แต่ครูต้องค�านงึถงึจงัหวะเวลาในการให้รางวลั เพือ่ไม่ให้กิจกรรมในห้องสะดดุ หรอืไม่ขัด
ต่อกฎกติกาของห้องเรียน ข้อควรระวังส�าหรับการใช้วิธีเสริมแรงนี้ คือ การให้ขนมหรือ
ของรางวัลบ่อย ๆ อาจท�าให้พฤติกรรมของนักเรียนเกิดต่อเมื่อมีของรางวัล และเมื่อไม่มี
ของรางวัลนักเรียนอาจไม่แสดงพฤติกรรมนั้น ๆ 
 1.3 ตัวเสริมแรงเป็นกิจกรรมที่ชื่นชอบ เช่น การให้เล่นเกมการศึกษาเมื่อท�า
พฤติกรรมท่ีเหมาะสม ครอูาจต้องค�านงึถึงเวลาในการอนญุาตให้เล่นเกม เพือ่ไม่ให้กระทบ
กับกิจกรรมการเรียนการสอนหลัก 
 1.4 ตัวเสริมแรงที่เป็นอรรถกร เช่น การให้ดาว แต้มสะสม ถูกสามารถน�ามา
สะสมคะแนนหรอืสะสมดาวเพือ่สร้างแรงจูงใจในการแสดงพฤตกิรรมทีเ่หมาะสม ข้อควร
ระวังของการใช้ตัวเสริมแรงนี้ คือพฤติกรรมของนักเรียนอาจกลับสู่สภาพเดิมเมื่อหยุดให้
หรือให้มากเกนิไป นอกจากนีค้รอูาจมกีารท�า star chart เพือ่สะสมดาวและมกีารชมเชย
หรือให้รางวัลหรือมีดาวเด่นประจ�าสัปดาห์ 

 2. การเสริมแรงทางลบ เป็นการให้สิ่งที่นักเรียนไม่ต้องการเพื่อให้นักเรียนปรับ
พฤติกรรมไปสู่พฤติกรรมที่ดีขึ้น เช่น ครูต�าหนินักเรียนเมื่อนักเรียนไม่ท�างานมาส่ง เมื่อ
นกัเรยีนไม่อยากถกูต�าหนอีิก นกัเรยีนจะเริม่ปรบัพฤตกิรรมโดยการส่งงานมากขึน้ ข้อควร
ระวังการเสริมแรงทางลบอาจท�าให้นักเรียนรู้สึกเสียหน้าและเกิดความรู้สึกไม่ดีหรือเป็น
ตราบาปในความรู้สึกของนักเรียน 

 3. การหยุดย้ัง เป็นการลดพฤติกรรมที่ไม่ประสงค์ของนักเรียนในขณะที่เกิด
พฤติกรรมนั้น เช่น เมื่อครูจัดกิจกรรมในห้องเรียนและนักเรียนแย่งกันยกมือ เสียงดัง 
เพื่อตอบค�าถาม ครูอาจให้นักเรียนที่ไม่เสียงดังตอบค�าถามแทนก็จะเป็นการหยุดย้ัง
พฤติกรรมของนักเรียนที่มีเสียงดังในการร่วมกิจกรรม
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 4. การหยุดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เป็นการให้สิ่งที่นักเรียนไม่ต้องการ เมื่อ
นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เพื่อให้นักเรียนลดพฤติกรรมนั้นลง ซึ่งสามารถ
แสดงออกได้หลายรปูแบบ เช่น การหยดุกิจกรรมทีท่�าอยูช่ัว่คราว การหกัคะแนน การรบั
สิ่งของ การเพิกเฉย ข้อเสนอแนะการใช้การหยุดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต้องค�านึงถึง
ความเหมาะสมกบัแต่ละบคุคล หยดุพฤตกิรรมไม่พงึประสงค์ทนัทแีละทกุครัง้ทีพ่ฤตกิรรม
เกิดขึ้นควรใช้ควบคู่กับการเสริมแรงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

 ข้อสังเกต การกระตุ้นเพื่อน�านักเรียนสู่กิจกรรมการเรียนการสอนหรือเปลี่ยน
กิจกรรมการเรียนการสอน สามารถใช้วิธีการดังต่อไปนี้ 
 1. การใช้สัญญาณมือ การใช้สัญญาณมือในการช่วยคุมชั้นเรียนเป็นวิธีที่เหมาะ
กับช่วงเวลาที่ก�าลังจะเริ่มกิจกรรมหรือต้องการดึงความสนใจจากนักเรียน คุณครูอาจใช้
การยกมือขึ้นและให้นักเรียนยกมือตามพร้อมกับเงียบเสียง หยุดกิจกรรมที่ท�าและพร้อม
ฟังคุณครู 
 2. การใช้สัญญาณเสียงอาจใช้ในลักษณะเดียวกัน การใช้สัญญาณมือโดยมีจุด
ประสงค์เพื่อให้หยุดกิจกรรมที่ท�าและหันมาสนใจครูหรืออาจใช้เพื่อเป็นสัญญาณในการ
เปลี่ยนฐานเปลี่ยนกิจกรรมคุณครูสามารถใช้อุปกรณ์เช่น กระดิ่ง ระฆัง หรืออุปกรณ์ที่มี
เสียงดังพอควร
 3. การใช้เพลง ค�าคล้องจอง การเคลื่อนไหว การใช้เพลงสามารถใช้เพื่อแทน
สัญลักษณ์ของการให้เวลาในการเริ่มกิจกรรม เช่น เมื่อเพลงเริ่มให้นักเรียนเก็บของเล่น
และเตรียมพร้อมการเรียน โดยเพลงจบนักเรียนต้องประจ�าที่แล้ว ส่วนค�าคล้องจองหรือ
การเคลื่อนไหวนั้นสามารถใช้ในลักษณะเกี่ยวกับสัญญาณเสียงหรือสัญญาณมือ แต่การ
ใช้ค�าคล้องจองจะสามารถใช้ได้ดีในการสร้างความพร้อมเพรียงจากท่ีนักเรียนท�ากิจกรรม
อื่นหรือพูดคุยกันอยู่ การตั้งกติกาว่าเมื่อนักเรียนได้ยินค�ากลอน/ค�าคล้องจองนี้ให้พูดตาม
จะท�าให้นักเรียนหยุดกิจกรรมที่ท�าอยู่/หยุดพูดเรื่องนั้น ๆ และเมื่อค�าคล้องจอง/กลอน
จบนักเรียนจะนั่งและพร้อมฟังคุณครูทันที
 4. การนับเลข ครอูาจใช้วธีิการนบั 1 – 5 แล้วนกัเรยีนต้องเงียบ หรอืนบั 1 – 10
นักเรียนเข้าแถวเรียบร้อย หรืออาจใช้วิธีที่ครูให้นักเรียนตบมือ 3 ครั้ง แล้วเงียบ

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการใช้สัญญาณต่าง ๆ ก่อนที่จะใช้สัญญาณต่าง ๆ ใน
การจดัการช้ันเรียน ควรตัง้กตกิา หรอืมข้ีอตกลงกนัระหว่างนกัเรยีนและคร ูว่าสญัญาณใด
มีความหมายอย่างไร และต้องปฏิบัติอย่างไร นอกจากนี้ครูยังต้องมีการใช้สัญลักษณ์หรือ
สัญญาณเหล่านี้อย่างสม�่าเสมอ นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้และสามารถปฏิบัติตามได้อย่าง
พร้อมเพรียง
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 สภาพแวดล้อมที่ดีของห้องเรียนจะเป็นส่ิงที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรู้สึก
อยากเรียน และยังมีส่วนช่วยอ�านวยความสะดวกในการสอนของครูได้อีกด้วย แต่หาก
สิ่งแวดล้อมในห้องเรียนไม่มีความสมดุล สิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งที่อ�านวยความสะดวกและ
กระตุ้นให้ความอยากเรียนรู้อาจเปลี่ยนไปเป็นอุปสรรคของครูและนักเรียนในห้องเรียน
ทันที 
 การจดัสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและเกดิสมดลุตามหลกัของ CCE นัน้ ครตู้อง
ค�านึงถึงสมดุลของ 4 องค์ประกอบด้วยกัน คือ ความสะอาด ความปลอดภัย สุขอนามัย 
และพื้นที่ในการท�ากิจกรรม 

1. ความสะอาด 

 ความสะอาดในห้องเรียนเป็นหนึ่งในสิ่งแรก ๆ ที่สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย และ
ยงัเป็นสิง่แรกทีส่ามารถสร้างความประทบัใจและความรูส้กึอยากเป็นส่วนหนึง่ของห้องเรียน
ห้องเรยีนทีส่ะอาดตามหลักของ CCE นัน้ จะเริม่ต้นจากทางเดินหน้าห้อง บรเิวณหน้าห้อง
ประตูทางเข้า ซึง่ถอืเป็นปากทางของห้องเรยีน เป็นบรเิวณแรกทีพ่บเหน็ก่อนเข้าห้องเรยีน
บริเวณหน้าห้องควรเป็นบริเวณที่สะอาด และไม่มีของวางเกะกะ ในห้องเรียนมีการท�า
ความสะอาดอย่างสม�่าเสมอ อุปกรณ์ของใช้จัดวางอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่รก 
ไม่กดีขวางทางเดนิหรือพืน้ทีก่ารท�ากิจกรรมต่าง ๆ ของนกัเรยีน เพราะของทีว่างรกเกะกะ
ยงัท�าให้ท�าความสะอาดได้ยาก เป็นทีเ่ก็บของฝุน่ผงหรืออาจก่อให้เกดิอนัตรายหรืออบุติัเหตุ
กับนักเรียนได้ในขณะที่ท�ากิจกรรม 
 การรกัษาความสะอาดในห้องเรยีน ครสูามารถสอนให้นกัเรยีนรูจ้กั
ช่วยกันรักษาความสะอาดโดยครูสามารถจัดให้มีมุมสะอาดไว้ในห้องเรียน
จัดเก็บไม้กวาด ที่โกยผง รวมถึงจัดวางถังขยะให้เป็นสัดส่วน  นอกจากมุม
สะอาดแล้ว  การจัดให้มีมุมต่าง  ๆ  ก็สามารถ  ท�าให้ห้องเรียนมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ง่ายต่อการจัดวางอุปกรณ์ต่าง ๆ และสามารถ ท�าความ
สะอาดได้ง่ายอีกด้วย 

องค์ประกอบที ่2 ด้านการจดัสภาพแวดล้อมในห้องเรยีน
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2. ความปลอดภัย 

 ในห้องเรียนความปลอดภัยถือเป็นความต้องการพ้ืนฐานในข้ันที่ 2 ต่อจาก
ความต้องการน�้าและอาหารในขั้นแรกตามทฤษฎีล�าดับขั้นของ Maslow (1962) ที่เรียง
ล�าดับความต้องการจากขั้นที่ต�่าที่สุดไปสู่ขั้นที่สูงที่สุดโดยอธิบายความต้องการของมนุษย์
ไว้ว่า “มนุษย์จะแสวงหาความต้องการขั้นต�่าสุดและจะต้องได้รับความพึงพอใจเสียก่อน 
จึงจะสามารถผ่านพ้นไปสู่ความต้องการที่อยู่ในขั้นสูงขึ้นได้” ความปลอดภัยถือเป็นเรื่อง
ส�าคญั โดยเฉพาะในห้องเรียนของนกัเรยีนในระดบัปฐมวยัและ
ประถมศึกษา เน่ืองจากนกัเรยีนยงัมอีายุและวฒุภิาวะทีน้่อย
ซึ่งความระมัดระวังตัวเองอาจยังมีไม่มากนัก ด้วยเหตุนี้
ห้องเรียนของนักเรียนในระดับนี้ครูจึงต้องค�านึงถึงความ
ปลอดภัยของเด็กให้มาก ไม่ว่าจะเป็นขนาดหรือความสูงของ
โต๊ะ เก้าอี้ หรือชั้นวางของ การจัดโต๊ะ เก้าอี้ เฟอร์นิเจอร์
ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะของห้องเรียนหรือกิจกรรม 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเม่ือท�ากิจกรรมในห้องเรียน นอกจากนี้การจัดโต๊ะ เก้าอ้ีใน
ห้องเรยีนยงัต้องค�านงึถงึการเคลือ่นทีข่องนกัเรยีน การเข้าสนบัสนนุของคร ู รวมถงึความ
สามารถในการมองเหน็ของนกัเรยีน และครตู้องสามารถมองเหน็นกัเรยีนทกุคนได้เช่นกนั

3. ถูกสุขอนามัย

 นอกจากความสะอาดและความปลอดภัยแล้ว ห้องเรียนควรจะต้องมีลักษณะที่
ถูกสุขอนามัยด้วย ห้องเรียนที่มีสุขลักษณะนั้นจะท�าให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก โดย
ห้องเรียนต้องมีอากาศถ่ายเทดี มีหน้าต่าง และพื้นที่ว่างเพียงพอ ประตูทางเข้าไม่มีส่วน
         กีดขวาง สามารถเข้าออกได้ง่าย มีแสงสว่างที่เหมาะสม
         และไม่มส่ิีงกดีขวางหรอืสิง่รบกวนการเรียนการสอนหรือ
         การท�ากจิกรรมของนกัเรยีน นอกจากนีส้ขีองผนงัยงัเป็น
         อีกเรื่องหนึ่งที่มีผลต่อการเรียนการสอนในห้องเรียน 
         โดยมากโทนสีที่ใช้ในห้องเรียนควรเป็นโทนสีอ่อน และ
         หลีกเลี่ยงสีร้อนแรงและฉูดฉาดมากเกินไป
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4. พื้นที่ในการท�ากิจกรรม
 
 การจดัพืน้ทีส่่งเสรมิการท�ากจิกรรมมส่ีวนช่วยให้การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน
ของครมูปีระสทิธิภาพมากขึน้ และยงัเป็นการเรยีนรูด้้วยการลงมือท�า (learning by doing)
ตามแนวคิดของ John Dewey (1986) การที่นักเรียนจะสามารถเรียนรู้ได้ดี ครูจ�าเป็น
ต้องจดัประสบการณ์ภาคปฏบิตัใิห้กับนกัเรยีน หรือให้นกัเรยีนได้ขยบัตัวลงมอืท�ากจิกรรม
บ้าง การจัดพื้นที่ที่เหมาะสมในการท�ากิจกรรมจะท�าให้ครูท�างานได้ง่ายขึ้น และนักเรียน
จะเกดิการเรียนรู้ทีห่ลากหลายชัน้กว่าการนัง่ฟังเพียงอย่างเดียว หนึง่สิง่ทีค่รสูามารถท�าได้
คือ การจัดเก็บห้องเรียนให้เป็นระเบียบ เก็บสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่ไม่จ�าเป็นออกจากห้อง 
และจัดห้องเรียนให้มีมุมต่าง ๆ เพื่อสร้างพื้นที่ว่างในการท�ากิจกรรมทั้งในเวลาเรียนและ
เวลาว่างของนักเรียนเอง
 มมุต่าง ๆ ทีถ่กูจัดสรรไว้ในห้องเรยีน ครสูามารถทีจ่ะออกแบบเองได้ว่า ต้องการ
ให้ห้องเรียนมีมุมใดบ้าง ใช้ที่พื้นที่ส่วนใดของห้องบ้าง ตามแนวคิดของ CCE จะมีมุมที่มี
ความจ�าเป็นที่จะต้องมีอยู่ในทุก ๆ ห้องเรียน เช่น มุมคุณครู มุมอุปกรณ์ มุมส่งงาน
มุมเสริมแรง มุมรวม แต่ละมุมที่อยู่ในห้องนั้นจะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันตามความ
เหมาะสมของวัยนักเรียนและตามแต่นโยบายของแต่ละโรงเรียน โดยมีมุมต่าง ๆ ดังนี้
 - มุมสะอาด: มุมที่ใช้เก็บไม้กวาด ที่โกยผง หรืออาจรวมถึงถังขยะที่นักเรียน
สามารถเข้าใช้ได้อย่างง่าย ข้อควรระวงัของการจัดมมุนี ้คอื
ควรเข้าถงึได้ง่าย ไม่อยูต่ดิกบัมุมสุขภาพจนเกินไป และไม่
ควรให้ใกล้กับประตู รวมถึงตัวนักเรียน เพื่อสุขภาพอนามัย
ที่ดีของนักเรียน
     - มุมบอร์ดความรู้ (Display): ส่วนมาก
    เป็นมุมที่ ครูจัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ท่ีหลากหลาย 
    ไม่ว่าจะเป็น การแสดงข้อมูลนักเรียน แสดงความรู้ 
    แสดงผลงานของนักเรียน หรือเพื่อให้นักเรียนได้
    เรยีนรูด้้วยตนเอง ข้อแนะน�าในการจัดมุมนี ้คอื ข้อมูล
    ที่น�ามาจัดบอร์ดควรเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับการ
    เรียนในช่วงนั้นและอยู่ในระดับที่นักเรียนสามารถ
    มองเห็นได้ง่ายหรือเข้าใช้มุมได้ง่าย
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 - มุมอุปกรณ์: มุมอุปกรณ์ในห้องสามารถมีได้  2  มุม คือ
มุมอุปกรณ์ของครูซึ่งเป็นพ้ืนทีท่ีค่รสูามารถจัดไว้เก็บอปุกรณ์การสอน
หรือสื่อที่ใช้สอน   อีกหนึ่งมุมคือมุมอุปกรณ์ของนักเรียนซึ่งจะเป็น
อปุกรณ์ทีน่กัเรยีนสามารถน�ามาใช้งานในการท�ากจิกรรมต่าง ๆ เช่น
กาว กรรไกร ส ีปากกา ไม้บรรทัด กบเหลาดนิสอ ฯลฯ แต่ทัง้นีท้ัง้นัน้
อปุกรณ์ของนักเรียนต้องอยู่ในดลุพินจิของครตูามความปลอดภัยและ
ความเหมาะสมตามวัยของนักเรียน
    - มุมการอ่านหรือมุมหนังสือ: มุมนี้มีไว้ส�าหรับการ
   ส่งเสริมการอ่านหรือการค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งครูสามารถ
   จดัโต๊ะเลก็ ๆ มชีัน้วางหนงัสอืให้นกัเรยีนได้เลอืกอ่านได้ข้อเสนอ
   แนะส�าหรับมุมนี้ คือ ลักษณะของหนังสือที่น�ามาวางไว้ที่ชั้น
   ควรเป็นหนงัสอืทีม่เีนือ้หาเหมาะสมกบัวยั มสีาระทีเ่หมาะสม
   และเอือ้ต่อการเรยีนในห้องเรยีน ชัน้วางหนงัสอืต้องอยูใ่นระดับ
   ทีน่กัเรยีนสามารถหยิบได้ง่าย และชัน้มคีวามแขง็แรง ไม่ช�ารดุ
   เพื่อความปลอดภัยในการใช้ตามล�าพังของนักเรียน
 - มุมส่งงาน: มุมนี้เป็นมุมที่เตรียมไว้ส�าหรับการรับงานหรือให้นักเรียนได้ส่ง
การบ้านให้ครูตรวจ โดยครูอาจหากล่องหรือตะกร้าเตรียมไว้ เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ข้อเสนอแนะส�าหรับมุมนี้ คือ งานของนักเรียนที่ส่งในมุมนี้ไม่ควรค้างไว้ที่มุม
นานจนเกินไป คุณครูอาจมาตรวจเช็คดูและเก็บงานของนักเรียนไปไว้ที่โต๊ะด้วยเหตุผล 
2 ประการ คือ มุมส่งงานอาจใช้รวมในหลายรายวิชา หากมีงานวิชาอื่นค้างไว้อาจท�าให้
งานปนกัน และการที่นักเรียนมาพบงานของตนยังค้างอยู่ในมุมส่งงานนาน ๆ จะท�าให้
เกิดทัศนคติทางลบได้
 - มมุเสรมิแรง (Star Chart): เป็นอกีหนึง่มมุทีม่คีวามส�าคญัต่อแรงจงูใจใน
การเรียนและยังเป็นมุมที่สามารถใช้ควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนได้อีกด้วย โดยคุณครู
สามารถจดัท�า star chart ของห้อง โดยมตีารางส�าหรบัตดิดาว
ของนกัเรยีนแต่ละคนเพือ่ตดิดาว ดาวท่ีนักเรยีนได้เปรยีบเสมอืน
รางวัลที่ปฏิบัติตามกติกา  ตั้งใจเรียนหรือแสดงพฤติกรรมท่ี
เหมาะสม และ star chart ยังเป็นจุดที่ท�าให้นักเรียนได้เกิด
ความภาคภูมิใจในตัวเองและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียน
คนอื่น ๆ ในชั้นเรียนด้วย star chart และการแจกดาวนี้ใช้หลัก
การเสรมิแรงทางบวก (Positive Reinforcement) และการเตมิ
เต็มในขั้น esteem ของ Maslow ด้วย
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   - มุมสุขภาพ:   เป็นมุมส�าหรับเก็บแปรงสีฟัน   แก้วน�้าของ 
  นกัเรยีนประถมต้น ข้อเสนอแนะของมุมนี ้คอื ไม่ควรอยูใ่กล้มมุสะอาด
  และควรเป็นมุมที่นักเรียนสามารถหยิบของได้ง่ายเพื่อความสะดวกใน
  การเข้าใช้มุม
   - มุมแบบฝึกหัด: เป็นมุมที่ครูสามารถใช้เพื่อคืนงานที่ตรวจ
  แล้วของนักเรียน แล้วยังสามารถใช้เป็นพื้นท่ีในการใช้วางหนังสือ
  แบบฝึกหัดหรือหนังสือเรียนที่ไม่ต้องการให้นักเรียนน�ากลับบ้าน

 - มุมการเรียนรู้ (เกมการศึกษา): เป็นมุมที่ใช้ในการท�ากิจกรรม เช่น เกมการ
ศึกษา อาจจะเป็น board games หรือ block ต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ 
ของนักเรียน ข้อเสนอแนะของมุมนี้ คือ ครูอาจจะให้มีโต๊ะตัวเล็ก ๆ หรือมีพรมหรือเสื่อปู
ที่พื้นที่นี้ อาจมีตะกร้าเพื่อช่วยในการเก็บของให้เป็นระเบียบมากขึ้นและอาจต้องค�านึง
ถงึความปลอดภยัของอปุกรณ์ หากช�ารุดครคูวรเกบ็อปุกรณ์ขึน้เพือ่ซ่อมแซมก่อนน�ากลบั
มาใช้ และยังต้องค�านึงถึงความสะอาดของอุปกรณ์โดยเฉพาะส�าหรับนักเรียนในระดับ
เล็กต้องหมั่นท�าความสะอาดอุปกรณ์เหล่านี้ด้วย
      - มมุหน่วยการเรยีนรู ้(อนบุาล): มมุนีส่้วน
    มากจะอยู่ในห้องเรียนระดับปฐมวัย แต่ก็สามารถ
    ใช้ได้กับห้องเรียนประถมศึกษาเช่นกัน มุมหน่วย
    การเรียนรู้เป็นมุมที่คุณครูจัดและตกแต่งพื้นที่ด้วย
    เนือ้หาทีก่�าลงัสอนอยูใ่นช่วงเวลานัน้ เพือ่ให้นกัเรยีน
    ได้เดนิดหูรอืสร้างบรรยากาศทีเ่อ้ือต่อการเรยีนในช่วง
    นั้น ๆ ข้อเสนอแนะของเรื่องนี้ คือ หน่วยการเรียนรู้
    ท่ีจดัในมุมนีค้วรสอดคล้องกับบทเรยีนในช่วงเวลานัน้
 - มุมครู: มุมเล็ก ๆ ในห้องเรียนที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวให้ครูได้ท�างานพร้อมกับได้มี
เวลาอยู่ในห้องเรียนกับนักเรียน
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 - มุมรวมหรือมุมพรม: เป็นมุมที่ครูจัดพื้นที่ส�าหรับใช้ระหว่างกิจกรรมการสอน
ที่ไม่ต้องการให้นักเรียนอยู่ที่โต๊ะของตน ควรใช้เป็นพื้นที่หน้าห้อง ข้อเสนอแนะ ครูอาจ
หาพรมหรือเสื่อมาปู เพื่อแสดงให้เห็นถึงขอบเขตพื้นที่ในการท�ากิจกรรมและเป็นการ
ท�าให้นักเรียนมีสมาธิมากขึ้นในการท�ากิจกรรมในห้อง
     - มุมกระเป๋า: เป็นพื้นที่ให้นักเรียนได้วาง
    กระเป๋าซึ่งควรจัดให้วางแยกกันกับโต๊ะที่นักเรียนนั่ง 
    เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนสนใจของในกระเป๋ามาก
    กว่าบทเรียนหรือกิจกรรมที่ก�าลังท�า โดยครูสามารถ
    ติดเลขที่หรือสัญลักษณ์ของนักเรียนแต่ละคนไว้ใน
    กรณีที่นักเรียนยังไม่สามารถอ่านชื่อของตนเองได้
    เพื่อให้มีความเป็นระเบียบ
     - มมุรองเท้า: อาจจัดมมุนีไ้ว้ท่ีหน้าห้องเรยีน
    และเช่นเดียวกันครูอาจน�าเลขที่หรือสัญลักษณ์
    ประจ�าตัวของนักเรียนมาติดไว้ และอาจใช้เทปกาว
ตีกรอบเพื่อให้นักเรียนแต่ละคนวางรองเท้าได้อย่างถูกวิธีและเป็นระเบียบของมุมนี้ มุมนี้
ยังช่วยฝึกความมีวินัยของนักเรียนด้วย

การจัด Display
 การจดับอร์ด Display เป็นอกีหนึง่มมุทีม่อีทิธิพลกับการเรยีนการสอน ดผูวิเผนิ
เป็นสิง่ทีจ่ดัท�าได้ง่ายเพยีงแต่ใช้กระดาษสเีป็นพืน้หลงัให้ดงึดดูความสนใจและหาโปสเตอร์
ส�าเร็จรูปหรือภาพจากอินเตอร์เน็ตก็สามารถท�าบอร์ด Display ได้แล้ว แต่ Display ที่ดี
และมีประสิทธิภาพนั้นครูต้องค�านึงถึงองค์ประกอบหลายอย่าง ซึ่งองค์ประกอบที่ดีควร
จะต้องค�านึงถึงในการจัดบอร์ด Display มีด้วยกัน 4 ประการ คือ
 1. วัตถุประสงค์ของ Display นั้นคืออะไร 
 ครูต้องการจัดบอร์ด Display นั้นเพื่ออะไร สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ 
ดังตารางต่อไปนี้

ก่อนบทเรยีน หลงับทเรยีน ความภูมใิจและเป็นเจ้าของ

- เพือ่กระตุน้ความสนใจก่อน
การสอนของครใูนห้องเรยีน
- เพือ่เตรยีมนกัเรยีนก่อนการท�า
กิจกรรมหรอือาจจะเป็นการให้
ความรูเ้บือ้งต้นก่อนสอน

- เพือ่ขยายผลต่อจากบทเรยีนใน
ห้องเรยีน
- เพือ่สนบัสนนุการเรยีนรูข้องนกัเรยีน ซึง่
อาจเป็นการทบทวนข้อมลูหรอืเป็นการน�า
เสนอข้อมลูซ�า้ในวธิทีีต่่างออกไปเพือ่ให้
นกัเรยีนเกดิความเข้าใจมากขึน้

- เพ่ือแสดงสมาชิกในห้องเรยีน
- เพ่ือแสดงผลงาน/ความส�าเรจ็ของ
นกัเรยีน
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 ถ้าหากครูไม่ตั้งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแล้วจะท�าให้การสื่อสาร การเลือกใช้สีสัน
ของ display ไม่เหมาะสม และอาจท�าให้ display ที่ครูตั้งใจท�านั้นไม่เกิดผลเท่าที่ควร
 2. Display ที่ท�านั้นต้องการจะสื่อสารอะไรกับนักเรียน 
 เมื่อมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแล้ว จะท�าให้ครูสามารถเลือกที่จะสื่อสารด้วยข้อมูล
ที่ตอบโจทย์ของจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยครูสามารถใช้ Display นี้ ในการสื่อสารข้อมูลได้
หลายประเภท 
 2.1 ข้อมลูทีส่่งเสรมิกระบวนการเรยีนรูใ้ห้แก่นกัเรยีนโดยตรง เช่น บอร์ดทีแ่สดง
ธงประจ�าชาติและชุดประจ�าชาติของประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อเป็นการเสริมความรู้
ให้นักเรียนเพียงแค่นักเรียนดูหรืออ่านข้อมูลจากบอร์ดก็จะได้เกร็ดความรู้
 2.2 ข้อมลูทีช่่วยครใูนการสอน เป็นการสือ่สารโดยน�าเนือ้หาบางส่วนจากบทเรยีน
หรืออาจน�าสื่อการสอนที่ใช้สอนแล้วมาจัดท�าบอร์ด เพื่อเป็นการช่วยย�้าเตือนในสิ่งที่ครู
สอนในห้องเรียน
 2.3 ข้อมูลที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ เป็นบอร์ดที่แสดง
ให้นกัเรยีนทราบว่าข้อมลูทีเ่รยีนในเรือ่งดงักล่าวจะสามารถน�าไปใช้ในเรือ่งใดได้บ้าง เช่น
การเรียนเรื่องชั่ง ตวง วัด อาจน�ามาจัดบอร์ดเรื่องของการท�าอาหารที่ต้องตวงและชั่ง
 2.4 ข้อมูลของนักเรียน เช่น ข้อมูลของนักเรียนในห้อง อาจใช้รูปของนักเรียน
และมีข้อมูลส่วนตัวสั้น ๆ ข้อมูลที่อยู่บน Display และรูปนี้จะเป็นตัวช่วยท�าให้นักเรียน
รู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของห้องเรียน และมีส่วนช่วยให้นักเรียนเกิดความตั้งใจในการเรียน 
การท�ากิจกรรมในชั้นเรียน
 3. การออกแบบ Display
 Display ที่ดีควรมีความชัดเจนของข้อมูล ควบคู่กับความสวยงามและดึงดูด
เชิญชวนให้นักเรียนเข้ามาดู เพื่อท�าให้ข้อมูลที่น�าเสนอได้ถูกส่งผ่านไปยังนักเรียน
การออกแบบ Display ทีด่นีัน้ข้อมูลและเนือ้หาใน Display ต้องชดัเจน ถงึแม้เด็ก ๆ มกัจะ
ชอบส่ิงทีม่สีสีนั สดใส แต่สิง่ทีค่วรค�านงึถงึในการใช้สสีนัต่าง ๆ การใช้กระดาษท�าพืน้หลงั
Display ควรใช้สพีืน้ทีเ่รยีบง่าย เพือ่ท�าให้ข้อมูลดเูด่นและง่ายต่อการอ่านข้อมลูบนบอร์ด
Display สิง่ทีจ่ะขาดไม่ได้ในการจัดบอร์ด Display คือ หวัเร่ืองทีช่ดัเจนของบอร์ด เพราะ
ถ้าหากไม่มหีวัเรือ่งของ Display กเ็หมือนการอ่านหนงัสอืโดยไม่มชีือ่หนังสอื ซึง่จะท�าให้
เป็นเรื่องยากส�าหรับเด็ก ในการจับใจความของข้อมูลที่จัดไว้ให้ และสิ่งที่ส�าคัญที่สุดที่
ควรค�านงึถงึคือ บอร์ด Display ควรอยู่ในระดบัสายตาของนกัเรยีน เพราะถ้าหากนกัเรยีน
ไม่สามารถอ่านหรอืเข้าถงึบอร์ดได้ง่ายแล้ว ไม่ว่าบอร์ดจะสวยหรอืดแีค่ไหน กจ็ะไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของบอร์ดนั้นได้
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 ประโยชน์ทีเ่กดิกบันกัเรยีนผ่านบอร์ด Display นัน้ เป็นการสร้างสภาพแวดล้อม
ในห้องเรียน ให้นักเรียนมีความตื่นตัว และยังสามารถช่วยทบทวนความรู้ ส่งเสริมให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ สร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และสร้างความภาคภูมิใจ
ให้แก่นักเรียน
 
 บอร์ด Display ที่ใช้มากในห้องเรียนตามแนวคิด CCE มีด้วยกัน 4 ประเภท
 1. Display ข้อมูลนักเรียน
 Display  ประเภทนี้เป็นพื้นที่ส่วนมากในการติดรูปของ
สมาชิกในห้อง ครูอาจเลือกข้อมูลบางส่วนของนักเรียนมาน�าเสนอ
เช่น ชือ่ – นามสกุลของนกัเรียน และจัดรปูของนกัเรยีนตามเดือน
เกิด  ตามเลขที่หรือตามหมู่ของนักเรียน  หรือจัดเป็นตารางการ
ท�าเวรของนักเรียนในบอร์ดสมาชิกก็สามารถท�าได้ การท�าบอร์ด
Display  ที่มีข้อมูลของนักเรียน  จะท�าให้นักเรียนรู้สึกว่าตนเอง
เป็นส่วนหน่ึงของห้องเรียนมส่ีวนร่วมกบักจิกรรมในห้องเรยีนได้รบั
ความรกัความสนใจจากคณุครแูละยงัสามารถช่วยให้นกัเรยีนทุกคน
ในห้องรู้จักกันมากขึ้นอีกด้วย
 2. Display ให้ความรู้
 Display ประเภทนี้เป็นบอร์ดที่มีลักษณะของการสื่อสาร
ทางเดียว  (One-way communication)  คือ  นักเรียนสามารถ
    เข้ามาอ่านบอร์ดเหล่าน้ีเพื่ออ่านความรู้หรือข้อมูลที่
    จัดแสดงไว้ ครูอาจน�าสิ่งที่ใช้ในการสอนในบทเรียน
    นั้นมาจัดท�าบอร์ดหรือใช้เป็นพ้ืนท่ีในการกระตุ้นให้
    เกดิความอยากรูก่้อนการเรียนการสอน หรอืเป็นการ
    ทบทวนความรูเ้ดมิก่อนทีจ่ะสอนในหน่วยการเรยีนรู้
    อื่น ๆ
     3. Display ผลงานของนักเรียน
     Display นีเ้ป็นพืน้ทีท่ีนั่กเรยีนได้แสดงผลงาน
    ที่ท�าในห้องเรียน การน�าผลงานของนักเรียนมาจัด
แสดงจะท�าให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและเป็นการเสริมแรงให้
แก่การท�างานของนักเรียน นักเรียนจะรู้สึกได้ว่าเขามีตัวตน เขามีความสามารถ และได้
รับการชื่นชมชิ้นงานของนักเรียน ข้อเสนอแนะในการท�าบอร์ดประเภทนี้ คือ คุณครูควร
ตดิตามผลงานของนกัเรยีนทกุคนโดยไม่เรยีงล�าดบัความสวยงามหรอืตามคะแนนทีน่กัเรยีน
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ได้รับ เพราะจะท�าให้นักเรียนที่ผลงานไม่ได้ติดบอร์ดรู้สึกไม่ดี และอาจน�าไปสู่ความรู้สึก
ที่ไม่ต้องการมีส่วนร่วมและไม่มีความส�าคัญในห้องเรียน

 4. Interactive board
 เป็นบอร์ดที่จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการสื่อสาร 2 ทาง (Two-way communication) 
บอร์ดลักษณะนี้นักเรียนไม่เพียงแต่ได้ข้อมูลจากบอร์ดแต่ยังสามารถท�ากิจกรรมเล็ก ๆ 
น้อย ๆ ที่พื้นที่บอร์ดเพื่อการเรียนรู้ มีส่วนร่วมกับการเรียนรู้จากข้อมูลบนบอร์ดและยัง
เป็นการเสรมิการพฒันาทางการคดิและเรยีนรูด้้วยตนเองผ่านการใช้บอร์ดของนกัเรียนด้วย
ข้อเสนอแนะส�าหรับการท�าบอร์ดลักษณะนี้ คือ บริเวณบอร์ดควรมีพื้นที่ที่เหมาะสมกับ
กิจกรรมที่จัดให้นักเรียนได้ท�าในเวลาเข้าใช้บอร์ด อุปกรณ์ท่ีใช้อาจต้องมีความแข็งแรง
กว่าบอร์ดชนิดอ่ืน เนื่องจากนักเรียนอาจต้องหยิบจับหรือท�ากิจกรรมบนบอร์ด และ
เนื้อหาที่ใช้จัดบอร์ดไม่ควรมีความซับซ้อนเกินไปเนื่องจากนักเรียนต้องสามารถเข้าใช้
บอร์ดนี้ได้ด้วยตนเอง
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 ข้อควรค�านึงถึงในการจัด Display ทั้ง 4 ประเภท มีดังนี้
 1. การจัดบอร์ด Display ต้องค�านึงถึงประโยชน์ในการใช้สอยของ Display 
มากกว่าความสวยงามของ Display
 2. การใช้สใีนบอร์ด Display ควรใช้สทีีเ่รยีบ เพือ่ให้ง่ายต่อการดแูละอ่านข้อมลู
บน Display
 3. เนื้อหาที่เลือกมาจัดใน Display ควรมีความเหมาะสมกับเรื่องที่ก�าลังเรียน
หรือเหมาะสมกับวัยของนักเรียนและเนื้อหาต้องมีความชัดเจน
 4. จ�านวนเนื้อหาที่ขัดบนบอร์ด Display ควรมีปริมาณที่เหมาะสม หากน้อย
เกินไปอาจท�าให้บอร์ดไม่น่าสนใจ แต่หากมากเกินไปอาจท�าให้นักเรียนกลัวที่จะใช้บอร์ด
 5. ใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมเป็นสัดส่วน โดยต้องค�านึงถึงการมองเห็น Display 
ของนักเรียน และกิจกรรมที่นักเรียนจะท�าเมื่อเข้าใช้บอร์ด
 6. ลักษณะการอ่านของบอร์ด ควรเป็นเหมือนตัว Z กล่าวคือ มีการอ่านจาก
ซ้ายไปขวา จากบนลงล่างและตัวหนังสือควรมีขนาดที่เหมาะสม
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 ห้องเรียนตามแนวคิดของ CCE คุณครูจะมีความเข้าใจในความแตกต่างของ
นักเรียนรายบุคคลว่ามีความถนัดและความสามารถในด้านใด การเรียนการสอนของ
คุณครูจะมีรูปแบบที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความถนัดทางการเรียนที่หลากหลายของ
นกัเรียน รวมถงึคณุครตู้องค�านงึถงึการเสรมิสร้างและต่อยอดทกัษะทางการคิดให้เกดิขึน้
ในการท�างานร่วมกันของนักเรียนในห้องเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
และประสบการณ์ที่คุณครูวางแผนและจัดขึ้นในห้องเรียน ดังนั้น เนื้อหาที่บรรจุอยู่ใน
หลักสูตรการอบรมของ CCE นั้น จะมุ่งเน้นให้คุณครูมีความรู้และความเข้าใจในด้านการ
ส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนและการบูรณาการความรู้ในสาระวิชาต่างๆ เพื่อให้
เด็กสามารถน�าไปใช้ได้ในชีวิตจริง 

กระบวนการคิด 
 การคิดสามารถจ�าแนกได้เป็น 5 กลุ่ม (ทิศนา แขมณี, 2544) กระบวนการคิด
ใหญ่ๆ ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการคิดย่อย ๆ 12 กระบวนการคิดดังตารางต่อไปนี้ 

องค์ประกอบที ่3 ด้านหลกัสูตร 
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 ถึงแม้ว่ากระบวนการคิดจะมีด้วยกันหลายกลุ่มและหลายระดับ แต่การพัฒนา
กระบวนการคดิ ไม่เพยีงแต่อาศยัสภาพแวดล้อมและประสบการณ์การเรียนรู้ แต่พฒันาการ
ทางกระบวนการคิดมีการพัฒนาตามพัฒนาการทางร่างกายและทางสมองด้วยเช่นกัน 
ในระดบัประถมศกึษา นกัเรยีนจะยงัไม่สามารถพฒันาทกัษะกระบวนการคดิได้ในทกุ ๆ กลุม่
CCE ส�าหรับระดับชั้นประถมศึกษาจึงเน้นการพัฒนากระบวนการคิดในกลุ่มที่เหมาะสม
กับพัฒนาการของนักเรียน จึงเลือกสรรกระบวนการคิดเพื่อบรรจุในหลักสูตรของ CCE 
โดยสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom (2001) ได้แบ่งการเรียนรู้เป็น 6 ระดับ 
คือ 1) ความรู้ความจ�า (Remembering) ซึ่งเป็นระดับล่างสุด 2) ความเข้าใจ (Under
standing) 3) การประยกุต์ (Applying) 4) การวเิคราะห์ (Analyzing) 5) การประเมนิค่า
(Evaluating) 6) ความคิดสร้างสรรค์ (Creating) ดังที่แสดงในแผนภาพที่ 3

 ข้อสังเกต
  ประเภทของกระบวนการคิดใน CCE จะเน้นให้เกิดการเรียนรู้ใน 4 ระดับ
 ด้านบนของพีระมิด แต่นั่นไม่ได้หมายความว่ากระบวนการคิดใน CCE ไม่ตอบโจทย์
 ของการเรียนในระดับความจ�าและความเข้าใจ เพราะการเรียนรู้ใน 2 ระดับนี้เป็น 2 

 ระดับที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของการเรียนรู้ในห้องเรียนทั่ว ๆ ไป

แผนภาพที่ 2 ความสอดคล้องของทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom กับกระบวนการคิด

การคิดสร้างสรรค์
(Creating)

การประเมินค่า
(Evaluating)

การวิเคราะห ์(Analyzing)

การประยุกต์ (Applying)

ความเข้าใจ(Understanding)

ความรู้ความจ�า (Remembering)

การคิดสร้างสรรค์: กระบวนการทางปัญญาที่สามารถขยายความคิดที่มีอยู่เดิมสู่ความคิดที่แปลกใหม่
ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่
การคดิบรูณาการ: การน�าหน่วยย่อยต่าง ๆทีม่คีวามสมัพนัธ์มารวมเข้าด้วยกนัอย่างกลมกลนืเป็นองค์
ช่วยพัฒนาการเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ

การคดิวพิากษ์: ความสามารถในการพจิารณา ประเมนิและตดัสินสิง่ต่าง ๆ ช่วยให้คดิอย่างรอบคอบครบถ้วน 

การคดิวิเคราะห์: ความสามารถในการจ�าแนก แยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ช่วยให้รูข้้อเทจ็จรงิและหาเหตผุล  
    การคดิเปรยีบเทยีบ: การพจิารณาให้เหน็ลกัษณะทีม่คีวามเหมือน ความต่างระหว่างส่วนหนึง่กบัสิง่อืน่ ๆ
      ช่วยให้เกดิความเข้าใจได้
       การคดิสงัเคราะห์: ความสามารถในการรวบรวมส่วนประกอบย่อยมาหลอมรวมได้อย่างกลมกลนื
         จนกลายเป็นสิง่ใหม่

การคดิแก้ปัญหา: ความสามารถทีจ่ะคดิพจิารณาไตร่ตรองถงึสิง่ต่าง ๆ ช่วยให้รูจ้กัคดิอย่างมเีหตผุล
   การคดิประยกุต์: ความสามารถในการน�าความรูต่้าง ๆ มาปรบัใช้ให้เกดิประโยชน์ เพือ่แก้ปัญหา
    และค้นพบสิง่ใหม่

พัฒนามาจาก Bloom (2001) และทิศนา แขมมณี (2544)
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 ทักษะการคิดท่ีได้กล่าวมาข้างต้นน้ัน อาจดูเป็นทักษะท่ีคุณครูหลายคนคิดว่า
เป็นเรื่องค่อนข้างยากในการพัฒนาให้กับนักเรียน ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสร้างประสบการณ์
เรียนรู้ให้ช่วยพัฒนาทักษะเหล่านี้ได้ หากแต่ทุกอย่างต้องมีการเริ่มต้นและมีการส่งเสริม
อย่างถกูต้องและต่อเนือ่ง ด้วยความเข้าใจในข้ันตอนของการพฒันา เพือ่ไปสูท่กัษะทีส่งูกว่า
ดงัเช่น การทีน่กัเรยีนมคีวามจ�าเป็นต้องเรยีนรูเ้รือ่งตวัอกัษร เสยีงของตวัอกัษรให้ได้ก่อน
ที่จะก้าวไปสู่การเรียนรื่องสระ ค�า การสะกดค�าและการสร้างประโยค ตามล�าดับ ทักษะ
การคดิกเ็ช่นกนั การพฒันาต้องเป็นไปตามขัน้ตอน จากการคดิแบบง่าย ๆ ไม่ซบัซ้อนและ
ค่อย ๆ เพิ่มระดับความซับซ้อนขึ้น ด้วยการสนับสนุนและความช่วยเหลือของคุณครู 
นักเรียนจะสามารถพัฒนาทักษะดังกล่าวได้ตามวัยอย่างเหมาะสม 
 วิธกีารสอนการคดิให้กบันกัเรยีน คณุครสูามารถสอนทักษะการคดิให้กบันกัเรยีน
ได้ในทุก ๆ เนื้อหาสาระและในทุก ๆ สถานการณ์ ด้วยวิธีการสอนที่แตกต่างออกไปตาม
ความเหมาะสม ครูอาจใช้วิธีการตั้งค�าถามในการอภิปราย ค�าถามชวนคิด หรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมแก้ปัญหาต่าง ๆ 
 นอกจากการสอนให้นกัเรยีนมทีกัษะการคดิแล้ว คณุครูจ�าเป็นต้องสอนให้นกัเรียน
รู้จักจัดระเบียบทางความคิด เพื่อประสิทธิภาพในการคิดที่เป็นระบบ และจัดเก็บข้อมูล
ที่เป็นระบบมากข้ึนอีกด้วย หนึ่งในวิธีที่สามารถช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการจัด
ระเบียบทางความคิดคือการใช้ Mind Map เข้ามาเป็นหน่ึงในกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงให้
นักเรียนได้คิดอย่างเป็นระบบ
 Mind Map คือ เครื่องมือในการจัดระเบียบความคิด ที่ใช้สมองสองซีกอย่าง
เต็มที่คิดค้นขึ้นโดยชาวอังกฤษ Tony Buzan เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการจดจ�าข้อมูลต่าง ๆ 
และน�าข้อมูลนั้น ๆ ออกมาใช้ เป็นวิธีการท่ีสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพอย่างมากใน
การจดบันทึก
 ตามแนวคิดของ Sperry (1967) กล่าวว่า  สมองทั้งสองซีกมีทักษะหรือความ
เชีย่วชาญต่างกนั สมองซกีซ้าย คือ การใช้ภาษา ค�านวณ ใช้เหตผุล แก้ปัญหาหรอืจดัการ
ข้อมูล เป็นล�าดับขั้นตอน ส่วนสมองซีกขวา คือ การฟังเพลง วาดรูป จินตนาการส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกายเรานัน้ ธรรมชาตสิร้างมาให้ท�างานร่วมกนัและเมือ่ท�างานร่วมกนัแล้ว
แต่ละส่วนก็จะไปเพิ่มพูนประสิทธิภาพของส่วนอื่นเป็นพันเท่าทวีคูณ
 การใช้ Mind Map ร่วมกับการเรียนการสอนในห้องเรียน ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่าง ๆ กบัตวัของนกัเรยีนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการช่วยสรปุรวมให้นกัเรยีนได้เหน็ภาพรวม
ของเรื่องนั้น ๆ ช่วยให้นักเรียนจดจ�ารายละเอียดได้ดีขึ้น รวบรวมข้อมูลจ�านวนมากไว้ใน
ที่เดียว ช่วยในการวางแผนเส้นทางหรือการตัดสินใจว่าจะไปทางไหนหรือควรตัดสินใจ
ไปในทางใด และยังเป็นการจัดระบบทางความคิดระหว่างการอ่านหรือการเรียนของตัว
นกัเรยีนเอง นอกจากน้ี Mind Map ยังช่วยให้นกัเรยีนมสีมาธจิดจ่ออยูก่บัสิง่ทีเ่รยีน ซึง่จะ
ส่งผลท�าให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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ขั้นตอนที่ 1
เริ่มจากจุดกึ่งกลางของ
กระดาษ ตามแนวนอน

ควรเป็นภาพหรือ
สัญลักษณ์ มีขนาดพอเหมาะ

ไม่ควรล้อมกรอบ

ขั้นตอนที่ 2
ประเด็นส�าคัญ ให้แตกออกมา
รอบและติดกับแกน กระจาย
ออกรอบทิศทาง ให้ภาพและ

สัญลักษณ์แทนค�า เส้นให้
วาดโค้งเรียวลง ดูเหมือน

สิ่งมีชีวิต เช่น กิ่งไม้ รากไม้

ขั้นตอนที่ 3
ประเด็นรอง รายละเอียดโยง
เชื่อมติดกับกิ่งก้าน  ใช้สีเดียว
กับกิ่งก้าน เขียนให้เส้นโค้ง
ไหลลื่นเป็นธรรมชาติอย่า

เขียนเป็นเส้นตรง

ขั้นตอนที่ 4
ใช้ค�าสั้น ๆ ขนาดอ่านได้

ชัดเจน ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ
ให้ใช้ CAPITAL ภาพ /ค�า/
สัญลักษณ์ ต้องมีเส้นรองรับ
ข้างใต้เสมอและเชื่อมโยง
ติดกัน ค�าที่เขียนเล็กลง

ลดหลั่นกันได้ และใช้หนึ่ง
ความหมายในเส้นเดียวกัน

ขั้นตอนที่ 5
เส้นให้ยาวกว่า ภาพ/ค�า/

สัญลักษณ์ เล็กน้อย เส้นต้อง
เชื่อมต่อกันอย่าให้ขาด  และ
ใช้สีเดียวกัน เขียนเส้นให้โค้ง

ไหลลื่นเป็นธรรมชาติ
อย่าเขียนเป็นเส้นตรง

ขั้นตอนที่ 6
แต่ง แต้ม ต่อ เติม

ใช้จินตนาการ สร้างสรรค์
Mind Map ให้สวยงาม

แทรกอารมณ์ขัน

ขั้นตอนที่ 7
เพิ่มรายละเอียด ในแต่ละกิ่ง

ขั้นตอน
การสร้าง 

Mind Map

ข้อควรระวังในการสร้าง Mind Map
1. หัวข้อในกิ่งก้านควรสามารถแตกสาขาออกไปได้ 
2. ระวังหัวข้อซ�้าซ้อนกัน
3. ระวังเรื่องการตั้งชื่อหัวข้อหลัก
4. ระวังเรื่องการหมุนกระดาษระหว่างเขียน
5. พยายามก�าหนดค�าส�าคัญ (Key Word) ให้เป็น
   ค�าสั้น ๆ ไปในทิศทางเดียวกัน
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แผนภาพที่ 3 ขั้นตอนการสร้าง Mind Map



 ในการเรยีนการสอน 1 คาบเรยีน หรอืใน 50-60 นาท ีนกัเรยีนเลก็ๆ โดยเฉพาะ
ในระดับประถมศึกษา ไม่สามารถมีสมาธิอยู่กับกิจกรรม 1 กิจกรรมตลอดคาบเรียนได้ 
นกัเรียนเลก็ๆ มคีวามสามารถในการมสีมาธติัง้ใจฟังหรอืจดจ่ออยูก่บักจิกรรมใดกจิกรรม
หนึ่งเพียง 8-10 นาที โดยสมาธิของนักเรียนจะเริ่มลดน้อยลงจนอาจแสดงพฤติกรรม
กวนชั้นเรียน พูดคุยกันเอง หรือหันไปสนใจสิ่งอื่นมากกว่ากิจกรรมที่ก�าลังด�าเนินอยู่ สิ่งที่
ครูสามารถท�าได้เพือ่ให้นกัเรยีนมสีมาธอิยูก่บักจิกรรมทีจ่ดัขึน้นัน้ คอืการเปลีย่นอริยิาบถ
หรือเปลี่ยนกิจกรรมที่จัดให้กับนักเรียนในห้องเรียน แต่การเปลี่ยนอิริยาบถหรือกิจกรรม
ในแต่ละคาบเรยีนนัน้ คณุครตู้องเข้าใจถงึวฏัจกัรการเรยีนรู ้(Cycle of Learning) เพือ่ท�า
ให้ครูสับเปลีย่นกจิกรรมได้สอดคล้องกับธรรมชาติของการเรยีนรูใ้นหนึง่คาบเพือ่ให้การเรยีน
ในหนึ่งคาบมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 วฏัจกัรการเรยีนรู ้(Cycle of Learning) ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน ซีง่มทีัง้ขัน้น�า
ขั้นสอนและขั้นสรุป  และมีการใช้กิจกรรมต่างๆเพื่อพักสมอง และประเมินผลการเรียน
ของนักเรียน 
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แผนภาพที่ 4 วัฏจักรการเรียนรู้ (Cycle of Learning)



1. การกระตุ้นความสนใจ สามารถท�าได้หลายวิธี เช่น
 • การใช้ค�าถาม (Question)
 • การใช้ค�าส�าคัญ (Keyword) 
 • การใช้ภาพ (Picture) 
 • การใช้สื่อ (Prop)
 • ค�าถามปลายปิด เช่น วารีหมายถึงน�้าใช่หรือไม่
 • ค�าถามปลายเปิด เช่น ค�าใดในภาษาไทยที่แปลว่าน�้า   
2. การน�าเข้าสู่เนื้อหา
 • การเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม/ความรู้ที่ได้เรียนมา                         
 • การเชื่อมโยงกับความรู้ที่ก�าลังจะเรียน       
3. การจัดกิจกรรมที่ค�านึงความสนใจและความแตกต่างของเด็ก
 • ช่วงความสนใจของเด็ก 
 • แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยๆ 
 • จัดกิจกรรมที่ค�านึงถึงความแตกต่างของเด็ก                   
4. การพักสมอง 
 • ใช้คั่นระหว่างช่วงกิจกรรม                                          
 • การเคลื่อนไหวร่างกาย
5. การประเมินผลระหว่างการเรียนรู้
 • สังเกต วัดความเข้าใจและความก้าวหน้าด้านต่างๆ ระหว่างการเรียนรู้ 
 • ใช้การพูดคุยซักถามอย่างไม่เป็นทางการ
 • บันทึกและเก็บข้อมูลเด็กอย่างเป็นระบบ
 • ชื่นชมต่อสิ่งที่เขาท�าได้        
6. การสรุปและทบทวนความรู้ 
 • การสรุปความรู้   
 • เชื่อมโยงกับสิ่งที่ต้องท�าต่อไป   
 • การทบทวนอย่างต่อเนื่อง 

เคล็ดลับการใช้ค�าถามปลายเปิด
1. เตรียมค�าถามไว้ล่วงหน้า

2. กระตุ้นความสนใจและส่งเสริมการคิด
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
4. มีเวลาให้คิดค�าตอบ

5. สร้างบรรยากาศที่ดีในการตอบค�าถาม 
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 ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences)
 ในการเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งการอธิบายหรือการน�าเสนอข้อมูลให้ผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจนัน้ครจูะมวีธิทีีแ่ตกต่างกันในการน�าเสนอข้อมลูเหล่านัน้ให้นกัเรยีนเข้าใจได้ง่าย
คุณครูแต่ละท่านก็จะเลือกประเภทของการน�าเสนอข้อมูลที่แตกต่างกันออกไปตามแต่
ความถนัดของคุณครู แต่อีกหนึ่งสิ่งที่คุณครูจ�าเป็นจะต้องค�านึงถึงในการจัดกิจกรรมการ
สอนในห้องเรยีนคอืความถนดัและความแตกต่างของนักเรยีนแต่ละคน Gardner (2006)
ศาสตราจารย์ด้านการคดิและการศกึษาได้อธิบายถงึความสามารถท่ีหลากหลายของมนษุย์
โดยความเข้าใจในความสามารถที่หลากหลายของนักเรียนเป็นสิ่งท่ีครูควรค�านึงถึงใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียน ซึ่งสิ่งท่ีจะส่งผลให้ครูมีความเข้าใจใน
ลกัษณะและความถนดัของนักเรยีนรวมถึงการออกแบบกิจกรรมทีต่อบสนองความสามารถ
ที่แตกต่างกันของการรับข้อมูล Gardner ได้แบ่งความสามารถที่หลากหลายของมนุษย์
ออกเป็น 9 ประเภท ดังนี้

องค์ประกอบที ่4 นกัเรียน

ปัญญาด้านธรรมชาติ (Naturalist 
Intelligence) มีทักษะในการสังเกต 

เห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับ
สิ่งแวดล้อม และเรียนรู้ได้ดี
เมื่อได้สัมผัสกับธรรมชาติ

ปัญญาด้านอัตถภวนิยม/การด�ารงอยู่
ของชีวิต/จิตนิยม (Existential 

Intelligence) มีลักษณะเข้าใจความ
สัมพันธ์ของร่างกาย จิตใจ และเรียนรู้

ได้ดีเมื่อได้สัมผัสกับธรรมชาติ

ปัญญาด้านภาษา (Verbal-Linguistic 
Intelligence) มีลักษณะชอบฟัง
พูด อ่าน เขียน ชอบเล่าเรื่อง และ

เรียนได้ดีถ้าเปิดโอกาสให้
ฟัง พูด อ่านและเขียน

ปัญญาด้านตรรกะ-คณิตศาสตร์ 
(Mathematical-Logical 

Intelligence) มีลักษณะจ�าสิ่งที่เป็น
แบบแผน ท�างานเกี่ยวกับตัวเลขได้ดี 

จัดหมวดหมู่ แยกประเภทได้ดี
และมีทักษะในการแก้ปัญหา

ปัญญาด้านดนตรี (Musical 
Intelligence) มีลักษณะไวต่อเสียง 
ชอบร้องเพลง ฟังเพลง เล่นดนตรี 
และเรียนรู้จังหวะ จ�าท�านองได้

ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์
(Visual-Spatial Intelligence)

มีลักษณะชอบวาด สร้าง ออกแบบ
มีทักษะการใช้สีและภาพ เห็นความ

สัมพันธ์ ของพื้นที่ แผนที่

ปัญญาด้านร่างกายและการ
เคลื่อนไหว (Bodily-Kinesthetic 

Intelligence) มีลักษณะควบคุมการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย ชอบแสดง 
เต้นร�า เล่นกีฬา ชอบพูดและใช้

ภาษากายในการสื่อสาร

ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง 
(Intrapersonal Intelligence)
มีลักษณะมีสมาธิดี ชอบท�างาน
คนเดียว เรียนรู้ได้ดีถ้ามีโอกาส

และได้ท�างานโดยล�าพัง

ปัญญาด้านความเข้าใจระหว่าง
บคุคล-มนุษยสมัพนัธ์ (Interpersonal
Intelligence) มีลักษณะชอบพูดคุย 
ท�างานกลุ่ม เป็นผู้น�าและเข้าใจผู้อื่น 

เรียนรู้ได้ดีถ้ามีโอกาส และได้
แบ่งปันความรู้กับผู้อื่น

Multiple
Intelligences

2x2=4
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แผนภาพที่ 5 ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences)



 นอกจากความสามารถและความถนัดที่แตกต่างกันของนักเรียนแต่ละคนลีลา
การเรียนรู้ (Learning Styles) ก็มีความส�าคัญไม่แพ้กัน เพราะหากครูสามารถสื่อสาร
และวัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับลีลาการเรียนรู้ของนักเรียนแล้ว ก็จะท�าให้การ
เรยีนการสอนเป็นไปได้อย่างราบรื่นและข้อมูลความรู้ทีจ่ัดเตรียมให้นกัเรยีนจะถูกสง่ผ่าน
ไปสู่ความเข้าใจและความสามารถน�าไปใช้ได้อย่างยั่งยืน
 ลีลาการเรียนรู้ คือ ลักษณะทางกายภาพความคิดและความรู้สึกที่บุคคลใช้ใน
การรับรู้และตอบสนองต่อการเรียนรู้ลีลาการเรียนรู้สามารถแบ่งประเภทออกได้เป็น
3 ประเภท 
 1. การเรียนรู้ผ่านการมองเห็น (Visual Learning Styles) เป็นการเรียนรู้และ
เข้าใจเนือ้หาได้ดผ่ีานของจรงิ ของจ�าลอง รปูภาพ ตวัอกัษร สญัลกัษณ์ เช่น กราฟ แผนภมูิ
แผนที่ ตลอดจนการขีดเขียน จดบันทึก
 2. การเรียนรู้ผ่านการฟัง (Auditor Learning Styles) เป็นการเรียนรู้และ
เข้าใจเนื้อหาได้ดีผ่าน การฟัง การเล่า การบรรยาย การตอบค�าถาม และการสนทนา
แลกเปลี่ยน  
 3. การเรียนรู้ผ่านร่างกาย (Kinesthetic Learning Styles) เป็นการเรียนรู้
และเข้าใจเนื้อหาได้ดี ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง การค้นคว้าสืบค้นด้วยตนเอง และการ
เคลื่อนไหวร่างกาย
 ลีลาการเรียนรู้ ทั้ง 3 ประเภทนี้เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่ากิจกรรมการเรียนการสอน
ของครูในห้องเรียนนั้นมีความจ�าเป็นต้องมีความหลากหลายของสื่อกิจกรรมและการ
อธิบายของคุณครูเพื่อให้นักเรียนในห้องที่มีลีลาการเรียนรู้ต่างกันได้เข้าใจกิจกรรมและ
ข้อมูลที่คุณครูน�าเสนอ

การวิจัยกลุ ่มนักเรียนมัธยมใน
ประเทศอเมริกาพบว่านักเรียนมี
ลีลาการเรียนรู้โดยการลงมือท�า
สูงถึง 50% การมองเห็น 40% 
และการฟัง 10% (Urista, 2011)
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แผนภาพที่ 6 The Cone of Learning (Dale, 1969)



นอกจากนี้ Dale (1969) ยัง
อธิบายถึงลักษณะของการเรียน
การสอนกับความคงทนของ
ความรู้ผ่านวิธีอื่น ๆ โดยวิธีการ
อ่านเป็นวิธีที่เราจะรับข้อมูลได้
ง่ายที่สุดแต่การมีส่วนร่วมและ
การลงมือท�าจะสามารถท�าให้ผู้
เรียนจดจ�าข้อมูลเหล่านั้นได้มาก
และนานที่สุด

 ฉะนัน้ในห้องเรยีนหน่ึงห้องจะมีนักเรยีนทีมี่ลลีาในการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย จงึเป็น
เหตุให้กิจกรรมการเรียนการสอนต้องมีความหลากหลายเพื่อท�าให้การเรียนการสอนของ
ครูส่งไปถึงนักเรียนทุกคนให้มากที่สุด

 ข้อควรค�านึงในการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองต่อต่อลีลาการเรียนรู้ (V-A-K) 
 1. ควรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเรื่องที่สอน 
 2. ในขัน้การสอนควรจัดกจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสให้นกัเรยีนได้ใช้ทกุลลีาการเรยีนรู้ 
 3. นักเรียนควรจะเข้าร่วมในกิจกรรมที่ตอบสนองต่อลีลาการเรียนรู้ครบทุกคน

 นอกจากความแตกต่างในความสามารถและลีลาการเรียนรู้แล้ว ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลจะเป็นอีกเรื่องที่ครูจ�าเป็นต้องค�านึงในการสอนนักเรียน นักเรียนแต่ละคน
มีความถนัดที่ไม่เหมือนกันมีความกระตือรือร้นต่างกัน ถ้าครูสอนหรือมอบหมายงานที่
ไม่ได้ค�านึงถึงความแตกต่างของนักเรียนอาจท�าให้นักเรียนบางกลุ่มเกิดความรู้สึกเบื่อ
ไม่กระตอืรอืร้น ก่อกวนในชัน้เรยีนเพราะมบีางกลุม่วติกกงัวล ท้อถอยและเสยีความมัน่ใจ
ในเรื่องนั้นนั้นที่ก�าลังเรียน
 สิ่งที่ง่ายที่สุดในการแสดงออกถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล คือ เรื่องของ
กิจกรรมการท�าใบงานท่ีนักเรียนได้รับมอบหมายในการเรียนการสอนตามแนวคิดของ 
CCE คุณครูจะต้องรู้จักนักเรียนของตนเองและเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลโดย
พฤติกรรมจะถูกสะท้อนออกมาในรูปแบบของใบงานที่หลากหลาย
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แผนภาพที่ 6 The Cone of Learning (Dale, 1969)



36   การจัดการเรียนรู้สู่วิถีผู้เรียนเป็นส�าคัญ

แผนภาพที ่7 การเปรยีบเทยีบการสอนแบบทัว่ไปกบัการเรยีนการสอนตามแนวคิด CCE



 ข้อสังเกต
 ในด้านใบงานที่คุณครูสามารถจัดท�าให้มีระดับของความยากง่ายนั้น คุณครูอาจ
แบ่งระดับออกเป็น 2 ถึง 3 ระดับตามแต่ความเหมาะสมของจ�านวนนักเรียน น�าเสนอ
ใบงานในแบบต่าง ๆ ให้นกัเรยีนทราบถึงความแตกต่างและให้นกัเรยีนเป็นผูเ้ลอืกใบงานที่
เหมาะสมกับตัวของนักเรียนเอง โดยคุณครูอาจให้ค�าอธิบายเพิ่มเติมหรือให้การสนับสนุน
ในการเลือกใบงาน ลักษณะของใบงานในแต่ละระดับควรมีจุดประสงค์เดียวกันและมี
ลักษณะแบบฝึกหัดที่เป็นลักษณะเดียวกัน แต่แตกต่างกันที่ข้อมูลที่นักเรียนต้องเติมหรือ
จ�านวนข้อมลูทีใ่ห้ในใบงานเพ่ือช่วยให้นักเรยีนท�าใบงานได้ง่ายข้ึน ข้อควรระวัง คอื คณุครู
ควรเลอืกใช้ค�าพดูทีไ่ม่ท�าร้ายจติใจหรอืก�าลงัใจของนกัเรยีนในการเรียกชือ่กลุม่หรือใบงาน
ตามศกัยภาพของนักเรียน ควรหลีกเล่ียง ค�าว่า “เดก็อ่อน” “หนทู�าใบงานนีไ้ม่ได้หรอก”
“มนัน่าจะยากไปส�าหรับหน”ู อาจใช้ค�าพูดในทางทีเ่สนอแนะ เช่น “ครวู่าอนันีห้นนู่าจะ
ชอบมากกว่าอันนั้น” “ครูว่าใบนี้น่าสนใจ” เป็นต้น สิ่งที่ต้องระวังหลังจากที่นักเรียนได้
ตัดสินใจหรือเลือกใบงานของตนแล้วครูต้องเคารพการเลือกของนักเรียนและให้ความ
ช่วยเหลือในการท�างานตามสมควร
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บทสรุป
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 Child-Centred Education เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นมานานแล้ว และมีการ
สนับสนุนให้ใช้ในห้องเรียน ในประเทศไทยมาเป็นเวลานานแล้ว หากแต่ผู้ที่รับนโยบาย
มาใช้ในห้องเรียนอาจไม่ได้ปรับวิธีการด�าเนินกิจกรรมหรือจัดประสบการณ์ต่าง ๆ ตาม
บริบทของโรงเรียนและนักเรียนในห้องเรียน ถึงแม้ว่าแนวคิด CCE จะมีหลักเกณฑ์หรือ
ทฤษฎีในการปฏิบัติ แต่สิ่งที่ส�าคัญที่สุด คือ การที่คุณครูรู้จักและเข้าใจนักเรียนที่คุณครู
สอนรวมถงึเข้าใจบริบทและความต้องการของนกัเรยีน เพือ่ทีจ่ะสามารถจดัสภาพแวดล้อม
จัดประสบการณ์ และกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติมเต็มสิ่งที่นักเรียนต้องการ 
 การเรียนรู้แบบCCE โดยโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศ
ตอบโจทย์องค์ประกอบกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

การมีปฏิสัมพันธ์
การ

ร่วมมือ เนื้อหาสาระ

วิธีการสอน

การเรียนการสอน
เน้นผู้เรียน
เป็นส�าคัญ การ

ประเมินผล
สภาพ

แวดล้อม

 • ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน 
 • ทัศนคติเชิงบวก 
 • การจัดการชั้นเรียน
 • การท�างานเป็นกลุ่ม 

 • บทบาทหน้าที ่ความรบัผดิชอบของครู
 • การบูรณาการรายวิชาต่าง ๆ
 • การท�างานร่วมกัน

 • Display 
 • มุมต่างๆ
 • การจัดการชั้นเรียน

 • ครู
 • สภาพแวดล้อม
 • หลักสูตร
 • นักเรียน

 • ใช้การประเมินที่หลากหลาย
 • Multiple Intelligences
 • ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 • Multiple Intelligences
 • ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 • Mind Map 
 • วัฎจักรการเรียนรู้

 • Display 
 • กระบวนการคิด
 • เนื้อหาสาระในกลุ่มสาระต่างๆ
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แผนภาพที ่8 องค์ประกอบการเรยีนรู้
โดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัตามเนือ้หา
ของโครงการฯ



 สิ่งที่ท�าให้แนวคิด CCE ที่จัดอบรมโดย โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสู่
ความเป็นเลิศให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครประสบความส�าเร็จคือการที่คุณครู
ได้รับการอบรมในด้าน แนวคิด CCE ประกอบกับการให้ข้อมูลและย�้าเตือนให้คุณครู
ทราบถึงข้อปฏิบัติ และข้อดีของการให้ความส�าคัญของความต้องการรายบุคคล ความ
แตกต่างรายบุคคล ซึ่งเป็นการช่วยเติมเต็มให้นักเรียนมีความพร้อมในการที่จะเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ทฤษฏีล�าดับขั้นความต้องของ Maslow (1962) ที่ว่า ด้วย
การเรียงล�าดับความต้องการจากขั้นที่ต�่าที่สุดไปสู่ขั้นท่ีสูงที่สุดโดยอธิบายความต้องการ
ของมนุษย์ไว้ว่า มนุษย์จะแสวงหาความต้องการขั้นต�่าสุดและจะต้องได้รับความพึงพอใจ
เสียก่อน จึงจะสามารถผ่านพ้นไปสู่ความต้องการที่อยู่ในขั้นสูงขึ้นได้
 ต้องยอมรับว่านักเรียนที่เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครนั้น มีความ
แตกต่างกันค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของตัวเด็กเอง หรือความพร้อมทาง
ครอบครัว ซึ่งการเรียนการสอนตามแนวคิด CCE ที่จัดอบรมโดย โครงการโรงเรียน
กรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศ ตอบสนองความต้องการตามทฤษฎีของ Maslow โดย
การเติมเต็มความต้องการของนักเรียนในแต่ละขั้นเพื่อก้าวเข้าสู่ขั้นต่อ ๆ ไป พร้อมทั้ง
การเรียนการสอนทีเ่น้นให้เกดิทศันคตใินเชิงบวก จงึสามารถพฒันาศกัยภาพของนกัเรยีน
ควบคู่ไปกับทัศนคติเชิงบวกที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทางการเรียนและกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนรักในการมาโรงเรียนเพื่อแสวงหาความรู้
และสามารถก้าวไปสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นและยั่งยืนที่สุด การเรียนรู้แบบ CCE
โดยโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศเติมเต็มความต้องการของนักเรียน
ในแต่ละขั้นตามทฤษฎีล�าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ของ Maslow
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แผนภาพที ่9 การเตมิเตม็ความต้องการของนักเรยีนในแต่ละขัน้ตามทฤษฎขีอง Maslow



 ส�าหรับคุณครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเอง เมื่อได้เข้าอบรมการจัด
การเรียนการสอนตามแนวคิด CCE แล้วจะพบว่า การอบรมของโครงการโรงเรียน
กรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศนั้นแตกต่างจากการอบรมที่เคยผ่านมา แม้บางเรื่องจะ
เป็นเรื่องที่คุณครูทราบดีอยู่แล้ว แต่รูปแบบกิจกรรมที่คุณครูได้ปฏิบัติและเรียนรู้ไป
พร้อม ๆ กับเพื่อนครูท่านอื่น สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับตัวครูได้
แทบทกุมติ ิ ครูทีเ่ข้าร่วมการอบรมหลายท่านยอมรบักบัทมีวทิยากรโดยตรงว่าการอบรมนี้ 
“ผิดคาด” “ครูไม่เคยคิดเลยว่าครูเป็นครูที่ดีแล้วรึยัง จนได้มาอบรมครั้งนี้” “ครูใจหายนะ
อบรมจบแล้วหรือ” ความแตกต่างที่กล่าวถึง คือ การกระตุ้นให้ครูนึกย้อนถึงบทบาท
หน้าที่ที่แท้จริงของคนเป็นครู ปลุกให้ครูตื่นจากสิ่งที่ต้องท�าทุก ๆ วัน ตามความเข้าใจว่า 
“หน้าที่ต้องเป็นแบบนี้แหละ ค�าสั่งมาว่าอย่างไร ต้องท�าไปอย่างนั้น ปฏิเสธไม่ได้” ปลุก
ความเป็นครูที่มีให้ส่องประกายต่อไปยังเด็กนักเรียนในความรับผิดชอบ ปลุกความคิด
เชิงบวก สร้างการปฏิบัติเชิงบวกให้แก่คุณครู ผ่านการดูแลเยียวยาจิตใจ การให้ก�าลัง 
การเสริมพลังงานเชิงบวกจากวิทยากร การอบรมกับโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร
สู่ความเป็นเลิศ ไม่เพียงแต่สร้างมิตรภาพระหว่างครูกับวิทยากรเท่านั้น แต่สร้างไมตรี 
เชื่อมความสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายระหว่างคุณครูด้วย กลายเป็นกลุ่มครูที่มีแนวคิด CCE 
ในหัวใจเป็นก�าลังใจให้เพื่อนครูเข้มแข็ง อดทน ต่อสู้กับความไม่รู้ของเด็ก พร้อมส่งต่อ
พลังบวกที่มีแผ่ขยายออกไปได้  

สนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมหรือต้องการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเอง
สามารถติดต่อได้ที่

โครงการโรงเรียนไทยสู่ความเป็นเลิศ
มูลนิธิชิน โสภณพนิช

244 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240
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