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บทคัดย่อ
การวิจัยแบบผสมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพการจัดกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม
สาหรับเด็กในช่วงรอยเชื่อมต่อจากชั้นเรียนอนุบาลสู่ชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียน 4 สังกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร
และ (2) เปรียบเทียบสภาพการจัดกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมสาหรับเด็กในช่วงรอยเชื่อมต่อจากชั้ น
เรียนอนุบาลสู่ชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียน 4 สังกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเปรียบเทียบจากข้อมูลเชิงสถิติที่
ได้จากแบบสารวจประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาที่ได้จากการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ตัวอย่างในการ
ศึกษาวิจัย ได้ แก่ ครูระดับ ชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 1 ของโรงเรีย นทั้ ง 4 สังกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 302 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ (1) แบบสารวจการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมสาหรับเด็กในช่วง
รอยเชื่อมต่อทางการศึกษา และ (2) แบบสัมภาษณ์ครูเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมสาหรับเด็ก
ในช่วงรอยเชื่อมต่อทางการศึกษา โดยผลการวิจัยพบว่า ครูมีการปฏิบัติงานที่ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ทางอารมณ์
และสังคมด้านการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็กอยู่ในระดับ มากที่สุด (M = 4.54, SD = 0.39) รองลงมาคือด้านการสังเกต
พฤติกรรมและประเมินผลการเรียนรู้ของเด็ก (M = 4.42, SD = 0.47) ด้านการชี้แนะโดยตรงเพื่อช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้และการ
ปรับตัว (M = 4.41, SD = 0.39) และด้านการเป็นแบบอย่างในการประพฤติตนสาหรับเด็ก (M = 4.28, SD = 0.36) อยู่ในระดับ
มาก และครูมีปฏิบัติงานที่ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม ด้านการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อให้
เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างอิสระน้อยที่สุด (M = 4.03, SD = 0.44)
คาสาคัญ: รอยเชื่อมต่อทางการศึกษา การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม การประถมศึกษา
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ABSTRACT
The objectives of this mixed-methods research were ( 1) to study practices of Social and
Emotional Learning (SEL) process for children during the transitional period to Primary 1 from 4 types of
schools in Bangkok and (2) to compare practices of SEL process for children during the transition which is
compared from statistic contents aligned with content analysis from teacher interviewing. The research
samples were 302 first grade teachers from those schools. Research instruments included (1) survey of
practices promoting SEL for students in transition period and (2) teacher interview form toward guideline
of promoting SEL for students in transitional period. The research results showed that teachers’ practices
to improve SEL in the area of interaction between teachers and students reached the highest level (M =
4.54, SD = 0.39); the area of observation and evaluation of student’s SEL progression (M = 4.42, SD = 0.47), direct
teaching to promote students’ learning and adjustment (M = 4.41, SD = 0.39) and being a role model for students
(M = 4.28, SD = 0.36) in the high level; and in the area of arranging independent learning atmosphere in
the lowest level (M = 4.03, SD = 0.44).
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บทนา
รอยเชื่อมต่อทางการศึกษา (transition) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผ่านจากการศึกษาในระดับชั้นหนึ่งไปสู่อีกระดับ
ชั้นหนึ่ง (จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ และกมลทิพย์ นิ้มคธาวุธ , 2561) โดยรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาจากชั้นเรียนอนุบาลสู่ชั้นเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นรอยเชื่อมต่อหนึ่งที่มีความสาคัญต่อตัวเด็กเป็นอย่างมากเนื่องจากความสาเร็จในการรอยเชื่อมต่อทาง
การศึกษาดังกล่าวไม่เพียงส่งผลต่อการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมและประสบการณ์ใหม่ในโรงเรียนสาหรับเด็กในระยะสั้น
เท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อการเรียนรู้และประสบการณ์ของเด็กในระยะยาวอีกด้วย (Dunlop & Fabian, 2007) ซึ่งในช่วงการ
เปลี่ยนแปลงจากชั้นเรียนอนุบาลสู่ชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นช่วงที่เด็กต้องพบกับการปรับตัว และความเปลี่ยนแปลง
มากมาย อาทิ ความแตกต่างกันระหว่างจุดเน้นของหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับอนุบาลและประถมศึกษา
การปรับตัวต่อสถานที่ เพื่อน ครู และแนวทางในการเรียนรู้ รวมถึงการปรับตัวทางด้านการเจริญเติบโตของร่างกาย เป็นต้น
(ยศวีร์ สายฟ้า, 2557) ด้วยความจาเป็นในการปรับตัวนี้เด็กในช่วงวัยดังกล่าวจึงต้องการทักษะที่สนับสนุนให้เด็กสามารถก้าว
ผ่านช่วงเวลาดังกล่าวไปได้ โดยทักษะที่สามารถสนับสนุนเด็กในช่วงนี้ ได้แก่ ทักษะทางอารมณ์และสังคม ซึ่งสามารถแบ่งได้
เป็ น 5 ทั ก ษะย่ อ ย ดั ง นี้ (1) การตระหนั ก รู้ ต นเอง (self-awareness) (2) การจั ด การตนเอง (self-management)
(3) การตระหนั กรู้สังคม (social awareness) (4) ทัก ษะความสัม พัน ธ์ (relationship skills) และ (5) การตัด สิน ใจอย่ าง
รับผิดชอบ (responsible decision-making) ซึ่งทั้ง 5 ทักษะดังกล่าวสามารถสร้างได้จากการจัดกระบวนการเรียนรู้ทาง
อารมณ์และสังคม จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าข้อมูลการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมในประเทศไทยยัง
ไม่เป็นที่แพร่หลายและยังไม่มีความชัดเจน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจในการศึกษาสภาพการจัดกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ทาง
อารมณ์และสังคมสาหรับเด็กของโรงเรียนในแต่ละสังกัด ได้แก่ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สังกัดโรงเรียนเอกชน ประเภทโรงเรียนนานาชาติ และสังกัด
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ในอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครว่ามีการจัดกระบวนการ
พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ท างอารมณ์ แ ละสั งคมส าหรั บ เด็ ก ในช่ ว งรอยเชื่ อ มต่ อ ทางการศึ ก ษาจากชั้ น เรี ย นอนุ บ าลสู่ ชั้ น เรี ย น
ประถมศึกษาปีที่ 1 หรือไม่ และหากมีการจัดกระบวนการพัฒนาจะเป็นการจัดกระบวนการในรูปแบบใด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมสาหรับเด็กในช่วงรอยเชื่อมต่อจาก
ชั้นเรียนอนุบาลสู่ชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียน 4 สังกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่
(1.) สภาพการจัดกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมสาหรับเด็ กในช่วงรอยเชื่อมต่อจาก
ชั้นเรียนอนุบาลสู่ชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2.) สภาพการจัดกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมสาหรับเด็กในช่วงรอยเชื่อมต่อจาก
ชั้นเรียนอนุบาลสู่ชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
(3.) สภาพการจัดกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมสาหรับเด็กในช่วงรอยเชื่อมต่อจาก
ชั้นเรียนอนุบาลสู่ชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม
(4.) สภาพการจัดกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมสาหรับเด็กในช่วงรอยเชื่อมต่อจาก
ชั้นเรียนอนุบาลสู่ชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทนานาชาติ
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการจัดกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมสาหรับเด็กในช่วงรอยเชื่อมต่อ
จากชั้นเรียนอนุบาลสู่ชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียน 4 สังกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม หมายถึง การเรียนรู้ของเด็กที่ก่อให้เกิดสมรรถนะสาคัญทางอารมณ์และสังคม
โดยสมรรถนะดังกล่าวประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การตระหนักรู้ตนเอง (self-awareness) (2) การจัดการตนเอง
(self-management) (3) การตระหนั ก รู้ สั งคม (social awareness) (4) ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ (relationship skills) และ
(5) การตัดสินใจอย่างรับผิดชอบ (responsible decision-making)
2. กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม หมายถึง การปฏิบัติที่เกิดขึ้นโดยครู และมีเป้าหมายเพื่อ
พัฒ นาให้เด็กเกิดการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม ซึ่งสามารถแบ่งการปฏิบัติดังกล่าวออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ (1) การเป็น
แบบอย่างในการประพฤติตนสาหรับเด็ก หมายถึง การที่ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณ์ รวมถึงการยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง (2) การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็ก หมายถึง ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อ
เด็ก ด้วยการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้สึกของตนเองได้ อย่างตรงไปตรงมา สื่อสารข้อดีและข้อควรปรับปรุงของกัน
และกันได้ รวมถึงให้ความเคารพและรับฟังความคิดเห็นด้วยเหตุผลระหว่างกันและกัน (3) การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อ
ให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างอิสระ หมายถึง ครูควรจัดบรรยากาศการเรียนรูท้ ี่ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกทางความคิดอย่างอิสระ
บนพื้นฐานของการมีเหตุและผล รวมถึงจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ทดลองลงมือปฏิบัติในสิ่งใหม่ที่ไม่เคยทา
(4) การชี้แนะโดยตรงเพื่อช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้และการปรับตัว หมายถึง การที่ครูอธิบายและให้ข้อมูลแก่เด็กเกี่ยวกับ
กฎระเบียบ กติกา และข้อตกลงของโรงเรียนหรือห้องเรียน และกิจวัตรที่เด็กต้องปฏิบัติในแต่ละวัน รวมถึงให้แนวทางหรือ
ตั วเลื อ กในการท างานและการปฏิ บั ติ ต น เพื่ อ ให้ เด็ ก เรี ย นรู้ที่ จ ะเลื อ กปฏิ บั ติ ในสิ่ งที่ เหมาะสมอย่ างมี วิ จารณญาณ และ
(5) การสังเกตพฤติกรรมและประเมินผลการเรียนรู้ของเด็ก หมายถึง การที่ครูเรียนรู้และทาความรู้จักลักษณะนิสัย จุดเด่น
จุดด้อยของเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อจะได้เข้าใจความคิดและความรู้สึกของเด็กแต่ละคน รวมถึงเพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์หา
แนวทางในการพัฒนาเด็กแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ประโยชน์ที่ได้รบั
1. ได้ข้อความรู้เกี่ยวกับสภาพการจัดกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมสาหรับเด็ก ในโรงเรียนทั้ง
4 สังกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. สถานศึกษาและครูสามารถนาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมสาหรับ
เด็กไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือสร้างโครงการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางสังคม
และอารมณ์สาหรับเด็กในช่วงรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาจากชั้นเรียนอนุบาลสู่ชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยเรื่องการศึกษาการจัดกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมสาหรับเด็กในช่วงรอยเชื่อมต่อ
ทางการศึกษาจากชั้นเรียนอนุบาลสู่ชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยต้องการศึกษาแนวทางการจัดกระบวนการพัฒนาการ
เรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมสาหรับเด็กในช่วงรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาจากชั้นเรีย นอนุบาลสู่ชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 1
ที่ครูจัดขึ้นในโรงเรียนที่มีสังกัดแตกต่างกันในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยได้ทาการเก็บข้อมูลการจัดกระบวนการเรียนรู้ทาง
อารมณ์และสังคมสาหรับเด็กในช่วงรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาโดยใช้การส่งแบบสารวจทางไปรษณีย์ เมื่อได้ ข้อมูลจึงทาการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางอารมณ์
และสังคม จากนั้นจึงเก็บข้อมูลในขั้นต่อไปโดยใช้แบบสัมภาษณ์ครูเกี่ยวกับรายละเอียดการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทาง
อารมณ์และสังคม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา และสรุปผลการวิจัยเป็นความเรียงประกอบกับการวิเคราะห์
ผลในรูปแบบตาราง

ประชากร และตัวอย่างวิจัย
ประชากร คือ ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สอนอยู่โรงเรียน 4 สังกัดในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน
10,000 คนโดยคานวณจากฐานข้อมูลจานวนครูของกระทรวงศึกษาธการ ปีพุทธศักราช 2562
ตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สอนอยู่ในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สานักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน สานักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนประเภทนานาชาติ และสังกัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
(Multi-Stage Random Sampling) โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ผู้วิจัยจาแนกโรงเรียนตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน สังกัด
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดโรงเรียนเอกชนประเภทโรงเรียนนานาชาติ และสังกัด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ผู้วิจัยทาการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) แยกโรงเรียนตามขนาดของโรงเรี ยน โดยใช้
เกณฑ์ดังต่อไปนี้ จานวนนักเรียนน้อยกว่า 120 คน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จานวนนักเรียน 120 - 600 คน เป็น
โรงเรียนขนาดกลาง จานวนนักเรียน 600 - 1,500 คน เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ และจานวนนักเรียน 1,500 คน
ขึ้นไป เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
3. ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จากโรงเรียนแต่ละขนาดของแต่ละสังกัด
เพื่อให้ได้จานวนตัวอย่างที่เหมาะสม ซึ่งได้ขนาดตัวอย่างเป็นครูที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งสิ้น
จานวน 370 คน ตามการเปิดตารางกาหนดขนาดตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan หลังจากส่งแบบสารวจ
เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้รับการตอบกลับ แบบสารวจจานวน 302 คน ซึ่งมากกว่าร้อยละ 80 ของตัวอย่างที่
กาหนดไว้ตามการเปิดตารางกาหนดขนาดตัวอย่าง โดยร้อยละ 80 ของขนาดตัวอย่างที่กาหนด ได้แก่ 298 คน
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4. ผู้ วิ จั ย เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การจั ด กระบวนการพั ฒ นาการเรีย นรู้ ท างอารมณ์ แ ละสั งคมส าหรั บ เด็ ก ในช่ ว ง
รอยเชื่อมต่อทางการศึกษาจากชั้นเรียนอนุบาลสู่ชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 จากตัวอย่างโดยใช้แบบสารวจ
แนวทางการจัดกระบวนพัฒนาการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมสาหรับเด็กของครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
5. ผู้วิจัยคัดเลือกตัวอย่างในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับรายละเอียดลักษณะการจัดกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ทาง
อารมณ์และสังคม จากผู้ตอบแบบสารวจที่ได้คะแนนการปฏิบัติมากกว่าร้อยละ 90 ของโรงเรียนทั้ง 4 สังกัด
6. ผู้วิจัยติดต่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กับโรงเรียนที่ได้คะแนนการปฏิบัติมากกว่ าร้อยละ
90 จนได้โรงเรียนที่สะดวกในการให้ความร่วมมือเป็นตัวอย่างในการสัมภาษณ์ทั้งหมด 11 โรงเรียน สัมภาษณ์
ครูโรงเรียนละ 1 คน โดยสามารถจาแนกจานวนตัวอย่างตามสังกัดได้ดังนี้ สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดโรงเรียนเอกชนประเภทโรงเรียนนานาชาติ และสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สังกัดละ 3 คน และสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2 คน รวมตัวอย่างการสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 11 คน

เครื่องมือวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของงานวิจัยนี้ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. แบบส ารวจ ผู้ วิ จั ย ได้ ใช้ แ บบส ารวจการปฏิ บั ติ เพื่ อ ส่ งเสริ ม การเรี ย นรู้ ท างอารมณ์ แ ละสั งคมส าหรั บ เด็ ก
ประถมศึกษา โดยแบบสารวจแบ่งออกเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสารวจ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) และแบบเติมคาตอบ
ลงในช่องว่าง จานวน 12 ข้อ เพื่อสารวจข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสารวจ ตัวอย่างเช่น เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์
การสอน นโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้ทางสังคมของโรงเรียนที่สอน และทัศนคติในการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็กใน
วัยรอบเชื่อมต่อทางการศึกษาจากชั้นเรียนอนุบาลสู่ชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นต้น
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติของครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม
สาหรับเด็กในช่วงรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาจากชั้นเรียนอนุบาลสู่ชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นข้อคาถามแบบมาตร
ประมาณค่า จานวน 56 ข้อ ซึ่งข้อคาถามในแบบสารวจสร้างขึ้นโดยสอดคล้องกับหลักการการจัดกระบวนการพัฒนาการ
เรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมสาหรับเด็กทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ (1) การเป็นแบบอย่างในการประพฤติตนสาหรับเด็ก (2) การสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็ก (3) การจัดบรรยากาศการเรียนรูท้ ี่เอื้อให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างอิสระ (4) การชี้แนะโดยตรงเพื่อ
ช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้และการปรับตัว และ (5) การสังเกตพฤติกรรมและประเมินผลการเรียนรู้ของเด็ก
2. แบบสัมภาษณ์ ใช้ในการสัมภาษณ์ครูจากโรงเรียนที่มีการจัดกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม
สาหรับเด็กในช่วงรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาจากชั้นเรียนอนุบาลสู่ชั้นเรียนประถมศึกษา ในระดับดีมาก โดยข้อคาถามในแบบ
สัมภาษณ์มีแนวทางการถามที่สอดคล้องกับหลักการการจัดกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมสาหรับเด็กทั้ง
5 ด้าน เช่นเดียวกับแบบสารวจ แต่มุ่ งเน้น ข้อคาถามเกี่ยวกับหลักการปฏิบั ติ และรายละเอียดแนวทางในการปฏิบัติเพื่ อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการจัดกระบวนการพัฒนาการ
เรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมสาหรับเด็กในช่วงรอยเชื่อมต่อจากชั้นเรียนอนุบาลสู่ชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียน
4 สังกัด และตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางอารมณ์
และสังคมของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

72

CMU Journal of Education, Vol. 5 No. 2 2021
ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 2564

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการจัดกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมสาหรับเด็กในช่วง
รอยเชื่อมต่อจากชั้นเรียนอนุบาลสู่ชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียน 4 สังกัด พบว่า
ข้อมูลพื้นฐานของครูของโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีข้อมูลดังนี้ ครูผู้ตอบแบบ
สารวจจานวน 107 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 88.79 ช่วงอายุของครูผู้ตอบแบบสารวจอยู่ในช่วง 21-30 ปี
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.66 จบการศึกษาระดับปริญ ญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 82.24 ประสบการณ์ ในการสอน
ส่วนใหญ่จะน้อยกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 61.68 ครูส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้ทางอารมณ์
และสังคม คิดเป็นร้อยละ 52.34 นอกจากนี้ ข้อมูลทัศนคติของครูพบว่า ครูส่วนใหญ่คิดว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ทาง
อารมณ์และสังคมเป็นหน้าที่รับผิดชอบของครูประถม ร้อยละ 29.11 ในส่วนของเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ให้เด็กในช่วง
รอยเชื่อมต่อทางการศึกษาพบว่า ครูมีเป้าหมายในการสร้างปฏิสัมพัน ธ์ระหว่าครูกับ เด็กมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 15.74
ในส่วนของข้อมูลพื้ นฐานโรงเรียนพบว่า จานวนนัก เรียนในชั้นเรียนอยู่ในช่วง 16-30 คน มากที่ สุดคิดเป็นร้อยละ 50.47
สาหรับนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนทางอารมณ์และสังคมของโรงเรียนพบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มีนโยบายและการ
ปฏิบัติที่ชัด คิดเป็นร้อยละ 49.53 จานวนบุคลากรในสายชั้นส่วนใหญ่จะมีจานวนน้อยกว่า 6 คน คิดเป็นร้อยละ 51.4
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจานวนครูผู้ตอบแบบสารวจจานวน 118 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
คิดเป็นร้อยละ 86.44 ช่วงอายุของครูผู้ตอบแบบสารวจอยู่ในช่วง 51 - 60 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ33.90 จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.53 ประสบการณ์การสอนส่วนใหญ่จะน้อยกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.76 ครู
ส่วนใหญ่เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม คิดเป็นร้อยละ 70.34 นอกจากนี้ข้อมูล
ทัศนคติของครูในสังกัดดังกล่าวพบว่า ครูส่วนใหญ่คิดว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมเป็นหน้าที่รับผิดชอบ
ของครู ป ระถม ร้ อยละ 25.94 ในส่ วนของเป้ าหมายในการจั ดการเรี ยนรู้ ให้ เด็ ก ในช่ วงรอยเชื่อ มต่ อ ทางการศึ กษาพบว่ า
ครูมีเป้าหมายในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าครูกับเด็กมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 15.70 ในส่วนของข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนพบว่า
จานวนนักเรียนในชั้นเรียนอยู่ในช่วง 16-30 คน มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 65.25 สาหรับนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียน
ทางอารมณ์ และสังคมของโรงเรียนพบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ มีนโยบายและการปฏิบัติที่ชัด คิดเป็นร้อยละ 77.97 จานวน
บุคลากรในสายชั้นส่วนใหญ่จะมีจานวน 6 - 15 คน คิดเป็นร้อยละ 47.46
สังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมมีจานวนครูผู้ตอบแบบสารวจจานวน 41 คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 82.93 ช่วงอายุของครูผู้ตอบแบบสารวจอยู่ในช่วง 41 - 50 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.27
จบการศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.78 ประสบการณ์ในการสอนส่วนใหญ่จะน้อยกว่า 10 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 60.98 ครูส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม คิดเป็นร้อยละ 58.54
นอกจากนี้ข้อมูลทัศนคติของครูในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมพบว่า ครูส่วนใหญ่คิดว่าการจัด
กระบวนการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมเป็นหน้าที่รับผิดชอบของครูประถม ร้อยละ 28.06 ในส่วนของเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ให้เด็กในช่วงรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาพบว่า ครูมีเป้าหมายในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ให้เด็กมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 15.20 ในส่วนของข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมมี
ดังนี้ จานวนนักเรียนในชั้นเรียนอยู่ในช่วง 16-30 คน มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 78.05 สาหรับนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการ
เรียนทางอารมณ์และสังคมของโรงเรียนพบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มีนโยบายและการปฏิบัติที่ชัด คิดเป็นร้อยละ 85.37 จานวน
บุคลากรในสายชั้นส่วนใหญ่จะมีจานวน 6 – 15 คน คิดเป็นร้อยละ 53.66
สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษาเอกชน ประเภทนานาชาติ มีผู้ตอบแบบสารวจจานวน 36 คน
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 61.11 ช่วงอายุของครูผู้ตอบแบบสารวจอยู่ในช่วง 21 - 30 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
36.11 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61.11 ประสบการณ์ในการสอนส่วนใหญ่จะน้อยกว่า 10 ปี คิด
เป็นร้อยละ 61.11 ครูส่วนใหญ่เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม คิดเป็นร้อยละ 83.33
นอกจากนี้ ข้ อ มู ล ทั ศ นคติ ข องครู ในสั งกั ด ส านั ก งานคณะกรรมการส่ งเสริ ม การศึ ก ษาเอกชน ประเภทนานาชาติ พ บว่ า
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ครูส่วนใหญ่คิดว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมเป็นหน้าที่รับผิดชอบของครูอนุบาล ร้อยละ 24.79 ในส่วน
ของเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ให้เด็กในช่วงรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาพบว่าครูมีเป้าหมายในการจัดบรรยากาศการเรียนรู้
ที่เอื้อให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างอิสระ และการเป็นแบบอย่างในการประพฤติตนสาหรับเด็กมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 14.13
ในส่วนของข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประเภทนานาชาติพบว่า จานวน
นักเรียนในชั้นเรียนอยู่ในช่วง 16-30 คน มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 66.67 สาหรับนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนทาง
อารมณ์และสังคมของโรงเรียนพบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มีนโยบายและการปฏิบัติ ที่ชัด คิดเป็นร้อยละ 61.11 จานวนบุคลากร
ในสายชั้นส่วนใหญ่จะมีจานวน 6 – 15 คน คิดเป็นร้อยละ 55.56
ในส่วนของการเปรียบเทียบระดับของกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมพบว่าโรงเรียนที่มีระดับ
การปฏิบัติในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางอารมณ์ และสังคมมากที่สุดในด้านที่ 1 การเป็นแบบอย่างในการประพฤติตน
สาหรับเด็ก ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประเภทนานาชาติ โดยมีค่ามัธยฐาน
เท่ากับ 4.39 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34 ด้านที่ 2 การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็ก ได้แก่โรงเรียนใน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย
มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 4.58 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.36 และ0.32 ตามลาดับ ด้านที่ 3 การจัดบรรยากาศการเรียนรู้
ที่เอื้อให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างอิสระ ได้แก่โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประเภท
นานาชาติ โดยมีค่ามัธยฐานเท่ากับ 4.17 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 ด้านที่ 4 การชี้แนะโดยตรงเพื่อช่วยให้
เด็กเกิดการเรียนรู้และการปรับตัว ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีค่ามัธยฐาน
เท่ากับ 4.46 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.36 ด้านที่ 5 การสังเกตพฤติกรรมและการประเมินผลการเรียนรู้ของเด็ก
ได้แก่โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประเภทนานาชาติ โดยมีค่ามัธยฐานเท่ากับ 4.54
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางอารมณ์และ
สังคมของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผลการวิเคราะห์ระดับการจัดการกระบวนการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมของครูในโรงเรี ยนทั้ง 4 สังกัด พบว่า
ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนทั้ง 4 สังกัด มีระดับการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมอยู่ในระดับ
มาก โดยโรงเรียนแต่ละสังกัดมีค่ามัธยฐานและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดังนี้ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
(M = 4.37, SD = 0.33) โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (M = 4.30, SD = 0.34) โรงเรียน
สั งกั ด กระทรวงอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม (M = 4.34, SD = 0.31) และโรงเรี ย นสั งกั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประเภทนานาชาติ (M = 4.41, SD = 0.34) โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่จาแนกตาม
กระบวนการจัดการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมทั้ง 5 ด้าน ดังต่อไปนี้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในด้านที่ 1 การเป็นแบบอย่างในการประพฤติตนสาหรับเด็ก โรงเรียนทั้ง 4 สังกัดมี
ระดับการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่าโรงเรียน
สังกัดสานั กงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประเภทนานาชาติ และโรงเรียนสังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มีระดับการปฏิบัติที่มากกว่าโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ในส่วนของแนวทางการปฏิบัติของโรงเรียนทั้ง 4 สังกัดมีแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมในด้านดังกล่าว
แบ่งเป็น 4 กลวิธี ดังนี้ กลวิธีที่ 1 อธิบายผลเสียเมื่อควบคุมอารมณ์ไม่ได้ กลวิธีที่ 2 ใช้คาถามกระตุ้นเพื่อระบุอารมณ์ กลวิธีที่
3 สอนว่าข้อผิดพลาดเป็นเรื่องปกติ และกลวิธีที่ 4 ใช้หลักการข้อตกลงในห้องเรียน
ด้านที่ 2 การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็ก โรงเรียนทั้ง 4 สังกัดมีระดับการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางอารมณ์
และสังคมที่ไม่แตกต่างกัน โดยแนวทางการปฏิบัติของโรงเรียนทั้ง 4 สังกัด มีแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ทางอารมณ์และ
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สังคมในด้านดังกล่าวแบ่งเป็น 4 กลวิธี ดังนี้ กลวิธีที่ 1 สร้างบรรยากาศให้เด็กรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย กลวิธีที่ 2 สนทนาเพื่อ
กระตุ้นการแสดงความคิดเห็น กลวิธีที่ 3 เปิดโอกาสในการสื่อสารอย่างอิสระ และกลวิธีที่ 4 ใช้การเสริมแรงทางบวก
ด้านที่ 3 การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างอิสระ โรงเรียนทั้ง 4 สังกัดมีระดับการจัด
กระบวนการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่าโรงเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน ประเภทนานาชาติ มี ร ะดั บ การปฏิ บั ติ ที่ ม ากกว่ า โรงเรี ย นสั งกั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และโรงเรียนสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในส่วน
ของแนวทางการปฏิบัติของโรงเรียนทั้ง 4 สังกัดมีแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมในด้านดังกล่าวแบ่งเป็น
2 กลวิธี ดังนี้ กลวิธีที่ 1 ใช้คาถามกระตุ้นเพื่อสื่อสารสิ่งที่คิด และกลวิธีที่ 2 เรียนรู้จากสถานการณ์จริง
ด้านที่ 4 การชี้ แนะโดยตรงเพื่ อ ช่ว ยให้ เด็ก เกิ ดการเรีย นรู้และการปรับ ตัว โรงเรียนทั้ ง 4 สั งกัด มี ระดั บ การจั ด
กระบวนการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมที่ไม่แตกต่างกัน โดยแนวทางการปฏิบัติของโรงเรียนทั้ง 4 สังกัดมีแนวทางการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมในด้านดังกล่าวแบ่งเป็น 3 กลวิธี ดังนี้ กลวิธีที่ 1 สร้างข้อตกลงที่ชัดเจน กลวิธีที่ 2
เตรียมความพร้อมในแต่ละวัน และกลวิธีที่ 3 ใช้การเสริมแรงทางบวก
ด้านที่ 5 การสังเกตพฤติกรรมและประเมินผลการเรียนรู้ของเด็ก โรงเรียนทั้ง 4 สังกัดมีระดับการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมที่ไม่แตกต่างกัน โดยแนวทางการปฏิบัติของโรงเรียนทั้ง 4 สังกัดมีแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้
ทางอารมณ์และสังคมในด้านดังกล่าวแบ่งเป็น 3 กลวิธี ดังนี้ กลวิธีที่ 1 สนทนาเพื่อสังเกตความสนใจ กลวิธีที่ 2 ทาความรู้จัก
เรื่องสุขภาพและการเรียนรู้ และกลวิธีที่ 3 นาผลการประเมินการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมไปใช้
ในส่วนของผลการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาจากแบบสัมภาษณ์พบว่าครูในโรงเรียนแต่ละสังกัด มีแนวทางจัดกระบวนการ
เรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมสาหรับเด็กในช่วงรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาจากชั้นเรียนอนุบาลสู่ชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยสามารถสรุปเป็นกลวิธีได้ดังที่ปรากฎใน ภาพที่ 1 โมเดลแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางอารมณ์
และสังคม ดังนี้

ภาพ 1 โมเดลแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม
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อภิปราย และข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่องการศึกษากระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมสาหรับเด็กในช่วงรอยเชื่อมต่อ
ทางการศึกษาจากชั้นเรียนอนุบาลสู่ชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยมีประเด็นสาคัญในการอภิปรายผล ดังนี้
1. ความรู้และความเข้าใจของครูในการดูแลเด็กในช่วงรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาจากชั้นเรียนอนุบาลสู่ชั้นเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1
ปัจจัยสาคัญในการสนับสนุนให้เด็กในช่วงรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาสามารถปรับตัวและก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งการ
เปลี่ยนแปลงปัจจัยหนึ่ง ได้แก่ ครู โดยครูจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานของเด็กในช่วงรอยเชื่อมต่อ และทราบแนวทางใน
พัฒนาเด็กในช่วงดังกล่าว (เบญจมาศ นุ่มวัฒนะ, 2562) ซึ่งจากผลการสารวจข้อมูลพื้นฐานของครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
พบว่าเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ที่ครูส่วนใหญ่เลือกจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการเป็นแบบอย่างของครู ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู
และเด็ก การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ การสนับสนุนให้เด็กมีความมั่นคงทางอารมณ์ และการชี้แนะโดยตรงเพื่อให้เด็กเกิดการ
ปรับตัว เป็นต้น ซึ่งประเด็นดังกล่าวมีความสอดคล้องกับหลักการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
ด้านที่ 1 การเป็นแบบอย่างในการประพฤติตนสาหรับเด็ก ด้านที่ 2 การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็ก ด้านที่ 3 การจัด
บรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างอิสระ ด้ านที่ 4 การชี้แนะโดยตรงเพื่อช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้และการ
ปรับตัว และด้านที่ 5 การสังเกตพฤติกรรมและประเมินผลการเรียนรู้ของเด็ก โดยความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ของครู และหลักการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางอารมณ์ และสังคมนี้ แสดงให้เห็นว่าครูที่ สอนเด็กในช่วงรอย
เชื่ อมต่อ ทางการศึก ษาส่ วนใหญ่ ในโรงเรีย นทั้ ง 4 สั งกั ด มี ความรู้เกี่ ยวกับ สิ่ งที่ ค วรปฏิ บั ติต่ อเด็ก ในช่วงวัยดังกล่ าวและมี
เป้าหมายในการพัฒนาเด็กในช่วงรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาไปในทิศทางที่ถูกต้อง
2. การอบรมครูเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมสาหรับเด็กในช่วงรอยเชื่อมต่อทางการศึกษา
การอบรมครูเป็ นวิธีการที่ จะทาให้ ครูเข้าใจและเกิดความรู้ในเรื่องนั้นๆ ซึ่งความเข้าใจดังกล่าวจะส่งเสริมให้ ครู
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยครูที่ได้รับการอบรมความรู้สามารถจัดการเรียนรู้ที่ทาให้ผู้ เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในระดับมากซึ่งจากผลการสารวจข้อมูลพื้นฐานของครูพบว่าครูส่วนใหญ่เคยได้รับการอบรม
เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมสาหรับเด็กในช่วงรอยเชื่อมต่อทางการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติ
ในการจัดการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมของโรงเรียนทั้ง 4 สังกัด ที่อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ทาให้สามารถอนุมานได้ว่า
การที่ครูส่วนใหญ่มีความรู้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมสาหรับเด็กในช่วงรอยเชื่อมต่อทางการศึกษา ครู
จะสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมได้ ดังนั้นการจัดอบรม
ในประเด็นดังกล่าวจึงมีความสาคัญ และสมควรจัดการอบรมให้แก่ครูทุกคนในโรงเรียนทุกสังกัดอย่างทั่วถึง
3. โรงเรียนแต่ละสังกัดมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมในระดับมากจนถึงมากที่สุด
ผลการวิจัยพบว่าโรงเรียนทั้ง 4 สังกัด มีระดับการปฏิบัติในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมในระดับ
มากถึงมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในทุกสังกัดมีโรงเรียนให้ความสาคัญและลงมือจัดกระบวนการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม
ให้เด็ก ดังนั้นโรงเรียนในแต่ละสังกัดควรมีการสัมมนาแลกเปลี่ย นความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมสาหรับเด็ก
ในช่วงรอยเชื่อมต่อทางการศึกษา เนื่องจากแลกเปลี่ยนความรู้ถือเป็นกระบวนการหนึ่งที่ทาให้เกิดการเรียนรู้อย่างแพร่หลาย
รวมถึงหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับลักษณะของโรงเรียนในสังกัดของตนเอง เพื่อเป็นตัวอย่างให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้มีการจัด
กระบวนการดังกล่าวได้ทราบถึงแนวทางในการนาการปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนของตนเอง ซึ่งจะทาให้เด็กในช่วงรอย
เชื่อมต่อทางการศึกษาจากชั้นเรียนอนุบาลสู่ชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ทางสังคมมากขึ้น
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4. ความแตกต่างกันของระดับการปฏิบัติในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม ในด้านที่ 1 การ
เป็นแบบอย่างในการประพฤติตนสาหรับเด็ก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่าระดับการปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมในด้านที่ 1 ของ
โรงเรียนทั้ง 4 สังกัดมีความแตกต่ างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประเภทนานาชาติ และโรงเรียนสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ปฏิ บั ติม ากกว่าโรงเรีย นในสังกัด สานั กงานคณะกรรมการส่ งเสริม การศึก ษาเอกชน ซึ่งอาจ มี เหตุ ผลมากจาก 2 ประเด็ น
ดังต่อไปนี้ (1) โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประเภทนานาชาติ เป็นโรงเรียนที่มีความ
หลากหลายทางเชื้อชาติ โดยการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติจาเป็นต้องใช้ทักษะทางอารมณ์และสังคม
ในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดังนั้นโรงเรียนในสังกัดดังกล่าวอาจมีการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางอารมณ์
และสังคมที่ชัดเจนมากกว่าโรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ (2) ครูในโรงเรียนสังกัด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมส่วนใหญ่ จบการศึกษาในระดับปริญญาโท ซึ่งอาจทาให้ครูในสังกัด
ดังกล่าวมีข้อมูล และแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมมากกว่าโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
5. ระดับการปฏิบัติในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม ในด้านที่ 3 การจัดบรรยากาศการเรียนรู้
ที่เอื้อให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างอิสระ ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประเภท
นานาชาติ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่าระดับการปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมในด้านที่ 3 ของ
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประเภทนานาชาติ มีความแตกต่างกับระดับการปฏิบัติของ
โรงเรียนในสังกัดอื่นๆ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ประเภทนานาชาติปฏิบัติมากกว่าโรงเรียนในสังกัดอื่นๆ เนื่องจากโรงเรียนในสังกัดดังกล่าวมีการให้ความสาคัญกับ
บรรยากาศการเรียนรู้ภายในห้องเรียนอย่างมาก มีการจัดการเรียนรู้ที่ให้เด็กได้ฝึกฝนการคิดวิเคราะห์ และเสนอความคิดของ
ตนเองอย่างเป็นอิสระ และไม่ถูกจากัดความคิด (International School Association of Thailand, 2020) สังเกตได้จาก
แนวทางการใช้คาพูดเชิงบวกเพื่งสร้างบรรยากาศที่ดีในห้องเรียน และการเปิดโอกาสให้เด็กสามารถทดลองเรียนรู้ในรูปแบบที่
หลากหลายอย่างเป็นอิสระ เป็นต้น
6. ระดับการปฏิบัติในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม ในด้านที่ 5 การสังเกตพฤติกรรมและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการวิจั ยพบว่าระดับ การปฏิ บั ติในการจัด กระบวนการเรีย นรู้ท างอารมณ์ และสั งคม ในด้านที่ 5 การสังเกต
พฤติกรรมและประเมินผลการเรียนรู้ของเด็ก ของโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประเภท
นานาชาติ อยู่ในระดั บ มากที่ สุ ด ในขณะที่ โรงเรียนในสั งกั ดอื่ น ๆ มี ระดั บ การปฏิ บั ติ ในระดั บ มาก แต่ ในทางกลั บ กัน เมื่ อ
สัมภาษณ์ครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชนพบว่า โรงเรียนหนึ่ง ในสังกัดนี้มีการประเมินผลการ
เรียนรู้ของเด็กที่ชัดเจนมากกว่าโรงเรีย นในสังกัดอื่นๆ โดยครูประเมินผลการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมโดยตรงหลังจากทา
กิจกรรมการเรียนรู้ในทุกคาบเรียน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนในแต่ละสังกัดอาจมีโรงเรียนที่มีหลักการปฏิบัติที่ชัดเจนมากกว่า
โรงเรียนส่วนใหญ่ในสังกัดเดียวกัน ซึ่งถ้าหากศึกษาแนวทางของโรงเรีย นดังกล่าวอย่างลึกซึ้งมากขึ้น อาจทาให้ได้แนวทางการ
ปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นๆ ได้นาไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียนของตนเองได้
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ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. ผลการวิจัยพบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการประเมินการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมโดยตรง แต่จะประเมิน
ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ดังนั้นแต่ละโรงเรียนควรให้ความสาคัญกับการประเมินผลการ
เรียนรู้ทางอารมณ์ และสังคมมากขึ้น เพื่อที่จะสามารถนาผลการประเมินมาใช้พัฒ นาการเรียนรู้ทางอารมณ์ และสังคมให้
นักเรียนของตนเองต่อไป
2. ผลการวิจัยพบว่าครูส่วนใหญ่ มีความพยายามส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมสาหรับเด็กที่สูง
กว่าค่าเฉลี่ย ถึงแม้ว่าบางโรงเรียนจะไม่ได้มีนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมก็ตาม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าครู
ส่วนใหญ่ ให้ความสาคัญ กับการพั ฒนาการเรียนรู้ทางอารมณ์ และสังคม ดังนั้นภาครัฐควรสนับสนุนครู โดยการจัดเสวนา
แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม เพื่อค้นหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด และสรุปเป็น
หลักการเพื่อให้ทุกโรงเรียนมีแนวทางในการจัดการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมให้นักเรียนของตนเอง

ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒ นาการเรียนรู้ทางอารมณ์ และสังคมสาหรับเด็กในช่วงรอยเชื่อมต่อ ทาง
การศึกษามากขึ้น ในมิติที่หลากหลาย เช่น มิติการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ทางอารมณ์ระดับประเทศ ระดับสถานศึกษา
ระดับห้องเรียน และระดับครอบครัว เป็นต้น
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการสร้างหลักการปฏิบัติในการพัฒ นาการเรียนรู้ทางอารมณ์ และสังคม
เพื่อเป็นหลักปฏิบัติสาหรับโรงเรียนทุกสังกัดในประเทศไทย
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