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55251809:  สาขาวชิาการศึกษาตลอดชีวติและการพฒันามนุษย ์
ค าส าคญั:  ทกัษะการสอน / คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์/ ครูค าสอน / แนวคิดอิกญาเช่ียน 
 วชัศิลป์  กฤษเจริญ : การพฒันาแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ. ดร. ภัทรพล               
มหาขนัธ์ และผศ. ดร. คีรีบูน  จงวฒิุเวศย.์  348 หนา้. 
 
 การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาสภาพความตอ้งการทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 2) พฒันาแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย  และ 3) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิการทดลองใชกิ้จกรรม          
การเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง ครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศ
ไทย  กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาสภาพความตอ้งการทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามแนวคิดอิกญาเช่ียน
ในประเทศไทย คือ ครูค าสอน จ านวน 343 คน และ ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 13 คน กลุ่มทดลองใชแ้ผนกิจกรรมการพฒันา
ทกัษะการสอนและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย คือ ครูค าสอน 
จ านวน 15 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์  และแผนกิจกรรมการพฒันาทกัษะการสอน
และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล
ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์เน้ือหา  
 ผลการวจิยัพบวา่  
 ครูค าสอนมีความตอ้งการพฒันาทกัษะการสอน ในดา้นการไตร่ตรองมากท่ีสุด ( x  = 4.44, S.D. = .598            
อยู่ในระดบัมาก) รองลงมาคือ การปฏิบติั ( x  = 4.40, S.D. = .579 อยู่ในระดบัมาก) ดา้นประสบการณ์   ( x  = 4.31, 
S.D. = .548 อยู่ในระดบัมาก) ดา้นบริบท ( x  = 4.30, S.D. = .535 อยู่ในระดบัมาก) และการประเมินผล ( x  = 4.25, 
S.D. = .646 อยูใ่นระดบัมาก) ตามล าดบั ส่วนความตอ้งการการพฒันาดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตาม
แนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยพบว่า ในดา้นรัก-ศรัทธาในพระเจา้ มากท่ีสุด ( x  = 4.47, S.D. = .613 อยู่ในระดบั
มาก) รองลงมาคือ ดา้นด าเนินชีวติตามแบบอยา่งของ พระเยซูเจา้ ( x  = 4.46, S.D. = .640 อยูใ่นระดบัมาก) อุทิศตนเพื่อ
สังคม ( x  = 4.45, S.D. = .666 อยู่ในระดบัมาก) กระท าส่ิงต่างๆให้ดีข้ึนอยู่เสมอ ( x  = 4.43, S.D. = .697 อยู่ในระดบั
มาก) และดา้นรักผูเ้รียน นอ้ยท่ีสุด ( x  = 4.31, S.D. = .632 อยูใ่นระดบัมาก) ตามล าดบั  
 แผนกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือการพฒันาทักษะการสอนและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตาม
แนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย ประกอบดว้ย กิจกรรมการเรียนรู้จ านวน 26 กิจกรรม เป็นดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อพฒันาทักษะการสอนของครูค าสอนจ านวน 14 กิจกรรม และ กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพฒันาคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคค์รูค าสอนจ านวน 12 กิจกรรม 
 ผลสัมฤทธ์ิการทดลองใช้แผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทักษะการสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียน             
ในประเทศไทย มีผลสัมฤทธ์ิโดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( x  = 4.49 S.D. = .271) เช่นเดียวกบั ผลสัมฤทธ์ิการทดลองใช ้
แผนกิจกรรมพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ ครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย มีผลสัมฤทธ์ิโดยรวม 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ( x  = 4.58 S.D. = .258)   
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 The objectives of this study were: 1) to examine the needs for acquiring teaching skills and the 
desired characteristics of catechists in accordance with the Ignatian Pedagogical Paradigm in Thailand. 2) to develop 
learning activity plans for acquiring teaching skills and desired characteristics of catechists in accordance with 
Ignatian pedagogy paradigm in Thailand and 3) to find out the result of learning activity plans for acquiring teaching 
skills and desired characteristics of catechists in accordance with Ignatian pedagogy paradigm in Thailand  
 The sample group consisted of: 13 catechetical experts selected by purposive sampling; 343 catechists 
by sample size table of Krejcie & Morgan; 15 catechists an as experimental group by purposive sampling.                
The research instruments were: semi-structured interview, questionnaire, learning activity plans, focus group 
discussion. The data was analyzed by frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, and content 
analysis. 
 Research findings were as follows:  
 The need for acquiring teaching skills. Catechists needed five teaching skills. The first was Refle ction 
( x = 4.44, S.D. = .598 high level) the next wa Practice ( x = 4.40, S.D. = .579 high level) Third: Experience ( x = 
4.31, S.D. = .548 high level). Fourth: Context  ( x = 4.30, S.D. = .535 high level) and the last was Evaluation ( x = 
4.25, S.D. = .646 high level). The need for acquiring desired characteristics. Catechists needed nine characteristics. 
The first desired characteristic needed was Faithfulness to God ( x  = 4.47, S.D. = .613 high level). The next was 
Living one’s life by following Jesus as the model ( x  = 4.46, S.D. = .640 high level),  An active life of commitment 
for society ( x  = 4.45, S.D. = .666 high level). And the last was to Know and Love each individual learner ( x  = 
4.31, S.D. = .632 high level). 
 The learning activity plans for acquiring teaching skills and desired characteristics of catechists in 
accordance with Ignatian Pedagogical Paradigm in Thailand were composed of 26 learning activities. There were 14 
activities for developing teaching skills and 12 activities for developing desired characteristics. 
  The result of all learning activity plans for acquiring teaching skill were in the high level ( x  = 
4.49 S.D. = .271). And the result of all learning activities plans for acquiring desired characteristics of catechists in 
accordance with Ignatian pedagogy paradigm in Thailand were in higher level ( x  = 4.58 S.D. = .258).  
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การสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดของอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 
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   ขอขอบคุณ ซิสเตอร์สังวาล วาปี คุณครูกมลา สุริยพงศป์ระไพ  คุณครูยพุา ชูลีระรักษ ์
คุณครูสมบัติ งามวงศ์ และคุณครูกฤติยา อุตสาหะ คุณครูค าสอนผู้เ ช่ียวชาญท่ีให้ความ
อนุเคราะห์ตรวจแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เคร่ืองมือในการวจิยั  
 ขอขอบคุณ ซิสเตอร์ คณะผูบ้ริหาร ครูโรงเรียนนารีวุฒิ และครูค าสอนทุกท่าน ท่ีให้
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บทที ่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ความส าคญัและความจ าเป็นของการพฒันาแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันา
ทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศ
ไทย มีเหตุผลท่ีส าคญั 3 ประการคือ 1) ประเทศไทยให้สิทธิและเสรีภาพในการนบัถือศาสนา                 
แก่ประชาชน 2) พระศาสนจกัรคาทอลิกก าหนดเป็นกฎหมายและนโยบายให้การสอนค าสอน
และการพฒันาครูค าสอนเป็นงานส าคญัของพระศาสนจกัรคาทอลิก และ 3) ผลจากสภาพการ
สอนค าสอนในปัจจุบนัและความตอ้งการของครูค าสอนท่ีตอ้งการการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและ           
มีประสิทธิภาพ 
 รัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2550 (2550: 10) มาตรา 37 ไดร้ะบุถึงสิทธิและเสรีภาพในการ
นบัถือศาสนาโดยก าหนดไวว้า่ “บุคคลยอ่มมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา นิกายของศาสนา 
หรือลทัธินิยมในทางศาสนา และยอ่มมีเสรีภาพในการปฏิบติัตามศาสนธรรม ศาสนบญัญติั หรือ
ปฏิบติัพิธีกรรมตามความเช่ือถือของตน เม่ือไม่เป็นปฏิปักษต่์อหนา้ท่ีของพลเมืองและไม่เป็นการ
ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” และ “ในการใช้เสรีภาพตาม               
วรรคหน่ึง บุคคลย่อมไดรั้บความคุม้ครองมิให้รัฐกระท าการใดๆ อนัเป็นการรอนสิทธิหรือเสีย
ประโยชน์อนัควรมีควรได ้เพราะเหตุท่ีถือศาสนา นิกายของศาสนา ลทัธินิยมในทางศาสนาหรือ
ปฏิบติัตามศาสนธรรม ศาสนบญัญติั หรือปฏิบติัพิธีกรรมตามความเช่ือถือ แตกต่างจากบุคคล
อ่ืน” 
 จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 (ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) สามารถสรุปถึงสาเหตุท่ีท าให้
ประเทศไทยต้องหันมาเน้นเร่ืองของการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับคนในชาติ                   
ก็เพราะวา่ สังคมไทยปัจจุบนัก าลงัตกอยูใ่นวิกฤตความเส่ือมถอยทางดา้นศีลธรรมและจริยธรรม 
อนัเน่ืองมาจากกระแสโลกาภิวฒัน์ ท่ีท าให้สังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและรุนแรง 
ซ่ึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในหวัขอ้ การประเมินสถานการณ์ ความเส่ียง และ  
การสร้างภูมิคุม้กนัของประเทศ ไดส้รุปถึงการเปล่ียนแปลงสภาวะดา้นสังคมทั้งการเปล่ียนแปลง
ระดบัโลก 7 ประการ และการเปล่ียนแปลงภายในประเทศ 4 ประการ ซ่ึงหน่ึงในการเปล่ียนแปลง
ภายใน คือ ปัญหาด้านสังคม ดงัน้ี “สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเส่ือมถอยด้านคุณธรรม และ
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จริยธรรม และมีการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมท่ีหลากหลาย รวมถึงเผชิญปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดและการเพิ่มข้ึนของการพนนัโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน” “ค่านิยมท่ีดีงาม
เส่ือมถอยและประเพณีดั้งเดิมถูกบิดเบือน เน่ืองดว้ยการเปล่ียนแปลงภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ 
ส่งผลให้สังคมไทยมีความเป็นวตัถุนิยม ให้ความส าคญักบัศีลธรรมและวฒันธรรมท่ีดีงามลดลง 
ทั้งการด ารงชีวิตประจ าวนั การใช้ชีวิตและความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น มุ่งหารายไดเ้พื่อสนองความ
ต้องการบริโภค การช่วยเหลือเก้ือกูลกันลดลง ความมีน ้ าใจไมตรีน้อยลง แก่งแย่ง เอารัด-            
เอาเปรียบกนั ขาดความสามคัคี ไม่เคารพสิทธิผูอ่ื้น และขาดการยดึถือประโยชน์ส่วนรวม” 
 ดังนั้ น ยุทธศาสตร์พฒันาของชาติจึงมุ่งเน้นการพฒันาท่ีสมดุลโดยให้มีการ
เสริมสร้างคุณธรรมใหก้บัคนในชาติ แนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีไดถู้กก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การ
พฒันาของชาตินั้น ไดเ้นน้การใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างภูมิคุม้กนักบัคนในชาติ
เพื่อเผชิญกบัความเปล่ียนของสังคม ดงันั้นการสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีให้กบัประชาชนนั้น จะตอ้งเป็น 
“พฒันาจากภายในจิตใจของคน” การพฒันาคุณภาพคนดา้นจิตใจอนัเน่ืองมาจากการปฏิบติัตน                
ตามหลักธรรมทางศาสนา จึงเป็นเร่ืองท่ีมีความจ าเป็น เร่งด่วน และกระท าอย่างต่อเน่ือง                   
มีความสมดุลกบัการพฒันาในดา้นอ่ืนๆ 
 การพฒันาครูผู ้สอนจึงเป็นงานส าคัญเพื่อท าให้ยุทธศาสตร์ของชาติส าเร็จไป 
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (2542: 16-19) และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม 
ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2545 (2545: 16-21) และ ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2553 (2553: 1-2)                
ซ่ึงไดว้างนโยบายท่ีเป็นการขยายผลจากยุทธศาสตร์การพฒันาชาติโดยเนน้ให้สถาบนัการศึกษา
ในทุกระดบัจดัการเรียนการสอนท่ีท าให้เยาวชนไทยทั้งมีความรู้และคุณธรรม และให้มีการ
พฒันาครูใหมี้ศกัยภาพ ดงัน้ี ความส าคญัของคุณธรรมในการให้การศึกษา มาตรา 23 “การจดัการ
ศึกษาทั้ งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย   ต้องเน้น
ความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม ของแต่ละ
ระดบัการศึกษา” ส่วนเร่ืองกระบวนการสอนท่ีปลูกฝังคุณธรรมนั้น มาตรา 24 ไดใ้ห้แนวทางใน
การปฏิบติัวา่ “การจดักระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการ...               
(4) จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่างๆ อยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนั รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะ อนัพึงประสงค์ไวใ้นทุกวิชา” และในเร่ืองการ
ผลิตครูท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน มาตรา 52 ได้ก าหนดว่า “ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ 
กระบวนการผลิต การพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ท่ีเหมาะสมกบัการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการก ากบัและประสานให้สถาบนัท่ีท าหนา้ท่ีผลิตและ
พฒันาครู คณาจารย ์รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเขม้แข็งในการ
เตรียมบุคลากรใหม่และการพฒันาบุคลากรประจ าการอยา่งต่อเน่ือง”  
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 จากเหตุผลดงักล่าว ท าให้สรุปได้ว่า ประเทศไทย ให้ความสนใจและส่งเสริมให้
ประชาชนได้นับถือศาสนาอย่างเสรี เป็นการให้เคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และ                  
ยงัเล็งเห็นความส าคัญของการปลูกฝังคุณธรรมให้กับคนในชาติ โดยเน้นการฝึกอบรมครู                  
ให้สามารถจดัการเรียนการสอนท่ีท าให้พลเมืองมีคุณธรรมและจริยธรรม การพฒันาครูค าสอน          
จึงเป็นงานส่วนหน่ึงท่ีส าคญัในการตอบสนองต่อนโยบายของประเทศไทย และเป็นส่วนหน่ึง             
ในการสร้างประเทศชาติใหมี้ความสันติสุขอยา่งชดัเจน 
 นอกจากนั้น พระศาสนจกัรคาทอลิกไดก้ าหนดกฎหมายและนโยบายให้การสอน             
ค  าสอนและการพฒันาครูค าสอนเป็นงานส าคญัของพระศาสนจกัรคาทอลิก กล่าวคือ 
 กฎหมายพระศาสนจกัร (Cannon Law) เป็นกฎหมายสูงสุดท่ีสมาชิกทุกฐานนัดร
ของพระศาสนจกัรคาทอลิกต้องยึดถือและปฏิบติัตาม ได้ระบุถึงความส าคญัของงานค าสอน            
ซ่ึงปรากฏอยูใ่น ประมวลกฎหมายพระศาสนจกัร (Code of Canon Law) บรรพ 3 เร่ืองหน้าท่ี        
การสอนของพระศาสนจกัร (มาตรา 741-755) ลกัษณะ 1 ศาสนบริการพระวาจาของพระเจา้ 
(มาตรา 756-761) หมวด 2 ว่าดว้ย “การสอนค าสอน” ซ่ึงประกอบดว้ย 8 มาตรา และยงัปรากฏ 
อยู่ในลกัษณะ 2 กิจการธรรมทูตของพระศาสนจกัร (มาตรา 781-792) ลกัษณะ 3 การศึกษา
คาทอลิก (มาตร 793-792) และการใช้เคร่ืองมือส่ือสารมวลชน (มาตรา 822-832) ซ่ึงกฎหมาย
พระศาสนจกัร ได้ก าหนดให้ผูรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการมีหน้าท่ีเฉพาะตนอย่างชัดเจน           
โดยประกาศว่า งานค าสอนเป็นหน้าท่ีเฉพาะและส าคญัของผูอ้ภิบาลวิญญาณ และเป็นหน้าท่ี                
ท่ีทุกคนจะต้องปฏิบติัตาม เร่ิมตั้งแต่สภาพระสังฆราชและพระสังฆราชประมุขของเขตการ
ปกครองท่ีจะตอ้งอ านวยความสะดวก ส่งเสริม และประสานงานใหก้บังานสอนค าสอนด าเนินไป
ตามจุดมุ่งหมาย เป็นหนา้ท่ีของสงฆป์กครองวดัตอ้งเอาใจใส่จดัใหมี้การสอนค าสอนกบัคนทุกวยั
โดยอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีอยู่ในสังกดั (มาตรา 773, 774, 775, 776) เป็นหน้าท่ีของ
ครอบครัว บิดามารดาและผูแ้ทนซ่ึงมีหน้าท่ีส าคญัเป็นล าดบัแรกในการสอนค าสอนให้กบัลูก 
(มาตรา 774) โรงเรียนคาทอลิกตอ้งจดัให้มีการสอนค าสอนกบันกัเรียนคาทอลิก (มาตรา 802) 
เป็นหน้าท่ีของผูรั้บผิดชอบในสถาบนัการศึกษาคาทอลิกท่ีจะตอ้งเอาใจใส่การสอนค าสอนใน
สถาบนัของตน (มาตรา 803, 804) (คณะกรรมการท่ีปรึกษาดา้นกฎหมายพระศาสนจกัร: มปป.) 
 แผนอภิบาลคริสตศกัราช ค.ศ. 2010- ค.ศ. 2015 ของพระศาสนจกัรคาทอลิกใน
ประเทศไทย (สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย 2010 : 19) ได้ให้ความส าคญักบังาน           
ค  าสอนทั้งในดา้นของการอภิบาลและการประกาศข่าวดีโดยระบุให้ทุกโบสถ์และสถานศึกษาได้
ให้ความส าคญัแก่งานสอนค าสอน โดยจดัให้มีการสอนค าสอน จดัให้มีบุคลากร และจดัการ
อบรมเร่ืองคุณธรรมให้กบัทุกคนในโรงเรียน และฟ้ืนฟูกระบวนการอบรมความเช่ือ การสอน         
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ค าสอนและการอบรมต่อเน่ืองของชีวิตคริสตชนทั้งระบบอยา่งจริงจงั โดยมีแผนและคู่มือปฏิบติั
ชีวติคริสตชนอยา่งเป็นรูปธรรม 
 งานสอนค าสอน จึงเป็นงานท่ีมีความส าคญัของพระศาสนจกัรคาทอลิก เป็นงาน
หลักส าหรับการเสริมสร้างความเช่ือศรัทธาให้กับสมาชิกของศาสนา และยงัเป็นงานด้าน              
ธรรมทูตเพื่อการเผยแผข่องพระศาสนจกัรคาทอลิกอีกดว้ย คู่มือแนะแนวทัว่ไปส าหรับการสอน
ค าสอน 1997 (สมณกระทรวงวา่ดว้ยเร่ืองของพระสงฆ ์1997: ขอ้ 64) ไดร้ะบุถึงความส าคญัของ
การสอนค าสอนไวว้่า “ดงันั้น การสอนค าสอนจึงไม่ใช่กิจการตวัเลือก แต่เป็นรากและพื้นฐาน
ส าหรับการสร้างบุคลิกลกัษณะของศิษยแ์ต่ละคนให้แก่กลุ่มคริสตชนทัว่ไป หากไม่มีการสอน         
ค  าสอน กิจกรรมธรรมทูตก็จะขาดความต่อเน่ือง และไม่บงัเกิดผล ขณะเดียวกนักิจกรรมอภิบาล                  
ก็ขาดรากและกลายเป็นเร่ืองผิวเผินและสับสน เม่ือเกิดเหตุร้ายใดๆ ส่ิงสร้างทั้งหมดก็อาจจะ
พงัทลายได”้ (มทัธิว 7: 24-27) นอกจากนั้นการสอนค าสอนยงัเก่ียวขอ้งกบัการเติบโตภายในของ
พระศาสนจกัร ตามท่ีคู่มือฉบบัเดียวกนัไดส้รุปอยา่งชดัเจนวา่ “การสอนค าสอนจึงตอ้งไดรั้บการ
พิจารณาให้เป็นงานอนัดับแรกของการประกาศข่าวดีเสมอ” เม่ือเทียบกับงานด้านอ่ืนๆของ
พระศาสนจกัรคาทอลิก เช่น งานดา้นการพฒันาสังคม งานดา้นสุขภาพอนามยั งานดา้นการศึกษา 
งานดา้นส่ือสารมวลชนแลว้ “การสอนค าสอนมีบทบาทอนัส าคญัยิง่” (สมณกระทรวงวา่ดว้ยเร่ือง
ของพระสงฆ,์ 1997: ขอ้ 219) 
 ความส าคญัของครูค าสอนและการพฒันาครูค าสอน ในทางปฏิบติัเป็นหน้าท่ีของ
พระสังฆราชประมุขในเขตสังฆมณฑลท่ีจะตอ้งด าเนินงานให้การสอนค าสอนในเขตปกครอง    
ของท่านเป็นงานท่ีมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ โดยพันธกิจแรกของพวกท่าน คือ                   
การเทศน์สอนให้แก่บรรดาสัตบุรุษของท่าน (ยอห์น ปอลท่ี 2, 1979: ขอ้ 12) และยงัยืนยนัว่า           
“ผูท่ี้มีความรับผิดชอบอนัดบัแรกในเร่ืองการสอนค าสอนและเป็นครูค าสอนชั้นเยี่ยมยอดท่ีสุด
เหนือบรรดาคริสตชนทั้ งหลาย” คู่มือฉบบัเดียวกันน้ียงัได้ให้แนวทางปฏิบติัส าหรับบรรดา
ประมุขเขตปกครองท่ีจะตอ้งหาวิธีท่ีดีท่ีสุด เพื่อพฒันางานค าสอน ทั้งจดัหาบุคลากร ตรวจสอบ
ความ          ถูกตอ้งฝึกอบรมครูค าสอน และจดัให้งานการสอนค าสอนอยู่ในแผนอภิบาลของ      
สังฆมณฑล (สมณกระทรวงวา่ดว้ยเร่ืองของพระสงฆ,์ 1997: ขอ้ 223) 
 ส าหรับบทบาทของพระสงฆ์คริสตศาสนานิกายโรมนัคาทอลิกในงานค าสอน 
พระสงฆ์ในพระศาสนจกัรคาทอลิก นอกจากจะตอ้งเป็น “ผูส้อนค าสอน” อนัสืบเน่ืองมาจาก            
พิธีบวชท่ีพวกท่านไดรั้บแลว้ ท่านจะตอ้ง “สนบัสนุนกระแสเรียกและงานของบรรดาครูค าสอน
และช่วยพวกเขาใหท้  าหนา้ท่ีอยา่งดีได.้...ให้ยอมรับและส่งเสริมศกัด์ิศรีของฆราวาสและบทบาท
ของพวกเขาในพนัธกิจของพระศาสนจกัร” (สมณกระทรวงว่าด้วยเร่ืองของพระสงฆ์, 1997:               
ขอ้ 224)  
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 เม่ืองานค าสอนเป็นงานท่ีส าคญัเช่นน้ี ภารกิจของครูค าสอนในฐานะเป็นครูผูเ้ผยแผ่
หลกัธรรมค าสอนและความเช่ือศรัทธาจึงมีความส าคญัอย่างยิ่ง การพฒันาครูค าสอนเป็นงาน
ส าคญัล าดบัแรกอย่างแทจ้ริง เพื่อท าให้การเผยแผ่หลกัธรรมและถ่ายทอดความเช่ือบงัเกิดผล             
จึงเป็นงานท่ีจะหาส่ิงใดมาทดแทนไม่ได้ (สมณกระทรวงว่าด้วยเร่ืองของพระสงฆ์, 1997:                   
ขอ้ 156)  
 ส าหรับผลจากสภาพการสอนค าสอนในปัจจุบนั และความตอ้งการของครูค าสอน            
ท่ีตอ้งการการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
 ประการแรก เม่ือมองดูสภาพของสังคมปัจจุบนั สังคมของเราก าลงัอยูใ่นช่วงยุคสมยั
ของ “โลกหลงันวนิยม” (Post-Modern World) ซ่ึงมีแรงต่อตา้นมากมายท่ีจะท าให้การหล่อหลอม                 
ใหบ้รรดาชายหญิงเป็นบุคคลเพื่อผูอ่ื้น หรือเป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีงดงาม ตวัอยา่งเช่น 
แนวคิดท่ีไม่เช่ือในความจริงเร่ืองศาสนา วตัถุนิยม ปฏิบติันิยม อรรถประโยชน์นิยม แนวคิด
เก่ียวกบัความเช่ือมูลฐานทางศาสนา เช้ือชาตินิยม ชาตินิยม ลทัธิกีดกนัทางเพศ เป็นตน้ ดงันั้น           
เราจึงจ าเป็นตอ้งมีวิธีการสอนค าสอนท่ีมุ่งมัน่ในการหล่อหลอมประชากรของเราให้กลบัมาอยู ่             
ในแนวทางท่ีดีตามหลักศาสนา เราจ าเป็นต้องให้การหล่อหลอมอบรมอย่างต่อเน่ืองส าหรับ           
ครูค าสอนเพื่อใหส้ามารถท่ีจะน าเสนอวิธีการสอนท่ีเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ (กระบวนการ
เรียนการสอนท่ีเนน้การไตร่ตรอง, 2556: ขอ้ 20) 
 ประการท่ีสอง เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการสอนค าสอนเองท่ีส่วนใหญ่จะเป็นการ
สอนในลกัษณะท่ีเรียกวา่ รูปแบบการสอนแบบสองขั้น “Two-Step” หมายถึง วิธีการสอนท่ีครู
เป็นผูท่ี้มีอ านาจท่ีสุดในการแจกจ่ายความรู้ ครูเป็น “ผูรู้้” ส่วนผูเ้รียนเป็นรับ หรือ “ผูไ้ม่รู้” ท่ีตอ้ง
คอยรอ จดจ า และเก็บรักษาความรู้นั้นไว ้การสอนเช่นน้ีเป็นการสอนในรูปแบบของ “chalk-and-
talk”  ซ่ึงหมายถึงจดักิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีมีการเนน้ครูเป็นศูนยก์ลาง (Teacher Center) 
วิธีการสอนในรูปแบบน้ีได้ปฏิบัติกันมาในการสอนค าสอนท่ีปรากฏอยู่ในหนังสือค าสอน
คาทอลิก   จ  านวนมากในประเทศไทย (กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นการไตร่ตรอง, 2556:       
ขอ้ 21) การสอนค าสอนส่วนใหญ่ยงัคงถูกจ ากดัดว้ยรูปแบบสองขั้น จาก ประสบการณ์ไปสู่การ
ปฏิบติัซ่ึงครูค าสอนมีบทบาทส าคญัมากกวา่ผูเ้รียน ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนการสอนใน
ลกัษณะน้ีจะเกิดผลดีกบัเด็กท่ีมีความจ าดี ตอบค าถามในเชิงความรู้ได้ แต่จะขาดในด้านการ
วเิคราะห์ ไตร่ตรอง ท่ีท าใหเ้กิดเจตคติไดจ้ะใหผู้เ้รียนไดม้ากกวา่แค่ความรู้ 
 ดว้ยเหตุน้ี การเรียนการสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียน จึงได้น าเสนอประสบการณ์ 
การเรียนการสอนเพื่อเติมเต็มในส่วนท่ีขาดไปของการเรียนการสอนท่ีกระท ากนัมาในอดีต ทั้งน้ี
เพราะ“กระบวนการน้ีตระหนกัวา่ ประสบการณ์ในการเรียนรู้ควรจะเคล่ือนไปไกลกวา่ความรู้ท่ี
ไดจ้ากการท่องจ าเพียงอยา่งเดียว ไปสู่การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ท่ีซบัซ้อนมากข้ึน ในดา้นความ
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เขา้ใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินผล” นอกจากนั้นแนวคิด
แบบอิกญาเช่ียนยงัเล็งเห็นว่า “หากการเรียนรู้หยุดอยู่เพียงความจ าเท่านั้น นั้นไม่ใช่วิธีการสอน
เพื่อให้เกิดการไตร่ตรอง เน่ืองจากขาดองค์ประกอบของ การไตร่ตรองซ่ึงผูเ้รียนจะได้รับการ           
จูงใจ ใหพ้ิจารณาถึงความหมายของสาระนั้นต่อความเป็นมนุษยแ์ละความส าคญัของส่ิงท่ีพวกเขา
ก าลงัศึกษา และสามารถบูรณาการความหมายนั้นอย่างผูเ้รียนท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงจะเติบโตข้ึนเป็น
บุคคลผูมี้ความสามารถ มีมโนธรรม และมีความรัก-เมตตา” (กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้น
การไตร่ตรอง, 2556: ขอ้ 31) 
 รูปแบบการเรียนการสอนแบบอิกญาเช่ียน จึงได้น าเสนอกระบวนทศัน์เพื่อการ
ไตร่ตรอง ดงัน้ี 
 

 

ภาพท่ี 1  รูปแบบการเรียนกานสอนแบบอิกญาเช่ียน 

 นอกจากนั้ น สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้ก าหนดให้โรงเรียน
คาทอลิกทุกแห่ง ได้ใช้วิธีการเรียนการสอนท่ีเน้นการไตร่ตรองตามแนวคิดของอิกญาเช่ียน 
(Ignatian Pedagogy) ให้เป็นอตัลักษณ์ในการจดัการเรียนการสอนตั้งแต่ ปีการศึกษา 2556            
เป็นต้นไป โดยมีแผนงานท่ีจะต้องให้การฝึกอบรมครูในโรงเรียนให้ได้เข้าใจและสามารถ
น าไปใช้ได้จริงตามถ้อยแถลงการณ์ประชุมสัมมนาประจ าปี พ .ศ. 2556 ของสภาการศึกษา
คาทอลิกแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 43 หวัขอ้ “โรงเรียนคาทอลิกในมาตรฐานสากล” เม่ือวนัอาทิตย์
ท่ี 18 ถึงวนัพุธท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมเอเชีย พทัยา จงัหวดัชลบุรี ซ่ึงมีสาระส าคญั 
กล่าวคือ “สภาการศึกษาคาทอลิกเล็งเห็นถึงความส าคญักบัการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้การ
ไตร่ตรอง เพื่อนกัเรียนไม่เพียงแต่รู้วา่ ‘ฉันไดเ้รียนรู้อะไร’ แต่ยงัรู้ดว้ยว่า ‘ฉันเขา้ใจไดอ้ย่างไร’ 
และ ‘ท าไมฉันจึงตอ้งเรียนเร่ืองน้ี’ จนกระทัง่ในบางโอกาสสามารถสัมผสัความน่าพิศวงของ
กลไกธรรมชาติ ท่ีพระผูส้ร้างประทานให้ดว้ย ซ่ึงจะช่วยให้นกัเรียนเปล่ียนชีวิตจากภายในของ
ตน และสร้างทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีจะตอ้งจดัให้เกิดข้ึนกับระบบ

การไตร่ตรอง 

การปฏิบตัิ ประสบการณ์ 
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การศึกษาคาทอลิก... เน่ืองด้วยภารกิจในถ้อยแถลงดงักล่าวน้ี เป็นกระบวนการท่ีเรียกร้องให้
นกัการศึกษาคาทอลิกทุกคนทุ่มเทและอุทิศตนอยา่งจริงจงั ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาจึงตั้งปณิธานอนัแน่ว
แน่ ท่ีจะท าใหก้ระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้การไตร่ตรองและเพื่อการเปล่ียนชีวิต ด าเนินไปอยา่งเป็น
ระบบและต่อเน่ือง”  
 และผลการส ารวจนกับวชหญิงคณะเซนตป์อลเดอร์ชาร์ต (2556: บทคดัยอ่) จ านวน 
38 คน ด้วยค าถามท่ีว่า “ปัญหาท่ีท่านพบเก่ียวกับครูค าสอนคือ...” ผลการส ารวจพบปัญหา            
การขาดดา้นความรู้ร้อยละ 1.59 การขาดดา้นการอุทิศตนและเจตคติท่ีดีต่องานการสอนค าสอน
ร้อยละ 55.56 การขาดดา้นทกัษะและประสบการณ์ในการสอนค าสอนร้อยละ 42.86 ซ่ึงท าให้
เห็นถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งให้การอบรมครูค าสอน ไม่ใช่แค่ความรู้เท่านั้น แต่ท่ีส าคญัมากท่ีสุด
คือ การขาดดา้นทกัษะและประสบการณ์ในการสอนค าสอน  
 ส่วนการสอนค าสอนตามแนวคิดของอิกญาเช่ียนนั้ น จากผลส ารวจนักศึกษา
สาขาวิชา คริสตสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จ านวน 38 คน เม่ือถามว่า “ท่านรู้จกัการเรียน        
การสอนแบบอิกญาเชียนหรือไม่ พบวา่ มีผูรู้้จกั จ  านวน 2 คน (ร้อยละ 5.26) ไม่รู้จกั จ  านวน 25 
คน (ร้อยละ 65.80)  และรู้จกับา้ง จ านวน 11 คน (ร้อยละ 28.95) และเม่ือถามว่ารู้จกัทกัษะการ
สอน 5 ขั้นตอนของอิกญาเช่ียนหรือไม่ พบวา่ มีผูไ้ม่รู้จกัจ  านวน 37 คน (ร้อยละ 97.37)  มีเพียง 1 
คน (ร้อยละ 2.63) ท่ีตอบถูกเพียง 1 ขั้นตอน คือ การไตร่ตรอง (วิทยาลยัแสงธรรม, 2557)  ซ่ึงท า
ใหเ้ห็นวา่ความรู้เร่ืองการเรียนการสอนค าสอนตามแนวคิดของอิกญาเช่ียนส าหรับครูค าสอนไทย
นั้นยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง  
 ดงันั้น เม่ือผูว้ิจยัไดศึ้กษาถึงความส าคญัของครูค าสอนท่ีมีหน้าท่ีเผยแผ่หลกัธรรม
จากแนวคิดต่างๆ ตามท่ีไดน้ าเสนอมาแลว้ซ่ึงประกอบดว้ยรัฐธรรมนูญประเทศไทยท่ีให้บุคคล            
มีเสรีภาพในการนับถือศาสนา กฎหมายของพระศาสนจกัรคาทอลิกได้ก าหนดและระบุถึง
บทบาทหนา้ท่ีในการรับผดิชอบงานค าสอน เป็นตน้ บทบาทหนา้ท่ีของครูค าสอนท่ีจะตอ้งเผยแผ่
หลกัธรรมต่างๆในศาสนา ประกอบกบัในปัจจุบนัยงัไม่มีการพฒันาครูค าสอนให้มีองค์ความรู้          
ในวิธีการเรียนการสอนรวมทั้งการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ             
ครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย ผูว้ิจยัจึงเห็นความจ าเ ป็นท่ีจะต้องมีการ
ด าเนินการวจิยัในเร่ืองน้ีเพื่อจรรโลงหลกัธรรมของพระศาสนจกัรคาทอลิกต่อไปในอนาคต  
 
ข้อค ำถำมของกำรวจัิย 
 1.  ผลศึกษา สภาพความตอ้งการในการปฏิบติัดา้นทกัษะการสอนและคุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย  มีความตอ้งการการพฒันา
ทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคก่ี์ประการ และอยูใ่นระดบัใด 
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 2. แผนกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาทักษะการสอนและคุณลักษณะ                 
ท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย  มีก่ีแผนกิจกรรม และ             
มีขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้อยา่งไร 
 3. ผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลงัการทดลองใชกิ้จกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะ
การสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย แตกต่างกนัหรือไม่ 
 
วตัถุประสงค์กำรวจัิย 
 1. เพื่อศึกษา ความตอ้งการดา้นทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง
ครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย  
 2. เพื่อพัฒนา  แผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะการสอนและ
คุณลกัษณะท่ีพึง-ประสงคต์ามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 
 3. เพื่อศึกษา ผลสัมฤทธ์ิการทดลองใช้แผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันา
ทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 
 
ขอบเขตของกำรวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพื่อพฒันาแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะ
การสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย              
โดยผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตการวจิยัไวด้งัน้ี 
 ขอบเขตเชิงเน้ือหา 
 ประกอบด้วยแนวคิด ทฤษฎี ดงัต่อไปน้ี 1)  พระราชด ารัสเก่ียวกบัการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชฯ 2)  แนวคิด ทฤษฎี การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
3) ทฤษฎีการเรียนรู้ผูใ้หญ่และการเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลง 4) ปรัชญาการศึกษาแบบนิรันตร-
นิยม (Perennialism) 5) การพฒันาครูค าสอนและบริบทงานค าสอนในประเทศไทย 6) การจดั 
การศึกษาตามแนวคิดของอิกญาเช่ียน 7) แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาโปรแกรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน และ 8) งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศ 
 ขอบเขตเชิงตวัแปรในงานวจิยั 
  ตวัแปรตน้ ได้แก่ แผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 
  ตัวแปรตามได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิของระดับทักษะการสอนและคุณลักษณะ                      
ท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 
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 ขอบเขตดา้นประชากรในการวจิยั 
 ขอบเขตเชิงประชากรในการวจิยั ประกอบดว้ยกลุ่มประชากรดงัต่อไปน้ี 
  1.  ประชากร ท่ีใช้ในการศึกษาสภาพความตอ้งการด้านทกัษะการสอนและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 47 คน และครูค าสอนปฏิบติัการ จ านวน 2,431 คน  
  2. ประชากร ท่ีใช้ในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะ          
การสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 
ไดแ้ก่ ผูท้รงวฒิุจ านวน 5 คน 
  3. ประชากร ท่ีใช้ในการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะ
การสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย  
ไดแ้ก่ ครูค าสอนกลุ่มทดลอง จ านวน 15 คน 
  4. ประชากร ท่ีใชใ้นการประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะ
การสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 
ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน  
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 เพื่อใหเ้ขา้ใจความหมายเฉพาะของค าท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี จึงนิยามความหมายของ           
ค  าต่างๆ ไดด้งัน้ี 
 กำรพัฒนำแผนกิจกรรมกำรเรียนรู้ หมายถึง การน าความรู้และประสบการณ์ต่างๆ          
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอน มาจดัท า
เป็นชุดการฝึกอบรมครูค าสอน โดยก าหนดเป็นแผนกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีประกอบด้วยเน้ือหา
สาระและจุดประสงค์การเรียนรู้ย่อยๆจ านวน 26 กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไว ้
 ทักษะกำรสอน หมายถึง ความสามารถในการสอนค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียน
ด้วยความช านาญ ซ่ึงประกอบด้วยทักษะ 5 ประการ ได้แก่ บริบท (Context) ประสบการณ์ 
(Experience) ไตร่ตรอง (Reflection) ปฏิบติั (Action) และประเมินผล (Evaluation) 
 คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ หมายถึง วิถีทางในการด าเนินชีวิตท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนกบั
ครูค าสอนตามแนวคิดของอิกญาเช่ียน ซ่ึงประกอบดว้ยคุณลกัษณะ 9 ประการ ไดแ้ก่ รัก-ศรัทธา
ในพระเจา้ รักผูเ้รียน ด าเนินชีวติตามแบบอยา่งของพระเยซูเจา้ ส่งเสริมคุณธรรมและการเป็นผูน้ า
การเปล่ียนแปลง อุทิศตนเพื่อสังคม จงรักภกัดีและรับใช้พระศาสนจกัรคาทอลิก กระท าส่ิงต่างๆ
ใหดี้ข้ึนอยูเ่สมอ ท างานเป็นหมู่คณะ ประเมินผลชีวติและการท างานอยูเ่สมอ  
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 ครูค ำสอน หมายถึง ผูท่ี้ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีอบรมหลกัธรรมของศาสนา
คริสต์นิกายโรมนัคาทอลิกให้กบัประชาชนท่ีเป็นสมาชิกของศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิก
เอง และใหก้บับุคคลท่ีสนใจศึกษาทัว่ไป ครูค าสอนในประเทศไทยมีจ านวนทั้งส้ิน 2,431 คน 
 แนวคิดอิกญำเช่ียน หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะในการจดัการเรียนการสอนตาม 
แบบฉบบัของนกับุญอิกญาซีโอ นกับวชในศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก ท่ีไดเ้ร่ิมใชใ้นการ
ให้ค  าปรึกษาชีวิตฝ่ายจิตแก่บุคคลทัว่ไป และต่อมาได้รับการพฒันามาใช้ในการจดัการศึกษา          
โดยจากบรรดาศิษยข์องท่าน ซ่ึงมีเป้าหมายเพื่อหล่อหลอมผูเ้รียนให้มีความสามารถ มีนโนธรรม 
และความรักเมตตาเป็นบุคคลเพื่อผูอ่ื้น โดยการฝึกฝนครูผูน้ าให้มีทกัษะการสอน 5 ประการ และ
ใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์9 ประการ  
 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 งานวิจยัเร่ือง การพฒันาแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยน้ีสามารถน าไป
เป็นข้อมูลในการวางแผนและพัฒนาครูค าสอนในอนาคต และเป็นแบบอย่างเพื่อน าไป
ประยกุตใ์ชท้ั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 
กรอบแนวคิดของกำรวจัิย 
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง  การพฒันาแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทักษะ             
การสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย  
ผูว้ิจยัก าหนดกรอบแนวความคิดในการวิจยัจากการศึกษา 1)  พระราชด ารัสเก่ียวกบัการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 2)  แนวคิด ทฤษฎี การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน  3) ทฤษฎีการเรียนรู้ผูใ้หญ่และการเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลง 4) ปรัชญาการศึกษา
แบบนิรันตรนิยม (Perennialism) 5) การพฒันาครูค าสอนและบริบทงานค าสอนในประเทศไทย                   
6) การจดัการศึกษาตามแนวคิดของอิกญาเช่ียน 7) แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียน และ 8) งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงน ามาเขียนเป็นแผนภูมิไดด้งัน้ี 
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  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
1)  พระราชด ารัสเก่ียวกบัการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 2)  แนวคิด ทฤษฎี 
การศึกษานอกระบบโรงเรียน 3) ทฤษฎีการเรียนรู้ผูใ้หญ่และการเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลง 4) ปรัชญา
การศึกษาแบบนิรันตรนิยม (Perennialism) 5) การพฒันาครูค าสอนและบริบทงานค าสอนในประเทศไทย 
6) การจดัการศึกษาตามแนวคิดของอิกญาเช่ียน 7) แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาโปรแกรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน และ 8) งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศ 

  

        
สภาพความ
ตอ้งการ:  
1. ทกัษะการสอน 
2. คุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค ์

 
 

 ตวัแปร:   
ผ

ผลสัมฤทธ์ิ
แผน
กิจกรรม
การเรียนรู้
เพื่อการ
พฒันา
ทกัษะการ
สอนและ
คุณลกัษณะ
ท่ีพึง
ประสงค์
ของครูค า
สอนตาม
แนวคิด
อิกญาเช่ียน
ในประเทศ
ไทย 

 1. การวเิคราะห์
สภาพความตอ้งการ
ดา้นทกัษะการสอน
และคุณลกัษะท่ีพึง
ประสงคข์องครูค า
สอน 

ปัจจยัน าเขา้ 
1.1 ศึกษาทกัษะการ
สอนและ
คุณลกัษณะฯของ
ครูค าสอนจาก
แนวคิดทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้ง  

กระบวนการ 
1.1 การวเิคราะห์เอกสารจาก
แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.2 การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการสอนค าสอน 
1.3 การสอบถามสภาพความ
เป็นจริงและความตอ้การดา้น
ทกัษะและคุณลกัษณะฯ          
ของครูค าสอน 

ผลผลิต 
1.1 สภาพความ
ตอ้งการดา้นทกัษะการ
สอนและคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงคข์องครูค า
สอน 

 

 

 
ก

การพฒันาแผน
กิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อการ
พฒันาทกัษะการ
สอนและ
คุณลกัษณะฯ 

 

 
 
 
 
 

2. การพฒันาแผน
กิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อการพฒันา
ทกัษะและ
คุณลกัษณะฯและ
การน าแผนกิจกรรม
การเรียนรู้ไป
ทดลองใช้ 

ปัจจยัน าเขา้ 
ขอ้คน้พบความ
ตอ้งการดา้นทกัษะ
การสอนและ
คุณลกัษณะฯของ
ครูค าสอน 

กระบวนการ                        
2.1 น าความตอ้งการมาเป็น
วตัถุประสงคข์องแผนกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะ
การสและคุณลกัษณะฯ 
2.2 การน าแผนกิจกรรมการ
เรียนรู้ฯให้ผูเ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบ 
2.3 ปรับปรุงแผนกิจกรรมการ
เรียนรู้ฯให้เหมาะสม 
2.4 น าแผนกิจกรรมการเรียนรู้
ไปทดลองใชก้บักลุ่มทดลอง 

ผลผลิต 
2.1 แผนกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อการพฒันา
ทกัษะการสอนและ
คุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคข์องครูค าสน
ตามแนวคิดอิกญา
เช่ียนในประเทศไทย 
2.2 ขอ้คน้พบของ          
การน าแผนกิจกรรม
การเรียนรู้ฯไปทดลอง
ใช ้

  3. ผลสัมฤทธ์ิการ
ทดลองใชแ้ผน
กิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อการพฒันา
ทกัษะการสอนและ
คุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคฯ์ 

ปัจจยัน าเขา้ 
3.1 แผนกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อการ
พฒันาทกัษะการ
สอนและ
คุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคฯ์ 

กระบวนการ 
3.1 วเิคราะห์ผลเปรียบเทียบ
ก่อนและหลงัการทดลองแผน
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการ
พฒันาทกัษะการสอนและ
คุณลกัษณะฯ 

ผลผลิต 
3.1 ไดผ้ลการทดลอง
ใชแ้ผนกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อพฒันา
ทกัษะการสอนและ
คุณลกัษณะฯ 
3.2 ขอ้เสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงแผน
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
การพฒันาทกัษะการ
สอนและคุณลกัษณะฯ 

  
 
 

 
ผ

ผลสัมฤทธ์ิของ
แผนกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อการ
พฒันาทกัษะการ
สอนและ
คุณลกัษณะฯ 

 
 

 

  

 
 
 
 

 4. การปรับปรุงแผน
กิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อการพฒันา
ทกัษะการสอนและ
คุณลกัษณะฯ 

ปัจจยัน าเขา้ 
ขอ้เสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงแผน
กิจกรรมการ 
เรียนรู้ฯ 

กระบวนการ 
วเิคราะห์และอภิปรายในหัวขอ้
การปรับปรุงพฒันาแผนการจดั
กิจกรรรม 

ผลผลิต 
แผนกิจกรรมการ
เรียนรู้ฯท่ีไดรั้บการ
พฒันาแลว้ 

 

 

แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
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บทที ่2 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการวจิยัเร่ืองการพฒันาแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยน้ี ผูว้ิจยัได้ศึกษา
เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และน าเสนอหวัขอ้ออกเป็น 9 ตอนดว้ยกนั ประกอบดว้ย   
 ตอนท่ี 1  พระราชด ารัสเก่ียวกบัการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา- 
ภูมิพลอดุลยเดช 
  1. ความส าคญัของการศึกษา 
  2. การศึกษาตอ้งพฒันาคนใหค้รบในทุกมิติ เป็นตน้การพฒันาในดา้นศีลธรรม 
  3. ทกัษะและคุณลกัษณะของครู 
 ตอนท่ี 2  แนวคิด ทฤษฎี การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
  1. ความหมายของการศึกษานอกระบบ 
  2. วตัถุประสงคข์องการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
  3. หลกัการจดัการศึกษานอกระบบโรงเรียน   
 ตอนท่ี 3  ทฤษฎีการเรียนรู้ผูใ้หญ่และการเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลง  
  1. ความหมายของการเรียนรู้ผูใ้หญ่ 
  2. กระบวนการเรียนรู้ผูใ้หญ่ 
  3. ทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่และการเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลง  
 ตอนท่ี 4  ปรัชญาการศึกษาแบบนิรันตรนิยม (Perennialism) 
  1.  ความหมายของค าวา่ นิรันตรนิยม (Perennialism) 
  2. ความเป็นมาปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยม (Perennialism) 
 ตอนท่ี 5  ความหมาย การพฒันาครูค าสอน และบริบทงานค าสอนในประเทศไทย 
  1. ความหมายของการสอนค าสอน 
  2. จุดมุ่งหมายของการสอนค าสอน  
 ตอนท่ี 6  การศึกษาตามแนวคิดของอิกญาเช่ียน 
  1. ความเป็นมาของแนวคิด 
  2. เป้าหมายทางการศึกษาของโรงเรียนเยซูอิต 
 ตอนท่ี 7  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัพฒันาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน  
  1.  ความหมายโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
  2.  การพฒันาโปรแกรม (Program Development)  
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 ตอนท่ี 8  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนทั้งภายในและต่างประเทศ  
  1. งานวจิยัในประเทศ 
  2. งานวจิยัต่างประเทศ 
 ตอนท่ี 9  สรุปทักษะการสอนและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนจาก
แนวคิด วรรณกรรม และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
ตอนที่ 1  พระราชด ารัสเกี่ยวกับการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-           

อดุลยเดชฯ 
 1. ความส าคญัของการศึกษา 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ไทย 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความส าคญัของการศึกษาเป็นอย่างมากเพราะ          
ทรงถือวา่  “การศึกษาเป็นกระบวนการ พฒันาชีวิตมนุษย์” ดงัจะเห็นไดจ้ากพระบรมราโชวาท           
ท่ีพระราชทานแก่คณะครูและนกัเรียน ณ ศาลาดุสิดาลยั เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 และ 
เม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2518 รวมทั้งท่ีพระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของ
มหาวิทยาลยั ขอนแก่น เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2519  (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชฯ, 2556) มีความตามล าดบัดงัน้ี “การศึกษาปัจจยัในการสร้างและพฒันาความรู้ 
ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล” “ปัจจยัท่ีส าคญัประการหน่ึงของทั้งชีวิตและ
ส่วนรวม คือ การศึกษาซ่ึงเป็นรากฐานส่งเสริมความเจริญมัน่คงเกือบทุกอย่างในบุคคลและ
ประเทศชาติ” “การศึกษาเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการพฒันาบุคคลให้มีคุณภาพ ให้เป็นทรัพยากร
ทางปัญญาท่ีมีค่าของชาติ” “งานดา้นการศึกษาเป็นงาน ส าคญัท่ีสุดอยา่งหน่ึงของชาติ เพราะความ
เจริญและความเส่ือมของชาตินั้น ข้ึนอยูก่บัการศึกษาของชาติเป็นขอ้ใหญ่ ตามขอ้เท็จจริงท่ีทราบ
กนัดีแลว้ ระยะน้ีบา้นเมืองของเรามีพลเมืองเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ทั้งมีสัญญาณบางอย่าง เกิดข้ึน
ดว้ยว่าพลเมืองของเราบางส่วนเส่ือมทรามลงไปในความประพฤติและจิตใจซ่ึงเป็นอาการท่ีน่า
วิตกถา้หากยงัคงเป็นอยู่ต่อไป เราอาจจะเอาตวัไม่รอด ปรากฏการณ์เช่นน้ี นอกจากเหตุอ่ืนแลว้
ตอ้งมีเหตุมาจากการจดัการศึกษาดว้ยอยา่งแน่นอน เราตอ้งจดังานดา้นการศึกษาใหเ้ขม้แขง็ยิง่”   
 พระบรมราโชวาทท่ีอญัเชิญมาน้ีแสดงให้เห็นถึงพระราชด าริท่ีเล็งเห็นความส าคญั
ของการศึกษา ทั้งยงัพระราชทานพระราชด าริใหเ้ห็นวา่ประเทศชาติจะพฒันาให้เจริญกา้วหนา้ได ้
ก็ดว้ยการพฒันาบุคคลของชาติใหมี้คุณภาพโดยการใหก้ารศึกษา 
 2. การศึกษาตอ้งพฒันาคนให้ครบในทุกมิติ เป็นตน้การพฒันาในด้านศีลธรรม
จรรยา 
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 พระราชด ารัสเก่ียวกับการศึกษาในวโรกาสต่างๆนั้นท าให้ผูท่ี้ได้ศึกษารับรู้ถึง             
พระวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกลและรัดกุมของพระองค์ ท่ีทรงปรารถนาให้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือใน
การพฒันาบุคคลไม่ใช่แต่เพียงดา้นความรู้ความสามารถเท่านั้น แต่ทรงเน้นย  ้าให้การศึกษาเป็น
เคร่ืองมือในการพัฒนาบุคคลให้ครบในทุกด้าน เป็นต้นในการด้านของศีลธรรมจรรยา              
ดงัตวัอยา่งของพระราชด ารัสในวโรกาสต่างๆ เหล่าน้ี 
 “วิธีท่ีจะท าให้คนเป็นคนดีนั้น ก็มีเช่น การศึกษา เม่ือก่อนน้ี ด้านการศึกษาคนใน
เมืองไทยน่ี มีความรู้ การอ่านหนังสือ เขียนหนังสือเป็นมีมาก เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน
ค่อนข้างจะสูง คือมีการอ่านเขียนได้เปอร์เซ็นต์สูง แต่มาปัจจุบนัน้ีน้อยลง เพราะว่าคนเพิ่ม 
โรงเรียนหรือผูท่ี้มีหน้าท่ีสอนนอ้ยลง เปรียบเทียบกนั อาจจะแยง้วา่สมยัน้ีมีเทคโนโลยีสูง ท าให้
สามารถท่ีจะท ากิจการโรงเรียน กิจการสั่งสอนแพร่ออกไปไดม้ากกว่า แต่ไม่มีอะไรแทนการ
อบรม ไม่มีอะไรแทนการบ่มนิสัย คือการสอนน่ีมีแบ่งเป็นอบรม แลว้ก็บ่มนิสัย แต่ถ้าไม่มีผูท่ี้
อบรม ไม่มีผูท่ี้บ่มนิสัย หรือผูท่ี้อบรม หรือผูท่ี้บ่มนิสัย เป็นคนท่ีคุณภาพต ่า ผูท่ี้ไดรั้บอบรมบ่ม
นิสัยย่อมคุณภาพต ่าเหมือนกนั อาจจะยิ่งร้ายกว่า แมจ้ะมีเทคโนโลยีชั้นสูง” และ “เทคโนโลยี
ชั้นสูงน้ี คนส่วนมาก เด๋ียวน้ีก็เขา้ใจ ว่ามีโทรทศัน์ มีดาวเทียม มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แต่วา่เคร่ือง
เหล่าน้ี หรือส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีไม่มีชีวติ ดูรูปร่างท่าทางเหมือนมีชีวิต แต่อาจจะไม่มีชีวิต มีสีก็มีสี
ได ้แต่วา่ไม่มีสัน คือสีสันนัน่รวมแลว้มนัครบถว้น และยงัไม่ครบ ยงัไม่มีจิตใจ อาจจะท าให้คนท่ี
มีจิตใจอ่อนเปล่ียนเป็นคนละคนก็ได ้แต่วา่ท่ีจะอบรมโดยใชส่ื้อท่ีกา้วหนา้ท่ีมีเทคโนโลยีสูงน่ียาก
ท่ีสุด ท่ีจะอบรมบ่มนิสัยดว้ยเคร่ืองเหล่าน้ี..ฉะนั้นไม่มีอะไรแทนคนสอนคน” (พระราชด ารัส 
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ท่ี เข้า เฝ้าฯ ถวายชัยมงคล เ น่ืองในโอกาสวันเฉลิม                    
พระชนมพรรษา วนัท่ี 4 ธันวาคม 2539) (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ , 
2556) 
 “การสอนให้คนเก่งน้ี ถา้ดูเฉพาะบางแง่บางมุม อาจเห็นว่าดี ว่าสอดคลอ้งตอ้งกบั
สมยัเร่งรัดพฒันา แต่ถ้ามองให้ถ่ีถ้วนรอบด้านแล้ว จะเห็นว่าการมุ่งสอนคนให้เก่งเป็นเกณฑ์             
อาจท าให้เกิดจุดบกพร่องต่างๆ ข้ึนในตวับุคคลได้ไม่น้อย. ท่ีส าคญัก็มี ข้อหน่ึง บกพร่องใน
ความคิดพิจารณาท่ีรอบคอบและกวา้งไกล เพราะใจร้อนเร่งจะท าการให้เสร็จโดยเร็ว เป็นเหตุให้
การงานผิดพลาด ขัดข้อง และล้มเหลว ข้อสอง บกพร่องในความนับถือและเกรงใจผู ้อ่ืน                 
เพราะถือว่าตนเป็นเลิศ เป็นเหตุให้เย่อหยิ่ง มองขา้มความส าคญัของบุคคลอ่ืน และมกัก่อความ
ขดัแยง้ท าลายไมตรีจิตมิตรภาพตลอดจนความสามคัคีระหว่างกนั  ขอ้สาม บกพร่องในความ
มธัยสัถพ์อเหมาะพอดีในการกระท าทั้งปวง เพราะมุ่งหนา้แต่จะท าตวัใหเ้ด่น ให้กา้วหนา้ เป็นเหตุ
ใหเ้ห็นแก่ตวั เอารัดเอาเปรียบ ขอ้ส่ี บกพร่องในจริยธรรมและความรู้จกัผิดชอบชัว่ดี เพราะมุ่งแต่
จะแสวงหาประโยชน์เฉพาะตัวให้เพิ่มพูนข้ึน เป็นเหตุให้ท าความผิดและความชั่วทุจริตได ้             
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โดยไม่รู้สึกสะดุง้สะเทือน ผูท่ี้มีจุดบกพร่องดงักล่าวน้ี เห็นกนัอยูว่า่มกัจบัเหตุจบัผล จบัหลกัการ
ไม่ถูก ส่วนใหญ่จึงประสบปัญหาและความผิดพลาด ไม่อาจสร้างความเจริญกา้วหน้าท่ีมัน่คง
แทจ้ริงให้แก่ตนแก่บ้านเมืองได้ตามเป้าหมาย. ดังนั้น นอกจากจะสอนคนให้เก่งแล้ว จ  าเป็น          
อย่างยิ่งท่ีจะตอ้งอบรมให้ดีพร้อมกนัไปด้วย. ประเทศของเราจึงจะไดค้นท่ีมีคุณภาพพร้อม คือ           
ทั้งเก่งทั้งดี มาเป็นก าลังของบ้านเมือง กล่าวคือ ให้ความเก่งเป็นปัจจยัและพลังส าหรับการ
สร้างสรรคใ์หค้วามดีเป็นปัจจยัและพลงัประคบัประคองหนุนน าความเก่ง ให้เป็นไปในทางท่ีถูก
ท่ีควร ท่ีอ านวยผลเป็นประโยชน์อันพึงประสงค์แต่ฝ่ายเดียว (พระราชด ารัส ในพิธีทูลเกล้าฯ 
ถวายปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิของ 5 สถาบนั วนัท่ี 3 ตุลาคม 2532) (พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ, 2556) 
 “วิชาการต่าง ๆ และความเป็นพลเมืองดี ท่ีสั่งสอนอบรมในโรงเรียนนั้น เป็นส่ิงท่ี
ส าคญัอย่างยิ่งส าหรับนกัเรียน ถา้โรงเรียนฝึกหัดสั่งสอนวิชาการไดดี้ ฝึกหัดให้รู้จกัหน้าท่ีและ
ความเป็นพลเมืองดีให้ไดผ้ลจริง ๆ พร้อมทั้งอบรมให้เล่ือมใสเขา้ใจในศาสนาด้วย ก็นับว่าให้
การศึกษาแก่เยาวชนอย่างครบถว้น ซ่ึงจะไดผ้ลดีแก่เยาวชนของเราอยา่งมาก ความรู้วิชาการนั้น 
จะท าให้ศึกษาศาสนาได้เขา้ใจชัดเจนและกวา้งขวาง และสนับสนุนการประพฤติปฏิบติัตาม
ศาสนาให้แน่นแฟ้นมัน่คง สามารถท าให้อนุชนเป็นพลเมืองท่ีดีและศาสนิกท่ีดีไดโ้ดยสมบูรณ์” 
(พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ครูโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามภาคใต ้ในโอกาสท่ีได้
เข้า เ ฝ้าฯ รับพระราชทานเงินรางว ัล  ประจ า ปีการศึกษา 2517 ว ันท่ี  6 กันยายน 2518) 
((พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ, 2556) 
 “การจะเล่าเรียนหรือท าการใด ๆ ให้ส าเร็จไดด้้วยดีโดยตลอดนั้น ข้ึนอยู่กบัความ
ตั้งใจจริงเป็นใหญ่ เพราะความตั้งใจจริงน้ี เป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะช่วยก าจดัความเกียจคร้าน 
ความอ่อนแอ และความทอ้ถอย ไดอ้ยา่งดียิ่ง จะปลูกฝังความเอาใจใส่ ความขยนัหมัน่เพียร และ
ความเขม้แข็ง ให้เกิดเป็นนิสัย และนิสัยท่ีดีท่ีปลูกไวแ้ต่เยาวว์ยั จะเป็นคุณสมบติัติดตวัไปในวนั
ขา้งหน้า จะช่วยพาตวัให้องอาจสามารถเอาชนะอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ไดโ้ดยตลอด และ
ประสบความส าเร็จความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในชีวิต”  (พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่               
คณะอาจารย ์ครู และนกัเรียนโรงเรียนวงัไกลกงัวล วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2517)  (พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ, 2556) 
 “ธรรมดาครูก็ปรารถนาความก้าวหน้าและความดีของลูกศิษย ์ก็ตอ้งมีความเขา้ใจ            
ในลูกศิษยท่ี์ดี ในเวลาเดียวกนัลูกศิษยก์็จะตอ้งพยายามท่ีจะเขา้ใจว่าครูมีความปรารถนาอยา่งไร 
ครูก็เป็นคนเหมือนกนั ถา้สามารถท่ีจะท าใหค้รูมีความรู้สึกวา่ลูกศิษยมี์ความนบัถือและปรารถนา
ดีต่ออาจารย์และครูด้วย ก็ท  าให้สามารถท่ีจะให้ความรู้ทุกส่ิงทุกอย่าง ยอมสละเวลา ก าลัง          
ทุกประการ ท่ีจะให้ลูกศิษยก์า้วหน้า และเม่ือลูกศิษยก์า้วหน้า คือไดรั้บความรู้ดี ทั้งในวิชาการ            
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ทั้งในความรู้รอบตวัในชีวิต ก็ปล้ืมใจ” (พระราชด ารัส พระราชทานแก่คณะครูท่ีปรึกษาและ
คณะกรรมการจดังาน “ธารน ้าใจ” เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2515) (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชฯ, 2556) “ความรู้นั้นส าคญัยิ่งใหญ่ เพราะเป็นปัจจยัให้เกิดความฉลาดสามารถ 
และความเจริญกา้วหน้า มนุษยจึ์งใฝ่ศึกษากนัอย่างไม่รู้จบส้ิน แต่เม่ือพิเคราะห์ดูแลว้ การเรียน
ความรู้แมม้ากมายเพียงใด บางทีก็ไม่ช่วยให้ฉลาดหรือเจริญไดเ้ท่าไรนกั ถา้หากเรียนไม่ถูกถว้น 
ไม่รู้จริงแท ้การศึกษาหาความรู้จึงส าคญัตรงท่ีวา่ ตอ้งศึกษาเพื่อให้เกิด “ความฉลาดรู้” คือ รู้แลว้ 
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง ๆ โดยไม่เป็นพิษเป็นโทษ การศึกษาเพื่อความฉลาดรู้ มีขอ้
ปฏิบติัท่ีน่าจะยึดเป็นหลกัอยา่งนอ้ยสองประการ ประการแรก เม่ือจะศึกษาส่ิงใดเร่ืองใดให้รู้จริง 
ควรจะไดศึ้กษาใหต้ลอดครบถว้นทุกแง่ทุกมุม ไม่ใช่เรียนรู้แต่เพียงบางส่วนบางตอน หรือเพ่งเล็ง
เฉพาะแต่เพียงบางแง่บางมุม อีกประการหน่ึง ซ่ึงจะตอ้งปฏิบติัประกอบพร้อมกนัไปดว้ยเสมอ 
คือตอ้งพิจารณาศึกษาเร่ืองนั้น ๆ ดว้ยความคิดจิตใจท่ีตั้งมัน่เป็นปรกติ และเท่ียงตรงเป็นกลาง              
ไม่ยอมใหรู้้เห็นและเขา้ใจตามอ านาจความเหน่ียวน าของอคติ ไม่วา่จะเป็นอคติฝ่ายชอบหรือฝ่าย
ชัง มิฉะนั้นความรู้ท่ีเกิดข้ึนจะไม่เป็นความรู้แท้ หากแต่เป็นความรู้ท่ีถูกอ าพรางไว ้หรือท่ี
คลาดเคล่ือนวิปริตไปต่าง ๆ จะน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์จริง ๆ โดยปราศจากโทษไม่ได้”           
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วนัท่ี 22 
มิถุนายน 2524, ((พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ, 2556) 
 การท่ีบุคคลจะพฒันาไดก้็ดว้ยปัจจยัประการเดียวคือการศึกษา การศึกษานั้นแบ่งเป็น
สองส่วน คือการศึกษาดา้นวิชาการส่วนหน่ึง กบัการอบรมบ่มนิสัย ให้เป็นผูมี้จิตใจใฝ่ดีใฝ่เจริญ 
มีปรกติละอายชั่วกลวับาป ส่วนหน่ึง การพฒันาบุคคลจะตอ้งพฒันาให้ครบถ้วนทั้งสองส่วน 
เพื่อให้บุคคลได้มีความรู้ไว้ใช้ประกอบการ และมีความดีไว้เก้ือหนุนการประพฤติปฏิบัติ                 
ทุกอย่าง ให้เป็นไปในทางท่ีถูก ท่ีควร และอ านวยผลเป็นประโยชน์ท่ีพึงประสงค์” (พระบรม-
ราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ วนัท่ี 24 มกราคม 2540)           
((พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ, 2556) 
 “การท่ีจะหาความสุขหรือหาความเรียบร้อยประจ าวนัน้ีส าคญัอยู่หลายทางและก็มี
อยู่หลายอย่าง เช่นเร่ืองการศึกษาของเยาวชน เร่ืองการศึกษาวิทยาการทางโลก เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถ มีความกา้วหน้าและสามารถท่ีจะมีชีวิตอยู่ ความรู้น้ีหมายถึงทางวตัถุ เพราะว่า
คนเราก็ตอ้งการท่ีจะมีวิชาความรู้เพื่อท่ีจะท ามาหากินเล้ียงชีพตวัเองเป็นส าคญั ในเวลาเดียวกนั
ความรู้ทางวตัถุนั้นก็ตอ้งประสานด้วยความรู้ทางจิตใจ หมายถึงวิธีท่ีจะคุม้กนัป้องกนัร่างกาย  
ของตวัคือวตัถุต่อส่ิงท่ีไม่เป็นวตัถุ ต่อนามธรรมท่ีเป็นจิตใจ คือความโลภ ความโกรธ ความหลง 
ความกระหายอ านาจอนัเป็นส่ิงท่ียากท่ีจะควบคุม เราตอ้งสอนทั้งสองอยา่ง สอนวิทยาการเพื่อให้
ท ามาหาเล้ียงชีพ น่ีหมายความวา่มีอาชีพ มีความรู้ทางวตัถุ และตอ้งรู้จกัควบคุมจิตใจ ควบคุมสติ
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ของตวัให้สามารถใช้ความรู้ทางวตัถุน้ีเพื่อประโยชน์ของตวัเอง ประโยชน์ของตวัเองน้ีก็อยู่ท่ี
ประโยชน์ของสังคมดว้ย” (พระบรมราโชวาท ในโอกาสท่ีสถาบนัและองคก์ารท่ีเก่ียวกบัศาสนา 
เขา้เฝ้าฯ ถวายพระพรชยัมงคล และทูลเกลา้ฯ ถวายส่ิงของ เน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา วนัท่ี 
4 ธนัวาคม 2511) (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ, 2556) 
 “การท่ีจะอบรมสนับสนุนอนุชน ให้ได้ผลตามความมุ่งหมายของการศึกษานั้น 
ข้าพเจ้าเห็นว่าการฝึกฝน และปลูกฝังความรู้จกัเหตุผล ความรู้จกัผิดชอบชั่วดีเป็นส่ิงจ าเป็น              
ไม่นอ้ยกวา่การใชว้ชิาการ เพราะการรู้จกัพิจารณาใหเ้ห็นเหตุเห็นผล ให้รู้จกัจ าแนกส่ิงผิดชอบชัว่
ดีไดโ้ดยกระจ่างแจง้ ยอ่มท าให้มองบุคคล มองส่ิงต่าง ๆ ไดลึ้กลงไป จนเห็นความจริงในบุคคล
และในส่ิงนั้น ๆ เม่ือไดม้องเห็นความจริงแลว้ก็จะสามารถใช้ความรู้และวิชาการ ปฏิบติังานทุก
อย่างไดดี้และถูกตอ้งยิ่งข้ึน เป็นประโยชน์แก่ตนแก่ผูอ่ื้นไดม้ากข้ึน” (พระบรมราโชวาทในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ว ันท่ี  26 พฤศจิกายน 2516)  
(พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ, 2556) 
 “การศึกษาเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างและพฒันาความรู้ ความคิด ความประพฤติ 
และคุณธรรมของบุคคล สังคมและบา้นเมืองใดใหก้ารศึกษาท่ีดีแก่เยาวชนไดอ้ยา่งครบถว้น ลว้น
พอเหมาะกนัทุก ๆ ดา้น สังคมและบา้นเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงสามารถธ ารงรักษา
ความเจริญมัน่คงของประเทศชาติไว ้และพฒันาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด” (พระบรม
ราโชวาท พระราชทานแก่คณะครูและนกัเรียนท่ีไดรั้บพระราชทานรางวลัฯ วนัท่ี 27 กรกฎาคม 
2524) (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ, 2556) 
 จะเห็นได้ว่าพระราชด ารัสข้างต้น สะทอ้นให้เห็นแนวพระราชด าริเก่ียวกับการ
พฒันาคน มิใช่เพียงเพื่อให้เป็นคนเก่งในด้านวิชาความรู้เท่านั้น แต่พระองค์ทรงเน้น การเป็น
พลเมืองท่ีดี และความเล่ือมใสในศาสนา เป็นตน้พระองค์ทรงเนน้วา่วิชาความรู้นั้นจะช่วยท าให้
การศึกษาศาสนาไดเ้ขา้ใจชดัเจนและกวา้งขวาง และสนบัสนุนการประพฤติปฏิบติัตามศาสนาให้
แน่นแฟ้นมัน่คง สามารถท าใหเ้ยาวชนของเราเป็นทั้งพลเมืองท่ีดีและศาสนิกท่ีดีไดโ้ดยสมบูรณ์ 
 3. ทกัษะและคุณลกัษณะของครู 
 นอกจากนั้น พระราชด ารัส พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว
พระราชทานแก่คณะครู ยิ่งท าให้ผูศึ้กษาเห็นชดัถึงพระปฏิภาณของพระองคท่ี์ทรงมีต่อการศึกษา
ของประเทศไทยภายใตก้ารทรงน าของพระองค ์ดงัตวัอยา่งเช่น 
 “ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ท่ีควรจะห่วง หันไปห่วงอ านาจ ห่วงต าแหน่ง ห่วงสิทธ์ิ 
และ ห่วงรายไดก้นัมากเขา้ ๆ แลว้ จะเอาจิตเอาใจท่ีไหน มาห่วงความรู้ ความดี ความเจริญของ
เด็ก ความห่วงในส่ิงเหล่านั้น ก็จะค่อย ๆ บัน่ทอนท าลายความเป็นครูไปจนหมดส้ิน จะไม่มีอะไร
เหลือไว ้พอท่ีตวัเองจะภาคภูมิใจ หรือผกูใจใครไวไ้ด ้ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่ให้เป็นท่ี
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เคารพบูชาอีกต่อไป” (พระราชด ารัสแก่ครูอาวุโส ในโอกาสเขา้เฝ้าฯ วนัเสาร์ ท่ี 21ตุลาคม 2521) 
(พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ, 2556) 
 “ครูท่ีแทจ้ริงนั้นตอ้งเป็นผูท้  าแต่ความดี คือ ตอ้งหมัน่ขยนัและอุตสาหะพากเพียร 
ตอ้งเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ ตอ้งหนกัแน่นอดทน และอดกลั้น ส ารวม ระวงัความประพฤติ
ปฏิบติัของตน ให้อยู่ในระเบียบ แบบแผนท่ีดีงาม รวมทั้งตอ้งซ่ือสัตย ์รักษาความจริงใจ วางใจ
เป็นกลาง ไม่ปล่อยไปตามอ านาจอคติ” (พระราชด ารัส พระราชทานแก่ครูอาวุโส 28 ตุลาคม 
2523) (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ, 2556) 
 “ครูจะตอ้งตั้งใจในความดีอยู่ตลอดเวลา แมจ้ะเหน็ดเหน่ือย เท่าไรก็จะตอ้งอดทน 
เพื่อพิสูจน์วา่ครูน้ีเป็นท่ีเคารพสักการะได ้แต่ถา้ครูไม่ตั้งตวัในศีลธรรม ถา้ครูไม่ท าตวัเป็นผูใ้หญ่ 
เด็กจะเคารพได้อย่างไร” (พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะครู โรงเรียนราษฎร์ทั่ว
ราชอาณาจกัร ณ ศาลาผกาภิรมย ์8 พฤษภาคม 2513) (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชฯ, 2556) 
 “ครูนั้นจะตอ้งให้ความรู้แก่เด็ก ๆ ด้วยความเมตตา ดว้ยความหวงัดี คือ ดว้ยความ
เมตตาต่อผูท่ี้เป็นลูกศิษย ์และดว้ยความหวงัดีต่อส่วนรวม เพราะถา้ส่วนรวมประกอบดว้ยบุคคล 
ท่ีมีความรู้ดี ส่วนรวมก็ไปรอด” (พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะ อาจารยแ์ละนกัเรียน
โรงเรียนวงัไกลกงัวล ณ พระราชวงัไกลกงัวล หัวหิน 27 พฤษภาคม 2513) (พระบาทสมเด็จ            
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ, 2556) 
 “ผูท่ี้เป็น ครู จะตอ้งนึกถึงความรับผดิชอบ เพราะวา่ถา้เป็นครูแลว้ ลูกศิษยจ์ะตอ้งนบั
ถือได้ ต้องวางตวัให้เหมาะสมกบัท่ีเป็นครู ไม่ใช่วางตวัอย่างหน่ึงแล้วมาสอนอีกอย่างหน่ึง”        
(พระราชด ารัส พระราชทานเน่ืองในวนัการศึกษาสัมพนัธ์ ณ วิทยาลยัวิชาการศึกษาประสานมิตร 
15 มีนาคม 2512) (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ, 2556) 
 “ผูท่ี้เป็นครูอาจารย์นั้น ใช่ว่าจะมีแต่ความรู้ในทางวิชาการและในทางการสอน
เท่านั้นก็หาไม่ จะตอ้งรู้จกัอบรมเด็กทั้งในดา้นศีลธรรม จรรยาและวฒันธรรม รวมทั้งให้มีความ
ส านึกรับผิดชอบในหน้าท่ีดว้ย” (พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร วิทยาลยั
วชิาการศึกษา 15 ธนัวาคม 2503) (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ, 2556) 
 “มหาวิทยาลยั มุ่งสั่งสอนนกัศึกษาให้เป็นคนเก่ง ซ่ึงเป็นการดี แต่นอกจากจะสอน
ให้เก่งแลว้ จ  าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะอบรมให้ดีพร้อมกนัไปดว้ย ประเทศเราจึงจะไดค้นท่ีมีคุณภาพ
พร้อมคือ ทั้งเก่งและทั้งดีมาเป็นก าลงั ของบา้นเมือง” (พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะ
ผู้บ ริหาร  และสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัย ต่าง  ๆ  ณ ศาลา ดุ สิดาลัย  3 ตุลาคม  2533) 
(พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ, 2556) 
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 “การศึกษาเป็นเคร่ืองอันส าคัญในการพัฒนา ความรู้ ความคิด ความประพฤติ 
ทศันคติ ค่านิยมและคุณธรรมของบุคคล เพื่อให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ                  
เม่ือบา้นเมืองประกอบไปดว้ยพลเมืองท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพฒันาประเทศชาติก็ยอ่ม
ท าใหไ้ดโ้ดยสะดวกราบร่ืน ไดผ้ลท่ีแน่นอนและรวดเร็ว” (พระราชด ารัส พระราชทานแก่ครูใหญ่ 
และนักเรียน ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวงัดุสิต 22 กรกฎาคม 2520) (พระบาทสมเด็จ               
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ, 2556) 
 จากพระราชด ารัสขา้งตน้ ท าให้เราทราบว่าการเป็นครูท่ีดีนั้นจะตอ้งประกอบไป
ทกัษะการสอนท่ีดี และมีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัการเป็นครู เป็นตน้มีความรู้ ความสามารถใน
การถ่ายทอด และความประพฤติตนท่ีดี เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กบัศิษย์ มีความรัก ความเมตตา 
ความปรารถนาดีต่อศิษยแ์ละส่วนรวม 
 พระราชด ารัสดงักล่าวท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัของการศึกษาต่อการพฒันาชาติ 
การศึกษาตอ้งพฒันาคนให้ครบในทุกมิติ เป็นตน้การพฒันาในด้านศีลธรรมจรรยา  และทกัษะ
และคุณลักษณะของครู เป็นพระด ารัสท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการสอนและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนในประเทศไทย และยงัเป็นแนวทางเพื่อการพฒันา         
ครูค าสอนในประเทศไทยอีกดว้ย   
 
ตอนที ่2 แนวคิด ทฤษฎ ีการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
 1.   ความหมายของการศึกษานอกระบบ 
 พระราชบญัญติัการศึกษาชาติ พ.ศ.2542 หมวด 3 ระบบการศึกษา มาตรา 15  ไดแ้บ่ง
การศึกษาออกเป็น 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษา
ตามอธัยาศยั โดยนิยามการศึกษานอกระบบโรงเรียนว่าเป็นการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นในการ
ก าหนดความมุ่งหมาย รูปแบบและวธีิการจดัการศึกษา ระยะเวลาการศึกษา และการประเมินผลท่ี
สอดคล้องตามสภาพปัญหาและความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย  และมีหลกัการใกล้เคียงกบั
การศึกษาตามอธัยาศยัท่ีให้นิยามไวว้า่เป็นการศึกษาท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามความสนใจ ศกัยภาพ  
ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดลอ้ม ส่ือ และแหล่ง
ความรู้อ่ืนๆ ซ่ึงแตกต่างจากการศึกษาในระบบท่ีมีการก าหนดจุดมุ่งหมายวิธีการศึกษา หลกัสูตร 
ระยะเวลาการศึกษา และการประเมินผลซ่ึงเป็นเง่ือนไขในการส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอนกว่า
การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอธัยาศยั  
 พระราชบญัญติัส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั พ.ศ. 2551 
มาตรา 4 ไดใ้หค้วามหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนไวว้า่ “การศึกษานอกระบบโรงเรียน
หมายถึง กิจกรรมการศึกษาท่ีมีกลุ่มเป้าหมายผูรั้บบริการและวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ท่ีชดัเจน 
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มีรูปแบบ หลกัสูตร วิธีการจดัและระยะเวลาเรียน หรือฝึกอบรมท่ียืดหยุ่นและหลากหลายตาม
สภาพความตอ้งการและศกัยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้น และมีวิธีการวดัผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ท่ีมีมาตรฐานเพื่อรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาหรือเพื่อจดัระดบัผลการ
เรียนรู้” 
 อุ่นตา นพคุณ (2546: 10) ไดใ้หค้วามหมายการศึกษานอกระบบโรงเรียนวา่ หมายถึง 
“กิจกรรมหรือโปรแกรมท่ีสถาบนัต่างๆในสังคมจดัข้ึน โดยมีเจตนาและมีความมุ่งหมายท่ีจะจดั
กิจกรรมทางการศึกษาให้แก่ประชาชนท่ีสามารถก าหนดไดว้า่คือใคร ผูเ้รียนหรือผูรั้บบริการเอง 
มีเจตนาหรือวตัถุประสงค์ท่ีจะเรียนรู้และรับประสบการณ์ต่างๆ เพื่อเกิดการเปล่ียนแปลงใน
ตวัเอง หรือการเปล่ียนแปลงในกลุ่มและในชุมชน กิจกรรมดงักล่าวจดัให้แก่ประชาชนทุกเพศ 
ทุกวยั ทุกชุมชน และทุกระดบัการศึกษา เพื่อให้บุคคล กลุ่มบุคคล หรือชุมชน มีความรู้ ทกัษะ 
และเจตคติท่ีดี โดยใช้ระยะเวลาสั้น หลกัสูตรยืดหยุ่น ตอบสนองความตอ้งการ ความสนใจของ
ผูเ้รียน สามารถแกปั้ญหาของกลุ่มและชุมชนได”้  
 อาชญัญา รัตนอุบล (2542 : 3) การศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นการศึกษาท่ีมุ่งจดั
ให้กลุ่มเป้าหมายไดพ้ฒันาชีวิตและสังคม โดยมีหลกัการจดัการศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผูท่ี้ดอ้ยโอกาสพลาดหรือขาดโอกาสทางการศึกษา
ในระบบโรงเรียน ไดมี้โอกาสศึกษาหาความรู้ ฝึกทกัษะ ปลูกฝังเจตคติท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต 
และการประกอบสัมมาชีพ อีกทั้งสามารถปรับตวัให้ทนักบัความเปล่ียนแปลงของวิทยาการต่าง 
ๆ ท่ีเจริญกา้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็วไดอ้ยา่งมีความสุขตามควร แก่อตัภาพ  
 งานด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนหมายถึง การจดักิจกรรมการศึกษาท่ีจดัข้ึน
นอกระบบโรงเรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายผูรั้บบริการและวตัถุประสงค์ในการเรียนรู้ชัดเจน 
กิจกรรมการศึกษาดงักล่าว มีทั้งท่ีจดักิจกรรมโดยเอกเทศ และเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมอ่ืน 
หน่วยงานท่ีจดัการศึกษานอกโรงเรียนนั้น เป็นทั้งหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีทางการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนโดยตรง และหน่วยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนชุมชนท่ีอาศยั การศึกษา
เป็นเคร่ืองมือน าไปสู่วตัถุประสงค์ในการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละสังคม ในทางทฤษฎีจึงได้
นบัเน่ืองเอาการศึกษานอกโรงเรียนเป็นระบบหน่ึงของการศึกษาตลอดชีวิต ท่ีมีส่วนเช่ือมโยง
อย่างแนบแน่นและต่อเน่ืองกบัการศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอธัยาศยั ท าให้
การศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็นความหวงัของวงการศึกษา และเป็นกลไกท่ีส าคญัของรัฐในการ
พฒันาคุณภาพของคนส่วนใหญ่ในประเทศได ้(รณรงค ์เมฆานุวฒัน์, 2543 : 6-7)  
 การศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงถือเป็นกระบวนการของการศึกษาตลอดชีวิต ซ่ึงมี
ภารกิจส าคัญท่ีจะต้องให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค โดยเฉพาะการศึกษา                 
ขั้นพื้นฐาน ซ่ึงจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตตามมาตรฐานของสังคมท่ีเป็นสิทธิท่ีคนทุกคนพึงไดรั้บ
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การศึกษา นอกจากนั้นยงัจะต้องได้รับการศึกษาท่ีต่อเน่ืองจากการศึกษาขั้นพื้นฐานของชีวิต              
เพื่อน าความรู้ไปพฒันาอาชีพของตน (กองส่งเสริมปฏิบติัการ, 2541: 1) 
 สุมาลี สังขศ์รี  (2546: 3-10) กล่าวถึงการศึกษานอกระบบโรงเรียน วา่เป็นกิจกรรม
ทางการศึกษาทุกรูปแบบท่ีจดัให้บริการแก่เยาวชนทุกเพศทุกวยั ซ่ึงอาจจะเป็นเด็กก่อนวยัเรียน 
เด็กในวยัเรียนซ่ึงได้ศึกษาในโรงเรียนระดบัหน่ึงแต่ไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่อ หรืออาจจะเป็น
ผูใ้หญ่วยัท างานหรือผูสู้งอายุซ่ึงพลาดโอกาสศึกษาเล่าเรียนเม่ืออยู่ในวยัเรียนดว้ยสาเหตุต่าง ๆ  
การศึกษาดังกล่าวน้ีจดัให้เยาวชนทุกเพศ ทุกวยั ไม่มีการจดัพื้นฐานการศึกษา อาชีพ 
ประสบการณ์ หรือความสนใจ โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ทั้งในดา้นท่ีจะเป็น
พื้นฐานแก่การด ารงชีวิต การอ่านการเขียน การคิดค านวณเบ้ืองตน้ ความรู้ทางดา้นทกัษะการ
ประกอบอาชีพ ตลอดจนความรู้และข่าวสารขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัในดา้นต่าง ๆ เพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการด ารงชีวติ และปรับตวัเขา้กบัสภาพสังคมส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาไดอ้ยา่ง
เหมาะสม  
 ความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนวา่มีความหมายครอบคลุมถึง กิจกรรม
การศึกษาและประมวลประสบการณ์ความรู้ใด ๆ ก็ตามท่ีจดัข้ึนโดยบุคคล หน่วยงาน และสถาบนั
ต่างๆในสังคม โดยมุ่งจัดข้ึนนอกเหนือจากการศึกษาในระบบโรงเรียนภาคปกติ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และทศันคติท่ีพึงประสงคข์องบุคคลต่าง ๆ 
ในสังคม โดยยึดหลักท่ีว่า กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนนั้น ๆ จะสนองตอบความ
ตอ้งการ ความสนใจและประยกุตใ์ชแ้กปั้ญหาใหแ้ก่บุคคลนั้นดว้ย   
 สรุปความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน คือ มวลความรู้ประสบการณ์ 
และกิจกรรมทางการศึกษาทุกรูปแบบท่ีจดัให้บริการแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวยั  ซ่ึงอาจจะเป็น
เด็กก่อนวยัเรียน เด็กในวยัเรียนซ่ึงไดศึ้กษาในโรงเรียนระดบัหน่ึงแต่ไม่มีโอกาสไดศึ้กษาต่อ หรือ
อาจจะเป็นผูใ้หญ่วยัท างาน หรือผูสู้งอายุซ่ึงพลาดโอกาสศึกษาเล่าเรียน เม่ืออยู่ในวยัเรียนด้วย
สาเหตุต่าง ๆ การศึกษาดงักล่าวน้ีจดัให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวยั ไม่มีการจ ากดัพื้นฐานการศึกษา 
ประสบการณ์ หรือความสนใจ โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ทั้งในดา้นท่ีจะเป็น
พื้นฐานแก่การด ารงชีวิต การอ่านการเขียน การคิดค านวณเบ้ืองตน้ ความรู้ทางดา้นทกัษะการ
ประกอบอาชีพ ตลอดจนความรู้ และข่าวสารข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันเพื่อเป็นพื้นฐานในการ
ด ารงชีวิต และการปรับตวัเขา้กบัสภาพสังคมส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาไดอ้ย่าง
เหมาะสม 
 การให้การฝึกอบรมครูผูใ้ห้การศึกษาอบรมเร่ืองศาสนาหรือการสอนค าสอนของ
ศาสนาคริสตนิ์กายคาทอลิกจดัเป็นการให้การศึกษานอกระบบอีกรูปแบบหน่ึง ท่ีมีวตัถุประสงค์
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เพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และทศันคติท่ีพึงประสงคข์องบุคคลกรของศาสนา เป็น
การตอบสนองความตอ้งการ ความสนใจใหก้บับุคคล และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง   
 2. วตัถุประสงคข์องการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
 อาชญัญา รัตนอุบล (2550) ไดก้ล่าววา่ ความมุ่งหมายโดยทัว่ไปของการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนก็คือ เพื่อการบริการและช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถปรับชีวิตให้เขา้กนัได ้
หรือผสมผสานกลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้ม โดยบริการในรูปแบบต่าง ๆ กนัตามลกัษณะของ
กลุ่มเป้าหมายตามสภาพทอ้งถ่ิน หรือตามสถานการณ์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  2.1 เพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
  การศึกษานอกระบบโรงเรียน มีวตัถุประสงคท่ี์จะพฒันาคุณภาพของประชากร
ให้เป็นทรัพยากรท่ีส าคญัของประเทศชาติ เพื่อเป็นพื้นฐานของการพฒันาสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองต่อไป เน่ืองจากในการพฒันาประเทศนั้น ปัจจยัส าคญัในการพฒันาประเทศให้บรรลุ
เป้าหมาย คือคุณภาพของประชาชนอันเป็นปัญหาขั้นมูลฐานของประเทศ หากประชากร             
มีคุณภาพแล้ว การแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง ก็จะส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี                
ซ่ึงการศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงตอ้งการให้ประชาชนไดรั้บประสบการณ์การเรียนรู้ในเร่ือง
ต่อไปน้ี 
  เพิ่มพูนความรู้ การศึกษานอกระบบโรงเรียนมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ ซ่ึงมิใช่เพื่อการอ่านออกเขียนไดเ้ท่านั้น หากครอบคลุมไปถึงความรู้ ความเขา้ใจในเร่ือง
อ่ืน ๆ ด้วย เช่นดา้นเศรษฐกิจ การปกครองและสุขภาพอนามยั เป็นตน้ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ยกระดบัและปรับปรุงมาตรฐานความเป็นอยูข่องตนเองหรือชุมชนของตนให้ดีข้ึน เกิดทศันคติท่ี
ดี ในสังคมท่ีมีคุณภาพประชาชนจ าเป็นต้องมีทศันคติท่ีดีในการท างาน การประกอบอาชีพ 
ความสัมพนัธ์ คบคา้สมาคมกบัผูอ่ื้น ดว้ยเหตุน้ีการศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
สร้างและปลูกฝังทศันคติท่ีดี และเหมาะสมถูกตอ้งให้แก่ประชาชนตั้งแต่เกิดจนถึงวยัชรา ไม่ว่า
จะเป็นดา้นการปกครองแบบประชาธิปไตย การซ่ือสัตย ์การตรงต่อเวลา และการเคารพสิทธิผูอ่ื้น 
เป็นตน้ 
  เกิดทกัษะหรือความชดัเจนในชีวิต สังคมมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาอยา่ง
รวดเร็ว เน่ืองจากความเจริญทางเทคโนโลยีและคมนาคมส่ือสารท่ีรวดเร็วกว่าเดิม สังคมจึงไม่
อาจอยู่น่ิง เศรษฐกิจมีการบีบรัดตวับงัคับให้สังคมมีการเปล่ียนแปลง การศึกษานอกระบบ
โรงเรียนจึงตอ้งช่วยให้ความรู้แก่บุคคลเพื่อการปรับตวักบัสภาพและสถานการณ์ใหม่ของสังคม
ใหไ้ด ้นอกจากน้ีแลว้การท่ีประชากรของโลกเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว จึงท าให้ความ
เป็นอยู่และชีวิตประจ าวนัของประชาชนได้รับผลกระทบ ด้วยเหตุน้ีบุคคลจึงตอ้งไดรั้บความรู้
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เพื่อเป็นผูท่ี้มีคุณภาพ มีทกัษะในอาชีพของตน เพื่อการเขา้แข่งขนัในตลาดแรงงาน หรือเพื่อจะได้
มีทกัษะรู้จกัประหยดัทรัพยากรใหเ้ป็นประโยชน์แก่ตนเองและชุมชนมากท่ีสุด 
  2.2 เพื่อพฒันาดา้นทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
  การศึกษานอกระบบโรงเรียน มุ่งหวังให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน                   
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปล่ียนแปลงในสภาพแวดล้อม หรือพฒันาด้านวตัถุท่ีดีข้ึน เช่นการ
ส่งเสริมด้านการผลิต การส่งเสริมการคมนาคม และการส่งเสริมสาธารณสมบัติเป็นต้น 
นอกจากน้ีแลว้การศึกษา นอกระบบโรงเรียนยงัมุ่งหมายท่ีจะท าให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้และ
สามารถเขา้ใจปัญหาของตนเองและสภาพแวดลอ้มท่ีตนอาศยัอยู ่เพื่อปรับปรุงแกไ้ขปัญหาความ
เป็นอยูแ่ละสภาพแวดลอ้มท่ีดีข้ึน 
  2.3 เพื่อส่งเสริมความเป็นธรรมในการศึกษา 
  ความเสมอภาคในการศึกษามีความส าคญัยิง่ต่อการพฒันาประเทศ เน่ืองจากเป็น
สิทธิของมนุษยแ์ละเป็นหัวใจของประชาธิปไตย การศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงมีส่วนช่วย
สนบัสนุนความเป็นธรรมในการศึกษา โดยมีว ัตถุประสงค์ของการจดัการศึกษาเพื่อประโยชน์              
แก่บุคคลทุกเพศ ทุกวยัและทุกชุมชน เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาอนัจะน าไปสู่
ความสามารถท่ีจะช่วยเหลือตนเองและสังคมของตนไดต่้อไป 
  2.4 เพื่อส่งเสริมศีลธรรมและวฒันธรรมอนัดีงามของประเทศชาติ 
  ปัจจุบนั ขณะท่ีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไดเ้จริญข้ึนอย่างรวดเร็ว มนุษยจ์ะ
เร่ิม เหินห่างจากวฒันธรรมและประเพณีดั้งเดิมของชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียนมีส่วนช่วย
สนับสนุนให้บุคคลเกิดการรับรู้เก่ียวกับวรรณคดี ประวติัศาสตร์และศิลปะท้องถ่ิน อนัเป็น         
การส่งเสริมใหเ้กิดการรักษาและถ่ายทอดวฒันธรรมของประเทศชาติข้ึน 
  2.5 เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในหมู่ประชาชน 
  การศึกษานอกระบบโรงเรียน มีส่วนช่วยสนับสนุนพัฒนาความสามารถ
ทางดา้นประชาธิปไตยของประชาชนไทย และยงัส่งเสริมให้ประชาชนรู้จกัการท างานร่วมกนั
เป็นหมู่คณะ รู้จกัรับผิดชอบงานร่วมกนั รู้จกัการแบ่งงานกนัท า รู้จกัการปรับตวั รู้จกัเคารพใน
ความคิดเห็นและสิทธิหนา้ท่ีของผูอ่ื้น นอกจากน้ีแลว้ การศึกษานอกระบบโรงเรียนยงัมีส่วนช่วย
สนบัสนุนให้ประชาชนไดรู้้จกัคิดวิพากษ์ วิจารณ์ วิเคราะห์ปัญหา และสามารถตดัสินใจภายใต้
ระบบประชาธิปไตยไดอ้ยา่งเหมาะสมและถูกตอ้งอีกดว้ย 
  2.6 เพื่อพฒันาจิตใจ 
  การศึกษานอกระบบโรงเรียนจะช่วยให้บุคคลไดใ้ช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์ รู้จกัใช้
เวลาวา่งเพื่อการพกัผอ่น รู้จกัอ่านหนงัสือท่ีตนเองสนใจ รู้จกัฟังเพลงเพื่อความเพลิดเพลิน และ
ได้รู้จกัการพกัผ่อนจากความตึงเครียดของชีวิต นอกจากน้ี การศึกษานอกระบบโรงเรียนยงั
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สนบัสนุนใหบุ้คคลรู้จกัพฒันาจิตใจของตนเองให้เป็นผูท่ี้มีทศันคติ มีค่านิยมท่ีเหมาะสม มีความ
เช่ือและเขา้ใจในเร่ืองของความดีและความเลว ตลอดจนสามารถวินิจฉัย ตดัสินใจและเขา้ใจ
สภาพการณ์ในสังคมท่ีตนอาศยัอยูไ่ดถู้กตอ้ง 
 การพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอน เป็นการ
บริการและช่วยเหลือบุคคลากรของศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกเพื่อน าไปช่วยเหลือประชาชน
สามารถให้มีความรู้และสามารถด าเนินชีวิตไดอ้ย่างมีความสุข เป็นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
เป็นส่งเสริมศีลธรรมและวฒันธรรมอนัดีงามของประเทศชาติ เป็นการช่วยพฒันาจิตใจคนของ
ชาติ ตอบสนองกบัลกัษณะของกลุ่มเป้าหมายตามสภาพทอ้งถ่ิน หรือตามสถานการณ์ สอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคข์องการศึกษานอกระบบ 
  3. หลกัการจดัการศึกษานอกระบบโรงเรียน  
  สมบติั สุวรรณพิทกัษ ์(2551) ไดใ้หห้ลกัการจดัการศึกษานอกระบบโรงเรียนใน
ปัจจุบนัดงัน้ี 
   1 ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา  เป็นการจัดบริการทาง
การศึกษาเพื่อให้โอกาสแก่ผูท่ี้พลาดโอกาสทางการศึกษา และผูด้อ้ยโอกาสโดยไม่มีขอ้จ ากดัใน
ดา้นเพศ วยั พื้นฐานการศึกษา อาชีพ ความสนใจ ฐานะทางเศรษฐกิจ ความห่างไกล ฯลฯ ให้มี
โอกาสรับการศึกษาอยา่งเท่าเทียม 
   2 การกระจายโอกาสทางการศึกษา เป็นการใช้วิธีการต่างๆ เพื่อกระจาย
โอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมทัว่ถึง ไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือในชนบท
ห่างไกล 
   3 ส่งเสริมการศึกษาท่ีเป็นกระบวนการต่อเน่ืองตลอดชีวิต หน่วยงานผูจ้ดั
ควร ส่งเสริมให้มีกิจกรรมท่ีต่อเน่ือง เม่ือผูเ้รียนมีความพร้อมเม่ือใดสามารถศึกษาหาความรู้ได้
ตลอดเวลา สามารถหาความรู้ไดทุ้กช่วงชีวติ 
   4 ความยืดหยุ่นในกฎเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ในการจดัต้องไม่
เคร่งครัดในกฎระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ไม่มีกฎเกณฑ์ในเร่ืองของอายุของผูเ้รียน พื้นฐานความรู้ 
ผูเ้รียนสามารถเขา้เรียนไดเ้ม่ือมีความพร้อม และสามารถออกไดเ้ม่ือมีความจ าเป็นและสามารถ
กลบัมาเรียนใหม่ไดเ้ม่ือมีความพร้อม 
   5 สนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย จดัเพื่อสนองความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะจดัข้ึนหลงัจากส ารวจความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย
แล้ว ซ่ึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละท้องถ่ินอาจมีความต้องการไม่เหมือนกัน 
กิจกรรมท่ีจดัใหค้วร  จะแตกต่างกนัไป 



 
25 

 

   6 สัมพนัธ์กบัสภาพการด าเนินชีวิต เน้ือหาหลกัสูตรมีความยืดหยุ่นและ
หลากหลาย คือ นอกจากวา่จะมีกิจกรรมหลายประเภทหลายสาขาแลว้ เน้ือหาหลกัสูตรในแต่ละ
วชิายงัควรตอ้งยดืหยุน่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของแต่ละทอ้งถ่ิน 
   7 มีความหลากหลายในรูปแบบ โดยมีหลายรูปแบบเพื่อให้ผูเ้รียน
สามารถเลือกไดต้ามความสะดวก บางแบบอาจมีครูผูส้อน และจดัสอนเต็มเวลา บางแบบอาจ
สอนบางเวลาเพื่อให้ผูเ้รียนเรียนสลับกับการท างาน บางแบบอาจเรียนด้วยตัวเองโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป บางแบบอาจเรียนโดยอาศยัส่ือต่าง ๆ เช่นหนังสือพิมพ์ โทรทศัน์ วิทย ุ              
บางแบบอาจเรียนโดยทางไปรษณีย ์
   8 การจดัการเรียนการสอนท่ีค านึงถึงความแตกต่างของบุคคล ค านึงถึง
หลากหลาย และความแตกต่างของผูเ้รียนเป็นอยา่งมาก กลุ่มเป้าหมายของการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน ประกอบ ด้วยบุคคลหลายวยั หลายพื้นฐานการศึกษา หลายอาชีพ หลายความสนใจ 
ควรตอ้งให้อิสระผูเ้รียนไดเ้รียนเร็วหรือเรียนช้า  ตามความสามารถ ตามเวลาท่ีสะดวก จะตอ้ง
ฝึกฝนใหเ้รียนดว้ยตนเอง 
   9 ผูส้อนหรือผูใ้ห้ความรู้มีความหลากหลาย  ผูท่ี้จะมาเป็นวิทยากรให้
ความรู้แก่กลุ่ม เป้าหมายในกิจกรรมนอกระบบจะไม่จ  ากดัเฉพาะครู อาจารยจ์ากโรงเรียน หรือ
สถาบันการศึกษา อาจเป็นผู ้ท่ีมีความเช่ียวชาญ หรือผู ้รู้จากหน่วยงานต่าง ๆ จากสถาน
ประกอบการ บุคคลในองคก์รทอ้งถ่ิน ชาวบา้นผูท่ี้มีความช านาญในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง พระ ผูเ้ฒ่า 
หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 
   10 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหา กิจกรรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนจะพฒันาใหก้ลุ่มเป้าหมายเป็นผูท่ี้คิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น 
  นอกจากนั้น สุวพิชชา ประสิทธิธญักิจ (2548) ไดก้ล่าวถึง การจดัการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนเป็นการจดับริการการศึกษา ในลกัษณะท่ีเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการศึกษา
แก่ เด็กด้อยโอกาส มีความยืดหยุ่น ทั้งในเร่ืองคุณสมบติัของผูเ้รียน สถานท่ีเรียน วิธีการเรียน 
รวมทั้งการประเมินผลและประเมินผลการเรียน ส่งเสริมการรู้หนังสือการพฒันาตนเอง เพื่อ
พฒันาคุณภาพชีวิต การศึกษาต่อเน่ืองทั้งสายสามญัและสายอาชีพ โดยมีลักษณะส าคญัของ
กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ดงัน้ี 
   1 การศึกษานอกระบบโรงเรียน จะมีส่วนเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบัความ
ตอ้งการโดยเฉพาะบุคคลท่ีจะน าไปสู่การพฒันาทางสังคมและเศรษฐกิจ ซ่ึงจะมีคุณลกัษณะท่ี
แตกต่างไปจากการวจิยัทางการศึกษาท่ีจดัข้ึนในระบบโรงเรียน  
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   2 การศึกษานอกระบบโรงเรียน จะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางดา้น
พฤติกรรมในดา้นหน่ึงดา้นใดโดยเฉพาะ อนัเป็นผลมาจากการไดรั้บความรู้จากกิจกรรมในการ
วจิยันั้นๆ  
   3  การจัดกิจกรรมในการวิจัยการศึกษานอกระบบโรงเรียน มักจะ
ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้และผูเ้ร่ิมไดรั้บประสบการณ์ ซ่ึงจะก่อให้เกิดความช านาญและทกัษะ รวมทั้ง
กระบวนการเก่ียวกบัความรู้ มีความสามารถในการเป็นผูน้ าชุมชน 
   4 การศึกษานอกระบบโรงเรียนมีลักษณะท่ีสามารถยืดหยุ่น รวมทั้ ง
ก่อให้เกิดนวตักรรมต่างๆ ทางการศึกษาไดโ้ดยง่าย การจดัการวางแผนการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน จึงไม่ควรจะเขม้งวดและมีการควบคุมดูแลเหมือนกบัการศึกษาในระบบโรงเรียน 
   5 การวจิยัท่ีจดัข้ึนดา้นการศึกษานอกระบบโรงเรียน ส่วนมากแลว้จะเสีย
ค่าใชจ่้ายไม่มากนกั และผูเ้รียนอาจจะตอ้งช่วยเหลือตนเองบา้งในดา้นค่าใชจ่้าย 
   6 การศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็นการวิจยัท่ีอยู่ใกลชิ้ดกบัจุดประสงค ์
ในการน า ไปใชเ้พราะวา่เป็นการวจิยัท่ีริเร่ิม เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการโดยเฉพาะของผูเ้รียน 
  7 การศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นวิธีการท่ีพยายามใช้ประโยชน์จาก
การศึกษาให้มากท่ีสุด โดยการฝึกความช านาญความรู้ท่ีเรียนมาแล้วจากในระบบโรงเรียน              
จะพยายามน ามาสร้างเสริมและฝึกปฏิบติัใหม้ากข้ึนอีกในกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
 4. ประเภทต่างๆของการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
 กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2537) ได้แบ่งการศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็น 3 
ประเภท ดงัน้ี  
  4.1 การศึกษาพื้นฐาน  เป็นการจดัการศึกษาเพื่อให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐาน
ในการด ารงชีวิต สามารถคิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น รู้จกัหาขอ้มูลต่าง ๆ มาประกอบการคิด         
การตดัสินใจในการด ารงชีวิตประจ าวนั ตลอดจนเสริมสร้างความรู้และทกัษะ  ส าหรับการศึกษา
ต่อเน่ือง ส่วนกิจกรรมประเภทน้ีเป็นกิจกรรมท่ีให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความสามารถในการ
อ่านเขียน การคิดค านวณ รู้เร่ืองราวท่ีจ าเป็นเก่ียวขอ้งกบัสภาพความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวนั
สภาพแวดล้อม สังคม ประเพณี วฒันธรรม อนัจะเป็นความรู้พื้นฐานท่ีจะน าไปใช้ในชีวิต 
ตวัอย่างกิจกรรมกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ การวิจยัรณรงค์เพื่อการรู้หนงัสือ การศึกษาผูใ้หญ่แบบเบ็ดเสร็จ 
การศึกษาของผูใ้หญ่สายสามญัระดบัต่างๆ (ซ่ึงมีทั้งวิธีการเรียนดว้ยตนเอง เรียนระบบทางไกล
และเรียนแบบชั้นเรียน) 
  4.2 การพฒันาทกัษะอาชีพ จดัข้ึนเพื่อให้ความรู้ ให้การอบรมอาชีพต่าง ๆ              
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั อาชีพท่ีเพิ่มพูนรายได ้ ทั้งน้ีจุดมุ่งหมายท่ีจะให้กลุ่มเป้าหมายไดมี้
ความรู้ มีทกัษะในวิชาชีพเฉพาะอย่าง เพื่อจะน ามาปรับปรุงอาชีพของตน หรือสร้างอาชีพใหม่
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เพื่อเพิ่มพนูรายได ้กิจกรรมในกลุ่มน้ีจดัข้ึนเพื่อใหค้วามรู้ ให้การอบรมอาชีพต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ชีวติประจ าวนั อาชีพท่ีเพิ่มพูนรายได ้ทั้งน้ี จุดมุ่งหมายท่ีจะให้กลุ่มเป้าหมายไดมี้ความรู้ ทีทกัษะ
ในวชิาชีพเฉพาะอยา่ง เพื่อจะน ามาปรับปรุงอาชีพของตน หรือสร้างอาชีพใหม่เพื่อเพิ่มพูนรายได ้
ตวัอยา่ง กิจกรรมน้ี ไดแ้ก่ การจดัการศึกษาอาชีพตามหลกัสูตรกลุ่มสนใจ การจดัการศึกษาตาม
หลกัสูตรประกาศนียบตัรอาชีพ (ปอ.) การจดัการศึกษาตามหลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้น เป็นตน้ 
  4.3  การให้บริการข่าวสาร ขอ้มูล เป็นการศึกษาเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆ
ไดรั้บความรู้ ข่าวสาร ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ ทนัต่อเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั หรือ
อาจจะ จดักลุ่มให้ความรู้วิทยาการในบางเร่ือง ตวัอย่างของการให้ข่าวสารขอ้มูล ไดแ้ก่ ท่ีอ่าน
หนังสือประจ าหมู่บา้น หอกระจายข่าว พิพิธภณัฑ์เคล่ือนท่ี เป็นตน้ หรือการบริการข่าวสาร
ความรู้ เช่น หนงัสือพิมพ ์แผน่พบั ใบปลิว โปสเตอร์ การจดัรายการวิทยุโทรทศัน์ การจดัฉาย
ภาพยนตร์ การใหค้วามรู้โดยการใชส่ื้อพื้นบา้นต่างๆ การจดัศูนยก์ารเรียนรู้ เป็นตน้ 
 5. กลุ่มเป้าหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
 กลุ่มเป้าหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนครอบคลุมบุคคลทุกช่วงอายุ ตั้งแต่
เกิดจนตาย นั่นคือ ถ้าแบ่งตามช่วงอายุกลุ่มเป้าหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน                       
จะประกอบดว้ย เด็กก่อนวยัเรียน ผูท่ี้อยูใ่นวยัเรียน โดยเฉพาะผูท่ี้พลาดโอกาสเขา้รับการศึกษาใน
ระบบโรงเรียน ผูท่ี้พน้วยัเรียนแลว้ หรืออยูใ่นวยัท างาน และบุคคลในวยัสูงอายุ หรือแบ่งประเภท
กลุ่มเป้าหมายโดยใชเ้กณฑ์อ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากเกณฑ์อายุ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีแม่บา้น 
กลุ่มแรงงานการศึกษาต ่า กลุ่มเยาวชน กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส เป็นตน้ ฉะนั้น การศึกษานอกระบบ
โรงเรียนก็เป็นการศึกษาส าหรับประชาชน ทุกเพศทุกวยั ทุกสาขาอาชีพ เช่นเดียวกนัการ
ให้บริการตอ้งให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอายุ นอกจากนั้น มีการจดัล าดบัความส าคญั 
ความจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมาย   วา่กลุ่มใดตอ้งการให้บริการเร่งด่วน ก่อนหลงัในกรณีท่ีตอ้งการ
ใหท้นัเหตุการณ์ 
 6. เน้ือหาหลกัสูตร 
 หลกัของการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตอ้งให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายศึกษาเรียนรู้
เร่ืองของชีวิต เร่ืองท่ีสัมพนัธ์กบัการด าเนินชีวิตสภาพปัญหาท่ีบุคคลต้องเผชิญในชีวิตจริง 
เพื่อท่ีจะสามารถพฒันาคุณภาพชีวิตและพึ่งพาตนเองได้ หลกัการดงักล่าวสามารถน ามาเป็น
แนวทางในเร่ืองของหลกัสูตรของการศึกษานอกระบบโรงเรียนไดเ้ช่นกนั เน้ือหาท่ีจะจดัให้
ผูเ้รียนควรเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิต ไม่ควรแยกออกจากชีวิตและสามารถน ามาประยุกตใ์ชก้บั
การด าเนินชีวิตได ้เช่น เน้ือหาท่ีเป็นพื้นฐานจ าเป็นในการด าเนินชีวิต ไดแ้ก่ การอ่านการเขียน 
การคิดค านวณเบ้ืองตน้ ความรู้เก่ียวกบัตนเองและส่ิงแวดลอ้ม ความรู้และทกัษะเก่ียวกบัอาชีพ
ต่างๆ เพื่อใหมี้ความรู้และทกัษะท่ีเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ การปรับปรุงอาชีพและเพิ่ม
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รายได ้ความรู้ ข่าวสารทัว่ ๆ ไปเพื่อพฒันาตนเอง เน้ือหาเก่ียวกบัสภาพปัญหาท่ีพบในการด าเนิน
ชีวติ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหผู้เ้รียนไดแ้กปั้ญหาท่ีตอ้งเผชิญในการด ารงชีวิต ความรู้และทกัษะ
ท่ีจะเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้เช่น ความรู้ ทกัษะดา้นภาษา คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
 กลุ่มความรู้ดงักล่าวขา้งตน้น้ี เป็นการจดักิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
สามารถพิจารณาเป็นแนวในการจดัเน้ือหาหลกัสูตรส าหรับจดักิจกรรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนได ้โดยพิจารณาจดัใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม แต่ละช่วงอาย ุ
 7. ประเภทของกิจกรรม 
 หลักการของการศึกษานอกระบบโรงเรียนท่ีควรให้ประชาชนได้เรียนรู้นั้นต้อง
เก่ียวขอ้งกบัชีวิต ปัญหาท่ีบุคคลตอ้งเผชิญในชีวิตให้สามารถพฒันาคุณภาพชีวิต  พึ่งพาตนเองได ้
เพื่อให้ประชาชนด าเนินชีวิตอยา่งเหมาะสม มีอาชีพท่ีเหมาะสมและปรับตวัเขา้กบัสภาพสังคม
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปไดทุ้กสถานการณ์ เม่ือวิเคราะห์หลกัการดงักล่าวและเน้ือหาท่ีควร
จดัให้ผูเ้รียนเรียนรู้ อาจสรุปแนวทางเก่ียวกบักิจกรรมของการศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็น 3 
ประเภท คือ กิจกรรมการให้ความรู้พื้นฐาน ไดแ้ก่ การให้ความรู้และทกัษะในการอ่าน การเขียน 
การติดต่อส่ือสารและการฝึกทกัษะในการแสวงหาความรู้ กิจกรรมประเภทน้ีอาจเทียบเท่ากบั
การศึกษาพื้นฐานในระบบโรงเรียน กิจกรรมการให้ความรู้และทกัษะและฝึกทกัษะอาชีพมีทั้ง
การฝึกอาชีพระยะสั้น ระยะยาว ทั้งประเภทท่ีมีประกาศนียบตัร (เทียบเท่าระดบัต่างๆ) เช่น 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาบตัร และไม่มีปริญญาบตัร และ
กิจกรรมการให้ความรู้ทัว่ไป ครอบคลุมความรู้ทุกด้านท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิตของ
ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพกฎหมาย การท างานกบัผูอ่ื้น อาหาร สภาพแวดลอ้ม 
ทรัพยากรธรรมชาติ การเมือง ศาสนา วฒันธรรม ฯลฯ 
 8. วธีิจดัการเรียนการสอนหรือกระบวนการถ่ายทอดความรู้ 
 หลักการของการศึกษาตลอดชีวิต เน้นการให้เคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ 
 ฝึกทกัษะในการแสวงความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ให้เรียนรู้วิธีเรียน ปลูกฝังนิสัยใฝ่รู้  
ใฝ่เรียน การศึกษาตลอดชีวิตควรมีความยืดหยุน่หลากหลาย และควรมีความเป็นประชาธิปไตย 
ให้อิสระแก่ผูเ้รียน นอกจากนั้น แนวปฏิบติัของการศึกษาตลอดชีวิตในเร่ืองวิธีการให้ความรู้น้ี
ยงัให้รายละเอียดท่ีช่วยส่งเสริมหลกัการดงักล่าว นัน่คือ ควรใชว้ิธีการหลากหลาย ทั้งการเรียน
จากผูท้รงคุณวุฒิ การแลกเปล่ียนประสบการณ์ การฝึกปฏิบติั การเรียนจากส่ือประเภทต่างๆ  
อยา่งกวา้งขวาง ส่ือท่ีเลือกใชต้อ้งค านึงถึงความพร้อมของผูเ้รียน และของทอ้งถ่ิน 
 9. การใชส่ื้อและเทคโนโลยี 
 การจดัการศึกษานอกระบบให้ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้นั้น จะตอ้งจดัให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกกลุ่มอายุ และตอ้งจดัให้เกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง วิธีการหน่ึง 
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ท่ีจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายดงักล่าวน้ีไดก้็คือ การใชส่ื้อและเทคโนโลยีต่างๆ กลุ่มเป้าหมายของ
การศึกษานอกระบบส่วนใหญ่ เป็นผูท่ี้ประกอบอาชีพการงาน มีภารกิจมากมายทั้งดา้นอาชีพ 
ครอบครัว และสังคมดงันั้น การถ่ายทอดความรู้ในการจดักิจกรรมการศึกษานอกระบบโดยการ
ใชส่ื้อประเภทต่างๆ ควรมีความหลากหลายให้กลุ่มเป้าหมายไดเ้ลือกเรียนรู้ ส่ือสามารถเขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายจ านวนมากและช่วยให้การเรียนรู้เกิดได้อย่างต่อเน่ือง ถึงแม้หน่วยงานผูจ้ดั          
ไม่พร้อม ท่ีจะเคล่ือนไปยงักลุ่มเป้าหมายไดก้็สามารถส่งผา่นความรู้ไปทางส่ือ 
 10. การวดัผลประเมินผล 
 หลกัการการศึกษานอกระบบโรงเรียน เนน้การเรียนเพื่อรู้ เพื่อให้พฒันาคุณภาพชีวิต
ของตนเองได ้พึ่งพาตนเองได ้ไม่ไดเ้นน้การเรียนเพื่อท่องจ าเน้ือหาหรือการเรียนเพื่อสอบ ดงันั้น 
การวดัประเมินผลควรเป็นการประเมินผลตามสภาพจริง  เป็นการประเมินความก้าวหน้าของ
ผูเ้รียนมากกว่าจะประเมินความสามารถในการจดจ าเน้ือหา ไม่มีการแข่งขนั กลุ่มเป้าหมาย
สามารถประเมินตนเองหรือมีส่วนร่วมในการประเมินความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ หรือในการน า
ความรู้    ไปใชเ้ป็นการประเมินเพื่อพฒันา เพื่อรู้วา่ตนเองยงัขาดความรู้ในเร่ืองใด ตอ้งเพิ่มเติม 
ในเร่ืองใด หลกัการและแนวปฏิบติัดงักล่าว สามารถน ามาประยุกต์ไดก้บัการศึกษานอกระบบ
เป็นอยา่งดี กลุ่มเป้าหมายของการศึกษานอกระบบส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการศึกษา
เล่าเรียนมากนกั การเรียนรู้จึงเป็นความตอ้งการจะน าความรู้ไปใชม้ากกวา่ การวดัผลควรเป็นการ
ประเมินเพื่อรู้ความกา้วหนา้ของตนเท่านั้น 
 11.  หน่วยงานผูจ้ดักิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
 หลกัการของการศึกษาตลอดชีวิตจะพบว่าผูมี้ส่วนในการศึกษาส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นมีหลากหลาย  เร่ิมตั้งแต่บา้นคือบุคคลในครอบครัว ถดัมาเป็นชุมชนท่ี
ประชาชนอาศยัอยู ่ ภายในชุมชนมีหน่วยงาน องคก์รท่ีจะเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตมากมาย
มิไดจ้  ากดัอยู่เพียงเฉพาะสถาบนัการศึกษาเท่านั้น แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ไดแ้ก่ ห้องสมุด 
พิพิธภณัฑ ์สวนสาธารณะ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศาสนสถาน ศูนยกี์ฬานนัทนาการ ส่ือประเภทต่างๆ 
ฯลฯ จากหลกัการศึกษาตลอดชีวิตและแนวปฏิบติัของการศึกษาตลอดชีวิต  พบวา่ ผูจ้ดักิจกรรม
การศึกษาตลอดชีวิตมีอยู่มากมายมีทั้งสถาบนัการศึกษา ซ่ึงส่วนใหญ่จะจดัการศึกษาประเภท
การศึกษาในระบบ หน่วยงานและองคก์รต่าง ๆ ซ่ึงจะใหก้ารศึกษาในรูปของการศึกษานอกระบบ 
หน่วยงานและแหล่งการเรียนรู้ประเภทต่างๆในชุมชน ซ่ึงส่วนใหญ่จะให้ความรู้ในลกัษณะ
การศึกษาตามอธัยาศยั เม่ือน าหลกัการและแนวปฏิบติัของการศึกษาตลอดชีวิตมาเป็นแนวทางใน
การจดัการศึกษานอกระบบ จะพบวา่การศึกษานอกระบบเป็นกิจกรรมการศึกษาท่ีจดับริการแก่
กลุ่มเป้าหมายท่ีอยูน่อกระบบทั้งหมด กลุ่มเป้าหมายแตกต่างย่อมมีความตอ้งการท่ีหลากหลาย 
ฉะนั้นหน่วยงานผูจ้ดัการศึกษานอกระบบจึงมีอย่างกวา้งขวาง หลากหลายครอบคลุมทั้ ง
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สถาบนัการศึกษาท่ีเปิดบริการแก่กลุ่มเป้าหมายในระบบ ในเวลาเยน็หรือค ่า หรือวนัหยุดสุด
สัปดาห์หน่วยงานท่ีให้ความรู้ ดา้นวิชาชีพต่างๆ หน่วยงานท่ีให้ความรู้ทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินชีวติ สถาบนัหน่วยงาน องคก์รเหล่าน้ีจะมีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคก์รทอ้งถ่ิน และสถาน
ประกอบการดา้นการพฒันาบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีส่วนช่วยในการจดัการศึกษานอก
ระบบ ควรไดรั้บการพฒันาใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการของการศึกษานอกระบบและ
แนวทางในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะช่วยให้เกิดการศึกษา
ต่อเน่ืองตลอดชีวติ 
 12. การมีส่วนร่วมของชุมชน 
 การศึกษานอกระบบโรงเรียนจะเกิดข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพได ้ตอ้งอาศยัการมีส่วน
ร่วมกนัของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะเป็นภาครัฐ เอกชนและทอ้งถ่ิน หรือชุมชน โดยเฉพาะ
ชุมชนจะมีส่วนร่วมท่ีส าคญัมากเพราะเป็นแหล่งของกลุ่มเป้าหมายและมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้ง
กบัชีวิตของบุคคล การจดัการศึกษานอกระบบโรงเรียน จ าเป็นอยา่งยิ่งตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วม
ของชุมชน คนในชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่การวางแผน การสนับสนุนทรัพยากร การช่วย
ด าเนินการจดักิจกรรม และการประเมินผลกิจกรรมนอกจากนั้น ควรมีการจดัและพฒันาภายใน
ชุมชน  
 จากความหมาย คุณลกัษณะและประเภทของการจดัการศึกษานอกระบบโรงเรียนท่ี
ไดน้ าเสนอจะเห็นไดว้า่ ลกัษณะของการศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นการศึกษาท่ีเปิดโอกาส
ให้กบับุคคล ทุกเพศ ทุกวยั ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมดว้ยมุ่งหวงัให้เกิดการพฒันาทั้งใน
ดา้นความรู้พื้นฐาน ทกัษะอาชีพและการรับขอ้มูล ข่าวสารความรู้ต่างๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาตนเองและสังคม ซ่ึงท าให้บุคคลเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการ
เรียนรู้ท่ียดืหยุน่และหลากหลาย 
 การศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นรูปแบบของการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นและ
หลากหลาย ในการจัดหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน  และการประเมินผล โดยมี
ว ัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายซ่ึงเป็นเป้าหมายรวมคือ การพัฒนาให้ประชาชนซ่ึงเป็น
กลุ่มเป้าหมายตั้งแต่แรกเกิดจนตาย (ผูท่ี้ไม่มีโอกาสเขา้รับการศึกษาในระบบโรงเรียน) ให้มี
ความรู้ ความสามารถ ทศันคติ และทกัษะในการประกอบวิชาชีพ เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตให้เขา้
กนัได้หรือผสมผสานกลมกลืนกบัสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นการเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยไม่ค  านึงถึงความแตกต่างระหว่างเพศ อายุ ระดบัการศึกษา พื้นฐานของสังคม             
แต่มีการจดัการศึกษาท่ีให้อย่างสอดคล้องและสนองกบัความตอ้งการของสังคม ชุมชน และ
บุคคล อยา่งเท่าเทียม และทัว่ถึง 
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 จากการศึกษาเร่ืองการศึกษานอกระบบโรงเรียนท าให้เห็นถึงสอดคล้องและ
ประโยชน์ต่อการจดักิจกรรมเพื่อการสอนค าสอนและการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะ 
ท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอน เป็นตน้ หลกัการจดัการศึกษานอกระบบ การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
ของการศึกษานอกระบบโรงเรียน  เน้ือหาหลกัสูตร วิธีจดัการเรียนการสอนหรือกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ การใชส่ื้อและเทคโนโลยี การวดัผลประเมินผล หน่วยงานผูจ้ดักิจกรรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน การมีส่วนร่วมของชุมชน นอกจากนั้นยงัท าให้เห็นถึงทกัษะการสอนและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูท่ีสอดคลอ้งกบัการเป็นครูค าสอนอีกดว้ย  
 
ตอนที ่3 ทฤษฎกีารเรียนรู้ผู้ใหญ่และการเรียนรู้เพือ่การเปลีย่นแปลง 
 1. ความหมายของการเรียนรู้ผูใ้หญ่ 
 การเรียนรู้ผูใ้หญ่ หรือ แอนดราโกจี (Andragogy) เร่ิมปรากฏคร้ังแรกในปี 1967          
โดยนกัการศึกษาผูใ้หญ่ชาวยูโกสลาเวีย ช่ือ ดูสัน สาไวช์วิช (Dusan Savicevic) เป็นคนแรกท่ี
เสนอแนวคิด และใช้ค  าว่า “แอนดราโกยี” (Andragogy) ให้แก่วงการศึกษาอเมริกนั และต่อมา 
มลัคมั โนลส์ ไดใ้ชค้  าน้ีในการเขียนบทความลงในวารสาร Adult Leadership ปี ค.ศ. 1986 โดย
ให้ความหมายว่า แอนดราโกยี (Andragogy) หมายถึง “ศิลป์และศาสตร์ของ การเรียนการสอน
ผูใ้หญ่” (Knowles, 1980) ค าวา่ แอนดราโกยี (Andragogy) ถูกใช้บ่อยและแพร่หลายต่อเน่ืองมา
มากกวา่สามทศวรรษ โดยนกัวิจยั  นกัเขียน นกัการศึกษา และนกัปฏิบติัการจ านวนมาก และมกั
ใชแ้ทนกนัไดก้บัค าวา่ “การศึกษาผูใ้หญ่” (Adult Education)  
 มลัคัม โนลส์ (อ้างถึงใน อาชัญญา รัตนอุบล , 2550) ได้ระบุความหมายของ
การศึกษาผูใ้หญ่ หรือ Adult education วา่ประกอบดว้ยความหมาย 3 ดา้นคือ 1) กระบวนการ
เรียนรู้ของผูใ้หญ่ 2) กิจกรรมท่ีถูกจดัข้ึนโดยสถาบนัต่างๆ เพื่อให้วตัถุประสงคท์างการศึกษาได้
บรรลุความส าเร็จ และ 3) การผสมผสานระหว่างกระบวนการและกิจกรรมสู่การปฏิบติัของ
บุคคล สถาบนั และหน่วยงาน สมาคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาแก่ผูใ้หญ่ เพื่อการพฒันา วิธีการ
และวสัดุเพื่อช่วยให้ผูใ้หญ่เกิดการเรียนรู้ การขยายโอกาสส าหรับผูใ้หญ่ให้เกิดการเรียนรู้และ
พฒันาไปสู่วฒันธรรม ของสังคม 
 และมลัคมั โนลส์ ได้ให้ค  านิยามของ แอนดราโกจี (Andragogy) ว่า “ศิลป์และ
ศาสตร์ในการช่วยให้ผูใ้หญ่เกิดการเรียนรู้” และได้ให้คุณลักษณะท่ีส าคญัของผูใ้หญ่ ดังน้ี                   
1) มโนทศัน์ของผูเ้รียน (Self-concept) เม่ือบุคคลเจริญเติบโตและมีวุฒิภาวะยิ่งข้ึน มโนภาพต่อ
ตนเองจะเปล่ียนไปจากการพึ่งพาผูอ่ื้นไปสู่การน าตนเอง ตามความเช่ือของโนลส์ (Knowles)             
ก็คือ เม่ือบุคคลไดบ้รรลุถึงการควบคุมและน าตนเองได ้บุคคลนั้นไดเ้ป็นผูใ้หญ่และส่ิงท่ีเกิดข้ึน
ตามมาคือบุคคลจะเกิดความตอ้งการทางจิตใจอยา่งลึกซ้ึงท่ีจะมองตนวา่ ตนสามารถควบคุม และ
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น าตนเองได ้ดงันั้นหากสถานการณ์ใดท่ีไม่ไดรั้บโอกาสท่ีจะควบคุมและน าตวัเอง ก็จะเกิดความ
ตึงเครียดข้ึนและแสดงปฏิกิริยาในลักษณะท่ีโกรธเคืองและต่อต้าน 2)  ประสบการณ์  
(Experience) เม่ือบุคคลมีวุฒิภาวะข้ึน บุคคลนั้นก็ยิ่งมีประสบการณ์อย่างกวา้งขวางท่ีจะท าให้
เป็นแหล่งทรัพยากรอนัทรงคุณค่าของการเรียนรู้และในขณะเดียวกนั  ก็จะมีพื้นฐานเปิดกวา้งท่ี
จะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 3) ความพร้อม (Readiness) ผูใ้หญ่มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ เม่ือรู้สึกวา่ส่ิงนั้น
“จ าเป็น” ต่อบทบาทและสถานภาพทางสังคมของตนในฐานะท่ีเป็นคนงาน คู่สมรส ผูป้กครอง 
สมาชิก ขององค์กร ผูน้ า ฯลฯ และ 4) แนวโน้มต่อการเรียนรู้ (Orientation to learning) เด็กมี
แนวโน้มยึดเน้ือหาวิชาเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ หากผูใ้หญ่มีแนวโน้มท่ีจะยึดปัญหาเป็น
ศูนยก์ลางของการเรียนรู้ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากเวลา กล่าวคือ เด็กจะมองเวลาเป็นเร่ืองของอนาคตท่ียงั
ไม่เกิดข้ึน หากผูใ้หญ่จะมองเวลาเป็นเร่ืองของระยะเวลาใกล้ตวั ความรู้นั้นจะต้องน าไปใช้
ประโยชน์ไดท้นัทีในปัจจุบนัไม่ใช่รอไปใชใ้นอนาคต 
 2. กระบวนการเรียนรู้ผูใ้หญ่ (Andragogical processes) 
 มลัคมั โนลส์ (1980) ไดก้ าหนดกระบวนการในการเรียนรู้ผูใ้หญ่เม่ือมีการพฒันา
โปรแกรมการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ เพื่อจดักิจกรรมในการเรียนรู้ 7 ขั้นตอนคือ  
  2.1 การสร้างบรรยากาศท่ีน าไปสู่การเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 
  2.2 การสร้างโครงสร้างขององคก์รใหมี้ส่วนร่วมในการวางแผน 
  2.3 การวนิิจฉยัความตอ้งการในการเรียนรู้ 
  2.4 สร้างทิศทางส าหรับการเรียนรู้(การก าหนดวตัถุประสงค)์ 
  2.5 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
  2.6 ด าเนินตามกิจกรรมการเรียนรู้ 
  2.7 ทบทวนความตอ้งการการเรียนรู้ซ ้ า(การประเมินผล) 
 3. ทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่และการเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลง  
 ทฤษฎีการเรียนการสอนผูใ้หญ่ท่ีเน้นการไตร่ตรองท่ีครูสอนคริสต์ศาสนา ควรท า  
ความเขา้ใจเพื่อจะไดจ้ดัการเรียนการสอนและน าไปฝึกฝนใช้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน    
นั้นมีหลายทฤษฎีดว้ยกนั ในท่ีน้ีขอน าเสนอทฤษฎีท่ีมีความส าคญั เป็นท่ียอมรับอย่างสูงในหมู่
นักการศึกษาและผูท่ี้ท  างานเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ รวมทั้งผูรั้บชอบในการพฒันา
มนุษย์และสังคม ได้แก่ การเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง ของ คาร์ล แรนซัม โรเจอร์         
(Carl Ransom Rogers) Self-actualization ของ อบัราฮมั มาสโล(Abraham H. Maslow) การ
เรียนรู้เพื่อความเป็นไทของเจอร์เก็น ฮาเบอร์มาส(Jurgen Habermas) การเรียนรู้จากการ
ปรับเปล่ียนมโนทศัน์ ของ แจ็ค ดี. เมซิโรว ์(Jack D. Mezirow) การปลุกมโนธรรมส านึกของเปา
โล แฟร์เร่ (Paulo Freire) ทฤษฎีแอนดราโกจี ของ มลัคมั โนลส์ (Malcolm Shepherd Knowles)  
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  3.1 การเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ของคาร์ล โรเจอร์ (Carl Ransom 
Rogers) 
  คาร์ล โรเจอร์ (Carl Ransom Rogers)  เป็นนกัจิตบ าบดัท่ีเป็นผูริ้เร่ิมแนวคิดดา้น
จิตวิทยาแนวมนุษยนิยม และนกัพฒันาทฤษฎีบุคลิกภาพตามแนวมนุษยนิยม โรเจอร์จึงจดัไดว้่า
เป็นนักจิตบ าบัดคนแรกท่ีให้ความส าคัญต่อศักด์ิศรีในความเป็นมนุษย์ของบุคคล และให้
ความส าคญัต่อบุคคลในฐานะ “ผูก้ระท า” (subject) มากกว่าท่ีจะเป็น “ผูถู้กกระท า” (object)               
โรเจอร์เช่ือวา่โดยธรรมชาติแลว้ “มนุษยทุ์กคนเป็นคนดีและมีคุณค่า” แนวคิดและการปฏิบติัตน
ในวิชาชีพของโรเจอร์มีแนวคิดพื้นฐานของนกัมนุษยนิยมโดยเขามีความเช่ือว่า “มนุษยทุ์กคนมี
ความสามารถอยูใ่นตนเอง สามารถน าตนเองและด าเนินชีวิตของตนเองไปในลกัษณะท่ีตนเองมี
ความพึงพอใจและสร้างสรรค์สังคม ในกระบวนการช่วยเหลือเพื่อนมนุษยน์ั้น เราควรช่วยให้
บุคคลมีอิสระและสามารถคน้พบความสามารถ สติปัญญาและความมัน่ใจ เม่ือบุคคลสามารถ
คน้พบความสามารถของตนเองแลว้ จะช่วยเพิ่มความสามารถในการตดัสินใจหรือเลือกทางเดินท่ี
ดีและสร้างสรรค์ได”้  นอกจากนั้น โรเจอร์ยงัเน้นว่ามนุษยมี์ศกัยภาพในตนเองท่ีจะพฒันาไปสู่
จุดสูงสุดของศกัยภาพ (Actualizing Tendency) ของตนเองได้ และโรเจอร์ยงัเช่ือว่า “ตวัตน” 
(self) ของบุคคลเป็นผลจากการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ดงันั้น การพฒันาบุคคลให้เติบโตใน
ความเป็นมนุษยน์ั้น จึงควรเป็นการพฒันาไปสู่การช้ีน าตนเอง (Self-direction) และไปสู่การเห็น
คุณค่าของตนเอง และรับรู้ความรู้สึกของตนเอง  โรเจอร์ได้ให้ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีส าคัญ 2 
แนวทาง คือ การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) และการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลาง (Student-Centered Learning) 
  “การเรียนรู้จากประสบการณ์”โรเจอร์ เช่ือว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์เป็น
การให้ความส าคญัต่อความตอ้งการและตอบสนองต่อความสนใจของผูเ้รียน ซ่ึงประสบการณ์
อาจมาได ้2 ทางด้วยกนั คือ การศึกษาจากประสบการณ์โดยตรงของตนเอง กบั การศึกษาจาก
ประสบการณ์ของผูอ่ื้น รูปแบบของการเรียนรู้จากประสบการณ์อาจสรุปได้ 3 ขั้นตอน คือ                   
1) เร่ิมจากประสบการณ์เดิม/ปัญหา 2) ขั้นการวิเคราะห์ประสบการณ์ อภิปราย และประเมิน
ประสบการณ์และสรุปการเรียนรู้จากประสบการณ์เดิม และ 3) การทดสอบ บูรณาการความรู้ใน
สถานการณ์ใหม่ 
  “การเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง”  โรเจอร์ให้ความส าคญัต่อการเรียนท่ี
เน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ซ่ึงหมายถึงการท่ีผูเ้รียนเป็นผูน้ าหรือเป็นบุคคลส าคญัในสถานการณ์
ของการเรียนรู้นั้น ผูเ้รียนเป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับจากคนอ่ืนวา่ เขาเป็นผูท่ี้มีความสามารถท่ีจะ
คิดหรือเรียนรู้เพื่อตวัเขาเองได ้การเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางมีลกัษณะส าคญั คือ 1) เป็น
ความเช่ือท่ีจะใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างแข็งขนัมากกวา่เป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นผูรั้บ
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ความรู้เงียบๆ ให้ความส าคญัต่อการเรียนรู้และความเขา้ใจท่ีถ่องแท ้3) เป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมี
ความรับผิดชอบและมีความเช่ือถือในตวัเอง  4) เป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมีความรู้สึกเป็นตวัของ
ตวัเองมากข้ึน  5) เป็นการเรียนรู้ท่ีผูส้อนและผูเ้รียนต่างพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั และ 6) ใช้วิธีการ
หรือกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีการวพิากษจ์ากทั้งมุมมองของผูส้อนและผูเ้รียน 
  3.2 ตอ้งการเป็นบุคคลตามศกัยภาพสูงสุดของตนเอง (Self-actualization) ของ 
อบัราฮมั มาสโล (Abraham H. Maslow) 
  อบัราฮมั มาสโลว ์(Abraham H. Maslow) เป็นนกัจิตวิทยาในกลุ่มของผูริ้เร่ิม
แนวคิดของกลุ่มมนุษยนิยม ทฤษฎีของมาสโลวเ์นน้เร่ืองแรงจูงใจของมนุษย ์ซ่ึงน าไปสู่แนวคิด
เร่ืองของบุคลิกภาพและเช่ือมโยงสู่คุณลกัษณะท่ีส าคญัของพฒันาการบุคคลอย่างมีคุณภาพ นั้น
คือบุคคลท่ีสามารถแสดงออกถึงความสามารถ ความเช่ียวชาญหรือศกัยภาพท่ีตนเองมีอยูไ่ดม้าก
ท่ีสุดไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพท่ีตนเองมีหรือสามารถท าได ้
  ตอ้งการเป็นบุคคลตามศกัยภาพสูงสุดของตนเอง (Self-Actualization) เป็นขั้น
สูงสุดของความตอ้งการของมนุษยต์ามทฤษฎีความตอ้งการของมนุษยท่ี์มีช่ือเสียงของมาสโลว ์
เขาเช่ือว่ามนุษยทุ์กคนต่างมีความตอ้งการท่ีเป็นล าดบัขั้นจากความตอ้งการพื้นฐานท่ีทุกคนมี
ความตอ้งการแลว้ค่อยๆ พฒันาไปสู่ขั้นท่ีสูงกวา่จนถึงขั้นท่ีสูงสุด โดยเร่ิม  
   3.2.1 ความตอ้งการทางกายภาพ ไดแ้ก่ปัจจยัท่ีจ  าเป็นส าหรับการมีชีวิต
อยู ่ 
   3.2.2 ความตอ้งการความปลอดภยั  
   3.2.3 ความตอ้งการความรัก ความพึงพอใจและการเป็นเจา้ของ  
   3.2.4 ความตอ้งการใหค้นรู้คุณค่าของตน  
   3.2.5 ความตอ้งการเป็นบุคคลตามศกัยภาพสูงสุดของตนเอง หรือ Self-
Actualization นั้นเอง  
  ลกัษณะของคนท่ีอยู่ในขั้นต้องการเป็นบุคคลตามศกัยภาพสูงสุดของตนเอง
(Self-Actualization) นั้ นมาสโลว์ได้ให้ค  าอธิบายว่า หมายถึงคนท่ีสามารถใช้ศักยภาพ 
ความสามารถของตนไดเ้ต็มท่ี เป็นบุคคลพร้อมท่ีจะท าและพร้อมท่ีจะให้แก่สังคม ในส่ิงท่ีตนมี
ศกัยภาพไดอ้ยา่งดีท่ีสุด นั้นคือการเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์  
  มาสโลว ์เช่ือว่าถา้คนเราไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการเหล่าน้ี เขาจะเป็น
บุคคลท่ีพฒันาตนเองไปสู่บุคคลท่ีมีคุณค่าในสังคม ซ่ึงเป็นเป้าหมายสูงสุดของการศึกษา และ
เพื่อให้นักการศึกษาจะได้สามารถน าผูเ้รียนไปสู่ความต้องการขั้น Self-Actualization ได้นั้ น 
“แรงจูงใจ” เป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีผูส้อนจะตอ้งเรียนรู้และสร้างใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียนของตน  
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  มาสโลว ์ไดเ้สนอแนะหลกัการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนไดก้้าวหน้าไปสู่การมี Self-
Actualization โดยได้เสนอแนะว่านักการศึกษาควรจดัการเรียนการสอนโดยยึดแนวปฏิบติัท่ี
ส าคญัคือ สอนผูเ้รียนให้ยอมรับความจริง ตระหนกัถึงตวัตนท่ีแทจ้ริงของตน สอนให้รู้วา่ชีวิตมี
ค่าและให้น าเอาประสบการณ์มาไตร่ตรองเพื่อหาขอ้ดีส าหรับชีวิต สอนให้ผูเ้รียนมีสติอยู่เสมอ
และช่วยเขาให้มองเห็นคุณค่าของความดีความงามจากส่ิงต่างๆ ในธรรมชาติ หรือจาก
สถานการณ์ต่างๆในชีวติของตน ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนไดก้็โดยการสร้างบรรยากาศให้ผูเ้รียน
ไดมี้เวลาเพื่อการไตร่ตรองนั้นเอง 
  3.3 การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท ของเจอร์เก็น ฮาเบอร์มาส (Jurgen Habermas)  
  ฮาเบอร์มาส (Jurgen Habermas)  เป็นนกัสังคมวทิยาและนกัปรัชญาชาวเยอรมนั 
เป็นนักคิดท่ีมีอิทธิพลต่อแนวคิดของ ดร.เมซิโรว์ ในการพฒันาทฤษฎีทางการศึกษาผูใ้หญ่                
ท่ีเรียกวา่ Perspective Transformative Theory โดยเฉพาะความคิดเร่ือง การมีเสรีภาพและความ
เท่าเทียมกนั (Emancipation)  
  ฮาเบอร์มาสไดน้ าเสนอเขียนบทความเก่ียวกบัความสนใจของมนุษย ์โดยเขาได้
เสนอความสนใจของมนุษยอ์อกเป็น 3 ประเภท คือ 1) สนใจเชิงเทคนิค 2) ความสนใจเพื่อการอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้น 3) ความสนใจเพื่อความเป็นไท ซ่ึงความสนใจทั้งสามประการน้ีไดถู้กน าไปประยุกต์
เพื่อจดัการศึกษาใหก้บับุคคลต่างๆ ได ้
  การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท หรือการศึกษาเพื่อความเป็นไท เป็นการศึกษาหรือ
การเรียนรู้ท่ีมีจุดเนน้หรือแสดงให้เห็นวา่การเรียนรู้ ความรู้ หรือการศึกษาของบุคคลนั้นสามารถ
ช่วยให้บุคคลเอาชนะความเสียเปรียบด้านการศึกษาท่ีตนเองได้รับอยู่อย่างไร หรือจะช่วย
แก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมด้านเศรษฐกิจและการเมืองท่ีบุคคลนั้นไดรั้บอยู่อย่างไร เป็นการท่ี
บุคคลความพยายามตั้งค  าถามต่อทา้ทายพลงัอ านาจในสังคม หรือความคาดหวงัในสังคมซ่ึงมกัจะ
ไม่ค่อยมีใครตั้งค  าถามในประเด็นเหล่าน้ี การศึกษาเช่นน้ีมุ่งท่ีจะช่วยให้คนเป็นคนท่ีมีอิสระ เป็น
ไท และสามารถพฒันาการเปล่ียนแปลงในสังคมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง การเรียนรู้เพื่อความเป็นไทจะ
ให้ความส าคัญต่อคนท่ีมีพลังอ านาจน้อยในสังคมหรือคนกลุ่มท่ียากจนมากๆ และกระตุ้น
ส่งเสริมใหค้นเหล่าน้ีเพิ่มพนูความเป็นตวัของตวัเอง มีความเป็นอิสระ และมีความสามารถในการ
ควบคุมชีวิตของตนเองมากข้ึน รวมทั้งสามารถเปล่ียนแปลงสังคมเพื่อสร้างความเท่าเทียมใน
สังคมใหม้ากข้ึน 
  ส าหรับวิธีการให้การศึกษาเพื่อความเป็นไทนั้น ฮาเบอร์มาสสอนว่า ให้ผูเ้รียน
ไดคิ้ดอยา่งวพิากษว์จิารณ์(Critical Thinking) ซ่ึงเป็นวธีิคิดท่ีตรงกนัขา้มกบัการเรียนรู้แบบท่องจ า       
เป็นวิธีการคิดเชิงทา้ทายต่อความเช่ือต่าง ๆ ต่อตา้นอคติและความล าเอียง การโฆษณาชวนเช่ือ
ต่างๆ และความเฉ่ือยชาของคน การคิดเชิงวพิากษว์จิารณ์มีจุดมุ่งหมายเพื่อท าให้คนมีส่วนร่วมใน         
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การด าเนินชีวิตของตนทั้งดา้นสังคมและการเมือง เพื่อสร้างความเท่าเทียมและความยุติธรรม
สังคม  
  ฮาเบอร์มาสเสนอเง่ือนไข 4 ประการท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถมีส่วนร่วมใน
การอภิปรายอยา่งคนท่ีมีวฒิุภาวะ มีเหตุผล และทนัต่อสถานการณ์ ไดแ้ก่ 1) ความสามารถท่ีจะท า
ความเขา้ใจ 2) ความจริงใจ 3) ความเป็นจริง 4) ความชอบธรรมหรือการไดรั้บการรับรอง 
  การอภิปรายควรอยู่ในเง่ือนไข 4 ประการดังกล่าว และเป็นการส่ือสารใน
ลกัษณะ ท่ีเรียกวา่ การเสวนา กล่าวคือ ตอ้งพยายามลดอคติ ความล าเอียงและความคิดเห็นส่วนตวั 
และพยายามเป็นคนท่ีมีทศันคติเปิดกวา้ง ใจกวา้ง น าเสนอเหตุผลหรือประเมินเหตุผลต่าง ๆ  
อย่างมีเหตุผล ทบทวนหลกัฐานต่างๆ สามารถโตแ้ยง้ประเด็นต่างๆเพื่อให้ไดผ้ลสรุปท่ีเป็นการ
ตกลงร่วมกนั  
  3.4 การเรียนรู้จากการปรับเปล่ียนมโนทศัน์ ของ แจ็ค ดี . เมซิโรว ์(Jack D. 
Mezirow) 
  ดร. แจ็ค ดี. เมซิโรว ์(Jack D. Mezirow) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษาผูใ้หญ่ เป็นผู ้
ริเร่ิมและน าเสนอทฤษฎี    การเรียนรู้ของผูใ้หญ่ท่ีเรียกว่า ทฤษฎีการปรับเปล่ียนมโนทศัน์ 
(Perspective Transformative Theory: ค.ศ. 1978)  
  เมซิโรว ์เน้นว่า การเรียนรู้เป็น “กิจกรรมการดึงความหมายจากประสบการณ์
ของคน การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีบุคคลใชก้ารแปลความหมายท่ีเคยใชใ้นอดีตมาพฒันาให้
เกิดความคิดใหม่ หรือเป็นการทบทวนการแปลความหมายประสบการณ์ของบุคคล เพื่อเป็น
แนวทางน าไปสู่ การปฏิบติัในอนาคต” (Mezirow, 1996: 162) เมซิโรว ์ให้ความส าคญักบัมโน
ทศัน์ ทั้งน้ีเพราะวา่มโนทศัน์มีความหมายต่อบุคคล มโนทศัน์เป็นผลจากการท่ีบุคคลหล่อหลอม
ระบบความคิดท่ีบุคคลใช้สร้างตามความหมายหลายชุดเขา้ด้วยกัน และผสมผสานกบัทฤษฎี
สมมติฐานความเช่ือต่างๆ มโนทศัน์จึงประกอบไปด้วย นิสัยในการคิด และทศันะของบุคคล      
ซ่ึงไดพ้ฒันาติดตวัมาตั้งแต่วยัเด็ก มโนทศัน์เป็นผลจากการซึมซบัหล่อหลอมทางวฒันธรรมและ
สังคมของบุคคล บุคคลจึงมักจะแสดงพฤติกรรมของตนออกมาตามมโนทัศน์ของตนเอง            
ซ่ึงมโนทศัน์ของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกนัไป หรือบางคนอาจจะมีมโนทศัน์ท่ีผดิเพี้ยนไปได ้  
  เมซิโรว ์จึงคิดว่าการท่ีบุคคลเกิดการเรียนรู้อาจจะเป็นการเปล่ียนแปลงเฉพาะ
ค่านิยมและความเช่ือ หรือเป็นการเปล่ียนมโนทัศน์ทั้ งหมดของบุคคลก็ได้ ซ่ึงการเปล่ียน           
มโนทัศน์เป็นเร่ืองของการท่ีบุคคลหลุดพ้นเป็นอิสระจากความเช่ือและค่านิยมเก่าๆท่ีเคยมี
ผลกระทบต่อชีวติของเขา ดงันั้นการเปล่ียนมโนทศัน์ (Perspective Transformation) จดัไดว้า่เป็น
หวัใจส าคญัของการเรียนรู้ท่ีส าคญัน้ี  
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  เมซิโรวคิ์ดว่าองค์ประกอบท่ีส าคญัของทฤษฎีการเรียนรู้จากการปรับเปล่ียน
มโนทศัน์ประกอบด้วย 1) ประสบการณ์ของบุคคล 2) การมองยอ้นอดีตอย่างวิพากษ์วิจารณ์         
และ 3) การเสวนาและอภิปรายดว้ยเหตุผล 
  การเรียนรู้จะเกิดข้ึนเม่ือคนเปล่ียนกรอบความคิดของตนเอง โดยการ
วิพากษว์ิจารณ์ประสบการณ์ในอดีต วิพากษ์วิจารณ์ความเช่ือหรือสมมติฐาน และกรอบแนวคิด
และมุมมองต่อส่ิงต่างๆรอบตวัเราในแง่มุมใหม่ท่ีแต่ต่างไปจากเดิม  
  เทคนิควิธีการ คือ การวิพากษ์อดีต ซ่ึงมีกระบวนการต่อไปน้ี การให้ผูเ้รียนท า
การวพิากษก์ระบวนการซ่ึงเป็นการสืบสวนวา่เราปฏิบติับทบาทอยา่งไรในการรับรู้ การคิด การมี
ความรู้สึก ฯลฯ การท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในการสร้างระบบการบนัทึกเหตุการณ์ การเล่าเร่ืองต่างๆ 
การใชว้ธีิการเรียนรู้ร่วมกนั 
  ในการสอนเพื่อการปรับเปล่ียนมโนทศัน์น้ี ผูส้อนควรมีบทบาทดงัน้ี คือ ช่วย
ผูเ้รียนให้ใส่ใจและวิเคราะห์สมมติฐานท่ีอยู่เบ้ืองหลงัความเช่ือ ความรู้สึก และการกระท าของ
ตนเอง ช่วยประเมินสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนเน่ืองมาจากสมมติฐานเหล่านั้น ช่วยก าหนดและ
แสวงหาสมมติฐานอ่ืนๆเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ และช่วยทดสอบความเท่ียงตรงของสมมติฐาน
ใหม่น้ีโดยการเสวนาและวพิากษ ์
  3.5 การปลุกมโนธรรมส านึก ของเปาโล แฟร์เร่  (Paulo Freire) 
  พื้นฐานความคิดของเปาโล แฟร์เร่ เร่ิมตน้จากความรักท่ีตอ้งการช่วยให้โลกน้ี
เป็นโลกท่ีคนมีความรักต่อกนั เพราะในความเป็นจริงแลว้ในโลกน้ีคนทุกคนมีความสัมพนัธ์กนั 
และแต่ละคนมีความสัมพนัธ์กบัโลกท่ีตนอาศยัอยูเ่ช่นกนั 
  แฟร์เร่ เช่ือวา่มนุษยโ์ดยแทจ้ริงแลว้ตอ้งการท่ีจะเป็นผูก้ระท าเพื่อเปล่ียนแปลง
โลกท่ีเขาอาศยัอยู่ให้ดีข้ึน แต่พวกเขายงัอยู่ในวฒันธรรมแห่งความเงียบ(Culture of Silence)            
หากได้รับการสนับสนุนให้เหมาะสมแล้ว บุคคลต่าง ๆ จะสามารถ “เสวนา” ได้และค่อย ๆ 
มองเห็นความเป็นจริงของตนเองและสังคมรอบตวัเขา และขณะเดียวกนัก็สามารถมองเห็นขอ้
ขดัแยง้ต่างๆ ท่ีปรากฏ จากนั้นบุคคลจะมีความรู้สึกตระหนกัถึงมโนทศัน์ท่ีตนเองมีต่อความเป็น
จริงเหล่านั้นและสามารถแกไ้ขสถานการณ์นั้นได ้ 
  จากฐานความคิดน้ีแฟร์เร่ ไดน้ าเสนอแนวทางในการช่วยส่งเสริมให้คนเกิดการ
พฒันาโดยใช้กระบวนการท่ีเรียกว่า “การปลุกมโนธรรมส านึก” (Conscientization) เพื่อท่ีจะได้
หลุดพน้จากวฒันธรรมเงียบหรือสถานการณ์ท่ีถูกกดข่ี ความอยุติธรรม หรือการถูกเอาเปรียบจาก
ผูอ่ื้นและกลายเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ยิ่งข้ึน โดยทั้งน้ีบุคคลเองจ าเป็นตอ้งสลดัความคิด หรือความ
เช่ือเดิมๆ ท่ีเคยชินออกไปโดยพฒันาความเป็นตวัของตวัเองและมีความรับผดิชอบ  
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  กระบวนการศึกษาท่ีแฟร์เร่เสนอแนะคือ กระบวนการศึกษาท่ีเนน้ “การเสวนา” 
เป็นส าคญัรวมทั้งการมีความรับผดิชอบต่อสังคม การเมือง 
  3.6 ทฤษฎีแอนดราโกจี ของ มลัคมั โนลส์ (Malcolm Shepherd Knowles)  
  มลัคมั โนลส์ (Malcolm Shepherd Knowles, 2005)  เป็นนกัการศึกษาผูใ้หญ่
ของอเมริกา มีช่ือเสียงในศาสตร์การสอนผูใ้หญ่  มีผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่งสูง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดเร่ือง “แอนดราโกจี” (Andragogy) หรือ ศาสตร์และศิลป์ในการสอน
ผูใ้หญ่ และแนวคิดเร่ืองการเรียนรู้ดว้ยการช้ีน าตนเอง (Self-directed Learning)  
  แอนดราโกจี เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ท่ีโนลล์ไดม้าจากสมมติฐานท่ียึด
คุณลกัษณะท่ีส าคญัของผูใ้หญ่ 5 ประการ คือ 1) เม่ือบุคคลพฒันาและมีวุฒิภาวะเต็มท่ี ความคิด
รวบยอดเก่ียวกบัตนเองจะพฒันาเปล่ียนแปลงจากผูท่ี้มีลกัษณะพึ่งพิงคนอ่ืน ไปเป็นบุคคลท่ีมี
คุณลกัษณะท่ีสามารถช้ีน าตนเองได ้(Self-directed Human being) 2) ผูใ้หญ่เป็นบุคคลท่ีไดส้ั่งสม
ประสบการณ์ไวม้ากมาย และถือเป็นแหล่งวิทยาการท่ีส าคญัในการเรียนรู้ 3) ความพร้อมในการ
เรียนรู้ของผูใ้หญ่สัมพนัธ์กบัช่วงของพฒันาการทางสังคมของ ผูใ้หญ่ 4) เม่ือบุคคลมีวุฒิภาวะมาก
ข้ึน การให้คุณค่าต่อเวลาของบุคคลเปล่ียนไปบุคคลจะให้ความส าคญัต่อความรู้ท่ีเป็นประโยชน์
ในปัจจุบนั มากกว่าความรู้ท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในอนาคต ดงันั้น การเรียนรู้ของผูใ้หญ่จึงมี
ลกัษณะท่ีเนน้การยดึปัญหาเป็นศูนยก์ลางมากวา่การยึดเน้ือหาวิชาเป็นหลกั และ 5) ผูใ้หญ่เรียนรู้
เพราะแรงจูงใจภายในมากกวา่แรงจูงใจภายนอก 
  สมมติฐานดงักล่าวน้ี ถือว่าเป็นแนวคิดพื้นฐานในการพฒันากระบวนการเรียน
การสอนผูใ้หญ่ซ่ึงโนลส์เช่ือว่ากระบวนการเรียนรู้การสอนน้ี ควรแตกต่างไปจากกระบวนการ
เรียนการสอนเด็กโดยทัว่ไป 
  กระบวนการเรียนการสอนผูใ้หญ่ โนลส์ไดน้ าเสนอเป็นขั้นตอนดงัน้ี 1) การ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ โดยการสร้างบรรยากาศแบบผูใ้หญ่ท่ีสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของ
ผูใ้หญ่ 2) สร้างกลไกต่างๆเพื่อให้เกิดการวางแผนการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน             
ซ่ึงอาจจะกระท าไดโ้ดยการตั้งกลุ่มท างานหรือการตกลงร่วมกนั 3) การวิเคราะห์ความตอ้งการ
การเรียนรู้ของผูเ้รียน รวมทั้งค่านิยม และความสนใจของผูเ้รียน 4) การก าหนดวตัถุประสงค์
ร่วมกนั 5) การออกแบบหรือก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 6) ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ และ           
7) การประเมินผลการเรียนรู้ ซ่ึงอาจรวมถึงการประเมินความตอ้งการซ ้ า การประเมินผลน้ีควร
เป็นลกัษณะของการประเมินผลร่วมกนัระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อน  
 ในการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครุค าสอน มีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องเรียนรู้ทฤษฎีการเรียนรู้ผูใ้หญ่และการเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลง เป็นต้น 
ความหมายของการเรียนรู้ผูใ้หญ่ การเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางและการเรียนรู้จาก
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ประสบการณ์ โดย คาร์ล โรเจอร์  การเป็นบุคคลตามศักยภาพสูงสุดของตนเอง  (Self-
actualization) ของ อบัราฮมั มาสโล การเรียนรู้เพื่อความเป็นไทของเจอร์เก็น ฮาเบอร์มาส             
การเรียนรู้จากการปรับเปล่ียนมโนทศัน์ ของ แจค็ ดี. เมซิโรว ์การปลุกมโนธรรมส านึกของเปาโล 
แฟร์เร่  และทฤษฎีแอนดราโกจี ของ มลัคมั โนลส์ ทั้งน้ีเพราะผูใ้หญ่เป็นบุคคลเป้าหมายของการ
พฒันา ทฤษฎีต่างๆดงักล่าวไดใ้ห้แนวทางในการจดัการศึกษาท่ีเหมาะสมกบัวยัผูใ้หญ่ โดยเน้น
การเรียนรู้ท่ีตอบสนองความต้องการของผู ้ใหญ่ ส่งเสริมการไตร่ตรองเพื่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากภายในจิตใจของผูเ้รียน อีกทั้งยงัให้ขั้นตอนในการจดัการเรียนการสอน
ท่ีเป็นระบบ สอดคลอ้งกบัการสอนค าสอนของคริสตศ์าสนานิกายคาทอลิก 
 
ตอนที ่4 ปรัชญาการศึกษาแบบนิรันตรนิยม (Perennialism) 
 ปรัชญาการศึกษาแบบนิรันตรนิยท มีความหมาย ความเป็นมา ทฤษฎีการศึกษา 
ความเช่ือพื้นฐาน แนวคิดส าคัญทางการศึกษา หลักการส าคัญ จุดมุ่งหมายของการศึกษา 
องค์ประกอบของการศึกษา หลักสูตร ครู  ผูเ้รียน โรงเรียน และ กระบวนการเรียนการสอน 
(www.gotoknow.org/blog/jananey, www.kroobannok.com/blog, 2554) สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 1. ความหมายของค าวา่ นิรันตรนิยม (Perennialism) 
 นิรันตรนิยม หมายความวา่ เช่ือในแบบอยา่งท่ีดีงามอนัเป็นนิรันดร์ ค าว่า Perennial  
แปลตามศพัทว์า่ “คงอยูช่ัว่นิรันดร์” ปรัชญาน้ีจึงเช่ือวา่ การศึกษาควรจะไดส้อนส่ิงท่ีเป็นนิรันดร 
ไม่เปล่ียนแปลง  มีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นยุคสมยัใด  ส่ิงท่ีมีคุณค่าไม่เปล่ียนแปลงตามแนวคิดของ
ปรัชญาน้ีคือส่ิงท่ีมีคุณค่าในสมยักลางของยุโรป  อนัได้แก่คุณค่าของเหตุผลและคุณค่าของ
ศาสนา  นกัปรัชญากลุ่มน้ีจึงเห็นว่า  ควรจะไดมี้การฟ้ืนฟูส่ิงท่ีดีงามอนัเป็นอมตะทั้งหลายของ
สมยักลางมาใชใ้นยคุน้ี  
 2. ความเป็นมาปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยม (Perennialism) เป็นปรัชญา
การศึกษาท่ีไดรั้บอิทธิพลจากปรัชญาพื้นฐานกลุ่มวตัถุนิยมเชิงเหตุผล(Rational realism) หรือบาง
ทีเรียกวา่เป็นพวกโทมนสันิยมใหม่ (Neo – Thomism) เกิดข้ึนในขณะท่ีประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก
ก าลังมีการพฒันาทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดข้ึน โดยเฉพาะประเทศทาง
ตะวนัตกซ่ึงมีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ก่อให้เกิดการแข่งขนัทางการคา้อย่างไม่เป็นธรรม มี
การเอารัดเอาเปรียบสินคา้ ราคาสูง เกิดปัญหาครอบครัว ขาดระเบียบวินัย มนุษยไ์ม่สามารถ
ปรับตวัให้เข้ากบัวิทยาศาสตร์สมยัใหม่ได้ ท  าให้วฒันธรรมเส่ือมสลายลงไป จึงมีการเสนอ
ปรัชญาการศึกษาลทัธิน้ีข้ึนมาเพื่อใหก้ารศึกษาเป็นส่ิงน าพามนุษยไ์ปสู่ความมีระเบียบเรียบร้อย มี
เหตุและผล มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเป็นท่ีมาของปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยม ปรัชญา
การศึกษานิรันตรนิยม มีมาแล้วตั้ งแต่สมัยกรีกโบราณ ผูเ้ป็นต้นคิดของปรัชญาลัทธิน้ี คือ 
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อริสโตเติล (Aristotle) และเซนต ์โทมสั อะไควนสั (St. Thomas Aquinas) อริสโตเติลไดพ้ฒันา
ปรัชญาลัทธิ น้ีโดยเน้น การใช้ความคิดและเหตุผล จนเช่ือได้ว่า Rational humanism                  
ส่วนอะไควนสั ไดน้ ามาปรับให้เขา้กบัสถานการณ์ โดยค านึงถึงความเช่ือเก่ียวกบัพระเจา้ เร่ือง
ศาสนา ซ่ึงเป็นเร่ืองของเหตุและผล แนวคิดน้ีมีส่วนส าคญัโดยตรงต่อแนวคิดทางการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 20 นกัปรัชญาท่ีเป็นผูน้ าของปรัชญาน้ีในขณะน้ีคือ โรเบิร์ท เอ็ม ฮทัชินส์ (Robert M. 
Hutchins) และคณะไดร้วบรวมหลกัการและให้ก าเนิดปรัชญานิรันตรนิยมข้ึนมาใหม่ในปี ค.ศ.
1929 
 3. ทฤษฎีการศึกษาแบบนิรันตรนิยม  (Perennialism)  หรือนิรันตรวาท หรือ              
สัจจวทิยนิยม  มีพื้นฐานความเช่ือมาจากปรัชญากลุ่มวตัถุนิยมเชิงเหตุผล(Rational Realism) หรือ
พวกโทมสันิยมใหม่ (Neo - Thomism) ซ่ึงมีตน้คิดมาจากอริสโตเติล(Aristotle) และ St. Thomas  
Aquinas  ซ่ึงเป็นปรัชญาสาขาท่ีสนใจเร่ืองเหตุผลจนไดช่ื้อว่า A World of Reason  กลุ่มนกั
ปรัชญาการศึกษาท่ีสนบัสนุนทฤษฎีการศึกษาแบบนิรันตรนิยม ไดแ้ก่ Sir Richard Living Stone 
และ Robert Maynard Hutchins เป็นตน้ 
 4. ความเช่ือพื้นฐานของทฤษฎีการศึกษาแบบนิรันตรนิยมท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
  มนุษยเ์ป็นผูมี้เหตุผลและจิตใจบริสุทธ์ิ มนุษยมี์ความดีอยู่ในตน และเป็นผูท่ี้
สนใจต่อศาสนามาแต่ก าเนิดแล้ว และพื้นฐานธรรมชาติของมนุษย์จะยงัคงเหมือนกันอยู่ทุก
กาลเทศะ แมส้ภาพแวดลอ้มจะแตกต่างกนัหรือเปล่ียนแปรไป ความจริงย่อมเหมือนกนัทุกหน
แห่งส่ิงท่ีถือว่าส าคญัท่ีสุดของมนุษยคื์อสติปัญญาและความมีอิสระมนุษยมี์ความจ าเป็นในการ
สืบทอดวฒันธรรม  
  แนวคิดพื้นฐาน ปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยมน้ีได้รับอิทธิพลแนวคิดจาก
ปรัชญาบริสุทธ์ิสองกลุ่มดว้ยกนั (พิมพ์พรรณ  เทพสุมธานนท์, 2549: 118) คือ ปรัชญากลุ่ม             
จิตนิยมเชิงเหตุผล โดยเฉพาะแนวคิดของอริสโตเติลท่ีเรียกวา่  Rational  Humanism ซ่ึงเนน้ใน
เร่ืองการใช้ความคิดและเหตุผล และ ปรัชญากลุ่มวตัถุตุนิยมเชิงเหตุผล ซ่ึงมีบาทหลวงโธมสั  
อไควนสั เป็นผูน้ า 
  ปรัชญานิรันตรนิยมมีรากฐานมาจากปรัชญา จิตนิยมและปรัชญาวตัถุนิยม 
ปรัชญาการศึกษาลทัธิน้ีแบ่งออกเป็น 2 ทศันะ คือ ทศันะแรกเน้นในเร่ืองเหตุผลและสติปัญญา 
อีกทศันะหน่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวกบัศาสนา โดยเฉพาะกลุ่ม ศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิค ตั้งแต่  
2 ทศันะ เก่ียวขอ้งกบัเหตุและผล จนเช่ือไดว้า่เป็น โลกแห่งเหตุผล (A world of reason) ส่วนค าวา่
นิรันตร เช่ือว่าความคงทนถาวรย่อมเป็นจริงมากกว่าส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง การศึกษาควรสอนส่ิงท่ี
เป็นนิรันตร ไม่เปล่ียนแปลง และจะเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าทุกยุคทุกสมยั ได้แก่คุณค่าของเหตุผล 
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คุณค่าของศาสนา เป็นการน าเอาแบบอย่างท่ีดีของอดีตมาใช้ในปัจจุบนัหรือยอ้นกลบัไปสู่ส่ิงดี
งามในอดีต  
 5. แนวคิดส าคญัทางการศึกษา 
 ปรัชญาการศึกษาลทัธิน้ีเช่ือวา่ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดของธรรมชาติมนุษยคื์อ ความสามารถ
ในการใช้เหตุผล ซ่ึงความสามารถในการใช้เหตุผลน้ีจะควบคุมอ านาจฝ่ายต ่าของมนุษย์ได ้
เพื่อให้มนุษยบ์รรลุจุดมุ่งหมายในชีวิตท่ีปรารถนา ดงัท่ี โรเบิร์ต เอ็มฮทัชินส์ (Hutchins 1953 : 
68) กล่าวว่า การปรับปรุงมนุษย ์หมายถึงการพฒันาพลงังาน เหตุผล ศีลธรรมและจิตใจอย่าง
เตม็ท่ี มนุษยทุ์กคนลว้นมีพลงัเหล่าน้ี และมนุษยค์วรพฒันาพลงัท่ีมีอยูใ่ห้ดีท่ีสุด กาศึกษาในแนว
ปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยม คือ การจดัประสบการณ์ใหไ้ดม้าซ่ึงความรู้ ความคิดท่ีเป็นสัจธรรม 
มีคุณธรรม และมีเหตุผล 
 โดยทัว่ไปปรัชญาลทัธิน้ีจะแบ่งแนวการศึกษาออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะแรก
เป็นลักษณะของปรัชญาทัว่ไปท่ีเน้นหนักในเร่ืองของเหตุผล สติปัญญา ไม่เก่ียวกบัศาสนา
โดยตรง  แต่อีกลกัษณะหน่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัศาสนาโดยตรง เป็นแนวคิดของกลุ่มศาสนาคริสต์
นิกายคาทอลิกท่ีสัมพนัธ์เร่ืองศาสนาเขา้กบัเหตุผล  เป้าหมายของการศึกษากลุ่มน้ีเนน้ท่ีจะให้เด็ก
สัมผสักบัศาสนา มีเป้าหมายในชีวติเพื่อพระเจา้เป็นสุภาพบุรุษในแนวทางของศาสนา 
 6. หลกัการส าคญั 
 ทฤษฎีน้ีมีหลกัส าคญั  6  ประการ (สุลกัษณ์  ศิวลกัษณ์, 2515: 106) คือ 1)  แมว้่า
สภาพแวดลอ้มจะเปล่ียนแปรไป ธรรมชาติพื้นฐานของมนุษยย์่อมเหมือนกนั ในทุกกาลเทศะ             
มีตวักิเลสอาสวะเป็นอวิชชา การศึกษาควรเป็นไปเพื่อก าจดัส่ิงน้ี โดยให้เขา้ถึงวิชชา ซ่ึงยอ่มเป็น
สากล หาไม่นัน่ยอ่มไม่ใช่ความรู้ หากเป็นความเห็นหรือความเช่ือ 2) ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับ
มนุษยคื์อสติปัญญา  จึงควรให้การศึกษาเพื่อให้รู้จกัใช้ส่ิงน้ี  มนุษยจ์ะได้น ามาใช้เพื่อควบคุม
สัญชาตญาณของความเป็นสัตว ์ หรือธรรมชาติฝ่ายต ่าเพราะมนุษยเ์ป็นสัตวท่ี์มีความเป็นไท  ท่ีจะ
เลือกท าดีก็ได ้ ท าชัว่ก็ได ้ อยา่ไดไ้ปโทษการท าชัว่วา่ข้ึนกบัส่ิงแวดลอ้ม  หรือปล่อยให้ศิษยเ์ลือก
เรียนอะไร  หรือท าอะไรตามใจปรารถนา  เพราะความปรารถนานั้นอาจมาจากกิเลสหรือ
ธรรมชาติฝ่ายต ่า  ไม่ไดม้าจากสติปัญญา  ฉะนั้นครูควรมีสติปัญญาเพื่อสั่งสอนชกัน าศิษย ์ให้รู้จกั
ใช้ธรรมชาติอนัมีในตน  ไปในทางท่ีถูกท่ีควร 3) หน้าท่ีประการส าคญัของนกัการศึกษานั้น 
เป็นไปเพื่อแสวงหาวิชาความรู้ในเร่ืองสัจจะอนันิรันดร การศึกษามิได้เป็นไปเพื่อสอนคนให้
ปรับตวัเขา้กบัสังคม หากให้ปรับตวัเขา้กบัสัจจะ  4) การศึกษาไม่ใช่เป็นการเอาอยา่งชีวิต หาก
เป็นการเตรียมตวัเพื่อชีวิต จะว่าโรงเรียนเป็นดงัชีวิตนั้นไม่ได ้และไม่ควรเป็น หากเป็นโลกท่ี
สมมติข้ึนเพื่อเยาวชนไดฝึ้กปรือให้เขา้ถึงส่ิงท่ีประเสริฐสุดต่างหาก 5) เยาวชนควรเรียนรู้วิชา
พื้นฐานบางประการ ไดแ้ก่ Reading Writing Arithmetic เพื่อจะไดรู้้ถึงส่ิงซ่ึงจริงแทแ้ละถาวร
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ท่ีสุดในโลก ไม่ควรเห่อเรียนตามสมยันิยมหรือเรียนในส่ิงซ่ึงคนวยันั้นสนใจกนัเท่านั้น  และ           
6) วชิาหลกัท่ีควรศึกษาไดแ้ก่ งานนิพนธ์ท่ีส าคญัๆทางวรรณคดี  ปรัชญา  ประวติัศาสตร์  เพราะ
น่ีเป็นเคร่ืองแสดงให้เห็นว่ามนุษยท่ี์มีสติปัญญาเป็นเลิศท่ีแลว้ๆมาไดคิ้ดคน้อะไรไว ้ และเขียน
อะไรไวใ้ห้เป็นมรดกตกทอดมาถึงเราบา้ง  การท่ีเราเรียนจากอดีต  เพราะบทเรียนจากอดีตแลว้  
เราจะเรียนได้ท่ีไหนเล่า  แมก้ารส่งมนุษยไ์ปดวงจนัทร์  ก็กระท าได้โดยเก็บความรู้มาแต่อดีต
นัน่เอง  
 7. จุดมุ่งหมายของการศึกษา 
 ปรัชญาการศึกษาลทัธิน้ีมีจุดมุ่งหมายท่ีจะสร้างคนให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์เพราะมนุษย์
มีพลงัธรรมชาติอยูใ่นตวั พลงัในท่ีน้ีคือสติปัญญา จะตอ้งพฒันาสติปัญญาของมนุษยใ์ห้เต็มท่ี เม่ือ
มนุษยไ์ดพ้ฒันาสติปัญญาอยา่งดีแลว้ก็จะท าอะไรอยา่งมีเหตุมีผล การจดัการศึกษาก็ควรจะพฒันา
คุณสมบติัเชิงสติปัญญาและเหตุผลในตวัมนุษย ์เพื่อให้มนุษยด์ ารงความเป็นคนดีตลอดไปไม่
เปล่ียนแปลง แต่ไม่เนน้การเปล่ียนแปลงของสังคม 
 ปรัชญานิรันตรนิยมมีจุดมุ่งหมายท่ีการสร้างคนให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ เป็นคนท่ี
แทจ้ริง  การท่ีจะสร้างคนให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ไดน้ั้น  ผูเ้รียนจะตอ้งรู้จกัและเขา้ใจตนเอง  เห็นวา่
ตนเองมีพลังธรรมชาติอนัได้แก่สติปัญญาอยู่ภายในแล้ว  การศึกษาก็คือการส่งเสริมให้พลัง
ธรรมชาติไดพ้ฒันาอยา่งเตม็ท่ี  เป้าหมายของการศึกษาจึงควรเป็นไปเพื่อการพฒันาคุณสมบติัใน
เชิงของสติปัญญาและเหตุผลในตวัมนุษยเ์องเป็นหลกัส าคญั  ไดแ้ก่ 1) มุ่งให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัและท า
ความเข้าใจกบัตนเองให้มากท่ีสุด โดยเฉพาะในเร่ืองของเหตุผลและสติปัญญา 2) มุ่งพฒันา
สติปัญญาและเหตุผลในตวัมนุษยใ์ห้ดีข้ึน สูงข้ึน สมบูรณ์ข้ึน เพื่อความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ 3) เม่ือ
มนุษยมี์เหตุผลกนัทุกคน การศึกษาในทุกแห่งทุกสถานท่ีจึงเหมือนกนัเป็นสากล 
 กล่าวโดยสรุป การจดัการศึกษาตามทฤษฎีน้ีมุ่งจดัเพื่อใหน้กัเรียนไดรั้กษาความดีท่ีมี
อยู ่มุ่งพฒันานกัเรียนเป็นรายบุคคล มุ่งไปท่ีคุณงามความดีอนัสูงสุดท่ีไม่เปล่ียนแปลงมากกวา่ท่ี
จะเปล่ียนแปลงสังคม  การจดัการศึกษาจะตอ้งจดัให้เป็นไปเพื่อพฒันาปัญญาอนัเป็นส่ิงส าคญั
ท่ีสุดของมนุษย ์ และการเรียนจากโรงเรียนเป็นการท าให้เด็กรู้คุณค่าของมรดกทางวฒันธรรม
เท่าท่ีจะเป็นไปได ้
 8. องคป์ระกอบของการศึกษา 
 หลกัสูตรก าหนดโดยผูรู้้หรือผูเ้ช่ียวชาญ เป็นหลกัสูตรท่ีเน้นวิชาทางศิลปะศาสตร์ 
(Liberal arts) ซ่ึงมีอยู ่2 กลุ่มคือ กลุ่มศิลปะทางภาษา (Liberacy arts) ประกอบดว้ยไวยากรณ์ 
วาทศิลป์และตรรกศาสตร์ ซ่ึงเป็นเร่ืองของการอ่าน การฟัง การพูด การเขียน และการใชเ้หตุผล 
อีกกลุ่มหน่ึงคือ ศิลปะการค านวณ (Mathematical arts) ประกอบด้วยเลขคณิต วิทยาศาสตร์ 
ปรัชญา ดาราศาสตร์ และดนตรี นอกจากน้ียงัให้ผูเ้รียนรู้ผลงาน อนัมีค่าของผูมี้อจัฉริยะในอดีต
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เพื่อคงความรู้เอาไว ้เช่น ผลงานอมตะทางดา้นศิลปะ วรรณกรรม ดนตรี รวมทั้งผลงานทางดา้น
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในปัจจุบันได้แก่หลักสูตรของวิชา พื้นฐานทั่วไป (General 
education) ในระดบัอุดมศึกษา หลกัสูตร  เน้ือหาวชิาท่ีจดัใหโ้รงเรียนตามแนวนิรันตรนิยมท าการ
สอนมีดงัน้ี 
 วิชาพื้นฐาน คือ 3 R’S ไดแ้ก่ อ่าน (Reading) เขียน (Writing) เลข (Arithemtic) และ
วชิาศิลปศาสตร์ ไดแ้ก่ ศิลปะในการอ่าน การฟัง การเขียน การพูด การคิด โดยถือเป็นวิชาจ าเป็น
และบงัคบัใหเ้รียนเพื่อใหผู้เ้รียนใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ต่อไปในทุกส่ิงทุกอยา่งใน
โลก 
 เรียนผลงานอมตะของโลก ซ่ึงประมวลมาจากวรรณคดี ปรัชญา ประวติัศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ จากหนงัสือชุดอมตะวิทยา (Great Books) ซ่ึงจะคดัเลือกผลงานจากอดีตและ
ปัจจุบนัประมวลข้ึนเป็นชุด เพื่อใชเ้ป็นแหล่งคน้ควา้ความรู้อนัเป็นอมตะของโลก 
 9. หลกัสูตร 
 หลกัสูตรและเน้ือหาวิชา  หลกัสูตรควรก าหนดข้ึนโดยผูรู้้  การจดัล าดบัเน้ือหาวิชา
เน้นวิธีจดัล าดบัก่อนหลงัของความถูกตอ้งทางวิชาการของความรู้ในสาขานั้นๆ  หลกัสูตรจะมี
เน้ือหาวชิาท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถทางสังคมและคุณงามความดีดา้นจิตใจ
เป็นหลกั  หลกัสูตรตามแนวคิดของลทัธิน้ี คือ หลกัสูตรศิลปศาสตร์(Liberal Arts Curriculum)  
เป้าหมายของหลกัสูตรแนวน้ีคือ การฝึกฝนให้ผูเ้รียนเป็นผูรู้้จกัใช้สติปัญญา เหตุผล และความรู้
อยา่งเป็นอิสระ มีความคิดอ่านกวา้งขวาง  ไม่ถูกครอบง าดว้ยอ านาจใฝ่ต ่าหรืออวิชชา หรือความ
ไม่มีเหตุผลใดๆ   ศิลปศาสตร์โดยทัว่ไปจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มศิลปทางภาษา อนัไดแ้ก่
การเขียน การพูด การใชเ้หตุผล  และกลุ่มศิลปค านวณ (Mathematical Arts) ซ่ึงประกอบดว้ยเลข
คณิต เรขาคณิต ดาราศาสตร์ และดนตรี ทางดา้นเน้ือหาและต าราเรียน เนน้เน้ือหาท่ีเรียกว่า The 
Great Books หรือ Class Books อนัเป็นงานอมตะท่ีมีค่าทุกยุคทุกสมยั จากน้ีวิชาหลกัอ่ืนๆ ท่ีควร
จะไดศึ้กษาอีกดว้ย ไดแ้ก่ วรรณกรรมดีๆ ปรัชญาประวติัศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ 
 10. ครู 
 ปรัชญาการศึกษาน้ีมีความเช่ือว่าเด็กเป็นผูมี้เหตุผลและมีชีวิตมีวิญญาณ ครูจะตอ้ง
รักษาวนิยัทางจิตใจ และเป็นผูน้ าทางวญิญาณของนกัเรียนทุกคน ครูตอ้งเป็นผูใ้ฝ่รู้อยูเ่สมอ เขา้ใจ
เน้ือหาวิชาท่ีสอนอย่างถูกตอ้งชดัเจน มีความคิดยาวไกล เป็นผูดู้แลรักษาระเบียบวินยั ควบคุม
ความประพฤติของผูเ้รียน เป็นแบบอยา่งในการประพฤติปฏิบติัท่ีดี บทบาทของผูส้อน 
 ผูส้อนคือผูน้ าทางปัญญาให้แก่ผูเ้รียน เป็นผูร้อบรู้ในเน้ือหาวิชานั้นอยา่งกวา้งขวาง 
เป็นผู ้ช่วยเหลือให้ผู ้เ รียนสามารถพัฒนาสติปัญญาได้มากท่ีสุด เป็นผู ้ตัดสินใจก าหนด
วตัถุประสงค์ของการสอน เน้ือหาวิชา  วิธีสอน  และการประเมินผล   และเป็นแบบอย่างของ
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ความดีงามท่ีผูเ้รียนพึงลอกเลียนแบบ ครูเป็นผูมี้หน้าท่ีดูแลและรักษาความเป็นระเบียบวินัย  
ควบคุมความประพฤติของนักเรียนไม่ให้ออกนอกลู่นอกทาง  และเป็นผูส้อนนักเรียนให้ใช้
ธรรมชาติของตนคือสติปัญญาไปในทางท่ีถูก  แมค้รูตามลทัธิปรัชญาน้ีจะเป็นผูรู้้แต่ไม่ไดเ้ป็นผูรู้้
ชนิดท่ีจะป้อนความรู้ใหก้บัผูเ้รียนฝ่ายเดียวตามแบบของลทัธิสารัตถะนิยม  ครูเป็นผูมี้บทบาทใน
การจดักิจกรรม เป็นผูส้ร้างบรรยากาศ และเป็นผูเ้สนอความรู้ ขอ้คิด เพื่อเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้และพฒันาความคิดและสติปัญญาของตน แต่จะอยา่งไรก็ตาม  ในการจดัการเรียนการสอน
ครูยงัคงมีบทบาทส าคญัและมีอ านาจอยู ่  
 11. ผูเ้รียน 
 โดยธรรมชาติเป็นผูมี้เหตุผลมี สติ มีศกัยภาพในตวัเองท่ีสามารถพฒันาไปสู่ความมี
เหตุผล ถือว่าผูเ้รียนมีความสนใจใคร่เรียนรู้ อยู่แล้ว ดงัท่ีอริสโตเติล กล่าวไวว้่า All man by 
nature desire to know การให้การศึกษาจึงตอ้งพฒันาส่ิงท่ีผูเ้รียนมีอยูอ่ยา่งเต็มท่ี โดยมุ่งพฒันา
เป็นรายบุคคลฝึกฝนคุณสมบติัท่ีมีอยูโ่ดยการสอนและการแนะน าของครู ผูเ้รียนทุกคนมีโอกาส
เรียนเท่าเทียมกนัหมด ใช้หลกัสูตรเดียวกนัทั้งเด็กเก่งและเด็กอ่อน ถ้าเด็กอ่อนเขา้ใจช้าก็ตอ้ง
ฝึกฝนบ่อยๆ หรือท าซ ้ าๆกนัเพื่อไปใหถึ้งมาตรฐานเดียวกนักบัเด็กเก่ง   
 บทบาทผูเ้รียน ผูเ้รียนเป็นผูรั้บความรู้ คิดใคร่ครวญตามท่ีผูส้อนถ่ายทฤษฎีการศึกษา
นิรันตรวาทเนน้เร่ืองความส าคญัของครูและเน้ือหาวชิา  เช่นเดียวกบัสารัตถวาท  การจดัการเรียน
การสอนตามทฤษฎีน้ีจึงมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนจดจ า  ใชเ้หตุผล  และตั้งใจกระท าส่ิงต่างๆ  โดยผูส้อน
ใช้การบรรยาย  ซักถามเป็นหลกั  รวมทั้งเป็นผูค้วบคุมดูแลให้นกัเรียนอยู่ในระเบียบวินยั  การ
จดัการเรียนการสอนท่ีปล่อยให้ผูเ้รียนมีอิสระมากเกินไปในการท่ีจะเลือก เรียนตามใจชอบเป็น
การขดัขวางโอกาสท่ีผูเ้รียนจะไดพ้ฒันาความสามารถท่ีแทจ้ริง 
 12. โรงเรียน 
 ไม่มีบทบาทต่อสังคมโดยตรง เพราะเน้นท่ีตวับุคคลเป็นหลักใหญ่ เพราะถือว่า           
ถ้าเกิดการพฒันาในตวับุคคลแล้วก็สามารถท าให้สังคมนั้นดีข้ึนด้วยโรงเรียนจึงเป็นเสมือน
ตวักลางในการเตรียมผูเ้รียนให้เกิดความก้าวหน้าท่ีดีงามท่ีสุดของวฒันธรรมท่ีมีมาแต่อดีต 
โรงเรียนจะสร้างบรรยากาศและจดัสภาพแวดลอ้มให้มีลกัษณะสร้างความนิยมในวฒันธรรมท่ีมี
อยูแ่ละเคร่งครัดในระเบียบวินยัโดยเนน้การประพฤติปฏิบติั บทบาทของสถานศึกษา  โรงเรียน
จะเสริมสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีท าให้เกิดพฒันาการทางปัญญา เป็นสถานท่ีฝึกให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้
วฒันธรรมท่ีดีงาม 
 13. กระบวนการเรียนการสอน  
 กระบวนการเรียนการสอนใช้วิธีท่องจ าเน้ือหาวิชาต่าง ๆ และฝึกให้ใชค้วามคิดหา
เหตุผลโดยอาศยัหลกัวิชาท่ีเรียนรู้ไวแ้ล้วเป็นแนวทางพื้นฐานแห่งความคิด เพื่อพฒันาสติปัญญา
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หรือเนน้ดา้นพุทธิศึกษา ท่ีเรียกวา่ Intellectual Education (Wingo 1974 : 148 อา้งถึงใน อรสา สุข
เปรม 2541) นอกจากน้ีผูเ้รียนจะตอ้งมีความพร้อมทางจิตใจจึงจะสามารถจดจ าส่ิงต่าง ๆ ได ้การ
เรียนการสอนท่ีกระตุ้นและหนุนให้เกิดศกัยภาพดังกล่าว จึงต้องมีการอภิปราย  ถกเถียง ใช้
เหตุผล และสติปัญญาโตแ้ยง้กนั ครูเป็นผูน้ าในการอภิปราย ตั้งประเด็นและย ัว่ยุให้มีการอภิปราย
ถกเถียงกนั ผูเ้รียนจะไดพ้ฒันาสติปัญญาของตนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีจัดให้นั้ นมุ่งพฒันา
สติปัญญาของผูเ้รียน และการเน้นให้ตระหนกัถึงคุณค่าของส่ิงท่ีดีงามท่ีไดบ้รรจุไวใ้นหลกัสูตร  
วธีิสอนท่ีนิยมใช ้คือ การบรรยาย การอภิปราย การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เป็นตน้ นอกจากนั้น
จะเน้นในเร่ือง ระเบียบวินยั ความประพฤติของนกัเรียนให้อยู่ในกรอบ บรรยากาศในการเรียน
การสอนจะเขม้งวดกระบวนการเรียนการสอน ลทัธิน้ีถือว่าการศึกษาไม่ใช่การเลียนแบบอย่าง
ของชีวติ  แต่เป็นการเตรียมตวัเพื่อชีวติ  การศึกษาจึงควรหาทางให้เด็กแต่ละคนปรับตวัให้เขา้กบั
ความจริง  วิธีการในการจดัการเรียนการสอนจึงเนน้หนกัท่ีการกระตุน้และหนุนให้ศกัยภาพท่ีมี
อยู่ในตวัผูเ้รียนได้พฒันาเติบโต มีความสมบูรณ์เต็มท่ี  โดยใช้วิธีการถกเถียง อภิปราย การใช้
เหตุผลและสติปัญญาโตแ้ยง้กนั  ผูส้อนมีบทบาทส าคญัในการน าอภิปราย  ตั้งประเด็นส าหรับ
ถกเถียง  และตั้งปัญหาให้ผูเ้รียนตอบหรืออภิปราย  คอยยุ แยง้ หรือสนับสนุนให้ผูเ้รียนได้ใช้
ความรู้ ความคิด และสติปัญญาของตนให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้จะอยา่งไรก็ตาม  ตามแนวคิด
น้ีครูยงัคงเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการจดักระบวนการเรียนการสอน  ถือวา่ครูเป็นศูนยก์ลาง  การ
จดัหอ้งเรียนเนน้ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
 กระบวนการการบริหาร บริหารโดยยึดหลกัของเหตุผล  กฎระเบียบมีอยูแ่ต่ควรจะ
ใช้อย่างมีเหตุผล ไม่ใช้ตามตวัอกัษรแต่เพียงอย่างเดียว ระเบียบบางอย่างท่ีไม่เหมาะสม ไม่มี
เหตุผล ไม่ถูกตอ้ง ควรจะไดรั้บการแกไ้ขให้มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน  หลกัส าคญัในการบริหาร
โรงเรียนคือการสร้างบรรยากาศอิสระข้ึนในสถาบนัการศึกษา คือ การมีเสรีภาพทางวิชาการ  
บรรยากาศของการบริหาจะตอ้งเอ้ือต่อการถกเถียง อภิปราย  การตดัสินใจในทางการบริหารควร
ถือหลกัของเหตุผลเป็นส าคญั  ผูบ้ริหารควรอธิบายเหตุผลในการตดัสินใจให้กบัผูร่้วมงานได้
เสมอ  ในขณะเดียวกนัผูร่้วมงานก็ควรจะตอ้งมีโอกาสท่ีจะเสนอความคิดเห็นร่วมตดัสินใจใน
การด าเนินงานของสถาบนัดว้ย  
 บทบาทต่อสังคม บทบาทต่อสังคมของสถาบนัการศึกษาตามแนวลทัธิน้ี คือ เนน้ท า
หนา้ท่ีถ่ายทอดความรู้และค่านิยมของสังคมโดยออ้ม  เนน้ท่ีการพฒันาสติปัญญาและเหตุผลของ
บุคคล (ผูเ้รียน) เป็นหลกั  มีบทบาทต่อสังคมในทางออ้ม คือ สร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม
ทางสังคมใหนิ้ยมเร่ืองของเหตุผลและสติปัญญาเป็นส าคญั  
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 ขอ้จ ากดั แมว้า่ปรัชญาลทัธิน้ีจะมุ่งเน้นส่งเสริมสติปัญญาและเหตุผล แต่มนุษยก์็ยงั
อยูไ่ดด้ว้ยอารมณ์ความรู้สึก  การไม่ให้ความส าคญัในเร่ืองของอารมณ์ความรู้สึกจึงไม่เหมาะสม
นกั  ในขณะเดียวกนั การสอนท่ีเน้นทฤษฎีมากเกินไปจนน ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตไม่ได้มาก
เท่าท่ีควร  ก็จะเป็นผูใ้หผู้ไ้ดรั้บการศึกษาขั้นสูงจะมุ่งแต่ศึกษาเร่ืองเก่าๆ ท่ีเป็นทฤษฎีและหลกัการ  
โดยไม่ใหค้วามส าคญักบัสภาพจริงในสังคมปัจจุบนั  นอกจากน้ี  การศึกษาตามแนวของปรัชญา
น้ีตอ้งการเวลามาก ใช้ครูมาก และจะตอ้งมีต าราเพียงพอ  ครูจะตอ้งท างานหนกั เป็นนกัคิดและ
นกัใชเ้หตุผลดว้ย  ซ่ึงท าไดไ้ม่ง่ายนกั 
 จากข้อมูลดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า  ปรัชญาการศึกษาแบบนิรันตรนิยม 
(Perennialism) เป็นการจดัการศึกษาท่ีเนน้การใชเ้หตุผลเพื่อท าความเขา้ใจความเช่ือศรัทธา โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างคนใหเ้ป็นคนท่ีสมบูรณ์เพราะเช่ือวา่มนุษยมี์พลงัธรรมชาติอยูใ่นตวั พลงัใน
ท่ีน้ีคือสติปัญญา การจดัการศึกษาก็ควรจะพฒันาคุณสมบติัเชิงสติปัญญาและเหตุผลในตวัมนุษย ์
เพือ่ใหม้นุษยด์ ารงความเป็นคนดีตลอดไปไม่เปล่ียนแปลง มีจุดมุ่งหมายท่ีการสร้างคนให้เป็นคน
ท่ีสมบูรณ์ เป็นคนท่ีแทจ้ริง  การท่ีจะสร้างคนให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ โดยให้ผูเ้รียนจะตอ้งรู้จกัและ
เขา้ใจตนเอง  การศึกษาก็คือการส่งเสริมให้พลงัธรรมชาติได้พฒันาอย่างเต็มท่ี  เป้าหมายของ
การศึกษาจึงควรเป็นไปเพื่อการพฒันาคุณสมบติัในเชิงของสติปัญญาและเหตุผลในตัวมนุษยเ์อง
เป็นหลักส าคญั นอกจากนั้นยงัเน้นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพฒันาสติปัญญาของ
ผูเ้รียน และการเนน้ใหต้ระหนกัถึงคุณค่าของส่ิงท่ีดีงาม เนน้ในเร่ือง ระเบียบวินยั ความประพฤติ
ของนกัเรียนให้อยูใ่นกรอบ บรรยากาศท่ีอบอุ่นในการเรียนการสอน บทบาทของผูส้อนสอนคือ
ผูน้ าทางปัญญาให้แก่ผูเ้รียน เป็นผูร้อบรู้ในเน้ือหาวิชานั้นอย่างกวา้งขวาง เป็นผูช่้วยเหลือให้
ผู ้เ รียนสามารถพัฒนาสติปัญญาได้มากท่ีสุด และเป็นแบบอย่างของความดีงามท่ีผู ้เรียน               
พึงลอกเลียนแบบ ซ่ึงคุณลกัษณะเหล่าน้ีสอดคลอ้งกบัแนวทางในการจดัการสอนค าสอนและการ
พฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนในประเทศไทย 
 
ตอนที ่5 ความหมาย การพฒันาครูค าสอน และบริบทงานค าสอนในประเทศไทย 
 1. ความหมายของการสอนค าสอน 
 ความหมายของการสอนค าสอน ความหมายของการสอนค าสอน (Catechesis)            
ค  าวา่ การสอนค าสอน เป็นค าศพัทท่ี์ไดม้าจากลกัษณะการใชท่ี้คริสตชนคาทอลิก ใชเ้รียกการให้
การอบรมศึกษาเร่ืองท่ีเก่ียวกบัชีวิตและค าสอนของพระเยซูคริสตเจา้ เป็นการสอน หลกัธรรม 
พิธีกรรม และหลักปฏิบติัของชาวคาทอลิก จากเอกสารของพระศาสนจกัรคาทอลิกเองท่ีได้
บรรยายไวใ้นลกัษณะต่างๆ ซ่ึงสามารถประมวลพอสังเขปไดด้งัน้ี 
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  1.1 การสอนค าสอนในศพัทภ์าษากรีกโบราณ 
  การสอนค าสอน ในภาษาไทยนั้ นไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่า ใครเป็น                   
ผูน้  ามาใชเ้เป็นคนแรก แต่ในภาษาองักฤษ ใชค้  าวา่ “Catechesis” มาจากภาษากรีก วา่ “katechein” 
ซ่ึงหมายถึง “การสะท้อนเสียง” (to resound) หรือ “การพูดออกไป” (to sound forth) 
(Choondal,2004 หนา้ 9)  เป็นค าท่ีใชก้นันอ้ยมาก ชาวกรีกเองใชเ้พื่อหมายถึงการอ่านบทประพนัธ์
ใหผู้ฟั้งจากแท่นสูง ต่อมาไดพ้ฒันาค าน้ีให้มีความหมายในสองลกัษณะคือ 1)การเล่าเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึงให้ใครคนใดคนหน่ึงฟัง  หรือการแจง้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงให้ใครคนใดคนหน่ึงรู้ (เน้นการเล่า 
การบอก การแจง้ ช้ีแจง) 2) การแนะน าบุคคลให้รู้บางส่ิงบางอย่างหรือการสอนให้คนรู้บางส่ิง 
(เนน้การสอน การแนะน า การให้ความรู้) ซ่ึงตามปกติมกัจะเป็นการสอนท่ีเก่ียวกบัความช านาญ
เบ้ืองตน้ในทกัษะประเภทใด ประเภทหน่ึง 
  1.2 การสอนค าสอนในพระคมัภีร์ศาสนาคริสต ์
  ค าว่า “ค าสอน” ไม่ปรากฏว่ามีการใช้ในพระคัมภีร์ภาคพนัธสัญญาเดิม                    
เราพบวา่มีการใชค้  าวา่ “ค าสอน” อยูบ่า้งในพระคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาใหม่ แต่ใชใ้นความหมายท่ี
เฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เช่น ในพระวรสารทั้งส่ีพบเพียงคร้ังเดียวในลูกา 1 : 4 ตอนท่ีนกับุญลูกา
พูดกบัเทโอฟีลสั “ท่ีขา้พเจา้เขียนไวน้ี้ก็เพื่อจะให้ท่านมัน่ใจถึงเร่ืองท่ีเขาสอนท่าน” ในท่ีน้ีเป็น
การอา้งอิงถึงการสอนของบรรดาอคัรสาวกท่ีเก่ียวกบัความเช่ือของคริสตชนไม่ไดอ้า้งถึงการ
สอนของพระเยซูคริสตเจา้โดยตรง  
  ค าท่ีพระคัมภีร์มักจะใช้เพื่ออ้างอิงถึงการสอนของพระเยซูคริสตเจ้าก็คือ 
didaskein  หรือ didache ซ่ึงหมายถึงการสอน ค าๆน้ีมกัใชก้บัการสอนของบรรดานกัปรัชญา หรือ
บรรดาประกาศก  (prophets) ผูซ่ึ้งไดรั้บการเผยแสดงหรือแรงดลใจเป็นพิเศษ ดงันั้นจึงเป็นการ
สอนท่ีมีอ านาจและสอนอยา่งเป็นตน้ต ารับ  ในขณะท่ีค าวา่ “ค าสอน” หรือ catechesis น้ี เป็นการ
สอนประเภทหน่ึงท่ีให้แก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยผูส้อนนั้นสอนเก่ียวกบัค าสอนของผูมี้อ  านาจ
นั้น (ไม่ใช่การสอนค าสอนของตนเอง)  ดงันั้นในความหมายของเรา การสอนค าสอนจึงเป็นการ
สอนบุคคลใหรู้้เร่ืองท่ีเก่ียวกบัค าสอนของพระเยซูคริสตเจา้ 

  1.3 การสอนค าสอน ในสมยัของบรรดาอคัรสาวก (Giglioni, 1980)  
  จากการศึกษาถึงส่ิงท่ีบรรดาอคัรสาวกได้กระท าในยุคสมยัของท่าน ท าให้
สามารถเขา้ใจความหมายของการสอนค าสอนไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน นัน่คือ  การสอนท่ีเก่ียวกบัค าสอน
หรือ กฎของพระเยซูคริสตเจา้ รวมไปถึงค าสอนอ่ืนๆ ของพระองคด์ว้ย  แต่ถา้เป็นการสอนค าสั่ง
สอนของบรรดาอคัรสาวกเองไม่เรียกว่าเป็นการสอนค าสอน การสอนค าสอนท่ีแท้ต้องเป็น
หลกัธรรมค าสอนท่ีมาจากองคพ์ระเยซูคริสตเจา้เท่านั้น 
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  1.4 การสอนค าสอนในสมยัปิตาจารย ์ 
  ภารกิจการสอนซ่ึงบรรดาอคัรสาวกและผูร่้วมงานในยุคแรกไดรั้บการสืบทอด
ต่อกนัมาในพระศาสนจกัร ซ่ึงไดรั้บช่ือวา่เป็น “มารดาและอาจารย”์ ในยุคแรกๆน้ีเรียกวา่ยุคของ
ปิตาจารย์ (บุคคลชั้นน าทางศาสนาในระหว่างศตวรรษท่ี 1-8) ท่ีกิจการงานค าสอนเฟ่ืองฟูมาก 
โดยเฉพาะ อย่างยิ่งใน ศตวรรษท่ี 3 และ 4 บุคคลส าคญัท่ีไดรั้บการอา้งถึงในดา้นการสอนและ
การนิพนธ์ งานค าสอนต่างๆ เช่น นักบุญซีริลแห่งกรุงเยรูซาเล็ม นักบุญยอห์น คริสซอสโตม 
นกับุญอมัโบรส และนกับุญออกุสติน  (ยอห์น ปอลท่ี 2, 1990: ขอ้ 12) ในสมยัปิตาจารยน้ี์  ค  าวา่  
“การสอนค าสอน” หมายถึง การสอนสมาชิกใหม่เก่ียวกบัความเช่ือศรัทธาของคริสตชนซ่ึงมีอยู ่ 
2 ระยะดว้ยกนัคือ ก่อนการรับพิธีลา้งบาป และหลงัการรับพิธีลา้งบาป การสอนค าสอนจึงเป็น
การให้    การอบรมเร่ืองความเช่ือศรัทธา ส่วนการเทศน์ (kerygma) หรือการประกาศพระวรสาร 
(evangelization) มุ่งหวงัเพื่อให้เกิดความเช่ือในพระเยซูคริสตเจา้ในระยะแรกเร่ิม เม่ือผูส้มคัร
ยอมรับว่าพระเยซูคริสตเจา้เป็นพระผูไ้ถ่ของเขาแลว้จึงน าเขา้สู่การสอนเก่ียวกบัค าสั่งสอนของ  
พระเยซูคริสตเจา้ ในช่วงน้ีเองท่ีเรียกว่า “การสอนค าสอน” (สมณกระทรวงว่าด้วยเร่ืองของ
พระสงฆ,์ 1997: ขอ้ 2) 
  1.5 การสอนค าสอน ในสมยัปฏิรูปศาสนาและสังคายนากรุงเตรน ศตวรรษท่ี 
15-16  
  การสอนค าสอนไดมี้การปรับและเปล่ียนให้เขา้กบักาลสมยัตลอดมา เป็นตน้ใน
สมยัของการปฏิรูปศาสนาโดย ลูเธอร์(1483-1546) และคาล์วิน (1509-1564) ซ่ึงมองเห็นจุดอ่อน
ของ   การสอนค าสอนของพระศาสนจกัร จึงไดท้  าการปฏิรูปการสอนท่ีเน้นการใช้พระคมัภีร์ 
และการใชภ้าษาท่ีง่ายต่อความเขา้ใจของประชาชน ซ่ึงในช่วงเวลาน้ีเองท่ีพระศาสนจกัรไดห้นัมา
เอาจริงเอาจงัในการสอนค าสอนและได้จดัการประชุมสังคยนากรุงเตรน เพื่อปฏิรูปชีวิตทาง
ศาสนาและ    การสอนค าสอนของพระศาสนจกัร ผลจากประชุมสังคยนากรุงเตรน ท าให้เกิด
หนงัสือค าสอนทางการของพระศาสนจกัรช่ือ “ค าสอนกรุงเตรน” (The Catechism of Trent)  
และได้ออกระเบียบการสอนค าสอนทั้งค าสอนตามวดัและโรงเรียน มีการจดัตั้ งสถาบนัการ
ฝึกอบรมครูค าสอน  ค าสอนในยุคน้ีจึงเป็นการสอนท่ีมุ่งเนน้ตอบโตค้  าสอนท่ีฝ่ายปฏิรูปไดส้อน 
โดยเน้นการสอนค าสอนท่ีถูกต้อง และการสอนค าสอนท่ีต้องปรับให้เหมาะสมกับผูเ้รียน           
(วชัศิลป์ กฤษเจริญ, 2554) 
  1.6 การสอนค าสอน จากสภาสังคายนาวาติกนัคร้ังท่ี 2  (กรุงวาติกนั ระหวา่งปี 
ค.ศ. 1962- ค.ศ. 1965) 
  ผลของการประชุมสังคายนาวาติกนัคร้ังท่ีสอง พระศาสนจกัรไดใ้ห้ความส าคญั
กบังานค าสอนมากยิง่ข้ึน เคร่ืองหมายท่ีส าคญัท่ีบ่งบอกถึงการสนบัสนุนและส่งเสริมงานค าสอน
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คือ การออกเอกสารต่างๆ ซ่ึงท าให้เราเข้าใจถึงความหมายของการสอนค าสอนท่ีชัดเจนและ
เหมาะสมกบักาลสมยัมากยิ่งข้ึน เอกสารท่ีส าคญั เช่น การสอนค าสอน คือ การช่วยให้มนุษยใ์ห้
เกิดความเขา้ใจ  ถึงความหมายและจุดหมายปลายทางของชีวิตและสรรพส่ิง เอาชนะความทุกข์
กงัวล  จนไดรั้บ ความรอดพน้ และร่วมมือกนัฟ้ืนฟูปรับปรุงสังคมมนุษยข้ึ์นใหม่  (เทียบ พระ
ธรรมนูญวา่ดว้ย พระศาสนจกัรในโลกสมยัน้ี, 1965: ขอ้ 2- 7)  
  การสอนค าสอน คือ การฝึกอบรมชีวิตแบบคริสตชนให้ครบถว้น “การสอนค า
สอนไม่ใช่เป็นการบรรยายของสัจธรรมและค าสั่งสอนเท่านั้น แต่เป็นการฝึกอบรมให้ถือชีวิต
แบบ คริสตชนอยา่งครบถว้น และเป็นการฝึกหดัท่ีมีคนสอนอยา่งดี” (พระสมณกฤษฎีการวา่ดว้ย
งานธรรมทูตแห่งพระศาสนจกัร, 1965: ขอ้ 14)  
  การสอนค าสอน คือ การให้ค  าตอบถึงความหมายของชีวิตท่ีอยูใ่นใจของมนุษย์
ทุกคน โดยร่วมมือกับศาสนาอ่ืนๆ ทั้งน้ีเพราะ “มนุษยต่์างมีอะไรร่วมกันและมีอะไรท่ีชักจูง
มนุษยใ์หม้าร่วมชีวติท่ีเป็นมิตรต่อกนั” (เทียบ ค าแถลงของสภาสังคยนา เร่ือง ความสัมพนัธ์แห่ง
พระศาสนจกัรกบับรรดาศาสนาท่ีมิใช่คริสตศ์าสนา, 1965: ขอ้ 1) 
  การสอนค าสอน คือ “ช่วยหล่อเล้ียงความเช่ือของผูท่ี้เป็นคริสตชนแล้วให้
เติบโตข้ึน และปลุกความเช่ือของผูท่ี้มิใช่คริสตชนให้ต่ืนข้ึน...ค  าสอนตอ้งเร้าใจให้ผูฟั้งเกิดความ
กลับใจและบรรลุถึงความศักด์ิ สิทธ์ิ  ”  (พระสมณกฤษฎีการแห่งสภาสังคยนาว่าด้วย                            
การปฏิบติังานและชีวติของพระสงฆ,์ 1965: ขอ้ 4) 
  1.7 การสอนค าสอน ในเอกสารคู่มือแนะแนวการสอนค าสอนทัว่ไป (1997)  
  ค าสอนเป็นรูปแบบหน่ึงแห่งงานอภิบาลด้านพระวาจา พระศาสนจักรได้
ถ่ายทอดความเช่ือ (ค าสอน) สู่ชนรุ่นถดัมาอย่างต่อเน่ือง โดยผ่านทางศาสนบริการ 3 ดา้น คือ 
ศาสนบริการดา้นการประกาศพระวาจาของพระเจา้ ศาสนบริการดา้นพิธีกรรม และศาสนบริการ
ดา้นการอภิบาลรับใช ้
  1.8 การสอนค าสอน ในเอกสารช่ือ “การประกาศพระวรสารในโลกปัจจุบนั” 
(เปาโล ท่ี 6, 1975) 
  ไดใ้หค้วามหมายของการสอนค าสอนไวว้า่ เป็นงานพื้นฐานของพระศาสนจกัร       
กล่าวคือ การสอนค าสอนเป็นการประกาศพระวรสาร ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีโดยตรงของพระศาสนจกัร  
การสอนค าสอนถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบหรือเคร่ืองมือท่ีส าคัญในขั้นตอนหน่ึงของงานการ
ประกาศพระวรสาร 
  1.9 ก า รสอนค า ส อน  ใ น เ อกส า รก า รสอนค า ส อน ในยุ ค ปั จ จุ บัน                   
(ยอห์น ปอล ท่ี 2, 1979) 
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  เอกสารการสอนค าสอนในยุคปัจจุบนั ถือได้ว่าเป็นเอกสารท่ีทรงอิทธิพลต่อ
กิจการค าสอนต่างๆ  อย่างมากท่ีสุดในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา และตราบจนปัจจุบนัน้ี  เอกสาร
ฉบบัดงักล่าวไดใ้หห้ลกัการสอนค าสอนท่ีถูกตอ้งโดยวางพื้นฐานเทววิทยาของพระศาสนจกัรบน 
พระคมัภีร์    ค  าสอนของพระศาสนจกัร และธรรมประเพณีท่ีสืบคน้ขอ้มูลจากเอกสารงานค าสอน
ฉบบัก่อน ๆ  เอกสารน้ีถือว่าการสอนค าสอนเป็นส่วนท่ีส าคญัส่วนหน่ึงในกระบวนการท าให้
ผูอ่ื้นมาเป็นศิษยข์องพระเยซูคริสตเจา้ ส่วนแรกสุดก็คือ การเทศนาท่ีน าไปสู่การกลบัใจและการ
รับพิธีลา้งบาป  ส่วนท่ีสองก็คือ การสอนค าสอนหรือการสอนซ่ึงน าไปสู่ชีวิตตามพระบญัชาของ
พระเยซูคริสตเจา้ ขอ้อา้งอิงน้ียงัพาดพิงไปถึงความหมายของการสอนค าสอนสามประการ  คือ     
1) เป็นการสอนบทบญัญติัของพระเยซูคริสตเจา้ 2) เป็นการสอนท่ีให้กบัผูท่ี้รับพิธีลา้งบาปแลว้ 
3) เป็นการสอนท่ีมุ่งหวงัใหผู้เ้รียนปฏิบติัตามบทบญัญติัของพระเจา้   เอกสารการสอนค าสอนใน
ยคุปัจจุบนัใหค้  าอธิบายไวว้า่ “การสอนค าสอนก็คือ การอบรมเด็กๆ เยาวชน และผูใ้หญ่ให้เติบโต
ในความเช่ือ โดยการถ่ายทอดค าสอนส าหรับคริสตชนตามล าดบั  และท าอยา่งเป็นระบบ เพื่อให้
ผูเ้รียนเติบโต ในความเช่ือจนถึงขั้นสมบูรณ์” และอธิบายต่อไปวา่ “ลกัษณะเฉพาะของการสอน
ค าสอนซ่ึงแตกต่างจากการประกาศพระวรสารขั้นแรกส าหรับผูเ้ร่ิมสมคัรเข้าเป็นคริสตชน            
มีจุดมุ่งหมายสองประการ คือ เพื่อท าให้ความเช่ือเติบโตจนถึงขั้นสมบูรณ์ และเพื่ออบรมให้เป็น
สาวกท่ีแท้จริงของพระเยซูคริสตเจ้าโดยอาศัยความรู้ท่ีลึกซ้ึงและเป็นระบบในเร่ืองของ                  
พระเยซูคริสตเจา้ และค าสอนของพระองค”์ โดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ 
  1.10   การสอนค าสอน ในหนังสือค าสอนพระศาสนจกัรคาทอลิก โดยพระ
สันตะปาปา ยอห์น ปอล ท่ี 2 วนัท่ี 11 ตุลาคม ค.ศ. 1992 
  เอกสารค าสอนพระศาสนจกัรคาทอลิก ใหค้วามหมายของการสอนค าสอนไวว้า่      
“การสอนค าสอน คือ การให้การศึกษาในเร่ืองความเช่ือแก่ เด็กๆ เยาวชนและผู ้ใหญ่                         
ซ่ึงประกอบด้วยการสอนเร่ืองหลักค าสอนของพระเยซูคริสตเจ้าเป็นพิเศษ ซ่ึงการสอนน้ี
โดยทัว่ไป  จะใหใ้นลกัษณะท่ีเป็นสมุติฐาน และอยา่งเป็นระบบดว้ยความมุ่งหมายท่ีจะสอนให้รู้
ลู่ทางไปสู่บูรณภาพแห่งชีวติคริสตชน” (ค าสอนพระศาสนจกัรฯ, ขอ้ 5) การสอนค าสอนยงัถูกจดั
ให้เป็นปัจจยัหน่ึงในงานอภิบาลของพระศาสนจกัร ซ่ึงมิเพียงแต่ในเร่ืองของการขยายขอบเขต 
เชิงภูมิศาสตร์และการเพิ่มพูนดา้นจ านวน แต่รวมถึงการเจริญเติบโตภายในของพระศาสนจกัร
ดว้ย (ค าสอนพระศาสนจกัรคาทอลิก, ขอ้ 7) 
  สรุปความหมายของการสอนค าสอน จากความหมายของการสอนค าสอนใน
ช่วงเวลาต่าง ๆ เราสามารถสรุปถึงความหมายของการสอนค าสอนไดด้งัน้ี การสอนค าสอนเป็น
พนัธกิจท่ีเกิดข้ึนจากพระบญัชาของพระเยซูคริสต์ ท่ีให้ศิษยทุ์กคนออกไปสั่งสอนประชาชน       
ทัว่โลกให้มารู้จกัค าสอนอนัเป็นข่าวประเสริฐและเขา้มาเป็นศิษยข์องพระองค์ ค  าสอนท่ีน ามา
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สอนนั้นจะต้องเป็นค าสอนของพระเยซูคริสต์เอง ไม่ใช่ค าสอนของผูส้อนหรือค าสอนของ
ปราชญอ่ื์นใด  ตอ้งจดัให้มีการสอนค าสอนกบัผูท่ี้เป็นคริสตชนคาทอลิกแลว้เพื่อหล่อเล้ียงความ
เช่ือใหเ้ขม้แขง็และสมบูรณ์ ในเวลาเดียวกนัตอ้งจดัใหมี้การสอนค าสอนส าหรับคนทัว่ไป ทุกเพศ
ทุกวยั และทุกเช้ือชาติเพื่อใหไ้ดรู้้ถึงความหมายและข่าวดีของชีวติ ทั้งน้ีโดยเคารพต่อเสรีภาพและ
มโนธรรมของแต่ละบุคคล 
 2. จุดมุ่งหมายของการสอนค าสอน 
 จุดมุ่งหมายของการสอนค าสอน พระสมณสาสน์เตือนใจเร่ืองการสอนค าสอนใน   
ยคุปัจจุบนั ระบุวา่  “จุดมุ่งหมายเฉพาะของการสอนค าสอนก็คือ การพฒันาความเช่ือท่ีเพิ่งเร่ิมตน้    
โดยอาศยัความช่วยเหลือจากพระเจา้ ให้มุ่งไปสู่ความไพบูลย ์และการหล่อเล้ียงชีวิตคริสตชน    
ของสัตบุรุษทั้งผูเ้ยาวแ์ละผูสู้งอายุ ให้เจริญงอกงามข้ึนทุกวนั นัน่ก็คือ การบนัดาลให้เมล็ดพืช     
แห่งความเช่ือท่ีพระจิตได้ทรงหว่านไว ้โดยการประกาศข่าวดีคร้ังแรกและศีลล้างบาปนั้นให้
เจริญงอกงามข้ึนทั้งในทางความรู้และชีวติ (ยอห์น ปอลท่ี 2, 1979 ขอ้ 20) ซ่ึงสามารถสรุปไดเ้ป็น 
2 ขั้นตอนดงัน้ี 
  2.1 เพื่อการประกาศข่าวดีแห่งความรอดของพระเยซูคริสตเจา้ด้วยการสอน 
คริสตศาสนธรรมน้ี มิใช่เนน้แต่ความรู้ แต่เป็นการเนน้ความเช่ือท่ีมีชีวิต กล่าวคือ เนน้ความเช่ือท่ี
ผูเ้รียนรู้ไดต้อบการเรียกของพระเจา้ 
  2.2 เพื่อการน าคริสตชนแต่ละคน   และกลุ่มคริสตชนแต่ละกลุ่มให้มามีความ
เช่ือขั้น สมบูรณ์ จึงจ าเป็นต้องใจใส่ท่ีจะมอบขุมทรัพย์ทั้ งหมดท่ีมีบรรจุอยู่ในข่าวสารของ          
คริสตชนให้ส่ิงน้ีจะกระท าส าเร็จได้ก็โดยอาศยัแบบการสอนของพระเป็นเจา้เอง และจะตอ้ง
ค านึงถึงเน้ือหาสาระท่ีพระเป็นเจา้ทรงไขแสดงให้เห็นทั้งหมด เพื่อว่าประชากรของพระเป็นเจา้
จะไดรั้บการหล่อเล้ียงและไดชี้วติจากเน้ือหานั้น  
 ดงันั้น จุดมุ่งหมายของการสอนค าสอน คือ การพฒันาความเช่ือศรัทธาของคริสตชน
คาทอลิกใหก้า้วหนา้ข้ึนไปสู่ขั้นท่ีสมบูรณ์ การสอนค าสอนไม่ไดส้อนแค่ความรู้เท่านั้นแต่จะตอ้ง
ใหผู้เ้รียนไดน้ าไปปฏิบติัจริงในชีวติบุคคลใหรู้้จกั 
 3. เป้าหมายของการสอนค าสอน 
 เป้าหมายของการสอนค าสอน คือ ความสัมพนัธ์กบัพระเยซูคริสต์  “เป้าหมาย
สุดทา้ยอนัสมบูรณ์ท่ีสุดของการสอนค าสอน  มิใช่เพียงแนะน าใหม้นุษยไ์ดส้ัมผสักบั องค์พระ-
เยซูคริสต์เท่านั้น แต่จะตอ้งให้เขาได้ร่วมสัมพนัธ์กบัพระองค์อย่างแน่นแฟ้น เราตอ้งเขา้ใจว่า  
งานประกาศข่าวดีทั้งหมดเป็นเหมือนการสนบัสนุนการร่วมสัมพนัธ์กบัพระเยซูคริสต์ เร่ิมดว้ย
การกลบัใจ  ขั้นตน้ของมนุษยใ์ห้เขา้หาพระเจา้ โดยพลงัขบัเคล่ือนดว้ยพระจิตเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิผ่าน
ทางการประกาศข่าวดีคร้ังแรก และการสอนค าสอนท่ีช่วยให้เกิดความเป็นหน่ึงกนัฉนัพี่นอ้งและ
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จนสืบเน่ืองไป    จนบรรลุถึงความสมบูรณ์” (สมณกระทรวงวา่ดว้ยเร่ืองของพระสงฆ,์ 1997:  ขอ้ 
80) 
 4. พนัธกิจของการสอนค าสอน (สมณกระทรวงว่าดว้ยเร่ืองของพระสงฆ์. 1997:
ขอ้ 85-86) 
 การสอนค าสอนมีเป้าหมายคือการช่วยเหลือพี่น้องคริสตชนให้เป็นหน่ึงเดียว และ
สนิทสัมพนัธ์กบัพระเยซูคริสตอ์ยา่งแน่นแฟ้นดว้ยการด าเนินชีวิตตามค าสั่งสอนของพระองคจ์น
บรรลุถึงความสุขนิรันดร์ ดงัน้ี พนัธกิจของการสอนค าสอน คือ 
  4.1 ส่งเสริมความรู้เร่ืองของความเช่ือ (Promoting Knowledge of the Faith) 
บรรดาครูค าสอนจะตอ้งแนะน าผูเ้รียนของพวกเขาให้รู้ความจริงเก่ียวกบัความเช่ือทุกประการ            
ท่ีพระเยซูคริสต์เจา้ทรงเปิดเผย โดยเร่ิมตน้อย่างเป็นล าดบัขั้นตอนจนถึงความจริงทุกประการ            
ท่ี   เผยแสดงโดยผา่นทางพระคมัภีร์และธรรมประเพณีของพระศาสนจกัร 
  4.2 ศึกษาเร่ืองศีลศกัด์ิสิทธ์ิ (Liturgical Education) ในฐานะครูผูส้อนศาสนา           
ครูค าสอนจะตอ้งช่วยเหลือเด็ก ๆ ให้เขา้ใจถึงความหมายของพิธีกรรมและศีลศกัด์ิสิทธ์ิต่าง ๆ   
และให้พวกเขาไดมี้ประสบการณ์กบัเคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ ท่าทาง การภาวนาและขอ้ความเช่ือ        
ของพระศาสนจกัร 
  4.3 ฝึกอบรมเร่ืองหลกัศีลธรรม (Moral  Formation)  ครูสอนศีลธรรมมีหนา้ท่ี
ทั้งการประกาศข่าวดีของพระเจา้ และในเวลาเดียวกนัข่าวดีของพระเจา้เรียกร้องให้ด าเนินชีวิต
ตามข่าวดีนั้น นัน่คือการมีชีวติศีลธรรม  
  4.4 สอนให้มีชีวิตแห่งการภาวนา (Teaching to Pray) การสอนผูเ้รียนสวดบท
ขา้แต่พระบิดาของขา้พเจา้ทั้งหลาย นั้นคือ การสอนบทภาวนาท่ีพระเยซูคริสตท์รงสอนสานุศิษย์
ของพระองค์ให้ภาวนา บทภาวนาน้ีเป็นการน าผูเ้รียนให้เข้าสู่รูปแบบการภาวนาท่ีรวมถึง                 
การบูชานมสัการพระเจา้ การสรรเสริญพระเจา้ การขอบพระคุณพระเจา้ และการขอพระพรจาก
พระเจา้ และแสดงความเป็นทุกขใ์จดว้ยการขอโทษต่อพระเจา้ โดยการแสดงออกทั้งหมดน้ีสืบ
ต่อเน่ืองมาจากความตระหนกัวา่ตนเองเป็นบุตรของพระเจา้ 
  4.5 การศึกษาเพื่อชีวิตหมู่คณะ (Education for Community Life) ครูค าสอน
จะตอ้งน าผูเ้รียนให้เขา้ไปมีประสบการณ์ของการมีชีวิตหมู่คณะ ครูค าสอนตอ้งน าผูเ้รียนให้เขา้
กลุ่ม ของ  ผูมี้ความเช่ือ ให้มีชีวิตท่ีเรียบง่ายและสุภาพ ห่วงใยคนยากไร้และคนท่ีถูกทอดทิ้ง             
ใหรู้้จกัขอโทษและใหอ้ภยั และร่วมมือกนัในการสร้างสรรคส์ังคม 
  4.6 สอนให้เป็นธรรมทูต (Missionary) ครูค าสอนจะตอ้งน าผูเ้รียนให้ด าเนิน
ชีวิต ประจ าวนัตามหลักค าสอนท่ีได้รับ และน าความเช่ือศรัทธาท่ีได้รับการปลูกฝังแล้วนั้น
ประกาศเป็นข่าวดีใหก้บัคนอ่ืนต่อไป 
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 5. แหล่งท่ีมาของเน้ือหาของการสอนค าสอนคริสตศ์าสนา 
 คู่มือแนะแนวทั่วไปส าหรับการสอนค าสอน (สมณกระทรวงว่าด้วยเร่ืองของ
พระสงฆ,์ 1997: ขอ้ท่ี 95) ใหห้ลกัการถึงท่ีมาของเน้ือหาค าสอนท่ีส าคญัคือ พระวาจาของพระเจา้ 
ซ่ึงแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ พระวาจาท่ีถูกบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรซ่ึงบรรจุอยูพ่ระคมัภีร์
ศกัด์ิสิทธ์ิและพระวาจาของพระเจา้ท่ีอยูใ่นกระบวนการสืบทอดความเช่ือคาทอลิกอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ี
เรียกว่าธรรมประเพณี พระวาจาทั้งสองประเภทน้ีไดถู้กน ามาใชใ้นการสอนค าสอนดว้ยรูปแบบ
ต่างๆ เช่น 
  5.1 ไดรั้บการร าพึงและมีการเขา้ใจลึกซ้ึงมากข้ึนโดยอาศยัความสามารถท่ีจะ          
เขา้ใจความเช่ือของประชากรทั้งมวลของพระเจา้ มีการช้ีน าโดยผูมี้อ  านาจสั่งสอนในพระศาสน-
จกัร 
  5.2 ไดรั้บการเฉลิมฉลองในพิธีกรรมศกัด์ิสิทธ์ิ โดยท่ีพระวาจาของพระเจา้นั้น       
ถูกประกาศ ถูกรับฟัง ถูกดูดซึมสู่ชีวติภายในและถูกอธิบายอยา่งสม ่าเสมอ 
  5.3 ส่องสว่างในชีวิตของพระศาสนจกัร ในประวติัศาสตร์อนัยาวนานกว่า 
2000 ปี ในการเป็นสักขีพยานของคริสตชนและโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการเป็นพยานของบรรดา
นกับุญ 
  5.4 ไดรั้บการอธิบายอย่างลึกซ้ึงโดยงานวิจยัทางเทววิทยา ซ่ึงช่วยให้บรรดา            
ผูท่ี้มีความเช่ือพฒันาความใจในพระธรรมล ้าลึกท่ีตอ้งเช่ืออนัมีความส าคญัแก่พวกเขา 
  5.5 ได้กลายเป็นส่ิงท่ีสามารถเห็นได้ในคุณค่าอันแท้จริงทางศาสนาและ
จริยธรรม ท่ีมีอยู่มากมาย อนัเปรียบเสมือน “เมล็ดพนัธ์ุแห่งพระวาจา” ซ่ึงถูกหว่านไวแ้ล้วใน
สังคมมนุษย ์และวฒันธรรมท่ีหลากหลาย 
 6. วธีิการสอนคริสตศาสนธรรม  
 ส าหรับวิธีการสอนคริสตศาสนธรรมนั้น พระศาสนจกัรคาทอลิกไดอ้อกหนังสือ     
คู่มือแนะแนวเพื่อการสอนคริสตศาสนธรรมท่ีมีช่ือว่า คู่มือแนะแนวทัว่ไปส าหรับการสอน  
คริสตศาสนธรรม (สอน (สมณกระทรวงวา่ดว้ยเร่ืองของพระสงฆ,์ 1997) คู่มือน้ีไดใ้ห้แนวทาง
ส าคญั 2 ประการในการสอนคริสตศาสนธรรม     คือ ให้ใชว้ิธีการท่ีหลายหลากในการสอน และ
ใหพ้ิจารณาเลือกวธีิการใชใ้หส้ัมพนัธ์กบัเน้ือหาท่ีจะสอน และไดแ้นะน าวิธีการและองคป์ระกอบ
ในการสอนท่ีส าคญับางประการ ดงัน้ี 
  6.1 วธีิการสอนแบบอุปนยั (Inductive) และนิรนยั (Deductive)  
  จากประสบการณ์การสอนคริสตธรรมของพระศาสนจกัรคาทอลิก พบว่าการ
ส่ือสารเร่ืองของชีวิตและความเช่ือศรัทธาและผลของการฝึกอบรมน้ีเป็นเร่ืองท่ีไม่สามารถรู้ได้
อย่างครบถว้น อย่างไรก็ตามหนา้ท่ีของผูส้อนก็คือ  “ผูห้วา่น”  ท่ีท าหน้าท่ีหว่านเมล็ดพนัธ์ุแห่ง
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ความเช่ือจากค าสอนและบ ารุงรักษาใหเ้มล็ดพนัธ์ุน้ีเติบโตโดยความร่วมมือของผูเ้รียนเอง วิธีการ
สอนแบบธรรมดาท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ วิธีการสอนแบบอุปนัย (inductive) และนิรนัย 
(deductive) แบบอุปนัย (inductive) ประกอบด้วยการน าเสนอความจริงต่างๆ จากเหตุการณ์
ประจ าวนั จากประสบการณ์ท่ีผูเ้รียนสัมผสัคุย้เคยหรือจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคม เพื่อจะได้
เข้าใจในหลักการ หลักค าสอนหรือความจริงท่ีพระศาสนจักรสั่งสอน การสอนแบบนิรนัย
(deductive) เป็นการสอนโดยเร่ิมจากหลกัการ ค าสั่งสอน ทฤษฎี แล้วให้ค  าอธิบายว่าหลกัการ
หรือขอ้ค าสอนนั้นตรงกบัประสบการณ์ชีวิตของผูเ้รียนอยา่งไร เป็นการน าเสนอหลกัการเพื่อให้
ผูเ้รียนไดน้ าไปประยุกต์ปฏิบติัในชีวิตประจ าวนั  ส่ิงท่ีพระศาสนจกัรแนะน าก็คือให้ใช้ทั้งสอง
แบบเพื่อเสริมสร้างใหเ้กิดความสมบูรณ์ในการสอน 
  6.2 การใชป้ระสบการณ์ในการสอนคริสตศาสนธรรม  
  ประสบการณ์มีบทบาทอย่างมากในการสอนคริสตศาสนธรรม ทั้งน้ี เพราะ
ประสบการณ์คือชีวิตจริงของผูเ้รียนเอง การน าประสบการณ์มาใช้ในการสอนนั้น ท าให้ผูเ้รียน      
มีความสนใจและเห็นประโยชน์จากการเรียน เพราะน้ีคือ ความสุข ความทุกข์ ความกงัวลใจ 
ความหวงัของเขาเอง ประสบการณ์ยงัช่วยท าให้เขา้ใจหลกัค าสอนไดง่้ายข้ึน และประสบการณ์   
แห่งความเช่ือยงัเป็นแรงบนัดาลใจให้กบัคนอ่ืน ๆ ไดเ้รียนรู้ พบแนวทางในการด าเนินชีวิต และ     
มีก าลงัใจท่ีจะด าเนินชีวติดว้ยศรัทธาต่อไป  
  6.3 การใชก้ารท่องจ า  
  การท่องจ าเป็นส่วนหน่ึงของการสอนคริสตศาสนธรรม เป็นวิธีการสอนท่ี   
คริสตชนดั้งเดิมไดใ้ชก้นัมาจนสืบทอดมายงัคนในสมยัปัจจุบนั ตามหลกัค าสอนของศาสนานั้น 
มีหลายส่ิงหลายอยา่งท่ีจ  าเป็นตอ้งอาศยัการท่องจ า เช่น บทสูตรท่ีเป็นหลกัความเช่ือ ขอ้ความใน
พระคมัภีร์ บทภาวนาประจ าวนั บทภาวนาในพิธีกรรม ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อขจดัอนัตรายของการท่องจ า 
คู่มือฯไดแ้นะน าให้ผูส้อนไดใ้ชศ้าสตร์แห่งการเรียนรู้ช่วยความจ า เช่น การไตร่ตรองขอ้ความท่ี
ตอ้งจ าเพื่อความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึง จนท าให้ส่ิงท่ีจ  านั้นกลบัมาเป็นมโนส านึกในการด าเนินชีวิต
ของตนเองในเร่ืองของบทภาวนานั้น ผูส้อนจะตอ้งให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจถึงความหมายของถอ้ยค า
ต่างๆ ท่ีอยูใ่นบทภาวนานั้น 
  6.4 การใชกิ้จกรรมและกิจกรรมสร้างสรรค ์ 
  กิจกรรมเป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่าง 
แข็งขนั  ซ่ึงโดยปกติศาสนาจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้สมาชิกไดเ้ขา้ร่วมอยู่เสมอ เช่น ในพิธีกรรม 
ในกิจกรรมทางสังคม งานเมตตาจิต งานพฒันาสังคม การส่งเสริมศกัด์ิศรีของมนุษย ์ การสอน 
คริสตศาสนธรรมจึงไม่ไดห้มายถึงการนัง่เรียนรู้กนัอยูภ่ายในห้อง การศึกษาคน้ควา้ การอภิปราย 
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การท่องจ าเท่านั้น แต่การไดอ้อกไปท ากิจกรรมเป็นการเรียนรู้โดยตรง เป็นการน าเอาความรู้หรือ
หลกัธรรมไปปฏิบติัในชีวติจริง เป็นการเรียนรู้ขณะลงมือกระท า (Learning by doing)   
  6.5 การใชชุ้มชน บุคคล ช่วยในการสอน  
  ชุมชนมีความส าคญัต่อการสอนคริสตศาสนธรรม ทั้งน้ี เพราะงานการสอน
จ าเป็นท่ีจะตอ้งกระท าในชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชน ชีวิตของบุคคลในชุมชนสามารถเป็น
ประจกัษพ์ยานถึงความเช่ือศรัทธาท่ีบุคคลต่าง ๆ สามารถมองเห็นหรือสัมผสัไดอ้ยา่งชดัเจน ชีวิต
หรือวฒันธรรมของบุคคลในชุมชนเป็นท่ีหล่อหลอมความเช่ือ ค่านิยม ทศันคติ ให้กบัสมาชิกของ
ชุมชน อย่างไรก็ตาม การติดต่อส่วนบุคคลอย่างท่ีพระเยซูคริสต์ได้ทรงกระท าก็ยงัคงเป็นส่ิง
ส าคญั เพราะชีวิตชุมชนก็สืบเน่ืองมาจากชีวิตของบุคคลแต่ละคนท่ีเป็นสมาชิกของชุมชนนั้น 
ดังนั้ น การฝึกอบรมทั้ งส่วนรวมให้กับชุมชนและการฝึกอบรมส่วนบุคคลจึงเป็นเร่ืองท่ี
ผสมผสานกนั เพราะชีวติแห่งความเช่ือศรัทธาของคนคนหน่ึงมีอิทธิพลต่อชีวติของอีกคนหน่ึงได ้
  6.6 การใชก้ระบวนการกลุ่ม  
  กลุ่มมีบทบาทส าคญัต่อการพฒันามนุษย์และในการสอนคริสตศาสนธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนกลุ่มเป็นสถานท่ีส าหรับการเรียนและการปรับตวัเขา้สู่สังคมท่ีมีคุณภาพ 
เพราะกลุ่มสนับสนุนให้บุคคลมาอยู่ร่วมกนัเป็นสังคม โดยการพบปะแลกเปล่ียนความรู้และ
อารมณ์ความรู้สึกต่อกนัและกนั ส าหรับวยัผูใ้หญ่ กลุ่มช่วยส่งเสริมการเสวนา (Dialogue) และ
การแบ่งปัน พร้อมทั้งการสร้างส านึกแห่งการรับผิดชอบร่วมกนั การยอมรับกนัและกนั ในการ
สอนคริสตศาสนธรรม   นั้น ผูส้อนจะตอ้งค านึงถึงมิติการสร้างกลุ่มน้ีไวใ้นทุกคร้ังท่ีท าการสอน
หรือพบปะกบัสมาชิก  เพราะพระเยซูทรงสัญญาวา่ “ท่ีใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกนัในนามของ
เรา  เราจะอยูท่ี่นั้นในหมู่พวกเขา”(มทัธิว 18:20) ผูส้อนคริสตศาสนธรรมจะตอ้งเรียนรู้หลกัการ
และวิธีการเสริมสร้างกลุ่ม เพื่อให้การสอนคริสตศาสนธรรมบงัเกิดผลตรงตามหลกัการท่ีได้
เสนอแนะไว ้
  6.7 การใชส่ื้อสารมวลชน  
  ยุคปัจจุบนัเป็นยุคของเทคโนโลยี เคร่ืองมือเพื่อการส่ือสารสมยัใหม่เกิดข้ึน              
อย่างมากมายและเปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว การส่ือสารช่วยท าให้ข่าวสารเผยแพร่ไปได้อย่าง
กวา้งขวาง รวดเร็ว และเขา้ถึงประชาชนไดเ้ป็นจ านวนมากในเวลาเดียวกนั เป็นเคร่ืองน าทางและ  
ดลใจต่อพฤติกรรมของปัจเจกชน ครอบครัว และสังคมทัว่ไป ด้วยเหตุน้ีนอกจากวิธีการและ
เทคนิคมากมายท่ีใชสื้บต่อกนัมานั้น ส่ือมวลชนกลบักลายเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการสอนคริสตศา
สนธรรมมากยิ่งข้ึน “พระศาสนจกัรจะตอ้งรู้สึกว่าตวัเองผิดเฉพาะพระพกัตร์พระเจา้ ถา้ไม่ใช้
อุปกรณ์อันมีอ านาจซ่ึงสติปัญญามนุษย์ย ังคงพัฒนาและท าให้สมบูรณ์ยิ่ง  ๆ ข้ึนทุกว ัน”                    
(การประกาศพระวรสารในโลกปัจจุบนั. 1975 ขอ้ 45) ในทุก ๆ การสอนคริสตศาสนธรรมผูส้อน
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จะตอ้งตระหนักถึงความส าคญัและวางแผนอย่างดีเพื่อการใช้ส่ืออุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่าน้ี และ
ผูส้อนจะตอ้งหาความรู้ ความสามารถ มีการฝึกการใชส่ื้อใหไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 7. แนวทางพฒันาครูค าสอนศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก 
 มีการแบ่งประเภทของครูค าสอนออกเป็นหลายลกัษณะด้วยกนั โดยพิจารณาจาก
สถานท่ี ลกัษณะงานท่ีตอ้งท าการสอน วยัและสภาพของผูเ้รียน จุดประสงค์ของการสอน ฯลฯ      
ซ่ึงเป็นไปตามสภาพแวดลอ้มและความตอ้งการของแต่ละสถานท่ี ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของผูรั้บผิดชอบ
ท่ีจะตอ้งพิจารณาและจดัการสอนค าสอนใหเ้หมาะสมกบัทอ้งถ่ินหรืองานของตน  
  7.1 ประเภทของครูค าสอนตามพระสมณสาสน์เตือนใจเร่ือง “การสอนค าสอน
ในยคุปัจจุบนั” (1979) แยกประเภทครูค าสอนไดด้งัน้ี 
   7.1.1 ครูค าสอนธรรมทูต 
   7.1.2 ครูค าสอนประจ าวดั (parochial catechists) 
   7.1.3 ครูค าสอนท่ีอุทิศตนเพื่อการศึกษาเร่ืองศาสนา 
   7.1.4 ครูค าสอนเด็กและเยาวชน 
   7.1.5 ครูค าสอนผูใ้หญ่ 
   7.1.6 ครูค าสอนเพื่อเตรียมสมาชิกเข้าสู่การเข้ารับพิธีศีลศักด์ิสิทธ์ิ
ประเภทต่าง ๆ  
  7.2 ประเภทครูค าสอนตาม คู่มือแนะแนวทัว่ไปส าหรับการสอนค าสอน. 1997 
ขอ้ 22 
  คู่มือแนะแนวทัว่ไปส าหรับการสอนค าสอน ไดร้ะบุประเภทของครูค าสอนท่ี
จ าเป็นส าหรับยุคปัจจุบนั โดยจดัประเภทครูค าสอนไปตามความตอ้งการอนัหลากหลายในการ
สอนค าสอนท่ีผนัแปรไปตามสภาพของแต่ละทอ้งท่ี ดงัน้ี 
   7.2.1 ครูค าสอนในดินแดนมิสซงั ไดแ้ก่บุคคลท่ีเขา้ไปท างานในดินแดน
ท่ีพระศาสนจกัรเพิ่งก่อร่างสร้างตวั 
   7.2.2 ครูค าสอน ในดินแดนท่ีพระศาสนจักรก่อตั้ ง ข้ึนมานานแล้ว          
แต่ขาดแคลนพระสงฆ ์
   7.2.3 ครูค าสอนในดินแดนท่ีพระศาสนจกัรก่อตั้งข้ึนมาแลว้ แต่ความเช่ือ
ศรัทธา ของประชาชนกลบัเฉ่ือยชาหรือเหินห่างไป จึงมีความตอ้งการฟ้ืนฟูเพื่อให้ความศรัทธา
กลบัฟ้ืนคืนมาใหม่ 
   7.2.4 ครูค าสอนส าหรับเด็กและเยาวชน 
   7.2.5 ครูค าสอนส าหรับเตรียมเด็กและผูใ้หญ่เข้ารับพิธีศีลศักด์ิสิทธ์ิ
ประเภทต่างๆ 
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   7.2.6 ครูค าสอนส าหรับบุคคลพิเศษ บุคคลพิการประเภทต่างๆ ผูอ้พยพ 
ผูถู้กทอดทิ้ง ผูสู้งอาย ุฯลฯ 
   7.2.7 ครูค าสอนท่ีท้องถ่ิน มีความต้องการเพื่อสนองตอบสถานการณ์
ทางดา้นวฒันธรรมและศาสนาของตน 
  7.3 ประเภทของบุคลากรในดา้นค าสอนตามคู่มือแนะแนวทัว่ไปส าหรับการ
สอนค าสอน (1997) ไดจ้ดัเป็น 3 ประเภท ตามลกัษณะของการท างาน ไดแ้ก่ 
   7.3.1 ครูค าสอนธรรมดา ไดแ้ก่ครูค าสอนปฏิบติัการทัว่ไป 
   7.3.2 ครูค าสอนประจ าศูนยค์  าสอน ได้แก่ครูค าสอนท่ีตอ้งรับผิดชอบ
เก่ียวกบังานค าสอนตามวดัละเขตต่างๆ 
   7.3.3 ครูค าสอนท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญด้านค าสอน ได้แก่ นักวิชาการ  ผูใ้ห้
การฝึกอบรมการสอนค าสอน ผูส้อนค าสอนในบา้นเณร ผูท้  างานวจิยัดา้นค าสอน 
  7.4 ประเภทของครูค าสอนตามคู่มือครูค าสอน:  Guide for Catechist (1998) 
  คู่มือครูค าสอนไดแ้บ่งประเภทครูค าสอนในดินแดนมิสซัง (พื้นท่ีท่ีพระศาสน
จกัรคาทอลิกเพิ่มเร่ิมก่อตั้งข้ึนหรือมีจ านวนจ านวนคาทอลิกไม่มาก) ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
   7.4.1 ครูค าสอนท่ีท างานเต็มเวลา (Full Time) หมายถึง ผูท่ี้อุทิศชีวิตใน
การบริการรับใชแ้ละเป็นท่ีรู้จกัอยา่งเป็นทางการวา่เป็นครูค าสอน  
   7.4.2 ครูค าสอนท่ีท างานบางเวลา (Part Time) หมายถึง ผูท่ี้มีขอ้จ ากดัใน
การบริการรับใช้มากกว่าครูค าสอนประเภทแรกในเร่ืองของเวลา แต่ยงัคงมีคุณค่า ให้ความ
ร่วมมือ 
  7.5 ประเภทของครูค าสอนส าหรับประเทศไทย ตาม “คู่มือแนะแนวการสอน
ค าสอนในประเทศไทย” (2005) ขอ้ท่ี 143 ไดแ้บ่งประเภทครูค าสอนออกเป็น 3 ประเภท เพื่อให้
การอบรม ช่วยเหลือ สนบัสนุนใหค้รูค าสอนปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัต่อไปน้ี  
   7.5.1 ครูค าสอนอาชีพ (Professional/ fulltime Catechists) คือผูไ้ดรั้บการ
อบรมและ ส าเร็จการศึกษาจากสถาบนัท่ีพระศาสนจกัรรับรองและได้รับการแต่งตั้ งจาก
พระสังฆราชหรือพระสงฆ ์เพื่อท างานดา้นค าสอนเตม็เวลา  
   7.5.2 ครูค าสอนบางเวลา (Part-time Catechists) คือ ครูหรือคริสตชน
ฆราวาสท่ีไดรั้บการอบรมดา้นค าสอน ไดรั้บการแต่งตั้งและไดรั้บมอบหมายให้ท าหน้าท่ีสอน   
ค  าสอนในโรงเรียน หรือวดั  
   7.5.3 ครูค าสอนอาสาสมคัร (Volunteer Catechists) คือ ครูหรือคริสตชน
ฆราวาสท่ีอาสาสมคัรช่วยงานค าสอนตามวดัหรือโรงเรียน หรือสมาชิกองค์กรคาทอลิกต่าง ๆ   
เป็นคร้ังคราว 
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 8. คุณลกัษณะครูค าสอน 
 ครูค าสอนเป็นศาสนบริกรท่ีส าคญัของพระศาสนจกัร ควรมีคุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  8.1 ในคู่มือครูค าสอน (สมณกระทรวงเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน, 
1994: ขอ้ 20) ระบุวา่ ครูค าสอนจะตอ้งเป็นผูมี้อุดมคติ ท่ีวา่ “การท าให้ชีวิตศกัด์ิสิทธ์ิในขณะท่ี
ด าเนินชีวิตเยี่ยงฆราวาสแพร่ธรรม” ตามหลกัการและท่ีมาของเอกลกัษณ์ครูค าสอน  คือ           
“พระบุคคลของพระคริสตเจา้เอง 
  8.2 ตอบรับการเรียกของพระเจา้ดว้ยความเสียสละ และใชค้วามสามารถต่าง ๆ 
มิใช่เพื่อสอนค าสอนผูอ่ื้นเท่านั้น แต่เพือ่พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองในดา้นความเช่ือ 
  8.3 ครูค าสอนตอ้งอุทิศตนเป็นพยานถึงข่าวดีของพระคริสตเจา้ โดยแบ่งปัน
ความเช่ือ ดว้ยความเช่ืออยา่งมัน่คง ดว้ยความรัก ความยินดี ความกระตือรือร้นและความหวงั  
“จุดหมายสูงสุด และหัวใจของการฝึกอบรมการสอนค าสอนอยูท่ี่ความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ และ
ความสามารถท่ีจะส่ือสารสารแห่งพระวรสาร” (คู่มือแนะน าทัว่ไปส าหรับการสอนค าสอน. 1997 
ขอ้ 235) ส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือครูค าสอนเช่ือในพระวรสาร และถ่ายทอดออกมาดว้ยชีวติ 
  8.4 อุทิศตนเพื่อพระศาสนจกัร และรับใชชุ้มชน เพียรพยายามกระท าตนให้
เป็นเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพของพระเจา้ และเป็นเคร่ืองหมายถึงการประทบัอยูข่องพระจิต 
  8.5 มีความรู้ ทกัษะ และความสามารถ แมค้รูค าสอนจะไดรั้บการเตรียมอยา่งดี
ใน ศาสนบริการดา้นค าสอน แต่ถา้ปราศจากการกระท าของพระจิตเจา้ ส่ิงเหล่าน้ีก็ไร้ความหมาย  
ฉะนั้นครูค าสอนจึงควรแสวงหาความรู้จากพระคมัภีร์ ศึกษาพระคมัภีร์เป็นประจ าเพื่อให้เกิด
ทกัษะ เป็นผูน้ าการแบ่งปันพระวาจา มีจิตภาวนา และเติบโตในความเช่ือ ตามวยัใน
สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม ดงันั้น จึงควรเลือกผูส้มคัรท่ีมีแรงจูงใจในเชิงบวก แสดงออกถึงความ
เช่ือและความศรัทธาในการเจริญชีวิตประจ าวนั มีน ้ าหน่ึงใจเดียวกบัผูอ้ภิบาลและผูร่้วมงาน มี             
จิตตารมณ์เยี่ยงธรรมทูตมีความกระตือรือร้นท่ีจะแพร่ธรรม รักเพื่อนพี่นอ้ง สนใจท่ีจะถ่ายทอด
หลกัการและชีวิตของพระเยซูคริสตเจา้ โดยการสอนและแบบอยา่งท่ีดีของชีวิต เอกภาพและ
ความกลมกลืนในบุคลิกภาพของเขา ควรมีศูนยก์ลางอยูท่ี่พระคริสตเจา้ “ความใกลชิ้ดอยา่งลึกซ้ึง
กบัพระคริสตเจา้ และพระบิดา ในพระจิต” (ยอห์น ปอลท่ี 2, 1979: ขอ้  5-6) และเป็นบุคคลท่ีมี
วุฒิภาวะแบบมนุษย ์มีความสมดุลดา้นร่างกายและจิตใจ รับผิดชอบ มีความซ่ือสัตย ์รู้จกัให้อภยั         
มีจิตตารมณ์แห่งการเสียสละ มีมนุษยสัมพนัธ์ ความสามารถในการเสวนากบัพี่นอ้งต่างความเช่ือ 
เขา้ใจและ รักวฒันธรรมของตน เหมาะสมท่ีจะมีบทบาทรับผิดชอบ ในชุมชน สามารถส่ือสาร
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และสามารถเป็นผูน้ าได ้
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 9. การอบรมครูค าสอน 
 จุดมุ่งหมายของการอบรมดา้นค าสอนจึงสร้างจากคุณลกัษณะแบบมนุษย ์เพื่อพฒันา
ครูค าสอนและเพิ่มพูนทกัษะท่ีจ าเป็นเพื่อให้งานแพร่พระวรสารเกิดผล (สมณกระทรวงเพื่อการ
ประกาศพระวรสารสู่ปวงชน, 1993: ขอ้ 17-18, 238) การอบรมจึงควรประกอบดว้ยมิติต่างๆ ดงัน้ี 
  9.1 ใหเ้ขาบรรลุวฒิุภาวะในฐานะมนุษย ์เป็นผูมี้ความเช่ือคริสตชน 
  9.2 ตอ้งให้เขามีความรู้เก่ียวกับ “ข่าวดี” ของพระคริสตเจา้ รู้จกับุคคล 
วฒันธรรม วถีิชีวติ ข่าวสารและบริบทสังคมของผูรั้บ “ข่าวดี” นั้น 
  9.3 รู้วธีิการและสามารถถ่ายทอด “ข่าวดี” อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 การอบรมต่อเน่ือง การเติบโตดา้นชีวิตฝ่ายจิตอย่างต่อเน่ืองเป็นธรรมชาติอนัทรง
พลงัของศีลลา้งบาปและศีลก าลงักระบวนการของการกลบัใจอยา่งต่อเน่ืองและเติบโตในความรัก      
เยี่ยงธรรมทูต การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมวิวฒันาการของสังคม  เรียกร้องให้มีการปรับปรุง
วิธีการสอนให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ ครูค าสอนจึงควรใชทุ้กวิธีในการรับการอบรมต่อเน่ือง ทั้งดา้น
มนุษยวิทยา ดา้นชีวิตฝ่ายจิตขอ้ความเช่ือ งานอภิบาล งานธรรมทูต การเสวนาและการประสาน
ข่าวดีเขา้กบัวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เพื่อปรับให้เขา้กบัการพฒันาดา้นเทววิทยาและสภาพแวดลอ้ม                
ท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ (เทียบ คู่มือครูค าสอน ขอ้ 29) การอบรมอยา่งต่อเน่ืองไม่ควรมอบหมาย    
ให้เป็นหน้าท่ีของศูนยอ์บรมคริสตศาสนธรรมเท่านั้น แต่พระศาสนจกัรทอ้งถ่ิน เช่น เขตวดั 
โรงเรียน ตอ้งให้ความสนใจรวมทั้งครูค าสอนเองตอ้งมีความกระตือรือร้นในการพฒันาตนดว้ย 
(สมณกระทรวงเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน, 1993: ขอ้ 29)  ครูค าสอนท่ีดีคือพระพร 
จากพระเจา้  “ขา้พเจา้เป็นผูป้ลูก อปอลโลเป็นผูร้ดน ้ า แต่พระเจา้ทรงเป็นผูบ้นัดาลให้เติบโตข้ึน” 
(1 โครินธ์ 3:6) ดงันั้น การสวดภาวนาวอนขอพระพรจากพระบิดาจะท าให้ครูค าสอนกา้วหนา้ใน
องคพ์ระคริสตเจา้ผูท้รงกลบัคืนพระชนมชีพ และไดรั้บการเสริมพลงัจากความรักของพระจิตเจา้ 
 10. บริบทงานค าสอนในประเทศไทย 
 งานค าสอนในประเทศไทยในปัจจุบนั ด าเนินงานภายใตส้ภาพระสังฆราชคาทอลิก  
แห่งประเทศไทย สังกดัของกรรมาธิการฝ่ายอภิบาลคริสตชน โดยมีกรรมการบริหารงาน ภายใต้
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ซ่ึงประกอบด้วยผูแ้ทนด้านค าสอนจาก 10            
สังฆมณฑล 
 



 
60 

 

 
แผนภูมิท่ี 2 การบริหารงานของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย 
 
 หน้าท่ีของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม คือ การพฒันางานด้าน         
ค  าสอนในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โดยมีวิสัยทศัน์ คือ “ศิษยพ์ระเยซูคริสต ์
ประจกัษ์พยานด้วยชีวิต เพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งความเช่ือ” และมีพนัธกิจ 5 ประการ ได้แก่              
1) เป็นศิษย์ของพระเยซูคริสต์ มีชีวิตท่ีสนิทสัมพนัธ์กับพระเยซูด้วยการภาวนา พระวาจา                   
ศีลศกัด์ิสิทธ์ิ และความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั 2) พฒันาการอบรมความเช่ืออย่างต่อเน่ืองใน
บุคคลทุกระดบัและทุกวยั 3) ร่วมมือกนัประกาศพระเยซูคริสตด์ว้ยประจกัษพ์ยานชีวิต โดยการ
รักและรับใช ้4) สร้างสถาบนัครอบครัว และวิถีชุมชนวดั ให้เขม้แข็งในความเช่ือในทุกมิติชีวิต                 
5) เสวนากบัพี่นอ้งต่างความเช่ือเพื่อเสริมสร้างความเป็นหน่ึงเดียวและสันติสุข 
 สถาบนัดา้นค าสอนท่ีถูกจดัตั้งข้ึนเพื่อให้งานค าสอนไดด้ าเนินไปตามวตัถุประสงค ์
ซ่ึงแบ่งออกเป็น สถาบนัในอดีต สถาบนัในระดบัชาติ และสถาบนัระดบัสังฆมณฑล 
  10.1 ในอดีต 
  โรงเรียนฝึกหัดครูนกับุญทาร์ซีซีโอ ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีต  าบลคลองบางตีนเป็ด อ.เมือง  
จ.ฉะเชิงเทรา (แปดร้ิว) ตั้งเม่ือ พ.ศ. 2455 จนถึง พ.ศ. 2483 แต่ไดปิ้ดบริการระหวา่ง พ.ศ. 2547-
2463 เพราะสงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึง พระสังฆราชเรอเน แปร์รอส ได้เป็นผูริ้เร่ิมตั้ งโรงเรียน
นกับุญทาร์ซีซีโอ เพื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูคาทอลิก (ชาย)ให้ สอนเรียนและสอนค าสอนใน
โรงเรียนคาทอลิกสมยันั้น มีหลกัสูตร 4 ปี รับนกัเรียนปีเวน้ปีจากวดัดอนกระเบ้ือง สองพี่น้อง 
บางนกแขวก บา้นปลายนา สามเสน หวัไผ ่ เกาะใหญ่ บา้นหนา้โคก ปากน ้ าโพ บางเชือกหนงั 
นครชยัศรี แปดร้ิว อยุธยา ฯลฯ คุณพ่อเล เยร์ แฟร์เลย ์เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนน้ีนาน จึงเป็นท่ี
เคารพรัก ท่านส้ินใจวนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2491 อายุ 74 ปี บรรดาลูกศิษย ์จึงถือวนัท่ี 7 มกราคม 
เป็นวนันดัพบกนั 

คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย 

อคัรสงัฆ
มณฑล
กรุงเทพ 

สงัฆมณฑล   
เชียงใหม่ 

อคัรสงัฆมณฑล    
ทา่แร่ หนองแสง 

สงัฆมณฑล
นครสวรรค์ 

สงัฆมฑล          
อบุลราชธาณี 

สงัฆมณฑล      
ราชบรีุ 

สงัฆมณฑล
อดุรธานี 

สงัมณฑล     
จนัทบรีุ 

สงัฆมณฑล
นครราชสีมา 

สงัฆมณฑล 

สรุาษฎร์ธานี 
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  การก่อตั้งโรงเรียนฝึกหดัครูน้ีเน่ืองมาจากประเทศสยามไดมี้การปฏิรูปการศึกษา
เป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2414 คร้ังท่ีพระเจา้อยูห่วัรัชการท่ี 5 ทรงพระเยาว ์และต่อมาพระองคไ์ดมี้
การเปิดโรงเรียนในพระราชวงัตามแบบโรงเรียนในยุโรป ในปี พ .ศ. 2421 พระองค์ทรงเปิด
โรงเรียนส าหรับประชาชนทัว่ไปคร้ังแรกท่ีวดัแห่งหน่ึงในกรุงเทพฯ และมีโรงเรียนอีกหลายแห่ง
เกิดข้ึนตามล าดบั ผูน้  าประเทศในสมยันั้นเขา้ใจดีว่าการศึกษาเป็นเร่ืองท่ีมีความจ าเป็นต่อชาติ 
ชาวสยาม  ได้จัดตั้ งโรงเรียนส าหรับเด็กชายข้ึนหลายแห่ง มีงบประมาณจ้างครูมาบริหาร                   
ส่วนโรงเรียนของศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิก สามารถแข่งขนัไดเ้ฉพาะโรงเรียนส าหรับ
เด็กหญิงเท่านั้น โรงเรียนของศาสนาคริสต์จึงตอ้งประสบปัญหาส าคญัสองประการคือ ขาดครู
และขาดงบประมาณ นอกจากนั้นรัฐบาลไดอ้อกกฎหมายเร่ืองการจดัตั้งโรงเรียนเอกชน กฎหมาย
ฉบับ น้ีก าหนดให้ค รู ท่ีสอนในโรง เ รียนต้องมีวุ ฒิค รู  โดยมี เจ้าหน้า ท่ีคอยตรวจตาม
สถาบนัการศึกษาต่างๆ และรัฐยงัเป็น  ผูก้  าหนดหลกัสูตรการเรียนการสอนดว้ย 
  เพื่อให้โรงเรียนของวดัมีครูท่ีมีคุณภาพและสามารถในการเผยแผ่ศาสนาใน
ฐานะครูค าสอน โรงเรียนทาร์ซีซีโอ จึงไดเ้กิดข้ึนเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการในขณะนั้น  
  นกัเรียนท่ีจบจากโรงเรียนแห่งน้ีสามารถเป็นครูใหญ่ในโรงเรียนของวดัต่างๆ 
ได ้ครูจะท าหนา้ท่ีสอนหนงัสือ สอนค าสอน เป็นประธานในการประชุมสวดภาวนาในวดั เทศน์
วนัอาทิตย ์และดูแลสัตบุรุษเม่ือคุณพอ่เจา้อาวาสไม่อยู ่
  ครูท่ีสอนในโรงเรียนของวดัมีเงินเดือนไม่มากนัก พ.ศ. 2478 ครูค าสอนได้
เงินเดือนๆ ละ 15 บาท และถูกหกั 8 บาท เพื่อน าไปจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนคืนให้โรงเรียนฝึกหดัครู          
ท่ีแปดร้ิว ต่อมาภายหลงัโรงเรียนแห่งน้ีไดเ้ลิกกิจการไป (โรแบตโ์กสเตม, 2549: 608-611) 
  10.2  ระดบัชาติในปัจจุบนั 
   10.2.1 ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ( National Catechetical Center)  
ประเทศไทย สถานท่ีพฒันาครูค าสอนระดบัชาติ ท่ีอยูภ่ายใตก้ารด าเนินงานของสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยมีพนัธกิจ เพื่อ พฒันาศาสนบริกรผูเ้ผยแผค่วามเช่ือ มุ่งมัน่ท่ีจะเป็น
ศิษยข์องพระเยซูคริสต์ มีชีวิตท่ีสนิทสัมพนัธ์กับพระเยซูเจา้ด้วยการภาวนา พระวาจาและ                 
ศีลศกัด์ิสิทธ์ิ ร่วมมือกนัประกาศพระเยซูคริสตด์ว้ยชีวติและการเสวนา เพื่อยนืยนัถึงศกัด์ิศรีมนุษย ์
สร้างเสริมสถาบนัครอบครัวและชุมชนทอ้งถ่ิน ใหเ้ขม้แขง็ในความเช่ือและในทุกมิติชีวติ  
   ศูนยอ์บรมคริสตศาสนธรรม มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) มุ่งผลิตครูค าสอนท่ีมี
คุณภาพ ให้มีความส านึกในการเป็นสานุศิษยข์องพระคริสตเจา้ 2) ให้นกัศึกษาด าเนินชีวิตตาม
ความเช่ือร่วมกนัเป็นหมู่คณะ รักและรับใช้เพื่อนพี่น้องดว้ยจิตตารมณ์ของพระคริสตเจา้ 3) ให้
การอบรมแก่นกัศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพในดา้นคริสตศาสนศาสตร์และให้ไดรั้บประสบการณ์
ในงานแพร่ธรรมเพื่อ  เป็นผูป้ระสานงานดา้นค าสอนและเป็นผูน้ ากลุ่มคริสตชน 
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   ศูนยอ์บรมคริสตศาสนธรรม เปิดสอนดา้น คริสตศาสตร์ หลกัสูตรในภาค
ฤดูร้อน ในระยะเวลา 3 ปี หรือ 3 ภาคการศึกษา ภาคละ 1 เดือน โดยนกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นให้
ครบ 60 หน่วยกิต ผูท่ี้จบหลกัสูตรตามท่ีก าหนดน้ี คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอบรม            
คริสตศาสนธรรมแห่งประเทศไทย จะถือวา่มีสิทธ์ิเทียบเท่าอนุปริญญา  
   ประวติัโดยยอ่ของศูนย ์ฯ แห่งน้ี เร่ิมด าเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2508 โดย ชมรมนกับวชหญิงศาสนคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิกแห่งประเทศไทย  แต่แรกใชช่ื้อวา่ 
“ ศูนย ์ศาสนศาสตร์” เปิดท าการสอนคร้ังแรกท่ี โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั กรุงเทพฯ บริหาร
โดยซิสเตอร์จากคณะอูร์สุลิน 2 ท่าน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 – พ.ศ. 2517 นบัเป็นเวลา 9 ปี มีนกัศึกษา
ท่ีเ ป็นนักบวช และฆราวาสท่ีส า เ ร็จหลักสูตรในช่วงแรกน้ีรวมทั้ งหมด 6 รุ่นด้วยกัน                      
ส่วนหลกัสูตรนั้น มี  2 หลกัสูตร คือ หลกัสูตรประจ า (1 ปี 2 ปี และ 3 ปี)  และ หลกัสูตรภาค          
ฤดูร้อน   
   ต่อมาในปี  พ.ศ. 2517-พ.ศ. 2519) ชมรมนกับวชหญิงแห่งประเทศไทย ได้
มอบศูนยอ์บรมคริสตศาสนธรรม ใหส้ภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยเป็นผูด้  าเนินงาน
ต่อไป   และไดย้า้ยท่ีท าการของศูนยฯ์ มาอยู ่ณ โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟคอนเวนต ์กรุงเทพฯ บริหาร
โดยซิสเตอร์จากคณะเซนตป์อลเดอชาร์ต โดยก าหนดหลกัสูตร 2 ปี 
   ในปี พ.ศ. 2519 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็น
ความส าคญัของศูนยฯ์มีมติใหส้ร้างศูนยฯ์ถาวรข้ึนท่ี เลขท่ี 82 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ซอยวดัเทียน
ดดั ต าบล ท่าขา้ม อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยให้ช่ือวา่ “ศูนยอ์บรมการแพร่ธรรมแห่ง
ประเทศไทย” ซ่ึงเป็นสถานท่ีในปัจจุบนั 
   ปี  พ.ศ. 2530 ศูนยอ์บรมการแพร่ธรรมแห่งประเทศไทย ไดรั้บการเปล่ียน
ช่ือเป็น“ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม” เพื่อความเหมาะสมตามท่ีได้รับอนุมัติจาก
ทบวงมหาวทิยาลยั ใหเ้ป็นสาขาหน่ึงของคณะศาสนศาสตร์ วทิยาลยัแสงธรรม 
   ปี พ.ศ. 2536  ศูนยอ์บรมคริสตศาสนธรรม ไดปิ้ดการอบรมหลกัสูตร 2 ปี 
แต่ไดจ้ดัให้มีการอบรมพิเศษแก่นกัศึกษาเป็นระยะเวลา 3 เดือนติดต่อกนั ซ่ึงเทียบเท่าการอบรม
ภาคฤดูร้อน 3 ปี มีนกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจากศูนยฯ์ในคร้ังน้ีจ  านวน 18 คน ตามหลกัสูตร 3 
เดือน นบัเป็นรุ่นพิเศษรุ่นท่ี 8 นอกจากน้ี ศูนยฯ์ ยงัเปิดบริหารดา้นสถานท่ีแก่กลุ่มคาทอลิกต่าง ๆ 
เพื่องานแพร่ธรรมของพระศาสนจกัรในประเทศไทย  
   ปี พ.ศ. 2548 ไม่มีการจดัการเรียนการสอนแก่นกัศึกษาภาคปกติเหมือน
เช่นท่ีผ่านมา เน่ืองจากทางวิทยาลยัแสงธรรมได้เปิดท าการสอน หลกัสูตรคริสตศาสนศึกษา 
ระดบัปริญญาตรี 4  ปี ศูนยอ์บรมคริสตศาสนธรรม จึงปรับเป็นสถานท่ีพกัและบา้นอบรมของ
นกัศึกษาคริสตศาสนศาสตร์ และใชส้ าหรับจดัการฝึกอบรมแก่กลุ่มคาทอลิกท่ีสนใจต่าง ๆ  
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   ส่วนการอบรมภาคฤดูร้อนยงัคงมีตามปกติ  และมีจ านวนผูส้นใจเขา้รับ
การอบรมเพิ่มจ านวนข้ึนเร่ือย ๆ ทั้งจากวดั โรงเรียน คณะนักบวช และฆราวาสท่ีสนใจจาก              
สังฆมณฑลต่าง ๆ รวมทั้งมาจากสังฆมณฑลประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงอย่างสังฆมณฑล
เวยีงจนัทน์  และสังฆมณฑลปากเซ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
   10.2.2 สาขาคริสตศาสนศึกษา วทิยาลยัแสงธรรม  
   เน่ืองจากการพฒันาคุณภาพครูของแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติฉบบั
ปัจจุบนั ครูจะตอ้งจบปริญญาตรี และมีใบประกอบวิชาชีพครู ฉะนั้น การพฒันาครูค าสอน            
เพื่อสอนในระบบโรงเรียน ครูค าสอน หรือครูคาทอลิกท่ีสอนวิชาคริสตศ์าสนา จึงตอ้งไดรั้บการ
อบรมโดยตรง  สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย มีแนวความคิดในการพฒันาบุคลากร
ครูฆราวาสและนักบวช เพื่อเปิดโอกาสให้ศึกษาในด้านศาสนา  และเทววิทยามากยิ่งข้ึน 
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมประเทศไทย  โดยมีพระสังฆราช พเยาว ์มณีทรัพย  ์
เป็นประธาน บาทหลวงวรีะ อาภรณ์รัตน์ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสน-
ธรรม และบาทหลวงวชัศิลป์ กฤษเจริญ รองเลขาธิการ และคณะกรรมการทั้ง 10 สังฆมณฑล 
ร่วมกบัวิทยาลยัแสงธรรม โดยคุณพ่อวิทยา คู่วิรัตน์ และอาจารยไ์พรัช สุภาษิต จึงร่วมมือกนั 
ด าเนินการเปิดหลกัสูตร  คริสตศาสนศึกษา โดยทบวงมหาวิทยาลยัอนุมติัให้ด าเนินการเปิด
หลกัสูตรน้ีไดต้ั้งแต่ปีการศึกษา 2543 โดยเป็นหลกัสูตร 4 ปี ผูท่ี้จบการศึกษาจะไดรั้บปริญญาตรี 
ศิลปศาสตรบณัฑิต คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา (Bachelor of Arts: Christian 
Studies) และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีมติใหรั้บรองมาตรฐานการศึกษาสาขาวิชา
น้ี เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2545 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
    1 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม  จริยธรรม เป็นแบบอย่างชีวิต             
คริสตชน และเป็นผูน้ าดา้นจิตวญิญาณและปัญญา  
    2 ผลิตบัณฑิตให้ใ ฝ่ รู้ใ ฝ่ เ รียน มีความรอบรู้  ค าสอนของ            
คริสตศาสนจกัรคาทอลิก มีความสามารถในการสอน และมีประสิทธิภาพในการพฒันารูปแบบ
การสอนคริสตศาสนธรรม  
    3 ผลิตบัณฑิตให้สามารถน าค าสอนของคริสตศาสนจักร-
คาทอลิกมาปฏิบติัและประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาชีวติและสังคมทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น  
    4 ผลิตบัณฑิตให้มีจิตส านึกท่ีจะท านุบ ารุง สืบทอด ศาสนา 
อนุรักษแ์ละส่งเสริมศิลปวฒันธรรม และสภาพแวดลอ้ม อยา่งเหมาะสมตามบริบทของสังคมไทย  
   วิทยาลยัแสงธรรม ตั้งอยู่เลขท่ี 20 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ต าบลท่าขา้ม 
อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73110 
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  10.3 ระดบัสังฆมณฑล 
   10.3.1 ศูนยค์ริสตศาสนธรรมอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
   อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประกอบ 11 จังหวัด ได้แก่  กรุง เทพฯ 
ฉะเชิงเทรา(บางส่วน) นครนายก(เฉพาะอ าเภอบา้นนา) นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สุพรรณบุรี 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร พระนครศรีอยธุยา และอ่างทอง   
   ศูนยค์ริสตศาสนธรรมอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพตั้งข้ึนด้วยความริเร่ิมของ
สภาสงฆ ์สังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อการอบรมคริสตชนข้ึนพื้นฐาน ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 9 
ท่าน  มีบาทหลวงสังวาลย ์ศุระศรางค ์เป็นประธาน คณะกรรมการค าสอนน้ี เร่ิมประชุมจดัตั้งเม่ือ
วนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2518 และเร่ิมท างานประจ าในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2519 
   ส านักงานของศูนย์คริสตศาสนธรรมสมัยแรก อยู่ท่ีบ้านพกัพระสงฆ ์
อาสนวิหารอสัสัมชัญ ชั้น 2 งานช่วง 10 ปี ท่ีคุณพ่อสังวาลย์ ศุระศรางค์ เป็นประธาน และมี           
ซิสเตอร์มาท างานเตม็เวลา มีการตั้งทีมอบรมเคล่ือนท่ีไปเยี่ยมเยียนครอบครัวคริสตชนท่ีห่างไกล
วดั เพื่อสร้างกลุ่มคริสตชน อบรมครูค าสอน และผลิตหนงัสือ แต่งานท่ีนบัวา่ส าคญัมากส าหรับ
ศูนยแ์ห่งน้ี คือ  การส่งบุคคลากรไปรับการศึกษายงัต่างประเทศจ านวนมาก เพื่อกลบัมาท างานใน
ดา้นค าสอนอยา่งมืออาชีพ 
   ปัจจุบนับาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม เป็นผูจ้ดัการแผนกค าสอนศูนย์ 
คริสตศาสนธรรม พยายามด าเนินแผนงานโครงการตามนโยบายท่ีได้รับอนุมติั เช่น ส่งเสริม          
ครูค าสอนให้มีจ  านวนมากข้ึน ให้ครูมีโอกาสรับการอบรมต่อเน่ือง ปรับปรุงเงินเดือนและ
สวสัดิการของครูค าสอน จดัพิมพห์นงัสือค าสอนและอุปกรณ์ ส่ือการสอนให้ทนัสมยั พยายาม
ส่งเสริมคริสตชนให้รักพระคมัภีร์มากข้ึน จดัอบรมผูอ่้านพระคมัภีร์ จดัฟ้ืนฟูจิตใจครูค าสอน 
คณะกรรมการค าสอน ประกอบดว้ยพระสงฆผ์ูรั้บผิดชอบงานค าสอนจากทั้ง 6 เขต ๆ ละ 1 องค ์
ตวัแทนนักบวช คณะ   พระหฤทยั ของพระเยซูเจา้แห่งกรุงเทพฯ คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 
คณะอูร์สุลิน คณะธิดาพระราชินีมาเรียผูนิ้รมล คณะเซนต์คาเบรียล และตวัแทนครูค าสอนจาก 6 
เขต ในอคัรสังฆมณฑล นกับวช และฆราวาส โรงเรียนละ 1-2 คน จดัสัมมนาปีละ 1 คร้ัง และ
ประชุม ติดตามผล ปีละ 1 คร้ัง (ระยะปีแรกๆ ประชุมกนับ่อยพอสมควร มีประชุมผูป้ระสานงาน
ค าสอนตั้งแต่ปี 1991- 2002 ในช่วงมีนาคมของทุกปี ระยะหลงัมีการประชุมติดตามงานวนัท่ี 1 
ตุลาคมเท่านั้ น) และกรรมาการบริหารของอัครสังฆมณฑล ได้ตั้ งแผนกค าสอนและการ               
แพร่ธรรมในฝ่ายการศึกษา ใหรั้บผดิชอบงานค าสอนในโรงเรียน อน่ึงงานท่ีเก่ียวกบัครูค าสอน ท่ี
เราพยายามประสานงานคือ ส่งเสริมให ้   ครูไปรับการอบรมท่ีศูนยอ์บรมคริสตศาสนธรรม (ซีซี) 
ท่ีวิทยาลยัแสงธรรม สาขาวิชาคริสตศาสนธรรม ระดบัปริญญาตรี ปี 1-4 ท่ีกสัเตล กนัดอนโฟ 
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กรุงโรม และมหาวิทยาลยัอูร์บาเนียนา ให้ฆราวาสมีโอกาสศึกษาต่อเน่ืองในระดบัปริญญาตรี
และปริญญาโท  
   ศูนยค์ริสตศาสนธรรม ได้จดัโครงสร้างการท างานให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
โดยแบ่งออกเป็นงานดา้นต่างๆดงัน้ี 1) วิชาการ ประกอบดว้ย หลกัสูตร-โครงการ วิชาศาสนา
คริสตใ์นโรงเรียน งานแปล-งาน พิมพห์นงัสือ ห้องสมุด 2) ค าสอนและพระคมัภีร์ ประกอบดว้ย 
ค าสอนผูใ้หญ่ และกระบวนการรับผูใ้หญ่เขา้เป็น คริสตชน ( RCIA) ค าสอนเด็ก ค าสอนเยาวชน 
ค าสอนสัญจร พระคัมภีร์-ค าสอนไปรษณีย์  3) โสตทัศนุปกรณ์ประกอบด้วย เทคโนโลยี
สารสนเทศ (เวปไซด์ค  าสอน http://ccbkk.catholic.or.th ) วีดีทศัน์ สไลด์-เทปคาสเซทส่ือ-
อุปกรณ์-นิทรรศการ  4) ธุรการและการเงิน ประกอบด้วย ทะเบียน บญัชี การเงิน การตลาด              
5)ประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน ประกอบด้วยค าสอนระดับชาติ ศาสนสัมพนัธ์ ค  าสอนด้าน
สังคม จิตตาภิบาล/โรงเรียน ยวุธรรมทูต PMS 
   ศูนยค์ริสตศาสนธรรมอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ตั้งอยู่เลขท่ี 57 ซอยโอ
เรียนเตล็ ถนนเจริญกรุง 40 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
   10.3.2 ศูนยค์  าสอนสังฆมณฑลเชียงใหม ่(ศูนยแ์ม่ริม)  
   สังฆมณฑลเชียงใหม่ ประกอบด้วย 8 จงัหวดั ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย 
น่าน พะเยา แพร่แม่ฮ่องสอน ล าปาง และล าพนู 
   ศูนยค์  าสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ มีจุดเร่ิมตน้อยู ่2 ช่วง ช่วงท่ี 1 ระหวา่งปี 
พ.ศ. 2498 -2522 ท่ีศูนยช์าวไทยภูเขา บา้นแม่ปอน อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีคุณพ่อ
มิชชนันารีคณะพระหฤทยัแห่งเบธาราม ท่ีไดไ้ปเผยแพร่ศาสนาแก่ชาวเขาเผา่ปกาเกอะญอ และ
ไดต้ั้งศูนยฝึ์กอบรมท่ีนัน่ โดยให้การศึกษาอบรม เตรียมคนหนุ่มท่ีมีน ้ าใจเป็นผูแ้พร่ธรรมตาม
หมู่บา้น ทั้งน้ีเพราะเขาใช้ภาษาเดียวกนั และรู้วฒันธรรมของกนัและกนัมากกว่าคนจากท่ีอ่ืน            
ผลท่ีเกิดข้ึน มีฆราวาสท างานแพร่ธรรมอยู่ในหมู่บา้นชาวเขา เผา่ปกาเกอะญอ ทั้งในจงัหวดั
เชียงใหม่ จงัหวดัแม่ฮ่องสอนและจงัหวดัตาก เป็นจ านวนประมาณ 72 คน ปัจจุบนักลุ่มคนเหล่าน้ี
ยงัท างานอยูใ่นชุมชนหมู่บา้น 
   ช่วงท่ี 2 เร่ิมเม่ือปี พ.ศ. 2523 จนถึงปัจจุบนั (พ.ศ. 2557) โดยสืบสาน
แนวคิดการฝึกอบรมจากคุณพ่อมิชชันนารีท่ีไดเ้ร่ิมไวแ้ลว้ คือการสร้างคนทอ้งถ่ินรับผิดชอบ
ชุมชนหมู่บา้นของตนเอง และการเสนอของผูน้ าชาวบา้น หัวหน้าคริสตชน และผูอ้าวุโสของ
ชุมชนหมู่บา้น ท่ีเห็นวา่กระแสการเปล่ียนแปลงของสังคม ตลอดจนการศึกษาจะพดัพาคนหนุ่ม
สาวออกจากหมู่บ้าน และจะไม่มีใครสานต่อแนวคิดและวิถีชีวิตของชุมชนหมู่บ้านต่อไป                   
จึงน ามาซ่ึงการปรับการศึกษาอบรมให้สอดรับกับสถานการณ์แต่ละยุคสมยั จึงได้ยา้ยศูนย์
ฝึกอบรมมาท่ี วดันกับุญยอแซฟกรรมกร อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ (หรือโรงเรียนพระวิสุทธิ-
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วงศ์ เดิมทีเป็นโรงเรียนของสังฆมณฑลท่ีคุณพ่อมิชชันนารีได้สร้างไวแ้ละปิดกิจการไป)           
เป็นสถานท่ีฝึกอบรม โดยมี คุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร เป็นเจา้วดัขณะนั้น และเป็นผูริ้เร่ิมร่วมกบั 
คุณพ่อยวง โบนทั แห่งคณะพระหฤทยั เบธาราม โดยมี รองศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา แกว้เทพ 
เป็นผูร่้วมจดัการศึกษาอบรม เรียกกลุ่มท่ีมาศึกษาน้ีวา่ ผูสื้บทอดเจตนารมณ์ชาวบา้น (ผสจ.)  เรียก
สถานท่ีน้ีว่าศูนยฝึ์กอบรมผูน้ าเยาวชนชาวบา้น โดยมี พระสังฆราชรัตน์ บ ารุงตระกูล (พ.ศ.  
2523-2529) เป็นผูรั้บผิดชอบ ต่อมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530-2552 พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย ์               
ศุระศรางค์ เป็นผูรั้บผิดชอบ  และตั้ งเป็นศูนย์ฝึกอบรมค าสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่                     
มีคณะกรรมการ และศูนยป์ระสานงานแพร่ธรรมสังฆมณฑลเชียงใหม่ผูร่้วมจดัการศึกษาอบรม  
   ปัจจุบนั พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นผูรั้บผิดชอบ          
สืบต่อพระสังฆราชยอแซฟ สังวาล ศุระศรางค์ โดยมีบาทหลวงเอกสิทธ์ิ  ทัฬหะกุลธร                 
เป็นผูอ้  านวยการศูนยค์  าสอนเชียงใหม่ 
   ศูนยค์  าสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ (ศูนยแ์ม่ริม) จึงเป็นศูนยผ์ลิตครูค าสอน
ท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของภาคเหนือ ตั้งอยู ่เลขท่ี 124 หมู่ 3 ต าบลริมใต ้อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเเชียงใหม่ 
50180   
   10.3.3  ศูนยค์  าสอนสังฆมณฑลจนัทบุรี  
   สังฆมณฑลจนัทบุรีประดว้ย 8 จงัหวดั ไดแ้ก่ ตราด จนัทบุรี ชลบุรี ระยอง 
ปราจีนบุรี สระแกว้ ฉะเชิงเทรา (บางส่วน) นครนายก (บางส่วน) 
   ศูนยค์  าสอนสังฆมณฑจนัทบุรีไดรั้บการก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2514 ซ่ึงเป็น
ช่วงท่ีสังฆราชเทียนชัย สมานจิต ได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช แห่งสังฆมณฑลจนัทบุรี                
โดยระยะเร่ิมแรกสังฆณฑลได้แต่งตั้ งให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบเร่ืองการสอนค าสอนใน           
สังฆมณฑลดว้ยการจดัหาหนงัสือค าสอนให้ตามวดัและโรงเรียนต่าง ๆ ในเวลาเดียวกนัก็จดัให้มี
การอบรมครูค าสอนระดบัสังฆมณฑล โดยคร้ังแรกจดัข้ึนในช่วงปี พ.ศ. 2514-2515 ท่ีส านกั
พระสังฆราชศรีราชา ซ่ึงเป็นหลกัสูตรปลายสัปดาห์ นกัศึกษารุ่นแรกมีประมาณ 40 คน ระหวา่ง
วนัท่ี 25-30 สิงหาคม พ.ศ. 2516 คณะกรรมการ ไดจ้ดัให้มีการสัมมนาครูค าสอนหลกัสูตรระยะ
สั้น ท่ีอาสนวหิารพระนางมารียผ์ูป้ฏิสนธินิรมล จนัทบุรี โดยมีคุณพอ่เศียร โชติพงศ ์เป็นประธาน
คณะกรรมการค าสอนในเวลานั้น  
   วตัถุประสงค์ของศูนย์ค  าสอน 1) เพื่อรับผิดชอบวางนโยบายเร่ืองการ        
แพร่ธรรมและการสอนค าสอนในสังฆมณฑล 2) เพื่อบริการจดัหาหนงัสือและอุปกรณ์การสอน
ค าสอนแก่วดัและโรงเรียน 3) เพื่อจดัหลกัสูตรระยะสั้นและระยะยาว เป็นการเสริมสร้างลกัษณะ
ผูน้ าแบบคริสตชน  4) เพื่อเพิ่มความรู้ดา้นศาสนาแก่ครูค าสอนในสังฆมณฑล 5) เพื่อน าเสนอ
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แนวคิดด้านศาสนาท่ีถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัแก่คริสตชนด้วยการจดั
อบรมเป็นคร้ังคราว 
   ปัจจุบนั (พ.ศ. 2556) ศูนย์ค  าสอนสังฆมณฑลจนัทบุรี มีบาทหลวงพ่อ
อเนก นามวงษ์ เป็นผูอ้  านวยการ ตั้งอยู่เลขท่ี 21/3 หมู่ 1 ต าบลสุรศกัด์ิ อ าเภอศรีราชา จงัหวดั
ชลบุรี 20110 
   10.3.4 ศูนยค์ริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี 
   สังฆมณฑลราชบุรีประกอบด้วย 4 จงัหวดั ได้แก่ ราชบุรี กาญจนบุรี 
เพชรบุรี และสมุทรสงคราม 
   ประวติัการก่อตั้งศูนยค์ริสตศาสนธรรม(ศูนยค์  าสอน) ราชบุรี ไดก่้อตั้งโดย
พระสังฆราชยอแซฟเอก ทบัปิง เม่ือปี พ.ศ.2519โดยให้ช่ือว่า "ศูนยค์  าสอนสังฆมณฑลราชบุรี"   
และได้แต่งตั้งผูอ้  านวยการศูนยค์นแรกคือ คุณพ่อสมบูรณ์ แสงประสิทธ์ิและมีซิสเตอร์บุญญา       
อุ่นจตุรพร เป็นเลขานุการมีส านกังานอยู่ท่ีชั้น 2 บา้นพกัพระสงฆ์ เลขท่ี 80 ถนนคฑาธร ต าบล
หนา้เมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี 70000 
   บาทหลวง สมบูรณ์ แสงประสิทธ์ิ เป็นผูมี้ความสนใจงานด้านค าสอน
สมัยใหม่และได้ศึกษาค้นควา้อย่างต่อเน่ือง คุณพ่อได้ศึกษาเป็นพิเศษจากสถาบัน E.A.P.I. 
ประเทศฟิลิปปินส์หลงัจากนั้น คุณพ่อไดริ้เร่ิมแบบเรียนค าสอน CCP (Christian Community 
Programe ) ซ่ึงถือวา่แบบเรียนค าสอน CCP น้ีเป็นผลงานช้ินส าคญัท่ีอยูค่วบคู่กบัศูนยค์ริสตศาสน
ธรรมมาตลอดจนถึงทุกวนัน้ี ในช่วงท่ีคุณพ่อสมบูรณ์เป็นผูอ้  านวยการฯ ไดส่้งฆราวาสไปศึกษา
ในสถาบันค าสอนทั้ งในประเทศและต่างประเทศ คือศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม (NCC) 
มหาวิทยาลยัท่ีเก่ียวกบัดา้นค าสอนท่ี "Master ecclesiae" Castel Gandolfo ประเทศอิตาลี จ านวน 
6 ท่าน  
   ปี พ.ศ. 2535 บาทหลวง วชัศิลป์ กฤษเจริญ มารับหนา้ท่ีเป็น ผูอ้  านวยการ
ศูนย ์ คริสตศาสนธรรม ในช่วงสมยัน้ีไดมี้ความพยายามให้งานค าสอนครอบคลุมกลุ่มคริสตชน
ในทุกระดบัและรวมไปถึงพี่น้องต่างความเช่ือ ผูส้นใจ ดว้ยแนวคิด ท่ีจะท าให้งานค าสอนเป็น
เร่ืองง่าย  มีการสรุปเน้ือหาจากหนงัสือต่าง ๆ ประมวลความคิด และถ่ายทอดผา่นการอบรมในแต่
ละคร้ัง รวมถึงจดัท าเป็นเอกสาร บทเรียน หนงัสือ เพื่อให้ครูค าสอนสามารถน าไปใชไ้ดง่้ายข้ึน
พร้อมไป  กบัการประยุกต์ค  าสอนให้ทนัสมยักบัยุคปัจจุบนั ดว้ยเคร่ืองมือ ส่ือต่าง ๆ เช่น การ
จดัท า นิตยสาร เวบ็ไซต ์ดีวดีี รายการวทิย ุและโทรทศัน์ 
   ปัจจุบนั ศูนยค์ริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี มี บาทหลวงปราโมทย ์
นิลเพช็ร   เป็นผูอ้  านวยการ โดยตั้งอยูเ่ลขท่ี 31/2-4 ถนนสมบูรณ์กุล อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี 
70000 
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   10.3.5 ศูนยค์ริสตศาสนธรรมนครราชสีมา 
   สังฆมณฑลนครราชสีมาประกอบด้วย 3 จงัหวดั ได้แก่ นครราชสีมา 
ชัยภูมิ และบุรุรัมย ์ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา หรือศูนย์ค  าสอนโคราช  
ก่อตั้งอย่างเป็นทางการในปี  พ.ศ. 2533 โดยมีบาทหลวง อาทร  พฒันภิรมย ์ เป็นผูอ้  านวยการ
ศูนยค์นแรก   โดยใช้ช่ือว่า ศูนย์คาทอลิกเมร่ี  ตั้ งอยู่ในบริเวณอาสนวิหารแม่พระประจกัษ์ท่ี
เมืองลูร์ด อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ในปี พ.ศ. 2542 บาทหลวง เฉลียว   วาปีกงั  ไดย้า้ย
ส านกังานมาท่ีส านกัมิสซงัคาทอลิกนครราชสีมา  ตั้งอยูท่ี่  387  ถนนสุรนารี  อ าเภอเมือง  จงัหวดั
นครราชสีมา   
   ปัจจุบนั บาทหลวง เปรมปรี   วาปีโส  ด ารงต าแหน่งเป็นผูอ้  านวยการ
ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา เป้าหมายของศูนย์คริสตศาสนธรรม คือ  
“ร่วมมือ  สนบัสนุน  และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของการประกาศข่าวดี  การสอนค าสอน และการ
อบรมบุคลากรในการสอนค าสอนของวดัและหน่วยงานต่างๆในสังฆมณฑล”  ศูนยค์ริสตศาสน
ธรรมมีจุดประสงค์  4 ประการ ดังน้ี 1) ส่งเสริมและจดัเตรียมบุคลากรด้านการสอนค าสอน
ในสังฆมณฑล 2) สนบัสนุนการสอนค าสอนในทุกระดบัวยั  โดยค านึงถึงเน้ือหา และวิธีการท่ี
เหมาะสมกบัวยั 3) ส่งเสริมและสนบัสนุนการ “เตรียมผูใ้หญ่เป็นคริสตชน” ให้เติบโตและบรรลุ
นิติภาวะทางความเช่ือ 4) สนับสนุนและช่วยเหลือการสอนค าสอนในโรงเรียนคาทอลิกของ        
สังฆมณฑล โดยเฉพาะการอบรมและเตรียมครูคาทอลิกเพื่อการสอนค าสอน 5) ผลิตและ
ให้บริการส่ือ  อุปกรณ์ หนงัสือในการสอนค าสอน 6) ส่งเสริม และสนบัสนุนการใชพ้ระคมัภีร์  
คริสตศาสนจกัรสัมพนัธ์ ศาสนจกัรสัมพนัธ์ งานแพร่ธรรม งานอภิบาลเด็กและเยาวชน และ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆของสังฆมณฑลในการบริการด้านค าสอน 7) ประสานงานกับ            
ศูนยค์  าสอนทั้งในระดบัสังฆมณฑลและระดบัชาติ 
   10.3.6 ศูนยค์ริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลอุบลราชธานี 
   สังฆมณฑลอุบลประกอบดว้ย 7 จงัหวดั ไดแ้ก่ อุบลราชธานี มหาสารคาม 
ยโสธร ร้อยเอด็ ศรีสะเกษ สุรินทร์ และอ านาจเจริญ 
   ศูนย์คริสตศาสนธรรมอุบลราชธานี มีประวัติยาวนาน ตั้ งแต่ก่อน
สงครามโลกคร้ังท่ี 2  ศูนยฯ์ เองไดย้า้ยไปอยูใ่นหลายท่ีดว้ยกนั จนในท่ีสุด ในปี  พ.ศ. 2525  ได้
ยา้ยมาอยูใ่นท่ีเป็นศูนย ์ คริสตศาสนธรรมในปัจจุบนั คือ ในบริเวณวดัแม่พระฟาติมา เลขท่ี 120/2 
หมู่ 15 บา้นนาค า ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี  
   วตัถุประสงค์ดงัน้ี 1) เพื่อผลิตครูอาสาสมคัรสอนค าสอนให้กบัเด็กและ
ผูใ้หญ่ 2) เพื่ออาสาสมคัรแพร่ธรรมได้ดูแลวดัหรือกลุ่มคริสตชนท่ีไม่มีพระสงฆ์อยู่ประจ าวดั  
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และเป็นผูน้ าด้านพิธีกรรมในวนัอาทิตย์ 3) เพื่อให้การอบรมและเรียนรู้ด้านศาสนามากข้ึน                    
4)  เพื่อผลิตผูน้ าในกลุ่มคริสตชน  
   งานท่ีด า เนินการในปัจจุบัน ฝ่ายงานอภิบาล โครงการจัดประชุม                  
สภาอภิบาลสังฆมณฑลฯ โครงการประชุมหน่วยงานต่าง ๆ ในสังฆมณฑลฯ โครงการอบรมผูน้ า
หมู่บา้น โครงการฟ้ืนฟูชีวิตคริสตชนตามหมู่บา้น (สร้างกลุ่มคริสตชนขั้นพื้นฐาน) โครงการ
ส่งเสริมจิตตารมณ์ธรรมฑูตในการอภิบาลเด็กและเยาวชน งานอภิบาลสัตบุรุษวดัฟาติมา นาค า  
ฝ่ายพิธีกรรม โครงการอบรมกลุ่มพิธีกรรมระดบัวดั โครงการอบรมเด็กช่วยมิสซา โครงการ
อบรมผูอ่้านพระคมัภีร์ โครงการอบรมดนตรีศกัด์ิสิทธ์ิ โครงการสัมมนาศาสนสัมพนัธ์     
   ฝ่ายงานค าสอน  โครงการอบรมอาสาสมคัรแพร่ธรรม   รุ่นท่ี  13 โครงการ
อบรมครูท่ีสอนค าสอนในโรงเรียน  รุ่นท่ี 3 คร้ังท่ี  2 โครงการอบรมเด็กค าสอนภาคฤดูร้อน 
โครงการพบปะครูค าสอนประจ าปี โครงการฟ้ืนฟูจิตใจอาสาสมคัรแพร่ธรรมประจ าปี โครงการ
อบรมการสอนค าสอนผูใ้หญ่ โครงการออกเยี่ยมและติดตามการเรียนการสอนค าสอนในแต่ละ
วดั/โรงเรียน  โครงการสัปดาห์พระคมัภีร์ โครงการบริการศาสนภณัฑ์  ส่ือ  และอุปกรณ์ในงาน
อภิบาล 
   10.3.7 ศูนยค์ริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลอุดรธานี 
   สังฆมณฑลอุดรธานีประกอบดว้ย 6 จงัหวดั ไดแ้ก่ อุดรธานี ขอนแก่น เลย 
หนองคาย หนองบวัล าภู และบึงกาฬ 
   ศูนย์คริสตศาสนธรรมอุดรธานี เดิมเรียกช่ือว่า ศูนย์ประกาศข่าวดี 
ครอบคลุมพื้นท่ี 4 จงัหวดั จงัหวดัอุดรธานี จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัขอนแก่น และจงัหวดัเลย 
ก่อตั้งโดยพระสังฆราชดูฮาร์ด เม่ือปี พ.ศ. 2520 ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือจากคณะซิสเตอร์เซนตป์อล
เดอร์ชาร์ต ซ่ึงเร่ิมแรกท างานกับผูอ้พยพชาวลาวท่ีเข้ามาอยู่ในประเทศไทย เน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงการปกครองของประเทศลาวเอง แต่เม่ือไดเ้ห็นถึงความจ าเป็นของการสอนค าสอน
จึงได้เชิญซิสเตอร์มาเพิ่มเติม เพื่อท างานด้านค าสอน โดยการจดัตั้ งเป็นทีมแล้วออกไปตาม
หมู่บา้นต่างๆในเขตสังฆมณฑล  เม่ือเห็นวา่งานบงัเกิดผลดีจึงไดจ้ดัตั้งศูนยค์  าสอนเพื่อฝึกอบรม
ผูน้ าในดา้นการสอนค าสอนเพื่อใหก้ลบัไปสอนค าสอนในหมู่บา้นของตน 
   ศูนยค์ริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลอุดรธานีตั้งอยู่ เลขท่ี 135 หมู่ 5 ต าบล 
หนองบวั อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี มีบาทหลวงเฟอร์มิน รีอโน เป็นผูอ้  านวยการ 
   10.3.8 ศูนยค์ริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลนครสวรรค ์
   สังฆมณฑลนครสวรรค์ประกอบด้วย 13 จงัหวดั ได้แก่ นครสวรรค ์
สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย พิ จิตร อุตรดิตถ ์
ก าแพงเพชร และตาก  



 
70 

 

   สังฆมณฑลนครสวรรค์ไม่มีส านักงาน หรือ ศูนย์คริสตศาสนธรรม 
บทบาทการสอน ค าสอนจึงตกเป็นบาทหลวงผูรั้บผิดชอบในจุดต่างๆและครูค าสอน ซ่ึงเป็นผูท่ี้มี
บทบาทมากโดยเฉพาะครูค าสอนชาวเขา ในปี พ .ศ. 2529 ทางสังฆมณฑลมีการจัดตั้ ง
คณะกรรมการเพื่อท างานด้านค าสอน โดยแบ่งการท างานออกเป็น 2 ชุด ชุดแรกท างานกับ             
ครูค าสอนตามดอย ส่วนท่ีสองครูค าสอนในโรงเรียน 
   10.3.9 ศูนยค์ริสตศาสนธรรมอคัรสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง 
   อคัรสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงประกอบดว้ย 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ สกลนคร 
นครพนม มุกดาหาร และกาฬสินธ์ุ 
   ศูนยค์  าสอนอคัรสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ตั้งอยู่ เลขท่ี 41 หมู่ 8 ถนน
นิตโย บา้นท่าแร่ ต าบลท่าแร่ อ าเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร 47230 การท างานของศูนยแ์ห่งน้ี
ด าเนินการโดยคณะซิสเตอร์รักกางเขนแห่งท่าแร่ ท่ีออกหน่วยเคล่ือนท่ีไปตามหมู่บา้นต่างๆ ใน
เขตอคัรสังฆมณฑล เน่ืองมาจากสัตบุรุษตามดัต่าง ๆ อาศยัอยู่รวมกนั ดงันั้น การสอนค าสอน 
เฉพาะอยา่งยิ่งการสอน   ค  าสอนเด็กนกัเรียนจะไม่มีการสอนในโรงเรียน แต่จะสอนท่ีวดันั้นเลย 
ทุกวดัจะมีโรงค าสอนซ่ึงสร้างข้ึนเพื่อสอนค าสอนโดยตรง ทุกเชา้ก่อนจะไปโรงเรียน 
   10.3.10  ศูนยค์ริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 
   สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ประกอบดว้ย 15 จงัหวดั ไดแ้ก่ ประจวบคีรีขนัธ์ 
นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล ปัตตานี นราธิวาส ยะลา ระนอง ภูเก็ต พงังา กระบ่ี ตรัง และพทัลุง  
   สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีมีจ านวนคาทอลิกมีเพียง 7298 คน ดังนั้นการ
ท างานของสังฆมณฑลจึงเป็นแบบบูรณาการ ท่ีช่วยกันท าตามโครงการต่าง ๆ ในแต่ละปีมี
ผูรั้บผดิชอบงานดา้นค าสอน แต่ไม่ไดแ้ยกออกโดยเฉพาะ สถานท่ีเพื่อการติดต่อ คือ ศูนยอ์ภิบาล
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 15 หมู่ 6 ถนนชนเกษม 41 ต  าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมือง จงัหวดั                  
สุราษฎร์ธานี 84000 
 จ านวนครูค าสอนในประเทศไทย มีจ านวน 2,431 คน แยกเป็นแต่ละสังฆมณฑล
ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 1 สถิติครูค าสอนในประเทศไทย  
 

สังฆมณฑล 

ครูค าสอน                
เตม็เวลา 

ครูค าสอน             
บางเวลา               

(วดั/โรงเรียน) 

ครูค าสอน
อาสาสมคัร 

รวม 

(คน) 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
กรุงเทพฯ 4 15 122 489 3 13 646 
จนัทบุรี   23 80  9 112 
เชียงใหม่ 38 13 137 55 481 2 726 
ท่าแร่หนองแสง 25 120 15 10   170 
นครราชสีมา 1 8 7 29 22 101 168 
ราชบุรี 11 22 20 79 12 39 183 
สุราษฎร์ธานี 4 64 16 22 2 4 112 
อุดรธานี 2 1 23 15 5 11 57 
อุบลราชธานี 1 4 30 137   172 
นครสวรรค ์ 30  10 15 10 20 85 

รวม 116 247 403 931 535 199 2,431 
 
 
ตอนที ่6  กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดอกิญาเช่ียน 
 1. ความเป็นมาของแนวคิด 
 การเรียนการสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียน (Ignatian pedagogy) เกิดข้ึนจากนกับวช
คาทอลิกท่ีช่ือเรียกในทางศาสนาว่า นกับุญอิกญาซิโอ แห่งโลโยลา มีชีวิตอยู่ในระหวา่ง ปี ค.ศ. 
1491-1556  อิกญาซีโอ เกิดในตระกูลขุนนางผูม้ ัง่คัง่และมีช่ือเสียงของสเปน เป็นอศัวินท่ีมุทะลุ 
ดุดนัและชอบผจญภยั ท่านไดรั้บบาดเจ็บจากการสู้รบในการลอ้มเมืองปัมโปลนา ในระหวา่งท่ี 
ก าลงัพกัรักษาตวัอยูน่ั้น เน่ืองจากวา่หาอ่านหนงัสือเก่ียวกบัเร่ืองอศัวนิซ่ึงท่านชอบนกัชอบหนา ๆ
ไม่ได ้ท่านจึงไดค้น้พบพระเยซูเจา้ในการอ่านหนงัสือพระวรสารและในประวติันกับุญ ดงัน้ีท่าน  
จึงตอ้งการท่ีจะอุทิศตนเองแด่พระคริสตเจา้ในพระศาสนจกัร 
 ท่านเดินทางไปอาศยัอยู่ในอารามฤาษีท่ีมองแซร์รัท ใช้เวลาในการร าพึงภาวนา               
ท  ากิจใชโ้ทษบาปและไดเ้ร่ิมความศรัทธาภกัดีแบบใหม่ เป็นตน้โดยการอ่านหนงัสือ “จ าลองแบบ
พระคริสต”์ ในถ ้าแห่งหน่ึงท่ีเมืองมานเรซา ณ ท่ีน่ีเองท่ีท่านไดมี้ประสบการณ์แห่งชีวิตของการ
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เพง่ฌาน ท่านจึงไดเ้ร่ิมวางรากฐานใหก้บัหนงัสือท่ีมีช่ือเสียงของท่านคือ “การฝึกฝนชีวิตภายใน” 
หรือ “การเขา้เงียบ”  
 ท่านไดไ้ปศึกษาวิชาปรัชญาและเทววิทยาท่ีกรุงปารีส และท่ีกรุงปารีสน่ีเองท่ีท่าน       
ไดต้ั้งคณะนกับวช “เยซูอิต” ข้ึนเม่ือปี 1534 และช่ือของคณะได้รับการรับรองหลงัการบวช          
เป็นพระสงฆข์องท่านและเพื่อนๆ อีก 7 คน ซ่ึงคนหน่ึงในน้ีคือ นกับุญฟรังซิสเซเวยีร์  
 ปี 1537 ท่านไดรั้บการบวชเป็นพระสงฆท่ี์เมืองเวนิสในประเทศอิตาลี ต่อมาท่านได้
ตั้งหลกัแหล่งท่ีกรุงโรม ไดม้อบคณะของท่านซ่ึงเปรียบเสมือนหน่วยรบ ตามพระประสงคข์อง      
พระสันตะปาปาซ่ึงแลว้แต่วา่พระองคจ์ะทรงใชใ้ห้ท าอะไร แต่เป็นตน้ส าหรับป้องกนัความเช่ือ    
การปฏิรูปการปรับปรุงพระศาสนจกัรและหน่วยงานแพร่ธรรม  
 งานแพร่ธรรมของนกับุญ อิกญาซีโอ และผูร่้วมงานของท่านนั้นมีมากมายและขยาย
ขอบเขตกวา้งขวางมาก ท่านได้ให้นักบวชของท่านท าการศึกษาทั้งทางด้านเทววิทยาและ           
ดา้นมนุษยศาสตร์เป็นอยา่งดี และให้รอบรู้จริงๆ เพื่อจะไดส้ามารถเป็นตวัแทนของพระศาสน-
จกัรในวงการทางวิชาความรู้และในวงการความคิดของสมยัใหม่ในทุกๆ แขนง ดงันั้นคณะของ
ท่านจึงไดมี้อาจารยแ์ละผูใ้หก้ารอบรมสั่งสอนท่ีช านิช านาญอยูม่าก  
 นกับุญ อิกญาซีโอ เป็นผูท่ี้ประกอบดว้ยจิตตารมณ์อนัลึกซ้ึงของการเสียสละอุทิศตน 
เองจริงๆ ในการรับใช ้“เพื่อพระเกียรติมงคลอนัยิ่งใหญ่ของพระเจา้” (Ad Majorem Dei Gloriam) 
ในพระศาสนจกัร หนงัสือ “บนัทึกประจ าวนัชีวิตภายใน” ของท่านนั้นไดเ้ปิดเผยให้เห็นวา่ท่าน
ไดเ้ป็นผูท่ี้มี มนุษยธรรมอนัสูงส่ง และประสบการณ์ทางเพ่งฌานเร่ืองพระตรีเอกภาพ นอกนั้น
ท่านยงัเป็นผูท่ี้มีความรักเมตตาและความศรัทธาอยา่งแรงกลา้ 
 การเรียนการสอนของท่านเกิดข้ึนจากการพฒันาการฝึกปฏิบติัชีวิตจิต  (Spiritual 
Exercises of St. Ignatius) ท่ีท่านไดป้ฏิบติักบัผูม้าขอให้ท่านช่วยแนะน า ซ่ึงต่อมาบรรดาสมาชิก 
ของคณะเยซูอิตได้พฒันาวิธีการน้ีมาใช้ในวงการศึกษาท่ีสมาชิกไดจ้ดัตั้งข้ึนในสถานท่ีต่าง ๆ        
ทัว่โลก เอกสารส าคญัท่ีมีช่ือวา่ The Ratio Studiorum (แผนการศึกษา) ในปี 1599 ไดถู้กน ามาใช้
เป็นบรรทดัฐานของการจดัตั้งและด าเนินงานดา้นการศึกษาตามแบบฉบบัของนกับุญอิกญาซิโอ 
หรือเรียกกนัวา่โรงเรียนเยซูอิต  
 “ วิธีการสอนในแบบของอิกญาซิโอเกิดจากการรวบรวมคดัสรรผลงานจากแหล่ง      
ต่างๆ เพื่อใหไ้ดว้ธีิการสอนท่ีดีท่ีสุดมาใชใ้นการเรียนการสอน โดยอิกญาซิโอไดด้ดัแปลงวิธีการ
แบบปารีส( Modus Parisiensis) ซ่ึงเป็นระเบียบวิธีการสอนท่ีใช้ในมหาวิทยาลยัแห่งกรุงปารีส      
ในยุคสมยัของท่าน วิธีการแบบปารีสน้ีได้รวมเข้ากับหลักการเก่ียวกบัวิธีการหลายประการ              
ท่ีท่านไดพ้ฒันาข้ึนมาก่อนหนา้น้ีเพื่อใชใ้นการฝึกปฏิบติัชีวิตจิต” (กระบวนการเรียนการสอนท่ี 
เนน้การไตร่ตรอง. 2556 ขอ้ 7) 
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 ในศตวรรษท่ี 16 บรรดาเยซูอิตยงัไม่ไดอ้ยูใ่นยคุสมยัของการน าเสนอวิธีการท่ีพิสูจน์
ความส าเร็จดว้ยหลกัการทางวิทยาศาสตร์หรืองานวิจยั ดังเช่น จิตวิทยาพฒันาการ แต่ดว้ยการเอา
ใจใส่ดูแลผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ท าใหบ้รรดาครูเยซูอิตใส่ใจกบัส่ิงต่างๆท่ีจะช่วยในการเรียนรู้และ   
การพฒันาความเป็นมนุษยท่ี์แทจ้ริง และพวกเขาไดแ้บ่งปันส่ิงท่ีพวกเขาไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติั   
ไปยงัส่วนต่างๆ ของโลก อนัเป็นการรับรองถึงความเป็นสากลของวิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ    
ซ่ึงต่อมาไดเ้ป็นบรรทดัฐานส าหรับโรงเรียนเยซูอิตในทุกแห่ง  
 กล่าวไดว้่า วิธีการสอนแบบเยซูอิตไดร้วมเอาลกัษณะเฉพาะของวิธีการสอนหลาย
วิธี  ซ่ึงไดรั้บการพฒันาอยา่งมีหลกัเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์มากข้ึนโดยนกัการศึกษาอ่ืนๆ เขา้กบั
วิธีการสอนแบบเยซูอิต “ตราบเท่าท่ีวิธีการเหล่านั้นส่งผลดีต่อเป้าหมายการศึกษาแบบเยซูอิต”
(กระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้การไตร่ตรอง. 2556 ขอ้ 8) คุณลกัษณะของวิธีการสอนเพื่อ        
ให้เกิดการไตร่ตรองท่ีสืบทอดมาอย่างยาวนานคือ การรวมวิธีการต่างๆ เขา้ด้วยกันอย่างเป็น
ระบบและต่อเน่ืองจากหลากหลายแหล่ง ซ่ึงนบัเป็นแก่นสารท่ีส าคญัในการสนบัสนุนพฒันาการ
ทางสติปัญญา สังคม ศีลธรรม และศาสนาของบุคคลอยา่งครบถว้น 
 2. เป้าหมายทางการศึกษาของโรงเรียนเยซูอิต 
 เป้าหมายดา้นการศึกษาเยซูอิต คือ การพฒันาบุคคลให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์         
ซ่ึงน าไปสู่การปฏิบติัท่ีเป่ียมลม้ดว้ยจิตตารมณ์และการประทบัอยูข่องพระเยซูเจา้ ผูเ้ป็นบุคคลเพื่อ
ผูอ่ื้น โดยมีเป้าหมายของการปฏิบติัท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและมีชีวิตชีวาดว้ย
การไตร่ตรองท่ีเรียกร้องให้นกัเรียนมีวินยัในตนเองและมีความคิดริเร่ิม เพื่อความมีศกัด์ิศรีและ
ความถูกตอ้ง ในโลกท่ีมีการตดัสินอย่างผิวเผินหรือดว้ยวิธีการคิดท่ีต้ืนเขินไม่ควรค่ากบัปัจเจก
บุคคลและท่ีส าคญักว่านั้น ยงัเป็นอนัตรายต่อโลกท่ีเขาไดรั้บการเรียกร้องให้ก้าวออกไปรับใช ้     
คุณพอ่อาร์รุปเป สรุปถึงเป้าหมายของการศึกษาเยซูอิตอยา่งสั้นและชดัเจนวา่ “หล่อหลอมอบรม
ชายและหญิงให้เป็นบุคคลเพื่อผูอ่ื้น” (กระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้การไตร่ตรอง. 2556 ขอ้ 
13) 
 ความคาดหวังส าห รับผู ้ ท่ี จบการศึกษาจากโรง เ รียนเย ซู อิต  คือ  “รอบ รู้                        
มีความสามารถทางสติปัญญา พร้อมท่ีจะเติบโตศรัทธาในศาสนา รู้จกัรักและอุทิศตนเพื่อผดุง
ความยติุธรรมในการรับใชป้ระชากรของพระเจา้ดว้ยใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ”่ นอกจากนั้นยงัไดร้ะบุถึง
ความคาดหวงัท่ีเป็นอุดมการณ์ของการจดัการศึกษาแบบเยซูอิตไวอี้กว่า “เรามีความประสงค์              
ท่ีจะสร้างผูน้ าในการรับใช้ ในการเลียนแบบพระเยซูคริสต์ ชายและหญิงผูมี้ความสามารถ               
มีมโนธรรม และอุทิศตนดว้ยความเมตตา” (กระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้การไตร่ตรอง. 2556 
ขอ้ 12 และ 13)   
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 3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งครู – ผูเ้รียน 
 ในการน ากระบวนทศัน์ วิธีการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการไตร่ตรอง มาใช้กับ
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู ้เ รียนในการศึกษา เยซู อิตนั้ น  หน้า ท่ีพื้ นฐานของครูคือ                     
การเอ้ืออ านวยให้ผูเ้รียนเจริญเติบโตในความสัมพนัธ์กบัความจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาระ
ของวชิาท่ีก าลงั ศึกษากนัอยูโ่ดยการน าทางของครู ครูเป็นผูส้ร้างปัจจยัแวดลอ้ม วางรากฐาน และ
เปิดโอกาส ส าหรับการตอบสนองซ่ึงกนัและกนัอย่างต่อเน่ืองของ ประสบการณ์ การไตร่ตรอง 
และการปฏิบติัของผูเ้รียน 
  3.1 ประสบการณ์ 
  ครูสร้างปัจจัยแวดล้อมโดยให้ผูเ้รียนรวบรวมและระลึกถึงข้อเท็จจริงจาก
ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อกลัน่กรองส่ิงท่ีเขา้ใจอยูแ่ลว้ในแง่ของขอ้เท็จจริง ความรู้สึก คุณค่า 
ความเขา้ใจ และความหยัง่รู้ท่ีพวกเขาน ามาใชก้บัประเด็นปัญหาท่ีอยูต่รงหนา้ จากนั้นครูจะช้ีแนะ
ให้ผูเ้รียนค่อย ๆซึมซับขอ้มูลใหม่เขา้กบัประสบการณ์ท่ีไดรั้บเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ของผูเ้รียน
เติบโตข้ึนสู่ความสมบูรณ์และความจริง ครูจะวางรากฐานส าหรับการเรียนรู้ถึงวิธีการในการเรียน 
(Learning how to learn) โดยการฝึกผูเ้รียนใหมี้ทกัษะและไดเ้ทคนิคของการไตร่ตรอง 
  3.2 การไตร่ตรอง 
  ความจ า ความเขา้ใจ จิตนาการและความรู้สึก จะถูกน ามาใช้เพื่อให้เขา้ใจถึง
ความหมายท่ีส าคญั และคุณค่าของส่ิงท่ีก าลงัเรียน เพื่อท่ีจะคน้พบความสัมพนัธ์กบัแง่มุมอ่ืนๆ 
ของความรู้และกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย ์และเพื่อให้ส านึกถึงคุณค่าของส่ิงท่ีจะตามมาจากการ
แสวงหาความจริงอย่างต่อเน่ือง การไตร่ตรองควรจะเป็นกระบวนการของการหล่อหลอมและ
การปลดปล่อย ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อจิตส านึกของผูเ้รียน (อนัไดแ้ก่ ทศันคติท่ีเป็นนิสัย คุณค่าชีวิต 
และความเช่ือ รวมถึงวธีิคิด) โดยท่ีพวกเขาไดรั้บการกระตุน้ให้กา้วพน้ไปจากการรับรู้ (knowing) 
ไปสู่การกระท า 
  3.3 การปฏิบติั 
  บทบาทของครูในขั้นปฏิบติั คือ การใหส่ิ้งท่ีทา้ทายต่อจินตนาการและการฝึกให ้   
ผูเ้รียนมุ่งมัน่ท่ีจะเลือกแนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ เพื่อให้ต่อยอด และติดตามผล   
ของส่ิงท่ีพวกเขาไดเ้รียนรู้มา ส่ิงท่ีผูเ้รียนกระท าอนัเป็นผลท่ีเกิดข้ึนจากการน าทางของครู ในขณะ    
ท่ีอาจจะไม่ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงโลกให้เป็นประชาสังคมแห่งความยุติธรรม สันติภาพ และ
ความรัก ไดใ้นทนัที แต่อยา่งนอ้ยก็ควรจะเป็นอีกขั้นตอนหน่ึงของการศึกษาท่ีมีแนวทางและกา้ว
ไปสู่เป้าหมายนั้น แมว้า่ส่ิงน้ีจะเป็นเพียงการน าไปสู่ประสบการณ์ใหม่ต่าง ๆ การไตร่ตรองท่ีเพิ่ม  
ข้ึน และเป็นการกระท าอนัเป็นผลสืบเน่ืองภายในของบเขตของประเด็นปัญหาท่ีน ามาไตร่ตรอง 
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  ดงัจะเห็นไดว้่า ความสัมพนัธ์และความต่อเน่ืองของกระบวนการทั้งสาม คือ 
ประสบการณ์ การไตร่ตรอง และการปฏิบติั ในพลงัของการเรียนการสอนในห้องเรียน นบัเป็น
หัวใจของวิธีการสอนเพื่อการไตร่ตรอง น้ีเป็นวิธีด าเนินการในโรงเรียนเยซูอิต โดยการท่ีครู         
ร่วมทางไปกบัผูเ้รียนในการเดินทางสู่การเป็นมนุษยท่ี์ครบสมบูรณ์ น้ีคือกระบวนทศัน์ วิธีการ
สอนเพื่อให้เกิดการไตร่ตรอง ซ่ึงสามารถน าไปใช้ในสาระวิชาท่ีครูสอน และแผนการท่ีจะ
ด าเนินการ โดยทราบดีว่าวิธีการน้ี จ  าเป็นต้องได้รับการดัดแปลงและประยุกต์  ให้เข้ากับ
สถานการณ์เฉพาะของแต่ละสถานท่ี 
  ถ้าเปรียบกับการเรียนการสอนแบบดั้ งเดิม ท่ีครูเรียกร้องให้ให้มีการปฏิบัติ
หลงัจากการสอน (Subsequent action) ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน คือ ประสบการณ์ และการ
ปฏิบติั การใหก้ารศึกษาในรูปแบบน้ี ครูมีบทบาทในเชิงรุกมากกวา่ผูเ้รียน ผูเ้รียนจะตอ้งท าตามท่ี
ครูก าหนด ซ่ึงเป็นการปฏิบติัท่ีไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาเยซูอิต ดว้ยเหตุผล 2 ประการ คือ  
  ในโรงเรียนของเยซูอิต ประสบการณ์ในการเรียนรู้ควรจะเคล่ือนไปไกลเกินกวา่  
ความรู้ท่ีได้จากการท่องจ าเพียงอย่างเดียว ไปสู่การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ท่ีซับซ้อนมากข้ึน         
ในดา้นความเขา้ใจ การประยกุตใ์ช ้การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินผล 
  การเรียนรู้หยุดอยู่เพียงเท่าน้ี นั้ นไม่ใช่วิธีการสอนเพื่อให้เกิดการไตร่ตรอง   
เน่ืองจากขาดองค์ประกอบของ การไตร่ตรอง ซ่ึงผูเ้รียนจะได้รับการจูงใจให้พิจารณาถึง
ความหมายของสาระนั้นต่อความเป็นมนุษยแ์ละความส าคญัของส่ิงท่ีพวกเขาก าลงัศึกษา และ
สามารถบูรณาการความหมายนั้นอยา่งผูเ้รียนท่ีมีความรับผิดชอบ ซ่ึงจะเติบโตข้ึนเป็นบุคคลผูมี้
ความสามารถ มโนธรรม และมีความรักความเมตตา 
 4. ขั้นตอนการสอนตามแบบอิกญาเช่ียน 
 การเรียนการสอนแบบอิกญาซิโอประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก คือ บริบท
(Context) ประสบการณ์ (Experience) การไตร่ตรอง (Reflection) การปฏิบติั (Action) และการ
ประเมินผล (Evaluation) รายละเอียดตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ขั้นตอนและองคป์ระกอบการสอนตามแบบอิกญาเช่ียน 
องคป์ระกอบ 5 ประการ คุณลกัษณะ 

บริบท (Context) 1. บริบทท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียน  

2. บริบททางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวฒันธรรม 
3. สภาพแวดลอ้มแบบสถาบนัของโรงเรียนหรือศูนยก์ารเรียนรู้ 
4. แนวคิดท่ีผูเ้รียนได้เรียนรู้และรับเอาไวก่้อนเขา้กระบวนการ
เรียนรู้ 
         เป็นการท าความเขา้ใจตวัผูเ้รียน ความพร้อม ประสบการณ์ 
ความรู้เจตคติ เป็นการแสดงความสนใจและความห่วงใยเป็น
รายบุคคล ท าความรู้จกัและคุน้เคยเร่ืองส่วนตวั ครอบครัว เพื่อน 
สังคม การเมือง เศรษฐกิจ ศิลปะ ดนตรี ความใฝ่ฝัน ฯลฯ ปฏิบติั
ดว้ยความเคารพ สร้างไวว้างใจ เป็นเพื่อนแทใ้นการเรียนรู้ 

ประสบการณ์ (Experience) 1. การให้ความส าคญักบัประสบการณ์ของผูเ้รียน ส่ิงท่ีพวกเขารู้
แลว้ ขอ้เทจ็จริง ความคิด มุมมอง ทฤษฎีใหม่ ท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนใน
แต่ละวนั 

2. ประสบการณ์อาจจะมาจาก ประสบการณ์โดยตรง หรือจากการ
บอกเล่าจากผูอ่ื้นก็ได ้

3. แนวปฏิบติั เช่น การน าเขา้สู่บทเรียน ดว้ยการถามเช่ือมโยง การ
ใหแ้สดงความคิดเห็นก่อนการเรียนการสอน การช้ีแจง้วตัถุประสงค์
ให้ชดัเจน การพูดถึงเร่ืองท่ีเป็นท่ีสนใจของผูเ้รียน บอกเบ้ืองหลงั
หรือท่ีไปท่ีมาของเน้ือหาท่ีจะเรียนรู้   ในวนัน้ี ช้ีให้ผู ้เรียนเห็น
ประเด็นส าคญัของการเรียน ทกัษะการตั้งค  าถาม กิจกรรมท่ีให้
ผูเ้รียนลงมือกระท าดว้ยตนเอง การเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน การ
เรียนดว้ยการคน้ควา้ การใชก้ระบวนการกลุ่มยอ่ย การให้เพื่อนช่วย
เพื่อน 

การไตร่ตรอง (Reflection) 1. การน าเอาประสบการณ์ของผูเ้รียนมาพินิจพิจารณาแยกแยะ         
ตั้งค  าถาม ท าความเขา้ใจ ความหมายและคุณค่าท่ีส าคญัท่ีเราก าลงั
เรียนรู้ เพื่อคน้หาความสัมพนัธ์กบัมุมอ่ืนๆของความรู้และกิจกรรม
ของมนุษย ์เป็นการหล่อหลอมและปลดปล่อยใหเ้ป็นอิสระ            
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ตารางท่ี 2 ขั้นตอนและองคป์ระกอบการสอนตามแบบอิกญาเช่ียน (ต่อ) 
องคป์ระกอบ 5 ประการ คุณลกัษณะ 

 ช่วยสร้างจิตส านึกของผูเ้รียน ในลักษณะท่ีผูเ้รียนจะได้รับการ
กระตุน้ใหก้า้วพน้จากการรับรู้ ไปสู่การลงมือปฏิบติั 

2. แนวปฏิบติั เช่น การให้ค  าปรึกษา บนัทึกประจ าวนัของผูเ้รียน 
รูปแบบการกระท าซ ้ า กรณีศึกษา การอภิปรายกรณีท่ีมีความขดัแยง้ 
การเล่นบทบาทสมมุติ การโตว้าที การสัมมนาเชิงวชิาการ 

การปฏิบติั (Action) 1. การปฏิบติัเป็นแบบทดสอบของความรัก เป้าหมายของการหล่อ
หลอมอบรมหนุ่มสาวคือการอุทิศตนอย่างชาญฉลาด และมี
ประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สุขของสังคม 

2. การปฏิบัติ หมายถึง การเจริญเติบโตภายในของมนุษย์ อันมี
พื้นฐานมาจากประสบการณ์ท่ีผา่นการไตร่ตรอง และแสดงให้เห็น
ภายนอก  

3. มีสองส่วนคือ การเลือกท่ีเกิดข้ึนภายใน กบัการเลือกท่ีแสดงออก
ภายนอก 

4. แนวปฏิบัติ  เ ช่น ให้ท าโครงการ/การมอบหมายงาน ให้มี
ประสบการณ์ในการรับใช้บริการ ให้ท าขอ้เขียนและค าถามเพื่อ
ค าตอบในการเรียงความ การวางแผนและการน าไปปฏิบัติ 
ทางเลือกดา้นงานอาชีพ 

ประเมินผล (Evaluation) ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน สามารถท าไดห้ลายวิธี 
เช่น การทดสอบ การประเมินตนเองของผู ้เรียน การประเมิน
ขอบเขตขอพฤติกรรมผูเ้รียน แฟ้มประวติัผูเ้รียน การประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือของครู ค าถามส าหรับครู การส ารวจประวติัผลงาน
ของผูเ้รียน ทั้งน้ีเพื่อเป็นโอกาสให้ครูได้แสดงความยินดีและให้
ก าลงัใจแก่ผูเ้รียน 

 

 5. ประโยชน์ของการเรียนการสอนท่ีเนน้การไตร่ตรองแบบอิกญาซิโอ ( Ignatian 
Pedagogy)  
 การเรียนการสอนแบบอิกญาซิโอ มุ่งมัน่ท่ีจะช่วยบรรดาคุณครู ให้เป็นคุณครูท่ีมี       
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน วิธีการน้ีจะช่วยให้คุณครูได้ท าให้เน้ือหาและโครงสร้างการสอนมี 
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คุณภาพมากยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัช่วยส่งเสริมให้ให้ผูเ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ รับผิดชอบ และ          
เอาใจใส่ในการเรียนของตนมากยิ่งข้ึนการเรียนการสอนแบบน้ียงัจูงใจผูเ้รียนให้เรียนรู้โดยการ
ให้โอกาสและให้เหตุผลเพื่อให้พวกเขาไดเ้ช่ือมโยงระหว่างการเรียนกบัโลกแห่งประสบการณ์
ของตนเอง 
 การเรียนการสอนแบบอิกญาซิโอ ก่อให้เกิดความรักในการเรียนรู้ เพราะ
กระบวนการเช่นน้ี เรียกร้องใหผู้เ้รียนไดท้  าการไตร่ตรองถึงความหมายและความส าคญัของเร่ือง
ท่ีพวกเขาไดเ้รียนรู้ไป จูงใจผูเ้รียนใหเ้ขา้ร่วมมีส่วนในการแสดงความคิดเห็น และวิพากษว์ิจารณ์                      
ในกระบวนการเรียนการสอน จึงเป็นกระบวนการท่ีมากกว่าการเรียนรู้ธรรมดา เพราะวิธีการน้ี   
ช่วยน าคุณครูและผูเ้รียนให้มีความใกล้ชิดกันด้วยประสบการณ์เดียวกัน เป็นการบูรณาการ
ประสบการณ์ท่ีบ้าน ท่ีท างาน ชุมชน และความต้องการของผูค้นในปัจจุบัน เข้าไวด้้วยกัน            
ดว้ยการศึกษาน้ี 
 การเรียนการสอนแบบอิกญาซิโอ ยงัเนน้ในดา้นมิติของสังคมอีกดว้ย การเรียนวิธีน้ี
ส่งเสริมให้มีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่กันและกันและ
แลกเปล่ียนการไตร่ตรองในระหวา่งผูเ้รียน วิธีการน้ีช่วยเช่ือมโยงการเรียนรู้ของผูเ้รียนกบัความ
เติบโตในดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลอีกดว้ย 
 ด้วยการน ารูปแบบการเรียนการสอนแบบอิกญาซิโอมาใช้น้ี สถาบันการศึกษา
เยซูอิต จึงเป็นสถานท่ีแห่งการบูรณาการทางดา้นสติปัญญา การสืบหาความรู้ดว้ยการวิพากษ ์และ
ดว้ย   ความเคารพต่อกนั เป็นสถานท่ีท่ีเปิดสู่การเสวนาในบรรยากาศแห่งการสอน การวิจยัและ
การพฒันาอย่างมืออาชีพ แนวความคิดของเยซูอิตให้ความส าคญัอย่างจริงจงักบัค าถามต่างๆ              
ท่ีเก่ียวกบัความหมายของชีวิต ส่งเสริมให้เปิดสติปัญญาและหวัใจให้กวา้ง และเสริมสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้เพื่อสนบัสนุนให้สมาชิกไดเ้ติบโตทั้งทางดา้นจิตใจ และการพฒันา ตลอดจนการ        
อุทิศตนเพื่อความยติุธรรมในสังคม 
 6. กระบวนการเรียนการสอน 
 ประเพณีการเรียนการสอนของนกับุญอิกญาซิโอน้ี เป็นการกระบวนการเรียนการ
สอนท่ีเน้นการฟ้ืนฟูชีวิต โดยท่ีครูเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้พฒันาตนเองจากภายในจิตใจและ
วญิญาณ   เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีหวัใจ อาศยัเป็นการท างานท่ีเกิดจากความร่วมมือระหวา่งครูกบั
ผูเ้รียนอยา่งใกลชิ้ด เป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ีช่วยให้เกิดการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ทั้งใน
ดา้น ความสามารถ มโนส านึก และความเห็นอกเห็นใจต่อผูอ่ื้น  
 โครงการสอนเพื่อใหเ้กิดการไตร่ตรองน้ี มุ่งท่ีครูผูส้อนเป็นอนัดบัแรก ทั้งน้ีเน่ืองจาก
การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูกับนักเรียนในการบวนการเรียนรู้มีความส าคัญท่ีสุดท่ีจะท าให้
การศึกษาเยซูอิต บรรลุถึงเป้าหมาย สัมพนัธ์ภาพระหว่างครูกบัศิษย ์แสดงให้รู้ว่า ครูเขา้ใจถึง
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วิธีการเรียนรู้ของศิษยอ์ย่างไร ครูคาดหวงัอะไรจากนักเรียน ศกัด์ิศรีและอุดมการณ์ของครูคือ
อะไร ส่ิงเหล่าน้ี มีผลต่อพฒันาการของผูเ้รียน คุณพ่อโคลเวนบคับนัทึกไวว้า่ “ดูเหมือนวา่นกับุญ
อิกญาซิโอจะมองวา่ตวัอยา่งของครูมีความส าคญัมากกวา่การเรียนรู้บทเรียนของนกัเรียน เม่ือพูด
ถึงเคร่ืองมือในงานประกาศข่าวดีเพื่อช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาในดา้นคุณธรรม” ดงันั้นในโรงเรียน
ของเยซูอิต ผูบ้ริหาร สมาชิกของคณะ กรรมการบริหาร บุคลากร และสมาชิกอ่ืนๆ ของชุมชน
โรงเรียนจึงมีบทบาทท่ีส าคญัและขาดเสียไม่ไดใ้นการส่งเสริมบรรยากาศและกระบวนการเรียนรู้ 
อนัจะน าไปสู่จุดหมายปลายทางของวธีิการสอนเพื่อใหเ้กิดการไตร่ตรอง  
 เพื่อน าเอาหลกัการมาสู่ภาคปฏิบติั คณะกรรมการระดบันานาชาติของการศึกษา
เยซูอิต (International Committee of the Apostolate of Jesuit Education: ICAJE) ไดร่้วมกนัเขียน
เอกสารแนะน าเก่ียวกบั กระบวนทศัน์วิธีการสอนเพื่อให้เกิดการไตร่ตรอง (Ignatian Pedagogy 
Paradigm:  IPP) ในปี 1993 เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนการสอนและความสัมพนัธ์ระหวา่งครู
กบัศิษย ์ท่ีสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นหอ้งเรียนได ้ 
 7.  คุณลกัษณะเฉพาะของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียน 
 คุณลักษณะเฉพาะของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียน (Hans, 1993)  
ประกอบดว้ย 9 ประการดงัต่อไปน้ี 
  7.1 คุณลกัษณะประการท่ี 1:  รัก-ศรัทธาในพระเจา้ 
  อิกญาเชียนเช่ือว่า พระเจา้ทรงเป็นพระผูส้ร้างและทรงเป็นองค์พระผูเ้ป็นเจา้ 
ทรงเป็นองค์แห่งความดีสูงสุด เป็นความจริงแทท่ี้สมบูรณ์ ความเป็นจริงอ่ืนๆนั้นล้วนมาจาก            
พระเจา้ และจะมีคุณค่าก็ต่อเม่ือส่ิงนั้นน ามนุษยเ์ขา้หาพระเจา้ พระเจา้ทรงประทบัอยูใ่นชีวิตของ
เรามนุษย์ ทรงปฏิบติังานเพื่อเรามนุษยใ์นทุกส่ิงทุกอย่าง เรามนุษยส์ามารถคน้พบพระเจา้ได ้            
โดยผ่านทางความเช่ือ ทางธรรมชาติและในเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในประวติัศาสตร์ และเป็น
พิเศษในประสบการณ์ชีวติของเรามนุษยแ์ต่ละบุคคล ดงันั้น ครูค าสอนจึงตอ้ง 
   7.1.1 มองโลกในแง่ดี มองเห็นพระเจา้ในทุกส่ิงและในทุกคน 
   7.1.2 พฒันาความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคนให้ครบทุกด้าน ทั้งด้าน 
สติปัญญา จินตนาการ เจตคติ การสร้างสรรค ์ทกัษะดา้นการส่ือสาร ความสามารถทางร่างกาย – 
ใหเ้ป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุล 
   7.1.3 พฒันามิติความเช่ือทางศาสนาเข้าไปในการศึกษาทุกประเภท/
กิจกรรม 
   7.1.4 เป็นผูร่้วมงานธรรมทูตของพระศาสนจกัรคาทอลิก   
   7.1.5 สนับสนุน การสานเสวนาระหว่างความเช่ือและวัฒนธรรม                  
ใหค้วามส าคญักบัวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
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  7.2 คุณลกัษณะประการท่ี 2:  รักผูเ้รียน 
  พระเจา้ทรงรู้จกัและทรงรักมนุษย์แต่ละคน และทรงเช้ือเชิญให้แต่ละคนได้
ตอบสนองดว้ยความรักต่อพระองค์ดว้ยใจเสรีเช่นกนั ค าเช้ือเชิญของพระเจา้คือให้มีศรัทธาต่อ
พระเจา้ ยอมรับและรับผดิชอบต่อผลท่ีจะตามมาของความเช่ือศรัทธาน้ี ดงันั้นครูค าสอนจึงตอ้ง 
   7.2.1 เอาใจใส่และห่วงใยผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
   7.2.2 เนน้กิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 
   7.2.3 ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เปิดตนเองสู่ความกา้วหนา้ ให้
รักในการเรียน  และยอมรับการเปล่ียนแปลง 
  7.3 คุณลักษณะประการท่ี  3 : ส่งเสริมคุณธรรม และการเป็นผู ้น าการ
เปล่ียนแปลง  
  เพราะบาปและผลของบาป จึงท าให้มนุษยไ์ม่สามารถตอบสนองความรักต่อ
พระเจา้ดว้ยความรักอยา่งท่ีควรเป็นได ้แต่อาศยัความช่วยเหลือจากความรักของพระเจา้ ท่ีทรงไถ่-
กูเ้ราจากความบาป ท าให้เราสามารถต่อสู้กบัอุปสรรคต่างๆท่ีขดัขวางต่อเสรีภาพรวมถึงผลของ
บาปเองด้วย ในขณะเดียวกันเราจะตอ้งพฒันาความสามารถท่ีจ าเป็นเพื่อท่ีจะได้มีเสรีภาพท่ี
แทจ้ริงเพื่อจะไดรั้กพระเจา้มากยิง่ข้ึน ครูค าสอนจึงตอ้ง 
   7.3.1 เนน้เร่ืองของคุณค่า(ศีลธรรม)เป็นหลกั ความรู้ตอ้งคู่กบัคุณธรรม  
   7.3.2 มีความรัก การยอมรับตนเอง และหลีกหนีบาป 
   7.3.3 รับรู้สภาพท่ีแทจ้ริงของโลก/สังคมท่ีอาศยัอยู ่ตระหนกัผลกระทบ
ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในสังคม ร่วมรับผดิชอบต่อสังคม เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
  7.4 คุณลกัษณะประการท่ี 4:  ด าเนินชีวติตามแบบอยา่งของพระเยซูเจา้  
  ในโลกทัศ น์ของ อิกญาเ ช่ียนนั้ น  พระ เยซู เจ้าทรง เ ป็นศูนย์กลางแห่ง
ประวติัศาสตร์ของโลก พระเยซูเจา้ทรงเป็นตน้แบบส าหรับชีวิตมนุษย ์ทั้งน้ีเพราะพระเยซูทรง
ตอบสนองความรักของพระบิดาเจา้ดว้ยการรับใช้ผูอ่ื้น พระเยซูทรงบงัเกิดเป็นมนุษย ์ทรงมามี
ส่วนร่วมในชีวิตมนุษย ์และทรงเชิญให้เราไดติ้ดตามพระองค์ภายใตม้าตรฐานแห่งไมก้างเขน             
ในการตอบสนองความรัก  ต่อพระบิดาเจา้สวรรค์ พระองค์ทรงด ารงชีวิตอยู่ท่ามกลางเรา และ
ยงัคงเป็นบุคคลเพื่อผูอ่ื้นในการรับใชอ้งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ดงันั้น ครูค าสอนจึงตอ้ง  
   7.4.1 มีพระเยซูคริสตเ์ป็นรูปแบบของการด าเนินชีวติ และท าให้ชีวิตของ
ผูเ้รียนไดรั้บแรงบนัดาลใจจากชีวติและค าสั่งสอนของพระเยซูเจา้ มีความเป็นมิตรกบัพระเยซู 
   7.4.2 จดัให้มีการอภิบาลอย่างพอเพียงแก่ผูเ้รียน เช่น  การเขา้เงียบฟ้ืนฟู
จิตใจ การตอบสนองต่อกระแสเรียกของพระเจา้ 
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   7.4.3 ด าเนินชีวิตตามความเช่ือทั้งการภาวนา การนมัสการ และการ
บริการรับใช้ ทั้งในชีวิตส่วนตวัและชีวิตกลุ่ม การรับศีลมหาสนิท และศีลอภยับาปน าไปสู่การ
อุทิศตนในฐานะท่ีเป็นศิษยข์องพระเยซูเจา้ 
  7.5 คุณลกัษณะประการท่ี 5:  อุทิศตนเพื่อสังคม  
  ความรักและการตอบสนองความรักต่อพระเจา้นั้นไม่ใช่เป็นแค่ความนึกคิดหรือ   
ทฤษฎี แต่จะเป็นประโยชน์ก็ต่อเม่ือไดน้ าไปสู่การปฏิบติัจริง “ความรักตอ้งแสดงออกดว้ยการ
กระท า อิกญาเช่ืยนไดข้อใหเ้ราทุกคนทั้งชายและหญิงไดอุ้ทิศตนอยา่งแข็งขนัท่ีจะเลียนแบบและ
เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ ขอให้น าความคิดไปสู่การปฏิบัติจริงในครอบครัว ในวงธุรกิจ 
กระบวนการทางสังคมต่างๆ โครงสร้างทางการเมืองและกฎหมาย และกิจกรรมทางศาสนาต่าง 
ครูค าสอนจึงตอ้ง 
   7.5.1 เป็นผูท่ี้มีกระตือรือร้นและอุทิศตน  
   7.5.2 ค านึงถึงความยติุธรรม เป็นความยติุธรรมท่ีเกิดจากความรัก การท า
กิจกรรมเพื่อน าสันติสุข และมีความห่วงใยสังคม 
   7.5.3 เป็นบุคคลเพื่อผู ้อ่ืน ใช้พระพรและความสามารถท่ีได้รับเพื่อ
ช่วยเหลือสังคม 
   7.5.4 เอาใจใส่คนยากจนเป็นพิเศษ การเขา้หาและช่วยเหลือคนยากจน  
  7.6 คุณลกัษณะประการท่ี 6:  จงรักภกัดีและรับใชพ้ระศาสนจกัรคาทอลิก  
  ส าหรับอิกญาเช่ียน การตอบสนองต่อเสียงเรียกของพระเจา้นั้นจะตอ้งอยูใ่นและ       
ผา่นทางพระศาสนาจกัรคาทอลิก ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีพระเยซูคริสตท์รงประทบัอยูอ่ยา่งศกัด์ิสิทธ์ิ   
ในโลก พระแม่มารีย ์พระมารดาของพระเยซูเจา้ ทรงเป็นแบบฉบบัในการตอบสนองเสียงเรียกน้ี 
อิกญาเช่ียนและสมาชิกรุ่นแรกไดรั้บการบวชเป็นพระสงฆ์และไดน้ าคณะของท่านรับใช้ผูแ้ทน   
ของพระคริสต์  คือ “ไปทุกสถานท่ีท่ีพระสันตะปาปาทรงพิจารณาว่าเหมาะสมท่ีจะส่งพวกเขา      
ไปเพื่อพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจา้ และเพื่อความดีของวญิญาณ” ครูค าสอนจึงตอ้ง 
   7.6.1 รับใช้พระศาสนาและสังคม ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ใน                  
พระศาสนาอยา่งแขง็ขนั ร่วมมือในงานศาสนสัมพนัธ์และคริสตศาสนจกัรสัมพนัธ์ 
   7.6.2 มีส่วนร่วมในงานของพระศาสนาคาทอลิก และชุมชนทอ้งถ่ิน เพื่อ
รับใชผู้อ่ื้น 
   7.6.3 สอนความจริงเก่ียวกบัความเช่ือพื้นฐานของคาทอลิก สอนให้มี
ความรู้และความรัก 
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  7.7 คุณลกัษณะประการท่ี 7:  กระท าส่ิงต่างๆใหดี้ข้ึนอยูเ่สมอ  
  อิกญาเช่ียนยึดถึงค าวา่ “Magis” ซ่ึงหมายความวา่ “มากข้ึน” (More) ความตั้งใจ             
ท่ีแน่นอนมัน่คงของท่านคือการรับใชพ้ระเจา้ท่ียิ่งใหญ่โดยผ่านทางการติดตามพระเยซูเจา้อย่าง
ใกลชิ้ดใหม้ากยิง่ข้ึนและในการท างานธรรมทูตตามแบบอยา่งของสมาชิกรุ่นแรก การตอบสนอง  
ต่อพระเจา้จะตอ้งเป็นเร่ืองท่ีมีคุณค่าท่ียิง่ใหญ่ ครูค าสอนจึงตอ้ง 
   7.7.1 ท าให้ดีท่ีสุดในเร่ืองการอบรม เป็นคนท่ีดีตามความตอ้งการของ
ศาสนา พฒันาความเป็นผูน้ าในการรับใช ้ใหร่้วมมือมากกวา่การแข่งขนั 
   7.7.2 ท าให้ดีท่ีสุดในเร่ืองการมีชีวิตเป็นประจักษ์พยาน มีชีวิตท่ีเป็น
ประจกัษพ์ยานในความร่วมมือกบัโรงเรียนและองคก์รทางการศึกษาอ่ืนๆ 
  7.8 คุณลกัษณะประการท่ี 8:  ท างานเป็นหมู่คณะ  
  ในฐานะท่ีอิกญาเช่ียน ไดรู้้จกัความรักของพระเจา้ท่ีเผยแสดงโดยผ่านทางชีวิต
ของพระเยซูเจา้ และไดเ้ร่ิมท่ีจะตอบสนองความรักนั้นโดยการมอบตนเองเพื่อรับใชพ้ระเจา้ ท่าน
ไดแ้บ่งปันประสบการณ์ของท่านและดึงดูดใจเพื่อนร่วมคณะของท่านใหก้ลบักลายเป็นเพื่อนของ  
พระเยซูเจา้ ดว้ยการรับใช้ผูอ่ื้น พลังของการท างานเป็นหมู่คณะในการรับใชพ้ระอาณาจกัรของ   
พระเจา้ยิง่ใหญ่กวา่การกระท าแต่เพียงล าพงัหรือเฉพาะกลุ่มของตนเท่านั้น ครูค าสอนจึงตอ้ง 
   7.8.1  เปิดโอกาสใหผู้อ่ื้นเขา้มาร่วมมือในการท างาน 
   7.8.2 มีชีวิตเป็นหมู่คณะ ท างานเป็นทีมทั้งระหว่างทีมงานผูส้อนกับ
ผูบ้ริหาร ผูส้อนกบัชุมชนการศึกษา คณะผูบ้ริหาร ผูป้กครอง นกัศึกษา และผูอุ้ปถมัภก์ารศึกษา  
   7.8.3 สนับสนุนชีวิตหมู่ คณะ มีการแบ่งหน้า ท่ีความรับผิดชอบ                     
มีโครงสร้างการบริหารท่ีเหมาะสม 
  7.9 คุณลกัษณะประการท่ี 9:  ประเมินผลชีวติและการท างานอยูเ่สมอ  
  ส าหรับอิกญาเช่ียนและสมาชิก การตัดสินใจถูกกระท าบนพื้นฐานของ
กระบวนการท่ีต่อเน่ืองของการพิจารณาใคร่ครวญทั้งจากแต่ละคนและหมู่ในบริบทของการ
ภาวนา โดยอาศยัการไตร่ตรองภาวนาถึงผลลพัทต่์างๆของกิจกรรม สมาชิกไดท้บทวนการตดัสิน
ในอดีตท่ีผ่านมาและท าการประยุกตป์รับเปล่ียนในเร่ืองของวิธีการ ในการแสวงหาวิธีท่ียิ่งใหญ่
เพื่อการรับใชพ้ระเจา้ ครูค าสอนจึงตอ้ง 
   7.9.1 ประยุกต์การใช้เคร่ืองมือและวิธีการเพื่อท่ีจะท าให้งานบรรลุถึง
เป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความตอ้งการและสถานท่ี 
   7.9.2 รับรู้ระบบการจัดการโรงเรียน/องค์กรภายใต้ วิสัยทัศน์และ
เป้าหมายเดียวกนั และมีการแบ่งปันประสบการณ์การท างานระหวา่งกนั    
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   7.9.3 เขา้รับการฝึกฝนแบบมืออาชีพและรับการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใหเ้ขา้ใจในเจตนารมณ์การท างาน (เป็นครูค าสอน)ในโรงเรียนคาทอลิก เขา้ใจ
บทบาทของฆราวาส การมีส่วน  
 
ตอนที ่ 7 แนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกบัโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
 1. ความหมายโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
 ความหมายโดยทัว่ไปของค าว่าโปรแกรมการศึกษานั้น นิศา ชูโต (2536: 5) ให้
สรุปวา่ โปรแกรมหมายถึง “ความคิด” หรือ “แนวทาง “กิจกรรม” หรือผลรวมท่ีเกิดจากกิจกรรม
ท่ีไดจ้ดัวางไวใ้นโปรแกรม โปรแกรมวางแนว คิดการจดักิจกรรมหรือกลุ่มกิจกรรมท่ีด าเนินการ
อยา่งมีระบบระเบียบ มีงบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการอยา่งมีระบบระเบียบ มีงบประมาณ 
และระยะเวลา ด าเนินการ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ อุ่นตา นพคุณ (2546 :  3-4) อา้งถึง 
Boyle (1981)ไดใ้ห้ความหมายของโปรแกรมว่า หมายถึง ผลรวมของความร่วมมือระหวา่งนกั
การศึกษานอกระบบโรงเรียนมืออาชีพกบัผูเ้รียนในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ กิจกรรมดงักล่าว 
ได้แก่ การวิเคราะห์ความต้องการ การวางแผนการเรียนการสอน การประชาสัมพนัธ์ การ
ประเมินผลและการรายงานผล นอกจากนั้น อุ่นตา นพคุณ ยงัได้อ้างอิงค านิยามการพฒันา
โปรแกรมของ Boone (1992) ว่า “คือ กระบวนการในการวางแผนท่ีเป็นระบบเบ็ดเสร็จและ
ครอบคลุมเพื่อคาดการณ์ในอนาคตเก่ียวกบัความร่วมมือระหวา่งองคก์รทางการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน เจ้าหน้าท่ีกับผูเ้รียนหรือตัวแทนของผูเ้รียน ในการจัดท าและส่งเสริมให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในทางท่ีผูเ้รียนพึงประสงค์ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงในส่ิงแวดล้อมและวิถีชีวิต
ของผูเ้รียนในชุมชน 
  เยาวดี วิบูลย์ (2539:  51) ได้แยกแยะความหมายระหว่างค าว่า โครงการ 
(Project) กบั โปรแกรม (Program) โดยอา้งอิงถึงพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ. 2525 
หนา้ 202 ซ่ึงไดบ้ญัญติัค าวา่ โครงการ (Project) หมายถึง “แผนหรือเคา้โครงตามท่ีกะก าหนดไว”้ 
ส่วนค าวา่ โปรแกรม (Program) นั้น พจนานุกรมฉบบัเดียวกนั หนา้ 97 ไดบ้ญัญติัให้แปลวา่เป็น
ภาษาไทยวา่ “การก าหนดการ” ซ่ึงหมายถึง “ระเบียบการท่ีบอกถึงขั้นตอนของงานท่ีจะตอ้งท า
ตามล าดบั” นอกจากนั้น ค าวา่โปรแกรม ตามความหมายจาก Webster’s New Twentieth Century 
Dictionary (1983) ระบุวา่ หมายถึง โครงร่างของงานท่ีจะกระท าหรือการจดัเตรียมแผนการท่ีจะ
กระท าหรือชุมของเหตุการณ์ท่ีรวบรวมไว ้เยาวดี วบิูลยศ์รี ไดช้ี้ให้เห็นความแตกต่างวา่ โครงการ
หมายถึงลกัษณะของงานท่ีมิใช่งานประจ า แต่จะเป็นงานส าคญัท่ีเกิดข้ึนตามความจ าเป็นของ
สถานการณ์ในสังคมโดยจะตอ้งรีบด าเนินการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ภายใน
ระยะเวลาและวงงบประมาณท่ีระบุไวอ้ย่างแน่นอน เม่ืองานนั้น ๆได้ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว             
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ก็ถือว่าโครงการนั้นๆได้ส้ินสุดลงโดยปริยาย ยกเวน้แต่จะมีการขยายงานต่อ ส่วนโปรแกรม 
โดยทัว่ไปหมายถึงงานประจ า ซ่ึงจะตอ้งกระท าอยา่งต่อเน่ือง จนกวา่โปรแกรมนั้นๆจะถูกลม้เลิก
หรือปรับร้ือระบบไปในทิศทางใหม่ เช่น โปรแกรมการสอนของแต่ละสถาบนั เป็นตน้ 
 ดงันั้นในการวิจยัคร้ังน้ี ค  าว่าโปรแกรม หมายถึง การจดัชุดกิจกรรมการศึกษาเพื่อ
พฒันาครูค าสอนอยา่งเป็นระบบ โดยเร่ิมตั้งแต่การวิเคราะห์ความตอ้งการ การวางแผน กิจกรรม
การจดัการเรียนรู้และการประเมินผล 
 2. การพฒันาโปรแกรม (Program Development)  
 การพฒันาโปรแกรม (Program Development) เป็นค าท่ีใช้ทางวิชาการเก่ียวกับ         
การจดัท าแผนท่ีก าหนดขอบเขตกิจกรรมการเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน ซ่ึง Boone   
ไดนิ้ยามวา่ “คือ กระบวนการในการวางแผนท่ีเป็นระบบเบ็ดเสร็จและครอบคลุมเพื่อคาดการณ์
ในอนาคตเก่ียวกบัความร่วมมือระหว่างองค์กรทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน เจา้หน้าท่ีกบั
ผูเ้รียนหรือตวัแทนของผูเ้รียน ในการจดัท าและส่งเสริมใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีผูเ้รียนพึง
ประสงค ์ตลอดจนการเปล่ียนแปลงในส่ิงแวดลอ้มและวถีิชีวติของผูเ้รียนในชุมชน” 
 ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ เก่ียวกบันักพฒันาโปรแกรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน          
บูน (Boone, 2002) ไดเ้สนอวา่ ในการพฒันาโปรแกรมตวันกัพฒันาเองจะตอ้งยอมรับขอ้ตกลง
เบ้ืองตน้เก่ียวกบัหนา้ท่ีและบทบาทดงัต่อไปน้ี 
  2.1 หนา้ท่ีในฐานะเป็นนกัส่งเสริมการเปล่ียนแปลง (Change Agent) และเป็น
ผูอ้  านวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนการสอนเพื่อใหเ้กิดความร่วมมือ 
  2.2 ในการพฒันาโปรแกรม นักพฒันาโปรแกรมจะต้องท าหน้าท่ีน าเสนอ
ความ ตอ้งการของผูเ้รียนหรือผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรม หรือปัญหาท่ีชุมชนตอ้งการแกไ้ข ให้เจา้หนา้ท่ี
ฝ่ายต่าง ๆ ขององคก์รทราบ เพราะทุกขั้นตอนของการพฒันาโปรแกรมจะตอ้งอาศยัความร่วมมือ
จากคณะเจา้หนา้ท่ีขององคก์รทุกฝ่าย 
  2.3 คุณสมบติัและนิสัยของนกัพฒันาโปรแกรมจะท าให้นกัพฒันาโปรแกรม
ปฏิบติังานและวางโปรแกรมแตกต่างกนัตามปรัชญา ความเช่ือ เจตคติ ทกัษะ และประสบการณ์ 
ขององคก์รได ้
  2.4 หนา้ท่ีของนกัพฒันาโปรแกรม คือ การตดัสินใจในการเลือกวิธีปฏิบติังาน       
ท่ีดีท่ีสุดในทุกขั้นตอนของโปรแกรม และการตดัสินใจจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของขอ้มูลท่ี     
ถูกตอ้งน่าเช่ือถือ 
  2.5 นักพัฒนาโปรแกรมจะต้องมีหน้าท่ีในการวางแผน การสร้างและน า
โปรแกรมไปปฏิบติั การประเมินผลโปรแกรมและความรับผดิชอบในการรายงาน 
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 3. บทบาทของนกัพฒันาโปรแกรม  
 บทบาทของนกัพฒันาโปรแกรม Boyle (1981) สรุปบทบาทใน 4 ดา้น คือ 
  3.1 บทบาทนกัวิเคราะห์ (The Analyst) นกัพฒันาโปรแกรมมีบทบาทส าคญั
ในการวิเคราะห์ความตอ้งการและปัญหาของผูเ้ขา้รับบริการ โดยเฉพาะการวิเคราะห์และตีความ
สถานการณ์ใหก้ลุ่มเป้าหมายเขา้ใจวา่ปัญหาหรือส่ิงท่ีควรแกไ้ขอยูต่รงจุดใด 
  3.2 บทบาทผูก้ระตุน้ (The Stimulator) นกัพฒันาโปรแกรมมีบทบาทท่ีจะตอ้ง
กระตุ้นให้ประชาชนและผูท่ี้เข้าร่วมโปรแกรมมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้และให้ความ
ร่วมมือในการเรียนการสอน ตลอดจนการสร้างบรรยากาศท่ีให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจ
อยา่งต่อเน่ือง 
  3.3 บทบาทผูอ้  านวยการความสะดวกในการเรียนรู้ (The Facilitator) บทบาท
ของนักพฒันาโปรแกรมในฐานะผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้ คือ การเช่ือมโยงความ
ต้องการ   ของผู ้เข้าร่วมโปรแกรมให้ตรงกับความรู้และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
  3.4 บทบาทผูใ้หก้  าลงัใจ (The Encourager) ในสถานการณ์การเรียนการสอนท่ี
มีกลุ่มเป้าหมายยงัไม่มีประสบการณ์มาก่อน ผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมอาจจะรู้สึกอึดอดั กงัวล และไม่มี
ความเช่ือมัน่เก่ียวกบัความสามารถของตนเองหรือของกลุ่ม นักพฒันาโปรแกรมจึงมีบทบาท
ส าคญัในการใหก้ าลงัใจและสร้างบรรยากาศใหผู้เ้ขา้ร่วมโปรแกรมกลา้แสดงออกและมีก าลงัใจท่ี
จะเรียนรู้ 
 4. วตัถุประสงคใ์นการพฒันาโปรแกรม (Program’s Objective) 
 Boone กล่าวถึงว ัตถุประสงค์ในการพัฒนาโปรแกรม ซ่ึงแตกต่างไปจาก
วตัถุประสงคท์างการศึกษาท่ีให้ความส าคญักบัการเรียนรู้ (Learning Objective) ท่ีน่าสนใจและ   
อาจน ามาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการวางแผนได ้คือ 
  4.1 วตัถุประสงค์ในการสร้างกรอบความคิดเชิงเหตุและผล เพื่อเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมทางการศึกษาของผูเ้รียน 
  4.2 วตัถุประสงคใ์นการประสานงานกบัฝ่ายประชาชนเพื่อร่วมมือกนัในการ
วเิคราะห์และก าหนดความตอ้งการและปัญหาในการพฒันาโปรแกรม 
  4.3 วตัถุประสงค์ในการส่งเสริมการปฏิบติังานของนักการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน ในการเป็นผูน้ าและผูท่ี้มีวสิัยทศัน์ในการพฒันาชุมชนใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดี 
  4.4 วตัถุประสงคใ์นการใหโ้อกาสองคก์รทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนได้
แสดงบทบาทในการใช้การศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการพฒันาปัจจยั
ภายในแต่ละชุมชนใหมี้ประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพชีวติของประชาชน 
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 5. ผลท่ีคาดหวงัจากการพฒันาโปรแกรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
 Caffarella (1994) ไดก้ล่าวว่า ในการพฒันาโปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพ นกัพฒันา
โปรแกรมควรคาดหวงัได้ว่า จะไดรั้บประโยชน์หรือคุณค่าอะไรจากโปรแกรมทางการศึกษา     
นอกระบบโรงเรียน และ Caffarella ยงัได้เสนอว่า ผลท่ีคาดหวงัจากการพฒันาโปรแกรมทาง
การศึกษานอกระบบโรงเรียน คือ การเปล่ียนแปลงใน 3 เร่ือง คือ การเปล่ียนแปลงในปัจเจก
บุคคล (Individual Change) การเปล่ียนแปลงในองค์กร (Organization Change) และการ
เปล่ียนแปลงในชุมชนและสังคม (Community and Social Change) 
 6. จริยธรรมในการพฒันาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
 Caffarella ไดร้ะบุถึงจริยธรรมของนกัพฒันาโปรแกรมไว ้6 ขั้นตอนดงัน้ี 
  6.1 จริยธรรมในขั้นตอนการสร้างพื้นฐานในการวางแผน ในขั้นตอนน้ีมี
ขอ้เสนอแนะว่า ควรรับขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาซ่ึงองคก์รเชิญมา แถลงปรัชญา
ความเช่ือขององค์กรต่อสาธารณชนอยา่งไรให้การพฒันาโปรแกรมตอ้งเป็นไปตามปรัชญาท่ีได้
แถลงไว ้ ถา้หาฝ่ายก าหนดนโยบายไดส้ั่งการมาแลว้วา่ควรพฒันาโปรแกรมในเร่ืองความตอ้งการ
ของผูเ้ข้าร่วมโปรแกรมในเร่ืองใด ไม่ควรวิเคราะห์หรือประเมินความต้องการของผูเ้ข้าร่วม
โปรแกรมอยา่งเป็นทางการเพื่อสร้างความขดัแยง้ในองค์กร ไม่ควรพฒันาโปรแกรมท่ีผูเ้ขา้ร่วม
โปรแกรมไม่ทราบล่วงหน้าว่าโปรแกรมเก่ียวกับแนวความคิดเร่ืองใด หรือตอบสนอง               
ความตอ้งการเร่ืองอะไร 
  6.2 จริยธรรมในการก าหนดแนวความคิดโปรแกรม 
  6.3 จริยธรรมในการพฒันาวตัถุประสงคข์องโปรแกรม ไม่ควรอา้งผลคาดหวงั
จากโปรแกรมเกินความสามารถท่ีจะท าไดจ้ริง ไม่ควรตกลงเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการใน
การพฒันาโปรแกรมท่ีมีเป้าหมายการประชาสัมพนัธ์โปรแกรมมากกวา่เป้าหมายท่ีเป็นจริง 
  6.4 การประสานงานในสถานท่ีซ่ึงปฏิบติังานตามโปรแกรม ไม่ควรเก็บ
ค่าลงทะเบียนจากผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมในอตัราท่ีสูงมาก จนท าใหบุ้คคลกลุ่มพิเศษเท่านั้นท่ีเขา้ร่วม
โปรแกรมได ้ไม่ควรจดัโปรแกรมในสถานท่ีพกัอาศยั เช่น โรงแรมชายทะเล หรือในสโมสรท่ีมี   
ส่ิงอ านวยความสะดวกด้านกีฬาต่างๆ และใช้การลงทะเบียนเป็นเกณฑ์ว่าโปรแกรมประสบ
ความส าเร็จ 
  6.5 การสร้างแผนการเรียนการสอน ไม่ควรเชิญวิทยากรท่ีมีช่ือเสียงสามารถ
เรียกความนิยมเพื่อลีลาการพูด แต่คณะเจา้หน้าท่ีรู้ดีว่ามีเน้ือหาทางวิชาการมีน้อย ไม่ควรเชิญ
วิทยากร ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมการประชุมเคยประเมินผลติดต่อมาหลายคร้ังวา่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ควร
น าเอกสารหรือแหล่งขอ้มูลต่างๆ ท่ีลา้สมยัมาใชด้ว้ยเหตุผลท่ีหาไดง่้ายและราคาถูก 
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  6.6 การวางแผนการประเมินผล ไม่ควรน าข้อมูลส่วนตวัเก่ียวกับผูเ้ข้าร่วม
โปรแกรมโดยท่ีผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมยงัไม่ได้อนุญาต ไปให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่างๆ ไม่ควรเสนอ
รายงานการประเมินผลในส่วนท่ีสอดคล้องกับการจัดโปรแกรม และไม่รายงานเร่ืองท่ีผิด
จริยธรรม หรือเป็นอนัตรายต่อการปฏิบติังาน 
 7. แนวความคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบในการพฒันาโปรแกรม   
 Boyle (1981 อา้งถึงใน อุ่นตา นพคุณ, 2546) มีแนวคิดในการพฒันาโปรแกรมดา้น
การพฒันา 15 ขอ้คือ 
  7.1 สร้างพื้นฐานทางปรัชญาในการพฒันาโปรแกรม (Establishing a 
philosophical basic for Program) ความเช่ือของนกัพฒันาส่งผลต่อโปรแกรม 
  7.2 วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาความต้องการหรือส่ิงท่ีประชาชนห่วงใย 
(Situational Analysis of Problems and needs or concerns of people and communities) 
  7.3 การมีส่วนร่วมของผูรั้บบริการ (Involvement of Clientele)  
  7.4 ระดบัทางสติปัญญาและสถานภาพทางสังคมของผูรั้บบริการ (Level of 
Intellectual and Social Development of Potential Clientele) 
  7.5 ศึกษาแหล่งขอ้มูลเพื่อการวเิคราะห์และการก าหนดวตัถุประสงคโ์ปรแกรม 
(Source to Investigate and Analyze in Determining Program Objectives) 
  7.6 การยอมรับเร่ืองข้อจ ากัดเก่ียวกับสถาบนัและบุคคล (Recognition of 
Institution and Individual Constraints)  
  7.7 เกณฑจ์ดัล าดบัความส าคญั (Criteria for Establishing Program Priorities) 
  7.8 ระดบัความยืดหยุ่นการวางแผน (Degree of Rigidity of Flexibility of 
planned Programs) 
  7.9 ความเห็นชอบเชิงกฎหมายและการสนบัสนุนจากกลุ่มท่ีมีอ านาจอยา่งเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ (Legitimating and Support with Formal and Informal Power 
situation) 
  7.10 การเลือกและจดักิจกรรมเชิงประสบการณ์การจดัการเรียนรู้ (Selecting and 
Organizing Learning Experience) 
  7.11 การเลือกวิธีการเทคนิคและอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 
(Identifying Instructional Design with Appropriate Methods, Technique and Devices) 
  7.12 การใชป้ระโยชน์จากการประชาสัมพนัธ์ (Utilizing Effective Promotional 
Priorities) 
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  7.13 การได้รับการสนับสนุนทางทรัพยากรส าหรับโปรแกรม  (Obtaining 
Resources Necessary to support the program) 
  7.14 การประเมินประสิทธิภาพและผลกระทบ (Determining the Effectiveness, 
Results and Impact) 
  7.15 การส่ือค่าของโปรแกรมให้ผูท่ี้มีหนา้ท่ีตอ้งตดัสินใจ (Communicating the 
Value of the program to Appropriate Decision Makers)  
 8. กระบวนการพฒันาโปรแกรม 
 Boyle (1981) เสนอกระบวนการพฒันาโปรแกรม ท่ีมีรายละเอียดดงัน้ี 
  8.1 กระบวนการพฒันาโปรแกรมเชิงพฒันา  
  กระบวนการพัฒนาโปรแกรมเชิงพัฒนา มีลักษณะส าคัญท่ีการก าหนด
วตัถุประสงค์ของโปรแกรม เร่ิมจากสภาพความต้องการและปัญหาชุมชน อาจไม่ชัดเจนใน
เบ้ืองตน้ แต่เม่ือด าเนินการจะมีการเปล่ียนแปลงชดัเจนข้ึน ตามขั้นตอนดงัน้ี 
  ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนดพื้นฐานส าหรับพฒันาโปรแกรม โดย 1) ก าหนด
พื้นฐานทางปรัชญาท่ีจะน ามาใช้ในการวางโปรแกรม 2) พิจารณาถึงความเช่ือหรือปรัชญาของ
นกัพฒันาโปรแกรมเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน ลกัษณะของผูเ้รียน วิทยากรและผูช่้วยวิจยั
ประจ ากลุ่ม และ 3) พิจารณาเร่ืองนโยบายระเบียบ แนวทางปฏิบติั และท าความเขา้ใจเก่ียวกบั
เจา้หนา้ท่ีผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโปรแกรม 
  ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ส าหรับชุมชนและกลุ่มผูรั้บบริการ โดย  
1)  รวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์สภาพปัจจุบนั อดีตเก่ียวกบัสถานการณ์ ดา้นประชากร พื้นท่ี ศาสตร์
ท่ีเก่ียวข้องและลักษณะทางสังคม 2) สนทนา ศึกษาบุคคล กลุ่มองค์กร ท่ีจะช่วยให้ข้อมูล 
โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีผลต่อโปรแกรม และ 3) ศึกษาแหล่งทรัพยากร ท่ีจะน ามาใช ้
  ขั้นตอนท่ี 3 การพิจารณาผลท่ีพึงประสงค์ โดย 1) ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเขา้
ร่วมกลัน่กรองความตอ้งการและปัญหาเพื่อก าหนดผลท่ีพึงประสงค์จากการพฒันาโปรแกรม           
2) ระบุผลท่ีพึงประสงค์ และพฒันาให้เป็นวตัถุประสงค์เฉพาะ (Specific Objective) ก าหนด
คุณสมบติัของกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน จะสอนอะไร ต้องการการเปล่ียนแปลงในลกัษณะใด 
เก่ียวกบัการกระท า หรือ ความเช่ือ ให้ความรู้ในเร่ืองอะไร พิจารณาระดบัความรู้ของผูเ้ขา้ร่วม
โปรแกรม 3) จดัล าดบัผลท่ีพึงประสงคจ์ากการพฒันาโปรแกรมวา่ (1) วตัถุประสงค์เฉพาะตรง
กบัการวิเคราะห์ความตอ้งการสถานการณ์และปัญหาหรือไม่ (2) วตัถุประสงค์เฉพาะการ
ด าเนินการไดใ้นสภาพความเป็นจริง ตามเง่ือนไขของกลุ่มผูรั้บบริการกลุ่ม งบประมาณและเวลา
ท่ีมีอยู ่(3) ผลท่ีพึงประสงค์ตอบสนองความตอ้งการของคนส่วนมาก แต่มีความยืดหยุน่ส าหรับ
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บุคคล บางคนเพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีแตกต่างไป และ 4) ตดัสินล าดบัความส าคญัของ
โปรแกรมโดยใชเ้กณฑว์า่เร่ืองใดมีความจ าเป็นเร่งด่วนและส าคญั 
  ขั้นตอนท่ี 4 การก าหนดแหล่งทรัพยากร และการสนบัสนุน โดย 1)  พิจารณาวา่
ทรัพยากรท่ีจะตอ้งน ามาใช ้เช่น คน เวลา เงิน และวสัดุอุปกรณ์ เพียงพอ หรือไม่ และทรัพยากร
เหล่า มีอยูพ่ร้อมเพรียง เวลาตอ้งใชห้รือไม่ 2) ก าหนดบุคคลท่ีมีความช านาญการจากศาสตร์ต่างๆ 
ท่ีสามารถช่วยใหโ้ปรแกรมมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และ 3) พิจารณาวา่ผูท่ี้จะเป็นผูน้ าในโปรแกรม
มีเวลาท่ีจะร่วมโปรแกรมไดจ้ริงหรือไม่ 
  ขั้นตอนท่ี 5 การสร้างแผนการเรียนรู้  โดย 1)  พิจารณาและเลือกประสบการณ์
การจัดการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนควรได้รับตามประสบการณ์เดิม  2) จดัล าดับเน้ือหาเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ของโปรแกรม 3) ตดัสินว่าผูพ้ฒันาโปรแกรมจะมีบทบาทร่วมกบัผูเ้รียนมากน้อย
เพียงใดในกระบวนการเรียนการสอน 4) ก าหนดวิธีการเรียนการสอนและกิจกรรมเฉพาะ เพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงค ์ ของโปรแกรม (เช่น การฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบติัการ การสัมมนา การ
ปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือการผสมผสานวิธีการต่างๆ ท่ียกมา) 5) ก าหนดหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ี
และวิทยากรและผูช่้วยวิจยัประจ ากลุ่ม และ 6) ก าหนดและพฒันาเอกสารท่ีจะตอ้งเตรียมให้
พร้อมและก าหนดเวลาท่ีจะใชใ้นการเสนอ  
  ขั้นตอนท่ี 6 โปรแกรมการปฏิบติังาน โดย 1) เลือกเน้ือหาวิชา กิจกรรม และ
สภาพการณ์เพื่อ 1.1) สร้างความสนใจ 1.2) ให้เกิดประสบการณ์การจดัการเรียนรู้ท่ีจะท าให้
บรรลุผลท่ีคาด หรือ 1.3) สามารถติดตามผลได ้ 2) ด าเนินการเรียนการสอนให้มีความต่อเน่ือง
และเพื่อให้ผูเ้รียนเขา้มามีส่วนร่วม 3) ท าปฏิทินกิจกรรม (1) การจดัล าดบักิจกรรม ถูกตอ้ง 
ต่อเน่ือง (2) ระบุความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆและเวลาเตรียมการ และ 4) น าโปรแกรมไป
ปฏิบติัแกไ้ขปรับปรุง 
  ขั้นตอนท่ี 7 ความน่าเช่ือถือของการใชท้รัพยากร โดย 1) วางแผนการประเมิน
ทุกขั้นตอน ประเมินก่อนหลงั วางแผนการประเมิน  2) ระบุเหตุผลการประเมิน 3) ระบุการ
ประเมินโปรแกรมเร่ืองอะไร 4) ระบุเกณฑ์และตวับ่งช้ีท่ีชดัเจน และ 5)  ก าหนดวิธีการเก็บรวบ
รวบขอ้มูล วเิคราะห์ อภิปรายผลอยา่งไร 
  ขั้นตอนท่ี 8 การรายงานค่าของโปรแกรม โดย 1) จดัท ารายงาน ประกอบดว้ย 
1.1) ความจ าเป็นท่ีตอ้งมีโปรแกรมดงัน้ีกล่าว 1.2) โปรแกรมเป็นเร่ืองอะไร 1.3) บทบาทของผูใ้ห้
ความรู้ 1.4) ผลท่ีคาดหวงั 1.5) ประโยชน์ 1.6) การปฏิบติังาน 1.7)ปฏิกิริยาของผูเ้ขา้ร่วม
โปรแกรมและผูเ้ก่ียวขอ้ง  และ 2) ตอบค าถามใหค้วามกระจ่างเก่ียวกบัโปรแกรม 
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 2.  กระบวนการพฒันาโปรแกรมเชิงสถาบนั   
 กรอบแนวคิดของโปรแกรมเชิงสถาบนัมีรูปแบบท่ีเป็นทางการมากกว่าโปรแกรม
เชิงพฒันา ซ่ึงโปรแกรมเกิดจากความต้องการขององค์กรหรือสถาบนัเป็นผูจ้ดัท่ีตอ้งการการ
พฒันาความรู้เป็นหลกั มุ่งความเจริญเติบโตและการพฒันาความสามารถพื้นฐานของปัจเจก
บุคคลเป็นหลกั ซ่ึงโปรแกรมจะเนน้การพฒันาและเปล่ียนแปลงท่ีองคค์วามรู้ เจตคติ หรือทกัษะ
ความช านาญในปัจเจกบุคคล เนน้การวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นหลกัมากกวา่การวิเคราะห์สถานการณ์
ในชุมชน ดงันั้นในการวางแผนความจ าเป็นจึงอยู่ท่ีการเลือกเน้ือหาทางวิชาการท่ีเหมาะสมและ
จดัให้มีความต่อเน่ือง (Continuity) การเรียงล าดบั (Sequence) และการผสมผสาน (Integration) 
โปรแกรมเชิงสถาบันจะถูกน ามาใช้ในเก่ียวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียนประเภทท่ีมี
ประกาศนียบตัรมีการรับรองผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา การฝึกอบรมระหวา่งประจ าการ ขั้นตอน
การวางแผนโปรแกรมมีดงัน้ี 
  ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดกลุ่มผูรั้บบริการ  โดย 1) ก าหนดวา่ใครเป็นกลุ่มผูรั้บบริการ 
ถา้หากกลุ่มดงักล่าวสังกดัสถาบนั องคก์ร สมาคมวชิาชีพหรือกลุ่มในชุมชน  การประสานงานกบั
องค์กรและกลุ่มดงักล่าวจะช่วยให้วตัถุประสงค์ของโปรแกรมกระจ่างข้ึน  2) ศึกษา วิเคราะห์          
ภูมิหลงัของกลุ่มผูรั้บบริการวา่มีความตอ้งการ คุณลกัษณะ ความสามารถ ปัญหา อะไรบา้ง และ           
3) ศึกษาวา่หน่วยงานหรือองคก์รอ่ืนจดัโปรแกรมท่ีคลา้ยคลึงกนั 
  ขั้นตอนท่ี 2 ระบุเน้ือหาวิชา โดย 1) ศึกษาความตอ้งการ พิจารณาเฉพาะของ
ผูเ้รียน เน้ือหาและแผนการสอน และความปรารถนาและแรงจูงใจของผูเ้รียน  2) เปรียบเทียบ
ระดบัความสามารถของผูเ้รียนกบัเน้ือหาวิชา สามารถท าไดโ้ดยการทดสอบก่อนการเรียนการ
สอน และ 3) ศึกษาประสบการณ์และภูมิหลงัของกลุ่มผูรั้บบริการในดา้นการศึกษา สถานภาพ
ทางสังคม เศรษฐกิจประสบการณ์ เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในโปแกรมต่างๆ ขอ้มูลดงักล่าวอาจหา
ไดจ้ากผูเ้ขา้โปรแกรมก่อนการลงทะเบียน 
  ขั้นตอนท่ี 3 ก าหนดการเรียนการสอน โดยค านึงถึง 1) ประสบการณ์การเรียนรู้
ท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บ ทั้งจากการเห็น การไดย้นิ หรือการปฏิบติัระหวา่งท่ีเขา้ชั้นเรียน การท ากิจกรรม
หรือเหตุการณ์ต่างๆ  2) ส่งเสริมการน าเสนอหรือประชาสัมพนัธ์โปรแกรมด้วยวิถีทางท่ี
เหมาะสม เช่น ทางหนงัสือพิมพ ์ประกาศต่างๆ หรือทางส่ือสารมวลชนอ่ืนๆ 3) ช่วยให้ผูเ้รียนได้
มีส่วนร่วมในการก าหนดวตัถุประสงค ์รูปแบบและแนวทางปฏิบติัของโปรแกรม 4) ก าหนดให้
โปรแกรมมีความสัมพนัธ์กบัของแผนรู้อย่างต่อเน่ืองของผูเ้รียน  เช่น   ใบประกาศนียบตัรหรือ
มาตรฐานอ่ืนๆ 5) ระบุทรัพยากร/แหล่งเรียนรู้ ในการสอนท่ีจ าเป็น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ และ 6) ระบุหน้าท่ีรับผิดชอบของทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โปรแกรม 
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  ขั้นตอนท่ี 4 การน าแผนการเรียนรู้ไปปฏิบติั  โดย 1) จดัให้มีการสอนท่ีมี
คุณภาพเพื่อพฒันาความสามารถของผูเ้รียน และ 2) มีความยืดหยุ่น ด้วย วิธีการ เทคนิค และ
อุปกรณ์ท่ีเหมาะเพื่อใชใ้นการสร้างแรงจูงใจและความสนใจ 
  ขั้นตอนท่ี 5 การประเมินผลโปรแกรม โดย 1) ก าหนดให้มีการประเมินผล
สัมฤทธ์ิของผูเ้รียนโดยการมีส่วนร่วมในการประเมินโดยการทดสอบก่อนและหลงัการเรียนเพื่อ
เปรียบเทียบ 2) ในการตดัสินเก่ียวกับผลหรือความส าเร็จของโปรแกรม ควรให้ผูเ้รียนเป็นผู ้
ตดัสินดีกวา่ หรือ วตัถุประสงคข์องการศึกษามีความเหมาะสมหรือไม่ ควรจะมีการเปล่ียนแปลง
ระหว่างการสอนหรือไม่ 3) การตดัสินเก่ียวกบัแผนการสอนความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
หรือไม่ ควรจ าท าอย่างไรให้ดีข้ึน ผูเ้รียนมีความพึงพอใจหรือไม่ และ 4) การก าหนดผลของ
โปรแกรมท่ีจะน ามาใช้ในอนาคตหรือไม่ ผลลพัธ์ควรจะได้มีการแลกเปล่ียนกบัผูเ้รียน และ
ผูเ้ขียนโปรแกรม และผูเ้รียนจะสามารถแลกเปล่ียนกับผูบ้ริหารหรือผูต้ดัสินใจด้านเงินทุน
อยา่งไร 
  8.3 กระบวนการพฒันาโปรแกรมเชิงสารสนเทศ  
  การพฒันาโปรแกรมเชิงสารสนเทศให้ความส าคญักบัการแลกเปล่ียนเน้ือหา
ความรู้อยา่งทนัทีและทนัสมยั ดงันั้นหนา้ท่ีหลกัของนกัพฒันาโปรแกรมคือ การก าหนดวา่จะจดั
เน้ือหาสารสนเทศท่ีทนัสมยัและทนัสถานการณ์เร่ืองใดบา้งและควรจะใช้วิธีใดท่ีดีท่ีสุดในการ
น าเสนอสารสนเทศเหล่านั้น การวางแผนโปรแกรมสารสนเทศคือการส ารวจและพิจารณาว่า
เน้ือหาของความรู้ท่ีองคก์รมีอยูแ่ลว้คืออะไร มีสารสนเทศเน้ือหาอะไรใหม่ๆท่ีควรน ามาเพิ่มเติม
ดงันั้นขั้นตอนการวางแผนสารสนเทศคือ 
  ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดเน้ือหาพิจารณาเน้ือหาท่ีจะถ่ายทอด 
  ขั้นตอนท่ี 2 วางแผนการใหป้ระชาชนไดรั้บสารสนเทศหรือความรู้ 
  ขั้นตอนท่ี 3 เผยแพร่ความรู้ข่าวสาร 
 9.  แนวคิดในการจดัโปรแกรมการเรียนรู้ผูใ้หญ่จ าแนกแต่ละบุคคล 
 มลัคมั โนลส์ (1980) เสนอแนวคิดในการจดัโปรแกรมเรียนรู้ผูใ้หญ่ ดงัน้ี  
  9.1 การออกแบบ  
  เป็นการออกแบบการวิจยัท่ีตั้ งอยู่บนพื้นฐานความคิดการจดัการเรียนรู้ของ
ผูใ้หญ่ ท่ีเกิดจากกระบวนการจดัการเรียนรู้โดยการช้ีน าตนเอง   และการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและออกแบบการจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงอยูภ่ายใตห้ลกัการท่ีวา่ผูใ้หญ่จะเรียนรู้แบบ
ช้ีน าตนเอง จะใชป้ระสบการณ์เป็นขอ้มูลส าคญั ในการจดัการเรียนรู้ มีความพร้อมท่ีจะเรียนหาก
วา่ความรู้จะน ามาใชพ้ฒันาตนเองได ้และตอ้งเป็นความรู้ท่ีสามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดท้นัที 
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  9.2 ขั้นตอนการจดัการเรียนการสอนผูใ้หญ่ 
  Model ของประสบการณ์การจดัการเรียนรู้ท่ี โนลล ์(1980) เสนอให้เป็นแม่แบบ
ของการออกแบบในการจดักิจกรรม ท่ีเรียกวา่ Organic Model มี 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 
   9.2.1 สร้างบรรยากาศความเป็นกันเอง เป็นการแสดงการยอมรับใน
เอกลกัษณ์ของผูเ้รียนผูใ้หญ่แต่ละบุคคล แสดงความยินดีท่ีไดรู้้จกัและยอมรับในความแตกต่าง
และความเป็นตวัตนของแต่ละบุคคล ซ่ึงเป็นการเคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องแต่ละ
บุคคล ความรู้สึกจะพฒันาต่อไปเป็นความรู้สึกเคารพซ่ึงกนัและกนั เป็นความรู้สึกไวว้างใจซ่ึงกนั
และกนั ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อไปคือกลา้แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
   9.2.2 จดัโครงสร้างทางกายภาพ ห้องเรียนมีบรรยากาศท่ีไม่เป็นทางการ 
ขนาดของโตะ๊และเกา้อ้ีเหมาะกบัผูใ้หญ่ นัง่สบาย การจดัโต๊ะและเกา้อ้ีหลีกเล่ียงการจดัแบบห้อง
บรรยาย ตอ้งจดัใหอ้ยูใ่นลกัษณะลอ้มวงคุยกนั เพื่อเอ้ือต่อการส่ือสารแบบสองทางของสมาชิกทุก
คน ขณะพดูทุกคนไดม้องเห็นผูพู้ด ทั้งเพื่อมุ่งกระตุน้ให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ท่ี  ผูเ้รียน
ผูใ้หญ่สะสมติดตวัมา 
   9.2.3 วิทยากรและผูช่้วยวิจยัประจ ากลุ่มอ านวยความสะดวกให้ผูเ้รียน 
วิเคราะห์ความตอ้งการของตนเอง ตามความเช่ือเบ้ืองตน้ของ Andragogy ท่ีผูใ้หญ่ มีความ
ตอ้งการท่ีจะน าตนเอง คือ ผูเ้รียนผูใ้หญ่บอกว่าตอ้งการส่ิงใดไดแ้ละถา้หากติดขดัวิทยากรและ
ผูช่้วยวิจยัประจ ากลุ่มตอ้งช่วยแนะน า วิธีการหรือเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ความตอ้งการของ
ผูเ้รียน การท่ี ผูเ้รียนเป็นผูร้ะบุความตอ้งการของตนเอง มีขอ้ดีแรกคือ ศกัด์ิศรีของมนุษยท่ี์ไดร้ะบุ
ความตอ้งการของตนเอง ขอ้ดีต่อมาคือ เกิดความมุ่งมัน่ผกูพนัต่อเป้าหมายท่ีตนเองเป็นผูก้  าหนด 
   9.2.4 วิทยากรและผู ้ช่ วยวิจัยประจ าก ลุ่มช่วยให้ผู ้เ รี ยนก าหนด
วัตถุประสงค์ท่ี เป็นจริงได้ในทางการศึกษา ในการเขียนความต้องการให้อยู่ในรูปของ
วตัถุประสงค์ทางการศึกษาท่ีเหมาะสม ผูเ้รียนผูใ้หญ่บางคนสามารถเขียนได้เอง หากติดขดั
วทิยากรและผูช่้วยวจิยัประจ ากลุ่มตอ้งช่วยแนะน าและให้ความสะดวก ขอ้ดีของการท่ีผูเ้รียนเป็น
ผูก้  าหนดวตัถุประสงคข์องการศึกษาของตนเองก็เช่นเดียวกบัขอ้ดีของการวิเคราะห์ความตอ้งการ 
ของตนเอง คือ ภูมิใจในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของตนเอง และความผูกพนัมุ่งมั่นและการ
ยอมรับในส่ิงท่ีตนเองระบุเอง 
   9.2.5 การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเลือกวิธีการจดัการเรียนรู้ เลือกกิจกรรม
การจดั การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนชอบและมัน่ใจท่ีจะกระท า หากติดขดัวิทยากร และผูช่้วยวิจยัประจ า
กลุ่มตอ้งแนะทางเลือกช่วยบอกขอ้ดีขอ้จ ากดัของ  แต่ละวิธีการจดัการเรียนรู้ มอบการตดัสินใจ
ใหอ้ยูใ่นความรับผดิชอบ ของผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัการรับรู้ของตนเอง ท่ีจะช้ีน าตนเองของผูใ้หญ่
และเปิดโอกาสใหไ้ดใ้ชป้ระสบการณ์เดิมมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้อยา่งเตม็ท่ี 
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   9.2.6 ผูเ้รียนจะด าเนินกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ โดยมีวิทยากรและผูช่้วย
วิจยัประจ ากลุ่มเป็นพี่เล้ียงเพื่อให้เกิดความมัน่ใจ เม่ือติดขดัหรือตอ้งการ  ความช่วยเหลือ ผูเ้รียน
กบัวทิยากรและ  ผูช่้วยวจิยัประจ ากลุ่มมีโอกาสเรียนรู้จากกนัและกนั 
   9.2.7 ประเมินความกา้วหน้าของการจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นระยะ
เพื่อให้ผูเ้รียนตดัสินใจในการกระท าของตนเองตามกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ได ้ถา้จ  าเป็นตอ้ง
ดดัแปลงหรือยดืหยุน่ ส าหรับการประเมินในขั้นสุดทา้ย  เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัมาก ผูเ้รียนจะทราบ
วา่ตนเองถึงจุดมุ่งหมายท่ีตนก าหนดไวแ้ลว้หรือยงั ยงัขาดอีกเท่าไร การประเมินตนเองนั้น มีขอ้ดี
ท่ีกลายเป็นการวิเคราะห์ความตอ้งการหรือส่ิงท่ีขาดของผูเ้รียนดว้ยตนเองอีกคร้ังถา้ยงัไปไม่ถึง
จุดหมายท่ีตอ้งการ ผูเ้รียนทราบวา่ขาดอีกเท่าไร ผูเ้รียนเป็นผูร้ะบุความขาดหรือความตอ้งการเอง 
ท าให้เกิดความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ต่อไป ท าให้วงจรกระบวนการจดัการเรียนรู้จากขั้นตอนท่ี 7  
ยอ้นไปบรรจบเป็นขั้นตอนท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนรู้ของผูเ้รียนผูใ้หญ่จึงเกิดอยา่งต่อเน่ือง
ดว้ยการ  ช้ีน าตนเอง  
  9.2 แนวคิดของคาฟฟาเรลลา (Caffarella) และไทเลอร์ (Tyler)  
  คาฟฟา เรลลา  (Caffarella,1994) ได้น า เสนอ รูปแบบ อิน เทอ ร์แอก ทีฟ 
(Interactive Model) ประกอบด้วย 12 ขั้นตอน คือ 1) การท าความเขา้ใจในบริบท 2) การจดั
พื้นฐานส าหรับกระบวนการวางแผน 3) การก าหนดแนวคิดการวิจยั 4) การค้นหาจัดล าดับ
ความส าคญัของการวจิยั 5) การพฒันาวตัถุประสงคข์องการวิจยั 6) การเตรียมถ่ายโอนการจดัการ
เรียนรู้ 7) การสร้างแผนการประเมินผล 8) การพิจารณารูปแบบตารางเวลาและความตอ้งการของ
เจา้หนา้ท่ี 9) การเตรียมแผนดา้นงบประมาณและการตลาด 10) การออกแบบแผนการเรียนรู้ 11) 
การประสานงานดา้นส่ิงสนบัสนุนและพร้อมรับเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน และ 12) การส่ือสารค่า
ของการวจิยั 
  ไทเลอร์ (Tyler, 1986) ได้ก าหนดหลักการพัฒนารูปแบบกิจกรรมตาม
วตัถุประสงค์ทางการศึกษาท่ีก าหนด ซ่ึงพิจารณาจากความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน 
จากแนวคิดทฤษฎี หลกัการ หรือขอ้เท็จจริงดา้นเน้ือหา โดย 1) เลือกประสบการณ์การจดัการ
เรียนรู้ เนน้การฝึกฝน และน าไปใชจ้ริง บรรลุวตัถุประสงค ์ท าให้เกิดผลอยา่งต่อเน่ือง 2) การจดั
ประสบการณ์การจดัการเรียนรู้ ตอ้งมีความต่อเน่ือง เป็นขั้นตอน สามารถบูรณาการได ้โดยการ
ให้ความรู้ แนวคิด ค่านิยม และทักษะ และ  3) การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ เน้นการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม ก าหนดวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ระบุสถานการณ์เพื่อแสดงพฤติกรรม 
ออกแบบวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล สรุป วเิคราะห์ อภิปราย 
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 4. การพฒันาโปรแกรมของบูน ( Boone)  
 การพฒันาโปรแกรมของ Boone (2002) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนใหญ่ คือ 1 ขั้น
วางแผน การออกแบบและด าเนินการ และการประเมินและการตรวจสอบรายงานผลโดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
  4.1 การวางแผน (Planning) ประกอบดว้ย 
   4.1.1 ประเมินความตอ้งการ: วิเคราะห์องคป์ระกอบและกระบวนการท่ี
จะเปล่ียนแปลงองคก์รข้ึนใหม่ 
   4.1.2 การท าความเขา้ใจและปฏิบติัตามพนัธกิจ ปรัชญา และจุดประสงค์
ขององคก์ร คณะท างานดา้นการศึกษาผูใ้หญ่ทั้งหมดขององคก์รตอ้งเขา้ใจและปฏิบติัตามพนัธกิจ
ปรัชญา และจุดประสงคข์ององคก์ร 
    1. ท าความเขา้ใจและปฏิบติัตามโครงสร้างขององค์กร เพื่อบรรลุ
จุดประสงค์มหภาคขององค์กร คณะท างานจ าเป็นต้องเข้าใจบทบาทของแต่ละคน และ
ความสัมพนัธ์กบับทบาทของกลุ่มงานและบทบาทในภาพรวมขององคก์ร 
    2 มีความรู้และทกัษะเก่ียวกบัการนิเทศ การพฒันาคณะท างาน 
การประเมินผลและความรับผิดชอบ องค์กรการศึกษาจะตอ้งไม่หยุดน่ิงเพื่อตอบสนองความ
จ าเป็นและความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงของกลุ่มเป้าหมาย โดยการให้โอกาสแก่สมาชิกไดป้ฏิบติั
ตนใหม่อยา่งต่อเน่ือง 
    3 ระบุถึงความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน (เช่ือมโยง
องคก์รเขา้สู่ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง)  
    4 เช่ือมโยงองค์กรต่อกลุ่มเป้าหมาย แผนงานส าหรับผู ้ใหญ่
จะตอ้งมีจุดก าเนิดจากความตอ้งการของกลุ่มคนท่ีท างานดว้ย จึงจ าเป็นตอ้งท าการศึกษา วิเคราะห์ 
และร่างแผนงานของกลุ่มคนในองค์กร เพื่อท่ีจะเกิดความสนใจ เอาใจใส่และรับผิดชอบของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมคือผลลพัธ์ท่ีไดข้องแผนงานดา้นการศึกษา ซ่ึงเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีแผนงานเหล่าน้ีตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 
   4.1.3 ระบุกลุ่มเป้าหมาย  - ระบุการประสานงานกบัผูน้ าของกลุ่มคนท่ี
เป็นเป้าหมาย  ระบุความร่วมมือ การประเมินผล และการวิเคราะห์ความตอ้งการท่ีเฉพาะเจาะจง
ต่อกลุ่มคนท่ีเป็นเป้าหมาย ซ่ึง Boone ได้ตั้ งขอ้สังเกตไวว้่า ความตอ้งการถูกก าหนดจาก
ความหมายหลกัของปัจจยัดา้นจิตวทิยา ดา้นสังคม และดา้นวฒันธรรม ดงันั้นนกัการศึกษาผูใ้หญ่
จะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ี และควรตระหนกัถึงการรวมกลุ่มท่ีหลากหลายทางสังคม ทั้ง
การเมืองและเศรษฐกิจด้วย ซ่ึง Boone ได้ให้แนวคิดในการวิเคราะห์และวางแผนท่ีมี
ประสิทธิภาพของกลุ่มคนในองค์กร ดงัน้ี 1) การวิเคราะห์ระบบทางสังคม 2) การแบ่งล าดบัชั้น
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ทางสังคม 3) ความแตกต่างสังคม และการวิเคราะห์ทางวฒันธรรม นอกจากนั้นส่ิงท่ีประกอบกนั
เป็นชุมชนนั้น มี 5 ลักษณะ ดงัน้ี 1) กลุ่มคน 2) ความสนใจ ทศันคติ และกิจกรรมร่วมกัน 3) 
ความเหมือนกนัทัว่ไป 4) ความมีปฏิสัมพนัธ์เป็นประจ าและต่อเน่ือง และ 5) การอาศยัอยูใ่นเขต
หรือพื้นท่ีท่ีสามารถระบุได ้
   4.1.4 การระบุและการประสานงานกบัผูน้ าของกลุ่มเป้าหมาย Boone ให้
ขอ้แนะน าในการติดต่อกบัผูน้ าทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการของกลุ่มเป้าหมาย 1) ดา้น
ต าแหน่ง 2) ด้านช่ือเสียง 3) อิทธิพลส่วนบุคคลหรือความเป็นผูน้ าทางความคิด 4) การท าการ
ตดัสินใจ และ 5) แนวทางการมีส่วนร่วมในสังคม ซ่ึงในแต่ละแนวทางต่างก็มีขอ้ดีและขอ้เสีย 
Boone จึงไดแ้นะน าใหค้ดัเลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงอาจจะเลือกดา้นใดดา้นหน่ึง หรือเลือกจากแนวทาง
ทั้งหา้ก็ได ้จากนั้นจึงเป็นการสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูน้ า ซ่ึงควรจะเร่ิมตน้อยา่งไม่เป็นทางการก่อน 
ในลกัษณะของการสนทนา นกัการศึกษาผูใ้หญ่ควรท่ีจะรับฟังให้มากกวา่พูด โดยมีจุดประสงค์
ในการพบปะคือ การสร้างความรู้สึกของความไวเ้น้ือเช่ือใจ และ การเร่ิมตน้แนวทางการท างาน
ประสานงานกนัเพื่อพิจารณาถึงความตอ้งการของผูน้ า 
   4.1.5 ระบุความร่วมมือ การประเมินผล และการวเิคราะห์ความตอ้งการท่ี
เฉพาะเจาะจงต่อกลุ่มเป้าหมาย โดย Boone ไดใ้ห้แนวทางการหาความตอ้งการซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั
การตดัสินใจ 2 ประการ คือ 1) ส่ิงท่ีตอ้งการมีความส าคญัหรือไม่ 2) จะรวบรวมขอ้มูลอย่างไร
เพื่อแสดงให้เห็นถึงแผนงานท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการ ซ่ึงสามารถกระท าได้โดย 1) การ
ประสานงานกับผูน้ า 2) การฟัง 3) วิธีการส ารวจ 4) การศึกษาชุมชน/กลุ่มคนเป้าหมาย และ               
5) การส ารวจจ านวนประชากรหรือรายงานการส ารวจอ่ืนๆ 
  4.2 การพฒันาและการด าเนินการโปรแกรม (Design and implementation) 
  Boone กล่าวถึงลกัษณะพิเศษของแนวทางปฏิบติัด้วยการใช้เหตุผลของการ
วางแผนว่าเป็นการหาขอ้สรุปจากส่ิงท่ีสังเกตเห็นได ้แต่ระยะการออกแบบและการน าลงสู่การ
ปฏิบติัตอ้งการคิดเชิงอนุมาน การเร่ิมตน้ดว้ยความตอ้งการท่ีไดร้ะบุไวแ้ละไดรั้บการวิเคราะห์ใน
ขั้นตอนการวางแผนภารกิจส าหรับนกัการศึกษาผูใ้หญ่คือ  
   4.2.1 ออกแบบโปรแกรม (Designing the planned program) 
    1 ตั้งสมมุติฐานและกรอบความคิด: สมมติฐานเบ้ืองต้นคือ           
“การท่ีกิจกรรมทางการศึกษาทั้ งหมดมีจุดมุ่งหมายในการท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงด้าน
พฤติกรรมของแต่ละบุคคล 
    2 ก าหนดวตัถุประสงค์ของโปรแกรม : แปลความหมายของ
ความตอ้งการท่ีแสดงออกมาไปสู่ความตอ้งการระดบัมหภาค – แปลความตอ้งการระดบัมหภาค
ไปสู่วตัถุประสงค์ระดบัมหภาค ซ่ึงเป็นพฤติกรรมสุดท้ายท่ีจะน าไปการก าหนดทิศทางของ
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แผนงานดา้นการศึกษา โดย Boone ไดแ้นะน าวา่วตัถุประสงคจ์ะตอ้ง 1) สอดคลอ้งกบัภารกิจของ
องค์กร 2) อยู่ภายในข้อก าหนดของทรัพยากรท่ีมีอยู่ และ 3) สามารถปฏิบัติได้จริงภายใต้
ความสามารถของผูท่ี้ตอ้งการการเรียนรู้  
    3 ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาทั่วไปและกิจกรรมการ
เรียนรู้: Boone ใหค้  านิยามของยทุธศาสตร์วา่เป็น “แผนการท่ีออกแบบไวอ้ยา่งรอบคอบหรือแผน
ของกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อท่ีจะท าให้ประสบผลส าเร็จตามจุดประสงค์ระดับมหภาค และ
วตัถุประสงคร์ะดบัจุลภาค  
    4 ก าหนดผลลพัธ์ระดบัมหภาคของแผนงานท่ีวางไว ้ซ่ึงถือเป็น
ขั้นตอนท่ีมีความส าคญัต่อการประเมินผล และความส านึกในความรับผดิชอบ  
    5 ก าหนดแผนการปฏิบติั  โดย 1) การแปลความตอ้งการไปสู่
วตัถุประสงคก์ารสอน  2) การก าหนดประสบการณ์ในการเรียนรู้ส าหรับแต่ละวตัถุประสงค์ใน
การสอน 3) การพัฒนาแผนการส าหรับการประเมินผลลัพธ์ของผูเ้รียน และการประเมิน
ประสบการณ์การเรียนรู้ และ 4) การพฒันาและกลวิธีในการปฏิบติัและเทคนิคส าหรับการท า
ตลาดของแผนการปฏิบติั 
   4.2.2  น าแผนในโปรแกรมไปด าเนินการทดลอง (Implementing the 
planned program) 
    1 ก าหนดเวลาเพื่อการปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้
    2 การพฒันาและปฏิบติัตามแผนการสรรหาและการฝึกอบรม
ผูน้ า-ผูเ้รียน  
    3 การติดตามและการสนับสนุนการด าเนินการด้านผู ้สอน-
ผูเ้รียน 
  4.3 การประเมินผล การตรวจสอบ และการรายงานผล 
  การประเมินผลเป็นกระบวนการต่อเน่ืองท่ีใช้คาดการณ์ทั้งแบบจ าลองและปิด
วงจรของวฏัจกัรการพฒันาแผนงาน  โดยพื้นฐานแลว้การประเมินผลควรจะสามารถตอบค าถาม
เก่ียวกบั “ปัจจยัน าเขา้ในแผนงาน บริบท และกระบวนการ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลผลิตของแผน
เป็นอย่างไร ประสิทธิภาพของแผนงานเป็นอย่างไร มีความเหมาะสมอย่างไร และความจ าเป็น
โดยรวมอยา่งไร ขั้นตอนส าคญัของการประเมินมีดงัน้ี 
   4.3.1 การประเมินผล 
    1 การก าหนดและวดัผลส่ิงท่ีไดรั้บจากแผน พิจารณาผลท่ีเกิดข้ึน
ทั้งในระยะสั้ น กลาง และยาว เพื่อจะได้ทราบว่าพวกเขาได้เรียนรู้อะไรไป (Outcomes) ส่ิงท่ี
ไดรั้บจากแผนงานท่ีไดว้างแผนไวเ้ป็นเป้าหมายท่ีไดรั้บการตกลงไวก่้อนท่ีกิจกรรมดา้นการเรียน
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การสอนจะเกิดข้ึน โดยผ่านการทดลองหรือการสังเกตความเปล่ียนแปลงอ่ืนๆ ทางพฤติกรรม 
รวมไปถึงการสัมภาษณ์และการส ารวจ แต่ Boone ไดเ้ตือนว่าวตัถุประสงค์จะตอ้งสังเกตและ
แสดงปริมาณท่ีวดัได ้
    2 การประเมินปัจจยัน าเข้าของแผนงาน การประเมินส่ิงท่ีได้
ด าเนินการกับความสัมพนัธ์กับปัจจยัน าเข้า ตวัอย่างเช่น วตัถุประสงค์กับวิธีการท่ีใช้ ซ่ึงใน
ภาพรวมการตดัสินใจเหล่าน้ีไดรั้บการตรวจสอบมาแลว้ แต่ในการประเมินน้ีเป็นการตรวจสอบ
ยอ้นกลบัยงัแนวทางปฏิบติัยอ่ยท่ีไดว้างแผนไว ้ 
    3 พิจารณาว่า มีอะไรท่ีเปล่ียนแปลงไปบ้าง ทั้ งทางสังคม 
เศรษฐกิจ สภาพแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นผลท่ีเกิดข้ึนจากการน าโปรแกรมไปใช ้
    4 พิจารณาว่ามีการเปล่ียนแปลงในระดับนโยบายเกิดข้ึนอัน
เน่ืองมาจากโครงการหรือไม่ 
   4.3.2   การรายงานผล 
   ภารกิจในกระบวนย่อยสุดท้ายคือ การรายงานผลลัพธ์ท่ีได้จากการ
ประเมินผลแลว้ การวเิคราะห์องคก์รในรูปแบบของผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประเมิน และการแนะน า
ผลลพัธ์ท่ีไดรั้บจากประเมินแก่องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง  
 สรุปแผนกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจ ัยพฒันาข้ึน เป็นการพฒันาแผนกิจกรรมการ
การศึกษานอกระบบโรงเรียน ประเภทสถาบนั ตามแนวคิดของ Boone (2002) ซ่ึงเป็นโปรแกรม
เกิดจากความต้องการขององค์กรหรือสถาบนัเป็นผูจ้ดั ท่ีต้องการการพฒันาความรู้เป็นหลัก           
มุ่งความเจริญเติบโตและการพฒันาความสามารถพื้นฐานของปัจเจกบุคคล โปรแกรมจะเนน้การ
พฒันาและเปล่ียนแปลง ท่ีองค์ความรู้ เจตคติ หรือทกัษะความช านาญในปัจเจกบุคคล  ซ่ึงมี
ขั้นตอนโดยสรุปดงัน้ี 
 1. การวางแผน(Planning) 
  1.1 วเิคราะห์องคป์ระกอบและกระบวนการท่ีจะเปล่ียนแปลงองคก์รข้ึนใหม่ 
  1.2 เช่ือมโยงองคก์รเขา้สู่ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 2 การพฒันาและการด าเนินการโปรแกรม (Design and implementation) 
  2.1 ออกแบบโปรแกรม (Designing the planned program) 
  2.2 น าแผนในโปรแกรมไปด าเนินการทดลอง (Implementing the planned 
program) 
 3. การประเมิน และรายงานผลโปรแกรม  
  3.1 การประเมินผล (แบบ Formative/process and Summative Evaluation) 
  3.2 การรายงานผล 
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ตอนที ่8 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องทั้งในและต่างประเทศ 
งานวจัิยภายในประเทศ 
 1. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน  
 จุฬารัตน์ เพชรวิเศษ (2554:  บทคดัยอ่) ไดพ้ฒันา “โปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกัและการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองเพื่อพฒันา
สมรรถนะความรอบรู้แห่งตนส าหรับพยาบาลหัวหน้าหอผู ้ป่วย” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ                        
1)  ศึกษาปัญหาและความตอ้งการการเรียนรู้เพื่อการพฒันาสมรรถนะความรอบรู้แห่งตนส าหรับ
พยาบาลหัวหน้าหอผูป่้วย 2) พฒันาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้แนวคิดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัและการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองเพื่อพฒันาสมรรถนะความรอบรู้
แห่งตนส าหรับพยาบาลหวัหนา้หอผูป่้วย 3) ศึกษาผลของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ท่ีพัฒนาข้ึน 4) วิเคราะห์ปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง ปัจจัยท่ีสนับสนุน ปัญหาและอุปสรรค เม่ือน า
โปรแกรมท่ีได้พฒันาข้ึนไปใช้ รูปแบบของการวิจยัเป็นการวิจยัและพฒันา ประกอบด้วย  4  
ระยะ คือ 1) ศึกษาปัญหาและความต้องการการเรียนรู้เก่ียวกับการบริหารการพยาบาลของ
พยาบาลหัวหนา้หอผูป่้วย โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างคือ พยาบาลหัวหนา้หอผูป่้วยท่ีปฏิบติังาน
ในโรงพยาบาลของรัฐท่ีมีขนาดเตียง 500 เตียง จ านวน 345 คน 2) พฒันาโปรแกรมการศึกษา     
นอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกัและการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง
เพื่อพฒันาสมรรถนะความรอบรู้แห่งตนส าหรับพยาบาลหัวหน้าหอผูป่้วย 3) ศึกษาผลของ
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนท่ีพฒันาข้ึน โดยการวิจยัก่ึงทดลอง กลุ่มตวัอย่างคือ 
พยาบาลหัวหน้าหอผูป่้วยท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จ านวน 62 คนแบ่งเป็น
กลุ่มละ 31 คน โดยกลุ่มทดลองได้รับการอบรมตามโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึน ส่วนกลุ่มควบคุม
ได้รับการอบรมแบบบรรยาย 4) วิเคราะห์ปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง ปัจจัยท่ีสนับสนุน ปัญหาและ
อุปสรรค และแนวทางแกไ้ข ในการน าโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนไปใช้ โดยการสัมภาษณ์จากกลุ่ม
ทดลอง และ ผูส้อนประจ ากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาปัญหาและความต้องการ              
การเรียนรู้ของพยาบาลหวัหนา้หอผูป่้วย พบวา่ 1.1) ปัญหาการบริหารการพยาบาล ทั้ง 5 ดา้น คือ 
การวางแผน การจัดระบบงาน การบริหารบุคลากร การอ านวยการ และการควบคุมงาน                   
1.2) พยาบาลหัวหน้าหอผูป่้วยตอ้งการการเรียนรู้เน้ือหาดา้นการบริหารการพยาบาลทั้ง 5 ดา้น 
และ สมรรถนะท่ีต้องการได้รับการพัฒนาเม่ือเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษานอกโรงเรียนคือ
สมรรถนะความรอบรู้แห่งตน 2) การพฒันาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิด
การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกัและการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองเพื่อพฒันาสมรรถนะความรอบ
รู้แห่งตนส าหรับพยาบาลหัวหน้าหอผูป่้วย มีองค์ประกอบโปรแกรม 8 องค์ประกอบ คือ 2.1) 
วตัถุประสงค ์2.2) กลุ่มผูเ้รียน 2.3) ผูส้อนประจ ากลุ่ม 2.4) เน้ือหาสาระ 2.5) กิจกรรมการเรียนรู้ 
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(กระบวนการ “MASTERY”)  2.6) แหล่งความรู้และส่ือการเรียนรู้ 2.7) การวดัและประเมินผล 
และ 2.8) สภาพแวดลอ้ม 3) ผลการทดลองของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน มีดงัน้ี 
พยาบาลหวัหนา้หอผูป่้วยในกลุ่มทดลองท่ีใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีคะแนน
สมรรถนะความรอบรู้แห่งตนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ทั้ง 4  
ด้านได้แก่ 3.1) ความรู้ 3.2) เจตคติ 3.3) ทักษะการแก้ปัญหาการบริหารการพยาบาล และ         
3.4) สมรรถนะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง 4) ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึน
ไปใช้ไดแ้ก่ 4.1) ปัจจยัท่ีสนบัสนุน คือ การมีส่วนร่วมของกลุ่มผูเ้รียน การให้แรงเสริมและการ
ช่วยเหลือของผูส้อนประจ ากลุ่ม ชุดการเรียนรู้และโจทยปั์ญหาท่ีตรงกบัปัญหาของผูเ้รียนและ
วทิยากรท่ีมีประสบการณ์ เน้ือหาท่ีตรงกบัปัญหาของผูเ้รียน กิจกรรมการเรียนรู้ คือ กระบวนการ 
“MASTERY” และ ส่ิงแวดลอ้มท่ีเงียบสงบและผ่อนคลาย 4.2) ปัญหาและอุปสรรค คือ แหล่ง
เรียนรู้มีขอ้จ ากดั เช่น ต าราไม่ทนัสมยัและระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่สะดวกในการใช้งาน 
และ สภาพแวดลอ้มท่ีมีเสียงรบกวน 4.3) แนวทางแกไ้ข คือ การจดัหาแหล่งทรัพยากรในการ
เรียนรู้ท่ีสามารถใชป้ระโยชน์ได ้  เช่น ต าราท่ีทนัสมยัและระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ีเขา้ถึงได้
สะดวก และ การจดัส่ิงแวดล้อมในห้องเรียนท่ีเป็นสัดส่วน เงียบสงบและผ่อนคลาย และ 4.4) 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ คือ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูเ้รียน โปรแกรมการ
ฝึกอบรม บรรยากาศการท างาน และการสนบัสนุนจากองคก์ร 
 อุไรวรรณ หว่องสกุล (2554: บทคดัย่อ) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง “การพฒันาโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดแอนดราโกจีของ มลัคอม เอส. โนลส์ เพื่อส่งเสริมนิสัย 
รักการอ่าน ของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน วิธี เรียนทางไกล” โดยมีวตัถุประสงค์                     
1) วิเคราะห์กรณีตวัอยา่งการจดัโปรแกรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านท่ีดีในประเทศไทย 2) พฒันา
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดแอนดราโกจี ของ    มลัคอม เอส. โนลส์ เพื่อ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 3) ศึกษาผลของการน าโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนท่ีผูว้ิจยัได้
พฒันาข้ึนและน าไปใช ้และ 4) ศึกษาปัจจยัและขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวกบัการน าโปรแกรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนท่ีได้พฒันาข้ึน ในการวิจยัคร้ังน้ีใช้การวิเคราะห์ กรณีตวัอย่างแหล่งการ
เรียนรู้ 5 แห่ง กลุ่มตวัอยา่ง 30 คน และการวจิยัแบบก่ึงทดลอง ใชรู้ปแบบการทดลองแบบ 1 กลุ่ม
มีการทดสอบก่อน-หลงัการทดลอง วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยการวิเคราะห์เน้ือหา และการใช้สถิติ          
เชิงพรรณนา โดยกลุ่มตวัอยา่งคือ นกัศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน วิธีเรียนทางไกล จ านวน 30 
คน ผลการวิจยัพบว่า 1) การวิเคราะห์กรณีตวัอย่างได้ลกัษณะกิจกรรมท่ีจะน าไปพฒันาเป็น
โปรแกรม 3 ดา้นคือ ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน จดักิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน แกไ้ขปัญหาท่ีมี
ผลต่อการอ่าน 2) โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิด แอนดรา โกจี ของมลัคอม 
เอส. โนลส์ เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีองคป์ระกอบส าคญัดงัน้ี วตัถุประสงค ์ผูเ้รียน ผูส้อน 
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เน้ือหาสาระ แนวคิดในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ โดยเฉพาะกิจกรรมสัญญา
การอ่านท าให้ผูเ้รียนเกิดนิสัยรักการอ่านมากข้ึน ระยะเวลา และการประเมินผลโปรแกรม                
3) ผลการใช้โปรแกรมฯ พบว่าทกัษะการอ่านสูงกว่าก่อนด าเนินการท่ีระดบันยัส าคญั ทางสถิติ 
0.01 พฤติกรรมการอ่านส่วนใหญ่เกิดข้ึนสม ่าเสมอเป็นประจ า ดา้นการประเมินความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก และ 4) ปัจจยัได้แก่ ความพร้อมของแหล่งเรียนรู้โดยการจดับรรยากาศ การจดั
กิจกรรมให้เหมาะสมเพื่อให้ผูเ้รียนสามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวนั ขอ้เสนอแนะได้แก่             
การส่งเสริมห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม 
จะเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 วรรธณา บุญประเสริฐ อาชญัญา รัตนอุบล (2554:  บทคดัยอ่) ไดท้  า “การพฒันา
รูปแบบการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดทาง
จริยธรรมส าหรับพยาบาลวิชาชีพ” โดยการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัและพฒันารูปแบบการเรียนรู้    
นอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดทางจริยธรรมส าหรับ
พยาบาลวิชาชีพ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและความตอ้งการในการเรียนรู้ของ
พยาบาลวิชาชีพ พฒันารูปแบบการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียน ทดลองใชรู้ปแบบการเรียนรู้ และ
วิเคราะห์ปัจจยัและเง่ือนไขของการน ารูปแบบการเรียนรู้ไปใช้  โดยผูว้ิจยัไดพ้ฒันารูปแบบการ
เรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อปรับเปล่ียนมโนทศัน์ แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสและผลท่ีได้จาก
การศึกษาสภาพ ปัญหา และความตอ้งการในการเรียนรู้ของกลุ่มตวัอย่างพยาบาลท่ีปฏิบติังาน       
ในโรงพยาบาลขนาด 300 เตียง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จ านวน 362 คน น ารูปแบบการเรียนรู้ท่ีไดต้รวจสอบปรับปรุงแลว้ไปทดลองกบักลุ่ม
ตวัอยา่งพยาบาลวิชาชีพท่ีโรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) จ านวน 40 คน แบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลองจ านวน 20 คน และกลุ่มควบคุมจ านวน 20 คน โดยกลุ่มทดลองให้ไดรั้บการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการเรียนรู้เป็นเวลา 14 วนั และการเรียนรู้ตามรูปแบบจากการปฏิบติังานจริงเป็นเวลา  21 
วนั ประเมินผลการทดลองรูปแบบการเรียนรู้โดยการเปรียบเทียบคะแนนความฉลาดทางอารมณ์
และความฉลาดทางจริยธรรมก่อนและหลงัการเรียนรู้ของกลุ่มทดลอง และก่อนและหลงัการ
เรียนรู้ระหวา่งกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม ดว้ยสถิติค่า t-test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ผลการวจิยัพบวา่ 1) ภาพรวมผลการประเมินสภาพความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดทาง
จริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 362 คนอยูใ่นระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.92 และ
ค่าเฉล่ีย 3.81 และความตอ้งการในการเรียนรู้ของกลุ่มตวัอยา่งคิดเป็นร้อยละ 93.93  2) รูปแบบ     
การเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดทางจริยธรรม
ส าหรับพยาบาลวิชาชีพท่ีไดจ้ากการศึกษา ประกอบดว้ยองค์ประกอบการเรียนรู้ ค  าว่า DREAM 
Group ซ่ึงมี 6 องค์ประกอบ มาจาก Dialogue การเสวนา Reflection การสะทอ้นความคิด 
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Experience ประสบการณ์ Atmosphere บรรยากาศการเรียนรู้ Motivation แรงจูงใจ และGroup 
Process กระบวนการกลุ่ม โดยมีขั้นตอนการเรียนรู้เป็นวงจรการเรียนรู้ 8 ขั้นตอน คือ (1) การ
สร้างบรรยากาศท่ีผอ่นคลาย (2) การรับรู้ประสบการณ์ท่ีมีคุณค่า (3) การวิเคราะห์ตนเอง (4) การ
สะทอ้นความคิดอยา่งมีวจิารณญาน (5) การเสวนาเพื่อเปล่ียนมุมมองใหม่ (6) การสร้างภาพพจน์
ท่ีดีต่อตนเอง (7) การสร้างแรงจูงใจ และ (8) การปฏิบติัและฝึกฝนจนเป็นนิสัย 3) ผลการทดลอง
ใชรู้ปแบบการเรียนรู้ พบวา่ กลุ่มทดลองมีคะแนนหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนทดลองและคะแนน
หลงัการทดลองสูงกวา่กลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 และความพึงพอใจโดย
ภาพรวมของรูปแบบระดบัมากท่ีสุดท่ีค่าเฉล่ีย 4.85 4.ผลการศึกษาปัจจยัและเง่ือนไขของการน า
รูปแบบการเรียนรู้ไปใช้ พบวา่ ปัจจยัในการน ารูปแบบไปใช ้ไดแ้ก่ ความตอ้งการในการพฒันา
ตนเอง นโยบายผูบ้ริหารองคก์ร แผนงานการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และเง่ือนไขในการน าไปใช้ 
ไดแ้ก่ ระยะเวลาในการเรียนรู้ แรงจูงใจของผูเ้รียนและกระบวนการในกลุ่มการเรียนรู้ 
 คมสัน สุขมาก (2553:  บทคดัย่อ) ไดท้  าการพฒันา “โปรแกรมเพื่อเสริมสร้าง             
มโนทศัน์เชิงจิตส านึกสาธารณะของอาสาสมคัรต ารวจ” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันา
โปรแกรมเพื่อเสริมสร้างมโนทศัน์เชิงจิตส านึกสาธารณะของอาสาสมคัรต ารวจ 2) ศึกษาผลการ
ทดลองใช้โปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนเพื่อเสริมสร้างมโนทศัน์เชิงจิตส านึกสาธารณะของอาสาสมคัร
ต ารวจ 3) ศึกษาปัญหาอุปสรรคและขอ้สนบัสนุนของการน าโปรแกรมเพื่อเสริมสร้างมโนทศัน์
เชิงจิตส านึกสาธารณะของอาสาสมคัรต ารวจไปใช้ การศึกษาคร้ังน้ีใช้แนวคิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ และการเรียนรู้แบบร่วมกนัเสริมดว้ยการสะทอ้นความคิดเชิงวิพากษ ์ประชากรคือ 
อาสาสมคัรต ารวจเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี จ  านวน 250 คน กลุ่มตวัอยา่งคือ อาสาสมคัรต ารวจ
เมืองพทัยา จ านวน 60 คน โดยแบ่งเป็น กลุ่มทดลอง 30 กลุ่มควบคุม 30 คน ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ 
1) โปรแกรมเพื่อเสริมสร้างมโนทศัน์เชิงจิตส านึกสาธารณะของอาสาสมคัรต ารวจท่ีพฒันาข้ึนมี
กระบวนการเสริมสร้างมโนทัศน์เชิงจิตส านึกสาธารณะ ไดแ้ก่ 1.1) การสนทนา  1.2) การฝึก
สมาธิ 1.3) การท าความกระจ่างค่านิยม 1.4) การเรียนรู้ผ่านละคร 1.5) การอ่านชีวประวติับุคคล
ส าคญั และ 1.6) การท างานช่วยเหลือสังคม 2)  ผลการทดลองใช้โปรแกรม คือ 2.1) ระดับ               
มโนทศัน์เชิงจิตส านึกสาธารณะก่อนและหลงัการทดลองของกลุ่มทดลองหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม 
มีความแตกต่างท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยหลงัการทดลองมีคะแนนเฉล่ียท่ีสูงข้ึนกวา่ก่อน
การทดลอง 2.2) ระดบัมโนทศัน์เชิงจิตส านึกสาธารณะของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลงัการ
ทดลอง  มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยหลงัการทดลอง กลุ่มทดลองมีระดบั
มโนทศัน์เชิงจิตส านึกสาธารณะสูงกว่ากลุ่มควบคุม 3) ปัจจยัท่ีมีผลเชิงสนับสนุนในการน า
โปรแกรมเพื่อเสริมสร้างมโนทศัน์เชิงจิตส านึกสาธารณะของอาสาสมคัรต ารวจไปใช ้มีดงัน้ีคือ 
ผูเ้รียนมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสม ผูส้อนมีประสบการณ์ตรง เน้ือหาสาระมีความหลากหลาย



 
102 

 

น าไปใชไ้ดจ้ริง กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน มีระยะเวลาท่ีเหมาะสมใน
การฝึกอบรม แหล่งความรู้และส่ือการสอนไดจ้ากประสบการณ์จริง สภาพแวดลอ้มท่ีผอ่นคลาย
และเป็นกนัเอง และไม่พบปัญหาอุปสรรคในการวจิยัคร้ังน้ี 
 ไพฑูรย ์สินลารัตน์ ปทีป เมธาคุณวุฒิ และ สุลกัษณ์ ศรีบุรี (2550:  บทคดัย่อ)                
ได้ท าการ “วิเคราะห์หลักการและแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการเรียนรู้เพื่อพฒันาปัญญาบน
พื้นฐานแนวคิดไทย และพฒันารูปแบบการผลิตครูในระดบัปริญญาตรีและพฒันาครูประจ าการ
เพื่อรองรับกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพฒันาปัญญาบนพื้นฐานแนวคิดไทย”  ซ่ึงหมายถึง               
กรอบวิธีคิดในการด ารงชีวิตของคนไทยท่ีอยู่บนฐาน 3 ประการในสภาพสังคมไทยคือ 
พระพุทธศาสนา มีหลกัธรรมท่ีเนน้กระบวนการพฒันาปัญญาภายในบุคคล สังคมเกษตรกรรม
และเศรษฐกิจพอเพียง โดยการยึดหลกัการพึ่งพาตนเอง งานวิจยัน้ีเนน้การวิเคราะห์เอกสารแลว้
สังเคราะห์กบัความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ ผลการวิจยัเสนอรูปแบบการผลิตและพฒันาครูบน
พื้นฐานของแนวคิดไทยท่ีบูรณาการ 4 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 1 พุทธศาสนา สร้างปัญญา และการครอง
ตน ท่ีใช้เป็นหลักในการคิด การกระท า และพฒันาคุณภาพชีวิต มิติท่ี 2 สังคมเกษตรกรรม 
รวมทั้งธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และศิลปวฒันธรรมไทย ในการ
ด ารงชีวิตของคนไทย มิติท่ี 3 บริบทของชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นแนวทางการด ารงเล้ียงตนเอง สร้างรายได้และปฏิบติัตน มิติท่ี 4 การส่ือสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศ เนน้ความสมดุลในการใชเ้ทคโนโลย ีภูมิปัญญาไทย ในการด ารงชีวิตและน าไปสู่การ
เรียนการสอน ในรูปแบบไดเ้สนอคุณลกัษณะของครูตามมิติการสร้างครูและสภาพการเรียนรู้ท่ี
ครู พอ่ แม่ นกัเรียน ร่วมกนัสร้างสรรคก์ารเรียนรู้ โดยมีการถ่ายทอดความรู้ซ่ึงกนัและกนัระหวา่ง
พ่อ แม่ นักเรียนและครู และครูสู่นักเรียนและพ่อแม่ รวมทั้งความรู้จากโลกแห่งความเป็นจริง 
จากคน ชุมชน สังคม ส่ิงแวดล้อม รูปแบบน้ีจะต้องให้เหมาะสมกับบริบททางสังคมซ่ึงมี 3 
รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบท่ีสอดคล้องกับบริบทของสังคมและชีวิตของกรุงเทพมหานคร                         
ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของสังคมและชีวิตเมืองต่างจงัหวดั และท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของสังคม
และชีวิตของชนบทต่างจงัหวดั สุดทา้ยงานวิจยัเสนอแนะชุดการสอนและรายวิชาต่างๆ เพื่อการ
น าไปใช้และยุทธศาสตร์ปัญจศิลา แนวคิดการผลิตและการพฒันาครูเพื่อการเรียนรู้ด้วยการ
พฒันาปัญญาบนพื้นฐานแนวคิดไทย - การพฒันาปัญญาเกิดจากการพฒันา  3 ระดบั – การสร้าง
ครูเพื่อพฒันาปัญญาบนพื้นฐานแนวคิดไทย – คุณลกัษณะของครูตามมิติการสร้างครู - การ
จ าแนกรูปแบบย่อยการผลิตและการพฒันาครูเพื่อการเรียนรู้ ดว้ยการพฒันาปัญญาบนพื้นฐาน
แนวคิดไทย - โครงสร้างหลกัสูตรการผลิตครูระดบัปริญญาตรีเพื่อการเรียนรู้ ด้วยการพฒันา
ปัญญาบนพื้นฐานแนวคิดไทย - สัดส่วนการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูในชั้นปีท่ี 5 ของนกัศึกษา
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ครู - บทบาทหนา้ท่ีของครูในโรงเรียนเพื่อพฒันาศกัยภาพของนกัเรียน – ยุทธศาสตร์ ปัญจศิลา
เพื่อการผลิตและพฒันาครู 
 ชนาธิป ศิริปัญญาวงศ์  (2550:  บทคดัยอ่) ไดท้  า  “การพฒันารูปแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเ รียนเพื่อส่ง เสริมสุขภาวะทางจิตโดยใช้หลักการ                          
นีโอฮิว  แมนนิสและสัญญาแห่งการเรียนรู้”  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ พฒันารูปกิจกรรมการ
เรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางจิตโดยใชล้กัการนีโอฮิวแมนนิส
และสัญญาแห่งการเรียนรู้ เพื่อศึกษาผลการใชรู้ปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีไดพ้ฒันาข้ึน และเพื่อ
ศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการน ารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทางการ ศึกษานอกระบบโรงเรียนท่ี
ไดพ้ฒันาข้ึนไปใช ้ผูว้ิจยัไดส้ร้างรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนท่ี
ได้ พฒันาข้ึน โดยน าไปทดลองกับกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบติังานในโรงพยาบาล        
จุฬาเวช สมุทรปรากการ จ านวน 30 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองเขา้ร่วมรูปแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางจิตโดยใช้หลักการ               
นีโอฮิวแมนนิส และสัญญาแห่งการเรียนรู้ และกลุ่มควบคุมได้ปฏิบติัเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะ
ทางจิตของตนเองตามวิธีคุ ้นเคยท่ีทางสถานพยาบาลจดัไวใ้ห้ ได้แก่ การนั่งสมาธิ การเต้น-             
แอโรบิค กลุ่มทดลองเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าวน้ีใน 2 ระยะ คือ ระยะ 1 การเขา้ร่วมรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นเวลา 3 วนั สัปดาห์ละ 1 วนั ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. และระยะท่ี 2               
เป็นการปฏิบติัตามสัญญาแห่งการเรียนรู้ เป็นเวลา 6 เดือน   มีการเก็บขอ้มูลสุขภาวะทางจิต         
ความคิดเห็นและความรู้สึกดา้นสุขภาวะทางจิต การน าหลกัการนีโอฮิวแมนนิสไปใช้ และการ 
ฝึกปฏิบติัตามสัญญาแห่งการเรียนรู้ เม่ือส้ินสุดกิจกรรมไปแลว้หน่ึงเดือน สามเดือน และหกเดือน
ตามล าดบั ผลการวิจยัปรากฏดงัน้ี 1) การพฒันารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทางการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริม สุขภาวะทางจิตโดยใช้หลกัการ นีโอฮิวแมนนิสและสัญญาแห่งการ
เรียนรู้มีองค์ประกอบ คือ 1.1) หลกัการ 1.2) วตัถุประสงค ์1.3) กระบวนการ และ 1.4) การ
ประเมินผล 2) ผลการทดลองใชรู้ปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ
ส่ง เสริมสุขภาวะทางจิตโดยใช้หลักการนีโอฮิวแมนนิสและสัญญาแห่งการเรียนรู้ พบว่า         
กลุ่มทดลองมีสุขภาวะทางจิตท่ีดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคญัทาง สถิติท่ีระดับ .05 และ               
3) ผลการศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน ารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทางการศึกษา นอกระบบ
โรงเรียนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางจิตโดยใชห้ลกัการนีโอฮิวแมนนิสและสัญญาแห่งการเรียนรู้ไป
ใช ้พบวา่ ปัจจยัไดแ้ก่ ดา้นสถานท่ี ดา้นแหล่งความรู้และส่ือการเรียนรู้ ดา้นระยะเวลาในการจดั
กิจกรรม 
 ไพบูลย ์โพธ์ิหวงัประสิทธ์ิ (2548:  บทคดัยอ่) ไดท้  าการพฒันา “โปรแกรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดของเปาโล แฟร และแพทริค จี บอยเออล์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
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ทศันคติ และมโนธรรมส านึกเพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ของผูอ้อกเสียงเลือกตั้ง
ชาวไทยกะเหร่ียง” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ การวิจยัน้ีเป็นไปตามแนวความคิดของเปาโล แฟร 
และแพทริค จี บอยเออล์ ซ่ึงมีจุดเน้นท่ีการเขา้มามีส่วนร่วมของกลุ่มตวัอย่าง การศึกษาวิจยั          
แบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะการเตรียมการก่อนลงภาคสนามและระยะการศึกษาภาคสนาม 
ขั้นตอนท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาภาคสนามถูกถักทดเข้าด้วยกันกับกลุ่ม
ตวัอยา่ง เร่ิมจากการเขา้สู่ชุมชนและการวางแผน กลุ่มตวัอยา่งคือ 1) ผูอ้อกเสียงเลือกตั้งชาวไทย
กะเหร่ียง 2) ผูน้ าชุมชน และ 3) เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบปฏิบติังานในพื้นท่ี โดยใช้เคร่ืองมือคือ              
1) แบบวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย 2) แบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ี
ผู ้รับผิดชอบปฏิบัติงานในพื้นท่ี และ 3) แบบสัมภาษณ์ผู ้น าชุมชน ในขั้ นตอนต่อมาคือ             
การออกแบบแผนการสอนและการน าไปปฏิบติั กลุ่มตวัอยา่งคือ 1) อาสาสมคัรชาวไทยกะเหร่ียง 
2) ผูเ้รียนในโปรแกรม และ 3) ครูผูส้อน โดยใชเ้คร่ืองมือคือ 1) แบบทดสอบความรู้ ทศันคติ และ
มโนธรรมส านึกเร่ืองการเลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ิน 2) แบบบนัทึกการสนทนาของผูเ้รียน 3) แผนการ
สอนและส่ือการสอน เช่น ภาพแสดงความขดัแยง้ และในขั้นตอนสุดทา้ยคือ การประเมินผลและ
การตรวจสอบได ้กลุ่มตวัอย่างคือ ตวัแทนผูเ้ขา้ร่วมในโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
เคร่ืองมือคือ แบบบันทึกการสนทนากลุ่มของผูเ้ข้าร่วมในโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าที ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้ การวิเคราะห์แบบอุปนัยเพื่อหาความหมายของ
ความสัมพนัธ์ ระหว่างปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัสภาวะแวดลอ้มของผูท่ี้ถูกศึกษา ผลการศึกษา
พบว่า 1) โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งในระดับท้องถ่ิน               
มีขั้นตอนท่ีสังเคราะห์ข้ึนจากแนวความคิดในการพฒันาโปรแกรมของเปาโล แฟร และแพทริค จี 
บอยเออล ์15 ขั้นตอน 2) โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนท่ีพฒันาข้ึน ท าให้ผูเ้รียนมีระดบั
ความรู้ (t = 14.55) ทศันคติ (t = 11.77) และมโนธรรมส านึก (จากการสังเกต) ดา้นการเลือกตั้งใน
ระดบัทอ้งถ่ินท่ีเพิ่มข้ึน 3) ความคิดเห็นจากการสนทนากลุ่ม พบว่าปัจจยัท่ีสนบัสนุนโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียน อาทิ โปรแกรมสามารถตอบสนองความตอ้งการและปัญหาของ
ชุมชนดา้นการเลือกตั้งในระดบัทอ้งถ่ิน วสัดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้มีความเหมะสมกบัภูมิ
หลงัของผูเ้รียน ในขณะท่ีปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคและปัญหาของโปรแกรม อาทิ ครูผูส้อนไม่คุน้เคย
กบัเทคนิควธีิการสอนตามแนวคิดของเปาโล แบบเขา้รหสัและถอดรหสัท่ีโปรแกรมใช ้
 กฤษณา คิดดี (2547:  บทคดัยอ่) ไดท้  า “การพฒันารูปแบบการประเมินการจดัการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั” โดยมีวตัถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อพฒันาตวับ่งช้ี
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู ้เรียนเป็นส าคัญ ท่ีครอบคลุมบริบทด้านสภาพแวดล้อม /
บรรยากาศของการเรียนรู้ ปัจจยัเบ้ืองตน้ กระบวนการ และผลผลิตของการเรียนรู้ 2) เพื่อพฒันา
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รูปแบบการประเมินการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั และ 3) เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของการใช้รูปแบบการประเมินการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั รวมทั้งส้ิน 1,271 คน ประกอบดว้ย ครู 31 คน นกัเรียน 930 คน 
โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา พิจิตร เขต 1 และผูป้กครองของนกัเรียน 310 คน 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมิน แบบวดัทศันคติและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูล         
เชิงปริมาณ โดยใช้สถิติภาคบรรยาย การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย และวิเคราะห์ความ
เท่ียงโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยวิธีของฮอยท์ (Hoyt's Analysis of Variance) 
ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี  1) ตวับ่งช้ีการเรียนการ
สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ประกอบดว้ย 4  องคป์ระกอบ คือ 1.1) สภาพแวดลอ้ม/บรรยากาศ
ของการเรียนรู้ ประกอบดว้ยตวับ่งช้ี 7 ตวั 1.2) ปัจจยัเบ้ืองตน้ของการเรียนรู้ ประกอบดว้ยตวับ่งช้ี 
6 ตวั 1.3) กระบวนการเรียนรู้ประกอบดว้ยตวับ่งช้ี 15 ตวั และ1.4) ผลผลิตของการเรียนรู้ 
ประกอบดว้ยตวับ่งช้ี 7 ตวั 2) รูปแบบการประเมินการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญั ประกอบดว้ย 2.1) เป้าหมายของการประเมิน 2.2) ส่ิงท่ีมุ่งประเมิน 2.3) วิธีการประเมิน 
และ 2.4) วิธีการตดัสิน การประเมินการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัมีเป้าหมาย
เพื่อการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของครู ส่ิงท่ีมุ่งประเมินไดแ้ก่การจดัการเรียนการสอน
ของครู วิธีการประเมินใช้การเก็บขอ้มูลตามตวับ่งช้ีใน 4 องค์ประกอบ โดยแหล่งผูป้ระเมิน
ประกอบด้วย การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อนครู นักเรียน หัวหน้าหมวดวิชา ผูช่้วย
ผูอ้  านวยการและผูป้กครอง ส่วนวธีิการตดัสินใชก้ารเปรียบเทียบขอ้มูลจากการประเมินกบัเกณฑ์
สัมบูรณ์ท่ีพฒันาโดยผูเ้ช่ียวชาญ 3. จากการประเมินประสิทธิผลของการใชรู้ปแบบการประเมิน
การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั พบวา่ 1) ครูมีพฒันาการของการจดัการเรียนการ
สอน โดยค่าเฉล่ียผลการประเมินการจดัการเรียนการสอนคร้ังท่ี 2 สูงกวา่ค่าเฉล่ียผลการประเมิน
การจดัการเรียนการสอนคร้ังท่ี 1 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 2) โดยภาพรวมครูมี
ทศันคติท่ีดีต่อการประเมินการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 3) ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ยอมรับว่าการประเมินน้ีมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ทั้ งทางด้านการปฏิบติัและด้าน
งบประมาณและ 4) ผลการประเมินมีความถูกตอ้ง 
 2. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรมครู 
 อุทยั โล้วมัน่คง (2552: บทคดัย่อ) วิจยัเร่ือง การน าเสนอแนวทางการพฒันา
คุณลักษณะภาวะผูน้ าทางจริยธรรมตามแนวพุทธศาสนาของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
น าเสนอแนวทางการพฒันาคุณลกัษณะภาวะผูน้ าทางจริยธรรมตามแนวพุทธศาสนาของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปผลการวิจยัเป็นดังน้ี  
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คุณลกัษณะภาวะผูน้ าทางจริยธรรมตามแนวพุทธศาสนาของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีจ าเป็นตอ้ง
ไดรั้บการพฒันา ไดแ้ก่ คุณลกัษณะภาวะผูน้ าทางจริยธรรม เร่ืองทาน (การให้) อกัโกธะ (ความ
ไม่โกรธ) อวิโรธนะ (ความยุติธรรม) และอาชชวะ (ความเป็นผูต้รง) แนวทางการพฒันา
คุณลกัษณะภาวะผูน้ าทางจริยธรรมตามแนวพุทธศาสนาของผูบ้ริหารสถานศึกษา แนวทางการ
พฒันาคุณลักษณะภาวะผูน้ าทางจริยธรรมตามแนวพุทธศาสนาของผูบ้ริหารสถานศึกษาฯ 
ประกอบดว้ยส่วนส าคญั 4  ส่วน คือ หลกัการของแนวทางการพฒันาคุณลกัษณะภาวะผูน้ าทาง
จริยธรรมฯ คือ หลกัทศพิธราชธรรม หลกัการพฒันาภาวะผูน้ าทางจริยธรรมตั้งอยูบ่นพื้นฐานของ
การให้องคค์วามรู้ แนวความคิด ดว้ยวิธีการเพื่อผลของการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรม หลกัการ
พฒันาภาวะผูน้ าทางจริยธรรม  อาศยัการแลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดเห็น ประสบการณ์ ระหวา่ง
กนั หลกัการพฒันาภาวะผูน้ าทางจริยธรรมหลกัการพฒันาภาวะผูน้ าทางจริยธรรมตอ้งอาศยัการ
เปิดกวา้งทางความคิดของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
 ขจรศกัด์ิ สังข์เจริญ (2553:  บทคดัย่อ) ไดท้  าการพฒันารูปแบบการฝึกอบรมทาง
การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะส าหรับครูศูนยก์ารเรียนชุมชน  โดยมี
วตัถุประสงค์ เพื่อ 1) วิเคราะห์สภาพปัญหาและความตอ้งการในการเสริมสร้างสมรรถนะ            
การจดัการเรียนรู้ สมรรถนะการพฒันาผูเ้รียน และสมรรถนะการบริหารกลุ่มผูเ้รียนของครูศูนย ์  
การเรียนชุมชน 2) พฒันารูปแบบการฝึกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิด      
การเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองและการจดัการเรียนรู้แบบเร่งรัดเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ 3 ดา้น
ส าหรับครูศูนยก์ารเรียนชุมชน 3) ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการฝึกอบรมท่ีได้พฒันาข้ึน              
4) วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งเสริมและปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการใช้รูปแบบการฝึกอบรมดงักล่าว          
ในการวจิยัคร้ังน้ีใชก้ารวจิยัแบบก่ึงทดลอง โดยใชแ้ผนแบบการทดลองสองกลุ่มวดัก่อน-หลงัการ
ทดลอง วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยการวิเคราะห์เน้ือหา และการใชส้ถิติเชิงพรรณนา โดยประชากร คือ 
ครูศูนยก์ารเรียนชุมชนในประเทศไทย ผลการวิจยัพบว่า 1) สภาพการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ การพฒันาผูเ้รียนและการบริหารกลุ่มผูเ้รียน ของครูศูนยก์ารเรียน
ชุมชนยงัมีไม่เพียงพอ ปัญหาของครูศูนยก์ารเรียนชุมชนคือ การขาดความรู้ดา้นศาสตร์การสอน
ผูใ้หญ่และมีความตอ้งการการอบรมในหวัขอ้ การวจิยัในชั้นเรียน การจดัการเรียนรู้ส าหรับผูใ้หญ่ 
การสร้างส่ือนวตักรรม และการใช้สัญญาการเรียนรู้ 2) รูปแบบการฝึกอบรมในการพฒันา
สมรรถนะ 3 ด้านให้แก่ครูศูนย์การเรียนชุมชนประกอบด้วยองค์ประกอบด้าน ภารกิจ                    
ความตอ้งการ ลกัษณะทางกายภาพ การออกแบบหลกัสูตร การออกแบบการประเมินผล การ
ออกแบบกิจกรรม การออกแบบกายภาพ และการด าเนินการอบรมตามขั้นตอน ACCELERATE 
3)  ผลการใชรู้ปแบบการฝึกอบรมดงักล่าว พบวา่สามารถเสริมสร้างสมรรถนะ 3 ดา้น ของกลุ่ม
ทดลองให้มีระดบัท่ีสูงข้ึนกวา่กลุ่มควบคุมท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 และ 4) ปัจจยัท่ีส่งเสริมการใช้
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รูปแบบการฝึกอบรมไดแ้ก่ บรรยากาศ เน้ือหา กิจกรรม การจดัการเรียนรู้ วิทยากร ปัจจยัท่ีเป็น
อุปสรรคการใชรู้ปแบบการฝึกอบรม ไดแ้ก่ ขอ้จ ากดัดา้นสถานท่ี เวลา วทิยากรขาดความสามารถ 
ขาดแหล่งเรียนรู้ ขาดงบประมาณ 
 ปวณีา หมดราคี และ นนัทรัตน์ เจริญกุล (2552:  บทคดัยอ่) ไดท้  าการพฒันารูปแบบ         
การจดัการการเรียนรู้ในท่ีท างานส าหรับครูโรงเรียนเอกชน  โดยพฒันารูปแบบการจดัการการ
เรียนรู้ในท่ีท างานส าหรับครูโรงเรียนเอกชน วธีิด าเนินการวจิยัเป็นแบบวิจยัและพฒันา มีขั้นตอน
การด าเนินงาน 3 ระยะหลกั 5 ขั้นตอนย่อย ประกอบด้วย ระยะท่ี 1 การวิจยัเอกสารคือ                    
การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  ระยะท่ี 2                        
พหุกรณีศึกษาท่ีมีการปฏิบติัท่ีดี มีขั้นตอนประกอบดว้ย (1) การศึกษาสภาพและปัญหาการจดัการ
การเรียนรู้ในท่ีท างานส าหรับครูโรงเรียนเอกชน และ 2) การสร้างรูปแบบการจดัการการเรียนรู้
ในท่ีท างานส าหรับครูโรงเรียนเอกชน เป็นการประเมินรูปแบบโดยผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 10 คน 
และระยะท่ี 3 การวิจยัเชิงส ารวจ มีขั้นตอนประกอบดว้ย 1) การพฒันารูปแบบการจดัการการ
เรียนรู้ในท่ีท างานส าหรับครูโรงเรียนเอกชน เป็นการประเมินรูปแบบโดยผูบ้ริหารและครู
โรงเรียนเอกชน จ านวน 682 คน และ 2) การปรับปรุงและพฒันารูปแบบการจดัการการเรียนรู้ใน
ท่ีท างานฉบบัสมบูรณ์ เคร่ืองมือในการวิจยัคือ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต 
และแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้การวิเคราะห์เน้ือหาและสถิติเชิงบรรยาย ผลการวิจยั            
มีดงัน้ี 1) สภาพปัจจุบนัของการจดัการการเรียนรู้ในท่ีท างานส าหรับครูโรงเรียนเอกชนพบว่า 
โรงเรียนเอกชนมีการจัดการการเรียนรู้ในท่ีท างานด้วยวิธีการต่างๆ เรียงตามล าดับดังน้ี               
1.1)  การจดัอบรมครูโดยใชว้ิทยากรภายนอก 1.2) การส่งครูเขา้อบรมกบัหน่วยงานหรือสถาบนั
ต่างๆ 1.3) การศึกษาดูงาน 1.4) การสนบัสนุนให้ครูศึกษาต่อ 1.5) การอบรมครูโดยใชว้ิทยากร
ภายใน และ 1.6) การติดตามนิเทศการสอน 2) รูปแบบการจดัการการเรียนรู้ในท่ีท างานส าหรับ
ครูโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมคือ รูปแบบบูรณาการ การจดัการเชิงระบบ มีส่วนประกอบ 4 ส่วน 
คือ 2.1) หลักการของรูปแบบการจดัการการเรียนรู้ในท่ีท างานส าหรับครูโรงเรียนเอกชน 
ประกอบดว้ย 11 หลกัการ คือ การตั้งเป้าหมาย การบูรณาการ การเนน้สมรรถนะ ความยืดหยุ่น 
ความเป็นระบบ การเรียนรู้ผูใ้หญ่ การสร้างแรงจูงใจ ความรับผิดชอบ การปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคล การก ากบัติดตาม และการสนบัสนุน 2.2) ลกัษณะของรูปแบบการจดัการการเรียนรู้ในท่ี
ท างาน ไดแ้ก่ ระบบยอ่ยของโรงเรียน ประกอบดว้ย 4 ระบบยอ่ยคือ ระบบยอ่ยดา้นคน ระบบยอ่ย
ด้านโครงสร้าง ระบบย่อยด้านงาน และระบบย่อยด้านเทคโนโลยี และวงจรการเรียนรู้ในท่ี
ท างาน ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนคือ การประเมินสภาพการจดัการการเรียนรู้ การออกแบบการ
จดัการการเรียนรู้ การจดัการการเรียนรู้ และการประเมินผลการจดัการการเรียนรู้  3) แนวทางการ
น ารูปแบบการจดัการการเรียนรู้ในท่ีท างานส าหรับครูโรงเรียนเอกชนไปใช้ มีแนวทางในการ
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ปฏิบติัสรุปไดด้งัน้ี 3.1) ก าหนดเป็นเป้าหมายท่ีชัดเจน 3.2) วางแผนโดยใช้ขอ้มูลพื้นฐานท่ี
เก่ียวขอ้ง 3.3) สร้างความตระหนกั 3.4) สร้างแรงจูงใจ 3.5) พฒันาความสามารถของบุคลากร              
3. 6) ส่ือสาร 3.7) จดัช่วงเวลาให้มีการพบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้ 3.8) จดัท าเป็นคู่มือ และ                   
3.9) ด าเนินการในกลุ่มทดลองก่อนขยายผลทัว่ทั้งโรงเรียน (4) เง่ือนไขของการน ารูปแบบการ
จดัการการเรียนรู้ในท่ีท างานส าหรับครูโรงเรียนเอกชนไปใช้มี 2 ปัจจยัคือ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จและปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรค 
 เสวก วงษเ์จริญผล (2551:  บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัเร่ือง “การสร้างและพฒันาชุดฝึกอบรม
กระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณส าหรับครูผูส้อนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาตรัง เขต 1” โดยมีจุดประสงคเ์พื่อ 1) สร้างและพฒันาชุดฝึกอบรมกระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับครูผูส้อนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงาน เขตพื้นท่ี
การศึกษาตรัง เขต 1ใหมี้ประสิทธิภาพ 2) เปรียบเทียบความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณก่อนและหลงัการใช้ชุดฝึกอบรมชุดฝึกอบรมกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ส าหรับครูผูส้อนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตรัง เขต 1              
ผลปรากฏวา่ ชุดฝึกอบรมกระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณส าหรับผูส้อนระดบัขั้นพื้นฐานฯ ได้
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญ ส่ือท่ีน ามาใช้เป็นชุดฝึกอบรมเป็นส่ือท่ีผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตาม ล าดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบ สามารถทบทวน
บทเรียนไดต้ลอดเวลา มีกิจกรรมแบบฝึกไดผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดฝึ้กปฏิบติั โดยเฉพาะลกัษณะ
ของส่ือได้รับการออกแบบรูปเล่มให้น่าสนใจ ขนาดกะทดัรัดและ เน้ือหาสั้นกระชับอ่านแล้ว
เข้าใจได้ง่าย คุณลักษณะของชุดฝึกอบรม และการด าเนินการฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพ 
สอดคลอ้ง เหมาะสมกบัวยัวุฒิ คุณวุฒิ และประสบการณ์ของกลุ่มเป้าหมายผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม
จึงท าให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมอบรมได้เกิดองค์ความรู้อย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้ผลการเรียนรู้
หลงัจากศึกษาด้วยชุดฝึกอบรมสูงกว่าก่อนศึกษาด้วยชุดฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  
 บณัฑิต ฉัตรวิโรจน์ (2550:  บทคดัย่อ) ไดท้  าการพฒันารูปแบบการจดัการเรียน        
การสอนแบบการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู  โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาสมรรถนะการสอนของนกัศึกษาครู 2) พฒันารูปแบบการจดัการเรียน
การสอนแบบการจดัการความรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสอนของนกัศึกษาครู  และ 3) ศึกษา
ผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบการจดัการความรู้ท่ีเสริมสร้างสมรรถนะการสอน
ของนักศึกษาครู ขั้นตอนการด าเนินการมีดงัน้ี 1) ศึกษาสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู          
โดยรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีประกอบดว้ยนกัศึกษาครูจ านวน 960 คน และอาจารย์
นิเทศก์จ  านวน 130 คน จากมหาวิทยาลยัราชภฏั 7 แห่ง โดยสุ่มตวัอย่างจากประชากรท่ี
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ประกอบดว้ยนกัศึกษาครูและอาจารยนิ์เทศกม์หาวทิยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศ ผลการศึกษา  พบวา่ 
สมรรถนะดา้นการเตรียมการสอนและการวางแผนการสอน ดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั และดา้นการวดัผลประเมินผลการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนผล
การเปรียบเทียบความคิดเห็นอาจารย์นิเทศก์กับนักศึกษาครูเก่ียวกับสมรรถนะการสอนของ
นกัศึกษาครูทั้ง 3 ดา้น พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ                   
2)  พฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบการจดัการจดัการความรู้  ซ่ึงไดรั้บการประเมิน
ความเหมาะสมโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีระดบัมากท่ีสุด รูปแบบน้ีมีลกัษณะเด่น คือ การบูรณาการการ
จดัการความรู้ กระบวนการกลุ่มและเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้แนวสร้างสรรค์นิยม การน า
ความรู้ไปสู่การปฏิบติั และการประเมินผลตามสภาพจริง 3. การน ารูปแบบการจดัการเรียนการ
สอนแบบการจดัการความรู้ไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนักศึกษาครูมหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร ในรายวิชาการพฒันาความเป็นครูวิชาชีพ จ านวน 60 คน : กลุ่มทดลอง จ านวน 30 
คน และกลุ่มควบคุม 30 คน จากการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้t-test พบวา่ กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและสมรรถนะการสอนสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 ดาวรุ่ง ชะระอ ่า (2547: บทคดัยอ่) ไดท้  า “การพฒันารูปแบบการผลิตครูวิชาชีพของ
ไทย” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาบริบทใหม่ของวิชาชีพครูไทยตามแนวปฏิรูปการผลิตครู ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และน าเสนอรูปแบบการผลิตครูวิชาชีพของประเทศไทย พร้อมทั้งแผนกล
ยุทธ์ในการผลิตครูวิชาชีพ ใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์สาระจากเอกสาร      
ตวัแปรท่ีศึกษาคือ ภาพลกัษณ์ใหม่ครูวิชาชีพ มาตรฐานครูวิชาชีพ หลกัสูตร และกระบวนการ
ผลิตครูวิชาชีพ การด าเนินการวิจยัมี 8 ขั้นตอน คือ 1) วิเคราะห์สาระ 2) ร่างรูปแบบการผลิตครู  
3) จ าลองภาพลกัษณ์ใหม่ และมาตรฐานครู 4) ตรวจสอบภาพลกัษณ์ใหม่ และมาตรฐานครู               
5) ร่างแผนกลยุทธ์การผลิตครู 6) ประชุมสัมมนาผูท้รงคุณวุฒิเพื่อประเมินรูปแบบ และแผนกล
ยุทธ์ 7) ปรับปรุงรูปแบบและแผนกลยุทธ์ 8) เขียนรายงานการวิจยั เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
ไดแ้ก่ 1) แบบวิเคราะห์สาระ 2) แบบสัมภาษณ์ 3) แบบบนัทึกการประชุมกลุ่มสนทนา 4) แบบ
บนัทึกการประชุมสัมมนาผูท้รงคุณวุฒิ ผลการวิจยัพบ รูปแบบการผลิตครูวิชาชีพแบบไตรภาคี                      
ซ่ึงประกอบดว้ย มหาวิทยาลยั โรงเรียน และนกัศึกษาครู ครูวิชาชีพมีภาพลกัษณ์ความสง่างาม 
(SMART) มีความหมายตามรหัสตัวอกัษรดงัน้ี คือ S-Skills, M-Management, A-Attitude,              
R-Resource, และT-Technology สถาบนัการศึกษาท่ีร่วมผลิตครูวิชาชีพ ไดแ้ก่มหาวิทยาลยั และ
โรงเรียนมีหลกัการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์ แบบ "3ร่วม 4หลกั 3ปรับ 4 แผน" มีความหมาย  
เชิงกลยุทธ์ดงัน้ี "3ร่วม" คือความร่วมมือแบบไตรภาคี "4หลกั" คือหลกัการด าเนินงาน 4 ดา้น 
ได้แก่ ด้านความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ดา้นความเสมอภาคและความหลากหลาย ดา้นการ
ตรวจสอบ ไดแ้ละการประกนัคุณภาพ ดา้นโครงสร้าง ทรัพยากร และบทบาท "3ปรับ" คือปรับ
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การเรียนรู้ของผูน้ า 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัปัจเจก ระดบัทีมงาน และระดบัระบบ และ "4 แผน" คือ
แผนพฒันาองค์กรทั้งระบบ 4 แผน ได้แก่ แผนพฒันาครู อาจารย ์แผนพฒันาหลกัสูตรและ
กิจกรรมการเรียนรู้ แผนพฒันาทรัพยากรการเรียนรู้ และแผนพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
โครงสร้างพื้นฐาน 
 ธนาธิป ธรรมรักษา (2543:  บทคดัย่อ)  วิจยัเร่ือง การประเมินโครงการอบรม
ครูผูส้อนวิชาอิสลามศึกษา ส านกังานประถมศึกษาอ าเภอบางน ้ าเปร้ียว จงัหวดัฉะเชิงเทราโดยมี
จุดประสงค์เพื่อประเมินโครงการฝึกอบรมครูผูส้อนวิชาอิสลามศึกษาของส านักงานการ
ประถมศึกษาอ าเภอบางน ้ าเปร้ียว จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในด้านจุดมุ่งหมายและหลกัการปัจจยั
ด าเนินงาน กระบวนการด าเนินงาน และผลผลิตของโครงการ  ด้วยวิธีการวิจยัเชิงประเมิน 
ผลการวิจยัพบว่า ดา้นจุดมุ่งหมาย และหลกัการ พบว่า จุดมุ่งหมายและหลกัการของโครงการ
อบรมครูผูส้อนวิชาอิส ลามศึกษา มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ินในระดบัมาก 
ดา้นปัจจยัด าเนินงาน พบว่า ปัจจยัด าเนินงานมีความเหมาะสมกบัความตอ้งการในระดบัมาก            
ดา้นกระบวนการด าเนินงาน พบว่า กระบวนการด าเนินงานมีความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบั 
ความตอ้งการ ในระดบัมาก ดา้นผลผลิตของโครงการ พบวา่ ผูป้ระเมินเห็นดว้ยว่า ครูผูผ้า่นการ
อบรมจากโครงการมีคุณ ลกัษณะเหมาะสมกบัการเป็นครูผูส้อนวชิาอิสลามศึกษา 
 สมใจ ลกัษณะ(2541:  บทคดัยอ่) วิจยัเร่ือง การศึกษาความมุ่งมัน่ของอาจารยใ์นการ
ส่งเสริมการพฒันาทางจริยธรรมของการศึกษาคุณลกัษณะความเขม้ของการพฒันาจริยธรรม           
ท่ีแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน และคุณลกัษณะด้านจริยธรรมของนักศึกษาในสถาบนั            
ราชภัฏส่วนกลาง ปีการศึกษา 2539 เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษา
คุณลักษณะของอาจารย์ในด้านความเข้าใจจริยธรรม เจตคติท่ีมีต่อการปลูกฝังจริยธรรม                   
ความมุ่งมั่นในการปลูกฝังจริยธรรม เพื่อประเมินคุณลักษณะทางจริยธรรม 4 ประการ                 
ความขยนัหมัน่เพียร ความซ่ือสัตย ์ความมีวนิยั และความรับผดิชอบ ของนกัศึกษา และเพื่อศึกษา
ความสอดคลอ้งระหว่างคุณลกัษณะของอาจารยใ์นดา้นความเขา้ใจจริยธรรม เจตคติท่ีมีต่อการ
ปลูกฝังจริยธรรม โดยไดข้อ้สรุปดงัน้ี ความสอดคลอ้งภายในของบทบาทของอาจารยท่ี์มีระดบั
ความเขา้ใจ เจตคติ ความมุ่งมัน่ และ   ความเขม้ของการปลูกฝังจริยธรรมสูงทุกดา้นสอดคลอ้งกนั 
และส่งผลให้บงัเกิดคุณลักษณะจริยธรรมของนักศึกษาในระดบัท่ีน่าพอใจพอสมควรซ่ึงการ
เสริมสร้างคุณลกัษณะจริยธรรมของนักศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน อาจจ าเป็นตอ้งใช้เวลาเพิ่มข้ึน
นอกเหนือไปจากการศึกษาหมวดวิชาพื้นฐานทัว่ไปในชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 2 จ าเป็นตอ้งอาศยั
ความเขา้ใจ เจตคติ ความมุ่งมัน่ และความเขม้ในการปลูกฝังจริยธรรมของอาจารยทุ์กคณะทุกวิชา 
และทุกชั้นท่ีจะผนึกก าลงัดูแลเอาใจใส่พฒันาจริยธรรมไปในแนวทางเดียวกนัตลอดเวลา จะมีผล
คุณลกัษณะ จริยธรรมท่ีสูงข้ึนและมัน่คงถาวรยิง่ข้ึน 
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 3. งานวจิยัเก่ียวกบัประวติัและการศึกษาคาทอลิก   
 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาและการให้การอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
ของสถาบนัการศึกษาคาทอลิกมีความส าคญัในฐานะท่ีเป็นขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ซ่ึงเป็นประโยชน์
ต่องานค าสอนท่ีจะตอ้งเตรียมบุคลากร แผนงาน ส าหรับการฝึกอบรมบุคลากรต่อไป  
 ชาติชาย พงษศิ์ริ และคณะ (2552) ในรายงานวิจยัเร่ือง การส ารวจความตอ้งการการ
บริการความรู้ดา้นคริสตศ์าสนาส าหรับคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย” จากศูนยว์ิจยัคน้ควา้
ศาสนาและวฒันธรรม วิทยาลยัแสงธรรม  จุดประสงคข์องการวิจยัเพื่อส ารวจความตอ้งการการ
บริการความรู้ดา้นคริสตศ์าสนาของคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลในการวิจยั
คร้ังน้ีเป็นชุมชนคาทอลิก จ านวน 400 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลใชแ้บบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลใช้
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียนเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา่ เน้ือหาการอบรมคริสต์
ศาสนามีความส าคญักบัคริสตชนในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.23) เม่ือพิจารณา
คะแนนเฉล่ียเป็นรายข้อพบว่าเน้ือหาพระคัมภีร์ (ค่าเฉล่ีย = 4.82) มีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด 
รองลงมาได้แก่ เน้ือหาเร่ืองข้อบญัญติั/พระบญัญติั (ค่าเฉล่ีย = 4.69) และเน้ือหาการอภิบาล         
คริสตชน (ค่าเฉล่ีย = 3.28) มีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด วิธีการอบรมคริสตศ์าสนาควรเป็นการใชส่ื้อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 45.32) การบรรยายความรู้ทางวิชาการ (ร้อยละ 22.52) การจดัสัมมนา/
เสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ (ร้อยละ 11.90) การเทศน์ในพิธีกรรม (ร้อยละ 8.86) การศึกษาความรู้
ดว้ยตนเอง (ร้อยละ 6.84) การจดัค่ายอบรม (ร้อยละ 4.56) กลุ่มเป้าหมายท่ีเหมาะสมส าหรับการ
เผยแพร่ความรู้มากท่ีสุด คือ กลุ่มเยาวชน อายุ 15-24 ปี (ร้อยละ 45.82) ผูใ้หญ่ อายุ 25-54 ปี             
(ร้อยละ 31.65) เด็กนักเรียน อายุ 6-14 ปี (ร้อยละ 16.20) และกลุ่มผูสู้งอายุ อายุ 55 ปีข้ึนไป             
(ร้อยละ 6.33) สรุปผลการศึกษาเป็นดงัน้ี คือ คริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยส่วนใหญ่ตอ้งการ
ทราบเน้ือหาดา้นพระคมัภีร์จากการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยการเผยแพร่ความรู้ดงักล่าวให้กบั
กลุ่มเยาวชนท่ีมีอายุระหวา่ง 15-25 ปี ซ่ึงขอ้มูลจากการส ารวจน้ีจะเป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการ
พฒันาครูค าสอนและงานการอบรมคริสตชนคาทอลิกในขั้นตอนต่อไป  
 บาทหลวง วิวฒัน์ แพร่สิริ(2543) วิจัยเร่ือง  “วิวฒันาการและอนาคตภาพของ
การศึกษาคาทอลิกกบัการพฒันาสังคมไทย”  วตัถุประสงคก์ารวิจยัเพื่อ 1) ศึกษาวิวฒันาการของ
การศึกษาคาทอลิกกับการพฒันาสังคมไทย 2) ศึกษาภารกิจและอนาคตภาพของการศึกษา
คาทอลิกกบัการพฒันาสังคมไทย การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเอกสารเชิงประวติัศาสตร์ และการวิจยั
อนาคต ดว้ยเทคนิค EDFR ผลการวิจยัพบว่า วิวฒันาการของการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย 
เร่ิมในปี พ.ศ. 2056 สมยัอยธุยา มิชชนันารีไดจ้ดัการศึกษาและเผยแผศ่าสนาแก่คนไทย หลกัสูตร
และวิธีการเรียนการสอนเป็นแบบยุโรป ยึดปรัชญาการศึกษาและค าสอนศาสนาเป็นหลกัการจดั
การศึกษามีวตัถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมบาทหลวงพื้นเมือง(คนไทย)เป็นหลกั และเป็นเคร่ืองมือ
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อบรมศาสนาคริสต์แก่ผูท่ี้สนใจ จดัแบ่งออกเป็น 4 ยุค คือ ยุคก่อนการก่อตวั ยุครุ่งเรืองเฟ่ืองฟู 
และยุคเส่ือม สมยัธนบุรีและรัตนโกสินทร์ มิชชันนารีได้จดัการศึกษาต่อเน่ืองจากสมยัอยุธยา            
มีการพฒันารูปแบบใหม่ เนน้บริบททางสังคมและวฒันธรรม และการจดัการศึกษาแบบทนัสมยั 
เพื่อสนบัสนุนการปฏิรูปการศึกษาและการพฒันาสังคมไทย แบ่งออกเป็น 5 ยุค คือ ยุคก่อนการ
ฟ้ืนฟู ยุคฟ้ืนฟู ยุคคืนชีพ ยุคผูห้ว่าน และยุคแตกหน่อต่อก่ิง  ส่ิงท่ีคน้พบคือ การศึกษาคาทอลิก
เป็นการศึกษาท่ียดึปรัชญาการศึกษาคาทอลิกและค าสอนศาสนาเป็นหลกัในการจดัการศึกษา เป็น
ตน้ระบบการศึกษาในระบบ และกระบวนการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมท่ีเป็นแบบอย่างใน
การศึกษา ภารกิจและอนาคตภาพของการศึกษาคาทอลิก เป็นการจดัการท่ีผสานหลกัค าสอน
ศาสนา เน้นบูรณาการคุณธรรมในกระบวนการการจดัการศึกษา บนหลกัปรัชญาการศึกษาและ 
ค าสอนศาสนา ในการรับใชส้ังคม ตามบริบทพระราชบญัญติัแห่งชาติและการพฒันาสังคมไทย  
 เอกชยั ชิณโคตร (2551) ท าการวิจยัเร่ือง “วฒันธรรมองคก์ารของโรงเรียนคาทอลิก    
ในสังกดัสังฆมณฑลในทศวรรษหน้า” พบว่า วฒันธรรมองค์การของโรงเรียนคาทอลิกสังกดั       
สังฆมณฑลในทศวรรษหน้าควรมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี ปรัชญาการศึกษาคาทอลิก คือ การพฒันา
มนุษย์ในทุกมิติ (Holistic) ทั้ งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข วิสัยทศัน์ คือ เป็นสนามประกาศพระคริสตธรรม เป็นบ้านของทุกคน พนัธกิจ คือ 
ปลูกฝังคุณค่า  ตามหลกัพระคริสตธรรม เป้าหมายคือ ผูเ้รียนเป็นศาสนิกชนท่ีดี เป็นเลิศดา้นความ
เป็นมนุษย ์เป็นคนเพื่อคนอ่ืน ยุทธศาสตร์คือสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกบัองคก์ารอ่ืน 
มีโครงสร้างการบริหารจดัการแบบราบ บริหารแบบมีส่วนร่วม ยึดหลกัประชาธิปไตย เนน้การ
จัดการท่ีดี ครูมี จิตวิญญาณ บุคคลท่ีควรยึดเป็นแบบอย่างคือคนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม                           
มีอุดมการณ์ อุทิศตน สัญลกัษณ์ของโรงเรียนคือพระเยซูเจา้ กางเขน โบสถ์ พระแม่มารีย ์นกับุญ
องค์อุปถัมภ์ มีความเช่ือว่ามนุษย์เป็นสุดยอดของส่ิงสร้างของพระเจ้า เป็นภาพลักษณ์ของ
พระองค์และเป็นพี่น้องกัน มีคุณค่า มีศักด์ิศรีเท่าเทียมกัน ยึดหลักพระคริสตธรรม ได้แก่                  
ความยติุธรรม ความรัก รับใช ้ไม่มีการแบ่งชนชั้น วรรณะ อนุรักษแ์ละน าคุณค่าขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงามมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั ส่งเสริมให้ทุกคนได้ปฏิบติั
ศาสนกิจอย่างเสรี นบัถือศาสนาอยูใ่นระดบัคุณค่ามิใช่อยู่ในระดบัพิธีกรรม เน้นศาสนสัมพนัธ์ 
จดัการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั โรงเรียนเป็น “ประชาคม” สัมพนัธ์กนัดีระหวา่งผูบ้ริหาร 
บุคลากร นกัเรียน ชุมชน รณรงค์ให้ทุกคนเคารพและส านึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ 
เทคโนโลยีเป็นของประทานจากพระเจา้ จึงควรน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้และตอ้ งสร้าง
ภูมิคุม้กนัใหผู้เ้รียนสามารถใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  
 อภิสิทธ์ิ กฤษเจริญ (2551: บทคดัย่อ)  ท าการวิจยัเร่ือง “การพฒันารูปแบบการ
บริหารโรงเรียนคาทอลิกสังกดัสังฆมณฑลในทศวรรษหน้า” วตัถุประสงค์ของงานวิจยัน้ีเพื่อ
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พฒันารูปแบบการบริหารของโรงเรียนเอกชนคาทอลิกสังกดัสังฆมณฑลในประเทศไทยใน
ทศวรรษหน้า โดยการใชเ้ทคนิคการวิจยัในอนาคต(EDFR) ผลการวิจยัพบวา่ การพฒันารูปแบบ
การบริหารท่ีเหมาะสม มี 3 รูปแบบ ดงัน้ี 1) โรงเรียนคาทอลิกเพื่อ “การประกาศข่าวดี” โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อสร้างมนุษยสู่์ความสมบูรณ์เหมือนพระเยซูคริสต์ มีการจดัการองค์การท่ีให้
ความส าคญักบัการเผยแผห่ลกัธรรมตามหลกัของคริสตศ์าสนา ผูน้ าตอ้งเป็นผูอ้ภิบาลท่ีดี คือ เป็น
ตน้แบบท่ีมีอุดมการณ์แห่งความรักและรับใช ้ดา้นการก ากบัดูแลดว้ยการสร้างมาตรฐานคาทอลิก
โดยอาศยัความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนคาทอลิก การประเมินผลตามมาตรฐานโรเรียน
คาทอลิก ซ่ึงมีมาตรฐานท่ีบ่งช้ีถึงคุณธรรมจริยธรรม ทั้งด้านผูเ้รียน ด้านครู ด้านการบริหาร                  
2) โรงเรียนคาทอลิกแบบ “เครือข่าย” ซ่ึงเพิ่มเติมดา้นการวางแผนดา้นการสร้างความร่วมมือใน
ระหว่างโรงเรียนคาทอลิกและโรงเรียนอ่ืนๆ องค์กรและหน่วยงานต่างๆ น ามาบูรณาการแบบ              
สหวทิยาการ ดา้นการจดัองคก์รใหมี้การจดัองคก์รเพื่อรองรับเครือข่าย ดา้นการเป็นผูน้ า นอกจาก
จะเป็นผูอ้ภิบาลท่ีดีและยงัตอ้งเป็นผูน้ าเชิงวิสัยทศัน์ ดา้นการก ากบั โรงเรียนเครือข่ายให้มีการ
ก ากับตามมาตรฐานคาทอลิกและมีการประเมินคุณภาพของโรงเรียนของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) 3) โรงเรียนเอกชนคาทอลิกเป็น 
“โรงเรียนทางเลือก” ซ่ึงเพิ่มเติมดา้นการวางแผนเป็นการจดัการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและ
ตามอธัยาศยั ด้วยหลกัสูตรท่ีหลายหลาก ด้านการจดัองค์การ มีศูนยก์ารบริหารเครือข่ายเป็น           
ศูนยด์ าเนินการ ดา้นการน า ผูน้ าโรงเรียนทางเลือกนอกจากเป็นผูอ้ภิบาลท่ีเป็นผูน้ าดา้นวิสัยทศัน์
แล้วยงัเป็นผูน้ าเหนือผูน้ าชั้นยอด และใช้หลกัการเทียบโอนทางการศึกษาและหลกัสูตรการ
เรียนรู้เป็นการก ากบัโรงเรียน  
 เชาวฤทธ์ิ สาสาย (2550: บทคดัย่อ) ท าการวิจยัเร่ือง “การพฒันาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมระยะสั้นส าหรับผูเ้ตรียมตวับวชเป็นบาทหลวงคาทอลิกสู่ภาวะผูรั้บใชใ้นฐานะผูน้ าทาง
การศึกษา” พบว่า ภาวะผูน้ าแบบผูรั้บใช้ของบาทหลวงท่ีไดรั้บพิธีบวชไม่เกิน 3 ปี มีระดบัการ
ปฏิบติับ่อยคร้ัง และองคป์ระกอบท่ีปฏิบติัภาวะผูน้ าแบบผูรั้บใชน้อ้ยท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัดา้น
อ่ืนๆ คือ ดา้นการมีวิสัยทศัน์ซ่ึงมีระดบัต ่าเช่นเดียวกบัผูเ้ตรียมตวับวชเป็นบาทหลวง การสร้าง
หลกัสูตรฝึกอบรมประกอบดว้ย 9 โมดูล โดยจ าแนกออกเป็น 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) จุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรเพื่อ ให้ผูเ้ข้าร่วมรับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจและพบว่าผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรมความรู้  ความเข้าใจ และเจตคติท่ีดีต่อแนวความคิดภาวะผู ้น าแบบผู้รับใช้ใน
องค์ประกอบทั้ง 7 ดา้น และสามารถพฒันาคุณสมบติัภาวะผูน้ าแบบผูรั้บใช้หลงัการฝึกอบรม             
2) เน้ือหาหลกัสูตรประกอบดว้ย ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาวะผูน้ าแบบผูรั้บใชท้ั้ง 7 ดา้น คือ 
การสร้างแรงจูงใจ การท างานเป็นทีม แนวทางการสอนงาน ความถ่อมตนในมิติศาสนา ผูน้ ากบั
ความรักอย่างประเสริฐ การสร้างและสานต่อวิสัยทศัน์ การปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ของผูน้ า 
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ชีวิตของผูรั้บใช้ การวางแผนพฒันาภาวะผูน้ าแบบผูรั้บใช้ 3) การวางแผนการสอน เป็นการ
บรรยายแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ การวางแผนพฒันาภาวะผูน้ าแบบผูรั้บใช้ของตนเอง และการ
ประเมินผลการพฒันาภาวะผูน้ า 4) กิจกรรมและวธีิการฝึกอบรมเป็นการบรรยายประกอบส่ือ การ
ระดมพลงัสมอง การน าเสนอ การอภิปรายซักถาม การเล่นบทบาทสมมุติ การเขียนแผนปฏิบติั
การและการปฏิบัติในสถานการณ์จริง 5) วิธีการประเมินผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ด้านความรู้            
ใชแ้บบทดสอบวดัความรู้ก่อนและหลงัการฝึกอบรม ดา้นเจตคติ ใชแ้บบวดัเจตคติก่อนและหลงั
การฝึกอบรม ส่วนการติดตามผลของหลกัสูตรพบวา่ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ทุกคนมีความรู้ เจตคติ 
และระดับการปฏิบัติภาวะผู ้น าเพิ่มมากข้ึนหลังการฝึกอบรมและหลักสูตรการฝึกอบรม                      
มีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมาก 
 นิตยา โจสรรคนุ์สนธ์ิ (2547: บทคดัยอ่) วจิยัเร่ือง “งานจิตตาภิบาลโรงเรียนคาทอลิก
ท่ีมีผลต่อคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของผูเ้รียน” โดยมีจุดประสงค์เพื่อทราบ            
1) การปฏิบติังานของจิตตาภิบาลโรงเรียนคาทอลิก 2) พฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 3) การปฏิบติังานของจิตตาภิบาลโรงเรียนคาทอลิกท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของผูเ้รียน โดยใช้แบบสอบถาม              
ซ่ึงประกอบด้วย การปฏิบติังานของจิตตาภิบาลตามแนวทางการพฒันางานด้านจิตตาภิบาล
โรงเรียนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯและพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม                  
ท่ีพึงประสงค์ของผูเ้รียนตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 1ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติเป็นเคร่ืองมือ
ในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างคือ จิตตาภิบาลหรือผูช่้วยจิตตาภิบาลในโรงเรียน ครูผูป้ฏิบติัการสอน
และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จากโรงเรียนน าร่องงานจิตตาบาลจ านวน 12 โรงเรียน จ านวน 
144 คน สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคุณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) พบว่า การปฏิบติังานของจิตตาภิบาลโรงเรียนคาทอลิกท่ีพึงประสงค์ของผูเ้รียนและ
รายด้านอยู่ในระดบัมาก พฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์ของผูเ้รียน 
โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก การปฏิบติังานจิตตาภิบาลโรงเรียนคาทอลิกท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของผูเ้รียนคือ งานการสร้างและ            
การจดับรรยากาศส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร งานด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ งานด้านการ
อภิบาล งานดา้นการแพร่ธรรม และงานช่วยเหลือผูย้ากไร้ดา้นการศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 
 ชวาลา เวชยนัต ์(2544: บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัเร่ือง “การพฒันาแบบการเรียนการสอนท่ี
ใช้เทคนิคการเรียนรู้ดว้ยการรับใช้สังคม เพื่อส่งเสริมความตระหนักในการรับใช้สังคม ทกัษะ
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การแก้ปัญหา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมธัยมตอนตน้” โดยมีวตัถุประสงค์ 2 
ประการ คือ 1) พัฒนาแบบการเรียนการสอนท่ีใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม              
เพื่อส่งเสริมความตระหนกัในการรับใชส้ังคม ทกัษะการแกปั้ญหา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนมธัยมตอนตน้ 2) ประเมินการใช้แบบการเรียนการสอนท่ีใช้เทคนิคการเรียนรู้ดว้ย
การรับใช้สังคม ด าเนินการพฒันาแบบการเรียนการสอน สังเคราะห์แบบการเรียนการสอนกบั
การเรียนรู้ดว้ยการรับใชส้ังคม ประชากรตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่นกัเรียนในโครงการขยาย
โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 93 คน สังเกตพฤติกรรมการรับใช้
จ  านวน 7 คน มีการสัมภาษณ์ก่อนและหลงัการทดลอง ใช้เวลาในกรทดลอง 12 สัปดาห์ มีการ
วดัผลก่อนและหลงัการเรียนดว้ยเคร่ืองท่ีพฒันาข้ึน ผลของการศึกษาพบวา่ กรณีศึกษาท่ีเรียนดว้ย
แบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนมีคะแนนเฉล่ียความตระหนกัในการรับใชสู้งกวา่ก่อนการสอน
อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 คะแนนเฉล่ียทกัษะการแกปั้ญหา สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 
คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งรายวิชาภาษาสังคมศึกษาและภาษาองักฤษ สูงกวา่ก่อน
เรียนการปรกติ 0.05 และผลจาก   การสังเกตพฤติกรรมมีพฒันาการรับใชส้ังคมสูงข้ึนตามล าดบั  
 สุดเจน ฝ่นเรือง (2532: บทคดัยอ่) ศึกษาวิจยัเก่ียวกบั “เจตคติต่อศาสนาของนกัเรียน
ชั้นมธัยมปีท่ี 3 ในเขต 12” พบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมปีท่ี 3 มีเจตคติต่อศาสนาในทางท่ีดี นกัเรียน
คริสตมี์เจตคติต่อศาสนาดีกวา่นกัเรียนพุทธและมุสลิม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วน
นกัเรียนพุทธและมุสลิม มีเจตคติต่อศาสนาไม่แตกต่างกนั นกัเรียนหญิงมีเจตคติต่อศาสนาดีกวา่
นักเรียนชายอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นักเรียนท่ีศึกษาอยู่ในสภาพแวดล้อมทาง
ศาสนาของโรงเรียนต่างกบัศาสนาท่ีตนนบัถือ มีเจตคติต่อศาสนาท่ีไม่แตกต่างกนั  
 
งานวจัิยต่างประเทศ 
 ปาลเดรธอน, แอน อาร์ (Palmerton, Ann R., 2013: บทคดัยอ่) นกัศึกษาแห่งวิทยาลยั
ตรีนีตี ลูเธอร์รัน เสมีนารี โอไฮโอ สหรัฐอเมริกา ไดว้ิจยัเร่ือง The Future of Milestones Ministry 
at Broad Street Presbyterian Church โดยศึกษาถึงผลท่ีจะเกิดในอนาคตกบัสมาชิกของโบสถ์
เปรสบีเตเรียน ในงานส าคญั 5 ดา้น คือ การโปรดศีลลา้งบาป การเฉลิมฉลองศีลลา้งบาป การใช้
พระคมัภีร์ การโปรดศีลก าลงั และการด าเนินงานโรงเรียนในระดบัมธัยมศึกษา ผูว้ิจยัไดท้  าการ
สัมภาษณ์สมาชิก 12 ครอบครัว เก่ียวกบัความหมายของงานทั้ง 5 ประการของโบสถ์ว่ามีผล
อยา่งไรต่อชีวติ จากนั้นไดจ้ดัประเภทค าตอบ โดยวเิคราะห์วา่งานเหล่าน่ีไดเ้ผยแสดงให้ไดส้ัมผสั
ถึงการประทบัอยู่ของพระเจา้ในชีวิตประจ าวนัอย่างไร และไดอ้ภิปรายถึงบริบทของการศึกษา
แบบคริสตชน และการพฒันาความเช่ือ 
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 บนัช์, คลาเรนซ์ (Bunch, Clarence., 2013:  บทคดัยอ่) มหาวิทยาลยัอนัติโอค วิจยั
เร่ือง ผูน้ าแบบผูรั้บใชแ้ละผูอ้ภิบาลอฟัริกนั-อเมริกนั (Servant Leadership and African American 
Pastors) งานวิจยัน้ีมีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบว่าผูอ้ภิบาล แอฟริกนั-อเมริกนั ได้แสดงออกถึง
คุณลักษณะของการเป็นผูน้ าแบบผูรั้บใช้หรือไม่ อย่างไร โดยใช้ทฤษฎีผูน้ าแบบผูรั้บใช้ของ 
Robert Greenleaf (1977) เป็นตน้แบบ และเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ ใชป้ระชากรตวัอยา่ง            
ซ่ึงเป็นผูอ้ภิบาลอเมริกนั – แอฟริกนัจ านวน 358 คน จาก 11 นิกายทัว่ประเทศสหรัฐฯ โดยวิธีวิจยั
เชิงปริมาณท่ีไม่มีการทดลองเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมและทศันคติของผูอ้ภิบาลกลุ่มทดลอง               
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผูอ้ภิบาลแอฟริกนั-อเมริกนัมองเห็นตวัเองว่าเป็นผูน้ าแบบผูรั้บใช้
บางเวลา ซ่ึงทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบหมายประการ เช่น อาย ุเพศ นิกาย และจ านวนท่ีท างาน  
 สคาร์ดีโน, แอนโทนี (Scardino, Anthony J., 2013:  บทคดัยอ่) มหาวิทยาลยั อนัตี
โอค เร่ือง การเป็นผูน้ าแบบผูรั้บใชใ้นการศึกษาชั้นสูง (Servant Leadership in Higher Education: 
The Influence of Servant-Led Faculty on Student Engagement) ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดการเป็นผูน้ า
แบบผูรั้บใชต้ามประเพณีการศึกษาของคณะฟรังซิสกนั ท่ีเน้นการให้การอบรมนกัศึกษาให้เป็น
บุคคลท่ีสมบูรณ์ เป็นการให้การศึกษาอบรมเพื่อให้เป็นประชาชนท่ีดีข้ึน(Better citizen) 
จุดประสงค์ของการวิจยัเพื่อตรวจสอบความส าเร็จของสมาชิกและการทุ่มเทในการท างานเพื่อ
นกัศึกษาของคณาจารยใ์นมหาวิทยาลยั โดยเลือกวิจยักบัอาจารยป์ระจ าในสถาบนัการศึกษาของ
คณะฟรังซิสกนัสามแห่งเพื่อตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัการเป็นผูน้ าแบบผูรั้บใชเ้พื่อวดัระดบัการ
เป็นผูน้ าแบบผูรั้บใช ้โดยมีค าถามงายวิจยั 2 ประการ คือ คณาจารยใ์นมหาวิทยาลยัไดแ้สดงออก
ถึงการเป็นผูน้ าแบบผูรั้บใชอ้ยา่งไร และในระหวา่งการสอนในมหาวิทยาลยัของคณะฟรังซิสกนั 
การเป็นผูน้ าแบบผูรั้บใช้มีความสัมพนัธ์อย่างไรกบัการเรียนการสอน ผลของการศึกษาพบว่า          
มีความเช่ือมโยงกนัในระดบัสูงระหวา่งการเป็นผูน้ าแบบผูรั้บใชก้บัการเรียนการสอน   
 ลอร์ด ฮนันาห์ (Lord, Hannah., 2013:  บทคดัยอ่) มหาวิทยาลยัอนัตีโอ๊ค วิจยัเร่ือง 
ความสัมพนัธ์ของครู นักศึกษา และเน้ือหาในชั้นเรียนจิตวิทยาคลินิก (The Relationship of 
Teacher, Student, and Content in the Clinical Psychology Classroom) จุดประสงคเ์พื่อส ารวจ
ความรู้ในระดับปฏิบติัการชั้ นยอดเยี่ยม(best - practice) ของผูส้อนจิตวิทยาคลินิก และ
ประเมินผลท่ีเกิดข้ึน โดยใชก้ารสืบสวนผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน ผลการศึกษาท าให้เกิด
ความเขา้ใจถึงความส าคญัของประสบการณ์ส่วนตวัของผูส้อนในการศึกษา การมีศิลปะในการ
สอน การไดรั้บการฝึกอบรมอยา่งมืออาชีพ การไดรั้บการสนบัสนุน 
 รีเซก, คอร์ทเนย ์(Rizek, Courtney, 2012:  บทคดัยอ่) จากมหาวิทยาลยั โอไฮโอ                
ดอมินิกนั สหรัฐอเมริกา วิจยัเร่ือง “ครูท่ีใกลชิ้ดท าให้ศิษยดี์ข้ึน:  ผลกระทบของความสัมพนัธ์
ระหวา่งครูกบัศิษยต่์อแรงจูงใจทางการศึกษาของเยาวชน” (A Close Teacher Makes a Better 
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Student: The Impact of Teacher-Student Relationship on Adolescents' Academic Motivation)  
โดยอา้งถึงงานของ Finn & Rock (1997) ท่ีวา่  “ความสัมพนัธ์ท่ีมีคุณภาพสูงระหวา่งครูกบัศิษยจ์ะ
ช่วยเพิ่มการทุ่มเท ในการเรียนกบัการปฏิบติังานดา้นการศึกษา และยงัช่วยลดจ านวนการหยุดพกั
หรือลาออกจากการศึกษาในระหวา่งการเรียน”  ซ่ึงงานวิจยัเก่ียวกบัประเด็นน้ียงัมีจ  านวนไม่มาก
นกั ดงันั้น การศึกษาคร้ังน้ีจึงตอ้งการตรวจสอบการรับรู้ของเยาวชนในเร่ืองความสัมพนัธ์ของ
พวกเขากบัครู และตรวจสอบว่าความสัมพนัธ์น้ีมีผลต่อแรงจูงใจท่ีแทจ้ริงในทางวิชาการ และมี
ศกัยภาพในฐานะตวัเช่ือมโยงระหว่างผลการเรียนและการศึกษา โดยท าการวิจยักบันักเรียน             
ในระดบัมธัยมศึกษาจ านวน 42 คน ผลการศึกษาพบวา่ นกัเรียนให้ความสนใจเขา้เรียนในหวัขอ้
การเรียนการสอนท่ีมีคาดการณ์วา่จะ มีบรรยากาศของความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งตวัเขากบัครู  และ
ยงัพบว่าพวกเขาสามารถควบคุมตนเองได้ดีกว่า และมีความพยายามมากกว่านักเรียนท่ีมี
ความสัมพนัธ์ท่ีมีคุณภาพท่ีต ่ากว่า ในความสัมพนัธ์ทั้งสองมิติน้ี คือ “ความไวว้างใจท่ีสูงและ            
เหินห่างท่ีนอ้ย” ปรากฏเด่นชดัในการคน้พบคร้ังน้ี 
 บิน ย ู(Bin Yu, 2012) เขียนบทความเร่ือง “เยซูอิตมีคุณค่าต่อวิทยาศาสตร์การเมือง
อย่างไร” (How Do Jesuit Values Matter in a Political Science Class?) เน่ืองจาก วิชา
วิทยาศาสตร์การเมืองเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัรัฐ ชาติ รัฐบาล การปกครอง แลว้ระบบการศึกษาของ
อิกญาเช่ียนเขา้มาเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งไร ในท่ีน้ี บิน ย ูอาจารยผ์ูส้อนวิชาการเมืองเปรียบเทียบ ไดใ้ช้
คุณลกัษณะการศึกษาของเยซูอิต ในเร่ืองของ  การพฒันาให้ดียิ่งข้ึน (Magis) การรู้จกัแยกแยะ              
ผิดถูก (discernment) การเป็นพี่เป็นน้อง (Solidarity and kinship) และการไตร่ตรอง (Personal 
reflection) ซ่ึงผูส้อนเองพบวา่    การใชคุ้ณลกัษณะเหล่าน้ีเป็นตวัตั้งในการสอน ท าให้ตวัเขาเอง
และผูเ้รียนเกิดความผูกพนัต่อกนัและมีความมุ่งมัน่ใจการเรียนรู้มากข้ึน  ผลของการน าเอา
กระบวนการสอนแบบอิกญาเช่ียนไปใช้  ในการให้นกัศึกษาไดท้  าการวิจยัเร่ืองของ มลัติมีเดียใน
วิชาการเมืองเปรียบเทียบ ผูส้อนได้สนับสนุนให้นักศึกษาของเขาได้เรียนมากกว่าเน้ือหาวิชา
วิทยาศาสตร์การเมือง และเชิญชวนให้พวกเขาได้น าเอาความรู้ในห้องเรียนไปประยุกต์เขา้กบั
สถานการณ์จริงในโลกปัจจุบนั ยิ่งกว่านั้นโครงการน้ียงัเป็นแรงบนัดาลใจในการอ่านหนังสือ
คน้ควา้และเพิ่มความสามารถในการคิดวเิคราะห์อีกดว้ย  
 ลิซ่า ยิทท์ (Lisa S. Jutte, 2012) อาจารย์สอนวิชาพละศึกษา ได้รายงานผล                   
“การไตร่ตรองถึงการใชก้ระบวนการสอนของอิกญาเช่ียนในหลกัสูตรการฝึกกรีฑา” (Reflection 
on the Integration of Ignatian Pedagogy into an Athletic Training Course) จากการศึกษา
กระบวนการสอนของอิกญาเช่ียน เธอรู้สึกประทบัใจในพระพร 5 ประการของอิกญาเช่ียน คือ 
การรู้จกัแยกแยะ (Discernment) การปฏิบติัตามพนัธกิจ (Mission) การไตร่ตรอง (Reflection) 
การรับใชบ้นพื้นฐานของความรักและความยติุธรรม (Love and justice)  และความเป็นพี่เป็นนอ้ง
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กนั (Solidarity and kinship) และ 5 ขั้นตอนในการสอน คือ บริบท (Context)  ประสบการณ์ 
(Experience) การไตร่ตรอง (Reflection) การปฏิบติั (Action) และการปริเมินผล (Evaluation)             
ในผูฝึ้กอบรมกรีฑา เธอตอ้งสอนเร่ืองของการบ าบดัและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ซ่ึงในหลกัสูตรน้ี
นกัศึกษาจะตอ้งวางแผนการรักษาอาการบาดเจ็บต่างๆโดยเฉพาะ ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การประเมินสภาพ
ความบาดเจบ็ของนกักีฬา การวนิิจฉยัอาการ กระบวนการบ าบดั พิจารณาจุดดีและจุดเส่ียงในการ
บ าบดั ซ่ึงเร่ืองน้ีท าให้นกัศึกษามีความยากล าบากในการตดัสินใจ แต่หลงัจากพวกเขาไดเ้รียนรู้
หลกัการไตร่ตรองของอิกญาเช่ียนแลว้ นกัศึกษาไดพ้ฒันาความสามารถในการตดัสินใจไดอ้ยา่ง
น่าประหลาดใจ จากประสบการณ์ของผูว้ิจยัพบว่า วิธีการไตร่ตรองโดยผ่านบทความหรือการ
บนัทึกเป็นวิธีการท่ีมีประโยชน์ แต่อาจจะซ ้ าซ้อนกบัการบนัทึกท่ีนักศึกษาตอ้งกระท าอยู่แล้ว 
ดงันั้นผูว้ิจยัจึงได้ให้นกัศึกษาไดไ้ตร่ตรองจากตวัของพวกเขาเองโดยตั้งค  าถามปลายเปิดให้ถึง
การพัฒนาตนเองใน 2 ประเด็น คือ ความสามารถและความส าเ ร็จ ความสามารถเป็น
ความสามารถในการเรียนรู้ ส่วนความส าเร็จเป็นผลท่ีแสดงให้เห็นความก้าวหน้าท่ีมุ่งไปสู่
เป้าหมายท่ีไดว้างไวใ้นอนาคต จากการให้นกัศึกษาไดไ้ตร่ตรองถึงความสามารถของตน และ
ความส าเร็จท่ีคาดหวงั ท าให้นกัศึกษามีความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้และฝึกฝนการท ากายบ าบดัและ
หาวิธีเพื่อฟ้ืนฟูสมรรถภาพของนักกีฬาเพื่อเพิ่มความสามารถของตนเองและเพื่อจะบรรลุผล
ส าเร็จในอนาคต แมว้า่นกัศึกษาจะก าหนดความสามารถและความส าเร็จของตนไม่เท่ากนั แต่การ
ไตร่ตรองท าให้ทุกคนกระตือรือร้นในการฝึกฝนตนเองมากข้ึน ส่ิงท่ีผู ้วิจ ัยได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์การใช้วิธีการของอิกญาเช่ียนในเร่ืองการไตร่ตรอง ก็คือ เราไม่จ  าเป็นตอ้งจ ากดั
วิธีการให้ผูเ้รียนได้ไตร่ตรอง แต่เราต้องพฒันาเคร่ืองมือของเราให้เหมาะกับผูเ้รียนของเรา 
อย่างเช่น นกัศึกษาสายพละศึกษา เราอาจจะให้พวกเขาไตร่ตรองจากประสบการณ์ของพวกเขา
เองเป็นตน้  
 ลินดา เจ ชูสเตดท์ (Linda J. Schoenstedt., 2012)  ในบทความ เร่ือง “การใช้
กระบวนการสอนแบบอิกญาเช่ียนในการสอนจิตวิทยาสังคมการกีฬา” (Incorporating Ignatian 
Pedagogy in the Psycho-Social Aspects of Sport) เน่ืองจากปรากฏการณ์ดา้นการกีฬาในปัจจุบนั
เตม็ไปดว้ยปัญหาสารพดั เช่น ตวัอยา่งของพฤติกรรม เช่น การละเมิดการสรรหาสิทธิประโยชน์ท่ี
ผดิกฎหมาย ความรุนแรง ยาเสพติด เพศและความไม่เสมอภาคทางเช้ือชาติ การข่มขู่พฤติกรรมท่ี
ไม่เหมาะสมหรือภาษาของโคช้และมีอคติกบัคนท่ีมีความพิการ ฯลฯ ซ่ึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะตอ้งให้
ความสนใจ สาเหตุของปัญหาต่างๆ Crone (1999) ไดเ้สนอทฤษฎีเพื่อพฒันาการกีฬา 3 ประการ 
คือ 1) ระดบัของความส าคญัในการชนะ 2) ระดบัของการให้ความส าคญักบัผลตอบแทนท่ี
ภายนอก (เช่นเงินอ านาจและบารมี) และ 3) ปริมาณของ bureaucratization (การจดัตั้ งเป็น
องค์กร) ท่ีผ่านมาผูว้ิจยัไดใ้ห้ความส าคญักบัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น แต่จากการศึกษาวิธีการ
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สอนของอิกญาเช่ียน เขาไดเ้ลือกเอาคุณลกัษณะ 3 ประการมาใชเ้พื่อให้นกัศึกษาในสาขาของเธอ
ไดไ้ตร่ตรองอยูเ่สมอ นั้นก็คือ 1) การเอาใจใส่ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล (Cura Personalis) 2) การรู้จกั
แยกแยะถูก-ผิด (Discernment) และ 3) การเป็นบุคคลเพื่อผูอ่ื้น (Men and Women for Others)              
ซ่ึงท่ีจริงแลว้จากงานวิจยัต่างๆ ตระหนกัว่าการกีฬามี คุณค่าท่ีงดงามมากมาย เช่น การมีน ้ าใจ 
ความเห็นอกเห็นใจ ความสุภาพ ความซ่ือสัตย ์ความอดทน ความจงรักภคัดี ความเคารพ และ
ความรับผิดชอบ (Lumpkin, 2011). Gough (1997: 21) ยืนยนัวา่ “จริยธรรมเป็นเร่ืองของการคุณ
งามความดีและการกระท าส่ิงท่ีถูกตอ้งในการกีฬา” เม่ือได้ศึกษาการสอนตามแนวคิดของ              
อิกญาเช่ียนแลว้ เธอมีความมัน่ใจว่าเธอจะเป็นผูห้น่ึงท่ีช่วยเปล่ียนแปลงจิตวิทยาสังคมของกีฬา 
แมว้า่ผลส าเร็จยงัไม่เกิดข้ึน แต่น้ีเป็นการเร่ิมตน้ท่ีเตม็ไปดว้ยความหวงั 
 วอลเตอร์, เวยน์ เบร็ก (Walters, Wayne Berk., 2011:  บทคดัยอ่) จากมหาวิทยาลยั
อนัติโอค ได้วิจยัเร่ือง จากการเป็นสานุศิษย์เพียงแค่มีช่ือสู่การเป็นสานุศิษย์ท่ีแท้จริง (From 
Nominal to Radical Discipleship: One Church’s Approach to Disciple) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาถึงชีวิตแห่งการเป็นสานุศิษย์ ของพระเยซูของบรรดาคริสตชน การเปล่ียนแปลงชีวิต
หลงัจากการหันมานบัถือศาสนาคริสต์ การพฒันาชีวิต และวิธีการท่ีโบสถ์ไดพ้ฒันาศรัทธาชน
เหล่าน้ี สาเหตุท่ีท าให้ตอ้งวิจยัในประเด็นน้ี เน่ืองจากคริสตชนในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิด
ปรากฏการณ์วา่ จ  านวนผูม้าร่วมศาสนกิจน้อยลง ชีวิตของคริสตชนมีแนวโน้มไปในทางท่ีไม่มี
อะไรท่ีแตกต่างไปจากผูท่ี้ไม่ไดเ้ป็นคริสตชน คนมาร่วมพิธีท่ีโบสถ์ลดจ านวนนอ้ยลง ผูว้ิจยัไดใ้ช้
วิธีการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆท่ีเป็นสมาชิกของศาสนาคริสต์นิกายเมโธดิสท์  ทั้งผูอ้ภิบาล ผูน้ า 
และสมาชิกอ่ืนๆ รวมถึงได้เขา้ร่วมในพิธีกรรม การประชุม และกิจกรรมต่างๆท่ีทางโบสถ์ได้
กระท า หลงัจากนั้นจึงน ามาสังเคราะห์เพื่อหาค าตอบส าหรับการเป็นสานุศิษยท่ี์แทจ้ริงซ่ึงผลท่ี
ผูว้ิจยัได้คน้พบโดยสรุป เช่น  โบสถ์มีความชัดเจนในสร้างสานุศิษยเ์พื่อช่วยเปล่ียนแปลงโลก 
โบสถ์ได้พฒันาความคิด ระบบ และวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างการเป็นสานุศิษย ์
โบสถ์ไดพ้ฒันาวฒันธรรมในการน าและสนับสนุนสมาชิกให้เกิดการเปล่ียนแปลงในเส้นทาง
แห่งความเช่ือของแต่ละคน  คุณค่าท่ีโดดเด่นในกระบวนการสร้างศิษยท่ี์สมาชิกได้ระบุ คือ             
ผูอ้ภิบาล กลุ่มย่อย ความอบอุ่น การรับใช้  การนมสัการ การยอมรับกันและกัน การท้าทาย 
มิตรภาพ การช่วยท าให้มีความเขา้ในค่านิยมต่าง ๆ การให้ค  าแนะน า การเอาใจใส่เร่ืองสุขภาพ 
การเป็นผูน้ า ผูอ้ภิบาลระดบัอาวุโสไดพ้ฒันาความคาดหวงัและมาตรฐานของบุคคลท่ีจะเขา้รับ
พิธีลา้งบาป การเป็นสมาชิก และบทบาทของผูน้ าไวอ้ย่างชดัเจนและเหมาะสม และไดรั้บการ
ยอมรับของสมาชิกในปัจจุบนั นอกจากนั้นโบสถ์ได้ส่งสมาชิกออกไปประกาศข่าวดี ด้วยการ
ช่วยเหลือบุคคลท่ีตอ้ทนทุกขท์รมานและมีความตอ้งการ   
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 ซีโมน เอ เดอ รูส์, ยรูเยน อีด์เดมา, ซีเอบเรน มีเอเดมา (Simone a. de roos, Jurjen 
Iedema, Siebren Miedema, 2011:  บทคดัยอ่) ในงานวิจยัท่ีช่ือวา่ “การพรรณนาเร่ืองพระเจา้ของ
เด็ก: อิทธิพลของพ่อแม่ และครูและนิกายศาสนาในโรงเรียน (Young Children’s Descriptions of 
God: Influences of Parents’ and Teachers’ God Concepts and Religious Denomination of 
Schools) การศึกษาน้ีจะมุ่งศึกษาถึงความคิดของเด็กท่ีแตกต่างกนัเก่ียวกบัพระเจา้วยัเด็ก โดยการ
ตรวจสอบความเข้าใจพระเจ้าจากพ่อแม่ ครู และนิกายศาสนาของโรงเรียน ประชากรใน
การศึกษาไดแ้ก่เด็กวนัก่อนประถมศึกษาจ านวน 165 คน (อายุเฉล่ีย 63 เดือน) พ่อแม่จ  านวน 107 
คน และครู 16 คน ผูเ้ก่ียวขอ้งเหล่าน้ีการกระจายกนัอยูใ่นแปดโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีศาสนา           
ท่ีแตกต่างกนั เช่น คาทอลิก ปฏิรูปของชาวดตัช์ และโรงเรียนของรัฐ  แนวความคิดเก่ียวกับ             
พระเจ้าของเด็ก ผู ้ปกครองและครูท่ีได้รับการวดัโดยใช้การสัมภาษณ์และแบบสอบถาม                     
ผลการศึกษาพบว่าทั้งพ่อแม่และครู 'ความคิดเก่ียวกับพระเจ้าแตกต่างกันกันไปในแต่ละคน              
พอ่แม่ดูเหมือนจะมีอิทธิพลต่อเด็กโดยเฉพาะเจาะจง  ครูมีส่วนในการให้ความหมายของพระเจา้ 
พระคมัภีร์ นิกายศาสนาในโรงเรียนมีผลท่ีเป็นอิสระเก่ียวกบัแนวความคิดเร่ืองพระเจา้ของเด็ก  
 โดราน ยากอบ เอส (Doran, Jacob S., 2010:  บทคดัย่อ) นกัศึกษาจาก Ohio 
Dominican University วจิยัเร่ือง การใชว้ีดีโอช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้กบันกัศึกษาในการอ่าน (Using 
Video Game Playing to Increase Student Motivation To Read) โดย น าเสนอวา่ งานวิจยัน้ี
ต้องการตอบค าถามของนักการศึกษาท่ีมกัจะถามคุณลักษณะเร่ืองการอ่านของนักศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 ผูว้ิจยัเร่ิมขากการอ่านวรรณกรรมเก่ียวกบัการใชว้ีดีโอเกมในฐานะท่ีเป็นอุปกรณ์
ประเภทในการเรียนการสอน รวมถึงการลดความสนใจในการอ่าน การเพิ่มข้ึนในความ
สะดวกสบายของนกัเรียนในการใชเ้ทคโนโลยี ความสามารถของวิดีโอเกมในการเพิ่มแรงจูงใจ
ภายใน ความกวา้งขวางในการอ่าน แรงจูงใจ และวิดีโอเกมในรูปแบบท่ีน ามาใช้เพื่อการวิจยัน้ี
และผลประโยชน์จากการวิจยัก่อนหน้า การวิจยัในคร้ังน้ีใช้นกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัโอไฮโอ
โดมินิกนัจ านวน 20 คนเล่นวดีิโอเกมเร่ือง The Hobbit (2003) แลว้ตรวจสอบดูวา่หลงัจากการชม
ภาพยนตร์จะเป็นแรงจูงใจให้พวกเขาอ่านหนงัสือ The Hobbit (1937) หรือไม่ เน่ืองจากขาดการ
แสดงความคิดเห็นสะทอ้นกลบั ผลในเชิงปริมาณจึงมีจ ากดั แต่ผลเชิงคุณภาพพบว่าไม่มีกลุ่ม
ทดลองท่ีเล่นเกมเป็นปรกติ แต่สองถึงห้าคนไดเ้ล่นเกมและไดต้อบค าถามวา่ไดอ่้านหนงัสือบาง
เล่มหลงัจากไดเ้ล่นเกมแลว้ ขณะท่ีการวิจยัในคร้ังน้ีมีตวัเลขท่ีไดไ้ม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้น            
จึงควรท่ีจะด าเนินการวจิยัต่อไป 
  ยดูด์, ไมเคิ้น ดบัเบิ้ลย ู(Judd, Michael W., 2009) เร่ือง Religious Orientation, 
Context Effects, and Socially Desirable Responding (Masters in Psychology, Marietta College, 
2009, Psychology)  ศาสนามีความเก่ียวขอ้งกบัการตอบสนองของสังคม  แต่ความสัมพนัธ์น้ี
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ยงัคงไม่แน่นอน และผลจากการศึกษายงัไม่ชดัเจนนกั การศึกษาท่ีผ่านมานั้นอาจจะไม่ไดรั้บ
ค าตอบ ทั้งน้ีอาจจะเกิดความเขา้ใจไม่ชดัเจนหรือไม่ไดต้ั้งใจจากโครงสร้างทางศาสนาท่ีดีกบัการ
วดัผลการตอบสนองของสังคม การศึกษาคร้ังน้ีได้ตั้ งสมมุติฐานว่า การเปล่ียนแปลงในการ
ตอบสนองของสังคมข้ึนอยูก่บัความเขา้ใจถึงธรรมชาติของศาสนาหรือไม่ ผลของการศึกษาคร้ังน้ี
ปรากฏชดัวา่ การตอบสนองของสังคมท่ีมีต่อศาสนาจะเพิ่มข้ึนถา้บุคคลนั้นมีความเช่ือในศาสนา 
ในขณะผลการตอบสนองของสังคมท่ีมีต่อศาสนาไม่มีผลอะไรกับบุคคลท่ีไม่นับถือศาสนา 
หรือไม่นิยมชมชอบในเร่ืองศาสนา  
 มีซ์นอร์, คารา (Meixner, Cara., 2008:  บทคดัย่อ) เร่ือง การพฒันาการเรียน
(Evolving Learning: Educators’ Inner Experiences of Engaging in Service-Learning with 
Undergraduates) การพฒันาการเรียนรู้:  ประสบการณ์ภายในของนกัการศึกษาของการทุ่มเทใน
การให้บริการ – ศึกษากบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ของอาจารยใ์น
เร่ือง การเติบโต และการพฒันาในบริบทท่ีใหบ้ริการทางการเรียนรู้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเอา
ทศันคติส่วนตวัของอาจารย ์ออกมาเปิดเผยถึงประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนในฐานะผูใ้ห้บริหารทาง
การศึกษากับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยใช้ 3 ขั้นตอน คือ Recursive, Comparative 
Interviews และ Concurrent Analysis ซ่ึงประกอบดว้ย 5 มิติ คือ:  1) การแสดงตนเป็นประจกัษ์
พยาน 2) การเป็นผูน้ าทาง 3) การคาดหวงัให้เกิดการสมานฉนัท ์4) การแกปั้ญหาและการเร่ิมตน้
ใหม่ และ 5) การตั้งตนในความเป็นมนุษย์ ทั้งจากการส ารวจเดิมและใหม่ งานวิจยัน้ีเพิ่ม
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อความเขา้ใจถึงวธีิท่ีนกัการศึกษาสามารถประยกุต ์เปล่ียนแปลง หรือท า
ให้การมุ่งมัน่ของตนเองมีความหมายมากข้ึน นอกจากนั้น การศึกษาน้ียงัไดแ้สดงให้เห็นโอกาส
ต่างๆท่ีจะใช้การวิจยัแบบผสมผสานเพื่อตรวจสอบการเรียนการสอน ความมุ่งมัน่ในการสอน 
และการพฒันาอีกดว้ย  
 
ตอนที่ 9 สรุปทักษะการสอนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูค าสอนจากการศึกษาแนวคิด 

วรรณกรรม และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  
 ทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอน ตามแนวคิดอิกญาเช่ียน
ในประเทศไทย 
 จากการวิเคราะห์เอกสารต่างๆ สามารถสรุปทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึง-
ประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยเป็นแผนภูมิไดด้งัน้ี 
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แผนภูมิท่ี 3 ทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียน
ในประเทศไทย 
 
 รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1.  ผลการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) ผูว้ิจยัได้ท าการวิเคราะห์
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตาม
แนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย ประกอบด้วย  1) พระราชด ารัสเก่ียวกับการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 2) แนวคิด ทฤษฎี การศึกษานอกระบบโรงเรียน           
3) ทฤษฎีการเรียนรู้ผูใ้หญ่และการเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลง 4) ปรัชญาการศึกษาแบบนิรันตร-
นิยม (Perennialism) 5) การพฒันาครูค าสอนและบริบทงานค าสอนในประเทศไทย 6) การจดัการ
ศึกษาตามแนวคิดอิกญาเช่ียน 7) แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน และ 8) งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศ โดยใชก้ารจดัการศึกษาตามแนวคิด
อิกญาเช่ียนเป็นหลกั ผลการวเิคราะห์เอกสาร ปรากฏดงัตารางท่ี 3 - 4   
  

ทกัษะการสอน 5 ประการ 
และคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคข์องครูค าสอน        
ตามแนวคิดอิกญาเช่ียน               

9 ประการ 
 

ทฤษฎีการเรียนรู้ผูใ้หญ่และ 
การเรียนรู้เพื่อ 
การเปล่ียนแปลง 

แนวคิด ทฤษฎี การศึกษา
นอกระบบโรงเรียน 

การศึกษาตามแนวคิด 
อิกญาเช่ียน 

ปรัชญาการศึกษา นิรันตรนิยม  
(Perennialism) 

 

พระราชด ารัสเก่ียวกบัการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั

ภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ความหมายของครูค  าสอน              
การพฒันาครูค  าสอน และบริบท
งานค าสอนในประเทศไทย 

 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งใน
และต่างประเทศ 
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ตารางท่ี 3   ผลการวเิคราะห์เอกสารดา้นทกัษะการสอนของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนใน

ประเทศไทย     
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ทกัษะการสอน          
           1. บริบท (Context)          

1 วเิคราะห์ ท าความเขา้ใจบริบทของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล/
รายกลุ่มเพ่ือน ามาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนและ
พฒันาผูเ้รียน 

-       6 1 

2 แสดงความห่วงใย เอาใจใส่ ติดตาม ดูแลอภิบาลผูเ้รียน - - - -   - 2 2 

3 เรียนรู้และเขา้ใจในดา้นศาสตร์การสอนท่ีเหมาะสมกบั
กลุ่มผูเ้รียน 

- - - - - -  1 3 

4 น าชีวติและค าสอนของพระเยซูเจา้มาเป็นแบบฉบบั ในการ
สอนค าสอน 

- - - - -  - 1 3 

5 เรียนรู้และเขา้ใจในเร่ืองมานุษยว์ทิยาและจิตวทิยาการ
เรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัผูเ้รียน 

- -  -  - - 2 2 

6 น าความรู้ดา้นพระคมัภีร์ พระวรสาร พิธีกรรม บทบญัญติั 
และการภาวนามาถ่ายทอดใหเ้หมาะสมกบับริบทของ
ผูเ้รียน 

- - - -  - - 1 3 

7 เสริมสร้างใหผู้เ้รียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ - - - - -   2 2 

8 เป็นผูน้ าทางปัญญา ฝึกฝนใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง         
น าตนเองในการเรียนรู้ได ้

-  -  - - - 2 2 

 2. ประสบการณ์ (Experience)          

9 วางแผนการสอน  
(ก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ เน้ือหาวชิา ออกแบบ
กิจกรรม  การเรียนการสอนและการประเมินผล)  

-  -    -  4 1 
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ตารางท่ี 3   ผลการวเิคราะห์เอกสารดา้นทกัษะการสอนของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนใน
ประเทศไทย (ต่อ)     
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ทกัษะการสอน          

10 น าเขา้สู่บทเรียน การช้ีแจงวตัถุประสงค ์ อธิบายใหผู้เ้รียน
เห็นประโยชนค์วามส าคญัของเน้ือหาท่ีจะเรียน 
ความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกบัการด าเนินชีวติ การสรุป
บทเรียน 

- - - - -  3 1 4 

11 ถ่ายทอดความรู้ดา้นต่างๆ อยา่งเตม็ศกัยภาพ  -  - - - - 2 3 

12 ถ่ายทอดส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน สร้างสรรค ์ - - - - - -  1 4 

13 จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีง่าย ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น -  - - - - - 2 3 

14 จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันาสติปัญญา จิตใจและ          
วฒิุภาวะของผูเ้รียน  

- - -   - - 1 4 

15 จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนเกิดความรู้และทกัษะ    
น าความรู้ท่ีไดรั้บมาลงมือกระท าดว้ยตนเองได ้

- - - - -  - 1 4 

16 เลือกใชว้ธีิการเรียนการสอน/การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
น่าสนใจ 

-   -   - 4 1 

17 เลือกใชว้ธีิการเรียนการสอน/การเรียนรู้เพื่อเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง (Student Centered Learning) 

- -  - - -  2 3 

18 มุ่งเนน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ การลงมือปฏิบติั มากกวา่การสอน
หรือ การบอกความรู้ 

-  - - -  - 2 3 

19 บูรณาการองคค์วามรู้ กระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้
ต่างๆ  ท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มหรือบริบทของผูเ้รียน 

- -  -  -  3 2 

20 บูรณาการมิติดา้นความเช่ือทางศาสนาเขา้ไปในการศึกษา                      
ทุกกิจกรรม 

- - - - -  - 1 4 

21 สอนใหผู้เ้รียนท างานเป็นกลุ่ม รู้จกัแกปั้ญหาและ
รับผิดชอบร่วมกนั 

-  - - - -  2 3 
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ตารางท่ี 3   ผลการวเิคราะห์เอกสารดา้นทกัษะการสอนของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนใน
ประเทศไทย (ต่อ)     
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ทกัษะการสอน          

22 ผลิตและการเลือกใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ                        
เพื่อประโยชนข์องผูเ้รียนและสงัคม   

  - - -   4 1 

23 สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ - -   - - - 2 3 

 3. การไตร่ตรอง (Reflection)          

24 สอนใหผู้เ้รียนมีเหตผุล แยกแยะถูกผิด  - - -    4 1 

25 สอนใหผู้เ้รียนสามารถคิดไตร่ตรอง - - - - -   2 3 

26 สอนใหผู้เ้รียนมีจิตส านึก ความรับผิดชอบ  - - -   - 3 2 

27 สอนใหผู้เ้รียนมีระเบียบวนิยั - - -  - - - 1 4 

28 สอนใหผู้เ้รียนรู้จกัควบคุมสติและจิตใจ  - - - - - - 1 4 

29 พิจารณาใหเ้ห็นเหตุเห็นผล  - - - - - - 1 4 

30 เปิดโอกาสและกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม                   
การเรียนรู้และการอภิปราย แสดงความคิดเห็นอยา่งเท่า
เทียมและสร้างสรรค ์

- -   - -  3 2 

 4. การปฏิบติั (Action)          
31 สอนใหมี้ผูเ้รียนปฏิบติัตนตามสุขนิสยั - - - - - -   1 3 
32 สัง่สอนอบรมบ่มนิสยัใหแ้ก่ผูเ้รียน  - - - - - - 1 3 
33 สอนใหผู้เ้รียนมีความเล่ือมใสในศาสนา   - - -    4 1 
34 สอนใหผู้เ้รียนประพฤติปฏิบติัตามค าสัง่สอนของ 

พระเยซูเจา้  เป็นมิตรกบัพระเยซูเจา้ 
- - - -   - 2 2 

35 สอนใหผู้เ้รียนเป็นคนดีและคนเก่ง  (มีความรู้คู่คุณธรรม)  - - - -  - 2 2 
36 เสริมสร้างภาวะผูน้ า ความเช่ือมัน่ในตนเองของผูเ้รียน -  - - - - - 1 3 
37 รักษาวนิยัทางจิตใจ เป็นผูน้ าทางวญิญาณของผูเ้รียน                         

เป็นแบบอยา่งท่ีดี 
- - -  - -  2 2 
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ตารางท่ี 3   ผลการวเิคราะห์เอกสารดา้นทกัษะการสอนของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนใน
ประเทศไทย (ต่อ)     
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ทกัษะการสอน          
38 เป็นผูรั้บใช ้ผูป้ระสานงานระหวา่งผูเ้รียน ชุมชนและ

สถาบนัต่างๆ ในชุมชน 
-  - - - -  2 2 

39 แสวงหาความร่วมมือ สร้างเครือข่าย ภายในและภายนอก
กลุ่ม/องคก์ร 

- - - - - -  1 3 

 5. ประเมินผล (Evaluation)          
40 ออกแบบประเมินผลดว้ยวธีิท่ีหลากหลาย  - - - -   - 2 2 
41 ประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง - -  -  -  3 1 
42 ประเมินตนเอง - - - - -  -  1 3 

 
 จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์เอกสารด้านทกัษะการสอนของครูค าสอนตาม
แนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย มี 5 ประการ ประกอบดว้ย บริบท (Context) ประสบการณ์ 
(Experience) การไตร่ตรอง (Reflection) การปฏิบติั (Action) และ การประเมินผล (Evaluation)         
มีตวัช้ีวดัทั้งหมด 42 ประการ โดยมีรายละเอียดในแต่ทกัษะดงัน้ี 
 1. ดา้นบริบท (Context) ในประเด็นท าความเขา้ใจบริบทของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล/
รายกลุ่มเพื่อน ามาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียนมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่
แสดงความห่วงใย เอาใจใส่ ติดตาม ดูแลอภิบาลผูเ้รียน เรียนรู้และเขา้ใจเร่ืองมนุษยว์ิทยาและ
จิตวิทยาการเรียนรู้เก่ียวกบัผูเ้รียน เสริมสร้างให้ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ และการเป็น
ผูน้ าทางปัญญาฝึกฝนใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองในการเรียนรู้ 
 2. ด้านประสบการณ์ (Experience)  ในประเด็นวางแผนการสอน (ก าหนด
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหาวิชา ออกแบบกิจกรรม การเรียนการสอนและการประเมินผล) 
เลือกการใช้วิธีการเรียน/การสอนท่ีหลากหลาย น่าสนใจ ผลิตและการเลือกใช้ส่ือเทคโนโลยี
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สารสนเทศต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของผูเ้รียนและสังคม รองลงมาได้แก่บูรณาการองค์ความรู้ 
กระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มหรือบริบทของผูเ้รียน 
 3. การไตร่ตรอง (Reflection) ในประเด็นสอนให้ผูเ้รียนมีเหตุผล แยกแยะถูกผิด
มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ สอนให้ผูเ้รียนมีจิตส านึก ความรับผิดชอบและเปิดโอกาสและกระตุ้น
ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้และการอภิปราย แสดงความคิดเห็นอยา่งเท่าเทียมและ
สร้างสรรค ์ 
 4. การปฏิบติั (Action) ในประเด็นสอนให้ผูเ้รียนมีความเล่ือมใสในศาสนามาก
ท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่สอนให้ผูเ้รียนประพฤติปฏิบติัตามค าสั่งสอนของพระเยซูเจา้เป็นมิตรกบั
พระเยซู เจ้าสอนให้ผู ้เ รียนเป็นคนดีแลคนเก่ง  ( มีความรู้คู่ คุณธรรม) และเป็นผู ้รับใช ้                       
ผูป้ระสานงานระหวา่งผูเ้รียน ชุมชนและสถาบนัต่างๆ ในชุมชน  
 5. ประเมินผล (Evaluation) ประเด็นประเมินผลตามความเป็นจริงมากท่ีสุด 
รองลงมาไดแ้ก่ออกแบบประเมินผลดว้ยวธีิท่ีหลากหลาย และประเมินตนเอง 
 
ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์เอกสารด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิด      

อิกญาเช่ียนในประเทศไทย     
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คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์          

 1. รัก-ศรัทธาในพระเจา้          

1 มองโลกในแง่ดี มองเห็นพระเจา้ในทุกส่ิง - - - -   - 2 3 

2 เช่ือวา่มนุษยเ์ป็นส่ิงสร้างสุดยอดของพระเจา้ - - - - - -  1 4 

3 มีชีวติจิตท่ีดี มีมโนธรรมท่ีดี น าความเช่ือมาปฏิบติั - - - - -  -  1 4 

4 มีจิตวญิญาณความเป็นครู เคารพศกัด์ิศรีของตน - - - - -   2 3 

5 มีวฒิุภาวะแบบมนุษย ์มีความสมดุลดา้นร่างกายและจิตใจ  - - - - - -  1 4 

6 มีบุคลิกภาพท่ีดี  - - - - - -  1 4 

7 เป็นผูร่้วมงานธรรมทูตของพระศาสนจกัร - - - - -  - 1 4 
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์เอกสารด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิด      
อิกญาเช่ียนในประเทศไทย (ต่อ)    
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คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์          

8 สนบัสนุนการสานเสวนาระหวา่งความเช่ือและวฒันธรรม                 
เป็นนกัเสวนา และปลุกจิตส านึกความรับผิดชอบ 

 -  -   - 4 1 

9 อนุรักษแ์ละปฏิบติัตนตามขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วฒันธรรมท่ีดีงาม ใหค้วามส าคญักบัวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

 - - - -   3 2 

10 เป็นผูน้ าทางความเช่ือ ผูน้ าแห่งวถีิชุมชนวดั การแสดงตน
เป็นประจกัษพ์ยาน โดยมีพระเยซูเจา้เป็นรูปแบบการ
ด าเนินชีวติ 

- - - -    3 2 

11 ยดึหลกัพระคริสตธรรม (ความยติุธรรม ความรัก รับใช)้ - - - - -   2 3 

 2. รักผู้เรียน          

12 เอาใจใส่และห่วงใยผูเ้รียนเป็นรายบุคคล       - 5 1 

13 เป็นผูน้ าทางวชิาการ - - - -  -  2 4 

14 มีความคิดสร้างสรรค ์ -   - - -  3 3 

15 ใหค้วามส าคญักบัความรู้ ประสบการณ์ ความคิด ทฤษฎี
ใหม่                ท่ีเกิดกบัผูเ้รียนในแต่ละวนั 

- - - - -  - 1 5 

16 มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ - - - - -  - 1 5 

17 เปิดโอกาสใหผู้อ่ื้นเขา้มาร่วมมือในการท างาน - - - - -  - 1 5 

18 เป็นนกัวเิคราะห์ แสวงหาความรู้ มุ่งเรียนรู้ตลอดชีวติ                       
ยอมรับการเปล่ียนแปลง 

-    -  - 4 2 

19 ใหค้วามส าคญักบัการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และ                  
ตามอธัยาศยั 

   -  - - 4 2 

 3. ส่งเสริมคุณธรรมและการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง          

20 มีความคิดรอบคอบ และกวา้งไกล  - -  - - - 2 3 

21 มีความรัก ยอมรับตนเอง  ยอมรับส่ิงรอบตวั -  - - - -  -  1  4 
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์เอกสารด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิด      
อิกญาเช่ียนในประเทศไทย (ต่อ)    

 

ขอ้ รายการ 

พร
ะร
าช
ด า
รัส

ฯ 

กา
รศึ
กษ

าน
อก

ระ
บบ

โร
งเรี

ยน
 

กา
รเรี

ยน
รู้ผ
ูใ้ห

ญ่ฯ
 

ปรั
ชญ

าก
าร
ศึก

ษา
แบ

บนิ
รัน

ตร
นิย

ม 

กา
รพ

ฒัน
าค
รูค

 าส
อน

ฯ 

กา
รจ
ดัก

าร
ศึก

ษา
ฯ ข

อง
อิก

ญา
เชี่ย

น 

งา
นวิ

จยั
ที่เ
กี่ย
วข

อ้ง
 

รว
ม 

ล า
ดบั

 

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์          

22 มีความเมตตา กรุณา ปราณี ใหอ้ภยั   -  -  -  4 1 

23 มีจริยธรรม ตั้งมัน่ในความดี ละอายชัว่กลวับาป อดทน          
อดกลั้น รู้จกักาลเทศะ 

 - - - -   3 2 

24 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสงัคม - - - - -  - 1 4 

25 เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง - - - - -   2 3 

 4. ด าเนินชีวติตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า          

26 มีพระเยซูเจา้เป็นรูปแบบการด าเนินชีวติ ตอบสนอง             
เสียงเรียกของพระเจา้ 

- - - - -  - 1 4 

27 มีจิตภาวนา ด าเนินชีวติตามความเช่ือทั้งการภาวนา           
การนมสัการ และการบริการรับใชบ้นพ้ืนฐานของความรัก 
ในชีวติส่วนตวัและชีวติกลุ่ม 

- - - -    3 2 

28 เคารพในคุณค่า และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ - - - - -   2 3 

29 เคารพความแตกต่างระหวา่งบุคคล นบัถือ เกรงใจ                   
ใหค้วามส าคญัผูอ่ื้น ยอมรับฟังในเหตผุลของอ่ืน 

 - -  -   4 1 

30 ค านึงถึงความตอ้งการพ้ืนฐานของมนุษย ์ - -  - - - - 1 4 

31 มีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี ไม่แบ่งชั้นวรรณะ -  - -  -  3 2 

32 มีความเป็นประชาธิปไตย เนน้การมีเสรีภาพ และ               
ความเท่าเทียม  

- -  - -   3 2 

33 มีความกระตือรือร้น อุทิศตนเพื่อพระศาสนจกัร ชุมชน 
สงัคม 

- - - -    3 2 

34 เป็นผูอ้ภิบาลผูเ้รียนอยา่งพอเพียง  - - - - -  - 1 4 

35 ไม่เห็นแก่ตวั ไม่เอารัดเอาเปรียบ  - - - - - - 1 4 

 5. อุทิศตนเพื่อสงัคม          

36 มีความยติุธรรม เป็นกลาง ไม่อคติ   - - - - -  2 3 
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์เอกสารด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิด      
อิกญาเช่ียนในประเทศไทย (ต่อ)    
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คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์          

37 มีความซ่ือสตัย ์สุจริต รักษาความจริง  - - -    4 1 

38 มีความขยนัหมัน่เพียร อุตสาหะ กระตือรือร้น  - - -  - - 2 3 

39 มีอุดมคติ อุดมการณ์ รับใช ้ช่วยเหลือสงัคมดว้ยพระพร
และความสามารถท่ีไดรั้บ 

- - - -    3 2 

40 มีความสามคัคี รักใคร่กลมเกลียว  ปรารถนาดีต่อผูอ่ื้น                 
ยนิดีในความสุขของผูอ่ื้น 

 -  - -   4 1 

 6. จงรักภักดีและรับใช้พระศาสนจักรคาทอลกิ          

41 เอาใจใส่คนยากจน การเขา้หาและช่วยเหลือคนยากจน  - - -   - 3 1 

42 รับใชพ้ระศาสนจกัรและสงัคม - - - - -   2 2 

43 ใหค้วามร่วมมือร่วมใจในงานศาสนสมัพนัธ์และ       
คริสตศาสนสมัพนัธ์ 

- - - - -  - 1 3 

44 ร่วมมือ โรงเรียน หน่วยงาน ชุมชนทอ้งถ่ิน และ              
พระศาสนจกัร  

- - - - -  - 1 3 

 7. กระท าส่ิงต่างๆให้ดีขึน้อยู่เสมอ          

45 เป็นผูน้ าแบบผูรั้บใช ้ - - - - -   2 3 

46 ด าเนินชีวติเป็นประจกัษพ์ยาน ประพฤติเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
ไวใ้จไดน้บัถือตนเอง 

 -      6 1 

47 กลา้คิด กลา้ตดัสินใจ กลา้กระท าในส่ิงดีงาม - - - - - -  1 4 

48 มีความเสียสละ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่  -  -  - - 3 2 

49 นอบนอ้ม ถ่อมตน - - - - - -  1 4 

 8. ท างานเป็นหมู่คณะ          

50 ใหโ้อกาสแก่ผูอ่ื้น ยอมรับและใหค้วามร่วมมือซ่ึงกนัและ
กนั 

- - - - -  - 1 2 
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คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์          

51 มีชีวติเป็นหมู่คณะ ท างานเป็นทีม ร่วมมือกบับุคคล/ชุมชน                 
ท่ีเก่ียวขอ้ง มีน ้ าหน่ึงใจเดียวกบัผูอ้ภิบาลและเพ่ือนร่วมงาน 

- - -    - 3 1 

52 เขา้ใจเจตนารมณ์การท างาน เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมาย  

- - - - -  - 1 2 

 9. ประเมินผลชีวติและการท างานอยูเ่สมอ          

53 มีความสามารถในการใชเ้คร่ืองมือและวธีิการต่างๆ - - - - -  - 1 2 

54 เขา้ใจในเจตนารมณ์การท างานเป็นครูค าสอน - - - -   - 2 1 

55 เป็นนกัส่ือสารเร่ืองความเช่ือศรัทธาดว้ยความรักและ
ความหวงั 

- - - -  - - 1 2 

56 รับรู้ระบบการจดัการโรงเรียน/องคก์รภายใตว้สิยัทศัน์และ
เป้าหมายเดียวกนักบัหมู่คณะ 

- - - - -  - 1 2 

57 เป็นผูส้ร้างและสานต่อวสิยัทศันข์ององคก์ร/พระศาสนจกัร - - - - -   2 1 

  
 จากตารางท่ี 4 ผลสรุปการวิเคราะห์เอกสารด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ           
ครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย มี 9 ประการ ได้แก่ รัก-ศรัทธาในพระเจ้า            
รักผูเ้รียน ส่งเสริมคุณธรรมและการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง การด าเนินชีวิตตามแบบอยา่งของ
พระเยซูเจา้ อุทิศตนเพื่อสังคม จงรักภกัดีและรับใชพ้ระศาสนจกัรคาทอลิก กระท าส่ิงต่าง ๆให้ดี
ข้ึนอยู่เสมอ ท างานเป็นหมู่คณะ ประเมินผลชีวิตและการท างานอยู่เสมอ มีตัวช้ีวดัทั้ งหมด              
57 ประการ โดยมีรายละเอียดในแต่คุณลกัษณะดงัน้ี 
 1. รัก-ศรัทธาในพระเจา้ ในประเด็นสนับสนุนการสานเสวนาระหว่างความเช่ือ
และวฒันธรรม เป็นนักเสวนา และปลุกจิตส านึกความรับผิดชอบมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ 
อนุรักษแ์ละปฏิบติัตนตามขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมท่ีดีงาม ให้ความส าคญักบั
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วฒันธรรมทอ้งถ่ินและเป็นผูน้ าทางความเช่ือ ผูน้ าแห่งวิถีชุมชนวดั การแสดงตนเป็นประจกัษ์
พยาน โดยมีพระเยซูเจา้เป็นรูปแบบการด าเนินชีวติ  
 2. รักผูเ้รียน ในประเด็น เอาใจใส่และห่วงใยผูเ้รียนเป็นรายบุคคล มากท่ีสุด 
รองลงมาไดแ้ก่ เป็นนกัวิเคราะห์ แสวงหาความรู้ มุ่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ยอมรับการเปล่ียนแปลง 
และใหค้วามส าคญักบัการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยั  
 3. ส่งเสริมคุณธรรมและการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง ในประเด็น มีความเมตตา 
กรุณา ปราณี ให้อภยั มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ มีจริยธรรม ตั้งมัน่ในความดี ละอายชัว่กลวับาป 
อดทน อดกลั้น รู้จกักาลเทศะ  
 4. ด าเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซูเจา้ ในประเด็น เคารพความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล นับถือ เกรงใจ ให้ความส าคญัผูอ่ื้น ยอมรับฟังในเหตุผลของอ่ืน มากท่ีสุด 
รองลงมาไดแ้ก่ มีจิตภาวนา ด าเนินชีวิตตามความเช่ือทั้งการภาวนา การนมสัการ และการบริการ
รับใช้บนพื้นฐานของความรัก ในชีวิตส่วนตวัและชีวิตกลุ่ม มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี ไม่แบ่งชั้น
วรรณะ มีความเป็นประชาธิปไตย เนน้การมีเสรีภาพ และความเท่าเทียม และมีความกระตือรือร้น 
อุทิศตนเพื่อพระศาสนจกัร ชุมชน สังคม 
 5. อุทิศตนเพื่อสังคม ในประเด็น มีความซ่ือสัตย ์สุจริต รักษาความจริง และมี
ความสามคัคี รักใคร่กลมเกลียว ปรารถนาดีต่อผูอ่ื้น ยนิดีในความสุขของผูอ่ื้นมากท่ีสุด รองลงมา
ไดแ้ก่ มีอุดมคติ อุดมการณ์ รับใช ้ช่วยเหลือสังคมดว้ยพระพรและความสามารถท่ีไดรั้บ  
 6. จงรักภกัดีและรับใช้พระศาสนจกัรคาทอลิก ในประเด็นเอาใจใส่คนยากจน         
การเขา้หาและช่วยเหลือคนยากจนมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ รับใชพ้ระศาสนจกัรและสังคม 
 7. กระท าส่ิงต่างๆ ให้ดีข้ึนอยู่เสมอ ในประเด็นด าเนินชีวิตเป็นประจกัษ์พยาน 
ประพฤติเป็นแบบอย่างท่ีดี ไวใ้จได้นับถือตนเองมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ มีความเสียสละ 
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ 
 8. ท างานเป็นหมู่คณะ ในประเด็นมีชีวิตเป็นหมู่คณะ ท างานเป็นทีม ร่วมมือกบั
บุคคล/ชุมชน ท่ีเก่ียวขอ้ง มีน ้ าหน่ึงใจเดียวกบัผูอ้ภิบาลและเพื่อนร่วมงานมากท่ีสุด รองลงมา
ได้แก่ ให้โอกาสแก่ผูอ่ื้น ยอมรับและให้ความร่วมมือซ่ึงกันและกัน และเข้าใจเจตนารมณ์             
การท างาน เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 9. ประเมินผลชีวิตและการท างานอยู่เสมอ ในประเด็น เขา้ใจในเจตนารมณ์การ
ท างานเป็นครูค าสอน และเป็นผูส้ร้างและสานต่อวิสัยทศัน์ขององคก์ร/ พระศาสนจกัร มากท่ีสุด 
รองลงมาไดแ้ก่ มีความสามารถในการใชเ้คร่ืองมือและวิธีการต่างๆ เป็นนกัส่ือสารเร่ืองความเช่ือ
ศรัทธาด้วยความรักและความหวงั และรับรู้ระบบการจดัการโรงเรียน/องค์กรภายใตว้ิสัยทศัน์
และเป้าหมายเดียวกนักบัหมู่คณะ 
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 จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เอกสารดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปในภาพรวมได้
ดงัน้ี 
 1.  ด้านทักษะการสอน ผลสรุปการวิเคราะห์ด้านทกัษะการสอน 5 ประการ 
ประกอบด้วย บริบท (Context)  ประสบการณ์ (Experience)  การไตร่ตรอง (Reflection)                      
การปฏิบัติ (Action) และ การประเมินผล (Evaluation)  มีตัวช้ีว ัดทั้ งหมด 42 ประการนั้ น                   
ดา้นบริบท (Context) ประเด็นท าความเขา้ใจบริบทของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล/รายกลุ่มเพื่อน ามาใช้
ในการพัฒนาการ เ รี ยนการสอนและพัฒนาผู ้ เ รี ยน มีความสอดคล้องกันมาก ท่ี สุ ด                                
ด้านประสบการณ์ (Experience) ประเด็นวางแผนการสอน (ก าหนดวตัถุประสงค์การเรียนรู้ 
เน้ือหาวิชา ออกแบบกิจกรรม การเรียนการสอนและการประเมินผล) เลือกการใช้วิธีการเรียน/
การสอนท่ีหลากหลาย น่าสนใจ ผลิตและการเลือกใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆเพื่อ
ประโยชน์ของผูเ้รียนและสังคมมีความสอดคลอ้งกนัมากท่ีสุด  ดา้นการไตร่ตรอง (Reflection) 
ประเด็นสอนให้ผูเ้รียนมีเหตุผล แยกแยะถูกผิดมากท่ีสุดมีความสอดคลอ้งกนัมากท่ีสุด  ดา้นการ
ปฏิบติั (Action) ประเด็นสอนให้ผูเ้รียนมีความเล่ือมใสในศาสนามีความสอดคลอ้งกนัมากท่ีสุด 
และดา้นการประเมินผล (Evaluation) ประเด็นประเมินผลตามความเป็นจริงมีความสอดคลอ้งกนั
มากท่ีสุด  
 2. ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ผลสรุปการวิเคราะห์คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยจากเอกสารทั้ง 9 ประการ ไดแ้ก่ รัก-ศรัทธา
ในพระเจา้ รักผูเ้รียน ส่งเสริมคุณธรรมและการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง การด าเนินชีวิตตาม
แบบอยา่งของพระเยซูเจา้ อุทิศตนเพื่อสังคม จงรักภกัดีและรับใชพ้ระศาสนจกัรคาทอลิก กระท า
ส่ิงต่างๆให้ดีข้ึนอยู่เสมอ ท างานเป็นหมู่คณะ ประเมินผลชีวิตและการท างานอยู่เสมอ มีตวัช้ีวดั
ทั้งหมด 57 ประการ พบวา่ ดา้นรัก-ศรัทธาในพระเจา้ ประเด็นสนบัสนุนการสานเสวนาระหวา่ง
ความเช่ือและวฒันธรรม เป็นนกัเสวนา และปลุกจิตส านึกความรับผิดชอบมีความสอดคลอ้งกนั
มากท่ีสุด ดา้นรักผูเ้รียน ประเด็นเอาใจใส่และห่วงใยผูเ้รียนเป็นรายบุคคลมีความสอดคลอ้งกนั
มากท่ีสุด ดา้น  ส่งเสริมคุณธรรมและการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง ประเด็นมีความเมตตา กรุณา 
ปราณี ให้อภยั มีความสอดคล้องกันมากท่ีสุด ด้านด าเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า 
ประเด็น เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล นับถือ เกรงใจ ให้ความส าคญัผูอ่ื้น ยอมรับฟังใน
เหตุผลของอ่ืนมีความสอดคลอ้งกนัมากท่ีสุด ดา้น อุทิศตนเพื่อสังคม ประเด็น มีความซ่ือสัตย ์
สุจริต รักษาความจริง และมีความสามคัคี รักใคร่กลมเกลียว ปรารถนาดีต่อผูอ่ื้น ยินดีในความสุข
ของผูอ่ื้นมีความสอดคลอ้งกนัมากท่ีสุด ดา้นจงรักภกัดีและรับใชพ้ระศาสนจกัรคาทอลิก ประเด็น
เอาใจใส่คนยากจน การเขา้หาและช่วยเหลือคนยากจนมีความสอดคลอ้งกนัมากท่ีสุด ดา้นกระท า
ส่ิงต่างๆใหดี้ข้ึนอยูเ่สมอ ประเด็นด าเนินชีวติเป็นประจกัษพ์ยาน ประพฤติเป็นแบบอยา่งท่ีดี ไวใ้จ
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ได้นับถือตนเองมีความสอดคล้องกนัมากท่ีสุด ด้านท างานเป็นหมู่คณะ ประเด็นมีชีวิตเป็น                 
หมู่คณะ ท างานเป็นทีม ร่วมมือกบับุคคล/ชุมชน ท่ีเก่ียวขอ้ง มีน ้ าหน่ึงใจเดียวกบัผูอ้ภิบาลและ
เพื่อนร่วมงานมีความสอดคลอ้งกนัมากท่ีสุด และดา้นประเมินผลชีวิตและการท างานอยู่เสมอ 
ประเด็น เขา้ใจในเจตนารมณ์การท างานเป็นครูค าสอน และเป็นผูส้ร้างและสานต่อวิสัยทศัน์ของ
องคก์ร/ พระศาสนจกัรมีความสอดคลอ้งกนัมากท่ีสุด 
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บทที ่ 3 

วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 

 การวิจยัเพื่อการพฒันาแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย เป็นการวิจยั
พฒันา (Research and Development)  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ 1) แบบสัมภาษณ์ เก่ียวกบั
ทกัษะการสอนและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดของอิกญาเช่ียนใน
ประเทศไทย 2) แบบสอบถาม เก่ียวกับความต้องการ เร่ือง การพฒันาทกัษะการสอนและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย และ 3) แผน
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทักษะการสอนและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามแนวคิด            
อิกญาเช่ียนในประเทศไทย  การเก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์มีผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 13 คน เป็นผูใ้ห้
สัมภาษณ์ การเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม มีครูค าสอน จ านวน 343 คนเป็นผูต้อบแบบสอบถาม 
การเก็บข้อมูลการทดลองกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสอนและคุณลักษณะ                
ท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดของอิกญาเช่ียนในประเทศไทย  มีครูค าสอนกลุ่มทดลอง 
จ านวน 15 คน เป็นผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะ             
การสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดของอิกญาเช่ียนในประเทศไทย  
มีผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เป็นผูป้ระเมิน การด าเนินการวิจยัประกอบดว้ยขั้นตอนด าเนินการวิจยั  
4 ขั้นตอน  คือ 1) ศึกษาสภาพความตอ้งการดา้นทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง
ครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 2)  พฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะ
การสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดของอิกญาเช่ียนในประเทศไทย  
3)  การทดลองใชกิ้จกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ครูค าสอนตามแนวคิดของอิกญาเช่ียนในประเทศไทย และ 4) การประเมินกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดของอิกญาเช่ียน 
ในประเทศไทย  รายละเอียดในแต่ละขั้นตอน มีดงัน้ี 
 
ขั้นตอนที ่1   ศึกษำสภำพควำมต้องกำรด้ำนทักษะกำรสอนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ            
ครูค ำสอนตำมแนวคิดอกิญำเช่ียนในประเทศไทย  
 ขั้นตอนน้ี เป็นการศึกษาสภาพความตอ้งการด้านทกัษะการสอนและคุณลกัษณะ             
ท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย เพื่อน าไปใชเ้ป็นแนวกรอบ
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แนวคิดทฤษฎีในการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสอนและคุณลักษณะ                  
ท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดของอิกญาเช่ียนในประเทศไทย ในขั้นตอนต่อไป               

โดยผูว้ิจยัสร้างแบบสอบถามจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวข้อง และจากการ
สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ  แลว้ส่งใหค้รูค าสอนกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 343 คน เป็นผูต้อบแบบสอบถาม 
มีรายละเอียดในการด าเนินการดงัน้ี 
 1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  1.1 ประชากร มีดงัน้ี 
   1.1.1 ประชากรในการสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีเป็น 1) ผูอ้  านวยการ
ศูนยค์ริสตศาสนธรรมประจ าสังฆมณฑล และ 2) ผูเ้ช่ียวชาญกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะ
การสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดของอิกญาเช่ียนในประเทศไทย  
จ านวน 47 คน  
   1.1.2 ประชากรในการตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ครูค าสอนปฏิบติัการ 
จ านวน 2,431 คน  
  1.2  กลุ่มตวัอยา่ง มีดงัน้ี 
   1.2.1 กลุ่มตวัอย่างในการสัมภาษณ์ ได้แก่ ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 13 คน 
ประกอบดว้ย 
    1.2.1.1  ผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีเป็นผูอ้  านวยการศูนยค์ริสตศาสนธรรมประจ า
สังฆมณฑลจ านวน 7 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยก าหนดคุณสมบติัดงัน้ี คือ             
เป็นบุคคลท่ีส าเร็จการศึกษาดา้นการเผยแผธ่รรมในระดบัปริญญาโทข้ึนไป หรือมีประสบการณ์
การท างานบริหารศูนยค์ริสตศาสนธรรมอยา่งนอ้ยเป็นเวลา 3 ปี  
    1.2.1.2 ผูเ้ช่ียวชาญการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อทกัษะการ
สอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดของอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 
จ านวน  6  คน ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง โดยก าหนดคุณสมบติัดงัน้ี คือ เป็นผูส้อนหรือเป็น
ผูใ้ห้การอบรมครูค าสอนมาเป็นเวลาอย่างนอ้ย  5 ปี หรือเป็นบุคคลท่ีท างานในศูนยค์ริสตศาสน
ธรรมประจ าสังฆมณฑลอยา่งนอ้ย 5 ปี 
   1.2.2  กลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ครูค าสอนปฏิบติัการ
จ านวน 343 ได้มาโดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากการเปิดตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan) จ านวนร้อยละ 14 จากจ านวนครูค าสอนทัว่ไปเทศไทย รายละเอียด                    
ดงัตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5 จ  านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นครูค าสอน 
 

              สังฆมณฑล          จ  านวนครูค าสอน             กลุ่มตวัอยา่ง 14% 
กรุงเทพฯ  646 91 
จนัทบุรี 112 16 
เชียงใหม่ 726                    102 
ท่าแร่หนองแสง 170 24 
นครราชสีมา 168 24 
ราชบุรี 183 26 
สุราษฎร์ธานี 112 16 
อุดรธานี   57   8 
อุบลราชธานี 172 24 
นครสวรรค ์   85 12 
รวม                   2,431                    343 

 
 2.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 
  2.1 แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (semi-structure interview) ส าหรับสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญ  
  2.2 แบบสอบถาม ส าหรับการสอบถามครูค าสอนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 3. กำรสร้ำงและพฒันำเคร่ืองมือ 
  3.1 การสร้างและพฒันาแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง ผูว้จิยัด าเนินการดงัน้ี 
   3.1.1  ศึกษาเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสภาพความต้องการการพฒันา
ทกัษะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดของอิกญาเช่ียนในประเทศไทย  เพื่อน าขอ้มูลและ
ความรู้มาเป็นประเด็นในการสร้างค าถามในการสัมภาษณ์ 
   3.1.2  สร้างแบบสัมภาษณ์ ประกอบดว้ย 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบั
สถานภาพของผูเ้ช่ียวชาญ ส่วนท่ีสองเป็นแนวค าถามในการสัมภาษณ์เก่ียวกบัการพฒันาด้าน
ทกัษะการสอนและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดของอิกญาเช่ียนใน
ประเทศไทย  
   3.1.3  น าแบบสัมภาษณ์เสนอผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหาพร้อมปรับปรุงแกไ้ข (Content Validity)  
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   3.1.4  แกไ้ขปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ และน าไปใชใ้นการสัมภาษณ์ 
  3.2 การสร้างและพฒันาแบบสอบถาม ผูว้จิยัด าเนินการดงัน้ี 
   3.2.1  ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับทกัษะการสอนและคุณลกัษณะของครู-      
ค าสอน 
   3.2.2  ศึกษาขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 
   3.2.3  ศึกษาหลกัการสร้างแบบสอบถาม 
   3.2.4  สร้างแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 4 ตอน ไดแ้ก่  
    ตอนท่ี  1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
สังกดั ประสบการณ์ในการเป็นครูค าสอน และประสบการณ์ในการศึกษาอบรมเก่ียวกบักิจกรรม
การเรียนรู้เก่ียวกบัการสอนค าสอน  สถานภาพในการปฏิบติังานเป็นครูค าสอน สถานท่ีในการ
ปฏิบติังานเป็นครูค าสอน วุฒิการศึกษา และสถานภาพทางการสมรส ซ่ึง มีลกัษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) 
    ตอนท่ี 2 เป็นค าถามเพื่อทราบถึงความตอ้งการในด้านทกัษะการสอน
ของครูค าสอน ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ                 
ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert’s rating scale) เพื่อเป็นการตรวจสอบสภาพตอ้งการในดา้นทกัษะ
การสอนค าสอนของครูค าสอน โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
     5  หมายถึง มีสภาพความตอ้งการ อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
     4  หมายถึง มีสภาพความตอ้งการ อยูใ่นระดบั  มาก 
      3  หมายถึง มีสภาพความตอ้งการ อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
     2  หมายถึง มีสภาพความตอ้งการ อยูใ่นระดบั นอ้ย 
     1  หมายถึง มีสภาพความตอ้งการ อยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 
    โดยในการวิเคราะห์ให้ถือว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีได้จากการตอบ
แบบสอบถามของผูต้อบแบบสอบถามตกอยูใ่นช่วงความส าคญัระดบัใดก็แสดงวา่ ขอ้ค าถามนั้น            
มีระดบัความส าคญัตามสภาพความตอ้งการแบบนั้น โดยผูว้ิจยัไดก้  าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์
ตามแนวคิดของเบสท ์(Best)   
     4.50-5.00 หมายความวา่ มีสภาพความตอ้งการ อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
     3.50-4.49 หมายความวา่ มีสภาพความตอ้งการ อยูใ่นระดบั มาก 
     2.50-3.49 หมาความวา่ มีสภาพความตอ้งการ อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
     1.50-2.49 หมายความวา่ มีสภาพความตอ้งการ อยูใ่นระดบั นอ้ย 
     1.00-1.49 หมายความวา่ มีสภาพความตอ้งการ อยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 
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   ตอนท่ี 3 เป็นค าถามเพื่อทราบถึงสภาพความตอ้งการในดา้นคุณลกัษณะของ
ครูค าสอนตามแนวคิดของอิกญาเช่ียนในประเทศไทย ลกัษณะขอ้ค าถามเป็นแบบมาตรส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert’s rating scale)  เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบสภาพความตอ้งการในดา้นคุณลกัษณะของครูค าสอน โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
     5  หมายถึง มีสภาพความตอ้งการ อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
     4  หมายถึง มีสภาพความตอ้งการ อยูใ่นระดบั  มาก 
     3  หมายถึง มีสภาพความตอ้งการ อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
     2  หมายถึง มีสภาพความตอ้งการ อยูใ่นระดบั นอ้ย 
     1  หมายถึง มีสภาพความตอ้งการ อยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 
   โดยในการวิ เคราะห์ให้ถือว่า  ค่ า เฉล่ียของคะแนนท่ีได้จากการตอบ
แบบสอบถามของผูต้อบแบบสอบถามตกอยูใ่นช่วงความส าคญัระดบัใดก็แสดงวา่ ขอ้ค าถามนั้น            
มีระดบัความส าคญัตามสภาพความตอ้งการแบบนั้น โดยผูว้ิจยัไดก้  าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์
ตามแนวคิดของเบสท ์(Best)   
     4.50-5.00 หมายความวา่ มีสภาพความตอ้งการ อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
     3.50-4.49 หมายความวา่ มีสภาพความตอ้งการ อยูใ่นระดบั มาก 
     2.50-3.49 หมาความวา่ มีสภาพความตอ้งการ อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
     1.50-2.49 หมายความวา่ มีสภาพความตอ้งการ อยูใ่นระดบั นอ้ย 
     1.00-1.49 หมายความวา่ มีสภาพความตอ้งการ อยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 
   ตอนท่ี 4 เป็นค าถามเพื่อทราบความต้องการเขา้ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม          
เพื่อการเรียนรู้ พฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิด
อิกญาเช่ียนในประเทศไทย มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
   3.2.5 เสนอแบบสอบถาม ท่ีส ร้า ง ข้ึน ต่อผู ้ เ ช่ี ยวชาญ จ านวน 5  คน                   
เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) การใชภ้าษา ความเหมาะสมของขอ้
ค าถาม และความครบถว้นของเน้ือหาความรู้ท่ีตอ้งการ ไดค้่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาระหว่าง 
0.60-1.00 
   3.2.6  ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
   3.2.7 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับครูค าสอนท่ีไม่ใช่                
กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 30 คน เพื่อน ามาวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม 
ด้วยการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา  (α-coefficient) ด้วยสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ             
ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)  ไดค้่าความเช่ือมัน่ = 0.977 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด
ไวคื้อ มากกวา่ 0.7 ข้ึนไป 
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   3.2.8 น าแบบสอบถามไปใช้เก็บขอ้มูลจากครูค าสอนกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 
343 คน 
 4.  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล ด าเนินการดงัน้ี 
  4.1 การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 
   4.1.1  ผูว้ิจยั น าหนังสือจากมหาวิทยาลยัศิลปากร ส่งไปยงัผูเ้ช่ียวชาญกลุ่ม
ตวัอยา่ง  เพื่อขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์ 
   4.1.2  ผูว้จิยั ช้ีแจงวตัถุประสงคก์ารวจิยั และสัมภาษณ์ตามแนวค าถามท่ีตั้งไว ้
   4.1.3  ผูว้จิยัสรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ (Content Analysis)  
  4.2 การเก็บขอ้มูลจากครูค าสอน 
   4.2.1   ผูว้จิยัน าหนงัสือจาก มหาวทิยาลยัศิลปากร ส่งไปยงัผูบ้ริหารโรงเรียนท่ี
เป็นกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อขอความอนุเคราะห์ร่วมมือในการเก็บขอ้มูล 
   4.2.2  ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามถึงโรงเรียนกลุ่มตวัอย่างด้วยตนเองและทาง
ไปรษณียโ์ดยขอความอนุเคราะห์ร่วมมือให้ผูแ้ทนของแต่ละโรงเรียนรวบรวมแบบสอบถามจาก
ผูใ้ห้ขอ้มูลส่งกลบัคืนโดยผูว้ิจยัไปรับเองและส่งกลบัทางไปรษณีย ์แลว้น ามาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
   4.2.3  ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดรั้บ และจดัท ารายงานผลการวจิยัต่อไป 
 5.  สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
  5.1  การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) 
  5.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าสถิติพื้นฐานไดแ้ก่  
ค่าร้อยละ (percentage: %) ค่ามชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean: x )  และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป และส าหรับขอ้มูลท่ีไดจ้าก
ค าถามปลายเปิด ใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
 
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนำกิจกรรมกำรรียนรู้เพื่อกำรพัฒนำทักษะกำรสอนและคุณลักษณะ                     
ทีพ่งึประสงค์ของครูค ำสอนตำมแนวคิดอกิญำเช่ียนในประเทศไทย 
 ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย  ตามแนวคิดใน
การพฒันากิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตของ Boone (2002) ซ่ึงประกอบด้วย 1) การวางแผน                 
2) การพฒันาและการด าเนินการ และ 3) การประเมินผลและรายงานผล มีรายละเอียดดงัน้ี 
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 1.  ประชำกร 
  ประชากร ไดแ้ก่ ผูท้รงคุณวฒิุ จ  านวน 5 คน 
 2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 
  2.1 แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงคต์ามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย   
  2.2 เอกสารประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย   
 3.  กำรสร้ำงและพฒันำเคร่ืองมือ 
 การสร้างและพฒันา กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะ              
ท่ีพึงประสงคต์ามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย  มีขั้นตอนดงัน้ี 
  ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมการออกแบบแผนชุดกิจกรรม (Designing the Planned Program) 
   1.1 วิเคราะห์และแปลความ สภาพความตอ้งการท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์และ
แบบสอบถามท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง มาจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาและความตอ้งการ 
   1.2 สร้างวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
   1.3 เ ลือกกิจกรรมหรือประสบการณ์การเ รียนรู้ท่ีจะท าให้ผู ้เ รียนได ้
เปล่ียนแปลงตนเองตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไว ้
   1.4 ก าหนดผลสัมฤทธ์ิท่ีมุ่งหวงัให้เกิดข้ึนส าหรับวตัถุประสงค์ในแต่ละ
ประการไดก้ าหนดไว ้
  ขั้นท่ี 2 การท าแผนกิจกรรม (Implementing the Planned Program) 
   2.1 ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ วตัถุประสงค์ การเปล่ียนแปลงท่ี
ตอ้งการ ตอ้งการใหเ้กิดข้ึน และผลสัมฤทธ์ิของกิจกรรมท่ีไดว้างไวใ้นขั้นท่ี 1 
   2.2 ตรวจสอบอยา่งละเอียดถึงความตอ้งการ วตัถุประสงค ์การเปล่ียนแปลง
ท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนและผลสัมฤทธ์ิ แลว้ท าเป็นแผนปฏิบติัการ (Plans of Action) 
  ขั้นท่ี 3  การพฒันากิจกรรม 
   3.1 น ากิจกรรมเสนอผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 5 คน  ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิ
ด้านการศึกษาตลอดชีวิต และผูท้รงคุณวุฒิด้านการวิจยั และผูท้รงคุณวุฒิในด้านการเผยแผ่
หลกัธรรมคริสตศ์าสนา เพื่อตรวจสอบ ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) การใชภ้าษา 
ความเหมาะสม และความครบถว้นของเน้ือหาความรู้ท่ีตอ้งการ  
   3.2 ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุ 
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 4. กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  4.1 ผูว้จิยั น าหนงัสือจากมหาวทิยาลยัศิลปากร ส่งไปยงัผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ตรวจแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาทักษะการสอนและคุณลักษณะ                
ท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดของอิกญาเช่ียนในประเทศไทย  
  4.2 ผูท้รงคุณวุฒิ ประเมินและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดของอิกญาเช่ียน 
ในประเทศไทย 
  4.3 ผูว้จิยัสรุปขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากผูท้รงคุณวฒิุ และปรับปรุงแกไ้ข กิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดของ
อิกญาเช่ียนในประเทศไทย 
 5.  สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการผูท้รงคุณวฒิุ ใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
 
ขั้นตอนที่ 3 กำรทดลองกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะกำรสอนและคุณลักษณะ                 
ทีพ่งึประสงค์ของครูค ำสอนตำมแนวคิดของอกิญำเช่ียนในประเทศไทย 

 ขั้นตอนน้ีเป็นการด าเนินการทดลอง แบบศึกษากลุ่มเดียวและวดัก่อน-หลงัการทดลอง : 
The One-Group Pretest-Posttest Design (กญัจนา ลินทรัตรศิริกุล, 2555) มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1.  ประชำกร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการทดลอง คือ ครูค าสอน จ านวน 15 คน โดยการคดัเลือกแบบเจาะจง 
โดยก าหนดคุณสมบติัตอ้งเป็น ครูค าสอนท่ีเพิ่งเขา้รับหนา้ท่ีหรือ มีประสบการณ์การสอนค าสอน
ไม่เกิน 5 ปี 
 2.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
  2.1  แบบทดสอบก่อนการทดลอง (O1) 
  2.2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 
  2.3 แบบทดสอบหลงัการทดลอง(O2) 
 3.  รูปแบบกำรทดลอง 
  3.1  การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัและพฒันา  (Research & Develop) เพื่ออธิบาย
ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งตวัแปรอิสระ เพื่อดูผลท่ีเกิดข้ึนกบัตวัแปรตาม  
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  3.2 ใชรู้ปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียว วดัผลก่อนหลงั (One-Group: Pretest - 
Posttest Design) การทดลองแบบน้ีเลือกตวัอยา่งมาทดลองกลุ่มเดียว แต่ก่อนทดลองมีการวดัผล
ไวก่้อน (O1) จากนั้นจึงใหก้ารทดลอง เสร็จแลว้ใหผ้ลหลงัทดลอง (O2) ดงัรูปแบบทัว่ไปดงัน้ี 

 

 
 
 โดยท่ี  X    หมายถึง  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสอนและ

คุณลักษณะ ท่ีพึ งประสงค์ของค รูค าสอนตามแนวคิด                
อิกญาเช่ียนในประเทศไทย 

   O1   หมายถึง การวดัผลก่อนการทดลอง  
   O2    หมายถึง การวดัผลหลงัการทดลอง 
 
  เม่ือผูว้ิจยัช้ีแจงวตัถุประสงคก์ารทดลอง และขั้นตอนวิธีการทดลองแลว้ ด าเนินการ
ทดลองตามขั้นตอนการด าเนินการ ดงัน้ี 
   3.2.1  การวดัผลก่อนการทดลอง ก่อนเร่ิมทดลอง ผูว้ิจยัด าเนินการวดัทกัษะ
การสอนและคุณสมบติัท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดของอิกญาเช่ียนในประเทศไทย  
โดยใชแ้บบทดสอบก่อนการทดลอง (O1) 
   3.2.2   ด าเนินการทดลอง ตามรูปแบบ และวนัเวลาท่ีก าหนด 
   3.2.3  การวดัผลหลังทดลอง เม่ือทดลองเสร็จ ผูว้ิจ ัยด าเนินการวดัทักษะ             
การสอนและคุณสมบติัท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดของอิกญาเช่ียนในประเทศไทย  
โดยใชแ้บบทดสอบหลงัการทดลอง (O2) 
 4.  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล ด าเนินการดงัน้ี 

  4.1 ผู้วิจัยน าหนัง สือจาก มหาวิทยาลัย ศิลปากร ส่งไปย ัง  ผู ้อ  านวยการ                    
ศูนย ์คริสตศาสนธรรม เพื่อรับรองการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และขออนุญาตน าครูค าสอนกลุ่ม
ทดลองเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
  4.2 ผูว้ิจยั ช้ีแจงวตัถุประสงค์การวิจยั วิธีการทดลอง ให้กลุ่มทดลองทราบ และ
ด าเนินการทดสอบก่อนการทดลอง ทดลองกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการ และ
เวลาท่ีก าหนดไว ้และทดสอบหลงัการทดลอง 

  O1    X    O2 
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  4.3 ผูว้ิจยัจดัสนทนากลุ่มทดลอง เก่ียวกบัผลท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อพฒันาทักษะการสอนและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิด               
อิกญาเช่ียนในประเทศไทย 
  4.4 ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดรั้บ และจดัท ารายงานผลการวจิยัต่อไป 
 4.  สถติิทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
  4.1 การวเิคราะห์ผลการสอบวดั ทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง           
ครูค าสอนตามแนวคิดของอิกญาเช่ียนในประเทศไทย ก่อนทดลอง (O1) กบัหลงัทดลอง (O2) 
เปรียบเทียบกนัดว้ย  Paired sample t-test  ถา้พบว่า มีนยัส าคญั โดยทกัษะการสอนและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์  มีค่าเฉล่ียหลงัทดลองมากกวา่ก่อนทดลอง ก็แสดงวา่กิจกรรมเพื่อการ
พฒันาครูค าสอนตามแนวคิดของอิกญาเช่ียนในประเทศไทย ช่วยเพิ่มทักษะการสอนและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนได ้(บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2551) 
  4.2 ในระหวา่งการจดักิจกรรม ผูน้ าจะรับฟังเสียงสะทอ้นกลบั (Feed Back)  จาก
กลุ่มทดลอง และให้ความส าคญัต่อการประเมินผลการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน (Formative 
evaluation) และรูปแบบการประเมินในลกัษณะอ่ืนๆ โดยการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
เพื่อน ามาปรับหรือกระท าใหม่ในกิจกรรมการเรียนรู้ และเป็นขอ้มูลในการวางแผนต่อไป 
 
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อกำรพัฒนำทักษะกำรสอนและคุณลักษณะ                   
ทีพ่งึประสงค์ของครูค ำสอนตำมแนวคิดอกิญำเช่ียนในประเทศไทย 
 ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนการประเมินผลท่ีไดจ้ากการทดลอง และปรับปรังพฒันากิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดของ
อิกญาเช่ียนในประเทศไทย  ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นฐานขอ้มูลส าหรับการน าไปใช้ในการ
พฒันาครูค าสอนในดา้นอ่ืนๆ ต่อไปทั้งในและต่างประเทศ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1.  ประชำกร 
  ประชากร ไดแ้ก่  ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ประกอบดว้ย วิทยากร/ผูส้อน ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม ผูช่้วยวจิยัและหวัหนา้ศูนยข์องผูเ้ขา้โปรแกรม 
 2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบประเมินผล และประเด็นการสนทนากลุ่มของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 
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 3.  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  3.1 ผูว้ิจยั น าหนังสือจากมหาวิทยาลยัศิลปากร ส่งไปยงัผูท้รงเช่ียวชาญ เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์เขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ประเมินกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันา
ทักษะการสอนและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดของอิกญาเช่ียน                    
ในประเทศไทย ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

  3.2 ผูว้ิจยั ช้ีแจงวตัถุประสงค์การวิจยั น าเสนอเอกสาร แผนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดของ
อิกญาเช่ียนในประเทศไทย และผลการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการสอน
และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดของอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 
  3.3 ผูท้รงคุณวุฒิ ประเมินและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดของอิกญาเช่ียนใน
ประเทศไทย 
  3.4 ผูว้ิจยัสรุปขอ้มูลท่ีได้จากการประเมินและการสนทนากลุ่ม น าไปปรับปรุง
แกไ้ข กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอน
ตามแนวคิดของอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 
 4.  สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
  4.1  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบประเมิน ใช้ค่าร้อยละ (percentage : %) ค่ามชัฌิมเลขคณิต 
(Arithmetic mean : x )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 
  4.2 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่ม ใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
 5.  กำรรำยงำนผล 
  5.1  รายงานผลสัมฤทธ์ิและผลความส าเร็จของกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันา
ทักษะการสอนและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดของอิกญาเช่ียน                     
ในประเทศไทย ให้กบัครูค าสอนและผูน้ าในกลุ่มเป้าหมาย ผูบ้ริหารการศึกษา ผูอ้  านวยการศูนย ์  
คริสตศาสนธรรม ผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
  5.2 วิเคราะห์และประเมินองค์กร (บทบาทหน้าท่ี โครงสร้าง และกระบวนการ) 
และการด าเนินงานในการจดัฝึกอบรมกิจกรรมเพื่อพิจารณาดูความเปล่ียนแปลง และ/หรือ
ทบทวนความตอ้งการท่ีจะช่วยเพิ่มความส าเร็จในองคก์รเพื่อตองสนองต่อความตอ้งการท่ีก าลงั
เปล่ียนแปลงของกลุ่มเป้าหมายและสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอยู ่
  5.3 ให้ค  าเสนอแนะวิธีการท่ีจะท าให้ศูนยค์  าสอนต่างๆในประเทศไทยไดพ้ฒันา
มากยิง่ข้ึนในการใหบ้ริการดา้นการเผยแผห่ลกัธรรมตามความตอ้งการของชุมชน 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
  
 การวิจยัเร่ือง การพฒันาแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย เป็นการวิจยัและ
พฒันา (The Research and Development) ใชว้ิธีการเก็บขอ้ขอ้มูลแบบผสม (Mixed Method)            
การวิเคราะห์ด าเนินการตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั ดงัน้ี 1) วิเคราะห์ผลศึกษาสภาพความ
ตอ้งการในการปฏิบติัทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิด
อิกญาเช่ียนในประเทศไทย  2) วิเคราะห์ผลการพฒันาแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันา
ทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศ
ไทย และ 3) วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิการทดลองใชแ้ผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการ
สอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย ซ่ึงมี
รายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ผลการศึกษาสภาพความต้องการในการปฏิบัติงานด้านทักษะการสอนและ
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอกิญาเช่ียนในประเทศไทย ประกอบด้วย  
 1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามครูค าสอน เร่ืองสภาพความตอ้งการ
ด้านทักษะการสอนและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนใน
ประเทศไทย  
  1.1 ผลการวเิคราะห์สถานภาพทัว่ไปของครูค าสอน 
  ผลการวเิคราะห์สถานภาพทัว่ไปของครูค าสอน ดงัปรากฏในตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6 สถานภาพทัว่ไปของครูค าสอน 
                                                                   (n=343) 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
         เพศชาย 
         เพศหญิง 

 
79 
264 

 
23.00 
77.00 

2. อาย ุ
         ต  ่ากวา่ 20 ปี 
         21-25 ปี 
         26-30 ปี 
         31-35 ปี 
         36-40 ปี 
         41-45 ปี 
         46-50 ปี 
         51-55 ปี 
         56-60 ปี 
         มากกวา่ 60 ปี  

 
11 
35 
36 
28 
52 
45 
45 
38 
33 
20 

 
3.21 
10.20 
10.50 
8.16 
15.16 
13.12 
13.12 
11.08 
9.62 
5.83 

3.  สงัฆมณฑลท่ีสงักดั 
     อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 
     สงัฆมณฑลราชบุรี 
     สงัฆมณฑลจนัทบุรี 
     สงัฆมณฑลเชียงใหม่ 
     สงัฆมณฑลนครสวรรค ์
     สงัฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 
     อคัรสงัฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง 
     สงัฆมณฑลอุบลราชธานี 
     สงัฆมณฑลนครราชสีมา 
     สงัฆมณฑลอุดรธานี 

 
91 
26 
16 
102 
12 
16 
24 
24 
24 
8 

 
26.53 
7.58 
4.66 
29.74 
3.50 
4.66 
7.00 
7.00 
7.00 
2.33 
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ตารางท่ี 6 สถานภาพทัว่ไปของครูค าสอน (ต่อ) 
                                                                   (n=343) 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
4.  ประสบการณ์ในการเป็น                    
ครูค าสอน 
     ประสบการณ์ 1- 5 ปี 
     ประสบการณ์ 6-10 ปี 
     ประสบการณ์ 11-15 ปี 
     ประสบการณ์ 16-20 ปี 
     ประสบการณ์ 21-25 ปี 
     ประสบการณ์ 26-30 ปี 
     ประสบการณ์ 31-35 ปี 
     ประสบการณ์ 36-40 ปี 
     ประสบการณ์ มากกวา่ 40 ปี 

 
 

150 
60 
41 
43 
19 
16 
6 
6 
2 

 
 

43.73 
17.49 
11.95 
12.54 
5.54 
4.66 
1.75 
1.75 
0.58 

5. ท่านเคยไดรั้บการฝึกอบรม
กิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกบัการสอน
ค าสอน   
     เคยเขา้ร่วมกิจกรรม 
     ไม่เคยเขา้ร่วมกิจกรรม 

 
 
 

282 
61 

 
 
 

82.22 
17.78 

6.  สถานภาพของท่านในการ
ปฏิบติังานเป็นครูค าสอน 
       บาทหลวง 
       บราเดอร์ 
       ซิสเตอร์ 
       ฆราวาส 

 
 
8 
8 
17 
310 

 
 

2.33 
2.33 
4.96 
90.38 
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ตารางท่ี 6 สถานภาพทัว่ไปของครูค าสอน (ต่อ) 
                                                                   (n=343) 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
7.  สถานท่ีในการปฏิบัติงานเป็น              
ครูค าสอน 
     ประจ าวดั 
     ประจ าโรงเรียน 
     ศูนยอ์บรมคริสตศาสนธรรม 
     องคก์รคาทอลิกอ่ืนๆ 
     ไม่ระบุ 

 
 
40 
246 
40 
7 
10 

 
 

11.66 
71.72 
11.66 
2.04 
2.92 

8.  วุฒิการศึกษาสูงสุดของท่านใน
ปัจจุบนั 
     มธัยมศึกษาตอนตน้ 
     มธัยมศึกษาตอนปลาย 
     ปริญญาตรี 
     ปริญญาโท 
     ไม่ระบุ 

 
 
13 
45 
234 
36 
15 

 
 

3.79 
13.12 
68.22 
10.50 
4.37 

9.  สถานภาพทางการสมรส 
      โสด 
       แต่งงาน 
       หยา่ร้าง 
       ไม่ระบุ  

 
181 
145 
6 
11 

 
52.77 
42.27 
1.75 
3.21 

รวม 343 100.00 

 
 จากตารางท่ี 6 พบวา่ ครูค าสอนทั้งหมด 343 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 264 
คน คิดเป็นร้อยละ 77  มีอายุอยู่ในช่วง 36-40 ปีมากท่ีสุด จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 15.16 
รองลงมาคือ ในช่วงอายุ 41-45 ปี จ  านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 13.12 และอายุ 46-50 ปี จ  านวน 
45 คน คิดเป็นร้อยละ 13.12 ครูค าสอนส่วนใหญ่สังกดัสังฆมณฑลเชียงใหม่ จ  านวน 102 คน             
คิดเป็นร้อยละ 29.74 รองลงมาคือ อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 26.53 
ครูค าสอนส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการสอนค าสอน 1-5 ปี จ  านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.73 รองลงมาคือมีประสบการณ์ 6-10 ปี จ  านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 17.49 และส่วนใหญ่เคย
เขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกบัการสอนค าสอน จ านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 82.22 ทั้งน้ี             
ครูค าสอนส่วนใหญ่เป็นฆราวาส จ านวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 90.38 รองลงมาคือ ซิสเตอร์ 
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จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.96 และครูค าสอนส่วนใหญ่ปฏิบติังานประจ าในโรงเรียน จ านวน 
246 คน คิดเป็นร้อยละ 71.72 รองลงมาคือ ประจ าวดั จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 11.66 และ
ประจ าศูนยอ์บรมคริสตศาสนธรรม จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 11.66 ส าหรับวุฒิการศึกษา            
ครูค าสอนส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จ  านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 68.22 
รองลงมาคือ จบมธัยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 13.12 และในสถานภาพ
ดา้นการสมรส กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นโสด จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 52.77 รองลงมาคือ 
แต่งงานแลว้ จ  านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 42.27 
 1.2 วิเคราะห์ผลศึกษา สภาพความตอ้งการในการปฏิบติัด้านทกัษะการสอนของ            
ครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยจากแบบสอบถามครูค าสอนจ านวน 343 คน 
โดยลกัษณะขอ้ค าถามเป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามแบบของลิเคิร์ท 
(Likert’s rating scale) และก าหนดเกณฑ์ในการวเิคราะห์ตามแนวคิดของเบสท ์(Best) สถิติท่ีใช้
ในการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่ามชัฌิมเลขคณิต( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  1.2.1 สภาพความตอ้งการในการปฏิบติัดา้นทกัษะเฉล่ียรวมทุกดา้น  
ตารางท่ี 7  ระดบัสภาพความตอ้งการในการปฏิบติัดา้นทกัษะการสอนของครูค าสอนตามแนวคิด

อิกญาเช่ียนในประเทศไทยเฉล่ียรวมทุกดา้น  
 

 
รายการ 

ทกัษะท่ีตอ้งการ 

 x  S.D. ระดบั ล าดบั 
  1 บริบท (Context)                     รวมเฉล่ีย 4.30 .535 มาก 4 
2 ประสบการณ์ (Experience)    รวมเฉล่ีย 4.31 .548 มาก 3 

 3 การไตร่ตรอง (Reflection)      รวมเฉล่ีย 4.44 .598 มาก 1 
 4 การปฏิบติั (Action)                รวมเฉล่ีย 4.40 .579 มาก 2 
 5 ประเมินผล (Evaluation)       รวมเฉล่ีย 4.25 .646 มาก 5 
 รวมเฉล่ียทุกดา้น  4.35 .504 มาก - 
 
 จากตารางท่ี 7 ระดบัค่าเฉล่ียรวมสภาพความตอ้งการทกัษะการสอนของครูค าสอน
ตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยทุกดา้น พบว่า  ครูค าสอนกลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการ
ทกัษะการสอนโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.35, S.D. = .504) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยมีดา้นการไตร่ตรองมากท่ีสุด ( x  = 4.44, S.D. = .598  อยูใ่นระดบั 
มาก) รองลงมาคือ การปฏิบติั (( x  = 4.40, S.D. = .579 อยูใ่นระดบั มาก) ดา้นประสบการณ์ ( x  = 
4.31, S.D. = .548 อยูใ่นระดบั มาก) ดา้นบริบท ( x  = 4.30, S.D. = .535 อยูใ่นระดบั มาก) และ 
การประเมินผล ( x  = 4.25, S.D. = .646 อยูใ่นระดบั มาก) ตามล าดบั 
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 สรุปได้ว่า  สภาพความต้องการทักษะการสอนของครูค าสอนตามแนวคิด              
อิกญาเช่ียน ครูค าสอนมีความตอ้งการการพฒันาในระดบัมากในทุกดา้น โดยมีความตอ้งการท่ีจะ
พฒันาทกัษะการสอนในดา้นการไตร่ตรองสูงท่ีสุด ( x  = 4.44, S.D. = .598 อยูใ่นระดบั มาก) 
รองลงมาคือ การปฏิบติั (( x  = 4.40, S.D. = .579 อยูใ่นระดบั มาก) และดา้นประสบการณ์ ( x  = 
4.31, S.D. = .548 อยูใ่นระดบั มาก) 
  1.2.2 สภาพความตอ้งการในการปฏิบติัดา้นทกัษะเฉล่ียเฉพาะดา้น 
   1.2.2.1 ดา้นบริบท (Context) 

ตารางท่ี 8  ระดบัสภาพความตอ้งการในการปฏิบติัทกัษะการสอนของครูค าสอนตามแนวคิด
อิกญาเช่ียนในประเทศไทยดา้นบริบท (Context) 

 

 
รายการ 

ทกัษะท่ีตอ้งการ 

  x  S.D.   ระดบั 
1 น าชีวติและค าสอนของพระเยซูเจา้มาเป็นแบบฉบบั ในการสอน                  

ค  าสอน 
4.53 .634 มากท่ีสุด 

2 น าความรู้ดา้นพระคมัภีร์ พระวรสาร พิธีกรรม บทบญัญติั และ                    
การภาวนามาถ่ายทอดใหเ้หมาะสมกบับริบทของผูเ้รียน 

4.39 .708 มาก 

3 เสริมสร้างใหผู้เ้รียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 4.35 .662 มาก 
4 แสดงความห่วงใจ เอาใจใส่ ติดตาม ดูแลอภิบาลผูเ้รียน 4.34 .700 มาก 
5 เป็นผูน้ าทางปัญญา ฝึกฝนใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง น าตนเอง                      

ในการเรียนรู้ได ้
4.28 .716 มาก 

6 เรียนรู้และเขา้ใจในดา้นศาสตร์การสอนท่ีเหมาะสม กบักลุ่มผูเ้รียน 4.24 .716 มาก 
7 วเิคราะห์ ท าความเขา้ใจบริบทของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล/รายกลุ่ม               

เพื่อน ามาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียน 
4.20 .709 มาก 

8 เรียนรู้และเขา้ใจในเร่ืองมนุษยว์ทิยาและจิตวทิยาการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบั
ผูเ้รียน 

4.09 .778 มาก 

 รวมเฉลีย่ 4.30 .535 มาก 

 

 จากตารางท่ี 8 สภาพความต้องการทักษะการสอนของครูค าสอนด้านบริบท
(Context) สามล าดบัแรก คือ น าชีวิตและค าสอนของพระเยซูเจา้มาเป็นแบบฉบบัในการสอน              
ค  าสอนมากท่ีสุด  ( x  = 4.53, S.D. = .634 อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด) รองลงมาคือ น าความรู้ดา้น                 
พระคมัภีร์ พระวรสาร พิธีกรรม บทบญัญติั และการภาวนามาถ่ายทอดให้เหมาะสมกบับริบท
ของผูเ้รียน ( x  = 4.39, S.D. = .708 อยูใ่นระดบั มาก) และเสริมสร้างให้ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจใน
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การเรียนรู้ ( x  = 4.35, S.D. = .662 อยูใ่นระดบั มาก) โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 
4.30, S.D. = .535) 
   1.2.2.2 ดา้นประสบการณ์ (Experience) 

ตารางท่ี 9  ระดบัสภาพความตอ้งการในการปฏิบติัทกัษะการสอนของครูค าสอนตามแนวคิด

อิกญาเช่ียนในประเทศไทยดา้นประสบการณ์ (Experience) 
 

 
รายการ 

ทกัษะท่ีตอ้งการ 

  x  S.D.   ระดบั 
1 ถ่ายทอดความรู้ดา้นต่างๆ อยา่งเตม็ศกัยภาพ 4.39 .665 มาก 
2 สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 4.38 .720 มาก 
3 จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีง่าย ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 4.37 .700 มาก 
4 จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันาสติปัญญา จิตใจและวฒิุภาวะของ

ผูเ้รียน  
4.35 .675 มาก 

5 มุ่งเนน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ การลงมือปฏิบติั มากกวา่การสอน หรือ                  
การบอกความรู้ 

4.35 .702 มาก 

6 เลือกใชว้ธีิการเรียนการสอน/การเรียนรู้เพื่อเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
(Student Centered Learning) 

4.34 .702 มาก 

7 บูรณาการมิติดา้นความเช่ือทางศาสนาเขา้ไปในการศึกษาทุกกิจกรรม 4.34 .703 มาก 
8 สอนใหผู้เ้รียนท างานเป็นกลุ่ม รู้จกัแกปั้ญหาและรับผิดชอบร่วมกนั 4.34 .715 มาก 
9 ถ่ายทอดส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน สร้างสรรค ์ 4.33 .709 มาก 
10 เลือกใชว้ธีิการเรียนการสอน/การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  น่าสนใจ 4.33 .721 มาก 
11 น าเขา้สู่บทเรียน การช้ีแจงวตัถุประสงค ์ อธิบายใหผู้เ้รียนเห็น

ประโยชนค์วามส าคญัของเน้ือหาท่ีจะเรียน ความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกบั
การด าเนินชีวติ การสรุปบทเรียน 

4.29 .733 มาก 

12 ผลิตและการเลือกใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ เพ่ือประโยชน์
ของผูเ้รียนและสงัคม   

4.26 .757 มาก 

13 บูรณาการองคค์วามรู้ กระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ                
ท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มหรือบริบทของผูเ้รียน 

4.25 .707 มาก 

14 จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนเกิดความรู้และทกัษะ น าความรู้                   
ท่ีไดม้าลงมือกระท าดว้ยตนเองได ้

4.24 .687 มาก 

15 วางแผนการสอน  
(ก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ เน้ือหาวชิา ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการประเมินผล)  

4.23 .755 มาก 

 รวมเฉลีย่ 4.31 .548 มาก 
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 จากตารางท่ี 9 สภาพความตอ้งการทกัษะการสอนของครูค าสอนดา้นประสบการณ์ 
(Experience) สามล าดบัแรก คือ ถ่ายทอดความรู้ดา้นต่างๆ อยา่งเตม็ศกัยภาพ มากท่ีสุด ( x = 4.39, 
S.D. = .665 อยูใ่นระดบั มาก) รองลงมาคือ สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ( x = 4.38, S.D. = 
.720 อยูใ่นระดบั มาก) และจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีง่าย ไม่ยุง่ยากซบัซ้อน ( x = 4.37, S.D. = .700 
อยูใ่นระดบั มาก) โดยมีค่าเฉล่ียรวมในระดบัมาก ( x  = 4.31, S.D. = .548) 
   1.2.2.3 ดา้นการไตร่ตรอง (Reflection) 

ตารางท่ี 10  ระดบัสภาพความตอ้งการในการปฏิบติัทกัษะการสอนของครูค าสอนตามแนวคิด
อิกญาเช่ียนในประเทศไทยดา้นการไตร่ตรอง (Reflection) 

 
รายการ 

ทกัษะท่ีตอ้งการ 
  

 x  

 
S.D. 

   
ระดบั 

1 สอนใหผู้เ้รียนมีจิตส านึก ความรับผิดชอบ 4.50 .662 มากท่ีสุด 
2 สอนใหผู้เ้รียนมีระเบียบวนิยั 4.49 .683 มาก 
3 สอนใหผู้เ้รียนรู้จกัควบคุมสติและจิตใจ 4.48 .679 มาก 
4 สอนใหผู้เ้รียนมีเหตผุล แยกแยะถูกผิด 4.43 .667 มาก 
5 พิจารณาดว้ยเหตุผล 4.43 .688 มาก 
6 เปิดโอกาสและกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม   การเรียนรู้และ

การอภิปราย แสดงความคิดเห็น อยา่งเท่าเทียมและสร้างสรรค ์
4.42 .700 มาก 

7 สอนใหผู้เ้รียนสามารถคิดไตร่ตรอง 4.40 .710 มาก 
 รวมเฉลีย่ 4.44 .598 มาก 

 

 จากตารางท่ี 10 สภาพความตอ้งการทกัษะการสอนของครูค าสอนดา้นการไตร่ตรอง 
(Reflection) สามล าดบัแรก คือ ให้ผูเ้รียนมีจิตส านึก ความรับผิดชอบ มากท่ีสุด  ( x = 4.50, S.D. 
= .662 อยูใ่นระดบั มาก) รองลงมาคือ สอนให้ผูเ้รียนมีระเบียบวินยั ( x = 4.49, S.D. = .683 อยูใ่น
ระดบั มาก) และสอนให้ผูเ้รียนรู้จกัควบคุมสติและจิตใจ ( x = 4.48, S.D. = .679 อยูใ่นระดบั 
มาก) โดยมีค่าเฉล่ียรวมในระดบัมาก ( x  = 4.44, S.D. = .598) 
 
 
 
 
 
 



 

154 

 

   1.2.2.4 ดา้นการปฏิบติั (Action) 

ตารางท่ี 11  ระดบัสภาพความตอ้งการในการปฏิบติัทกัษะการสอนของครูค าสอนตามแนวคิด
อิกญาเช่ียนในประเทศไทยดา้นการปฏิบติั (Action) 

 
รายการ 

ทกัษะท่ีตอ้งการ 
 

x  

 
S.D. 

 
ระดบั 

1 สอนใหผู้เ้รียนมีความเล่ือมใสในศาสนา  4.55 .660 มากท่ีสุด 
2 สอนใหผู้เ้รียนประพฤติปฏิบติัตามค าสัง่สอนของ  พระเยซูเจา้ เป็น

มิตรกบัพระเยซูเจา้ 
4.49 .700 มาก 

3 สอนใหผู้เ้รียนเป็นคนดีและคนเก่ง  
(มีความรู้คูคุ่ณธรรม) 

4.48 .679 มาก 

4 รักษาวนิยัทางจิตใจ เป็นผูน้ าทางวญิญาณของผูเ้รียน เป็นแบบอยา่งท่ี
ดี 

4.42 .674 มาก 

5 สอนผูเ้รียนใหป้ฏิบติัตนตามสุขนิสยัท่ีดี 4.41 .677 มาก 
6 สัง่สอนอบรมผูเ้รียนไดป้ฏิบติัตนอยา่งถูกตอ้งตามหลกัธรรมท่ีได้

เรียนรู้มา 
4.41 .702 มาก 

7 เสริมสร้างภาวะผูน้ า ความเช่ือมัน่ในตนเองของผูเ้รียน 4.38 .698 มาก 
8 เป็นผูรั้บใช ้ผูป้ระสานงานระหวา่งผูเ้รียน ชุมชนและสถาบนัต่างๆ ใน

ชุมชน 
4.29 .732 มาก 

9 แสวงหาความร่วมมือ สร้างเครือข่าย ภายในและภายนอกกลุ่ม/องคก์ร 4.22 .771 มาก 
 รวมเฉลีย่ 4.40 .579 มาก 

 

 จากตารางท่ี 11 สภาพความตอ้งการทกัษะการสอนของครูค าสอนดา้นการปฏิบติั 
(Action) สามล าดบัแรก คือ สอนให้ผูเ้รียนมีความเล่ือมใสในศาสนา มากท่ีสุด ( x = 4.55, S.D. = 
.660 อยูใ่นระดบั มาก) รองลงมาคือ สอนใหผู้เ้รียนประพฤติปฏิบติัตามค าสั่งสอนของพระเยซูเจา้ 
เป็นมิตรกบัพระเยซูเจา้ ( x = 4.49, S.D. = .700 อยูใ่นระดบั มาก) และสอนใหผู้เ้รียนเป็นคนดีและ
คนเก่ง (มีความรู้คู่คุณธรรม) ( x = 4.48, S.D. = .679 อยูใ่นระดบั มาก) โดยมีค่าเฉล่ียรวมในระดบั
มาก ( x  = 4.40, S.D. = .579) 
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   1.2.2.5   ดา้นการประเมินผล (Evaluation) 

ตารางท่ี 12  ระดบัสภาพความตอ้งการในการปฏิบติัทกัษะการสอนของครูค าสอนตามแนวคิด
อิกญาเช่ียนในประเทศไทยดา้นการประเมินผล (Evaluation) 

 

 
รายการ 

ทกัษะท่ีตอ้งการ 

  x  S.D.   ระดบั 
1 ประเมินผลการท างานของตนเองอยา่งรอบคอบเพ่ือน าผลไปปรับปรุงการ

ท างานใหดี้ยิง่ข้ึน 
4.33 .688 มาก 

2 ประเมินผลสมัฤทธ์ิการเรียนการสอนตามสภาพจริง 4.26 .697 มาก 
3 ออกแบบประเมินผลดว้ยวธีิท่ีหลากหลาย  4.18 .762 มาก 
 รวมเฉลีย่ 4.25 .646 มาก 

 

 จากตารางท่ี 12 สภาพความตอ้งการทกัษะการสอนของครูค าสอนด้านการการ
ประเมินผล (Evaluation) สามล าดบัแรก คือ ประเมินผลการท างานของตนเองอยา่งรอบคอบเพื่อ
น าผลไปปรับปรุงการท างานใหดี้ยิง่ข้ึนมากท่ีสุด ( x = 4.33, S.D. = .688 อยูใ่นระดบั มาก) รองมา
คือ ประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนตามสภาพจริง ( x = 4.26, S.D. = .697 อยูใ่นระดบั มาก) 
และออกแบบประเมินผลดว้ยวิธีท่ีหลากหลาย ( x = 4.18, S.D. = .762 อยูใ่นระดบั มาก) โดยมี
ค่าเฉล่ียรวมในระดบัมาก ( x  = 4.25, S.D. = .646) 
 1.3  วิเคราะห์ผลศึกษาสภาพความตอ้งการคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอน
ตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยจากแบบสอบถามครูค าสอนจ านวน 343 คน โดยลกัษณะ
ขอ้ค าถามเป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert’s 
rating scale) และก าหนดเกณฑใ์นการวเิคราะห์ตามแนวคิดของเบสท ์(Best)   
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่ามชัฌิมเลขคณิต( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
   1.3.1 สภาพความตอ้งการคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคเ์ฉล่ียรวมทุกดา้น 
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ตารางท่ี 13  ระดับสภาพความต้องการคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิด               

อิกญาเช่ียนในประเทศเฉล่ียทุกดา้น 

 
รายการ 

คุณลกัษณะฯ ท่ีตอ้งการ 

x  S.D. ระดบั ล าดบั 

1 รัก-ศรัทธาในพระเจา้รวมเฉล่ีย 4.47 .612 มาก 1 
2 รักผูเ้รียนรวมเฉล่ีย 4.31 .632 มาก 9 
3 ส่งเสริมคุณธรรมและการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง รวมเฉล่ีย 4.42 .639 มาก 6 
4 ด าเนินชีวติตามแบบอยา่งของพระเยซูเจา้รวมเฉล่ีย 4.46 .640 มาก 2 
5 อุทิศตนเพื่อสงัคม รวมเฉล่ีย 4.45 .666 มาก 3 
6 จงรักภกัดีและรับใชพ้ระศาสนจกัรคาทอลิกรวมเฉล่ีย 4.35 .742 มาก 7 
7 กระท าส่ิงต่างๆใหดี้ข้ึนอยูเ่สมอ รวมเฉล่ีย 4.43 .697 มาก 4 
8 ท างานเป็นหมู่คณะ รวมเฉล่ีย 4.43 .730 มาก 5 
9 ประเมินผลชีวติและการท างานอยูเ่สมอ รวมเฉล่ีย 4.32 .710 มาก 8 
 รวมเฉล่ียทุกดา้น 4.41 .594 มาก - 

 

 จากตารางท่ี 13 สภาพความตอ้งการคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตาม

แนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยเฉล่ียทุกดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.41, S.D. = .594) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยมีดา้นรัก-ศรัทธาในพระเจา้มากท่ีสุด 

( x  = 4.47, S.D. = .613 อยู่ในระดบั มาก) รองลงมาคือ ดา้นด าเนินชีวิตตามแบบอยา่งของ          

พระเยซูเจา้ ( x  = 4.46, S.D. = .640 อยูใ่นระดบั มาก) อุทิศตนเพื่อสังคม ( x  = 4.45, S.D. = .666 

อยูใ่นระดบั มาก) การะท าส่ิงต่างๆให้ดีข้ึนอยูเ่สมอ ( x  = 4.43, S.D. = .697 อยูใ่นระดบั มาก) 

ท  างานเป็นหมู่คณะ ( x  = 4.43, S.D. = .730 อยูใ่นระดบั มาก) ส่งเสริมคุณธรรมและการเป็นผูน้ า

การเปล่ียนแปลง ( x  = 4.42, S.D. = .639 อยูใ่นระดบั มาก) จงรักภกัดีและรับใชพ้ระศาสนจกัร

คาทอลิก ( x  = 4.35, S.D. = .742 อยูใ่นระดบั มาก) ประเมินผลชีวิตและการท างานอยูเ่สมอ               

( x  = 4.32, S.D. = .710 อยูใ่นระดบั มาก) และรักผูเ้รียน ( x  = 4.31, S.D. = .632 อยูใ่นระดบั 

มาก) ตามล าดบั 

 สรุปไดว้่าสภาพความตอ้งการคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิด

อิกญาเช่ียนในประเทศไทย ครูค าสอนมีความตอ้งการการพฒันาในระดบัมากในทุกดา้น โดยมี

ความต้องการท่ีจะพฒันาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ฯในด้าน รัก-ศรัทธาในพระเจ้ามากท่ีสุด               
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( x  = 4.47, S.D. = .613 อยู่ในระดบั มาก) รองลงมาคือ ดา้นด าเนินชีวิตตามแบบอยา่งของ           

พระเยซูเจา้ ( x  = 4.46, S.D. = .640 อยูใ่นระดบั มาก) และอุทิศตนเพื่อสังคม ( x  = 4.45, S.D. = 

.666 อยูใ่นระดบั มาก) 

   1.3.2 สภาพความตอ้งการคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคเ์ฉล่ียรวมเฉพาะดา้น 
    1.3.2.1 ดา้นรัก - ศรัทธาในพระเจา้ 
ตารางท่ี 14  ระดับสภาพความต้องการคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิด                 

อิกญาเช่ียนในประเทศไทย ดา้นรัก - ศรัทธาในพระเจา้ 
 

 
รายการ 

คุณลกัษณะฯ ท่ีตอ้งการ 
 

x  

 
S.D. 

 
ระดบั 

1 เช่ือวา่มนุษยเ์ป็นส่ิงสร้างสุดยอดของพระเจา้ 4.60 .663 มากท่ีสุด 
2 มีจิตวญิญาณความเป็นครู เคารพศกัด์ิศรีของตน 4.59 .682 มากท่ีสุด 
3 มีชีวติจิตท่ีดี มีมโนธรรมท่ีดี น าความเช่ือมาปฏิบติั 4.53 .700 มากท่ีสุด 
4 ยดึหลกัพระคริสตธรรม  (ความยติุธรรม ความรัก รับใช)้ 4.52 .688 มากท่ีสุด 
5 มองโลกในแง่ดี มองเห็นพระเจา้ในทุกส่ิง 4.50 .692 มากท่ีสุด 
6 มีวฒิุภาวะแบบมนุษย ์มีความสมดุลดา้นร่างกายและจิตใจ 4.49 .700 มาก 
7 มีบุคลิกภาพท่ีดี 4.43 .713 มาก 
8 อนุรักษแ์ละปฏิบติัตนตามขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรม

ท่ีดีงาม ใหค้วามส าคญักบัวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
4.43 .726 มาก 

9 เป็นผูน้ าทางความเช่ือ ผูน้ าแห่งวถีิชุมชนวดั การแสดงตน               
เป็นประจกัษพ์ยาน โดยมีพระเยซูเจา้เป็นรูปแบบการด าเนินชีวติ 

4.41 .747 มาก 

10 สนบัสนุนการสานเสวนาระหวา่งความเช่ือและวฒันธรรม                   
เป็นนกัเสวนา และปลุกจิตส านึกความรับผิดชอบ 

4.36 .760 มาก 

11 เป็นผูร่้วมงานธรรมทูตของพระศาสนจกัร 4.34 .786 มาก 
 รวมเฉล่ีย 4.47 .612 มาก 

 
 จากตารางท่ี 14 ระดบัสภาพความตอ้งการคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอน
ตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย ดา้น รัก-ศรัทธาในพระเจา้ในสามล าดบัแรก ครูค าสอน
เช่ือวา่มนุษยเ์ป็นส่ิงสร้างสุดยอดของ พระเจา้มากท่ีสุด ( x  = 4.60, S.D. = .663 อยูใ่นระดบั มาก
ท่ีสุด) รองมาคือ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เคารพศกัด์ิศรีของตน ( x  = 4.59, S.D. = .682 อยูใ่น
ระดบั มากท่ีสุด) และมีชีวติจิต ท่ีดี มีมโนธรรมท่ีดี น าความเช่ือมาปฏิบติั ( x  = 4.53, S.D. = .700 
อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด) โดยมีค่าเฉล่ียรวมในระดบัมาก ( x  = 4.47, S.D. = .612) 
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   1.3.2.2  ดา้นรักผูเ้รียน 
ตารางท่ี 15  ระดับสภาพความต้องการคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิด                 

อิกญาเช่ียนในประเทศไทย ดา้นรักผูเ้รียน 
 

 
รายการ 

คุณลกัษณะฯ ท่ีตอ้งการ 
 

x  

 
S.D. 

 
ระดบั 

1 มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 4.39 .708 มาก 
2 เอาใจใส่และห่วงใยผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 4.38 .734 มาก 
3 เปิดโอกาสใหผู้อ่ื้นเขา้มาร่วมมือในการท างาน 4.38 .699 มาก 
4 มีความคิดสร้างสรรค ์ 4.34 .743 มาก 
5 ใหค้วามส าคญักบัความรู้ ประสบการณ์ ความคิด ทฤษฎีใหม่ ท่ีเกิด

กบัผูเ้รียนในแต่ละวยั 
4.32 .702 มาก 

6 ใหค้วามส าคญักบัการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 4.31 .763 มาก 
7 เป็นนกัวเิคราะห์ แสวงหาความรู้ มุ่งเรียนรู้ตลอดชีวติ ยอมรับการ

เปล่ียนแปลง 
4.29 .765 มาก 

8 เป็นผูน้ าทางวชิาการ 4.16 .829 มาก 
 รวมเฉล่ีย 4.31 .632 มาก 

 
 จากตารางท่ี 15 ระดบัสภาพความตอ้งการคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอน
ตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย ดา้นรักผูเ้รียนสามล าดบัแรก คือ มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนรู้มากท่ีสุด ( x  = 4.39, S.D. = .708 อยูใ่นระดบั มาก) รองมาคือ เอาใจ
ใส่และห่วงใยผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ( x  = 4.38, S.D. = .734 อยูใ่นระดบั มาก) และเปิดโอกาสให้
ผูอ่ื้นเขา้มาร่วมมือในการท างาน ( x  = 4.38, S.D. = .699 อยูใ่นระดบั มาก) โดยมีค่าเฉล่ียรวมใน
ระดบัมาก ( x  = 4.31, S.D. = .632) 
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   1.3.2.3 ดา้นส่งเสริมคุณธรรมและเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
ตารางท่ี 16  ระดับสภาพความต้องการในด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตาม

แนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย ด้านส่งเสริมคุณธรรมและเป็นผู ้น าการ
เปล่ียนแปลง 

 

 
รายการ 

คุณลกัษณะฯ ท่ีตอ้งการ 
 

x  

 
S.D. 

 
ระดบั 

1 มีความเมตตา กรุณา ปราณี ใหอ้ภยั 4.52 .661 มาก 
2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสงัคม 4.50 .688 มากท่ีสุด 
3 มีจริยธรรม ตั้งมัน่ในความดี ละอายชัว่กลวับาป อดทน อดกลั้น รู้จกั

กาลเทศะ 
4.48 .708 มาก 

4 มีความรัก ยอมรับตนเอง  ยอมรับส่ิงรอบตวั 4.46 .712 มาก 
5 มีความคิดรอบคอบ และกวา้งไกล 4.32 .751 มาก 
6 เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง 4.29 .798 มาก 
 รวมเฉล่ีย 4.42 .639 มาก 

 
 จากตารางท่ี 16 ระดบัสภาพความต้องการในด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ               
ครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย ด้านส่งเสริมคุณธรรมและเป็นผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงสาม ล าดบัแรก คือ มีความตอ้งการ การเมตตา กรุณา ปราณี ให้อภยั มากท่ีสุด ( x  = 
4.52, S.D. = .661 อยูใ่นระดบั มาก) รองมาคือ มีความรับผดิชอบต่อตนเอง และสังคม ( x  = 4.50, 
S.D. = .688 อยู่ในระดบั มาก) และมีจริยธรรม ตั้งมัน่ในความดี ละอายชั่วกลวับาป อดทน            
อดกลั้น รู้จกักาลเทศะ ( x  = 4.48, S.D. = .708 อยูใ่นระดบั มาก) โดยมีค่าเฉล่ียรวมในระดบัมาก  
( x  = 4.42, S.D. = .639) 
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   1.3.2.4 ดา้นด าเนินชีวติตามแบบอยา่งของพระเยซูเจา้ 
ตารางท่ี 17  ระดบัสภาพความตอ้งการคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิด            

อิกญาเช่ียนในประเทศไทย ดา้นด าเนินชีวติตามแบบอยา่งของพระเยซูเจา้  
 

 
รายการ 

คุณลกัษณะฯ ท่ีตอ้งการ 

x  S.D. ระดบั 
1 เคารพในคุณค่า และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ 4.52 .692 มากท่ีสุด 

2 มีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี ไม่แบ่งชั้นวรรณะ 4.52 .729 มากท่ีสุด 
3 มีพระเยซูเจา้เป็นรูปแบบการด าเนินชีวติ ตอบสนองเสียงเรียกของ

พระเจา้ 
4.50 .688 มากท่ีสุด 

4 เคารพความแตกต่างระหวา่งบุคคล นบัถือ เกรงใจ ใหค้วามส าคญั
ผูอ่ื้น ยอมรับฟังในเหตุผลของอ่ืน 

4.49 .717 มาก 

5 ไม่เห็นแก่ตวั ไม่เอารัดเอาเปรียบ 4.47 .752 มาก 
6 ค านึงถึงความตอ้งการพ้ืนฐานของมนุษย ์ 4.45 .731 มาก 
7 มีความเป็นประชาธิปไตย เนน้การมีเสรีภาพ และความเท่าเทียม  4.45 .751 มาก 
8 มีจิตภาวนา ด าเนินชีวติตามความเช่ือทั้งการภาวนา การนมสัการ 

และการบริการรับใชบ้นพ้ืนฐานของความรัก ในชีวติส่วนตวัและ
ชีวติกลุ่ม 

4.43 .729 มาก 

9 มีความกระตือรือร้น อุทิศตนเพื่อพระศาสนจกัร ชุมชน สงัคม 4.43 .722 มาก 
10 เป็นผูอ้ภิบาลผูเ้รียนอยา่งพอเพียง  4.38 .767 มาก 

 รวมเฉล่ีย 4.46 .640 มาก 

  
  จากตารางท่ี 17 ระดบัสภาพความตอ้งการคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอน
ตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย ดา้นด าเนินชีวิตตามแบบอยา่งของพระเยซูเจา้สามล าดบั
แรก คือ  เคารพในคุณค่า และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยม์ากท่ีสุด ( x  = 4.52, S.D. = .692 อยูใ่น
ระดบั มากท่ีสุด) รองมาคือ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี ไม่แบ่งชั้นวรรณะ ( x  = 4.52, S.D. = .729 อยูใ่น
ระดบั มากท่ีสุด) และมีพระเยซูเจา้เป็นรูปแบบการด าเนินชีวิต ตอบสนองเสียงเรียกของพระเจา้             
( x  = 4.50, S.D. = .688 อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด) โดยมีค่าเฉล่ียรวมในระดบัมาก ( x  = 4.46, S.D. = 
.640) 
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   1.3.2.5 ดา้นอุทิศตนเพื่อสังคม 

ตารางท่ี 18  ระดับสภาพความต้องการคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิด            

อิกญาเช่ียนในประเทศไทย ดา้นอุทิศตนเพื่อสังคม 

 
รายการ 

คุณลกัษณะฯ ท่ีตอ้งการ 
 

x  

 
S.D. 

 
ระดบั 

1 มีความซ่ือสตัย ์สุจริต รักษาความจริง 4.50 .709 มากท่ีสุด 
2 มีอุดมคติ อุดมการณ์ รับใช ้ช่วยเหลือสงัคมดว้ย พระพรและ

ความสามารถท่ีไดรั้บ 
4.47 .716 มาก 

3 มีความยติุธรรม เป็นกลาง ไม่อคติ  4.45 .743 มาก 
4 มีความสามคัคี รักใคร่กลมเกลียว  ปรารถนาดีต่อผูอ่ื้น ยนิดีใน

ความสุขของผูอ่ื้น 
4.45 .751 มาก 

5 เอาใจใส่คนยากจน การเขา้หาและช่วยเหลือคนยากจน               4.45 .739 มาก 
6 มีความขยนัหมัน่เพียร อุตสาหะ กระตือรือร้น 4.44 .722 มาก 
 รวมเฉล่ีย 4.45 .666 มาก 

 

  จากตารางท่ี 18 ระดบัสภาพความตอ้งการคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอน
ตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย ดา้นอุทิศตนเพื่อสังคมสามล าดบัแรก คือ ความซ่ือสัตย ์
สุจริต รักษาความจริงมากท่ีสุด ( x  = 4.50, S.D. = .709 อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด) รองมาคือ ดา้นมี
อุดมคติ อุดมการณ์ รับใช ้ช่วยเหลือสังคมดว้ย พระพรและความสามารถท่ีไดรั้บ ( x  = 4.47, S.D. 
= .716 อยูใ่นระดบั มาก) และมีความยุติธรรม เป็นกลาง ไม่อคติ ( x  = 4.45, S.D. = .743 อยูใ่น
ระดบั มาก) โดยมีค่าเฉล่ียรวมในระดบัมาก ( x  = 4.45, S.D. = .666) 
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   1.3.2.6 ดา้นจงรักภกัดีและรับใชพ้ระศาสนจกัรคาทอลิก 

ตารางท่ี 19  ระดับสภาพความต้องการคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิด               

อิกญาเช่ียนในประเทศไทย ดา้นจงรักภกัดีและรับใชพ้ระศาสนจกัรคาทอลิก 

 
รายการ 

คุณลกัษณะฯ ท่ีตอ้งการ 

x  S.D. ระดบั 
1 ร่วมมือ โรงเรียน หน่วยงาน ชุมชนทอ้งถ่ิน และ                 

พระศาสนจกัร  
4.38 .781 มาก 

2 รับใชพ้ระศาสนจกัรและสังคม 4.36 .771 มาก 
3 ใหค้วามร่วมมือร่วมใจในงานศาสนสัมพนัธ์และ     

คริสตศาสนสัมพนัธ์ 
4.33 .815 มาก 

 รวมเฉล่ีย 4.35 .742 มาก 
 

 จากตารางท่ี 19 ระดบัสภาพความตอ้งการคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอน

ตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย ด้านจงรักภักดีและรับใช้พระศาสนจักรคาทอลิก                  

สามล าดับแรก คือ การพฒันาด้านร่วมมือระหว่างโรงเรียน หน่วยงาน ชุมชนท้องถ่ิน และ               

พระศาสนจกัร มากท่ีสุด ( x  = 4.38, S.D. = .781 อยูใ่นระดบั มาก) รองลงมาคือ รับใช้พระ-

ศาสนจกัรและสังคม ( x  = 4.36, S.D. = .771 อยูใ่นระดบั มาก) และให้ความร่วมมือร่วมใจใน

งานศาสนสัมพนัธ์และคริสตศาสนสัมพนัธ์ ( x  = 4.33, S.D. = .815 อยูใ่นระดบั มาก) โดยมี

ค่าเฉล่ียรวมในระดบัมาก ( x  = 4.35, S.D. = .742) 
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   1.3.2.7 ดา้นกระท าส่ิงต่าง ๆ ใหดี้ข้ึนอยูเ่สมอ 

ตารางท่ี 20  ระดบัสภาพความตอ้งการคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิด             

อิกญาเช่ียนในประเทศไทย ดา้นกระท าส่ิงต่าง ๆ ใหดี้ข้ึนอยูเ่สมอ 
 

 

 
รายการ 

คุณลกัษณะฯ ท่ีตอ้งการ 

x  S.D. ระดบั 
1 นอบนอ้ม ถ่อมตน 4.48 .737 มาก 
2 ด าเนินชีวติเป็นประจกัษพ์ยาน ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี                 

ไวใ้จได ้นบัถือตนเอง 
4.45 .747 มาก 

3 มีความเสียสละ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ 4.45 .755 มาก 
4 กลา้คิด กลา้ตดัสินใจ กลา้กระท าในส่ิงดีงาม 4.42 .752 มาก 
5 เป็นผูน้ าแบบผูรั้บใช ้ 4.37 .787 มาก 
 รวมเฉล่ีย 4.43 .697 มาก 

 

 จากตารางท่ี 20 ระดบัสภาพความตอ้งการคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอน

ตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย ดา้นกระท าส่ิงต่างๆให้ดีข้ึนอยู่เสมอสามล าดบัแรก คือ 

การนอบนอ้ม ถ่อมตน มากท่ีสุด ( x  = 4.48, S.D. = .737 อยูใ่นระดบั มาก) รองมาคือ ด าเนินชีวิต

เป็นประจกัษพ์ยาน ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีไวใ้จไดน้บัถือตนเอง ( x  = 4.45, S.D. = .747 

อยูใ่นระดบั มาก) และมีความเสียสละ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่( x  = 4.45, S.D. = .755 อยูใ่นระดบั มาก) 

โดยมีค่าเฉล่ียรวมในระดบัมาก ( x  = 4.43, S.D. = .697) 
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   1.3.2.8 ดา้นท างานเป็นหมู่คณะ 

ตารางท่ี 21  ระดับสภาพความต้องการคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิด             

อิกญาเช่ียนในประเทศไทย ดา้นท างานเป็นหมู่คณะ 

 
รายการ 

คุณลกัษณะฯ ท่ีตอ้งการ 
 

x  

 
S.D. 

 
ระดบั 

1 เขา้ใจเจตนารมณ์การท างาน เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย  

4.45 .755 มาก 

2 มีชีวติเป็นหมู่คณะ ท างานเป็นทีม ร่วมมือกบับุคคล/ชุมชน ท่ี
เก่ียวขอ้ง  มีน ้ าหน่ึงใจเดียวกบัผูอ้ภิบาลและเพ่ือนร่วมงาน 

4.43 .761 มาก 

3 ใหโ้อกาสแก่ผูอ่ื้น ยอมรับและใหค้วามร่วมมือ ซ่ึงกนัและกนั 4.41 .778 มาก 
 รวมเฉล่ีย 4.43 .730 มาก 

 

 จากตารางท่ี 21 ระดบัสภาพความตอ้งการคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอน

ตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย ดา้นท างานเป็นหมู่คณะสามล าดบัแรก คือ ความเขา้ใจ

เจตนารมณ์การท างาน เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมาย มากท่ีสุด ( x  = 4.45, S.D. = .755 

อยู่ในระดับ มาก) รองมาคือ มีชีวิตเป็นหมู่คณะ ท างานเป็นทีม ร่วมมือกับบุคคล/ชุมชน                    

ท่ีเก่ียวขอ้ง มีน ้ าหน่ึงใจเดียวกบัผูอ้ภิบาลและเพื่อนร่วมงาน ( x  = 4.43, S.D. = .761 อยูใ่นระดบั 

มาก) และให้โอกาสแก่ผูอ่ื้น ยอมรับและให้ความร่วมมือซ่ึงกนัและกนั ( x  = 4.41, S.D. = .778 

อยูใ่นระดบั มาก) โดยมีค่าเฉล่ียรวมในระดบัมาก ( x  = 4.43, S.D. = .730) 
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   1.3.2.9 ดา้นประเมินผลชีวติและการท างานอยูเ่สมอ 

ตารางท่ี 22  ระดับสภาพความต้องการในด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตาม

แนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย ดา้นประเมินผลชีวติและการท างานอยูเ่สมอ  

 
รายการ 

คุณลกัษณะฯ ท่ีตอ้งการ 
 

x  

 
S.D. 

 
ระดบั 

1 เขา้ใจในเจตนารมณ์การท างานเป็นครูค าสอน 4.41 .751 มาก 
2 เป็นนกัส่ือสารเร่ืองความเช่ือศรัทธาดว้ยความรักและความหวงั 4.33 .779 มาก 
3 รับรู้ระบบการจดัการของโรงเรียน/องคก์รภายใตว้สิยัทศัน์และ

เป้าหมายเดียวกนักบัหมู่คณะ 
4.32 .796 มาก 

4 มีความสามารถในการใชเ้คร่ืองมือและวธีิการต่างๆ 4.28 .778 มาก 
5 เป็นผูส้ร้างและสานต่อวสิยัทศันข์ององคก์ร/ พระศาสนจกัร 4.28 .814 มาก 
 รวมเฉล่ีย 4.32 .710 มาก 

 

 จากตารางท่ี 22 ระดบัสภาพความต้องการในด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ         

ครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย ดา้นประเมินผลชีวิตและการท างานอยู่เสมอ

สามล าดบัแรก คือ เขา้ใจในเจตนารมณ์การท างานเป็นครูค าสอน มากท่ีสุด ( x  = 4.41, S.D. = 

.751 อยูใ่นระดบั มาก) รองมาคือ เป็นนกัส่ือสารเร่ืองความเช่ือศรัทธาดว้ยความรักและความหวงั 

( x  = 4.33, S.D. = .779 อยูใ่นระดบั มาก) และรับรู้ระบบการจดัการของโรงเรียน/องคก์รภายใต้

วิสัยทศัน์และเป้าหมายเดียวกนักบัหมู่คณะ ( x  = 4.32, S.D. = .796 อยูใ่นระดบั มาก) โดยมี

ค่าเฉล่ียรวมในระดบัมาก ( x  = 4.32, S.D. = .710) 

  1.4 สรุประดบัสภาพความตอ้งการทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงพระสงค์

ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 

  จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดด้งัน้ี 

  สภาพความต้องการทักษะการสอนของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียน             

ในประเทศไทย ครูค าสอนกลุ่มตวัอยา่งตอ้งการท่ีจะพฒันาทกัษะการสอนโดยรวม อยูใ่นระดบั

มาก ( x  = 4.35, S.D. = .504) โดยมีดา้นการไตร่ตรองมากท่ีสุด ( x  = 4.44, S.D. = .598 อยูใ่น

ระดบั มาก) รองลงมาคือ การปฏิบติั (( x  = 4.40, S.D. = .579 อยู่ในระดบั มาก) ด้าน
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ประสบการณ์ ( x  = 4.31, S.D. = .548 อยูใ่นระดบั มาก) ดา้นบริบท ( x  = 4.30, S.D. = .535                

อยูใ่นระดบั มาก) และการประเมินผล ( x  = 4.25, S.D. = .646 อยูใ่นระดบั มาก) ตามล าดบั 

  สภาพความตอ้งการดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิด

อิกญาเช่ียนในประเทศไทย ครูค าสอนกลุ่มตัวอย่างมีความต้องการพัฒนาคุณลักษณะ                            

ท่ีพึงประสงคโ์ดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.41, S.D. = .594) โดยมีดา้นรัก-ศรัทธาในพระเจา้

มากท่ีสุด ( x  = 4.47, S.D. = .613 อยูใ่นระดบั มาก) รองลงมาคือ ดา้นด าเนินชีวิตตามแบบอยา่ง

ของพระเยซูเจา้ ( x  = 4.46, S.D. = .640 อยูใ่นระดบั มาก) อุทิศตนเพื่อสังคม ( x  = 4.45, S.D. = 

.666 อยูใ่นระดบั มาก) การะท าส่ิงต่างๆให้ดีข้ึนอยูเ่สมอ ( x  = 4.43, S.D. = .697 อยูใ่นระดบั 

มาก) ท  างานเป็นหมู่คณะ ( x  = 4.43, S.D. = .730 อยูใ่นระดบั มาก) ส่งเสริมคุณธรรมและการ

เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง ( x  = 4.42, S.D. = .639 อยู่ในระดบั มาก) จงรักภกัดีและรับใช้            

พระศาสนจกัรคาทอลิก ( x  = 4.35, S.D. = .742 อยูใ่นระดบั มาก) ประเมินผลชีวิตและการ

ท างานอยูเ่สมอ ( x  = 4.32, S.D. = .710 อยูใ่นระดบั มาก) และรักผูเ้รียน ( x  = 4.31, S.D. = .632 

อยูใ่นระดบั มาก) ตามล าดบั 

 2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ เร่ืองสภาพความตอ้งการ

ด้านทักษะการสอนและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียน                 

ในประเทศไทย โดยการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 13 คน ซ่ึงประกอบด้วยผูอ้  านวยการ              

ศูนยค์ริสตศาสนธรรมประจ าสังฆมณฑลจ านวน 7 คน และผูเ้ช่ียวชาญการพฒันากิจกรรมการ

เรียนรู้เพื่อทักษะการสอนและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดของ                  

อิกญาเช่ียนในประเทศไทย จ านวน 6 คน ซ่ึงประกอบดว้ย 1) พระสังฆราชสังวาล  ศุระศรางค ์              

2) บาทหลวง จ าเนียร  กิจเจริญ 3) บาทหลวง เฟอร์มิน รีอาโน 4)  บาทหลวง สมบูรณ์             

แสงประสิทธ์ิ 5) บาทหลวงปราโมทย ์ นิลเพ็ชร 6) บาทหลวงพงศ์ศิระ  ค  าศรี 7) บาทหลวง            

เอกรัตน์ หอมประทุม 8) บาทหลวง ค าดี ทองมาก  9 )  บ าทหลว ง  เ อก สิท ธ์ิ  ทัฬหะกุ ล ธ ร                  

10) บาทหลวงธวชั สิงห์สา 11) นางสาวบวัไข  วรีะโห 12) นางสาวยุพา  ชูลีระรักษ ์และ 13) นาง             

วราภรณ์ สุวรรณวงศ์ ใชแ้บบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (semi-structure interview) วิเคราะห์ขอ้มูล

โดยการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

  2.1 ผลการวิเคราะห์ทกัษะการสอนของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนใน

ประเทศไทย  
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   2.1.1 ดา้นบริบท (Context)  

ตารางท่ี 23  ผลการวิเคราะห์ทกัษะการสอนของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศ

ไทย ดา้นบริบท (Context) 

ขอ้ รายการ ผูเ้ช่ียวชาญ ล าดบัท่ี 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

รวม 
 

 
ล าดบั 
 

1 วเิคราะห์ ท า
ความเขา้ใจ
บริบทของ
ผูเ้รียนเป็น
รายบุคคล/ราย
กลุ่มเพ่ือ
น ามาใชใ้นการ
พฒันาการเรียน
การสอนและ
พฒันาผูเ้รียน 

             13 1 

2 แสดงความ
ห่วงใย เอาใจ
ใส่ ติดตาม 
ดูแลอภิบาล
ผูเ้รียน 

         -   - 11 3 

3 เรียนรู้และ
เขา้ใจในดา้น
ศาสตร์การ
สอนท่ี
เหมาะสม กบั
กลุ่มผูเ้รียน 

             12 2 

4 น าชีวติและค า
สอนของพระ
เยซูเจา้มาเป็น
แบบฉบบั ใน
การสอนค า
สอน 

             13 1 
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ตารางท่ี 23  ผลการวิเคราะห์ทกัษะการสอนของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศ

ไทย ดา้นบริบท (Context) (ต่อ) 

ขอ้ รายการ ผูเ้ช่ียวชาญ ล าดบัท่ี 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

รวม 
 

 
ล าดบั 
 

5 เรียนรู้และ
เขา้ใจในเร่ือง
มานุษยว์ทิยา
และจิตวทิยา
การเรียนรู้ท่ี
เก่ียวกบัผูเ้รียน 

 - -  -    - -   - 7 6 

6 น าความรู้ดา้น
พระคมัภีร์ 
พระวรสาร 
พิธีกรรม 
บทบญัญติั และ
การภาวนามา
ถ่ายทอดให้
เหมาะสมกบั
บริบทของ
ผูเ้รียน 

             13 1 

7 เสริมสร้างให้
ผูเ้รียนเกิด
แรงจูงใจใน
การเรียนรู้ 

-    - -   -     9 5 

8 เป็นผูน้ าทาง
ปัญญา ฝึกฝน
ใหผู้เ้รียนได้
เรียนรู้ดว้ย
ตนเองน า
ตนเองในการ
เรียนรู้ได ้

-     -  -      10 4 
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 จากตารางท่ี 23 ด้านบริบท (Context) สรุปได้ว่า ผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด (13 คน)                      
มีความเห็นสอดคล้องถึงความต้องให้ให้ครูค าสอนมีทักษะการสอนในด้าน การวิเคราะห์                   
ท าความเข้าใจบริบทของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล/รายกลุ่มเพื่อน ามาใช้ในการพฒันาการเรียน             
การสอนและพฒันาผูเ้รียน และ น าชีวิตและค าสอนของพระเยซูเจา้มาเป็นแบบฉบบั ในการสอน
ค าสอน พร้อมกบั น าความรู้ดา้นพระคมัภีร์ พระวรสาร พิธีกรรม บทบญัญติั และการภาวนามา
ถ่ายทอดให้เหมาะสมกบับริบทของผูเ้รียนมากท่ีสุด เช่น ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 1                 
ท่ีกล่าวว่า “ในการสอนค าสอน เราจะตอ้งรู้จกัผูเ้รียนก่อนว่า เขาเป็นใคร มีความรู้พื้นฐานอะไร 
ส่วนใหญ่เราถูกก าหนดให้สอนเป็นบทๆตามล าดบั แต่ในการสอนแบบตวัต่อตวั เราตอ้งรู้จกั
ผูเ้รียนใหดี้ เราจะน าความรู้เร่ืองพระเจา้โดยผา่นส่ิงท่ีเขารู้นั้นเป็นเร่ืองท่ีส าคญั”  
   2.1.2 ดา้นประสบการณ์ (Experience) 

ตารางท่ี 24   ผลการวเิคราะห์ทกัษะการสอนของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเชียนในประเทศ
ไทย ดา้นประสบการณ์ (Experience) 

 

ขอ้ รายการ ผูเ้ช่ียวชาญ ล าดบัท่ี 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

รวม 
 

 
ล าดบั 
 

1 วางแผน               
การสอน  
(ก าหนด
วตัถุประสงค์
การเรียนรู้ 
เน้ือหาวชิา 
ออกแบบ
กิจกรรม             
การเรียน             
การสอน             
และการ
ประเมินผล)  

 -  -    - -  -   8 5 
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ตารางท่ี 24   ผลการวเิคราะห์ทกัษะการสอนของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเชียนในประเทศ
ไทย ดา้นประสบการณ์ (Experience) (ต่อ) 

 

ขอ้ รายการ ผูเ้ช่ียวชาญ ล าดบัท่ี 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

รวม 
 

 
ล าดบั 
 

2 น าเขา้สู่บทเรียน 
การช้ีแจง
วตัถุประสงค ์ 
อธิบายใหผู้เ้รียน
เห็นประโยชน์
ความส าคญัของ
เน้ือหาท่ีจะเรียน 
ความสมัพนัธ์
เช่ือมโยงกบัการ
ด าเนินชีวติ                 
การสรุปบทเรียน 

-  -     -  -    9 4 

3 ถ่ายทอดความรู้
ดา้นต่างๆ อยา่ง
เตม็ศกัยภาพ 

 -    -   -   - - 8 5 

4 ถ่ายทอดส่ือสารได้
อยา่งถูกตอ้ง 
ชดัเจน สร้างสรรค ์

-  -    -     - - 8 5 

5 จดักิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีง่าย               
ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 

  - -    -     - 9 4 

6 จดักิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันา
สติปัญญา จิตใจ
และวฒิุภาวะของ
ผูเ้รียน  

 -        -  -  10 3 
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ตารางท่ี 24   ผลการวเิคราะห์ทกัษะการสอนของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเชียนในประเทศ
ไทย ดา้นประสบการณ์ (Experience) (ต่อ) 

 

ขอ้ รายการ ผูเ้ช่ียวชาญ ล าดบัท่ี 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

รวม 
 

 
ล าดบั 
 

7 จดักิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียน
เกิดความรู้และ
ทกัษะ  น าความรู้
ท่ีไดรั้บมาลงมือ
กระท าดว้ยตนเอง
ได ้

-       - -     10 3 

8 เลือกใชว้ธีิการ
เรียนการสอน/ 
การเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย  
น่าสนใจ 

-       - -     10 3 

9 เลือกใชว้ธีิการ
เรียนการสอน/การ
เรียนรู้เพื่อเนน้
ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง 
(Student Centered 
Learning) 

- -    - -       9 4 

10 มุ่งเนน้ใหเ้กิดการ
เรียนรู้ การลงมือ
ปฏิบติั มากกวา่
การสอนหรือ             
การบอกความรู้ 

  -     -     - 10 3 
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ตารางท่ี 24   ผลการวเิคราะห์ทกัษะการสอนของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเชียนในประเทศ
ไทย ดา้นประสบการณ์ (Experience) (ต่อ) 

 

ขอ้ รายการ ผูเ้ช่ียวชาญ ล าดบัท่ี 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

รวม 
 

 
ล าดบั 
 

11 บูรณาการ         
องคค์วามรู้ 
กระบวนการและ
กิจกรรมการเรียนรู้
ต่าง ๆ  ท่ีเหมาะสม
กบัสภาพแวดลอ้ม
หรือบริบทของ
ผูเ้รียน 

             13 1 

12 บูรณาการมิติ         
ดา้นความเช่ือทาง
ศาสนาเขา้ไปใน
การศึกษาทุก
กิจกรรม 

 -            12 2 

13 สอนใหผู้เ้รียน
ท างานเป็นกลุ่ม 
รู้จกัแกปั้ญหาและ
รับผิดชอบร่วมกนั 

 -   -  -       10 3 

14 ผลิตและการ
เลือกใชส่ื้อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ 
เพื่อประโยชนข์อง
ผูเ้รียนและสงัคม   

-       -  - -   9 4 

15 สร้างบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้ 

- -    - -  -     8 5 

  
 จากตารางท่ี 24 ดา้นประสบการณ์ (Experience) สรุปไดว้า่ ผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด (13 
คน) มีความเห็นสอดคล้องถึงความตอ้งให้ครูค าสอนมีทกัษะการสอนในด้าน การบูรณาการ         
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องคค์วามรู้ กระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มหรือบริบท
ของผูเ้รียนมากท่ีสุด  เช่น ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 4 ท่ีกล่าววา่ “ครูค าสอนควรเขา้ใจถึง
สภาพความเป็นจริงของผูเ้รียนและสภาพสังคมในปัจจุบนั โดยการท าความรู้จกัผูเ้รียนแต่ละคน
อยา่งดีวา่มีพื้นฐานเป็นอยา่งไร ครูผูส้อนควรรู้วา่สถานการณ์ในสังคมปัจจุบนัเป็นอยา่งไร อะไร
คือปัญหาท่ีเร่งด่วนเก่ียวกบัเร่ืองศีลธรรมและค าสอนในปัจจุบนั การประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง            
ครูค าสอนสามารถแนะน าให้ผูเ้รียนน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตไดดี้ และด าเนินชีวิต
อยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข” 
   2.1.3 ดา้นการไตร่ตรอง (Reflection) 

ตารางท่ี 25  ผลการวเิคราะห์ทกัษะการสอนของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 
ดา้นการไตร่ตรอง (Reflection) 

 

ขอ้ รายการ ผูเ้ช่ียวชาญ ล าดบัท่ี 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

รวม 
 

 
ล าดบั 
 

1 สอนใหผู้เ้รียน
มีเหตผุล 
แยกแยะถูกผิด 

       -      12 2 

2 สอนใหผู้เ้รียน
สามารถคิด
ไตร่ตรอง 

             13 1 

3 สอนใหผู้เ้รียน
มีจิตส านึก 
ความ
รับผิดชอบ 

             13 1 

4 สอนใหผู้เ้รียน
มีระเบียบวนิยั 

-   -  - -  -      - 7 5 

5 สอนใหผู้เ้รียน
รู้จกัควบคุมสติ
และจิตใจ 

 -  -  -       - 9 4 

6 พิจารณาให้
เห็นเหตเุห็นผล 

      -    -   10 3 
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ตารางท่ี 25  ผลการวเิคราะห์ทกัษะการสอนของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 
ดา้นการไตร่ตรอง (Reflection) (ต่อ) 

 

ขอ้ รายการ ผูเ้ช่ียวชาญ ล าดบัท่ี 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

รวม 
 

 
ล าดบั 
 

7 เปิดโอกาสและ
กระตุน้ให้
ผูเ้รียนมีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรมการ
เรียนรู้และการ
อภิปราย แสดง
ความคิดเห็น
อยา่งเท่าเทียม
และสร้างสรรค ์

-     -    -    10 3 

 

 จากตารางท่ี 25 ด้านการไตร่ตรอง (Reflection) สรุปไดว้่า ผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด              

(13 คน) มีความเห็นสอดคลอ้งถึงความตอ้งให้ให้ครูค าสอนมีทกัษะการสอนในดา้น การสอนให้

ผูเ้รียนสามารถคิดไตร่ตรอง สอนให้ผูเ้รียนมีจิตส านึก ความรับผิดชอบมากท่ีสุด เช่น ความ

คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 10 ท่ีกล่าววา่ “ครูค าสอนจะตอ้งรู้จกัการตั้งค  าถามเพื่อสอนให้ผูเ้รียน

รู้จกัการวเิคราะห์ ไตร่ตรอง หาค าตอบไดด้ว้ยตนเอง” 
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   2.1.4 ดา้นการปฏิบติั (Action) 

ตารางท่ี 26   ผลการวเิคราะห์ทกัษะการสอนของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศ
ไทย ดา้นการปฏิบติั (Action) 

 

ขอ้ รายการ ผูเ้ช่ียวชาญ ล าดบัท่ี 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 รวม 

 
ล าดบั 
 

1 สอนใหมี้
ผูเ้รียนปฏิบติั
ตนตามสุข
นิสยั 

-  - -  - - -   -  - - - 3 6 

2 สัง่สอน
อบรมบ่ม
นิสยัใหแ้ก่
ผูเ้รียน 

-  - -  -  -  -  -  6 5 

3 สอนให้
ผูเ้รียนมี
ความ
เล่ือมใสใน
ศาสนา  

             13 1 

4 สอนให้
ผูเ้รียน
ประพฤติ
ปฏิบติัตาม
ค าสัง่สอน
ของพระเยซู
เจา้ เป็นมิตร
กบัพระเยซู
เจา้ 

             13 1 

5 สอนให้
ผูเ้รียนเป็น
คนดีและ          
คนเก่ง               
(มีความรู้คู่
คุณธรรม) 

-             12 2 
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ตารางท่ี 26   ผลการวเิคราะห์ทกัษะการสอนของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศ
ไทย ดา้นการปฏิบติั (Action) (ต่อ) 

 

ขอ้ รายการ ผูเ้ช่ียวชาญ ล าดบัท่ี 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 รวม 

 
ล าดบั 
 

6 เสริมสร้าง
ภาวะผูน้ า 
ความเช่ือมัน่
ในตนเอง
ของผูเ้รียน 

  -      -     11 3 

7 รักษาวนิยั
ทางจิตใจ 
เป็นผูน้ าทาง
วญิญาณของ
ผูเ้รียน                         
เป็น
แบบอยา่งท่ีดี 

    -  -   -    10 4 

8 เป็นผูรั้บใช ้      
ผูป้ระสาน 
งานระหวา่ง
ผูเ้รียน 
ชุมชนและ
สถาบนัต่างๆ 
ในชุมชน 

             10 4 

9 แสวงหา
ความร่วมมือ 
สร้าง
เครือข่าย 
ภายในและ
ภายนอก
กลุ่ม/องคก์ร 

- -         -   10 4 
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 จากตารางท่ี 26 ด้านการปฏิบติั (Action) สรุปได้ว่า ผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด (13 คน)                
มีความเห็นสอดคลอ้งถึงความตอ้งให้ครูค าสอนมีทกัษะการสอนในดา้น สอนให้ผูเ้รียนมีความ
เล่ือมใสในศาสนา และสอนใหผู้เ้รียนประพฤติปฏิบติัตามค าสั่งสอนของพระเยซูเจา้ เป็นมิตรกบั
พระเยซูเจา้มากท่ีสุด เช่น ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 2 ท่ีเห็นวา่ “การสอนค าสอนเป็นการ
สอนเร่ืองของความเช่ือ ดงันั้นการสอนค าสอนโดยให้เรียนรู้กนัแต่ในห้องเรียนเท่านั้นยงัไม่เป็น
การเพียงพอ ครูค าสอนจะตอ้งจดักิจกรรมหรือให้เด็กๆไดร่้วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมความเช่ือ
ศรัทธา การเรียนรู้ในห้องนั้นเป็นการเรียนรู้ทางสติปัญญา รู้หลกัการ แต่การให้ท ากิจกรรม เช่น 
การใหเ้ด็กๆไดไ้ปร่วมพิธีกรรม ร่วมมิสซาฯ การไปสารภาพบาป รับศีลมหาสนิท การสวดภาวนา 
ฯลฯ จึงเป็นส่วนส าคญัของการสอนค าสอนดว้ย”  
   2.1.5  ดา้นประเมินผล (Evaluation) 

ตารางท่ี 27  ผลการวิเคราะห์ทกัษะการสอนของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศ
ไทย ดา้นประเมินผล (Evaluation) 

 

ขอ้ รายการ ผูเ้ช่ียวชาญ ล าดบัท่ี 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

รวม 
 

 
ล าดบั 
 

1 ออกแบบ
ประเมินผลดว้ย
วธีิท่ี
หลากหลาย  

-             12 2 

2 ประเมินผลการ
เรียนการสอน
ตามสภาพจริง 

             13 1 

3 ประเมินตนเอง - - - - - -  - -     5 3 

 
 จากตารางท่ี 27 ดา้นประเมินผล (Evaluation) สรุปไดว้่า ผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด (13 
คน) มีความเห็นสอดคลอ้งถึงความตอ้งใหค้รูค าสอนมีทกัษะการสอนในดา้น การประเมินผลการ
เรียนการสอนตามสภาพจริงมากท่ีสุด และผูเ้ช่ียวชาญส่วนมาก (12 คน) เห็นว่าครูค าสอนตอ้ง
ออกแบบประเมินผลดว้ยวิธีท่ีหลากหลาย เช่น ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 2 ท่ีระบุว่า           
“ครูค าสอนยงัตอ้งมีการประเมินผล และติดตามผล เช่น ตรวจตราดูว่าเด็กสามารถปฏิบติักิจ
ศาสนาได้หรือไม่ สวดเป็นหรือไม่ ไปวดัได้หรือไม่ น าค าสอนท่ีได้เรียนรู้ไปปฏิบติัหรือไม่            
การติดตามไม่ไดเ้ป็นการไปจบัผิดแต่เพื่อหาวิธีการท่ีจะช่วยเหลือเด็กๆของเราให้เติบโตในความ
เช่ือศรัทธา”  
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 2.2 ผลการวเิคราะห์คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียน

ในประเทศไทยจากผูเ้ช่ียวชาญ โดยการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 13 คน ซ่ึงประกอบดว้ย

ผูอ้  านวยการศูนยค์ริสตศาสนธรรมประจ าสังฆมณฑลจ านวน 7 คน และผูเ้ช่ียวชาญการพฒันา

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิด

ของอิกญาเช่ียนในประเทศไทย จ านวน 6 คน ซ่ึงประกอบด้วย 1) พระสังฆราชสังวาล                  

ศุระศรางค ์2) บาทหลวง จ าเนียร  กิจเจริญ 3) บาทหลวง เฟอร์มิน รีอาโน 4)  บาทหลวง สมบูรณ์ 

แสงประสิทธ์ิ 5) บาทหลวงปราโมทย ์ นิลเพ็ชร 6) บาทหลวงพงศ์ศิระ  ค  าศรี 7) บาทหลวง      

เอกรัตน์ หอมประทุม 8) บาทหลวง ค าดี ทองมาก  9 )  บ าทหลว ง  เ อก สิท ธ์ิ  ทัฬหะกุ ล ธ ร            

10) บาทหลวงธวชั สิงห์สา 11) นางสาวบวัไข  วรีะโห 12) นางสาวยุพา  ชูลีระรักษ ์แบะ 13) นาง

วราภรณ์ สุวรรณวงศ์ ใชแ้บบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (semi-structure interview) วิเคราะห์ขอ้มูล

โดยการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

   2.2.1 ดา้นรัก-ศรัทธาในพระเจา้  
ตารางท่ี 28  ผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนใน

ประเทศไทย ดา้นรัก-ศรัทธาในพระเจา้ 
 
 

ขอ้ รายการ ผูเ้ช่ียวชาญ ล าดบัท่ี 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

รวม 
 

 
ล าดับ 
 

1 มองโลกในแง่ดี 
มองเห็นพระเจา้
ในทุกส่ิง 

             13 1 

2 เช่ือวา่มนุษย์
เป็นส่ิงสร้างสุด
ยอดของพระเจา้ 

 -      -  -     10 3 

3 มีชีวติจิตท่ีดี            
มีมโนธรรมท่ีดี 
น าความเช่ือมา
ปฏิบติั 

   -      -   - 10 3 

4 มีจิตวญิญาณ
ความเป็นครู 
เคารพศกัด์ิศรี
ของตน 

  -       -  -  10 3 
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ตารางท่ี 28  ผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนใน
ประเทศไทย ดา้นรัก-ศรัทธาในพระเจา้ (ต่อ) 

 

ขอ้ รายการ ผูเ้ช่ียวชาญ ล าดบัท่ี 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

รวม 
 

 
ล าดับ 
 

5 มีวฒิุภาวะ          
แบบมนุษย ์             
มีความสมดุล
ดา้นร่างกาย 
และจิตใจ 

 -  -   -       10 3 

6 มีบุคลิกภาพท่ีดี - - -   -        9 4 
7 เป็นผูร่้วมงาน

ธรรมทูตของ
พระศาสนจกัร 

-  -  -         10 3 

8 สนบัสนุน           
การสานเสวนา
ระหวา่ง            
ความเช่ือและ
วฒันธรรม  
เป็นนกัเสวนา 
และปลุก
จิตส านึก 
ความ
รับผิดชอบ 

- -     -       10 3 
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ตารางท่ี 28  ผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนใน
ประเทศไทย ดา้นรัก-ศรัทธาในพระเจา้ (ต่อ) 

 

ขอ้ รายการ ผูเ้ช่ียวชาญ ล าดบัท่ี 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

รวม 
 

 
ล าดับ 
 

9 อนุรักษแ์ละ
ปฏิบติัตนตาม
ขนบธรรมเนียม  
ประเพณี และ
วฒันธรรม             
ท่ีดีงาม          
ใหค้วามส าคญั
กบัวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน 

 - -   -   -     9 4 

10 เป็นผูน้ าทาง
ความเช่ือ          
ผูน้ าแห่งวถีิ
ชุมชนวดั  
การแสดงตน
เป็นประจกัษ์
พยาน โดยมี            
พระเยซูเจา้          
เป็นรูปแบบ    
การด าเนินชีวติ 

    -         12 2 

11 ยดึหลกัพระ
คริสตธรรม 
(ความยติุธรรม 
ความรัก รับใช)้ 

             10 3 

  
 จากกตารางท่ี 28 ดา้นรัก-ศรัทธาในพระเจา้ สรุปไดว้า่ ผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด (13 คน)      
มีความเห็นสอดคลอ้งถึงความตอ้งให้ครูค าสอนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นดา้น การมองโลก
ในแง่ดี มองเห็นพระเจา้ในทุกส่ิงมากท่ีสุด เช่น ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 1 ท่ีกล่าวว่า 
“เร่ิมจากธรรมชาติ ให้เรียนรู้พระเจา้จากธรรมชาติ ความสวยงาม ระบบ ระเบียบในธรรมชาติ 
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รู้จกัพระเจา้ในทุกกรณีของชีวิต มองเห็นพระเจา้ในทุกส่ิง ใช้ส่ิงธรรมดาๆ วงจรชีวิต อวกาศ 
ดวงดาว ฯลฯ ถา้เราศึกษาเราจะพบความน่าอศัจรรยข์องโลก และจะน าไปหาพระเจา้”  
   2.2.2 ดา้นรักผูเ้รียน 
ตารางท่ี 29  ผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนใน

ประเทศไทย ดา้นรักผูเ้รียน 
ขอ้ รายการ ผูเ้ช่ียวชาญ ล าดบัท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
รวม 
 

 
ล าดบั 
 

1 เอาใจใส่และ
ห่วงใยผูเ้รียน
เป็นรายบุคคล 

             13 1 

2 เป็นผูน้ าทาง
วชิาการ 

- - -  - - - - - - -  - 2 7 

3 มีความคิด
สร้างสรรค ์

-  -   - - - -  - -  5 6 

4 ใหค้วามส าคญั
กบัความรู้ 
ประสบการณ์ 
ความคิด  
ทฤษฎีใหม่        
ท่ีเกิดกบัผูเ้รียน
ในแต่ละวนั 

       -      12 2 

5 มุ่งเนน้ให้
ผูเ้รียนมี             
ส่วนร่วมใน
กระบวนการ
เรียนรู้ 

-      -       11 3 

6 เปิดโอกาสให้
ผูอ่ื้นเขา้มา    
ร่วมมือในการ
ท างาน 

- -     -       10 4 
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ตารางท่ี 29  ผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนใน
ประเทศไทย ดา้นรักผูเ้รียน (ต่อ) 

ขอ้ รายการ ผูเ้ช่ียวชาญ ล าดบัท่ี 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

รวม 
 

 
ล าดบั 
 

7 เป็น
นกัวเิคราะห์ 
แสวงหาความรู้ 
มุ่งเรียนรู้ตลอด
ชีวติ                       
ยอมรับการ
เปล่ียนแปลง 

  -  -         11 3 

8 ใหค้วามส าคญั
กบัการศึกษา
ทั้งในระบบ 
นอกระบบ 
และตาม
อธัยาศยั 

 - -    - -       9 5 

 
 จากตารางท่ี 29 ดา้นรักผูเ้รียน สรุปไดว้่า ผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด(13 คน) มีความเห็น
สอดคลอ้งถึงความตอ้งให้ครูค าสอนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นดา้น การเอาใจใส่และห่วงใย
ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลมากท่ีสุด เช่น ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 8 และคนท่ี 6 มีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า 
“ควรฝึกให้ผูส้อนมีความเขา้ใจสภาพแวดลอ้ม วฒันธรรม เขา้ใจธรรมชาติของผู ้เรียน ตอ้งเรียนรู้ 
เขา้ใจ ยอมรับ และเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล หรือมีจิตวิทยา และเป็นแบบอย่าง และ           
มีบุคลิกภาพท่ีเป็นตวัแทนแห่งความรักของพระเจา้ น่าเขา้ใกล ้น่าเช่ือถือ น่าเป็นเยี่ยงอยา่ง” และ 
“ในเขตสังฆมณฑลอุบล ขอให้มีจิตใจท่ีรักผูเ้รียนและรักการสอนมาก่อน เม่ือรักแลว้ก็จะเรียนรู้
หรือฝึกทกัษะต่างๆได”้  
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   2.2.3 ดา้นส่งเสริมคุณธรรมและการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
ตารางท่ี 30  ผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนใน

ประเทศไทย ดา้นส่งเสริมคุณธรรมและการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
ขอ้ รายการ ผูเ้ช่ียวชาญ ล าดบัท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
รวม 
 

 
ล าดบั 
 

1 มีความคิด
รอบคอบ และ
กวา้งไกล 

 - -  -  - -       8 5 

2 มีความรัก 
ยอมรับตนเอง  
ยอมรับส่ิง
รอบตวั 

   -          12 2 

3 มีความเมตตา 
กรุณา ปราณี 
ใหอ้ภยั 

 -     -       11 3 

4 มีจริยธรรม           
ตั้งมัน่ในความ
ดี ละอายชัว่         
กลวับาป 
อดทน อดกลั้น 
รู้จกักาลเทศะ 

             13 1 

5 มีความ
รับผิดชอบต่อ
ตนเอง และ
สงัคม 

     -  -      11 3 

6 เป็นผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง 

- -     -       10 4 

 
 จากตารางท่ี 30 ดา้นส่งเสริมคุณธรรมและการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง สรุปไดว้่า 
ผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด (13 คน) มีความเห็นสอดคล้องถึงความต้องให้ครูค าสอนมีคุณลักษณะ          
ท่ีพึงประสงค์ในดา้น การมีจริยธรรม ตั้งมัน่ในความดี ละอายชัว่กลวับาป อดทน อดกลั้น รู้จกั
กาลเทศะมากท่ีสุด เช่นท่ีผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 1 ไดแ้สดงความคิดเห็นวา่ “คุณลกัษณะของครูค าสอน
ท่ีดีนั้น พูดกวา้งๆคือ ตอ้งเป็นคนดี เป็นมนุษย์ท่ีดี ซ่ือสัตย ์อุทิศตน เสียสละ มีมนุษยส์ัมพนัธ์   
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ครบบริบูรณ์ เม่ือมาเป็นครูค าสอนจะต้องยกระดบัฐานะข้ึนมา ก่อนอ่ืนต้องส านึกว่าการเป็น       
ครูค าสอนไม่ใช่เป็นเพียงหน้าท่ี แต่เป็นกระแสเรียก ท่ีพระเจ้าทรงเรียกมาให้ร่วมงานของ
พระองค์ ในการประกาศข่าวดี เร่ืองส าคญัคือชีวิตจิตของครูค าสอนนั้นเอง ครูจะไปสอนให้คน
อ่ืนมีชีวติ ครูค าสอนก็ตอ้งมีชีวติจิตท่ีดี ชีวติตอ้งเป็นตวัอยา่งท่ีดี”  
   2.2.4 ดา้นด าเนินชีวติตามแบบอยา่งของพระเยซูเจา้ 
ตารางท่ี 31  ผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนใน

ประเทศไทย ดา้นด าเนินชีวติตามแบบอยา่งของพระเยซูเจา้ 
 

ขอ้ รายการ ผูเ้ช่ียวชาญ ล าดบัท่ี 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

รวม 
 

 
ล าดบั 
 

1 มีพระเยซูเจา้
เป็นรูปแบบ
การด าเนินชีวติ 
ตอบสนอง
เสียงเรียกของ
พระเจา้ 

             13 1 

2 มีจิตภาวนา 
ด าเนินชีวติตาม
ความเช่ือทั้ง
การภาวนา   
การนมสัการ 
และการบริการ
รับใชบ้น
พ้ืนฐานของ
ความรัก          
ในชีวติส่วนตวั
และชีวติกลุ่ม 

            - 12 2 

3 เคารพในคุณค่า 
และศกัด์ิศรี
ความเป็น
มนุษย ์

-  -           11 3 
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ตารางท่ี 31  ผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนใน
ประเทศไทย ดา้นด าเนินชีวติตามแบบอยา่งของพระเยซูเจา้ (ต่อ) 

 

ขอ้ รายการ ผูเ้ช่ียวชาญ ล าดบัท่ี 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

รวม 
 

 
ล าดบั 
 

4 เคารพความ
แตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 
นบัถือ เกรงใจ 
ใหค้วามส าคญั
ผูอ่ื้น ยอมรับ
ฟังในเหตุผล
ของอ่ืน 

-          -   11 3 

5 ค านึงถึงความ
ตอ้งการ
พ้ืนฐานของ
มนุษย ์

- -            11 3 

6 มีมนุษย์
สมัพนัธ์ท่ีดี ไม่
แบ่งชั้นวรรณะ 

-    -         11 3 

7 มีความเป็น
ประชาธิปไตย 
เนน้การมี
เสรีภาพ 
 และความ           
เท่าเทียม  

-   -          11 3 

8 มีความ
กระตือรือร้น 
อุทิศตนเพื่อ
พระศาสนจกัร  
ชุมชน สงัคม 

 -  -   -       10 4 

9 เป็นผูอ้ภิบาล
ผูเ้รียนอยา่ง
พอเพียง  

  -      -   -  10 4 
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ตารางท่ี 31  ผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนใน
ประเทศไทย ดา้นด าเนินชีวติตามแบบอยา่งของพระเยซูเจา้ (ต่อ) 

 

ขอ้ รายการ ผูเ้ช่ียวชาญ ล าดบัท่ี 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

รวม 
 

 
ล าดบั 
 

10 ไม่เห็นแก่ตวั 
ไม่เอารัด         
เอาเปรียบ 

-   -         - 10 4 

 
 จากตารางท่ี 31 ดา้นด าเนินชีวติตามแบบอยา่งของพระเยซูเจา้ สรุปไดว้า่ ผูเ้ช่ียวชาญ
ทั้งหมด (13 คน) มีความเห็นสอดคล้องถึงความตอ้งให้ครูค าสอนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์           
ในดา้น มีพระเยซูเจา้เป็นรูปแบบการด าเนินชีวิต ตอบสนองเสียงเรียกของพระเจา้มากท่ีสุด เช่น 
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 4 ท่ีกล่าวว่า  “ครูค าสอนควรไดรั้บการพฒันาคุณลกัษณะ             
ท่ีพึงประสงคเ์พิ่มเติมในดา้นการมีความเช่ือท่ีเขม้แข็งมัน่คง  เช่ือมัน่และไวว้างใจในพระเจา้ใน
ทุกกรณีของชีวติ ไม่วา่จะทุกจะสุขก็ยงัยึดมัน่ในพระเจา้ เป็นประจกัษพ์ยานดว้ยชีวิต ด าเนินชีวิต
เป็นคริสตชนท่ีดี เป็นแบบอยา่งให้แก่คนอ่ืน มีความรักความเมตตาต่อผูอ่ื้น มองเห็นพระเจา้ใน
ทุกส่ิงและทุกคน แสดงความรักความเมตตาแก่ผูอ่ื้นท่ีพบเจอ และท่ีต้องการความช่วยเหลือ                 
มีความสามารถในการถ่ายทอดและเผยแพร่ค าสอนแก่ผูอ่ื้นอย่างมีประสิทธิภาพ รู้และเขา้ใจ
ผูเ้รียนอยา่งดี สามารถหาวธีิท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนท่ีมีความแตกต่างกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ”  
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   2.2.5 ดา้นอุทิศตนเพื่อสังคม 
ตารางท่ี 32  ผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียน             

ในประเทศไทย ดา้นอุทิศตนเพื่อสังคม 
 

ขอ้ รายการ ผูเ้ช่ียวชาญ ล าดบัท่ี 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

รวม 
 

 
ล าดบั 
 

1 มีความยติุธรรม 
เป็นกลาง             
ไม่อคติ 
  

          -   12 2 

2 มีความซ่ือสตัย ์
สุจริต รักษา
ความจริง 

  -  -  -       10 4 

3 มีความ
ขยนัหมัน่เพียร 
อุตสาหะ 
กระตือรือร้น 

  -  -  -       10 4 

4 มีอุดมคติ 
อุดมการณ์ รับ
ใช ้ช่วยเหลือ
สงัคมดว้ย         
พระพรและ
ความสามารถ 
ท่ีไดรั้บ 

             13 1 

5 มีความสามคัคี 
รักใคร่              
กลมเกลียว  
ปรารถนาดีต่อ
ผูอ่ื้น  ยนิดีใน
ความสุขของ
ผูอ่ื้น 

- -            11 3 

 
  จากตารางท่ี 32 ดา้นอุทิศตนเพื่อสังคม สรุปไดว้่า ผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด (13 คน)                      
มีความเห็นสอดคลอ้งถึงความตอ้งให้ครูค าสอนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นดา้น การมีอุดมคติ 
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อุดมการณ์ รับใช้ ช่วยเหลือสังคมด้วยพระพรและความสามารถท่ีไดรั้บมากท่ีสุด เช่น ความ
คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 5 ท่ีกล่าววา่ “ทุกดา้นท่ีตอ้งใช้ในการเจริญชีวิตกบัผูอ่ื้นในฐานะผูมี้
ความเช่ือ มีมนุษย์สัมพนัธ์ท่ีดีกับคนทุกเพศทกวยั เข้าใจถึงความหมายในส่ิงท่ีต้องสอน                        
ใช้ประสบการณ์ชีวิต ความรู้และความเช่ืออย่างเหมาะสมในการสอนได้อย่างเหมาะสมกับ
กาลเทศะท่ีพบเจอ”  
   2.2.6  ดา้นจงรักภกัดีและรับใชพ้ระศาสนจกัรคาทอลิก 
ตารางท่ี 33  ผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียน         

ในประเทศไทย จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นจงรักภกัดีและรับใชพ้ระศาสน-
จกัรคาทอลิก 

 

ขอ้ รายการ ผูเ้ช่ียวชาญ ล าดบัท่ี 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

รวม 
 

 
ล าดบั 
 

1 เอาใจใส่คน
ยากจน การเขา้
หาและ
ช่วยเหลือคน
ยากจน 

             13 1 

2 รับใชพ้ระ 
ศาสนจกัรและ
สงัคม 

    -  -       11 3 

3 ใหค้วาม
ร่วมมือร่วมใจ
ในงานศาสน
สมัพนัธ์และ 
คริสตศาสน
สมัพนัธ์ 

 -         -   11 3 

4 ร่วมมือ 
โรงเรียน 
หน่วยงาน 
ชุมชนทอ้งถ่ิน 
และพระศาสน
จกัร  

-             12 2 
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 จากตารางท่ี 33 ด้านจงรักภกัดีและรับใช้พระศาสนจกัรคาทอลิก  สรุปได้ว่า 
ผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด (13 คน) มีความเห็นสอดคล้องถึงความต้องให้ครูค าสอนมีคุณลักษณะ              
ท่ีพึงประสงค์ในด้าน การเอาใจใส่คนยากจน การเขา้หาและช่วยเหลือคนยากจนมากท่ีสุด เช่น            
ท่ีผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 5 แสดงความคิดเห็นวา่ “ครูค าสอนจะตอ้งเจริญชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้นในฐานะผูมี้
ความเช่ือ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีกบัคนทุกเพศทุกวยั เขา้ใจความตอ้งการ ห่วงใยและเอาใจใส่ทุกคน 
เป็นตน้เด็กๆท่ีมีความตอ้งการพิเศษ นอกจากนั้นยงัควรให้ความดูแลคนยากไร้ ซ่ึงเป็นการสอน
ค าสอนดว้ยการปฏิบติัจริง”  
   2.2.7 ดา้นกระท าส่ิงต่างๆใหดี้ข้ึนอยูเ่สมอ 
ตารางท่ี 34  ผลการวเิคราะห์คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียน            

ในประเทศไทย ดา้นกระท าส่ิงต่าง ๆ ใหดี้ข้ึนอยูเ่สมอ 
 

ขอ้ รายการ ผูเ้ช่ียวชาญ ล าดบัท่ี 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

รวม 
 

 
ล าดบั 
 

1 เป็นผูน้ าแบบ
ผูรั้บใช ้

            - 12 2 

2 ด าเนินชีวติเป็น
ประจกัษพ์ยาน 
ประพฤติเป็น
แบบอยา่งท่ีดี 
ไวใ้จไดน้บัถือ
ตนเอง 

             13 1 

3 กลา้คิด           
กลา้ตดัสินใจ 
กลา้กระท าใน
ส่ิงดีงาม 

      -   -  -  10 3 

4 มีความเสียสละ 
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่

     -   -   -  10 3 

5 นอบนอ้ม   
ถ่อมตน 

-  -  -         10 3 

 
 จากตารางท่ี 34 ดา้นกระท าส่ิงต่างๆให้ดีข้ึนอยูเ่สมอ สรุปไดว้า่ ผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
(13 คน) มีความเห็นสอดคลอ้งถึงความตอ้งให้ครูค าสอนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ในดา้นการ
ด าเนินชีวิตเป็นประจกัษ์พยาน ประพฤติเป็นแบบอย่างท่ีดี ไวใ้จไดน้บัถือตนเองมากท่ีสุด เช่น                
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ท่ีผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 2 ระบุวา่ “ครูค าสอนจะตอ้งเป็นตวัอยา่งท่ีดีให้กบัศิษย ์มีความเขา้ใจตวัเด็ก           
แต่ละคน นอกจากนั้นครูค าสอนจะตอ้งมีจิตใจในการท่ีจะท างานเป็นทีม มีการปรึกษาหารือกนั 
รู้จักการประสานงานกับผูใ้หญ่ กับเพื่อนร่วมงาน กับผูป้กครอง และกับทุกคนท่ีเก่ียวข้อง             
ครูค าสอนจะตอ้งมีชีวิตจิตท่ีดี เคารพศกัด์ิศรีของตนเอง มีวุฒิภาวะทางจิตใจมากกวา่ครูสอนวิชา
อ่ืน ๆ เพราะครูค าสอนจะตอ้งน าลูกศิษยไ์ปหาพระเจา้” 
   2.2.8 ดา้นการท างานเป็นหมู่คณะ 
ตารางท่ี 35  ผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียน            

ในประเทศไทย จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นการท างานเป็นหมู่คณะ 
 

ขอ้ รายการ ผูเ้ช่ียวชาญ ล าดบัท่ี 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

รวม 
 

 
ล าดบั 
 

1 ใหโ้อกาสแก่
ผูอ่ื้น ยอมรับ
และใหค้วาม
ร่วมมือซ่ึงกนั
และกนั 

-          -   11 3 

2 มีชีวติเป็นหมู่
คณะ ท างาน
เป็นทีม ร่วมมือ
กบับุคคล/
ชุมชน            
ท่ีเก่ียวขอ้ง          
มีน ้ าหน่ึง              
ใจเดียวกบั         
ผูอ้ภิบาลและ
เพ่ือนร่วมงาน 

            - 12 2 

3 เขา้ใจ
เจตนารมณ์    
การท างาน 
เขา้ใจบทบาท
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมาย  

             13 1 
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 จากตารางท่ี 35 ด้านท างานเป็นหมู่คณะ สรุปได้ว่า ผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด (13 คน)               
มีความเห็นสอดคล้องถึงความตอ้งให้ครูค าสอนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ในด้าน การเขา้ใจ
เจตนารมณ์การท างาน เขา้ใจบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายมากท่ีสุด เช่น ความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 7 ท่ีกล่าววา่ “ครูค าสอนควรไดรั้บการพฒันาให้เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของการเป็น
ครูค าสอน ด าเนินชีวิตดว้ยความเช่ือศรัทธามัน่คงในพระเจา้ และปฏิบติัศาสนกิจอย่างซ่ือสัตย์
สม ่าเสมอ  ผสมผสานมิติความเช่ือเขา้ในชีวิตและในการจดัการเรียนการสอน ใชก้ฎการซ่ือสัตย์
ต่อพระเจา้และต่อเพื่อนมนุษยใ์นการสอนค าสอน เจริญชีวิตโดยยึดพระเยซูคริสต์เป็นศูนยก์ลาง
และเป็นแบบอย่าง โดยยึดมัน่ในคุณค่าพระวรสาร คุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม รับใช้
พระศาสนจกัรด้วยการอุทิศตนในการสอนค าสอน งานอภิบาล และงานแพร่ธรรม อย่างเต็ม
ความสามารถ  เอาใจใส่ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู ้เรียนค าสอนด้วยความรักเมตตาและ             
มนุษยสัมพนัธ์อนัดี มุ่งน าทุกคนสู่การรู้จกัและรักพระเจ้า ร่วมมือกับผูร่้วมงานในกลุ่มต่างๆ             
ไม่ท างานคนเดียวแต่ท างานเป็นทีม เป็นหมู่คณะ ดว้ยการร่วมรับผดิชอบ”    
  2.2.9 ดา้นประเมินผลชีวติและการท างานอยูเ่สมอ 
ตารางท่ี 36  ผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียน          

ในประเทศไทย จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นประเมินผลชีวิตและการท างานอยู่
เสมอ 

 

ขอ้ รายการ ผูเ้ช่ียวชาญ ล าดบัท่ี 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

รวม 
 

 
ล าดบั 
 

1 มีความสามารถ
ในการใช้
เคร่ืองมือและ
วธีิการต่างๆ 

-             12 2 

2 เขา้ใจใน
เจตนารมณ์  
การท างานเป็น          
ครูค าสอน 

             13 1 

3 เป็นนกัส่ือสาร
เร่ืองความเช่ือ
ศรัทธาดว้ย
ความรักและ
ความหวงั 

   -   -   -   - 9 4 
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ตารางท่ี 36  ผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียน             
ในประเทศไทย จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นประเมินผลชีวิตและการท างานอยู่
เสมอ (ต่อ) 

 

ขอ้ รายการ ผูเ้ช่ียวชาญ ล าดบัท่ี 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

รวม 
 

 
ล าดบั 
 

4 รับรู้ระบบการ
จดัการ
โรงเรียน/
องคก์รภายใต้
วสิยัทศัน์และ
เป้าหมาย
เดียวกนักบัหมู่
คณะ 

-  -           11 3 

5 เป็นผูส้ร้างและ
สานต่อ
วสิยัทศัน์ของ
องคก์ร/            
พระศาสนจกัร 

-           -  11 3 

 
 จากตารางท่ี 36 ดา้นประเมินผลชีวิตและการท างานอยูเ่สมอ สรุปไดว้า่ ผูเ้ช่ียวชาญ
ทั้งหมด (13 คน) มีความเห็นสอดคลอ้งถึงความตอ้งให้ครูค าสอนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์น 
การเขา้ใจในเจตนารมณ์การท างานเป็นครูค าสอนมากท่ีสุด เช่น ท่ีผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 13 ไดก้ล่าววา่ 
“ผู ้สอนควรเข้าใจเจตนารมณ์ของการเป็นครูค าสอนท่ีดี เช่น รู้จักผู ้เ รียนให้ดี  ค  านึงถึง
ประสบการณ์ของผูเ้รียน วา่เขาตอ้งการอะไร อะไรเป็นข่าวดีส าหรับเขา การน าเสนอข่าวดีโดยใช้
วธีิท่ีเหมาะสมกบัวยั ส าหรับผูใ้หญ่ควรเป็นการพดูคุยแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตเพื่อให้เขาไดรู้้จกั
ชีวติของคริสตชน แลว้น าไปพิจารณาต่อไป ไม่ใช่เป็นการสอนแค่ต ารา แต่ตอ้งสอนจากชีวิตและ
เพื่อชีวิต โดยให้ผูเ้รียนมีความหวงั ความรัก และความเช่ือ ให้ทั้งสามสัมพนัธ์ต่อกนัและแสดง
ออกมาในการด าเนินชีวิตประจ าวนั ตอ้งเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ค าสอนไม่มีวนัจบ เรียนไปจน
วนัตาย แต่จะต้องไม่เป็นการบังคับ ดังนั้ นครูค าสอนจึงควรท่ีจะบทบาทหน้าท่ี และมีการ
ประเมินผลตนเองและการท างานของตนเองอยูเ่สมอ”   
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  2.3 สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ เร่ืองสภาพความ
ตอ้งการดา้นทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียน
ในประเทศไทย 
   2.3.1 ดา้นทกัษะการสอน 
    ผลการวเิคราะห์ดา้นทกัษะการสอน ดา้นบริบท (Context) ประเด็นวิเคราะห์
ท าความเขา้ใจบริบทของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล/รายกลุ่มเพื่อน ามาใช้ในการพฒันาการเรียนการ
สอนและพฒันาผูเ้รียน น าชีวิตและค าสอนของพระเยซูเจา้มาเป็นแบบฉบบั ในการสอนค าสอน 
และ น าความรู้ดา้นพระคมัภีร์ พระวรสาร พิธีกรรม บทบญัญติั และการภาวนามาถ่ายทอดให้
เหมาะสมกับบริบทของผูเ้รียนมีความสอดคล้องมากท่ีสุด ด้านประสบการณ์ (Experience) 
ประเด็นบูรณาการองค์ความรู้ กระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆท่ีเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอ้มหรือบริบทของผูเ้รียนมีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด ดา้นการไตร่ตรอง (Reflection) 
ประเด็นสอนให้ผูเ้รียนสามารถคิดไตร่ตรอง สอนให้ผูเ้รียนมีจิตส านึก ความรับผิดชอบมีความ
สอดคลอ้งกนัมากท่ีสุด ดา้นการปฏิบติั (Action) ประเด็นสอนให้ผูเ้รียนมีความเล่ือมใสในศาสนา 
และสอนใหผู้เ้รียนประพฤติปฏิบติัตามค าสั่งสอนของพระเยซูเจา้ เป็นมิตรกบัพระเยซูเจา้มีความ
สอดคลอ้งกนัมากท่ีสุด ดา้นประเมินผล (Evaluation) ประเด็นประเมินผลการเรียนการสอนตาม
สภาพจริงมีความสอดคลอ้งกนัมากท่ีสุด  
   2.3.2 ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 
   ผลการวเิคราะห์คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอน ดา้นรัก-ศรัทธาใน             
พระเจา้ ประเด็น มองโลกในแง่ดี มองเห็นพระเจา้ในทุกส่ิงมีความสอดคลอ้งกนัมากท่ีสุด ดา้นรัก
ผูเ้รียน ประเด็น เอาใจใส่และห่วงใยผูเ้รียนเป็นรายบุคคลมีความสอดคล้องกันมากท่ีสุด                  
ดา้นส่งเสริมคุณธรรมและการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง ประเด็น มีจริยธรรม ตั้งมัน่ในความดี 
ละอายชัว่กลวับาป อดทน อดกลั้น รู้จกักาลเทศะมีความสอดคลอ้งกนัมากท่ีสุด ดา้นด าเนินชีวิต
ตามแบบอยา่งของพระเยซูเจา้ ประเด็น มีพระเยซูเจา้เป็นรูปแบบการด าเนินชีวิต ตอบสนองเสียง
เรียกของพระเจ้ามีความสอดคล้องกันมากท่ีสุด ด้านอุทิศตนเพื่อสังคม ประเด็น มีอุดมคติ 
อุดมการณ์ รับใช ้ช่วยเหลือสังคมดว้ยพระพรและความสามารถท่ีไดรั้บมีความสอดคลอ้งกนัมาก
ท่ีสุด ดา้นจงรักภกัดีและรับใชพ้ระศาสนจกัรคาทอลิก ประเด็น เอาใจใส่คนยากจน การเขา้หา
และช่วยเหลือคนยากจนมีความสอดคล้องกันมากท่ีสุด ด้านกระท าส่ิงต่างๆให้ดีข้ึนอยู่เสมอ 
ประเด็น ด าเนินชีวิตเป็นประจกัษพ์ยาน ประพฤติเป็นแบบอยา่งท่ีดี ไวใ้จไดน้บัถือตนเองมีความ
สอดคล้องกนัมากท่ีสุด ด้านท างานเป็นหมู่คณะ ประเด็น เข้าใจเจตนารมณ์การท างาน เขา้ใจ
บทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายมีความสอดคล้องกนัมากท่ีสุด ด้านประเมินผลชีวิตและการ
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ท างานอยูเ่สมอ ประเด็นเขา้ใจในเจตนารมณ์การท างานเป็นครูค าสอนมีความสอดคลอ้งกนัมาก
ท่ีสุด  
 
ตอนที่ 2  วิเคราะห์ผลการพัฒนาแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะการสอนและ
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอกิญาเช่ียนในประเทศไทย  
 ขั้นตอนน้ี ผูว้ิจยัด าเนินการพฒันาแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการสอน
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย โดยใช้
แนวคิดในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ บูน (Edgar J. Boone., 2002)                           
ซ่ึงประกอบดว้ย 1) การวางแผน 2) การพฒันาและการด าเนินการ และ 3) การประเมินผลและ
รายงานผล โดยมีขั้นตอนและผลด าเนินการดงัน้ี 
 1. ขั้นการวางแผน  
 การวางแผนพฒันาแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทักษะการสอนและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย ด าเนินการดว้ยการวิเคราะห์ใน
ประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 
  1.1 วิเคราะห์การสอนค าสอนและกระบวนการสอนค าสอนในประเทศไทยท่ี
ตอ้งการเปล่ียนแปลงใหม่  
  ในขั้นตอนน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธีวิเคราะห์เอกสารเร่ืองกระบวนการเรียนการสอน            
ท่ีเนน้การไตร่ตรอง ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (2556) ซ่ึงพบวา่ในโลกปัจจุบนั
มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนการสอนทั้งในการสอนวิชาการตาม
ระบบโรงเรียนทัว่ไป โดยมีเหตุผลส าคญัสองประการท่ีจะต้องพิจารณาไตร่ตรองให้ถ่องแท ้            
เพื่อแสวงหาวิธีการสอนค าสอนท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพส าหรับการหล่อหลอมความเช่ือ
ใหก้บัผูเ้รียน  
  ประการแรก สภาพของสังคมท่ีอยูใ่นช่วงยุคสมยัของ “โลกหลงันวนิยม” (Post-
Modern World) ซ่ึงมีแรงต่อตา้นมากมายต่อการหล่อหลอมใหบ้รรดาชายหญิงเป็นบุคคลเพื่อผูอ่ื้น 
หรือเป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีงดงาม ตวัอย่างเช่น แนวคิดท่ีไม่เช่ือในความจริงเร่ือง
ศาสนา วตัถุนิยม ปฏิบติันิยม อรรถประโยชน์นิยม แนวคิดเก่ียวกบัความเช่ือมูลฐานทางศาสนา 
เช้ือชาตินิยม ชาตินิยม ลัทธิกีดกนัทางเพศ เป็นต้น ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีวิธีการสอนค าสอน             
ท่ีมุ่งมั่นในการหล่อหลอมประชากรของเราให้กลับมาอยู่ในแนวทางท่ีดีตามหลักศาสนา            
เราจ าเป็นต้องให้การหล่อหลอมอบรมอย่างต่อเน่ืองส าหรับครูค าสอนเพื่อให้สามารถท่ีจะ
น าเสนอวิธีการสอนท่ีเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ (กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นการ
ไตร่ตรอง. 2556 ขอ้ 20) 
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  ประการท่ีสอง เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการสอนค าสอนเองท่ีส่วนใหญ่จะเป็น
การสอนในลกัษณะท่ีเรียกวา่ รูปแบบการสอนแบบสองขั้น “Two-Step” หมายถึง วิธีการสอนท่ี
ครูเป็นผูท่ี้มีอ านาจท่ีสุดในการแจกจ่ายความรู้ ครูเป็น “ผูรู้้” ส่วนผูเ้รียนเป็นรับ หรือ “ผูไ้ม่รู้” ท่ี
ตอ้งคอยรอ จดจ า และเก็บรักษาความรู้นั้นไว ้การสอนเช่นน้ีเป็นการสอนในรูปแบบของ  “chalk-
and-talk” ซ่ึงหมายถึงจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการเนน้ครูเป็นศูนยก์ลาง (Teacher Center) 
วิธีการสอนในรูปแบบน้ีได้ปฏิบัติกันมาในการสอนค าสอนท่ีปรากฏอยู่ในหนังสือค าสอน
คาทอลิกจ านวนมากในประเทศไทย (สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย , 2556,  
กระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้การไตร่ตรอง, กรุงเทพมหานคร บริษทัประชาชนจ ากดั ขอ้ 21) 
  การสอนค าสอนส่วนใหญ่ยงัคงถูกจ ากดัดว้ยรูปแบบสองขั้น จาก ประสบการณ์
ไปสู่การปฏิบติั  ซ่ึงครูค าสอนมีบทบาทส าคญัมากกวา่ผูเ้รียน ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนการ
สอนในลกัษณะน้ีจะเกิดผลดีกบัเด็กท่ีมีความจ าดี ตอบค าถามในเชิงความรู้ได ้แต่จะขาดในดา้น
การวเิคราะห์ ไตร่ตรองท่ีท าใหเ้กิดเจตคติไดจ้ะใหผู้เ้รียนไดม้ากกวา่แค่ความรู้  
  ดว้ยเหตุน้ี จากการวิเคราะห์วิธีการเรียนการสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียน ผูว้ิจยั
เห็นควรท่ีจะน าทกัษะการสอนและคุณลกัษณะของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนน้ีมาปรับใช้
ให้เหมาะกบัสภาพแวดลอ้มของการสอนค าสอนของประเทศไทย ทั้งน้ีเพราะ“กระบวนการน้ี
ตระหนกัวา่ ประสบการณ์ในการเรียนรู้ควรจะเคล่ือนไปไกลกวา่ความรู้ท่ีไดจ้ากการท่องจ าเพียง
อยา่งเดียว ไปสู่การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ท่ีซบัซ้อนมากข้ึนในดา้นความเขา้ใจ การประยุกตใ์ช ้
การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินผล” นอกจากนั้นแนวคิดแบบอิกญาเช่ียนยงัเล็งเห็น
ว่า “หากการเรียนรู้หยุดอยู่เพียงความจ าเท่านั้น นั้นไม่ใช่วิธีการสอนเพื่อให้เกิดการไตร่ตรอง 
เน่ืองจากขาดองค์ประกอบของการไตร่ตรองซ่ึงผู ้เรียนจะได้รับการจูงใจให้พิจารณาถึง
ความหมายของสาระนั้นต่อความเป็นมนุษยแ์ละความส าคญัของส่ิงท่ีพวกเขาก าลงัศึกษา และ
สามารถบูรณาการความหมายนั้ นอย่างผู ้เรียนท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงจะเติบโตข้ึนเป็นบุคคลผู้มี
ความสามารถ มีมโนธรรม และมีความรัก-เมตตา” (สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
(2556) กระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้การไตร่ตรอง กรุงเทพมหานคร บริษทัประชาชนจ ากดั 
ขอ้ 31)  
  1.2 วเิคราะห์ วฒันธรรม บริบท และโครงสร้างของการสอนค าสอนท่ีจะพฒันา
กิจกรรมการเรียนรู้ 
  ในขั้นตอนน้ี ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์เอกสาร เร่ือง พนัธกิจ เป้าหมาย และโครงสร้าง
ของงานค าสอน จาก คู่มือแนะแนวทัว่ไปส าหรับการสอนค าสอน โดยสมณกระทรวงวา่ดว้ยเร่ือง
พระสงฆ ์ (2546) ซ่ึงพบวา่ 
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  การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะ             
ท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยน้ี เกิดข้ึนเพื่อตอบสนอง
นโยบายและการปฏิบติัของศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก ท่ีไดใ้ห้ความส าคญักบังานค าสอน
และการพฒันาครูค าสอนตลอดมา การสอนค าสอนเป็นกิจกรรมท่ีพระศาสนจกัรคาทอลิกท่ีได้
สืบสานพนัธกิจของพระเยซูเจา้โดยได้รับมอบหมายผ่านมาทางสานุศิษยด์้วยพระบญัชาท่ีว่า 
“ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา” (คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ          
พระคมัภีร์ (2002) มทัธิว บทท่ี 29 ขอ้ท่ี 19 ใน พระคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาใหม่ กรุงเทพ องคก์าร
อมตธรรมเพื่อชีวติ) 
  พระศาสนจกัรคาทอลิกไดใ้ห้ความส าคญักบังานค าสอนและครูค าสอน โดยจดั
ให้เป็นงานส าคญัล าดับแรกท่ามกลางงานมากมายท่ีศาสนจกัรคาทอลิกได้กระท า “การสอน            
ค าสอนจึงต้องได้รับการพิจารณาให้ เป็นงานอันดับแรกของก ารประกาศข่าวดี เสมอ”                      
(สมณกระทรวงวา่ดว้ยเร่ืองพระสงฆ,์ 2546: ขอ้ 64) 
  ดงันั้น ความส าคญัของครูค าสอนและการพฒันาครูค าสอน ในทางปฏิบติัจึงเป็น
หนา้ท่ีท่ีทุกคนตอ้งใหค้วามส าคญั โดยเร่ิมจากผูน้ าชุมชนคาทอลิก ไดแ้ก่ของพระสังฆราชซ่ึงเป็น
ประมุขในเขตสังฆมณฑลท่ีจะตอ้งด าเนินงานให้การสอนค าสอนในเขตปกครองของท่านเป็น
งานท่ีมีความเขม้แขง็และมีประสิทธิภาพ เพราะท่านคือ “ผูท่ี้มีความรับผิดชอบอนัดบัแรกในเร่ือง
การสอนค าสอนและเป็นครูค าสอนชั้ นเยี่ยมยอดท่ีสุดเหนือบรรดา คริสตชนทั้ งหลาย”                  
(สมณกระทรวงวา่ดว้ยเร่ืองพระสงฆ์, 2546: ขอ้ 63) และยงัไดใ้ห้แนวทางปฏิบติัส าหรับบรรดา
ประมุขเขตปกครองท่ีจะตอ้งหาวิธีท่ีดีท่ีสุดเพื่อพฒันางานค าสอน ทั้งจดัหาบุคลากร ตรวจสอบ
ความถูกต้องฝึกอบรมครูค าสอน และจัดให้งานการสอนค าสอนอยู่ในแผนอภิบาลของ                
สังฆมณฑล (เทียบ สมณกระทรวงวา่ดว้ยเร่ืองพระสงฆ,์ 2546: ขอ้ 223) 
  เป้าหมายของการสอนค าสอนก็คือ การเสริมสร้างบุคคลให้มีความสนิทสัมพนัธ์
กบัพระเยซูเจา้ โดยเร่ิมจากการน าบุคคลหน่ึงมารู้จกัพระเจา้และมอบตนเองไวใ้นความคุม้ครอง
ของพระองค ์เพื่อใหบุ้คคลนั้นไดเ้ขา้ใจค าสั่งสอนและพระอาณาจกัร เกิดการเปล่ียนแปลงในชีวิต 
และติดตามรับใชพ้ระองค ์(เทียบ (เทียบ สมณกระทรวงวา่ดว้ยเร่ืองพระสงฆ,์ (2546: ขอ้ 80) 
  ส าหรับโครงสร้างการท างานดา้นค าสอนในประเทศไทย เน่ืองจากศาสนาคริสต์
นิกายโรมนัคาทอลิกได้แบ่งการปกครองออกเป็น 10 เขต (สังฆมณฑล) แต่ละเขตจะมีศูนย ์
คริสตศาสนธรรมท่ีรับผดิชอบเร่ืองงานค าสอนทั้งหมดของตนเอง และยงัเป็นตวัแทนของเขตเขา้
เป็นกรรมการค าสอนระดับชาติ เพื่อบริหารจดัการงานค าสอนให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ี
พระศาสนจกัรคาทอลิกในประเทศไทยตอ้งการ (เทียบ สมณกระทรวงวา่ดว้ยเร่ืองพระ 2546: ขอ้ 
219) 
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  1.3 วิเคราะห์ความเข้าใจและการปฏิบัติตามโครงการขององค์กรการสอน          
ค  าสอนพระศาสนจกัรคาทอลิก 
  ในขั้นตอนน้ี ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์เอกสาร เร่ือง ความเขา้ใจและการปฏิบติัตาม
โครงการขององค์กรการสอนค าสอนของพระศาสนจกัรคาทอลิก จาก คู่มือแนะแนวทัว่ไป
ส าหรับการสอนค าสอน โดยสมณกระทรวงวา่ดว้ยเร่ืองพระสงฆ ์ (2546) ซ่ึงพบวา่ การฝึกอบรม
ครูค าสอนเป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีสุด โดยคู่มือแนะแนวทัว่ไปส าหรับการสอนค าสอนได้ระบุว่า 
“ภารกิจเหล่าน้ีทั้งหมดเกิดจากความเช่ือมัน่วา่ งานอภิบาลในรูปแบบใดๆ ก็ตามไม่ก่อให้เกิดผลดี
ใดๆ ได้เลยหากไม่อาศยัการฝึกบุคลากรท่ีได้รับการฝึกอบรมและมีความสามารถท่ีแท้จริง...            
การฝึกอบรมครูค าสอนใหค้วามสามารถอยา่งเพียงพอ จึงไม่อาจละเลยเร่ืองส าคญัต่างๆ เช่น การ
ปรับเน้ือหาเอกสารต่างๆ ให้ทนัสมยัข้ึน และการจดัระบบการสอนค าสอนในรูปแบบใหม่ๆ” 
และ “โครงการอภิบาลต่างๆ ของสังฆมณฑลจะตอ้งให้ความส าคญักบัการฝึกอบรมครูค าสอน
ฆราวาสก่อนเร่ืองอ่ืนใดทั้งส้ิน” 
  นอกจากนั้นพนัธกิจอ่ืนขององค์กรค าสอน ยงัประกอบดว้ย การส่งเสริมให้มี            
ครูค าสอนประจ าวดัละชุมชน การจดัหาครูค าสอนเต็มเวลาท่ีสามารถอุทิศตนท างานอยา่งจริงจงั 
การจดัระบบการจดัสรรครูค าสอนเพื่อการท างานให้ทัว่ถึง การจัดระบบการฝึกอบรมอย่าง
เหมาะสมกบักบัครูค าสอนในระดบัต่างๆ การประสานงานระหวา่งครูค าสอนกบังานอภิบาลอ่ืน
ในชุมชนพระศาสนจกัร 
  1.4 วเิคราะห์ ความรู้และทกัษะเร่ืองการพฒันาครูค าสอน 
  ในขั้นตอนน้ี ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์เอกสาร เร่ือง ความรู้และทกัษะ เร่ืองการพฒันา
ครูค าสอน จาก คู่มือแนะแนวทัว่ไปส าหรับการสอนค าสอน โดยสมณกระทรวงว่าด้วยเร่ือง
พระสงฆ ์ (2546) ซ่ึงพบวา่ ความรู้ท่ีครูค าสอนตอ้งรู้และทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อพฒันาครูค าสอน 
ครูค าสอนควรรู้ใน 2 เร่ืองท่ีส าคญัคือ 1) ความรู้ดา้นพระคมัภีร์และเทววิทยา กบั 2) ความรู้ท่ีเป็น
ศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์โดยในคู่มือฯขอ้ท่ี 240 ระบุไวว้่า “นอกจากการเป็นประจกัษ์พยาน
แลว้ ครูค าสอนเป็นครูท่ีสอนเร่ืองความเช่ือ การฝึกอบรมเร่ืองพระคมัภีร์และเทววิทยาจะช่วยให้
ครูค าสอนมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัสารของคริสตชน...และในการบริบทการสอนค าสอนในทุก
บทเรียนนั้นจะตอ้งน าจากพระคมัภีร์” ในเร่ืองศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์ในคู่มือฯขอ้ท่ี 242 
ระบุว่า “ครูค าสอนยงัไดรั้บความรู้เก่ียวกบัมนุษย ์และความเป็นจริงในการด าเนินชีวิตของเขา
ผ่านทางศาสตร์ต่างๆ...ในงานอภิบาลควรจะตอ้งใช้ความรู้ทั้งด้านหลกัการทางเทววิทยาและ
ความรู้ทางฝ่ายโลกท่ีได้การคน้พบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาต่างๆของจิตวิทยา (psychology) 
และสังคมวิทยา (sociology) เพราะแนวทางน้ีจะท าให้สัตบุรุษได้รับการน าพาไปสู่การด าเนิน
ชีวติตามความเช่ืออยา่งมีวฒิุภาวะมากยิง่ข้ึน” 
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  ในดา้นทกัษะคู่มือแนะแนวทัว่ไปส าหรับการสอนค าสอน (1997) ขอ้ท่ี 244 ได้
ระบุว่า “การฝึกอบรมครูค าสอนยงัตอ้งพฒันาเร่ืองทกัษะการสอนให้ดีข้ึน...การฝึกอบรมมุ่ง
หาทางช่วยครูค าสอนให้มีศักยภาพในการให้การอบรมอย่างสมบูรณ์ ซ่ึงหมายความว่า 
ความสามารถในการเอาใจใส่ดูแลประชาชน ความสามารถในการตีความหรือตอบสนองงาน
ต่างๆ ด้านการให้การศึกษาอบรม หรือแผนส าคัญต่างๆในการจดัระบบกิจกรรมการเรียนรู้
ทั้งหลาย และความสามารถในการน ากลุ่มคนไปสู่การบรรลุวุฒิภาวะ” และในข้อท่ี 245 ได้
แนะน าใหจ้ดัการฝึกอบรมโดยใหเ้รียนรู้เร่ืองการประเมินผลเชิงวเิคราะห์ดว้ย  
  1.5 วเิคราะห์องคก์รและบุคคลท่ีเป็นเป้าหมาย 
  ผูว้ิจยั ไดว้ิเคราะห์ถึงความจ าเป็นในการพฒันาครูค าสอนในประเทศไทย และ
ผลส ารวจองค์กรท่ีเป็นเป้าหมายของการพฒันา จาก คู่มือแนะแนวการสอนค าสอนในประเทศ
ไทย โดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม (2010) พบว่า 
พระศาสนจกัรคาทอลิกในประเทศไทยมีองค์ท่ี รับผิดชอบในการสอนค าสอนทั้งส้ิน 14 แห่ง 
ไดแ้ก่ ส านกังานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม ยานนาวา 
กรุงเทพฯ ศูนยอ์บรมคริสตศาสนธรรม ระดบัชาติ สามพราน นครปฐม ศูนยค์ริสตศาสนธรรม 
ภาคอีสาน มุกดาหาร ศูนยค์  าสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ อ.แม่ริม เชียงใหม่ ศูนยค์  าสอนสังฆ
มณฑลจนัทบุรี อ.ศรีราชา ชลบุรี ศูนยค์ริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี อ าเภอเมือง จงัหวดั
ราชบุรี ศูนยค์ริสตศาสนธรรมอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ บางรัก กรุงเทพฯ ศูนยป์ระสานงานแพร่
ธรรมเชียงใหม่ อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ ศูนยค์ริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครสวรรค ์
อ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค์ ศูนย์อภิบาลบ้านชุมพาบาล อ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง อ า เภอเมือง จังหวัดสกลนคร                 
ศูนยค์ริสตศาสนธรรมสังฆณฑลอุบล อ าเภอเดมือง จงัหวดัอุบลราชธานี ศูนยค์ริสตศาสนธรรม
สังฆมณฑลนครราชสีมาอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา และศูนยค์  าสอนสังฆมณฑลอุดรธานี 
อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี โดยมีจ านวนครูค าสอนท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันาจ านวนทั้งส้ิน จ านวน  
2431 คน (สถิติครูค าสอนในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556/ ค.ศ. 2013 ส ารวจเม่ือ มกราคม 2013) ใน
แต่ละองค์กรต่างๆ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ “วางแผน ช่วยเหลือ สนบัสนุน ฝึกอบรมและประสานงาน
ให้งานคริสตศาสนธรรม(ค าสอน)มีประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งในระดับชาติ สังฆมณฑล วดั 
องคก์ร ชุมชน และกลุ่มคริสตชนต่างๆ”  
  ในการวิจยั เร่ือง การพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของ    
ครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยน้ี ผูว้ิจยัไดก้ารประสานงานกบัผูน้ าของกลุ่ม
องคก์รเป้าหมายโดยท าหนงัสือเพื่อขอการสนบัสนุนและความร่วมมือในการวจิยั 
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 2. การพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 
 การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะการสอนและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย มีขั้นตอน
ด าเนินการ ดงัน้ี 
  2.1 การวเิคราะห์องคป์ระกอบท่ีส าคญัของแผนกิจกรรมการเรียนรู้ 
   2.1.1 วิเคราะห์ผลการประเมินความตอ้งการเขา้ร่วมกิจกรรมเรียนรู้เพื่อ
การพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนใน
ประเทศไทยของครูค าสอน  
   ผลจากการวิเคราะห์ค าตอบจากแบบสอบถามครูค าสอนจ านวน 343 คนใน
หวัขอ้ “หากมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย ท่านคิดวา่ท่านตอ้งการเขา้ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้หรือไม่  ปรากฏวา่ครูค าสอนจ านวน 328 คน (ร้อยละ 95.62)  มีความตอ้งการท่ีจะเขา้ร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ และ จ านวน 15 คน (ร้อยละ 4.38)  ไม่ตอ้งการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
ระยะเวลาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ฯ เวลาท่ีใชใ้นการจดักิจกรรม เวลา 3 วนั จ านวน 247 คน
(ร้อยละ 72.00) เวลา 5 วนั จ  านวน 43 คน(ร้อยละ 12.55) อ่ืนๆจ านวน 53 คน (ร้อยละ 15.45) 
ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการจดักิจกรรม เดือนเมษายนจ านวน 145 คน(ร้อยละ 42.28) เดือน 
ตุลาคมจ านวน 170 คน(ร้อยละ 49.56)  อ่ืนๆ จ านวน 28 คน(ร้อยละ 8.16) สถานท่ีท่ีควรจดั 
กรุงเทพฯจ านวน 76 คน(ร้อยละ 22.16) จดัตามสังฆมณฑลต่างๆจ านวน 224 คน(ร้อยละ 65.30) 
และอ่ืนๆจ านวน 43 คน(ร้อยละ 12.54)  ดงันั้นครูค าสอนส่วนใหญ่มีความตอ้งการเขา้ร่วม
กิจกรรมการเรียนเพื่อพฒันาตนเองในการสอนค าสอนใหดี้ข้ึน 
   2.1.2 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านทกัษะการสอนตามแนวคิด
อิกญาเช่ียนจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 13 คน  
   ผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่ มีความเห็นท่ีสอดคล้องกนัว่า ทกัษะการสอนทั้ง 5 
ดา้นหรือขั้นตอนมีความส าคญัและต่อเน่ืองเป็นล าดบั สมควรท่ีครูค าสอนในประเทศไทยควร
เรียนรู้ เพราะการสอนในอดีต มกัจะใช้วิธีการท่องจ า ใครท่องไดต้ามท่ีครูก าหนด ถือว่าเรียน            
ค  าสอนได้ แต่ขั้ นตอนเหล่าน้ีท าให้การเรียนค าสอนมีระบบและครบทุกด้าน ทั้ งความรู้                  
ความเขา้ใจ และการน าไปปฏิบติั  ถา้ครูค าสอนสามารถกระท าไดต้ามน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนอยา่งมาก แต่ครูค าสอนจะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมอยา่งเป็นระบบ เพื่อจะ
ไดท้  าการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีประโยชน์ต่อการสอนค าสอนอยา่งยิ่ง ถา้สามารถกระท า
ไดค้รบทุกขั้น เช่น ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 10 และ 12 ท่ีระบุวา่ 



 

200 

 

   “ครูค าสอนควรมีการพฒันาทักษะการสอนค าสอน ในด้านการน าเอา
ประสบการณ์ใกลต้วัมาสอน มีทกัษะการเล่าเร่ือง เช่น ประวติันกับุญ และน าเอาประวติันกับุญมา
ใชใ้นการสอนค าสอน และ  การเอาตวัอยา่งชีวติของคนดีมาเป็นประจกัษใ์นการสอนค าสอน รู้จกั
การใช้เคร่ืองมือท่ีทนัสมยั แต่ตวัครูค าสอนเองท่ีส าคญักว่าเคร่ืองมือใด เช่น บุคลิกภาพของ            
ครูค าสอน ท่าทีแห่งความเมตตา เอาใจใส่ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล รู้บริบทของผูเ้รียน รักผูเ้รียน             
ยิม้แยม้แจ่มใส เหล่าน้ีเคร่ืองมือท าแทนคนไม่ได”้  
   “ทกัษะการสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนท่ีครูค าสอนควรฝึกปฏิบติัเพิ่มข้ึน
ไดแ้ก่ ทกัษะดา้น บริบท (Context) ครูค าสอนควรมีความเขา้ใจสภาพแวดลอ้ม วฒันธรรม เขา้ใจ
ธรรมชาติของผูเ้รียน ตอ้งเรียนรู้ เขา้ใจ ยอมรับ และเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล หรือมี
จิตวิทยา  และอีกทกัษะหน่ึงก็คือ การปฏิบติั (Action) ครูค าสอนตอ้งเป็นแบบอย่าง และมี
บุคลิกภาพท่ีเป็นตวัแทนแห่งความรักของพระเจา้ น่าเขา้ใกล ้น่าเช่ือถือ น่าเป็นเยีย่งอยา่ง”  
   2.1.3 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสม ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 13 คน 
   ในด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ทั้ ง 9 ประการ ผู ้เ ช่ียวชาญส่วนใหญ่            
มีความเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัวา่ มีประโยชน์และเหมาะสม แมว้่าครูค าสอนในประเทศไทยอาจจะ
บอกไม่ไดถึ้งลกัษณะท่ีพึงประสงคเ์หล่าน้ี แต่ในชีวิตจริงของพวกเขาก็มีคุณลกัษณะเช่นน้ีอยูใ่น
ตวัของพวกเขาอยู่แล้ว คุณลกัษณะเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับครูค าสอนอย่างมาก เป็นตน้ 
เร่ืองของความเช่ือศรัทธาในพระเจา้จะตอ้งมาเป็นล าดบัแรก  เพราะถ้าไม่เช่ือว่ามีพระเจา้แล้ว            
คงไม่มาเป็นครูค าสอนอยา่งแน่นอน คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคเ์หล่าน้ี แมจ้ะยากหรือตั้งเป้าหมาย
ไวสู้ง แต่มีความจ าเป็นตอ้งพฒันาให้ได้ เพราะการสอนศาสนาไม่ใช่การสอนวิชาความรู้ด้าน
สติปัญญาเท่านั้น นอกจากนั้นยงั เหมาะสมและยงัมีความจ าเป็นมิใช่แต่เพียงครูค าสอนเท่านั้น  
แต่เหมาะสมส าหรับผูท่ี้มีหนา้ท่ีใหก้ารอบรมสั่งสอนในวชิาการดา้นอ่ืนๆ ดว้ย 
   นอกจากนั้น ในปัจจุบนักระแสสังคมในปัจจุบนัท าให้ชีวิตทางศาสนาของ
คนเราตกต ่าลง จึงจ าเป็นตอ้งมีผูท่ี้ช่วยให้สติ หรือผูน้ าฝ่ายจิตท่ีดีเพิ่มมากข้ึน เช่น ความคิดเห็น
ของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 8 และ 5 ท่ีระบุวา่ 
   “คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีครูค าสอนควรได้รับการพัฒนามากกว่า          
ครูทัว่ๆไป ตามแนวคิดอิกญาเซ่ียนท่ีครูค าสอนควรไดรั้บการพฒันา ไดแ้ก่ การมองโลกในแง่ดี 
มองเห็นพระเจา้ในทุกส่ิงและในทุกคน การมีชีวติเป็นหมู่คณะ ท างานเป็นทีม  และการมีความรัก 
การยอมรับตนเอง และหลีกหนีบาป”   
   “คุณลกัษณะท่ีครูค าสอนพึงมี ไดแ้ก่การรู้จกัปรับตนเอง พฒันา ปรับปรุง
ตนเองให้เขา้กบัยุคสมยั เพราะชีวิตและสังคมของคนเราเปล่ียนไปอย่างรวดเร็วมาก คร าค าสอน
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ต้องมีใจท่ีเปิดกวา้งรับรู้ส่ิงใหม่ๆ แต่ยงัคงรักษาวฒันธรรมประเพณีท่ีดีในชุมชน ให้เกียรติ
ประเพณี นับถือประเพณีท้องถ่ิน เข้าใจวฒันธรรมท้องถ่ิน มิใช่ไปเปล่ียนแปลงใหม่หมด                  
สร้างความเป็นหน่ึงเดียว เป็นศูนย์กลางของชุมชน ใส่ใจทุกคน ไม่เลือกหน้า ไม่เลือกฝ่าย                
เสมอภาค ใจกวา้งให้อภยั มีเมตตา จริงใจ หลา้หาญยืนหยดัในความถูกตอ้ง มีมโนธรรมท่ีชดัเจน 
น าเอาชีวิตและค าสอนของพระเยซูเจา้มาเป็นแบบฉบบัในการสอนค าสอน น าผูเ้รียนให้ชิดสนิท
กบัพระเยซูเจา้ รักพระเยซูเจา้มากๆ ครูค าสอนมีชีวิตท่ีเป็นประจกัษพ์ยาน และตอ้งมีความคิด
เสมอๆวา่ ตนเองจะตอ้งท าใหดี้กวา่ท่ีเป็นอยูเ่สมอ”  
  2.2 การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 
   2.2.1 ก าหนดบุคคลเป้าหมาย 
   บุคคลเป้าหมายของการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ไดแ้ก่ครูค าสอนทัว่ประเทศจ านวน 2431 คน คดัเลือกครูค าสอนท่ีเป็นกลุ่มทดลองเพื่อใช้แผน
กิจกรรมการเรียนรู้น้ีจ  านวน 15 คน โดยก าหนดคุณลักษณะของกลุ่มทดลองให้มีอายุและ
ประสบการณ์ท่ีคละกนัเพื่อจะได้ประสบการณ์และความคิดเห็นจากการทดลองท่ีหลายหลาย 
และเพื่อความสะดวกในการเดินทางเขา้ร่วมกิจกรรม ผูว้จิยัจึงเลือกครูค าสอนท่ีอยูใ่นเขตใกลเ้คียง
กนั ซ่ึงประกอบดว้ยครูค าสอนจากโรงเรียนนารีวุฒิ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรีจ านวน 4 คน 
ครูค าสอนจากโรงเรียนมารียอุ์ปถมัภ ์อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม จ านวน 2 คน ครูฝึกสอน
จากวทิยาลยัแสงธรรม 5 คน และครูค าสอนจากศูนยค์ริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี จ  านวน 
4 คน 
   2.2.2  ก าหนดเป้าหมายของแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะ
การสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 

   เป้าหมายของแผนกิจกรรมการเรียนรู้ คือ ศึกษาผลสัมฤทธ์ิการทดลองใช้
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตาม
แนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย และน าไปใช้เป็นคู่มือส าหรับการฝึกอบรมครูค าสอนให้มี
ทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศ
ไทย 
   2.2.3 ก าหนดวตัถุประสงค์ของแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันา
ทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศ
ไทย 

   วตัถุประสงค์ของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการ
สอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย ไดแ้ก่  
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    1 เพื่อให้ครูค าสอนได้ศึกษาและเข้าใจทักษะการสอนและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 
    2 เพื่อใหค้รูค าสอนสามารถน าทกัษะการสอนไปท าแผนการสอน
และใชใ้นการสอนค าสอนท่ีตนรับผดิชอบได ้
    3 เพื่อให้ครูค าสอนได้พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม
แนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 
   2.2.4 จดัท าแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย ร่างฉบบัท่ี 1 
   แผนกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลักษณะ            
ท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย ร่างฉบบัท่ี 1 ประกอบดว้ย  3 
ส่วนดงัน้ี คือ  
   ส่วนท่ี 1 ความเป็นมาและความส าคญั ประกอบดว้ย รัฐธรรมนูญท่ีให้สิทธิ
และเสรีภาพในการนบัถือศาสนา นโยบายของพระศาสนจกัรคาทอลิกทัว่โลก สภาพการสอน            
ค าสอนในปัจจุบนั 
   ส่วนท่ี 2 การสอนค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียน  ประกอบด้วย                      
ความเป็นมาของแนวคิด เป้าหมายทางการศึกษาของโรงเรียนเยซูอิต ขั้นตอนการสอนตาม
แนวคิดอิกญาเช่ียน คุณลกัษณะเฉพาะของการศึกษาตามแนวคิดอิกญาเช่ียน 
   ส่วนท่ี 3 แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียน ประกอบดว้ย แผนกิจกรรมการ
เรียนรู้ทั้งส้ิน 14 กิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 
   กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง การถ่ายทอดค าสอนให้สอดคล้องกบัสภาพ
ของผูเ้รียน 
   กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง ประสบการณ์ของผูเ้รียน 
   กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง การไตร่ตรองและการสร้างมโนธรรม 
   กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง การน าค าสอนไปปฏิบติั 
   กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ือง การประเมินผลการเรียนค าสอน 
   กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 6 เร่ือง ความเช่ือในพระเจา้ 
   กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 7 เร่ือง รักผูเ้รียน 
   กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 8 เร่ือง การส่งเสริมคุณธรรมและการเป็นผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง 
   กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 9 เร่ือง การด าเนินชีวติตามแบบอยา่งของพระเยซูเจา้ 
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   กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 10 เร่ือง การอุทิศตนเพื่อสังคม 
   กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 11 เร่ือง จงรักภกัดีและรับใชพ้ระศาสนจกัรคาทอลิก 
   กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 12 เร่ือง กระท าส่ิงต่างๆใหดี้ข้ึนอยูเ่สมอ 
   กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 13 เร่ือง ท างานเป็นหมู่คณะ 
   กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 14 เร่ือง ประเมินผลชีวติและการท างานอยา่ง 
สม ่าเสมอ 
    1  วเิคราะห์ผลการประเมินแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการ
พฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนใน
ประเทศไทย ร่างฉบบัท่ี 1 โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
    ผูว้จิยัไดน้ า แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการ
สอนและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย                   
ร่างฉบบัท่ี 1 ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น ผลการ
ประเมินแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง
ครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย พบวา่ มีคะแนนประเมิน IOC อยูใ่นช่วง 0.60 – 
1.00 รายการต่างๆ ท่ีปรากฏในคู่มือกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ดงักล่าว มีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา การ
ใช้ภาษา และความครบถ้วนของเน้ือหาความรู้ท่ีต้องการ เหมาะสมท่ีจะน าไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ทั้งน้ี ผูเ้ช่ียวชาญไดป้ระเมินแผนกิจกรรมการเรียนรู้
และให้ขอ้คิดเห็นขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงดงัน้ี  1) ความเป็นมาและความส าคญัมีเน้ือหา
น้อยไปควรพิจารณาใส่ขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อความเขา้ใจและความชัดเจนมากข้ึน 2) การก าหนด
กิจกรรมในแต่ละแผน ใหพ้ิจารณากิจกรรมให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน และการน าไปประยุกตใ์ชข้อง
ผูเ้รียน 3) ใบความรู้ ใบกิจกรรม ให้ตรวจทานให้มีความต่อเน่ืองตั้งแต่แผนการจดักิจกรรมแรก
จนถึงแผนการจดักิจกรรมสุดท้าย 4) เน้ือหาและระยะเวลาในแต่ละช่วงกิจกรรม เน้ือและ
ระยะเวลาในบางช่วงกิจกรรมอาจยงันอ้ยไป เช่น การไตร่ตรองชีวิตของพระเยซูเจา้ ในช่วงของ
ประสบการณ์ยงัมีนอ้ยเกินไป หรือในช่วงของการแบ่งปันประสบการณ์ อาจนอ้ยเกินไป ควรระบุ
ไวใ้ห้ชดัเจนว่า ในช่วงส าคญัน้ี จะใช้เวลานานมากเพียงใดจึงจะเพียงพอ 5) การใช้ส่ือการเรียน
การสอน ควรใชส่ื้อการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและเป็นท่ีสนใจของผูเ้รียน โดยเฉพาะท่ีเป็น
ภาพเคล่ือนไหว (ซีดีรอม คลิปต่าง ๆ)  6) แบบทดสอบก่อนเรียน และ แบบทดสอบก่อนเรียน 
อาจพิจารณาใชแ้บบทดสอบชุดเดียวกนั หรือใชแ้บบคู่ขนานท่ีสามารถน ามาเปรียบเทียบเพื่อเห็น
ถึงการพฒันาของผูเ้รียน 7) ตรวจทานขอ้ค าถามแบบเลือกตอบ ในส่วนของ 7.1) ขอ้ค าถามบาง
ขอ้ยงัไม่ชัดเจน 7.2) ตวัเลือกมีความใกล้เคียงกัน อ่านเผินๆ เหมือนมีถูก 2 ตวัเลือก 7.3) การ
จดัเรียงตัวเลือก อาจพิจารณาการจดัเรียงจาก ข้อความสั้ น->ยาว หรือยาว->สั้ น เพื่อความมี



 

204 

 

ระเบียบ สวยงาม  8) การเขียนบนัทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือ การประเมิน               
ใบกิจกรรมควรเขียนอธิบายหรือให้แนวทางในการเขียนบนัทึกหรือประเมินในแต่ละหัวขอ้ไว้
ดว้ย เผือ่ใหผู้เ้ขียนไดเ้ขา้ใจและเขียนไดถู้กตอ้งตามวตัถุประสงคข์องการบนัทึกหรือการประเมิน
นั้น ๆ 9) การอา้งอิง การอา้งอิงขอ้ความจากพระคมัภีร์ หรือจากกฎหมายพระศาสนจกัร ควร
อา้งอิงทุกคร้ังและให้ละเอียดชดัเจน  10) รูปแบบการจดัพิมพ ์ให้ตรวจทานค าท่ีใช ้10.1) ให้เป็น
ภาษาทางการ (หลีกเล่ียงภาษาพูด)  10.2) ใชค้  าเดียวกนัทั้งเล่ม  10.3) การสะกดค า  10.4) การจดั
วรรคตอน และ 10.5) การเรียงล าดับเลขข้อ  11) การพฒันาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ              
ครูค าสอน จ าเป็นตอ้งพฒันาโดยผา่นการกิจกรรมท่ีใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดป้ฏิบติั จากการปฏิบติั
ซ ้ า ๆ จนเกิดเป็นความคุน้เคย จากความคุน้เคยก็จะพฒันาเป็นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคป์ระจ าตน 
ดงันั้น การพฒันาคุณลกัษณะของบุคคลใดบุคคลหน่ึงจะใชก้ารสอนในห้องเรียนอยา่งเดียวยงัไม่
เพียงพอ 12) ควรแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 2 ส่วน คือ การเรียนรู้ภาคทฤษฎีในห้องเรียน และการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองและการปฏิบติัจริง โดยมอบหมายให้กลุ่มทดลองได้ปฏิบติักิจกรรมอย่างใด
อยา่งหน่ึง แลว้ให้ไตร่ตรองตนเองวา่ไดรั้บผลอะไรจากการปฏิบติักิจกรรมนั้นๆ ตนเองมีอะไรท่ี
เปล่ียนแปลงไปบา้ง ทั้งดา้นทกัษะและคุณลกัษณะ แนวความคิดหรือทศันคติ 
   2.2.5  การปรับปรุงแผนพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการ
สอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 
   ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะดงักล่าวไปพิจารณาปรับปรุงแกไ้ข
แผนกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ                  
ครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย โดย แบ่งแผนกิจกรรมการเรียนรู้อออกเป็น 3 
ส่วนไดแ้ก่  
   ส่วนท่ี 1 ความเป็นมาและความส าคญั ประกอบดว้ย รัฐธรรมนูญท่ีให้สิทธิ
และเสรีภาพในการนบัถือศาสนา นโยบายของพระศาสนจกัรคาทอลิกทัว่โลก สภาพการสอน           
ค  าสอนในปัจจุบนั โดยเพิ่มเติมรายละเอียดตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
   ส่วนท่ี 2 การสอนค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียน  ประกอบด้วย                     
ความเป็นมาของแนวคิด เป้าหมายทางการศึกษาของโรงเรียนเยซูอิต ขั้นตอนการสอนตาม
แนวคิดอิกญาเช่ียน คุณลักษณะเฉพาะของการศึกษาตามแนวคิดอิกญาเช่ียน โดยเพิ่มเติม
รายละเอียดตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
   ส่วนท่ี 3 แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียน ประกอบดว้ย แผนกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 14 
กิจกรรมการเรียนรู้ และแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค า



 

205 

 

สอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 12 กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชเ้วลาเรียนรู้ 100 ชัว่โมง 
ภายในระยะเวลา 31 วนั ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ 
    1 ก าหนดช่วงระยะเวลาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
    เพื่อให้บรรลุผลตามวตัถุประสงค์ ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาแผนกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิด
อิกญาเช่ียนในประเทศไทย แผนกิจกรรมการเรียนรู้เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชเ้วลาทั้งส้ิน 31 
วนั ประกอบดว้ย 
    ส่วนท่ี 1 แผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนของ
ครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย  
    ส่วนท่ี 2 แผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาคุณลักษณะท่ี                 
พึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยดว้ย การเรียนรู้ดว้ยตนเอง และ
การปฏิบติั   
    โดยตั้งสมมุตฐานวา่การเรียนรู้ในส่วนท่ี 1 เป็นการท าความเขา้ใจให้
ภาคทฤษฎีหรือหลกัการ พร้อมกบัการฝึกปฏิบติัทกัษะการสอนท่ีจ าเป็น จากนั้นให้มีผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ไดป้ฏิบติัในตอนท่ี 2 ต่อเน่ืองไป โดยให้น าความรู้ท่ีได้รับไปศึกษาเพิ่มเติม
ดว้ยตนเองและออกไปปฏิบติัในสนามงานจริง ซ่ึงกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆท่ีก าหนดให้จะเป็น
เคร่ืองมือเพื่อพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนประการใดประการหน่ึงหรือหลาย
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามท่ีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดรั้บ ในส่วนน้ีจะมีการประเมินผลดว้ยตวัจาก
ผูร่้วมกิจกรรมเอง โดยใช้เวลาภายใน 31 วนั จากนั้นจึงนัดหมายให้กลุ่มทดลองได้กลับมา
ไตร่ตรองและสนทนากลุ่ม (Focus group) ถึงผลท่ีไดรั้บ พร้อมกบัการให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีไดน้ าไปใช ้เพื่อน าขอ้มูลมาปรับปรุงแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันา
ทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศ
ไทยต่อไป 
    2 ก าหนดเน้ือหาของแผนกิจกรรมการเรียนรู้ 
    แผนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะการสอนและคุณลักษณะ               
ท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย จ านวน 100 ชั่วโมง ใน
ระยะเวลา 31 วนั ตามตารางท่ี 37 
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ตารางท่ี 37 แผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
ล าดบัท่ี แผนการจดักิจกรรม   

การเรียนรู้ 
กิจกรรม เวลา/   

ช.ม. 
1 บทน าการสอนค าสอน

ตามแนวคิดอิกญาเช่ียน  
 เรียนรู้ความเป็นมา เป้าหมาย และภาพรวม

ของทักษะการสอนและคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญา
เช่ียน 

1  

2 การรู้บริบทของผูเ้รียน   เรียนรู้ความส าคญัของการรู้บริบทของผูเ้รียน 
 การปฏิบติัการรู้บริบทของผูเ้รียนโดยพูดคุย

และบนัทึกประวติัของศิษย ์ 
 

8 

3 การใหค้วามส าคญักบั
ประสบการณ์ 

 เรียนรู้ความส าคญัของประสบการณ์ในการ
สอนค าสอน 

 เรียนรู้และปฏิบัติการอ่านเคร่ืองหมายแห่ง
กาลเวลา  

 ทบทวนประสบการณ์การสอนค าสอนของ
กลุ่มทดลองเอง   

 ศึกษาแหล่งท่ีมาของค าสอน  
 การอ่านประวติันกับุญ  

27 

4 การไตร่ตรอง   เรียนรู้ความส าคญัของการไตร่ตรองในการ
เรียนค าสอนได ้

 การตั้งค  าถามเพ่ือการไตร่ตรอง  
 การไตร่ตรองจากพระคมัภีร์ 

23 

5 การปฏิบติั   เ รียนรู้ความส าคัญของการน าค าสอนมา
ปฏิบติัในชีวติ   

 การฝึกปฏิบติัการเขียนแผนการสอน  
 การสอนค าสอน  
 การท างานจิตอาสา  

32 

6 การประเมินผล   เรียนรู้ความส าคญัของการประเมินผลได ้ 
 การประเมินผลรวมการร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้ 
 การประเมินผลการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

และสอนค าสอน 

9 

รวม 100 
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    รวมจ านวนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย ใช้การเรียนรู้ 100 
ชัว่โมง ในระยะเวลา 31 วนั 
    3 ก าหนดรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
    ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้แต่ละกิจกรรม ผูว้ิจยัได้ด าเนินการ
ฝึกอบรมโดยใช้ทักษะการสอนของอิกญาเ ช่ียน 5 ขั้ นตอน ดัง น้ี  ขั้ นบริบท(Context) 
ประสบการณ์ (Experience)  การไตร่ตรอง (Reflection) การปฏิบติั (Action) และการประเมินผล 
(Evaluation) ซ่ึงมีโครงสร้างของแต่ละกิจกรรมดงัน้ี 
    ขั้นตอนท่ี 1 บริบท ประกอบดว้ย 
     1   จุดประสงค์ ได้แก่ 1) ช้ีแจงให้ผูเ้รียนรู้ว่าตนเองจะเรียนรู้
และเขา้ใจเน้ือหาค าสอนท่ีส าคญัในเร่ืองใด 2) ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาทกัษะหรือความสามารถ
ท่ีส าคญัในดา้นใด และ 3) ผูเ้รียนจะตอบสนองพระวาจาของพระเจา้ดว้ยการปฏิบติัอะไร 
     2 การสร้างบรรยากาศ ได้แก่  ฉันจะสร้างความสัมพนัธ์กับ
ผูเ้รียนอย่างไรให้เหมาะสมกบัการร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ี เพื่อให้ผูเ้รียนสนใจ/มีแรงจูงใจและ
ความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม 
     3 หวัขอ้และเน้ือหา ไดแ้ก่ 1) แก่นของสาระการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียน
ตอ้งรู้และเขา้ใจเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ได้ 2) เน้ือหาท่ีจะสอนมีขอบเขตเพียงใดจึงเหมาะสมกบั
วตัถุประสงคแ์ละเวลาท่ีมี และ 3) เนน้คุณค่าพระวรสารประการใดในกิจกรรมน้ี 
     4 ความจ าเป็นในการเรียนรู้  ได้แก่ 1) การเรียนรู้น้ีมีความ
จ าเป็นอย่างไรต่อผูเ้รียน เพราะเหตุใด และ 2) ความสามารถและทกัษะท่ีจะได้รับการพฒันา
จ าเป็นต่อชีวติของผูเ้รียนอยา่งไร เพราะเหตุใด 
     5 เวลา ได้แก่ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ ฉันควรจะใช้เวลา
ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้น้ีก่ีคาบ 
     6 ส่ืออุปกรณ์ ไดแ้ก่ 1) ฉนัจะอา้งอิงต ารา หนงัสือ และเอกสาร
ของพระศาสนจกัรใด บทใด และใชห้นงัสือแบบฝึกหดัใด และ 2)  ฉนัตอ้งเตรียมส่ือและอุปกรณ์
การเรียนการสอนอะไรบา้งในการจดักิจรรมน้ี 
    ขั้นตอนท่ี 2 ประสบการณ์ (เน้ือหา) ประกอบดว้ย 
     1 ประสบการณ์จากกิจกรรม ได้แก่ 1) ฉันจะให้ผูเ้รียนได้
ส ารวจ(see) ประสบการณ์ สถานการณ์ ปรากฏการณ์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาท่ียงัเป็นปัญหา หรือมี
ความจ าเป็น หรือยงัสงสัย ตอ้งการค าตอบ ได้อย่างไร ดว้ยวิธีใด หรือกิจกรรมอะไร หรือด้วย
ค าถามใด เพื่อให้ผูเ้รียน ส ารวจ สืบเสาะ และเกิดความต้องการท่ีจะคน้พบค าตอบ ซ่ึงอาจจะ
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ท างานดว้ยตนเองหรือเป็นกลุ่มก็ได ้และ 2) ฉนัจะเช่ือมโยงประสบการณ์ท่ีผูเ้รียนมีหรือคน้พบ
คน้หาค าตอบใหเ้ขา้กบัเน้ือหา หลกัการ หรือค าสอนใด และดว้ยวธีิใด 
     2 ประสบการณ์จากการศึกษา (เน้ือหา) ไดแ้ก่ ฉนัจะให้เน้ือหา
ท่ีมาจากพระคมัภีร์ หรือจากแหล่งท่ีมาของค าสอนอะไรเพื่อเป็นค าตอบใหก้บัผูเ้รียน 
    ขั้นตอนท่ี 3 การไตร่ตรอง (วเิคราะห์) 
     1 ฉนัจะตั้งค  าถามอย่างไรเพื่อให้ผูเ้รียน ไดไ้ตร่ตรอง ทบทวน 
เขา้ใจ เห็นความส าคญั เห็นความจ าเป็น และซึมซบัดา้ยความคิดของตนเองเพื่อเป็นแรงบนัดาลใจ
ไปสู่การน าไปใชใ้นชีวติและหนา้ท่ีการสอน 
     2 การตั้งค  าถาม เพื่อการไตร่ตรอง (เลือกให้เหมาะสมกบัเร่ือง
และจุดประสงค์ท่ีตอ้งการ) ได้แก่ 1) เขา้ใจในความจริงของเร่ืองท่ีก าลงัศึกษาไดช้ัดเจนยิ่งข้ึน          
2)  เขา้ใจแหล่งท่ีมาของความรู้สึกหรือปฏิกิริยาท่ีสัมผสัได ้3) เขา้ใจให้ลึกซ้ึงถึงผลท่ีจะตามมากบั
ตนเองและผูอ่ื้น 4) บรรลุถึงการหย ัง่รู้ส่วนบุคคล ต่อเหตุการณ์ ความคิด ความจริง หรือความจริง
ท่ีถูกบิดเบือน 5) เขา้ใจวา่ฉนัคือใคร และใครท่ีฉนัอาจจะเป็นเม่ือมีความสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน และ 
6) เขา้ถึงความสัมพนัธ์ท่ีลึกซ้ึงกบัพระเจา้อนัเป็นรากฐานของชีวติ 
    ขั้นตอนท่ี 4 การปฏิบติั 
     1  ฉันจะให้ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบติั ฝึกฝนหรือท าแบบฝึกหัด
อยา่งไร ดว้ยวธีิใด หรือดว้ยค าถามใด เพื่อใหผู้เ้รียนทบทวนหรือซึมซบัความรู้และความเขา้ใจใน
เน้ือหาและกระบวนการใหลึ้กซ้ึงยิง่ข้ึน โดยการท าดว้ยตนเองหรือเป็นกลุ่ม 
     2 ฉันจะให้ความคิดเห็นงานของผูเ้รียนเพื่อท าการปรับปรุง
หรือแกไ้ขอยา่งไรจนผูเ้รียนสามารถพฒันาทกัษะและความสามารถไดต้ามวตัถุประสงค ์
     3 ฉันจะเช่ือมโยงความรู้และความเข้าใจในเร่ืองน้ี เพื่อให้
ผูเ้รียนไดคิ้ดหาขอ้ปฏิบติัเพื่อน าไปใชใ้นชีวติจริงไดอ้ยา่งไร 
    ขั้นตอนท่ี 5 การประเมินผล 
     1 ฉนัจะรู้ไดอ้ย่างไร หรือมีหลกัฐานหรือร่องรอยใดว่าผูเ้รียน
ไดเ้ขา้ใจเน้ือหาและไดพ้ฒันาความสามารถและทกัษะ ตามวตัถุประสงคท่ี์ไดว้างไว ้

     2 ประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคจ์ากการร่วมกิจกรรม ฉัน
จะประเมินการสอนของฉนัเพื่อการพฒันาตนเองอยา่งไร 
    4 แหล่งขอ้มูล ไดแ้ก่   
     คณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านกฎหมายพระศาสนจกัร (ผูแ้ปล). 
2003. ประมวลกฎหมายพระศาสนจกัร (Code of Cannon Law)  
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      คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคมัภีร์. 2002. พระคมัภีร์ภาค
พนัธสัญญาใหม่  
     คณะแห่งพระเยซูเจา้ ประเทศไทย. 2556.  แนวทางปฏิบติั
ส าหรับพระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้การไตร่ตรอง 
     แผนกค าสอนกรุเทพฯ. 2542. ค าสอนพระศาสนจกัรคาทอลิก:  
ภาคสาม ชีวติในพระคริสตเจา้ 
     พระสังฆราช ยอร์ช ยอด พิมพิสาร. 2010. สัญญาญแห่ง
กาลเวลา.  กรุงเทพฯ: ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 
      สมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก. 1988. มิติดา้นศาสนา
ของการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก 
      สมณกระทรวงวา่ดว้ยเร่ืองพระสงฆ.์ 2549. คู่มือแนะแนวทัว่ไป
ส าหรับการสอนค าสอน 
     อนุพนัธ์, พงษน์รินทร์. 2014. กระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้
การไตร่ตรอง 
     The International Commission of Jesuit Education. 1986. The 
Characteristics of Jesuit Education in “Acta Romana Societatis Iesu”  Vol. XIX, Fasc, III. 
Rome.    
    5 ก าหนดเวลา (time line) เพื่อการปฏิบติัและการประเมินผล  
     การพฒันาแผนกิจกรรมการเรียนรู้ เดือน กนัยายน - พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2557 
     การส่งแผนกิจกรรมให้ผูเ้ ช่ียวชาญจ านวน 5 คนตรวจสอบ 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557  
     ปรับปรุงแก้ไขแผนกิจกรรมการเรียนรู้ เดือนธันวาคม พ.ศ. 
2557 
     น าแผนไปจดักิจกรรมการเรียนรู้กบักลุ่มทดลอง เดือน มกราคม 
(26-28) พ.ศ. 2558 
     การเรียนรู้ดว้ยตนเองและการปฏิบติั 29 มกราคม พ.ศ. 2558-28 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 
     ไตร่ตรองและสนทนากลุ่ม มีนาคม (1) พ.ศ. 2558 
     ประเมินผลและปรับปรุงแผน เดือน มีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2558 
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     ได้แผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยฉบบัสมบูรณ์ 
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
 
ตอนที ่3 วเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิการทดลองใช้แผนกจิกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะการสอน
และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ตามแนวคิดอกิญาเช่ียนในประเทศไทย  
 ในขั้นตอนน้ี ผูว้ิจยัวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิการทดลองใชแ้ผนกิจกรรมการเรียนรู้ใน 3 
ประเด็น คือ ผลการวิเคราะห์ก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ผลการวิเคราะห์ระหว่างการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้  และผลการวเิคราะห์หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ มีรายละเอียด 
 1. ก่อนการด าเนินการทดลองกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1.1   ผูว้ิจยัท าหนงัสือถึงบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร เพื่อรับรองการจดั
กิจกรรมในขั้นตอนน้ี  
   1.1.1 ผู้วิจัยได้ท าหนัง สือถึงบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย ศิลปากร                     
เพื่อรับรองการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย และขออนุญาตน าครูค าสอนกลุ่มทดลอง
เขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ดงักล่าว ส่งไปยงัผูอ้  านวยการศูนยค์ริสตศาสนธรรมทั้ง 2 แห่ง คือ
ผูอ้  านวยการศูนยค์ริสตศาสนธรรมอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และผูอ้  านวยการศูนยค์ริสตศาสน -
ธรรมสังฆมณฑลราชบุรี โดยผูอ้  านวยการศูนยค์ริสตศาสนธรรมอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯได้
มอบหมายให้ครูค าสอนจ านวน 2 คน จากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ อ าเภอสามพราน จังหวดั
นครปฐม และครูฝึกสอนจ านวน 5 คน วิทยาลยัแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม ผูอ้  านวยการ
ศูนยค์ริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรีมอบหมายให้ครูค าสอนจ านวน 4 คน จากโรงเรียน           
นารีวุฒิ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี และครูค าสอนจากศูนยค์ริสตศาสนธรรมสังฆมณฑล
ราชบุรี อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี จ  านวน 4 คน รวมทั้งส้ิน 15 คนเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ใน
คร้ังน้ี 
  1.2 การประเมินความตอ้งการท่ีเฉพาะเจาะจงต่อกลุ่มคนท่ีเป็นเป้าหมาย 
  ความตอ้งการท่ีเฉพาะเจาะจงของกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มทดลอง ค าตอบจาก
แบบสอบถามก่อนการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ส่วนใหญ่ตอบวา่มีความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้เพื่อ
น าไปปรับใชใ้นการสอนค าสอนของตนเอง ไดแ้ก่  
   1.2.1 ตอ้งการน าวิธีท่ีไดเ้รียนรู้ไปปรับใชใ้นการสอนค าสอนของตนให้ดี
ข้ึน พฒันาการสอนค าสอนให้มีคุณภาพมากข้ึน เขา้ถึงเด็ก และท าให้เด็กรักการเรียนค าสอนมาก
ข้ึน 
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   1.2.2  มีวิธีการใหม่ๆเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนเพื่อให้เรียนรู้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ  
   1.2.3 ตอ้งการไดรั้บความรู้และความเขา้ใจในการสอนน าสอนมากยิง่ข้ึน 
   1.2.4 เข้าใจการสอนค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียน  และสามารถน า
ความรู้ไปปฏิบติัไดอ้ยา่งดีมากยิง่ข้ึน 
   1.2.5 รับความรู้เพิ่มเติมจากท่ีมีอยู ่น าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นงานไดจ้ริง 
  1.3 กิจกรรม ระยะเวลา และสถานท่ี  
   1.3.1 ก าหนดการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนตามแนวคิดอิกญา-
เช่ียนในประเทศไทยระหว่างวนัท่ี 26 - 28 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ บา้นฝึกอบรมธารพระพร 
อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ก าหนดการดงัตารางท่ี 38  
 

ตารางท่ี 38   แผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนของครูค าสอนตามแนวคิด
อิกญาเช่ียนในประเทศไทย  

 

กิจกรรม
ท่ี 

แผนกิจกรรม
การการเรียนรู้ 

กิจกรรม เวลา/   
ช.ม. 

  วนัท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2558  
1 บทน าการสอน

ค าสอนตาม
แนวคิด              
อิกญาเช่ียน 

 อธิบายความเป็นมา เป้าหมาย และภาพรวมของ
ทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง
ครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนได ้

 ตรวจสอบและเปรียบเทียบประสบการณ์การ
สอนของ  ผูร่้วมกิจกรรมกบัการสอนตามแนวคิด
อิกญาเช่ียน 

 หาข้อตั้งใจเพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมการพฒันา
ทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความรักของ
พระเจา้ 

1 

2  การรู้บริบทของ
ผูเ้รียน  

 บอกความส าคญัของการรู้บริบทของผูเ้รียนได ้
 น าเสนอกิจกรรมเพื่อการรู้บริบทของผู ้ร่วม

กิจกรรมไดอ้ยา่งนอ้ยกลุ่มละ 1 กิจกรรม 
 ตระหนักถึงความส าคญัของบุคคลแต่ละคน มี

ความรักผูเ้รียนทุกคน 

1.30 
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ตารางท่ี 38   แผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนของครูค าสอนตามแนวคิด
อิกญาเช่ียนในประเทศไทย (ต่อ) 

 

กิจกรรม
ท่ี 

แผนกิจกรรม
การการเรียนรู้ 

กิจกรรม เวลา/   
ช.ม. 

3 การสร้าง
บรรยากาศใน
การเรียนค าสอน  

 อธิบายความส าคญัของการสร้างบรรยากาศใน
การเรียนค าสอน 

 ออกแบบกิจกรรมท่ีช่วยสร้างบรรยากาศการเรียน
ทั้งภายนอกและภายในได ้

 สนองตอบพระวาจาของพระเจ้าโดยการสร้าง
บรรยากาศแห่งความรัก ความไว้วางใจ และ
ความเคารพต่อกนัและกนั 

1.30 

4 การให้
ความส าคญักบั
ประสบการณ์ 

 อธิบายความส าคญัของประสบการณ์ในการสอน
ค าสอนได ้

 สามารถดึงเอาประสบการณ์ในชีวิตประจ าวนั
ของผูเ้รียนมาใชใ้นการสอนค าสอนได ้

 ตระหนัก ถึ ง ค ว ามส า คัญแล ะ คุณค่ า ข อ ง
ประสบการณ์ชีวิต โดยให้เกียรติและเคารพต่อ
ทุกคน 

1.30 

5 การอ่าน
เคร่ืองหมายแห่ง
กาลเวลา  

 อธิบายความหมายของสัญญาณแห่งกาลเวลาได ้
 ตรวจสอบสัญญาณแห่งกาลเวลาเพื่อน ามาใช้ใน

การสอนค าสอนได ้
 ตระหนัก ถึ งการ เผยแสดงของพระ เจ้า ใน

เหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนรอบตวั 

1.30 

6 การไตร่ตรอง   อธิบายความส าคญัของการไตร่ตรองในการเรียน
ค าสอนได ้

 ทบทวนประสบการณ์จากการไตร่ตรองการร่วม
กิจกรรมท่ีผา่นมา 

 สร้างคุณลกัษณะของการเป็นบุคคลท่ีไตร่ตรอง
ส่ิงต่างๆ ดว้ยความรอบคอบ 

2 
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ตารางท่ี 38   แผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนของครูค าสอนตามแนวคิด
อิกญาเช่ียนในประเทศไทย (ต่อ) 

 

กิจกรรม
ท่ี 

แผนกิจกรรม
การการเรียนรู้ 

กิจกรรม เวลา/   
ช.ม. 

7 การพิจารณา
มโนธรรม  

 อธิบายความส าคญัของการพิจารณามโนธรรมได ้
 ฝึกปฏิบติัการพิจารณามโนธรรม 
 พิจารณาถึงความสัมพนัธ์ท่ีมีกบัพระเจ้าในการ

ด าเนินชีวติประจ าวนั 

1 

  วนัท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2558  
8 การตั้งค  าถาม

เพื่อการ
ไตร่ตรอง 

 อธิบายความส าคัญของการตั้ งค  าถามเพื่อการ
ไตร่ตรองทั้ง 6 ดา้นได ้

 ตั้งค  าถามเพื่อการไตร่ตรองได ้
 สร้างความสัมพนัธ์กบัพระเจา้ดว้ยการใช้ค  าถาม

เพื่อการไตร่ตรอง 

 

9 แหล่งท่ีมาของ
เน้ือหาค าสอน  

 อธิบายแหล่งท่ีมาของเน้ือหาค าสอนได ้
 ยกตวัอยา่งแหล่งเน้ือหาค าสอนท่ีก าหนดใหไ้ด ้
 ศึกษาหลกัค าสอนจากแหล่งท่ีมาของเน้ือหาอยา่ง

สม ่าเสมอ 

2 

10 การปฏิบติั   อธิบายความส าคญัของการน าค าสอนมาปฏิบติั
ในชีวติ   

 ตระหนักถึงความส าคัญของการน าค าสอนไป
ปฏิบติั 

 ปฏิบติัตามค าสอนท่ีตนเองไดส้อน 

2 

11 การท าทุกส่ิงให้
ดีท่ีสุด  

 อธิบายถึงความส าคัญของการกระท าส่ิงต่างๆ  
ใหดี้ข้ึนอยูเ่สมอ และความหมายของการเป็นผูน้ า
แบบผูรั้บใชไ้ด ้

 ตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาตนเองให้
ดียิง่ข้ึนในการเป็นครูค าสอน  

 เป็นผูน้ าแบบผูรั้บใชต้ามแบบอยา่งของ 
พระเยซูเจา้ 

2 
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ตารางท่ี 38  แผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนของครูค าสอนตามแนวคิด
อิกญาเช่ียนในประเทศไทย (ต่อ) 

 

กิจกรรม
ท่ี 

แผนกิจกรรม
การการเรียนรู้ 

กิจกรรม เวลา/   
ช.ม. 

  วนัท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2558  
12 การประเมินผล   อธิบายความส าคญัของการประเมินผลได ้

 น า เสนอวิ ธีการประเมินผลตนเองและการ
ประเมินผลผูเ้รียนได ้

 ตระหนักถึงความส าคัญและท าการประเมิน
ตนเองและผูเ้รียนในการสอนทุกคร้ัง 

2 

13 การฝึก
ปฏิบติัการเขียน
แผนการสอน  

 อธิบายขั้นตอนการเขียนแผนการสอนค าสอน
ตามแนวคิดอิกญาเช่ียนได ้

  เขียนแผนการสอนค าสอนตามแนวคิดอิกญา
เช่ียนได ้

4 

14 การประเมินผล
รวมกิจกรรม
การเรียนรู้  

 ให้กลุ่มทดลองประเมินผลการเขา้ร่วมกิจกรรม
พัฒนาทักษะการสอนค าสอนตามแนวคิด          
อิกญาเช่ียนในประเทศไทยตามหวัขอ้ท่ีก าหนด 

1 

รวมทั้งส้ิน 25 
 
   1.3.2 ก าหนดการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ          
ครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย โดยก าหนดให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมศึกษาด้วย
ตนเองและปฏิบติัจริงในสถานท่ีแต่ละคนปฏิบติังานหลกัจากไดเ้รียนรู้ร่วมกนัแลว้ ในระยะเวลา
ระหวา่งวนัท่ี 29 มกราคม - 1 มีนาคม พ.ศ. 2558  รวมเวลา 31 วนั โดยก าหนดให้วนัท่ี 1 มีนาคม 
พ.ศ.  2558 ผู ้เข้า ร่วมกิจกรรมทั้ งหมดมาร่วมสนทนากลุ่มเพื่อประเมินผลและแบ่งปัน
ประสบการณ์ท่ีได้รับการศึกษาดว้ยตนเองและการปฏิบติัจริง ณ โรงเรียนนารีวุฒิ อ .บา้นโป่ง             
จ.ราชบุรี ซ่ึงประกอบ 12 กิจกรรม ดงัน้ี 
   แผนการศึกษาด้วยตนเองและการปฏิบติัจริง เพื่อการพฒันาคุณลกัษณะ              
ท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย ระหวา่งวนัท่ี 29 มกราคม –             
1 มีนาคม พ.ศ. 2558 รายละเอียดดงัตารางท่ี 39 
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ตารางท่ี 39  แผนการศึกษาด้วยตนเองและการปฏิบัติจริง  เพื่อการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 

 

 

แผนการศึกษาดว้ยตนเองและการปฏิบติัจริงเพื่อการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์          
ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 

กิจกรรมท่ี 1 การรู้บริบทของผูเ้รียน 
จุดประสงค ์กิจกรรมท่ี 1  

1) เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดน้ าความรู้เร่ืองการรู้บริบทผูเ้รียนจากหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2                  
ไปปฏิบติัจริง 

2) ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดพ้ฒันาการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
3) สร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอน 

เวลา กิจกรรมท่ี 1  
       เก็บขอ้มูลผูเ้รียนจ านวน 10 คนๆละ 30 นาที รวมเป็นเวลาทั้งส้ิน 5 ชัว่โมง 
ขั้นตอนการด าเนินการ กิจกรรมท่ี 1 

1) มอบหมายงานใหผู้ร่้วมกิจกรรม หลงัจากการเรียนหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  เร่ือง  
การรู้จกับริบทของผูเ้รียน  

2) ติดตามการท างานดว้ยส่ือออนไลน์ การเยีย่มเยยีนและทางโทรศพัท ์
3) ใหด้ าเนินงานการสัมภาษณ์และการเก็บขอ้มูลผูเ้รียนค าสอนจ านวน 10 คนๆละ 30 

นาที รวมเป็นเวลาทั้งส้ิน 5 ชัว่โมง โดยน าผลงานใส่แฟ้มสะสมผลงาน ( Portfolio )  
4) น าแฟ้มผลงานมาน าเสนอในวนัท่ีนดัหมาย 
5) หวัขอ้คือ การรู้จกับริบทของผูเ้รียน ส่วนเน้ือหาคือการสัมภาษณ์ผูเ้รียนเพื่อให้รู้

ประวติั ภูมิหลงัของผูเ้รียน และขอ้มูลท่ีท าใหรู้้จกัผูเ้รียนไดม้ากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 39  แผนการศึกษาด้วยตนเองและการปฏิบัติจริง  เพื่อการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย (ต่อ) 
 

 

แผนการศึกษาดว้ยตนเองและการปฏิบติัจริงเพื่อการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์          
ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 
กิจกรรมท่ี 2: การใหค้วามส าคญักบัประสบการณ์ 

จุดประสงค ์กิจกรรมท่ี 2 
1) ใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดน้ าความรู้เร่ืองการใหค้วามส าคญักบัประสบการณ์จาก 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 ไปปฏิบติัจริง 
2) ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดพ้ฒันาการไตร่ตรองและการน าเอาประสบการณ์มาเป็น

บทเรียนในการท างานการสอนค าสอน 
3) สร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอน 

เวลา กิจกรรมท่ี 2 
 เวลาทั้งส้ิน 3 ชัว่โมง 

ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรมท่ี 2  
1) มอบหมายงานใหผู้ร่้วมกิจกรรมไดท้บทวนประสบการณ์การสอนค าสอนของตวัเอง 

แลว้ใหเ้ขียนเป็นบทความจ านวน 4 บทความๆละ 45 นาที รวมเวลาทั้งส้ิน 3 ชัว่โมง 
หลงัจากการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง การใหค้วามส าคญักบัประสบการณ์ 

2) ติดตามการท างานดว้ยส่ือออนไลน์ การเยีย่มเยยีนและทางโทรศพัท์ 
3) ใหด้ าเนินงานการเขียนบทความหลงัจากไดเ้รียนรู้ในห้องเรียน โดยน าผลงานใส่

แฟ้มสะสมผลงาน ( Portfolio )  
4) น าแฟ้มผลงานมาน าเสนอในวนัท่ีนดัหมาย 
5) หวัขอ้คือ ประสบการณ์การสอนค าสอนของขา้พเจา้ 
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ตารางท่ี 39  แผนการศึกษาด้วยตนเองและการปฏิบัติจริง  เพื่อการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย (ต่อ) 

 

 

แผนการศึกษาดว้ยตนเองและการปฏิบติัจริงเพื่อการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์          
ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 

กิจกรรมท่ี 3: การอ่านเคร่ืองหมายแห่งกาลเวลา 
จุดประสงค ์กิจกรรมท่ี 3 

1) เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดน้ าความรู้เร่ืองการอ่านเคร่ืองหมายแห่งกาลเวลาจาก
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 ไปปฏิบติัจริง 

2) ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดพ้ฒันาการอ่านเคร่ืองหมายแห่งกาลเวลาเพื่อน ามาใชใ้นการ
สอนค าสอน 

3) สร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอน 
เวลา กิจกรรมท่ี 3 

เวลาทั้งส้ิน 4 ชัว่โมง 
ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรมท่ี 3 

1) มอบหมายงานใหผู้ร่้วมกิจกรรมไดฝึ้กการอ่านเคร่ืองหมายแห่งกาลเวลา โดยการ
พิจารณาจากข่าวหนงัสือพิมพจ์  านวน 8 ข่าวๆละ 30 นาที รวมเวลาทั้งส้ิน 4 ชัว่โมง 
หลงัจากการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ือง การอ่านสัญญาณแห่งกาลเวลา  

2) ติดตามการท างานดว้ยส่ือออนไลน์ การเยีย่มเยยีนและทางโทรศพัท์ 
3) ใหด้ าเนินงานการเขียนผลงานหลงัจากไดเ้รียนรู้ในหอ้งเรียนแลว้ โดยน าผลงานใส่

แฟ้มสะสมผลงาน ( Portfolio )  
4) น าแฟ้มผลงานมาน าเสนอในวนัท่ีนดัหมาย 
5) หวัขอ้คือ การอ่านเคร่ืองหมายแห่งกาลเวลา 
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ตารางท่ี 39  แผนการศึกษาด้วยตนเองและการปฏิบัติจริง  เพื่อการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย (ต่อ) 

 

 

แผนการศึกษาดว้ยตนเองและการปฏิบติัจริงเพื่อการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์          
ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 

กิจกรรมท่ี 4:  การไตร่ตรองจากพระคมัภีร์ 
จุดประสงค ์กิจกรรมท่ี 4 

1) เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดน้ าความรู้เร่ืองการไตร่ตรองจากการเรียนรู้ใน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 ไปปฏิบติัจริง 

2) ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดฝึ้กการไตร่ตรองจากการอ่านพระคมัภีร์ 
3) สร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอน 

เวลา กิจกรรมท่ี 4 
เวลาทั้งส้ิน 13 ชัว่โมง 

ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรมท่ี 4 
1) มอบหมายงานใหผู้ร่้วมกิจกรรมไดฝึ้กการไตร่ตรองจากการอ่านพระคมัภีร์จ  านวน 

26 บทๆละ 30 นาที เป็นเวลาทั้งส้ิน 13 ชัว่โมง หลงัจากไดเ้รียนรู้จาก 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 เร่ือง การไตร่ตรอง 

2) ติดตามการท างานดว้ยส่ือออนไลน์ การเยีย่มเยยีน และทางโทรศพัท ์ 
3) ใหด้ าเนินงานการเขียนบทความหลงัจากไดเ้รียนรู้ในห้องเรียน โดยน าผลงานใส่

แฟ้มสะสมผลงาน ( Portfolio )  
4) น าแฟ้มผลงานมาน าเสนอในวนัท่ีนดัหมาย 
5) หวัขอ้คือ การไตร่ตรอง (บทอ่านจากพระคมัภีร์) 
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ตารางท่ี 39  แผนการศึกษาด้วยตนเองและการปฏิบัติจริง  เพื่อการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย (ต่อ) 

 

 

แผนการศึกษาดว้ยตนเองและการปฏิบติัจริงเพื่อการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์          
ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 

กิจกรรมท่ี 5:  การศึกษาแหล่งท่ีมาของค าสอน 
จุดประสงค ์กิจกรรมท่ี 5 

1) เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดศึ้กษาดว้ยตนเองในเร่ืองแหล่งท่ีมาของค าสอน 
จากหนงัสือคาทอลิกสอนอะไรหลงัจากไดเ้รียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้ท่ี 9 ไป
ปฏิบติัการจริง 

2) ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดพ้ฒันาความรู้เร่ืองเน้ือหาการสอนค าสอนโดยการอ่านเพิ่มเติม 
3) สร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอน 

เวลา กิจกรรมท่ี 5 
เวลาทั้งส้ิน 3 ชัว่โมง 

ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรมท่ี 5 
1) มอบหมายงานใหผู้ร่้วมกิจกรรมไดอ่้านหนงัสือ “คาทอลิกสอนอะไร”                        

(ศูนยค์ริสตศาสนธรรมราชบุรี) สรุปยอ่ค าสอนพระศาสนจกัรคาทอลิก 4 ภาค              
ภาคละ 2.30 ชัว่โมง เป็นเวลาทั้งส้ิน 10 ชัว่โมง 

2) ติดตามการท างานดว้ยส่ือออนไลน์ การเยีย่มเยยีนและทางโทรศพัท์ 
3) ใหด้ าเนินงานโดยการอ่านแลว้เขียนสรุปยอ่หวัหวัท่ีอ่าน โดยระบุเวลา และหวัขอ้ท่ี

ไดอ่้าน ตามเวลาท่ีก าหนด โดยน าผลการอ่านใส่แฟ้มสะสมผลงาน ( Portfolio )  
4) น าแฟ้มผลงานมาน าเสนอในวนัท่ีนดัหมาย 
5) หวัขอ้คือ การศึกษาแหล่งท่ีมาของค าสอน 
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ตารางท่ี 39  แผนการศึกษาด้วยตนเองและการปฏิบัติจริง  เพื่อการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย (ต่อ) 

 

 

แผนการศึกษาดว้ยตนเองและการปฏิบติัจริงเพื่อการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์          
ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 

กิจกรรมท่ี 6:  การตั้งค  าถามเพื่อการไตร่ตรอง 
จุดประสงค ์กิจกรรมท่ี 6 

1) ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดพ้ฒันาทกัษะการตั้งค  าถามเพื่อการไตร่ตรองหลงัจากท่ีไดเ้รียนรู้
จากหน่วยการเรียนรู้ท่ี 8 ไปปฏิบติัจริง 

2) สร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอน 
เวลา กิจกรรมท่ี 6  

เวลาทั้งส้ิน 5 ชัว่โมง 
ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรมท่ี 6 

1) มอบหมายงานใหผู้ร่้วมกิจกรรมไดฝึ้กตั้งค  าถามเพื่อการไตร่ตรอง จากการอ่านพระ
คมัภีร์จ านวน 10 บทๆละ 30 นาที รวมเป็นเวลา 5 ชัว่โมง หลงัจากไดเ้รียนรู้ใน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8 เร่ือง การตั้งค  าถามเพื่อการไตร่ตรอง 

2) ติดตามการท างานส่ือออนไลน์ ดว้ยการเยีย่มเยยีนและทางโทรศพัท ์
3) ใหด้ าเนินงานการตั้งค  าถามเพื่อการไตร่ตรองจากการอ่านพระคมัภีร์ตามจ านวนท่ี

ก าหนด หลงัจากไดเ้รียนรู้ในหอ้งเรียนแลว้ โดยน าผลงานใส่แฟ้มสะสมผลงาน          
(Portfolio )  

4) น าแฟ้มผลงานมาน าเสนอในวนัท่ีนดัหมาย 
5) หวัขอ้คือ การตั้งค  าถามเพื่อการไตร่ตรอง 
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ตารางท่ี 39  แผนการศึกษาด้วยตนเองและการปฏิบัติจริง  เพื่อการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย (ต่อ) 

 

 

แผนการศึกษาดว้ยตนเองและการปฏิบติัจริงเพื่อการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์          
ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 

กิจกรรมท่ี 7:  การอ่านประวติันกับุญ 
จุดประสงค ์กิจกรรมท่ี 7 

1) เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดน้ าความรู้เร่ืองแหล่งท่ีมาของเน้ือหาการสอนค าสอนจาก
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 9 ไปปฏิบติัจริง 

2) ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดพ้ฒันาการความรู้เร่ืองเน้ือหาค าสอน โดยการอ่านประวติั
นกับุญจ านวน 10 ท่าน 

3) สร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอน 
เวลา กิจกรรมท่ี 7 

เวลาทั้งส้ิน 5 ชัว่โมง 
ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรมท่ี 7 

1) มอบหมายงานใหผู้ร่้วมกิจกรรมไดส้ะสมเน้ือหาค าสอนโดยการอ่านประวติันกับุญ
จ านวน 10 ท่านๆละ 30 นาที รวมเวลาทั้งส้ิน 5 ชัว่โมง แลว้เขียนสรุปสาระส าคญั
สั้นๆ หลงัจากการเรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้ท่ี 9 เร่ือง แหล่งท่ีมาของเน้ือหาค าสอน                                          

2) ติดตามการท างานดว้ยส่ือออนไลน์ การเยีย่มเยยีนและทางโทรศพัท์ 
3) ใหด้ าเนินงานการอ่านและผลการสรุปยอ่ โดยน าผลงานใส่แฟ้มสะสมผลงาน           

(Portfolio )  
4) น าแฟ้มผลงานมาน าเสนอในวนัท่ีนดัหมาย 
5) หวัขอ้คือ ประวติันกับุญ 
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ตารางท่ี 39  แผนการศึกษาด้วยตนเองและการปฏิบัติจริง  เพื่อการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย (ต่อ) 

 

 

แผนการศึกษาดว้ยตนเองและการปฏิบติัจริงเพื่อการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์          
ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 

กิจกรรมท่ี 8:  การท างานจิตอาสา 
จุดประสงค ์กิจกรรมท่ี 8 

1) ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดร่้วมงานจิตอาสา หลงัจากไดเ้รียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้ท่ี 10 
ไปปฏิบติัจริงในชีวิต 

2) สร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอน 
เวลา กิจกรรมท่ี 8 

เวลาทั้งส้ิน 8 ชัว่โมง 
ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรมท่ี 8 

1) มอบหมายงานใหผู้ร่้วมกิจกรรมไดห้ากิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยการท างาน         
จิตอาสาจ านวน 4 คร้ังๆละ 2 ชัว่โมง รวมเป็นเวลา 8 ชัว่โมง หลงัจากการเรียนรู้ใน
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 10 เร่ือง การปฏิบติั  

2) ติดตามการท างานดว้ยส่ือออนไลน์ การเยีย่มเยยีนและทางโทรศพัท์ 
3) ใหท้ างานจิตอาสา แลว้ใหบ้นัทึกสรุปการท างานจิตอาสาสั้นๆ แลว้น าผลงานใส่

แฟ้มสะสมผลงาน ( Portfolio )  
4) น าแฟ้มผลงานมาน าเสนอในวนัท่ีนดัหมาย 
5) หวัขอ้คือ การท างานจิตอาสา 
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ตารางท่ี 39  แผนการศึกษาด้วยตนเองและการปฏิบัติจริง  เพื่อการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย (ต่อ) 

 

 

แผนการศึกษาดว้ยตนเองและการปฏิบติัจริงเพื่อการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์          
ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 

กิจกรรมท่ี 9:  การเขียนแผนการสอนค าสอน 
จุดประสงค ์กิจกรรมท่ี 9 

1) เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดน้ าความรู้เร่ืองการเขียนแผนการสอนค าสอนจากการ
เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 13-14 ไปปฏิบติัจริง 

2) ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดพ้ฒันาทกัษะการเขียนแผนการสอนค าสอน 
3) สร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอน 

เวลา กิจกรรมท่ี 9 
 เวลาทั้งส้ิน 8 ชัว่โมง 

ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรมท่ี 9 
1) มอบหมายงานใหผู้ร่้วมกิจกรรมไดเ้ขียนแผนการสอนค าสอนจ านวน 4 แผนๆละ 2 

ชัว่โมง เป็นเวลาทั้งส้ิน 8 ชัว่โมง หลงัจากการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 13-14 
เร่ือง การเขียนแผนการสอนค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียน  

2) ติดตามการท างานส่ือออนไลน์ ดว้ยการเยีย่มเยยีนและทางโทรศพัท์ 
3) ใหด้ าเนินงานการเขียนแผนการสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียน หลงัจากไดเ้รียนรู้ใน

หอ้งเรียน โดยน าผลงานใส่แฟ้มสะสมผลงาน ( Portfolio )  
4) น าแฟ้มผลงานมาน าเสนอในวนัท่ีนดัหมาย 
5) หวัขอ้คือ การเขียนแผนการสอนค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียน 
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ตารางท่ี 39  แผนการศึกษาด้วยตนเองและการปฏิบัติจริง  เพื่อการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย (ต่อ) 

 

 

แผนการศึกษาดว้ยตนเองและการปฏิบติัจริงเพื่อการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์          
ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 

กิจกรรมท่ี 10:  การสอนค าสอน 
จุดประสงค ์กิจกรรมท่ี 10 

1) เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดน้ าความรู้เร่ืองการสอนค าสอนไปปฏิบติัจริงหลงัจากได้
เรียนในหน่วยการเรียนท่ี 13-14 ไปปฏิบติัจริง 

2) ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดพ้ฒันาทกัษะการสอนค าสอน 
3) สร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอน 

เวลา กิจกรรมท่ี 10 
เวลาทั้งส้ิน 8 ชัว่โมง 

ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรมท่ี 10 
1) มอบหมายงานใหผู้ร่้วมกิจกรรมไดน้ าแผนการสอนไปสอนจริง 4 คร้ังๆละ 2 ชัว่โมง 

รวมเวลา 8 ชัว่โมง แลว้ให้เขียนบนัทึกการสอนทั้ง 4 คร้ัง หลงัจากการเรียนรู้ใน
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 13-14 เร่ือง การเขียนแผนการสอนค าสอน 

2) ติดตามการท างานดว้ยส่ือออนไลน์ การเยีย่มเยยีนและทางโทรศพัท์ 
3) ใหด้ าเนินงานการสอนค าสอนจริง แลว้ใหบ้นัทึกการสอนทั้ง 4 คร้ัง แลว้น าผลงาน

ใส่แฟ้มสะสมผลงาน ( Portfolio )  
4) น าแฟ้มผลงานมาน าเสนอในวนัท่ีนดัหมาย 
5) หวัขอ้คือ การสอนค าสอน 
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ตารางท่ี 39  แผนการศึกษาด้วยตนเองและการปฏิบัติจริง  เพื่อการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย (ต่อ) 

 

 

แผนการศึกษาดว้ยตนเองและการปฏิบติัจริงเพื่อการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์          
ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 

กิจกรรมท่ี 11:  การประเมินผล 
จุดประสงค ์กิจกรรมท่ี 11 

1) เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดน้ าความรู้เร่ืองการประเมินผลจากการเรียนรู้ใน            
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 15 ไปปฏิบติัจริง 

2) ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดพ้ฒันาทกัษะการประเมินผล 
3) สร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอน 

เวลา กิจกรรมท่ี 11  
เวลาทั้งส้ิน 1 ชัว่โมง 

ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรมท่ี 11 
1) มอบหมายงานใหผู้ร่้วมกิจกรรมไดท้  าการประเมินผลการเรียนการสอนค าสอนกบั

ศิษยข์องท่าน 2 คร้ังๆละ 30 นาที รวมเวลา 1 ชัว่โมง โดยสรุปผลการประเมินใน 2 
ดา้น คือ ความกา้วหนา้ของผูเ้รียนหลงัจากไดเ้รียนค าสอนแลว้ และประเมินการสอน
ค าสอนของท่านวา่บรรลุผลตามจุดประสงคอ์ยา่งไร  

2) ติดตามการท างานดว้ยส่ือออนไลน์ การเยีย่มเยยีนและทางโทรศพัท์ 
3) ใหด้ าเนินงานการประเมินผลการสอนค าสอน แลว้เขียนรายงานสรุปใส่แฟ้มสะสม

ผลงาน ( Portfolio )  
4) น าแฟ้มผลงานมาน าเสนอในวนัท่ีนดัหมาย 
5) หวัขอ้คือ การประเมินผลการสอนค าสอน 
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ตารางท่ี 39  แผนการศึกษาด้วยตนเองและการปฏิบัติจริง  เพื่อการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย (ต่อ) 

 

 

แผนการศึกษาดว้ยตนเองและการปฏิบติัจริงเพื่อการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์          
ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 

กิจกรรมท่ี 12:  การไตร่ตรอง และสนทนากลุ่ม 
จุดประสงค ์กิจกรรมท่ี 12 

1) เพื่อใหก้ลุ่มทดลองไดม้าพบกนัเพื่อไตร่ตรองประสบการณ์และแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งกนัและกนั หลงัจากไดป้ฏิบติักิจกรรมต่างๆตามเวลาท่ีก าหนด 

2) เพื่อใหก้ลุ่มทดลองประเมินตนเองถึงผลการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง      
ครูค าสอนจากการปฏิบติัตามกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีไดป้ฏิบติัมาตามเวลาท่ีก าหนด 

เวลา กิจกรรมท่ี 12  
เวลาทั้งส้ิน 5 ชัว่โมง 

ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรมท่ี 12 
1) นดัหมายการพบปะกลุ่มทดลองจ านวน 15 คนในวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ 

โรงเรียนนารีวุฒิ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี เวลา 9.00-15.00 น. 
2) ใหก้ลุ่มทดลองไดน้ าเสนอบทสรุปจากงานต่างๆในแฟ้มสะสมผลงาน ( 

Portfolio ) และตอบค าถามวา่ “กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
ท่านไดป้ฏิบติัมาไดช่้วยพฒันาคุณลกัษณะการเป็นครูค าสอนตามแนวคิด           
อิกญาเช่ียนในประเทศไทยของท่านอยา่งไรอยา่งไร” 

3) ด าเนินงานไตร่ตรองและการสนทนากลุ่มโดยผูว้จิยัเอง พร้อมกบัผูช่้วยผูว้ิจยั         
จดบนัทึก และผูบ้นัทึกภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว 

 

  1.4  ในการจดัการเรียนรู้ ผูว้จิยัเป็นผูด้  าเนินการ โดยมี ผศ. ดร.ลดัดาวรรณ์ 

ประสูตร์แสงจนัทร์ เป็นผูช่้วยผูว้จิยั  

 2. ผลการวเิคราะห์ระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

 ในขั้นตอนน้ี ผูว้จิยัเป็นผูด้  าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยมี ผศ.ดร. ลดัดาวรรณ์ 

ประสูตร์แสงจนัทร์ เป็นผูช่้วยผูว้จิยั โดยผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

  2.1 ลงทะเบียน ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มทดลองเขา้ร่วมตามก าหนด 15 

คน 
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  2.2 พิธีเปิดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะ           

ท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย โดยการอธิษฐานภาวนาของ

พระพรจากพระเจา้ ซ่ึงประกอบดว้ย การสรรเสริญพระเจา้ดว้ยการขบัร้องบทสดุดีท่ี 119 การรับ

ฟังพระวาจาของพระเจา้จากบทจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโคโลสี บทท่ี 3 ข้อท่ี 12-17  

และการอธิษฐานเพื่อความส าเร็จของการเรียนรู้ และการใชชี้วติร่วมกนัใน 3 วนั 2 คืนน้ี 

  2.3 ผูว้จิยัช้ีแจงวตัถุประสงค ์แนะน าตวัเอง ผูช่้วยผูว้จิยั และให้สมาชิกแต่ละคน

ไดแ้นะน าตนเอง เพื่อสร้างความคุน้เคย และเป็นการเสริมสร้างชีวิตหมู่คณะ แบ่งสมาชิกออกเป็น

กลุ่มๆ 5 คน เพื่อการเรียนรู้ร่วมกนั สร้างความตระหนกัและจูงใจให้กลุ่มทดลองเห็นความส าคญั

ของการพฒันาทกัษะการสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียน  โดยน าเสนอประวติันักบุญอิกญาซีโอ          

ผูริ้เร่ิมแนวคิดการศึกษาและการเรียนการสอนซ่ึงเรียกวา่แนวคิดของอิกญาเช่ียน 

  2.4 ผูว้ิจยั ให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมได้ประเมินตนเองก่อนการร่วมกิจกรรม เร่ือง                

การพัฒนาทักษะทักษะการสอนและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิด              

อิกญาเช่ียนในประเทศไทย  

  ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัได้วิเคราะห์เน้ือหาจากการบันทึกของกลุ่มทดลอง ใน 9 

ประเด็น ผลการวเิคราะห์การประเมินตนเองมีดงัน้ี  

   2.4.1 ภูมิหลงัของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 15 คน (คิดเป็นร้อยละร้อย)      

ไม่เคยไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตาม

แนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยมาก่อน 

   2.4.2 ประสบการณ์ในการสอนค าสอน ในการเตรียมการสอนในการสอน

ค าสอนแต่ละคร้ัง ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจ านวน10 คน (ร้อยละ 66.67) เตรียมการสอนค าสอนและ

ด าเนินการสอนตามคู่มือท่ีโรงเรียนหรือสถาบนัจดัเตรียมให ้ในขณะท่ีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจ านวน 5 

คน (ร้อยละ 33.33) เขียนแผนการสอนเองโดยปรับใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน ดว้ยการพิจารณาระดบั

ผูเ้รียน แลว้ท าการเขียนแผน เตรียมอุปกรณ์ สอนและประเมินผล ดว้ยบรรยากาศแห่งความรัก 

   2.4.3 ดา้นการใหค้วามส าคญักบัการท าความรู้จกัผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และ

วธีิการท าความรู้จกัและการมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัศิษยข์องท่าน ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจ านวน 12 คน          

(ร้อยละ 80) ให้ความส าคญักบัการท าความรู้จกัผูเ้รียนโดยสอบถามประวติั เช็คช่ือ ท ากิจกรรม
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ร่วมกนั พูดคุย สังเกตพฤติกรรม ส่วนจ านวน 3 คน (ร้อยละ 20) ไม่ไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองน้ี

เน่ืองจากมีผูเ้รียนจ านวนมากและมีเวลาสอนท่ีจ ากดั 

   2.4.4 ดา้นการให้ความส าคญักบัประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนในการสอน

ค าสอนแต่ละคร้ัง และการตรวจสอบความรู้หรือประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม

จ านวน 7 คน (ร้อยละ 46.67) ไดมี้การตรวจสอบ ซกัถาม สัมภาษณ์ ประวติัและความรู้เดิมก่อน

ท าการสอน ส่วนจ านวน 7 คน (ร้อยละ 46.67) ท าการสอนโดยใชก้ารแบ่งปันประสบการณ์หรือ

เหตุการณ์ในการสอน และจ านวน 1 คน (ร้อยละ 6.67) ไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัเร่ืองน้ี 

   2.4.5 วิธีเลือกเน้ือหาเพื่อการสอนค าสอน ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจ านวน 12 คน           

(ร้อยละ 80.00) ใช้การสอนโดยน าเน้ือหาจากแหล่งค าสอนทัว่ไป เช่น จากคู่มือค าสอน และจาก

แหล่งค าสอนทางการของพระศาสนจกัร ซ่ึงประกอบด้วย พระคมัภีร์ ค  าสอนพระศาสนจกัร 

ประวัตินักบุญ และจ านวน 3 คน (ร้อยละ 20.00) เขียนแผนการสอนเอง โดยให้ตรงกับ

สถานการณ์ ระดบัความรู้ ความสนใจ ตามเทศกาล  

   2.4.6 การใหเ้วลาผูเ้รียนไดท้  าการไตร่ตรอง หรือท าความเขา้ใจในบทเรียน

ใหลึ้กซ่ึงยิง่ข้ึน ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจ านวน 10 คน (ร้อยละ 66.67) ไดจ้ดัให้ผูเ้รียนไดมี้เวลาเพื่อการ

ไตร่ตรองโดย การให้ทบทวน การท าแบบฝึกหัด การเขียน ตั้งค  าถาม ให้สงบน่ิง ศึกษาส่วนตวั 

ส่วนจ านวน 5 คน (ร้อยละ33.33) ไม่ไดจ้ดัเวลาใหผู้เ้รียนไดไ้ตร่ตรอง 

   2.4.7 การให้ผูเ้รียนไดห้าขอ้ปฏิบติัทุกคร้ังในการสอน ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม

จ านวน 8 คน (ร้อยละ53.33) ไม่ได้ให้ข้อปฏิบติัในทุกคร้ังท่ีท าการสอน ส่วนจ านวน 7 คน               

(ร้อยละ 46.66) ไดใ้หผู้เ้รียนไดน้ าค าสอนไปปฏิบติั โดยให้มีความเช่ือในการประทบัอยูข่องพระ

เจา้ การสวดภาวนา การด าเนินชีวติเป็นคริสตชนท่ีดี การอยูร่่วมกนัในสังคม การท างานจิตอาสา 

   2.4.8 การประเมินความก้าวหน้าของศิษย์ และการสอนของผูส้อนเอง      

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจ านวน 6 คน (ร้อยละ 40.00) ได้กระท าทุกคร้ังหลงัการสอน โดยท าการ

ประเมินการสอนของตนเอง การท าแบบสอบถาม ส่วนจ านวน 8 คน (ร้อยละ 53.33) ไดก้ระท า

บา้งเป็นบางโอกาส และกลุ่มทดลองจ านวน 1 คน (ร้อยละ 6.67) ตอบวา่ไม่ไดท้  า  

   2.4.9  ความคาดหวงัในการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในคร้ังน้ี ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมทั้งหมด 15 คน (ร้อยละร้อย) ไดแ้สดงความคาดหวงัว่าจะไดค้วามรู้ความเขา้ใจ ทกัษะ
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การสอนมีมุมมองและวิธีการสอนใหม่ๆ เพื่อน ามาพัฒนาทักษะการสอนและการพัฒนา

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยได ้

 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ สรุปได้ว่า ก่อนการทดลองใช้แผนการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการสอนค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม

มีสภาพของทกัษะการสอนดงัน้ี  

 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดไม่เคยไดรั้บฝึกอบรมหรือเรียนรู้เร่ืองทกัษะการสอนและ

คุณลักษณะของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนมาก่อน ในการเตรียมการสอนค าสอน        

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเตรียมการสอนค าสอนโดยการใชคู้่มือส าเร็จรูปมากกวา่การเขียนแผนการสอน

ดว้ยตนเอง ส่วนใหญ่ สอนค าสอน และด าเนินการสอนโดยคู่มือส าเร็จรูปท่ีโรงเรียนหรือสถาบนั

จดัเตรียมให้ มีจ  านวนน้อยท่ีเขียนแผนการสอนด้วนตนเอง เร่ืองทกัษะการสอนตามแนวคิด      

อิกญาเช่ียน 5 ประการแม้ว่าจะมีผู ้ตอบถูกแต่เพียง 1 คน (ร้อยละ 6.66)  แต่เ ม่ือถามถึง

ประสบการณ์การสอนค าสอนจริงในแต่ละประการ พบวา่ค าตอบของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่

ไดมี้การปฏิบติัตามทกัษะเหล่านั้นเป็นประจ าหรืออยา่งนอ้ยไดใ้ช้ทกัษะเหล่านั้นในการสอนค า

สอนอยู่แล้ว เช่น ทกัษะการรู้บริบทของผูเ้รียน ทกัษะการสอนเร่ืองการให้ความส าคัญกับ

ประสบการณ์ของเรียนในการสอนค าสอนส่วนใหญ่ไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัเร่ืองน้ี ทกัษะดา้น

การไตร่ตรองพบว่าค าตอบจากผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ ไดใ้ห้ความส าคญัและไดใ้ช้วิธีการ

ต่างๆเพื่อให้ผูเ้รียนไดมี้เวลาเพื่อการไตร่ตรอง เช่น การให้ทบทวน การท าแบบฝึกหดั การเขียน 

ตั้งค  าถาม ใหส้งบน่ิง ศึกษาส่วนตวั ทกัษะการสอนดา้นการน าค าสอนท่ีไดเ้รียนรู้ไปปฏิบติัพบวา่

ผูเ้ขา้ร่วมกิจรรมได้ให้ผูเ้รียนได้น าค าสอนท่ีได้เรียนรู้ไปปฏิบติั ส่วนใหญ่เป็นการปฏิบติัให้มี

ความเช่ือในการประทบัอยู่ของพระเจา้ การสวดภาวนา การด าเนินชีวิตเป็นคริสตชนท่ีดี การอยู่

ร่วมกนัในสังคม การท างานจิตอาสา ซ่ึงเป็นการตอบรับกบัเน้ือหาค าสอนท่ีไดเ้รียนรู้ไปในคร้ัง

นั้น ทกัษะการสอนดา้นการประเมินผล พบวา่ ค าตอบในเร่ืองน้ีมีความแตกต่างกนั แบ่งออกเป็น 

3 ประเภท คือ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมส่วนหน่ึงตอบว่าได้กระท าทุกคร้ังหลังการสอน โดยท าการ

ประเมินการสอนของตนเอง การท าแบบสอบถาม อีกจ านวนหน่ึงตอบวา่ท าบา้งเป็นบางโอกาส 

และอีกจ านวนหน่ึงไม่ไดท้  าการประเมินผลหลงัจากการเรียนการสอน ส่วนความคาดหวงั พบวา่

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดไดแ้สดงความความคาดหวงัวา่จะไดค้วามรู้ความเขา้ใจ ทกัษะการสอน 
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มีมุมมองและวิธีการสอนใหม่ๆ เพื่อน ามาพฒันาทักษะการสอนและการพฒันาคุณลักษณะ             

ท่ีพึงประสงคต์ามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยได ้

  2.5 ผูว้จิยัและผูช่้วยผูว้จิยัไดเ้ตรียมส่ืออุปกรณ์ในการเรียนรู้ ประกอบดว้ย  

   2.5.1 คู่มือการพฒันาทกัษะการสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศ

ไทยจ านวน 26 กิจกรรม 

   2.5.2 วีดีทศัน์ ประกอบดว้ย ประวติันักบุญอิกญาซีโอ ครูสมพระสอนลิง 

ตอนท่ี 1 คลิปบทเพลงพระเจา้ดีต่อฉนั คลิปเพลง ร าพึงถึงองค ์คลิปข่าวการก่อการร้ายในฝร่ังเศส  

คลิปข่าวแม่วยั 17 ขโมยนมเพื่อน ามาเล้ียงลูก คลิปพระคัมภีร์เร่ืองอุปมาเร่ืองบุตรสองคน                

คลิปสารคดีเร่ืองครูขยะ  

   2.5.3  เกมและเพลงเพื่อการเรียนรู้ ไดแ้ก่ เกมการแนะน าตวัดว้ยคุณลกัษณะ

ของนกับุญประจ าตวั  เพลงอลัเลลูยา สรรเสริญพระเจา้ เกม ZIP ZAP ZOP เกม walk-stop                

เกมของอยูท่ี่ใคร เกม ส่งบอล เกมปิดตาเดิน เกมบอกใบท้ายค า เกมหาคนท่ีหายไป เกมพระราชา

สั่งวา่ เกมสูงท่ีสุด  

   2.5.4 การแสดงละคร ค าอุปมาบุตรสองคน 

  2.6 ผูว้จิยัและผูช่้วยผูว้จิยัด าเนินการแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนทกัษะ

การสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย โดย 

   2.6.1 ขั้นบริบท เ ร่ิมด้วยการช้ีแจงจุดประสงค์การเรียนรู้ การสร้าง

บรรยากาศความเป็นพี่เป็นน้อง และการท าความรู้จกักนัให้มากยิ่งข้ึน ด้วยการทกัทายพูดคุย              

เล่นเกม ร้องเพลง สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ดว้ยการช้ีแจงถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการเรียนรู้

ในคร้ังน้ี 

   2.6.2 ขั้นประสบการณ์ ตรวจสอบความรู้เดิมเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะเรียนรู้ของ

ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมด้วยการสอบถาม การแบ่งปันประสบการณ์ ใบกิจกรรม จากนั้นน าเข้าสู่

ประสบการณ์ความรู้ใหม่ท่ีต้องการให้ ด้วยใบความรู้ ท าความเข้าใจหลักการ ค าสอนตาม

วตัถุประสงคข์องกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละกิจกรรม 

   2.6.3 ขั้นไตร่ตรอง ผูว้ิจ ัยให้ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมได้ไตร่ตรองเน้ือหาหรือ

ประสบการณ์ใหม่ท่ีไดรั้บไป โดยมีค าถามใหเ้ขียนลงในคู่มือท่ีไดรั้บ จากนั้นให้ผูร่้วมกิจกรรมได้

แบ่งปันผลการไตร่ตรองในเร่ืองนั้นๆกบัเพื่อนๆในกลุ่มของตน 
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   2.6.4 ขั้นปฏิบติั ผูว้จิยัให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดห้าขอ้ปฏิบติัท่ีเกิดข้ึนจากการ

ไตร่ตรองหลกัการ ค าสอนท่ีไดรั้บ การปฏิบติัน้ีอาจจะเป็นการปฏิบติัเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจ

ในกิจกรรมการเรียนรู้นั้นหรือการน าขอ้ตั้งใจท่ีไดรั้บจากหลกัการค าสอนไปปฏิบติัในชีวติจริง 

   2.6.5 ขั้นประเมินผล  ผูว้ิจยัให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมได้ประเมินตนเองว่าใน

คร้ังน้ีไดเ้รียนรู้อะไร ไดแ้รงบนัดาลในเร่ืองอะไร และท าใหชี้วติดีข้ึนอยา่งไร จากนั้นมีการภาวนา

ขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับการเรียนรู้ เป็นการจบกิจกรรมการเรียนรู้ในเร่ืองนั้นๆ ส่วนผูว้ิจยัและ

ผูช่้วยผูว้ิจยัท าการประเมินผลการน าเสนอของตนเองเพื่อการปรับปรุงในการน าเสนอในคร้ัง

ต่อไป 

  2.7 ผูว้ิจยัและผูช่้วยผูว้ิจยัใช้การประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมการร่วม

กิจกรรมของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม  ซ่ึงมีความคิดเห็นจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในคร้ังน้ีดงัน้ี 

   2.7.1 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรม 

   2.7.2 การจดัใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ไดพ้กัอยูด่ว้ยกนัเป็นเวลา 3 วนั 

2 คืน ท าให้นอกจากจะได้ความรู้แล้ว ยงัท าให้เกิดความใกล้ชิด เป็นกันเอง กล้าท่ีจะแสดง

ความรู้สึกและความคิดเห็น ซ่ึงท าให้การทดลองได้รับขอ้มูลสะท้อนกลบัท่ีน่าเช่ือถือ และเกิด

เครือข่ายในการท างานดา้นค าสอนต่อไป 

   2.7.3 ในการกิจกรรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการสอน การเรียนรู้ใน

บางหวัขอ้นั้นมีเวลานอ้ยเกินไป จนท าใหรี้บเร่ง เป็นตน้เร่ืองการไตร่ตรอง และการฝึกปฏิบติั 

   2.7.4 กิจกรรมการเรียนรู้ทุกกิจกรรมมีเน้ือหาท่ีต่อเน่ืองกนั ดงันั้นในการ

น าไปใชจ้ะตอ้งใหผู้ท่ี้น าแผนการเรียนรู้น้ีใช ้ใชต้ามล าดบัขั้นตอนจึงจะเกิดผล 

   2.7.5 ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการสอน        

ค  าสอนมาแล้ว ดังนั้นจึงท าเข้าใจหลักการสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนได้ไม่ยาก แต่บางคน

ตอ้งการการฝึกปฏิบติั เช่น การจดักิจกรรม การเขียนแผนการสอน เป็นตน้ 

 3. ผลการวเิคราะห์หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้  

 การวเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิการทดลองใชแ้ผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันา

ทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศ

ไทยจากการติดตามผลกลุ่มทดลองภายใน 1 เดือน ดว้ยการสนทนากลุ่มและดว้ยการวิเคราะห์ทาง

สถิติเพื่อศึกษาความเปล่ียนแปลงดา้นทกัษะการสอน คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอน
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ตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยอนัเป็นผลจากการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ผูว้ิจยัสรุป

ใน 4 ประเด็น ดงัน้ี 1) ทกัษะการสอน 2) คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์3) ผลสัมฤทธ์ิของแผนการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ 4) ประโยชน์ท่ีได้รับจากแผนกิจกรรมการเรียนรู้ และ 5) ขอ้เสนอแนะเพื่อ

การปรับปรุงแผนพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิด

อิกญาเช่ียนในประเทศไทย 

  3.1 ทกัษะการสอน 

   3.1.1 ดา้นบริบท (Context) 

   ก่อนการร่วมกิจกรรม ผูเ้ขา้ร่วมกิจรรมจ านวน 12 คน (ร้อยละ 80.00) ไดใ้ห้

ความส าคญักบัการรู้บริบทของผูเ้รียน แต่หลังจากการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว ผูเ้ข้าร่วม

กิจกรรมจ านวน 15 คน (ร้อยละร้อย) ตระหนกัถึงความส าคญัและความจ าเป็นของการท าความ

รู้จกัผูเ้รียนโดยใช้วิธีการ สอบถามประวติั เช็คช่ือ ท ากิจกรรมร่วมกนั พูดคุย สังเกตพฤติกรรม 

และน ามาก าหนดเป็นแผนการสอนโดยการเลือกเน้ือหาและวิธีการท่ีเหมาะสมกับผูเ้รียนได ้           

ตามความคิดเห็นของกลุ่มทดลอง ตามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง เช่น “บริบทของผูเ้รียนคือ 

ตวัก าหนดแนวทางวิธีการและเน้ือหาการสอน ดังนั้ นถ้าไม่รู้บริบทก็เหมือนการให้ยาท่ีไม่

ถูกตอ้ง” (ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมคนท่ี 8) ส่วนปัจจยัของความส าเร็จท่ีส าคญัไดแ้ก่ เวลาและจ านวน

ผูเ้รียน ตามความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม เช่น “ถา้ผูส้อนมีเวลาสอนท่ีต่อเน่ืองกบัผูเ้รียนกลุ่ม

เดียวกนั และผูเ้รียนมีจ านวนไม่มาก ผูส้อนสามารถรู้จกัผูเ้รียนไดม้ากและลึกซ้ึง แต่ถา้มีเวลาสอน

นอ้ยและผูเ้รียนมีจ านวนมากจะท าใหรู้้จกัผูเ้รียนไดน้อ้ยลง” (ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมคนท่ี 6) 

   3.1.2 ดา้นประสบการณ์ (Experience) 

   ทกัษะดา้นการใหค้วามส าคญักบัประสบการณ์ พบวา่ ก่อนการร่วมกิจกรรม

การเรียนรู้ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจ านวน 7 คน (ร้อยละ 46.67) ไดมี้การตรวจสอบ ซกัถาม สัมภาษณ์ 

ประวติัและความรู้เดิมก่อนท าการสอน หลงัจากการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม

จ านวน 11 คน (ร้อยละ73.33) ตอบวา่เห็นความส าคญัของการให้ความส าคญักบัประสบการณ์ใน

การสอนค าสอน โดยมีความเห็นว่าการให้ความส าคญักบัประสบการณ์ในการสอนค าสอนเป็น

ทกัษะการสอนท่ีปฏิบติัไดง่้ายท่ีสุดเม่ือเทียบกบัทกัษะอ่ืนๆ ตามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง 

เช่น “การน าประสบการณ์เป็นเร่ืองท่ีประสบดว้ยตนเอง และมีประสบการณ์มากมายท่ีเด็กคุน้เคย 

ซ่ึงท าใหผู้ส้อนไดใ้กลชิ้ดกบัผูเ้รียน สามารถน ามาก าหนดเป็นวตัถุประสงคใ์นการสอนไดอ้ยา่งดี 
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ประสบการณ์ยงัช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจค าสอนท่ีเราสอนไดโ้ดยท าให้ผูเ้รียนได้มองเห็นภาพจริง             

มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เราสามารถถ่ายทอดให้กบัผูเ้รียนได้ตลอดเวลา และยงัท าให้

สามารถน าไปปฏิบติัได”้ (ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมคนท่ี 2,4,6) 

   3.1.3 ดา้นการไตร่ตรอง (Reflection) 

   ทกัษะการสอนดา้นการไตร่ตรองก่อนการร่วมกิจกรรม พบว่าค าตอบจาก       

ผูร่้วมกิจกรรมจ านวน 8 คน (ร้อยละ 53.33) ให้ความส าคญักบัการไตร่ตรองในการสอนค าสอน 

หลงัจากการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แลว้ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจ านวน 15 คน (ร้อยละร้อย) ได้

ตระหนกัถึงความส าคญัของการไตร่ตรอง เช่น “ทกัษะการไตร่ตรองช่วยท าให้ค  าสอนซึมลงลง

ไปในจิตใจและก่อใหเ้กิดการปฏิบติั ซ่ึงเป็นทกัษะการสอนท่ีส าคญัตามแนวคิดอิกญาเช่ียน และมี

ความมัน่ใจวา่ส่ิงท่ีไดป้ฏิบติัมานั้นเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งต่อการสอนค าสอน” (ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมคนท่ี 

15) 

   3.1.4 ดา้นการปฏิบติั (Action) 

   ทกัษะดา้นการปฏิบติัพบวา่ ก่อนการร่วมกิจกรรม ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจ านวน 

8 คน (ร้อยละ 53.33) ไดใ้ห้ผูเ้รียนไดน้ าเอาค าสอนไปปฏิบติั หลงัจากการร่วมกิจกรรม ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมจ านวน 15 คน (ร้อยละร้อย) ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการให้ผูเ้รียนไดน้ าค าสอน

ไปปฏิบติั เช่น “การปฏิบติัเป็นเป้าหมายของการเรียนค าสอน คือ การส่งเสริมใหผู้เ้รียนเป็นบุคคล

เพื่อผูอ่ื้น อุทิศตนเพื่อผูอ่ื้นและสังคม มีจิตอาสา รับใชผู้อ่ื้น” (ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมคนท่ี 1,2,3 และ 4) 

   3.1.5 ดา้นการประเมินผล (Evaluation) 

   ทกัษะการสอนดา้นการประเมินผล พบว่าผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจ านวน 6 คน 

(ร้อยละ 40.00) ได้กระท าทุกคร้ังหลงัการสอน หลงัจากการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมจ านวน 15 คน (ร้อยละร้อย) ตระหนกัถึงความส าคญัของการประเมินผล มีความเขา้ใจ

เร่ืองการประเมินผลดีข้ึน และมีความเขา้ใจเพิ่มเติมวา่การประเมินผลไม่ไดมี้จุดมุ่งหมายเพื่อการ

ตรวจสอบความรู้หรือการให้คะแนนเพื่อเป็นการวดัผลเท่านั้น แต่เป็นการประเมินความกา้วหนา้

ของผู ้เ รียนแต่ละคนในทุกๆด้าน และเพื่อเป็นการให้ก าลังใจหรือแสดงความยินดีกับ

ความก้าวหน้าของผู ้เรียน เช่น “ความคิดเร่ืองการประเมินผลของฉันเปล่ียนไป ฉันคิดว่า

ความส าเร็จเล็กๆน้อยๆของผูเ้รียนเป็นความกา้วหน้าของตวัเขาท่ีฉันจะตอ้งให้ความสนใจและ

แสดงความยินดีต่อเขา” (ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมคนท่ี 3) “การประเมินตอ้งท าทั้งสองฝ่ายคือตวัฉนัเอง
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ในฐานะผูส้อนว่าได้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่และตวัผูเ้รียนได้รับความรู้และการ

ปฏิบติัตามวตัถุประสงคห์รือไม่” (ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมคนท่ี 10 และ 11) 

  และจากการติดตามผลกลุ่มทดลองภายใน 1 เดือน ด้วยการวิเคราะห์จาก                   

ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อศึกษาความเปล่ียนแปลงทกัษะ

การสอนของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยอนัเป็นผลจากการเขา้ร่วมกิจกรรม

การเรียนรู้ สรุปผลดงัตารางท่ี 40 
 

ตารางท่ี 40  สรุปผลการวเิคราะห์การประเมินทกัษะการสอนของครูค าสอนก่อนและหลงัการเขา้

ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์

ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศ 

 
 จากตารางท่ี 40  พบว่า ในภาพรวม หลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมมีทกัษะการสอนสูงกวา่ก่อนเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ( x = 3.8900 - 3.2400 = .6500) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

รายการประเมิน จ านวน 
ประเมินก่อนการเข้า
ร่วมกิจกรรมฯ (t1) 

ประเมินหลังการเข้า
ร่วมกิจกรรมฯ (t2) 

ผลต่าง 
(t1-t2) 

x  S.D. x  S.D.   x  
1 ดา้นบริบท (Context) 

 
15 3.5600 

มาก 
0.51100 4.2100 

มาก 
0.45600 0.6500 

2 ดา้นประสบการณ์ 
(Experience) 

 

15 3.0400 
ปาน
กลาง 

1.11300 
 

3.7200 
มาก 

0.99400 
 

0.6800 

3 ดา้นการไตร่ตรอง (Reflection) 
 

15 3.0700 
ปาน
กลาง 

0.47100 3.8200 
มาก 

0.32400 0.7500 

4 ดา้นการปฏิบติั (Action) 
 

15 3.0700 
ปาน
กลาง 

0.88400 3.5500 
มาก 

0.60100 0.4800 

5 ดา้นประเมินผล (Evaluation) 
 

15 3.1300 
ปาน
กลาง 

0.52700 3.6700 
มาก 

0.46300 0.5400 

 รวมทกัษะ 5 ดา้น 15 3.2400 0.46200 3.8900 0.44500 0.6500 
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 เม่ือพิจารณาการพฒันาทกัษะการสอนตามล าดบัในแต่ละดา้น พบวา่ ทกัษะการสอน
ท่ีมีค่ามชัฌิมเลขคณิตสูงสุดไดแ้ก่ ดา้นการไตร่ตรอง (Reflection) ( x = 3.8200 -3.0700 = 0.7500) 
รองลงมาคือ ด้านประสบการณ์ (Experience) ( x = 3.7200-3.0400 = 0.6800) ด้านบริบท 
(Context) ( x = 4.2100-3.5600 = 0.6500) ด้านประเมินผล (Evaluation) ( x = 3.6700-3.1300 = 
0.5400) และดา้นการปฏิบติั (Action) ( x = 3.5500-3.0700 = 0.4800) ตามล าดบั 
 2. ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
  2.1 จากการติดตามผลผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมภายใน 31 วนั ดว้ยการวิเคราะห์ผลงาน
จากแฟ้มสะสมงานและการสนทนากลุ่มเพื่อศึกษาความเปล่ียนแปลงด้านคุณลักษณะ                  
ท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยอนัเป็นผลจากการเขา้ร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้  
  ในขั้นตอนน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ห้ผูร่้วมกิจกรรมจ านวน 15 คนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองและ
ปฏิบติักิจกรรมต่างๆ 11 กิจกรรมการเรียนรู้ ภายในระยะเวลา 31 วนั (ตั้งแต่วนัท่ี 29 มกราคมถึง
วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2558) โดยให้ผูร่้วมกิจกรรมไดร้วบรวมผลงานของแต่ละกิจกรรมใส่แฟ้ม
สะสมผลงาน (Portfolio) น ามาไตร่ตรอง สนทนากลุ่ม และเสนอผลงานในวนัท่ีได้นัดหมาย 
(วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2558) เพื่อติดตามผลการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอน
ตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และ                 
ค่าร้อยละ เพื่อสรุปผลจากเขียนและการสนทนากลุ่มได ้ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 41  ค่าร้อยละของผลการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิด
อิกญาเช่ียนในประเทศไทย จากการวิเคราะห์แฟ้มสะสมงานและการสนทนากลุ่ม
ของกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจ านวน 15 คน 

 
 
คุณลักษณะ 
 

1. 
รัก-ศรัทธา
ในพระเจ้า 

2. 
รักผู้เรียน 

3. 
ส่งเสริม
คุณธรรม
และการเป็น
ผู้น าการ

เปลี่ยนแปลง 

4. 
ด าเนิน
ชีวิตตาม
แบบอย่าง
ของพระ
เยซูเจ้า 

5. 
อุทิศตน
เพือ่สังคม 

6. 
จงรักภักดี
และรับใช้
พระศาสน

จักร
คาทอลิก 

 

7. 
กระท าส่ิง
ต่างๆให้ดี
ขึน้อยู่
เสมอ 

8. 
ท างานเป็น
หมู่คณะ 

9. 
ประเมินผล
ชีวิตและ
การท างาน
อยู่เสมอ กิจกรรม 

1.การรู้บริบท
ของผู้เรียน 

2 
(13.34%) 

15 
(100.00%) 

5 (33.34%) 4 
(26.67%) 

1 (6.67%) 1 (6.67%) 6 
(40.00%) 

3 
(20.00%) 

7 (46.67%) 

2.การให้
ความส าคัญ
กับ
ประสบการณ์  

11 
(73.34%) 

4 (26.67%) 3 (20.00%) 10 
(66.67%) 

6 
(40.00%) 

6 
(40.00%) 

6 
(40.00%) 

2 
(13.34%) 

9 (60.00%) 

3.การอ่าน
เคร่ืองหมาย
แห่งกาลเวลา 

13 
(86.67%) 

1 (6.67%) 5 (33.34) 7 
(46.67%) 

4 
(26.67%) 

1 (6.67%) 9 
(60.00%) 

1 (6.67%) 1 (6.67%) 

4.การ
ไตร่ตรอง 

13 
(86.67%) 

 3 (20.00%) 12 
(80.00%) 

 4 
(26.67%) 

6 
(40.00%) 

 5 (33.34%) 

5.การศึกษา
แหล่งที่มา
ของค าสอน 

10 
(66.67%) 

 6 (40.00%) 7 
(46.67%) 

 10 
(66.67%) 

5 
(33.34%) 

1 (6.67%) 3 (20.00%) 

6.การตั้ง
ค าถามเพือ่
การไตร่ตรอง 

10 
(66.67%) 

4 (26.67%) 6 (40.00%) 8 
(53.34%) 

2 
(13.34%) 

 6 
(40.00%) 

1 (6.67%) 9 (60.00%) 

7.การอ่าน
ประวัติ
นักบุญ 

13 
(86.67%) 

2 (13.34%) 4 (26.67%) 9 
(60.00%) 

6 
(40.00%) 

7 
(46.67%) 

2 
(13.34%) 

 2 (13.34%) 

8.ท างานจิต
อาสา 

6 
(40.00%) 

 2 (13.34%) 6 
(40.00%) 

12 
(80.00%) 

5 
(33.34%) 

1 (6.67%) 9 
(60.00%) 

3 (20.00%) 

9.การเขียน
แผนการสอน
ค าสอน 

9 
(60.00%) 

11 
(73.34%) 

5 (33.34%) 5 
(33.34%) 

1 (6.67%) 6 
(40.00%) 

6 
(40.00%) 

1 (6.67%) 6 (40.00%) 

10.การสอน
ค าสอน 

12 
(80.00%) 

13 
(86.67%) 

4 (26.67%) 8 
(53.34%) 

3 
(20.00%) 

5 
(33.34%) 

1 (6.67%) 2 
(13.34%) 

12 
(80.00%) 

11.การ
ประเมินผล
การสอนค า
สอน 

4  
(26.67%) 

6 (40.00%) 4 (26.67%)  1 (6.67%) 1 (6.67%) 8 
(53.34%) 

2 
(13.34%) 

12 
(80.00%) 

รวม 103 
(62.42%) 

56 
(33.94%) 

47 
(28.48%) 

66 
(40.00%) 

36 
(21.82%) 

46 
(27.88%) 

56 
(33.94%) 

21 
(12.73%) 

69 
(41.82%) 
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 จากตารางท่ี 41 หลงัจากการเรียนรู้ดว้ยตนเอง การปฏิบติั พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
จ านวน 15 คน ได้พฒันาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนใน
ประเทศไทย โดยพฒันาในดา้น รัก-ศรัทธาในพระเจา้มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 62.42 รองลงมา 
คือ ประเมินผลชีวิตและการท างานอยู่เสมอ คิดเป็นร้อยละ 41.82 ด าเนินชีวิตตามแบบอยา่งของ
พระเยซูเจา้ คิดเป็นร้อยละ 40.00 รักผูเ้รียนและกระท าส่ิงต่างๆให้ดีข้ึนอยู่เสมอ คิดเป็นร้อยละ 
33.98 ส่งเสริมคุณธรรมและการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง คิดเป็นร้อยละ 28.48 จงรักภกัดีและรับ
ใช้พระศาสนจกัรคาทอลิก คิดเป็นร้อยละ 27.88 อุทิศตนเพื่อสังคม คิดเป็นร้อยละ 21.82 และ
ล าดบัสุดทา้ย คือ ท างานเป็นหมู่คณะ คิดเป็นร้อยละ 12.73 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบวา่  
   2.1.1 กิจกรรมการรู้บทของผู ้เรียนท าให้ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนา
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยด้าน รักผูเ้รียน
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 รองลงมา คือ ประเมินผลชีวิตและการท างานอยู่เสมอ คิดเป็น
ร้อยละ 46.67 กระท าส่ิงต่างๆ ให้ดีข้ึนอยูเ่สมอ คิดเป็นร้อยละ 40.00 ส่งเสริมคุณธรรมและการ
เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง คิดเป็นร้อยละ 33.34 ด าเนินชีวิตตามแบบอยา่งของพระเยซูเจา้ คิดเป็น           
ร้อยละ 26.67 ท างานเป็นหมู่คณะ คิดเป็นร้อยละ 20.00 รัก-ศรัทธาในพระเจา้ คิดเป็นร้อยละ 
13.34 และอุทิศตนเพื่อสังคมนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 6.67 
   2.1.2 กิจกรรมการใหค้วามส าคญักบัประสบการณ์ท าใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรม
ไดพ้ฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย ดา้นรัก-
ศรัทธาในพระเจา้มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 73.34 รองลงมา คือ ด าเนินชีวิตตามแบบอย่างของ 
พระเยซูเจา้ คิดเป็นร้อยละ 66.67 ประเมินผลชีวิตและการท างานอยู่เสมอ คิดเป็นร้อยละ 60.00 
อุทิศตนเพื่อสังคม จงรักภกัดีและรับใช้พระศาสนจกัรคาทอลิก  และกระท าส่ิงต่างๆให้ดีข้ึน          
อยูเ่สมอ คิดเป็นร้อยละ 40.00 รักผูเ้รียน คิดเป็นร้อยละ 26.67 ส่งเสริมคุณธรรมและการเป็นผูน้ า
การเปล่ียนแปลง คิดเป็นร้อยละ 20.00 และท างานเป็นหมู่คณะนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 13.34 
   2.1.3 กิจกรรมการอ่านเคร่ืองหมายแห่งกาลเวลาท าให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
ไดพ้ฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย ดา้นรัก-
ศรัทธาในพระเจา้มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 86.67 รองลงมา คือ กระท าส่ิงต่างๆให้ดีข้ึนอยูเ่สมอ 
คิดเป็นร้อยละ 60.00 ด าเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซูเจา้ คิดเป็นร้อยละ 46.67 ส่งเสริม
คุณธรรมและการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง  คิดเป็นร้อยละ 33.34 อุทิศตนเพื่อสังคม คิดเป็น       
ร้อยละ 26.67 รักผูเ้รียน จงรักภกัดีและรับใช้พระศาสนจกัรคาทอลิก ท างานเป็นหมู่คณะ และ
ประเมินผลชีวติและการท างานอยูเ่สมอ นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 6.67  
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   2.1.4 กิจกรรมการไตร่ตรอง ท าใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดพ้ฒันาคุณลกัษณะ           
ท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยดา้น รัก -ศรัทธาในพระเจา้
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 86.67 รองลงมา คือ ด าเนินชีวิตตามแบบอยา่งของพระเยซูเจา้ คิดเป็น
ร้อยละ 80.00 กระท าส่ิงต่างๆให้ดีข้ึนอยู่เสมอ คิดเป็นร้อยละ 40.00 ประเมินผลชีวิตและการ
ท างานอยูเ่สมอ คิดเป็นร้อยละ 33.34 จงรักภกัดีและรับใชพ้ระศาสนจกัรคาทอลิก คิดเป็นร้อยละ 
26.67 และส่งเสริมคุณธรรมและการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 20.00 
   2.1.5 กิจกรรมการศึกษาแหล่งท่ีมาของค าสอน ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมได้
พฒันาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยด้าน                 
รัก-ศรัทธาในพระเจา้ และจงรักภกัดีและรับใช้พระศาสนจกัรคาทอลิกมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
66.67 รองลงมาได ้คือ ด าเนินชีวิตตามแบบอยา่งของพระเยซูเจา้ คิดเป็นร้อยละ 46.67 ส่งเสริม
คุณธรรมและการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง คิดเป็นร้อยละ 40.00 กระท าส่ิงต่าง ๆ ให้ดีข้ึนอยู่
เสมอ คิดเป็นร้อยละ 33.34 ประเมินผลชีวิตและการท างานอยูเ่สมอ คิดเป็นร้อยละ 20.00 และ
ท างานเป็นหมู่คณะนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 6.67 
   2.1.6 กิจกรรมการตั้งค  าถามเพื่อการไตร่ตรอง ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดพ้ฒันา
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยดา้น  รัก-ศรัทธา
ในพระเจา้ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมา คือ ประเมินผลชีวิตและการท างานอยูเ่สมอ 
คิดเป็นร้อยละ 60.00 ด าเนินชีวิตตามแบบอยา่งของพระเยซูเจา้ คิดเป็นร้อยละ 53.34 ส่งเสริม
คุณธรรมและการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงและกระท าส่ิงต่างๆให้ดีข้ึนอยู่เสมอ คิดเป็นร้อยละ 
40.00 อุทิศตนเพื่อสังคม คิดเป็นร้อยละ 13.34 และท างานเป็นหมู่คณะนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
6.67% 
   2.1.7 กิจกรรมการอ่านประวัตินักบุญ ผู ้เข้า ร่วมกิจกรรมได้พัฒนา
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยดา้น รัก -ศรัทธา
ในพระเจา้ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 86.67 รองลงมา คือ ด าเนินชีวติตามแบบอยา่งของพระเยซูเจา้ 
60.00 จงรักภกัดีและรับใช้พระศาสนจกัรคาทอลิก 46.67 อุทิศตนเพื่อสังคม 40.00 ส่งเสริม
คุณธรรมและการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง 26.67 รักผูเ้รียน กระท าส่ิงต่างๆให้ดีข้ึนอยูเ่สมอ และ
ประเมินผลชีวติและการท างานอยูเ่สมอนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 13.34 
   2.1.8 กิจกรรมการท างานจิตอาสา ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดพ้ฒันาคุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยดา้น อุทิศตนเพื่อสังคม มาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 80.00 รองลงมา คือ ท างานเป็นหมู่คณะ คิดเป็นร้อยละ 60.00 รัก-ศรัทธาใน
พระเจา้และด าเนินชีวิตตามแบบอยา่งของพระเยซูเจา้ คิดเป็นร้อยละ 40.00 จงรักภกัดีและรับใช้
พระศาสนจกัรคาทอลิก คิดเป็นร้อยละ 33.34 ประเมินผลชีวติและการท างานอยูเ่สมอ คิดเป็นร้อย
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ละ 20.00 ส่งเสริมคุณธรรมและการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง คิดเป็นร้อยละ 13.34 และ กระท า
ส่ิงต่างๆใหดี้ข้ึนอยูเ่สมอนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 6.67% 
   2.1.9 กิจกรรมการเขียนแผนการสอนค าสอน ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดพ้ฒันา
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยดา้น  รักผูเ้รียน
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 73.34 รองลงมา คือ รัก-ศรัทธาในพระเจา้ 60.00 จงรักภกัดีและรับใช้
พระศาสน-จกัรคาทอลิก กระท าส่ิงต่างๆให้ดีข้ึนอยูเ่สมอ และประเมินผลชีวิตและการท างานอยู่
เสมอ คิดเป็นร้อยละ 40.00 ส่งเสริมคุณธรรมและการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง และด าเนินชีวิต
ตามแบบอย่างของพระเยซูเจา้ คิดเป็นร้อยละ 33.34 และอุทิศตนเพื่อสังคม และท างานเป็น          
หมู่คณะนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 6.67 
   2.1.10 กิจกรรมการสอนค าสอน ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมได้พฒันาคุณลกัษณะ             
ท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยดา้น  รักผูเ้รียนมากกท่ีสุด              
คิดเป็นร้อยละ 86.67 รองลงมา คือ รัก-ศรัทธาในพระเจา้ และประเมินผลชีวิตและการท างาน               
อยูเ่สมอ คิดเป็นร้อยละ 80.00  ด าเนินชีวิตตามแบบอยา่งของพระเยซูเจา้ คิดเป็นร้อยละ 53.34  
จงรักภกัดีและรับใชพ้ระศาสนจกัรคาทอลิก คิดเป็นร้อยละ 33.34 ส่งเสริมคุณธรรมและการเป็น
ผูน้ าการเปล่ียนแปลง คิดเป็นร้อยละ 26.67 อุทิศตนเพื่อสังคม คิดเป็นร้อยละ 20.00  ท างานเป็น
หมู่คณะ คิดเป็นร้อยละ 13.34 และ กระท าส่ิงต่าง ๆ ให้ดีข้ึนอยู่เสมอน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
6.67  
   2.1.11 กิจกรรมการประเมินผลการสอนค าสอน ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมได้
พฒันาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยด้าน  
ประเมินผลชีวิตและการท างานอยูเ่สมอมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 80.00 รองลงมา คือ กระท าส่ิง
ต่างๆให้ดีข้ึนอยูเ่สมอ คิดเป็นร้อยละ 53.34 รักผูเ้รียน คิดเป็นร้อยละ 40.00 รัก-ศรัทธาในพระเจา้
และส่งเสริมคุณธรรมและการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง คิดเป็นร้อยละ 26.67 ท างานเป็นหมู่คณะ 
คิดเป็นร้อยละ 13.34 อุทิศตนเพื่อสังคม และจงรักภกัดีและรับใช้พระศาสนจกัรคาทอลิก                 
นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 6.67 
  2.2 จากการติดตามผลผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมภายใน 1 เดือน โดยการมอบหมายให้
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจ านวน 15 คน ไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองและปฏิบติั 11 กิจกรรมตามท่ีไดก้ าหนดไว ้
จากนั้นไดน้ดัหมายเพื่อท าการไตร่ตรอง น าเสนอผลงานท่ีไดส้ะสมไวใ้นแฟ้มสะสมผลงาน และ
การสนทนากลุ่ม จากนั้นน าผลมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อศึกษาความเปล่ียนแปลงด้าน
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยอนัเป็นผลจากการ
เขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  
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   2.2.1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มทดลอง ดงัปรากฏในตารางท่ี 42 
ตารางท่ี 42  ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มทดลอง                                                                              

  (n=15) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 1 6.7 

หญิง 14 93.3 

                   รวม 15 100.0 
อาย ุ
 

<30 ปี 8 53.3 

30-40 ปี 4 26.7 

41-50 ปี 1 6.7 

>50 ปี 2 13.3 

รวม 15 100.0 
สงัฆมณฑลท่ีสงักดัไดแ้ก่ อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 2 13.3 

สงัฆมณฑลราชบุรี 9 60.0 

สงัฆมณฑลเชียงใหม่ 3 20.0 

สงัฆมณฑลอุบลราชธานี 1 6.7 

                   รวม 15 100.0 
ประสบการณ์การเป็นครูค าสอน <1 ปี 3 20.0 

1-5 ปี 5 33.3 

6-10 ปี 3 20.0 

11-15 ปี 1 6.7 

>16 ปี 3 20.0 

รวม 15 100.0 
การเขา้ร่วมการอบรมหลกัสูตร
การสอนค าสอน 

ไม่เคย 4 26.7 

เคย 11 73.3 

รวม 15 100.0 

 

 จากตารางท่ี 42 พบว่า ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 14 คน               
คิดเป็นร้อยละ 93.3 เป็นเพศชาย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7  มีอายุนอ้ยกวา่ 30 ปี จ  านวน 8 
คน  คิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมาคืออยู่ในช่วงอายุ 30-40 ปี จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 
เป็นครูค าสอนในสังฆมณฑลราชบุรี  จ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมาคือ                  
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ในสังฆมณฑลเชียงใหม่ จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 มีประสบการณ์สอนค าสอน 1-5 ปี 
จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมาคือ นอ้ยกวา่ 1 ปี  6-10 ปี และ มากกวา่ 16 ปี มีจ  านวน
เท่ากนัคือกลุ่มละ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 เท่ากนั และกลุ่มทดลองส่วนใหญ่เคยเขา้รับการศึกษา
อบรมเก่ียวกบัการสอนค าสอน จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 73.3 ไม่เคยเขา้รับการศึกษาอบรม
เก่ียวกบัการสอนค าสอน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 26 
   2.2.2 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ             
ครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยก่อนการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และหลงัเขา้
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์จากค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) โดยน าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การวิเคราะห์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best, 1997:263)            
ซ่ึงไดผ้ลสรุปดงัน้ี  
 

ตารางท่ี 43   สรุปผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคก่์อนและหลงัการเขา้ร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง
ครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย   

 

 

 

รายการประเมิน จ านวน
(n) 

ประเมินก่อนการเขา้

ร่วมกิจกรรมฯ (t1) 
ประเมินหลงัการเขา้

ร่วมกิจกรรมฯ (t2) 
ผลต่าง 

(t2-t1) 
 x  S.D. x  S.D. x  

1 รัก-ศรัทธาในพระเจา้ 15 4.0933 
มาก 

.43337 4.3714 
มาก 

.29202 .2781 

2 รักผูเ้รียน 15 3.4095 
ปานกลาง 

.45132 4.0408 
มาก 

.25326 .6313 

3 ส่งเสริมคุณธรรมและการเป็น
ผูน้ าการเปล่ียนแปลง 

15 3.5833 
มาก 

.33630 4.0536 
มาก 

.42943 .4703 

4 ด าเนินชีวติตามแบบอยา่งของ
พระเยซูเจา้ 

15 3.8857 
มาก 

.52456 4.4429 
มาก 

.32514 .5572 

5 อุทิศตนเพื่อสงัคม 15 3.6000 
มาก 

.47809 4.2714 
มาก 

.44103 .6714 

6 จงรักภกัดีและรับใช ้        
พระศาสนจกัร 

15 3.4667 
ปานกลาง 

.48206 4.1000 
มาก 

.48198 .6333 

7 กระท าส่ิงต่างๆ ใหดี้ข้ึน                 
อยูเ่สมอ 
 

15 3.4667 
ปานกลาง 

.54989 4.1607 
มาก 

.49621 .6940 
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ตารางท่ี 43   สรุปผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคก่์อนและหลงัการเขา้ร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง
ครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย (ต่อ) 

 

 
 จากตารางท่ี 43 พบว่า ในภาพรวม หลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคสู์งกวา่ก่อนเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ( x = 4.2137 - 3.6509 
= .5628) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 สรุปไดว้า่ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์หลงัการเขา้ร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนสูงการก่อนเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

 เม่ือพิจารณาการพฒันาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามล าดับในแต่ละด้าน พบว่า 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีมีผลต่างค่ามชัฌิมเลขคณิตสูงสุดได้แก่ ด้านกระท าส่ิงต่างๆ ให้ดี
ข้ึนอยูเ่สมอ ( x =4.1607 -3.4667 =6.940 ) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นอุทิศตนเพื่อสังคม ( x = 4.2714-
3.6000 =.6714 ) ดา้นท างานเป็นหมู่คณะ( x = 4.4107-3.7500 =.6607 ) ดา้นจงรักภกัดีและรับใช้
พระศาสนจกัร( x = 4.1000-3.4667 =.6333 ) ดา้นรักผูเ้รียน ( x =4.0408 - 3.4095 = .6313)                 
ดา้นประเมินผลชีวติและการท างานอยา่งสม ่าเสมอ ( x =4.0714 -3.4933 =.5781 ) ดา้นด าเนินชีวิต
ตามแบบอยา่งของพระเยซูเจา้  ( x = 4.4429-3.8857 =.5572 ) ดา้นส่งเสริมคุณธรรมและการเป็น
ผูน้ าการเปล่ียนแปลง ( x =4.0536 -3.5833  = .4703) และดา้นรัก-ศรัทธาในพระเจา้ นอ้ยท่ีสุด                      
( x =4.3714 - 4.0933 = .2781) ตามล าดบั 
 3. ผลวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิของแผนการจัดกิจกรรมพฒันาทกัษะการสอนและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 

รายการประเมิน จ านวน
(n) 

ประเมินก่อนการเขา้

ร่วมกิจกรรมฯ (t1) 
ประเมินหลงัการเขา้

ร่วมกิจกรรมฯ (t2) 
ผลต่าง 

(t2-t1) 
 x  S.D. x  S.D. x  

8 ท างานเป็นหมู่คณะ 15 3.7500 
มาก 

.56695 4.4107 
มาก 

.41146 .6607 

9 ประเมินผลชีวติและการท างาน
อยา่งสม ่าเสมอ 

15 3.4933 
ปานกลาง 

.48912 4.0714 
มาก 

.38115 .5781 

 รวมเฉล่ีย 9 ประการ 
อยูใ่นระดบั 

 3.6509 
มาก 

.38928 4.2137 
มาก 

.29265 .5628 
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  3.1 จากการสัมภาษณ์แบบทางการเปรียบเทียบความความรู้เร่ืองการสอน            
ค  าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยของผูร่้วมกิจกรรมหลงัจากการเขา้ร่วมกิจกรรม
การเรียนเพิ่มข้ึนก่อนการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  
  ผลการเปรียบเทียบจากการสัมภาษณ์แบบทางการก่อนและหลังการร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจ านวน 15 คน (ร้อยละร้อย) จากการท่ีไม่เคยรู้ทกัษะ
การสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนทั้ง 5 ประการมาก่อนเลย แต่เม่ือไดร่้วมกิจกรรมการเรียนรู้แลว้
พบวา่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั้ง 15 คน (ร้อยละร้อย) สามารถอธิบายถึงเป้าหมาย วตัถุประสงค์ และ
ทกัษะการสอนทั้ง 5 ด้านได้ โดยระบุว่าเป้าหมายของการสอนค าสอนคือการช่วยให้ผูเ้รียนได้
ด าเนินชีวิตเพื่อผูอ่ื้น อุทิศตนเพื่อสังคม สร้างสังคมให้มีความสุข สร้างให้ผูเ้รียนเป็นเหมือนพระ
เยซูเจา้ นอกจากนั้นให้เอาใจใส่ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล สอนท่ีเนน้ประสบการณ์และให้ผูเ้รียนไดมี้
การปฏิบติัท่ีสอดคล้องกบับริบทของผูเ้รียน และเน้นการไตร่ตรองเพื่อให้เด็กหรือผูเ้รียนได้
คน้พบคุณค่าท่ีแทจ้ริงดว้ยตวัเขาเอง ตามตวัอยา่งความคิดเห็นของกลุ่มทดลอง ดงัน้ี 
 “แก่นส าคัญของการสอนค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนท่ีสรุปได้คือ การฝึก            
ครูค าสอนให้รู้ทกัษะท่ีจะรู้จักผูเ้รียน แนวทางในการท ากิจกรรม ให้ความส าคัญกับการน า
ประสบการณ์มาจดัเป็นแนวทางในการสอน ให้มีการไตร่ตรอง การเขียน การเรียนรู้ และการ
ประเมินผลเม่ือจบการเรียนรู้ในแต่ละคร้ัง เพื่อพฒันาการสอนค าสอนให้ดียิ่งข้ึน” (ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมคนท่ี 2)  
 “เป้าหมายของการสอนค าสอนคือ การฝึกอบรมท่ีมุ่งเนน้ผูเ้รียนให้เป็นบุคคลเพื่อคน
อ่ืน โดยใชท้กัษะ 5 ดา้น” (ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมคนท่ี 6)  
 “ทกัษะการสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียน 5 ประการคือ การรู้บริบทคือการรู้จกัผูเ้รียน
ให้ดีประสบการณ์คือการให้ความส าคญักบัประสบการณ์ของผูเ้รียน การไตร่ตรองคือการน าเอา
ประสบการณ์ของผูเ้รียนมาพิจารณาแยกแยะ การปฏิบติัคือแบบทดสอบของความรัก และการ
ประเมินผลคือการพิจารณาผลสัมฤทธ์ิของการเรียนการสอนทั้ งการสอนของผู ้สอนและ
ความกา้วหนา้ของผูเ้รียน” (ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมคนท่ี 3)  
 “เป็นการสอนท่ีเน้นการไตร่ตรอง การคิด การเขียน โดยมีเป้าหมายเพื่อการเป็น
บุคคลเพื่อผูอ่ื้น” (ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมคนท่ี 4) “แนวคิดอิกญาเช่ียน คือการอบรมหล่อหลอมชาย
หญิงใหเ้ป็นบุคคลเพื่อผูอ่ื้น เป็นผูน้ าแบบผูรั้บใชต้ามแบบอยา่งของพระเยซูคริสตเจา้” (ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมคนท่ี 6) 
 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมยงัเห็นว่าการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้น้ีท าให้มีแนวทางและ
กระบวนการการสอนท่ีชัดเจนมากข้ึนนอกจากนั้นยงัได้รับแรงบนัดาลใจในการท าหน้าท่ีการ
สอนค าสอนมากข้ึน  ตามตวัอยา่งความคิดเห็นของกลุ่มทดลอง ดงัน้ี 
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 “เกิดความส านึกและความตั้งใจในการเตรียมการสอนค าสอนให้ดีข้ึน โดยการเขียน
แผนการสอนท่ีรัดกุม เป็นระบบ  ชดัเจน ค านึงเป้าหมายในการสอนค าสอนท่ีเน้นให้ผูเ้รียนเป็น
บุคคลเพื่อผูอ่ื้น เช่ือมโยงเน้ือหาและประสบการณ์ของผูเ้รียนเพื่อท าให้เขา้ใจค าสอนมากยิ่งข้ึน 
โดยใหมี้เวลาอยา่งเพียงพอในการไตร่ตรอง” (ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมคนท่ี 9)   
 การเขา้ร่วมกิจกรรมการคร้ังน้ียงัช่วยผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในการเตรียมการสอนคร้ัง
ต่อๆไปให้ดียิ่งข้ึน โดย ท าให้มีขั้นตอนในการสอนค าสอนชัดเจนยิ่งข้ึน ให้การเขียนแผนการ
สอนไดง่้ายข้ึน พฒันาการจดักิจกรรม การตั้งค  าถาม การท าให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการเรียน
การสอน การสร้างบรรยากาศท่ีดีในการเรียนการสอน การให้เวลาผูเ้รียนได้มีเวลาไตร่ตรอง
เน้ือหาค าสอนท่ีได้สอนไป มีทิศทางเป้าหมาย ตระหนักถึงความส าคัญของการสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูเ้รียน ประสบการณ์ของผูเ้รียน รวมถึงเน้นให้ผูเ้รียนน าค าสอนไปปฏิบติั 
และตอ้งประเมินตนเองและความกา้วหนา้ของผูเ้รียนดว้ย (ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมคนท่ี 1, 2, 3, 5, 6) 
 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั้ง 15 คน (ร้อยละร้อย) สามารถเขียนแผนการสอนตามแนวคิด            
อิกญาเช่ียนดว้ยตนเองได ้ตามความคิดของผูเ้ขา้ร่วมกิจรรม เช่น “สามารถเขียนแผนการสอนตาม
แนวคิดอิกญาเช่ียนได้ เพราะ แม้ว่าแผนการสอนแม้จะมีหลายรูปแบบแต่เน้ือหาขั้นตอนท่ี
ใกลเ้คียงกนั เพียงแต่น ามาปรับเรียบเรียงให้เป็นระบบมากข้ึนจะเขียนไดดี้ถา้มีเวลาส าหรับการ
ไตร่ตรองเพราะไดผ้่านการเรียนรู้แลว้ แผนการสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนน้ีมีกระบวนการท่ี
เป็นขั้นตอน ง่ายในการเขียนแผน แต่ตอ้งฝึกเขียนบ่อยๆ และควรท างานเป็นทีม มีการทดลองใช้
สอนจริง แลว้น ามาประเมินผลหลงัการสอน” (ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมคนท่ี 9) และยงัสามารถถ่ายทอด
ให้กับผูอ่ื้นได้โดยผ่านการฝึกการเขียนบ่อยๆด้วย  “สามารถถ่ายทอดทักษะการสอนและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยให้ผูอ่ื้นได ้แต่มี
เง่ือนไขว่า จะตอ้งผ่านการฝึกเขียนแผนบ่อยๆ และสามารถกระตุน้ผูส้อนอ่ืนๆให้มีความมัน่ใจ 
และใหมี้แบบแผนการสอนไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน” (ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมคนท่ี 6 และ 10) 
  3.2 ผลการประเมิน ผลสัมฤทธ์ิแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะ  
การสอนของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย  
  ขั้นตอนน้ี ผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีไดรั้บจากผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจ านวน 15 คนมา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเ ร็จรูป เพื่อหาผลสัมฤทธ์ิของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะการสอนของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเ ช่ียนในประเทศไทย                        
โดยวิเคราะห์จากค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยน าไป
เปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารวเิคราะห์ตามแนวคิดของเบสท ์(Best)  
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ตารางท่ี 44  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้            

เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 
 

ท่ี รายการ ผลสมัฤทธ์ิ 

x  S.D. ระดบั 
1 การสอนค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียน 4.27 .594 มาก 

2 การรู้บริบทของผูเ้รียน 4.60 .507 มากท่ีสุด 

3 การสร้างบรรยากาศในการเรียนค าสอน 4.40 .507 มาก 

4 การใหค้วามส าคญักบัประสบการณ์ 4.47 .516 มาก 

5 การอ่านสญัญาณแห่งกาลเวลา 4.27 .704 มาก 

6 การไตร่ตรอง 4.60 .507 มากท่ีสุด 

7 มโนธรรม 4.47 .516 มาก 

8 การตั้งค  าถามเพ่ือการไตร่ตรอง 4.33 .724 มาก 

9 แหล่งท่ีมาของเน้ือหาค าสอน 4.80 .414 มากท่ีสุด 

10 การปฏิบติั 4.73 .458 มากท่ีสุด 

11 การกระท าส่ิงต่างๆใหดี้ข้ึนอยูเ่สมอ 4.60 .507 มากท่ีสุด 

12 การประเมินผลการเรียนค าสอน 4.40 .507 มาก 

13 การเขียนแผนการสอนค าสอน 4.53 .516 มากท่ีสุด 

14 ความเหมาะสมส าหรับพฒันาทกัษะการสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียน         
ในประเทศไทย 

4.40 .507 มาก 

 รวม 4.49 .271 มาก 

 
 จากตารางท่ี 44 พบวา่ แผนการจดักิจกรรมพฒันาทกัษะการสอนของครูค าสอนตาม
แนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย มีผลสัมฤทธ์ิโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.49 SD. = .271)   
 เม่ือพิจารณาเป็นรายกิจกรรมการเรียนรู้พบวา่ผลต่างค่ามชัฌิมเลขคณิตสูงสุดไดแ้ก่ 

แผนกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง แหล่งท่ีมาของเน้ือหาของค าสอน ( x  = 4.80  SD. = .414)  
รองลงมาคือ การปฏิบติั ( x  = 4.73  SD. = .458) การกระท าส่ิงต่างๆให้ดีข้ึนอยูเ่สมอ ( x  = 4.60  
SD. = .507) การรู้บริบทของผูเ้รียน ( x  = 4.60  SD. = .507) การไตร่ตรอง ( x  = 4.60  SD. = 
.507) การเขียนแผนการสอนค าสอน ( x  = 4.53  SD. = .516) การให้ความส าคญักับ
ประสบการณ์ ( x  = 4.47  SD. = .516) มโนธรรม ( x  = 4.47  SD. = .516) การประเมินผลการ
เรียนค าสอน ( x  = 4.40  SD. = .507) การสร้างบรรยากาศในการเรียนค าสอน ( x  = 4.40  SD. = 
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.507)  การตั้งค  าถามเพื่อการไตร่ตรอง ( x  = 4.33  SD. = .724) และการสอนค าสอนตามแนวคิด
อิกญาเช่ียน ( x  = 4.27  SD. = .594) ตามล าดบั 
  3.3 ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิแผนกิจกรรมการเ รียนรู้ เพื่อการพัฒนา
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย ค่าเฉล่ียและ              
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

ตารางท่ี 45  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
การพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียน                     
ในประเทศไทย 

 

ท่ี รายการ ผลสมัฤทธ์ิ 

x  S.D. ระดบั 
1 การรู้บริบทของผูเ้รียน 4.73 .458 มากท่ีสุด 

2 การใหค้วามส าคญักบัประสบการณ์ 4.40 .737 มาก 

3 การอ่านเคร่ืองหมายแห่งกาลเวลา 4.60 .507 มากท่ีสุด 

4 การไตร่ตรอง 4.67 .488 มากท่ีสุด 

5 การศึกษาแหล่งท่ีมาของค าสอน 4.40 .507 มาก 

6 การตั้งค  าถามเพ่ือการไตร่ตรอง 4.33 .724 มาก 

7 การอ่านประวติันกับุญ 4.60 .507 มากท่ีสุด 

8 การท างานจิตอาสา 4.67 .488 มากท่ีสุด 

9 แผนการเรียนรู้ เร่ือง การเขียนแผนการสอนค าสอน 4.60 .507 มากท่ีสุด 

10 การสอนค าสอน 4.87 .352 มากท่ีสุด 

11 การประเมินผลการสอนค าสอน 4.47 .516 มาก 

12 ความเหมาะสมส าหรับพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค า
สอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 

4.80 .414 มากท่ีสุด 

13 ความเหมาะสมของเวลาในการท ากิจกรรม 4.47 .640 มาก 

 รวม 4.58 .258 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 45  พบว่า แผนการจดักิจกรรมพฒันาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ              
ครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย มีผลสัมฤทธ์ิโดยรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด                 
( x  = 4.58 SD. = .258)   
 เม่ือพิจารณาเป็นรายกิจกรรมการเรียนรู้พบวา่ ผลต่างค่ามชัฌิมเลขคณิตสูงสุด ไดแ้ก่ 
แผนการเรียนรู้ด้วยตนเองและการปฏิบติั เร่ือง การสอนค าสอน( x  = 4.87  SD. = .352                  
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มากท่ีสุด) รองลงมาคือ การรู้บริบทของผูเ้รียน( x  = 4.73  SD. = .458 มากท่ีสุด) การไตร่ตรอง              
( x  = 4.67  SD. = .488 มากท่ีสุด) การท างานจิตอาสา ( x  = 4.67  SD. = .488 มากท่ีสุด) การอ่าน
เคร่ืองหมายแห่งกาลเวลา ( x  = 4.60  SD. = .507 มากท่ีสุด) การเขียนแผนการสอนค าสอน                  
( x  = 4.60  SD. = .507 มากท่ีสุด) การอ่านประวติันกับุญ ( x  = 4.60  SD. = .507 มากท่ีสุด)              
การประเมินผลการสอนค าสอน( x  = 4.47  SD. = .516 มาก) การใหค้วามส าคญักบัประสบการณ์ 
( x  = 4.40  SD. = .737 มาก) การศึกษาแหล่งท่ีมาของค าสอน ( x  = 4.40  SD. = .507 มาก) และ
การตั้งค  าถามเพื่อการไตร่ตรอง( x  = 4.33  SD. = .724 มาก) ตามล าดบั 
 4. ประโยชน์ท่ีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดรั้บจากแผนกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ผลการประเมินประโยชน์ท่ีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดรั้บ จากการสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง
เพื่อพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนใน
ประเทศไทย  มีดงัน้ี 
  4.1 ดา้นเน้ือหา 
  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่า แผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนใน
ประเทศไทย มีความเหมาะสมในดา้นเน้ือหา โดยมีขอ้คิดเห็น ดงัน้ี 
   4.1.1  เ น้ือหาทุกแผนเหมาะสม ส าหรับการพัฒนาคุณลักษณะของ                
ครูค าสอน แต่ก็มีบางแผนท่ีอาจจะไม่เหมาะสมกบัครูค าสอนบางท่ี ท่ีอยู่พื้นท่ีไกล ๆ เพราะว่า
อาจจะเป็นส่ิงยากส าหรับครูค าสอนบนดอย ซ่ึงเนน้ท่ีวิถีการด าเนินชีวิตเป็นหลกัอิงกบัธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 
   4.1.2 สาระเน้ือหาของ แผนการจัดกิจกรรมพฒันาทักษะการสอนของ            
ครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยสามารถน าไปจดัการเรียนการสอนได้จริง 
เพราะเน้ือหามีความสอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งการพฒันาตนเอง เม่ือผา่นการร่วมกิจกรรมแลว้ท า
ให้ไดเ้ปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน เช่น มีความศรัทธาต่อพระเจา้มากยิ่งข้ึน จากการไตร่ตรอง
พระวาจาประจ าวนั จึงมีความคิดเห็นวา่เน้ือหาท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมพฒันาทกัษะการสอนนั้นมี
ความเหมาะสมต่อการใชพ้ฒันาครูค าสอนในประเทศไทย 
   4.1.3 เน้ือหาเข้ากับสถานการณ์และบริบทของคนไทย มีความเรียบง่าย            
แต่ในขณะเดียวกนัก็เขา้ถึงผูส้อน และผูเ้รียน ท าให้ผูส้อนง่ายต่อการน าไปใช ้ผูเ้รียนก็รับรู้และ
เขา้ใจได ้
   4.1.4 เน้ือหาของแต่ละบทท าให้เขา้รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนในการ
เขียนแผนการสอนมากข้ึน สามารถน าไปใช้จริง แผนการสอนจึงมีคุณภาพ ท าให้การเรียนการ
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สอนท่ีด าเนินไปอยา่งดี เพราะเกิดจากความเขา้ใจและการฝึกฝน รวมถึงการบททวนเน้ือหาสาระ
ท่ีไดเ้รียนรู้ 
   4.1.5 เน้ือหาสาระของการพฒันาท าให้ผูเ้รียนไดมี้การไตร่ตรองเน้ือหาเพื่อ
บททวนและสรุปเน้ือหา ท าให้มีความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง เหมาะสมกบัประเทศไทย เพราะผูเ้รียน
บางกลุ่มหรือบางคนอาจมีความเข้าใจในแต่ละเร่ืองยาก ดังนั้ น การใช้แผนของแนวคิด                    
อิกญาเช่ียนน้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับคนหลายกลุ่มท่ีมกัเขา้ใจยาก เพื่อท่ีจะไดเ้ห็นอย่างชดัเจน 
โดยประยกุตไ์ดจ้ากประสบการณ์ สัญญาณกาลเวลา และจากเหตุการณ์รอบขา้งต่างๆ ดว้ย 
   4.1.6 เน้ือหาสาระของ แผนการจัดกิจกรรมพฒันาทักษะการสอนของ           
ครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนมีความเหมาะสม แต่สามารถเพิ่มกิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีให้
ผูเ้รียนเกิดความกระหายท่ีอยากเรียนมากข้ึน ดงันั้น กิจกรรมหรือเน้ือหา ผูส้อนเตรียมมากข้ึน 
และตวัเองควรไตร่ตรอง และประเมินผลเสมอ 
   4.1.7 เน้ือหาท าให้ทั้ งผูส้อนและผูเ้รียนรู้ สามารถใช้ประสบการณ์ น าสู่
ความเช่ือคริสตชน เทียบเคียงชีวติกบัพระวาจา 
   4.1.8 ไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไป ครูทุกคนสามารถท าได ้เพียงแต่ตอ้งให้เวลา
กบัการท ากิจกรรมตรงน้ี ดว้ยความใส่ใจและสนใจ มีความขยนัท่ีจะท า มีใจรักท่ีจะท า และตนเอง
ก็อยากจะพฒันาความเป็นครูค าสอนจริงๆ ส่ิงเหล่าน้ีช่วยใหคุ้ณลกัษณะต่างๆ บงัเกิดผลในตวัของ
ผูส้อนและผูเ้รียน มีส่วนช่วยส่งเสริมความรักในพระเจา้มากว่าเดิม มุ่งพฒันาความเป็นผูน้ าท่ีมี
คุณธรรมอนัดีมากข้ึน โดยมองแบบอยา่งของพระเยซูเจา้ จนอยากท่ีจะปฏิบติัตนเองอุทิศตนเอง
เพื่อสังคม 
   4.1.9 มีความเหมาะสมกบัเวลา 1 คาบ ท่ีสอน ถา้มากเกิน เวลาก็จะไม่พอ
เพียงแต่จากประสบการณ์สอนอาจไม่ได้เป็นไปตามท่ีเราตั้ งใจทุกคร้ัง ข้ึนกับสถานการณ์
ภายนอกหรือ บริบทของผูเ้รียน และการเตรียมตวัด้วยและถ้าได้ตั้ งใจเขียนแผนอย่างดี จาก
ประสบการณ์ก็จะท าใหก้ารเรียนการสอนล่ืนไหลดีกวา่ 
  4.2 ดา้นการน าเสนอ 
  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่า แผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนใน
ประเทศไทย มีความเหมาะสม ในดา้นการน าเสนอ โดยมีขอ้คิดเห็น ดงัน้ี 
   4.2.1 การน าเสนอของแต่ละแผนการจดักิจกรรมพฒันาทกัษะการสอนของ
ครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยมีความเป็นล าดบัขั้นตอนท่ีสามารถน าไปใชไ้ด้
จริง มีความเหมาะสม และสอดคล้องกบัเน้ือหา มีความหลากหลาย และสามารถประยุกต์
กิจกรรมอ่ืนมาปรับใชใ้หเ้หมาะสม 
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   4.2.2 ในการน าเสนอมีการน าส่ิงรอบๆ ตวัมาใช้กบัการสอน ท าให้การ
สอนน่าสนใจมากข้ึนท าใหผู้ส้อนค่อยๆ ดึงความสนใจของผูเ้รียนจึงไม่น่าเบ่ือ 
   4.2.3 มีล าดบัขั้นตอนการน าเสนอท่ีสอดคลอ้งต่อเน่ือง ท าให้เกิดการเรียนรู้ 
และเขา้ใจมากยิง่ข้ึน ผา่นทางกิจกรรมและประสบการณ์ รวมถึงค าถามท่ีช่วยในการไตร่ตรอง 
   4.2.4 ไดเ้ห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมท่ีเห็นไดช้ดั โดยสามารถเห็นไดช้ดัจาก
ประสบการณ์จากตวัเอง บุคคลรอบขา้งและรวมถึงสัญญาณแห่งกาลเวลา และยงัส่งผลดีในเร่ือง
ของการประเมินตนเองในแต่ละแผนงาน กิจกรรมท่ีไดก้ระท าลงไปทั้งตวัผูส้อนและผูเ้รียน 
   4.2.5 การน าเสนอแผนการจดักิจกรรม เป็นไปตามล าดบัอยา่งเหมาะสมท า
ให้เกิดความคิดท่ีจะพฒันามากยิ่งข้ึน และคิดไปตามล าดับตั้ งแต่การรู้จักผูเ้รียน การสร้าง
บรรยากาศ อาศยัการไตร่ตรองประสบการณ์ชีวติ สู่แผนการสอน และจบดว้ยการประเมินผล 
   4.2.6 เหมาะสม เพราะการน า เสนอท าได้ตามขั้ นตอนท่ีก าหนดไว้
ตามล าดับ เรียนรู้ท าความรู้จัก แบ่งปันประสบการณ์คิดถึงส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน น ามาทบทวน               
ตั้งค  าถามและสามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติัไดด้ว้ย 
   4.2.7 มีความเหมาะสมเป็นการช่วยให้มีประสบการณ์ ต่อการสอนค าสอน
ไม่ว่าการใช้ส่ือสาร เทคโนโลยี โดยการดูคลิป เกม เพลง ละคร หรือบทบาทสมมุติ ส่ิงเหล่าน้ี 
ช่วยให้ผูส้อนสามารถศึกษาและมีวิธีการใหม่ๆ ได้ ตามความเหมาะสมของผูเ้รียน เพราะสมยั
ปัจจุบนัมีทางเลือกท่ีหลากหลาย ต่อการใชส่ื้อสารต่าง ๆ 
   4.2.8 ในแต่ละแผนการจดักิจกรรม มีการน าเสนอแบบชัดเจนตามล าดบั 
การได้ท าอย่างซ ้ าๆ ท าให้เกิดความแม่นย  ามากยิ่งข้ึน และท าให้ผู ้เรียนรู้ว่าตนเองต้องมี
กระบวนการคิดอยา่งไร 
  4.3 ดา้นการน าแผนกิจกรรมการเรียนรู้ไปใชใ้นการสอน 
  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่า แผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนใน
ประเทศไทย มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง โดยมีเหตุผล ดงัน้ี 
   4.3.1 เป็นวิธีการสอนท่ีมีขั้นตอนอย่างละเอียด ชัดเจน เป็นกระบวนการ          
ท่ีช่วยพฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองและสอดคลอ้งกนั เม่ือไดใ้ชแ้ผนการจดักิจกรรมพฒันาการสอน
ค าสอนน้ี ท าให้รู้สึกมั่นใจว่าการสอนจะเกิดผลท่ีดีต่อผูเ้รียน และช่วยพฒันาการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน เป็นการสอนค าสอนท่ีเป็นขั้นตอน แบบค่อยเป็นค่อยไป เร่ิมจากง่ายไปสู่ยาก 
การไดมี้โอกาสเรียนรู้และไดฝึ้กหดั ท าให้การสอนค าสอนง่ายข้ึน และความคิดสร้างสรรคน้ี์จะ
ใชกิ้จกรรมอ่ืนๆ เพื่อใหไ้ดค้วามเหมาะสมกบัผูเ้รียน และสภาพแวดลอ้มท่ีผูเ้รียนอาศยัอยู ่
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   4.3.2 เคยสอนอยู่แลว้ และแผนท่ีไดเ้รียนรู้ไม่ยากจนเกินไป จึงน ามาปรับ
ใชก้นัได ้และทกัษะน้ีก็ง่ายเป็นขั้นตอนท่ีดี จึงไม่ยากท่ีจะน ามาใช ้และสามารถน าไปประยุกตใ์ช้
กบัแผนการสอนรูปแบบทัว่ไป โดยเน้นในเร่ืองของประสบการณ์และท าให้ผูเ้รียนเห็นตวัอย่าง
ไดอ้ยา่งชดัเจน 
   4.3.3 ทกัษะน้ีจะเนน้ใหเ้ราไดเ้รียนรู้จกับริบทของตวัผูส้อนและของผูเ้รียน
มากยิ่งข้ึน เม่ือน าไปใชจึ้งท าให้เขา้ใจผูเ้รียนมากข้ึน รู้ว่าผูเ้รียนชอบหรือไม่ชอบในแบบใดและ
เป็นขอ้ดีส าหรับการเลือกรูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกบับริบทของผูเ้รียน ช่วยสร้างปฏิสัมพนัธ์
ท่ีดีกบัผูเ้รียนมากข้ึน ดว้ยการเรียนรู้จกัผูเ้รียน ยอมรับสภาพความจริงของแต่ละบุคคล และการ
ประเมินผลเกิดประโยชน์ต่อผูเ้รียน ผูส้อนเพื่อพฒันาจุดอ่อนทั้งผูเ้รียน และผูส้อน เพราะเป็น
ตวัช้ีวดัเพื่อประสิทธิภาพของการเรียนการสอน 
   4.3.4 หลงัจากท่ีได้ลองน าขั้นตอนทกัษะการสอนไปเขียนแผนการสอน
และไดใ้ช้สอนจริงกบัเด็กๆ พบว่า การสอนเกิดผลดีกว่าเดิมเป็นตน้ว่า การสอนท่ีตรงกบับริบท
ของผูเ้รียนและสภาพชีวิตจริงของเด็กๆ และไดพ้ฒันาตนเองให้พยายามเป็นครูค าสอนท่ีดีข้ึน           
มีชีวิตท่ีรักพระเจ้า และรักผูเ้รียนมากยิ่งข้ึน อาศยัการสังเกตและมองสัญญาณแห่งกาลเวลา            
มากข้ึน 
   4.3.5 ใช้ได้จริง เพราะช่วยพฒันาประสบการณ์ของเรากับพระเจ้า รู้จัก
สังเกตและมองสัญญาณของกาลเวลา ฝึกฝนการคิดรอบคอบ การไตร่ตรอง หมัน่ฝึกฝนอ่าน
แหล่งขอ้มูลของการสอนค าสอน ฝึกเป็นผูท่ี้สงสัยใฝ่รู้ (ตั้งค  าถามเพื่อไตร่ตรอง) ปฏิบติัตนเพื่อ
ผูอ่ื้นและสังคม มีแนวทางการเขียนแผนการสอนท่ีดี และประเมินผลตนเองอยูเ่สมอ 
   4.3.6 เพราะจากประสบการณ์การน าไปใช้ แผนพัฒนาคุณลักษณะ              
ท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยช่วยให้รู้จกัตนเองและรู้
ผลสัมฤทธ์ิท่ีได ้เม่ือน าผลท่ีไดข้ึ้นมาพฒันาตวัเองใหมี้ประสิทธิภาพในการเป็นครูค าสอนมากข้ึน
จนเกิดประสิทธิผลในการสอนค าสอน 
   4.3.7 เกิดแนวคิดชัดเจนในการสอนค าสอนได้ดีข้ึน มีการสอนท่ีง่ายข้ึน 
เกิดการยอมรับของผูเ้รียนมากข้ึน ท าให้ผูส้อนรู้จกัผูเ้รียน  เป็นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี ระหวา่ง
ผูส้อนกบัผูเ้รียน และระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั รู้ถึงประสบการณ์เดิม เพื่อพฒันาความรู้ใหม่ท่ีถูกกบั
เอกลกัษณ์เฉพาะของแต่ละคน ท าให้การด าเนินการเรียนการสอน สัมผสักบัส่ิงท่ีตอ้งการต่อชีวิต
ของผูเ้รียน ช่วยใหผู้เ้รียนรู้จกัไตร่ตรอง และสามารถประเมินความรู้ล่วงหนา้ของผูเ้รียนอยา่งเป็น
รูปธรรม วดัได ้และผูเ้รียนน าบทเรียนไปปฏิบติัไดจ้ริงและเรียนอยา่งมีความสุข 
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  4.4 ดา้นการพฒันาชีวติครูค าสอน 
   4.4.1 การเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้คร้ังน้ีท าให้ตนเองรู้สึกว่าตนเองได้
เปล่ียนแปลงเป็นครูค าสอนท่ีดีข้ึน มี เกิดแรงบนัดาลใจในการสอนมากข้ึน ช่วยส่งเสริมดา้นการ
ไตร่ตรองถึงชีวติของตนเองมากข้ึน ใส่ใจบุคคลรอบขา้ง อยากเป็นครูค าสอนท่ีมีคุณธรรม ดงัเช่น
พระเยซูเจา้ อยากอุทิศตนเพื่อเด็กๆ  ท าให้มีวิสัยทศัน์เปิดกวา้งข้ึน และรักงานค าสอนมากข้ึน              
ท  าใหผู้เ้รียนและผูส้อน มีการยอมรับกนัและกนัสนใจและใส่ใจกนัมากข้ึน การไตร่ตรองและการ
ประเมินผลช่วยท าใหเ้กิดขอ้คิดมาใชเ้ป็นแนวทางในชีวติประจ าวนั 
   4.4.2 มีส่วนช่วยในการพฒันาชีวิตภายในของการเป็นครูค าสอนให้ดีข้ึน 
ท าให้รักพระมากกวา่เดิม มีความใกลชิ้ดกบัพระเจา้ทั้งผูส้อนและผูเ้รียน การเอาใจใส่ผูเ้รียนเป็น
รายบุคคลเพื่อให้บุคคลนั้นมีความรู้ความศรัทธาในศาสนาโดยมองเห็นความตอ้งการของบุคคล
รอบขา้ง รับใช้เพื่อพี่น้อง แสดงความรักพระด้วยความเช่ือ ความไวใ้จ และรักผูอ่ื้นเหมือนรัก
ตนเอง 
   4.4.3 มีประโยชน์ต่อชีวิตการเป็นครูค าสอนมาก เพราะครูค าสอนเป็นผูท่ี้
ประกาศพระวาจาไปสู่ผูเ้รียน และท าให้ผูเ้รียนเกิดความรักพระเท่านั้นไม่เพียงพอ แต่ตอ้งท าให้
แสดงผลของความรักออกมาทางการปฏิบติั ดงันั้นการประเมินการเรียน และแผนการสอนจึงมี
ความส าคญัมาก จึงตอ้งกระท าอยา่งซ่ือสัตย ์แมจ้ะใชเ้วลาการเตรียมตวัอยา่งมาก ถา้ท าตามแผน
ทั้ง 14 แผนน้ีผูส้อนและผูเ้รียนจะรู้จักกัน และสามารถสร้างบรรยากาศแห่งความรักต่อกัน                
การแสวงหาพระประสงคข์องพระเจา้ได ้ร่วมกนั 
   4.4.4 ช่วยให้รักและใกลชิ้ดพระเจา้มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะตวัฉันเองท่ีเป็น
ผูส้อนเร่ืองพระเจา้ และช่วยใหไ้ดไ้ตร่ตรองวา่ในวนัน้ีเป็นลูกท่ีดีของพระองคแ์ลว้หรือยงั ตั้งใจท่ี
จะท าใหดี้ยิง่ข้ึนในทุกๆ วนั 
   4.4.5 มีประโยชน์ ได้รับการพฒันาในด้านท่ีพฒันามากท่ีสุด คือ ด าเนิน
ชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า เพราะการสอนค าสอนส่ิงท่ีเป็นหัวใจส าคญัต่อการสอน          
ค  าสอน คือการรู้จกัชีวิตของพระเยซูเจา้และในดา้นอ่ืนๆ ก็ไดรั้บการพฒันาเช่นกนั ชีวิตการเป็น
ครูค าสอนก่อนท่ีจะสอนค าสอน ส่ิงแรกคือ การมีความรัก ศรัทธาในพระเจา้ เพื่อการสอนค าสอน
บงัเกิดผลท่ีเป็นไปตามพระประสงคข์องพระเจา้ คุณลกัษณะแต่ละดา้น ช่วยให้ฉนัเกิดการพฒันา
และมีประสบการณ์ท่ีดี เพื่อเติมเตม็จากส่ิงท่ีขาดหายไป 
   4.4.6 เพราะเม่ือได้ลงมือปฏิบัติ ช่วยให้ทบทวนชีวิตตนเองในการเป็น               
ครูค าสอนแบบไหนในอดีต และเม่ือสะทอ้นตามแนวคิดอิกญาเช่ียน ช่วยให้ปรับปรุงพฒันาและ          
ฝึกการเป็นครูค าสอนท่ีดีมากข้ึน ท่ีรักการท าประสบการณ์กบัพระเจา้สู่การน าให้ผูอ่ื้นรักพระเจา้
ผา่นทางตนเองดว้ยชีวติ 
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   4.4.7 การน าประสบการณ์ 31 วนัน้ี ไปพฒันาทกัษะในทุกด้าน เป็นต้น                  
ไดรู้้จกัการด าเนินชีวติรัก ศรัทธาในพระเจา้มากข้ึน ด าเนินชิตตามแบบอยา่งของพระเยซูเจา้ ร าพึง
พระวาจาแบบจริงจัง และมีจิตส านึกในการประทับอยู่ของพระองค์ ประเมินตนเองและ                  
การท างานอยูเ่สมอ พฒันาตนเองให้ดีข้ึน ไดอ่้านเคร่ืองหมายแห่งกาลเวลาภายใตก้ารทรงน าของ
พระจิต ท าใหชี้วติมีความสุข 
 5. ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแผนการจดักิจกรรม 
 ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมหลังจากการทดลองใช้ แผนการจดักิจกรรม              
การเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามแนวคิดอิกญาเช่ียนใน
ประเทศไทย ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงสรุปไดใ้น 2 ดา้น ดงัน้ี 
  5.1 ด้านการด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการสอนและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 
   5.1.1 ควรใหมี้การฝึกปฏิบติัการตั้งค  าถามใหม้ากข้ึน  
   5.1.2 ควรให้เวลาในการพิจารณาบทเรียนและท าใบงานมากกว่าน้ี เพราะ
การเรียนแบบน้ีเป็นแบบใหม่ท่ีท าให้ผูเ้รียนได้สัมผสัได้ปฏิบติัมากกว่าท่ีจะแค่เรียนรู้ในห้อง
เท่านั้น  
   5.1.3 ควรจดัให้มีการวางแผนการสอนโดยการท างานเป็นทีม จะท าให้ได้
ความรู้ท่ีหลากลายและเกิดประสิทธิภาพของแผนมากข้ึน  
   5.1.4 ควรมีเวลาใหฝึ้กปฏิบติั การไตร่ตรองและมากกวา่น้ี  
   5.1.5 ควรมีตวัอยา่งท่ีชดัเจนเพื่อน าไปเป็นแบบอยา่งในการน าไปใช ้ 
   5.1.6 ควรใหเ้วลาในการไตร่ตรอง การตั้งค  าถามใหม้ากข้ึน 
  5.2 ขอ้เสนอแนะทัว่ไปในการน าทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนไปใชใ้นการสอนค าสอน 
   5.2.1 ควรมีทีมเขียนแผนการสอนค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียน  
   5.2.2 ควรปลูกฝังเด็กๆใหรู้้จกัการไตร่ตรองมากข้ึน  
   5.2.3 ควรเนน้ใหเ้ด็กปฏิบติัดว้ยน ้าใจของเขาเองมิใช่ถูกบงัคบัจากผูส้อน  
   5.2.4 ควรฝึกเด็กใหมี้ประสบการณ์และการไตร่ตรองในชีวติมากข้ึน  
   5.2.5 ควรมีการน าไปประยุกต์ให้เหมาะสมกบัสภาพ สถานการณ์ และ
บริบทของสังคมไทยในแต่ละทอ้งถ่ิน 
   5.2.6 การเขียนแผนการสอนค าสอน เม่ือน ามาปฏิบติัจริงอาจมีการปรับให้
เขา้กบับริบทและสถานการณ์ปัจจุบนั  
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   5.2.7 ควรประชาสัมพันธ์ให้  สถานศึกษาคาทอลิกและองค์กรต่างๆ              
น าวธีิการน้ีไปใช ้  
   5.2.8 ควรมีการน าไปประยกุตใ์ชก้บัวชิาอ่ืนๆได ้
   5.2.9 การสอนตามแนวอิกญาเช่ียน เป็นการเน้นด้านการไตร่ตรอง                       
ซ่ึงผูส้อน ควรจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดมี้ประสบการณ์จริง เช่น ประสบการณ์พบกบัพระเจา้ 
   5.2.10  ควรมีการอบรมครูค าสอนอย่างต่อเน่ือง เป็นระยะๆ เพื่อเพิ่มความ
เขา้ใจใหม้ากยิง่ๆ ข้ึน 
 สรุปแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะการสอนและคุณลักษณะ                  
ท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยบรรลุผลตามวตัถุประสงค ์         
ท่ีได้ก าหนดไว ้3 ประการ คือ ครูค าสอนได้ศึกษาและเข้าใจทกัษะการสอนและคุณลกัษณะ             
ท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย  ครูค าสอนสามารถน าทกัษะ
การสอนไปท าแผนการสอนและน าทกัษะไปใช้ในงานการสอนค าสอนท่ีตนรับผิดชอบ และ           
ครูค าสอนได้พฒันาทกัษะการสอนและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิด
อิกญาเช่ียนในประเทศไทยได้ นอกจากนั้นกลุ่มทดลองยงัได้ให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์
ส าหรับการปรับปรุงและการน าแผนกิจกรรมการเรียนรู้ไปใชจ้ริงอีกดว้ย 
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บทที ่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ือง การพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอน
และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย เป็นการวิจยั และ
พฒันา (The Research and Development) ใชว้ธีิการเก็บขอ้ขอ้มูลแบบผสม (Mixed Method)  
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีมี ผูว้จิยัไดก้  าหนดวตัถุประสงคเ์ฉพาะของการวจิยัดงัน้ี  
 1. ศึกษาสภาพความตอ้งการในการปฏิบติังานของครูค าสอนในดา้นทกัษะการสอน
และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย  
 2. พฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย และ  
 3. ศึกษาผลสัมฤทธ์ิการทดลองใช้แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะ
การสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย  
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัตามขั้นตอนดงัน้ี 
 ขั้นตอนการศึกษาสภาพความตอ้งการในการปฏิบติังานของครูค าสอนในด้านทกัษะ          
การสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย  
 วิเคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 13 คน น าผลการวิเคราะห์ท่ีไดม้าสร้างแบบสอบถามเพื่อทราบถึง
สภาพความต้องการในการปฏิบัติงานของครูค าสอนในด้านทักษะการสอนและคุณลักษณะ              
ท่ีพึงประสงค์ตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย  น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อ
ผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ท  าการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะจาก
ผูท้รงคุณวุฒิ จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ส่งไปยงัครูค าสอนจ านวน 343 คนทัว่ประเทศ
เพื่อตรวจสอบสภาพความต้องการในการปฏิบัติงานของครูค าสอนในด้านทกัษะการสอนและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย น าค าตอบของครูค าสอนจาก
แบบสอบถามมาประเมินเป็นผลของความตอ้งการในการปฏิบติังานของครูค าสอนในดา้นทกัษะการ
สอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย ดว้ยการหาค่าโดยวิเคราะห์
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จากจากค่ามชัฌิมเลขคณิต  ( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยน าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์
การวเิคราะห์ตามแนวคิดของเบสท ์(Best)  
 ขั้นตอนการพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 
 ผูว้จิยัไดน้ าผลการวเิคราะห์สภาพความตอ้งการในการปฏิบติังานของครูค าสอนในดา้น
ทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยมาจดัท าแผน
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตาม
แนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยโดยใช้แนวคิดในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ            
บูน (Edgar J. Boone., 2002) จากนั้นน าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอน
และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยท่ีสร้างข้ึนเสนอ
ต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ด้วยวิธีการหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC)  ท  าการปรับปรุงแกไ้ขแผนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิด
อิกญาเช่ียนในประเทศไทยตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญแลว้น าไปทดลองกบักลุ่มทดลองซ่ึงเป็น
ครูค าสอนจ านวน 15 คน โดยใชเ้วลาในการทดลอง 31 วนั 
 ขั้นตอนการศึกษาผลสัมฤทธ์ิการทดลองใช้แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการ
พฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศ
ไทย 
 ผูว้ิจยัไดใ้ห้กลุ่มทดลองไดท้  าการทดสอบก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิด
อิกญาเช่ียนในประเทศไทย โดยการตอบค าถามจากแบบทดสอบ และการท าแบบสอบถามเพื่อหาค่า
ผลสัมฤทธ์ิดว้ยการวเิคราะห์จากจากค่ามชัฌิมเลขคณิต  ( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดย
น าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารวเิคราะห์ตามแนวคิดของเบสท ์(Best) จากนั้นไดจ้ดัใหก้ลุ่มทดลองได้
สนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อน าเสนอผลสัมฤทธ์ิท่ีแต่ละคนไดรั้บ และท าการประเมินผลแผน
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตาม
แนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย ดว้ยการบนัทึกและการแสดงความคิดเห็น จากนั้นผูว้ิจยัได้น า
ขอ้เสนอจากกลุ่มทดลองไปปรับปรุงแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย จนไดแ้ผนกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิด
อิกญาเช่ียนในประเทศไทยฉบบัสมบูรณ์ สุดทา้ยผูว้ิจยัไดร้ายงานผลการด าเนินงานและแผนการจดั
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กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตาม
แนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยไปยงัผูอ้  านวยการศูนยค์ริสตศาสนธรรมประจ าสังฆมณฑลทั้ง 10 
ในประเทศไทย 
 

สรุปผลการวจัิย 
 การวิจยัเร่ือง การพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอน
และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย มีขั้นตอนในการ
ด าเนินการ 3 ขั้นตอน ดงัน้ี  1) การศึกษาสภาพความตอ้งการในการปฏิบติังานของครูค าสอนในดา้น
ทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 2) การพฒันา
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ             
ครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย และ 3) การศึกษาผลสัมฤทธ์ิการทดลองใชแ้ผนการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตาม
แนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย และมีกิจกรรมการเรียนรู้จ านวนทั้งส้ิน 26 กิจกรรม ใชเ้วลา 31 วนั 
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. ผลการศึกษาสภาพความตอ้งการในการปฏิบติังานของครูค าสอนในดา้นทกัษะการ
สอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย พบวา่  
 ทกัษะการสอนของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย มี 5 ประการ 
ไดแ้ก่ 1) บริบท   2) ประสบการณ์ 3) การไตร่ตรอง 4) การปฏิบติั และ 5) การประเมินผล มีตวัช้ีวดั
ทั้งหมด 44 ประการ 
  1.1 ระดบัค่าเฉล่ียสภาพความตอ้งการทกัษะการสอนของครูค าสอนตามแนวคิด
อิกญาเช่ียนในประเทศไทยทุกด้าน พบว่า  ครูค าสอนกลุ่มทดลองมีความตอ้งการทกัษะการสอน
โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.35, S.D. = .504) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นบริบทอยูใ่น
ระดบัมาก ( x  = 4.30, S.D. = .535 อยูใ่นระดบั มาก) ดา้นประสบการณ์อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.31, 
S.D. = .548 อยูใ่นระดบั มาก) ดา้นการไตร่ตรองอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x  = 4.44, S.D. = .598 อยูใ่น
ระดบั มาก) การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.40, S.D. = .579 อยูใ่นระดบั มาก) และการประเมินผล
อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.25, S.D. = .646 อยูใ่นระดบั มาก)  
  สรุปได้ว่าครูค าสอนมีความตอ้งการพฒันาทกัษะการสอนท่ีส าคญัตามล าดบัดงัน้ี 
ดา้นการไตร่ตรองมากท่ีสุด รองลงมาคือ การปฏิบติั ดา้นประสบการณ์  และดา้นบริบท  
  1.2 คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 
มี 9 ประการ ไดแ้ก่   1) รัก-ศรัทธาในพระเจา้ 2) รักผูเ้รียน 3) ส่งเสริมคุณธรรมและการเป็นผูน้ าการ
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เปล่ียนแปลง 4) ด าเนินชีวิตตามแบบอยา่งของพระเยซูเจา้ 5) อุทิศตนเพื่อสังคม 6) จงรักภกัดีและรับ
ใชพ้ระศาสนจกัร 7) กระท าส่ิงต่างๆ ให้ดีข้ึนอยูเ่สมอ 8) ท างานเป็นหมู่คณะ และ 9) ประเมินผลชีวิต
และการท างานอยูเ่สมอ มีตวัช้ีวดัทั้งหมด 57 ประการ 
  ระดบัค่าเฉล่ียสภาพความตอ้งการดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตาม
แนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย ครูค าสอนมีความต้องการพฒันาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.41, S.D. = .594) ดา้นรัก-ศรัทธาในพระเจา้อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 
4.47, S.D. = .613 อยูใ่นระดบั มาก) รักผูเ้รียนอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.31, S.D. = .632 อยูใ่นระดบั 
มาก) ส่งเสริมคุณธรรมและการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.42, S.D. = .639           
อยูใ่นระดบั มาก) ด าเนินชีวิตตามแบบอยา่งของพระเยซูเจา้อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.46, S.D. = .640 
อยูใ่นระดบั มาก)  อุทิศตนเพื่อสังคมอยู่ในระดบัมาก ( x  = 4.45, S.D. = .666 อยูใ่นระดบั มาก) 
จงรักภกัดีและรับใชพ้ระศาสนจกัรคาทอลิกอยู่ในระดบัมาก ( x  = 4.35, S.D. = .742 อยูใ่นระดบั 
มาก)  กระท าส่ิงต่างๆให้ดีข้ึนอยูเ่สมออยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.43, S.D. = .697 อยูใ่นระดบั มาก) 
ท  างานเป็นหมู่คณะอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.43, S.D. = .730 อยูใ่นระดบั มาก) ประเมินผลชีวิตและ
การท างานอยูเ่สมออยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.32, S.D. = .710 อยูใ่นระดบั มาก) 
  สรุปได้ว่าครูค าสอนมีความตอ้งการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามแนวคิด
อิกญาเช่ียนในประเทศไทยตามล าดับ ดังน้ี ด้าน รัก-ศรัทธาในพระเจ้ามากท่ีสุด รองลงมาคือ                  
ดา้นด าเนินชีวิตตามแบบอยา่งของพระเยซูเจา้ อุทิศตนเพื่อสังคม การะท าส่ิงต่างๆให้ดีข้ึนอยู่เสมอ 
ท างานเป็นหมู่คณะ ส่งเสริมคุณธรรมและการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง จงรักภกัดีและรับใช ้              
พระศาสนจกัรคาทอลิก ประเมินผลชีวติและการท างานอยูเ่สมอ  และรักผูเ้รียน  
 2. ผลการพฒันาแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 
  2.1 ขั้นเตรียมการพฒันาแผนกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆท่ีจ าเป็นส าหรับการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยการวิเคราะห์การสอนค าสอนและกระบวนการการสอนค าสอนในประเทศไทยท่ีต้องการ
เปล่ียนแปลงใหม่ วฒันธรรม บริบท และโครงสร้างของการสอนค าสอนท่ีจะพฒันากิจกรรมการ
เรียนรู้ ความเขา้ใจและการปฏิบติัตามโครงการขององคก์รการสอนค าสอนพระศาสนจกัรคาทอลิก  
ความรู้และทกัษะเร่ืองการพฒันาครูค าสอน และองคก์รและบุคคลท่ีเป็นเป้าหมาย ซ่ึงผลการวิเคราะห์
พบวา่ มีทั้งปัจจยัภายนอกท่ีเก้ือหนุนใหมี้การพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง
ครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย เช่น เสรีภาพในการนบัถือศาสนา ความพร้อมของ
บุคลากรและการบริหารจดัการ และปัจจยัภายในพระศาสนจกัรคาทอลิกเองท่ีมีความตอ้งการท่ีจะ
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พฒันาบุคคลากรดา้นการเผยแผศ่าสนาอยา่งสม ่าเสมอและเท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงของสังคม จึงมี
ความจ าเป็นและเหมาะสมท่ีจะด าเนินการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนต่อไป 
  2.2 ขั้นการพฒันาและการปรับปรุงแผนกิจกรรมการเรียนรู้ 
  การพฒันาแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะ              
ท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย ผูว้จิยัไดน้ าผลการวิเคราะห์ปัจจยั
ทั้งภายในและภายนอกท่ีสนับสนุนให้เกิดการพฒันาแผนกิจกรรมการเรียนรู้และผลจากประเมิน
ความตอ้งการการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนและผูเ้ช่ียวชาญ
มาจดัท าแผนกิจกรรมการเรียนรู้ซ่ึงประกอบด้วย 26 กิจกรรมการเรียนรู้ ใช้เวลาส าหรับการเรียนรู้ 
100 ชัว่โมง ในระยะเวลา 31 วนั แผนกิจกรรมการเรียนรู้ฉบบัน้ีประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ความ
เป็นมาและความส าคญั 2) การสอนค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียน และ 3) กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
การพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนใน
ประเทศไทย เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการสอนจ านวน 14 กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนจ านวน 
12 กิจกรรมการเรียนรู้ 
  ผลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คนพบวา่มีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา การใช้
ภาษา และความครบถว้นของเน้ือหาความรู้ท่ีตอ้งการ เหมาะสมท่ีจะน าไปใชใ้นการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้(มีคะแนนประเมิน IOC อยูใ่นช่วง 0.60 – 1.00) โดยมีขอ้เสนอเพื่อ
การปรับปรุงแผนกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นตน้เร่ืองของเวลา กิจกรรม และส่ืออุปกรณ์ 
  ผูว้ิจยัไดป้รับปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญและน าแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
การพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนใน
ประเทศไทยไปใชท้ดลองกบักลุ่มทดลองจ านวน 15 คนในวนัท่ีก าหนด 
 3. ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิการทดลองใชแ้ผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันา
ทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย มีดงัน้ี  
  3.1 ผลก่อนเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ผลจากการประเมินความต้องการก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า                 
ครูค าสอนมี ความตอ้งการท่ีจะไดเ้รียนรู้วธีิการใหม่ๆเพื่อพฒันาการสอนค าสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ตอ้งการเรียนรู้วิธีการสอนค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนและสามารถน าความรู้ไปปฏิบติัไดอ้ย่างดี
มากยิง่ข้ึน และตอ้งการไดรั้บความรู้เพิ่มเติมจากท่ีมีอยูแ่ลว้และสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นงาน
ไดจ้ริง 
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  ผลสรุปสภาพของทกัษะการสอน ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มทดลองทั้งหมด
ไม่เคยได้รับฝึกอบรมหรือเรียนรู้เร่ืองทกัษะการสอนและคุณลกัษณะของครูค าสอนตามแนวคิด         
อิกญาเช่ียนในประเทศไทยมาก่อน ในการเตรียมการสอนค าสอนกลุ่มทดลองเตรียมการสอนค าสอน
โดยการใช้คู่ มือส าเร็จรูปมากกว่าการเขียนแผนการสอนด้วยตนเอง กลุ่มทดลองส่วนใหญ่                   
สอนค าสอน และด าเนินการสอนโดยคู่มือส าเร็จรูปท่ีโรงเรียนหรือสถาบนัจดัเตรียมให้ มีจ  านวนนอ้ย
ท่ีเขียนแผนการสอนด้วนตนเอง เร่ืองทกัษะการสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียน 5 ประการแมว้่าจะมี
ผูต้อบถูกแต่เพียง 1 คน (ร้อยละ 6.66) แต่เม่ือถามถึงประสบการณ์การสอนค าสอนจริงในแต่ละ
ประการ พบวา่ค าตอบของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มทดลองส่วนใหญ่ไดมี้การปฏิบติัตามทกัษะเหล่านั้น
เป็นประจ าหรืออยา่งนอ้ยไดใ้ชท้กัษะเหล่านั้นในการสอนค าสอนอยูแ่ลว้ เช่น ทกัษะการรู้บริบทของ
ผูเ้รียน ทกัษะการสอนเร่ืองการใหค้วามส าคญักบัประสบการณ์ของเรียนในการสอนกลุ่มทดลองส่วน
ใหญ่ไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัเร่ืองน้ี ทกัษะดา้นการไตร่ตรองพบวา่ค าตอบจากผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้กลุ่มทดลองส่วนใหญ่ ไดใ้ห้ความส าคญัและไดใ้ชว้ิธีการต่างๆเพื่อให้ผูเ้รียนไดมี้เวลาเพื่อการ
ไตร่ตรอง เช่น การใหท้บทวน การท าแบบฝึกหดั การเขียน ตั้งค  าถาม ใหส้งบน่ิง ศึกษาส่วนตวั ทกัษะ
การสอนดา้นการน าค าสอนท่ีไดเ้รียนรู้ไปปฏิบติัพบว่าผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มทดลองท่ีให้
ผูเ้รียนไดน้ าค าสอนท่ีไดเ้รียนรู้ไปปฏิบติั ส่วนใหญ่เป็นการปฏิบติัให้มีความเช่ือในการประทบัอยู่
ของพระเจา้ การสวดภาวนา การด าเนินชีวิตเป็นคริสตชนท่ีดี การอยู่ร่วมกนัในสังคม การท างาน          
จิตอาสา ซ่ึงเป็นการตอบรับกับเน้ือหาค าสอนท่ีได้เรียนรู้ไปในคร้ังนั้น ทกัษะการสอนด้านการ
ประเมินผล พบวา่ ค าตอบในเร่ืองน้ีมีความแตกต่างกนั แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ กลุ่มทดลองส่วน
หน่ึงตอบว่าได้กระท าทุกคร้ังหลังการสอน โดยท าการประเมินการสอนของตนเอง การท า
แบบสอบถาม อีกจ านวนหน่ึงตอบว่าท าบ้างเป็นบางโอกาส และอีกจ านวนหน่ึงไม่ได้ท  าการ
ประเมินผลหลงัจากการเรียนการสอน ส่วนความคาดหวงั พบว่าผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่ม
ทดลองทั้งหมดไดแ้สดงความความคาดหวงัวา่จะไดค้วามรู้ความเขา้ใจ ทกัษะการสอน มีมุมมองและ
วิธีการสอนใหม่ๆ เพื่อน ามาพฒันาทกัษะการสอนและการพฒันาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม
แนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยได ้
  3.2 ผลระหวา่งการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ผูว้ิจยัและผูช่้วยผูว้ิจยัใช้การประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม
ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มทดลอง ซ่ึงสามารถสรุปผลไดว้า่ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
กลุ่มทดลองมีความพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ การจดัใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ไดพ้กั
อยูด่ว้ยกนัเป็นเวลา 3 วนั 2 คืน ท าให้นอกจากจะไดค้วามรู้แลว้ ยงัท าให้เกิดความใกลชิ้ด เป็นกนัเอง 
กลา้ท่ีจะแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ซ่ึงท าให้การทดลองไดรั้บขอ้มูลสะทอ้นกลบัท่ีน่าเช่ือถือ 



260 
 

และเกิดเครือข่ายในการท างานดา้นค าสอนต่อไป ในการร่วมกิจกรรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะ
การสอน การเรียนรู้ในบางหัวขอ้นั้นมีเวลาน้อยเกินไป จนท าให้รีบเร่ง เป็นตน้เร่ืองการไตร่ตรอง 
และการฝึกปฏิบติั กิจกรรมการเรียนรู้ทุกกิจกรรมมีเน้ือหาท่ีต่อเน่ืองกนั ดงันั้นในการน าไปใชจ้ะตอ้ง
ใหผู้ท่ี้น าแผนการเรียนรู้น้ีใช ้ใชต้ามล าดบัขั้นตอนจึงจะเกิดผล ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ส่วนใหญ่
มีประสบการณ์ในการสอนค าสอนมาแลว้ ดงันั้นจึงท าเขา้ใจหลกัการสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนได้
ไม่ยาก แต่บางคนตอ้งการการฝึกปฏิบติั เช่น การจดักิจกรรม การเขียนแผนการสอน เป็นตน้ 
  3.3 ผลเม่ือส้ินสุดการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
  สรุปผลการเปรียบเทียบทกัษะการสอนก่อนและหลังการทดลองใช้แผนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการสอนค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย จากการ
สัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง โดยภาพรวมพบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มทดลองมีความเขา้ใจใน
เร่ืองการสอนค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนร้อยละร้อย จากไม่เคยมีใครไดเ้รียนรู้
เร่ืองทกัษะการสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนทั้ง 5 ประการมาก่อนเลย แต่เม่ือได้ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้แลว้พบวา่กลุ่มทดลองทั้ง 15 คน (ร้อยละร้อย) สามารถอธิบายถึงประวติัความเป็นมา เป้าหมาย 
วตัถุประสงค ์และทกัษะการสอนทั้ง 5 ดา้นได ้และยงัไดรั้บแรงบนัดาลใจในการท าหน้าท่ีการสอน
ค าสอน ค านึงเป้าหมายในการสอนค าสอน มีส านึกและความตั้งใจในการเตรียมการสอนค าสอนให้ดี
ข้ึน ตลอดจนสามารถเขียนแผนการสอนท่ีรัดกุม เป็นระบบ และสามารถถ่ายทอดใหก้บัผูอ่ื้นได ้
  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทกัษะการรู้บริบทของผูเ้รียน หรือการให้ความส าคญั
กบัชีวติของผูเ้รียน ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มทดลองเห็นความส าคญัเพิ่มข้ึนจากจ านวน 12 คน 
(ร้อยละ 80.00) เป็นจ านวน 15 คน (ร้อยละร้อย) ทกัษะดา้นการให้ความส าคญักบัประสบการณ์ของ
ผูเ้รียน ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มทดลองให้ความส าคญัเพิ่มข้ึนจากจ านวน 7 คน (ร้อยละ 
46.67) เป็นจ านวน 11 คน (ร้อยละ 73.33) ทกัษะดา้นการไตร่ตรอง ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่ม
ทดลองเห็นความส าคญัเพิ่มข้ึนจากจ านวน 8 คน (ร้อยละ 53.33)  เป็นจ านวน 15 คน (ร้อยละร้อย) 
ทกัษะการสอนดา้นการปฏิบติัเพิ่มข้ึนจากผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มทดลองจ านวน 8 คน (ร้อยละ 53.33) 
เป็นจ านวน 15 คน (ร้อยละร้อย) ทกัษะดา้นการประเมินผลเพิ่มข้ึนจากผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
กลุ่มทดลองจ านวน 6 คน (ร้อยละ 40.00 ) เป็นจ านวน 15 คน (ร้อยละร้อย) ส่วนเร่ืองความคาดหวงั
และความพึงพอใจกบัการเขา้รับร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มทดลอง
ทั้ งหมด (ร้อยละร้อย) มีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมพฒันาทักษะการสอนตามแนวคิด                
อิกญาเช่ียนในประเทศไทย 
  ผลการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์สรุปได้ว่า  การพัฒนาคุณลักษณะ                     
ท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย หลงัจากการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
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การปฏิบัติ จากการสนทนากลุ่มสรุปได้ว่าผู ้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มทดลองได้พฒันา
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยหลงัจากการเรียนรู้
ดว้ยตนเองและการปฏิบติั ในดา้น รัก-ศรัทธาในพระเจา้มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 62.42 รองลงมา คือ 
ประเมินผลชีวิตและการท างานอยู่เสมอ คิดเป็นร้อยละ 41.82 ด าเนินชีวิตตามแบบอย่างของ              
พระเยซูเจา้ คิดเป็นร้อยละ 40.00 รักผูเ้รียนและกระท าส่ิงต่างๆให้ดีข้ึนอยูเ่สมอ และดา้นท่ีไดรั้บการ
พฒันาเป็นล าดบัสุดทา้ย คือ ท างานเป็นหมู่คณะ คิดเป็นร้อยละ 12.73  
  ผลจากการท าแบบสอบถามเพื่อหาค่าผลสัมฤทธ์ิ ดว้ยการวิเคราะห์จากค่ามชัฌิม- 
เลขคณิต  ( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การวิเคราะห์           
ตามแนวคิดของเบสท ์(Best) ในภาพรวม เม่ือเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แลว้ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้กลุ่มทดลองมีระดับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้                    
( x = 4.2137 S.D. = .29265) สูงกวา่ก่อนการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ( x = 3.6509 S.D.=.38928)  
  สรุปไดว้า่ ผูเ้ขา้ร่วมการทดลองมีความเขา้ใจการสอนค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียน
เพิ่มข้ึน ได้รับการพัฒนาทักษะการสอนเพิ่มข้ึนในทุกด้าน ทั้ งในด้านบริบท ประสบการณ์                      
การไตร่ตรอง การปฏิบติั และการประเมินผล และไดรั้บการพฒันาดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง
ครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยตามวตัถุประสงค์ของแผนกิจกรรมการเรียนรู้และ
ความตอ้งการของผูเ้ขา้ร่วมทดลองเอง เม่ือเปรียบเทียบก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
พบว่าหลงัจากการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มีระดบัการพฒันาท่ีสูงกว่าก่อนเขา้ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
  3.4 ผลจากการติดตามผล 
  ผลการติดตามผลหลังจากการเรียนรู้และการปฏิบติัในระยะเวลา 31วนัด้วยการ
สนทนากลุ่ม สรุปไดว้า่ ผูเ้ขา้ร่วมการทดลองไดรั้บประโยชน์จากการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ใน 4 
ดา้นดว้ยกนั คือ  
   3.4.1 ดา้นเน้ือหา กลุ่มทดลองมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่า แผนกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อพฒันาทักษะการสอนและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิด               
อิกญาเช่ียนในประเทศไทย มีความเหมาะสมในดา้นเน้ือหา โดยมีขอ้คิดเห็น เช่น เน้ือหาของแผนการ
จดักิจกรรมพฒันาทกัษะการสอนของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยสามารถน าไป
จดัการเรียนการสอนไดจ้ริง เพราะเน้ือหามีความสอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งการพฒันาตนเอง เน้ือหาเขา้
กบัสถานการณ์และบริบทของคนไทย มีความเรียบง่าย แต่ในขณะเดียวกนัก็เขา้ถึงผูส้อน และผูเ้รียน 
ท าใหผู้ส้อนง่ายต่อการน าไปใช ้ผูเ้รียนก็รับรู้และเขา้ใจได ้ 
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   3.4.2 ด้านการน า เสนอ  ก ลุ่มทดลองมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า                  
แผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตาม
แนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย มีความเหมาะสม ในด้านการน าเสนอ โดย ให้เหตุ เช่น                
การน าเสนอของแต่ละแผนการจดักิจกรรมพฒันาทกัษะการสอนของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญา
เช่ียนในประเทศไทยมีความเป็นล าดบัขั้นตอนท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง มีความเหมาะสม และ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา มีความหลากหลาย และสามารถประยกุตกิ์จกรรมอ่ืนมาปรับใชใ้หเ้หมาะสม  
   3.4.3 ด้านการน าแผนกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ในการสอน กลุ่มทดลองมี
ความคิดเห็นสอดคล้องกนัว่า แผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะ             
ท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย มีความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง โดยมีเหตุผล เช่น เป็นวิธีการสอนท่ีมีขั้นตอนอยา่งละเอียด ชดัเจน 
เป็นกระบวนการท่ีช่วยพฒันาผูเ้รียนอย่างต่อเน่ืองและสอดคลอ้งกนั เม่ือไดใ้ช้แผนการจดักิจกรรม
พฒันาการสอนค าสอนน้ี ท าใหรู้้สึกมัน่ใจวา่การสอนจะเกิดผลท่ีดีต่อผูเ้รียน และช่วยพฒันาการสอน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เป็นการสอนค าสอนท่ีเป็นขั้นตอน แบบค่อยเป็นค่อยไป เร่ิมจากง่ายไปสู่
ยาก การไดมี้โอกาสเรียนรู้และไดฝึ้กหดั ท าให้การสอนค าสอนง่ายข้ึน และความคิดสร้างสรรคน้ี์จะ
ใชกิ้จกรรมอ่ืนๆ เพื่อใหไ้ดค้วามเหมาะสมกบัผูเ้รียน และสภาพแวดลอ้มท่ีผูเ้รียนอาศยัอยู ่ 
   3.4.4 ดา้นการพฒันาชีวติครูค าสอน หลงัจากไดน้ าแผนกิจกรรมการเรียนรู้ไป
ใช้ ผู ้เข้าร่วมการทดลองได้เปล่ียนแปลงชีวิตการเป็นครูค าสอนท่ีดีข้ึน ตัวอย่างเช่น การน า
ประสบการณ์ 31 วนั ท าให้ตนเองได้พฒันาทกัษะและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ในทุกดา้น เป็นตน้ 
ไดรู้้จกัการด าเนินชีวิตรัก ศรัทธาในพระเจา้มากข้ึน ด าเนินชิตตามแบบอย่างของพระเยซูเจา้ ร าพึง
พระวาจาแบบจริงจงั และมีจิตส านึกในการประทบัอยูข่องพระองค ์ประเมินตนเองและการท างานอยู่
เสมอ พฒันาตนเองใหดี้ข้ึน ไดอ่้านเคร่ืองหมายแห่งกาลเวลาภายใตก้ารทรงน าของพระจิต ท าให้ชีวิต
มีความสุข เกิดแรงบนัดาลใจในการสอนมากข้ึน ช่วยส่งเสริมดา้นการไตร่ตรองถึงชีวิตของตนเอง
มากข้ึน ใส่ใจบุคคลรอบขา้ง อยากเป็นครูค าสอนท่ีมีคุณธรรม ดงัเช่นพระเยซูเจา้ อยากอุทิศตนเพื่อ
เด็กๆ ท าให้มีวิสัยทศัน์เปิดกวา้งข้ึน และรักงานค าสอนมากข้ึน ท าให้ผูเ้รียนและผูส้อน มีการยอมรับ
กนัและกนัสนใจและใส่ใจกนัมากข้ึน การไตร่ตรองและการประเมินผลช่วยท าให้เกิดขอ้คิดมาใชเ้ป็น
แนวทางในชีวติประจ าวนั 
  3.5 ผลการประเมินและปรับปรุงแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการสอน
และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย  
  จากการวิเคราะห์จากค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
โดยน าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การวิเคราะห์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) พบว่า แผนกิจกรรมการ
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เรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะการสอนของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย                     
มีผลสัมฤทธ์ิโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.49 S.D. = .271) และแผนกิจกรรมพฒันาคุณลกัษณะ           
ท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย มีผลสัมฤทธ์ิโดยรวม อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ( x  = 4.58 S.D. = .258)   
  สรุปได้ว่า แผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทักษะการสอนตามแนวคิด              
อิกญาเช่ียนมีผลสัมฤทธ์ิอยู่ในระดับมาก ส่วนแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาคุณลักษณะ             
ท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยมีผลสัมฤทธ์ิอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  จากการสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างจากผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มทดลอง เร่ือง
ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย สรุปไดว้่ามี 2 ดา้น
ดว้ยกนั คือ  
  ดา้นท่ี 1 ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการจดักิจกรรมการเรียน ไดแ้ก่ ควรให้มีการ
ฝึกปฏิบติัการตั้งค  าถามใหม้ากข้ึน ควรใหเ้วลาในการพิจารณาบทเรียนและท าใบงานมากกวา่น้ี เพราะ
การเรียนแบบน้ีเป็นแบบใหม่ท่ีท าให้ผูเ้รียนไดส้ัมผสัไดป้ฏิบติัมากกว่าท่ีจะแค่เรียนรู้ในห้องเท่านั้น 
ควรจดัให้มีการวางแผนการสอนโดยการท างานเป็นทีมจะท าให้ได้ความรู้ท่ีหลากลายและเกิด
ประสิทธิภาพของแผนมากข้ึน  ควรมีเวลาให้ฝึกปฏิบติั การไตร่ตรองและมากกวา่น้ี ควรมีตวัอยา่งท่ี
ชดัเจนเพื่อน าไปเป็นแบบอย่างในการน าไปใช ้  ควรให้เวลาในการไตร่ตรอง และการตั้งค  าถามให้
มากข้ึน 
 ดา้นท่ี 2 ขอ้เสนอแนะในการน าแผนไปใช ้ไดแ้ก่ ควรปลูกฝังเด็กๆให้รู้จกัการไตร่ตรอง
มากข้ึน  ควรเน้นให้เด็กปฏิบัติด้วยน ้ าใจของเขาเองมิใช่ถูกบังคับจากผูส้อน ควรฝึกเด็กให้มี
ประสบการณ์และการไตร่ตรองในชีวิตมากข้ึน ควรมีการน าไปประยุกต์ให้เหมาะสมกบัสภาพ 
สถานการณ์ และบริบทของสังคมไทยในแต่ละทอ้งถ่ิน  การเขียนแผนการสอนค าสอน เม่ือน ามา
ปฏิบติัจริงอาจมีการปรับให้เข้ากับบริบทและสถานการณ์ปัจจุบนั (อาจไม่ตรงกับแผนการสอน          
ค  าสอน) ควรประชาสัมพนัธ์ให้สถานศึกษาคาทอลิกและองคก์รต่างๆ น าวิธีการน้ีไปใช ้  ควรมีการ
น าไปประยุกต์ใช้กับวิชาอ่ืนๆได้  การสอนตามแนวอิกญาเช่ียน เป็นการเน้นด้านการไตร่ตรอง              
ซ่ึงผูส้อน ควรจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดมี้ประสบการณ์จริง เช่น ประสบการณ์พบกบัพระเจา้ อยากให้
มีการอบรมครูค าสอนอยา่งต่อเน่ือง เป็นระยะๆ เพื่อเพิ่มความเขา้ใจใหม้ากข้ึน 
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อภิปรายผลการวจัิย 
 ผลการวิจยัเร่ืองการพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอน
และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย ผูว้ิจยัอภิปราย
ตามวตัถุประสงค ์3 ประการดงัน้ี 1) การศึกษาสภาพความตอ้งการในการปฏิบติังานของครูค าสอนใน
ดา้นทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 2) การ
พฒันาแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ           
ครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย   และ 3) การศึกษาผลสัมฤทธ์ิการทดลองใชแ้ผน
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตาม
แนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย   
 1. ครูค าสอนกลุ่มทดลองมีสภาพความตอ้งการในการปฏิบติังานดา้นทกัษะการสอน
และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย ในระดบัมาก  
  1.1 ครูค าสอนกลุ่มตวัอย่างมีระดบัความตอ้งการการพฒันาทั้งดา้นทกัษะการสอน
และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยท่ีอยูใ่นระดบัมากในทุกดา้น 
  ผลการประเมินความตอ้งการจากกลุ่มตวัอย่างพบว่า ในภาพรวม พบว่าทกัษะการ
สอนมีระดบัความตอ้งการการพฒันามีค่าอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.35, S.D. = .504) ในขณะท่ีดา้น
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์กลุ่มทดลองมีความตอ้งการการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ในระดบั
มาก ( x  = 4.41, S.D. = .594) เช่นกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลส ารวจความตอ้งการการเขา้รับการเรียนรู้
การพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนใน
ประเทศไทยท่ีพบวา่ครูค าสอนร้อยละ 95.62 มีความตอ้งการท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  
  จึงสรุปไดว้า่ครูค าสอนมีความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการพฒันาตนเองให้มากข้ึนทั้งดา้น
ทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย  ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะสาเหตุ 3 ประการ ดงัน้ี 
   1.1.1 เป็นผลจากการคดัเลือกครูค าสอนเขา้มาท าหน้าท่ีสอนค าสอน เพราะ          
ครูค าสอนท่ีเขา้มาท าหนา้ท่ีเป็นบุคคลท่ีไดรั้บการคดัเลือกและการรับรองจากผูรั้บผิดชอบในแต่ละ
องคก์รอยา่งเขม้งวด และครูค าสอนเขา้มาท าหนา้ท่ีน้ีดว้ยความสมคัรใจ  
   1.1.2 ครูค าสอนตอ้งการพฒันาตนเองตามนโยบายของศูนยค์ริสตศาสนธรรม
ประจ าสังฆมณฑลท่ีตนเองสังกัด ทั้ ง น้ีเพราะครูค าสอนในประเทศไทยทุกคนจะต้องสังกัด            
เขตสังฆมณฑลใดสังฆณฑลหน่ึงใน 10 สังฆมณฑลทัว่ประเทศ และแต่ละสังฆมณฑลมีศูนยค์ริสต-
ศาสนธรรมประจ าสังฆมณฑลของตนเพื่อท าหนา้ท่ีอ านวยการให้งานดา้นค าสอนด าเนินการไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ ศูนยค์ริสตศาสนธรรมจ าเป็นจะตอ้งพฒันาบุคคลกรประจ าศูนย์
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ของตนอยู่เป็นประจ า ดังนั้ นความต้องการการพัฒนาทั้ งด้านทักษะการสอนและคุณลักษณะ              
ท่ีพึงประสงคจึ์งเป็นการตอบสนองต่อความตอ้งการของศูนยค์ริสตศาสนธรรม 
   1.1.3 เป็นความตอ้งการของครูค าสอนเองท่ีตอ้งการเรียนรู้ทกัษะการสอนและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นรูปแบบใหม่ๆ เพื่อพฒันาตนเองจากการสอนเดิมๆท่ีไดป้ฏิบติั เพราะจาก
การวเิคราะห์แบบสอบถามถึงประสบการณ์และภูมิหลงัของครูค าสอนกลุ่มทดลองพบวา่ ครูค าสอน
กลุ่มทดลองทั้งหมด 15 คน (คิดเป็นร้อยละร้อย) ไม่เคยไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัทกัษะการสอนและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยมาก่อน และในการ
เตรียมการสอนในการสอนค าสอนแต่ละคร้ัง กลุ่มทดลองจ านวนร้อยละ 66.67 เตรียมการสอน             
ค  าสอนและด าเนินการสอนตามคู่มือท่ีโรงเรียนหรือสถาบนัจดัเตรียมให้ ดงันั้นเม่ือเม่ือมีโอกาสไดรั้บ
การเรียนรู้กลุ่มทดลองทั้งหมดร้อยละร้อย ไดแ้สดงความคาดหวงัวา่จะไดค้วามรู้ความเขา้ใจ ทกัษะ
การสอน มีมุมมองและวิธีการสอนใหม่ๆ เพื่อน ามาพฒันาทกัษะการสอนและการพฒันาคุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงคต์ามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยได้ ความตอ้งการท่ีจะพฒันาน้ีท าให้เขา้ใจไดว้า่
การสอนค าสอนท่ีผ่านมากลุ่มทดลองไม่ได้มีแบบแผนในการสอนค าสอนของตนเอง การสอน                 
ค  าสอนกระท าไปตามคู่มือ โดยการศึกษาคู่มือท่ีถูกออกแบบส าหรับการสอนค าสอนทัว่ไป จึงท าให้
เน้ือหาและวธีิการสอนไปเป็นไปตามสภาพความเป็นจริงของผูเ้รียน ดงันั้นการเรียนรู้แนวทางในการ
สอนค าสอนท่ีกลุ่มทดลองไม่เคยไดเ้รียนรู้จึงเป็นความสนใจและความคาดหวงัของพวกเขา 
   ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบัขอ้แนะน าของคู่มือแนะแนวการสอนค าสอนในประเทศไทย 
ท่ีต้องการให้มีบุคคลกรด้านค าสอนท่ีดีท่ีสุดส าหรับงานในด้านน้ี โดยให้เร่ิมจากการคัดเลือก              
ครูค าสอนท่ีมีใจรักและศรัทธา สนใจท่ีจะท าหนา้ท่ีการสอนค าสอนทั้งดว้ยการสอนดว้ยวาจาและการ
ด าเนินชีวิตท่ีดีเป็นแบบอยา่งให้กบัผูอ่ื้นได ้โดยระบุวา่ “ควรคดัเลือกผูส้มคัรท่ีมีแรงจูงใจในเชิงบวก 
แสดงออกถึงความเช่ือและความศรัทธาในการเจริญชีวิตประจ าวนั มีน ้ าหน่ึงใจเดียวกนักบัผูอ้ภิบาล
และผูร่้วมงาน มีจิตตารมณ์เยี่ยงธรรมทูต มีความกระตือรือร้นท่ีจะแพร่ธรรม รักเพื่อนพี่นอ้ง สนใจท่ี
ใจถ่ายทอดหลักการและชีวิตของพระเยซูคริสตเจ้า โดยการสอนและแบบอย่างท่ีดีของชีวิต” 
(คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกคริสตศาสนธรรม, 2010: ขอ้ 145) 
   และยงัสอดคลอ้งกบัขอ้แนะน าเร่ืองบทบาทหน้าท่ีของศูนยค์ริสตศาสนธรรม
(Officium Catechesticum) ท่ีจะตอ้งก ากบัดูแลงานการพฒันาบุคลากรของศูนยค์ริสตศาสนธรรมเอง
และการพฒันาครูค าสอนประจ าสังฆมณฑลอยา่งต่อเน่ือง ทั้งทางดา้น การวิเคราะห์สถานการณ์ดา้น
การสอนค าสอนในเขตสังฆมณฑล การพฒันาแผนการปฏิบติัด้านค าสอน การส่งเสริมการอบรม              
ครูค าสอน เป็นตน้ จึงท าให้ผูรั้บผิดชอบและตวัครูค าสอนเองให้ความสนใจท่ีจะพฒันาองคก์รและ
ตนเองให้มีความรู้และทักษะใหม่ๆอยู่เสมอ ทั้ งน้ีเพราะหน้าท่ีของศูนย์คริสตศาสนธรรม คือ 
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“เคร่ืองมือท่ีพระสังฆราชในฐานะเป็นหวัหนา้ของชุมชนและเป็นครูค าสอนไดใ้ชส้ าหรับอ านวยการ
และดูแลกิจกรรมด้านการสอนค าสอนทั้ งหมดของสังฆมณฑล”  (สมณกระทรวงว่าด้วยเร่ือง
พระสงฆ,์ 2006: ขอ้153) 
  1.2 ครูค าสอนมีสภาพความตอ้งการดา้นทกัษะการสอน อยูใ่นระดบัมาก   
  จากการวิจยัสามารถสรุปได้ว่า ครูค าสอนมีความตอ้งการทกัษะการสอนโดยรวม            
อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.35, S.D. = .504) แมว้า่จะมีความคุน้เคยและไดใ้ชท้กัษะการสอนค าสอนตาม
แนวคิดอิกญาเช่ียนอยูแ่ลว้ แต่อาจจะไม่ไดป้ฏิบติัอยา่งเป็นระบบหรือตามล าดบัขั้นตอน ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะวา่แต่ละคนไดผ้า่นการเรียนค าสอนตั้งแต่ในวยัเด็กตามธรรมเนียมปฏิบติัและตามกฎหมายของ
พระศาสนจกัรคาทอลิก (Cannon Law) ซ่ึงเร่ิมเรียนค าสอนตั้งแต่อยูใ่นครอบครัวโดยมีบิดามารดา
เป็นครุค าสอนคนแรกของลูก และเม่ือลูกเข้าสู่วยัเรียน ลูกๆต้องเข้าเรียนค าสอนท่ีโบสถ์หรือท่ี
โรงเรียนได้จดัข้ึนจนกระทัง่จบการศึกษาระดับสามญัศึกษา นอกจากนั้นโบสถ์ยงัมีกิจกรรมการ
ฝึกอบรมในรูปแบบของกลุ่มหรือองคก์รต่างๆ เช่น กลุ่มยุวชน กลุ่มเยาวชน เพื่อเป็นการสอนค าสอน
อย่างต่อเน่ืองให้กบัสมาชิกของโบสถ์ คริสตชนคาทอลิกจึงมีความคุน้เคยกบัการเรียน ระบบ และ
วิธีการการเรียนการสอนค าสอนในรูปแบบต่างๆอยู่ตลอดเวลา เม่ือไดค้ดัเลือกเขา้มาเป็นครูค าสอน 
พวกเขาจึงสามารถน าทกัษะการสอนท่ีได้รับจากครูค าสอนในอดีตมาใช้ในการสอนค าสอนของ             
พวกเขาได้ นอกจากนั้นจากงานการส ารวจพบว่าครูค าสอนส่วนใหญ่มีวุฒิทางการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรี (ร้อยละ 68.22) และปฏิบติังานประจ าในโรงเรียน (ร้อยละ 71.72)  ซ่ึงท าให้ครูค าสอนมี
ทกัษะการสอนในวิชาการต่างๆท่ีตนเองรับผิดชอบท่ีสามารถน ามาใช้ในการสอนค าสอนไดอ้ย่างดี  
อีกดว้ย แต่อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาถึงประสบการณ์ในการสอนค าสอนพบว่า ครูค าสอนกลุ่ม
ทดลองมีประสบการณ์ในการสอนค าสอนอยูใ่นระหวา่ง 1-5 ปีมากท่ีสุด (ร้อยละ 43.73) รองลงมามี
ประสบการณ์การสอนระหว่าง 6-10 ปี (ร้อยละ 17.49) ดงันั้นแมว้่าครูค าสอนในประเทศไทยจะมี
ทกัษะการสอนท่ีอยู่ในระดบัมาก แต่ยงัก็ยงัมีความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการพฒันาดา้นทกัษะการสอน
ค าสอนอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 
  สอดคล้องกบัขอ้แนะน าจากคู่มือแนะแนวทัว่ไปส าหรับการสอนค าสอน (1997) 
เร่ืองการให้ความส าคญักบัการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาครูค าสอน ทั้งน้ีเพราะว่าในบรรดางานต่าง ๆ
ของพระศาสนจกัรคาทอลิกนั้น งานการพฒันาบุคลากรถือว่าเป็นงานท่ีส าคญัท่ีสุด ส าคญัมากกว่า
เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์การสอนท่ีทันสมัยใดๆ “ภารกิจเหล่าน้ีทั้ งหมดเกิดจากความเช่ือมั่นว่า                  
งานอภิบาลในรูปแบบใดๆ ก็ตามจะไม่ก่อให้เกิดผลดีใดๆเลยหากไม่อาศยับุคลากรท่ีได้รับการ
ฝึกอบรมและมีความสามารถอย่างแทจ้ริง เคร่ืองมือต่างๆท่ีจดัไวส้ าหรับงานค าสอนนั้นจะเกิดผลดี
จริงมิได้เลย ถ้ามิได้มีการใช้อย่างถูกต้องโดยครูค าสอนท่ีผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว ดังนั้ น                       
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การฝึกอบรมครูค าสอนให้มีความสามารถเพียงพอ จึงไม่อาจละเลยเร่ืองท่ีส าคญัต่าง ๆ เช่น การปรับ
เน้ือหาเอกสารต่าง ๆ ให้ทนัสมยัข้ึน และการจดัระบบการสอนค าสอนในรูปแบบใหม่” (ขอ้ 234) 
และสอดคล้องกับคู่มือแนะแนวการสอนค าสอนในประเทศไทย (2010) ท่ีได้ให้ความส าคญัแก่              
ครูค าสอนและการพฒันาครูค าสอนท่ีเช่ือวา่เป็นการทรงเรียกของพระเจา้ให้มากระท าหนา้ท่ีท่ีส าคญั
ของพระศาสนจกัรคาทอลิก “กระแสเรียกของฆราวาสในดา้นการสอนค าสอนมาจากศีลล้างบาป  
ไดรั้บการเสริมพลงัดว้ยการรับศีลก าลงัพวกเขาจึงมีส่วนร่วมใน ‘งานศาสนบริการของพระคริสตเจา้
ในฐานะสงฆ์ ประกาศก และกษตัริย’์ นอกเหนือจากกระแสเรียกทัว่ไปให้ท างานแพร่ธรรมแลว้
ฆราวาสบางคนไดรั้บการเรียกเป็นพิเศษ ให้มาเป็นครูค าสอนซ่ึงไดรั้บการเรียกจากพระจิตเจา้ มาสู่
พนัธกิจของพระศาสนจกัรภายใต้การน าของพระสังฆราชและเป็นผูป้ระสานงานอย่างพิเศษกับ
กิจกรรมแพร่ธรรมของพระศาสนจักร พระศาสนจักรเห็นถึงความส าคัญของกระแสเรียกน้ี                      
‘ในปัจจุบนัน้ี เน่ืองจากมีบรรพชิต นอ้ยลงส าหรับเทศน์สอน และท างานอภิบาลคริสตชนซ่ึงมีจ านวน
มาก หนา้ท่ีของผูส้อนค าสอนจึงมีความส าคญัมาก ฉะนั้น การอบรมผูส้อนค าสอนจึงตอ้งท าอยา่งดี 
และให้เหมาะกบัความเจริญทางวฒันธรรม จนเขาสามารถปฏิบติัหน้าท่ีของเขาได้อย่างดีท่ีสุด                 
ในฐานะเป็นผูร่้วมมืออยา่งมีประสิทธิภาพของพระสงฆ’์ 
  ส าหรับความคุน้เคยกบัการเรียนค าสอนนั้น คริสตชนคาทอลิกทุกคนต่างไดรั้บการ
หล่อหลอมและคุน้เคยมาตั้งแต่วยัเยาว ์โดยเร่ิมการเรียนค าสอนตั้งแต่อยูใ่นออ้มกอดของครอบครัว 
โดยมีบิดารมารดาเป็นครูค าสอนคนแรกของลูก ครูค าสอนทุกคนต่างมีประสบการณ์เช่นเดียวกนั     
จึงท าใหค้รูค าสอนมีความคุน้เคยกบัทกัษะการสอนค าสอนมาตั้งแต่วยัเด็ก ทั้งน้ีเป็นไปโดยสอดคลอ้ง
กบักฎหมายของพระศาสนจกัร (Cannon Law) ท่ียืนยนัถึงการเรียนค าสอนในบา้น โดยมีบิดามารดา
เป็นครูค าสอนไวว้า่ “การเอาใจใส่ในเร่ืองการสอนค าสอน เป็นหนา้ท่ีของสมาชิกทุกคนในพระศาสน
จกัร ตามบทบาทของแต่ละคน โดยอยู่ภายใตก้ารดูแลของผูใ้หญ่ผูมี้อ านาจท่ีชอบดว้ยกฎหมายฝ่าย
พระศาสนจกัร บิดามารดา มีหน้าท่ีมากกวา่ผูอ่ื้นในการอบรมลูกของตนในความเช่ือและการปฏิบติั
ชีวิตคริสตชน ด้วยวาจาและแบบอย่าง ผูท้  าหน้าท่ีแทนบิดามารดา และพ่อแม่อุปถัมภ์ มีหน้าท่ี
รับผิดชอบเท่ากนั” (คณะกรรมการท่ีปรึกษาดา้นกฎหมายพระศาสนจกัรภายใตส้ภาพระสังฆราช
คาทอลิกแห่งประเทศไทย, 2000:  มาตรา 774) และยงัสอดคลอ้งกบัค าแถลงของสภาสังคายนา เร่ือง 
การอบรมตามหลักคริสตธรรม (1965) ท่ีได้กล่าวถึงบทบาทของบิดามารดาในฐานะท่ีเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการอบรมคนแรกของลูกไวด้ังน้ี “บิดามารดา เม่ือให้ก าเนิดแก่ลูกแล้ว มีพนัธะ          
อนัหนกัยิ่งจะตอ้งเล้ียงดูอบรมลูก เพราะเหตุน้ีตอ้งถือวา่บิดามารดาเป็นผูอ้บรมส าคญัคนแรกของลูก 
หนา้ท่ีอบรมของบิดามารดามีความส าคญัอยา่งยิ่งยวด จนวา่ถา้ขาดการอบรมของบิดามารดา ก็ยากท่ี
จะหาการอบรมอ่ืนใดมาทดแทนได ้บิดามารดามีหนา้ท่ีตอ้งสร้างให้เกิดบรรยากาศในครอบครัวซ่ึงมี
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ความศรัทธาและความรักต่อพระเจา้และต่อมนุษย”์ (ขอ้ 3) และเม่ือโตข้ึนคริสตชนคาทอลิกในวยั
ต่างๆจะต้องเข้าเรียนค าสอนตามท่ีโบสถ์ได้จัดข้ึนซ่ึงเป็นไปตามกฎหมายของพระศาสนจักร              
(Canon Law) ท่ีก าหนดให้ พระสงฆ์เจา้อาวาสทุกคนจดัการสอนค าสอนให้กบัสมาชิกทุกคนของ
โบสถ์ของตน “พระสงฆ์เจ้าอาวาสโดยหน้าท่ีต้องเอาใจใส่จดัให้มีการอบรมค าสอน แก่ผูใ้หญ่ 
เยาวชน และเด็ก” (มาตรา 776) โดยใหเ้จา้อาวาสเอาใจใส่พิเศษ “1)ใหก้ารสอนค าสอนท่ีเหมาะสมกบั
การประกอบศีลศกัด์ิสิทธ์ิ 2) ใหเ้ด็กๆเตรียมรับศีลศกัด์ิสิทธ์ิอภยับาปและศีลมหาสนิทคร้ังแรกรวมทั้ง
ศีลก าลงัดว้ย โดยการอบรมค าสอนเป็นเวลานานพอสมควร 3) ให้เด็กๆท่ีไดรั้บศีลมหาสนิทคร้ังแรก
แล้ว ได้รับการอบรมค าสอนให้เกิดผลและลึกซ่ึงยิ่งข้ึน 4) ให้ผูท่ี้พิการทางกายหรือทางสติปัญญา 
ไดรั้บการอบรมค าสอนเท่าท่ีสภาพของเขาอ านวย 5) ใหค้วามเช่ือของหนุ่มสาวและผูใ้หญ่ไดรั้บความ
เขม้แขง็ แสงสวา่ง และการพฒันาดว้ยวิธีการ และการริเร่ิมต่างๆ (เทียบ มาตรา 777) จึงท าให้เห็นได้
วา่คริสตชนคาทอลิกจะตอ้งไดรั้บการเรียนค าสอนในทุกช่วงวยัของชีวติ ซ่ึงท าให้ครูค าสอนเองไดรั้บ
แรงบนัดาลใจ ความมัน่ใจ และคุน้เคยกบัทกัษะการสอนต่างๆท่ีตนเองเคยไดรั้บมา จนสามารถน ามา
ปรับใชใ้นการสอนค าสอนของตนเองเองได ้แต่อยา่งไรก็ตามครูค าสอนยงัมีความตอ้งการการพฒันา
ด้านทักษะการสอนค าสอนให้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของผูรั้บผิดชอบงานด้านค าสอนท่ีจะต้อง
ด าเนินการต่อไป 
  1.3 ครูค าสอนใหค้วามส าคญัทกัษะการไตร่ตรองในการสอนค าสอนเป็นล าดบัแรก 
  ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ ครูค าสอนมีความตอ้งการท่ีจะพฒันาทกัษะดา้นการไตร่ตรอง
มากท่ีสุด ( x  = 4.44, S.D. = .598) ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะว่า ประสบการณ์การสอนค าสอนของ             
ครูค าสอนเองท่ีครูค าสอนร้อยละ 66.67 ได้เตรียมการสอนค าสอนและด าเนินการสอนตามคู่มือท่ี
โรงเรียนหรือสถาบนัจดัเตรียมให้ ส่วนร้อยละ 33.33 เขียนแผนการสอนค าสอนข้ึนเองโดยปรับให้
เหมาะสมกบัผูเ้รียน การสอนตามคู่มือส าเร็จรูปน้ีท าให้ครูค าสอนไม่ไดมี้โอกาสไตร่ตรองบทเรียน
อย่างลึกซ้ึง เป็นการสอนล าดับขั้นตอนจากคู่มือการสอนค าสอน จึงไม่มีประสบการณ์จากการ
ไตร่ตรองดว้ยตนเอง และไม่ไดใ้หโ้อกาสผูเ้รียนไดไ้ตร่ตรองถึงหลกัค าสอน จากการวิเคราะห์ผลจาก
แบบสอบถาม ครูค าสอนบางส่วนมีความคุน้เคยทกัษะการไตร่ตรองกนับา้งแลว้ แต่ยงัมีอีกจ านวน
หน่ึงท่ีประเมินตนเองว่าโดยส่วนตวัแล้วไม่ค่อยได้ไตร่ตรองและไม่ได้เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้
ไตร่ตรองถึงหลักค าสอนท่ีได้เรียนรู้ การสอนค าสอนส่วนใหญ่จะเป็นการเน้นการเรียนรู้ด้าน
สติปัญญาและท่องจ า ดงันั้นครูค าสอนจึงให้ความสนใจท่ีจะพฒันาทกัษะการไตร่ตรองมากกว่า
ทกัษะการสอนในดา้นอ่ืน ๆ 
  สอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์ของสภาการศึกษาคาทอลิกท่ีไดส้รุปถึงสภาพการเรียน
การสอนในปัจจุบันท่ีว่า  “การสอนค าสอนส่วนใหญ่ย ังคงถูกจ ากัดด้วยรูปแบบสองขั้ น                     
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จากประสบการณ์ไปสู่การปฏิบติั  ซ่ึงครูค าสอนมีบทบาทส าคญัมากกวา่ผูเ้รียน ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึน
จากการเรียนการสอนในลกัษณะน้ีจะเกิดผลดีกบัเด็กท่ีมีความจ าดี ตอบค าถามในเชิงความรู้ได ้แต่จะ
ขาดในด้านการวิเคราะห์ ไตร่ตรองท่ีท าให้เกิดเจตคติได้จะให้ผูเ้รียนได้มากกว่าแค่ความรู้” ทั้งน้ี
เพราะวา่ “เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการสอนค าสอนเองท่ีส่วนใหญ่จะเป็นการสอนในลกัษณะท่ีเรียกวา่ 
รูปแบบการสอนแบบสองขั้น “Two-Step” หมายถึง วิธีการสอนท่ีครูเป็นผูท่ี้มีอ านาจท่ีสุดในการ
แจกจ่ายความรู้ ครูเป็น “ผูรู้้” ส่วนผูเ้รียนเป็นรับ หรือ “ผูไ้ม่รู้” ท่ีตอ้งคอยรอ จดจ า และเก็บรักษา
ความรู้นั้นไว ้การสอนเช่นน้ีเป็นการสอนในรูปแบบของ  “chalk-and-talk” ซ่ึงหมายถึงจดักิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีมีการเนน้ครูเป็นศูนยก์ลาง (Teacher Center) วิธีการสอนในรูปแบบน้ีไดป้ฏิบติั
กันมาในการสอนค าสอนท่ีปรากฏอยู่ในหนังสือค าสอนคาทอลิกจ านวนมากในประเทศไทย                 
(สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 2556: ขอ้ 21) และยงัตรงกบัความตอ้งการของครูค าสอน
เอง ตัวอย่างจากการประเมินของกลุ่มทดลองท่ีสะท้อนให้เห็นประโยชน์ในการน าทักษะการ
ไตร่ตรองไปใช้ เช่น “การเขา้ร่วมกิจกรรมท าให้เกิดแรงบนัดาลใจในการเตรียมตวัเองในการสอน          
ค าสอน โดยการให้เวลากบัไตร่ตรอง และเห็นความส าคญัของการน าทกัษะเหล่าน้ีไปใช้เพื่อพฒันา
ผูเ้รียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” (สมาชิกกลุ่มทดลองคนท่ี 2) การสนับสนุนให้ครูค าสอนได้
เรียนรู้ทกัษะการไตร่ตรองจึงเป็นแนวการในการช่วยแกไ้ขการสอนค าสอนท่ีผา่นมาไดส้อดคลอ้งกบั
แนวทางสภาการศึกษาคาทอลิกได้ให้น าเสนอแนวทางในการใช้ทกัษะการไตร่ตรองในการสอน          
ค าสอนไวว้่า “ในขั้นตอนของการไตร่ตรองน้ี เราอาจจะใช้ความจ า ความเขา้ใจ จินตนาการ และ
ความรู้สึก เขา้มาจบัความหมายและคุณค่าท่ีส าคญัของส่ิงท่ีเราก าลงัเรียนรู้อยู ่เพื่อคน้หาความสัมพนัธ์
ของเร่ืองนั้นกบัแง่มุมอ่ืนๆ ของความรู้และกิจกรรมของมนุษย ์และเห็นคุณค่าของผลท่ีจะตามมาใน
การคน้หาความจริงและอิสรภาพอย่างต่อเน่ือง การไตร่ตรองน้ีเป็นกระบวนการหล่อหลอมและ
ปลดปล่อยใหเ้ป็นอิสระ การไตร่ตรองน้ีสร้างจิตส านึกของผูเ้รียน (ความเช่ือ คุณค่าชีวิต ทศันคติ และ
วธีิการคิดทั้งมวลของผูเ้รียน) ในลกัษณะท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บการกระตุน้ใหก้า้วพน้จากการรับรู้ ไปสู่การ
ลงมือปฏิบติั”  (สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย, 2556: ขอ้ 48) 
  1.4 ครูค าสอนใหค้วามส าคญักบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคด์า้นอุทิศตนเพื่อสังคม  
  จากการวจิยัสรุปไดว้า่ครูค าสอนตอ้งการคุณลกัษณะดา้นการอุทิศตนเพื่อสังคมมาก
ในล าดบัท่ี 3 ( x  = 4.45, S.D. = .666)  รองจากรักศรัทธาในพระเจา้และการดา้นด าเนินชีวิตตาม
แบบอย่างของพระเยซูเจา้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ครูค าสอนจะตอ้งอุทิศตนท างานเพื่อสังคมและ
ศาสนานอกจากมีหนา้ท่ีการงานของตนอยูแ่ลว้  ซ่ึงจากตวัเลขของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ ครูค าสอนส่วน
ใหญ่ (ร้อยละ 71.72)  ปฏิบติังานประจ าโรงเรียน เป็นครูค าสอนท่ีท างานบางเวลา และอีกส่วนหน่ึง  
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(ร้อยละ 11.66) เป็นครูค าสอนท่ีท างานเต็มเวลา เป็นครูค าสอนท่ีท างานประจ าวดัและประจ าศูนย ์
คริสตศาสนธรรม ดงันั้นการท่ีครูค าสอนบางเวลาท่ีตอ้งท าหนา้ท่ีสอนประจ าในโรงเรียนนั้นไม่ไดแ้ค่
สอนค าสอนเท่านั้น แต่จะตอ้งสอนวิชาอ่ืนๆและตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีของครูตามภาระหน้าท่ีของครู
โดยทัว่ไปอีกด้วย การสอนค าสอนจึงเป็นงานท่ีเพิ่มเขา้มานอกเหนือจากงานในหน้าท่ีประจ าของ
ตนเอง ซ่ึงต่างกบัครูค าสอนประจ าวดัและประจ าศูนยค์ริสตศาสนธรรมท่ีท างานดา้นการสอนค าสอน
โดยตรง นอกจากนั้นอีกปัจจยัหน่ึงก็คือมีครูค าสอนจ านวนมาก (ร้อยละ 42.27) ท่ีแต่งงานมีครอบครัว
ท่ีจะตอ้งรับผิดชอบจึงท าให้งานการสอนค าสอนเป็นงานท่ีตอ้งอุทิศตนเพื่อสังคมมากข้ึน อย่างไรก็
ตามแมว้่าครูค าสอนรู้สึกวา่ตนเองตอ้งท างานมากข้ึน แต่ตนเองมีความเต็มใจท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีการ
สอนค าสอนเพราะเห็นวา่การสอนค าสอนเป็นการท างานเพื่ออุทิศเพื่อสังคมและเพื่อตอบสนองความ
รักต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษยซ่ึ์งเร่ืองน้ีพระศาสนจกัรคาทอลิกตระหนักดีถึงความเสียสละของ
บรรดาครูค าสอนเหล่าน้ี และพยายามท่ีจะสนบัสนุนใหค้รูค าสอนไดรั้บก าลงัใจท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีการ
สอนค าสอนต่อไปดว้ยความศรัทธาและเขม้แขง็ต่อไป 
  สอดคล้องกบัคู่มือครูค าสอน (1994) ท่ีได้จ  าแนกครูค าสอนได้เป็น 2 ประเภทคือ   
ครูค าสอนท่ีท างานเตม็เวลากบัครูค าสอนท่ีท างานบางเวลา โดยพระศาสนจกัรคาทอลิกตระหนกัดีวา่
ครูค าสอนทั้ง 2 ประเภทต่างเป็นบุคคลท่ีไดอุ้ทิศตนท างานรับใช้สังคมและพระศาสนจกัรคาทอลิก 
รับใช้พระเจา้และเพื่อนมนุษยด์้วยความเขม้แข็งตามภาระหน้าท่ีของตนเอง  “ครูค าสอนท่ีท างาน          
เต็มเวลาคือ ผูท่ี้อุทิศชีวิตในการบริการรับใช้และเป็นท่ีรู้จกัอย่างเป็นทางการว่าเป็นครูค าสอน               
ส่วนครูค าสอนท่ีท างานบางเวลา (PART TIME) มีขอ้จ ากดัในการบริการรับใช้มากกว่า แต่ยงัคง
คุณค่าให้ความร่วมมือ สัดส่วนระหว่างครูค าสอนสองประเภทน้ีต่างกันไปในแต่ละสถานท่ี                   
แต่โดยทัว่ไป ครูค าสอนท่ีท างานบางเวลามีมากกว่าครูค าสอนท่ีท างานเต็มเวลาครูค า สอนทั้งสอง
ประเภทท า งานต่างกนั เราเห็นความหลากหลายของงานซ่ึงข้ึนกบัพื้นท่ีท่ีต่างกนัไป” (ขอ้ 4)  
  ส าหรับครูค าสอนท่ีแต่งงานแลว้ พระศาสนจกัรเล็งเห็นถึงคุณค่าอนัสูงส่งของชีวิต
แต่งงานกับการท าหน้าท่ีเป็นครูค าสอน เพราะการมีชีวิตครอบครัวท าให้ครูค าสอนเข้าใจชีวิต               
ในความเป็นจริง มีประสบการณ์ตรงกับความสุขหรือความทุกข์ของชีวิต เข้าใจถึงความหวงั                
ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของมนุษย ์สอดคล้องกบัค าสอนจากคู่มือครูค าสอน 1994 ขอ้ 6 ท่ีระบุว่า 
“ส าหรับครูค าสอนท่ีแต่งงานแลว้ ชีวิตแต่งงานจะท าให้ชีวิตจิตของเขาสมบูรณ์ข้ึน ดงัท่ีสมเด็จพระ
สันตะปาปาทรงยืนยนัว่า “เราปรารถนาให้ครูค าสอนท่ีแต่งงานแลว้ เป็นประจกัษ์พยานถึงค่านิยม
แบบคริสตชนเก่ียวกับชีวิตแต่งงานอย่างสม ่าเสมอ เจริญชีวิตศีลศกัด์ิสิทธ์ิอย่างซ่ือสัตย์ และให้
การศึกษาอบรมแก่บุตรธิดาของตนดว้ยความส านึกรับผิดชอบ” ชีวิตจิตในชีวิตแต่งงานมีผลกระทบ
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อยา่งมากต่อกิจกรรมของครูค าสอน และเป็นการดีส าหรับเขาท่ีจะช่วยเหลือคู่แต่งงานอ่ืน ๆ และบุตร
ธิดาในงานของเขา เพื่อวา่ครอบครัวทั้งหมดจะไดฉ้ายรัศมีของการเป็นประจกัษพ์ยานเยีย่งธรรมทูต”  
  คู่มือฉบบัเดียวกนั ในขอ้ 4 ยงัได้แสดงความห่วงใยต่อสภาพความเป็นอยู่ของ              
ครูค าสอน โดยไดใ้หแ้นวทางในการสนบัสนุนดา้นการเงินในการครูค าสอนสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีมาตรฐานท่ีแน่นอนเหมาะสมกบัแต่ละทอ้งท่ี “ไม่เพียงพอท่ีจะยึดกบั
จุดมุ่งหมายหน่ึง แต่ตอ้งเลือกวธีิการท่ีเหมาะสมท่ีจะเขา้ถึงจุดมุ่งหมายนั้นดว้ย และความคิดน้ีเป็นจริง
ส าหรับการอบรมครูค าสอน ควรมีโครงการท่ีปฏิบติัไดจ้ดัหาโครงสร้างท่ีเพียงพอและการสนบัสนุน
ทางการเงิน ผูอ้บรมท่ีพร้อมด้วยคุณลกัษณะ เพื่อจดัหาครูค าสอนท่ีผ่านการอบรมมาอย่างดีเท่าท่ี
ปรากฏล าดบัขั้นของความสะดวกสบาย และระดบัการศึกษาจะต่างกนัตามความเป็นไปไดท่ี้แทจ้ริง
ของพระศาสนจกัรทอ้งถ่ิน แต่ละแห่ง แต่ควรบรรลุมาตรฐานท่ีแน่นอน โดยไม่ยอมพ่ายแพต่้อความ
ยากล าบาก”  
  ส าหรับพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ   
คริสตศาสนธรรม ไดค้  านึงถึงความเสียสละและการอุทิศตนเพื่อสังคมของบรรดาครูค าสอนจึงได้
ออกประกาศเร่ือง ครูค าสอนและการตอบแทน ในวนัท่ี 2 กรกฎาคม ค.ศ. 2003 ลงนามโดย
พระสังฆราช พเยาว ์มณีทรัพย์) ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนธรรม โดยระบุถึงความ
บทบาทและความส าคญัของครูค าสอนตามหลกัค าสอนของพระศาสนจกัรคาทอลิก และไดป้ระกาศ
เร่ืองการให้ค่าตอบแทนแก่ครูค าสอน เช่น ผูท่ี้เรียนจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่าและส าเร็จ
การศึกษาท่ี ศูนยอ์บรมคริสตศาสนธรรมระดบัชาติ ภาคฤดูร้อน (3 เดือน) ให้สถาบนัคาทอลิกท่ีเขา
สังกดั จ่ายเงินค่าเพิ่มวุฒิเทียบเท่าประกาศนียบตัรวิชาชีพ ผูท่ี้เรียนจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่าและส าเร็จการศึกษาท่ีศูนยอ์บรมคริสตศาสนธรรมระดบัชาติ ภาคปกติ (2 ปี) ให้สถาบนั
คาทอลิกท่ีเขาสังกดั จ่ายเงินค่าเพิ่มวุฒิเทียบเท่าอนุปริญญา ผูท่ี้เรียนจบปริญญาตรี และไปศึกษาต่อท่ี
ศูนยอ์บรมคริสตศาสนธรรม ระดบัชาติ ภาคฤดูร้อน (3 เดือน)โดยไดรั้บทุนการศึกษาจากตน้สังกดั 
เม่ือกลบัเขา้ท างานตามท่ีตน้สังกดัมอบหมาย ให้ไดค้่าเพิ่มวุฒิ 1 ขั้น ผูท่ี้เรียนจบปริญญาตรี และไป
ศึกษาต่อท่ีศูนยอ์บรมคริสตศาสนธรรม (ระดบัชาติ) ภาคปกติ (2 ปี) ครบตามหลกัสูตร โดยไดรั้บ
ทุนการศึกษาจากตน้สังกดั เม่ือกลบัเขา้ท างานตามท่ีตน้สังกดัมอบหมาย ให้ไดรั้บค่าเพิ่มวุฒิ 2 ขั้น 
เป็นตน้ (คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนก คริสตศาสนธรรม, 2553: 124-127) 
  1.5 ครูค าสอนมีความตอ้งการการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ดา้น รัก-ศรัทธา
ในพระเจา้มากท่ีสุด  
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  ผลการวิจยัสภาพความตอ้งการการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอน
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้ว่า ครูค าสอนมีระดับความต้องการการพัฒนาคุณลักษณะ                       
ท่ีพึงประสงค ์ดา้นรัก-ศรัทธาในพระเจา้มากท่ีสุด ( x  = 4.47, S.D. = .613)  
  ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะ มาจากความส านึกในบทบาทหน้าท่ีของครูค าสอนเอง              
ครูค าสอนมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีชีวิตท่ีสนิทสัมพนัธ์กับพระเจ้าเป็นล าดับแรกหมายความว่า
นอกจากการมีความรู้ถึงชีวิตและค าสั่งสอนของพระเจา้แลว้ พวกเขาจะตอ้งมีใจท่ีรักและศรัทธาใน
องค์พระเจ้าก่อน จากนั้นพวกเขาจะต้องมีชีวิตท่ีงดงามด้วยการด าเนินชีวิตตามแบบอย่างของ            
พระเยซูเจา้ก่อนท่ีจะไดอ้าสาหรือไดรั้บการคดัเลือกให้มาเป็นครูค าสอน การท าหนา้ท่ีครูค าสอนมิใช่
แค่การสอนดว้ยค าพูดเท่านั้น แต่ดว้ยการด าเนินชีวิตท่ีเป็นประจกัษพ์ยานยืนยนัถึงค าสอนท่ีพวกเขา
จะตอ้งถ่ายทอดไปยงับุคคลต่างๆ พวกเขาเป็นบุคคลส าคญัในการสร้างชุมชนคริสตชน งานจะบงัเกิด
ผลส าเร็จเพียงใด ข้ึนอยูก่บัการด าเนินชีวติท่ีดีของครูค าสอนมากกวา่วิธีการหรือส่ืออุปกรณ์ใด เพราะ
คนสมยัน้ีเรียนรู้และเช่ือศรัทธาจากแบบอย่างมากกว่าค าพูด ครูค าสอนได้รับการเรียกให้มาเป็น 
“พยานถึงค าสอนและผูร่้วมงานของพระเยซูเจา้” ความตอ้งการท่ีจะพฒันาตนเองในดา้นความรัก-
ศรัทธาในพระเจ้าและการด าเนินชีวิตตามแอแบบอย่างของพระเยซูเจ้าจึงอยู่ในจิตส านึกของ                
ครูค าสอนแต่ละคน และพวกเขาจะตอ้งพฒันาตนเองจนตลอดชีวิต ทั้งน้ีเพราะหนา้ท่ีของครูค าสอน
คือการแนะน าใหม้นุษยไ์ดเ้ขา้มาสัมผสักบัองคพ์ระเยซูเจา้ และร่วมชิดสนิทสัมพนัธ์กบัพระองคอ์ยา่ง
แน่นแฟ้น ดงันั้นถา้ครูค าสอนไม่มีคุณลกัษณะเช่นน้ีในชีวติของตนเองก่อน ครูค าสอนก็ไม่สามารถท่ี
จะให้ในส่ิงท่ีตนเองไม่มีไม่ได ้(Nemo dat quod non habet) ความรัก-ศรัทธาในพระเจา้ส่งผลถึงการ
ด าเนินชีวติของครูค าสอน 
  สอดคลอ้งกบัคู่มือครูค าสอน (1994 ขอ้ 22) ท่ีไดร้ะบุว่าครูค าสอนตอ้งมีชีวิตจิตท่ี
ลึกซ้ึง ซ่ึงหมายถึงการมีความรัก-ศรัทธาในพระเจา้ “ชีวิตจิตท่ีลึกซ้ึง เพื่อท่ีจะให้การอบรมผูอ่ื้นใน
เร่ืองความเช่ือ ครูค าสอนควรมีชีวติจิตลึกซ้ึง เพราะชีวิตจิตเป็นแง่มุมท่ีส าคญัท่ีสุดในการอบรม ครูค า
สอนท่ีแทจ้ริงคือนกับุญ ชีวิตจิตครูค าสอนอยู่บนพื้นฐานของการรวมเป็นหน่ึงกบัความเป็นบุคคล
ของพระเยซูเจา้ในเร่ืองความเช่ือและความรัก พระเยซูเจา้ได้ตรัสเรียก และทรงส่งครูค าสอนไป
กระท าพนัธกิจของพระองค ์ เช่นเดียวกบัพระเยซูเจา้ซ่ึงทรงเป็นพระอาจารยแ์ต่ผูเ้ดียว (เทียบ มทัธิว, 
23:8) ครูค าสอนรับใชเ้พื่อนพี่นอ้งชายหญิงโดยการสอนและการท างาน (เทียบ กิจการอคัรสาวก, 1:1) 
ซ่ึงเป็นการแสดงออกถึงความรัก เพื่อท่ีจะกระท าตามพระประสงค์ของพระบิดา ซ่ึ งเป็นการแสดง
ความรักเพื่อช่วยคนอ่ืนให้รอด พระประสงคข์องพระบิดาคืออาหารของครูค าสอนเช่นเดียวกบัพระ
กระยาหารของพระเยซูเจา้ (เทียบ ยอห์น, 4:34) อุดมคติของครูค าสอนคือ การท าให้ชีวิตศกัด์ิสิทธ์ิใน
ขณะท่ีด าเนินชีวติเยีย่งฆราวาสแพร่ธรรม”  
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  ส่วนการอบรมดา้นชีวติจิตเพือ่ใหค้รูค าสอนมีความรัก-ศรัทธาในพระเจา้และด าเนิน
ชีวิตตามแบบฉบบัของพระเยซูเจา้นั้น คู่มือครูค าสอนไดใ้ห้ขอ้แนะน าว่า “วิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะเขา้ถึงวุฒิ
ภาวะแห่งชีวิตภายในคือ เจริญชีวิตภาวนาและชีวิตแห่งศีลศกัด์ิสิทธ์ิอย่างเขม้ขน้” และไดเ้น้นย  ้าถึง
ศาสนกิจท่ีครูค าสอนจะต้องปฏิบติัเพื่อจะได้เสริมสร้างความรัก-ความศรัทธาต่อพระเจ้า ได้แก่               
การรับศีลมหาสนิทอย่างสม ่าเสมอและทุกวนั เพื่อเล้ียงตวัเองด้วย “ปังทรงชีวิต” (ยอห์น, 6:34)            
เพื่อสร้าง “กายเดียวกนั” กบัชุมชน (เทียบ 1โครินธ์, 10:17) และถวายตวัเองแด่พระบิดาร่วมกบัพระ
กายและพระโลหิตของพระเยซูเจา้ การท าใหพ้ิธีกรรมมีชีวติชีวา ในหลายมิติ เพื่อการเจริญเติบโตของ
ตนเองและชุมชน การตอบรับในการสวดท าวตัร โดยเฉพาะสวดท าวตัรเช้าและสวดท าวตัรเย็น            
เพื่อร่วมเป็นหน่ึงเดียวกับเพลงสรรเสริญพระเจา้ซ่ึงพระศาสนจกัรทูลเสนอต่อพระบิดา “ตั้งแต่ท่ี             
ดวงอาทิตยข้ึ์นจนถึงท่ีดวงอาทิตยต์ก” (สดุดี, 113:3) การร าพึงภาวนาประจ าวนั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง           
การร าพึงตามพระวาจาของพระเจ้าในท่าทีของการพิศเพ่งร าพึงและการตอบสนองการร าพึงนั้น            
ตามประสบการณ์จะเห็นวา่ “แมเ้ป็นฆราวาสก็ควรร าพึงภาวนาอยา่งสม ่าเสมอ และอ่านหนงัสือบ ารุง
ความศรัทธาเพื่อจดัระเบียบชีวิตของตนและประกนัการเจริญเติบโตฝ่ายจิต” การภาวนาส่วนตวั         
ซ่ึงติดต่อกบัพระเจา้ในช่วงเวลาการท างานประจ าวนั ดว้ยความตั้งใจภาวนาถึงพระนางมารียเ์ป็น
พิเศษ การรับศีลอภยับาปบ่อยๆ เพื่อขออภยัส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท าและฟ้ืนฟูความกระตือรือร้น
ของตน มีส่วนร่วมในการอบรมฟ้ืนฟูจิตใจทั้งส่วนตวัและชุมชนอาศยัชีวิตแห่งการภาวนา ครูค าสอน
จะมัง่คัง่ในชีวติภายในและเขา้ถึงวฒิุภาวะฝ่ายจิตซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการเป็นครูค าสอน 
  ในคู่มือครูค าสอน ขอ้ 22 ระบุว่า การภาวนาเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะท าให้งานอภิบาล
บงัเกิดผล เพราะการถ่ายทอดความเช่ือคริสตชนข้ึนกบัความสามารถของครูค าสอนน้อยกว่าการ
ท างานของพระหรรษทานของพระเจา้ในดวงใจของผูท่ี้ได้ยินข่าวสารนั้น  ครูค าสอนจึงจ าเป็นท่ี
จะตอ้งมีชีวติจิตท่ีลึกซ้ึง นัน่คือ “พวกเขาตอ้งเจริญชีวติอยูใ่นพระจิต ซ่ึงจะช่วยใหเ้ขาฟ้ืนฟูตวัเองอยา่ง
ต่อเน่ืองตามเอกลกัษณ์เฉพาะของตน กระแสเรียกและงานธรรมทูตกระตุน้ให้ครูค าสอนตอ้งการมี 
ชีวิตจิต เพราะฉะนั้น แรงจูงใจแบบใหม่และพิเศษคือ การเรียกไปสู่ความศกัด์ิสิทธ์ิ พระด ารัสของ
สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ท่ี 2 ท่ีว่า “ธรรมทูตท่ีแท้จริงคือนักบุญ”  ปรับให้เข้ากับ                
ครูค าสอนไดอ้ยา่งแน่นอน เช่นเดียวกนัสมาชิกของผูมี้ความเช่ือทัว่ไป ครูค าสอนไดรั้บเรียกให้ไปสู่
ความศกัด์ิสิทธ์ิและไปสู่งานธรรมทูต นั่นคือ การเจริญชีวิตตามกระแสเรียกของเขาเอง ด้วยความ
กระตือรือร้นแบบนักบุญ ชีวิตจิตครูค าสอนเก่ียวเน่ืองอยากใกล้ชิดกบัสถานภาพของเขาในฐานะ
ฆราวาสแพร่ธรรม ท าให้เป็นผูมี้ส่วนร่วมในระดบัของเขาเองในการกระท าท่ีเยี่ยงประกาศก สงฆ ์
และกษตัริยข์องพระคริสต์ ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มฆราวาส ครูค าสอนเก่ียวข้องกับโลก           
ตามสภาพของแต่ละคน ขอ้ผูกมดัพิเศษท่ีจะใช้จิตตารมณ์แห่งพระวรสารในการจดัระเบียบส่ิงของ
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ชั่วคราวต่างๆ ให้กบัความไพบูลยแ์ละแพร่จิตตารมณ์ไปทัว่โลกด้วยวิธีน้ีเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง             
ครูค าสอนจึงเป็นประจกัษพ์ยานถึงพระคริสตใ์นขณะท่ีส่งเสริมงานของโลกและท างานของโลกได”้  
 2. แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 
  2.1 แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ผูว้จิยัใชแ้นวคิดในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้
ตลอดชีวติของบูน (Boone, 2002) ซ่ึงประกอบดว้ย ขั้นการวางแผน ขั้นการพฒันาและการด าเนินการ 
และขั้นการประเมินผลและรายงานผล พบว่าเป็นขั้นตอนการด าเนินงานท่ีท าให้ได้แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อความเป็นจริงและความต้องการของครูค าสอนและองค์กรท่ี
รับผดิชอบ   
  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ในขั้นตอนแรกคือการวางแผน ผูว้จิยัไดส้ ารวจสภาพความเป็น
จริงและความตอ้งการของงานค าสอนในประเทศไทย โดยวเิคราะห์ในประเด็นท่ีส าคญั เพื่อน ามาเป็น
แนวทางในการพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทั้งทางดา้นเน้ือหาและวิธีการน าเสนอ ประเด็น
ส าคญัท่ีได้ท าการวิเคราะห์ได้แก่ วิเคราะห์การสอนค าสอนและกระบวนการการสอนค าสอนใน
ประเทศไทยท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงใหม่ วิเคราะห์วฒันธรรม บริบท และโครงสร้างของการสอน        
ค  าสอนท่ีจะพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ วิเคราะห์ความเขา้ใจและการปฏิบติัตามโครงการขององคก์ร
การสอนค าสอนพระศาสนจกัรคาทอลิก วิเคราะห์ความรู้และทกัษะเร่ืองการพฒันาครูค าสอน  และ
วเิคราะห์องคก์รและบุคคลท่ีเป็นเป้าหมาย 
   การวิเคราะห์สภาพความเป็นจริงและความต้องการท าให้การจัดท าแผน
กิจกรรมการเรียนตั้งอยูบ่นความจริงและตามความตอ้งการของพระศาสนจกัรคาทอลิกซ่ึงเป็นองคก์ร
ท่ีรับผิดชอบงานการสอนค าสอนอยา่งแทจ้ริง ท าให้แน่ใจไดว้า่งานวิจยัและการพฒันากิจกรรมการ
เรียนรู้น้ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพระศาสจกัรคาทอลิกในประเทศไทยและไดต้ามค าแนะน า
กระท า 
   สอดคล้องกับค าแนะเร่ืองการฝึกอบรมครูค าสอนจากคู่มือแนะแนวทั่วไป
ส าหรับการสอนค าสอน (1997) ขอ้ 243-244 ท่ีไดเ้สนอแนะแนวทางในการอบรมครูค าสอนโดยใช้
ศาสตร์ต่างๆ มาวิเคราะห์เพื่อจะไดท้ราบสภาพความเป็นจริงก่อนท่ีจะได้จดัการฝึกอบรมและการ
สอนค าสอนไดอ้ยา่งเหมาะสม “ครูค าสอนจ าเป็นตอ้งไดส้ัมผสักบัองคป์ระกอบต่างๆ อนัเป็นพื้นฐาน
ทางจิตวทิยา เช่น พลงัขบัเคล่ือนต่างๆทางดา้นจิตวทิยาท่ีผลกัดนัให้มนุษยป์รารถนาท่ีท าบางอยา่ง กา
รสรางบุคลิกภาพ ความต้องการและส่ิงท่ีคาดหวังต่างๆ ในส่วนลึกสุดของหัวใจมนุษย์ . . .
สังคมศาสตร์ (social science) ท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรมซ่ึงมนุษย์
อาศยัอยู่และมีอิทธิพลต่อมนุษยอ์ย่างชดัเจน ดงันั้น ในการฝึกอบรมครูค าสอนจึงจ าเป็นตอ้งมีการ
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วิเคราะห์สถานการณ์ดา้นศาสนา เช่นเดียวกบัสภาพการณ์ทางสังคม วฒันธรรมและเศรษฐกิจ จนถึง
ขั้นท่ีว่าขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตสามารถส่งผลให้เกิดความส าเร็จในการสอนค าสอน”            
และยงัสอดคลอ้งกบัมโนทศัน์ส าคญัในการพฒันาหลกัสูตรหรือแผนกิจกรรมการเรียนรู้ ของบุญเล้ียง 
ทุมทอง (2554) ท่ีใหค้วามส าคญักบัการวเิคราะห์ขอ้มูลในดา้นต่างๆก่อนท่ีจะแผนกิจกรรมการเรียนรู้
หรือหลกัสูตรการเรียนรู้ต่าง ๆ ดงัน้ี “ขอ้มูลพื้นฐานเป็นขอ้มูลในด้านต่างๆ ท่ีจ  าเป็นซ่ึงนักพฒันา
หลกัสูตรจะตอ้งศึกษาวิเคราะห์ และใช้ประกอบการพิจารณาในการสร้างหรือจดัท าหลกัสูตรในทุก
องค์ประกอบของหลกัสูตร อนัไดแ้ก่ ขอ้มูลทางสังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 
การพฒันาการทางเทคโนโลย ีประวติัศาสตร์การศึกษา หลกัสูตรเดิม ขอ้มูลจากบุคลากรและจิตวิทยา
การศึกษา การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเป็นขั้นตอนแรกสุดของกระบวนการพฒันาหลักสูตร ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวจะน าไปใช้ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรในขั้นตอนต่างๆ ตั้ งแต่
กระบวนการก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร กระบวนการก าหนดเน้ือหาและประสบการณ์การ
เรียนรู้ กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้การสอนและกระบวนการประเมินผล เพื่อให้ไดห้ลกัสูตรท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและสังคม อีกทั้งเหมาะสมกบัลกัษณะโครงสร้างของความเป็น
เอกลกัษณ์ของชาติ และเป็นหลกัสูตรท่ีสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันาประเทศชาติในทิศทาง
ท่ีตอ้งการได”้  
  2.2 เป็นแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาครูค าสอนท่ีครบสมบูรณ์ ช่วยให ้       
ครูค าสอนมีทั้งทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 
  ผลการวิจยัคร้ังน้ีสรุปไดว้่า แผนการพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการ
พฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศ
ไทย ท่ีประกอบด้วย 2 ตอน ได้แก่ แผนการจดักรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนตาม
แนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยและแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาคุณลกัษณะ           
ท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย แผนการพฒันาทั้งสองเป็น
แนวทางในการพฒันาบุคคลท่ีครบสมบูรณ์เพราะทกัษะการสอนหมายถึงความสามารถ ความช านาญ
ในการถ่ายทอดความรู้ ซ่ึงเป็นผลมาจากความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติ ส่วนคุณลักษณะ                      
ท่ีพึงประสงค์หมายถึงคุณภาพภายในจิตใจของบุคคลท่ีพร้อมจะแสดงออกมาภายนอกอย่างเป็น
ธรรมชาติ แผนพฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยจึงเป็นการพฒันาครูค าสอนทั้งทางดา้นความรู้
และดา้นจิตใจไปในเวลาเดียวกนั 
  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ครูค าสอนมีความส านึกเสมอวา่การสอนค าสอนไม่ใช่เป็นการ
สอนแค่ความรู้ทางศาสนาเท่านั้น แต่จะตอ้งน าผูเ้รียนให้น าเอาความรู้จากค าสอนนั้นไปปฏิบติัจริงใน
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ชีวิตประจ าวนั ดงันั้นการสอนค าสอนจึงมิใช่การสอนวิชาทัว่ๆไป แต่เป็นการแบ่งปันประสบการณ์
การด าเนินชีวิตของตนเองในฐานะผูท่ี้รักศรัทธาในพระเจา้ให้ผูเ้รียนได้รับรู้ไดส้ัมผสั จนเป็นแรง
บนัดาลใจให้ผูเ้รียนไดน้ าไปไตร่ตรองและตดัสินใจท่ีจะปฏิบติัตาม แรงจูงใจของการเป็นท าหน้าท่ี 
ครูค าสอนจึงเป็นแรงจูงใจท่ีมาจากภายใน คือ ความรักและความปรารถนาท่ีจะให้ผูเ้รียนได้มี
ความสุขดว้ยการด าเนินชีวิตท่ีดีตามหลกัค าสอนของคริสตศ์าสนา นอกจากนั้นปัญหาเร่ืองการศึกษา
ของชาติพบว่าสังคมได้สะท้อนความห่วงใยต่อจิตส านึกของความเป็นครู ท่ีมีแนวโน้มแย่ลง 
โดยเฉพาะเร่ืองความรับผิดชอบต่อนักเรียนและด้านจริยธรรม การสอนท่ีเน้นแต่ความรู้หรือ
สติปัญญาไม่ว่าจะเป็นการสอนในวิชาใด ยงัไม่บรรลุถึงเป้าหมายของการศึกษา เพราะการศึกษา
จะตอ้งน าไปสู่การด าเนินชีวิตท่ีดีงามและมีสันติสุข การพฒันาครูให้มีทกัษะการสอนท่ีดีแต่ไม่ได้
พฒันาครูดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคย์อ่มท าใหก้ารศึกษาไม่สมบูรณ์ ปัญหาท่ีเกิดกบัการศึกษาไทย
ท่ีท าให้เกิดกระแสการปฏิรูปทางการศึกษาคร้ังใหญ่ของประเทศ เช่น เช่น การคดัเลือกครูโดยเน้น
ความเก่ง มากกว่านิสัยใจคอ คุณธรรม การให้ความสนใจปัญหาครูมีรายไดน้อ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบั
ผูท้  างานในภาคธุรกิจเอกชน และปัญหาครูมีหน้ีสินมาก ปัญหาการไม่มีระบบการบริการจดัการและ
การนิเทศติดตามผลท่ีจะช่วยให้ครูพฒันาไดเ้พิ่มข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาการขาดแคลนการ
พฒันาเทคโนโลยีและการส่ือสารการเรียนรู้สมยัใหม่เพื่อช่วยการสอน รวมทั้งการขาดความสนใจ 
ความรู้ความสามารถของครูอาจารย ์ใหมี้บรรยากาศการท างานท่ีส่งเสริมความรู้ความสามารถ การให้
ความสนใจกับเร่ืองเหล่าน้ีเป็นเร่ืองท่ีดูเหมือนว่าส าคัญ แต่ส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดคือการพฒันาคุณ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครู ซ่ึงเป็นงานท่ีจ าเป็นรีบด่วนท่ีวงการศึกษาทัว่ไปและวงการศาสนา
จะตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองควบครู่กบัไปกบัการปฏิรูปในเร่ืองอ่ืนๆ  
  สอดคลอ้งกบัพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวองค์ปัจจุบนัท่ีแสดง
ถึงความห่วงใยเก่ียวกบับทบาทและศกัด์ิศรีของครู “...ถา้ครูไม่ห่วงประโยชน์ท่ีควรจะห่วง หันไป
ห่วงอ านาจ ห่วงต าแหน่ง ห่วงสิทธ์ิ และห่วงรายไดก้นัมากๆ เขา้แลว้ จะเอาจิตเอาใจท่ีไหนมาห่วง
ความรู้ ห่วงความดี ความเจริญของเด็ก ความห่วงในส่ิงเหล่านั้นจะค่อยๆ บัน่ทอนท าลายความเป็นครู
ไปจนหมดส้ิน จะไม่มีอะไรท่ีเหลือไวพ้อท่ีตวัเองจะภาคภูมิใจ หรือผกูใจใครไวไ้ด ้ความเป็นครูก็จะ
ไม่มีค่าเหลืออยูใ่หเ้ป็นท่ีเคาระบูชาอีกต่อไป” (พระราชด ารัส พระราชทานแก่ครูอาวุโส ในโอกาสเขา้
เฝ้าฯ ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2531 อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี, 
2555: 175)  และยงัสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 ขอ้ 2 ระบุว่า 
“สังคมไทยเผชิญวิกฤติความเส่ือมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม และมีการเปล่ียนแปลงทาง
วฒันธรรมท่ีหลากหลาย” และมาตรา 24 ท่ีไดใ้ห้แนวทางในการจดัการเรียนการสอนเพื่อแกปั้ญหา
ดงักล่าวว่า “ให้สถานศึกษาจดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้
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สัดส่วนสมดุล รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวิชา”  
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ฉบบัน้ีซ่ึงได้พฒันาข้ึนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนท่ีมีเป้าหมายในการ
ฝึกอบรมบุคคลวา่ “เป็นการหล่อหลอมอบรมมนุษยท์ั้งชายและหญิงให้เป็นบุคคลเพื่อผูอ่ื้น...มีความ
รอบรู้ มีความสามารถทางสติปัญญา พร้อมท่ีจะเติบโตศรัทธาในศาสนา รู้จกัรักและอุทิศตนเพื่อผดุง
ความยติุธรรมในการรับใชป้ระชากรของพระเจา้ดว้ยใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ.่..เป้าหมายดงักล่าวสร้างความ
จ าเป็นใหมี้การหล่อหลอมมนุษยท่ี์ครบสมบูรณ์และลึกซ้ึง” (สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย,  
2556: ขอ้ 13-14) ซ่ึงหมายถึงการพฒันาบุคลากรให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี และแผนกิจกรรมการ
เรียนรู้ฉบบัน้ียงัสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 1 ท่ีแสดงความตอ้งให้มีครูค าสอนท่ี
ไม่เพียงแต่มีความรู้ท่ีดีเท่านั้ นแต่ต้องมีความประพฤติท่ีดีงามอีกด้วย “ปัจจุบันครูค าสอนมี
ความกา้วหน้า มีปริญญา มีการอบรม แต่ถา้มีความรู้ท่วมหัวแต่ไม่เป็นตวัอยา่งก็ไม่ไดผ้ล เพราะการ
สอนค าสอนไม่เหมือนการสอนวชิาอ่ืนๆ ไม่ใช่วา่จะสอนอะไรก็ไดห้รือสอนไปอยา่งนั้น แต่ตอ้งสอน
ด้วยชีวิตและแบบฉบับท่ีดีตามท่ีได้สั่งสอนไป มีศรัทธา มีชีวิตจิต คนท่ีสอนต้องปฏิบัติจริง                    
วนัอาทิตยต์อ้งมาวดั มีความรู้เพื่อน าไปปฏิบติั” และจากผลการไตร่ตรองของครูค าสอนท่ีไดผ้า่นการ
เขา้ร่วมกิจกรรมในกลุ่มทดลองคนท่ี 5 ท่ีไดแ้สดงความตั้งใจวา่ “การเขา้ร่วมกิจกรรมทั้งการพฒันา
ทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ท าให้เกิดความส านึกว่า ความเก่งในการสอนค าสอน    
ไม่วา่จะเป็นการอธิบายหรือการใชเ้ทคโนโลยีนั้น ยงัไม่เป็นการเพียงพอท่ีจะท าให้การสอนค าสอน
เกิดประสิทธิภาพ แต่คุณลกัษณะท่ีดีของครูค าสอน ซ่ึงเป็นตวัตนท่ีแทจ้ริงของครูค าสอนเองเป็นส่ิงท่ี
ส าคัญกว่า ดังนั้ นข้าพเจ้าจึงตั้ งใจท่ีจะพฒันาทั้ งความสามารถและคุณลักษณะท่ีดีของการเป็น                 
ครูค าสอนตามท่ีไดเ้รียนรู้ไปในคร้ังน้ี” 
  ดงันั้นแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนฉบบัน้ีจึงเป็นแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้               
ท่ีตอบสนองทั้งแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11, พ.ศ. 2555-2559 พระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และความตอ้งการของผูเ้ช่ียวชาญรวมทั้งกลุ่มทดลองเองดว้ย 
  2.3 แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะ            
ท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยเนน้ทั้งดา้นเหตุผลและความเช่ือ
ศรัทธา  
  จากงานวจิยัสรุปไดว้า่ แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอน
และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิญาเช่ียนในประเทศไทยท่ีได้พฒันาข้ึน                 
โดยมีทกัษะการสอน 5 ประการ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 9 ประการ เป็นแผนการพฒันาคน
สร้างคนใหเ้ป็นคนท่ีสมบูรณ์ทั้งความรู้และการมีชีวติท่ีงดงาม เป็นทั้งคนเก่งและคนดี เป็นคนท่ีเขา้ใจ
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ตนเองและเขา้ใจผูอ่ื้น เป็นคนท่ีเขา้ถึงและยดึมัน่ในความดีงามสูงสุด เป็นคนท่ีอุทิศตนเพื่อสังคม โดย
เป็นการเรียนรู้ท่ีตอ้งใช้ทั้งเหตุผลและความเช่ือศรัทธาผสมผสานกนั  ทกัษะการสอนต่าง ๆ เป็น
ความรู้ท่ีครูค าสอนจะตอ้งใชเ้หตุผลเพื่อการเรียนรู้ ท าความเขา้ใจ การยอมรับ และฝึกฝนจนเช่ียวชาญ 
เช่น ทักษะการรู้บริบทของผูเ้รียนอย่างดี ทักษะการน าประสบการณ์ของผูเ้รียนมาใช้โดยการ
ไตร่ตรอง การจูงใจให้ผูเ้รียนเกิดความคิดและทศันคติในมุมมองใหม่ๆในชีวิต ซ่ึงส่งผลไปสู่การ
ปฏิบติัจริงในชีวิตตามความเช่ือนั้น และความรู้ท่ีจะตอ้งประเมินผลเพื่อน าผลไปปรับใชใ้ห้การเรียน
การสอนดียิง่ข้ึน ส่วนคุณลกัษณะ เป็นการแสดงดว้ยพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงของความเช่ือศรัทธา
ท่ีอยูภ่ายในจิตใจของคน  เช่น ความเช่ือวา่ชีวิตเป็นของประทานจากพระเจา้ คนท่ีเช่ือก็จะมีความรัก-
ศรัทธาต่อพระเจ้า  และแสดงออกด้วยด าเนินชีวิตตามค าสอนของพระเจ้า เป็นต้น แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตาม
แนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยจึงตอ้งใชท้ั้งเหตุผลและความเช่ือศรัทธาผสมผสานกนั 
   ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ งานการสอนค าสอนนั้นเป็นวิชาท่ีตอ้งอาศยัทั้งความรู้ใน
เชิงทฤษฎีและความเช่ือศรัทธา การสอนค าสอนเป็นการให้เหตุผลกบัความเช่ือศรัทธา ครูค าสอนท่ี
ไดรั้บคดัเลือกหรืออาสาสมคัรจะตอ้งมาจากศรัทธาในพระเจา้เป็นล าดบัแรก เพราะการสอนค าสอน
มิใช่การสอนความรู้แต่เป็นการถ่ายทอดชีวติความเช่ือท่ีตนเองมีกบัพระเจา้ไปสู่ผูอ่ื้น ครูค าสอนไดรั้บ
การเรียกร้องใหศ้าสตร์ต่างๆท่ีไม่ขดัแยง้กบัขอ้ค าสอนหรือธรรมประเพณีของพระศาสนจกัรมาใชใ้น
การสอนค าสอนได ้โดยยึดหลกัการท่ีว่าวิธีการสอนนั้นจะตอ้ง “ส่ิงท่ีเป็นจริง ส่ิงท่ีประเสริฐ ส่ิงท่ีดี
และบริสุทธ์ิ ส่ิงท่ีเรารักและให้เกียรติ และส่ิงท่ีเป็นคุณธรรมหรือส่ิงท่ีมีคุณค่าแก่การสรรเสริญ” 
(ฟิลิปปี 4:8) และให้น าเอาประโยชน์ของศาสตร์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาครู และการส่ือสารมาปรับ
เขา้กบัการสอนค าสอน การสอนค าสอน ครูค าสอนจะตอ้งเรียนรู้ แต่ความรู้และความเช่ียวชาญใน
ศาสตร์การสอนในรูปแบบต่างๆ เป็นเพียงองคป์ระกอบหน่ึงของการสอนค าสอนเท่านั้น ความรู้ความ
ช านาญในดา้นทกัษะการสอนจะเป็นเกิดประโยชน์ถา้ตวัครูค าสอนไม่ไดมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
หรือเป็นคนดีตามท่ีมาตรฐานสังคมและศาสนจกัรคาทอลิก 
   สอดคลอ้งกบัแนวความคิดปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยม (Perennialism) ผูเ้ป็น
ตน้คิดของปรัชญาลทัธิน้ี คือ อริสโตเติล (Aristotle) และเซนต์ โทมสั อะไควนัส (St. Thomas 
Aquinas) อริสโตเติลได้พฒันาปรัชญาลทัธิน้ีโดยเน้น การใช้ความคิดและเหตุผล จนเช่ือได้ว่า 
Rational humanism ส่วนอะไควนัส ได้น ามาปรับให้เขา้กบัสถานการณ์ โดยค านึงถึงความเช่ือ
เก่ียวกบัพระเจา้ เร่ืองศาสนา ซ่ึงเป็นเร่ืองของเหตุและผล ความหมายของค าว่า Perennialism หรือ          
นิรันตรนิยม หมายความวา่ เช่ือในแบบอยา่งท่ีดีงามอนัเป็นนิรันดร์ ค าวา่ Perennial  แปลตามศพัทว์า่ 
“คงอยู่ชัว่นิรันดร์”  ปรัชญาน้ีจึงเช่ือวา่ การศึกษาควรจะไดส้อนส่ิงท่ีเป็นนิรันดร ไม่เปล่ียนแปลง               
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มีคุณค่าไม่วา่จะเป็นยคุสมยัใด  ส่ิงท่ีมีคุณค่าไม่เปล่ียนแปลงตามแนวคิดของปรัชญาน้ีคือส่ิงท่ีมีคุณค่า
ในสมยักลางของยุโรป  อนัได้แก่คุณค่าของเหตุผลและคุณค่าของศาสนา ซ่ึงหมายความว่า มนุษย์
สามารถเขา้ถึงพระเจา้หรือมีความความเช่ือในพระเจา้ดว้ยซ่ึงเป็นนิรันดร์ดว้ยเหตุผลได ้
   แนวคิดส าคญัทางการศึกษา ปรัชญาการศึกษาลทัธิน้ีเช่ือวา่ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดของ
ธรรมชาติมนุษยคื์อ ความสามารถในการใช้เหตุผล ซ่ึงความสามารถในการใช้ เหตุผลน้ีจะควบคุม
อ านาจฝ่ายต ่าของมนุษยไ์ด ้เพื่อให้มนุษยบ์รรลุจุดมุ่งหมายในชีวิตท่ีปรารถนา ดงัท่ี โรเบิร์ต เอ็มฮทั
ชินส์ (Hutchins 1953 : 68) กล่าววา่ การปรับปรุงมนุษย ์หมายถึงการพฒันาพลงังาน เหตุผล ศีลธรรม
และจิตใจอย่างเต็มท่ี มนุษย์ทุกคนล้วนมีพลังเหล่าน้ี และมนุษย์ควรพฒันาพลังท่ีมีอยู่ให้ดีท่ีสุด           
การศึกษาในแนวปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยม คือ การจดัประสบการณ์ให้ไดม้าซ่ึงความรู้ ความคิด
ท่ีเป็นสัจธรรม มีคุณธรรม และมีเหตุผล 
   โดยทัว่ไปปรัชญาลทัธิน้ีจะแบ่งแนวการศึกษาออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะ
แรกเป็นลักษณะของปรัชญาทัว่ไปท่ีเน้นหนักในเร่ืองของเหตุผล สติปัญญา ไม่เก่ียวกับศาสนา
โดยตรง  แต่อีกลกัษณะหน่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัศาสนาโดยตรง เป็นแนวคิดของกลุ่มศาสนาคริสตนิ์กาย
คาทอลิกท่ีสัมพนัธ์เร่ืองศาสนาเขา้กบัเหตุผล  เป้าหมายของการศึกษากลุ่มน้ีเนน้ท่ีจะให้เด็กสัมผสักบั
ศาสนา  มีเป้าหมายในชีวิตเพื่อพระเจ้า  เป็นสุภาพบุรุษในแนวทางของศาสนา  จุดมุ่งหมายของ
การศึกษา ปรัชญาการศึกษาลัทธิน้ีมีจุดมุ่งหมายท่ีจะสร้างคนให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์เพราะมนุษย์มี             
พลังธรรมชาติอยู่ในตัว พลังในท่ีน้ีคือสติปัญญา จะต้องพัฒนาสติปัญญาของมนุษย์ให้เต็มท่ี                    
เม่ือมนุษยไ์ดพ้ฒันาสติปัญญาอยา่งดีแลว้ก็จะท าอะไรอยา่งมีเหตุมีผล การจดัการศึกษาก็ควรจะพฒันา
คุณสมบัติเชิงสติปัญญาและเหตุผลในตัวมนุษย์ เพื่อให้มนุษย์ด ารงความเป็นคนดีตลอดไป                      
ไม่เปล่ียนแปลง แต่ไม่เนน้การเปล่ียนแปลงของสังคม 
   เป้าหมายของการศึกษาของแนวคิดอิกญาเช่ียนและปรัชญานิรันตรนิยม มีความ
สอดคลอ้งกนัในเร่ืองของการสร้างคนให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ เป็นคนท่ีเขา้ใจตนเอง เป็นคนดีท่ีเขา้ถึง
ความดีงามสูงสุด แต่จุดเน้นของแนวคิดอิกญาเช่ียนนอกจากจะใช้ความรักและศรัทธาเพื่อเขา้ถึง             
พระเจา้แลว้ ยงัใชห้ลกัเหตุผลเพื่อเขา้ถึงพระเจา้ดว้ย ในขณะท่ีปรัชญานิรันตรนิยมเนน้การพฒันาคน
ในเร่ืองของสติปัญญาและเหตุผลเป็นหลกั “ปรัชญานิรันตรนิยมท่ีมีจุดมุ่งหมายท่ีการสร้างคนให้เป็น
คนท่ีสมบูรณ์ เป็นคนท่ีแทจ้ริง การท่ีจะสร้างคนให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ไดน้ั้น เนน้ให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัและ
เขา้ใจตนเอง  เห็นว่าตนเองมีพลงัธรรมชาติอนัได้แก่สติปัญญาอยู่ภายในแลว้  การศึกษาก็คือการ
ส่งเสริมให้พลงัธรรมชาติไดพ้ฒันาอย่างเต็มท่ี  เป้าหมายของการศึกษาจึงควรเป็นไปเพื่อการพฒันา
คุณสมบติัในเชิงของสติปัญญาและเหตุผลในตวัมนุษยเ์องเป็นหลกัส าคญั กล่าวโดยสรุป การจดัการ
ศึกษาตามทฤษฎีน้ีมุ่งจดัเพื่อให้ผูเ้รียนไดรั้กษาความดีท่ีมีอยู่ มุ่งพฒันาผูเ้รียนรายบุคคล มุ่งไปท่ีคุณ
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งามความดีอนัสูงสุดท่ีไม่เปล่ียนแปลงมากกวา่ท่ีจะเปล่ียนแปลงสังคม  การจดัการศึกษาจะตอ้งจดัให้
เป็นไปเพื่อพฒันาปัญญาอนัเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดของมนุษย ์ และการเรียนจากโรงเรียนเป็นการท าให้
เด็กรู้คุณค่าของมรดกทางวฒันธรรมเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ 
   แผนการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะการสอนและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยความสอดคลอ้งกนั
กบัปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยมในเร่ืองความเช่ือวา่คนเป็นคนดีแต่ก าเนิด การพฒันาคนตอ้งเป็นการ
พฒันาจากภายใน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ เป็นคนท่ีเขา้ใจตนเอง เป็นคนดีท่ีเขา้ถึง
ความดีงามสูงสุด จุดเน้นตามแนวคิดอิกญาเช่ียนนอกจากจะใชค้วามรักและศรัทธาเพื่อเขา้ถึงพระเจา้
แลว้ ยงัใชห้ลกัเหตุผลเพื่อเขา้ถึงพระเจา้ดว้ย ในขณะท่ีปรัชญานิรันตรนิยมเนน้การพฒันาคนในเร่ือง
ของสติปัญญาและเหตุผลเป็นหลกั “ปรัชญานิรันตรนิยมท่ีมีจุดมุ่งหมายท่ีการสร้างคนให้เป็นคนท่ี
สมบูรณ์ เป็นคนท่ีแท้จริง การท่ีจะสร้างคนให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ได้นั้น เน้นให้ผูเ้รียนได้รู้จกัและ
เขา้ใจตนเอง  เห็นว่าตนเองมีพลงัธรรมชาติอนัได้แก่สติปัญญาอยู่ภายในแลว้  การศึกษาก็คือการ
ส่งเสริมให้พลงัธรรมชาติไดพ้ฒันาอย่างเต็มท่ี  เป้าหมายของการศึกษาจึงควรเป็นไปเพื่อการพฒันา
คุณสมบติัในเชิงของสติปัญญาและเหตุผลในตวัมนุษยเ์องเป็นหลกัส าคญั กล่าวโดยสรุป การจดัการ
ศึกษาตามทฤษฎีน้ีมุ่งจดัเพื่อให้ผูเ้รียนได้รักษาความดีท่ีมีอยู่ มุ่งพฒันาผูเ้รียนเรียนเป็นรายบุคคล              
มุ่งไปท่ีคุณงามความดีอนัสูงสุดท่ีไม่เปล่ียนแปลงมากกว่าท่ีจะเปล่ียนแปลงสังคม  การจดัการศึกษา
จะตอ้งจดัให้เป็นไปเพื่อพฒันาปัญญาอนัเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดของมนุษย ์ และการเรียนจากโรงเรียน
เป็นการท าใหเ้ด็กรู้คุณค่าของมรดกทางวฒันธรรมเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ 
   ความเขา้ใจปรัชญาปรัชญานิรันตรนิยมช่วยท าใหก้ารสอนค าสอนหรือความเช่ือ
เร่ืองศาสนามีความสมดุลข้ึน เพราะว่าความเช่ือในศาสนาหรือการเขา้ถึงพระเจา้นั้น มนุษยส์ามารถ
เข้าถึงได้ทั้ งด้วยความเล่ือมใสศรัทธา จากประสบการณ์ส่วนตวั และจากสติปัญญา การท่ีคนได้
ไตร่ตรองถึงธรรมชาติต่างๆ หรือส่ิงต่างๆท่ีเกิด การไดอ่้านเคร่ืองหมายแห่งกาลเวลา การพิจารณา
มโนธรรมซ่ึงเป็นเสียงลึกๆ ภายในใจของตนเอง  “เร่ิมจากความเคล่ือนไหวและความเป็นไป ส่ิงท่ี
อาจเกิดข้ึน ความมีระเบียบและความงามของโลก เราสามารถรู้จกัพระเจา้ไดใ้นฐานะท่ีเป็นบ่อเกิด
และความส้ินสุดของโลกจกัรวาล” (ค าสอนพระศาสนจกัรคาทอลิก 1997 ขอ้ 32) ความเช่ือท่ีไม่มี
เหตุผล เป็นคนเช่ือท่ีอนัตราย คนท่ียึดเหตุผลแต่ไม่มีศรัทธาก็จะเป็นคนแข็งกระด้าง ดงันั้นศรัทธา
และเหตุผลจะตอ้งเดินควบคู่กนัไป ตามท่ี พระสันตะปาปา ยอห์น ปอลล์ท่ี 2 ได้ทรงลิขิตจดหมาย
เตือนใจถึงคริสตชนคาทอลิก เร่ือง ความเช่ือและเหตุ (FIDES ET RATIO) ในวนัท่ี 14 กนัยายน ค.ศ. 
1998 โดยสรุปวา่ “ความเช่ือจะตอ้งเคียงคู่ไปกบัเหตุผล”   
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   ดงันั้นแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะ             
ท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนจึงเป็นแผนการสอนท่ีให้ผูร่้วมกิจกรรมไดบ้รรลุ
เป้าหมายทั้งดว้ยความเช่ือศรัทธาและดว้ยเหตุผล 
 3. ผลสัมฤทธ์ิการทดลองใช้แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการ
สอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 
  3.1 ผลการพฒันาทกัษะการสอนค าสอนตามแนวคิดอิกญาเชียนในประเทศไทย 
  จากผลการเปรียบเทียบทักษะการสอนก่อนและหลังการทดลองใช้แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการสอนค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย สรุปได้
ว่า กลุ่มทดลองทั้ งหมด 15 คน (ร้อยละร้อย) ได้รับความรู้และสามารถอธิบายถึงเป้าหมาย 
วตัถุประสงค ์และทกัษะการสอนทั้ง 5 ดา้นได ้นอกจากนั้นกลุ่มทดลองยงัไดรั้บแรงบนัดาลใจในการ
ท าหน้าท่ีการสอนค าสอน ค านึงเป้าหมายในการสอนค าสอน มีส านึกและความตั้ งใจในการ
เตรียมการสอนค าสอนให้ดีข้ึน สามารถเขียนแผนการสอนท่ีรัดกุม เป็นระบบ และสามารถถ่ายทอด
ใหก้บัผูอ่ื้นไดอี้กดว้ย ทกัษะท่ีกลุ่มทดลองทุกคน(ร้อยละร้อย) ตอบวา่ไดรั้บการพฒันาเพิ่มข้ึนทุกคน 
ไดแ้ก่ ทกัษะการใหค้วามส าคญับริบทของผูเ้รียน ทกัษะดา้นการไตร่ตรอง ทกัษะดา้นการปฏิบติั และ
ทกัษะดา้นการประเมินผล ส่วนทกัษะดา้นประสบการณ์นั้นกลุ่มทดลองกลุ่มทดลองตอบวา่ไดรั้บการ
พฒันาทกัษะดา้นน้ี ร้อยละ 73.33 ผูว้จิยัขออภิปรายทกัษะทั้ง 5 ตามล าดบัดงัน้ี 
   3.1.1 ทกัษะดา้นบริบท (Context)   
   ทกัษะดา้นบริบท หรือการให้ความส าคญักบัการท าความรู้จกัผูเ้รียนให้ไดม้าก
ท่ีสุดนั้น จากงานวจิยัสรุปไดว้า่ครูค าสอนกลุ่มทดลองทุกคนไดรั้บประโยชน์จากการน าไปใชใ้นการ
สอนค าสอนหลงัจากท่ีไดเ้รียนรู้ไปแลว้  
   ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่  เป็นทกัษะประการแรกท่ีครูค าสอนจะตอบค าถามตนเอง
ได้ว่าครูค าสอนจะต้องสอนใคร สาเหตุท่ีครูค าสอนกลุ่มทดลองเกิดความตระหนักถึงการให้
ความส าคญักบัตวัของผูเ้รียนมากข้ึน เน่ืองจากกลุ่มทดลองไดมี้โอกาสทบทวนประสบการณ์การสอน
ค าสอนของตนเอง และพบวา่ระบบการสอนค าสอนท่ีตนเองไดป้ฏิบติัไปนั้นเป็นการสอนค าสอนท่ี
เนน้หลกัสูตรเป็นส าคญั แต่หลงัจากการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แลว้ กลุ่มทดลองทั้งหมดตระหนกัถึง
ความส าคญัและเห็นประโยชน์ของการให้ความสนใจบริบทของผูเ้รียน เช่น ผลการประเมินตนเอง
ของสมาชิกกลุ่มทดลองคนท่ี 1 “การรู้บริบทของผูเ้รียน ท าใหเ้ขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เขา้ใจสภาพ
ความเป็นอย่างของครอบครัวมากข้ึน เขา้ใจความนึกคิดในใจของพวกเขา บริบทของผูเ้รียนท าให้
ผูส้อนมีความรัก ความเมตตาต่อผูเ้รียนมากข้ึนและมีความเป็นกนัเองตามเจตนารมณ์แบบครอบครัว” 
การให้ความส าคญักบับริบทหรือการท าความรู้จกัผูเ้รียนให้มากท่ีสุด จึงช่วยท าให้การเรียนสอน          
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ค าสอนเป็นการเนน้ผูเ้รียนมากกวา่การเนน้ต ารา ซ่ึงเป็นไปตามแนวทางการเรียนการสอนตามแนวคิด
อิกญาเช่ียนท่ีได้เน้นย  ้าถึงความส าคญักับตวัผูเ้รียนเป็นรายบุคคลโดยการท าความรู้จกัผูเ้รียนให้
ได้มากท่ีสุด เข้าใจผู ้เรียนให้ได้มากท่ีสุด เน้นการมีความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างผูส้อนกับผูเ้รียน            
“ความเอาใจใส่ส่วนตัวและความห่วงใยต่อแต่ละบุคคล เป็นลักษณะเด่นของการศึกษาเยซูอิต            
(อิกญาเช่ียน) เรียกร้องให้ครูรู้จกัคุน้เคยกบัประสบการณ์ชีวิตของผูเ้รียนให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไป
ได”้ (สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย, 2556: ขอ้ 33) 
   สอดคล้องกับพระราชโอวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่ีได้
พระราชทานแก่คณะครูท่ีปรึกษาและคณะกรรมการจดังานธารน ้ าใจไวด้งัน้ี “ธรรมดาครูก็ปรารถนา
ความกา้วหนา้และความดีของลูกศิษย ์ครูก็ตอ้งมีความเขา้ใจในลูกศิษยท่ี์ดี ในเวลาเดียวกนัลูกศิษยก์็
จะตอ้งพยายามท่ีจะเขา้ใจวา่ครูมีความปรารถนาอยา่งไร ครูก็เป็นคนเหมือนกนั ถา้สามารถท่ีจะท าให้
ครูมีความรู้สึกวา่ลูกศิษยมี์ความนบัถือและปรารถนาดีต่ออาจารยแ์ละครูดว้ย ก็ท  าให้สามารถท่ีจะให้
ความรู้ทุกส่ิงทุกอย่าง ยอมสละเวลา ก าลังทุกประการ ท่ีจะให้ลูกศิษย์ก้าวหน้า และเม่ือลูกศิษย์
กา้วหน้า คือได้รับความรู้ดี ทั้งในวิชาการ ทั้งในความรู้รอบตวัในชีวิต ก็ปล้ืมใจ” (พระราชด ารัส 
พระราชทานแก่คณะครูท่ีปรึกษาและคณะกรรมการจดังาน “ธารน ้ าใจ” วนัท่ี 27 ตุลาคม 2515 และ
ขอ้แนะน าเพื่อการสอนค าสอนท่ีใหข้อ้แนะน าถึงความส าคญัของความสัมพนัธ์ระหวา่งครูค าสอนกบั
ผูเ้รียนค าสอนว่า “ ไม่มีระเบียบวิธีการสอนใดๆ ในทุกๆขั้นตอนของกระบวนการสอนค าสอนจะ
สามารถท างานไดเ้องโดยไม่ตอ้งพึ่งตวัครูค าสอน...ความสัมพนัธ์ส่วนตวัระหวา่งครูค าสอนกบัผูเ้รียน
เป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีสุด” (สมณกระทรวงวา่ดว้ยเร่ืองพระสงฆ,์ 2006:  ขอ้156) นอกจากนั้นความรู้ถึง
บริบทของผูเ้รียนรวมถึงรู้ความตอ้งการของผูเ้รียนยงัสอดคลอ้งกบัทฤษฎีความตอ้งการของมนุษย์
ของอบัราฮมั มาสโล ท่ีครูค าสอนจะตอ้งท าความเขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียนเพื่อจะไดจ้ดัการเรียนการ
สอนไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาพความเป็นจริงและความตอ้งการของผูเ้รียน ไดแ้ก่ ความตอ้งการทาง
กายภาพและการอยู่รอด ความต้องการความปลอดภัย ความต้องการความรักและการยอมรับ                 
ความต้องการให้คนรู้คุณค่า และความต้องการเป็นบุคคลตามศกัยภาพสูงสุดของตนเอง (เทียบ               
ชิดชงค ์ส.นนัทนาเนตร, ทฤษฎีการเรียนรู้ส าหรับผูใ้หญ่, โรงพิมพม์หาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาลยัเขต
สนามจนัทร์ จ.นครปฐม, 2549. หน้า 18)   และยงัสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญท่ี
เสนอแนะว่า “ในการสอนค าสอน เราจะตอ้งรู้จกัผูเ้รียนก่อนว่า เขาเป็นใคร มีความรู้พื้นฐานอะไร 
ส่วนใหญ่เราถูกก าหนดให้สอนเป็นบทๆตามล าดบั แต่ในการสอนแบบตวัต่อตวั เราตอ้งรู้จกัผูเ้รียน
ใหดี้ เราจะน าความรู้เร่ืองพระเจา้โดยผา่นส่ิงท่ีเขารู้นั้นเป็นเร่ืองท่ีส าคญั” (ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 1)  
   3.1.2 ทกัษะดา้นประสบการณ์ 
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   ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิการทดลองใช้แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการ
พฒันาทักษะการสอนด้านประสบการณ์สรุปได้ว่า ครูค าสอนกลุ่มทดลองมีความตระหนักถึง
ความส าคญัของทกัษะดา้นการน าประสบการณ์มาใชใ้นการค าสอนเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 46.67  คิดเป็น
ร้อยละ 73.33 ตวัอยา่งความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มทดลอง เช่น “การใชป้ระโยชน์จากประสบการณ์
เพราะเป็นการสอนท่ีท าให้ใกล้ชิดกบัผูเ้รียน” (สมาชิกกลุ่มทดลองคนท่ี 6) “ประสบการณ์เพราะ
คิดถึงการคิดประสบการณ์จากเหตุการณ์ต่างๆท าให้น าเอาประสบการณ์นั้นมายกเป็นตวัอยา่งในการ
สอนค าสอนได”้ (สมาชิกกลุ่มทดลองคนท่ี 11) “ประสบการณ์เพราะฉนัคิดวา่ส่ิงท่ีสามารถให้ผูเ้รียน
เขา้ใจความหมายท่ีเราสอนไดน้ั้น มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งสอนโดยให้ผูเ้รียนไดม้องเห็นสภาพจริง           
ถา้ผูเ้รียนไดมี้ประสบการณ์ในเร่ืองนั้นมาบา้งแลว้ ผูเ้รียนก็จะเขา้ใจการสอนและสามารถน าปฏิบติัได้
อีกดว้ย” (สมาชิกกลุ่มทดลองคนท่ี 15) 
   ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ครูค าสอนทุกคนต่างมีประสบการณ์ชีวิต เม่ือมีโอกาสได้
คิดพิจารณาถึงประสบการณ์ชีวิตของตนเอง ซ่ึงไม่ไดห้มายถึงแค่การพิจารณาวา่เกิดอะไรข้ึนกบัชีวิต
ของตนเองเท่านั้น แต่เป็นการพิจารณาหรือเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นๆ นอกจากนั้นยงัไดเ้พิ่มเติม
ดา้นความรู้สึกตามธรรมชาติดา้นอารมณ์หรือเจตคติท่ีครูค าสอนมีต่อเร่ืองนั้นดว้ย เป็นการต่อยอดจาก
ความรู้ไปสู่ความรู้สึกและผลกัดนัให้น าค าสอนหรือประสบการณ์ท่ีไดรั้บนั้นมาประยุกตใ์ชใ้นชีวิต
จริงต่อไป จากประสบการณ์การสอนของครูค าสอน เม่ือได้ประเมินค่าประสบการณ์ และน า
ประสบการณ์มาใช้ในการสอน พบว่าการกระท าเช่นน้ีช่วยกระตุน้ผูเ้รียนให้เกิดความสนใจในการ
เรียนรู้ ช่วยท าให้ผูเ้รียนเห็นถึงปัญหา มีความหวงั มีความห่วงกงัวล มีวิจารญาณและรู้จกัตดัสินใจท่ี
จะเปล่ียนแปลงชีวติความเป็นอยูข่องพวกเขา ซ่ึงเป็นไปตามหนา้ท่ีของการสอนค าสอนประการหน่ึง
ก็คือ การท าให้ผูเ้รียนส านึกถึงประสบการณ์พื้นฐานท่ีส าคญัท่ีสุดของเขา เพื่อช่วยพวกเขาให้รู้จกั
พิจารณาและตดัสินปัญหาและความตอ้งการต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในตวัเขา นอกจากนั้นประสบการณ์ยงั
ช่วยสร้างเสริมศกัยภาพในการเขา้ใจค าสอนคริสตชน เร่ืองน้ีสอดคล้องกบัการกระท าต่าง ๆ ของ             
พระเยซูเจา้เป็นอย่างดี พระองคท์รงใชป้ระสบการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ของมนุษยใ์นการสอน
เร่ืองของความเช่ือศรัทธา พร้อมทั้งแสดงท่าทีท่ีจะปรับตวัไปตามความเข้าใจเก่ียวกับความจริง
ดงักล่าว จากมุมมองน้ีเองท่ีท าให้ประสบการณ์เป็นส่ือกลางอนัจ าเป็นในการแสวงหาและเขา้ใจ
ขอ้ความจริงต่างๆท่ีประกอบกนัเป็นเน้ือหาในการสอนค าสอน  
   สอดคลอ้งกบัคู่มือแนะแนวทัว่ไปส าหรับการสอนค าสอน (1977) ขอ้ 153 ท่ีได้
แนะน าใหค้รูค าสอนน าประสบการณ์มาใชใ้นการสอนค าสอนดงัน้ี “ครูค าสอนจะตอ้งช่วยคนให้รู้จกั
อ่านประสบการณ์ชีวิตของตนให้เขา้ใจไปในแนวทางท่ีจะสามารถตอบรับค าเชิญของพระจิตเจา้ให้
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กลบัใจ ให้ถวายตวั ให้มีความหวงั และให้คน้พบแผนการของพระเจา้ส าหรับชีวิตของตนได้มาก
ยิง่ๆข้ึน”  
   การให้ความส าคัญกับการน าประสบการณ์มาใช้ในการสอนค าสอนยัง
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีแอนดราโกจี (Andragogy) ของ มลัคอม โนลส์ (1913-1997) (อา้งถึงในชิดชงค ์
ส.นันทนาเนตร, 2549: 36) ท่ีเน้นถือว่าประสบการณ์เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคัญของผูเ้รียน                
โดยตั้งสมมติฐานว่าผูใ้หญ่ทุกคนมีประสบการณ์มากมายและหลากหลาย นักการศึกษาจะตอ้งให้
ความส าคญัต่อเทคนิควิธีสอนท่ีเน้นการเรียนรู้รายบุคคลและตระหนักเสมอว่า ประสบการณ์ของ
บุคคลถือเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญั” และทิศนา แขมมณี (2555: 71) ท่ีไดส้รุปหลกัการจดัการศึกษา
หรือการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ของ มลัคอม โนลส์ ไวว้า่ “ในกระบวนการเรียนรู้ ควรเปิดโอกาส
และส่งเสริมผูเ้รียนน าประสบการณ์ ความรู้ ทกัษะ เจตคติและค่านิยมต่างๆ ของตน เขา้มาใชใ้นการ
ท าความเขา้ใจส่ิงใหม่ ประสบการณ์ใหม่” และในงานวิจยัของ มาลีรัตน์ บุญอนนัตบุตร (2549) เร่ือง 
“การพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้จริยธรรมแบบ MCCP ส าหรับเด็กปฐมวยั” ได้จัดให้
ประสบการณ์ของผูเ้รียนเป็นขั้นตอนแรกของรูปแบบการจัดการเรียนรู้จริยธรรมแบบ MCCP 
(Modification of Christian Communities Program) ส าหรับเด็กปฐมวยั  
   นอกจากนั้น การให้ความส าคญักบัประสบการณ์ ยงัสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการ
เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดย คาร์ล โรเจอร์ (Carl Ransom Rogers) โรเจอร์ให้ความส าคญั
ต่อศกัด์ิศรีในความเป็นมนุษยข์องบุคคล และให้ความส าคญัต่อบุคคลในฐานะ “ผูก้ระท า” (subject) 
มากกวา่ท่ีจะเป็น “ผูถู้กกระท า” (object) โรเจอร์เช่ือวา่โดยธรรมชาติแลว้ มนุษยทุ์กคนเป็นคนดีและ          
มีคุณค่า มนุษยทุ์กคนมีความสามารถอยูใ่นตนเอง   สามารถน าตนเองและด าเนินชีวิตของตนเองไป
ในลกัษณะท่ีตนเองมีความพึงพอใจและสร้างสรรคส์ังคม ในกระบวนการช่วยเหลือเพื่อนมนุษยน์ั้น 
เราควรช่วยให้บุคคลมีอิสระและสามารถคน้พบความสามารถ สติปัญญาและความมัน่ใจ เม่ือบุคคล
สามารถคน้พบความสามารถของตนเองแล้ว จะช่วยเพิ่มความสามารถในการตดัสินใจหรือเลือก
ทางเดินท่ีดีและสร้างสรรค์ได ้ การพฒันาบุคคลให้เติบโตในความเป็นมนุษยน์ั้น จึงควรเป็นการ
พฒันาไปสู่การช้ีน าตนเอง (self-direction) และไปสู่การเห็นคุณค่าของตนเอง และรับรู้ความรู้สึกของ
ตนเอง  โรเจอร์ได้ให้ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีส าคัญ 2 แนวทาง คือ การเรียนรู้จากประสบการณ์ 
(Experiential Learning) และการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Student-Centered Learning) 
“การเรียนรู้จากประสบการณ์”โรเจอร์ เช่ือวา่การเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นการให้ความส าคญัต่อ
ความตอ้งการและตอบสนองต่อความสนใจของผูเ้รียน ซ่ึงประสบการณ์อาจมาได ้   2 ทางดว้ยกนั คือ 
การศึกษาจากประสบการณ์โดยตรงของตนเอง กบั การศึกษาจากประสบการณ์ของผูอ่ื้น รูปแบบของ
การเรียนรู้จากประสบการณ์อาจสรุปได้ 3 ขั้นตอนดงัน้ี เร่ิมจากประสบการณ์เดิม/ปัญหา ขั้นการ
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วเิคราะห์ประสบการณ์ อภิปราย และประเมินประสบการณ์และสรุปการเรียนรู้จากประสบการณ์เดิม 
จากนั้นจึงท าการทดสอบ แลว้บูรณาการความรู้ในสถานการณ์ใหม่ 
   3.1.3 ทกัษะดา้นการไตร่ตรอง 
   ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิการทดลองใช้แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการ
พฒันาทกัษะการสอนด้านการไตร่ตรองสรุปได้ว่า สมาชิกกลุ่มทดลองทั้งหมด (ร้อยละ 100) 
ตระหนกัและเห็นคุณค่าของทกัษะการไตร่ตรอง เช่น สมาชิกกลุ่มทดลองคนท่ี 15 ระบุว่า “ทกัษะ 
การไตร่ตรองช่วยท าใหค้  าสอนซึมลงลงไปในจิตใจและก่อใหเ้กิดการปฏิบติั ซ่ึงเป็นทกัษะการสอนท่ี
ส าคญัตามแนวคิดอิกญาเช่ียน และมีความมัน่ใจวา่ส่ิงท่ีไดป้ฏิบติัมานั้นเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งต่อการสอน 
ค าสอน” ในขณะเดียวกนักลุ่มทดลองกลุ่มทดลองจ านวน 9 คน  (ร้อยละ 66.66) มีความเห็นว่าการ
ไตร่ตรองเป็นทกัษะท่ีเขา้ใจและปฏิบติัได้ยากท่ีสุด เพราะโดยส่วนตวัของสมาชิกกลุ่มทดลองเอง         
ไม่ค่อยไดผู้เ้รียนไดท้  าการไตร่ตรอง แต่มกัจะบอกให้ผูเ้รียนไดน้ าค าสอนไปปฏิบติัเลย และเห็นว่า
การไตร่ตรองเป็นเร่ืองท่ียากเพราะตอ้งตั้งค  าถามท่ีกระชบั ชดัเจน รัดกุม เพื่อให้ผูเ้รียนไดคิ้ดพิจารณา
ให้มากท่ีสุด และค าตอบจะแสดงให้รู้ว่าเขาเป็นคนแบบใด การไตร่ตรองยงัเป็นเร่ืองส่วนตวัของ           
แต่ละคน บางคร้ังความคิดก็แตกต่างกนัจึงตอ้งใชค้วามรอบคอบเพื่อการตั้งค  าถามให้สอดคลอ้งและ 
ดีท่ีสุด นอกจากนั้ นการไตร่ตรองยงัเป็นความลึกซ้ึงถึงแก่นแท้ของบุคคลและเร่ืองท่ีเรียนรู้            
ตามตวัอย่างความคิดเห็นของกลุ่มทดลอง เช่น “การไตร่ตรองเพราะเป็นเร่ืองท่ีตอ้งการเวลาและ
ค่อยๆคิดค่อยๆท าไม่รีบร้อนจึงจะไดผ้ล” (กลุ่มทดลองคนท่ี 3) “การไตร่ตรองเพราะการไตร่ตรอง
ตอ้งลงลึกในชีวิต มีการตั้งค าถามเพื่อการพิจารณาและน ามาปรับปรุงเปล่ียนแปลง” (สมาชิกกลุ่ม
ทดลองคนท่ี 4) “การไตร่ตรองเพราะต้องน าผูเ้รียนเขา้ถึงภายในของตนเอง ในความสัมพนัธ์กับ              
พระเจา้และบุคคลรอบขา้ง” (สมาชิกกลุ่มทดลองคนท่ี 5) “การไตร่ตรองเป็นเร่ืองยากเพราะตวัเรา            
ไม่ค่อยไดท้  าการไตร่ตรองมากเท่าไร ส่วนใหญ่บอกให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัเลย” (สมาชิกกลุ่มทดลอง          
คนท่ี 7) “การไตร่ตรองเพราะผูส้อนต้องตั้งค  าถามท่ีกระชับ ชัดเจน รัดกุม เพื่อให้ผูเ้รียนได้เกิด
ความคิดมากท่ีสุด และค าตอบของเขาจะบอกไดว้่าเขาเป็นคนแบบใด” (สมาชิกกลุ่มทดลองคนท่ี 9) 
“การไตร่ตรองเพราะการไตร่ตรองเป็นเร่ืองส่วนตวัของแต่ละบุคคล บางคร้ังความคิดเห็นก็แตกต่าง
กนั จึงตอ้งใช้ความคิดและไตร่ตรองอย่างดีเพื่อตั้งค  าถามให้สอดคล้องและดีท่ีสุด” (สมาชิกกลุ่ม
ทดลองคนท่ี 10) 
   ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า กลุ่มทดลองตระหนกัถึงความส าคญัของการไตร่ตรอง 
และจากประสบการณ์ของพวกเขาเองท่ียงัไม่มีประสบการณ์โดยตรงกบัการไตร่ตรอง จึงมีความ
ตอ้งการท่ีจะได้รับการเรียนรู้และการฝึกปฏิบติัให้มากข้ึน จากประสบการณ์การสอนค าสอนท่ี              
ส่วนใหญ่จะเป็นการสอนในลักษณะท่ีเรียกว่า รูปแบบการสอนแบบสองขั้นตอน (Two-Step) 
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หมายถึง วธีิการสอนท่ีครูเป็นผูท่ี้มีอ านาจท่ีสุดในการแจกจ่ายความรู้ ส่วนผูเ้รียนเป็นรับ ท่ีตอ้งคอยรอ 
จดจ า และเก็บรักษาความรู้นั้นไว ้การสอนเช่นน้ีเป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการเนน้ครู
เป็นศูนยก์ลาง (Teacher Center) ซ่ึงท าใหผู้เ้รียนไม่ไดมี้โอกาสท่ีจะคิดไตร่ตรอง หรือท าให้ค  าสอนได้
ซึมลึกเขา้สู่จิตใจของตน ผูเ้รียนเองไม่ไดรั้บการพฒันาจากภายในของตนเอง เป็นการปฏิบติัตามค าสั่ง
ของครูเท่านั้น วิธีการสอนในรูปแบบน้ีได้ปฏิบติักนัมาในการสอนค าสอนท่ีปรากฏอยู่ในหนงัสือ        
ค  าสอนคาทอลิกจ านวนมากในประเทศไทย ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนการสอนในลกัษณะน้ีจะ
เกิดผลดีกบัเด็กท่ีมีความจ าดี ตอบค าถามในเชิงความรู้ได้ แต่จะขาดในด้านทกัษะในด้านการคิด
วเิคราะห์ หรือการไตร่ตรอง 
   ทกัษะการไตร่ตรองท่ีสมาชิกกลุ่มทุกคนเกิดความตระหนักน้ี สอดคล้องกับ
แนวคิดของ เมอเรย ์เกล-แมนน์ เจ้าของรางวลัโนเบลสาขาฟิสิกส์ท่ีเห็นถึงความส าคญัและความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งฝึกฝนคนรุ่นใหม่ใหรู้้จกัไตร่ตรองคิดวิเคราะห์เป็น  “ในศตวรรษท่ี 21 จิตใจท่ีมีคุณค่า
มากท่ีสุดคือจิตรู้สังเคราะห์ซ่ึงหมายถึงจิตท่ีส ารวจขอ้มูลอนัหลายหลาก รู้วา่อะไรส าคญัควรแก่ความ
สนใจ และน าขอ้มูลทั้งหมดนั้นมาผสานกนัไดอ้ย่างมีเหตุมีผลส าหรับตนเองและผูอ่ื้น” (ทกัษะแห่ง
อนาคต: การศึกษาเพื่อศตวรรษท่ี 21,วรพจน์ วงศกิ์จรุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ ์แปล, กรุงเทพฯ 2554 
ส านกัพิมพ ์open mind, หนา้ 64.) และยงัสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อความเป็นไทของเจอร์เก็น 
ฮาเบอร์มาสท่ีกล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้เร่ืองการคิดอย่างวิพากษ์วิจารณ์ ดังน้ี “การคิดอย่าง
วิพากษว์ิจารณ์เป็นวิธีการคิดซ่ึงตรงขา้มกบัการเรียนรู้แบบท่องจ า ไม่เหมือนกบัการเรียนความรู้ขั้น
พื้นฐาน หรือการปรับเปล่ียนพฤติกรรม แต่การคิดอยา่งวพิากษว์จิารณ์ (Critical Thinking) เป็นวิธีการ
คิดเชิงทา้ทายต่อความเช่ือต่างๆ ต่อตา้นอคติและความล าเอียง การโฆษณาชวนเช่ือต่างๆ และความ
เฉ่ือยชาของคน ความคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์มีจุดมุ่งหมายเพื่อท าให้คนมีส่วนร่วมในการด าเนินชีวิต
ของคนเองทั้งดา้นสังคมและการเมือง เพื่อสร้างความเท่าเทียมและความยุติธรรมในสังคม” (ชิดชงค ์
ส.นนัทนาเนตร, 2549: 36) 
   3.1.4 ทกัษะดา้นการปฏิบติั 
   ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิการทดลองใช้แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการ
พฒันาทกัษะการสอนดา้นการปฏิบติัสรุปไดว้า่ กลุ่มทดลองมีความตระหนกัถึงความส าคญัของการ
น าค าสอนไปปฏิบัติเพิ่มข้ึนจากร้อยละ53.33 เป็นร้อยละร้อย โดยท่ีกลุ่มทดลองตระหนักว่า                   
“การปฏิบติัเป็นเป้าหมายของการเรียนค าสอน คือ การส่งเสริมให้ผูเ้รียนเป็นบุคคลเพื่อผูอ่ื้น อุทิศตน
เพื่อผูอ่ื้นและสังคม มีจิตอาสา รับใชผู้อ่ื้น” (สมาชิกกลุ่มทดลองคนท่ี 1, 2, 3 และ 4) 
   ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า การปฏิบติัยงัเป็นเสมือนบททดสอบของความรักและ
ความรู้  เพราะ “ความรักแสดงออกดว้ยการกระท ามิใช่ดว้ยค าพูด” และเป้าหมายของการศึกษาตาม
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แนวคิดอิกญาเช่ียน คือ การหล่อหลอมทศันคติ คุณค่าของชีวิต และอุดมคติของผูเ้รียน ซ่ึงจะเป็น
เคร่ืองก าหนดการตดัสินใจของผูเ้รียนให้อุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของสังคมตามแบบอยา่งของพระ
เยซูเจา้ การปฏิบติัยงัหมายถึงการเจริญเติบโตภายในของมนุษย ์อนัมีพื้นฐานมาจากประสบการณ์ท่ี
ผา่นการไตร่ตรองและถูกแสดงออกให้เห็นภายนอก ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสองขั้นตอน การเลือกท่ีเกิดข้ึน
ภายใน และการเลือกท่ีแสดงออกภายนอก  
   สอดคลอ้งกบัค าสอนจากพระสมณสาสน์เตือนใจเร่ือง การสอนค าสอนในยุค
ปัจจุบนั (1979) ขอ้ 20 ท่ีระบุว่า  “จุดมุ่งหมายเฉพาะของการสอนค าสอนก็คือ การพฒันาความเช่ือ           
ท่ีเพิ่งเร่ิมตน้ โดยอาศยัความช่วยเหลือจากพระเจา้ ให้มุ่งไปสู่ความไพบูลย ์และการหล่อเล้ียงชีวิต 
คริสตชนของสัตบุรุษทั้งผูเ้ยาว์และผูสู้งอายุ ให้เจริญงอกงามข้ึนทุกวนั นั่นก็คือ การบนัดาลให ้          
เมล็ดพืชแห่งความเช่ือท่ีพระจิตไดท้รงหวา่นไว ้โดยการประกาศข่าวดีคร้ังแรกและศีลลา้งบาปนั้นให้
เจริญงอกงามข้ึนทั้งในทางความรู้และชีวิต  ดงันั้นการสอนค าสอนจึงเป็นการพฒันาความเช่ือศรัทธา
ของคริสตชนคาทอลิกให้เติบโตข้ึนจนถึงขั้นท่ีสมบูรณ์ และให้ความเช่ือศรัทธานั้นกลบักลายมาเป็น
ชีวิตซ่ึงก็คือการให้ผูเ้รียนไดน้ าความรู้และความเช่ือไปปฏิบติัจริงในชีวิตของแต่ละบุคคล และเป็น
การปฏิบัติตามแนะน าของนักบุญยากอบท่ีได้แนะน าให้ผู ้ท่ี มีความเช่ือศรัทธาได้ปฏิบัติคือ                 
“ความเล่ือมใสศรัทธาบริสุทธ์ิและไร้มลทินเฉพาะพระพกัตร์ของพระเจา้พระบิดา คือการเยี่ยมเด็ก
ก าพร้าและหญิงม่ายท่ีมีความทุกขร้์อน และการรักษาตนให้พน้จากมลทินของโลก” (คณะกรรมการ
คาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคมัภีร์, 2014: 27) 
   การปฏิบติัยงัช่วยให้ผูป้ฏิบติัเกิดการเรียนรู้และเปล่ียนแปลงตนเองโดยผ่าน
ประสบการณ์ท่ีไดล้งมือปฏิบติัส่ิงหน่ึงส่ิงใด ตามท่ีทฤษฎีการเรียนรู้ของดิวอ้ี (Dewey. 1926:  359) 
ไดเ้สนอว่า การเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือผูเ้รียนไดล้งมือกระท าเอง มาจากกระบวนการท่ีเกิดข้ึน
ภายในผูเ้รียน โดยผ่านประสบการณ์ของการปฏิบติั ความคิดและความรู้สึก รวมถึงการทบทวน
ไตร่ตรอง การลงมือกระท าใหม่ และเกิดผลท่ีตามมาคือการเปล่ียนแปลงในตวัผูก้ระท าและเกิดการ
เรียนรู้อยา่งเป็นกระบวนการ เช่นเดียวกบังานวิจยัของ ชวาลา เวชยนัต ์(2544) ท่ีไดท้  าพฒันารูปแบบ
การเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้เร่ืองการรับใช้หรือการลงมือปฏิบติัเพื่อรับใช้สังคมใน
งานวจิยัช่ือ “การพฒันาแบบการเรียนการสอนท่ีใชเ้ทคนิกการเรียนรู้ดว้ยการรับใชส้ังคมเพื่อส่งเสริม
ความตระหนักในการรับใช้สังคม ทกัษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนของ
นกัเรียนมธัยมตอนตน้” พบวา่การเรียนการสอนท่ีให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัตนในการเป็นผูรั้บใช้สังคมท า
ให้ผูเ้รียนมีความตระหนกัในการรับใช้สูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนยัส าคญัท่ี 0.05 คะแนน และ          
ผลจากการรับใชส้ังคมก่อใหเ้กิดทกัษะในการแกปั้ญหาต่างๆสูงกวา่ก่อนการเรียนรู้อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 
0.05 คะแนน และยงัสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีว่าการสอนค าสอนจะตอ้งน าไปสู่
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การปฏิบติัซ่ึงการปฏิบติัท่ีส าคญัคือการปฏิบติักิจกรรมท่ีเสริมสร้างความศรัทธาต่อพระเจา้  “การสอน
ค าสอนเป็นการสอนเร่ืองของความเช่ือ ดังนั้นการสอนค าสอนโดยให้เรียนรู้กนัแต่ในห้องเรียน
เท่านั้นยงัไม่เป็นการเพียงพอ ครูค าสอนจะตอ้งจดักิจกรรมหรือให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
ส่งเสริมความเช่ือศรัทธา การเรียนรู้ในห้องนั้นเป็นการเรียนรู้ทางสติปัญญา รู้หลกัการ แต่การให้ท า
กิจกรรม เช่น การให้เด็กๆได้ไปร่วมพิธีกรรม ร่วมมิสซาฯ การไปสารภาพบาป รับศีลมหาสนิท            
การสวดภาวนา ฯลฯ จึงเป็นส่วนส าคญัของการสอนค าสอนดว้ย” (ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 2) 
   3.1.5 ทกัษะดา้นการประเมินผล 
   ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิการทดลองใช้แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการ
พฒันาทกัษะการสอนด้านการปฏิบติัสรุปได้ว่า กลุ่มทดลองมีความตระหนักถึงความส าคญัของ
ทกัษะการประเมินผลเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 40.00 เป็นร้อยละ 100 กลุ่มทดลองตระหนกัถึงความส าคญั
ของการประเมินผล และมีความเข้าใจเพิ่มเติมข้ึนว่าการประเมินผลไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการ
ตรวจสอบความรู้หรือการใหค้ะแนนเพื่อเป็นการวดัผลเท่านั้น แต่เป็นการประเมินความกา้วหนา้ของ
ผูเ้รียนแต่ละคนในทุกๆดา้น และเพื่อเป็นการให้ก าลงัใจหรือแสดงความยินดีกบัความกา้วหน้าของ
ผูเ้รียน “ความคิดเร่ืองการประเมินผลของฉนัเปล่ียนไป ฉนัคิดวา่ความส าเร็จเล็กๆนอ้ยๆของผูเ้รียน
เป็นความกา้วหน้าของตวัเขาท่ีฉันจะตอ้งให้ความสนใจและแสดงความยินดีต่อเขา” (สมาชิกกลุ่ม
ทดลองคนท่ี 3) และการประเมินผลจะตอ้งกระท าทั้งสองฝ่ายคือการประเมินผลผูส้อนเองและการ
ประเมินผลผูเ้รียนดว้ย “การประเมินตอ้งท าทั้งสองฝ่ายคือตวัฉนัเองในฐานะผูส้อนวา่ไดส้อนไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพหรือไม่และตวัผูเ้รียนไดรั้บความรู้และการปฏิบติัตามวตัถุประสงคห์รือไม่” (สมาชิก
กลุ่มทดลองคนท่ี 10 และ 11) 
   ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ การประเมินผล เป็นขั้นตอนหน่ึงท่ีกลุ่มทดลองทราบดีวา่
เป็นเคร่ืองมือส าคญัเพื่อจะท าให้ไดท้ราบถึงผลสัมฤทธ์ิของการเรียนการสอนท่ีไดก้ระท าไป ซ่ึงบาง
คนอาจจะมีประสบการณ์การประเมินโดยใชก้ารทดสอบประจ าวนั การทดสอบรายสัปดาห์ รายเดือน 
หรือรายภาค ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือการประเมินท่ีกลุ่มทดลองและครูค าสอนทัว่ไปมีความคุย้เคย การจดัให้
มีการทดสอบเป็นระยะๆเช่นน้ีช่วยเตือนทั้ งผูส้อนและผูเ้รียนให้ตรวจสอบความก้าวหน้าทาง
สติปัญญาและทกัษะทั้งสองฝ่าย และตรวจสอบความบกพร่องหรือช่องวา่งท่ีขาดหายไป ซ่ึงจ าเป็นท่ี
ผูส้อนจะตอ้งท างานเพิ่มเติมมากข้ึนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ หรือแสวงหาวิธีการสอน
แบบอ่ืนๆท่ีเหมาะสมกวา่ และยงัเป็นโอกาสท่ีผูส้อนจะให้ก าลงัและค าแนะน าเพื่อให้ผูเ้รียนแต่ละคน
ไดป้รับปรุงการเรียนของพวกเขาดว้ย การประเมินผลยงัเป็น “ช่วงเวลาพิเศษส าหรับครูท่ีจะแสดง
ความยินดีกบัศิษย ์และให้ก าลงัใจผูเ้รียนส าหรับความกา้วหนา้ของพวกเขา อีกทั้งยงัเป็นโอกาสท่ีจะ
กระตุน้ใหเ้กิดการไตร่ตรองใหลึ้กซ้ึงยิง่ข้ึนถึงจุดบอดหรือช่องวา่งท่ีขาดหายไปจากมุมมองของผูเ้รียน
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เอง” (กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นการไตร่ตรอง. 2556 ขอ้ 62) นอกจากนั้น การทบทวนการ
เรียนรู้ระหวา่งครูผูส้อนกบัผูเ้รียนยงัเป็นไปเพื่อติดตามและปรับปรุงการเรียนรู้ ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือท่ี
ส าคญัของครูท่ีจะประเมินตนเอง เพื่อปรับปรุงแผนการเรียนการสอนและวิธีการสอนของครูให้ดี
ยิง่ข้ึนในคาบต่อไป 
   สอดคล้องกับหลักการประเมินผลการสอนค าสอนของ เฮิอร์ มอร์ริสเสท 
(1993) ในหนงัสือ ค าสอนเยาวชน (Youth Catechesis, 1993) ท่ีว่า “การทดสอบและการสอบไม่ได้
เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความจ าเป็นท่ีดีท่ีสุดในการประเมินผลการเรียนค าสอน การทดสอบไม่ใช่เคร่ืองมือ
เพื่อการควบคุมผูเ้รียนให้สนใจในการเรียนค าสอน การประเมินดว้ยการทดสอบอาจจะเป็นเพียงการ
ประเมินความสามารถในการบอกซ ้ าถึงความรู้ท่ีอยูใ่นคู่มือการเรียนการสอนหรือในเร่ืองท่ีครูไดส้อน 
นอกจากนั้นยงัไม่เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดแ้สดงความคิดสร้างสรรค์ของตนเองออกมา การประเมิน
เช่นน้ีท าลายบรรยากาศการไตร่ตรองภาวนาซ่ึงเป็นจุดเด่นของการเรียนค าสอน เรียกร้องให้ผูเ้รียน
ตอ้งท่องจ าค าสอนแบบเคร่ืองจกัร ท่ีสุดทั้งครูค าสอนและผูเ้รียนอาจจะเกิดปฏิกิริยาตามค ากล่าวน้ีวา่ 
‘ศาสนาเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตแห่งความเช่ือ แต่ท าไมถึงต้องถูกควบคุมด้วยการสอบเล่า’              
เฮิอร์ มอร์ริสเสท ไดเ้สนอวิธีการประเมินผลการเรียนค าสอนดงัน้ี “การประเมินผลการเรียนค าสอน
สามารถกระท าให้เป็นประจ า (เช่น เดือนละคร้ัง) และดว้ยวิธีท่ีสร้างสรรค์ท่ีจะให้ผูเ้รียนไดท้บทวน
ความกา้วหนา้ในชีวิตแห่งความเช่ือตนเองออกมา ซ่ึงจ าท าให้ผูเ้รียนไดถึ้งความส าคญัและประโยชน์
ของการประเมินตน ถา้ท าเป็นประจ าก็ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีการสอบปลาภาคหรือเม่ือส้ินสุดการเรียน 
ครูค าสอนเองก็จะรู้ถึงความก้าวหน้าของผูเ้รียนทุกเดือน อีกวิธีหน่ึงท่ีครูค าสอนสามารถท าการ
ประเมินผลผูเ้รียนได ้คือ การให้ผูเ้รียนไดพ้บกนัในกลุ่มยอ่ยและสัมภาษณ์กนัและกนัถึงส่ิงท่ีไดรั้บ
จากการเรียนค าสอนในหน่ึงเดือนท่ีผ่านมา จากนั้นให้สมาชิกคนหน่ึงในกลุ่มออกมารายงานผล
สังเคราะห์ของความกา้วหน้าท่ีเกิดข้ึนกบัสมาชิก และครูค าสอนช่วยเพิ่มเติมขอ้สังเกตหรือเน้นย  ้า
ประเด็นส าคญัท่ีไดรั้บฟังจากตวัแทนกลุ่ม หรือในประเด็นท่ีขาดไป อีกวิธีหน่ึงคือการตั้งค  าถามแบบ
ออ้มๆโดยน าเน้ือหามาจากคู่มือหรือแหล่งความรู้อ่ืนๆ หรืออาจจะให้ผูเ้รียนได้เขียนบทความท่ี
เก่ียวกบับทเรียนท่ีไดเ้รียนรู้ไป หรือการสรุปบทเรียนท่ีไดเ้รียนรู้ไปในสัปดาห์ก่อน หรือครูค าสอน
อาจจะสัมภาษณ์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลในประเด็นท่ีส าคญัๆท่ีไดจ้ากการเรียนรู้” สุดทา้ยเป็นขอ้สังเกต
จาก เฮิอร์ มอร์ริสเสทท่ีว่าครูค าสอนควรหลีกเล่ียงการให้คะแนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถา้ครูค าสอน
มองเห็นล่วงหน้าแลว้ว่าการให้คะแนนจะก่อให้เกิดการเปรียบเทียบและแปลความไปถึงพฤติกรรม
ความเช่ือ ถา้จ าเป็นตอ้งใหค้ะแนนก็ขอใหท้ าเป็นเร่ืองส่วนตวั (Herve Morrissette, 1993: 285-287) 
   นอกจากนั้นการประเมินผลไดถู้กขยายออกไปจากการตรวจสอบความรู้ของ
ผูเ้รียน ไปยงัชีวิตของผูเ้รียน ยงัสอดคลอ้งกบัความคิดของดกัลาส รีฟส์ (Douglas Reeves, Ph.D.)           
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ในหนงัสือทกัษะแห่งอนาคตใหม่  การศึกษาเพื่อศตวรรษท่ี 21 ในหวัขอ้ กรอบการประเมินทกัษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 ได้น าเสนอกรอบการประเมินผลแบบใหม่ส าหรับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21                 
ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นการวดัหรือประเมินความรู้เท่านั้น แต่เพื่อให้ผูเ้รียนไดใ้ช้ทกัษะอ่ืนๆเพื่อการไตร่ตรอง
และน าไปสู่การน าความรู้ไปใชใ้นชีวิต ทั้งน้ีไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของตนเองเท่านั้น แต่จะตอ้งน าไป
แบ่งปัน หรือการช่วยเหลือผูอ่ื้น เป็นบุคคลเพื่อผูอ่ื้นดว้ย “แกนของการประเมินทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 
21 ทั้ง 5 มิติ ซ่ึงไดแ้ก่ การเรียนรู้ ความเขา้ใจ การสร้าง การส ารวจ และการแบ่งปัน...ครูและผูน้ าของ
โรงเรียนสามารถใชก้รอบน้ีเพื่อพิจารณาช่องวา่งระหว่างการประเมินแบบดั้งเดิมและโอกาสในการ
สร้างความทา้ทายใหม่ให้แก่นกัเรียน น่ีเป็นโอกาสท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของศตวรรษใหม่ 
ตวัอย่างเช่น การทดสอบส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปท่ีทกัษะ ‘การเรียนรู้’ โดยมกัจะพิจารณาค าถามท่ีว่า            
‘คุณรู้อะไร’ และ ‘คุณท าอะไรเป็นบา้ง’ เราอาจจะพฒันาการประเมินน้ีอยา่งมีนยัส าคญัโดยการรวม
องค์ประกอบอ่ืนๆ ในกรอบและค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์ประกอบเหล่านั้น ส ารวจ – คุณไดเ้รียนรู้
อะไรนอกจากในบทเรียน คุณเคยท าผิดพลาดอะไรและได้เรียนรู้อะไรจากส่ิงนั้น สร้างสรรค์ –           
คุณเสนออะไรใหม่ๆ บา้งท่ีเป็นความคิด ความรู้ ความเขา้ใจ เขา้ใจ- มีหลกัฐานอะไรท่ีแสดงว่าคุณ
รู้จกัประยุกตใ์ชส่ิ้งท่ีเรียนรู้ในสถานการณ์อ่ืน แบ่งปัน – คุณจะใชส่ิ้งท่ีเรียนรู้เพื่อช่วยเหลือ ชั้นเรียน 
ชุมชน หรือโลกไดอ้ยา่งไร” (วรพจน์ วงศกิ์จรุ่งเรือง และ อธิป จิตตฤกษ,์ 2554: 445) 
    ดงันั้น การประเมินผลการเรียนค าสอนจึงมีความส าคญัทั้งส าหรับครูค าสอน
และผูเ้รียน การประเมินผลเป็นโอกาสให้ครูค าสอนได้รู้ว่าการสอนของตนมีขอ้ดีและขอ้บกพร่อง 
เพื่อน าไปปรับปรุงการสอนของตนอย่างไร ส่วนผูเ้รียนไดมี้โอกาสทบทวนตนเองในดา้นของชีวิต
ความเช่ือ โดยไม่ตอ้งมีความกงัวลหรือความกลวัใดๆ 
  3.2 การพฒันาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียน              
ในประเทศไทย 
  ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิการทดลองใชแ้ผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันา
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย โดยให้กลุ่มทดลอง
ไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง การปฏิบติั ใน 12 กิจกรรมการเรียนรู้ ในภาพรวมพบวา่กลุ่มทดลอง กลุ่มทดลอง
ทั้งหมด (ร้อยละร้อย) ไดพ้ฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคด์า้น รัก-ศรัทธาในพระเจา้มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 62.42 รองลงมา คือ ประเมินผลชีวิตและการท างานอยูเ่สมอ คิดเป็นร้อยละ 41.82 ด าเนินชีวิต
ตามแบบอย่างของพระเยซูเจา้ คิดเป็นร้อยละ 40.00 รักผูเ้รียนและกระท าส่ิงต่างๆให้ดีข้ึนอยู่เสมอ            
คิดเป็นร้อยละ 33.98 ส่งเสริมคุณธรรมและการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง คิดเป็นร้อยละ 28.48 
จงรักภกัดีและรับใชพ้ระศาสนจกัรคาทอลิก คิดเป็นร้อยละ 27.88 อุทิศตนเพื่อสังคม คิดเป็นร้อยละ 



291 
 

21.82 และล าดบัสุดทา้ย คือ ท างานเป็นหมู่คณะ คิดเป็นร้อยละ 12.73 ผูว้ิจยัจะอภิปรายคุณลกัษณะ           
ท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามล าดบัดงัน้ี  
   3.2.1 ความรัก – ศรัทธาในพระเจา้ 
   จากการร่วมกิจกรรมทั้ ง 12 กิจกรรมในระยะเวลา 1 เดือน กลุ่มทดลองได้
ประเมินตนเองสรุปได้ว่าครูค าสอนกลุ่มทดลองได้พฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ด้านความรัก-
ศรัทธาในพระเจา้เป็นล าดบัท่ี 1 เม่ือเปรียบเทียบกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์อ่ืนๆ อีก 8 ประการ 
กิจกรรมท่ีกลุ่มทดลองจ านวนร้อยละ 86.67 ได้พฒันาคุณลกัษณะ รัก-ศรัทธาในพระเจา้มากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ การอ่านเคร่ืองหมายแห่งกาลเวลา รองลงมาคือ การไตร่ตรอง การอ่านประวติันกับุญ  
   กิจกรรมท่ีช่วยพฒันาครูค าสอนให้มีความรัก-ศรัทธาในพระเจา้มากท่ีสุดไดแ้ก่ 
การอ่านเคร่ืองหมายแห่งกาลเวลา ทั้งน้ีเพราะคริสตชนคาทอลิกเช่ือว่าเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์          
ทุกอย่างท่ีเกิดข้ึนเป็นสัญญาณท่ีพระเจา้ตอ้งการเผยแสดงให้มนุษยไ์ด้เรียนรู้ถึงพระประสงค์ของ          
พระเจา้ ดงันั้นครูค าสอนจะตอ้งมองดู รับรู้ และอ่านเคร่ืองหมายต่างๆดว้ยสายตาแห่งความเช่ือ และ
อธิบายได้ว่าพระเจา้ทรงปรารถนาจะเผยแสดงหรือบอกอะไรแก่เรามนุษย ์กิจกรรมท่ีสมาชิกกลุ่ม
ทดลองไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติัก็คือ การพิจารณาข่าวจากหนงัสือพิมพจ์  านวน 8 ข่าว แลว้ให้เขียน
บนัทึกใส่ไวใ้นแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จากนั้นให้น ามาแบ่งปันในวนัสนทนากลุ่ม ผลการ
ประเมินตนเองของสมาชิกกลุ่มทดลองหลงัจากการอ่านเคร่ืองหมายแห่งกาลเวลา เช่น “การอ่าน
เคร่ืองหมายแห่งกาลเวลาท าให้ไดฝึ้กมองเหตุการณ์ต่างๆ ด้วยสายตาแห่งความเช่ือ และอาศยัการ
แบ่งปันกบัผูอ่ื้นท าให้เกิดคุณค่ามากยิ่งข้ึน เคร่ืองหมายแห่งกาลเวลาท าให้เรารักและซ่ือสัตยต่์อพระ
เจา้ ต่อความเช่ือ และเกิดความรักพระเจา้มากข้ึน” (สมาชิกกลุ่มทดลองคนท่ี 2) “เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ในสังคมสะทอ้นให้เห็นถึงชีวิตประจ าวนัของตนเองท่ีมีสายตาแห่งความเช่ือ แม้มีสถานการณ์ท่ี
เลวร้าย แต่มีความรักของพระเจา้ท่ีโอบอุม้อยู่เสมอ และช่วยท าให้ดิฉันไดป้ระเมินผลชีวิตและการ
ท างานท่ีตนเองกระท านั้นวา่สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีเป็นมากหรือนอ้ยเพียงใด” (สมาชิกกลุ่มทดลองคนท่ี 
3) “ท าใหศ้รัทธาในพระเจา้ มองเหตุการณ์ต่างๆดว้ยสายตาแห่งความเช่ือวา่พระเจา้ตอ้งการสอนอะไร
เรา” (สมาชิกกลุ่มทดลองคนท่ี 6) “ในเหตุการณ์ต่างๆท่ีเราพบหรือไดเ้ห็นแสดงถึงความรักของพระ
เจา้ ท าให้ดิฉนัมองเหตุการณ์ต่างๆ ดว้ยความไวว้างใจ” (สมาชิกกลุ่มทดลองคนท่ี 7)  “ท าให้ไดม้อง
ส่ิงต่างๆดว้ยสายตาของพระเจา้ การไดฝี้กการอ่านเคร่ืองหมายแห่งกาลเวลาท าให้ดิฉันใส่ใจคนอ่ืน
มากข้ึน อยากจะช่วยเหลือพวกเขาท่ีตกทุกข์ได้ยาก อยากจะอุทิศตนเพื่อสังคมตามแบบอย่างของ          
พระเยซูเจา้” (สมาชิกกลุ่มทดลองคนท่ี 8) 
   ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนท่ีได้พฒันา
ตนเองให้มีความรัก-ศรัทธามากเป็นล าดับแรกน้ี เน่ืองมาจากครูค าสอนกลุ่มทดลองเป็นบุคคลท่ี 
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สมคัรใจเขา้มาท าหนา้ท่ีเป็นครูค าสอนดว้ยตนเอง มีอายุท่ีอยูใ่นวยัผูใ้หญ่ เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์การ
สอนค าสอน และผา่นการฝึกอบรมดา้นการสอนค าสอนมาแลว้ ดงันั้นจึงเป็นกลุ่มทดลองท่ีมีความรัก
ศรัทธาในพระเจา้เป็นพื้นฐานอยูแ่ลว้ 
   และสอดคลอ้งกบั คู่มือแนะแนวทัว่ไปส าหรับการสอนค าสอน (1997 ขอ้ 80     
ท่ีไดใ้หเ้หตุผลถึงความส าคญัของความรัก-ศรัทธาในพระเจา้วา่เป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัท่ีสุดของการ
เป็นครูค าสอน เพราะการสอนค าสอนคือ “การน าประชาชนให้มีความสนิทสัมพนัธ์กบัพระเจา้ เป็น
การสนบัสนุนให้ประชาชนไดร่้วมสัมพนัธ์กบัพระเยซูเจา้”  ดงันั้นครูค าสอนจึงตอ้งเป็นบุคคลท่ีมี
ประสบการณ์ความรัก-ศรัทธาต่อพระเจา้ก่อนจึงสามารถท่ีจะถ่ายทอดหรือแบ่งปันส่ิงน้ีให้กบัผูอ่ื้นได ้
“เป็นเร่ืองท่ีน่าเศร้าถา้ครูค าสอนไม่ไดป้ฏิบติัในส่ิงท่ีเขาสอน เขาสอนเร่ืองพระเจา้ซ่ึงเป็นเพียงความรู้
แง่ทฤษฎีแต่ตนเองไม่เคยติดต่อสัมพนัธ์กบัพระเจา้เลย” และเป็นการสนองตอบต่อจุดมุ่งหมายของ
การฝึกอบรมครูค าสอน ตามท่ีคู่มืออบรมครูค าสอนฉบบัน้ียงัไดใ้ห้ขอ้แนะน าว่า “เพื่อท่ีจะให้การ
อบรมผูอ่ื้นใหมี้ความเช่ือ ครูค าสอนเองควรมีชีวติจิตท่ีสนิทสัมพนัธ์กบัพระเจา้อยา่งลึกซ้ึง เพราะชีวิต
จิตเป็นแง่มุมท่ีส าคญัท่ีสุดของการฝึกอบรมครูค าสอน”  (เสมณกระทรวงวา่ดว้ยเร่ืองพระสงฆ,์ 1994:  
ขอ้ 8) 
   ความรัก-ศรัทธาในพระเจา้ท่ีกลุ่มทดลองไดพ้ฒันาตนเองจากการร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ในคร้ังยงัเป็นการตอบสนองต่อขอ้เรียนร้องของผูเ้ช่ียวชาญท่ีตอ้งการท่ีจะให้ครูค าสอนใน
ปัจจุบนัเป็นเหมือนครูค าสอนในสมยัก่อนท่ีท างานดว้ยความรักความศรัทธาต่อพระเจา้มากกวา่การมี
ความสามารถท่ีสูงส่ง (ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 1)   
   3.2.2 การประเมินผลชีวติและการท างานอยูเ่สมอ 
   จากการร่วมกิจกรรมทั้ง 12 กิจกรรมในระยะเวลา 31 วนั ครูค าสอนกลุ่มทดลอง
ไดป้ระเมินตนเองพบวา่พวกเขาไดพ้ฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ดา้นการประเมินผลชีวิตและการ
ท างานอยู่เสมอ เป็นล าดบัท่ี 2 เม่ือเปรียบเทียบกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์อ่ืน ๆ อีก 8 ประการ 
กิจกรรมท่ีกลุ่มทดลองจ านวนร้อยละ 41.82 ไดพ้ฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ดา้นการประเมินผล
ชีวิตและการท างานอยูเ่สมอมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การประเมินผลการสอนค าสอน รองลงมาคือ การสอน
ค าสอน การใหค้วามส าคญักบัประสบการณ์ และการตั้งค  าถามเพื่อการไตร่ตรอง 
   ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ในการท ากิจกรรมการประเมินผลนั้น ผูว้ิจยัไดม้อบหมาย
งานให้กลุ่มทดลองไดท้  าการประเมินผลการเรียนการสอนค าสอนกบัศิษยข์องแต่ละคนจ านวน 2           
คร้ัง ๆ ละ 30 นาที รวมเวลา 1 ชั่วโมง โดยสรุปผลการประเมินใน 2 ด้าน คือ ความก้าวหน้าของ
ผูเ้รียนหลงัจากไดเ้รียนค าสอนแลว้ และประเมินการสอนค าสอนของกลุ่มทดลองว่าบรรลุผลตาม
จุดประสงค์อยา่งไร จากนั้นให้เขียนรายงานสรุปใส่แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อน าผลงานมา
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น าเสนอในวนัท่ีนดัหมาย ผลการประเมินตนเองจากการท ากิจกรรมดงักล่าว ท าให้กลุ่มทดลองได้
เรียนรู้ว่าการสอนของตนเองเกิดผลอย่างไร ผูเ้รียนได้รับตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ มีอะไรท่ีต้อง
ปรับปรุงเพื่อใหก้ารท างานไดดี้ข้ึน เช่น “การประเมินผลการสอนค าสอน ท าให้ฉนัไดรู้้วา่ผูเ้รียนรู้จกั
การสวดภาวนา มีความรู้ทางศาสนา และจดจ าค าสอนตามท่ีฉันได้สอนไป และรู้ว่าพวกเขาได้น า           
ค  าสอนไปปฏิบติั รู้จกัมีเมตตา รู้จกัให ้มีความเขา้ใจวา่การเรียนค าสอนตอ้งกลบัเป็นชีวิตคริสตชนท่ีดี 
ฉันได้เรียนรู้ว่าการสอนค าสอนโดยอาศยัส่ือต่างๆ จะท าให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจมากข้ึน และจาก
ประสบการณ์การเขา้ใจบริบทของผูเ้รียนท าใหเ้กิดความเป็นกนัเอง สามารถพูดคุยและตกัเตือนกนัได ้
ผูเ้รียนมีความสุขและความพึงพอใจท่ีไดเ้รียนค าสอน ซ่ึงท าให้ฉนัเองมีก าลงัในการสอนค าสอนมาก
ข้ึน (สมาชิกกลุ่มทดลองคนท่ี 1) “ไดท้  าการประเมินผลพร้อมกบัผูเ้รียน ไดเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงท่ี
ผูเ้รียนมีความตั้งใจท่ีดีในการเป็นลูกของพระเจา้ สามารถจดจ าเร่ืองท่ีเรียนโดยไม่ใช่แบบท่องจ า แต่
เป็นความเขา้ใจและช่วยให้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประยุกต์ในการสอนค าสอนของตนเอง
ต่อไป” (สมาชิกกลุ่มทดลองคนท่ี 5) “ไดมี้โอกาสประเมินการท างานของตนเอง พบวา่มีหลายเร่ืองท่ี
จะตอ้งปรับปรุงตนเอง โดยส่วนตวัแลว้รู้สึกมีความรักต่อผูเ้รียนมากข้ึน อยากให้พวกเขาไดเ้รียนรู้ให้
ง่ายข้ึน สะดวกสบายข้ึน และอยากท่ีจะปรับปรุงตนเองให้ท างานได้ดีข้ึนอยู่เสมอ” (สมาชิกกลุ่ม
ทดลองคนท่ี 8) 
   การประเมินผลชีวิตและการท างานอยู่เสมอนั้น มีความส าคัญต่อการสอน           
ค  าสอน ส าหรับการเรียนการสอนตามแนวคิดของอิกญาเช่ียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อการหล่อหลอมอบรม
บุคคลใหเ้ติบโตอยา่งครบสมบูรณ์เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นบุคคลเพื่อผูอ่ื้น ตามแบบอยา่งของพระเยซูคริสตเจา้ 
ดงันั้น การประเมินผลการพฒันาของผูเ้รียนจึงเน้นการประเมินด้านทศันคติ การรู้จดัการจดัล าดบั
ความส าคญัในชีวิต และการปฏิบติัตนตามหลกัค าสอนท่ีได้เรียนรู้ไป แมว้่าจะไม่บ่อยเท่ากบัการ
ทดสอบทางวิชาการ แต่จ าเป็นตอ้งมีการวางแผนจดัท าเป็นระยะๆอย่างน้อยคร้ังหน่ึงในภาคเรียน             
ครูท่ีเป็นคนช่างสังเกตย่อมจะรับรู้ถึงสัญญาณบ่งช้ีถึงการพฒันาหรือการขาดการพฒันาโดยสังเกต
จากการอภิปรายในชั้นเรียน ความเอ้ืออาทรของผูเ้รียนในการตอบสนองต่อส่ิงท่ีเป็นความตอ้งการ
ร่วมกนัของกลุ่ม  
   การประเมินผลการพฒันามนุษย์ท่ีครบสมบูรณ์น้ี สามารถกระท าได้ด้วย
หลากหลายวิธีการ โดยค านึงถึงอายุ ความสามารถ และระดับพัฒนาการของผู ้เรียนแต่ละคน 
ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ความไวว้างใจและความเคารพต่อกนัและกนัจะเป็นตวัก าหนดบรรยากาศ
ของการหารือเก่ียวกับการเจริญพฒันาของผูเ้รียน ไม่ว่าจะเป็น วิธีการสอน การให้ค  าปรึกษา                 
การตรวจสอบบนัทึกประจ าวนัของผูเ้รียน การประเมินตนเองของผูเ้รียนในแง่ของความเจริญเติบโต
ส่วนบุคคล การทบทวนเร่ืองกิจกรรมในยามวา่ง และการอาสาสมคัรรับใชผู้อ่ื้น  
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   การใหผู้เ้รียนไดป้ระเมินหรือไตร่ตรองก่อนส้ินคาบเรียน เป็นโอกาสท่ีดีท่ีครูจะ
ไดรั้บรู้ถึงความกา้วหนา้ของผูเ้รียน แต่ครูตอ้งท าให้ผูเ้รียนมัน่ใจว่า การไตร่ตรองไม่ใช่การทดสอบ
และไม่มีการให้คะแนน มิฉะนั้นแล้ว ผูเ้รียนจะไม่บนัทึกประสบการณ์ดว้ยค าพูดของตนเองอย่าง
อิสระเพื่อแสดงความเขา้ใจท่ีแมข้องตนเอง แต่จะพยายามท า เช่นเดียวกบัการตอบขอ้สอบเพื่อให้ได้
คะแนนสูงๆเท่านั้น และครูค าสอนเองจะไม่ได้รับขอ้มูลท่ีแทจ้ริงเพื่อน าไปปรับปรุงชีวิตและการ
ท างานของตนเอง 
   สอดคล้องกบั แนวคิดของ อวยพร เรืองตระกูล และสุนทรพจน์ ด ารงพานิช 
(2010) ในบทความทางวิชาการเร่ือง “การประเมินตนเอง” (Self-evaluation) ดังน้ี “ปัจจุบนัน้ี               
การประเมินตนเอง ไดรั้บความสนใจเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากการประเมินตนเอง  ไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อ
การพฒันาตนเองและองคก์รทุกภาคส่วน การประเมินตนเองนั้น นอกจาก จะช่วยให้บุคคลรับทราบ
ขอ้ดีและขอ้บกพร่องของตนเองแล้ว ยงัจะน าไปสู่การพฒันาตนเองอย่างถูกตอ้งตรงประเด็นกับ
สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน ท าใหผ้ลการปฏิบติังานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้และยงัน าไปสู่การพฒันา
ขององคก์รอยา่งมีประสิทธ์ิภาพ การประเมินตนเองไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกนักบัการพฒันาคุณภาพและ
การประกนัคุณภาพมากข้ึน (Dixon & Moorse, 2000) โดยมกัน าไปใช้ในรูปแบบหลอมรวมการ
ประเมินตนเองเขา้กบัแผนการปฏิบติังานขององค์กรนั้นๆ และยึดถือปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง (Davies, 
2002) ดงันั้น การประเมินตนเองจึงเป็นตวับ่งช้ีของความส าเร็จขององคก์ร  
   3.3.3 ด าเนินชีวติตามแบบอยา่งของพระเยซูเจา้ 
   จากการร่วมกิจกรรมทั้ง 12 กิจกรรมในระยะเวลา 31 วนั ครูค าสอนกลุ่มทดลอง
ไดป้ระเมินตนเองพบวา่พวกเขาไดพ้ฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคด์า้นด าเนินชีวิตตามแบบอยา่งของ
พระเยซูเจา้ เป็นล าดบัท่ี 3 เม่ือเปรียบเทียบกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคอ่ื์นๆอีก 8 ประการ กิจกรรมท่ี
กลุ่มทดลองจ านวนร้อยละ 40.00 ไดพ้ฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคด์า้นด าเนินชีวิตตามแบบอยา่ง
ของพระเยซูเจ้ามากท่ีสุดไดแก่ การไตร่ตรองพระคมัภีร์ รองลงมาคือ การให้ความส าคญักับ
ประสบการณ์ และการอ่านประวติันกับุญ  
   ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ในการท ากิจกรรมการไตร่ตรองนั้น ผูว้ิจยัไดม้อบหมาย
งานให้กลุ่มทดลองไดฝึ้กการไตร่ตรองดว้ยการอ่านพระคมัภีร์จ  านวน 26 บทๆละ 30 นาที เป็นเวลา
ทั้งส้ิน 13 ชัว่โมง จากนั้นใหบ้นัทึกผลการไตร่ตรองเก็บไวแ้ฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อน าเสนอ
ผลงานน ามาเสนอในวนัท่ีนดัหมาย ผลการประเมินตนเองจากการท ากิจกรรมดงักล่าว ท าให้กลุ่ม
ทดลองไดเ้รียนรู้วา่ “การไตร่ตรองท าให้มีเวลาอ่านพระวาจาของพระเจา้อยา่งสงบ ใกลชิ้ดพระเจา้
มากข้ึน พระวาจาลงลึกในจิตใจ ไดข้อ้คิดท่ีพระเจา้ไดต้รัสในความเงียบ ท าให้จดจ าพระวาจาและ
น ามาปฏิบติัในดา้นความรักต่อพระเจา้และต่อเพื่อนมนุษย ์และอาศยัการไตร่ตรองพระวาจาท าให้เกิด
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การกระตุ้นท่ีจะท าดีเสมอ และสามารถน าไปปฏิบติัตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้าในชีวิตจริง” 
(สมาชิกกลุ่มทดลองคนท่ี 1) “การไตร่ตรองท าให้ดิฉนัด าเนินชีวิตตามแบบอยา่งของพระเยซูเจา้และ
ตั้งใจท่ีจะกระท าส่ิงต่างๆ ให้ดีข้ึนอยู่เสมอ การไตร่ตรองพระคมัภีร์ประจ าวนั ช่วยให้มีขอ้ตั้งใจท่ีจะ
เจริญชีวิตเลียบแบบพระเยซูเจา้ เป็นตน้ในการกระท าภารกิจท่ีพร้องเสมอท่ีจะมีความรัก น ้ าใจ และ
เพียรอดทน” (สมาชิกกลุ่มทดลองคนท่ี 5) “การไตร่ตรองท าให้ได้มีเวลาทบทวนตนเอง ได้ฟัง                
พระวาจาของพระเจา้ และท าให้ไดพ้ฒันาชีวิตจิตและการกระท าของตนเอง ช่วยให้สามารถด าเนิน
ชีวติตามแบบอยา่งของพระเยซูเจา้ เพราะพระวาจาของพระเจา้ใหม่สอนเราอยูเ่สมอ ในชีวิตประจ าวนั
ของเรามีพระวาจาของพระเจา้เป็นก าลงั” (สมาชิกกลุ่มทดลองคนท่ี 6) “การไตร่ตรองท าให้ดิฉนัรู้จกั
พิจารณาชีวิตของดิฉันเองให้เหมือนกบัท่ีพระเยซูเจา้ทรงสอน การด าเนินชีวิตตามแบบอย่างของ           
พระเยซูเจา้ผูเ้ป็นตน้แบบของดิฉนั” (สมาชิกกลุ่มทดลองคนท่ี 7)  
   กิจกรรมการไตร่ตรองพระคมัภีร์เป็นกิจกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมให้ครูค าสอน
ไดป้ฏิบติัในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงจากผลการวิจยัในคร้ังน้ีช่วยยืนยนัว่าการไตร่ตรองพระคมัภีร์น้ีช่วย         
ครูค าสอนให้พฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ในดา้นการด าเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซูเจา้ 
เพราะหนา้ท่ีของครูค าสอนคือ “ผูส่ื้อสารพระวาจาของพระเจา้ ท่าทีท่ีเก่ียวกบัชีวิตฝ่ายจิตขั้นพื้นฐาน
คือการเปิดรับพระวาจาของพระเจ้า” (สมณกระทรวงว่าด้วยเร่ืองพระสงฆ์, 1993: ข้อ 7)                        
การไตร่ตรองพระคมัภีร์ท าให้กลุ่มทดลองได้รับรู้และซาบซ้ึงถึงชีวิตและค าสอนของพระเยซูเจ้า              
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค าแนะน าจากคู่มือครูค าสอนท่ีเนน้ย  ้าครูค าสอนให้ยึดพระเยซูเจา้เป็นแบบฉบบัและ
เป็นศูนยก์ลางในชีวิตและการท างานในฐานะครูค าสอน “ครูค าสอนจะตอ้งสนใจถ่ายทอดหลกัการ     
ค  าสอนและชีวติของพระเยซูเจา้คริสตโ์ดยผา่นทางกาสอนและความประพฤติของเขา แบบอยา่งของ
ชีวิต ความเป็นอยู่และการท างานควรข้ึนกบัพระฉบบัแบบของพระเยซูคริสต์ทั้งหมด เอกภาพและ
ความกลมกลืนในพระบุคลิกภาพควรมีศูนยก์ลางอยู่ท่ีพระเยซูคริสต์” (สมณกระทรวงว่าด้วยเร่ือง
พระสงฆ,์ 1994: ขอ้ 20) 
   สอดคลอ้งกบัค าสอนของพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ท่ี 2 (1990: ขอ้ 9) ท่ีได้
ทรงแนะน าให้ครูค าสอนทุกคนไดย้ึดเอาพระเยซูเจา้เป็นแบบฉบบัในการด าเนินชีวิตและในการท า
การสอนค าสอนโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ให้ครูค าสอนไดมี้ความสนิทสัมพนัธ์กบัพระเยซูเจา้ ให้ถ่ายทอด
ค าสอนของพระเยซูเจา้ ให้ยึดพระเยซูเจา้เป็นอาจารย์ในการสอน และให้สอนค าสอนโดยอาศยั
แบบอย่างจากชีวิตของพระองคท์ั้งหมด “ขา้พเจา้ไม่เคยลืมวา่ ความสง่างามของพระเยซูคริสตผ์ูท้รง
เป็นพระอาจารย ์ความหนกัแน่น และความโน้มน้าวจิตใจในค าสอนของพระองค์ มิได้ปรากฏอยู่
เฉพาะในพระวาจา ในนิทานเปรียบเทียบหรือในค าพิสูจน์ยืนยนัของพระองคเ์ท่านั้น แต่ยงัปรากฏใน
ชีวิตและความเป็นอยู่ของพระองค์ ซ่ึงไม่สามารถแยกออกจากกนัได้เลย ด้วยเหตุน้ีจึงอาจกล่าวว่า 
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พระชนม์ชีพทั้งหมดของพระคริสต์เจา้เป็นการสอนท่ีต่อเน่ืองกนัโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการเงียบ 
การท าอศัจรรย ์อิริยาบถต่าง ๆ การภาวนา ความรักต่อประชาชน ความเมตตาพิเศษต่อเด็ก ๆ และ            
คนยากจน การน้อมรับการถวายพระองค์เป็นเคร่ืองบูชาบนไมก้างเขนเพื่อไถ่โลก และการกลบัคืน
พระชนมชี์พ ลว้นเป็นการยนืยนัพระวาจาและท าใหแ้ผนการเผยแสดงของพระองคส์ าเร็จไป” 
   การด าเนินชีวติตามแบบอยา่งของพระเยซูเจา้สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
สังคมเชิงพุทธิปัญญา (Social Cognitive Learning Theory) ของบนัดูรา แห่งมหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด 
(Stanford) ประเทศสหรัฐอเมริกา บนัดูรามีความเช่ือวา่การเรียนรู้ของมนุษยส่์วนมากเป็นการเรียนรู้
โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ (Bandura 1963) จึงเรียกการเรียนรู้จากการสังเกตว่า “การเรียนรู้
โดยการสังเกต” หรือ “การเลียนแบบ” และสมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต (2537:188) ท่ีวา่ บุคคลจะไดม้าซ่ึง
ความรู้จากประสบการณ์ท่ีเขาไดรั้บหรือจากการสังเกตบุคคลอ่ืนรอบๆ ขา้งตวั การไดม้าซ่ึงความรู้
นั้นเป็นการท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงศักยภาพของพฤติกรรมนั้นเองบุคคลก็จะรอโอกาสท่ีจะ
แสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีเขาไดเ้รียนรู้แลว้ในโอกาสท่ีเหมาะสมต่อไป 
   ดังนั้ น การด าเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้าจึงเป็นคุณลักษณะ             
ท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยท่ีไดรั้บการพฒันาโดยผ่านทาง
กิจกรรมการไตร่ตรองพระคมัภีร์ซ่ึงเป็น 1 ใน 8 กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีกลุ่มทดลองไดเ้รียนรู้และปฏิบติั
จริงในช่วงเวลาท่ีก าหนดในการทดลอง 
   3.3.4 รักผูเ้รียน 
   จากการร่วมกิจกรรมทั้ ง 12 กิจกรรมในระยะเวลา 1 เดือน กลุ่มทดลองได้
ประเมินตนเองพบวา่พวกเขาไดพ้ฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคด์า้นรักผูเ้รียน เป็นล าดบัท่ี 4  (เท่ากบั
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านกระท าส่ิงต่างๆให้ดีข้ึนอยู่เสมอ) เม่ือเปรียบเทียบกับคุณลักษณะ             
ท่ีพึงประสงค์อ่ืนๆอีก 8 ประการ กิจกรรมท่ีกลุ่มทดลองจ านวนร้อยละ 33.98 ไดพ้ฒันาคุณลกัษณะ            
ท่ีพึงประสงค์ด้านรักผูเ้รียนมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การรู้บริบทของผูเ้รียน รองลงมาคือ การสอนค าสอน 
และ การเขียนแผนการสอนค าสอนตามล าดบั  
   ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ในการท ากิจกรรมการรู้บริบทของผูเ้รียนนั้น ผูว้ิจยัได้
มอบหมายงานให้กลุ่มทดลองท าความรู้จักผู ้เรียนเป็นการส่วนตัว โดยเลือกใช้วิธีการต่าง ๆ                       
ท่ีเหมาะสมในเก็บขอ้มูลผูเ้รียนจ านวน 10 คน ใชเ้วลาพบกบัผูเ้รียนอยา่งนอ้ยคนละ 30 นาที รวมเป็น
เวลาทั้งส้ิน 5 ชัว่โมง โดยน าผลงานใส่แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อน ามาเสนอในวนัท่ีไดน้ดั
หมาย ผลการประเมินตนเองหลงัจากท ากิจกรรมดงักล่าว ท าให้กลุ่มทดลองไดรั้บประสบการณ์ตรง 
เช่น รู้จกั รักและเขา้ใจผูเ้รียนมากข้ึน มีความเป็นกนัเอง ได้มีโอกาสให้ปรึกษาค าแนะน า ตกัเตือน 
และปรารถนาท่ีจะท าหน้าท่ีให้ดีท่ีสุดเพื่อช่วยเหลือผูเ้รียน ตามตวัอยา่งดงัน้ี “รักผูเ้รียน รู้และเขา้ใจ
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ผูเ้รียนมากข้ึน อยากท่ีจะท าการสอนให้ดีท่ีสุดเพื่อให้เขาได้น าไปใช้ และยงัได้ลดความแตกแยก              
โดยส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดรั้กกนัและกนั” (สมาชิกกลุ่มทดลองคนท่ี 11) “รู้ เขา้ใจ รักผูเ้รียนมากข้ึน 
และจากการเรียนรู้น้ีท าให้ตอ้งการพฒันาผูเ้รียนให้รักและศรัทธาในพระเยซูเจา้ให้มากข้ึน” (สมาชิก
กลุ่มทดลองคนท่ี 12) “เขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียน ซ่ึงแต่ละคนมีความแตกต่างกนั ไดมี้โอกาสให้
ค  าแนะน า ตกัเตือน และให้ก าลงัใจ” (สมาชิกกลุ่มทดลองคนท่ี 13) “เขา้ใจเขามากข้ึน และเกิดความ
เป็นกนัเองระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน มีชีวิตอยู่กบัเขา ได้แนะน าแนวทางในการใช้ชีวิต ให้ความรู้
เก่ียวกบัชีวติภายในของเขา และท าให้ตนเองยอมรับผูเ้รียนอยา่งท่ีพวกเขาเป็น” (สมาชิกกลุ่มทดลอง
คนท่ี 14) “ท าใหใ้ส่ใจผูเ้รียนมากข้ึนเพื่อจะไดรู้้ถึงขอ้ดีและขอ้บกพร่อง เขา้ใจผูเ้รียนมากข้ึน รู้วิธีการ
ท่ีจะช่วยเขาใหเ้ปล่ียนแปลงตนเองใหดี้ข้ึน” (สมาชิกกลุ่มทดลองคนท่ี 15)  
   ในการสอนค าสอน เพื่อท่ีจะรักและเขา้ใจผูเ้รียนไดดี้นั้น ครูค าสอนจะตอ้งไม่
มองขา้มการท าความรู้จกัผูเ้รียนแต่ละคนอย่างจริงจงั การรู้จกัผูเ้รียนอย่างดีจะช่วยให้ครูค าสอน
สามารถปรับเน้ือหาและวิธีการให้เหมาะสมกบัสภาพของผูเ้รียนให้ไดม้ากท่ีสุด ทกัษะท่ีครูสามารถ
พฒันาได ้ไดแ้ก่ การสังเกต การพดูคุย มนุษยส์ัมพนัธ์ ความเห็นอกเห็นใจ 
   สอดคล้องกบัค าสอนและแบบฉบบัของพระเยซูเจ้า ตวัอย่างจากพระคมัภีร์              
ไบเบิ้ล ท่ีพระเยซูเจา้ทรงเปรียบเทียบพระองค์เองเป็นดัง่ผูเ้ล้ียงแกะท่ีมีความรักต่อแกะของตนเอง             
“เราเป็นผูเ้ล้ียงแกะท่ีดี เรารู้จกัแกะของเรา และแกะของเราก็รู้จกัเรา..แกะของเรายอ่มฟังเสียงของเรา 
เรารู้จกัมนั และมนัก็ตามเรา” (ยอห์น 10: 14-15, 27) เหตุการณ์หน่ึงเม่ือพระเยซูเจา้ไดมี้โอกาสพบ
หญิงชาวสะมาเรีย พระองค์ทรงท าให้หญิงนั้นประหลาดใจและประทบัใจ เพราะพระองค์ทรงรู้
ประวติัของนาง พระเยซูเจา้ตรัสแก่นางว่า “จงไปเรียกสามีของเธอ และกลับมาท่ีน่ี” หญิงผูน้ั้น              
ทูลตอบวา่ “ดิฉนัไม่มีสามี” พระเยซูเจา้ตรัสแก่นางวา่ “เธอพูดถูกแลว้ท่ีวา่ “ดิฉนัไม่มีสามี” เพราะเธอ
มีสามีมาแล้วถึงห้าคน และคนท่ีอยู่กับเธอเวลาน้ี ก็ไม่ใช่สามีของเธอด้วย เธอพูดจริงทีเดียว”                
หญิงผูน้ั้นจึงทูลว่า “ดิฉันเห็นแล้วว่าท่านเป็นประกาศก” และได้เร่ิมติดตามเป็นศิษยข์องพระองค ์
(ยอห์น 4:17- 19) และอีกบุคคลหน่ึงท่ีพระเยซูเจา้ทรงรู้จกัเขาก่อนท่ีเขาจะรู้จกัพระองค์นั้นคือ
นาธานาแอล พระเยซูเจา้ทรงรู้จกันาธานาแอล จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ี พระเยซูเจา้ทอดพระเนตร
เห็นนาธานาเอลเขา้มาเฝ้า จึงตรัสถึงเขาวา่  “น่ีคือชาวอิสราเอลแท ้เป็นคนไม่มีมารยา” นาธานาเอลทูล
ถามว่า “พระองค์ทรงรู้จกัขา้พเจา้ได้อย่างไร” พระเยซูเจา้ตรัสตอบว่า “ก่อนท่ีฟิลิปจะเรียกท่าน               
เราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเด่ือ”  นาธานาเอลทูลตอบว่า “รับบี พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า               
พระองคท์รงเป็นกษตัริยข์องชนชาติอิสราเอล” (ยอห์น 2:47-49) 
   ความรักผูเ้รียน การมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูเ้รียนยอ่มส่งผลท่ีดีในการเรียนการ
สอนของครูค าสอน จากงานวิจยัของ ไรเซก, คอร์ทเนย ์(Rizek, Courtney, 2012:  บทคดัย่อ) 
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มหาวิทยาลัย โอไฮโอ ดอมินิกัน สหรัฐอเมริกา ในหัวข้อวิจยัช่ือ “ครูท่ีใกล้ชิดท าให้ศิษย์ดีข้ึน:  
ผลกระทบของความสัมพนัธ์ระหว่างครูกบัศิษยต่์อแรงจูงใจทางการศึกษาของเยาวชน” (A Close 
Teacher Makes a Better Student: The Impact of Teacher-Student Relationship on Adolescents' 
Academic Motivation.) โดยท าการวิจยักบันกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาจ านวน 42 คน ผลการศึกษา
พบว่า นกัเรียนไดใ้ห้ความสนใจเขา้เรียนในหัวขอ้การเรียนการสอนท่ีมีคาดการณ์ว่าจะมีบรรยากาศ
ของความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งตวัเขากบัครู และยงัพบวา่พวกเขาสามารถควบคุมตนเองไดดี้กวา่ และมี
ความพยายามมากกวา่นกัเรียนท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีมีคุณภาพท่ีต ่ากวา่ ในความสัมพนัธ์ทั้งสองมิติน้ี คือ 
“มีความไวว้างใจท่ีสูงและมีความเหินห่างท่ีนอ้ย”  ปรากฏเด่นชดัในการคน้พบคร้ังน้ี  
   3.3.5 กระท าส่ิงต่าง ๆ ใหดี้ข้ึนอยูเ่สมอ 
   จากการร่วมกิจกรรมทั้ ง 12 กิจกรรมในระยะเวลา 1 เดือน กลุ่มทดลองได้
ประเมินตนเองสรุปได้ว่าพวกเขาไดพ้ฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ด้านกระท าส่ิงต่าง ๆ ให้ดีข้ึน        
อยู่เสมอ เป็นล าดับท่ี 4 (เท่ากับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านรักผูเ้รียน) เม่ือเปรียบเทียบกับ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคอ่ื์น ๆ อีก 8 ประการ กิจกรรมท่ีกลุ่มทดลองจ านวนร้อยละ 33.94 ไดพ้ฒันา
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ดา้นกระท าส่ิงต่างๆให้ดีข้ึนอยู่เสมอมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การอ่านเคร่ืองหมาย
แห่งกาลเวลา รองลงมาคือ การประเมินผลการสอนค าสอน  
   ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ในการท ากิจกรรมการอ่านเคร่ืองหมายแห่งกาลเวลานั้น 
ผูว้ิจยัได้มอบหมายงานให้กลุ่มทดลองพิจารณาข่าวจากหนังสือพิมพ์จ  านวน 8 ข่าว แล้วให้เขียน
บนัทึกใส่ไวใ้นแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จากนั้นให้น ามาเสนอในวนัท่ีนดัหมาย ผลการประเมิน
ตนเองหลงัจากท ากิจกรรมดงักล่าว ท าให้กลุ่มทดลองไดต้ระหนกัถึงความส าคญัและตั้งใจท่ีจะการ
กระท าส่ิงต่างๆ ให้ดีข้ึนอยู่เสมอ เช่น “เคร่ืองหมายแห่งการเวลาจากข่าวต่างๆหรือเร่ืองต่างๆท่ีเกิด
ข้ึนกบัชีวิตของตนเองเป็นสัญญาณท่ีบอกเราให้ด าเนินชีวิตอย่างดีและถูกตอ้ง และยงัยกตวัอย่าง
เหตุการณ์ต่าง ๆ น้ีไปสู่การสอนค าสอน เพื่อให้เด็กเห็นเคร่ืองหมายน้ีเช่นกนั ตนเองจึงเกิดความรู้สึก
ว่าจะตอ้งกระท าส่ิงต่าง ๆ ให้ดีข้ึนอยู่เสมอ” (สมาชิกกลุ่มทดลองคนท่ี 10) “ท าให้มองการสอนค า
สอนมิใช่เพื่อตนเอง ให้ผูอ่ื้นช่ืนชมหรือยกยอ่ง แต่มุ่งท างานเพื่อสังคม เพื่อเพื่อนพี่น้อง เพื่อพระเจา้                
การอ่านเคร่ืองหมายแห่งกาลเวลาท าใหต้นเองไดฝึ้กการสังเกตบุคคลอ่ืน ฝึกการมองโลก ฝึกมองส่ิงท่ี
พระเจา้ตอ้งการจะบอกเราผูเ้ป็นส่ือกลางท่ีจะต้องไปสอนผูอ่ื้น ดังนั้นจึงเกิดความรู้สึกว่าจะต้อง
กระท าการสอนใหดี้ข้ึนอยูเ่สมอเพื่อพระเจา้” (สมาชิกกลุ่มทดลองคนท่ี 9) 
   สอดคลอ้งกบั คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียน
ดา้นการกระท าส่ิงต่าง ๆ ใหดี้ข้ึนอยูเ่สมอน้ี อิกญาเช่ียนใชค้  าวา่ “มากิส” (Magis) ซ่ึงแปลวา่ “มากข้ึน” 
(more) เป็นการแสดงความตั้งใจท่ีแน่นอนมัน่คงท่ีจะการรับใช้พระเจา้ท่ียิ่งใหญ่โดยผ่านทางการ
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ติดตามพระเยซูเจา้อยา่งใกลชิ้ดใหม้ากยิ่งข้ึนและในการท างานธรรมทูตตามแบบอยา่งของสมาชิกรุ่น
แรกท่ีถือวา่การตอบสนองต่อพระเจา้จะตอ้งเป็นเร่ืองท่ีมีคุณค่าท่ียิ่งใหญ่  จึงตอ้งท าให้ดีท่ีสุดในเร่ือง
การอบรมให้เป็นคนดีมากข้ึนตามความตอ้งการของศาสนา เป็นผูน้ าในการรับใช ้เป็นผูท่ี้ให้ร่วมมือ
มากกว่าการแข่งขนั และท าให้ดีมากข้ึนในเร่ืองการมีชีวิตท่ีเป็นประจกัษ์พยาน โดยเป็นประจกัษ์
พยานในความร่วมมือกบัองค์กรทางการศึกษาอ่ืนๆ ดงันั้นความหมายของการกระท าส่ิงต่าง ๆให้ดี
ข้ึนอยู่เสมอนนั้นตามแนวคิดอิกญาเช่ียนนั้นเน้น 2 ดา้น คือ การฝึกอบรม และการเป็นแบบอย่างท่ีดี 
ซ่ึงหมายความวา่ ประการแรกครูค าสอนจะตอ้งไดรั้บการพฒันาหรือการฝึกอบรมเร่ืองการเรียนการ
สอนให้ดีข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคู่มือครูค าสอน (1993: ขอ้ 29)ท่ีไดพู้ดถึงความจ าเป็นท่ีครูค าสอน
จะตอ้งได้รับการอบรมอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพราะสังคมมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา 
“เป็นความจริงท่ีวา่ บุคคลไม่ควรหยดุการเจริญเติบโตดา้นชีวิตภายใน ซ่ึงไดแ้ก่ธรรมชาติอนัทรงพลงั
ของศีลล้างบาปและศีลก าลงั ขบวนการการกลบัใจอย่างต่อเน่ืองและความเติบโตในความรักเยี่ยง
ธรรมทูต การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม วิวฒันาการของสังคม และการปรับปรุงวิธีการสอนให้
ทันสมัยอยู่เสมอ ครูค าสอนควรใช้ทุกวิธีดังกล่าวในขบวนการอบรมต่อเน่ือง ระหว่างท่ีก าลัง
ปฏิบติัการอยู ่นอกจากนั้นควรจดัใหมี้การอบรมดา้นมนุษยธรรม ชีวิตจิต ขอ้ความเช่ือ และงานธรรม
ทูต ครูค าสอควรได้รับความช่วยเหลือในส่ิงน้ี ไม่ควรปล่อยให้ครูค าสอนวางแผนงานด้านน้ีเอง”  
โดยผ่านการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองครูค าสอนจะได้เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถท่ีจะให้การ
ฝึกอบรมแก่ประชาชนได้ดีข้ึน ประการท่ีสอง การเป็นแบบอย่างท่ีดีข้ึน ค าสอนพระศาสนจกัร
คาทอลิกไดส้อนถึงความส าคญัของการมีชีวิตท่ีเป็นประจกัษพ์ยานวา่อาศยัชีวิตท่ีเป็นประจกัษพ์ยาน
จึงท าให้มีผูเ้ขา้มารับความเช่ือในพระเจา้ “ความสัตย์ซ่ือของบรรดาผูรั้บศีลล้างบาปเป็นเง่ือนไข
พื้นฐานส าหรับประกาศพระวรสาร และเพื่อพนัธกิจของพระศาสนจกัรในโลก เพื่อให้สารแห่งความ
รอดพน้สามารถส าแดงพลังแห่งความจริงและแผ่รัศมีต่อหน้ามนุษย์ ต้องได้รับการรับรองโดย
ประจกัษพ์ยานดว้ยชีวิตคริสตชน "การบ าเพญ็ชีวิตแบบคริสตชนและกิจการต่างๆ ท่ีกระท าโดยมีจิต
ตารมณ์เหนือธรรมชาติ ก็มีอ านาจมากท่ีจะชักจูงมนุษย์ให้มาสู่ความเช่ือและมาหาพระเป็นเจ้า" 
(วทิยาลยัแสงธรรม, 2003: ขอ้ 2044) 
   3.3.6 ส่งเสริมคุณธรรมและการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง   
   จากการร่วมกิจกรรมทั้ ง 12 กิจกรรมในระยะเวลา 1 เดือน กลุ่มทดลองได้
ประเมินตนเองพบว่าพวกเขาไดพ้ฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคด์า้นส่งเสริมคุณธรรมและการเป็น
ผู ้น าการเปล่ียนแปลง คิดเป็นร้อยละ 28.48 เป็นล าดับท่ี  5 เ ม่ือเปรียบเทียบกับคุณลักษณะ                     
ท่ีพึงประสงค์อ่ืนๆอีก 8 ประการ กิจกรรมท่ีกลุ่มทดลองจ านวนร้อยละ 28.48 ไดพ้ฒันาคุณลกัษณะ           
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ท่ีพึงประสงค์ด้านส่งเสริมคุณธรรมและการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง รักผูเ้รียนมากท่ีสุด ได้แก่ 
การศึกษาแหล่งท่ีมาของค าสอน และ การตั้งค  าถามเพื่อการไตร่ตรอง 
   ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ในการท ากิจกรรมการศึกษาแหล่งท่ีมาของค าสอน ผูว้ิจยั
ไดม้อบหมายงานให้กลุ่มทดลองไดอ่้านหนงัสือ “คาทอลิกสอนอะไร” ของศูนยค์ริสตศาสนธรรม 
ราชบุรี ทั้ง 4 ภาคๆ ละ 2.30 ชัว่โมง เป็นเวลาทั้งส้ิน 10 ชัว่โมงโดยให้เขียนบทสรุปสาระท่ีไดอ่้านเก็บ
ไวใ้นแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อน ามาเสนอในวนัท่ีนดัหมาย ผลการประเมินตนเองหลงัจาก
ท ากิจกรรมดงักล่าว ท าให้กลุ่มทดลองไดพ้ฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคด์า้นส่งเสริมคุณธรรมและ
การเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
   ในฐานะครูค าสอน หน้าท่ีโดยตรงก็คือการส่งเสริมคุณธรรมและเป็นผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงโดยเร่ิมจากการเปล่ียนแปลงตนเองและกา้วต่อไปเพื่อให้ผูอ่ื้นการได้ศึกษาแหล่งท่ีมา
ของค าสอนและหลกัค าสอนท าให้กลุ่มทดลองคน้พบดว้ยตนเองว่าตนเองจะตอ้งปฏิบติัตนอย่างไร
และจะตอ้งคุณธรรมและความรู้ท่ีไดรั้บนั้นไปถ่ายทอดให้แก่เด็ก ๆ ไดอ้ยา่งไร “การศึกษาแหล่งท่ีมา
ของค าสอน ท าให้ไดรั้บความรู้เร่ืองค าสอน มีความรู้และความเช่ือมากข้ึน ท าให้รู้ว่าเราจะน าส่ิงท่ี
อ่านน้ีไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งไร และจะช่วยเสริมสร้างคุณธรรมและความรู้ท่ีไดอ่้านนั้นไปถ่ายทอด
ได้อย่างไร” (สมาชิกกลุ่มทดลองคนท่ี 15) “การศึกษาค าสอนจากแหล่งท่ีมาของค าสอนเป็นการ
เพิ่มพูนความเช่ือของตนเอง ท าให้ตนเองมีแรงผลกัดนัท่ีจะกระท าให้ดีข้ึนอยูเ่สมอ และอยากจะช่วย
ท าใหผู้อ่ื้นใหดี้ข้ึนดว้ยเช่นกนั” (สมาชิกกลุ่มทดลองคนท่ี 7)  
   สอดคลอ้งกบัทฤษฎี การปลุกมโนธรรมส านึกของเปาโล แฟร์เร่  (Paulo Freire) 
ท่ีมีความคิดพื้นฐานท่ีเร่ิมตน้จากความรักท่ีตอ้งการช่วยใหโ้ลกน้ีเป็นโลกท่ีคนมีความรักต่อกนั เพราะ
ในความเป็นจริงแลว้ในโลกน้ีคนทุกคนมีความสัมพนัธ์กนั และแต่ละคนมีความสัมพนัธ์กบัโลกท่ีตน
อาศยัอยูเ่ช่นกนั แฟร์เร่ เช่ือวา่มนุษยโ์ดยแทจ้ริงแลว้ตอ้งการท่ีจะเป็นผูก้ระท าเพื่อเปล่ียนแปลงโลกท่ี
เขาอาศยัอยูใ่หดี้ข้ึน แต่พวกเขายงัอยูใ่นวฒันธรรมแห่งความเงียบ (Culture of Silence) หากไดรั้บการ
สนบัสนุนให้เหมาะสมแลว้ บุคคลต่าง ๆ จะสามารถ “เสวนา” ไดแ้ละค่อย ๆ มองเห็นความเป็นจริง
ของตนเองและสังคมรอบตวัเขา และขณะเดียวกันก็สามารถมองเห็นข้อขดัแยง้ต่าง ๆ ท่ีปรากฏ 
จากนั้นบุคคลจะมีความรู้สึกตระหนกัถึงมโนทศัน์ท่ีตนเองมีต่อความเป็นจริงเหล่านั้นและสามารถ
แกไ้ขสถานการณ์นั้นได ้จากฐานความคิดน้ีแฟร์เร่ ไดน้ าเสนอแนวทางในการช่วยส่งเสริมให้คนเกิด
การพฒันาโดยใชก้ระบวนการท่ีเรียกว่า “การปลุกมโนธรรมส านึก” (Conscientization) เพื่อท่ีจะได้
หลุดพน้จากวฒันธรรมเงียบหรือสถานการณ์ท่ีถูกกดข่ี ความอยุติธรรม หรือการถูกเอาเปรียบจาก
ผูอ่ื้นและกลายเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ยิ่งข้ึน โดยทั้งน้ีบุคคลเองจ าเป็นตอ้งสลดัความคิด หรือความเช่ือ
เดิม ๆ ท่ีเคยชินออกไปโดยพฒันาความเป็นตวัของตวัเองและมีความรับผิดชอบ กระบวนการศึกษาท่ี
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แฟร์เร่เสนอแนะคือ กระบวนการศึกษาท่ีเนน้ “การเสวนา” เป็นส าคญัรวมทั้งการมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม การเมือง 
 
บทสรุป 
 ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิการทดลองใช้แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันา
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยโดยให้ครูค าสอนได้
เรียนรู้ดว้ยตนเองและการปฏิบติั ใน 12 กิจกรรมการเรียนรู้ โดยสรุปพบวา่กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้
กลุ่มทดลองได้ปฏิบัติทั้ ง 12 กิจกรรมการเรียนรู้น้ีได้ช่วยพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ                    
ครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยได้ครบทั้ง 9 คุณลกัษณะ กิจกรรมการเรียนรู้          
ทุกกิจกรรมมีประโยชน์ส าหรับการพฒันาครูค าสอนให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ได้ ส่ิงท่ีผูว้ิจยั
คน้พบคือ วิธีการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ให้ครูค าสอน ไม่ใช่แค่การบอก การสอน หรือการ
บงัคบั แต่ตอ้งผ่านทางการปฏิบติั โดยอาศยักิจกรรมท่ีกระท าอยา่งซ ้ าๆจนเกิดการเรียนรู้ เห็นคุณค่า 
แลว้จึงกลายเป็นลกัษณะนิสัย หรือคุณลกัษณะท่ีติดตวัไป 
 ตวัอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีกลุ่มทดลองไดไ้ปเรียนรู้ดว้ยตนเองและปฏิบติัในสถานท่ี            
ท่ีกลุ่มทดลองรับผดิชอบ เช่น กิจกรรมการเรียนรู้ การรู้บริบทของผูเ้รียน “น.ศ. ....อายุ 17 ปี บา้นเป็น 
คริสตชนทุกคนยกเวน้แม่ มีก๋ง อาม่า พ่อและอาเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตคริสตชน เป็น
สัตบุรุษวดันกับุญยอแซฟ ไปวดัเยน็กบัอา มีความเช่ือและความศรัทธาต่อพระแม่มารียใ์นเร่ืองความ
ซ่ือสัตย์และความไวว้างใจพระเจ้า การยอมรับฟังเสียงของพระเจ้า นักบุญยอห์นบอสโกเป็น
แบบอยา่งในเร่ืองการสั่งสอนอบรมเด็กเยาวชนโดยมาใชค้วามรุนแรง แต่ดว้ยความรักและความเช่ือ 
ท่านไดน้ าเด็กๆ ใหเ้ขา้มาใกลชิ้ดพระเจา้มากข้ึนดว้ย” (จากบนัทึกของสมาชิกกลุ่มทดลองคนท่ี 2) 
 ตวัอย่างกิจกรรมเร่ือง การให้ความส าคญักบัประสบการณ์ “ในประสบการณ์ชีวิตการ
เป็นครูค าสอน ส่ิงหน่ึงท่ีฉนัไดเ้รียนรู้คือการถ่ายทอดชีวิตแห่งความเช่ือของตนเองแห่ผูอ่ื้นและคนท่ี
อยูร่อบขา้ง ไม่วา่จะเป็นเด็ก เยาวชน หรือบุคคลทัว่ไป ทุกคนคือลูกของพระเจา้ท่ีฉนัเจริญชีวิตพร้อม
กบัพวกเขา แต่ก่อนท่ีจะให้ผูอ่ื้นไดน้ั้น ฉนัจะตอ้งเรียนรู้และสัมผสัถึงความรักของพระเจา้ท่ีมีต่อฉัน
ก่อน แสวงหาจุดยนืของตนเอง กา้วเดินไปดว้ยความมัน่ใจและดว้ยใจอิสระ แมจ้ะมีอุปสรรคมากมาย
ท่ีฉนัจะตอ้งเผชิญ” (จากบนัทึกของสมาชิกกลุ่มทดลองคน 5) 
 ตวัอยา่งกิจกรรมเร่ือง การอ่านเคร่ืองหมายแห่งกาลเวลา จากภาพข่าวการช่วยเหลือผูป่้วย 
“การช่วยเหลือผูอ่ื้น ท่ีเจ็บป่วยเป็นส่ิงท่ีเราซ่ึงเป็นลูกของพระเจ้าต้องท าแก่เพื่อนพี่น้องท่ีมีความ
ตอ้งการมากกว่าเราในภาพข่าวมีคนกลุ่มหน่ึงไดบ้ริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผูป่้วยโรคหวัใจ พร้อมติด
สติกเกอร์ส่งความปรารถนาดีต่อคนท่ีตนรัก เป็นภาพแห่งความรักท่ีเรามนุษย์ตอ้งมอบให้แก่กัน               
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ในสังคมท่ีเตม็ไปดว้ยความโหดร้าย เห็นแก่ตวั ไม่สนใจคนอ่ืน แต่ก็มีคนกลุ่มหน่ึงท่ียงัมีความคิดท่ีจะ
ท าเพื่อผูอ่ื้น พระเจา้ทรงใหเ้รามองเหตุการณ์น้ีวา่เป็นเคร่ืองหมายแห่งกาลเวลา ในชีวิตของเราหากวนั
หน่ึงเราป่วย  เราตอ้งการก าลงัใจ เราตอ้งการทุนเพื่อการรักษาตวั เราพร้อมไหมท่ีจะตอ้งรับเหตุการณ์
นั้นๆ หากเรามีสุขภาพดี เราก็ควรจะมองเห็นความตอ้งการของผูอ่ื้นมากยิ่งข้ึน เราสามารถท าความดี
ไดโ้ดยไม่ตอ้งหวงัส่ิงตอบแทน เราควรจะมองเหตุการณ์ท่ีเต็มไปดว้ยความรักน้ี ดว้ยความรู้สึกวา่เรา
เป็นเหมือนพี่นอ้งกนั พระองคท์รงสอนให้เรากกัเพื่อนมนุษยเ์หมือนรักตนเอง หากเรารักตนเองแลว้ 
เราก็ควรรักผูอ่ื้นดว้ย” (สมาชิกกลุ่มทดลองคนท่ี 7) 
 ผลการวิจยัยงัท าให้สามารถสรุปตวัแบบการพฒันาแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการ
พฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศ
ไทยไดด้งัน้ี 
 1. การพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอน เป็นงานท่ีมี 
ความรัก-ศรัทธาต่อพระเจา้ (Faithfulness to God) เป็นจุดศูนยก์ลางของการวิจยั ในการกระท าทุก
ขั้นตอนผูว้ิจยัจ  าเป็นจะต้องมีความเช่ือ-ศรัทธาต่อพระเจ้าเป็นแรงบนัดาลและเป็นเป้าหมายของ
งานวิจยั ทั้งน้ีเพราะการสอนค าสอนจะตอ้งเป็นงานท่ีมาจากความเช่ือ-ศรัทธาต่อพระเจา้ กระท าทุก
อย่างเพราะความเช่ือศรัทธา และมีเป้าหมายเพื่อพฒันาบุคคลต่าง ๆให้มีความรัก-ศรัทธาต่อพระเจา้ 
ตวัแบบน้ีจึงเรียกวา่ “F Model” (Faithfulness to God Model)  
 2. ศึกษาวิเคราะห์ ทกัษะการสอนและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนจาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ เพื่อน ามาสังเคราะห์ให้เป็นทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของ               
ครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 
 3. วิเคราะห์ความต้องการการพัฒนาทักษะการสอนของครูค าสอนและองค์กรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาครูค าสอนในประเทศไทย 
 4. พฒันาแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึง-
ประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 
 5. น าพฒันาแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลักษณะ            
ท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยไปทดลองใชก้บักลุ่มทดลอง 
 6. ประเมินผลการทดลองใชแ้ผนกิจกรรมการเรียนรู้จากกลุ่มทดลองและผูว้จิยั 
   ซ่ึงจากการศึกษาวิจยัน้ี สามารถสรุปตวัแบบการพฒันาแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
การพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนใน
ประเทศไทย ไดด้งัแผนภูมิต่อไปน้ี 
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แผนภูมิท่ี 4  ตวัแบบการพฒันาแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะ

ท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 
 
ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
 1. ในระดบันโยบาย  
  1.1 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม 
ระดบัชาติ ควรก าหนดนโยบายให้งานวิจยัดา้นค าสอนเป็นงานท่ีส าคญัประการแรกของการพฒันา
งานดา้นการสอนค าสอนในประเทศไทย 
  1.2 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม 
ระดบัชาติ ควรวางแผนการพฒันาทกัษะการสอนค าสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอน
อย่างชดัเจน โดยการก าหนดเวลาและเน้ือหาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการ
การพฒันาตนเองของครูค าสอน 
  1.3 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม 
ระดบัชาติ ควรจดัใหค้รูค าสอนในประเทศไทยไดเ้รียนรู้แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันา
ทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 

วิเคราะห์ความตอ้งการพฒันา 
ทกัษะการสอนและคุณลกัษณะ         
ท่ีพึงประสงคข์องครูค  าสอนและ

องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประเมินผลการเรียนรู้และ
การฝึกปฏิบัติโดยกลุ่ม
ทดลองเองและโดยผู ้จ ัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

เรียนรู้และฝึกปฏิบติั 

พฒันากิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ                 
การพฒันาทกัษะการสอนและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง            

ครูค  าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียน               
ในประเทศไทย 

ศึกษาแนวคิดเพ่ือการพฒันา
ทั ก ษ ะ ก า ร ส อ น แ ล ะ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของครูค  าสอน 

คุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค ์9 ประการ 

ทกัษะการสอน 5 
ประการ 

 
 

 
 

ความรัก
ศรัทธา 

ในพระเจ้า 
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เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการจดัการฝึกอบรมครูค าสอนทัว่ประเทศ หรือแผนการจดักิจกรรม         
การเรียนตามแนวคิดอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมกบัประเทศไทย 
  1.4 ศูนย์ค  าสอนประจ าสังฆมณฑลควรจัดให้มีคณะผู้ให้การอบรมประจ า                   
สังฆมณฑล เพื่อการจดัการวางแผนการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาครูค าสอนท่ีสามารถตอบสนองต่อ
ความเป็นจริงและสภาพความตอ้งการของสังฆมณฑลอยา่งแทจ้ริง  
  1.5 ศูนยค์ริสตศาสนธรรมประจ าสังฆมณฑลควรท าการวิจยัเพื่อศึกษาสภาพความ
เป็นจริงและความตอ้งการในการปฏิบติังานของครูค าสอนประจ าสังฆมณฑลเพื่อน ามาประกอบ             
การวางแผนการพฒันาครูค าสอนประจ าสังฆมณฑลของตน 
 2. ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
  2.1 แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนของครูค าสอนตาม
แนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย ท่ีใชว้ิธีการเรียนรู้ในห้องเรียนเป็นเวลา 25 ชัว่โมง 14 หน่วยการ
เรียนรู้เพียงพอส าหรับการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการสอน แต่อย่างไรก็ตามยงัสามารถเพิ่มเติมทั้ง
เน้ือหาและเวลาให้มากข้ึนเพื่อความเขา้ใจทกัษะการสอนในแต่ละประการให้ดียิ่งข้ึน และมีเวลาเพื่อ
การฝึกปฏิบติัในแต่ละทกัษะการสอนใหม้ากข้ึน 
  2.2 รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชใ้นแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันา
ทกัษะการสอน ในแต่ด าเนินการไปตาม 5 ขั้นตอนของการสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียน ซ่ึงในแต่ละ
ขั้นตอนเป็นทักษะการสอนท่ีครูค าสอนจะต้องเรียนรู้อย่างดีและสามารถน าไปใช้ได้ตาม
วตัถุประสงค์ ขั้นตอนหรือทักษะการสอนทั้ ง 5 ประการ เป็นทักษะท่ีใช้ในการสอนค าสอนท่ี           
ครูค าสอนจะตอ้งปฏิบติัตลอดเวลา ไม่ใช่แค่ใช้ในขณะท าการสอนค าสอนเท่านั้น เช่น ทกัษะดา้น
บริบทซ่ึงเป็นทกัษะท่ีครูค าสอนจะตอ้งท าความรู้จกัผูเ้รียนให้ไดม้ากท่ีสุด ดงันั้นครูค าสอนจะตอ้งใช้
เวลาและวิธีการต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อจะไดรู้้จกับริบทของผูเ้รียนดงักล่าว เช่นเดียวกบั
ทกัษะดา้นการปฏิบติั ครูค าสอนจะตอ้งติดตามและเป็นเพื่อนร่วมทางกบัผูเ้รียนอย่างใกลชิ้ด ดงันั้น
ความรู้ท่ีไดรั้บในห้องเรียนจึงเป็นการท าความเขา้ใจหลกัการและการสร้างจิตส านึกให้ตระหนกัถึง
ความส าคญัของทกัษะการสอนประการนั้น ผูท่ี้น าแผนกิจกรรมการเรียนน้ีไปใชจึ้งควรท าความเขา้ใจ
และน าไปใชใ้นภาคปฏิบติัต่อไป 
  2.3 แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ          
ครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยท่ีใหก้ลุ่มทดลองไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองและปฏิบติัจริง
ในพื้นท่ีท่ีครูค าสอนท างานอยู่ โดยมอบหมายให้ปฏิบติั 12 กิจกรรม ในเวลา 31 วนันั้นเพียงพอ
ส าหรับการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอน ผลการทดลองท าให้ตระหนักว่า                 
การพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์นั้นสามารถฝึกฝนไดโ้ดยผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ทุกกิจกรรม 
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ดงันั้นกิจกรรมตามแผนพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนน้ี
สามารถปรับเปล่ียนตวักิจกรรมท่ีให้กลุ่มทดลองไดป้ฏิบติัตามความเหมาะสมกบัพื้นท่ีท่ีครูค าสอน
ประจ าอยู ่หรืออาจจะให้ครูค าสอนไดเ้ลือกท่ีจะปฏิบติักิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีพวกเขาคิดวา่จะ
ช่วยพฒันาตนเองให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยได ้ซ่ึงอาจจะ
เป็นกิจกรรมท่ีพวกเขาไดป้ฏิบติัจริงในชีวติประจ าวนัอยูแ่ลว้ก็ได ้
  2.4 การน าแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะ            
ท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยไปใช้ควรมีการติดตามผลจาก
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อประเมินความกา้วหนา้และหาขอ้บกพร่องของแผนเพื่อน ามาปรับปรุงในการใช้
ส าหรับการฝึกอบรมครูค าสอนทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป 
  2.5 เป็นความจริงตามท่ีคู่มือแนะแนวทัว่ไปส าหรับการสอนค าสอน (1997) ขอ้ท่ี 
148 แนะน าวา่พระศาสนจกัรคาทอลิกมิไดมี้วธีิการสอนเฉพาะอยา่งหน่ึง หรือวิธีการเด่ียวใดๆ ในการ
ถ่ายทอดความเช่ือ แต่พระศาสนจกัรคาทอลิกส่งเสริมให้ท าความเข้าใจและใช้วิธีการต่างๆ ท่ีดี 
ประเสริฐ มีคุณค่า ท่ีไม่ขดัแยง้กบัค าสอนของพระศาสนจกัรคาทอลิกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได ้
ดงันั้นจึงเป็นโอกาสท่ีเปิดกวา้งให้เกิดการศึกษา วิจยัค้นควา้ด้านการสอนค าสอนต่อไปอย่างไม่
หยดุย ั้ง ทั้งจากส าหรับผูท่ี้สนใจและกบัทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งกบังานการสอนค าสอน 
 3. ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป 
  3.1 ควรท าการวิจัย เ ร่ืองการพัฒนาทักษะการสอนค าสอนตามแนวคิดของ
นกัวิชาการทางศาสนาคริสต์อ่ืนๆ เช่น คณะซาเลเซียนในประเทศไทย คณะยอห์น แบพติสท์ เดอ         
ลาซาล เป็นตน้   
  3.2 ควรท าการวจิยัเร่ืองการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะของครูค าสอนใน
บริบทอ่ืนๆ ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น ชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอ หรือการพฒันาทกัษะการสอนและ
คุณลกัษณะของครูค าสอนตามวยัต่างๆ เช่น ครูค าสอนส าหรับสอนวยัผูใ้หญ่ หรือการพฒันาผูใ้หญ่
ใหเ้ป็นครูค าสอน เป็นตน้  
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ภาคผนวก ก 
  รายช่ือผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในการสัมภาษณ์เกีย่วกบัทกัษะการสอนและคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ 
ของครูค าสอนตามแนวคิดอกิญาเช่ียนในประเทศไทย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ทีใ่ห้สัมภาษณ์การสัมภาษณ์เกีย่วกบัทกัษะการสอนและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

ของครูค าสอนตามแนวคิดอกิญาเช่ียนในประเทศไทย 
 

1. พระสังฆราชสังวาล  ศุระศรางค ์ อดีตประมุข สังฆมณฑลเชียงใหม่ 
2. บาทหลวงจ าเนียร  กิจเจริญ    อดีตอธิการบดีวทิยาลยัแสงธรรม 
3. บาทหลวงเฟอร์มิน รีอาโน   ผูอ้  านวยการศูนยค์ริสตศาสนธรรม  
       สังฆมณฑลอุดรธานี 
4.  บาทหลวงสมบูรณ์ แสงประสิทธ์ิ  ท่ีปรึกษาศูนยค์ริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี  

ผูช้  านวญการด านการสอนคริสตศาสนธรรมดว้ย
ระบบ CCP (Christian Community Program) 

5. บาทหลวงปราโมทย ์ นิลเพช็ร   ผูอ้  านวยการศูนยค์ริสตศาสนธรรม สังฆมณฑล 
       ราชบุรี 
6. บาทหลวงพงศศิ์ระ  ค าศรี    ผูอ้  านวยการศูนยค์ริสตศาสนธรรม  
   อคัรสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง 
7. บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม  ผูจ้ดัการแผนกคริสตศาสนธรรม อคัรสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ 
8. บาทหลวง ค าดี ทองมาก   ผูอ้  านวยการศูนยค์  าสอนสังฆมณฑลอุบลราชธานี 
9. บาทหลวง เอกสิทธ์ิ ทฬัหะกุลธร  ผูอ้  านวยการศูนยค์  าสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ 
10.บาทหลวงธวชั สิงห์สา   ท่ีปรึกษาศูนยค์ริสตศาสนธรรมสังฆมณฑล 

นครสวรรค ์
11. นางสาวบวัไข  วรีะโห   ผูจ้ดัการศูนยค์ริสตศาสนธรรมสังฆมณฑล 
  นครราชสีมา 
12. นางสาวยพุา  ชูลีระรักษ ์              หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ แผนกคริสตศาสนธรรม               
  สังฆมณฑลจนัทบุรี     
13. นางวราภรณ์    สุวรรณวงศ ์ ครู โรงเรียนมานะศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่าง หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเคร่ืองมือวจัิย 1 (แบบสอบถาม) 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวจัิย 1 (แบบสอบถาม) 
ผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือวจัิย 1 (แบบสอบถาม) 

แบบสอบถาม 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวจัิย 1 
แบบสอบถามเร่ือง การพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของครูค าสอน  

ตามแนวคิดอกิญาเช่ียนในประเทศไทย 
 
1.  บาทหลวง ผศ.ดร. อภิสิทธ์ิ  กฤษเจริญ 
     ต  าแหน่ง  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ วทิยาลยัแสงธรรม /  
  ผูอ้  านวยการศูนยว์จิยัฯ วทิยาลยัแสงธรรม จ.นครปฐม 
     วฒิุ ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบณัฑิต (การบริหารการศึกษา) ม.บูรพา 
2.  ผศ. ดร. ลดัดาวรรณ์  ประสูตร์แสงจันทร์ 
     ต าแหน่ง   อาจารยป์ระจ า สาขาวชิาคริสตศาสนศึกษา วทิยาลยัแสงธรรม จ.นครปฐม  
     วฒิุ          ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (การบริหารการศึกษา) ม.ศิลปากร 
3.  ผศ.ดร. วลิาสลกัษณ์  ชัววลัลี 
     ต  าแหน่ง  ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัพฤติกรรมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร / 
  ประธานหลกัสูตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวจิยัพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต ์ 
   ม.ศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร / กรรมการสภาวทิยาลยัแสงธรรม 
     วฒิุ ปริญญาเอก  (Educational Psychology)  University of Hawaii, USA 
4.  ดร. บุญเลศิ  ววิรรณ์ 
     ต  าแหน่ง  อาจารย ์ภาควชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์  
     วฒิุ         ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (ภาษาไทย)  ม.เกษตรศาสตร์ 
 5.  ดร. จิตตรา มาคะผล 
      ต  าแหน่ง  อาจารย ์ภาควชิาการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์  

        มหาวทิยาลยัศิลปากร  
      วฒิุ           ปริญญาเอก สาขาการศึกษาตลอดชีวติและการพฒันามนุษย ์ 
         มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือวจัิย 
 
 

Reliability 
Scale : ALL VARIABLES 
 
             Case Processing Summary 
 N % 
Cases    Valid 
              Excludeda 
             Total 

30 
313 
343 

8.7 
91.3 

100.0 
ผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวิจยั 1 (แบบสอบถาม) 
 
A Listwise deletion based on all variables in the Procedure. 
 
            Reliability Statistics 
Cronbach’s 
Alpha 

N of Items 

.977 198 
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ส าหรับ สอบถามครูค าสอน 
 
 
 
 

แบบสอบถาม  
เร่ือง การพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของครูค าสอน 

ตามแนวคิดอกิญาเช่ียนในประเทศไทย 
ค าช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันาทกัษะการสอนและ
คุณลกัษณะ ท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 
 2. แบบสอบถามน้ี จดัท าข้ึนเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาสภาพการปฏิบติัจริงและ
ความต้องการในการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูค าสอนตาม
แนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 
 3. ผูว้ิจยัขอรับรองว่า ขอ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถามฉบบัน้ีจะเป็นความลบั การน าเสนอ
ขอ้มูลจะเป็นขอ้มูลในภาพรวมเท่านั้น ผูว้ิจยัจึงขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถาม
ใหค้รบถว้นทุกตอนและทุกขอ้ ตามความคิดเห็นของท่าน 
 4. แบบสอบถามฉบบัน้ี มี 4 ตอน ไดแ้ก่ 
  4.1 ขอ้มูลเก่ียวกบั สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
  4.2 ขอ้มูลเก่ียวกบั สภาพการปฏิบติัจริงและความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ในด้านทกัษะ          
การสอนค าสอน 
  4.3 ข้อมูลเก่ียวกับ สภาพการปฏิบัติจริงและความต้องการท่ีจะเรียนรู้ในด้าน
คุณลกัษณะท่ีพึง-ประสงคข์องครูค าสอน 
  4.4 ขอ้มูลเก่ียวกับ ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 
 ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกัไดรั้บความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดียิ่ง  
และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

    
 บาทหลวง วชัศิลป์  กฤษเจริญ 

นกัศึกษาระดบัดุษฎีบณัฑิต ภาควชิาการศึกษาตลอดชีวิตและการพฒันามนุษย ์  
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร  
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ตอนที ่1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ใน  หรือ เติมขอ้มูลในช่องวา่งท่ีตรงกบัความเป็นจริง 
1. เพศ       (1) ชาย     (2) หญิง  
2. อาย ุ(เศษปีท่ีเกิน 6 เดือน ใหน้บัเพิ่มอีกหน่ึงปี)  ...................................ปี  
3. สังกดัสังฆมณฑล  
   (1) อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ           (2) สังฆมณฑลราชบุรี             
         (3) สังฆมณฑลจนัทบุรี                      (4) สังฆมณฑลเชียงใหม่            
        (5) สังฆมณฑลนครสวรรค ์                (6) สังฆมณฑลสุราษฏร์ธานี  
   (7) สังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง        (8)  สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
         (9) สังฆมณฑลนครราชสีมา              (10) สังฆมณฑลอุดรธานี 
4. ประสบการณ์ในการสอนค าสอน (เศษปีท่ีเกิน 6 เดือน ใหน้บัเพิ่มอีกหน่ึงปี)  ......................ปี 
5. ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกบัการสอนค าสอน  
         (1) เคยเขา้ร่วมกิจกรรม    (2) ไม่เคยเขา้ร่วมกิจกรรม 
    ถา้ท่านเคยเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกบัการสอนค าสอน ท่านไดเ้ขา้ร่วมในเร่ืองใด 
     (ภายใน 5 ปี นบัจากปีปัจจุบนั)  

1)……………………………………………………….... 
2)………………………………………………………… 
3)………………………………………………………… 

6. สถานภาพในการปฏิบติังาน 
       (1) บาทหลวง    (2) บราเดอร์    (3) ซิสเตอร์     (4) ฆราวาส  
7. สถานท่ีในการปฏิบติังาน 
       (1) ประจ าวดั     (2) ประจ าโรงเรียน     (3) ศูนยค์ริสตศาสนธรรม   
       (4) องคก์รคาทอลิกอ่ืนๆ     (5) อ่ืนๆ ระบุ.....................................................................  
8. วฒิุการศึกษาสูงสุดในปัจจุบนั 
       (1) มธัยมศึกษาตอนตน้    (2) มธัยมศึกษาตอนปลาย    (3) ปริญญาตรี        
       (4) ปริญญาโท    (5) ปริญญาเอก   (6) อ่ืนๆ ระบุ..................................................... 
9. สถานภาพทางการสมรส 
       (1) โสด  (2) แต่งงาน  (3) หยา่ร้าง   (4) อ่ืนๆ ระบุ............................................. 
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ตอนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัสภาพการปฏิบัติจริงและความต้องการทีจ่ะเรียนรู้ในด้านทกัษะการ
สอนค าสอน ของครูค าสอน 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องช่องรายการท่ีตรงกบัสภาพความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้
ในด้านทกัษะการสอนค าสอน ของท่าน ในแต่ละขอ้ค าถาม โดยพิจารณาความมากน้อยตาม
ความหมาย ดงัน้ี 
        ระดบั   1 หมายถึง มีสภาพความตอ้งการ อยูใ่น ระดับน้อยทีสุ่ด หรือ ไม่มี  (0-20%) 
        ระดบั 2 หมายถึง มีสภาพความตอ้งการ อยูใ่น ระดับน้อย  (21-40%)                                        
        ระดบั 3 หมายถึง มีสภาพความตอ้งการ อยูใ่น ระดับปานกลาง  (41-60%) 
       ระดบั 4 หมายถึง มีสภาพความตอ้งการ อยูใ่น ระดับมาก  (61-80%) 
 ระดบั 5 หมายถึง มีสภาพความตอ้งการ อยูใ่น ระดับมากทีสุ่ด  (81-100%) 
 
ตัวอย่าง การประเมินสภาพความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ในดา้นทกัษะการสอนค าสอน 

รายการ สภาพความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ 

1 2 3 4 5 

1. เขา้ใจในความหมายของการสอนค าสอน       
 

 

ขอ้ 1 หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถาม มีความตอ้งการท่ีจะเขา้ใจในความหมายของการสอน              
ค  าสอนในระดบั 5 (มากท่ีสุด)  
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รายการ สภาพความตอ้งการ              
ท่ีจะเรียนรู้ 

1 2 3 4 5 

 1. บริบท (Context)      

1 วิเคราะห์ ท าความเขา้ใจบริบทของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล/         
รายกลุ่มเพ่ือน ามาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนและ
พฒันาผูเ้รียน 

     

2 แสดงความห่วงใจ เอาใจใส่ ติดตาม ดูแลอภิบาลผูเ้รียน      
3 เรียนรู้และเขา้ใจในดา้นศาสตร์การสอนท่ีเหมาะสม กบักลุ่ม

ผูเ้รียน 
     

4 น าชีวิตและค าสอนของพระเยซูเจา้มาเป็นแบบฉบบัในการ
สอนค าสอน 

     

5 เรียนรู้และเขา้ใจในเร่ืองมานุษยว์ิทยาและจิตวิทยาการเรียนรู้ 
ท่ีเก่ียวกบัผูเ้รียน 

     

6 น าความรู้ดา้นพระคมัภีร์ พระวรสาร พิธีกรรม บทบญัญติั 
และการภาวนามาถ่ายทอดใหเ้หมาะสมกบับริบทของผูเ้รียน 

     

7 เสริมสร้างใหผู้เ้รียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้      
8 เป็นผูน้ าทางปัญญา ฝึกฝนใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง               

น าตนเองในการเรียนรู้ได ้
     

 2. ประสบการณ์ (Experience)      
9 วางแผนการสอน  

(ก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ เน้ือหาวิชา ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผล)  

     

10 น าเขา้สู่บทเรียน การช้ีแจงวตัถุประสงค ์ อธิบายใหผู้เ้รียน 
เห็นประโยชนค์วามส าคญัของเน้ือหาท่ีจะเรียน ความสมัพนัธ์
เช่ือมโยงกบัการด าเนินชีวิต การสรุปบทเรียน 

     

11 ถ่ายทอดความรู้ดา้นต่างๆ อยา่งเตม็ศกัยภาพ      
12 ถ่ายทอดส่ือสารไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ชดัเจน สร้างสรรค ์      
13 จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีง่าย ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น      
14 จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันาสติปัญญา จิตใจและ               

วฒิุภาวะของผูเ้รียน  
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รายการ สภาพความตอ้งการ              
ท่ีจะเรียนรู้ 

1 2 3 4 5 

15 จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนเกิดความรู้และทกัษะ                 
น าความรู้ท่ีไดม้าลงมือกระท าดว้ยตนเองได ้

     

16 เลือกใชว้ิธีการเรียนการสอน/การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
น่าสนใจ 

     

17 เลือกใชว้ิธีการเรียนการสอน/การเรียนรู้เพ่ือเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง (Student Centered Learning) 

     

18 มุ่งเนน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ การลงมือปฏิบติั มากกวา่การสอน
หรือ การบอกความรู้ 

     

19 บูรณาการองคค์วามรู้ กระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้
ต่างๆ ท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มหรือบริบทของผูเ้รียน 

     

20 บูรณาการมิติดา้นความเช่ือทางศาสนาเขา้ไปในการศึกษา            
ทุกกิจกรรม 

     

21 สอนใหผู้เ้รียนท างานเป็นกลุ่ม รู้จกัแกปั้ญหาและรับผิดชอบ
ร่วมกนั 

     

22 ผลิตและการเลือกใชส่ื้อเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ                   
เพ่ือประโยชนข์องผูเ้รียนและสงัคม   

     

23 สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้      
 3. การไตร่ตรอง (Reflection)      
24 สอนใหผู้เ้รียนมีเหตุผล แยกแยะถกูผิด      
25 สอนใหผู้เ้รียนสามารถคิดไตร่ตรอง      
26 สอนใหผู้เ้รียนมีจิตส านึก ความรับผิดชอบ      
27 สอนใหผู้เ้รียนมีระเบียบวินยั      
28 สอนใหผู้เ้รียนรู้จกัควบคุมสติและจิตใจ      
29 พิจารณาดว้ยเหตุผล      
30 เปิดโอกาสและกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม              

การเรียนรู้และการอภิปราย  แสดงความคิดเห็น อยา่งเท่าเทียม
และสร้างสรรค ์
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รายการ สภาพความตอ้งการ              
ท่ีจะเรียนรู้ 

1 2 3 4 5 

 4. การปฏิบัต ิ(Action)      
31 สอนผูเ้รียนใหป้ฏิบติัตนตามสุขนิสยัท่ีดี      
32 สัง่สอนอบรมผูเ้รียนไดป้ฏิบติัตนอยา่งถูกตอ้งตามหลกัธรรม

ท่ีไดเ้รียนรู้มา 
     

33 สอนใหผู้เ้รียนมีความเล่ือมใสในศาสนา       
34 สอนใหผู้เ้รียนประพฤติปฏิบติัตามค าสัง่สอนของพระเยซูเจา้ 

เป็นมิตรกบัพระเยซูเจา้ 
     

35 สอนใหผู้เ้รียนเป็นคนดีและคนเก่ง  
(มีความรู้คู่คุณธรรม) 

     

36 เสริมสร้างภาวะผูน้ า ความเช่ือมัน่ในตนเองของผูเ้รียน      
37 รักษาวินยัทางจิตใจ เป็นผูน้ าทางวิญญาณของผูเ้รียน                   

เป็นแบบอยา่งท่ีดี 
     

38 เป็นผูรั้บใช ้ผูป้ระสานงานระหวา่งผูเ้รียน ชุมชนและสถาบนั
ต่างๆ ในชุมชน 

     

39 แสวงหาความร่วมมือ สร้างเครือข่าย ภายในและภายนอก
กลุ่ม/องคก์ร 

     

 5. ประเมนิผล (Evaluation)      
40 ออกแบบประเมินผลดว้ยวิธีท่ีหลากหลาย       
41 ประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนตามสภาพจริง      
42 ประเมินผลการท างานของตนเองอยา่งรอบคอบเพ่ือน าผลไป

ปรับปรุงการท างานใหดี้ยิ่งข้ึน 
     

 

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (เกีย่วกบัทกัษะการสอนของครูค าสอนตามแบบอกิญาเช่ียน) 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
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ตอนท่ี 3  ข้อมูลเกีย่วกบัสภาพการปฏิบัติจริงและความต้องการทีจ่ะเรียนในด้านคุณลกัษณะ            
ทีพ่งึประสงค์ ของครูค าสอนตามแนวคิดอกิญาเช่ียน 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องช่องรายการท่ีตรงกบั สภาพ ความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้
เก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นการเป็นครูค าสอน ของท่าน ในแต่ละขอ้ค าถาม  
 

รายการ สภาพความตอ้งการท่ี
จะเรียนรู้ 

1 2 3 4 5 

 เช่ือว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้าง เป็นผู้ทรงความดีสูงสุด ความเป็น
จริงอืน่ๆ นั้นล้วนมาจากพระเจ้า  พระเจ้าทรงประทบัอยู่ในชีวติของ
มนุษย์ทุกคน 

     

1 มองโลกในแง่ดี มองเห็นพระเจา้ในทุกส่ิง      
2 เช่ือวา่มนุษยเ์ป็นส่ิงสร้างสุดยอดของพระเจา้      
3 มีชีวติจิตท่ีดี มีมโนธรรมท่ีดี น าความเช่ือมาปฏิบติั      
4 มีจิตวญิญาณความเป็นครู เคารพศกัด์ิศรีของตน      
5 มีวฒิุภาวะแบบมนุษย ์มีความสมดุลดา้นร่างกายและจิตใจ      
6 มีบุคลิกภาพท่ีดี      
7 เป็นผูร่้วมงานธรรมทูตของพระศาสนจกัร      
8 สนบัสนุนการสานเสวนาระหวา่งความเช่ือและวฒันธรรม   

เป็นนกัเสวนา และปลุกจิตส านึกความรับผิดชอบ 
     

9 อนุรักษแ์ละปฏิบติัตนตามขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วฒันธรรมท่ีดีงาม ใหค้วามส าคญักบัวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

     

10 เป็นผูน้ าทางความเช่ือ ผูน้ าแห่งวถีิชุมชนวดั การแสดงตนเป็น
ประจกัษพ์ยาน โดยมีพระเยซูเจา้เป็นรูปแบบการด าเนินชีวติ 

     

11 ยดึหลกัพระคริสตธรรม (ความยติุธรรม ความรัก รับใช)้      
 พระเจ้าทรงรู้จักและทรงรักมนุษย์แต่ละคน และ ทรงเช้ือเชิญ

ให้แต่ละคนได้ตอบสนองด้วยความรักต่อพระองค์และต่อเพือ่น
พีน้่องด้วยใจเสรี     

     

12 เอาใจใส่และห่วงใยผูเ้รียนเป็นรายบุคคล      
13 เป็นผูน้ าทางวชิาการ      
14 มีความคิดสร้างสรรค ์      
15 ใหค้วามส าคญักบัความรู้ ประสบการณ์ ความคิด ทฤษฎีใหม่   

ท่ีเกิดกบัผูเ้รียนในแต่ละวนั 
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รายการ สภาพความตอ้งการท่ี
จะเรียนรู้ 

1 2 3 4 5 

16 มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้      
17 เปิดโอกาสใหผู้อ่ื้นเขา้มาร่วมมือในการท างาน      
18 เป็นนกัวเิคราะห์ แสวงหาความรู้ มุ่งเรียนรู้ตลอดชีวติ ยอมรับ

การเปล่ียนแปลง 
     

19 ใหค้วามส าคญักบัการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม
อธัยาศยั 

     

 มนุษย์ไม่สามารถตอบสนองความรักต่อพระเจ้าได้อย่างที่ควร
เป็น เพราะมนุษย์ยังยึดติดอยู่ในบาป  ดังนั้นจึงต้องพึ่งพระเจ้า 
เพื่อจะได้ยอมรับตนเองเอาชนะความช่ัวร้าย รับรู้สภาพความ
จริงของโลก มีความรู้ คู่คุณธรรม ร่วมกับผิดชอบสังคม                 
เป็นผู้น าการเปลีย่นแปลง      

     

20 มีความคิดรอบคอบ และกวา้งไกล      
21 มีความรัก ยอมรับตนเอง  ยอมรับส่ิงรอบตวั      
22 มีความเมตตา กรุณา ปราณี ใหอ้ภยั      
23 มีจริยธรรม ตั้งมัน่ในความดี ละอายชัว่กลวับาป อดทน อดกลั้น 

รู้จกักาลเทศะ 
     

24 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสงัคม      
25 เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง      

 ด าเนินชีวติตามแบบพระเยซูเจ้า ประพฤติปฏิบัติตามความเช่ือ
ศรัทธา มชีีวติภาวนา รักและรับใช้ อุทศิตน  

     

26 มีพระเยซูเจา้เป็นรูปแบบการด าเนินชีวติ ตอบสนองเสียงเรียก
ของพระเจา้ 

     

27 มีจิตภาวนา ด าเนินชีวติตามความเช่ือทั้งการภาวนา การ
นมสัการ และการบริการรับใชบ้นพ้ืนฐานของความรัก ในชีวติ
ส่วนตวัและชีวติกลุ่ม 

     

28 เคารพในคุณค่า และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์      
29 เคารพความแตกต่างระหวา่งบุคคล นบัถือ เกรงใจ                      

ใหค้วามส าคญัผูอ่ื้น ยอมรับฟังในเหตผุลของอ่ืน 
     

30 ค านึงถึงความตอ้งการพ้ืนฐานของมนุษย ์      
31 มีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี ไม่แบ่งชั้นวรรณะ      
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รายการ สภาพความตอ้งการท่ี
จะเรียนรู้ 

1 2 3 4 5 

32 มีความเป็นประชาธิปไตย เนน้การมีเสรีภาพ และ                  
ความเท่าเทียม  

     

33 มีความกระตือรือร้น อุทิศตนเพื่อพระศาสนจกัร ชุมชน สงัคม      
34 เป็นผูอ้ภิบาลผูเ้รียนอยา่งพอเพียง       
35 ไม่เห็นแก่ตวั ไม่เอารัดเอาเปรียบ      

 ความรักและการตอบสนองความรักพระเจ้านั้น ไม่ใช่เป็นเร่ือง
ของความคิดหรือทฤษฎี แต่จะต้องน าไปสู่การปฏิบัติจริงด้วย
ความกระตอืรือร้น ยุตธิรรม ห่วงใยสังคม เอาใจใส่คนยากจน   

     

36 มีความยติุธรรม เป็นกลาง ไม่อคติ       
37 มีความซ่ือสตัย ์สุจริต รักษาความจริง      
38 มีความขยนัหมัน่เพียร อุตสาหะ กระตือรือร้น      
39 มีอุดมคติ อุดมการณ์ รับใช ้ช่วยเหลือสงัคมดว้ย พระพรและ

ความสามารถท่ีไดรั้บ 
     

40 มีความสามคัคี รักใคร่กลมเกลียว  ปรารถนาดีต่อผูอ่ื้น ยนิดีใน
ความสุขของผูอ่ื้น 

     

41 เอาใจใส่คนยากจน การเขา้หาและช่วยเหลือคนยากจน                    
 การตอบสนองความรักของพระเจ้าจะต้องอยู่ใน และผ่านทาง

พระศาสนจักร โดยมีชีวิตที่พร้อมจะรับใช้พระศาสนจักร
คาทอลิกและสังคม ร่วมมือในงานศาสนสัมพัน ธ์และ               
คริสตสัมพนัธ์ 

     

42 รับใชพ้ระศาสนจกัรและสงัคม      
43 ใหค้วามร่วมมือร่วมใจในงานศาสนสมัพนัธ์และ          

คริสตศาสนสมัพนัธ์ 
     

44 ร่วมมือ โรงเรียน หน่วยงาน ชุมชนทอ้งถ่ิน และพระศาสนจกัร       
 เป็นคนด ีท าส่ิงทีด่ทีีสุ่ด พฒันาความเป็นผู้น า มีความตั้งใจที่จะ

กระท าส่ิงต่างๆให้ดีขึ้นอยู่เสมอ(Magis) เป็นต้นในการด าเนิน
ทีเ่ป็นประจกัษ์พยาน 

     

45 เป็นผูน้ าแบบผูรั้บใช ้      
46 ด าเนินชีวติเป็นประจกัษพ์ยาน ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

ไวใ้จได ้นบัถือตนเอง 
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รายการ สภาพความตอ้งการท่ี
จะเรียนรู้ 

1 2 3 4 5 

47 กลา้คิด กลา้ตดัสินใจ กลา้กระท าในส่ิงดีงาม      
48 มีความเสียสละ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่      
49 นอบนอ้ม ถ่อมตน      

 เช่ือว่าการท างานเป็นหมู่คณะในการรับใช้พระเจ้าและสังคม            
มีคุณค่าและยิ่งใหญ่กว่าการกระท าแต่เพียงล าพังหรือเฉพาะกลุ่ม
ของตนเองเท่านั้น   

     

50 ใหโ้อกาสแก่ผูอ่ื้น ยอมรับและใหค้วามร่วมมือซ่ึงกนัและกนั      
51 มีชีวติเป็นหมู่คณะ ท างานเป็นทีม ร่วมมือกบับุคคล/ชุมชน                  

ท่ีเก่ียวขอ้ง มีน ้ าหน่ึงใจเดียวกบัผูอ้ภิบาลและเพ่ือนร่วมงาน 
     

52 เขา้ใจเจตนารมณ์การท างาน เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย  

     

 การตดัสินใจใดๆต้องกระท าบนพืน้ฐานของกระบวนไตร่ตรอง
ที่ต่อเนื่องทั้ งจากแต่ละคนและจากหมู่คณะ จึงต้องมีการ
ทบทวนการกระท าและปรับเปลี่ยนวิธีการและเคร่ืองมือให้
เหมาะสม รวมทั้ง แสวงหาวธีิการทีด่ขีึน้ในการรับใช้พระเจ้า      

     

53 มีความสามารถในการใชเ้คร่ืองมือและวธีิการต่างๆ      
54 เขา้ใจในเจตนารมณ์การท างานเป็นครูค าสอน      
55 เป็นนกัส่ือสารเร่ืองความเช่ือศรัทธาดว้ยความรักและความหวงั      
56 รับรู้ระบบการจดัการของโรงเรียน/องคก์รภายใตว้สิยัทศัน์และ

เป้าหมายเดียวกนักบัหมู่คณะ 
     

57 เป็นผูส้ร้างและสานต่อวสิยัทศันข์ององคก์ร/ พระศาสนจกัร      
 
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (เกีย่วกบัคุณลกัษณะของครูค าสอนตามแบบอกิญาเช่ียน) 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
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ตอนท่ี 4  ข้อมูลเกี่ยวกบัความต้องการเข้าร่วมกจิกรรมการเรียนรู้เพือ่พฒันาทกัษะและ
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของครูค าสอนตามแนวคิดอกิญาเช่ียนในประเทศไทย 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง  ท่ีตรงกบัความตอ้งการของท่าน และระบุเหตุผล
เพิ่มเติม  
 

1.  หากมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง
ครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย ท่านคิดวา่ ท่านตอ้งการเขา้ร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้หรือไม่   
 (1) ตอ้งการเขา้ร่วม เพราะ .......................................................................................... 
 (2) ไม่ตอ้งการเขา้ร่วม เพราะ ...................................................................................... 

  (ถา้ตอบวา่ไม่ตอ้งการเขา้ร่วมกิจกรรมใหข้า้มไปตอบขอ้ 5) 
2. ระยะเวลาในการจดักิจกรรม ท่านคิดวา่ควรใชเ้วลา  

 (1) 3 วนั  
 (2) 5 วนั  
 (3) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................................................................................................. 

3.  ช่วงเวลาท่ีเหมาะกบัการจดักิจกรรม ท่านคิดวา่ควรเป็นช่วง 
 (1) เดือนเมษายน  
 (2) เดือนตุลาคม  
 (3) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................................................................................................. 

4.  สถานท่ี 
 (1) กรุงเทพ  
 (2) ตามสังฆมณฑลต่างๆ  
 (3) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................... 

5.  ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 
 

....................ขอขอบคุณส าหรับการอนุเคราะห์ใหข้อ้มูล.................... 
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ภาคผนวก ค 
ตัวอย่าง หนังสือขอความอนุเคราะห์ประเมินเคร่ืองมือวจัิย 2 (แผนกจิกรรมฯ) 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญประเมินเคร่ืองมือวจัิย 2 (แผนกจิกรรมฯ) 
แผนกจิกรรมการเรียนรู้เพือ่พฒันาทกัษะการสอนและคุณสมบัติทีพ่งึประสงค์ของครูค าสอนตาม

แนวคิดอกิญาเช่ียนในประเทศไทย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญประเมินเคร่ืองมือวจัิย 2  
แผนกจิกรรมการเรียนรู้เพือ่พฒันาทกัษะการสอนและคุณสมบัติทีพ่งึประสงค์ของครูค าสอนตาม

แนวคิดอกิญาเช่ียนในประเทศไทย 
 
1.  อาจารย์ กฤติยา  อุตสาหะ 
     ต  าแหน่ง หวัหนา้ฝ่ายวชิาการศูนยค์ริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี จ. ราชบุรี  
 วฒิุ  ปริญญาโท (การสอนคริสตศาสนธรรม) มหาวิทยาลัยอูบรานีอานา กรุงโรม 

ประเทศอิตาลี 
2.  อาจารย์กมลา  สุริยพงศ์ประไพ 
 ต าแหน่ง      หวัหนา้ฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนวดันกับุญเปโตร สามพราน จ. นครปฐม  / 

 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย คณะกรรมการ
ปรับปรุงหนงัสือค าสอนชุดชีวติคริสตงั 

 วฒิุ  ปริญญาโท (การสอนคริสตศาสนธรรม)  วทิยาลยัมาแตเอก็เกรซีอา กรุงโรม 
  ประเทศ อิตาลี  
  ปริญญาโท (การวดัและประเมินผล) มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
3. อาจารย์ ยุพา  ชูลรีะรักษ์ 
 ต าแหน่ง  หวัหนา้ฝ่ายวชิาการประจ าศูนยค์ริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลจนัทบุรี 
 วฒิุ               ปริญญาโท (การสอนค าสอน) มหาวทิยาลยัเอาซีรีอุม กรุงโรม ประเทศอิตาลี 
4   ซิสเตอร์ สังวาล  วาปีทะ 
 ต าแหน่ง       ผูอ้  านวยการศูนยค์ริสตศาสนธรรมประเทศไทย 
 วฒิุ               ปริญญาโท (การสอนค าสอน) มหาวทิยาลยัซาเลเซียน กรุงโรม ประเทศอิตาลี 
5. อาจารย์ สมบัติ งามวงศ์ 

 ต าแหน่ง      หวัหนา้ฝ่ายทีมค าสอนสัญจร ประจ าศูนยค์ริสตศาสนธรรมอคัรสังฆมณฑล 

  กรุงเทพ 
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แผนกจิกรรมการเรียนรู้เพือ่พฒันาทกัษะการสอนและคุณสมบัติทีพ่งึประสงค์ของครูค าสอนตาม
แนวคิดอกิญาเช่ียนในประเทศไทย 

 

 

 แผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทกัษะการสอนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ของครู ค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทยเป็นแผนการเรียนรู้ท่ีใชเ้วลาในการเรียนรู้
และปฏิบติัจ านวน 100 ชัว่โมง ภายในระยะเวลา 31 วนั ประกอบดว้ย  
 1.  กจิกรรมการเรียนรู้ภายในห้องเรียน เวลา 25 ช่ัวโมง   
 การเรียนรู้ในห้องเรียนประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ งส้ิน 14 
กิจกรรม ซ่ึงเป็นการน าเสนอในเร่ืองของหลักการ ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับทกัษะการสอนตาม
จุดประสงคข์องแต่ละกิจกรรม ในแต่ละแผนกิจกรรมการเรียนรู้มีโครงสร้างท่ีประกอบดว้ยการ
ใช้ทกัษะ 5 ประการตามแนวคิดอิกญาเช่ียน ซ่ึงประกอบด้วย บริบท (Context) ประสบการณ์ 
(Experience) การไตร่ตรอง (Reflection) การปฏิบติั (Action) และ การประเมินผล (Evaluation)  
 ลักษณะการเขียนแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้น้ี ได้เขียนในลักษณะแผนการ
จดัการเรียนรู้เบ็ดเสร็จ ทั้งน้ีเพื่อมุ่งหวงัให้ผูส้อนได้น าแนวคิด กระบวนการจดัการเรียนรู้ตาม
แนวคิดอิกญาเช่ียนไปใช้ได้จริง จึงได้รวบรวมข้อมูลไวอ้ย่างครบทุกแผนอย่างสมบูรณ์ท่ีสุด 
พร้อมทั้งจดัเตรียมส่ือส าหรับผูเ้รียนด้วย ผูน้ ากิจกรรมเพียงแต่ศึกษาขั้นตอนต่างๆ ให้เข้าใจ
ล่วงหน้า และปฏิบติัตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงมีแนวทางในการใช้แผนการเรียนรู้ 
ดงัน้ี  
 1. บริบท:  (บอกภาพรวมและการน าสู่กิจกรรมการเรียนรู้) 
  1.1 จุดประสงค ์
   1.1.1 ผูเ้รียนจะรู้และเขา้ใจเน้ือหาค าสอนท่ีส าคญัในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
   1.1.2 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาทกัษะหรือความสามารถท่ีส าคญัในดา้น
ใดดา้นหน่ึง 
   1.1.3 ผูเ้รียนจะตอบสนองพระวาจาของพระเจา้ดว้ยการปฏิบติัอยา่งไร 
  1.2 การสร้างบรรยากาศ 
   1.2.1 การสร้างความสัมพนัธ์กับผูเ้รียนให้สอดคล้องกับกิจกรรมท่ีจะ
เรียนรู้คร้ังน้ี เพื่อใหผู้เ้รียนสนใจ/มีแรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม 
  1.3 หวัขอ้และเน้ือหา 
   1.3.1 แก่นของสาระการเ รียนรู้ท่ีผู ้เ รียนต้องรู้และเข้าใจเพื่อบรรลุ
วตัถุประสงคป์ระการนั้น 
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   1.3.2 ขอบเขตเน้ือหาท่ีจะสอนท่ีเหมาะสมกบัวตัถุประสงคแ์ละเวลา 
   1.3.3 คุณค่าพระวรสารประการท่ีตอ้งการเนน้ในกิจกรรมน้ี 
  1.4 ความจ าเป็นในการเรียนรู้  
   1.4.1 การเรียนรู้เร่ืองน้ีมีความจ าเป็นต่อผูเ้ร่ืองอยา่งไร 
   1.4.2 ความสามารถและทกัษะท่ีจะผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันา 
  1.5 เวลา 
   1.5.1 เวลาท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมน้ี 
  1.6 ส่ืออุปกรณ์ 
   1.6.1 เอกสารอา้งอิงท่ีใชจ้ดักิจกรรมน้ี 
   1.6.2 ส่ือและอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชใ้นการจดักิจกรรมน้ี 
 2. ประสบการณ์ (เน้ือหา) 
  2.1 ประสบการณ์จากกิจกรรม  
   2.1.1 ใหผู้เ้รียนไดส้ ารวจ (see) ประสบการณ์ สถานการณ์ ปรากฏการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา ซ่ึงอาจยงัเป็นปัญหา ความจ าเป็นหรือขอ้สงสัยท่ีตอ้งการค าตอบโดยการจดั
กิจกรรมหรือการตั้งค  าถาม เพื่อใหผู้เ้รียนไดส้ ารวจและสร้างความกระตือรือร้นท่ีจะคน้หาค าตอบ 
ซ่ึงอาจจะท างานดว้ยตนเองหรือเป็นกลุ่มก็ได ้
   2.1.2 เช่ือมโยงประสบการณ์ท่ีผูเ้รียนมีหรือท่ีไดก้บัเน้ือหา  
  2.2 ประสบการณ์จากการศึกษา (เน้ือหา) 
   2.2.1 ให้เน้ือหาท่ีมาจากพระคัมภีร์ หรือจากแหล่งท่ีมาของค าสอน                 
เพื่อเป็นค าตอบใหก้บัผูเ้รียน  
 3. การไตร่ตรอง (วเิคราะห์) 
  3.1 ตั้ งค  าถามอย่างไรเพื่อให้ผู ้เ รียน ได้ไตร่ตรอง ทบทวน เข้าใจ เห็น
ความส าคญั เห็นความจ าเป็น และซึมซบัดว้ยความคิดของตนเองเพื่อเป็นแรงบนัดาลใจกา้วไปสู่
การน าไปใชใ้นชีวติและหนา้ท่ีการสอน 
  3.2 การตั้งค  าถาม เพื่อการไตร่ตรอง (เลือกใหเ้หมาะสมกบัเร่ืองและจุดประสงค์
ท่ีตอ้งการ) 
   3.2.1 เขา้ใจในความจริงของเร่ืองท่ีก าลงัศึกษาไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 
   3.2.2 เขา้ใจแหล่งท่ีมาของความรู้สึกหรือปฏิกิริยาท่ีสัมผสัได ้
   3.2.3 เขา้ใจใหลึ้กซ้ึงถึงผลท่ีจะตามมากบัตนเองและผูอ่ื้น 
   3.2.4  บรรลุถึงการหย ัง่รู้ส่วนบุคคล ต่อเหตุการณ์ ความคิด ความจริง 
หรือความจริงท่ีถูกบิดเบือน 
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   3.2.5 เขา้ใจว่าฉันคือใคร และใครท่ีฉนัอาจจะเป็นเม่ือมีความสัมพนัธ์กบั
คนอ่ืน 
   3.2.6 เขา้ถึงความสัมพนัธ์ท่ีลึกซ้ึงกบัพระเจา้อนัเป็นรากฐานของชีวติ 
 4. การปฏิบติั 
  4.1 ให้ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบติั ท าแบบฝึกหัดอย่างไร หรือตอบค าถาม เพื่อให้
ผูเ้รียนทบทวนความรู้และความเขา้ใจในเน้ือหาและกระบวนการให้ลึกซ้ึงยิ่งข้ึน โดยการกระท า
ดว้ยตนเองหรือเป็นกลุ่ม 
  4.2 ใหค้วามคิดเห็นต่องานของผูเ้รียนเพื่อท าการปรับปรุงหรือแกไ้ข เพื่อผูเ้รียน
สามารถพฒันาทกัษะและความสามารถไดต้ามวตัถุประสงค์ 
  4.3 เช่ือมโยงความรู้และความเขา้ใจในเร่ืองน้ี เพื่อให้ผูเ้รียนไดคิ้ดหาขอ้ปฏิบติั
เพื่อน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 5. การประเมินผล 
  5.1 ตรวจสอบหลกัฐานหรือร่องรอยท่ีแสดงว่าผูเ้รียนได้เขา้ใจเน้ือหาและได้
พฒันาทกัษะและคุณลกัษณะ ตามวตัถุประสงคท่ี์ไดว้างแผนไว ้
  5.2 ประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคจ์ากกการร่วมกิจกรรม 

5.3 ประเมินการจดักิจกรรมของผูน้ า เพื่อการพฒันาการจดักิจกรรมของตนเอง 
 2. กจิกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองและการปฏิบัติ เวลา 70 ช่ัวโมง  
  การเรียนรู้ดว้ยตนเองและการปฏิบติั ประกอบดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมอบหมาย
ให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดป้ฏิบติัจ านวน 11 กิจกรรม โดยรวมระยะเวลาท่ีใช้เรียนรู้ 70 ชั่วโมง 
จุดประสงค์ของขั้นตอนน้ีเพื่อให้ผูร่้วมกิจกรรมไดศึ้กษาดว้ยตนเองในประเด็นท่ีส าคญัต่อเน่ือง
จากการเรียนรู้ในหอ้งเรียนและน าเอาความรู้ท่ีไดรั้บทั้งจากการเรียนรู้ในห้องเรียนและการเรียนรู้
ดว้ยตนเองไปปฏิบติัจริงในสนามงานท่ีตนรับผิดชอบอยู่ โดยให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมได้ปฏิบติั
กิจกรรมตามท่ีได้รับมอบหมาย และเขียนบนัทึกผลปฏิบติัใส่ไวแ้ฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
เพื่อมาน าเสนอในวนัสนทนากลุ่ม ส่วนผูน้ ากิจกรรมตอ้งติดตามการเรียนรู้และการปฏิบติัของ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดยการเยีย่มเยอืน การใชส่ื้อออนไลน์ และโทรศพัท ์ 
 3.   กจิกรรมการสนทนากลุ่มไตร่ตรองหลงัจากการเรียนรู้ด้วยตนเองและการปฏิบัติ 
5 ช่ัวโมง 

 ในขั้นตอนเป็นการนดัหมายผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม เพื่อมาสนทนากลุ่มและแบ่งปันถึงส่ิง
ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ดว้ยตนเองและจากการปฏิบติัจาก 11 กิจกรรม 70 ชัว่โมง โดยใชเ้วลา 5 
ชัว่โมง มีจุดประสงคเ์พื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดท้บทวนประสบการณ์จากการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
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และการปฏิบติั เพื่อใหพ้วกเขาไดเ้สริมสร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องการเป็นครูค าสอนตาม
แนวคิดอิกญาเช่ียน โดยการไตร่ตรองทั้งแบบรายกิจกรรมการเรียนรู้และโดยภาพรวม  
 แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้สรุปไดด้งัน้ี 
 

1.  การเรียนรู้ภาคทฤษฎใีนห้องเรียน 25 ช่ัวโมง 

แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที ่ จ านวนเวลาทีใ่ช้ (ชม.) 
  1. บทน าการสอนค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียน  1.00 
  2. การรู้บริบทของผูเ้รียน  1.30  
  3. การสร้างบรรยากาศในการเรียนค าสอน  1.30 
  4. การใหค้วามส าคญักบัประสบการณ์    1.30  
  5. การอ่านเคร่ืองหมายแห่งกาลเวลา  1.30  
  6. การไตร่ตรอง   2 .00 
  7. การพิจารณามโนธรรม  1.00 
  8. การตั้งค  าถามเพื่อการไตร่ตรอง         2.00 
  9. แหล่งท่ีมาของเน้ือหาค าสอน  2.00 
  10.การปฏิบติั   2.00 
  11.การท าทุกส่ิงใหดี้ท่ีสุด (Magis)  2.00 
  12.การประเมินผล   2.00 
  13.การฝึกปฏิบติัการเขียนแผน  4.00 
  14.การประเมินผลรวม  1.00 

รวม                  25.00 

 
2.   เรียนรู้ด้วยตนเองและการปฏิบัติ 70 ช่ัวโมง 

แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที ่ จ านวนเวลาทีใ่ช้ (ชม.) 
1. การรู้บริบทของผูเ้รียน    5.00 

(โดยพดูคุยและบนัทึกประวติัของศิษย ์จ  านวน 10 คนๆละ 30 นาที)  
2. การใหค้วามส าคญักบัประสบการณ์   3.00 

(การทบทวนประสบการณ์การสอนค าสอนของตวัท่านเอง  
แลว้เขียนเป็นบทความ จ านวน 4 บทความๆละ 45 นาที)    

3. การอ่านเคร่ืองหมายแห่งกาลเวลา  4.00 
(โดยการหาข่าวจากหนงัสือพิมพน์ ามาติดในกระดาษ A4  
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แลว้เขียนการไตร่ตรองวา่พระเจา้ทรงปรารถนาท่ีจะบอก 
อะไรฉนัและสังคม จ านวน 8 ข่าวๆละ 30 นาที)    

4. ไตร่ตรองจากพระคมัภีร์  13.00 
(โดยอ่านและไตร่ตรองพระคมัภีร์ 26 บทๆละ 30 นาที  
แลว้บนัทึกขอ้คิดท่ีไดจ้ากการไตร่ตรองนั้น)   

5. แหล่งท่ีมาของค าสอน  10.00 
(ศึกษาแหล่งท่ีมาของค าสอนพระศาสนจกัร  
โดย อ่านค าสอนพระศาสนจกัร 4 ภาคๆละ 2.30 ชัว่โมง  
จากหนงัสือคาทอลิกสอนอะไร(ศูนยค์ริสตศาสนธรรมราชบุรี)    

6. การตั้งค  าถามเพื่อการไตร่ตรอง    5.00 
(ตั้งค  าถามเพื่อการไตร่ตรองจากพระคมัภีร์ 10 บทๆละ 30 นาที)    

7. การอ่านประวติันกับุญ    5.00 
(อ่านประวติันกับุญ 10 ท่านๆละ 30 นาที)    

8. การท างานจิตอาสา (ท างานจิตอาสา 4 คร้ังๆละ 2 ชัว่โมง)   8.00    
9. การเขียนแผนการสอนค าสอน    8.00 

(เขียนแผนการสอนค าสอน 4 แผนๆละ 2 ชัว่โมง)    
10. การสอนค าสอน (การสอนค าสอน 4 คร้ังๆละ 2 ชัว่โมง)   8.00    
11. การประเมินผลการเรียนค าสอน    1.00 

(ประเมินการเรียนค าสอนกบัศิษยข์องท่าน 2 คร้ังๆ 30 นาที)    
รวม                 70.00 

 
3.  การไตร่ตรองหลงัจากการเรียนรู้ด้วยตนเองและการปฏิบัติ 5 ช่ัวโมง 

แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที ่ จ านวนเวลาทีใ่ช้ (ชม.) 
  1. ไตร่ตรองการเรียนรู้ดว้ยตนเองและการปฏิบติั  1.00 
  2. การแบ่งปันของสมาชิกคนท่ี 1-4 คนละ 15 นาที  1.00 
  3. การแบ่งปันของสมาชิกคนท่ี 5-8 คนละ 15 นาที  1.00 
  4. การแบ่งปันของสมาชิกคนท่ี 9-12 คนละ 15 นาที  1.00 
  5.การแบ่งปันของสมาชิกคนท่ี 13-15 คนละ 20 นาที 45 นาที  0.45 
  6. สรุป – ปิดวนัไตร่ตรอง  0.15 

รวม                 5.00 
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ค าแนะน าในการใช้แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของ          
ครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย ได้ก าหนดการเรียนรู้เป็น 3 ขั้นตอน คือ                 
การเรียนรู้ในห้องเรียน 25 ชั่วโมง การเรียนรู้ด้วยตนเองและการปฏิบติั 70 ชั่วโมง และการ
ไตร่ตรองหลงัจากการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 5 ชัว่โมง  
 
ข้อปฏิบัติส าหรับผู้น าแผนไปใช้ 
 1. ศึกษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะ
และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูค าสอนตามแนวคิดอิกญาเช่ียนในประเทศไทย 
 2. จดัเตรียมส่ือ-อุปกรณ์ให้พร้อม โดยน าไปถ่ายเอกสาร ทบทวนขั้นตอนการใช้
ส่ือประกอบการจดักิจกรรมใหเ้รียบร้อยก่อนเขา้สอนทุกคร้ัง 
 3. กิจกรรมหรือเกมเพื่อสร้างบรรยากาศ และกิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้ท่ีไดใ้ห้ไวใ้นในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้นั้น ผูน้  าสามารถปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้มหรือสถานการณ์ในขณะท่ีท ากิจกรรมนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองต่อสัญญาณแห่ง
กาลเวลา 
 4. ระยะเวลาท่ีใช้ในแต่ละขั้นตอน ให้ผู ้น าได้พิจารณาและปฏิบัติตามความ
เหมาะสม ตามระยะเวลาท่ีไดก้ าหนดไวใ้นแต่ละแผน 
 5. จดักิจกรรมตามล าดบัขั้นตอน โดยท าความเขา้ใจกบัผูร่้วมกิจกรรมเก่ียวกบัการ
ปฏิบติัตนขณะร่วมกิจกรรมโดยเนน้บรรยากาศแห่งความรักฉนัพี่นอ้ง การให้ความร่วมมือในการ
ท ากิจกรรมต่างๆ ตามจุดประสงค์เพื่อพฒันากระบวนการคิดให้ผูร่้วมกิจกรรมได้ค้นพบด้วย
ตนเองให้มากท่ีสุด ซ่ึงเป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการไตร่ตรอง คิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และวธีิการท างานเป็นหมู่คณะ โดยผูน้ าเป็นเพียงผูค้อยช้ีแนะหรือผูส้นบัสนุนเท่านั้น 
 6. ทดสอบความรู้ความเขา้ใจของผูร่้วมกิจกรรมก่อนการท ากิจกรรม และประเมิน
ความรู้หลงัท ากิจกรรม เม่ือจบทุกแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แลว้ 
 7. การประเมินผลการร่วมกิจกรรม มีทั้งหมด 3 ส่วน คือ การประเมินผลผูเ้รียน 
การประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูเ้รียน และการประเมินการน ากิจกรรมของผูน้ า ใน
การประเมินส่วนท่ี 1 เป็นให้ผูร่้วมกิจกรรมไดป้ระเมินตนเองใน 4 ดา้น คือ สาระส าคญัท่ีฉันได้
เรียนรู้ ความรู้สึก แรงบนัดาลใจท่ีฉนัไดเ้รียนรู้จากกิจกรรมน้ี ทกัษะท่ีฉนัไดรั้บ และขอ้เสนอแนะ
ในการเรียนการสอน ส่วนท่ี 2 ให้ผูร่้วมกิจกรรมไดป้ระเมินตนเองว่าจากการเรียนรู้ในแผนการ
เรียนรู้น้ีผูร่้วมกิจกรรมไดพ้ฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องการเป็นครูค าสอนในดา้นใด และ
ส่วนท่ี 3 เป็นการประเมินตนเองของผูน้ า 
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 8. ก่อนจบแต่ละกิจกรรม ผูน้ าควรทบทวนแผนการจดัการเรียนรู้และควรช้ีแจงกบั
ผูร่้วมกิจกรรมใหท้ราบล่วงหนา้ถึงกิจกรรมท่ีจะปฏิบติัในช่วงเวลาต่อไป 
 9. การเรียนรู้ตามแนวคิดอิกญาเช่ียนน้ี เน้นให้ผูร่้วมกิจกรรมได้คิดไตร่ตรอง 
ดงันั้นแต่ละแผนการเรียนรู้จึงควรใหเ้วลาผูร่้วมกิจกรรมไดส้งบน่ิง ไตร่ตรองและเขียนส่ิงท่ีไดรั้บ
หรือเกิดข้ึนภายในจิตใจของผูร่้วมกิจกรรมเอง เป็นการเรียนรู้ดว้ยใจ มิใช่ดว้ยสติปัญญาเท่านั้น 
 10. ให้ผูเ้รียนแต่ละคนมีพระคมัภีร์ หรือเอกสารท่ีได้ก าหนดในแต่ละคร้ังมาเพื่อ
การศึกษาทั้งในหอ้งเรียนและการคน้ควา้ส่วนตวั 
 11. ให้ผูเ้รียนแต่ละคนมีแฟ้มผลงาน(Portfolio) เพื่อสะสมผลงานท่ีปฏิบติัในชั้น
เรียน และการคน้ควา้ดว้ยตนเองคนละ 1 แฟ้มผลงาน 
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ภาคผนวก ง 
รายช่ือหน่วยงานทีท่ดลองเคร่ืองมือ 

รายช่ือกลุ่มทดลอง 
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รายช่ือหน่วยงานทีท่ดลองเคร่ืองมือ 
 
1. ศูนยอ์บรมคริสตศาสนธรรม อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
 เลขท่ี 57 ซ.โอเรียนเตล็ ถ.เจริญกรุง 40 บางรัก กรุงเทพฯ 10500  
2. ศูนยอ์บรมคริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี  
 เลขท่ี 31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล อ.เมืองฯ จ.ราชบุรี 70000 
3. ศูนยอ์บรมคริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจนัทบุรี  
 เลขท่ี 21/3 ม.1 ต.สุรศกัด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 
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รายช่ือกลุ่มทดลอง 
 
1. นางสาวศรีอุทยั โสทน 
2.  นางสาวพรพิรุณ จนัทร์เด่นดวง 
3.  นางสาวมาลยั  วงศนี์รนาท 
4.  นางสาวอรุณี  โลกวทิย ์
5.  นางสาวปัจจนีย ์ ไทยล าภ ู
6.  นางสาวพรทิพย ์ บุญไสย ์
7.  นางสาวกรนุช เจริญผล 
8.  นางสาวกฤติ  อุตสาหะ 
9.  นางสาวเชษฐสุ์ดา กิจเต่ง 
10. นางสาวสุพรรณิการ์ จุงใจ 
11. นางสาวณฐักานต ์ ศรีพุก 
12. นางสาวน ้าฝน โวย่แม ้
13. นายบุญทวี  กนัทรค ้าฟ้า 
14. นางสาวศตนนัท ์ ชมไพรวลัย ์
15. นางสาวชญาภรณ์ ยนปลดัยศ 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 
ช่ือ บาทหลวง ผศ.วชัศิลป์  กฤษเจริญ 
ท่ีอยู ่ 20 หมู่ 6  ต าบลท่าขา้ม อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73110 
ท่ีท างาน วทิยาลยัแสงธรรม 20 หมู่ 6 ต าบลท่าขา้ม  อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73110 
ประวติัการศึกษา 
 2523 ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาปรัชญา วทิยาลยัแสงธรรม 
 2527 ศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทววทิยา วทิยาลยัแสงธรรม 
 2535 Licentiam  Theologia Spec. in  Pastoralis inveniis et Catecheticae  
  U. Salesiana,  Roma,  Italy 
 2554 ศึกษาต่อระดบัดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษาตลอดชีวติและการพฒันามนุษย ์ 
  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ประวติัการท างาน 
 2537-2551  ผูอ้  านวยการศูนยค์ริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี 
 2542-ปัจจุบนั  อาจารยป์ระจ า / หวัหนา้สาขาวชิาคริสตศาสนศึกษา 
  คณะศาสนศาสตร์ วทิยาลยัแสงธรรม 
 2552-ปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการองคก์รสนบัสนุนงานแพร่ธรรมของสันตะส านกั (PMS) 

ประเทศไทย 
 
 


