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การพัฒนากระบวนการฝึกอบรมครูปฐมวัย เพื่อสร้างพื้นฐานชีวิตที่ดีงามให้แก่เด็ก 
โดยน้อมน า "ศาสตร์พระราชา" สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

Development of In-service  kindergarten teachers’ training to create character 
education for early childhood through the “King’s philosophy”  

for sustainable development 
 

ดร.รัติพร  ภาธรธุวานนท์1 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างและพัฒนากระบวนการฝึกอบรมครูปฐมวัย เพ่ือสร้างพ้ืนฐาน
ชีวิตที่ดีงามให้แก่เด็ก โดยน้อมน า"ศาสตร์พระราชา" สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และ 2) ศึกษาผลของกระบวนการ
ฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นที่มีต่อความสามารถของครูปฐมวัย ในการสร้างพ้ืนฐานชีวิตที่ดีงามให้แก่เด็ก ผู้เข้าร่วมวิจัย 
ได้แก่ครูปฐมวัยโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จ านวน 9 คน 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ด าเนินการวิจัยและพัฒนา
ทั้งหมด 3 ระยะประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) เตรียมการ 2) การพัฒนาและวิจัยระยะที่ 1 สร้าง
กระบวนการฝึกอบรมครูปฐมวัย เพ่ือสร้างพ้ืนฐานชีวิตที่ดีงามให้แก่เด็กโดยน้อมน า "ศาสตร์พระราชา" สู่การ
พัฒนาอยา่งยั่งยืน 3) การพัฒนาและวิจัยระยะที่ 2 น าร่องกระบวนการฝึกอบรมฯ 4) การพัฒนาและวิจัยระยะ
ที่ 3 ทดลองใช้กระบวนการฝึกอบรมฯ และ5) การน าเสนอกระบวนการฝึกอบรมฯ ฉบับสมบูรณ์ 
 ผลการวิจัย  
  1. กระบวนการฝึกอบรมครูปฐมวัย เพ่ือสร้างพ้ืนฐานชีวิตที่ดีงามให้แก่เด็กโดยน้อมน า "ศาสตร์
พระราชา" สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นกระบวนการที่ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 
(Transformative Learning)ต้องเปลี่ยนแปลงทั้งโลกทัศน์ (Attributes) ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive 
Attributes) และพฤติกรรม (Psychomotor Attributes) คือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างครบถ้วนในทุกด้าน เป็น
การเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า การเปลี่ยนแปลงทั้งเนื้อทั้งตัว (Holistic Change)กระบวนการฝึกอบรมใช้เวลา
ทั้งสิ้น 30 สัปดาห์ ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2) การสะท้อนคิด
อย่างจริงจัง 3) สุนทรียสนทนา 4) มุมมอง/วิธีการที่ครบด้าน (Holistic) 5) ให้ความส าคัญต่อบริบท 
(Context)และ 6) ความสัมพันธ์ที่อยู่บนฐานของความจริงใจ7) การชี้แนะรายบุคคลและ 8) การทบทวน
ไตร่ตรอง กิจกรรมการฝึกอบรมฯ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือการเรียนรู้ร่วมกัน และ การฝึกปฏิบัติรายบุคคล 
 

1ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
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ในห้องเรียนกลยุทธ์ในการด าเนินการฝึกอบรมประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) การระเบิดจากข้างใน 2) การ
สร้างแรงบันดาลใจ 3) การเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเอง 4) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และ 5) การสร้าง
นวัตกรรม สู่ Thailand 4.0 
  2. ผลการใช้กระบวนการฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น พบว่า ครูปฐมวัยทุกคน มีระดับความสามารถ 
ในการสร้างพ้ืนฐานชีวิตที่ดีงามให้แก่เด็ก สูงขึ้น  
 
ค าส าคัญ : ศาสตร์พระราชา, การพัฒนาอย่างยั่งยืน, กระบวนการฝึกอบรมครูปฐมวัย, พ้ืนฐานชีวิตที่ดีงาม 
 
Abstract 
 This study aimed for creating and developing the kindergarten teachers’ training to 
produce character education for early childhood through the “King’s philosophy” for 
sustainable development and investigating results of the developed training process toward 
kindergarten teachers’ potentials to create character education for their early childhood.The 
participants included eight kindergartenteachers affiliated with the office of Mahasarakham 
Primary Education service area 1. This research useda qualitative methodin collecting data. 
The research procedure was consisted of 3 phrases and was dividedinto 5 steps which were: 
1) preparation; 2) development and research phase I: creating kindergartenteachers’ training 
process to create character education for early childhood through the “King’s philosophy” 
for sustainable development;3) development and research phase II: piloting the training, 4) 
development and research phase III: testing the training; and, 5) presenting the completed 
training. 
 The results: The kindergartenteacher training process to create character education 
for early childhood through the “King’s philosophy” for sustainable developmentwas a 
process putting importance on transformative learning. It led to changing attributes, cognitive 
attributes, and psychomotor attributes. In other words, it resulted in all-aspect change or 
holistic change.  
 The training process was 30 weeks. It was consisted of 8 steps which were:1) 
creating professional learning community; 2) determinedly reflecting thoughts; 3) dialogue; 4) 
considering holistic aspects;5) focusing on context;6) thinking about relationship based on 
sincerity; 7)personal coaching; and lastly 8) thinking reflectively. There were two types of 
activities: group learning, and individual practicing. Five training strategies were 1) exploding 
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inside out, 2) building inspiration, 3) building self-esteem and self-confidence, 4) learning by 
doing, and 5) creating innovation toward Thailand 4.0. 
 The results of training implementation showed that all kindergarten teachers 
levelled up their ability to create better character educationfor early childhood. 
 
Keywords : The King’s philosophy, Sustainable development, In-service kindergarten teacher, 
Character education 
 
1. บทน า 
 ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานองค์ความรู้ต่างๆ 
ผ่ านศู นย์ ศึ กษาการ พัฒนา อัน เนื่ อ งมาจาก
พระราชด าริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
พระบรมราโชวาท พระราชด ารัส และพระราชด าริ
ในโอกาสต่างๆตลอดรัชสมัย 7 ทศวรรษแห่งการ
ครองราชย์ พระองค์ทรงอุทิศก าลังพระวรกายพระ
สติปัญญา ปฏิบัติพระราช กรณียกิจนานัปการ ทรง
ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ เพ่ือบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขให้แก่
ปวงชนชาวไทยจนได้ตกผลึกเป็น "ศาสตร์พระราชา" 
อันจะน าไปสู่การปฏิรูปประเทศ และการพัฒนา
ประเทศให้ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ศาสตร์
พระราชา ยังได้รับการยกย่องในเวทีระดับโลกและ
สอดคล้องกับวาระของโลกคือ เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs 2030) 
คืออีก 15 ปี  ข้างหน้า ได้แก่หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรที่พระราชทาน
แก่ปวงชนชาวไทย มากกว่า 50 ปี และได้รับการเชิด
ชูสูงสุดจากองค์การสหประชาชาติโดยนายโคฟี
อันนัน เลขาธิ การองค์การสหประชาชาติ  ได้

ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลความส าเร็จสูงสุดด้านการ
พัฒนามนุษย์ เนื่องจากเห็นว่าเป็นปรัชญาที่สามารถ
สร้างภูมิคุ้มกันในตนเอง สู่ชุมชน สู่สังคมในวงกว้าง
ขึ้นในที่สุด โดยองค์การสหประชาชาติได้สนับสนุน
ให้ประเทศต่างๆ ที่เป็นสมาชิกท่ัวโลกได้ยึดถือเป็น
แนวทางสู่การพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลได้ส่งเสริมให้ประชาชน
ร่วมกันขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา ศาสตร์
แห่งคุณค่าเพ่ือการท างานและการด ารงชีวิตอย่างมี
คุณภาพสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว ซึ่งเป็น
สถาบันสั งคมที่ เล็ กที่ สุ ด  แต่ เป็ นสถาบั นที่ มี
ความส าคัญที่สุดเพราะเป็นหน่วยสังคมแรกที่เลี้ยงดู
อบรมสั่ งสอนและหล่ อหลอมชี วิ ตของคนใน
ครอบครัวเป็นแหล่งผลิตคนเข้าสู่สังคมต่อไปหนึ่งใน
หลักการทรงงานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรได้พระราชทาน เพ่ือ
การแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ของประเทศ ที่ถือเป็น
วิธีการแห่งศาสตร์พระราชา โดยมิติ "เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา" ซึ่ งเป็นยุทธศาสตร์พระราชทานให้แก่
หน่วยงานต่างๆ เป็นพระอัจฉริยภาพที่พระองค์ได้
ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้แก่เหล่าข้าราชการใต้
เบื้องพระยุคลบาทได้ประจักษ์ถึงผลสัมฤทธิ์ทรง
มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคน ต้องระเบิดจากข้างใน: 
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เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา นั่นคือ ก่อนจะท าอะไร ต้องมี
ความเข้าใจเสียก่อน เข้าใจภูมิประเทศ เข้าใจผู้คนใน
หลากหลายปัญหา ทั้ งด้านกายภาพด้านจารีต
ประเพณีและวัฒนธรรมเป็นต้น และระหว่างการ
ด าเนินการนั้นจะต้องท าให้ผู้ที่เราจะไปท างานกับเขา
หรือท างานให้เขานั้น เข้าใจเราด้วย เพราะถ้าเรา
เข้าใจเขาแต่ฝ่ ายเดียว โดยที่ เขาไม่ เข้าใจเรา 
ประโยชน์คงจะไม่เกิดขึ้นตามที่เรามุ่งหวังไว้ เข้าถึงก็
เช่นกัน เมื่อรู้ปัญหาแล้ว เข้าใจแล้วก็ต้องเข้าถึง 
เพ่ือให้น าไปสู่การปฏิบัติให้ได้ และเมื่อเข้าถึงแล้ว 
จะต้องท าอย่างไรก็ตามให้เขาอยากเข้าถึงเราด้วย 
ดังนั้น จะเห็นว่าเป็นการสื่อสารสองทางทั้งไปและ
กลับ ถ้าสามารถท าสองประการแรกได้ส าเร็จเรื่อง
การพัฒนา จะลงเอยได้อย่างดี เพราะเมื่อต่างฝ่าย
ต่างเข้าใจกัน ต่างฝ่ายอยากจะเข้าถึงกันแล้ว การ
พัฒนาจะเป็นการตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้ให้
และผู้รับ (รัติพร ภาธรธุวานนท์, 2550) 
 การพัฒนาการศึกษาที่ผ่านมา แม้มีการ
ให้ความส าคัญกับการศึกษาปฐมวัยมากขึ้น แต่
สภาพการณ์ในปัจจุบันชี้ว่า การพัฒนาเด็กปฐมวัย
ยังคงเป็นปัญหาที่ต้องการการแก้ไข โดยการส ารวจ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย พบว่า สถานการณ์
พัฒนาการเด็กไทยวัย 0-5 ปี ในรอบ 15 ปี ที่ผ่าน
มา พบว่า เด็กปฐมวัยประมาณ30% หรือ 1 ใน 3 
ของเด็กเล็กในประเทศมีพัฒนาการล่าช้า ถือเป็น
จ านวนที่สูงมาก โดยพบว่า มีพัฒนาการล่าช้าถึง 
20% และมีพัฒนาการทางปฏิภาณไหวพริบและ
การเข้ากับสังคมอีก 5% ซึ่งพัฒนาการทั้ง 2 ด้านมี
ผลต่อระดับสติปัญญาของเด็ก (Thaireform, 
2557; ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพเยาวชน, 2555)ผลการส ารวจ

สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย กรมอนามัย 
พบว่า เด็ก ป.1 จ านวนร้อยละ 30มีพัฒนาการไม่
สมวัย ซึ่งจัดว่าอยู่ในระดับที่สูง (ส านักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
และผู้สูงอาย,ุ 2556)  
 ขณะเดียวกันผลการส ารวจระดับเชาว์
ปัญญาและพัฒนาการสมวัยของเด็กไทยในรอบ 12 
ปีแสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยของระดับเชาว์ปัญญา
และพัฒนาการสมวัย ลดลงเรื่อยๆ จาก 91 ถึง 88 
ซึ่ ง ต่ า ก ว่ า เ ก ณ ฑ์ ที่ อ ง ค์ ก า ร อ น า มั ย โ ล ก 
(WHO)ก าหนดไว้ที่ 90-110 นอกจากนี้สรุปผลการ
สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สามของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอนปฐมวัย ของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์กรมหาชน)  (สมศ. )  พบว่ า 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั่วไปที่สอนปฐมวัย จ านวน
ทั้งสิ้น 28,999 แห่งได้รับการรับรองมาตรฐาน 
28,057 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96.75 ไม่รับรอง
มาตรฐาน 942 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.25ในจ านวน
สถานศึกษาที่ได้รับรองทั้งหมด ได้รับการรับรอง
มาตรฐานในระดับดี ร้อยละ 55.67 ระดับดีมาก 
ร้อยละ41.08 สถานศึกษาสังกัด สกอ. ได้รับการ
รับรองมาตรฐานในระดับดีมากสูงที่สุด (ร้อยละ 
90.91) รองลงมาคือสถานศึกษา สังกัด อปท.กทม. 
และ สช. (ร้อยละ 55.85-59.00) ส่วนสถานศึกษา
สังกัด สพฐ. ส่วนใหญ่ได้รับการรับรองมาตรฐานใน
ระดับดี และชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า พัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัยในด้านการคิดเป็นปัญหาที่ต้องการ
การแก้ไข โดยพบว่า มาตรฐานที่ไม่ได้การรับรอง
คุณภาพมาตรฐานสูงที่สุด คือ มาตรฐานที่  4 
ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ คิด
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สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ 
คิด ไตร่ ตรองและมี วิ สั ยทั ศน์  รองลงมา  คื อ 
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน),  2558) 
 สถิติข้อมูลเหล่านี้ต่างเป็นเครื่องยืนยันว่า 
พัฒนาการของเด็กไทยถดถอยและอยู่ในภาวะน่า
เป็นห่ ว งปั จจั ยหลั กที่ ส่ งผลต่อสภาพปัญหา
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยดั งที่ กล่ าวมา คือ 
คุณภาพของการเลี้ยงดูโดยครอบครัวและสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ปัญหาหลักด้านการเลี้ยงดูโดย
ครอบครัว พบว่า พ่อแม่ ไม่มีโอกาสเรียนรู้วิธีการ
เป็นพ่อแม่ที่ดีและวิธีการปฏิบัติตนกับลูกในทางที่
เหมาะสม รวมถึงพ่อแม่มีเวลาเลี้ยงดูลูกน้อยส่วน
ปัญหาของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย คือ การขาด
คุณภาพของครู โดยครูขาดความรู้ความสามารถ
เรื่องวิธีการเรียนรู้ของเด็กและเรื่องพัฒนาการและ
จิตวิทยาเด็ก ท าให้ครูไม่สามารถจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของเด็กและพัฒนาการ
เด็กได้ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550; 
ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพเยาวชน, 2555)  
 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ รัติพร ภา
ธรธุวานนท์(2552) และ ศศิลักษณ์ ขยันกิจ (2557) 
ที่พบว่า การพัฒนาครูปฐมวัยให้เป็นผู้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก รวมทั้งมีคุณสมบัติที่
เหมาะสม เป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาคุณภาพ
เด็ก สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งด้านเด็กและครูบ่งบอก
ถึงความสัมพันธ์ของคุณภาพครูและคุณภาพเด็กที่
ส่งผลต่อกันและกัน หากครูมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับเด็กอย่างแท้จริง สามารถจัดการเรียนการ
สอนที่ เ อ้ื อต่ อการ เ รี ยนรู้ ของ เด็ ก ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพเด็กจะได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่
เหมาะสมและเติบโตได้เต็มตามศักยภาพ น้อมน า 
"ศาสตร์พระราชา"สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับฐานราก เหมือนเสาเข็ม ถึงแม้ไม่
มีใครมองเห็น อาจถูกลืมแต่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน
เริ่มแรกที่มีความส าคัญต่อโครงสร้างโดยรวมเป็น
อย่างยิ่ง โดยเน้นการระเบิดจากข้างในไม่ใช่การยัด
เยียดจากภายนอกเพียงอย่างเดียว ดังที่ Bowman, 
Donovan, and Burns (2001) ชี้ว่าทักษะความรู้
และความสามารถในการท างานของเด็กของครูเป็น
ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อคุณภาพการเรียนรู้และการ
พัฒนาของเด็กวัยอนุบาลเป็นวัยที่ พัฒนาการ
ทางด้านต่างๆ ก าลังได้รับการพัฒนาและเด็กเริ่ม
สร้างเจตคติส าคัญๆต่อการเรียนรู้ บทบาทของครู
อนุบาลจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง หากครูคนแรก
ของเด็กไม่ได้รับการฝึกฝน พัฒนาหรือขาดแรงจูงใจ
ย่อมส่งผลถึงคุณภาพของเด็กและพ้ืนฐานการเรียนรู้
ต่อไปในภายหน้า (องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก), 2008)  
 สอดคล้องกับที่ วิจารณ์ พานิช (2553) 
กล่ าวว่ า "ครูคือหัว ใจของการศึกษาของชาติ 
คุณภาพครูเป็นตัวก าหนดคุณภาพการศึกษา"การ
สร้างคนเพ่ืออนาคต เป็นการพัฒนาเด็กเยาวชน
และคนไทย ให้เป็นผู้มีใจรักที่จะเรียนรู้ สามารถ
ก ากับและพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่อง สั่งสมความรู้และทักษะที่จ าเป็นเพ่ือพร้อม
เผชิญสถานการณ์ต่างๆในชีวิตอย่างรู้เท่าทัน และ
พร้อมแก้ปัญหาที่ยังไม่เกิดขึ้น หนึ่งในโครงการของ
ศูนย์จิตวิทยาการศึกษาที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้เด็ก
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รักที่ จะเรียน คือ การพัฒนากรอบความคิด 
Growth Mindset ซึ่งในงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
การศึกษาระดับโลกของ John Hattie พบว่าเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ
เด็ก คือ การตั้งเป้าหมายให้กับตนเอง เชื่อว่า
สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม
ได้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของศาสตราจารย์ 
Carol S.Dweck ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
ศักยภาพของมนุษย์แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เชื่อว่ามนุษย์พัฒนาได้ 
ความสามารถสร้างได้ด้วยการเรียนรู้ มองว่าปัญหา
และอุปสรรคเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา 
ให้ความส าคัญกับความพยายาม การปลูกฝัง 
Growth Mindset ให้กับเด็ก จะท าให้เด็กมีความ
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และมีโอกาสที่จะประสบ
ความส าเร็จสูง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ, 2558) กระบวนการพัฒนาครูปฐมวัย 
เพ่ือสร้างพ้ืนฐานชีวิตที่ดีงามให้แก่ เด็กจึงเป็น
กระบวนการที่ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลง (Transformative Learning)ต้อง
เปลี่ยนแปลงทั้งโลกทัศน์ (Attributes) ความรู้
ความเข้าใจ (Cognitive Attributes) และ
พฤติกรรม (Psychomotor Attributes) คือมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างครบถ้วนในทุกด้าน เป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า การเปลี่ยนแปลงทั้ งเนื้อ
ทั้งตัว (Holistic Change) นั่นเอง วิจารณ์ พานิช 
(2558) ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาและพัฒนา
กระบวนการฝึกอบรมครูปฐมวัย เพ่ือสร้างพ้ืนฐาน
ชีวิตที่ ดี ง ามให้แก่ เด็ ก โดยน้อมน า  "ศาสตร์
พระราชา" สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอันจะน าไปสู่

การปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กให้ได้รับการ
เตรียมความพร้อมเต็มตามศักยภาพ มั่นคงในความ
ดี  มั่ งคั่ ง ในการเรียนรู้ ตลอดชีวิต  ด้ วยระบบ
การศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างยั่งยืน  
บนพื้นฐานความพอเพียง 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือสร้างและพัฒนากระบวนการ
ฝึกอบรมครูปฐมวัย เพ่ือสร้างพ้ืนฐานชีวิตที่ดีงาม
ให้แก่เด็กโดยน้อมน า "ศาสตร์พระราชา" สู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 2 .  เ พ่ื อศึกษาผลของกระบวนการ
ฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นที่มีต่อความสามารถของครูใน
การสร้างพื้นฐานชีวิตที่ดีงามให้แก่เด็ก 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 1. การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยและพัฒนา 
ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพในการสร้าง
และพัฒนากระบวนการฝึกอบรมครูปฐมวัย เพ่ือ
สร้างพ้ืนฐานชีวิตที่ดีงามให้แก่เด็ก โดยน้อมน า 
"ศาสตร์พระราชา" สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 2. ผู้ เข้าร่วมวิจัย คือ ครูปฐมวัยของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จ านวน 9 คน 
 3. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย 
  3.1 ตัวแปรต้น คือ กระบวนการ
ฝึกอบรมครูปฐมวัย เพ่ือสร้างพ้ืนฐานชีวิตที่ดีงาม
ให้แก่เด็กโดยน้อมน า "ศาสตร์พระราชา" สู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
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  3.2 ตัวแปรตาม คือ ความสามารถใน
การสร้างพื้นฐานชีวิตที่ดีงามให้แก่เด็กปฐมวัย 

 4 .  ร ะยะ เ ว ล าที่ ใ ช้ ใ น ก า รทดลอง
กระบวนการ รวมทั้งสิ้น 30 สัปดาห์ 

 
4. แนวคิดในการวิจัย 
 กระบวนการฝึกอบรมครูปฐมวัย เพื่อสร้างพื้นฐานชีวิตที่ดีงามให้แก่เด็ก โดยน้อมน า "ศาสตร์
พระราชา" สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

หลักการ 
1. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านการพัฒนาคน (การระเบิดจากข้างใน: เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา) 
2. Transformative Learning กระบวนการที่ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้สูก่ารเปลี่ยนแปลง ต้องเปลี่ยนแปลงท้ังโลกทัศน์ 
(Attributes) ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Attributes) และพฤติกรรม (Psychomotor Attributes) คือมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างครบถ้วนในทุกด้าน เป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีเรียกว่า การเปลี่ยนแปลงท้ังเนื้อท้ังตัว (Holistic Change) 
3. Cognitive coaching การชี้แนะทางปัญญา 
4. Growth Mindsetความสามารถสร้างได้ด้วยการเรียนรู้ 
5. Character Educationสร้างพื้นฐานชีวิตที่ดีงามให้แก่เด็ก 

  

วัตถุประสงค ์
เพื่อสร้างและพัฒนากระบวนการฝึกอบรมครูปฐมวัย เพื่อสร้างพื้นฐานชีวิตที่ดีงามให้แก่เด็ก โดยน้อมน า 
"ศาสตร์พระราชา"สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  

เนื้อหา 
เนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง 
(การระเบิดจากข้างใน: เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา) 

เนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างพื้นฐานชีวิตที่ดีงามให้แก่
เด็กปฐมวัย 

  

ขั้นตอนกระบวนการฝึกอบรม 

ขั้นที่ 1 การสร้างชุมชนการเรยีนรูท้างวิชาชีพ  

ขั้นที่ 2 การสะท้อนคิดอย่างจริงจงั 

ขั้นที่ 3 สุนทรียสนทนา 

ขั้นที่ 4 มุมมอง/วิธีการที่ครบด้าน 

ขั้นที่ 5 ให้ความส าคัญต่อบริบท 

ขั้นที่ 6 ความสัมพันธ์ที่อยู่บนฐานของความจริงใจ 
ขั้นที่ 7 การช้ีแนะรายบุคคล 
ขั้นที่ 8 การทบทวนไตร่ตรอง 

  

การประเมินผลของกระบวนการฝึกอบรมฯ 
1. การประเมินประสิทธิผล โดยใช้แบบประเมินความสามารถของครูปฐมวัย 
2. การประเมินประสิทธิภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อกระบวนการฝึกอบรมฯ 

การฝึกปฏิบตัิรายบคุคลในห้องเรียน 

การเรียนรู้ร่วมกนั 

การเรียนรู้ร่วมกนั 
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5. วิธีด าเนินการวิจัย  
 วิธีด าเนินการวิจัยใช้การวิจัยและพัฒนา มีผู้เข้าร่วมการวิจัย คือ ครูปฐมวัย จ านวน 9 คน ระยะเวลา 
ในการด าเนินการวิจัย 30 สัปดาห์ โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ตามกรอบการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัย  คือ แบบ
ประเมินความสามารถของครูปฐมวัย แนวค าถามที่
ใช้ในการสัมภาษณ์แบบบันทึกประจ าวัน แบบ
บันทึกย่อย และแบบบันทึกการชี้แนะ 
 
6. สรุปผลการวิจัย 
 1. กระบวนการฝึกอบรมครูปฐมวัย เพ่ือ
สร้างพ้ืนฐานชีวิตที่ดีงามให้แก่เด็กโดยน้อมน า 
"ศาสตร์พระราชา" สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็น
กระบวนการที่ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลง (Transformative Learning)ต้อง
เปลี่ยนแปลงทั้งโลกทัศน์ (Attributes) ความรู้
ความเข้าใจ (Cognitive Attributes) และ
พฤติกรรม (Psychomotor Attributes) คือมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างครบถ้วนในทุกด้าน เป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า การเปลี่ยนแปลงทั้ งเนื้อ
ทั้งตัว (Holistic Change)กระบวนการฝึกอบรมใช้
เวลาทั้งสิ้น 30 สัปดาห์ ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน 

ได้แก่ 1) การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2) 
การสะท้อนคิดอย่างจริงจัง 3) สุนทรียสนทนา 4) 
มุมมอง/วิธีการที่ครบด้าน (Holistic) 5) ให้
ค ว า ม ส า คั ญ ต่ อ บ ริ บ ท  ( Context) แ ล ะ  6 ) 
ความสัมพันธ์ที่อยู่บนฐานของความจริงใจ 7) การ
ชี้แนะรายบุคคลและ 8) การทบทวนไตร่ตรอง 
กิจกรรมการฝึกอบรมฯ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ 
คือการเรียนรู้ร่วมกัน และ การฝึกปฏิบัติรายบุคคล
ในห้องเรียน กลยุทธ์ในการด าเนินการฝึกอบรม 
ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) การระเบิดจาก
ข้างใน 2) การสร้างแรงบันดาลใจ 3) การเชื่อมั่น
และศรัทธาในตัวเอง 4) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
และ 5) การสร้างนวัตกรรม สู่ Thailand 4.0 
 2. ผลการใช้กระบวนการฝึกอบรมที่
พัฒนาขึ้น  พบว่า  ครูปฐมวัยทุกคน มี ระดับ
ความสามารถในการสร้างพ้ืนฐานชีวิตที่ดีงามให้แก่
เด็ก สูงขึ้น  
 
 

    ขั้นที่ 1         ขั้นที่ 2          ขั้นที่ 3 ,                   ขั้นที่ 4   ขั้นที่ 5 
  D1  R1  D2  R2  D3  R3  D4 

                     ตรวจสอบกระบวนการ             ทดลองกระบวนการ           ทดลองกระบวนการ 
                        โดยผู้ทรงคุณวุฒิ                         (ปรับ 1)                        (ปรับ 2) 
 การทบทวน  กระบวนการ ผล กระบวนการ ผล กระบวนการ ผล  กระบวนการ 
    เอกสาร      (ตั้งต้น)                               (ปรับ 1)                            (ปรับ 2)                         ฉบับสมบูรณ์ 
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7. อภิปรายผลการวิจัย 
 กระบวนการฝึกอบรมครูปฐมวัย เพ่ือ
สร้างพ้ืนฐานชีวิตที่ดีงามให้แก่เด็กโดยน้อมน า 
"ศาสตร์พระราชา" สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็น
กระบวนการฝึกอบรมที่พัฒนาครูปฐมวัย จากมิติ
ด้านในหรือด้านจิตใจไปสู่มิติด้านนอกเป็นการ
เปลี่ยนแปลงแบบ inside-out คือปรับเปลี่ยนหัวใจ
ครู เพ่ือน าไปสู่การพัฒนางาน ให้ความส าคัญกับ
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative 
Learning) ต้ อ ง เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ทั้ ง โ ล ก ทั ศ น์ 
(Attributes) ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive 
Attributes) และพฤติกรรม (Psychomotor 
Attributes) คือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างครบถ้วนใน
ทุกด้าน เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ เรียกว่า การ
เปลี่ยนแปลงทั้งเนื้อทั้งตัว (Holistic Change) 
เชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่าง
สมดุล เป็นการพัฒนาตนเองให้รู้และเข้าใจถึงความ
จริง ความดี ความงาม สร้างแรงบันดาลใจ เชื่อมั่น
และศรัทธาในตัวเอง ควบคู่ไปกับการลงมือปฏิบัติ 
เป็นการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน
ตนเอง ในลักษณะของการให้ความหมายใหม่ของสิ่ง
ต่างๆ เรื่องราวต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ 
ความมุ่งมั่น และพฤติกรรม เป็นการเรียนรู้ที่น าไปสู่
การเปลี่ยนกระบวนทัศน์(Mindset Change)หรือ
เปลี่ยนโลกทัศน์ เพ่ือสร้างนวัตกรรม สู่ Thailand 
4.0(วิจารณ์ พานิช, 2558) 
 เ มื่ อ น า แ น ว คิ ด ก า ร เ รี ย น รู้ สู่ ก า ร
เปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) มาใช้
ผสมผสานกับการนิ เทศแบบชี้แนะรายบุคคล 
(Coaching)ที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ตอบสนองต่ อ
ลักษณะธรรมชาติของครู จึงเป็นกระบวนการ

ส าคัญที่ช่วยกระตุ้นให้ครูสร้างแรงบันดาลใจ น าสิ่ง
ที่ได้เรียนรู้ลงสู่การปฏิบัติงาน ด้วยความเชื่อมั่น
และศรัทธาในตัวเอง มีเพ่ือนร่วมคิดที่ครูไว้วางใจ ที่
คอยโอบอุ้ม ให้ก าลังใจ ให้ความช่วยเหลือและ
ค าปรึกษา ที่คอยเกื้อกูลและน าพาครูขับเคลื่อนไป
ข้างหน้า ท าให้ครูมีความพยายามมากขึ้นที่จะ
เปลี่ยนแปลง ดังที่  ทัศนีย์  จารุสมบัติ (2556) 
อธิบายว่า ผู้ชี้แนะเป็นเสมือนเพ่ือนที่ช่วยให้ผู้รับ
การชี้แนะต้องท้าทายตนเองให้เคลื่อนที่ออกจาก
พ้ืนที่คุ้นเคย (comfort zone) เพ่ือเดินทางไปยัง
พ้ืนที่ที่ต้องการ (desired zone) ระหว่างสองพ้ืนที่
นี้คือ พ้ืนที่ท้าทาย(challenge zone) ซึ่งเป็นพ้ืนที่
ในการท างานร่วมกันระหว่างผู้ชี้แนะและผู้รับการ
ชี้แนะ เพ่ือก้าวข้ามและขับเคลื่อนไปข้างหน้า อีก
ทั้งยังสอดคล้องกับหลักการชี้แนะทางปัญญาของ 
Costa and Garmston (2002)และ Uzat (1988) 
ที่ให้ความส าคัญกับบทบาทผู้ชี้แนะในฐานะผู้ให้
การสนับสนุน ที่มิใช่ เพียงกระตุ้นให้ครูคิด แต่
เปรียบเสมือนเพ่ือนที่คอยช่วยเหลือ ดูแล ที่เข้าใจ
และยอมรับตนเองของผู้ที่ได้รับการชี้แนะ คอย
กระตุ้นและให้ก าลังใจ และส่งเสริมให้ครูเป็นผู้คิด 
พัฒนางาน และสร้างนวัตกรรมด้วยตนเองเงื่อนไข
ที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการ
สร้างพ้ืนฐานชีวิตที่ดีงามให้แก่เด็ก ของครูปฐมวัย
คือการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ตระหนักถึงความ
ต้องการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน 
มีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน กิจกรรมจึง
จ า เป็นต้องหลากหลายและมีความสัมพันธ์ที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งที่บุคคลต้องการเรียนรู้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกิจกรรมส าคัญที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
คือ กิจกรรมสุนทรียสนทนา (Taylor,  1998)และ
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บรรยากาศการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (professional learning community : 
PLC)  น าไปสู่ความไว้วางใจ การเปิดใจรับ การ
สนับสนุนและแลกเปลี่ยนภาวะผู้น า การสนับสนุน
ปัจจัยแวดล้อมการก าหนดและแลกเปลี่ ยน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน การปฏิบัติงานแบบร่วมมือการปฏิบัติที่มุ่ง
ผลลัพธ์เพ่ือการเรียนรู้ของเด็กและครู ตลอดจน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนวิธีการปฏิบัติ   
(Hord & Sommers, 2008) 
 น อ ก จ า ก นี้  ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า 
กระบวนการฝึกอบรมครูปฐมวัย เพ่ือสร้างพ้ืนฐาน
ชีวิตที่ดีงามให้แก่เด็กโดยน้อมน า "ศาสตร์พระราชา" 
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ค้นพบ วิสัยทัศน์ในการ
ร่วมพัฒนาการศึกษาปฐมวัยจังหวัดมหาสารคาม คือ 
เด็กปฐมวัยเมืองตักสิลาทุกคน ได้รับการเตรียมความ
พร้อม เต็มตามศักยภาพ มั่นคงในความดี มั่งคั่งใน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยระบบการศึกษาที่มี

คุณภาพ ได้มาตรฐานอย่างยั่งยืน บนพ้ืนฐานความ
พอเพียง ตามรูปแบบ " Hijai Model ให้ใจ โมเดล" 
ประกอบด้วย Heart : H การระเบิดจากข้างใน: 
เข้าใจเข้าถึง พัฒนา ด้วยศาสตร์พระราชา เพ่ือ
ปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้อง และสร้างพ้ืนฐานชีวิตที่ดี
งาม Character Education, Inspiration : I การ
สร้ า งแรงบั นดาลใจ  โดยให้ ความส าคัญกั บ
กระบวนการเรียนรู้ และ feedback พฤติกรรมและ
ให้ข้อมูลในการพัฒนาตนเองต่อเนื่องตลอดชีวิต, 
Just believe in yourself : J การศรัทธาในตัวเอง 
ตามแนวคิด Growth Mindset ความสามารถสร้าง
ได้ด้วยการเรียนรู้, Active Learning : A การเรียนรู้
จากการลงมือปฏิบัติ (3Rs x 8Cs, Critcal Mind, 
Creative Mind, Responsible Mind) และ
Inovation : I การสร้างนวัตกรรม สู่  Thailand 4.0 
(Service Innovation, Learning Innovation, 
Education Innovation, Communication 
Innovation)   
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8. ข้อเสนอแนะในการน าการวิจัยไปใช้ 
 1 .  ผู้ จั ดกระบวนการฝึ กอบรมฯ มี
ความส าคัญในการสร้างสภาวะที่พร้อมต่อการ
เรียนรู้  มีหน้าที่ ในการออกแบบกระบวนการ
ฝึกอบรมฯ ที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบท
ของครู ตลอดจนมีคุณสมบัติทางด้านการนิเทศ
แบบชี้แนะ (Coaching, Reflective Coaching, 
Cognitive Coaching และ Holistic Coaching) 
และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการศึกษา
ปฐมวัยเป็นอย่างดียิ่ง 
 2. กิจกรรมการเรียนรู้ที่น ามาใช้ ใน
กระบวนการฝึกอบรมฯ นี้ มีความยืดหยุ่นสูง ไม่
ตายตัว สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
โดยค านึงถึงความสมดุลของการเรียนรู้  
 3. การประเมินระดับความสามารถของ
ครูปฐมวัย ในการสร้างพ้ืนฐานชีวิตที่ดีงามให้แก่
เด็กโดยน้อมน า "ศาสตร์พระราชา" สู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาพิจารณาอย่าง
รอบด้าน  
 
9. บรรณานุกรม 
1. ช นิ พ ร ร ณ  จ า ติ เ ส ถี ย ร .  ( 2 5 5 7 ) .  
 การพัฒนากระบวนการฝึกอบรมครู
 ประจ าการด้านการประเมินพัฒนาการ 
 เด็กปฐมวัย โดยใช้จิตตปัญญาศึกษา
 แ ล ะ ก า ร ชี้ แ น ะ ท า ง ปั ญ ญ า .  
 วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฏีบัณฑิต สาขา
 ก า ร ศึ ก ษ า ป ฐ ม วั ย  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์
 มหาวิทยาลัย. 
2. ทัศนีย์ จารุสมบัติ. (2556). บนเส้นทาง
 สู่การเป็นโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลง.  

 นครปฐม : ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา 
 มหาวิทยาลัยมหิดล. 
3. รัติพร  ภาธรธุวานนท์.  (2550). His 
 Majesty the King of Thailand’s 
 Sufficiency Economy Philosophy 
 : A Theoretical Framework for 
 Implementation in Basic 
 Education Institutions.  ว า ร ส า ร
 บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
 ปีที่  3 ฉบับที่  2 กรกฏาคม -ธันวาคม 
 2550, หน้า 25-29. 
4.              . (2552).  การประเมินการ
 จัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 มหาสารคาม เขต 1 .   วิทยานิพนธ์
 ปริญญาดุษฏีบัณฑิต สาขาการบริหาร
 การศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
5. วิจารณ์ พานิช.  (2553).  ครูเพื่อศิษย์ 
 เติมหัวใจให้การศึกษา.  นครปฐม: ศูนย์
 จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล.
6.              .  ( 2558) .   เ รี ยนรู้ สู่ ก า ร
 เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง  Transformative 
 Learning. กรุงเทพมหานคร: บริษัท 
 เอส.อาร์.พริ้นติ้งแมสโปรดักส์ จ ากัด.  
7. ส านักงานคณะส านักงานคณะกรรมการ
 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและศูนย์จิตวิทยา
 การศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ. (2558).  
 อัจฉริยะหรือพรสวรรค์ ไม่ส าคัญเท่า 
 GROWTH MINDSET. กรุงเทพมหานคร: 
 Centre for Educational Psychology 
 ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา. 



วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี 
ปีท่ี  7  ฉบับพิเศษ  (เดือนตุลาคม  2560) 

 

138 

8. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  
 (2550).  นโยบายหลักเพื่อขับเคลื่อน
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
 (พ.ศ. 2550-2559).  กรุงเทพมหานคร: 
 วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น. 
9. ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
 เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ.  
 (2556).  รายงานการพัฒนาเด็ก และ
 เ ย า ว ช น ป ร ะ จ า ปี  2 5 5 4 . 
 กรุงเทพมหานคร: กระทรวงการพัฒนา
 สังคมและความมั่นคงของมนุษย์. 
10. ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
 และพัฒนาคุณภาพเยาวชน. (2555) 
 เปิดสถานการณ์เด็กปฐมวัย พบ 1  
 ใน 3พัฒนาการล่าช้า .  สืบค้นจาก 
 http://www.qlf.or.th/Mobile/Detail
 s?contentld=812 
11. ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
 คุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน).  
 (2558).  รายงานสรุปผลการประเมิน
 คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-
 2558). กรุงเทพมหานคร:แม็ทพอยท์. 
12. องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
 วั ฒ น ธ ร ร ม แ ห่ ง ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ
 (ยูเนสโก).(2008). การเรียนรู้: ขุมทรัพย์
 ในตน รายงานต่อยู เนสโก โดยคณ
 ก ร ร ม า ธิ ก า ร น า น า ช า ติ ว่ า ด้ ว ย
 การศึกษาในศตวรรษที่ 21 (พิมพ์ครั้ง
 ที่  2).กรุง เทพมหานคร : ส านักงาน
 เลขาธิการสภาการศึกษา. 

13. Bowman, B., Donovan, M., & 
 Burns, M. (2001). Eager to learn: 
 Education our preschoolers. 
 Washington, DC: National 
 Academy Press. 
14. Costa, A., &Garmston, R. (2002). 
 Cognitive coaching: A foundation 
 for renaissance school. The 
 United States of America: 
 Christopher-Gordon Publishers. 
15. Hord, S. M., &Sommers, W. A. 
 (2008). Leading professional 
 learning communnities: Voices 
 from research and practice.  
 Thousand Oaks, CA: Corwin. 
16. Taylor, E. (1998).  The theory 
 and practice of transformative 
 Learning: A critical review. 
 Retrieved 4 September 2555, 
 from http://files.eric.ed.gov/fulltext 
 /ED423422.pdf. 
17. Uzat, S. (1988).Cognitive coaching 
 and self-reflect : Looking in the 
 mirror while looking through the 
 window. Annual Meeting of the 
 Mid-South Educational Research  
 Assoication, New Orleans, LA 
 (Online).from ERIC Document 
 Reproduction Service No. ED427 
 064. 

 


