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55253901: สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 
คาํสาํคญั:  กระบวนทศัน/์ การจดักิจกรรมแนะแนว/ การใชท้กัษะชีวติและอาชีพ 
 จนัทร์เพ็ญ  สุวรรณคร: กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวติและอาชีพของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย.  อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ:์ ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพนัธุ,์ รศ.ดร.วชิยั  วงษใ์หญ่ และ รศ.ดร.โกศล  มีคุณ. 486 หนา้. 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาและหาประสิทธิภาพของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใช้
ทกัษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  2) ประเมินประสิทธิผลของการใช้กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว 
และ 3) ขยายผลกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนดอนคาวิทยา สังกดั 
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2558 เป็นกลุ่มทดลอง 1 หอ้งเรียน จาํนวน 36 คน กลุ่มควบคุม 
1 หอ้งเรียน จาํนวน 31 คน รวมทั้งส้ิน 67 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว คู่มือการใชห้น่วยและ
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว แบบประเมินชิ้นงาน แบบสังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม แบบรายงานผลการใชท้กัษะชีวิต และอาชีพของ
ตนเองก่อน-หลงัร่วมกิจกรรมแนะแนว แบบประเมินทกัษะการปฏิบติังานของนกัเรียนโดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดันิทรรศการ “วนัแนะแนวอาชีพ” 
และแบบบนัทึกสะทอ้นผลการจดักิจกรรมแนะแนว (Journal Writing) วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาคา่เฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์คา่ที
แบบไม่อิสระ (t - test for dependent samples) แบบอิสระ(t - test for independent samples) และการวเิคราะห์เน้ือหา (content analysis) 
 ผลการวิจยั พบวา่ 

1. กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวติและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย    มีช่ือวา่ 
“UNIQUE” มีหลกัสาํคญัในการจดักิจกรรม 5 ดา้น คือ 1. การจดักิจกรรมแนะแนว 2. การสร้างความรู้ 3. การเรียนรู้กลุม่มนุษยนิยม 4. การจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ และ 5. การมีส่วนร่วมของชุมชน การจดักิจกรรมบูรณาการ 5 รูปแบบการสอนเขา้ดว้ยกนัคือ  (1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(2) การใชกิ้จกรรมเป็นฐาน (3) การใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน (4) การใชปั้ญหาเป็นฐาน และ (5) การมีส่วนร่วมของชุมชน มี 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  
1) หลกัการ เป็นการพัฒนาการใช้ทักษะชีวิตและอาชีพอยู่บนพื้นฐานการสร้างความรู้อย่างเป็นระบบดว้ยตนเอง การร่วมมือกนัเรียนรู้จาก
กิจกรรมแนะแนว ฝึกปฏิบติัประสบการณ์จริงจากการสนบัสนุนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  2)  วตัถุประสงค ์เพื่อพฒันาการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  3) ขั้นตอนการจดักิจกรรม ประกอบดว้ย  6 ขั้น คือ (1) ทาํความเขา้ใจในขอ้มูลและเน้ือหาอย่างกระจ่างชดั 
(Understanding Information and Content : U)  (2) สร้างเครือข่ายข้อมูล  (Networking Information : N) (3) สืบค้นข้อมูลเพื่อวินิจฉัยปัญหา 
(Inquiring Information to Diagnose Problems : I)  (4) ซักถามเพื่อสร้างทางเลือกหรือวิธีแก้ปัญหา (Questioning to Make Choices or Solutions : Q)       
(5) ใชป้ระโยชน์ขอ้มูลจากผลการวิเคราะห์ (Utilizing Information from the Analysis : U) และ (6) นาํเสนอผลงานและรายงานผล (Exhibiting 
and Results Reporting : E) 4) การวดัและประเมินผล สมรรถนะของผูเ้รียนตามองคป์ระกอบของการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ 7 ดา้น 15 ตวัช้ีวดั 
และ 5) ปัจจยัสนับสนุน  ประกอบดว้ย  (1) ชุมชน ให้การสนับสนุนการดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ทุกขั้นตอนโดยร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมปฏิบตัิ 
และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์จริงให้แก่ผูเ้รียน (2) บุคลากรที่มีส่วนเก่ียวขอ้ง ให้ความร่วมมือจดักิจกรรม จดับรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
ร่วมประเมินผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ และผลงานท่ีผูเ้รียนนาํเสนอตามสภาพจริง และ  (3) นกัเรียน หมัน่ศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองอยา่ง
เป็นระบบ มีการทาํงานเป็นกลุ่ม เน้นการร่วมมือกนัเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบติัจากแหล่งเรียนรู้และสถานประกอบการในชุมชน ผลการ
หาคา่ประสิทธิภาพของกระบวนทศัน์ตามเกณฑ ์E1/E2  เท่ากบั  81.57/81.27 

2. ประสิทธิผลของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ตอนปลาย มีผลสรุปดงัน้ี 

2.1 หลงัร่วมกิจกรรมแนะแนวตามกระบวนทศัน์นักเรียนมีผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพสูงกว่าก่อนร่วมกิจกรรมแนะแนว   
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05          

2.2 นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการเรียนรู้ตามกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว มีผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ แตกต่าง
กบันกัเรียนกลุ่มควบคุม โดยนกัเรียนกลุ่มทดลองมีผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบ   
การจดักิจกรรมแนะแนวแบบปกติ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05                     

3. ผลการขยายผลกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว พบวา่ นกัเรียนกลุ่มขยายผลท่ีร่วมกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว    
มีผลการใชท้กัษะชีวติและอาชีพหลงัร่วมกิจกรรมแนะแนวสูงกวา่ก่อนร่วมกิจกรรมแนะแนว อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 

ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน                                                                                                            บณัฑิตวทิยาลยั    มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ลายมือช่ือนกัศึกษา........................................                                                                                                                        ปีการศึกษา 2558 
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KEY WORDS: PARADIGM/ GUIDANCE ACTIVITY/ USING LIFE AND CAREER SKILLS  
 JANPEN  SUWANNAKORN : PARADIGM OF GUIDANCE ACTIVITY TO ENHANCE USING LIFE AND CAREER SKILLS FOR 
HIGH SCHOOL STUDENTS. THESIS ADVISORS: ASST. PROF. MAREAM  NILLAPUN, Ed.D., ASSOC. PROF. WICHAI  WONGYAI, 
Ed.D., AND ASSOC. PROF. KOSOL  MEEKUN,  Ed.D.  486  pp. 
 
 The purposes of this research were to : 1) develop and determine the efficiency of paradigm of guidance activity to enhance using 
life and career skills for high school students, 2) evaluate the effectiveness of using paradigm of guidance activity, and 3) disseminate the 
paradigm of guidance activity. The samples comprised experimental group of 36 students and control group of 31 students, a total of 67 
students 11th grade students during the second semester of the academic year 2015 at Donkhawittaya School, Secondary Suphanburi Office 
Area 9. Research instruments consisted of paradigm of guidance activity, a handbook, units and lesson plans, assessment working form, 
behavior observation working group form, report the results of students about using life and career skills before-after activities form, 
assessment of the performance of students who are actively involved in the exhibition. "Career Day", and the record reflects guidance 
activities (Journal Writing). The data was analyzed by mean, standard deviation, a dependent t-test, independent t-test and content analysis.  
 The results were as follows : 

1. The paradigm of guidance activity to enhance life and career skills for high school students, there are consisted of five 
principles. These are 1. guidance activities 2. construct knowledge 3. learning groups humanism 4. collaborative learning and 5. participation 
of the community. The activities were integrated 5 techniques of teaching together ; (1) collaborative learning (2) activity based learning       
(3) case-based learning (4) problem based learning and (5) participation of community learning. There are five components of the paradigm, 
these are 1) principles - the development using life and career skills based on a manual system by themselves, working together, learning from 
guidance activities, practical experience of learning support in the community. 2) objective – developing using life and career skills for high 
school students. 3) the learning process which had six steps : UNIQUE - (1) Understanding Information and Content : U, (2) Networking 
Information : N, (3) Inquiring Information to Diagnose Problems : I, (4) Questioning to Make Choices or Solutions : Q, (5) Utilizing 
Information from the Analysis : U and (6) Exhibiting and Results Reporting : E) 4) assessment–capacities of learners based on 7 compositions 
of using life and career skills include 15 indicators. 5) supported factors - (1) community : support the learning process by joining together to 
share practical ideas and a real experience to students. (2) personnel involved : teachers, parents, community leaders, business owners give 
cooperation activities and set the atmosphere that conduct  to learn and evaluate the results of using life and career skills, and (3) students : 
diligent to study as a manual system, group work and collaboration that focused on learning participants and practice from the establishment 
of the community. Implement solutions under circumstances that occur on a daily basis and/or establishment in the community by building 
relationships with others to work together. Creative works were based on interest and aptitude in their future careers quality. The efficiency of 
this paradigm was 81.57/81.27   

2. The effectiveness of the paradigm indicated that 2.1) after using the paradigm of guidance activity (UNIQUE), students’ using 
life and career skills were higher than before receiving the instruction at a .05 significance level, 2.2) the experimental group that is received 
learning this paradigm had the results of using life and career skills differences with the control group that have been learning with traditional 
forms of guidance activities. The results of using life and career skills of experimental group were higher than control group at a .05 
significance level,      

3. The results of the dissemination using paradigm of guidance activity (UNIQUE) indicated that using life and career skills for 
high school students after using the paradigm were significantly higher than before the instruction at .05 
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วิทยานิพนธ์ เร่ือง “กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะ
ชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย” สําเร็จลุล่วงดว้ยดี ดว้ยความกรุณาเป็นอย่างสูง
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คาํปรึกษาแนะนาํ ช่วยเหลือสนบัสนุน ตรวจสอบเน้ือหา และกระบวนการวิจยั ตลอดระยะเวลาของ
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ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มารุต พฒัผล ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุบลวรรณ ส่งเสริม ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.ศิริวรรณ วณิชวฒันวรชยั ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ชนสิทธ์ิ สิทธ์ิสูงเนิน ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร. กรัณยพ์ล ววิรรธมงคล ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รุจิราพร รามศิริ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.แสงเดือน  
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ให้ความอนุเคราะห์สถานท่ีในการฝึกปฏิบติั เป็นสถานประกอบการจริง และอาํนวยความสะดวก
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  

ขอขอบพระคุณครูนนัทวดี  มีเนตรทิพย ์ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปฏิบติั
หนา้ท่ีครูท่ีปรึกษา (ทาํหนา้ท่ีครูผูส้อนกิจกรรมแนะแนว) โรงเรียนดอนคาวิทยา และครูวาสนากลัปาลี 
ครูผูส้อนกิจกรรมแนะแนว โรงเรียนง้ิวรายบุญมีรังสฤษด์ิ สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9  
ท่ีให้ความอนุเคราะห์นาํกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวไปขยายผล กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา         
ปีท่ี 6/2 และ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/1 และอาํนวยความสะดวกในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นอยา่งดี 

ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา ครู อาจารย  ์ที่จุดประกายให้เห็นถึงความสาํคญัของ
การพฒันาตนเองทางดา้นการศึกษา ตลอดจนครอบครัวสุวรรณคร ท่ีสนบัสนุนและใหโ้อกาสผูว้ิจยั
ประสบความสาํเร็จในการศึกษาคร้ังน้ี 
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บทที ่ 1 

บทนํา 
 
 
ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 แนวคิดและหลกัการสาํคญัของการจดัการศึกษาให้ผูเ้รียนมีทกัษะสาํคญัในยคุศตวรรษ            
ท่ี 21 (21th Century Skills) นั้น ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจะตอ้งจดัการศึกษาโดยอาศยัวิธีเรียนรู้ใน 4 แบบ  
ซ่ึงจะดาํเนินไปตลอดชีวิต เรียกว่าเสาหลกัแห่งองค์ความรู้ ซ่ึงประกอบดว้ยการเรียนรู้ 4 ลกัษณะ
ไดแ้ก่ การเรียนเพื่อรู้ (Learning to know) การเรียนรู้เพ่ือปฏิบติัไดจ้ริง (Learning to do) การเรียนรู้
เพ่ือท่ีจะอยูร่่วมกนั (Learning to live together) และการเรียนรู้เพ่ือชีวิต (Learning to be) ทั้งน้ีทกัษะ     
การเรียนของบุคคลจะต้องประกอบด้วย ความสามารถในการผลิตผลงาน (High Productivity) 
ความมีประสิทธิภาพในการส่ือสาร (Effective Communication) ความรู้ความสามารถทางดิจิตลั
(Digital-Age Literacy) และความคิดประดิษฐ์ (Inventive Thinking) ในรายละเอียดของความคิด
ประดิษฐน์ั้นจะประกอบดว้ยทกัษะชีวิต (Life Skills) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับตวัและจดัการความ
สลบัซบัซ้อน (Adaptability and Managing Complexity) การช้ีนาํตนเอง (Self Direction) ความใฝ่รู้ 
(Curiosity) ความคิดสร้างสรรค ์(Creativity) ความกลา้เส่ียง (Risk Taking) และการคิดขั้นสูงอยา่งมี
เหตุผล (Higher-Order Thinking and Sound Reasoning) (คณะกรรมาธิการนานาชาติ, 2541: 121; 
Levin, 2001, อา้งถึงใน ปรณฐั กิจรุ่งเรือง, 2553: 1 – 2, UNESCO, 2002) 
 การจัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริมทักษะและการรู้ลึกซ้ึงท่ีสามารถนําผูเ้รียนไปสู่
ความสาํเร็จในยคุโลกาภิวตัน์นั้น นกัการศึกษาหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการเรียนการสอน
ตอ้งคาํนึงถึงขอ้คาํถามเพ่ือพฒันานกัเรียนทั้งหมดว่าจะลา้หลงัหรือไม่ หากไม่เปล่ียนสภาพการศึกษา
ของพวกเราดว้ยสภาพแวดลอ้มโลกาภิวตัน์ในจิตใจ 3 ประเด็นหลกั คือ “อะไรคือกุญแจสําคญัใน
สมยัน้ีท่ีพวกเราจาํเป็นท่ีจะให้ความสาํคญั?”, “อะไรท่ีบุคลากรทางการศึกษาตอ้งรู้และสามารถ
ทาํไดใ้นศตวรรษท่ี 21?” และ “เราจะตอ้งเตรียมนกัเรียนของพวกเราอยา่งไร?” และทั้งน้ีแนวโนม้
ของการจดัการศึกษาตอ้งครอบคลุม 5 Global Trendsคือ เศรษฐกิจ (Economic Trends) วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (Trends in Science and Technology) การศึกษาสถิติประชากร (Demographic 
Trends) ความปลอดภยัของประชากร (Trends in Security and Citizenship) และการศึกษา (Trends 
in Education) (Heidi Hayes Jacobs, 2010: 97 – 106) 



2 

 ในทางตรงขา้มปัจจุบนันกัเรียนจาํนวนไม่น้อยตอ้งเผชิญกบัปัญหาการเรียนการสอน 
ครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว  นกัเรียนหลายคนไม่ไดอ้ยูก่บัพ่อแม่ 
และดูเหมือนว่าเด็กกลุ่มน้ีจะเพิ่มจาํนวนมากข้ึนเร่ือย ๆ และมีความรู้สึกติดลบจากทางบา้น บางคน
หลงผดิ คาํถามคือ มีแนวทางใดท่ีจะช่วยเดก็ไม่ตกรางชีวิต ? น่ีคือสูตรของการเรียนทกัษะชีวิต (Life 
Skills) ท่ีโรงเรียน ครูและวงการการศึกษาควรใช้วิกฤติตรงน้ีให้เป็นโอกาสในการท่ีจะพฒันา     
การเรียนรู้ทกัษะชีวิตใหก้บัเดก็ แมท้กัษะการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 อาจเป็นเร่ืองใหญ่ แต่ไม่ใช่เร่ือง
ท่ีทาํไม่ไดเ้พราะอยูใ่นกระบวนการเรียน เพียงแต่ตอ้งอาศยัการปฏิบติัอย่างถูกวิธีเท่านั้น (วิจารณ์  
พานิช, 2556: 5) หากนักเรียนไดรั้บการพฒันาทกัษะท่ีดีจะส่งผลทาํให้ดาํเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีโลกศตวรรษท่ี 21 ผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งมีทกัษะท่ีสําคญั 3 ดา้น คือ ทกัษะ
ชีวิตและทกัษะอาชีพ (Life and Career Skills) เช่น ทักษะการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล    
ซ่ึงตอ้งมีทั้งศาสตร์และศิลป์ ทกัษะทางสังคม การมองโลกในแง่ดี การควบคุมอารมณ์ ทาํประโยชน์
เพ่ือผูอ่ื้น มีภาวะผูน้าํ รู้จกัการให ้ทาํดีโดยไม่หวงัผลตอบแทน ทกัษะการเรียนรู้และสร้างนวตักรรมใหม่ 
(Learning and Innovation Skills) มัน่ฝึกฝน พฒันาตวัเอง เรียนให้เกิดทกัษะ เรียนโดยการปฏิบติั 
(learning by doing) การคิดวิเคราะห์ เรียนรู้วิธีการแกปั้ญหา มีความคิดสร้างสรรค ์มีทกัษะในการ
สื่อสาร  และทกัษะแห่งความ ร่วมมือ  หรือเรียกง่าย  ๆ  ว่า  ต ้องมี  4C คือ  Communication, 
Collaboration, Creativity และ Critical Thinking และท่ีขาดไม่ได้คือ ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือ 
และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) (วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พฒัผล, 
2556 : 19 - 21;  Partnership for 21st Century Skills; เครือข่าย  P21, 2557) 
 ทกัษะชีวิตเป็นความสามารถขั้นพ้ืนฐานของบุคคลในการปรับตวัและเลือกทางเดินชีวิต     
ท่ีเหมาะสมเพื่อที่จะสามารถเผชิญปัญหาต่าง  ๆ  ที่อยู ่รอบตวัในสภาพสังคมปัจจุบัน และ
เตรียมพร้อมสาํหรับในอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยอาศยัการถ่ายทอดประสบการณ์ดว้ย
การฝึกฝนอบรมซ่ึงมีความแตกต่างกนัในแต่ละวฒันธรรม แต่ในภาพรวมจะพบว่ามีทกัษะชีวิตหลกั 
(Core Life Skills) อยู่ 10 ประการ ดงัน้ี การตัดสินใจ (Decision making) การแก้ปัญหา(Problem 
solving) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking)  ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) 
การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication) ทกัษะการสร้างสัมพนัธภาพระหว่าง
บุคคล (Interpersonal relationship skills)  ความตระหนักในตนเอง (Self-awareness) ความเห็นอก
เห็นใจผู ้อ่ืน  (Empathy) การจัดการกับอารมณ์  (Coping with emotions) และการจัดการกับ
ความเครียด (Coping with Stress) ทั้งน้ี การเสริมสร้างทกัษะชีวิตกเ็หมือนกบัทกัษะโดยทัว่ไปท่ีมีอยู่
ในชีวิตประจาํวนั  ซ่ึงสามารถที่จะพฒันาไดโ้ดยจัดโปรแกรมทกัษะชีวิตศึกษา เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพจิตและการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการขาดทกัษะ เช่น แรงกดดนั
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ของขบวนการกลุ่มเพ่ือนในการชกันาํไปใชย้า การขาดการป้องกนัทางเพศท่ีนาํไปสู่ปัญหาท่ีรุนแรง 
สามารถท่ีจะป้องกนัโดยการวางรากฐานท่ีดีโดยใชท้กัษะชีวิต ดงัจะเห็นไดจ้ากผลการศึกษาวิจยั
เก่ียวกบัการสอนทกัษะชีวิตไดถู้กนาํมาใช้ในการศึกษากนัอย่างกวา้งขวางในการป้องกนัปัญหา
ตั้งแต่ระยะเร่ิมแรกไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล (Errecart; Perry and Kelder and Caplan, อา้งถึงใน WHO, 
1994: 4) 
 ทกัษะชีวิตมีความจาํเป็นและสาํคญัมากสาํหรับการพฒันาผูเ้รียน เน่ืองจากทกัษะชีวิต    
เป็นตวัเช่ือมโยงระหวา่งความรู้ ทศันคติ และค่านิยม เพ่ือนาํไปสู่ความสามารถท่ีแทจ้ริง เช่น “จะทาํ
อะไร และทาํอย่างไร” (what to do and how to do it) ทักษะชีวิตเป็นความสามารถท่ีจะนําไปสู่
หนทางแห่งการมีสุขภาพท่ีดี ดงัท่ีปรารถนาตามขอบเขตหรือโอกาสท่ีจะทาํไดท้ั้งน้ีการนาํทกัษะ
ชีวิตไปใชย้งัตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัแวดลอ้มทางวฒันธรรมและครอบครัวท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรม
สุขภาพดว้ยการนาํทกัษะชีวิตไปประยุกต์ใช้ไดอ้ย่างมีประสิทธิผลจะทาํให้บุคคลรู้จกัและเขา้ใจ
ตนเอง รับรู้และเขา้ใจคนอื่น ทกัษะชีวิตจะช่วยสนบัสนุนการรับรู้เก่ียวกบัความสามารถแห่งตน 
(Self-efficacy) ความเช่ือมัน่ในตนเอง (Self-confidence) และการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) 
ซ่ึงส่งเสริมใหเ้กิดการมีสุขภาพจิตท่ีดี สนบัสนุนหรือจูงใจท่ีจะทาํใหส้ามารถดูแลตนเองและบุคคลอ่ืน 
อีกทั้ งป้องกนัโรคทางจิตและปัญหาทางพฤติกรรมสุขภาพต่าง ๆ จึงไดมี้การนาํทกัษะชีวิตไปใช้
อยา่งกวา้งขวางในโปรแกรมการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล (WHO, 1994 : 4)  
 โรงเรียนเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสมสาํหรับการเร่ิมตน้การสอนทกัษะชีวิตเน่ืองจากเดก็และ
เยาวชนส่วนใหญ่จะอยู่ในระบบโรงเรียนซ่ึงจะเข้าถึงได้ง่ายมีโครงสร้างชัดเจนคุ้มค่าต่อการ
นาํไปใช้ผูส้อนมีประสบการณ์อยู่แลว้ผูป้กครองและชุมชนให้ความเช่ือถือและไวว้างใจสามารถ    
ท่ีจะติดตามประเมินผลไดท้ั้งในระยะส้ันและระยะยาวสัดส่วนของเดก็ท่ีอยูน่อกระบบโรงเรียนยงัมี
อยูเ่ป็นจาํนวนมากในหลาย ๆ ประเทศ การจดัโปรแกรมการสอนทกัษะชีวิต อาจจะใชว้ิธีรวมเด็ก
ข้ึนเป็นกลุ่มในชุมชน อยา่งไรก็ตามวิถีทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดก็คือ ควรจะเร่ิมพฒันาทกัษะชีวิตข้ึน   
ในระบบโรงเรียน (WHO, 1994: 6)ในการสอนทกัษะชีวิตจะใชก้ารเรียนการสอนท่ียดึนกัเรียนเป็น
ศูนยก์ลางหรือ “การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม” ซ่ึงอาจจาํแนกออกเป็น การสอนเจตคติ การสอน
ทกัษะ ซ่ึงในกระบวนการเรียนการสอนนักเรียนจะไดร้ับการฝึก ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์
และความคิดสร้างสรรคอ์ยูใ่นทุกขั้นตอนของการสอน ดงันั้น การเรียนการสอนทกัษะชีวิตนกัเรียน
จะเป็นผูส้ร้างความรู้ดว้ยตนเองผา่นกระบวนการเรียนการสอนท่ีใชห้ลกั การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
(participatory learning) กระบวนการสร้างความรู้น้ีจะตอ้งอาศยัประสบการณ์เดิมของนกัเรียนเป็น
สําคญั ทาํให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเน่ือง การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนดว้ยกนัเอง และ
ระหวา่งผูเ้รียนผูส้อน ทาํใหเ้กิดการขยายตวัของเครือข่ายความรู้ท่ีทุกคนมีอยูอ่อกไปอยา่งกวา้งขวาง
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โดยอาศยัการแสดงออกทางภาษา ได้แก่ การพูดและการเขียน เป็นเคร่ืองมือในการแลกเปล่ียน     
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ 
 การนาํทกัษะชีวิตไปประยุกต์ใช้ไดอ้ย่างมีประสิทธิผลจะทาํให้บุคคลรู้จกัและเขา้ใจ
ตนเอง รับรู้และเขา้ใจคนอ่ืน ทกัษะชีวิตจะช่วยสนับสนุนการรับรู้เก่ียวกบัความสามารถแห่งตน 
(Self-efficacy) ความเช่ือมัน่ในตนเอง (Self-confidence) และการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem)      
ซ่ึงส่งเสริมใหเ้กิดการมีสุขภาพจิตท่ีดี สนบัสนุนหรือจูงใจท่ีจะทาํใหส้ามารถดูแลตนเองและบุคคลอ่ืน 
อีกทั้งป้องกนัโรคทางจิตและปัญหาทางพฤติกรรมสุขภาพต่าง ๆ จึงไดมี้การนาํทกัษะชีวิตไปใช้
อยา่งกวา้งขวางในโปรแกรมการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล เช่นการส่งเสริมเชาวน์ปัญญา (Gonzalez, 
อา้งใน WHO, 1994:3) การป้องกนัการใช้ความรุนแรง (Olweus, อา้งถึงใน WHO, 1994: 3) 
การส่งเสริมความมั่นใจในตนเอง (Self-confidence) และการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self esteem) 
(TACADE, อ้างใน WHO, 1994: 3) ทั้ งน้ี การสอนทกัษะชีวิตได ้นํามาใช ้อย่างกวา้งขวางใน
โปรแกรมการส่งเสริมและป้องกนัทั้งดา้นสุขภาพ ดา้นการจดัการเรียนการสอนใหเ้กิดประโยชน์แก่
ผูเ้รียน  ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์การแนะแนวระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ระบุเง่ือนไขท่ีเป็น
โอกาส ทิศทางในการพฒันาประเทศ  มุ่งท่ีการยดึคนเป็นศูนยก์ลาง และการพฒันาคนเป็นองคร์วม
ใหมี้ภูมิคุม้กนัมีทกัษะชีวิต มีความพอเพียงอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างสันติและมีความสุข ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกบัฐานคิดดา้นการแนะแนว (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554 : 7) และสอดคลอ้งกบัวิถีการ
เรียนรู้เพ่ือศิษยใ์นศตวรรษท่ี 21 ท่ีให้ความสาํคญักบัทกัษะชีวิตและทกัษะอาชีพ ว่าตอ้งมีความจาํเป็นตอ้ง
เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาไปจนถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6 และมหาวิทยาลยั โดยเรียนตามพฒันาการ
ของสมอง ครูจะตอ้งเรียนรู้วิธีการออกแบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมใหแ้ก่ศิษยแ์ต่ละกลุ่มอาย ุและตาม
พฒันาการของสมองของเด็กแต่ละคน เพราะทกัษะกลุ่มน้ีสอนไม่ได ้เด็กตอ้งเรียนเอง และครูยิ่ง
ตอ้งทาํงานหนกัข้ึนในการคิดคน้หาวิธีออกแบบการเรียนรู้วิธีกระตุน้และอาํนวยความสะดวกใน
การเรียนรู้ของทีมงานและศิษย ์ รวมถึงวิธีชวนกนัถอดบทเรียนหลงังานสาํเร็จเพ่ือช่วยใหก้ารเรียนรู้
ลึกซ้ึงและกวา้งขวางยิง่ข้ึน การทาํงานของครูเพื่อศิษยใ์นสภาพน้ีจะยิ่งน่าสนุกและท้าทายยิ่งข้ึน 
(วิจารณ์  พานิช, 2555 : 48) สอดคลอ้งกบั ชินภทัร ภูมิรัตน์ (2554 : คาํนาํ) สรุปแนวคิดเก่ียวกบัแผน
ยทุธศาสตร์เชิงรุกท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั มุ่งการป้องกนั แกไ้ข และพฒันาเพื่อใหผู้เ้รียนพฒันาดา้น
การศึกษา อาชีพ ส่วนตวัและสังคม เต็มตามศกัยภาพ มีทกัษะชีวิต มีความสุขอยูอ่ยา่งพอเพียง เป็น
พลเมืองและพลโลกท่ีดีโดยอาศยัการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการแนะแนว    ท่ีเขม้แขง็และมี
ประสิทธิภาพ มีการกาํหนดแผนการปฏิบติัของแต่ละกลยุทธ์ในทุกระดบัอยา่งชดัเจน บนฐาน
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คิดของการประสานความร่วมมือในการปฏิบติัภารกิจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและเป็นประโยชน์ต่อ
เดก็และเยาชนอยา่งแทจ้ริง  
 การแนะแนวทางดา้นวิชาชีพ เป็นแนวทางการเตรียมความพร้อมสาํหรับผูเ้รียนเพือ่สร้าง
เส้นทางท่ีดีสําหรับเยาวชนท่ีจะตอ้งกา้วไปสู่ชีวิตของความเป็นผูใ้หญ่อยา่งมีคุณภาพ โดยปกติแลว้ 
มธัยมศึกษาเป็นช่วงเวลาท่ีเยาวชนเลือกเส้นทางท่ีตนจะกา้วไปสู่ชีวิตของผูใ้หญ่เพ่ือทาํมาหาเล้ียงชีพ
ในการแนะแนวทางด้านอาชีพซ่ึงให้ผูเ้รียนสามารถเลือกไดจ้ากสายต่าง ๆ ผูส้อนไม่ควรปิดประตู
ตายสาํหรับทางเลือกอ่ืน ๆ ท่ีอาจตามมาในภายหลงั ระบบการศึกษาควรมีความคล่องตวัพอและ
สามารถรองรับความแตกต่างของผูเ้รียนแต่ละคน โดยจดัเป็นหน่วยการเรียนท่ีจบในตนเองและจดั
หลกัสูตรต่าง ๆ ให้เช่ือมโยงกนั ในการช่วยนักเรียนเลือกแนวทางว่าควรเลือกเรียนหลกัสูตรใด    
ในสายอาชีวศึกษาหรือสายสามญันั้น ควรพิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อนของผูเ้รียนอย่างรอบคอบ  
การแนะแนวหมายถึงการประเมินผลโดยอาศยัทั้งหลกัเกณฑท์างการศึกษา และการคาดว่าบุคลิกภาพ
ของเดก็ในอนาคตจะเป็นอยา่งไร โรงเรียนจะตอ้งทราบเป็นอยา่งดีเก่ียวกบัสมรรถนะของนกัเรียน
แต่ละคน ฉะนั้นเท่าท่ีจะสามารถเป็นไปได ้ควรจดัหานักแนะแนวอาชีพเพ่ือช่วยให้ผูเ้รียนในการ
เลือกหลกัสูตรท่ีเหมาะสม (โดยคาํนึงถึงความตอ้งการของตลาดแรงงาน) วินิจฉัยอุปสรรคในการ
เรียนรู้ และคอยช่วยเหลือหากมีปัญหาทางด้านสังคมเมื่อจาํเป็น มธัยมศึกษาจึงมีภาระหน้าท่ี
อนัใหญ่หลวงเพราะมกัจะเป็นภายในกาํแพงโรงเรียนท่ีกาํหนดเส้นทางชีวิตในภายภาคหน้าของ
นกัเรียน แต่ละคน มธัยมศึกษาจึงตอ้งเปิดกวา้งออกไปสู่โลกภายนอกให้มากข้ึนเพื่อให้ผูเ้รียน
สามารถปรับเส้นทางการศึกษาท่ีตนเลือกให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางด้านการศึกษาและ
วฒันธรรมของตน (คณะกรรมาธิการนานาชาติ, 2541: 161) ทั้งน้ีจากแนวคิดดงักล่าว พบว่า ทกัษะ
ชีวิตและทักษะอาชีพล้วนแต่มีประโยชน์และมีความสําคญัต่อผูเ้รียนซ่ึงควรได้รับการพฒันา     
อยา่งเร่งด่วน 
 การแนะแนวเป็นกลไกสาํคญัในการสร้างคน สร้างงานและสร้างชาติ กล่าวคือ สร้างคน
ใหรู้้จกัคุณค่าในตนเอง สร้างงานใหค้นรู้จกัความถนดั ความสนใจ บุคลิกภาพของตน รู้ขอ้มูลอาชีพ 
ตลอดจนสามารถเช่ือมความสัมพนัธ์คุณลกัษณะของตนเองกบัอาชีพไดถู้กตอ้ง  มีการฝึกงานอาชีพ
หรือมีประสบการณ์ในงาน มีคุณลกัษณะพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นในการประกอบอาชีพใหป้ระสบความสาํเร็จ 
สร้างชาติ ให้คนมีวิธีหาความรู้ทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม และเห็นประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึง
เป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุดในยคุปัจจุบนัท่ีจะพฒันาคนเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ได ้ประกอบกบัจิตวิทยาพฒันาการ 
ซ่ึงครูแนะแนวจาํเป็นตอ้งศึกษาแนวคิดทางด้านจิตวิทยาให้รู้ เขา้ใจ และมีทกัษะการใชค้วามรู้
พ้ืนฐานทางดา้นจิตวิทยาการแนะแนว ทั้งน้ี “กิจกรรมแนะแนว” ไดถู้กบรรจุเขา้เป็นส่วนหน่ึงใน
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนซ่ึงทุกสถานศึกษาจะตอ้งจดัให้แก่ผูเ้รียน เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันา
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ผูเ้รียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กาํหนดเป้าหมาย 
วางแผนชีวิต ทั้งดา้นการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากน้ียงัช่วยใหค้รู
รู้จกัและเขา้ใจผูเ้รียน ทั้งยงัเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือและใหค้าํปรึกษาแก่ผูป้กครองในการมีส่วนร่วม
พฒันาผูเ้รียน (ศิริชยั  กาญจนวาสี, 2553: 17; กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 20) 
 การให้ความสาํคญัของการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนนั้น ครูมีบทบาทสาํคญัใน
การเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก (facilitator) จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีครูจะตอ้งมีความเป็นมืออาชีพ (classroom 
guidance specialist)ในการถ่ายทอดความรู้ การให้คาํปรึกษา ช้ีแนะแนวทางท่ีถูกตอ้งให้กบัผูเ้รียน 
ตลอดจนการแนะนาํบทเรียนต่าง ๆ การพฒันาจะมุ่งเนน้ไปท่ีการศึกษาหาความรู้ อาชีพท่ีเหมาะกบั
ยุคสมัยของผู เ้รียนและการสร้างสัมพนัธภาพของบุคคล เป้าหมายของการจดัการศึกษาเพ่ือให้
บรรลุผลการพฒันา ความสามารถในการเป็นผูน้าํทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน สถานศึกษาใน
ชุมชนขนาดใหญ่หรือในทอ้งถ่ินลว้นแต่จาํเป็นและสาํคญัยิง่ ความเป็นมืออาชีพของครูไม่เพียงแต่
การจัดการเรียนการสอนแต่หมายรวมถึงการร่วมมือกันทาํงานความสามารถท่ีจะบูรณาการ
หลกัสูตรการจดักิจกรรม การใหค้าํปรึกษาท่ีมีส่วนประกอบต่าง ๆ ในหลกัสูตรของโรงเรียนทั้งน้ีมี
หลากหลายประเด็นท่ีควรพิจารณา คือ โครงสร้างการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะและความรู้ 
เทคนิคและวิธีการจดักิจกรรมท่ีควรพฒันาให้สอดคลอ้งกบัผูเ้รียนทั้งความรู้ ความสามารถ บริบท 
ชุมชนและสังคมท่ีอยูอ่าศยั การวดัผลประเมินผล และการติดตามผลเป็นส่ิงจาํเป็นเพ่ือให้แน่ใจว่า
การเปล่ียนแปลงในการเรียนรู้และพฤติกรรมของผูเ้รียนคงอยู่อย่างต่อเน่ือง (The ASCA National 
Model, 2004 ; Dimmitt, Carey and Hatch, 2007) และท่ีสําคญั ครูแนะแนว มีความสําคญัต่อการ
กาํหนดอนาคตของนักเรียนทั้ งหลายหากบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพจะสามารถเช่ือมโยง
ความรู้สู่โลกกว้างทางการศึกษา  อาชีพในอนาคต  ดงันั้น  การจ ัดหลกัสูตรแนวใหม่ของ
สถาบนัการศึกษา งานใหม่ และโอกาสใหม่ (Future Career) ท่ีหางานง่ายและมีรายไดดี้ การจัด
หลกัสูตรและระบบการเรียนการสอนแนวใหม่ (Future Education)ท่ีสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง
เพ่ือเตรียมรับกบักระแสอาชีพใหม่ของสถาบนัการศึกษา ในบทบาทการสร้างปัญญาแก่สังคม การ
ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ มีสติและมีความคิดสร้างสรรค ์แนะนาํให้ผูเ้รียนรู้จกัตนเองดว้ยการเรียน
อย่างมี เ ป้าหมายตามความถนัดและความสนใจมากกว่ายดึติดกบัค่านิยมสังคมเดิม ๆ นาํเสนอ
เร่ืองราวอาชีพใหม่แห่งอนาคตอย่างกวา้งขวางในระดบัสากลได ้(ภาวิช  ทองโรช และรัชนีพร      
พุกกะมาน, อา้งถึงใน วิริยะ ฤาชยัพาณิชย,์ 2557: คาํนิยม) 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้าํหนดแนวทางการ
จดัการเรียนการสอนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยเน้นท่ีกิจกรรมแนะแนว (Guidance Activities) ไว้
เป็นกิจกรรมหลกัสําหรับการพฒันาผูเ้รียนโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือกาํหนดคุณภาพผูเ้รียนระดบั
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะสําคญั 5 ประการ ได้แก่ 1) ความสามารถในการ
ส่ือสาร  2) ความสามารถในการคิด  3) ความสามารถในการแกปั้ญหา 4) ความสามารถในการใช้
ทกัษะชีวิต และ 5)  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีอีกทั้งส่งเสริม พฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะชีวิต 
โดยมุ่งการจัดกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ธรรมชาติของ
ผูเ้รียน และวิสยัทศันข์องสถานศึกษาท่ีตอบสนองจุดมุ่งหมายหลกัสูตรใหค้รอบคลุมทั้งดา้นการศึกษา 
การงานและอาชีพ รวมทั้งชีวิตและสังคม เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัโดยผูเ้รียนมีอิสระในการคิดและ
ตดัสินใจดว้ยตนเอง เรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการปฏิบัติ จนกระทัง่เกิดทกัษะชีวิตและการเรียนรู้ 
ตลอดจนครู ทุกคนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมโดยมีครูแนะแนวเป็นพี่เล้ียงและประสานงานทั้งน้ี
แสดงให้เห็นว่า การจดักิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมส่งเสริมและพฒันาความสามารถของผูเ้รียน
ใหเ้หมาะสมกบัความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถคน้พบและพฒันาศกัยภาพของตน เสริมสร้าง
ทกัษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา และการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี ซ่ึง
ผูส้อนทุกคน ทาํหน้าท่ีแนะแนว ให้คาํปรึกษาดา้นชีวิต การศึกษาต่อและการพฒันาตนเองสู่โลก
อาชีพและการมีงานทาํรวมถึงการฝึกทกัษะกระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญสถานการณ์ 
ตลอดจนการเลือกรับและส่งผา่นขอ้มูลทางเทคโนโลยีไดอ้ยา่งชาญฉลาด (อารยา  ช่อองัชญั, 2553; 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2554; สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2555; วิจารณ์ พานิช, 
2556) 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการจดักิจกรรมแนะแนว ผูว้ิจยั พบว่า รูปแบบการ
จดักิจกรรมและขั้นตอนการจดักิจกรรมแนะแนวข้ึนอยู่ท่ีดุลยพินิจของครูผูส้อนในแต่ละบริบท
พิจารณาเลือกกิจกรรมทางการแนะแนวดว้ยตนเอง โดยรูปแบบการจดักิจกรรมมกัเป็นการอภิปราย
ศึกษากรณีตัวอย่างและสรุปแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิดในห้องเรียน      
เล่นเกม แสดงบทบาทสมมติตามหัวขอ้ที่ครูกาํหนดและปฏิบตัิตามชุดกิจกรรม หรือแบบฝึก           
ในห้องเรียนเท่านั้น ทั้งน้ีหากครูผูส้อนมีรูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวและขั้นตอนการจดั
กิจกรรมแนะแนวท่ีชดัเจน สามารถศึกษาตาํรา เอกสาร คู่มือการจดักิจกรรมแนะแนวท่ีสอดคลอ้ง
เหมาะสมกบัยคุสมยัจะส่งผลทาํใหก้ารพฒันาคุณภาพผูเ้รียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิม่ข้ึน 
แนวคิดการจดักิจกรรมแนะแนวมีจุดเนน้เพ่ือส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการสร้าง
องค์ความรู้ให้เกิดข้ึนกบัผู เ้รียน  เสริมสร้างทกัษะกระบวนการกลุ่ม  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้            
การแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม การมีสัมพนัธภาพระหวา่งกลุ่มเพ่ือน การร่วมรับผดิชอบเพ่ือสร้างสรรค์
งานท่ีมีคุณภาพ ประกอบกบัการใชรู้ปแบบสําหรับการวดัและประเมินผลผูเ้รียนเพื่อแสดงถึง
ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต ทกัษะการคิดสู่การปฏิบตัิตน  การเตรียมความพร้อมที่ดี            
เพ่ือประกอบอาชีพในอนาคต  ความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้สู่การปฏิบติัเพ่ือดาํรงชีวิตอยูใ่น
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สงัคมอยา่งมีคุณภาพ  ทั้งน้ีแนวคิดการจดักิจกรรมแนะแนวมีหลากหลายรูปแบบท่ีสามารถนาํมา
เป็นแนวทางเสริมสร้างทกัษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skill) เพ่ือประโยชน์ในการพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนทาํให้สามารถดาํรงและดาํเนินชีวิตท่ีเขม้แข็งฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการในสังคม    
ยคุดิจิตลัพร้อมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในยคุศตวรรษท่ี 21 เพราะหากผูเ้รียนไดรั้บการพฒันา
และฝึกฝนอยา่งดี จะสามารถปฏิบติัตนและแสวงหาข้อมูลความรู้ท่ีดีท่ีถูกตอ้งและมีประโยชน์    
ย่อมสร้างสมรรถนะการมีชีวิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ีพ่ึงแห่งตนและสังคม มีทกัษะชีวิตอยูบ่นพ้ืนฐาน
ของการใช้หลกัการและเหตุผลซ่ึงมีความสาํคญัต่อการเรียนรู้และการดาํเนินชีวิต ส่งผลทาํให้
สามารถประเมินสถานการณ์ ข่าวสาร ขอ้มูลหรือขอ้ถกเถียงต่าง ๆ ไดอ้ย่างมีหลกัฐานน่าเช่ือถือ 
(Media Literacy) การฝึกฝนทกัษะเหล่าน้ีสามารถพฒันาให้เกิดข้ึนในตวัผูเ้รียนไดจ้ากการจดั
กิจกรรมแนะแนว โดยอาศยัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Cooperation) และการร่วมมือกนัเรียนรู้
(Collaboration) การเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based 
Learning) กระตุน้ให้ผูเ้รียนเขา้ใจ เกิดแนวคิดผ่านกระบวนการทาํกิจกรรมกลุ่มการใชก้รณีศึกษา  
เป็นฐานการเรียนรู้ (Case Based Learning) ท่ีมีลักษณะเป็นเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นตัวอย่าง             
ท่ีนาํมาใชส้าํหรับการศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัผูเ้รียนและบริบท การใชปั้ญหาเป็นฐาน การเรียนรู้  (Problem 
Based Learning) กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการคิดแกปั้ญหาอยา่งชาญฉลาด ตลอดจนการใชชุ้มชน
เขา้มามีส่วนส่งเสริมสนบัสนุนและเป็นฐานการเรียนรู้ (Community Based Learning) ทั้งน้ีการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้สามารถออกแบบเพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดโอกาสในการเรียนรู้ เกิดความรับผดิชอบ
ต่อหนา้ท่ีการงานท่ีไดรั้บมอบหมาย และสะทอ้นให้เห็นถึงวิธีการท่ีดี ท่ีผูเ้รียนเลือกใชโ้ดยพิจารณา
จากความสามารถของตน ทาํให้งานเสร็จส้ินสมบูรณ์ (สุเทพ  อ่วมเจริญ, 2555: 133; Sue Z. Beers, 
2011: 9; Dori, 2003; Wassermann, 1994)  
 ประกอบกบัแนวคิดของการจดัการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการหยัง่รู้        
ในโลกของความเป็นจริงมากข้ึน เขา้ใจการปฏิบตัิของบุคคลท่ีมีต่อสังคม และการเมืองมากข้ึน        
มีความรับผิดชอบต่อสงัคมมากข้ึน และสามารถเขา้ใจกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้
เก่ียวกบัประเด็นปัญหาสังคมท่ีมีความซับซ้อน เช่ือมโยงขอ้มูลความรู้ในท้องถิ่นท่ีอยูอ่าศยั ให้
สอดคลอ้งเหมาะสมกบัยคุสมยัของตน เรียนรู้วฒันธรรมสาํหรับการปฏิบติังาน สามารถปฏิบติังาน
ไดพ้ฒันาทกัษะทางวิชาชีพ ทกัษะทางสังคม และความรับผิดชอบต่อสังคมใหก้บัผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
(บุญสืบ โสโสม, 2553;วิทยากร เชียงกูล, 2550; Fischer, Rohde and Wulfm, 2007; Schamber, J.F., 
2008; Ibrahim, 2010) ทั้งน้ีหากนาํรูปแบบการจดัการเรียนรู้ต่าง ๆ มาบูรณาการกบัการจดักิจกรรม
แนะแนว โดยฝึกทกัษะการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้สามารถเตรียมตนเองในดา้น
วิชาการ วิชาชีพ มีทกัษะชีวิต และทกัษะทางสังคมอยา่งเหมาะสม ส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพในการ
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ดาํรงชีวิตในสังคมอยา่งดี มีความสุข (JoseptKee - Kuok Wong, 2004: 154 -166) ซ่ึงจาํเป็นอยา่งยิ่ง
ท่ีครูผูจ้ดักิจกรรมแนะแนวจะตอ้งศึกษาทาํความเขา้ใจอย่างถ่องแท้จนเกิดความชาํนาญเก่ียวกบั
องค์ประกอบ รูปแบบ ขั้นตอนและเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจัดกิจกรรม แนะแนวให้ผูเ้รียนมี
ศกัยภาพทั้งดา้นความรู้และความคิดต่อไป 
 จากการประมวลขอ้มูลการจดักิจกรรมแนะแนว พบว่า การจดักิจกรรมแนะแนวเป็น
ส่วนหน่ึงของการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน รายวิชากิจกรรมแนะแนว โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือเสริมสร้างความรู้ พฒันาทกัษะการเรียนรู้ ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีผูเ้รียน
ประสบ ตลอดจนสามารถเตรียมตนเองในดา้นวิชาการ วิชาชีพ มีทกัษะชีวิต เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร 
รู้จกัวิเคราะห์สังเคราะห์เลือกสรรขอ้มูลไดอ้ย่างเหมาะสมและรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสังคม
ยคุขอ้มูลข่าวสารอย่างชาญฉลาด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551; สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน, 2555; แผนยุทธศาสตร์การแนะแนวระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในช่วงแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) (2554 : 7 - 9) ประกอบกบัการศึกษา
ขอ้มูลการจดักิจกรรมแนะแนวและการวิเคราะห์งานวิจยัทั้งในและต่างประเทศเก่ียวกบัการจัด
กิจกรรมแนะแนว พบว่า รูปแบบการจดักิจกรรมแนะแนวข้ึนอยูก่บัครูแนะแนวเป็นผูเ้ลือกสรรและ
ออกแบบตามความสามารถ ความเหมาะสมของผูเ้รียนและบริบทของตน โดยประเด็นความสาํคญั
ในการจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือพฒันาคุณภาพผูเ้รียนทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
ใหส้อดคลอ้งกบัยคุสมยั เสริมสร้างทกัษะชีวิตและทกัษะอาชีพท่ีจาํเป็นในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลลพัธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียนตามแนวคิดเครือข่ายองคก์รความร่วมมือเพ่ือทกัษะการเรียนรู้ท่ี
จ ํา เป็นในศตวรรษ ท่ี21 (Partnership for 21st Century Skills; เค รือข่าย  P21, 2557) ได้พัฒนา
วิสัยทศัน์เพ่ือความสําเร็จของนักเรียนในระบบเศรษฐกิจโลกใหม่เพ่ือช่วยให้ผูป้ฏิบติัสามารถ 
บูรณาการทกัษะเขา้ในการสอนเน้ือหาหลกัดา้นวิชาการไดพ้ฒันาวิสัยทศัน์ การเรียนรู้เป็นกรอบ
ความคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยผสมผสานองค์ความรู้ทกัษะเฉพาะด้านความชาํนาญ
การและความรู้เท่าทนัดา้นต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัเพ่ือใหป้ระสบความสาํเร็จทั้งในด้านการทาํงานและ
การดาํเนินชีวิตกรอบแนวคิดขา้งตน้เป็นจุดเร่ิมตน้ของการพฒันาทกัษะแห่งอนาคตใหม่สําหรับ
ประเทศไทยการนาํทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ทุกทกัษะไปใชผู้เ้รียนทุกคนจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันา
ให้มีความรู้ความเขา้ใจเน้ือหาหลกัดา้นวิชาการการท่ีผูเ้รียนจะสามารถคิดอยา่งมีวิจารณญาณและ
ส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้นตอ้งอาศยับูรณาการของพื้นฐานความรู้ดงักล่าวภายใตบ้ริบทการ
สอนความรู้วิชาหลกัผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้ทกัษะท่ีจาํเป็นเพือ่ใหป้ระสบความสาํเร็จ  ในโลกทุกวนัน้ีเช่น
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การคิดอยา่งมีวิจารณญาณการแกปั้ญหาการคิดสร้างสรรคก์ารส่ือสาร การเลือกพิจารณาขอ้มูล และ
การร่วมมือกนั 
 การศึกษาขอ้มูลการจดักิจกรรมแนะแนวในประเทศไทย พบสภาพและปัญหาของการ
ดาํเนินงานแนะแนวในปัจจุบนั พบว่า ครูผูไ้ดรั้บมอบหมายให้จดักิจกรรมแนะแนวยงัขาดความรู้         
ความเขา้ใจขอบข่ายเน้ือหา สาระในการจดักิจกรรมแนะแนว จดักิจกรรมแนะแนวโดยไม่ไดเ้ขียน
แผนการจดักิจกรรมแนะแนว การวดัประเมินผลนักเรียนไม่ชดัเจน การจดักิจกรรมแนะแนว         
ไม่สนองจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรสถานศึกษา ขาดความรู้ ความเขา้ใจ  และความสามารถ
ประสบการณ์ในการเตรียมการสอน การเตรียมแหล่งเรียนรู้ ส่ืออุปกรณ์ การจดักิจกรรมแนะแนว  
ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดา้นการศึกษา การงานอาชีพ และดา้นชีวิตและสังคม การจดัการเรียนการสอน  
ยงัยึดครูเป็นศูนยก์ลาง (ศิริชยั  กาญจนวาสี, 2553: 2-5) ทั้งน้ีการขจดัปัญหาน้ีไดดี้ท่ีสุดนั้น จาํเป็น
อยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีกระบวนการจดักิจกรรมแนะแนวท่ีมีคุณภาพ ทั้งดา้นเน้ือหาสาระ การจดักิจกรรม    
การวดัประเมินผลท่ีครูสามารถนาํไปใชใ้นการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้สอดคลอ้ง 
เหมาะสมกบัสังคมยุคปัจจุบนัได้จริง อย่างไรก็ตาม กรอบความคิดขา้งตน้ จาํเป็นตอ้งมีระบบ
สนบัสนุนการศึกษาท่ีจาํเป็น ไดแ้ก่ มาตรฐานการเรียนรู้ การประเมินผลหลกัสูตร วิธีการสอนและ
รูปแบบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ การพฒันาวิชาชีพและบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียน
มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้มากข้ึนและจบการศึกษาออกไปด้วยความพร้อมท่ีจะประสบ
ความสาํเร็จในเศรษฐกิจโลกของทุกวนัน้ี  
 ทั้งน้ีการเสริมสร้างทกัษะชีวิตและทกัษะอาชีพมีความสาํคญัยิง่ เน่ืองจากชีวิตและสภาพ
การทาํงานจาํเป็นตอ้งมีทกัษะการคิดและองคค์วามรู้เพ่ิมข้ึนมากมาย ความสามารถในการทาํงาน   
ในยคุท่ีแข่งขนักนัดา้นขอ้มูลข่าวสาร และการดาํรงชีวิตท่ีมีความซํ้ าซ้อนให้ประสบความสาํเร็จ    
ไดน้ั้น  จาํเป็นท่ีผูเ้รียนตอ้งใส่ใจอย่างเคร่งครัดในการพฒันาทกัษะชีวิตและทกัษะอาชีพต่อไปน้ี    
ให้เพียงพอ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะพฒันากระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการ
ใชท้กัษะชีวิตและทกัษะอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริม
และพฒันาผูเ้รียนให้รู้จกัตนเอง คน้พบความสามารถ ความถนดั สามารถคิดตดัสินใจ คิดแกปั้ญหา 
กาํหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิต ทั้งดา้นการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตวัอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่ง
เหมาะสม โดยผูว้ิจยับูรณาการการจดักิจกรรมแนะแนวซ่ึงมีขอบข่ายการแนะแนว 3 ดา้น คือ การ
แนะแนวการศึกษา (Educational Guidance) การแนะแนวอาชีพ (Vocational Guidance) และการ
แนะแนวส่วนตวัและสังคม (Personal and Social Guidance) จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูล
พ้ืนฐานและกรอบแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีการจดักิจกรรมแนะแนว ทฤษฎีการสร้างความรู้ 
ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม ทฤษฎีทางจิตวิทยา โดยมีความเช่ือพ้ืนฐานว่า มนุษยมี์คุณค่า         
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มีความดีงาม มีความสามารถ มีความตอ้งการและมีแรงจูงใจภายในท่ีจะพฒันาศกัยภาพของตน 
ผนวกกบัทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ตลอดจนเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งมาสร้างเป็น
กระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวข้ึน 

 
กรอบแนวคดิดาํเนินการวจิัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นแนวทางในการ
กาํหนดแบบแผนการวิจยั  โดยใช้วิธีการเชิงระบบเพื่อนาํสู่กรอบแนวคิดของการวิจยั เร่ือง     
กระบวนทศัน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใช้ทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียน     
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจ ัยและพ ัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Resear ch and 
Development)โดยใชก้ระบวนการวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ในการศึกษา
เร่ือง กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายนั้น ผูว้ิจยัใช้วิธีดาํเนินการวิจยัในลกัษณะการวิจยัและพฒันา (Research 
and Development) เน่ืองจากแนวคิดการวิจยัและพฒันา สามารถนาํมาใชใ้นการแสวงหาและพฒันา
นวตักรรมการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาผูเ้รียน ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี นวตักรรมการเรียนการสอน 
คือ กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว โดยมีกระบวนการในพฒันา 4 ขั้นตอนไดแ้ก่ ขั้นตอน     
ท่ี 1 วิจยั (Research : R1) เพ่ือศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน สภาพการปฏิบติัจริง ปัญหาท่ีเกิดข้ึนหรือการ
ประเมินความตอ้งการจาํเป็นของกลุ่มเป้าหมายและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมทั้งการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
ผลการวิจยั การวิเคราะห์เอกสารต่าง ๆ แลว้นาํผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์มาสังเคราะห์ไปสู่ขั้นตอน   
ท่ี 2 พฒันา (Development : D1) คือ ออกแบบและพฒันานวตักรรมการศึกษาโดยนาํผลจากขั้นตอน
ท่ี 1 (R1) มาพฒันานวตักรรมทาํให้นวตักรรมท่ีพฒันาข้ึนสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมาย และในขั้นพฒันา (D1) น้ีตอ้งพฒันานวตักรรมให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพก่อน 
ขั้นตอนท่ี 3(Research : R2) คือนาํนวตักรรมใชจ้ริงกบักลุ่มเป้าหมายโดยมีการประเมินระหว่างใช้
และเม่ือใช้แลว้ ดาํเนินการในขั้นตอนท่ี 4 พฒันา (Development : D2) โดยประเมินประสิทธิผล    
ของนวตักรรม (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 2555: 230) นอกจากน้ี ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสานวิธี 
(Mixed Methods Research) และใช้แบบแผนเชิงผสมผสานแบบรองรับภายใน (The Embedded 
Design) ดว้ยการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) เสริมดว้ยการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 
Methods) เพ่ือตอบคาํถามการวิจยัใหค้รอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
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2. แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบระบบการเรียนการสอน ADDIE Model ตามแนวคิด
ของDick and Carey  (2005) และการออกแบบการสอนเชิงระบบตามแนวคดิของ Joyce, Weil and 
Calhoun (2009) เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนโดยเน้นการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบ เพ่ือพฒันาการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนักเรียน  
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีมีความสามารถพ้ืนฐานและแบบการเรียนรู้ (Learning Style) แตกต่างกนั 
ดงันั้นการจดัการเรียนการสอนจึงมุ่งเนน้ไปท่ีการพฒันากระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้นกัเรียน  แต่ละคน
เกิดทกัษะดงักล่าว ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้นกัเรียนพฒันาตนเองไดเ้ต็มตามศกัยภาพ ดงันั้นผูว้ิจยัจึง
นาํหลกัการเชิงระบบ (System Approach) มาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนท่ีเรียกว่า การ
ออกแบบ ระบบ ก าร เรี ยน ก ารส อน  (Instructional System Approach : ISD)  ซ่ึ งห ม าย ถึ ง 
กระบวนการแกปั้ญหาการเรียนการสอนโดยการวิเคราะห์สถานการณ์หรือเง่ือนไขการเรียนรู้อยา่ง
เป็นระบบ เพื่อให้การจดัการเรียนการสอนบรรลุจุดหมาย โดยอาศยัความรู้จากหลาย ๆ ทฤษฎี เช่น 
ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนการสอน ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ตลอดจนทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดป้ระยกุตใ์ชแ้นวคิดการออกแบบระบบการเรียนการสอน ADDIE 
Model ของ Dick and Carey (2005) ไดพ้ฒันาข้ึนและการออกแบบการสอนเชิงระบบตามแนวคิด
ของ Joyce, Weil and Calhoun (2009: 21-37) ร่วมกับแนวคิดการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development : R&D) ซ่ึงเป็นการออกแบบระบบการเรียนการสอน ADDIE Model ตามแนวคิดของ 
Dick and Carey (2005) เป็นกระบวนการท่ีใชว้ิธีการเชิงระบบ ประกอบดว้ยขั้นตอนการดาํเนินการ 
5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นวิเคราะห์ (Analyze Phase) เป็นการวิเคราะห์และประเมินความตอ้งการจาํเป็น 
(Assess and Analyze Needs) ในการพฒันาหรือแกปั้ญหา 2) ขั้นออกแบบ (Design Phase) เป็นการ
ออกแบบวิธีการเรียนการสอนหรือรูปแบบท่ีให้บรรลุเป้าหมายการเรียนการสอนและการนาํเสนอ 
(Design Instruction and Presentations) 3) ขั้นพฒันา (Develop Phase) เป็นการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การจัดการเรียนการสอน  (Develop Materials) 4) ขั้ นนําไปใช้  (Implement  Phase) เป็นการนํา
นวตักรรมท่ีพฒันาข้ึนไปใช ้ประกอบดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน การวางแผนในการ
บริหารจดัการในการนาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปใช ้และดาํเนินการจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอนต่าง ๆ    
ท่ีกาํหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ 5) ขั้นประเมินผล (Evaluate Phase) ประเมินความกา้วหนา้ของ
ผูเ้รียนและประสิทธิผลของส่ือท่ีใชใ้นการเรียนการสอน ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดการออกแบบการเรียน
การสอนของ Dick and Carey (2005) มาใช้เป็นแนวทางพัฒนากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรม      
แนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใช้ทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลาย          
ดว้ยวิธีการเรียนโดยบูรณาการการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaboration Learning) การจดัการ
เรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน (Case Based Learning) การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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(Problem Based Learning) และการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community 
Participation Learning) สําหรับการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของ Joyce, Weil and 
Calhoun (2009 : 21 - 37) ประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีสาํคญัสรุปไดว้่า รูปแบบการจดัการเรียนการ
สอนตามจุดเนน้หรือผลลพัธ์ท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนในตวัผูเ้รียนเป็น 4 กลุ่ม โดยไดเ้สนอรูปแบบการ
จดัการเรียนการสอน (Model of Teaching) ซ่ึงเร่ิมจากการเสนอภาพให้เห็นเหตุการณ์ในห้องเรียน 
(Scenario) โดยใชก้ารเล่าเร่ืองมีผูส้อนและผูเ้รียนเป็นผูแ้สดงโดยจาํลองเหตุการณ์จริงท่ีเกิดข้ึน
ในห้องเรียน จากนั้นไดเ้สนอทฤษฎี แนวคิด หลกัการ วตัถุประสงค ์ของแต่ละรูปแบบ เพ่ือนาํไปสู่
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนซ่ึงแต่ละรูปแบบมีองคป์ระกอบ 3 ส่วน ดงัน้ี 
  ส่วนที ่ 1 องค ์ประกอบของรูปแบบการจดัการเรียนการสอน (The Model of 
Teaching) ประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ 1) กระบวนการเรียนการสอน (Syntax) เป็นการจดัเรียงลาํดบั
กิจกรรมท่ีจะสอนเป็นขั้น ๆ ซ่ึงแต่ละรูปแบบมีจาํนวนขั้นตอน (Phase) การเรียนการสอนแตกต่าง
กนัไป 2)ระบบสังคม (Social System) เป็นการอธิบายบทบาทของผูส้อนและผูเ้รียนในการจดัการ
เรียนการสอน  3)หลกัการตอบสนอง (Principles of Reaction) เป็นหลกัการหรือวิธีการท่ีผูส้อน
จะตอบสนองต่อส่ิงท่ีผูเ้รียนกระทาํ อาจเป็นการใหร้างวลั การสร้างบรรยากาศอิสระในการคิดและ
ปฏิบติัโดยไม่มีการประเมินว่าถูกหรือผิด หรือการใหผู้เ้รียนรับผิดชอบร่วมกนัเรียนรู้ในกลุ่มอย่าง
จริงจงั แนะนาํช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัให้เกิดการเรียนรู้ 4) ระบบสนบัสนุน (Support System) เป็น
ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอนหรือเป็นการบอกเง่ือนไขหรือส่ิงจาํเป็นในการท่ีจะใชรู้ปแบบการ
จดัการเรียนการสอนให้เกิดผลลพัธ์ตามท่ีคาดหวงัท่ีจะใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียน เช่นการเรียนการสอน
ด้วยการปฏิบัติ (Action Learning) เป็นวิธีการเรียนจากการปฏิบัติจริง (Learning by Doing)จาก
ประสบการณ์ตรง จากปัญหาจริง (Real Problem) โดยให้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัในสถานท่ีและดว้ย
อุปกรณ์ท่ีใกลเ้คียงกบัสภาพการทาํงานจริง หรือเตรียมส่ือวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นใหพ้ร้อมใช ้
ครบถว้นและเพยีงพอเป็นตน้ 
  ส่วนที ่2  การนาํรูปแบบการจดัการเรียนการสอนไปใช ้(Application) เป็นการแนะนาํ
หรือใหข้อ้แนะนาํสาํหรับการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอนนั้นเช่นจะใชก้บัเน้ือหาประเภทใด
จึงจะเหมาะสมและใชก้บัผูเ้รียนระดบัใดเป็นตน้ 
  ส่วนที่ 3 สาระความรู้และส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ (Instruction and Nurturing Effects)       
ในแต่ละรูปแบบจะตอ้งจัดสาระความรู้อะไรบ้างให้กบัผูเ้รียน รวมทั้งมีส่ิงสาํคญั องคป์ระกอบ
อะไรบา้งท่ีจะทาํใหก้ารดาํเนินการจดัการเรียนรู้นั้นประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมาย  ซ่ึงกคื็อการสอน
ของผูส้อนท่ีจดัข้ึนตามขั้นตอนและสภาพแวดลอ้มในการเรียน  สาํหรับส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้นั้น 
เป็นสมรรถนะสาํหรับท่ีผูเ้รียนตอ้งมี และตอ้งใหมี้การพฒันาตลอดกระบวนการ  ซ่ึงคือผลท่ีเกิดข้ึน
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จากการสอน และเป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งมีในการพฒันาการเรียนรู้ของตนเอง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
และประสบผลสาํเร็จ คุณสมบติัคุณลกัษณะหรือสมรรถนะของผูเ้รียนท่ีตอ้งปลูกฝังจนติดตวั เพื่อให้
การเรียนการสอนบรรลุผลตามท่ีคาดหวงั  

  ผูว้ิจยัไดน้าํมาเป็นแนวทางในการใชว้ิธีเชิงระบบกาํหนดองคป์ระกอบหลกั คือ ปัจจยั 
(Input) ดา้นผูส้อน ผูเ้รียน ส่ือ บรรยากาศการเรียน กระบวนการเรียนรู้ (Process) กิจกรรมการเรียนรู้ 
(Learning Activity) ท่ีเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนหรือผลลพัธ์     
ท่ีคาดหวงัใชก้ระบวนการวิธีการและเทคนิคการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการร่วมมือ (Collaboration) 
เสริมพฒันาการคิดสู่การใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ ดว้ยวิธีการพฒันาจากการศึกษาหลกัการ แนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคนิ์ยม (Constructivism) ซ่ึงเป็นทฤษฎี
ท่ีมีรากฐานมาจาก Vygotsky มีแนวคิดท่ีสาํคญัท่ีว่า "ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมมีบทบาทสําคญัในการ
พฒันาดา้นพุทธิปัญญา"รวมทั้งแนวคิดเก่ียวกบัศกัยภาพในการพฒันาดา้นพุทธิปัญญาเช่ือว่าผูเ้รียน
สร้างความรู้โดยผ่านทางการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบัผูอ่ื้นไดแ้ก่ เด็กกบัผูใ้หญ่ พ่อแม่ ครูและ
เพ่ือนในขณะท่ีเดก็อยูใ่นบริบทของสงัคมและวฒันธรรม (Sociocultural context)โดยใหผู้เ้รียนสร้าง
ความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่ เกิด ข้ึนในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นบริบท (context) หรือ
ส่ิงแวดล้อมในชุมชนมีส่วนร่วมเป็นฐานการเรียนรู้ “Social Constructivism” เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิด
ทกัษะการคิดวิเคราะห์และคิดแกปั้ญหาร่วมกบักลุ่ม ดั้ งนั้นการจัดการเรียนการสอนในกิจกรรม  
แนะแนวเนน้ให้ผูเ้รียนคิด ลงมือกระทาํและแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง ส่วนผลผลิต (Product) กาํหนด
ว่าผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูมี้พฒันาการของการเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพเพิ่มข้ึน และมี
ความสามารถเสริมสร้างการใช้ทักษะชีวิตและอาชีพตามองค์ประกอบของทักษะท่ีจาํเป็น             
ในศตวรรษท่ี 21 ส่วนขั้นตอนการออกแบบแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใช ้Backward Design คือ  
ขั้นท่ี 1 ศึกษา วิเคราะห์ ทาํความเขา้ใจกบัเป้าหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ ขั้นท่ี 2 ระบุผลลพัธ์          
ท่ีคาดหวงั ขั้นท่ี 3 พิจารณา กาํหนดหลกัฐานของผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค์ ซ่ึงแสดงว่าผูเ้รียนบรรลุ 
เป้าหมายและวิธีวดัและประเมินผล และขั้นท่ี 4 การวางแผนประสบการณ์การเรียนรู้และการวาง
แผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ทั้ งกาํหนดบทบาทของครู นักเรียน ส่ือ และทรัพยากร      
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาตนเองของผูเ้รียนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ  

3. แนวคดิ ทฤษฎกีารจดักิจกรรมแนะแนวโดยใช้กระบวนทัศน์การจดักิจกรรมแนะแนว 
3.1 หลักการจัดกิจกรรมแนะแนว (Guidance Activity)  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและ

พฒันาผูเ้รียนให้รู้จกัตนเอง รู้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม สามารถคิดตดัสินใจ คิดแกปั้ญหา กาํหนดเป้าหมาย 
วางแผนชีวิต ทั้งดา้นการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากน้ียงัช่วยใหค้รู
รู้จกัและเขา้ใจผูเ้รียน ทั้งยงัเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือและใหค้าํปรึกษาแก่ผูป้กครองในการมีส่วนร่วม
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พฒันาผูเ้รียน ขอบข่ายการแนะแนวเพ่ือพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ การแนะแนว
การศึกษา (Educational Guidance) การแนะแนวอาชีพ (Vocational Guidance) และการแนะแนว
ส่วนตวัและสังคม (Personal and Social Guidance) ความสําคญัของการแนะแนวเป็นกลไกสําคญั
ในการสร้างคน สร้างงาน และสร้างชาติ กล่าวคือ สร้างคนใหรู้้จกัคุณค่าในตนเอง สร้างงานให้คน
รู้จกัความถนดั ความสนใจ บุคลิกภาพของตน รู้ขอ้มูลอาชีพ ตลอดจนสามารถเช่ือมความสัมพนัธ์
คุณลกัษณะของตนเองกบัอาชีพได้ถูกต ้อง มีการฝึกงานอาชีพหรือมีประสบการณ์ในงาน                 
มีคุณลกัษณะพ้ืนฐานท่ีจาํเป็น ในการประกอบอาชีพใหป้ระสบความสาํเร็จ สร้างชาติ ใหค้นมีวิธีหา
ความรู้ทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม และเห็นประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงเป็นส่ิงสําคญัท่ีสุดในยุค
ปัจจุบนัท่ีจะพฒันาคนเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ได ้ ทั้งน้ีจิตวิทยาพฒันาการซ่ึงครูแนะแนวจาํเป็นต้อง
ศึกษาแนวคิดทางดา้นจิตวิทยาให้รู้ เขา้ใจ และมีทกัษะการใชค้วามรู้พ้ืนฐานทางดา้นจิตวิทยาการ
แนะแนว อนัดบัแรกท่ีจะช่วยให้ครูเขา้ใจผูเ้รียน บุคคลท่ีมารับบริการ คือ ความรู้ในแนวคิดทฤษฎี
พัฒนาการของมนุษย์ของนักจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยม  ของ Carl R. Rogers (1974), Abraham 
Maslow (1970) ท่ีเห็นว่า คนทุกคนเป็นคนดี รักศกัด์ิศรี ตอ้งการความรักและความอบอุ่น ตอ้งการ
พฒันาตนเองไปในทางท่ีดี การท่ียงัไม่สามารถพฒันาตนเองได ้เป็นเพราะขาดการช้ีแนะและขาด
การรู้จกัและเขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้ริง (ศิริชยั  กาญจนวาสี, 2553; กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ทั้งน้ี
บทบาทของครู คือ การอาํนวยความสะดวกในการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยการเขา้ร่วมกบั
การสร้างความรู้สึกท่ีดีของผู ้เรียน  (Feelings) ร่วมคิด  (Thoughts) และช้ีแนะแนวคิด  (Ideas) 
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของผู เ้รียน ไม่ใช่ความต้องการของพวกเขา แต่หากเป็นเพราะการ
ขาดทกัษะการแกไ้ขปัญหาที่ดีของ วตัถุประสงค์ของการจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือ 1) ให้ผูเ้รียน
นั่นเอง (Greene,2008;Burden,2003;Watson,2003) ผูเ้รียนคน้พบความถนัด ความสามารถ ความ
สนใจของตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น 2) รู้จกัแสวงหาความรู้จากขอ้มูลข่าวสาร
แหล่งเรียนรู้ทั้ งด้านการศึกษาอาชีพส่วนตัวสังคมเพ่ือนําไปใช้ในการวางแผนเลือกแนวทาง
การศึกษาอาชีพไดเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของตนเอง 3) พฒันาบุคลิกภาพและปรับตวัอยู่
ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 4) มีความรู้มีทกัษะมีความคิดสร้างสรรค์ในงานอาชีพและมีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต 5) มีค่านิยมท่ีดีงามในการดาํเนินชีวิตเสริมสร้างวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่
ผูเ้รียน และ 6) มีจิตสาํนึกในการรับผดิชอบต่อตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติ 

3.2 ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism Theory) เป็นทฤษฎีท่ีมีหลกัการสําคญั     
ท่ีผูเ้รียนสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ดงัน้ีคือ 1) การให้ผู เ้รียนลงมือสร้างส่ิงของหรือประกอบ
กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ไดป้ฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีมีความหมายซ่ึงจะรวมถึง
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ในตวัของผูเ้รียนเองกบัประสบการณ์และส่ิงแวดลอ้มภายนอกสามารถ
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เช่ือมโยงและสร้างเป็นองคค์วามรู้ใหม่ 2) การยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ ซ่ึงครูตอ้งจดั
บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติักิจกรรมการเรียนดว้ยตนเอง โดยมี
ทางเลือกท่ีหลากหลายและเรียนรู้อย่างมีความสุข สามารถเช่ือมโยงความรู้ระหว่างความรู้ใหม่กบั
ความรู้เก่าไดส่้วนครูทาํหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยและคอยอาํนวยความสะดวก 3) การเรียนรู้จากประสบการณ์
และส่ิงแวดลอ้ม โดยเนน้ใหเ้ห็นความสาํคญัของการเรียนรู้ร่วมกนัทาํใหผู้เ้รียนเห็นว่าคนเป็นแหล่ง
ความรู้อีกแหล่งหน่ึงท่ีสาํคญั การสอนเป็นการจดัประสบการณ์เพื่อเตรียมคนออกไปเผชิญโลกถา้
ผูเ้รียนเห็นว่าคนเป็นแหล่งความรู้สาํคญัและสามารถแลกเปล่ียนความรู้กนัได ้เม่ือจบการศึกษา
ออกไปก็จะปรับตวัและทาํงานร่วมกบัผูอื้่นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 4) การใช้เทคโนโลยีเป็น
เคร่ืองมือ เป็นการเนน้การใชเ้ทคโนโลยแีสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆดว้ยตนเองเป็นผลให้
เกิดพฤติกรรมท่ี ฝังแน่นเม่ือผู ้เรียนเรียน รู้ว่าจะเรียน รู้ได้อย่างไร  (Learning how to Learn)              
ซ่ึงหลกัการของทฤษฎีน้ีเป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัหรือสร้างส่ิงท่ีมีความหมาย     
กบัตนเองดงันั้นเคร่ืองมือท่ีใช้ตอ้งมีลกัษณะเอ้ือต่อการให้ผูเ้รียนนาํมาสร้างเป็นช้ินงานไดส้ําเร็จ  
ตอบสนองความคิดและจินตนาการของผูเ้รียน กล่าวโดยสรุปก็คือ เคร่ืองมือทุกชนิดท่ีสามารถ     
ทาํให้ผูเ้รียนสร้างงานหรือลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองไดเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีสอดคลอ้งตามหลกัการทฤษฎี 
Constructionism 5) การจดัการเรียนรู้เป็นนวตักรรมดา้นการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันากระบวนการคิด
ของผูเ้รียนและนําเสนอผ่านผลงานท่ีจัดทําดังนั้ นครูผูส้อนต้องดาํเนินการจัดการเรียนรู้ดังน้ี            
1)เช่ือมโยงส่ิงท่ีรู้แลว้กบัส่ิงที่ผู เ้รียนกาํลงัเรียน 2) การให้โอกาสผูเ้รียนเป็นผูริ้เร่ิมทาํโครงการ        
ท่ีตนเองสนใจ 3) เปิดโอกาสให้มีการนาํเสนอความคิด ผลงานและผลการวิเคราะห์กระบวนการ
เรียนรู้ของตนเองเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพ่ือน4)ใหเ้วลาทาํงานอยา่งต่อเน่ืองในการจดัการเรียนรู้ 
ครูเป็นบุคคลสําคญัท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงทศันคติ ความเช่ือ ดงัน้ี 1) ตอ้งไม่ถือว่าครูเป็นผูรู้้แต่        
ผูเ้ดียว ผูเ้รียนตอ้งเช่ือตามท่ีครูบอกแต่ครูตอ้งตระหนกัว่าตนเองมีความรู้ท่ีจะช่วยเหลือนกัเรียนเท่าท่ี
จะช่วยได้ดงันั้นครูจึงไม่อบัอายผูเ้รียนท่ีจะพูดว่าครูกย็งัไม่ทราบ พวกเรามาช่วยกนัหาคาํตอบดูซิ    
2) ตอ้งพยายามให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองมากท่ีสุด อดทนและปล่อยให้นกัเรียนประกอบ
กิจกรรมด้วยตนเอง อย่ารีบบอกคาํตอบ ควรช่วยเหลือแนะนาํผูเ้รียนที่เรียนช้าและเรียนเร็ว           
ให้สามารถเรียนไปตามความสามารถของตนเองให้มากท่ีสุด 3)ไม่ควรถือว่าผูเ้รียนท่ีดีตอ้งเงียบ    
แต่ครูควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดพู้ดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 4) ตอ้งไม่ถือว่าการ  
ท่ีผูเ้รียนเดินไปเดินมาในการทาํกิจกรรมการเรียนรู้เป็นการแสดงถึงความไม่มีระเบียบวินยัแต่ตอ้ง
คิดว่าการเดินไปเดินมาเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  และช่วย
ทาํใหผู้เ้รียนไม่เบ่ือหน่ายต่อการเรียน 5)ไม่ควรยดึติดกบัหลกัสูตรมากเกินไปไม่ควรจะยดัเยยีดเน้ือหา
ท่ีไม่จาํเป็นใหก้บัผูเ้รียนควรคิดวา่การใหเ้น้ือหาท่ีจาํเป็นแมจ้ะนอ้ยอยา่งกย็งัดีกวา่สอนหลาย ๆ อยา่ง      
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แต่ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้น้อยมากหรือนาํความรู้ท่ีเรียนไปประยกุตใ์ชไ้ม่ได ้6) การจดัตารางสอน    
ควรจดัให้ยดืหยุน่ และเหมาะสมกบัเวลาท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติักิจกรรมภายในเวลา      
ท่ี เหมาะสมไม่ม ากห รือน้อยไป  (Gagnon and Collay, 2002; Selley, 1999; Glaserfeld, 1999; 
Murphy, 1997, อา้งถึงในสุเทพ  อ่วมเจริญ, 2557: 125 - 126) ทั้ งน้ีสรุปการเรียนรู้แบบสร้างองค์
ความรู้ดว้ยตนเอง แบ่งออกเป็น 3 ขั้น ไดแ้ก่ 1) ขั้นการทาํความรู้ให้กระจ่างแจง้ 2) ขั้นการระบุการ
ไดรั้บและการเขา้ใจขอ้มูลใหม่ 3) ขั้นการยนืยนัความถูกตอ้งและการใชข้อ้มูล 

3.3 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism Theory)  เป็นทฤษฎีท่ีมีหลกัการ
สาํคญัท่ีคาํนึงถึงความเป็นคนของบุคคล คุณค่าของคนเป็นหลกั โดยจะมองธรรมชาติของมนุษยใ์น
ลกัษณะท่ีว่า มนุษยเ์กิดมาพร้อมกบัความดีท่ีติดตวัมาแต่กาํเนิด มนุษยเ์ป็นผูท่ี้มีอิสระสามารถท่ีจะ
นาํตนเอง และพ่ึงตนเองได ้เป็นผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรคท่ี์จะทาํประโยชน์ให้สังคม มีอิสรเสรีภาพ
ท่ีจะเลือกทาํส่ิงต่าง ๆ ที่จะไม่ทาํให้ผูใ้ดเดือดร้อน ซ่ึงรวมทั้ งตนเองดว้ย มนุษยเ์ป็นผูท่ี้มีความ
รับผดิชอบและเป็นผูส้ร้างสรรคส์ังคม นกัคิดกลุ่มมนุษยนิยมให้ความสาํคญัของความเป็นมนุษย์
และมองมนุษยว์่ามีคุณค่า  มีความดีงาม  มีความสามารถ  มีความตอ้งการ  และมีแรงจูงใจภายใน     
ท่ีจะพฒันาศกัยภาพของตน  ทฤษฏีและแนวคิดท่ีสาํคญัๆ ในกลุ่มน้ีมี 2 ทฤษฏีและ 5 แนวคิด  คือ 

3.3.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ของมาสโลว์  แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ของทฤษฏี
น้ี  คือ  มนุษยทุ์กคนมีความต้องการพื้นฐานตามธรรมชาติเป็นลาํดบัขั้น  และต้องการท่ีจะรู้จกั
ตนเองและพฒันาตนเอง   

3.3.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ของโรเจอร์  แนวคิดเกี่ยวกบัการเรียนรู้ของทฤษฏีน้ี
คือ มนุษยส์ามารถพฒันาตนเองไดดี้หากอยูใ่นสภาวะท่ีผอ่นคลายและเป็นอิสระ  การจดับรรยากาศ
ท่ีผ่อนคลายและเอ้ือต่อการเรียนเรียนรู้และเน้นให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยครูเป็นผูช้ี้แนะและ
ทาํหนา้ท่ีอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนและการเรียนรู้จะเนน้กระบวนการเป็นสาํคญั  

3.3.3 แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ของโคมส์   เช่ือว่าความรู้สึกของผู ้เรียนมี
ความสําคญัต่อการเรียนรู้มาก  เพราะความรู้สึกและเจตคติของผูเ้รียนมีอิทธิพลต่อกระบวนการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน  

3.3.4 แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของโนลส์  เช่ือว่าผูเ้รียนจะเรียนรู้ไดม้ากหากมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีอิสระท่ีจะเรียนและไดรั้บการส่งเสริมในการพฒันาดว้ยตนเอง    

3.3.5 แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของแฟร์   เช่ือวา่ผูเ้รียนตอ้งถูกปลดปล่อยจากการ
กดข่ีของครูที่สอนแบบเก่า  ผูเ้รียนมีศกัยภาพและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท่ี์จะกระทาํส่ิงต่างๆ 
ดว้ยตนเอง  
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3.3.6 แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของอิลลิช  เช่ือว่าสังคมแห่งการเรียนรู้เป็นสังคม
ท่ีตอ้งลม้เลิกระบบโรงเรียน  การศึกษาควรเป็นการศึกษาตลอดชีวิตแบบเป็นไปตามธรรมชาติ  โดย
ใหโ้อกาสในการศึกษาเล่าเรียนแก่บุคคลอยา่งเตม็ท่ี  

3.3.7 แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของนีล เช่ือว่ามนุษยเ์ป็นผูมี้ศกัด์ิศรี มีความดีโดย
ธรรมชาติ หากมนุษยอ์ยู ่ในสภาพแวดลอ้มที่อบอุ่น   บริบูรณ์ดว้ยความรัก   มีอิสรภาพและ
เสรีภาพ  มนุษยจ์ะพฒันาไปในทางท่ีดีทั้งต่อตนเองและสงัคม 
   ทั้งน้ีผูว้ิจยั นาํแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม มาเป็นแนวทางในการจดั
กิจกรรมแนะแนวโดยใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว ซ่ึงคาํนึงถึงเป้าหมายสูงสุดคือการ
พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนในแต่ละคนเพ่ือความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ 

3.4 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Piaget แนวความคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของ
ทฤษฏีน้ีเนน้เร่ืองพฒันาการทางสติปัญญาของบุคคลท่ีเป็นไปตามวยัและเช่ือว่ามนุษยเ์ลือกท่ีจะรับรู้
ส่ิงท่ีตนเองสนใจและการเรียนรู้เกิดจากระบวนการการคน้พบดว้ยตนเอง  หลกัการจดัการเรียนการ
สอนตอ้งคาํนึงถึงพฒันาการทางสติปัญญาของผูเ้รียนและจดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนอยา่งเหมาะสม
กบัพฒันาการนั้นเพื่อให้ผูเ้รียนไดมี้ประสบการณ์และมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มมาก ๆ ควรให้
ผูเ้รียนไดค้น้พบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดคิ้ดอยา่งอิสระและสอนการคิดแบบรวบยอด
เพ่ือช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรคแ์ละทฤษฎีวฒันธรรมเชิงสังคมของ Vygotsky ซ่ึงมีแนว คิด มา
จากทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism Learning Theory)โดยนกัการศึกษานิยมแบ่งทฤษฎีการ
สร้างความ รู้ออกเป็น  Cognitive Constructivism ของ  Piaget และ  Social Constructivism ของ 
Vigotsky ในการจดัการเรียนการสอนตามแนวการสร้างความรู้ของ Piaget จะหมายถึง การสร้าง
สถานการณ์ท่ีทาํให้ผูเ้รียนเกิดโครงสร้างความรู้ ความคิดใหม่ จากการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียน
กบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวัจะช่วยทาํใหผู้เ้รียนมีโอกาสนาํขอ้มูลและสารสนเทศท่ีไดรั้บนั้นมาเช่ือมโยง
กบัความรู้เดิมและประสบการณ์เดิม ทาํใหเ้กิดการซึมซบัขอ้มูลและสารสนเทศท่ีไดรั้บใหม่เขา้กบั
ความรู้เดิม และมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างความรู้ความคิดเดิม เกิดเป็นโครงสร้างความรู้ความคิด
ใหม่ข้ึนท่ีเรียกว่าผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้เอง ทั้งน้ีผูว้ิจยัให้นกัเรียนแกปั้ญหาซ่ึงเป็นสถานการณ์ท่ี
ทาํใหผู้เ้รียนเกิดภาวะไม่สมดุล การพยายามแกปั้ญหาทาํใหผู้เ้รียนพยายามคน้ควา้ แสวงหาขอ้มูลต่าง ๆ 
รอบตวั สําหรับ Vygotsky (1978: 84 - 91) ให้แนวคิดเก่ียวกบัเขตของการเช่ือมโยงสู่การพฒันา 
(Zone of Proximal Development : ZPD) ซ่ึงเป็นช่องว่างระหว่างระดบัการพฒันาปัจจุบนัท่ีผูเ้รียน
เป็นอยู่จากการเรียนรู้และแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเองกบัระดบัท่ีผูเ้รียนจะมีศกัยภาพพฒันาไปถึงได้
ภายใตก้ารแนะนาํของครูหรือผูม้ีประสบการณ์ หรือผูใ้หญ่ หรือจากการร่วมมือกบัเพ่ือนท่ีมี
ความสามารถมากกว่า Vygotsky  ให้ความสาํคญักบัเคร่ืองมือทางปัญญาว่าเป็นส่ิงท่ีช่วยในการ
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แกปั้ญหาและเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้กระทาํการใด ๆ ได ้(รุจิราพร รามศิริ, 2556: 14)  ทั้งน้ีผูวิ้จยันาํ
แนวคิดทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ Piaget และ Bruner และทฤษฎีวฒันธรรมเชิงสังคมของ 
Vigotsky มาเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว
โดยคาํนึงถึงเป้าหมายสูงสุดคือการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนในแต่ละคน 

3.5 ทฤษฎีการเรียน รู้แบบร่วมมือ  (Theor y of Cooper ative or  Collaborative 
Learning) และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaboration  Learning) แนวคิดของทฤษฏีน้ี คือ
การเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยโดยสมาชิกกลุ่มท่ีมีความสามารถแตกต่างกนัประมาณ 3 - 6 คนช่วยกนั
เรียนรู้เพ่ือไปสู่เป้าหมายของกลุ่มโดยผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนัในลกัษณะแข่งขนักนัต่างคน
ต่างเรียนและร่วมมือกนัหรือช่วยกนัในการเรียนรู้ การจดัการเรียนการสอนตามทฤษฏีน้ีจะเน้นให้
ผูเ้รียนช่วยกนัในการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมที่ให้ผูเ้รียนมีการพ่ึงพาอาศยักนั ในการเรียนรู้มีการ
ปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด มีการสัมพนัธ์กัน มีการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการวิเคราะห์
กระบวนการของกลุ่มและมีการแบ่งหน้าท่ีรับผดิชอบงานร่วมกนั ส่วนการประเมินผลการเรียนรู้
ควรมีการประเมินทั้งทางดา้นปริมาณและคุณภาพ โดยวิธีการท่ีหลากหลายและควรใหผู้เ้รียนมีส่วน
ร่วมในการประเมินและครูควรจดัให้ผูเ้รียนมีเวลาในการวิเคราะห์การทาํงานกลุ่มและพฤติกรรม
ของสมาชิกกลุ่มเพ่ือให้กลุ่มมีโอกาสท่ีจะปรับปรุงส่วนบกพร่องของกลุ่มดว้ย ทั้งน้ีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกนัหรือการร่วมมือกนัเรียนรู้เป็นแนวคิดในการจดัการเรียนรู้เพ่ือให้นกัเรียนไดร่้วมมือกนั
เรียนรู้และปฏิบติักิจกรรมใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามจุดมุ่งหมาย มุ่งเนน้การร่วมกนัปฏิบติังานช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือวิธีการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน
เป็นกลุ่มเล็ก กลุ่มละประมาณ 3 - 5 คนสมาชิกกลุ่มแต่ละกลุ่มคละเพศ เช้ือชาติและความสามารถ
ทางการเรียน สมาชิกกลุ่มจะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั รับฟังความคิดเห็นกนั ช่วยเหลือกนัและกนั 
และสมาชิกกลุ่ม   ทุกคนจะตอ้งร่วมรับผิดชอบต่อผลงานของกลุ่มและผลงานของตนเองซ่ึงวิธีการ
สอนในแบบดงักล่าวช่วยให้ผู เ้รียนมีความกระตือรือร้น  ภูมิใจในตนเอง ตระหนักถึงความ
รับผดิชอบของตนเองและต่อกลุ่ม ช่วยใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน พฒันาความสัมพนัธ์ท่ีดีเกิดการ
ยอมรับผูอ่ื้นมากข้ึน สร้างความมัน่ใจในตนเอง และรู้ถึงคุณค่าของตนเองมากข้ึน (วชัรา เล่าเรียนดี, 
2555; Johnson and Johnson,1996; Slavin R.E., 1990) ทั้ งน้ีแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับ  จอยซ์
และเวล (Joyce and Weil, 1986, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 2555: 156)  ท่ีไดก้ล่าวว่าการสอนแบบ
ร่วมมือเรียนรู้ช่วยพฒันาผูเ้รียนดา้นสติปัญญา โดยเพ่ือนในกลุ่มจะช่วยเหลือแนะนาํกนัเน่ืองจาก
ผูเ้รียนท่ีอยู่ในวยัเดียวกนั สามารถส่ือสาร ส่ือความหมายแก่กนัและกนัไดง่้ายและทาํให้เขา้ใจง่าย
กว่าท่ีครูสอนการเรียนรู้แบบร่วมมือสามารถนาํมาผนวกร่วมกบัวิธีการสอนไดห้ลากหลายวิธี ทั้งน้ี
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีบูรณาการหลกัการ แนวคิดของการเสริมพฒันาการใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะ
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การเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism)มีกระบวนการ 5 ขั้น คือ 1) ขั้น
นําเข้าสู่บทเรียน  2) ขั้นกิจกรรมกลุ่ม  3) ขั้นวิเคราะห์ผลงาน 4) ขั้นนําไปใช้ 5) ขั้นสรุปและ
ประเมินผล ทั้งน้ีผูว้ิจยับูรณาการแนวคิดดงักล่าวสู่กระบวนการจดักิจกรรมแนะแนวโดยใชก้ระบวน
ทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนว   ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนต่อไป 

3.6 การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based Learning : ABL) 
เป็นรูปแบบการเรียนท่ีผูเ้รียนจะไดล้งมือปฏิบติัจริง ไดเ้รียนรู้ท่ีจะคิด แกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง และ
เป็นการจดัการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมต่าง ๆ ผสมผสานกบัการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้การจดัการเรียนรู้
บรรลุวตัถุประสงค์ โดยเป็นแนวการสอนแบบใหม่ท่ีไม่เน้นให้ผูเ้รียนท่องจาํ แต่ใหผู้เ้รียนลงมือ
ปฏิบติัจริง (Hand - On Learning) และมีบทบาทในการคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงถือว่าเป็น
การเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active) โดยเนน้ให้ผูเ้รียนรู้จกัคิดวิเคราะห์และเรียนรู้จากกิจกรรมท่ีไดท้าํจริง 
(Learning by doing) ซ่ึงผูเ้รียนสามารถจดจาํส่ิงท่ีเรียนได้ดีกว่าการท่องจาํ อีกทั้ งยงัได้ฝึกทกัษะ    
การคิดวิเคราะห์ขั้นสูง (High-order thinking skill) ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
ประเมินค่าเป็นการพฒันาศกัยภาพทางสมอง การคิด การแกปั้ญหา และการนาํความรู้ไปประยกุตใ์ช ้
โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการสร้างองคค์วามรู้ การสร้างปฏิสัมพนัธ์ และการร่วมมือกนั 
เพ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ความรับผดิชอบร่วมกนั มีวินยัในการทาํงาน และแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบ
ร่วมกนั โดยครูผูส้อนเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก (facilitator) ในการจดัการเรียนรู้ เพ่ือให้ผูเ้รียนเป็น
ผูป้ฏิบติัดว้ยตนเอง (รัชนีกร  ทพัชยั, 2552: 13; สํานกัพฒันาคุณภาพการศึกษา, 2555: 1) ทั้งน้ีการ
ออกแบบกิจกรรม (Activity design) จะตอ้งพิจารณาใน 3 กลุ่มหลกั คือกลุ่มประสบการณ์ชีวิต กลุ่ม
พฒันาการทางสติปัญญา และกลุ่มวิชาการ และแนวคิดรูปแบบการเรียนรู้ใชเ้ทคนิค วิธีการผา่น
กิจกรรมการเรียนรู้ซ่ึงเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนซึมซับความรู้ ความเขา้ใจ ผ่านการเล่นเกม 
กิจกรรมกลุ่ม ซ่ึงเนน้การกระตุน้ให้ผูเ้รียนเขา้ใจ สามารถเกิดแนวคิดข้ึนเองในเน้ือหา สาระระหว่าง
ร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเป็นกิจกรรมกลุ่มจะสามารถทาํให้ผูเ้รียนพฒันา
ภาวะผูน้าํ มนุษยสัมพนัธ์ การทาํงานเป็นทีม ความสามารถในการเขา้สังคมไดเ้ป็นอยา่งดี (วิโรจน ์ 
ลกัขณาอดิศร, 2550) เน่ืองดว้ยเหตุผลท่ีว่า “กิจกรรมกลุ่ม” เป็นกระบวนการสาํคญัท่ีทาํให้ผูเ้รียนมี
โอกาสรวมกนัเป็นกลุ่มเพ่ือแกปั้ญหาหรือกระทาํการอยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยมีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอน 
ความหมายของกิจกรรมกลุ่มประกอบดว้ย 2 ประการสาํคญั คือ กิจกรรมกลุ่มท่ีผูน้าํเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล
รายละเอียดต่าง ๆ แก่สมาชิกหรือผูน้าํอภิปรายเพ่ือท่ีสมาชิกจะไดบ้รรลุถึงความมุ่งหมายของกลุ่ม 
และกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ ท่ีสมาชิกเป็นผูด้าํเนินการคือ ผูเ้รียนไดว้างแผนร่วมกนัจดัข้ึน (Hereold,1952: 
429 - 504; Ohesen, 1970: 6 - 7) ขั้ นตอนการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการใช้กิจกรรมเป็นฐาน
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ประกอบดว้ยขั้นตอนการจดักิจกรรม 4 ขั้น ไดแ้ก่ ขั้นนาํ  ขั้นกิจกรรม  ขั้นอภิปรายและขั้นสรุป 
และการนาํไปใช ้  

3.7 การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน (Case Based Learning : CBL) เป็น
วิธีการท่ีมุ่งช่วยให้ผูเ้รียนฝึกฝนการเผชิญและแกปั้ญหาโดยไม่ตอ้งรอให้เกิดปัญหาจริง เป็นวิธีการ 
ท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนคิดวิเคราะห์และเรียนรู้ความคิดของผูอ่ื้น มีโอกาสไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็น
ซ่ึงกนัและกนั แกปั้ญหาและตดัสินใจอย่างมีเหตุผล รู้จกัคิดอย่างเป็นระบบและฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกั   
รับฟังและยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น ทาํใหเ้กิดความสามารถในการเผชิญกบัสถานการณ์จริง   
ในชีวิตประจาํวนัได ้ทั้งน้ีผูว้ิจยัสังเคราะห์กระบวนการจดัการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน 
จากแนวคิดของนักวิชาการหลากหลายท่าน (Smith and Regan, 1999, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 
2555 ; Koldner, 1992, อา้งถึงใน นิตยา โสรีกุล, 2547; ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง, 2553; ทิศนา แขมมณี, 
2552) สรุปกระบวนการจดัการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษามีลกัษณะสาํคญัท่ีจะนาํมาประยกุตใ์ช้
ในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบด้วย 5 ขั้น คือ 1) ขั้นเตรียมตวัผูเ้รียน คือ การแนะนาํจุดมุ่งหมายหรือ
ปัญหาท่ีจะต้องพิจารณากบัผูเ้รียนก่อนลงมือศึกษา ซ่ึงจะช่วยเร้าความสนใจและจาํทาํให้ผูเ้รียน
ศึกษาขอ้มูลในกรณีศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 2) ขั้นเสนอและศึกษากรณีศึกษา เป็นการ
เสนอกรณีศึกษาผ่านใบความรู้ในชุดกิจกรรม  แนะแนวหลากหลายรูปแบบ เช่น ข่าว เอกสาร วีดีทศัน ์
เพ่ือให้ผูเ้รียนทาํความเขา้ใจกรณีศึกษาตามองคป์ระกอบดา้นต่าง ๆ  ตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้3) ขั้น
การวิเคราะห์และอภิปรายกรณีศึกษาเป็นรายกลุ่ม เป็นการสะทอ้นความคิดระหว่างกนัเพื่อสร้าง
ทางเลือกในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณในการแกปั้ญหาหรือหาคาํตอบ 4) ขั้นประเมินทางเลือกและ
ลงขอ้สรุป เป็นการตดัสินใจเลือกทางเลือกหรือตอบคาํถามท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด 5) ขั้นสรุป
ขอ้คิดและหลกัการ เป็นการสรุปขอ้คิดเห็นท่ีผูเ้รียนไดจ้ากการวิเคราะห์รายละเอียดต่าง ๆ ของ
กรณีศึกษาใหเ้ป็นหลกัการทัว่ไป เป็นขั้นท่ีผูส้อนจะไดเ้สนอหลกัการหรือทฤษฎีหรือขอ้ปฏิบตัิท่ี
สมัพนัธ์กบักรณีศึกษา ซ่ึงผูส้อนไดศึ้กษาคน้ควา้ ตระเตรียมมาเป็นอยา่งดี   แก่ผูเ้รียน ทาํใหผู้เ้รียนมี
หลกัการ แนวคิด และแนวปฏิบติักวา้งขวาง เช่ือมโยงความรู้และความคิด สู่ทกัษะการดาํเนินชีวิต
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในอนาคต 

3.8 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL) เป็น
รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรคนิ์ยม (Constructivism) 
มีวิธีการเรียนการสอนท่ีใชปั้ญหาหรือสถานการณ์เป็นจุดเร่ิมตน้ของการแสวงหาความรู้ ซ่ึงเป็นการ
เรียนที่พฒันาทกัษะการคิดแก้ปัญหา การเรียนรู้ด ้วยตนเอง และการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม           
เพ่ือส่งเสริมและพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและทกัษะการแกปั้ญหา โดยมีลกัษณะเด่น
ของการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ใช้ปัญหาแท้จริงเป็นตวักระตุน้การแก้ปัญหาและเป็นจุดเร่ิมต้นในการ
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แสวงหาความรู้ ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ เน้นทักษะการคิด เรียนโดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย           
มีบูรณาการของเน้ือหาความรู้ การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะส่งเสริมการเรียนรู้อยา่ง
กระตือรือร้นของนักเรียน ประกอบดว้ยคุณลกัษณะ ดงัน้ี 1) ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้
อย่างแท ้จริง  (Student-Centered Learning) 2) การเรียนรู้เกิดข้ึนในกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีขนาดเล็ก
(ประมาณ 3 – 5 คน) 3)  ครูเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก (Facilitator) หรือผูใ้ห้คาํแนะนํา (Guide)      
4)  นกัเรียนคือผูท่ี้มองเห็นปัญหาและแกปั้ญหาดว้ยตนเองผูเ้รียนเป็นคนแกปั้ญหาโดยการแสวงหา
ขอ้มูลใหม่ ๆ ดว้ยตนเอง (Self-Directed Learning) 5) ปัญหาเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง หรือปัญหาจริง 
ซ่ึงปัญหาจะช่วยกาํหนดกรอบแนวคิดหรือกาํหนดจุดเน้นและกระตุน้การเรียนรู้ 6) ปัญหาคือส่ิงท่ี
จะนาํไปสู่การพฒันาทกัษะการแกปั้ญหา 7) ความรู้ใหม่จะเกิดข้ึนโดยการเรียนรู้ดว้ยตนเอง            
8) ประเมินผลจากสถานการณ์จริง โดยดูจากความสามารถในการปฏิบติั (authentic assessment) 
ทั้งน้ีตามแนวคิดของ Bridges (1992) สรุปขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ 8 ขั้น คือ 1) เตรียมความพร้อม
ผูเ้รียน 2) เสนอสถานการณ์ของปัญหา ผูส้อนเกร่ินนาํเพ่ือเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนกบั
สถานการณ์ท่ีผูเ้รียนจะไดพ้บ จากนั้นจึงนาํเสนอสถานการณ์ปัญหาพร้อมทั้งแจง้วตัถุประสงคห์รือ
ประเดน็ปัญหาท่ีตอ้งการใหแ้กไ้ข รวมทั้งบอกแหล่งขอ้มูลท่ีเตรียมไวแ้ละแหล่งขอ้มูลภายนอกท่ี
ผูเ้รียนสามารถเขา้ไปคน้ควา้ได ้3) กาํหนดกรอบการศึกษา 4) สร้างสมมติฐาน 5) คน้ควา้ขอ้มูลเพ่ือ
พิสูจน์สมมติฐาน 6) ตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ปัญหา 7) สร้างผลงานหรือปฏิบติัตามทางเลือก         
8) ประเมินผลโดยวิธีท่ีหลากหลาย ผูว้ิจยันาํกระบวนการเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น
ฐานบูรณาการร่วมกบัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐานเพ่ือกาํหนดเป็นกระบวนการรูปแบบการ
จดักิจกรรมแนะแนวโดยใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวท่ีพฒันาข้ึน 

3.9 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Par ticipation 
Learning : CPL) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเป็นการพฒันานกัเรียนทั้งดา้นความรู้ ทศันคติ
และทกัษะโดยผา่นการสังเคราะห์เพือ่ใหไ้ดโ้ครงสร้างพ้ืนฐานของการจดักระบวนการเรียนรู้โดยให้
ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง กระบวนการกลุ่มส่งผลทาํให้ผูเ้รียนเกิดประสบการณ์ท่ีดี ส่งผลต่อ
การเรียนรู้ท่ีดีมีคุณภาพ ทั้งน้ีการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนมีความคลา้ยคลึง
กบัการจดัการเรียนการสอนโดยใช้บริบทเป็นฐาน (Context - Based Learning) ซ่ึงเป็นการจดัการ
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นภาพรวมของส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดการเรียนรู้ โดยการใชบ้ริบทท่ี
เก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียน นกัเรียนจะถูกปลูกฝังการเรียนรู้โดยมุ่งเนน้การทาํกิจกรรมกลุ่ม
และมีครูเป็นผูค้อยกระตุน้และช้ีแนะ พร้อมมุ่งเนน้การระดมความคิดของนกัเรียนเพ่ือยอ้นดูความรู้
พ้ืนฐาน เพ่ือลดช่องว่างของระดับความรู้ของนักเรียนแต่ละคนท่ีมีไม่เท่ากันและนําไปสู่การ
แกปั้ญหาร่วมกนัในท่ีสุด นอกจากน้ีกระบวนการเรียนโดยใชบ้ริบทเป็นฐานจะเป็นการเรียนรู้ท่ีทาํให้
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นกัเรียนมีความรู้ท่ีสามารถนาํไปใช้ในการแกไ้ขสถานการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนัไดแ้ละจะส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด (ยงยุทธ  พงษ์สุภาพ, 2553; Rattray T., 
1999; Nadler L., 1984) ทั้งน้ีการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาท่ีเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐท่ี
ตอ้งการกระจายอาํนาจการจดัการศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนักเรียน
ครอบครัว พ่อแม่  ผูป้กครองและชุมชน การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาโดยใชชุ้มชนเป็นฐานจึง
น่าจะเป็นรูปแบบวิธีการท่ีมีแนวทางตรงเจตนารมณ์ของแผนพฒันาการศึกษาชาติฉบบัปัจจุบนั คือ
ส่งเสริมให้สถานศึกษามีอิสระทั้งในดา้นวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทัว่ไป โดยมี
ส่วนร่วมกบัชุมชนในการพฒันาการศึกษาอย่างย ัง่ยืน(สมปอง  จนัทคง, 2556) และกล่าวถึง การ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษาโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน สู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืวา่เป็นการสร้าง
บทบาทภาระหนา้ท่ีใหม่ใหก้บัชุมชน โดยมีหลกัแนวคิดในการดาํเนินการดงัน้ี 1) ชุมชนมีส่วนร่วมกบั
โรงเรียนในการพฒันาและบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา 2) ใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่าย  ไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง และชุมชน  ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบของ
คณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครองประจาํ
คณะสี คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครองประจาํหมู่บา้น 3) การจดัการศึกษาตอ้งตอบสนองและ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนผูป้กครองและชุมชนมากท่ีสุด 4) โรงเรียนตอ้งจดัการศึกษา
ในระบบ พฒันาผูเ้รียนให้มีความรับผดิชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่ิงแวดลอ้ม มีการบริการ
แก่ชุมชน ตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน เพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ทั้งน้ีผูว้ิจยัสังเคราะห์กระบวนการจดัการ
เรียนรู้จากแนวคิดของนกัวิชาการหลายท่าน (กลา้ ทองขาว, 2556; วฒันาแป้นนอ้ย, 2556; Rattray, 
1999 and Nadler, 1984, อ้างถึงใน ยงยุทธ  พงษ์สุภาพ, 2553) ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ      
1) การประเมินความตอ้งการจาํเป็นจากชุมชน 2)  การกาํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค์ร่วมกบั
ชุมชน  3) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 4) การจดัการความรู้ร่วมกบักลุ่มสู่
การปฏิบติัในโลกของความเป็นจริง 5) การสะทอ้นกลบัจากผูเ้ก่ียวขอ้งในชุมชน 6) การติดตามและ
ประเมินผล  และมีขั้นตอนการดาํเนินการจ ัดกิจกรรมแนะแนว 5 ขั้นตอน คือขั้นตอนท่ี 1             
การอภิปรายร่วมกนัระหว่างครูและผูเ้รียน  ขั้นตอนท่ี 2 การกระตุน้ใหผู้เ้รียนควบคุมการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง (Self - Directed) เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไวใ้นขั้นท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 3 การร่วมกนัอภิปราย
ในกลุ่มอีกคร้ังเพ่ือแลกเปล่ียน แบ่งปันขอ้มูลและความคิดเห็นตลอดจนนําข้อมูลท่ีได้มาแก้ไข
สถานการณ์  ขั้นตอนท่ี 4 สะทอ้นคิดเก่ียวกบับทบาทของนกัเรียนในการเรียนรู้และวิพากษว์ิจารณ์
กระบวนการทาํงานกลุ่ม  ขั้นตอนท่ี 5 การร่วมกนัประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ผูว้ิจยันาํ
กระบวนการเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบูรณาการร่วมกบัการ
เรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน การใชปั้ญหาเป็นฐานและการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อกาํหนด
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เป็นกระบวนการรูปแบบการจดักิจกรรมแนะแนวโดยใช้กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว           
ท่ีพฒันาข้ึน 

4. หลักการ แนวคิดเก่ียวกับการเสริมสร้างการใช้ทักษะชีวติและอาชีพ (Using Life and 
Career  skills) 

       การใช้ทักษะชีวิตและอาชีพ  (Using Life and Career  Skills) เป็นความสามารถ        
ขั้นพ้ืนฐานของบุคคลในการปรับตวัและเลือกทางเดินชีวิตท่ีเหมาะสมเพ่ือท่ีจะสามารถเผชิญปัญหา 
ต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตวัในสภาพสังคมปัจจุบนั และเป็นแนวทางการเตรียมความพร้อมสําหรับผูเ้รียน
เพ่ือสร้างเส้นทางอาชีพท่ีดีท่ีจะตอ้งกา้วไปสู่ชีวิตความเป็นผูใ้หญ่ในอนาคตอยา่งมีประสิทธิภาพ  

       การจดักิจกรรมแนะแนว กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ตามหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 มีหลกัการและแนวปฏิบติัเพ่ือพฒันาแนวทางการดาํเนิน
ชีวิตทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เสริมภูมิคุม้กนัในการดาํเนินชีวิตในยคุศตวรรษท่ี 21
โดยมุ่งเนน้การจดัการกบัปัญหาต่าง ๆ รอบตวัในสภาพสังคมปัจจุบนัและเตรียมพร้อมสําหรับการ
ปรับตวัในอนาคตให้แก่ผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ผูว้ิจยัศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผลจาก
การสังเคราะห์ขอ้มูลความรู้ องค์ประกอบของพฤติกรรม และตวัช้ีวดัท่ีคาดหวงัใหเ้กิดกบัผูเ้รียน
ตามหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัเก่ียวกบัการเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ เพ่ือ
พฒันาคุณภาพผูเ้รียน ซ่ึงเป็นเป้าหมายสูงในการจดัการเรียนรู้ โดยกาํหนดว่าผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูมี้
พฒันาการของการเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพเพ่ิมข้ึน และมีความสามารถเสริมสร้างการ
ใช้ทกัษะชีวิต (จากแนวคิดของ กระทรวงศึกษาธิการ, 2555; Sue Z. Beers, 2011; วิจารณ์  พานิช, 
2555; วิชยั วงษใ์หญ่ และมารุต  พฒัผล, 2556 และแนวคิดเก่ียวกบัการใชท้กัษะอาชีพจากแนวคิด 
Ginzberg, 1974; Super, 1957; Tiedman and O’ Hara, 1963; สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยั, 2557; Man Power Group, 2013)  

  สรุปหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง
การใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนประกอบดว้ย ทฤษฎีการสร้างความรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้       
กลุ่มมนุษยนิยม ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ Piaget และทฤษฎีวฒันธรรมในสังคมของ 
Vygotsky ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ผนวกกบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน        
การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน และการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยผูว้ิจยันาํหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีและแนวทาง 
การจดักิจกรรมเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือพฒันาคุณภาพผูเ้รียน สังเคราะห์ความรู้ต่างๆ สร้าง
กระบวนทศัน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใช้ทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียน     
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  ทั้งน้ีกรอบแนวคิดทฤษฎีท่ีใชใ้นการวิจยัดงัแผนภาพท่ี 1 
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แผนภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดการวิจยั 

แนวคดิ ทฤษฎกีารจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้
กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว 
• หลักการจัดกิจกรรมแนะแนว (Guidance Activity) 
(Greene, 2008; Burden, 2003; Watson, 2003; ศิริชยั  
กาญจนวาสี, 2553; กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
• ทฤษฎสีร้างสรรค์ความรู้ (Constructivism  
Learning Theory) (Gagnon & Collay 2002, Selley 
1999; Glaserfeld 1999, Murphy 1997) 
• ทฤษฎกีารเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism  
Learning Theory)  (Carl R. Rogers, 1974; Abraham 
Maslow, 1970) 
• ทฤษฎพีฒันาการทางสตปัิญญาของ Piaget  และ
ทฤษฎีวฒันธรรมในสังคมของ Vygotsky (1978) 
• ทฤษฎกีารเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaboration 
Learning Theory) ของ Joyce & Weil (1986) 
• ทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ ของ Malcom 

l

หลกัการ แนวคิดทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการจดั
กจิกรรมแนะแนวตามแนวคดิกระบวนทศัน์การจัด
กจิกรรมแนะแนว 
1. การเรียนรู้โดยใช้กจิกรรมเป็นฐาน (Active based 
learning : ABL) โดยการสังเคราะห์แนวคิดของ 
Ohesen (1970), Hereold (1952),สาํนกัพฒันาคุณภาพ
การศึกษา (2555),วชัรา เล่าเรียนดี (2555), รัชนีกร ทพั
ชยั (2552) 
2. การเรียนรู้โดยใช้กรณศีึกษาเป็นฐาน (Case Based 
Learning : CBL) โดยการสังเคราะห์แนวคิดของ Smith 
and Regan (1999), Koldner (1992), ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง 
(2553) และ ทิศนา แขมมณี (2552) 
3. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem Based 
Learning : PBL) โดยการสังเคราะห์แนวคิดของ Savoil 
and Hugles (1994),Bridges(1992),วชัรา เล่าเรียนดี 
 (2555)  
4. การเรียนรู้ด้วยกระบวนการมส่ีวนร่วมของชุมชน 
(Community Participation Learning : CPL) โดยการ
สังเคราะห์แนวคิดของ Rattray (1999) และ Nadler 
(1984) กลา้ ทองขาว (2556), วฒันา  แป้นนอ้ย (2556),  
ยงยทุธ  พงษสุ์ภาพ (2553) 

กระบวนทศัน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้ทักษะชีวติและอาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หลักการ แนวคดิเก่ียวกับการเสริมสร้างการ
ใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพ (Using Life and  

Career  Skills) 
๏  แนวคดิเก่ียวกับการใช้ทักษะชีวิต  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2555; Sue Z. Beers, 
2011; วจิารณ์  พานิช, 2555; วิชยั  วงษใ์หญ่ 
และมารุต  พฒัผล, 2556) 
๏  แนวคดิเก่ียวกับการใช้ทักษะอาชีพ 
(Ginzberg, 1974; Super, 1957; Tiedman 
and O’ Hara, 1963; สาํนกังานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั, 2557; Manpower Group, 2013) 

ผลการจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคดิ
กระบวนทัศน์การจดักิจกรรมแนะแนว  

ตามองค์ประกอบและขั้นตอน 
กระบวนทัศน์การจดักิจกรรมแนะแนว 

ผลท่ีเกิดกับผู้เรียน 
ทักษะชีวิตและอาชีพ 7 องค์ประกอบ  
15 ตัวช้ีวัด ได้แก่…….. 
1. การยืดหยุ่นและการปรับตัว 
    1.1 ยดืหยุน่โดยประเมินผลการทาํงานเพ่ือพิจารณา 
          ปรับปรุง 
2. การแสวงหาความรู้ด้วยการริเร่ิมและการนําตนเอง  
    2.1 จดัการกบัเป้าหมายและเวลาโดยวเิคราะห์ขอ้มูล 
    2.2 ปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายโดยวิเคราะห์และวางแผน 
    2.3 ปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายโดยปราศจากการควบคุม 
          ส่ังการ  
   2.4  เรียนรู้โดยการนาํตนเองโดยวางแผนในการสืบคน้ 
          ขอ้มูล 
3. การทํางานร่วมกันในสังคมและวัฒนธรรมท่ี แตกต่าง  
    3.1 มีปฏิสัมพนัธก์บับุคคลอื่นโดยฟัง พูด แสดงความ 
          คิดเห็นและอภิปรายในกลุ่ม 
    3.2.ปฏิบติังานกบัทีมงานที่มีความหลากหลาย 
4. การจัดการสร้างผลผลิตและความรับผิดชอบตรวจสอบ
ได้   
    4.1 จดัการโครงการโดยลงมือทาํงานตามแผนท่ีกาํหนด 
          ไวโ้ดยใชเ้ทคโนโลยทีี่ทนัสมยั 
    4.2 สร้างสรรคผ์ลผลติโดยวเิคราะห์และวางแผน.ในการ 
          ทาํงานท่ีสนใจ 
5. ภาวะผู้นําและความรับผิดชอบในกระบวนการทํางาน   
    5.1 สาํนึกความรับผดิชอบโดยทาํงานอยา่งมีคุณธรรม  
    5.2 ใหค้าํแนะนาํและการนาํบุคคลอ่ืน 
    5.3 รับผดิชอบต่อบุคคลอ่ืนโดยทาํงานอยา่งมีคุณธรรม  
6. การคดิวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
    6.1 ตดัสินใจโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทาํงาน 
          ท่ีสนใจ 
    6.2 แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
7. การสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกับผู้อ่ืนในการทํางานร่วมกนั  
    7.1 สร้างสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นโดยฟัง พูด แสดงความ
คิดเห็นและอภิปรายในกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกับการออกแบบการเรียน
การสอนเชิงระบบ (Instructional System Design)  
Joyce, Weil and Calhoun (2009), Suhas ; Sindhura 
(2008), Dick and Carey (2005), Keeves (1997), Saylor 
and others (1981), ทิศนา แขมมณี (2548, 2550) 

หลักการแนวคดิเกีย่วกับการวจิยัและพัฒนา 
(Research and Development) 

• แนวคดิการวจิัยและพัฒนา (Research and 
Development : R&D) (มาเรียม  นิลพนัธุ์, 2553) 
• วธีิวจิยัแบบผสมผสานวิธ ี(Mixed Methodology) 
(Creswell 2001 : 90 – 96) 
 

กระบวนทศัน์การจดักจิกรรมแนะแนว 
เพื่อเสริมสร้างการใช้ทักษะชีวติและอาชีพ       
ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย 

วตัถุประสงค์ 
เพ่ือพฒันาการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ขั้นตอนกระบวนทศัน์การจดักจิกรรมแนะแนว 
ประกอบด้วย 6 ขั้น  คือ 

ขั้นที ่6  นาํเสนอผลงานและรายงานผล   
          (Exhibiting and Results Reporting : E) 

ขั้นท่ี 1  ทาํความเขา้ใจในขอ้มูลและเน้ือหา 
              อยา่งกระจ่างชดั   
(Understanding  Information and  Content : U) 

ขั้นที ่2  สร้างขอ้มูลเครือข่าย  
(Networking Information : N) 

ขั้นที ่3  สืบคน้ขอ้มูลเพื่อวินิจฉยัปัญหา 
(Inquiring Information to Diagnose Problems : I) 
 

ขั้นที ่4  ซกัถามเพ่ือสร้างทางเลือกหรือวิธี  
              แกปั้ญหา 
(Questioning to Make Choices or Solutions :Q) 

ขั้นที ่5  ใชป้ระโยชน์ขอ้มูลจากผลการวเิคราะห์ 
(Utilizing Information from the Analysis : U) 
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คาํถามของการวจิยั 
1. กระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์กาํหนดหรือไม่ อยา่งไร 
2. กระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย มีประสิทธิผลอยูใ่นระดบัใด และเป็นอยา่งไร 
2.1 ผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีไดรั้บจาก

การจดักิจกรรมแนะแนวตามกระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนว ก่อนและหลงัการจดักิจกรรม   
แนะแนวเพือ่เสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  

2.2 ผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีไดรั้บจาก
การจดักิจกรรมแนะแนวตามกระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิต
และอาชีพกบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีไดรั้บจากการจดักิจกรรมแนะแนวดว้ยรูปแบบ
ปกติแตกต่างกนัหรือไม่ 

3. ผลการนาํกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและ
อาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายไปขยายผลเป็นอยา่งไร  
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือพฒันาและหาประสิทธิภาพของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
เสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

2. เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวตัถุประสงคย์อ่ย 
ดงัน้ี  

2.1 เพ่ือเปรียบเทียบผลการใช้ทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษา    
ตอนปลาย ก่อนและหลงัการจัดกิจกรรมแนะแนวตามรูปแบบกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรม       
แนะแนวเพือ่เสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลการใช้ทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษา    
ตอนปลาย ท่ีไดรั้บจากการจดักิจกรรมแนะแนวตามกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพกบัการจดักิจกรรมแนะแนวดว้ยรูปแบบปกติ 

3. เพ่ือขยายผลกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิต
และอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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สมมติฐานของการวจิยั 
1. นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีได้รับการเรียนรู้ตามกระบวนทัศน์การจัด

กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพ หลงัการจดักิจกรรมแนะแนวมีผล  
การใชท้กัษะชีวิตและอาชีพสูงกวา่ก่อนการจดักิจกรรมแนะแนว 

2. นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีได้รับการเรียนรู้ตามกระบวนทัศน์การจัด
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ กบัรูปแบบการจดักิจกรรมแนะแนว
แบบปกติ มีผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพแตกต่างกนั 

3. นักเรียนกลุ่มขยายผลกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใช้
ทกัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายหลงัร่วมกิจกรรมแนะแนวมีผลการใช้
ทกัษะชีวิตและอาชีพสูงกว่าก่อนร่วมกิจกรรมแนะแนว  

 
ขอบเขตของการวจิยั 
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตการวจิยัไวด้งัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่  นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6  โรงเรียน

ดอนคาวิทยา สงักดั สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2              
ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 10 หอ้งเรียน รวมนกัเรียน จาํนวน 320 คน  

1.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ไดม้าโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) 
ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนดอนคาวิทยา สังกดั สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 9 ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2558  เป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน 
จาํนวน 36 คน และเป็นกลุ่มควบคุม 1 หอ้งเรียน จาํนวน 31 คน รวมทั้งส้ิน 67 คน  

2. ตวัแปรท่ีศึกษา  ได้แก่ 
2.1 ตวัแปรตน้ (Independent  Variable)  ไดแ้ก่  กระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนว  
2.2 ตวัแปรตาม (Dependent  Variable) ไดแ้ก่  การใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ  

3. เน้ือหา   
                    เน้ือหาท่ีนาํมาสร้างแผนกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว ท่ีใชใ้นการทดลอง 
ผู ้วิจัยสังเคราะห์องค์ประกอบและตัวช้ีวดัของการใช้ทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาตอนปลาย โดยนาํมาจากสาระ มาตรฐานการจดัการเรียนรู้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน รายวิชา
กิจกรรมแนะแนว บูรณาการตามขอบข่ายเน้ือหา สาระท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 20 ชั่วโมง ตามแนวคิดของ 
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กระทรวงศึกษาธิการ (2555), Sue Z. Beers (2011), วิจารณ์ พานิช (2555), วิชยั  วงษใ์หญ่ และมารุต  
พฒัผล (2556), Ginzberg (1974), Super (1957), Tiedman and O’ Hara (1963), สํานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2557) และ  Man Power Group (2013) โดย
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบของการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 7 ดา้น 
คือ  

1. การยดืหยุน่และการปรับตวั 
2. การแสวงหาความรู้ดว้ยการริเร่ิมและการนาํตนเอง   
3. การทาํงานร่วมกนัในสงัคมและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง  
4. การจดัการสร้างผลผลิตและความรับผดิชอบตรวจสอบได ้  
5. ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบในกระบวนการทาํงาน  
6. การคิดวิเคราะห์ ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 
7. การสร้างสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นในการทาํงานร่วมกนั 

  และตวัช้ีวดัเพ่ือการวดัประเมินผลผูเ้รียนของการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีผูว้ิจยันาํไปใชใ้นการกาํหนดตวัช้ีวดัท่ีคาดหวงัให้เกิดข้ึนกบัผูเ้รียนใน
การจดักิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใช้
ทกัษะชีวิตและอาชีพ ประกอบดว้ย 15 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 

1. ยดืหยุน่โดยประเมินผลการทาํงานเพ่ือพจิารณาปรับปรุง 
2. จดัการกบัเป้าหมายและเวลาโดยวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสืบคน้ความรู้และงาน ท่ี

สนใจ และลงมือทาํงานตามแผนท่ีกาํหนดไวโ้ดยการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
3. ปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทาํงานท่ีสนใจ และ

สรุปผลความรู้และงานโดยการทาํรายงานและการนาํเสนอช้ินงาน/ผลผลิต   
4. ปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายโดยปราศจากการควบคุมสัง่การ โดยวางแผนในการสืบคน้

ขอ้มูล สงัเกต วิเคราะห์เพ่ือสร้างทางเลือก และจดัการระบบงาน (การทาํงานเด่ียว) 
5. เรียนรู้โดยการนาํตนเองโดยวางแผนในการสืบคน้ขอ้มูล 
6. มีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนโดยฟัง พูด แสดงความคิดเห็นและอภิปรายในกลุ่ม และ

จดัการระบบคน (การทาํงานกลุ่ม) 
7. ปฏิบติังานกบัทีมงานท่ีมีความหลากหลายโดยจดัการระบบคน (การทาํงานกลุ่ม)       
8. จดัการโครงการโดยลงมือทาํงานตามแผนท่ีกาํหนดไวโ้ดยการใชเ้ทคโนโลย ี   

ท่ีทนัสมยั  สังเกต วิเคราะห์เพ่ือสร้างทางเลือก  ประเมินผลการทาํงานเพ่ือพิจารณาปรับปรุง และ
สรุปผลความรู้และงานโดยการทาํรายงานและการนาํเสนอช้ินงาน/ผลผลิต   
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9. สร้างสรรค์ผลผลิตโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทาํงานท่ีสนใจ และสรุปผล
ความรู้และงานโดยการทาํรายงานและการนาํเสนอช้ินงาน/ผลผลิต   

10. สาํนึกความรับผดิชอบโดยทาํงานอยา่งมีคุณธรรม ไม่เอาเปรียบบุคคลอ่ืน 
11. ให้คาํแนะนาํและการนาํบุคคลอ่ืนโดยสรุปผลความรู้และงานโดยการทาํรายงาน

และการนาํเสนอช้ินงาน/ผลผลิต   
12. รับผดิชอบต่อบุคคลอ่ืนโดยทาํงานอยา่งมีคุณธรรม ไม่เอาเปรียบบุคคลอ่ืน 
13. ตดัสินใจโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทาํงานท่ีสนใจ 
14. แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคโ์ดยวิเคราะห์และวางแผนในการทาํงานท่ีสนใจ 
15. สร้างสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นโดยฟัง พูด แสดงความคิดเห็นและอภิปรายในกลุ่ม และ

จดัการระบบคน (การทาํงานกลุ่ม) 
4. ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง 

                   การทดลองใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิต
และอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน รายวิชา 
กิจกรรมแนะแนว ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558  จาํนวน 20 สปัดาห์   
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพ่ือใหเ้ขา้ใจตรงกนั ผูวิ้จยัจึงนิยามความหมายและขอบเขตของศพัทเ์ฉพาะสาํหรับการวจิยั
ในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 การพัฒนากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว  หมายถึง การสร้างรูปแบบการจดั
กิจกรรมแนะแนว โดยประยกุต์ใช ้ADDIE  Model  ตามแนวคิดของ Dick and Carey (2005)  และ 
Joyce, Weil and Calhoun (2009) ร่วมกับกรอบการวิจัยและพฒันา (Research and Development) 
ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐาน (Analysis) : การศึกษาขอ้มูล
พ้ืนฐานสําหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Design and 
Development) : การพฒันาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน ขั้นตอนท่ี 3 การนาํไปใช ้
(Implementation) : การทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน และขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลและ
ปรับปรุง (Evaluation) : การประเมินและปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการเรียนการสอน 
 กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว หมายถึง ชุดความคิดความเช่ือใหม่เพ่ือการพฒันา
รูปแบบการจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยม 
ศึกษาตอนปลาย การจดักิจกรรมแนะแนวบูรณาการรูปแบบการสอน 5 รูปแบบเขา้ดว้ยกนั คือ        
1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 2) การเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน 3) การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาเป็น
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ฐาน 4) การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน และ 5) การเรียนรู้ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ซ่ึงมีหลกัการจดักิจกรรมแนะแนว ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรคนิ์ยม ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม
มนุษยนิยม ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาและวฒันธรรมในสังคม เป็นแนวคิดพ้ืนฐานการจดั
กิจกรรมสาํหรับผูเ้รียน โดยมีขั้นตอนการจดักิจกรรมแนะแนวประกอบดว้ย 6 ขั้น คือ  
 ขั้นที ่1 ทาํความเขา้ใจในขอ้มูลและเน้ือหาอยา่งกระจ่างชดั (Understanding Information 
and Content : U) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนศึกษาขอ้มูลท่ีครูมอบหมายให้โดยการทาํความเขา้ใจในเน้ือหา 
สาระ ขอ้มูลความรู้ของกรณีศึกษา ประเดน็ หวัขอ้ และ/หรือรายละเอียดต่าง ๆ โดยวิธีการดงัน้ี  

1. อ่านและทาํความเขา้ใจกบัเน้ือหาสาระ  ขอ้มูลความรู้ประเด็น หัวขอ้ และ/หรือ
รายละเอียดต่าง ๆ 

2. เกบ็สาระสาํคญัหรือจบัประเด็นหลกั ๆ ใหไ้ด ้
3. เขียนความสัมพนัธ์หรือแบบจาํลองแสดงความสัมพนัธ์ของประเด็นต่าง ๆ ในเชิง

บรรยายสั้น ๆ 
4. ประเมินความสมัพนัธ์และประเดน็ต่าง ๆ  
5. สรุปขอ้มูล สถิติหรือสารสนเทศในเน้ือหา สาระ ขอ้มูลความรู้ ประเด็น หัวขอ้ และ/

หรือรายละเอียดต่าง ๆ ไม่จาํเป็นต้องครบถ้วน ถูกต้องหรือตรงประเดน็กไ็ด ้ตอ้งคาดเดาอยา่ง
มีเหตุผลหรือสร้างข้ึนเองจากขอ้มูลท่ีมี 
 ขั้นที่ 2  สร้างเครือข่ายขอ้มูล (Networking Information : N) เป็นขั้นท่ีครูผูส้อนกระตุน้
ให้ผูเ้รียนควบคุมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-Directed) มีการติดตามการสร้างเครือข่ายขอ้มูลให้
ไดผ้ลสูงสุด ทั้งในและนอกหอ้งเรียน เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไวใ้นขั้นท่ี 1 โดยมีวิธีการดงัน้ี    

1. แลกเปล่ียนแบ่งปันข้อมูลของตนเองและสมาชิกในกลุ่มด้วยเทคนิควิธีการท่ี
เอ้ืออาํนวยและสะดวกต่อการถ่ายโอนขอ้มูลตามยคุสมยั  

2. ร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นประเด็นสําคญัของขอ้มูลในกลุ่มอีกคร้ังทั้งใน
และนอกหอ้งเรียน 

3. ติดตามสร้างขอ้มูลเครือข่ายโดยเลือกนาํขอ้มูลท่ีไดม้าสรุปประเดน็แกไ้ขสถานการณ์
ร่วมกนั   
 ขั้นที่ 3  สืบคน้ขอ้มูลเพ่ือวินิจฉัยปัญหา (Inquiring Information to Diagnose Problems : I) 
เป็นขั้นที่ผู เ้รียนร่วมกนัศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลตามความสนใจจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ รวมถึงแหล่ง
ประกอบการจริง โดยมีเป้าหมายคือ  

1. ระบุ “ปัญหา” , “ความแตกต่าง” ต่าง ๆ ใหไ้ด ้ 
2. ระบุขอ้ผดิพลาดต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
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3. พิจารณาดูความสมัพนัธ์ของปัญหาต่าง ๆ  
4. จดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหาต่าง ๆ  

 ขั้นท่ี 4 ซักถามเพื่อสร้างทางเลือกหรือวิธีแกปั้ญหา (Questioning to Make Choices or 
Solutions : Q) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนร่วมซักถาม ปรึกษาหารือ แบ่งงาน หน้าท่ีรับผิดชอบในการสร้าง
ทางเลือกหรือวิธีแกปั้ญหา เพ่ือนาํมาสรรสร้างเป็นช้ินงาน ผลผลิตท่ีกลุ่มสนใจร่วมกนัโดยมีวิธีการ
ดงัน้ี  

1. เรียนรู้ถึงวิธีการแกปั้ญหาสรรสร้างช้ินงานหลาย ๆ วิธีล่วงหนา้ 
2. สร้างหลาย ๆ ทางเลือก หรือหลาย ๆ วิธีการสาํหรับการแกปั้ญหาเพ่ือสรรสร้างช้ินงาน

อยา่งมีคุณภาพ  
3. จดัลาํดบัความสาํคญัของวิธีการแกปั้ญหาเพือ่สรรสร้างช้ินงานต่าง ๆ    ท่ีสร้างข้ึน 
4. พิจารณาถึงทางเลือกท่ีเป็นกลยทุธ์หลกั ๆ ก่อน  
5. พิจารณาทางเลือกท่ีเป็นเชิงปฏิบติัการสาํหรับทางเลือกท่ีเป็นกลยทุธ์ 
6. พิจารณาทบทวนอยา่งรอบคอบ 
7. สรุปเป็นช้ินงาน/ผลผลิตท่ีกลุ่มสนใจร่วมกนั 

  ขั้ น ท่ี  5 ใช้ประโยชน์ข้อมูลจากผลการวิเคราะห์  (Utilizing Information from the 
Analysis : U) เป็นขั้นท่ีครูผูส้อนกระตุน้ความคิดของผูเ้รียนรายบุคคลและกลุ่ม เพ่ือเช่ือมโยงทาํให้
ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเองแลกเปล่ียนกบัสมาชิกในกลุ่ม มองเห็นขอ้ดี 
ขอ้บกพร่อง อภิปรายสะทอ้นความคิดจนไดข้อ้สรุปของช้ินงาน/ผลผลิตตามท่ีตนและสมาชิกกลุ่ม
สนใจผลิตข้ึนมา โดยมีวิธีการดงัน้ี 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปข้อมูลช้ินงาน/ผลผลิตทั้ งในแง่มุมผลดี 
ผลเสีย ผลกระทบต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนคุณค่าและคุณประโยชน ์

2. สรุปผลการวิเคราะห์เช่ือมโยงเขา้กบัปัญหาความสนใจของตนเองและสมาชิกในกลุ่ม
เพ่ือสรรสร้างช้ินงานท่ีมีคุณภาพ  

3. เพ่ิมเติมหรือตดัทอนผลสรุปไดต้ามความเหมาะสมกบัสถานการณ์หรือความสนใจ
ของสมาชิกในกลุ่มเพ่ือสรรสร้างช้ินงานท่ีมีคุณภาพ  
 ขั้นท่ี 6 นาํเสนอผลงานและรายงานผล (Exhibiting and Results Reporting : E)  เป็นขั้น
ท่ีผูเ้รียนประชุมเพื่อเตรียมพร้อมเสนอผลงานและรายงานผลการวิเคราะห์ การทาํความเขา้ใจ 
แก่ผูฟั้ง ครูผูส้อน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการศึกษานั้น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งรูปแบบการ
รายงานหนา้ชั้นเรียน การนาํเสนอช้ินงาน/ผลผลิต และการจดัทาํเอกสารเพ่ือเผยแพร่ โดยมีขั้นตอน
การปฏิบติัดงัน้ี 
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1. จดัประชุมปรึกษาหารือเพือ่เตรียมพร้อมการนาํเสนอผลงานและการรายงานผล 
2. นาํเสนอผลงานในรูปแบบรายงาน/ช้ินงาน/ผลผลิต 
3. วิเคราะห์ สรุปผลการนาํเสนอและรายงานผลอีกคร้ังเพ่ือนาํปัญหา ขอ้คิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะสรุปผลเป็นแนวทางพฒันางานใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน  
      ประสิทธิภาพของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว หมายถึง ระดบัคุณภาพของ

คะแนนท่ีไดจ้ากการใชเ้คร่ืองมือในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี และความเป็นไปได้
ของกระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวโดยผูเ้ช่ียวชาญ และการนาํกระบวนทศัน์การจดักิจกรรม
แนะแนวไปทดลองใช้ ซ่ึงประกอบด้วย เคร่ืองมือวดัและประเมินความสามารถดา้นการใช้
ทกัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ตามเกณฑท่ี์กาํหนดเท่ากบั 80/80 (E1/E2) 
โดยมีความหมายดงัน้ี  
 80 ตวัแรก (E1) หมายถึง คะแนนเฉล่ียของผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างเรียนของนกัเรียน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมดซ่ึงเป็น
ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
 80 ตวัหลงั (E2) หมายถึง คะแนนเฉล่ียของผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย หลงัเรียน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมดซ่ึงเป็นประสิทธิภาพของ
กระบวนการ 
 ประสิทธิผลของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว หมายถึง ผลท่ีไดจ้ากการนาํ
กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนไปใช ้เพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและ
อาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ใหผ้ลเป็นอยา่งไรโดยพจิารณาจากเกณฑท่ี์กาํหนด ดงัน้ี 

1. ผลการเปรียบเทียบการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย
ท่ีไดรั้บจากการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ ระหว่างก่อนกบั
หลงัการจดักิจกรรมแนะแนว 

2. ผลการเปรียบเทียบการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย
ท่ีไดรั้บการเรียนรู้ตามกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและ
อาชีพกบัรูปแบบการจดักิจกรรมแนะแนวแบบปกติ 
 การจดักิจกรรมแนะแนวด้วยรูปแบบปกติ หมายถึง การจัดกิจกรรมแนะแนวท่ีดาํเนิน
ตามคู่มือ ขั้นตอนการจดักิจกรรมแนะแนว ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายจากหลกัสูตรกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน (กิจกรรมแนะแนว) ปีพุทธศกัราช 2551 ซ่ึงมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการ ขั้นจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นสรุป ขั้นวดัผลและประเมินผล โดยมีเน้ือหา/หน่วยการจดักิจกรรม/
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เวลา และเคร่ืองมือวดัและประเมินผลเช่นเดียวกบัการใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว ท่ี
ผูว้ิจยัพฒันาข้ึน ทั้งน้ีผูวิ้จยัทาํหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดักิจกรรมดว้ยตนเอง  

 การใช้ทักษะชีวิตและอาชีพ หมายถึง ความสามารถขั้นพื้นฐานของบุคคลในการปรับตวั
และเลือกทางเดินชีวิตท่ีเหมาะสมเพ่ือท่ีจะสามารถเผชิญปัญหาต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวัในสภาพสังคม
ปัจจุบนั และเป็นแนวทางการเตรียมความพร้อมสาํหรับผูเ้รียนเพ่ือสร้างเส้นทางอาชีพท่ีดีท่ีจะตอ้ง
กา้วไปสู่ชีวิตความเป็นผูใ้หญ่ในอนาคตอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีรวมถึงการพฒันาทกัษะจาํเป็นให้
เกิดข้ึนในตนเอง ไดแ้ก่ การยืดหยุน่และการปรับตวั  การริเร่ิมและการนาํตนเอง การร่วมกบัสังคม
และวฒันธรรม การสร้างผลผลิตและรับผิดชอบตรวจสอบได ้ การมีภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบ 
ซ่ึงเป็นความสามารถท่ีประกอบดว้ย ความรู้ เจตคติ และทกัษะท่ีจะทาํให้บุคคลมีความพร้อมท่ีจะ
เผชิญหนา้และรับมือกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสภาพสังคมปัจจุบนัและอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
และการเสริมสร้างใหบุ้คคลมีความเขา้ใจตนเองมากข้ึน มีความสนใจความถนดัและค่านิยม ท่ีสอดคลอ้ง
กบังาน ตลอดจนช่วยใหบุ้คคลแต่ละคนมีแผนสาํหรับการเตรียมพร้อมในการประกอบอาชีพใน
อนาคตท่ีมีคุณภาพ ครอบคลุมองคป์ระกอบของการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ 7 ดา้นและตวัช้ีวดัเพ่ือ
การวดัประเมินผลผูเ้รียน 15 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่  
 องค์ประกอบท่ี 1  การยดืหยุน่และการปรับตวั  ตวัช้ีวดัเพ่ือการวดัประเมินผลผูเ้รียน คือ  

1. ยดืหยุน่โดยประเมินผลการทาํงานเพ่ือพจิารณาปรับปรุง 
 องค์ประกอบท่ี 2  การแสวงหาความรู้ดว้ยการริเร่ิมและการนาํตนเอง ตวัช้ีวดัเพ่ือการวดั
ประเมินผลผูเ้รียน คือ  

1. จดัการกบัเป้าหมายและเวลาโดยวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสืบคน้ความรู้และงานท่ี
สนใจ และลงมือทาํงานตามแผนท่ีกาํหนดไวโ้ดยการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

2. ปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทาํงานท่ีสนใจ และสรุปผล
ความรู้และงานโดยการทาํรายงานและการนาํเสนอช้ินงาน/ผลผลิต   

3. ปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายโดยปราศจากการควบคุมสั่งการ โดยวางแผนในการสืบคน้
ขอ้มูล สงัเกต วิเคราะห์เพ่ือสร้างทางเลือก และจดัการระบบงาน (การทาํงานเด่ียว) 
 องค์ประกอบท่ี 3  การทาํงานร่วมกนัในสังคมและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง  ตวัช้ีวดัเพ่ือการ
วดัประเมินผลผูเ้รียน คือ  

1. มีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนโดยฟัง พูด แสดงความคิดเห็นและอภิปราย ในกลุ่ม และ
จดัการระบบคน (การทาํงานกลุ่ม) 

2. ปฏิบติังานกบัทีมงานท่ีมีความหลากหลายโดยจดัการระบบคน(การทาํงานกลุ่ม) 
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 องค์ประกอบท่ี 4 การจดัการสร้างผลผลิตและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ตวัช้ีวดั
เพ่ือการวดัประเมินผลผูเ้รียน คือ  

1. จัดการโครงการโดยลงมือทํางานตามแผนท่ีกาํหนดไวโ้ดยการใช้เทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั สังเกต วิเคราะห์เพ่ือสร้างทางเลือก ประเมินผลการทาํงานเพื่อพิจารณาปรับปรุง และ
สรุปผลความรู้และงานโดยการทาํรายงานและการนาํเสนอช้ินงาน/ผลผลิต   

2. สร้างสรรค์ผลผลิตโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทาํงานท่ีสนใจ และสรุปผล
ความรู้และงานโดยการทาํรายงานและการนาํเสนอช้ินงาน/ผลผลิต   
 องค์ประกอบที่ 5 ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบในกระบวนการทาํงาน ตวัช้ีวดัเพ่ือการ
วดัประเมินผลผูเ้รียน คือ  

1. สาํนึกความรับผดิชอบโดยทาํงานอยา่งมีคุณธรรม ไม่เอาเปรียบบุคคลอ่ืน 
2. ให้คาํแนะนาํและการนาํบุคคลอ่ืนโดยสรุปผลความรู้และงานโดยการทาํรายงานและ

การนาํเสนอช้ินงาน/ผลผลิต   
3. รับผดิชอบต่อบุคคลอ่ืนโดยทาํงานอยา่งมีคุณธรรม ไม่เอาเปรียบบุคคลอ่ืน 

 องค์ประกอบท่ี 6  การคิดวิเคราะห์ ตดัสินใจและแกปั้ญหาอยา่งร้างสรรค ์ตวัช้ีวดัเพ่ือ
การวดัประเมินผลผูเ้รียน คือ  

1. ตดัสินใจโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทาํงานท่ีสนใจ 
2. แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคโ์ดยวิเคราะห์และวางแผนในการทาํงานท่ีสนใจ 

 องค์ประกอบท่ี 7 การสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นในการทาํงานร่วมกนั ตวัช้ีวดัเพื่อการวดั
ประเมินผลผูเ้รียน คือ  

1. สร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นโดยฟัง พูด แสดงความคิดเห็นและอภิปราย ในกลุ่ม และ
จดัการระบบคน (การทาํงานกลุ่ม) 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  หมายถึง ผูเ้รียนที่กาํลงัศึกษาอยู่ในระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนดอนคาวิทยา สังกดั สํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9  
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บทที ่ 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 
 การดาํเนินการวิจยั เร่ือง กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใช้
ทกัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ผูวิ้จยัศึกษา ทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง อนัประกอบด้วยเอกสารและงานวิจยัทั้ งในประเทศและต่างประเทศ  เพ่ือเป็นกรอบ
แนวคิดของการดาํเนินการวิจยั เป็นฐานคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ในการพฒันารูปแบบ ตลอดจน
แนวทางการกาํหนดและพฒันารูปแบบการสอน การประเมินผลจากการทดลองใช้รูปแบบท่ี
ผูว้ิจยัพฒันาข้ึน การศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งคร้ังน้ีนาํเสนอดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการออกแบบหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้  
2. หลกัการ แนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ และรูปแบบ

การเรียนการสอน 
3. หลกัการ แนวคิด และงานวิจยัเก่ียวกบัรูปแบบการจดักิจกรรมแนะแนวและงานวิจยั

ท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. หลกัการ แนวคิดเก่ียวกบัการเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ และงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง 
5. การพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมแนะแนวตามแนวคิด “กระบวนทศัน์การจดั

กิจกรรมแนะแนว” และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

หลักการ แนวคดิ ทฤษฎเีก่ียวกับการออกแบบหลักสูตรและการจดัการเรียนรู้ 
 
ความสําคญัและจาํเป็นของหลักสูตร 
 วิชยั  วงษใ์หญ่ (2554: 7) กล่าวถึงความสาํคญัของหลกัสูตรว่า  หลกัสูตรมีความสําคญั
และจาํเป็นสําหรับการจัดการศึกษาทุกระดบัชั้น  ตั้ งแต่การจดัการศึกษาผู เ้รียนก่อนวยัเรียน 
ประถมศึกษา มธัยมศึกษา ตลอดจนการศึกษานอกระบบ การศึกษาประเภทอาชีวศึกษา และ
การอุดมศึกษา รวมทั้งการฝึกอบรมระยะส้ันและระยะยาว ซ่ึงหลกัสูตรเป็นเคร่ืองมือท่ีทาํให้ความ
มุ่งหมายของการจดัการศึกษาของประเทศมีประสิทธิภาพ ความสาํคญัของหลกัสูตรสรุปไดด้งัน้ี 
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1. หลกัสูตรเป็นแผนและแนวทางในการจดัการศึกษาของชาติใหบ้รรลุตามความมุ่งหมาย
และนโยบาย 

2. หลกัสูตรเป็นหลกัและเป็นแนวทางในการวางแผนวิชาการ การจดัการ การบริหาร
การศึกษา การสรรหาและการพฒันาบุคลากร การจดัวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ นวตักรรมการเรียน
การสอน งบประมาณ อาคารสถานท่ี ซ่ึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพิจารณาให้เหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัความคาดหวงัของหลกัสูตร 

3. หลกัสูตรเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาและคุณภาพ
ของผูเ้รียนใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนการศึกษาชาติ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของแต่ละ
ทอ้งถ่ิน 

4. ระบบหลกัสูตรจะกาํหนด ความมุ่งหมาย ขอบข่ายเน้ือหาสาระ แนวทางการจัด
ประสบการณ์ การเรียนการสอน แหล่งทรัพยากร และการประเมินผล สาํหรับการจดัการศึกษาของ
ผูส้อนและผูบ้ริหาร 

5. หลกัสูตรจะเป็นเคร่ืองบ่งช้ีทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีคุณภาพและ
สอดคลอ้งกบัแนวโนม้การพฒันาสงัคมของประเทศ 
 แนวคิดดงักล่าวสอดคลอ้งกบั ความสัมพนัธ์ระหว่างหลกัสูตรและการสอน (Curriculum 
and Instruction) ซ่ึงไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้เน่ืองจากต่างก็มีความสําคญัและเก้ือกูลซ่ึงกนั
และกนั เปรียบเทียบไดก้บัเหรียญเงินตราจะตอ้งมีทั้งดา้นหวัและดา้นกอ้ย จึงจะทาํให้เหรียญนั้นมี
ความสมบูรณ์มีคุณค่า สามารถใช้ซ้ือส่ิงของได้ ความสัมพนัธ์ระหว่างหลกัสูตรและการสอน
พิจารณาไดจ้าก การพฒันาหลกัสูตร การวางแผนหลกัสูตร จุดเนน้ส่วนน้ีกคื็อหลกัสูตร ส่วนการสอน 
ไดแ้ก่ การนาํหลกัสูตรไปใช้ของบุคลากรหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรและการสอนโดยตรง คือ 
ผูส้อนและผูบ้ริหาร กล่าวคือ ผูส้อนจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ และมีเจตคติท่ีดีต่อหลกัสูตร    
จะช่วยให้ผูส้อนเห็นแนวทางและสามารถกาํหนดจุดประสงคก์ารเรียน การเลือกเน้ือหาสาระ       
การออกแบบกิจกรรมและการประเมินผลได้ภาพรวมท่ีชดัเจน ทาํใหก้ารวางแผนหลกัสูตรเพ่ือ
ใชส้าํหรับการเรียนการสอนดาํเนินไปโดยราบร่ืน เกิดประโยชน์กบัผูเ้รียนและบรรลุวตัถุประสงค ์  
ของหลกัสูตร  

 ทั้งน้ี รูปแบบหลกัสูตรจะเป็นแนวทางการวางแผนงานวิชาการและการออกแบบการ
จดัการเรียนรู้ เน่ืองจากรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรเป็นส่ิงสําคญัและจาํเป็นสําหรับการพฒันา
หลกัสูตรเพราะเปรียบเสมือนพิมพเ์ขียว (blueprint) ท่ีจะช่วยให้คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรใช้
เป็นฐานข้อมูลประการหน่ึงในการสร้างหลักสูตรอย่างมีทิศทาง  พิมพเ์ขียวสําหรับการสร้าง
หลกัสูตรมีความชดัเจนมากเท่าใด กจ็ะเป็นขอ้บ่งช้ีสาํหรับการสร้างหลกัสูตรไดส้ะดวกและรวดเร็ว
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ยิ่งข้ึน  การศึกษาแนวคิดจากนักการศึกษาหลักสูตรถือว่าเป็นหลัก  (classic curriculum) และ
นกัพฒันาหลกัสูตรในปัจจุบนัจะช่วยใหเ้ราสามารถวิเคราะห์และปรับประยกุตรู์ปแบบหลกัสูตรให้
เขา้กบัสภาพแวดลอ้มของสังคมและความตอ้งการท่ีเหมาะสมและความเป็นจิรงไดม้าก (วิชยั วงษใ์หญ่, 
2554: 42-43) ทั้ งน้ีสอดคล้องกบัแนวคิดในการพฒันาหลกัสูตรของไทเลอร์ (Tyler, 1949) ท่ีได้
กล่าวถึง หลกัการและเหตุผลในการพฒันาหลกัสูตร (Tyler’s rationale) และแนวคิดนักพฒันา
หลกัสูตรท่ีไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของการพฒันาหลกัสูตร ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
ตารางท่ี 1  องคป์ระกอบของการพฒันาหลกัสูตร ตามแนวคิดนกัพฒันาหลกัสูตร 

ไทเลอร์  (1949) ทาบา (1962) โบแชมพ์  (1981) 
1. การกาํหนดวตัถุประสงค ์
2. การคดัเลือกเน้ือหาสาระและ
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
3. การจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ 
4. การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. การวินิจฉยัความตอ้งการ 
2. การกาํหนดจุดประสงค ์
3. การเลือกเน้ือหาสาระ 
4. การจดัเน้ือหาสาระ 
5. การเลือกประสบการณ์ 
การเรียนรู้ 
6. การจดัประสบการณ์ 
การเรียนรู้ 
7. การประเมินผล 
 

1. การกาํหนดวตัถุประสงค ์
2. การกาํหนดขอบข่ายของ 
เน้ือหารสาระ 
3. การวางแผนการใชห้ลกัสูตร 
4. การพิจารณาตดัสิน 

 
 จากการศึกษาองค์ประกอบของหลกัสูตร พบว่า องค์ประกอบหลกัสูตรจะเป็นส่ิง
กาํหนดแนวคิด ระบบ และความสอดคลอ้งของเอกสารหลกัสูตรและการสอน ซ่ึงจะช่วยให้
คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งสามารถใช้เป็นแนวทางสําหรับการศึกษา
หลกัสูตรทัว่ไป และการวางแผนออกแบบหลกัสูตรใหม่ และองคป์ระกอบหลกัสูตรจะเป็นส่วน
หน่ึงของรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรและนาํไปสู่การจดัการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
ท่ีวางไว ้
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ประเภทของหลักสูตร  (Type of Curr iculum) 
 สุเทพ  อ่วมเจริญ และ วิจิตรา  ธงพานิช (2557: 27 - 54) สรุปมโนทศัน์ (Concept) การ
จดัประเภทของหลกัสูตรว่าเป็นประเภทใดนั้นข้ึนอยูก่บัการตอบสนองผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการ
สอนและสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมแต่ละประเภทและแต่ละระดบัการศึกษาเป็นสาํคญั ประเภท
ของหลกัสูตรสามารถแบ่งไดห้ลายลกัษณะ ซ่ึงจะช่วยให้นกัหลกัสูตรไดน้าํจุดเด่น จุดดอ้ยไปใชใ้ห้
เกิดประโยชนต่์อการจดัการศึกษาเพ่ือพฒันามนุษยภ์ายใตท้รัพยากรท่ีจาํกดั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. หลกัสูตรบูรณาการ (Integrated  Curriculum)  เป็นหลกัสูตรท่ีรวมประสบการณ์การ
เรียนรู้ต่างๆ เขา้ดว้ยกนั ประสบการณ์ดงักล่าวเป็นประสบการณ์ท่ีคดัเลือกมาจากหลายสาขาวิชา  
แลว้จดัเป็นกลุ่มหรือหมวดหมู่ของประสบการณ์  เป็นการบูรณาการเน้ือหาเขา้ดว้ยกนั  เพ่ือช่วยให้
ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์สมัพนัธ์และต่อเน่ืองอนัมีคุณค่าต่อการดาํรงชีวิต 

2. หลกัสูตรกวา้ง (Broad Fields Curriculum) หรือหลักสูตรรวมวิชา  เป็นหลักสูตรท่ี
พยายามจะแกปั้ญหาต่างๆ  ท่ีเกิดจากหลกัสูตรเน้ือหาวิชา  ซ่ึงขาดการผสมผสานของความรู้ให้เป็น
หลกัสูตรท่ีมีการประสานสมัพนัธ์ของเน้ือหาความรู้ท่ีกวา้งยิง่ข้ึน 

3. หลกัสูตรประสบการณ์ (The Experience  Curriculum) เป็นหลกัสูตรท่ีเกิดข้ึนจาก
ความพยายามท่ีจะแกไ้ขการเรียนรู้แบบครูเป็นผูส้อนเพียงอยา่งเดียว ไม่คาํนึงถึงความตอ้งการและ
ความสนใจของผู เ้ รียนซ่ึงเป็นข ้อบกพร่องของหลักสูตรแบบเน้ือหาวิชา หลกัสูตรแบบน้ียึด
ประสบการณ์  และกิจกรรมเป็นหลกัมุ่งส่งเสริมการเรียนการสอนโดยวิธีการแกปั้ญหา  ผูเ้รียนได้
แสดงออกดว้ยการลงมือกระทาํ  และลงมือวางแผน  เพ่ือหาประสบการณ์ท่ีเกิดจากการแกปั้ญหาดว้ย
ตนเอง  เป็นการเรียนรู้ดว้ยการกระทาํ (Learning by Doing) 

4. หลกัสูตรรายวิชา (The Subject Curriculum) เป็นรูปแบบท่ีเก่าแก่ท่ีสุดซ่ึงใช้ในการ
สอนศาสนาละตินและกรีก  อาจเรียกช่ืออีกอย่างหน่ึงว่า เป็นหลกัสูตรท่ีเน้นเน้ือหาเป็นศูนยก์ลาง
(Subject–Centered - Curriculum)  สอดคลอ้งกบัวิธีการสอนของครูท่ีใชว้ิธีการบรรยาย  ซ่ึงปรัชญาการจดั
การศึกษาแนวน้ีจะยดึปรัชญาสารัตถนิยม (Essentialism)  และปรัชญาสัจนิยม (Perennialism) 

5. หลกัสูตรแบบแกน (The Core Curriculum)เป็นหลกัสูตรท่ีประสานสัมพนัธ์เน้ือหาวิชา
ต่างๆ เขา้ดว้ยกนัมุ่งสนองความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน  
รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active  Learning เป็นการเนน้ใหน้าํส่ิงท่ีเรียนไปสมัพนัธ์กบั
ประสบการณ์และชีวิตของผูเ้รียน  เพ่ือใหส้ามารถเช่ือมโยงชีวิตความเป็นอยู่มาสัมพนัธ์กบัการ
เรียนรู้ได ้ เป็นหลกัสูตรท่ียึดปรัชญาการศึกษาสาขาปฏิรูปนิยม  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีอยู่แลว้ในรูปแบบ
หลกัสูตรท่ีผา่นมา  จึงดูเหมือนว่าหลกัสูตรแบบแกนจะเป็นหลกัสูตรท่ีรวมเอาลกัษณะเด่นของ
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หลกัสูตรอ่ืนๆ  ไวด้ว้ยกนั  ดงันั้นนกัการศึกษาจึงเช่ือว่า  หลกัสูตรแบบแกนเป็นแบบท่ีดีเหมาะสมท่ีสุด
เม่ือเปรียบเทียบกบัหลกัสูตรอ่ืน ๆ 

6. หลกัสูตรแฝง (Hidden Curriculum)  เป็นหลกัสูตรท่ีไม่ได้กาํหนดแผนการเรียนรู้
เอาไวล่้วงหนา้และเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีโรงเรียนไม่ไดต้ั้งใจจะจดัให้ แต่เป็นผลท่ีเกิดข้ึน
จากท่ีครูไดจ้ดัการเรียนการสอนซ่ึงโรงเรียนและครูไดส้อนหลายส่ิงหลายอยา่งโดยไม่ไดต้ั้งใจจาก
การสอนตามหลกัสูตรปกติในรูปของกฎเกณฑ์ท่ีกาํหนดข้ึนมา ผูเ้รียนเรียนรู้จากสภาพการณ์และ
เง่ือนไขเชิงสงัคมและเชิงกายภาพท่ีโรงเรียนจดัใหโ้ดยไม่ไดต้ั้งใจ 

7. หลกัสูตรสัมพนัธ์วิชา  (The Correlated Curriculum) เป็นหลกัสูตรเน้ือหาวิชาอีกรูปแบบหน่ึง 
แต่เป็นหลกัสูตรท่ีนาํเอาเน้ือหาวิชาของวิชาต่างๆ  ท่ีสอดคลอ้งหรือส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัมาเช่ือมโยง
เขา้ดว้ยกนั แลว้จดัสอนเป็นเน้ือหาเดียวกนัวิธีการดงักล่าวอาศยัหลกัความคิดของนกัการศึกษาท่ีว่า 
การท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใดให้ไดดี้ผูเ้รียนตอ้งมีความสนใจเขา้ใจความหมายของส่ิงท่ีเรียนและมองเห็น
ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงท่ีเรียนกบัส่ิงอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพราะฉะนั้นหลกัสูตรสหสัมพนัธ์จะกาํหนด
เน้ือวิชาใดวิชาหน่ึงหรือหมวดใดหมวดหน่ึง แลว้นาํเน้ือหาสาระวิชาท่ีสัมพนัธ์กนัมารวมไวด้ว้ยกนั 

8. หลกัสูตรเกลียวสว่าน  (Spiral Curriculum) เป็นหลกัสูตรท่ีจดัเน้ือหาหรือหัวขอ้
เน้ือหาเดียวกนัในทุกระดบัชั้น แต่มีความยากง่ายและความลึกซ้ึงแตกต่างกนั กล่าวคือ ในชั้นตน้ ๆ 
สอนในเร่ืองง่าย ๆ ต้ืน ๆ แลว้ค่อย ๆ เพิ่มความยากและความลึกลงไปเร่ือย ๆ ตามระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน
ไปเร่ือย ๆ  

9. หลกัสูตรสูญ (Null Curriculum) เป็นหลกัสูตรท่ีไม่ไดมี้ปรากฏอยูใ่หเ้ห็นในแผนการ
เรียนรู้และเป็นส่ิงท่ีโรงเรียนไม่ไดส้อน หลกัสูตรสูญไดแ้ก่ ทางเลือกท่ีไม่ไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห้ผูเ้รียน 
ความคิดและทรรศนะท่ีผูเ้รียนไม่เคยสัมผสัและเรียนรู้ส่ิงท่ีผูเ้รียนจะนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดแ้ต่มีไวไ้ม่พอ 
รวมทั้งความคิดและทกัษะท่ีไม่ไดร้วมไวใ้นกิจกรรมทางปัญญา 
 จากขอ้ความดงักล่าว สรุปไดว้่า หลกัสูตรมีหลากหลายประเภท เป็นตน้ว่า  หลกัสูตร
บูรณาการหลกัสูตรกวา้งหลกัสูตรประสบการณ์หลกัสูตรรายวิชา หลกัสูตรแบบแกน หลกัสูตรแฝง 
หลกัสูตรสัมพนัธ์วิชา หลกัสูตรเกลียวสว่าน และหลกัสูตรสูญ ทั้งน้ีความคิดเก่ียวกบั “ประเภทของ
หลกัสูตร” นั้นมีประโยชน์ต่อการประเมินผลและการวิเคราะห์หลกัสูตรเพื่อให้มีความสมบูรณ์     
ในการนาํไปพฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
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หลักการสําคญัในการออกแบบหลักสูตรและการจดัการเรียนรู้ 
 การออกแบบหลกัสูตรนั้นจาํเป็นตอ้งมีหลกัการต่างๆข้ึนมาเพ่ือรองรับ เพ่ือให้หลกัสูตร
นั้ นเป็นหลกัสูตรท่ีมีประสิทธิภาพ  เหมาะกบัการนําไปใช้  และเหมาะกบัการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา สําหรับหลกัการสําคญัส่ิงแรกท่ีควรพิจารณาคือ ความเป็น  World  Class  Education  
เป็นการจดัการศึกษาเพื่อเป็นไปอย่างสากล และยงัมีหลกัการท่ีใช้เป็นหลกัยึดในการออกแบบ
หลกัสูตรนั้นอื ่นๆ   (Gagnon and Collay, 2002; Selley, 1999; Glaserfeld, 1999; Murphy, 1997, 
อา้งถึงใน สุเทพ  อ่วมเจริญ, 2557: 125 - 126) สรุปหลกัการสําคญัในการออกแบบหลกัสูตรและ
การจดัการเรียนรู้  ไดแ้ก่ 

1. หลัก 7 ประการในการออกแบบหลักสูตร (7 principles of curriculum design) เป็น
หลกัคิดเพ่ือการสร้างหลกัสูตรท่ีดีมีประสิทธิภาพ โดยไดก้ล่าวว่าการออกแบบการจดัการเรียนรู้หรือ
หลกัสูตรนั้นตอ้งประกอบดว้ยพ้ืนฐาน 7 ประการ ดงัน้ี 

1.1 Challenge  and  enjoyment  (คน้หาศกัยภาพและความสุข)  หลกัสูตรตอ้งไดรั้บการ
ออกแบบใหน้กัเรียนไดค้น้หาศกัยภาพและกระตุน้นกัเรียนใหมี้ความสนใจในการเรียนรู้ 

1.2 Breadths (ความกวา้ง)  หลกัสูตรท่ีดีตอ้งเปิดกวา้งในการเรียนรู้  เพราะการเรียนรู้มีได้
หลากหลายแนวทาง   

1.3 Progressions  (ความกา้วหนา้)  หลกัสูตรตอ้งออกแบบมาให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้
และพฒันาไปสู้ความกา้วหนา้ท่ีผูเ้รียนตั้งเป้าไว ้

1.4 Depths  (ความลึกซ้ึง)  หลกัสูตรตอ้งเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามรู้อยา่งลึกซ้ึง  ท่ี
สาํคญัคือ  หลกัสูตรตอ้งใหโ้อกาสนกัเรียนไดใ้ช ้  

1.5 Coherence (ความเก่ียวขอ้ง) หลกัสูตรท่ีดีตอ้งมีเน้ือหาและจุดประสงค์ท่ีสนองกบั
บริบทท่ีจะนาํหลกัสูตรไปใช ้

1.6 Relevance  (ความสัมพนัธ์กนั)  เน้ือหาในหลกัสูตรตอ้งมีความสมัพนัธ์สอดคลอ้งกบั
จุดประสงค ์

1.7 Personalization  and  choice  (ความเป็นเอกลกัษณ์และตวัเลือก)  หลกัสูตรท่ีดีตอ้งให้
นกัเรียนไดค้น้พบเอกลกัษณ์ของตนเองและมีทางเลือกในการแสวงหาเอกลกัษณ์ของตนเอง 

2. ทักษะท่ีจาํเป็นในศตวรรษที่  21  (3Rs+7Cs) วิจารณ์  พานิช (2556) ไดก้ล่าวถึงการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 สรุปไดว้่า การศึกษาตอ้งเตรียมคนออกไปเป็น knowledge worker และเป็น 
learning person ไม่ว่าจะประกอบสัมมาชีพใด  มนุษยใ์นศตวรรษท่ี 21  ตอ้งเป็น learning person และ
เป็น knowledge  worker แมแ้ต่ชาวนาหรือเกษตรกรกต็อ้งเป็น learning  person  และเป็น  knowledge 
worker ดงันั้นทกัษะสาํคญัท่ีสุดของศตวรรษท่ี 21  จึงเป็นทกัษะของการเรียนรู้  (learning  skills) ท่ี



41 

  

คนทุกคนตอ้งเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลยั  และตลอดชีวิต  ดว้ยเหตุน้ีทกัษะดงักล่าว 
จึงมีความสาํคญัท่ีผูเ้รียนพึงมีในศตวรรษท่ี 21  ซ่ึงหลกัสูตรตอ้งส่งเสริม   ใหผู้เ้รียนไดมี้ทกัษะท่ีสาํคญั
และสามารถใชชี้วิตในสังคมศตวรรษท่ี 21ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยก่อนหน้าน้ีการศึกษาของเรา
ยดึหลกั  3Rs คือ  เนน้การเรียนรู้เพ่ือให้ผูเ้รียน  อ่านออก  เขียนได ้ และคิดเลขเป็น และต่อมาจึงได้
เพ่ิมเติมรวมหลกั  7Cs ท่ีจาํเป็นในศตวรรษท่ี 21 เขา้ดว้ยกนั จึงกลายเป็นหลกั  3Rs+7Cs  ดงัน้ี 

2.1 3Rs  ไดแ้ก่   
   2.1.1 Reading  (อ่านออก) 
   2.1.2 Writing  (เขียนได)้ 
   2.1.3 Arithmetic  (คิดเลขเป็น) 

2.2 7Cs ไดแ้ก่ 
2.2.1 Critical Thinking  &  Problem  solving  คือ  ทกัษะในการคิดวิเคราะห์  

และการคิดแกปั้ญหา 
2.2.2 Creativity  &  Innovation  คือ  ทกัษะท่ีเม่ือคุณคิดวิเคราะห์แลว้  คุณตอ้ง

สร้างสรรคไ์ด ้ หรือสร้างนวตักรรมใหม่ได ้
2.2.3 Cross - Cultural Understanding คือ ทกัษะท่ีเนน้ความเขา้ใจในกลุ่มคนใน

หลากหลายชาติพนัธ์  เพราะเราเป็นสงัคมโลก 
2.2.4 Collaboration  Teamwork  &  Leadership  คือ  ทกัษะการทาํงานเป็นทีม การแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น  ความเป็นผูน้าํ   
2.2.5 Communication  Information  and  Media  Literacy  คือ  ความสามารถในการ

ส่ือสาร  ความสามารถในการรู้จกัขอ้มูล  ความสามารถในการเขา้ใจส่ือ   
2.2.6 ICT  Literacy  คือ  ความสามารถในยคุ  Digital Age  ความสามารถในการใช้

เทคโนโลย ี  
2.2.7 Career  and  Life  Skill  คือ  ทกัษะการใชชี้วิต  และทกัษะการประกอบอาชีพ  

หรืออาจหมายถึงความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีและสงัคมของเรา 
  เม่ือนาํหลกั 7Cs  มาจดักลุ่ม  สามารถแบ่งออกได ้3 ส่วน คือ 
  ส่วนท่ี  1  การพัฒนาด้านความคิดได้แก่  Critical Thinking, Creativity, 

Collaboration และ Cross - Culture 
  ส่วนท่ี  2  ความสามารถความเขา้ใจ (Literacy)ไดแ้ก่  Information, Communication,  

Media และICT   
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  ส่วนท่ี  3  ทกัษะการใชชี้วิต (Life  Skill)  ไดแ้ก่  การมองโลกหรือคนอ่ืนรอบ ๆ  
เป็นศูนยก์ลางไม่ใช่มองตนเองเป็นศูนยก์ลาง 

3. ส่ีเสาหลักของการศึกษา (The four Pillars of Education)พจนานุกรมศพัท์ศึกษาศาสตร์  
ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  ให้คาํอธิบายไวว้่าหมายถึง  หลกัสาํคญั  4 ประการของการศึกษาตลอดชีวิต  
ตามคาํอธิบายของคณะกรรมาธิการนานาชาติว่าดว้ยการศึกษาในคริสตศ์ตวรรษท่ี 21 ซ่ึงไดเ้สนอ
รายงานเร่ือง Learning : The Treasure Within ต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวฒันธรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เม่ือ ค.ศ. 1995 ว่าการศึกษาตลอดชีวิตมีหลกัสําคญั 4  ประการ 
ไดแ้ก่ 

3.1 การเรียนเพื่อรู้  (Learning  to  Know)  เป็นการเรียนท่ีผสมผสานความรู้ทัว่ไปกบั
ความรู้ใหม่ในเร่ืองต่างๆ อย่างละเอียดลึกซ้ึง และยงัหมายรวมถึงการฝึกฝนวิธีเรียนรู้เพื่อนาํไปใช้
ประโยชนใ์นการดาํรงชีวิต 

3.2 การเรียนรู้เพ่ือปฏิบติัไดจ้ริง  (Learning  to  Do)  เป็นการเรียนรู้ท่ีช่วยให้บุคคล
สามารถรับมือกบัสถานการณ์ต่างๆ  และปฏิบติังานได ้ โดยอาศยัประสบการณ์ทางสังคมและการ
ประกอบอาชีพ 

3.3 การเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกนั  (Learning  to  Live  Together)  เป็นการเรียนรู้ท่ี
ช่วยใหบุ้คคลเขา้ใจผูอ่ื้นและตระหนกัดีว่า  มนุษยเ์ราจะตอ้งพึ่งพาอาศยักนั  ดาํเนินโครงการร่วมกนั
และเรียนรู้วิธีแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ต่างๆ  โดยตระหนกัในความแตกต่างหลากหลาย  ความเขา้ใจอนัดี
ต่อกนัและสนัติภาพ  วา่เป็นส่ิงลํ้าค่าคู่ควรแก่การหวงแหน 

3.4 การเรียนรู้เพ่ือชีวิต  (Learning  to  Be) เป็นการเรียนรู้ท่ีช่วยให้บุคคลสามารถ
ปรับปรุงบุคลิกภาพของตนไดดี้ข้ึน  ดาํเนินงานต่าง ๆ  โดยอิสระยิง่ข้ึน  มีดุลพินิจ  และความรับผดิชอบ
ต่อตนเองมากข้ึนซ่ึงการจดัการศึกษาตอ้งไม่ละเลยศกัยภาพดา้นใดดา้นหน่ึงของบุคคล  เช่น  ความจาํ  
การใชเ้หตุผล  ความซาบซ้ึงในสุนทรียภาพ  สมรรถนะทางร่างกาย  ทกัษะในการติดต่อส่ือสารกบั
ผูอ่ื้น 

4. การเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ (Child - Centered) Gibbs (2001) อธิบายการเรียนรู้ Child - 
Centered learningว่าเป็นการเน้นให้ผูเ้รียนปฏิบติั (Activity)มากกว่าการเน้นการให้ผูเ้รียนปฏิบติั
ตามคาํบอกของครู (Passivity) ซ่ึงประสบการณ์ของนกัเรียนท่ีไดรั้บก่อนเขา้เรียนในโรงเรียนและ
ก่อนท่ีเขา้เรียนตามหลกัสูตรการเนน้กระบวนการและประสิทธิภาพผูเ้รียนมากกว่าเน้ือหานกัเรียน
ทาํการตดัสินท่ีสาํคญัเก่ียวกบัการเรียนรู้โดยมีการเจรจากบัครูเสียก่อน นอกจากน้ี Gibbs (2001) ได้
สรุปแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของผูเ้รียนว่า ผูเ้รียนจะเรียนอะไรเรียนวิธีใดเม่ือไหร่ มีผลสาํฤทธ์ิ
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อยา่งไร ใชก้ฎเกณฑแ์ละมาตรฐานอะไรและจะมีการตดัสิน/ประเมินอยา่งไรและใครจะเป็นผูต้ดัสิน 
โดยมีหลกัสาํคญัดงัน้ี 

4.1 นกัเรียนรับผดิชอบเตม็ท่ีสาํหรับการเรียนรู้ของตนเอง 
4.2 การเก่ียวขอ้งและร่วมมือจาํเป็นสาํหรับการเรียนรู้ 
4.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างนกัเรียนเสมอภาคมากข้ึนซ่ึงส่งเสริมความเจริญเติบโตและ

การพฒันา 
4.4 ครูจะกลายเป็นผูอ้าํนวยการเรียนรู้และเป็นทรัพยากรบุคคลทางการเรียนรู้ 
4.5 นักเรียนจะรู้สึกการเรียนรู้จะเกิดข้ึนพร้อม (Affective and Cognitive  Domains  

Flow  Together)  และจะมองตวัเองแตกต่างออกจากเดิม 
4.6 เนน้ให้ความสาํคญัต่อการกระทาํ  การคน้พบ  และการเรียนรู้อยา่งอิสระ  แตกต่าง

จากกลุ่ม Cognitive ท่ีสนับสนุนความคิดที่ว่าการกระทาํในการเรียนรู้เกิดข้ึนในสมองหรือใน
ความคิดและทศันะคติของกลุ่ม Constructivist  ถือว่าการกระทาํเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํทางกายภาพ  
เช่น   การทําโครงการ   การทําแบบฝึกหัดเชิงปฏิบตัิการเรียนรู้แบบ   Child - Centered  มี
ความสัมพนัธ์กบัทศันะคติของกลุ่มการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ (Constructivist)เน่ืองจากเป็นการ
เนน้การกระทาํและความสาํคญัของผูอ่ื้นในกระบวนการเรียนรู้ 

5. ทฤษฎกีารสร้างความรู้ (Constructivism Theory) มีหลกัการสาํคญั  ดงัน้ี 
5.1 หลักการท่ีผู ้เ รียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง   หลักการเรียนรู้ตามทฤษฎี

Constructionism คือ การให้ผูเ้รียนลงมือสร้างส่ิงของหรือประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
ไดป้ฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีมีความหมายซ่ึงจะรวมถึงปฏิกิริยาระหวา่งความรู้ในตวัของ
ผูเ้รียนเองกบัประสบการณ์และส่ิงแวดลอ้มภายนอก  สามารถเช่ือมโยงและสร้างเป็นองคค์วามรู้ใหม่ 

5.2 หลักการท่ียึดผู ้เ รียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้   หลักการตามทฤษฎี   
Constructionism ครูตอ้งจดับรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติักิจกรรม
การเรียนด้วยตนเอง  โดยมีทางเลือกท่ีหลากหลายและเรียนรู้อยา่งมีความสุข สามารถเช่ือมโยง
ความรู้ระหว่างความรู้ใหม่กบัความรู้เก่าไดส่้วนครูทาํหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยและคอยอาํนวยความสะดวก 

5.3 หลกัการเรียนรู้จากประสบการณ์และส่ิงแวดลอ้ม  หลกัการน้ีเนน้ใหเ้ห็นความสาํคญั
ของการเรียนรู้ร่วมกนั  ทาํใหผู้เ้รียนเห็นว่าคนเป็นแหล่งความรู้อีกแหล่งหน่ึงท่ีสาํคญั  การสอนตาม
ทฤษฎี Constructionism เป็นการจดัประสบการณ์เพ่ือเตรียมคนออกไปเผชิญโลกถา้ผูเ้รียนเห็นว่า
คนเป็นแหล่งความรู้สาํคญัและสามารถแลกเปล่ียนความรู้กนัได ้ เม่ือจบการศึกษาออกไปก็จะ
ปรับตวัและทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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5.4 หลกัการใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือ  เป็นการน้ีเน้นการใช้เทคโนโลยีแสวงหา
ความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ  ดว้ยตนเอง  เป็นผลให้เกิดพฤติกรรมท่ีฝังแน่นเม่ือผูเ้รียนเรียนรู้ว่าจะ
เรียนรู้ได้อย่างไร (Learning  how  to  Learn) ซ่ึงหลักการของทฤษฎี  Constructionism เป็นการ
เรียนรู้ท่ีเนน้ให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัหรือสร้างส่ิงท่ีมีความหมายกบัตนเองดงันั้นเคร่ืองมือท่ีใชต้อ้งมี
ลกัษณะเอ้ือต่อการให้ผูเ้รียนนาํมาสร้างเป็นช้ินงานไดส้าํเร็จ  ตอบสนองความคิดและจินตนาการ
ของผูเ้รียน  กล่าวโดยสรุปกคื็อ  เคร่ืองมือทุกชนิดท่ีสามารถทาํใหผู้เ้รียนสร้างงานหรือลงมือปฏิบติั
ดว้ยตนเองไดเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีสอดคลอ้งตามหลกัการทฤษฎี Constructionism 

5.5 การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎี  Constructionism  เป็นนวตักรรมด้านการจดัการ
เรียนรู้ที่พฒันากระบวนการคิดของผูเ้รียนและนาํเสนอผ่านผลงานท่ีจดัทาํ  ดงันั้นครูผูส้อน
ตอ้งดาํเนินการจดัการเรียนรู้ดงัน้ี 

5.5.1 เช่ือมโยงส่ิงท่ีรู้แลว้กบัส่ิงท่ีผูเ้รียนกาํลงัเรียน 
5.5.2 การใหโ้อกาสผูเ้รียนเป็นผูริ้เร่ิมทาํโครงการท่ีตนเองสนใจ 
5.5.3 เปิดโอกาสให้มีการนาํเสนอความคิด  ผลงาน  และผลการวิเคราะห์

กระบวนการเรียนรู้ของตนเองเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพือ่น 
5.5.4 ใหเ้วลาทาํงานอยา่งต่อเน่ือง 

   ในการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎี  Constructionism  ครูเป็นบุคคลสาํคญัท่ีตอ้ง
มีการเปล่ียนแปลงทศันคติ ความเช่ือ ดงัน้ี 

1. ตอ้งไม่ถือว่า  ครูเป็นผูรู้้แต่ผูเ้ดียว  ผูเ้รียนต้องเช่ือตามท่ีครูบอก  แต่ครูต้อง
ตระหนกัว่าตนเองมีความรู้ท่ีจะช่วยเหลือนกัเรียนเท่าท่ีจะช่วยไดด้งันั้นครูจึงไม่อบัอายผูเ้รียนท่ีจะ
พูดว่าครูกย็งัไม่ทราบ  พวกเรามาช่วยกนัหาคาํตอบดูซิ 

2. ตอ้งพยายามให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองมากท่ีสุด  อดทนและปล่อยให้
นกัเรียนประกอบกิจกรรมดว้ยตนเอง  อย่ารีบบอกคาํตอบ  ควรช่วยเหลือแนะนาํผูเ้รียนท่ีเรียนช้า
และเรียนเร็วใหส้ามารถเรียนไปตามความสามารถของตนเองใหม้ากท่ีสุด 

3. ไม่ควรถือว่า  ผูเ้รียนท่ีดีตอ้งเงียบแต่ครูควรเปิดโอกาสให้ผู เ้รียนได้พูดคุย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 

4. ตอ้งไม่ถือว่าการท่ีผูเ้รียนเดินไปเดินมาในการทาํกิจกรรมการเรียนรู้เป็นการ
แสดงถึงความไม่มีระเบียบวินยัแต่ตอ้งคิดว่าการเดินไปเดินมาเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีช่วยให้การ
เรียนรู้เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  และช่วยทาํใหผู้เ้รียนไม่เบ่ือหน่ายต่อการเรียน 
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5. ไม่ควรยึดติดกับหลกัสูตรมากเกินไปไม่ควรจะยดัเยียดเน้ือหาท่ีไม่จาํเป็น
ให้กบัผูเ้รียนควรคิดว่าการให้เน้ือหาท่ีจาํเป็นแมจ้ะนอ้ยอยา่งกย็งัดีกว่าสอนหลายๆอยา่ง  แต่ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้นอ้ยมากหรือนาํความรู้ท่ีเรียนไปประยกุตใ์ชไ้ม่ได ้

6. การจดัตารางสอนควรจดัให้ยืดหยุ่น  และเหมาะสมกบัเวลาท่ีเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมภายในเวลาท่ีเหมาะสมไม่มากหรือนอ้ยไป 

6. ทฤษฎกีารเรียนรู้ เป็นแนวความคิดท่ีไดรั้บการยอมรับว่าสามารถใชอ้ธิบายลกัษณะ
ของการเกิดการเรียนรู้หรือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไดส่้วนหลกัการสอนก็คือแนวคิดท่ีเป็นหลกั
ของการปฏิบติัทางการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น  3  กลุ่ม
ดงัน้ี 

6.1 ทฤษฎีเก่ียวกบัการเรียนรู้ช่วงก่อนคริสตศ์ตวรรษท่ี  20  ไดแ้ก่ 
6.1.1 ฝึกจิตหรือสมองทฤษฎีของกลุ่มท่ีเน้นการ (Mental  Discipline) นักคิด  

กลุ่มน้ีมีความเช่ือว่าจิตหรือสมองหรือสติปัญญา (mind)  สามารถพฒันาให้ปราดเปร่ืองไดโ้ดยการ
ฝึกในการฝึกจิตหรือสมองน้ีทาํไดโ้ดยใหบุ้คคลเรียนรู้ส่ิงท่ียากๆ  ยิง่ยากมากเท่าไรจิตกจ็ะไดรั้บการ
ฝึกใหแ้ขง็แกร่งข้ึนเท่านั้นหลกัการในการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฏีน้ีเนน้การพฒันาใหผู้เ้รียน
เกิดการเรียนรู้โดยการกระตุ้นความรู้ในตัวผู ้เรียนให้แสดงออกมาวิธีการสอนแบบSocratic  
(Socratic  Method) และวิธีการสอนแบบบรรยาย(Didactic  Method) เป็นวิธีการสอนตามทฤษฏีน้ี  
ท่ีใช้คาํถามเพ่ือดึงความรู้ในตวัผูเ้รียนออกมาให้กระจ่างชัดและช่วยเพิ่มเติมประสบการณ์ให้แก่
ผูเ้รียนซ่ึงเป็นวิธีการสอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ 

6.1.2 ทฤษฎีของกลุ่มท่ีเน้นการพฒันาไปตามธรรมชาติ (Natural  Unfoldment) 
นกัคิดกลุ่มน้ีมีความเช่ือว่าธรรมชาติคือแหล่งเรียนรู้สาํคญัเดก็ควรจะไดเ้รียนรู้ไปตามธรรมชาติการ
ใชข้องจริงเป็นส่ือในการสอนจะช่วยให้เด็กเรียนรู้ไดดี้การเล่นเป็นการเรียนรู้ท่ีสําคญัของเด็กเด็ก
ไม่ใช่ผูใ้หญ่ตวัเล็กๆเด็กมีสภาวะของเด็ก  ซ่ึงแตกต่างไปจากวยัอ่ืนการจดัการศึกษาให้เด็กจึงควร
พิจารณาระดบัอายุเป็นหลกัการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฏีน้ีเน้นการจดัประสบการณ์เรียนรู้
ให้แก่เดก็จะตอ้งมีความแตกต่างไปจากการจดัใหผู้ใ้หญ่และยดึเดก็เป็นศูนยก์ลางใหเ้สรีภาพแก่เด็ก
ไดเ้รียนรู้ตามความตอ้งการและความสนใจของตนให้เด็กไดเ้รียนรู้ตามธรรมชาติและเป็นไปตาม
ธรรมชาติโดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและความพร้อมของเดก็ 

6.1.3 ทฤษฎีของกลุ่มท่ีเน้นการรับรู้และการเช่ือมโยงความคิด (Apperception)  
นกัคิดกลุ่มน้ีมีความเช่ือว่าการเรียนรู้เกิดจากแรงกระตุน้ภายนอกหรือส่ิงแวดลอ้ม(Neutral - Passive) 
การเรียนรู้เกิดจากการท่ีบุคคลไดรั้บประสบการณ์ผ่านทางประสาทสัมผสัทั้ง 5  (Sensation) และ
ความรู้สึก (feeling) คือ การตีความหรือแปลความหมายจากการสัมผสัการจดัการเรียนการสอนตาม
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ทฤษฏีน้ีจึงเนน้ให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ผ่านทางประสาทสัมผสัทั้ง 5 และสร้างความสัมพนัธ์
ระหว่างความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจไดเ้ป็นอยา่งดี 

6.2 ทฤษฎีเก่ียวกบัการเรียนรู้ช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี  20  ไดแ้ก่  
6.2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) นักคิดในกลุ่มน้ีมอง

ธรรมชาติของมนุษยใ์นลกัษณะที่เป็นกลางคือไม่ดี - ไม่เลวการกระทาํต่างของมนุษยเ์กิดจาก
อิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มภายนอกพฤติกรรมของมนุษยเ์กิดจากการตอบสนองต่อส่ิงเร้า (Stimulus  
Response) การเรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้าและการตอบสนองกลุ่มพฤติกรรมนิยม   
ให้ความสนใจกบั  ”พฤติกรรม”  มากเพราะพฤติกรรมเป็นส่ิงท่ีเห็นไดช้ดัสามารถวดัและทดสอบ
ไดท้ฤษฏีการเรียนรู้ในกลุ่มน้ีประกอบดว้ยแนวคิดสาํคญั ๆ  3  ประการ  ดงัน้ี 

6.2.1.1 ทฤษฎีการเช่ือมโยง (Classical  Connectionism) ของThorndike ซ่ึง
มีความเช่ือว่าการเรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้ากบัการตอบสนองซ่ึงมีหลายรูปแบบ  
บุคคลจะมีการลองผิดลองถูกปรับเปล่ียนไปเร่ือยๆ  จนกว่าจะพบรูปแบบการตอบสนองท่ีสามารถ
ใหผ้ลท่ีพึงพอใจมากท่ีสุดเม่ือเกิดการเรียนรู้แลว้บุคคลจะใชรู้ปแบบการตอบสนองท่ีเหมาะสมเพียง
รูปแบบ  และจะพยายามใชรู้ปแบบนั้นเช่ือมโยงกบัส่ิงเร้าในการเรียนรู้ต่อไปเร่ือยๆการจดัการเรียน
การสอนตามทฤษฏีน้ีจึงเนน้ท่ีการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนแบบลองผิดลองถูกบา้งมีการสาํรวจ
ความพร้อมของผูเ้รียนซ่ึงเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีตอ้งกระทาํก่อนการสอนบทเรียนเม่ือผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
แลว้ครูควรฝึกให้ผูเ้รียนฝึกการนาํการเรียนรู้นั้นไปใชบ่้อยๆการศึกษาว่าส่ิงใดเป็นส่ิงเร้าหรือรางวลั
ท่ีผูเ้รียนพึงพอใจจึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 

6.2.1.2 ทฤษฎีการวางเง่ือนไข (Conditioning  Theory) ประกอบดว้ยทฤษฏี
ย่อย  4 ทฤษฏีคือ  1) ทฤษฏีการวางเง่ือนไขแบบอัตโนมัติของ  Pavlov  (Pavlov’s Classical  
Conditioning) เนน้การตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไขสรุปแนวคิดตามทฤษฏีน้ีได้ว่าการเรียนรู้
ของส่ิงมีชีวิตเกิดจากการตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไข  2)  ทฤษฏีการวางเง่ือนไขแบบอตัโนมติั
ของ Watson  (Watson’s  Classical  Conditioning)เนน้การตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไขเช่นกนั  
สรุปแนวคิดตามทฤษฏีน้ีไดว้่าการเรียนรู้จะคงทนถาวรหากมีการให้ส่ิงเร้าท่ีสัมพนัธ์กนันั้นควบคู่
กนัไปอยา่งสมํ่าเสมอ  3) ทฤษฏีการวางเง่ือนไขแบบต่อเน่ืองของ Guthrie (Guthrie’s  Contiguous  
Conditioning) เนน้หลกัการจูงใจ  สรุปแนวคิดตามทฤษฏีน้ีไดว้่าการเรียนรู้เม่ือเกิดข้ึนแลว้แมเ้พียง
คร้ังเดียวก็นับว่าได้เรียนรู้แลว้ไม่จาํ เป็นต ้องทาํซํ้ าอีก  และ  4)ทฤษฏีการวางเงื่อนไขแบบ                
โอเปอร์แรนต์ของ Skinner (Skinner’s  Operant  Conditioning) เน้นการเสริมแรงหรือให้รางวลั 
สรุปแนวคิดตามทฤษฏีน้ีไดว้่าการกระทาํใด ๆ ถา้ไดรั้บการเสริมแรงจะมีแนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึนอีก
การเสริมแรงท่ีแปรเปล่ียนทาํใหก้ารตอบสนองคงทนกวา่การเสริมแรงท่ีตายตวัการจดัการเรียนการสอน
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ตามทฤษฏีน้ีจึงเนน้ท่ีการเสนอส่ิงเร้าในการเรียนการสอนการจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองมีการแสริม
แรงหรือใหร้างวลัเพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดความพึงพอใจท่ีจะเรียนรู้ (พรรณี ช. เจนจิต, 2550: 150 -171) 

6.2.1.3 ทฤษฏีการเรียนรู้ของ Hull  (Hull’s  Systematic  Behavior  Theory)   
มีความเช่ือว่าถา้ร่างกายเม่ือยลา้การเรียนรู้จะลดลงการตอบสนองต่อการเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดดี้ท่ีสุด
เม่ือได้รับแรงเสริมในเวลาใกลบ้รรลุเป้าหมายหลกัการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฏีน้ีจึงมกั
คาํนึงถึงความพร้อมความสามารถและเวลาท่ีผูเ้รียนจะเรียนไดดี้ท่ีสุดการจดัการเรียนการสอนควร
ใหท้างเลือกท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนองระดบัความสามารถของผูเ้รียน 

6.2.2 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยม  (Cognitivism) เน้นกระบวนการทาง
ปัญญาหรือความคิดซ่ึงเป็นกระบวนการภายในของสมองนกัคิดกลุ่มน้ีมีความเช่ือว่าการเรียนรู้ของ
มนุษยไ์ม่ใช่เร่ืองของพฤติกรรมท่ีเกิดจากกระบวนการตอบสนองต่อส่ิงเร้าเพียงเท่านั้นการเรียนรู้
ของมนุษยมี์ความซบัซอ้นยิง่ไปกว่านั้นการเรียนรู้เป็นกระบวนการทางความคิดท่ีเกิดจากการสะสม
ขอ้มูลการสร้างความหมายและความสัมพนัธ์ของขอ้มูลและการดึงขอ้มูลออกมาใชใ้นการกระทาํ
และการแกปั้ญหาต่างๆการเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสติปัญญาของมนุษยใ์นการท่ีจะสร้างความรู้
ความเขา้ใจใหแ้ก่ตนเองทฤษฏีในกลุ่มน้ีท่ีสาํคญั ๆ  มี  5 ทฤษฏี ดงัน้ี 

6.2.2.1 ทฤษฎี Gestalt (Gestalt  Theory) แนวความคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้
ของทฤษฏีน้ี  คือการเรียนรู้เป็นกระบวนการทางความคิดซ่ึงเป็นกระบวนการภายในตวัมนุษยบุ์คคล
จะเรียนรู้จากส่ิงเร้าท่ีเป็นส่วนรวมไดดี้กว่าส่วนย่อยหลกัการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฏีน้ีจะ
เน้นกระบวนการคิดการสอนโดยเสนอภาพรวมก่อนการเสนอส่วนย่อยส่งเสริมให้ผู ้เรียนมี
ประสบการณ์มากและหลากหลายซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนสามรถคิดแกปั้ญหาคิดริเร่ิมและเกิดการเรียนรู้
แบบหยัง่เห็นได ้

6.2.2.2 ทฤษฎีสนาม (Field  Theory) แนวความคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของ
ทฤษฏีน้ี  คือการเรียนรู้เกิดข้ึนเม่ือบุคคลมีแรงจูงใจหรือแรงขบัท่ีจะกระทาํใหไ้ปสู่จุดหมายปลายทางท่ี
ตนตอ้งการหลกัการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฏีน้ีเนน้การเขา้ไปอยูใ่นโลกของผูเ้รียนการสร้าง
แรงจูงใจหรือแรงขบัโดยการจดัส่ิงแวดลอ้มทั้งทางกายภาพและจิตวิทยาให้ดึงดูดความสนใจและ
สนองความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นส่ิงจาํเป็นในการช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 

6.2.2.3 ทฤษฎีเคร่ืองหมาย  (Sign Theory) ของ Tolman  แนวความคิด
เก่ียวกบัการเรียนรู้ของทฤษฏีน้ีคือการเรียนรู้เกิดจากการใช้เคร่ืองหมายเป็นตัวช้ีทางให้แสดง
พฤติกรรมไปสู่จุดหมายปลายทางหลกัการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฏีน้ีเน้นการสร้างแรงขบั
และหรือแรงจูงใจให้ผูเ้รียนบรรลุจุดมุ่งหมายใดๆโดยใชเ้คร่ืองหมายสัญลกัษณ์หรือส่ิงอ่ืนๆ  ท่ีเป็น
เคร่ืองช้ีทางควบคู่ไปดว้ย 
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6.2.2.4 ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญา  (Intellectual  Development  
Theory)  นักคิดคนสําคัญของทฤษฏีน้ีมีอยู่  2  คน   ได้แก่  Piaget  และ Bruner  แนวความคิด
เก่ียวกบัการเรียนรู้ของทฤษฏีน้ีเนน้เร่ืองพฒันาการทางสติปัญญาของบุคคลท่ีเป็นไปตามวยัและเช่ือ
ว่ามนุษยเ์ลือกท่ีจะรับรู้ส่ิงท่ีตนเองสนใจและการเรียนรู้เกิดจากระบวนการการคน้พบดว้ยตนเอง  
หลกัการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฏีน้ี  คือคาํนึงถึงพฒันาการทางสติปัญญาของผูเ้รียนและจดั
ประสบการณ์ให้ผู ้เรียนอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการนั้ นให้ผู ้เรียนได้มีประสบการณ์และมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มมาก ๆ ควรใหผู้เ้รียนไดค้น้พบการเรียนรู้ดว้ยตนเองส่งเสริมใหผู้เ้รียนได้
คิดอยา่งอิสระและสอนการคิดแบบรวบยอดเพ่ือช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์

6.2.2.5 ทฤษฏีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (A  Theory  of  Meaningful  
Verbal  Learning)  ของ Ausubel เช่ือว่าการเรียนรู้จะมีความหมายแก่ผูเ้รียนหากการเรียนรู้นั้ น
สามารถเช่ือมโยงกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีรู้มาก่อนหลกัการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฏีน้ี  คือมีการ
นาํเสนอความคิดรวบยอดหรือกรอบมโนทศัน์หรือกรอบแนวคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแก่ผูเ้รียนก่อน
การสอนเน้ือหาสาระนั้นๆจะช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนเน้ือหาสาระนั้นอยา่งมีความหมาย 

6.2.3 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) นักคิดกลุ่มมนุษยนิยมให้
ความสําคญัของความเป็นมนุษยแ์ละมองมนุษยว์่ามีคุณค่ามีความดีงามมีความสามารถมีความ
ตอ้งการและมีแรงจูงใจภายในท่ีจะพฒันาศกัยภาพของตนหากบุคคลมีอิสรภาพและเสรีภาพมนุษย์
จะพยายามพฒันาตนเองไปสู่ความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทฤษฏีและแนวคิดท่ีสาํคญัๆ  ดงัน้ี 

6.2.3.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ของ  Maslow แนวคิดเกี่ยวกบัการเรียนรู้ของ
ทฤษฏีน้ี คือมนุษยทุ์กคนมีความต้องการพ้ืนฐานตามธรรมชาติเป็นลาํดบัขั้นและตอ้งการท่ีจะ
รู้จกัตนเองและพฒันาตนเองหลกัการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฏีน้ีเนน้การเขา้ถึงความตอ้งการ
พ้ืนฐานของผูเ้รียนและตอบสนองความตอ้งการพ้ืนฐานนั้นอยา่งพอเพียงให้อิสรภาพและเสรีภาพ
แก่ผู ้เรียนในการเรียนรู้มีการจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ซ่ึงช่วยส่งเสริมให้ผู ้เรียนเกิด
ประสบการณ์ในการรู้จกัตนเองตามสภาพความเป็นจริง 

6.2.3.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ของ  Rogers  แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของทฤษฏีน้ี  
คือมนุษยส์ามารถพฒันาตนเองไดดี้หากอยูใ่นสภาวะท่ีผอ่นคลายและเป็นอิสระการจดับรรยากาศท่ี
ผ่อนคลายและเอ้ือต่อการเรียนเรียนรู้และเนน้ให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  โดยครูเป็นผูช้ี้แนะและทาํ
หนา้ท่ีอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนและการเรียนรู้จะเนน้กระบวนการเป็นสาํคญั
หลักการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฏีน้ี เน้นการเรียนรู้กระบวนการเป็นสําคัญควรจัด
สภาพแวดลอ้มทางการเรียนใหอ้บอุ่นปลอดภยัครูควรสอนแบบช้ีแนะโดยใหผู้เ้รียนเป็นผูน้าํทางใน
การเรียนรู้ของตนและคอยช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้รียนอยา่งสะดวกจนบรรลุผล 
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6.2.3.3 แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของ Combs เช่ือวา่ความรู้สึกของผูเ้รียนมี
ความสาํคญัต่อการเรียนรู้มากเพราะความรู้สึกและเจตคติของผูเ้รียนมีอิทธิพลต่อกระบวนการเรียนรู้
ของผูเ้รียนหลกัการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดน้ีจึงเนน้ถึงความรู้สึกของผูเ้รียนเป็นหลกัการ
สร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้เป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ 

6.2.3.4 แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของ  Knowles  เช่ือว่าผูเ้รียนจะเรียนรู้ได้
มากหากมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มีอิสระท่ีจะเรียนและไดรั้บการส่งเสริมในการพฒันาดว้ยตนเอง
หลกัการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดน้ีเนน้การให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนไดเ้ลือกส่ิงท่ีเรียนและวิธีเรียนดว้ยตนเองลงมือกระทาํและยอมรับผลของการตดัสินใจหรือ
การกระทาํของตนเอง 

6.2.3.5 แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของ  Faire  เช่ือวา่ผูเ้รียนตอ้งถูกปลดปล่อย
จากการกดข่ีของครูท่ีสอนแบบเก่าผูเ้รียนมีศกัยภาพและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท่ี์จะกระทาํส่ิงต่างๆ  
ด้วยตนเองหลกัการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดน้ีเน้นการให้อิสรภาพและเสรีภาพในการ
เรียนรู้แก่ผูเ้รียน 

6.2.3.6 แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของ Illich  เช่ือว่าสังคมแห่งการเรียนรู้
เป็นสังคมท่ีต้องลม้เลิกระบบโรงเรียนการศึกษาควรเป็นการศึกษาตลอดชีวิตแบบเป็นไปตาม
ธรรมชาติโดยใหโ้อกาสในการศึกษาเล่าเรียนแก่บุคคลอยา่งเตม็ท่ีหลกัการจดัการเรียนการสอนตาม
แนวคิดน้ีเนน้การจดัการศึกษาต่อเน่ืองไปตลอดชีวิตไปตามธรรมชาติ 

6.2.3.7 แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของ  Neil  เช่ือว่ามนุษยเ์ป็นผูมี้ศกัด์ิศรีมี
ความดีโดยธรรมชาติหากมนุษยอ์ยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีอบอุ่นบริบูรณ์ดว้ยความรักมีอิสรภาพและ
เสรีภาพมนุษยจ์ะพฒันาไปในทางท่ีดีทั้ งต่อตนเองและสังคมหลกัการจดัการเรียนการสอนตาม
แนวคิดน้ีคือการใหเ้สรีภาพอยา่งสมบูรณ์แก่ผูเ้รียนในการเรียน  จดัใหเ้รียนเม่ือพร้อมจะเรียนจะช่วย
ใหผู้เ้รียนพฒันาไปตามธรรมชาติ 

6.2.4 ทฤษฎีการเรียน รู้กลุ่มผสมผสานของ   Gagne (Gagne’s  eclecticism)
แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของทฤษฏีน้ี  คือ  ความรู้มีหลายประเภทบางประเภทสามารถเขา้ใจได้
อยา่งรวดเร็วไม่ตอ้งใชค้วามคิดท่ีลึกซ้ึงบางประเภทมีความซบัซอ้นมากจาํเป็นตอ้งใชค้วามสามารถ
ในขั้นสูงหลกัการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฏีน้ี  ดาํเนินการอยา่งเป็นระบบจากง่ายไปหายากมี 9
ขั้นดงัน้ี 
   ขั้นท่ี  1 สร้างความสนใจ (Gaining  Attention) 
    ขั้นท่ี  2 แจง้จุดประสงค ์(Informing  the  Learning) 
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    ขั้นท่ี  3 กระตุน้ใหผู้เ้รียนระลึกถึงความรู้เดิมท่ีจาํเป็น (Stimulating  recall  
of  Prerequisite  learned  Capabilities) 
    ขั้นท่ี  4 เสนอบทเรียนใหม่ (Presenting  the  Stimulus) 
   ขั้นท่ี  5 ใหแ้นวทางการเรียนรู้ (Providing  Learning  Guidance) 
   ขั้นท่ี  6 ใหล้งมือปฏิบติั (Eliciting  the  Performance) 
   ขั้นท่ี  7 ใหข้อ้มูลป้อนกลบั (Feedback) 
   ขั้นท่ี  8 ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ตามจุดประสงค ์(Assessing  the  
Performance) 
   ขั้นท่ี  9 ส่งเสริมความแม่นยาํและการถ่ายโอนการเรียนรู้  Enhancing  
Retention and Transfer) 

6.3 ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอนร่วมสมยั ไดแ้ก่ 
6.3.1 ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มูล (Information  Processing  

Theory)เป็นทฤษฏีท่ีสนใจศึกษาเก่ียวกบักระบวนการพฒันาสติปัญญาของมนุษยโ์ดยใหค้วามสนใจ
เก่ียวกบัการทาํงานของสมองทฤษฏีน้ีมีแนวคิดว่าการทาํงานของสมองมนุษยมี์ความคลา้ยคลึงกบั
การทาํงานของคอมพิวเตอร์หลกัการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฏีน้ีคือการนาํเสนอส่ิงเร้าท่ีผูเ้รียน
รู้จกัหรือมีขอ้มูลอยู่จะสามารถช่วยให้ผูเ้รียนหันมาใส่ใจและรับรู้ส่ิงนั้นจดัส่ิงเร้าในการเรียนรู้ให้
ตรงกบัความสนใจของผูเ้รียนสอนให้ฝึกการจาํโดยใชว้ิธีการท่ีหลากหลายหากตอ้งการให้ผูเ้รียน
จดจาํเน้ือหาสาระใดๆไดเ้ป็นเวลานานสาระนั้นจะตอ้งไดรั้บการเขา้รหัส(encoding)เพ่ือนาํไปเขา้
หน่วยความจาํระยะยาวซ่ึงสามารถทาํได้หลายวิธีเช่นการท่องจาํซํ้ าๆการทบทวนหรือการใช้
กระบวนการขยายความคิด 

6.3.2 ทฤษฎีพหุ ปัญญา  (Theory  of  Multiple  Intelligences)  โดย  โฮวาร์ด   
การ์ดเนอร์ (Howard Gardner : 1983) ทฤษฏีน้ีมีความเช่ือ ดงัน้ี 

6.3.2.1 เชาวน์ปัญญาของบุคคลมิไดมี้เพียงความสามารถทางภาษาและทาง
คณิตศาสตร์เท่านั้นแต่มีอยู่อย่างหลากหลายถึง  8  ประเภทดว้ยกนัซ่ึงเชาวน์ปัญญาของแต่ละคน
อาจจะมีมากกว่าน้ีคนแต่ละคนจะมีความสามารถเฉพาะด้านท่ีแตกต่างไปจากคนอ่ืนและมี
ความสามารถในดา้นต่างๆ  ไม่เท่ากนัความสามารถท่ีผสมผสานกนัออกมาทาํให้บุคคลแต่ละคน
มีแบบแผนซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตนประกอบด้วย 1) เชาวน์ปัญญาด้านภาษา(Linguistic  
Intelligence) 2) เชาวน์ปัญญาดา้นคณิตศาสตร์หรือการใชเ้หตุผลเชิงตรรกะ (Logical  mathematical  
Intelligence) 3)  สติปัญญาด้านมิติสัมพันธ์(Spatial  Intelligence)  4)  เชาวน์ปัญญาด้านดนตรี
(Musical Intelligence) 5) เชาวน์ ปัญญาด้านการเคล่ือนไหวร่างกายและกล้าม เน้ือ  (Bodily  
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Kinesthetic  Intelligence)  6)  เชาวน์ปัญญาดา้นความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น(Interpersonal  Intelligence)  
7)  เชาวน์ปัญญาด้านความเขา้ใจตนเอง (Intrapersonal  Intelligence) และ  8) เชาวน์ปัญญาด้าน
ความเขา้ใจธรรมชาติ (Naturalist  Intelligence) 

6.3.2.2 เชาวนปั์ญญาของแต่ละบุคคลจะไม่อยูค่งท่ีอยูท่ี่ระดบัท่ีตนมีตอนเกิด  
แต่สามารถเปล่ียนแปลงไดห้ากไดรั้บการส่งเสริมท่ีเหมาะสม  ซ่ึงหลกัการจดัการเรียนการสอนตาม
ทฤษฏีน้ีคือมีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีสามารถส่งเสริมเชาวนปั์ญญาหลาย ๆ  ดา้นให้
เหมาะสมกบัขั้นพฒันาการของผูเ้รียนการสอนควรเนน้การส่งเสริมความเป็นเอกลกัษณ์ของผูเ้รียน
ครูควรสอนโดนเนน้ใหผู้เ้รียนคน้หาเอกลกัษณ์ของตนภาคภูมิใจในเอกลกัษณ์ของตนเองและเคารพ
ในเอกลกัษณ์ของผูอ่ื้น  รวมทั้งเห็นคุณค่าและเรียนรู้ท่ีจะใช้ความแตกต่างของแต่ละบุคคลให้
เป็นประโยชนต่์อส่วนรวมระบบการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ควรมีการประเมินหลายๆ  
ดา้นและในแต่ละดา้นควรเป็นการประเมินในสภาพการณ์ของปัญหาท่ีสามารถแกปั้ญหาไดด้ว้ย
อุปกรณ์ท่ีสมัพนัธ์กบัเชาวนปั์ญญาดา้นนั้นๆการประเมินจะตอ้งครอบคลุมความสามารถในการ
แกปั้ญหาหรือการสร้างสรรคผ์ลงานโดยใชอุ้ปกรณ์ท่ีสมัพนัธ์กบัเชาวน์ปัญญาดา้นนั้นๆ  อีกวิธีหน่ึง 

6.3.3 ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism Theory)เป็นทฤษฏี      
ท่ีให้ความสําคัญกับกระบวนการและวิธีการของบุคคลในการสร้างความรู้ความเข้าใจจาก
ประสบการณ์รวมทั้งโครงสร้างทางปัญญาและความเช่ือท่ีใชใ้นการแปลความหมายเหตุการณ์และ
ส่ิงต่างๆ  เป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนจะตอ้งจัดกระทาํกบัขอ้มูลนอกจากกระบวนการเรียนรู้จะ
เป็นกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ภายในสมองแลว้ยงัเป็นกระบวนการทางสังคมดว้ยการสร้างความรู้จึง
เป็นกระบวนการทั้งดา้นสติปัญญาและสังคมควบคู่กนัไปหลกัการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฏีน้ี
จะมุ่งเน้นไปท่ีกระบวนการสร้างความรู้ (Process  of  Knowledge  Construction) ซ่ึงเป้าหมายของ
การสอนจะเปล่ียนจากการถ่ายทอดให้ผูเ้รียนไดรั้บสาระความรู้ท่ีแน่นอนตายตวัไปสู่การสาธิต
กระบวนการแปลและสร้างความหมายท่ีหลากหลายผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูจ้ดักระทาํกบัขอ้มูลหรือ
ประสบการณ์ต่างๆและจะต้องสร้างความหมายให้กบัส่ิงนั้นดว้ยตนเองโดยการให้ผูเ้รียนอยู่ใน
บริบทจริงในการจดัการเรียนการสอนครูจะตอ้งพยายามสร้างบรรยากาศทางสังคมจริยธรรมให้
เกิดข้ึนผูเ้รียนไดมี้บทบาทในการเรียนรู้อยา่งเต็มท่ีโดยผูเ้รียนจะนาํตนเองและควบคุมตนเองในการ
เรียนรู้โดยบทบาทของครูจะเป็นผูใ้หค้วามร่วมมืออาํนวยความสะดวกและช่วยเหลือผูเ้รียนในการ
เรียนรู้การประเมินผลการเรียนรู้ตามทฤษฏีน้ีมีลกัษณะท่ียืดหยุน่กนัไปในแต่ละบุคคลการประเมิน
ควรใช้วิธีการท่ีหลากหลายการวดัผลจะต้องใช้กิจกรรมหรืองานในบริบทจริงดว้ยซ่ึงในกรณีท่ี
จาํเป็นตอ้งจาํลองของจริงมากส็ามารถทาํไดแ้ต่เกณฑท่ี์ใชค้วรเป็นเกณฑท่ี์ใชใ้นโลกความจริงดว้ย 
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6.3.4 ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองโดยการสร้างสรรคช้ิ์นงาน(Constructionism) 
แนวคิดของทฤษฏีน้ี  คือการเรียนรู้ท่ีดีเกิดจากการสร้างพลงัความรู้ในตนเองหากผูเ้รียนมีโอกาสได้
สร้างความคิดและนําความคิดของตนเองไปสร้างสรรค์ช้ินงานโดยอาศยัส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมจะทาํใหค้วามคิดเห็นนั้นเป็นรูปธรรมมากยิง่ข้ึนหลกัการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฏีน้ี  
คือครูจะตอ้งทาํหน้าท่ีอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่ผูเ้รียนให้คาํปรึกษาช้ีแนะแก่ผูเ้รียน
เก้ือหนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นสาํคญัในการประเมินผลนั้นตอ้งมีการประเมินทั้งทางดา้นผลงาน
และกระบวนการซ่ึงสามารถใชวิ้ธีการท่ีหลากหลายเช่นการประเมินตนเองการประเมินโดยครูและ
เพ่ือนการสังเกตการประเมินโดยใชแ้ฟ้มสะสมงาน 

6.3.5 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ  (Theory of Cooperative or Collaborative  
Learning) แนวคิดขอทฤษฏีน้ี  คือการเรียนรู้เป็นกลุ่มยอ่ยโดยสมาชิกกลุ่มท่ีมีความสามารถแตกต่าง
กนัประมาณ  3 - 6  คนช่วยกนัเรียนรู้เพ่ือไปสู่เป้าหมายของกลุ่มโดยผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนั
ในลกัษณะแข่งขนักนัต่างคนต่างเรียนและร่วมมือกนัหรือช่วยกนัในการเรียนรู้การจดัการเรียนการ
สอนตามทฤษฏีน้ีจะเนน้ใหผู้เ้รียนช่วยกนัในการเรียนรู้  โดยมีกิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนมีการพ่ึงพาอาศยั
กนัในการเรียนรู้มีการปรึกษาหารือกนัอยา่งใกลชิ้ดมีการสัมพนัธ์กนัมีการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มมี
การวิเคราะห์กระบวนการของกลุ่มและมีการแบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบงานร่วมกนั  ส่วนการประเมินผล
การเรียนรู้ควรมีการประเมินทั้งทางดา้นปริมาณและคุณภาพ  โดยวิธีการท่ี  หลากหลายและควรให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการประเมินและครูควรจดัใหผู้เ้รียนมีเวลาในการวิเคราะห์การทาํงานกลุ่มและ
พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มเพือ่ใหก้ลุ่มมีโอกาสท่ีจะปรับปรุงส่วนบกพร่องของกลุ่มเดียว 

6.3.6 ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของ Vygotsky แนวคิดของ Vygotsky เป็น
พ้ืนฐานสาํคญัของการเรียนรู้ตามแนวการสร้างความรู้ทางสงัคม (Social constructivism) โดยเช่ือว่า 
องคป์ระกอบสาํคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของบุคคลคือการสร้างส่ือกลาง (Mediation) และการมี
ปฏิสัมพนัธ์ (Interaction)ทางสังคมและวฒันธรรมตามแนวคิดของ Vygotsky บุคคลสามารถสร้าง
กระบวนการจาํส่ิงท่ีตนเองรับรู้ไดโ้ดยใชส้ัญลกัษณ์หรือเคร่ืองหมายท่ีเป็นขอ้ตกลงทางสังคมและ
ถูกถ่ายทอดมาทางวฒันธรรมเช่นภาษากิริยาท่าทางสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ฯลฯเป็นส่ือกลาง
(Mediator)ให้ระลึกถึงส่ิงนั้ นๆได้ซ่ึงความจําของบุคคลน้ีจะมีผลโดยตรงต่อความรู้สึกและ
กระบวนการคิดของเขา  เม่ือรับรู้ส่ิงเร้าใหม่นอกจากน้ี Vygotsky ยงัไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัการมี
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวัโดยเฉพาะส่ิงแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรมว่า 
ช่วยพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ของบุคคลการช่วยเหลือและช้ีแนะจากผูท่ี้มีความชาํนาญ
มากกว่าจะทาํให้บุคคลสามารถแก้ปัญหาท่ีไม่สามารถแก้ด้วยตนเองได้ประสบการณ์จากการ
แกปั้ญหาดงักล่าวจะทาํใหบุ้คคลเกิดการเรียนรู้และสามารถแกปั้ญหานั้นไดโ้ดยลาํพงัในเวลาต่อมา
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ซ่ึง Vygotsky เรียกการเรียนรู้ลกัษณะน้ีว่า Scaffolding เปรียบเสมือนหลกั หรือ ฐานเช่ือมโยง และ
นาํไปสู่การเรียนรู้ในอีกเร่ืองหน่ึง เม่ือการเรียนรู้นั้นประสบผลสําเร็จ (Vygotsky, 1978: 86 - 87; 
Gredler, 1997: 239 - 241) เม่ือบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวัและรับรู้ส่ิงเร้าบางอย่าง  
เขาจะเช่ือมโยงส่ิงท่ีรับรู้นั้นกบัความรู้เดิมท่ีมีอยู่พฤติกรรมของบุคคลไม่ไดเ้กิดจากการรับรู้ส่ิงเร้า 
แต่เกิดจากการคิดพิจารณาอย่างรอบคอบของบุคคลนั้นการเรียนรู้ตามแนวคิดน้ีจึงเกิดจากการมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวัโดยอาศยัส่ือกลางทางสังคมและวฒันธรรมท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน    
ในดา้นการเรียนรู้ของบุคคล Vygotsky ไดเ้สนอแนวคิดเกี่ยวกบัการพฒันาขอบเขตของการเรียนรู้        
ไว ้(Zone of  Proximal Development) สรุปไดว้่านกัเรียนสามารถพฒันาความสามารถในการเรียนรู้
ของตนเองข้ึนได้ด้วยการรับคาํช้ีแนะหรือทาํงานร่วมกับผูท่ี้มีความชาํนาญเก่ียวกบัเร่ืองนั้ นๆ
มากกว่า Vygotsky อธิบายการพฒันาขอบเขตของการเรียนรู้ว่าเป็นการลดช่วงห่างระหว่างระดบั
พฒันาการทางสติปัญญาท่ีนกัเรียน  มีอยูใ่นขณะนั้น ซ่ึงดูไดจ้ากปัญหาท่ีนกัเรียนสามารถแกไ้ดด้ว้ย
ตนเองกบัระดบัศกัยภาพทางสติปัญญาของนกัเรียนซ่ึงดูไดจ้ากปัญหาท่ีนกัเรียนไม่สามารถแกไ้ด้
โดยลาํพงัแต่สามารถแกปั้ญหานั้นได ้ถา้ไดรั้บการช้ีแนะและไดร่้วมงานกบัผูใ้หญ่หรือเพ่ือนท่ีมี
ความชาํนาญมากกว่า การไดร่้วมงานหรือไดรั้บการช้ีแนะจากผูท่ี้มีความชาํนาญมากกว่า ช่วยให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถแกปั้ญหานั้นไดด้ว้ยตนเองในเวลาต่อมา (Vygotsky, 1978 :  86 - 87; 
Driscoll, 1994 : 224 - 239) จากแนวคิดการพฒันาขอบเขตของการเรียนรู้น้ี Vygotsky  เน้นการพฒันา
ความสามารถในการเรียนรู้ของนกัเรียนโดยการรับคาํช้ีแนะและการร่วมงานกบัผูท่ี้มีความชาํนาญ
เก่ียวกบัเร่ืองนั้นๆมากกว่าซ่ึงกคื็อการให ้ Scaffolding แก่ผูเ้รียน และการเรียนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ 
(Collaborative Learning) จึงเป็นกลยุทธ์สําคญัท่ีนกัการศึกษานาํมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน
ตามแนวการสร้างความรู้ Renshaw (1999: 13) ไดเ้สนอแนวทางในการนาํแนวคิดการพฒันาขอบเขต
ของการเรียนรู้สาํหรับครูนาํไปใชใ้นการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพไว ้สรุปไดด้งัน้ี 

1. ส่ิงท่ีผู ้เรียนทําได้ในปัจจุบันด้วยความช่วยเหลือและช้ีแนะจากครู
ผูป้กครองและเพ่ือนเขาจะทาํส่ิงเหล่านั้นไดด้ว้ยตนเองในอนาคต 

2. การเจริญเติบโตและการพฒันาเป็นการเปล่ียนแปลงจากการควบคุมและ
ช้ีแนะจากภายนอกมาเป็นการกาํกบัและช้ีแนะจากภายในตนเอง 

3. การสอนเป็นกระบวนการทางสังคมท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียนคิดใหม่ทาํ
ใหม่และสมัผสักบัความรู้สึกใหม่ๆ 

4. ครูท่ีมีประสิทธิภาพจะคาํนึงถึงขั้นพฒันาการต่อไปของนักเรียนและ
จดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งส่งเสริมใหน้กัเรียนไปถึงขั้นพฒันานั้น 
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   จากการศึกษาทฤษฎีของ Piaget และ Vygotsky พบว่าทั้ง 2 ท่านมีมุมมอง
เก่ียวกบัการเรียนรู้แตกต่างกนัคือ Piaget อธิบายการเรียนรู้ในแง่ของกระบวนการซ่ึงเกิดข้ึนภายใน
ตวัของบุคคลว่าเม่ือบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มแลว้บุคคลจะเกิดการเรียนรู้อยา่งไรการพฒันา
กระบวนการทางปัญญาและความคิดของบุคคลเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร Piaget เนน้ให้เห็นถึงความสาํคญั
ของประสบการณ์ใหม่กบัความรู้เดิมที่มีอยู่ขณะที่ Vygotsky มองการเรียนรู้ว่า เกิดจากการ
ปฏิสัมพนัธ์กนัทางสังคมโดยอาศยัส่ือกลางทางวฒันธรรมท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนการช่วยเหลือดว้ยการ
ช้ีแนะและการทาํงานร่วมกบัผูท่ี้มีความชาํนาญมากกว่าจะช่วยพฒันาความสามารถในการเรียนรู้
ของนกัเรียนไดP้iaget และ Vygotsky มีความเห็นท่ีคลา้ยๆกนัว่า ประสบการณ์หรือความรู้เดิมของ
นกัเรียนและการมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มมีความสาํคญัต่อพฒันาการทางสติปัญญาของนกัเรียน
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนจึงตอ้งคาํนึงถึงความพร้อมและประสบการณ์เดิมของนกัเรียนเป็น
สาํคญั 

7. หลักการ แนวคดิ และความสําคญัของจติวทิยาการเรียนรู้ (วิชาการ.คอม, 2558)  สรุป
หลกัการ แนวคิด และความสาํคญัของจิตวิทยาการเรียนรู้ สรุปไดด้งัน้ี   
  จิตวิทยา ตรงกบัภาษาองักฤษว่า Psychology มีรากศพัท์มาจากภาษากรีก 2 คาํ คือ 
Psyche แปลว่า วิญญาณ กบั Logos แปลว่า การศึกษา ตามรูปศพัท ์จิตวิทยาจึงแปลว่า วิชาท่ีศึกษา
เก่ียวกบัวิญญาณ แต่ในปัจจุบนัน้ี จิตวิทยาไดมี้การพฒันาเปล่ียนแปลงไป ความหมายของจิตวิทยา
ไดมี้การพฒันาเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย นัน่คือ จิตวิทยาเป็นศาสตร์ท่ีศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมของ
มนุษยแ์ละสัตว ์
  การเรียนรู้ (Learning) ตามความหมายทางจิตวิทยา หมายถึง การเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของบุคคลอยา่งค่อนขา้งถาวร อนัเป็นผลมาจากการฝึกฝนหรือการมีประสบการณ์ พฤติกรรม
เปล่ียนแปลงท่ีไม่จดัว่าเกิดจากการเรียนรู้ ไดแ้ก่ พฤติกรรมท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงชัว่คราว และการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีเน่ืองมาจากวฒิุภาวะ 
  จากความหมายดงักล่าว พฤติกรรมของบุคคลท่ีเกิดจากการ เรียนรู้จะตอ้งมีลกัษณะ
สาํคญั ดงัน้ี 

1. พฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปจะต้องเปล่ียนไปอย่างค่อนขา้งถาวร จึงจะถือวา่เกิดการ
เรียนรู้ข้ึน หากเป็นการเปล่ียนแปลงชัว่คราวกย็งัไม่ถือวา่เป็นการเรียนรู้ เช่น นกัศึกษาพยายามเรียนรู้
การออกเสียงภาษาต่างประเทศ บางคาํ หากนักศึกษาออกเสียงไดถู้กต้องเพียงคร้ังหน่ึง แต่ไม่
สามารถออกเสียงซํ้ าให้ถูกต ้องได้อีก  ก็ไม่น ับว่า  นักศึกษาเกิดการเรียนรู้การออกเสียง 
ภาษาต่างประเทศ ดงันั้นจะถือว่านักศึกษาเกิดการเรียนรู้ก็ต่อเม่ือออก เสียงคาํ ดงักล่าวไดถู้กตอ้ง
หลายคร้ัง ซ่ึงกคื็อเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีค่อนขา้งถาวรนัน่เองอยา่งไรกดี็ ยงัมีพฤติกรรมท่ี
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เปล่ียนแปลงไปจากเดิมแต่เปล่ียนแปลงชัว่คราวอนัเน่ืองมาจากการท่ีร่างกายไดรั้บสารเคมียาบางชนิด 
หรือเกิดจากความเหน่ือยลา้ เจบ็ป่วยลกัษณะดงักล่าวไม่ถือว่าพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปนั้นเกิดจากการ
เรียนรู้ 

2. พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปจะตอ้งเกิดจากการฝึกฝน หรือเคยมีประสบการณ์นั้น ๆ 
มาก่อน เช่น ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์ ตอ้งไดรั้บการฝึกฝน และถา้สามารถใชเ้ป็นแสดง
ว่าเกิดการเรียนรู้ หรือความสามารถในการขบัรถ ซ่ึงไม่มีใครขบัรถเป็นมาแต่กาํเนิดตอ้งไดรั้บการ
ฝึกฝน หรือมีประสบการณ์ จึงจะขบัรถเป็น ในประเดน็น้ีมีพฤติกรรมบางอยา่งท่ีเกิดข้ึนโดยท่ีเราไม่ตอ้ง
ฝึกฝนหรือมีประสบการณ์ ไดแ้ก่ พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการเจริญเติบโต หรือการมีวุฒิ
ภาวะ และพฤติกรรมท่ีเกิดจากแนวโน้มการตอบสนองของเผ่าพนัธ์ุ    (ธีระพร อุวรรณโณ, 2532 : 
285) ขอยกตวัอยา่งแต่ละดา้นดงัน้ี ในดา้นกระบวนการเจริญเติบโต หรือการมีวฒิุภาวะ ไดแ้ก่ การท่ี
เด็ก 2 ขวบสามารถเดินไดเ้อง ขณะท่ี เด็ก 6 เดือน ไม่สามารถเดินไดฉ้ะนั้นการเดินจึงไม่จดัเป็นการ
เรียนรู้แต่เกิดเพราะมีวุฒิภาวะ เป็นตน้ ส่วนใน ดา้นแนวโนม้การตอบสนองของเผ่าพนัธ์ุ ซ่ึงใชใ้น
ความหมายท่ีหมายถึงปฏิกริยาสะทอ้น (Reflex) เช่น กระพริบตาเม่ือฝุ่ นเขา้ตา ชกัมือหนีเม่ือโดน
ของร้อน พฤติกรรมเหล่าน้ีไม่ไดเ้กิดจากการเรียนรู้ แต่เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติของ
เผา่พนัธ์ุมนุษย ์
 ธรรมชาติของการเรียนรู้ มี 4 องคป์ระกอบ คือ 

1. ความต้องการของผูเ้รียน (Want) คือ ผูเ้รียนอยากทราบอะไร เม่ือผูเ้รียนมีความ
ตอ้งการอยากรู้อยากเห็นในส่ิงใดกต็าม จะเป็นส่ิงท่ีย ัว่ยใุหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ได ้

2. ส่ิงเร้าท่ีน่าสนใจ (Stimulus) ก่อนท่ีจะเรียนรู้ได ้จะต้องมีส่ิงเร้าท่ีน่าสนใจ และน่า
สมัผสัสาํหรับมนุษย ์ทาํใหม้นุษยด้ิ์นรนขวนขวาย และใฝ่ใจท่ีจะเรียนรู้ในส่ิงท่ีน่าสนใจนั้นๆ 

3. การตอบสนอง (Response) เม่ือมีส่ิงเร้าท่ีน่าสนใจและน่าสัมผสั มนุษยจ์ะทาํการ
สัมผสัโดยใชป้ระสาทสัมผสัต่างๆ เช่น ตาดู หูฟัง ล้ินชิม จมูกดม ผิวหนงัสัมผสั และสัมผสัดว้ยใจ 
เป็นตน้ ทาํให้มีการแปลความหมายจากการสัมผสัส่ิงเร้า เป็นการรับรู้ จาํได ้ประสานความรู้เขา้
ดว้ยกนั มีการเปรียบเทียบ และคิดอยา่งมีเหตุผล 

4. การไดรั้บรางวลั (Reward) ภายหลงัจากการตอบสนอง มนุษยอ์าจเกิดความพึงพอใจ 
ซ่ึงเป็นกาํไรชีวิตอย่างหน่ึงจะไดน้าํไปพฒันาคุณภาพชีวิต เช่น การไดเ้รียนรู้ ในวิชาชีพชั้นสูง จน
สามารถออกไปประกอบอาชีพชั้นสูง (Professional) ไดน้อกจากจะไดรั้บรางวลัทางเศรษฐกิจเป็น
เงินตราแลว้ ยงัจะไดรั้บเกียรติยศจากสังคมเป็นศกัด์ิศรี และความภาคภูมิใจทางสังคมไดป้ระการหน่ึง
ดว้ย 
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 ลําดบัขั้นของการเรียนรู้ 

 ในกระบวนการเรียนรู้ของคนเรานั้น จะประกอบดว้ยลาํดบัขั้นตอนพ้ืนฐานท่ีสําคญั 3 
ขั้นตอนดว้ยกนั คือ (1) ประสบการณ์ (2) ความเขา้ใจ  (3) ความนึกคิด 

1. ประสบการณ์ (experiences) ในบุคคลปกติทุกคนจะมีประสาทรับรู้อยูด่ว้ยกนัทั้งนั้น 
ส่วนใหญ่ท่ีเป็นท่ีเขา้ใจกคื็อประสาทสมัผสัทั้งหา้ ซ่ึงไดแ้ก่ ตา หู จมูก ล้ิน และผิวหนงั ประสาทรับรู้
เหล่าน้ีจะเป็นเสมือนช่องประตูท่ีจะใหบุ้คคลไดรั้บรู้และตอบสนองต่อส่ิงเร้าต่าง ๆ ถา้ไม่มีประสาท
รับรู้เหล่าน้ีแลว้ บุคคลจะไม่มีโอกาสรับรู้หรือมีประสบการณ์ใด ๆ เลย ซ่ึงก็เท่ากบัเขา ไม่สามารถ
เรียนรู้ส่ิงใดๆ ได้ด้วย ประสบการณ์ต่างๆ ท่ีบุคคลไดรั้บนั้นย่อมจะแตกต่างกนั บางชนิดก็เป็น
ประสบการณ์ตรง บางชนิดเป็นประสบการณ์แทน บางชนิดเป็นประสบการณ์รูปธรรม และบางชนิด
เป็นประสบการณ์นามธรรม หรือเป็นสญัลกัษณ์ 

2. ความเขา้ใจ (understanding) หลงัจากบุคคลไดรั้บประสบการณ์แลว้ ขั้นต่อไปก็คือ 
ตีความหมายหรือสร้างมโนมติ (concept) ในประสบการณ์นั้น กระบวนการน้ีเกิดข้ึนในสมองหรือ
จิตของบุคคล เพราะสมองจะเกิดสัญญาณ (percept) และมีความทรงจาํ (retain) ข้ึน ซ่ึงเราเรียก
กระบวนการน้ีว่า "ความเขา้ใจ" ในการเรียนรู้นั้น บุคคลจะเขา้ใจประสบการณ์ท่ีเขาประสบได ้       
ก็ ต่อเม่ือเขาสามารถจัดระเบียบ  (organize) วิ เคราะห์  (analyze) และสังเคราะห์  (synthesis) 
ประสบการณ์ต่าง ๆ จนกระทัง่หาความหมายอนัแทจ้ริงของประสบการณ์นั้นได ้

3. ความนึกคิด (thinking) ความนึกคิดถือว่าเป็นขั้นสุดท้ายของการเรียนรู้ ซ่ึงเป็น
กระบวนการท่ีเกิดข้ึนในสมอง กล่าวคือ ความนึกคิดท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ต้องเป็นความนึกคิด       
ท่ีสามารถจัดระเบียบ (organize) ประสบการณ์เดิมกบั ประสบการณ์ใหม่ท่ีได้รับให้เข้ากนัได ้
สามารถท่ีจะคน้หาความสัมพนัธ์ระหว่างประสบการณ์ทั้งเก่าและใหม่ ซ่ึงเป็นหัวใจสําคญัท่ีจะทาํ
ใหเ้กิดบูรณาการการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง 
   ทั้งน้ีจากหลกัการสาํคญัในการออกแบบหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ ผูว้ิจยัพบว่า 
หลกัการออกแบบการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาคุณภาพผูเ้รียนซ่ึงเป็นเป้าหมายสูงสุดในการจดัการ
เรียนรู้นั้นควรคาํนึงถึงหลกั 7 ประการในการออกแบบหลกัสูตร ทกัษะท่ีจาํเป็นในศตวรรษ    ท่ี 21 ส่ี
เสาหลกัของการศึกษา การเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ทฤษฎีการสร้างความรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ และ
จิตวิทยาการเรียนรู้อย่างไรก็ตาม ผูว้ิจยัพบว่า ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism 
Theory) สามารถเช่ือมโยงความรู้สู่การสร้างสรรคช้ิ์นงาน พฒันากระบวนการคิดท่ีมีคุณภาพใหเ้กิด
กบัตนเอง  ผนวกกบัทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple  Intelligences Theory)  คือ การพฒันาเชาวน์ปัญญา
ของผูเ้รียนดว้ยตนเอง ตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม 
(Humanism) โดยมีความเช่ือพ้ืนฐานว่า มนุษยมี์คุณค่ามีความดีงามมีความสามารถมีความตอ้งการ
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และมีแรงจูงใจภายในท่ีจะพฒันาศกัยภาพของตนหากบุคคลมีอิสรภาพและเสรีภาพมนุษยจ์ะ
พยายามพฒันาตนเองไปสู่ความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ตลอดจนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative  
Learning) จะส่งผลทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพได ้ 
 

กระบวนการออกแบบหลักสูตร  (Curr iculum Design Process) 
 การออกแบบหลกัสูตร  (Curriculum  Design)  เป็นขั้นตอนหน่ึงในกระบวนการพฒันา
หลกัสูตร  โดยในท่ีน้ีจะนาํเสนอแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํมาใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร  ดงัน้ี 

1. กระบวนการพฒันาหลกัสูตรของ Tyler (Tyler’s Model Curriculum Development)   
เพ่ือใช้ในการอธิบายเน่ืองจากเป็นรูปแบบท่ีสามารถทาํความเขา้ใจไดง่้ายท่ีสุด  และนาํไปใชเ้ป็น
แนวคิดในการพฒันาหลกัสูตรต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดีซ่ึง  Tyler (1949) ไดใ้ห้แนวคิดในการพฒันา
หลกัสูตรว่าหลกัสูตรท่ีดีจาํเป็นตอ้งตอบคาํถามพ้ืนฐานจาํนวน 4  ขอ้  ไดแ้ก่ 

1.1 What  is  the  purpose  of  the  education?  (มี จุ ด มุ่ งห ม ายท างก าร ศึกษ า
อะไรบา้งท่ีโรงเรียนควรจะแสวงหา) 

1.2 What  educational  experiences  will  attain  the  purposes?  (มีประสบการณ์
ทางการศึกษาอะไรบา้งท่ีโรงเรียนควรจดัข้ึนเพ่ือช่วยใหบ้รรลุถึงจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไว)้ 

1.3 How  can  these  experiences  be  effectively  organized?  (จะจดัประสบการณ์
ทางการศึกษาอยา่งไร  จึงจะทาํใหก้ารสอนมีประสิทธิภาพ) 

1.4 How  can  we  determine  when  the  purposes  are  met?  (จะประเมินผล
ประสิทธิภาพของประสบการณ์ในการเรียนอยา่งไร  จึงจะตดัสินไดว้า่บรรลุถึงจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไว)้ 
  นอกจากคาํถามดงักล่าวแล้ว Tyler  ยงัได้เสนอหลกัการในการพฒันาหลกัสูตรไว  ้ 4  
ประการคือ 1)  Planning (การวางแผน) 2) Design (การออกแบบ) 3) Organize (การจดัการ) และ     
4) Evaluation (การประเมิน)โดยเม่ือนําหลกัการของTyler (1949) มาเทียบเคียงกบัคาํถามท่ีเป็น
ปัจจยัพ้ืนฐานจะพบว่ามีความสอดคลอ้งกนั ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 2 ความสอดคลอ้งกนัเม่ือนาํหลกัการของTyler เทียบเคียงกบัคาํถามท่ีเป็นปัจจยัพ้ืนฐาน 
คาํถามปัจจยัพืน้ฐาน หลักการพฒันาหลักสูตร 

1. What  is  the  purpose  of  the  education?(
จะสอนอะไร) 

1. Planning  (การวางแผน) 

2. What  educational  experiences  will  
attain  the  purposes?  (จะเอาอะไรมาสอน) 

2. Design  (การออกแบบ) 

3. How  can  these  experiences  be  
effectively  organized?(จะสอนอยา่งไร) 

3. Organize  (การจดัการ) 

4. How  can  we  determine  when  the  
purposes  are  met?(จะรู้ไดอ้ยา่งไรว่าผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้) 

4. Evaluation  (การประเมิน) 

 
Tyler ’s  Model  Curr iculum  Development 

 

 
 

 
ภาพท่ี  1  Tyler’s  Model  Curriculum  Development 
 
  โมเดลการพฒันาหลกัสูตรตามแนวคิดของ Tyler (1949) น้ี ไดด้ดัแปลงมาจากโมเดล
ของ Ornstein  and  Hunskin  (1998)  โดยไดน้าํคาํถามท่ีเป็นปัจจยัพ้ืนฐานในการทาํหลกัสูตรของ
Tyler (สัญลกัษณ์  Q) มากาํกบัในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการพฒันาหลกัสูตรตามหลกัการ    
ของ Tyler ซ่ึงกระบวนการในการพฒันาหลกัสูตรของTylerสามารถกาํหนดไดเ้ป็น  2  ช่วงหลกั คือ 
ช่วงท่ี  1 ยงัไม่มีหลกัสูตร และช่วงท่ี  2  มีหลกัสูตรเกิดข้ึนมาแลว้  โดยในช่วงท่ียงัไม่มีหลกัสูตร    
แต่จะเร่ิมตน้จาก  Tentative  Objectives  (กาํหนดวตัถุประสงค์ชั่วคราว)  จะเป็นการตอบคาํถาม   
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ขอ้ท่ี 1 คือ จะเอาอะไรมาสอน โดยขอ้มูลท่ีจะเป็นนั้นจะไดจ้ากแหล่งขอ้มูล  (Source)  ประกอบดว้ย  
1)  ขอ้มูลดา้นผูเ้รียน  (Learner)  2)  ขอ้มูลจากผูรู้้ (Subject  Matter)  และ  3)  ขอ้มูลพ้ืนฐานทางสังคม  
(Social)  จากนั้นจึงนาํขอ้มูลท่ีไดเ้ขา้สู่กระบวนการกลัน่กรอง  (Screens)  โดยมีพื้นฐานท่ีสาํคญัคือ  
พ้ืนฐานทางดา้นปรัชญา  (Philosophy)  พ้ืนฐานทางจิตวิทยา  (Psychology)  และพื้นฐานทางสังคม
(Social)  เม่ือส้ินสุดกระบวนการกลัน่กรองน้ีแลว้จะไดห้ลกัสูตรท่ีมีวตัถุประสงคท่ี์ถาวร  (Tentative  
Objectives)  เกิดข้ึนมา  ซ่ึงไดม้าจากการออกแบบ (Design)  ท่ีมีแนวคิดในการออกแบบดงัท่ีกล่าว    
ในตอนต้น  โดยในขั้นน้ีจะเป็นการตอบคาํถามขอ้ท่ี  2 ว่าเราจะสอนอะไรให้กบัผูเ้รียนบ้าง  ถดัจาก
ขั้นตอนของการออกแบบจึงเขา้สู่ช่วงการวางแผนการใชห้ลกัสูตร  (Organize)  เป็นการตอบคาํถาม  
ขอ้ท่ี  3 ว่าจะจดัการสอนให้กบัผูเ้รียนอย่างไร  (Selected  Experiences)  โดยครูผูส้อนเป็นผูมี้
บทบาทหน้าท่ีในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร  และจากนั้นจึงเขา้สู่รูปแบบ
ของการประเมิน  (Evaluation)  เป็นการตอบคาํถามขอ้ท่ี 4 ว่า ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่ โดยใน
การประเมินน้ีจะแบ่งการประเมินออกเป็น 2  ส่วน  คือ  1)  การประเมินหลกัสูตร  และ  2)  การประเมิน
ผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียน 

2. กระบวนการพฒันาหลกัสูตรของ SU  Model ตามแนวคิดของ สุเทพ  อ่วมเจริญ ( 2555)   
สรุปแนวคิดเก่ียวกบั กระบวนการพฒันาหลกัสูตรประกอบดว้ยขั้นตอนในการจดัทาํหลกัสูตรโดย
ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน  ดงัน้ี 

2.1 การวางแผนหลกัสูตร  (Curriculum  Planning)เป็นขั้นตอนท่ีต้องมีจุดหมาย ท่ี
ชดัเจนเพ่ือนาํไปวางแผนหลกัสูตร โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี   

2.1.1 ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานอยา่งนอ้ย  3  ดา้น คือ ปรัชญา จิตวิทยา  และ
สงัคม 

2.1.2 เพ่ิมเติมขอ้มูลดา้นผูเ้รียน ดา้นสาขาวิชาและดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
2.1.3 ประเมินความตอ้งการจาํเป็น โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐาน 
2.1.4 เกบ็รวบรวมจากแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นองคค์ณะบุคคลท่ีนาํเสนอแนวคิดไว ้

2.2 การออกแบบหลกัสูตร  (Curriculum  Design) เป็นขั้นตอนท่ีตอ้งนาํจุดหมายและ
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  มาจดัทาํกรอบการปฏิบติั  หลกัสูตรท่ีจดัทาํข้ึนจะมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้
ไดรั้บการพฒันาตามกระบวนการของหลกัสูตร และหรือมีผลสัมฤทธ์ิตามเจตนารมณ์ของหลกัสูตร 
สอดคลอ้งกบัคาํถามท่ีสองของ Tyler (1949) คือ มีประสบการณ์การศึกษาอะไรบ้างท่ีโรงเรียน   
ควรจดั เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการศึกษา การออกแบบหลกัสูตรมีสาระสําคญัทั้ งในดา้น
กระบวนการและดา้นการพฒันาผูเ้รียน  หรือการออกแบบหลกัสูตรมุ่งเนน้ความรู้ตามหลกัสูตรหรือ
เน้ือหาสาระและผลผลิตของหลกัสูตร การออกแบบหลกัสูตรกเ็พ่ือใหมี้จดักิจกรรมหรือประสบการณ์ท่ี
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ตอบสนองจุดหมาย (Aim) และจุดมุ่งหมาย (Goal) ของหลกัสูตรปฏิบติัการพฒันาหลกัสูตรเร่ือง  
“การออกแบบหลกัสูตร” มีแนวปฏิบติัดงัน้ีศึกษาโมเดลตน้แบบ เชิงจุดประสงค ์(Objective  Model) 
หรือโมเดลตน้แบบเชิงเหตุผล การปรับปรุงโมเดลโดย Taba รูปแบบของการออกแบบหลกัสูตรท่ี
เนน้เน้ือหาวิชา เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั และเนน้ปัญหาสังคม  เป็นสาํคญั  หลกัการออกแบบหลกัสูตร 
7 ประการ แนวคิดการออกแบบหลกัสูตรท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศในการเรียนรู้และการสอน 
การออกแบบหลกัสูตรรายวิชา  และการออกแบบหลกัสูตรดว้ยแนวคิดจุดประสงคเ์ป็นฐาน 

2.3 การจดัการหลกัสูตร (Curriculum Organize) ในทางปฏิบติัการจดัหลกัสูตรตอ้ง
พิจารณาว่า เป็นไปตามการวางแผนหรือไม่ สอดคลอ้งกบัคาํถามที่สามของ  Tyler คือจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้อยา่งไรใหมี้ประสิทธิภาพ  นอกจากน้ีการจดัการหลกัสูตรใหไ้ดป้ระสิทธิภาพ  
มีความหมายรวมถึง  การบริหารจดัการหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้  กล่าวคือ  การจดัระบบ
บริหารท่ีสนบัสนุนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิผลมีประสิทธิภาพ  กรณีน้ีการนิเทศ
เขา้มามีบทบาทสาํคญั  เพ่ือใหน้กัเรียนไดจ้ดัระบบระเบียบสร้างองค์ความรู้เกิดความรู้ของตนเอง
และบรรลุจุดประสงคพ์ร้อมกบัสามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นการอยูใ่นสงัคม     มีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

2.3.1 ศึกษาแนวคิดในการจัดโครงสร้างของ  Ornstein  and  Hunkins (1993) 
หรือองค์ประกอบของหลกัสูตร 4 ส่วน คือ เป้าหมายและจุดประสงค์ของหลกัสูตรเน้ือหาสาระ
กิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผล 

2.3.2 ศึกษาแนวคิดการจัดระบบหลักสูตรท่ีดีตามแนวคิดของ Ornstein  and  
Hunkins (1993) และ Henson (2001)  หลกัการสําคญัในการนาํหลกัสูตรไปใช้  จากเอกสารการ
ประชุมของประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย (APEID, 1977: 29)  เร่ือง  ยุทธศาสตร์การนาํหลกัสูตรไปใช้
หลักการทางจิตวิทยาสําหรับการเรียนรู้แบบผู ้เรียนเป็นศูนย์กลางท่ีสมาคมจิตวิทยาแห่ง
สหรัฐอเมริกา 

2.3.3 ศึกษากลวิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  และรูปแบบการสอนเป็นมิติการ
เรียนรู้  ท่ีช่วยให้ครูผูส้อนมีโครงสร้างเก่ียวกบัวิธีการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยใชมิ้ติของการคิดทั้ง 5  
มิติ  ตามแนวคิดของ  Marzano (1997)  และแนวคิดท่ีสามารถนาํไปปรับใชใ้นการจดัระบบหลกัสูตร  
ในการบริหารจดัการซ่ึงเก่ียวกบัการปฏิรูปโรงเรียน  ไดแ้ก่  การพฒันาระบบขอ้มูลยอ้นกลบัของ
ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  การสร้างความมัน่ใจในประสิทธิผลการสอนในทุกชั้นเรียน  และการจดัทาํ
โครงการพฒันาความรู้พ้ืนฐานสาํหรับผูเ้รียนทุกคน 
   ในการจดัหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํหลกัสูตรไปใช้ในการเรียนการสอนนั้น 
ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีของ Bloom (1956) นาํไปใชใ้นดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน  การวดัผล
ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน แนวคิดของ  Bloom  มีประโยชน์อยา่งยิง่ในการจาํแนกการเรียนรู้
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แบบท่องจาํออกจากความเขา้ใจระดบัสูง  และช่วยอธิบายคุณลกัษณะการเรียนรู้ในรูปของพฤติกรรมท่ี
สังเกตไดแ้ละวดัได้  ตลอดจนแนวทางการจัดการเรียนการสอน  และการสร้างเคร่ืองมือวดัผล
ประเมินผลแนวคิดของ  Bloom  เป็นแนวคิดสาํคญัในการนาํมาจดัระบบระเบียบหรือนาํมาใชเ้ป็น
แนวทางในการจดัการเรียนการสอนทั้งการสอนโดยตรง  และใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้
แบบสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง  แนวคิดสาํคญัไดจ้ากมุมมองเก่ียวกบัการเรียนรู้ของทฤษฎีการเรียนรู้
กลุ่มพฤติกรรมนิยม  กลุ่มปัญญานิยม  กลุ่มมนุษยนิ์ยม  และกลุ่มสรรคส์ร้างนิยม เช่น Biggs (2003) 
เป็นบุคคลท่ีนาํเสนอรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน 3P Model  ท่ีให้แนวทางหน่ึงในการ
จดัการเรียนการสอนแบบสร้างองคค์วามรู้ สอดคลอ้งกบักลยทุธการเรียนการสอนท่ีใชก้ารวิจยัเป็น
ฐานการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง  กลยุทธการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในสถานท่ีเหมือนจริง  
และกลยทุธการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นตน้ 

2.4 การประเมินหลกัสูตร (Curriculum Evaluation) เป็นการประเมินทั้งตวัหลกัสูตร
และผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตร  เน้นการประเมินผลคุณภาพหลกัสูตรและผลการเรียนรู้  ซ่ึงจะทาํ
ใหน้กัเรียนไดค้วามรู้ท่ีสามารถนาํไปใชใ้นสงัคม  มีแนวปฏิบติั  ดงัน้ี 

2.4.1 ศึกษาแนวคิดการประเมินหลกัสูตร  และเลือกใชต้ามความตอ้งการในเบ้ืองตน้  
ควรเลือกการประเมินตามจุดประสงค ์ (Goal - Based)  และประเมินหลกัสูตรทั้งหลกัสูตรก่อนใช้
หลกัสูตร  และการประเมินความกา้วหนา้ (Formative  Assessment) 

2.4.2 การประเมินสรุปรวม  (Summative  assessment)  การเลือกรูปแบบการประเมิน
หลักสูตรตามความสนใจ  คือ แนวคิดการประเมินเพ่ือพัฒนาของ Glatthorn  (2009) แนวคิดการ
ประเมินผลการฝึกอบรมของ  Patrick  แนวคิดการประเมินเพ่ือการตดัสินใจของ  Stufflebeam  (1971) 
แนวคิดการประเมินความสอดคลอ้งของ  Stake (1967) 
  สุดทา้ยฝึกปฏิบติัการประเมินการเรียนรู้ตามหลกัสูตร  เคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้  เช่น  
แบบทดสอบความรู้ตามสภาพจริง  แบบทดสอบวดัความสามารถตามสภาพจริงแบบสงัเกตพฤติกรรม
ในการเรียนรู้การประเมินการเรียนรู้โดยใชแ้ฟ้มสะสมงาน  การกาํหนดเกณฑ์การประเมินการเรียนรู้
โดยใช ้ The SOLO Taxonomy 
  จากขอ้ความดังกล่าวสรุปพอสังเขปได้ว่า  การออกแบบหลกัสูตร (Curriculum  
Design)  เป็นขั้นตอนหน่ึงในกระบวนการพฒันาหลกัสูตรท่ีสามารถเช่ือมโยงนาํไปสู่การออกแบบ
การเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ เปรียบเสมือนเข็มทิศช้ีทางให้นักพฒันาหลกัสูตร บุคลากร
ทางการศึกษา ตลอดจนครูผูส้อนสามารถนาํไปเป็นแนวทางในการออกแบบการจดัการเรียนการสอน
ท่ีสอดคล้องเหมาะสมกบั เน้ือหา สาระ ผูเ้รียน และบริบทได้เป็นอย่างดี  เพราะความสัมพนัธ์
ระหว่างหลักสูตรและการสอน  (Curriculum and Instruction) ไม่สามารถแยกออกจากกันได ้



62 

  

เน่ืองจากต่างก็มีความสําคญัและเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั นอกจากน้ีกระบวนการออกแบบหลกัสูตร 
เป็นขั้นตอนสาํคญัในการพฒันาหลกัสูตร ซ่ึงแนวคิดนกัพฒันาหลกัสูตรท่ีเห็นเด่นชดั ประกอบดว้ย 
4 คาํถามปัจจยัพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ จะสอนอะไร จะเอาอะไรมาสอน จะสอนอยา่งไร และจะรู้ไดอ้ยา่งไร
ว่าผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ และหลกัการพฒันาหลกัสูตรประกอบดว้ย 4 หลกัการ ไดแ้ก่ การวางแผน              
การออกแบบ การจดัการ และการประเมินผล ทั้งน้ีการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (กิจกรรมแนะแนว) 
รายวิชากิจกรรมแนะแนวท่ีผูว้ิจยัมีความประสงคพ์ฒันาข้ึนนั้น เป็นการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนโดยใชแ้นวคิดการพฒันาหลกัสูตรซ่ึงประกอบดว้ย 4 หลกัการดงักล่าวขา้งตน้  
 
หลักการ แนวคดิเก่ียวกับการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ และรูปแบบการเรียนการสอน 

 
 การออกแบบการเรียนการสอน (Instructional System Design) มีช่ือเรียกหลากหลาย 
เช่น การออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design) การออกแบบและพัฒนาการสอน 
(Instructional Design and Development) เป็นตน้ ทั้งน้ีไม่ว่าช่ือจะมีความหลากหลายเพียงใด แต่ช่ือ
เหล่านั้นก็มาจากจุดเร่ิมตน้เดียวกนั คือ มาจากแนวคิดในการใชก้ระบวนการของวิธีระบบ (System  
Approach)  
 สําหรับนิยามความหมายของคาํว่า  “การออกแบบระบบการเรียนการสอน” มี
นกัวิชาการหลากหลายท่านใหค้วามหมายในมุมมองท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 
 Suhas R., Sindhura K. (2008: 1-2)  สรุปความหมายตามมุมมองเก่ียวกบัสถานะของ 
การออกแบบการเรียนการสอนท่ีเป็นได้ทั้งกระบวนการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และความจริง คือ 
การออกแบบการเรียนการสอนเป็นกระบวนการ  (Instructional System Design is a Process) 
หมายถึงการออกแบบการเรียนการสอนเป็นกระบวนการท่ีมีขั้นตอน โดยวิธีการระบบ และใช้
หลกัการศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎีการเรียนการสอน เพ่ือตดัสินใจในการออกแบบระบบ
การเรียนการสอนใหมี้คุณภาพ แต่ละขั้นตอนจึงมีความสมัพนัธ์ทั้งวสัดุการเรียนและกิจกรรมการเรียน 
ในขั้นตอนสุดท้ายของการออกแบบการเรียนการสอนส่วนใหญ่จะเป็นขั้นตอนของการวดัและ
ประเมินผล  

 นอกจากน้ี ทิศนา แขมมณี (2548: 204) และกาญจนา  คุณารักษ ์(2545 : 7) ไดก้ล่าวถึง
แนวคิดวิธีการเชิงระบบและการออกแบบระบบการเรียนการสอนสรุปไดว้่าการออกแบบการเรียน
การสอนท่ีเป็นระบบเป็นการจดัองคป์ระกอบของการเรียนการสอนให้มีความสัมพนัธ์กนัเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายของการเรียนการสอนที่ได้กาํหนดไว  ้ซ่ึงแนวคิดวิธีการเชิงระบบเป็นรากฐาน
ของการออกแบบระบบการเรียนการสอน  โดยการออกแบบระบบการเรียนการสอนเป็นการ
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นาํกระบวนการของวิธีการเชิงระบบ (System Approach) มาใช้ ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีทาํให้การ
ทาํงานมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) เน่ืองจากระบบไดมี้กลไกและ
โครงสร้างหลักในการทํางานอย่างน้อย 3 ส่วน  ประกอบด้วย ส่ิงท่ีนําเข้า/ตัวป้อน   (Input)  
กระบวนการ (Process) ผลผลิต/ผลลพัธ์ (Output) ซ่ึงในแต่ละขั้นมีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือ
เง่ือนไขการเรียนรู้อยา่งละเอียด มีการระบุ แยกแยะและแกปั้ญหา แลว้จึงวางแผนการเรียนการสอน 
โดยอาศยัความรู้ หลกัการและแนวคิดจากหลาย ๆ ทฤษฎี  มีการปรับปรุง แกไ้ขการทาํงานในตวั
ของมันเองโดยการใช้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) และในแต่ละองค์ประกอบย่อย ๆ ต่างก็มี
ความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองซ่ึงกนัและกนั โดยเป้าหมายของระบบใหญ่ทั้งหมดจะบรรลุผลไดจ้ากการ
ประสานสมัพนัธ์กนัขององคป์ระกอบยอ่ย ๆ 
 จากคาํกล่าวขา้งตน้สรุปไดว้่า การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบเป็นการจดัการ
สอนอยา่งมีระบบเพ่ือให้การจดัการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมาย โดยอาศยัขอ้มูลความรู้จากหลาย ๆ 
ทฤษฎี เช่น ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการสอน ทฤษฎีการส่ือสาร โดยการรวบรวมองคป์ระกอบและ
ปัจจยัต่างๆเพ่ือนาํไปสู่กระบวนการตดัสินใจออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design : 
ID) แลว้จึงทาํการทดลองและปรับปรุงแก้ไขจนใช้ได้ผลซ่ึงก็คือการนาํไปสู่ความสาํเร็จของการ
เรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวก้ระบวนการออกแบบระบบการสอนโดยทัว่ไปจะประกอบไป
ดว้ยหลกัพ้ืนฐาน 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

1. วตัถุประสงคเ์ป็นส่วนท่ีกาํหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของผูเ้รียน 
2. ผูเ้รียนโดยพิจารณาคุณสมบัติและคุณลกัษณะของผูเ้รียนเพ่ือการออกแบบระบบ         

การสอนใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
3. วิธีการและกิจกรรมกาํหนดวิธีการและกาํหนดกิจกรรมในกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้

ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. การวดัและประเมินผลเป็นการกาํหนดวิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน

ใหส้อดคลอ้งตามวตัถุประสงค ์
 สําหรับขั้นตอนการออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design : ID) ท่ีจะนาํมา

ประยุกต์ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นไปตามแนวคิดของ Dick and Carey (2005) และจอยซ์เวลล ์และ
แคลฮอน (Joyce, Weil and Calhoun, 2009: 21-37) ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 ADDIE Model ต าม แ น ว คิ ด ข อ ง  Dick and Carey (2005) ท่ี ไ ด้ พั ฒ น า ข้ึ น นั้ น
ประกอบดว้ยขั้นตอนการดาํเนินการ 5 ขั้น ดงัน้ี  

1. ขั้นวิเคราะห์ (Analyze Phase) เป็นการวิเคราะห์และประเมินความตอ้งการจาํเป็น 
(Assess and Analyze Needs) ในการพฒันาหรือแกปั้ญหา 
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2. ขั้นออกแบบ (Design Phase) เป็นการออกแบบวิธีการเรียนการสอนหรือรูปแบบท่ีให้
บรรลุเป้าหมายการเรียนการสอนและการนาํเสนอ (Design Instruction and Presentations)  

3. ขั้นพฒันา (Develop Phase) เป็นการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการจดัการเรียนการสอน
(Develop Materials)                       

4. ขั้นนาํไปใช ้(Implement Phase) เป็นการนาํนวตักรรมท่ีพฒันาข้ึนไปใช ้ประกอบดว้ย
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน การวางแผนในการบริหารจดัการในการนาํแผนการจดัการ
เรียนรู้ไปใช ้และดาํเนินการจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ 

5. ขั้นประเมินผล (Evaluate  Phase) ประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียนและประสิทธิผลของ
ส่ือท่ีใชใ้นการเรียนการสอน 
  แนวคิดการออกแบบการเรียนการสอนของ จอยซ์เวลล ์และแคลฮอน (Joyce, Weil and 
Calhoun, 2009: 21 - 37) สรุปได้ว่า มีรูปแบบการจดัการเรียนการสอนตามจุดเน้นหรือผลลัพธ์       
ท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนในตวัผูเ้รียนเป็น 4 กลุ่ม โดยไดเ้สนอรูปแบบการจดัการเรียนการสอน (Model 
of Teaching) ซ่ึงเร่ิมจากการเสนอภาพใหเ้ห็นเหตุการณ์ในห้องเรียน (Scenario) โดยใชก้ารเล่าเร่ือง
มีผูส้อนและผูเ้รียนเป็นผูแ้สดงโดยจาํลองเหตุการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน จากนั้นไดเ้สนอ ทฤษฎี 
แนวคิด หลกัการ วตัถุประสงค ์ของแต่ละรูปแบบ เพ่ือนาํไปสู่รูปแบบการจดัการเรียนการสอนซ่ึง
แต่ละรูปแบบมีองคป์ระกอบ 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนที่ 1 องคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนการสอน (The Model of Teaching) 
ประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ 

1. กระบวนการเรียนการสอน (Syntax) เป็นการจดัเรียงลาํดบักิจกรรมท่ีจะสอนเป็นขั้น ๆ 
ซ่ึงแต่ละรูปแบบมีจาํนวนขั้นตอน (Phase) การเรียนการสอนแตกต่างกนัไป 

2. ระบบสังคม (Social System) เป็นการอธิบายบทบาทของผูส้อนและผูเ้รียนในการ
จดัการเรียนการสอน 

3. หลกัการตอบสนอง (Principles of Reaction) เป็นหลกัการหรือวิธีการท่ีผูส้อนจะ
ตอบสนองต่อส่ิงท่ีผูเ้รียนกระทาํอาจเป็นการให้รางวลัการสร้างบรรยากาศอิสระในการคิดและ
ปฏิบติัโดยไม่มีการประเมินว่าถูกหรือผิด หรือการให้ผูเ้รียนรับผิดชอบร่วมกนัเรียนรู้ในกลุ่มอยา่ง
จริงจงั  แนะนาํช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัใหเ้กิดการเรียนรู้ เป็นตน้ 

4. ระบบสนบัสนุน (Support System) เป็นส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอนหรือเป็นการ
บอกเง่ือนไขหรือส่ิงจาํเป็นในการท่ีจะใช้รูปแบบการจดัการเรียนการสอนให้เกิดผลลพัธ์ตามท่ี
คาดหวงั  ท่ีจะให้เกิดข้ึนกบัผูเ้รียน เช่นการเรียนการสอนด้วยการปฏิบติั (Action Learning) เป็น
วิธีการเรียนจากการปฏิบติัจริง (Learning  by Doing) จากประสบการณ์ตรง จากปัญหาจริง (Real 
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Problem) โดยให้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัในสถานท่ีและดว้ยอุปกรณ์ท่ีใกลเ้คียงกบัสภาพการทาํงานจริง           
หรือเตรียมส่ือวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นใหพ้ร้อมใช ้ครบถว้นและเพียงพอเป็นตน้ 
 ส่วนท่ี  2  การนาํรูปแบบการจดัการเรียนการสอนไปใช ้(Application) เป็นการแนะนาํ  
หรือให้ขอ้แนะนาํสาํหรับการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอนนั้นเช่นจะใชก้บัเน้ือหา  ประเภท
ใดจึงจะเหมาะสม และใชก้บัผูเ้รียนระดบัใดเป็นตน้ 
 ส่วนที่ 3  สาระความรู้และส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  (Instruction and Nurturing Effects)     
ในแต่ละรูปแบบจะตอ้งจดัสาระความรู้อะไรบ้างให้กบัผูเ้รียน รวมทั้งมีส่ิงสําคญั องค์ประกอบ
อะไรบา้งท่ีจะทาํใหก้ารดาํเนินการจดัการเรียนรู้นั้นประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมาย  ซ่ึงกคื็อการสอน
ของผูส้อนท่ีจดัข้ึนตามขั้นตอนและสภาพแวดลอ้มในการเรียน  สาํหรับส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้นั้น 
เป็นสมรรถนะสาํหรับท่ีผูเ้รียนตอ้งมี และตอ้งใหมี้การพฒันาตลอดกระบวนการ  ซ่ึงคือผลท่ีเกิดข้ึน
จากการสอน และเป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งมีในการพฒันาการเรียนรู้ของตนเอง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
และประสบผลสําเร็จ คุณสมบติัคุณลกัษณะหรือสมรรถนะของผูเ้รียนที่ตอ้งปลูกฝังจนติดตวั 
เพ่ือใหก้ารเรียนการสอนบรรลุผลตามท่ีคาดหวงั  
 จากการศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัการออกแบบระบบการเรียนการสอนดงักล่าวขา้งตน้ 
ผูว้ิจ ัยสังเคราะห์องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนว โดยใชช่ื้อว่า 
“กระบวนทศัน์จดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและทกัษะอาชีพของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย”  ท่ีมีการดาํเนินงานสัมพนัธ์กนัเพ่ือให้การจดัการเรียนการสอนบรรลุ
วตัถุประสงค์ท่ีต้องการกับขั้นตอนการออกแบบระบบการเรียนการสอน (Instructional System 
Design) โดยประยกุตใ์ช ้ADDIE  Model  ตามแนวคิดของ Dick and Carey (2005)  และจอยซ์เวลล ์
และแคลฮอน (Joyce, Weil and Calhoun, 2009 : 21 - 37) บูรณาการเป็น 4 ขั้นตอน คือ การศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน (Analysis) การออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว
(Design and Development) การทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว (Implement) และการ
ประเมินผลรูปแบบการจดักิจกรรมแนะแนว (Evaluation) ร่วมกบักระบวนการวิจยัและพฒันา 
(Research and Development : R & D) กาํหนดขั้นตอนการวิจัยและพฒันากระบวนทัศน์การจัด
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและทกัษะอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ดงัน้ีคือ ขั้นตอนท่ี 1 การวิจยั  (Research : R1) เป็นขั้นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐาน (Analysis 
: A) ของการจดักิจกรรมแนะแนว ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (Development : D1) เป็นขั้นการออกแบบ
และพฒันากระบวนทศัน์ใหม่ของการจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวิตและ
ทกัษะอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  (Design and Development : D and D) ขั้นตอน 
ท่ี 3 การวิจยั  (Research : R2)  เป็นขั้นการทดลองใชก้ระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง
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การใช้ทกัษะชีวิตและทกัษะอาชีพของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (Implementation : I)        
และขั้นตอนท่ี 4  การพฒันา (Development : D2) เป็นขั้นการประเมินผลกระบวนทัศน์การจัด
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและทกัษะอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย(Evaluation : E)  ซ่ึงไดศึ้กษาหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง   ดงัน้ี 
 
หลักการ แนวคดิเก่ียวกับรูปแบบการเรียนการสอน 

 ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 
 รูปแบบการเรียนการสอนหรือรูปแบบการสอน (Model of Teaching) นั้น นักวิชาการ
ทั้งไทยและต่างประเทศไดใ้ห้ความหมายสอดคลอ้งกนัตามมิติหรือมุมมองในการจดัการเรียนการ
สอนเพ่ือพฒันาใหผู้เ้รียนมีคุณภาพ ดงัน้ี 
 เซเลอร์ และคณะ (Saylor and others, 1981: 271) ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่า รูปแบบ
การสอน (Teaching Model) หมายถึง แบบ (Pattern) ของการสอนท่ีมีการจดัการกระทาํพฤติกรรม
ข้ึนจาํนวนหน่ึงท่ีมีความหมายแตกต่างกนั เพ่ือจุดหมายหรือจุดเนน้ท่ีเฉพาะเจาะจงอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ในความหมายของคาํวา่รูปแบบการสอน  
 ทิศนา แขมมณี (2550 : 221) กล่าวว่ารูปแบบการเรียนการสอนหมายถึง สภาพลกัษณะ
ของการเรียนการสอนท่ีครอบคลุมองคป์ระกอบสําคญัซ่ึงไดจ้ดัการไวอ้ย่างเป็นระเบียบตามหลกั
ปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคิดหรือความเช่ือต่าง ๆ โดยประกอบดว้ยกระบวนการหรือขั้นตอน
สาํคญัในการเรียนการสอน รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ ท่ีสามารถช่วยให้สภาพการ
เรียนการสอนนั้นเป็นไปตามทฤษฎี หลกัการ แนวคิดที่ยึดถือ รูปแบบจะต้องไดรั้บการพิสูจน ์
ทดสอบ หรือยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นแบบแผนในการเรียนการสอนให้บรรลุ
วตัถุประสงคเ์ฉพาะของรูปแบบนั้น ๆ  
 ปัญญา  ทองนิล (2553: 24) และ จิระ ดีช่วย (2554 : 49) กล่าวถึงความหมายของรูปแบบ
การจดัการเรียนการสอน สรุปไดว้่า รูปแบบการเรียนการสอนหมายถึง แบบแผนของกระบวนการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบโดยแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบต่าง ๆ 
ในการเรียนการสอน ได้แก่ หลกัการ วตัถุประสงค์ และกระบวนการเรียนการสอน หลกัการ
ตอบสนอง ระบบสังคม  ส่ิงสนับสนุน  สาระความรู้และส่ิงเสริมการเรียนรู้ท่ี เกิดจากทฤษฎี 
ประสบการณ์ การคาดการณ์แลว้นาํเสนอในรูปของขอ้ความหรือแผนผงั   
 นอกจากน้ี จอยซ์และเวลล ์(Joyce and Weil, 1992: 1-4; 2009 : 2) กล่าวถึงรูปแบบการ
จดัการเรียนการสอนสรุปไดว้่า รูปแบบการสอน คือ แผน (plan) หรือแบบ (pattern) ท่ีสามารถใช้
เพ่ือการสอนโดยตรงในห้องเรียน หรือการสอนเป็นกลุ่มยอ่ย หรือเพ่ือจดัส่ือการเรียนการสอนต่าง ๆ 
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รวมถึงหนงัสือ ภาพยนตร์ เทปบนัทึกเสียง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และหลกัสูตรรายวิชา 
เป็นต้นซ่ึงแต่ละรูปแบบการสอนจะให้แนวทางในจัดการเรียนรู้ท่ีจะช่วยให้ผู ้เรียนบรรลุ
วตัถุประสงคต่์าง ๆ กนั และสอนใหผู้เ้รียนเป็นผูเ้รียนท่ีมีคุณภาพ (Powerful Learning)   จาก นิ ยาม
ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของนกัวิชาการดงักล่าว สรุปไดว้า่รูปแบบการ
เรียนการสอน หมายถึง ระบบหรือกระบวนการของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน
จากทฤษฎี ประสบการณ์ หลกัการ แนวคิด ตลอดจนการคาดการณ์แลว้นาํเสนอในรูปแบบของ
ขอ้ความหรือแผนผงัอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่าง ๆ ทางการเรียน
การสอน ไดแ้ก่ หลกัการ วตัถุประสงค ์กระบวนการเรียนการสอน สาระความรู้และส่ิงท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้  ระบบสังคม หลกัการตอบสนอง ระบบสนบัสนุนและเง่ือนไขการนาํรูปแบบการเรียน
การสอนไปใช ้เพ่ือส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายท่ีกาํหนด 
 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
 คีฟส์ (Keeves, 1997: 386 - 387) สรุปองคป์ระกอบสาํคญัของรูปแบบการสอน ดงัน้ี 

1. รูปแบบจะตอ้งนาํไปสู่การทาํนาย (Prediction) ผลท่ีตามมาซ่ึงสามารถพสูิจน ์ทดสอบ
ได ้กล่าวคือสามารถนาํไปสร้างเคร่ืองมือเพ่ือพิสูจนต์รวจสอบได ้

2. โครงสร้างของรูปแบบจะตอ้งประกอบดว้ยความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ (Causal Relationship) 
ซ่ึงสามารถใชอ้ธิบายปรากฏการณ์ได ้

3. รูปแบบจะตอ้งสามารถช่วยสร้างจินตนาการ (Imagination) ความคิดรวบยอด (Concept) 
และความสมัพนัธ์ (Interrelation) รวมทั้งช่วยขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู้ 

4. รูปแบบจะประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (Structural Relation Ships)
มากกว่าความสมัพนัธ์เชิงเช่ือมโยง (Associative Relationships) 
 จอยซ์ เวลล์ และแคลฮอน  (Joyce, Weil and Calhoun, 2004: 25 - 38; 2009: 21- 37)    
สรุปรูปแบบการสอนตามจุดเนน้หรือผลท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในตวัผูเ้รียน 4 กลุ่มสาํคญั ๆ ดงัน้ี 

1. รูปแบบการสอนท่ีเน้นการจัดกระบวนการสารสนเทศ  หรือกระบวนการคิด 
(the information - processing family) มุ่งส่งเสริมความสามารถในการรวบรวมและจัดระเบียบ
ขอ้มูล  การเขา้ใจปัญหาต่าง ๆ และการคิดหาวิธีแกปั้ญหา ตลอดจนการสร้างความคิดรวบยอด และ
ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมในการส่ือสารเพื่อถ่ายทอดวิธีการแกปั้ญหานั้น โดยมุ่งเน้นความสําคญัไปท่ี
สมรรถภาพการคิดของผูเ้รียน และวิธีการต่าง ๆ ในการพฒันากระบวนการเก็บรวบรวม วิเคราะห์
ขอ้มูล รูปแบบการสอนในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ การสอนการคิดเชิงอนุมาน (Inductive Thinking) การสอน          
การสร้างมโนทศัน์ (Concept Attainment) การฝึกกระบวนการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Inquiry) การฝึกกระบวนการสืบสอบ  (Inquiry Training) การสอนช่วยการจํา (Mnemonics Or 
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Memory Assists) การสอนคิดแบบซินเนคติกส์ (Synectics) การสอนการให้โครงสร้างทางความคิด 
(Advance Organizers) เป็นตน้ 

2. รูปแบบการสอนท่ีเน้นปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (the social family) เน้นความสัมพนัธ์
กบับุคคลอ่ืน โดยใชก้ารประนีประนอมในการแก้ปัญหา การมีส่วนร่วมกบัผูอื้่นตามหลกัการ
ประชาธิปไตย การทาํงานร่วมกนัโดยมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนทาํงานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพรูปแบบ
การสอนในกลุ่มน้ี ได้แก่ การสอนแบบคน้ควา้ทาํงานเป็นกลุ่ม (group investigation) การแสดง
บทบาทสมมติ (role playing) การศึกษาสังคมด้วยกระบวนการสืบสอบ (jurisprudential inquiry)
เป็นตน้ 

3. รูปแบบการสอนท่ีเนน้การพฒันาตน (the personal family) เนน้การพฒันาท่ีตวับุคคล 
กระบวนการพฒันาผูเ้รียนแต่ละบุคคล กระบวนการสร้างและพฒันาเอกตัภาพ อารมณ์ของตนเอง 
มุ่งสอนใหรู้้จกัการแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เสริมสร้างความสมัพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม   มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์และรับผิดชอบเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน รูปแบบการสอนในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ 
การสอนแบบไม่สั ่งการ  (Nondirective Teaching) การสอนเพื่อเพิ ่มความมีคุณค่าในตนเอง 
(Enhancing Self-Esteem) เป็นตน้ 

4. รูปแบบการสอนท่ีเน้นดา้นพฤติกรรม (the behavioral system family) รูปแบบการสอน
ในกลุ่มน้ีไดรั้บแนวคิดมาจากทฤษฏีการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม เนน้การปรับพฤติกรรมการตอบสนอง
หรือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูเ้รียน รูปแบบการสอนในกลุ่มน้ี ได้แก่ การสอนแบบรอบรู้ 
(Mastery Learning) การสอนตรง (Direct Instruction) การสอนดว้ยสถานการณ์จาํลอง (Simulation) 
การเรียนรู้สังคม (Social Learning)  การสอนดว้ยตารางโปรแกรมเสริมทกัษะ การปฏิบติังาน 
(Programmed Schedule or Task Performance Reinforcement) เป็นตน้               
 นอกจากน้ี ทิศนา  แขมมณี (2550: 221- 222) ไดก้ล่าวสรุปรูปแบบการเรียนการสอน
ตอ้งมีองคป์ระกอบสาํคญั ๆ ดงัน้ี  

1. มีปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคิดหรือความเชื่อที่เป็นพื้นฐานหรือเป็นหลกัของ
รูปแบบการสอนนั้น ๆ  

2. มีการบรรยายและอธิบายสภาพ หรือลกัษณะของการจดัการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้ง
กบัหลกัการท่ียดืถือ 

3. มีการจดัระบบ คือ มีการจดัองค์ประกอบและความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบของ
ระบบใหส้ามารถนาํผูเ้รียนไปสู่เป้าหมายของระบบหรือกระบวนการนั้น 

4. มีการอธิบายหรือให้ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ อนัจะช่วยให้
กระบวนการเรียนการสอนนั้น ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
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 จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่าองค์ประกอบสําคัญของรูปแบบการเรียนการสอน       
ตามทศันะของนกัวิชาการท่ีกล่าวไวป้ระกอบดว้ยหลกัการ แนวคิด วตัถุประสงค ์กระบวนการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน  สาระความรู้และส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบสังคม  หลักการ
ตอบสนอง ระบบสนบัสนุนและเง่ือนไขการนาํรูปแบบการเรียนการสอนไปใช ้ท่ีมีความสัมพนัธ์
กนัอย่างเป็นระบบ โดยอาศยัความรู้เก่ียวกับกระบวนการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎี      
การสอน ซ่ึงสามารถพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุวตัถุประสงค์การเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี
ผูว้ิจยัไดน้าํหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีของรูปแบบการจดัการเรียนการสอนและการพฒันารูปแบบ  
การจดัการเรียนการสอนดงักล่าวขา้งตน้ เป็นพ้ืนฐานในการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมทางการ    
แนะแนวตามแนวคิดของกระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนว ดงัน้ี 
 

หลักการ แนวคดิ และงานวิจยัเก่ียวกับรูปแบบการจดักิจกรรมแนะแนว 
 
หลักการและแนวทางการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมแนะแนว 
 กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สาํนกัคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2554: 17 - 19) ไดย้กร่างแผนยุทธศาสตร์การแนะแนวระดบัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) กล่าวถึง   
การแนะแนวว่าเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้ผูเ้รียนรู้จกั เขา้ใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น   
คิดเป็น ใชชี้วิตเป็น สามารถตดัสินใจและวางแผนการศึกษา อาชีพ และปรับตวัอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่ง
มีความสุข สาระสําคญัของแผนยุทธศาสตร์การแนะแนวระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กาํหนด
แนวทางการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

     วสัิยทัศน์   การแนะแนวมุ่งใหผู้เ้รียนพฒันาดา้นการศึกษา อาชีพ ส่วนตวัและสงัคม เตม็
ตามศกัยภาพ มีทกัษะชีวิต มีความสุข อยู่อย่างพอเพียง เป็นพลเมืองและพลโลกท่ีดีดว้ยดว้ยการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  

     พนัธกิจ   
1. ใชก้ระบวนการแนะแนวดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนทุกคนอยา่งเป็นระบบ 
2. ยกระดบัคุณภาพการแนะแนวในสถานศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน 
3. พฒันาระบบการบริหารจดัการแนะแนวโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
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     วตัถุประสงค์หลัก 
1. เพ่ือพฒันาผูเ้รียนดา้นศึกษา อาชีพ ส่วนตวัและสงัคม เตม็ตามศกัยภาพ 
2. เพ่ือสร้างภูมิคุม้กนัให้ผูเ้รียนสามารถดาํรงชีวิตในสังคมไทยและสังคมโลกอย่าง

พอเพียงและมีความสุข 
3. เพ่ือใหค้รูทุกคนใชก้ระบวนการแนะแนวในการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 
4. เพ่ือพฒันาระบบการบริหารจดัการแนะแนวใหมี้คุณภาพ 
5. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในกระบวนการแนะแนว 

      เป้าหมาย 
1. ผูเ้รียนรู้จกั เขา้ใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น เขา้ใจการเปล่ียนแปลงของ

สงัคม สามารถวางแผนในดา้นการศึกษา อาชีพ ส่วนตวัและสังคม ตลอดจนปรับตวัและอยูใ่นสงัคม
อยา่งมีความสุขและพอเพียง 

2. ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียน ไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาให้มี
ความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถใชก้ระบวนการแนะแนวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. สถานศึกษาทุกแห่งมีครูแนะแนวทีมีคุณวุฒิทางการแนะแนวหรือจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการแนะแนว 

4. สถานศึกษามีการพฒันา จดัระบบ และดาํเนินการแนะแนวอยา่งมีประสิทธิภาพ ตาม
มาตรฐานการแนะแนว 

5. หน่วยงานการศึกษาทุกระดับ (ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน-เขตพื้นท่ีการศึกษา-
สถานศึกษา) มีโครงสร้างและระบบการบริหารจดัการแนะแนวอยา่งชดัเจน 

6. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวอยา่งเขม้แขง็ 
 ยุทธศาสตร์ 

1. พฒันาผูเ้รียน ครูแนะแนว ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการแนะแนว 
3. สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

 กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมท่ีจัดเพิ่มเติมให้แก่ผูเ้รียนนอกเหนือจากการเรียนรู้      
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มโดยเน้นการพฒันาท่ีสาํคญัไดแ้ก่ การพฒันาองคร์วมของความ
เป็นมนุษยใ์ห้ครบทุกดา้นทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม โดยเป็นกิจกรรมท่ีจะช่วยสร้าง
เยาวชนใหเ้ป็นผูมี้ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินยั และมีคุณภาพเพ่ือพฒันาองคร์วมของความเป็น
มนุษยท่ี์สมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้างจิตสาํนึก ของการทาํประโยชน์เพ่ือสังคม  ซ่ึงสถานศึกษาจะตอ้ง
ดาํเนินการอย่างมีเป้าหมาย มีรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสม  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนแบ่งเป็น 2 
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ลกัษณะ คือ กิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมนักเรียน ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะกิจกรรมแนะแนว      
ว่าเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาความสามารถของผูเ้รียนให้เหมาะสมตามความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลสามารถคน้พบและพฒันาศกัยภาพของตนเสริมสร้างทกัษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์
การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญาและการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีซ่ึงผูส้อนทุกคนตอ้งทาํหน้าท่ีแนะแนว   
ให้คาํปรึกษาดา้นชีวิต การศึกษาต่อและการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานทาํโดยมี
ประเดน็สาํคญั ๆ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
 กิจกรรมแนะแนวและหลกัการตามหลกัสูตรกาํหนดคุณภาพผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ไว  ้2 ส่วน เพ่ือให้เกิดสมรรถนะสําคญั 5 ประการ ไดแ้ก่ ความสามารถในการส่ือสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต และ
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์8 ประการ ไดแ้ก่ รักชาติ ศาสตร์
กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการทาํงาน รักความเป็นไทย และมี
จิตสาธารณะ ดงันั้นการจดักิจกรรมแนะแนว จึงตอ้งมีการส่งเสริมและสนบัสนุนเพ่ือพฒันาผูเ้รียน
ให้เกิดการเรียนรู้ อนัจะนาํไปสู่สมรรถนะท่ีสําคญั 5 ประการ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 8 
ประการ นาํไปบูรณาการในจดักิจกรรมตามลกัษณะของกิจกรรม แนะแนวท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราชการ 2551 อีกทั้งส่งเสริม พฒันาผูเ้รียน ให้มีทกัษะชีวิต 
โดยมุ่งการจดักิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา ความตอ้งการ ความสนใจ ธรรมชาติของ
ผูเ้รียน และวิสัยทศัน์ของสถานศึกษาท่ีตอบสนองจุดมุ่งหมายหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ให้ครอบคลุมทั้งดา้นการศึกษา การงานและอาชีพ รวมทั้งชีวิต และ
สังคม เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั โดยผูเ้รียนมีอิสระในการคิด และตดัสินใจ ด้วยตนเอง เรียนรู้ด้วย
ตนเอง ด้วยการปฏิบติั จนกระทัง่ เกิดทกัษะชีวิต และการเรียนรู้ตลอดจน ครูทุกคนมีส่วนร่วม      
ในการจดักิจกรรมโดยมีครูแนะแนวเป็นพ่ีเล้ียง และประสานงาน  

1. วตัถุประสงค์ของการจดักิจกรรมแนะแนว 
1.1 เพ่ือให้ผูเ้รียนคน้พบความถนดัความสามารถความสนใจของตนเอง รักและเห็น

คุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น 
1.2 เพ่ือใหผู้เ้รียนรู้จกัแสวงหาความรู้จากขอ้มูลข่าวสารแหล่งเรียนรู้ทั้งดา้นการศึกษา

อาชีพส่วนตัวสังคมเพ่ือนําไปใช้ในการวางแผนเลือกแนวทางการศึกษาอาชีพได้เหมาะสม
สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของตนเอง 

1.3 เพ่ือใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาบุคลิกภาพและปรับตวัอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
1.4 เพ่ือใหผู้เ้รียนมีความรู้มีทกัษะมีความคิดสร้างสรรคใ์นงานอาชีพและมีเจตคติท่ีดี

ต่ออาชีพสุจริต 
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1.5 เพ่ือให้ผูเ้รียนมีค่านิยมท่ีดีงามในการดาํเนินชีวิตเสริมสร้างวินัยคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่ผูเ้รียน 

1.6 เพ่ือให้ผู ้เรียนมีจิตสํานึกในการรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวสังคมและ
ประเทศชาติ 

2. หลักการจดักิจกรรมแนะแนว 
2.1 จดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาความตอ้งการความสนใจและธรรมชาติ

ของผูเ้รียน 
2.2 จดักิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของสถานศึกษาท่ีตอ้งสนองตอบจุดหมาย

ของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศกัราช 2551 
2.3 จดักิจกรรมเพ่ือผูเ้รียนทุกคนโดยครอบคลุมดา้นการศึกษาการงานและอาชีพ ชีวิต

และสงัคม 
2.4 จดักิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดยผูเ้รียนมีอิสระในการเลือกคิดและตดัสินใจ

จดักิจกรรมท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองใหม้ากท่ีสุดดว้ยการปฏิบติัจนเกิดทกัษะการเรียนรู้ 
3. ขอบข่ายของการจดักิจกรรมแนะแนว 

3.1 การจัดกิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษามุ่งให้ผูเ้รียนได้พัฒนาตนเองในด้าน         
การเรียนอยา่งเตม็ศกัยภาพรู้จกัแสวงหาและใชข้อ้มูลประกอบการวางแผนการเรียนการศึกษาต่อได้
อย่างมีประสิทธิภาพมีเทคนิควิธีการและทกัษะการเรียนรู้มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนและสามารถวางแผน 
การเรียนการศึกษาต่อไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัตนเอง 

3.2 การจดักิจกรรมแนะแนวดา้นการงานและอาชีพมุ่งใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัตนเองในทุกดา้น 
รู้โลกของงานอาชีพอยา่งหลากหลายมีเจตคติท่ีดีและทกัษะพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นในอาชีพมีการเตรียมตวั
สู่อาชีพตลอดจนมีการพฒันางานอาชีพตามท่ีตนเองถนดัและสนใจ 

3.3 การจดักิจกรรมดา้นชีวิตและสังคมมุ่งให้ผูเ้รียนรู้จกัและเขา้ใจตนเองรักและเห็น
คุณค่าในตนเองและผูอ่ื้นมีวฒิุภาวะทางอารมณ์มีเจตคติท่ีดีต่อการมีชีวิตท่ีดีมีคุณภาพมีทกัษะ 
ในการดาํเนินชีวิตและสามารถปรับตวัใหด้าํรงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
   กล่าวสรุปโดยภาพรวมการจดักิจกรรมแนะแนว ซ่ึงจะเป็นประโยชนต่์อครูและผูเ้รียน
ไดท้ราบขอบข่ายทั้ งหมด กิจกรรมแนะแนวช่วงชั้นท่ี 4 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 แบ่งกลุ่ม
กิจกรรมเป็น 4 กลุ่ม คือ 

1. กลุ่มกิจกรรมรู้จกั เขา้ใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น 
2. กลุ่มกิจกรรมการปรับตวัและดาํรงชีวิต 
3. กลุ่มกิจกรรมการตดัสินใจและแกปั้ญหา 



73 

  

4. กลุ่มกิจกรรมการแสวงหาและใชข้อ้มูลสารสนเทศ  
4. แนวทางการพฒันากิจกรรมแนะแนว   

  การจดักิจกรรมแนะแนวให้ไดผ้ลดี ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ครูแนะแนว ครู
ประจาํชั้น ฯลฯ ควรมีความเขา้ใจถึงปรัชญาและหลกัการแนะแนวเป็นอยา่งดี  สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ กาญจนา  ศรีกาฬสินธ์  (2535 : 308 – 309,  อา้งถึงใน ภทัรมน  ขนัธาฤทธ์ิ, 2551: 48)  กล่าวถึง 
ปรัชญาและหลกัการของการแนะแนวไวด้งัน้ี 

1. การแนะแนวเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองกันไปตลอดระยะเวลาท่ีเด็กอยู่ใน
โรงเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงมหาวิทยาลยั ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีมีตั้งแต่ชั้นตน้ ๆ จะเป็นประโยชน์
อย่างมากต่อแนะแนวในชั้นสูงข้ึนไป  เพราะยิ่งมีขอ้มูลเก่ียวกบัเดก็มากเท่าใด ยิง่เป็นประโยชน ์  
อยา่งมากในการตดัสินใจของครูในการจดัการแนะแนวเท่านั้น 

2. การแนะแนวเป็นการบริการท่ีจดัให้แก่เด็กทุกคนไม่ใช่เฉพาะเด็กท่ีมีปัญหาหรือ
เด็กท่ีเรียนอ่อนเท่านั้น เด็กท่ีเรียนเก่ง เด็กปกติทั้งหลาย ก็จะตอ้งไดรั้บการแนะแนวเช่นกนัเพราะ  
ฉะนั้น ครูแนะแนวจึงควรติดตามดูพฒันาของเดก็ทุกคนโดยตลอด 

3. การแนะแนวเป็นการช่วยให้เด็กแต่ละคนสามารถเข้าใจในสภาพและฐานะ          
ของตนเองได ้ ภายใตก้ารแนะแนวของครู  เป็นการฝึกใหเ้ดก็รู้จกัท่ีจะพ่ึงตนเองเป็นสาํคญั 

4. การแนะแนวถือหลกัว่า  เด็กแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกนั ฉะนั้นวิธีการแนะ
แนวกบัเดก็คนหน่ึงคนใด จะถือเป็นแบบฉบบัใชก้บัเดก็คนอ่ืนไม่ได ้

5. การแนะแนวต้องมุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพฒันาการท่ีดีในทุกทางพร้อมกนั ไม่วา่จะ
เป็นทางกาย ทางสังคม ทางอารมณ์ และทางสติปัญญา เพ่ือให้เด็กเป็นผูมี้ความเจริญงอกงามอยา่ง
สมบูรณ์ 

6. การแนะแนว ถือหลกัในการดาํเนินงาน จากการพยายามป้องกนัไม่ใหเ้ด็กประสบ
ปัญหา ช่วยแกไ้ขเม่ือเด็กพบปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริมพฒันาการในส่ิงท่ีเด็กทาํให้ดาํเนินไป
ดว้ยความเจริญกา้วหนา้ข้ึนเร่ือย ๆ  

7. การแนะแนวจะไดผ้ลดีหากบุคคลท่ีไดรั้บการศึกษาดา้นน้ีมาเป็นอยา่งดีอยา่งไรก็ตาม
ทุกคนในโรงเรียนกเ็ป็นผูช่้วยเหลือไดห้ากไดรั้บการอบรมให้เขา้ใจถึงปรัชญาและหลกัของการแนะ
แนวเพราะบุคคลนั้นพบเห็นเดก็อยูเ่ป็นประจาํยอ่มใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและละเอียดเก่ียวกบัตวัเดก็ได ้

8. การแนะแนวถือว่าเป็นส่วนประกอบของการสอนและการศึกษา  จะแยกออกจาก
กนัไม่ได ้ ฉะนั้นการแนะแนวสามารถทาํไดค้วบคู่ไปกบัการสอน  โดยครูท่ีสอนจะมีบทบาทสาํคญั
มากในการแนะแนว  ทั้งน้ีครูท่ีสอนกบัศูนยแ์นะแนว จะตอ้งประสานงานกนัอย่างใกลชิ้ดในดา้น
ขอ้มูลเก่ียวกบัเดก็หรือเก่ียวกบัเทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการช่วยเหลือเดก็ 
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  สมร  ทองดี และปราณี รามสูต (2545: 29 - 59)  ไดก้ล่าวถึงหลกัการและแนวทาง 
การพฒันากิจกรรมแนะแนวไวด้งัน้ี  

1. หลกัการพฒันากิจกรรมแนะแนว 
1.1 ลกัษณะของส่ิงท่ีต้องการพฒันา  ต้องคาํนึงถึงการจดัใหค้รบทุกดา้น ทั้งดา้น

การศึกษา อาชีพ ส่วนตวัและสังคม สอดคลอ้งกบัความต้องการของผูรั้บบริการในสถานการณ์
ปัจจุบนั 

1.2 ลกัษณะของผูรั้บบริการ  แบ่งผูรั้บบริการเป็น 3 วยั ไดแ้ก่ วยัเดก็ วยัรุ่น และวยั
ผูใ้หญ่ ซ่ึงบุคคลแต่ละวยัจะมีธรรมชาติประจาํวยั มีปัญหาและความตอ้งการแตกต่างกนัออกไป การ
จดักิจกรรมจึงตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัวยัดงักล่าว เช่น 

1.2.1 วยัเด็ก  เป็นวยัท่ีชอบสนุก สมาธิสั้ น สนใจการเล่น รับรู้เชิงรูปธรรม
มากกว่านามธรรม กิจกรรมท่ีเนน้ควรเป็นลกัษณะเรียน ปนเล่น ส่งเสริมการแสดงออก ใชส่ื้อหรือ
กิจกรรมสอดแทรกการพฒันาการทางสงัคม และเนน้กิจกรรมเป็นกลุ่ม  

1.2.2 วยัรุ่น  เป็นวยัท่ีให้ความสาํคญักบัการมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกบัผูอ่ื้นตอ้งการ 
การยอมรับ ความเป็นอิสระ แสวงหาเอกลกัษณ์และบทบาท สนใจการมีอุดมการณ์แห่งชีวิต มีพลงั
มากทั้งดา้นร่างกาย ความคิด และปัญญา ควรเนน้กิจกรรมแบบกลุ่ม และให้ลงมือปฏิบติัมากท่ีสุด 
ส่งเสริมกิจกรรมประเทศท่ีช่วยใหไ้ดแ้สดงออก ใหมี้การคิดวิเคราะห์ 

1.2.3 วยัผูใ้หญ่ เป็นวยัท่ีมีประสบการณ์ชีวิตหลายดา้น มีสถานภาพทางสังคม     
มีอาชีพ มีวฒิุภาวะทางอารมณ์ แต่อาจมีปัญหาบางประการท่ีเก่ียวกบัการปรับตวัทางอาชีพและสังคม  
ควรเนน้กิจกรรมท่ีส่งเสริมการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ ระหว่างผูรั้บบริการและ 
ผูใ้หบ้ริการ เนน้การคิดวิเคราะห์ หาเหตุผลและเสนอแนวคิด ควรหลีกเล่ียงกิจกรรมท่ีใหผู้รั้บบริการ
เล่นสนุกสนานหรือออกท่าทางมากเกินไป 

1.3 ลกัษณะของกิจกรรม  การจัดกิจกรรมแนะแนวซ่ึงมี 2 รูปแบบท่ีสาํคญั คือ 
กิจกรรมแนะแนวรายบุคคลและกิจกรรมแนะแนวรายกลุ่ม การเลือกใชรู้ปแบบกิจกรรมข้ึนอยูก่บั
สถานการณ์ โดยใหค้าํนึงถึงผูรั้บบริการเป็นสาํคญั 

1.4 ประโยชน์ท่ีจะนาํมาใช ้ ซ่ึงเป็นหวัใจในการจดักิจกรรมแนะแนว โดยมุ่งเนน้
ใหผู้รั้บบริการสามารถนาํส่ิงท่ีเรียนรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง ในปัจจุบนันิยมเรียกว่า “นาํองคค์วามรู้
สู่วิถีชีวิต”(apply the new information to daily life)  
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2. แนวทางในการพฒันากิจกรรมแนะแนว 
2.1 กาํหนดวตัถุประสงค์ของกิจกรรมแนะแนว ซ่ึงเป็นหัวใจสาํคญัของการจดั

กิจกรรม เร่ิมตน้ดว้ยกาํหนดหวัขอ้ เน้ือหาสาระ แลว้เขียนวตัถุประสงคเ์ป็นขอ้ ๆ   
2.2 การกาํหนดขอบข่ายของกิจกรรมแนะแนว  ในประเทศไทยกาํหนดขอบข่าย

กิจกรรมแนะแนวไว ้ 3  ดา้น คือ ดา้นการศึกษา อาชีพ  ส่วนตวัและสงัคม 
2.3 การกาํหนดขั้นตอนของกิจกรรม  การจดักิจกรรมส่ิงสําคญัตอ้งการมุ่งให้

ผูรั้บบริการนาํผลการเรียนรู้จากกิจกรรมไปใช้ประโยชน์ ซ่ึงในปัจจุบนัเน้นจดักิจกรรม โดยใช้
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) ท่ีเนน้การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
(Experiential Learning) และการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการกลุ่ม (Group Process Learning)  ซ่ึงนกัการ
ศึกษาส่วนใหญ่ยอมรับว่าการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจะเสริมสร้างผูรั้บบริการทั้งกระบวนการคิดและ
การปฏิบติั  
  นอกจากน้ี สมร  ทองดี และปราณี  รามสูต (2545: 50)  ไดแ้สดงขั้นตอนและวงจร
กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ซ่ึงดดัแปลงมาจาก Luckner&  Nadler  มี 4 ขั้น 
(ERGA)  ดงัน้ี  
  ขั้นท่ี 1 แลกเปล่ียนประสบการณ์  (Experiencing) 
  ขั้นท่ี 2 สะทอ้นกลบัการเรียนรู้  (Reflecting) 
  ขั้นท่ี 3 สรุปสาระสู่ชีวิต  (Generalizing) 
  ขั้นท่ี 4 คิดและนาํไปปฏิบติั  (Applying) 
  ซ่ึงแสดงเป็นภาพท่ี 2 ไวด้งัน้ี  
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แผนภาพท่ี 2  ขั้นตอนและวงจรกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (ERGA) 
ท่ีมา:  สมร  ทองดี และปราณี  รามสูต, “หน่วยท่ี 9 แนวคิดในการพฒันากิจกรรมแนะแนว,” ใน 
ประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาเคร่ืองมือและกิจกรรมแนะแนว (นนทบุรี:สาขาสังคมศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2545), 50. 

 
 จากหลกัการและแนวทางการพฒันากิจกรรมแนะแนว  สรุปไดว้า่ การจดักิจกรรมใหแ้ก่
ผูรั้บบริการตอ้งจดัใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัวยัของผูรั้บบริการ โดยยดึหลกัใหผู้รั้บบริการ มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ โดยเปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก 
รวมทั้งมีการแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์ และพิจารณาเหตุผลจากประสบการณ์ท่ีไดรั้บ  เพ่ือ
นาํไปสู่การสรุปสาระการเรียนรู้ หรือองคค์วามรู้ใหม่และนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิต ซ่ึงจะก่อให้เกิด
การพฒันาตนอยา่งแทจ้ริง 
 
 

ขั้นที ่1  แลกเปล่ียนประสบการณ์ (Experiencing) 
    ผูรั้บบริการอาจเล่นเกม บทบาทสมมติ ทาํงาน ทาํกิจกรรม
สถานการณ์จาํลอง ฟัง/อ่านกรณีศึกษา คน้ควา้ เล่าอดีต เล่าเร่ือง 
แบ่งปันประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาระสาํคญัหรือผลลพัธ์การ
เรียนรู้หรือจุดมุ่งหมายของกิจกรรม  

ขั้นที ่4 คิดและนาํไปปฏิบติั  (Applying) 
ผูรั้บบริการทดลองประยกุตใ์ชส้าระการเรียนรู้
สู่ชีวิต โดยอาจทดลองแกปั้ญหาสถานการณ์
จาํลอง สร้างคาํขวญั วางแผนพฒันาตน จูงใจ
ตนเองในการปฏิบติัตามแผน 

ขั้นที ่2 สะทอ้นกลบัการเรียนรู้  (Reflecting) 
ผูรั้บบริการแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก วิเคราะห์ 
พิจารณาหาเหตุผลจากการแลกเปล่ียนประสบการณ์
ในขั้นท่ี 1 เพื่อหาคาํตอบวา่เกิดอะไรข้ึนจากขั้นท่ี 1  
นั้น หรือเขาตีความส่ิงนั้นว่าอยา่งไร 

ขั้นท่ี 3 สรุปสาระสู่ชีวิต  (Generalizing) 
ผูรั้บบริการสร้างองคค์วามรู้หรือสรุปสาระการเรียนรู้ 
จากการอภิปรายสะทอ้นกลบัการรับรู้ อาจศึกษาทฤษฎี
และแนวคิดเพิ่มเติมต่อไปอีกเพื่อความสมบูรณ์ของ
สาระการเรียนรู้ท่ีสมัพนัธ์กบัชีวิต  
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5. จุดมุ่งหมายของการจดักิจกรรมแนะแนว 
      การจดักิจกรรมแนะแนวจะไดผ้ลดีถา้โรงเรียนพิจารณาจุดมุ่งหมายของการแนะแนว
ใหช้ดัเจน  

      วลันิภา  ฉลากบาง (2535: 94 – 95, อ้างถึงใน  ภัทรมน   ขันธาฤทธ์ิ, 2551: 49)  
กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการแนะแนวว่าแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ จุดมุ่งหมายทัว่ไปและจุดมุ่งหมาย
เฉพาะ  สรุปไดว้า่ 

1. จุดมุ่งหมายทัว่ไป  หมายถึง  จุดมุ่งหมายของการแนะแนวโดยส่วนรวมหรือ
เรียกว่าหนา้ท่ีการแนะแนว มี 3 ประการ  

1.1 เพ่ือป้องกนัปัญหา คือ การแนะแนวท่ีมุ่งให้ป้องกนัมิให้นักเรียนเกิดปัญหา      
ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดีมาก เป็นวิธีท่ีเหมาะสมมากในปัจจุบนั เพราะเม่ือนกัเรียนปราศจากปัญหานกัเรียน     
จะสามารถพฒันาตนไปไดอ้ยา่งดี 

1.2 เพ่ือแกไ้ขปัญหา คือ การแนะแนวท่ีมุ่งใหค้วามช่วยเหลือแก่นกัเรียนท่ีประสบ
ปัญหาข้ึนไม่สามารถดาํรงตนอยูใ่นสงัคมอยา่งปกติสุข ถา้ไม่ไดรั้บความช่วยเหลือ 

1.3 เพ่ือส่งเสริมพฒันา คือ การแนะแนวท่ีมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนเกิดความ
เจริญงอกงามมีพฒันาการดา้นต่าง ๆ ทั้งการศึกษา อาชีพ สังคม บุคลิกภาพส่วนตวั เกิดแนวคิดและ
ปฏิบติัตนในทางท่ีดี 

2. จุดมุ่งหมายเฉพาะ  หมายถึง  จุดมุ่งหมายของการแนะแนวท่ีสถานศึกษาจดัให้มี
ข้ึนเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัปรัชญา เป้าหมาย หลกัสูตร และสภาพสังคมของสถานศึกษานั้น ๆโดย
จุดมุ่งหมายการแนะแนวในโรงเรียนจะมีลักษณะท่ีเห็นเด่นชัดในด้านการจัดการบริการเพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของเด็ก การจดับริการเพื่อส่งเสริมพฒันาการเดก็ มีรายละเอียด 3 ประการ  
ไดแ้ก่ 

2.1 เพ่ือช่วยให้นกัเรียนรู้จกัตนเองอย่างถ่องแท ้คือ ช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจตนเองรู้
ถึงความต้องการ ความคิด ความสามารถ ความถนัด และข้อจาํกัดต่าง ๆ ของตนเอง  เพ่ือเป็น
ประโยชนใ์นการตดัสินใจ เลือกแนวทางการศึกษาต่อ อาชีพ และการดาํเนินชีวิต  

2.2 เพ่ือช่วยส่งเสริมให้เกิดสัมพนัธภาพอนัดีระหว่างครูและนกัเรียน  ช่วยให้ครูมี
ความรู้ความเขา้ใจเดก็แต่ละคนดีข้ึน  ทาํใหก้ารบริการโรงเรียนดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพส่งเสริม
เร่ืองประชาธิปไตยแก่เดก็ ฝึกใหเ้ดก็มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิและหนา้ท่ีของตน  

2.3 เพ่ือจดับริการต่าง ๆ ในโรงเรียน ทั้ งด้านการเรียนการสอน สวสัดิการให้มี
ประสิทธิภาพและสนองความตอ้งการของนกัเรียนให้มากท่ีสุด เสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อกนั 
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ทั้ งบ้าน โรงเรียน ชุมชนอันจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมพฒันานักเรียน ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพท่ีดี ตามศกัยภาพท่ีมีอยู ่จะเป็นประโยชน์ในการลดปัญหาสงัคม  
    นอกจากน้ี สําเนาว์  ขจรศิลป์ (2538 : 233 – 234, อ้างถึงใน ภัทรมน  ขนัธาฤทธ์ิ, 
2551: 50)  กล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการบริการแนะแนวไวว้า่ 

1. เพ่ือช่วยใหน้กัเรียนสามารถปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม และระบบการศึกษา 
2. เพ่ือให้รู้จกัและเขา้ใจตนเองทั้งดา้นความถนดั ความสามารถ ความสนใจ ค่านิยม

และเขา้ใจสภาพแวดลอ้มของตนเอง 
3. เพ่ือช่วยใหรู้้จกัโลกของงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนสภาพของตลาดแรงงาน 
4. เพ่ือช่วยใหส้ามารถเลือกอาชีพ เลือกสาขาวิชาเรียนไดเ้หมาะสมกบับุคลิกภาพของ

ตนเองและสถานภาพตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
5. เพ่ือช่วยให้นกัศึกษาท่ีมีความวิตกกงัวล ความตึงเครียดและความทุกขใ์จสามารถ

แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ได ้
6. เพ่ือช่วยใหน้กัศึกษาสามารถพฒันาตนเอง ใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีความสมบูรณ์  ทั้งดา้น

สงัคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ 
7. เพ่ือเป็นแหล่งวิชาการและเป็นศูนยก์ลางในการช่วยป้องกนัปัญหาของนกัศึกษา 

     จากขอ้ความดงักล่าว สรุปไดว้่า การจดักิจกรรมแนะแนว มีจุดประสงคเ์พ่ือป้องกนั
ปัญหาก่อนท่ีจะเกิดปัญหาข้ึน  ทั้งน้ีโดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งทางบา้น โรงเรียน และ
ชุมชน และถา้นกัเรียนเกิดมีปัญหาข้ึนแลว้ครูจะมีหนา้ท่ีช่วยเหลือแกไ้ข หาวิธีแกปั้ญหา ซ่ึงอาจจะ
ขอรับบริการจากผูเ้ช่ียวชาญในกรณีท่ีครูไม่สามารถช่วยเหลือหรือแกไ้ขไดด้ว้ยตนเองเพ่ือให้การ
บริหารงานแนะแนวมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ ผูบ้ริหารโรงเรียน และบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งจะตอ้งทราบถึงจุดมุ่งหมายของการแนะแนวดงักล่าวร่วมกนั  

6. รูปแบบการจดักิจกรรมแนะแนว  
                    จากการศึกษารูปแบบของการจัดกิจกรรมแนะแนว สรุปได้ว่า กิจกรรมแนะแนว          
เป็นวิธีการท่ีทาํให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ โดยใช้เคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึน ใช้เทคนิคต่าง ๆ ซ่ึงได้แก่     
การแสดงบทบาทสมมติ กรณีตวัอย่าง สถานการณ์จาํลองและการอภิปรายกลุ่ม พร้อมทั้งส่ือท่ีใช้
ไดแ้ก่ เอกสาร วีดีทศัน์ และส่ือเคล่ือนท่ี การพฒันาความคิดก็เช่นกนัจาํเป็นตอ้งใช้เทคนิคต่าง ๆ    
เพ่ือช่วยใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาการคิดสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้เทคนิคท่ีใชไ้ดแ้ก่การอภิปราย 
กลุ่มสัมพนัธ์ การแสดงบทบาทสมมติ กรณีตวัอยา่ง สถานการณ์จาํลอง การสาธิตซ่ึงสอดคลอ้งกบั
กระทรวงศึกษาธิการไดก้ล่าวเก่ียวกบัรูปแบบของการจดักิจกรรมแนะแนว สรุปได ้ดงัน้ี 
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6.1 การอภิปราย  เป็นวิธีการซ่ึงสามารถนาํมาใชป้ระกอบไดดี้โดยมีการประชุมพิจารณา
ถึงปัญหาใดปัญหาหน่ึงท่ีเป็นปัญหาร่วมกนั  การประชุมเป็นแบบกนัเองซ่ึงสมาชิกแต่ละคนจะไดมี้
โอกาสแสดงความคิดเห็นของตนไดอ้ยา่งเสรีเป็นการสร้างระบบการประชุม 
    ขั้นท่ี 1  ขั้นมีส่วนร่วม มีวิธีดาํเนินการ ดงัน้ี   

1. ผูร้ายงานกาํหนดหวัขอ้ท่ีจะอภิปราย ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบของส่ือประกอบ การสอน 
ไดแ้ก่  ใบความรู้  เทปเพลง  รูปภาพ  เกมสอนวิธีคิด  หนังสือพิมพ ์ กรณีศึกษา และสถานการณ์
ตวัอยา่ง  

2. ผูร้ายงานแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม โดยใหอ้ภิปรายตามประเดน็ท่ีกาํหนดให ้  
3. ผูร้ายงานใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปรายในหวัขอ้ท่ีกาํหนด 
4. ผูร้ายงานใหต้วัแทนกลุ่มรายงานผลการอภิปราย 

   ขั้นท่ี 2  ขั้นวิเคราะห์  ผูร้ายงานช่วยสรุป ซกัถาม และช่วยเช่ือมโยงเร่ืองต่าง ๆ  
   ขั้นท่ี 3  ขั้นสรุปและประยกุตห์ลกัการ มีวิธีดาํเนินการดงัน้ี  

1. นกัเรียนรวบรวมแนวคิดจากการไดอ้ภิปรายร่วมกนั รวมทั้งการช่วยสรุปจาก
ผูร้ายงาน 

2. นกัเรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวใ้นคร้ังน้ีและสรุปวิธีใน
การนาํไปปฏิบติั 
   ขั้นท่ี 4  ขั้นประเมิน  มีวิธีการดงัน้ี   

1. นกัเรียนใหข้อ้เสนอแนะซ่ึงกนัและกนัเก่ียวกบัหวัขอ้การอภิปราย                                                 
2. ผูร้ายงานสังเกตการณ์เขา้ร่วมกิจกรรมของนกัเรียน         

6.2 กระบวนการกลุ่ม  เป็นกระบวนการจดัใหน้กัเรียนทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มโดยแต่
ละคนมีตาํแหน่ง  หน้าท่ีรับผิดชอบ มีการอภิปราย  วางแผน และร่วมปฏิบติัตามแผนภายในกลุ่ม        
จนผลงานสําเร็จ ถา้เป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มเดียว จาํนวนนักเรียนภายในกลุ่มควรประมาณ 12 - 15 คน    
แต่ถา้หากเป็นกลุ่มยอ่ย แต่ละกลุ่มควรมีนกัเรียนประมาณ 5 - 7 คน การใชวิ้ธีจดักิจกรรมแนะแนว                     
แบบกระบวนการกลุ่มน้ี พบว่าใช้ไดดี้กบัผูเ้รียนทุกระดบัชั้น และมกัใช้เพ่ือให้ไดว้ตัถุประสงค ์         
2  ดา้นดว้ยกนั คือ ทั้งดา้นเน้ือหาของกิจกรรมแนะแนวคร้ังนั้น และดา้นการทาํงานกลุ่มร่วมกบั
ผูอ่ื้น  
   การใชก้ระบวนการกลุ่มแบ่งเป็น 6 ขั้นตอน ดงัน้ี   
    ขั้นท่ี 1  ขั้นวางแผน  โดยครูกาํหนดจุดประสงคเ์น้ือหา เลือกกิจกรรมท่ีสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงคเ์น้ือหา อาจะเลือกใชก้ารอภิปราย ใชเ้กม ใชส่ื้ออ่ืน ๆ ประกอบ 
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    ขั้นท่ี 2  ขั้นให้นกัเรียนลงมือปฏิบติักิจกรรมโดยพยายามใหทุ้กคนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม               
    ขั้นท่ี 3  ขั้นคน้พบส่ิงท่ีเรียนจากการทาํกิจกรรมและการสงัเกต 
    ขั้นท่ี 4   ขั้นวิเคราะห์ส่ิงท่ีคน้พบหรือส่ิงท่ีเรียนรู้เพ่ือใหไ้ดข้อ้สรุป โดยอาจวิเคราะห์
ดว้ยตนเองหรือร่วมกนัวิเคราะห์ในกลุ่ม  
   ขั้นท่ี 5  ขั้นประเมินผล เป็นการรวบรวมขอ้ดีขอ้เสียของส่ิงท่ีไดค้น้พบ 
    ขั้นท่ี 6  ขั้นนาํไปใช ้โดยการนาํอภิปรายร่วมกบับทเรียน ถึงแนวคิดในการนาํส่ิง     
ท่ีเรียนรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

6.3 กรณีตัวอย่าง เป็นวิธีการซ่ึงใช้เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงนาํมาดดัแปลงและ      
เป็นตัวอย่างเพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาวิเคราะห์และอภิปรายเพ่ือสร้างความเข้าใจและฝึกฝน        
หาทางแกไ้ขปัญหานั้น ๆ  วิธีการน้ีช่วยใหผู้ ้เ รี ยน รู้จัก คิดและพิจารณาข้อมูลท่ีได้อย่างถ่ีถ้วน          
การอภิปรายจะช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั  รวมทั้งการเอากรณีต่าง ๆ      
ซ่ึงใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง  ซ่ึงมีส่วนใหก้ารเรียนรู้มีความหมายสาํหรับนกัเรียนมากยิง่ข้ึน   
   การใชก้รณีตวัอยา่งแบ่งเป็น 4  ขั้นตอน  ดงัน้ี 
   ขั้นท่ี 1 ขั้นนาํ เป็นขั้นท่ีเร่ิมนาเขา้สู่บทเรียน เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานให้นักเรียน     
มีความเขา้ใจตรงกนัในเร่ืองท่ีจะเรียน 
   ขั้นท่ี 2 ขั้นดาํเนินการ มีวิธีการดงัน้ี 

1. ผูร้ายงานแจกเอกสารกรณีศึกษาตวัอยา่งใหน้กัเรียนทุกคน 
2. แบ่งนกัเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ปรึกษาในการตอบปัญหาทา้ยกรณีตวัอยา่ง 
3. ผูร้ายงานเกบ็กระดาษคาํตอบของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม แลว้ตรวจดูคาํตอบโดยใช้

เวลาอยา่งรวดเร็ว ทั้งน้ีเพ่ือดูความสอดคลอ้งกนัของคาํตอบก่อนและหลงัการร่วมการอภิปรายกบั
ผูร้ายงาน    

4. นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายขอ้คาํถามเก่ียวกนักบัท่ีนกัเรียนไดต้อบลงในกระดาษ
โดยในช่องการอภิปรายน้ีผูร้ายงานจะช่วยซักถาม เพ่ือกระตุน้นกัเรียนไดใ้ชค้วามคิดพิจารณาหา
เหตุผลในการตอบคาํถาม ในแง่การเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยกบัพฤติกรรมเพ่ือนาํไปสู่จุดมุ่งหมาย
ท่ีตั้งไวแ้ต่ละเร่ือง  

5. ผูร้ายงานใหน้กัเรียนเล่าประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้
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       ขั้นท่ี 3 ขั้นสรุป  นกัเรียนร่วมกนัสรุปเร่ืองท่ีกาํหนดให ้ เพ่ือนาํไปสู่แนวทาง  ใน
การปฏิบติัและผูร้ายงานสรุปเพ่ิมเติม 
       ขั้นท่ี 4  ขั้นประเมินผล  นักเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการเขา้ร่วม
กิจกรรม 

6.4 การบรรยาย  เป็นวิธีท่ีครูแนะแนว บอก อธิบาย เล่าเร่ืองให้นักเรียนฟังโดยมี
จุดประสงค์เพ่ือให้นักเรียนได้ทราบเน้ือหาหรือเร่ืองราวท่ีศึกษาเองไดย้าก หรือเร่ืองราวท่ีครูแนะ
แนวทราบแต่เพียงผูเ้ดียวใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสทราบดว้ย  
   การบรรยายแบ่งออกเป็น 4 ลกัษณะ  คือ  

1. การบรรยายโดยไม่มีส่ิงประกอบ  มกัใช้ในการบรรยายท่ีเป็นทางการและ
เหมาะกบัผูบ้รรยายท่ีมีความรู้ดีมีความสามารถทางการพูด มีท่าทางหรือเสียงดึงดูดใจผูฟั้ง สนใจ
และสนุกกบัเร่ืองท่ีจะบรรยาย ตอ้งวางแผนจดัเวลาใหเ้หมาะสมเพ่ือบรรยายประเด็นสาํคญัและตวันกัเรียน 
และควรบรรยายแบบพูดคุยมากกว่าบรรยายแบบอ่านเน้ือหาให้นกัเรียนฟัง และวิธีน้ีเหมาะท่ีจะใช้
กบันกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาเท่านั้น  

2. การบรรยายประกอบส่ือ เป็นการบรรยายท่ีมีอุปกรณ์หรือส่ือประกอบ ส่ือท่ี
นาํมาประกอบอาจเป็นแผนภูมิ ภาพยนตร์ แผน่ใส เทปเสียง วีดีโอ บตัรคาํ แถบประโยค เพลง ฯลฯ 
วิธีบรรยายประกอบส่ือช่วยดึงดูดความสนใจของนกัเรียน ลดความน่าเบ่ือกลบัช่วยส่งเสริมให้
นกัเรียนเขา้ใจส่ิงท่ีบรรยายไดม้ากข้ึน  แต่ทั้งน้ีโดยครูแนะแนวตอ้งเลือกส่ือใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา
ของการบรรยายกบัท่าทางของครูควรใหเ้ขา้กบับรรยากาศของกิจกรรมและส่ือ 

3. การบรรยายประกอบการสาธิต เป็นการบรรยายที่มีการแสดงท่าทางหรือ         
ทาํกิจกรรมประกอบการบรรยายไปดว้ย โดยผูบ้รรยายอาจสาธิตเองหรือเชิญวิทยากรอ่ืนมาสาธิต   ให ้
หรือใหน้กัเรียนเป็นผูส้าธิตกไ็ด ้วิธีน้ีเหมาะท่ีจะใชก้บักิจกรรมการฝึกมารยาท การพฒันาบุคลิกภาพ 
การวางตวั หรือการสาธิตประดิษฐ์ส่ิงของเพ่ือแนะแนวอาชีพอิสระ การใชเ้วลาว่าง ให้เป็นประโยชน ์
หรืองานอดิเรก เป็นตน้  วิธีน้ีถา้มีการวางแผนการจดักิจกรรมท่ีดี จะช่วยให้นกัเรียนสนใจและเป็น
ประโยชนแ์ก่นกัเรียนมาก 

4. การบรรยายประกอบการอภิปราย  เป็นการบรรยายท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียน    
ไดถ้าม แสดงความคิดเห็นภายหลงัจากท่ีครูไดเ้สนอแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี แลว้ ตั้งคาํถามกลาง ๆ      
ท่ีเน้นให้ผูเ้รียนแสดงแนวคิดมากกว่าแสดงขอ้มูล หรืออาจให้นกัเรียนร่วมยกตวัอยา่งจากทฤษฎี
หรือหลกัการการบรรยายแบบต่าง ๆ จะประสบผลสําเร็จไดดี้โดยผูบ้รรยายตอ้งเตรียมเน้ือหาท่ีจะ
บรรยายโดยลึกซ้ึงแม่นยาํ มีอารมณ์ขนั นํ้ าเสียงน่าสนใจ มีการทอดเสียง เน้นเสียง ให้ความสนใจ



82 

  

นักเรียนโดยทัว่ถึงและมีการเวน้จงัหวะให้นักเรียนได้ซักถาม ตอบคาํถามหรืออภิปรายร่วมกบั
ผูบ้รรยายบา้ง  

6.5 เล่นเกม  เป็นการจดักิจกรรมโดยใช้เกมเป็นส่ือ เป็นวิธีท่ีครูนิยมใชก้นัมากช่วย
สนองธรรมชาติพฤติกรรมของนักเรียนท่ีไม่ชอบอยู่น่ิงกบัช่วยดึงดูดความสนใจของนกัเรียนไดดี้       
เหมาะอยา่งยิง่ท่ีจะใชเ้พ่ือการแนะแนวนกัเรียนวยัประถมศึกษา แต่ครูตอ้งเลือกเกมใหเ้หมาะสมกบั
จุดมุ่งหมายและลกัษณะของผูเ้รียน ครูตอ้งวางแผนไวแ้น่นอนชัดเจนในการดาํเนินกิจกรรม        
โดยกาํหนดจุดประสงค ์กาํหนดเวลาหรือขั้นตอนในการใชเ้กม กาํหนดส่ือหรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ  

6.6 แบบสืบสวนสอบสวน   เป็นวิธีท่ีเนน้การถามตามหัวขอ้ปัญหาเพื่อให้นกัเรียน
สังเกต วิเคราะห์ สังเคราะห์ จนไดข้อ้สรุป ไดม้ติในเร่ืองท่ีเรียนดว้ยตนเอง วิธีดงักล่าวน้ีมกัใชเ้พ่ือ
ฝึกแกปั้ญหาและสร้างแรงจูงใจให้นกัเรียนใชค้วามพยายามท่ีจะคน้พบคาํตอบและให้เรียนรู้ไดด้ว้ย
ตนเอง จะช่วยพฒันาบุคลิกภาพของนักเรียนด้วนทักษะการคิด การแก้ปัญหา มากกว่ามุ่งเน้น          
ใหน้กัเรียนเรียนรู้เน้ือหากิจกรรมในคร้ังนั้น ๆ แต่สามารถสอดแทรกเน้ือหาท่ีต้องการให้นักเรียน
เรียนรู้ไดด้ว้ย โดยอาจตั้งหวัขอ้ใหน้กัเรียนทาํการสืบสวนสอบสวนดา้นการศึกษา อาชีพ การพฒันาตน  
การปรับตวัทางสงัคมตามลกัษณะและสภาพของนกัเรียนชั้นนั้น ๆ  
   แบบสืบสวนสอบสวน มีขั้นตอน  5  ขั้นตอน คือ  
   ขั้นท่ี 1   ครูใช้ประสบการณ์พ้ืนฐานหรือเตรียมความพร้อมเพื่อเรียนรู้ส่ิงใหม่     
อาจใชเ้พลง เกม นิทาน กรณีตวัอยา่ง เป็นเคร่ืองมือ 
   ขั้นท่ี 2   นักเรียนสังเกต วิเคราะห์สภาพการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีจะเรียนมกัใช้
คาํถามประเภท ใคร อะไร ท่ีไหน อยา่งไร เพ่ือกระตุน้การคิดใหเ้ดก็ 
   ขั้นท่ี 3   นกัเรียนหาเหตุผลมาวิเคราะห์ปัญหา คาํถามกระตุน้ท่ีครูอาจใช ้คือ “อยา่งไร” 
“เพราะเหตุใด” 
   ขั้นท่ี 4   นกัเรียนคาดคะเนคาํตอบโดยอาศยัหลกัเหตุผล คาํถามท่ีอาจใชคื้อ 
   “ ถา้ .............................................. แลว้จะเป็นอยา่งไร” 
   “ ถา้ .............................................. แลว้จะทาํอยา่งไร” 
   ขั้นท่ี 5   อภิปรายเสนอแนะในการนาํไปประยกุตใ์นชีวิตประจาํวนั  ครูอาจกระตุน้
การคิดของนกัเรียนโดยคาํพูดท่ีว่า “นกัเรียนไดแ้นวทางในการนาํไปปฏิบติัในชีวิตประจาํวนัอยา่งไร” 

   การจดักิจกรรมแบบสืบสวนสอบสวนน้ีช่วยพฒันากระบวนการคิดอยา่งมีเหตุผล
ของนกัเรียนไดม้าก แต่ถา้จะจดัโดยไดป้ระสิทธิภาพ ครูตอ้งเตรียมการมาก ตอ้งอาศยัการลงทุนดา้น
เวลาและการวางแผนท่ีรอบคอบ 
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   จากรูปแบบการจดักิจกรรมแนะแนวดงักล่าวขา้งตน้  ผูวิ้จยัสังเคราะห์รูปแบบ
ของการจดักิจกรรมแนะแนวท่ีใชส้อนผูเ้รียนตามแนวคิดดั้งเดิมท่ีผา่นมา แสดงดงัรายละเอียดตาราง
ท่ี 3 ดงัน้ี  

 
ตารางท่ี 3  การสงัเคราะห์รูปแบบของการจดักิจกรรมแนะแนวท่ีใชส้อนผูเ้รียนตามแนวคิดดั้งเดิม 

รูปแบบการจดักิจกรรมแนะแนว ขั้นตอนการจดักจิกรรม/เทคนิคการจดักิจกรรมแนะแนว 
การอภปิราย แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ  

ขั้นท่ี 1  ขั้นมีส่วนร่วม  
ขั้นท่ี 2  ขั้นวิเคราะห์   
ขั้นท่ี 3  ขั้นสรุปและประยกุตห์ลกัการ  
ขั้นท่ี 4  ขั้นประเมิน   

กระบวนการกลุ่ม แบ่งเป็น 6 ขั้นตอน คือ  
 ขั้นท่ี 1  ขั้นวางแผน   
 ขั้นท่ี 2  ขั้นใหน้กัเรียนลงมือปฏิบติักิจกรรม  
ขั้นท่ี 3   ขั้นคน้พบส่ิงท่ีเรียนจากการทาํกิจกรรมและการสงัเกต 
ขั้นท่ี 4   ขั้นวิเคราะห์ส่ิงท่ีคน้พบหรือส่ิงท่ีเรียนรู้เพ่ือใหไ้ดข้อ้สรุป  
ขั้นท่ี 5   ขั้นประเมินผล เป็นการรวบรวมขอ้ดีขอ้เสียของส่ิงท่ีได้
คน้พบ 
ขั้นท่ี 6   ขั้นนาํไปใช ้ 

กรณตีัวอย่าง 
 
 
 
 

แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน  คือ 
ขั้นท่ี 1   ขั้นนาํ      
ขั้นท่ี 2   ขั้นดาํเนินการ  
ขั้นท่ี 3   ขั้นสรุป     
ขั้นท่ี 4   ขั้นประเมินผล   

บรรยาย แบ่งเป็น 4 ลกัษณะ คือ  
1.  การบรรยายโดยไม่มีส่ิงประกอบ   
2.  การบรรยายประกอบส่ือ  
3.  การบรรยายประกอบการสาธิต   
4.  การบรรยายประกอบการอภิปราย   

เล่นเกม แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
1.  ครูวางแผนการจดักิจกรรม และกาํหนดจุดประสงค ์
2.  เลือกใชเ้กมท่ีเหมาะสมเป็นส่ือ 
3.  กาํหนดเวลาหรือขั้นตอนในการใชเ้กม  
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ตารางท่ี 3  การสงัเคราะห์รูปแบบของการจดักิจกรรมแนะแนวท่ีใชส้อนผูเ้รียนตามแนวคิดดั้งเดิม(ต่อ) 
รูปแบบการจดักิจกรรมแนะแนว ขั้นตอนการจดักจิกรรม/เทคนิคการจดักิจกรรมแนะแนว 
แบบสืบสวนสอบสวน แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน คือ  

ขั้นท่ี 1  ครูใชป้ระสบการณ์พื้นฐานหรือเตรียมความพร้อมเพื่อเรียนรู้ 
             ส่ิงใหม่ 
ขั้นท่ี 2  นกัเรียนสังเกต วิเคราะห์สภาพการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีจะ
เรียน 
ขั้นท่ี 3  นกัเรียนหาเหตุผลมาวิเคราะหปั์ญหา  
ขั้นท่ี 4  นกัเรียนคาดคะเนคาํตอบโดยอาศยัหลกัเหตุผล 
ขั้นท่ี 5  อภิปรายเสนอแนะในการนาํไปประยกุตใ์นชีวิตประจาํวนั   

 
   จากตารางท่ี 3  ผูว้ิจยัพบขอ้สังเกตสรุปไดว้่า รูปแบบการจดักิจกรรมแนะแนวมี

หลากหลายวิธีการ เป็นตน้ว่า การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การบรรยาย การเล่นเกม การสืบสวน
สอบสวนและวิธีการท่ีนิยมอีกวิธีหน่ึง คือ การใช้กรณีตวัอย่างซ่ึงใช้เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจริง
นาํมาดดัแปลงและเป็นตวัอยา่งเพื่อให้นกัเรียนไดศึ้กษาวิเคราะห์และอภิปรายเพื่อสร้างความเขา้ใจ
และฝึกฝนหาทางแกไ้ขปัญหานั้น ๆ ไดส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัยคุสมยัของผูเ้รียน ทั้งน้ีรูปแบบการ
จดักิจกรรมแนะแนวทั้งหลายทั้งปวงตอ้งเป็นไปตามวิสัยทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงคห์ลกั เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแนวทางการดาํเนินงานแนะแนว เพื่อมุ่งให้ผูเ้รียนพฒันาดา้นการศึกษา 
อาชีพ ส่วนตวัและสังคมเต็มตามศกัยภาพ มีทกัษะชีวิต มีความสุข อยูอ่ยา่งพอเพียง เป็นพลโลกท่ีดี
ดว้ยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย (กระทรวงศึกษาธิการ,2554 : 17 - 19) ประกอบกบัการศึกษา
งานวิจยัของนกัการศึกษาหลากหลายท่าน ผูวิ้จยัพบว่ารูปแบบ วิธีการจดัการเรียนการสอนกิจกรรม
แนะแนวอีกวิธีการหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมคือ การจดัการเรียนการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนว 
ประกอบด้วยเทคนิคการสอนต่าง ๆ มากมาย ดงัท่ี อมัพร  ชนะทอง (2546) ประไพ  กลดัลอ้ม 
(2551) และภทัรมน  ขนัธาฤทธ์ิ (2551) ไดศึ้กษาการพฒันาชุดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้กิจกรรม
กลุ่มเพ่ือพฒันาผูเ้รียน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซ่ึงรูปแบบและเทคนิคการ
จดัการเรียนการสอนไดพ้ฒันาการจากวิธีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ประกอบดว้ยกิจกรรม 4 ขั้นตอน 
คือ  ขั้นแลกเปล่ียนประสบการณ์  ขั้นสะทอ้นกลบัการเรียนรู้  ขั้นสรุปสาระสู่ชีวิต และขั้นคิดและ
นาํไปปฏิบติั สามารถส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้เพิม่ข้ึน 
 
 
 



85 

  

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 
 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (2551) แบ่งออกเป็นสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ดงัน้ี  

 สาระการเรียนรู้ที่ 1 การรู้จกั เขา้ใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น หมายถึง การมี
ความสามารถในการรู้จกัและเขา้ใจตนเองทั้ งในดา้นความถนัดความสนใจความสามารถจุดเด่น     
จุดดอ้ยนิสยั อารมณ์ความภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น 
 มาตรฐาน  น 1.1  การมีเอกลกัษณ์ของตนเอง 
 มาตรฐาน  น 1.2  การรู้และเขา้ใจลกัษณะเฉพาะตนและศกัยภาพของตนเอง 
 มาตรฐาน  น 1.3  การรัก นบัถือตนเองและผูอ่ื้น 
 มาตรฐาน  น 1.4  การรับรู้ เขา้ใจและยอมรับปัญหาและสามารถแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
 สาระการเรียนรู้ที่ 2 การปรับตวัและการดาํรงชีวิต  หมายถึง การเขา้ใจยอมรับตนเอง
และผูอ่ื้นมีวุฒิภาวะทางอารมณ์แสดงออกอยา่งเหมาะสมมีมนุษยส์ัมพนัธ์สามารถทาํงานร่วมกบั
ผูอ่ื้นและดาํรงชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 มาตรฐาน  น 2.1  การเขา้ใจและยอมรับในศกัด์ิศรีของแต่ละบุคคล 

 มาตรฐาน  น 2.2  ความสามารถในการส่ือสารความคิด ความรู้สึกท่ีดีต่อผูอ่ื้นและเป็น
ประโยชนต่์อส่วนรวม 

 มาตรฐาน  น 2.3  ความสามารถในการจดัการกบัอารมณ์และแสดงออกอยา่งสร้างสรรค ์
เป็นประโยชนต่์อตนเองและสงัคม  

 มาตรฐาน  น 2.4  ความสามารถในการทาํงานตามบทบาทในฐานะผูน้าํ ผูต้ามท่ีดี และ
อยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข                                                              

 สาระการเรียนรู้ที่ 3  การตดัสินใจและแกปั้ญหา หมายถึง สามารถกาํหนดเป้าหมาย
วางแผนวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินผลตลอดจนปรับปรุงแผนการดาํเนินงานโดยใช้ขอ้มูล
คุณธรรมและจริยธรรมเป็นพ้ืนฐานในการตดัสินใจ 

 มาตรฐาน  น 3.1  ความสามารถในการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาของตนเองและร่วม
ตดัสินใจแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัครอบครัว โรงเรียน สงัคมและประเทศชาติ 

 มาตรฐาน  น 3.2  ความสามารถในการคิด       
 สาระการเรียนรู้ที่ 4  การแสวงหาและใชข้อ้มูลสารสนเทศ หมายถึง มีทกัษะและวิธีการ

ในการแสวงหาขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆรวบรวมและจดัระเบียบขอ้มูล สามารถจดัระบบกลัน่กรอง
เลือกใชข้อ้มูลอยา่งฉลาดเหมาะสมและเห็นคุณค่าในการใชข้อ้มูลสารสนเทศ 
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 มาตรฐาน น 4.1  ความสามารถในการคน้หา รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลเฉพาะ
ดา้นจากแหล่งต่าง ๆ ดว้ยวิธีการ เทคโนโลยท่ีีหลากหลายและทนัสมยั 

 มาตรฐาน น 4.2 ความสามารถในการเลือกและใชข้อ้มูลสารสนเทศให้เป็นประโยชน์
ต่อตนเองและสังคมจนเป็นนิสยั และนาํมาใชค้าดการณ์ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดอ้ยา่งมีเหตุผล 
 แนวคิดดงักล่าวสอดคลอ้งกบั ธีระ ชัยยุทธยรรยง และ วราภรณ์  หงษ์สวสัดิลกกุล 
(2548: คาํช้ีแจง) ได้กล่าวถึง แนวทางการจดักิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษาว่าเป็นกิจกรรม         
ท่ีสถานศึกษาจดัข้ึนเพื่อมุ่งส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนให้พฒันาตนเองอย่างเต็มศกัยภาพ รักและเห็น
คุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น พ่ึงตนเอง มีทกัษะในการเลือกแนวทางการศึกษา การงานอาชีพ ชีวิตและ
สังคม  มีสุขภาพจิตท่ีดี มีจิตสาํนกัในการทาํประโยชน์ต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ในการ
เลือกจดักิจกรรมแนะแนวให้ไดผ้ลสู่การพฒันาผูเ้รียนไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการปัญหาของ
ผูเ้รียน บริบทของสถานศึกษาและชุมชน ควรมีการดาํเนินการ ดงัแผนภาพท่ี 3 ดงัน้ี 
 
 

 
 
 
 

  
                การดาํเนินการ 
               จดักิจกรรมแนะแนว 
                เพื่อพฒันาผู้เรียน  
      
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 3  แนวทางการจดักิจกรรมใหไ้ดผ้ลสู่การพฒันาผูเ้รียนไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ปัญหาของผูเ้รียน บริบทของสถานศึกษาและชุมชน  
ท่ีมา: ธีระ  ชยัยทุธยรรยง และวราภรณ์  หงษส์วสัดิลกกุล, กิจกรรมพฒันาผู้เรียน “กิจกรรมแนะแนว” 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร: อกัษรเจริญทศันค์าํช้ีแจง, 2548).   

1. สาํรวจปัญหาความตอ้งการ และความสนใจ 
ของผูเ้รียนเพื่อนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการกาํหนด
แนวทางและแผนการจดักิจกรรมแนะแนว 

6. จากนั้นปฏิบติัตามแผน การประเมิน
ตามเกณฑท่ี์สถานศึกษากาํหนดและ 
มีการสรุปรายงานผล 

5. จดัทาํรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม เร่ิมตั้งแต่
กาํหนดช่ือกิจกรรม จุดประสงค ์เวลา กิจกรรม  
เนน้พฒันาผูเ้รียนในเร่ืองใด มีการสรุปรายงานผล 

2.  ศึกษาวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์โครงสร้างหลกัสูตรของสถานศึกษาท่ีเก่ียวกบั
การพฒันาผูเ้รียน รวมทั้งผลการวิเคราะห์ความตอ้งการและ
ปัญหาของผูเ้รียน นาํไปกาํหนดกิจกรรมและรายละเอียด
กิจกรรมแนะแนว 

3.  กาํหนดสัดส่วนกิจกรรมแนะแนวให้
ครอบคลุมทั้งดา้นการศึกษา  การงาน
อาชีพ ชีวติและสงัคม รวมทั้งสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาขอ้มูลในขอ้ 2 
โดยใหค้รูและนกัเรียนมีส่วนร่วมในการ
กาํหนดกิจกรรม 

4.  วางแผนการจดักิจกรรมแนะแนวในแต่ละดา้นวา่ 
แต่ละภาคเรียนจะจดักิจกรรมในแต่ละดา้นมากนอ้ยเพียงใด ใช้
เวลาเท่าไร 
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 นอกจากน้ียงัเสนอแนวทางให้สถานศึกษานาํไปปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบัสภาพปัญหา
และความตอ้งการในหลากหลายประเดน็ดงัน้ี  

1. ครูผูจ้ดักิจกรรมแนะแนว 
1.1 จดักิจกรรมเพ่ือพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดคุณลกัษณะตามวตัถุประสงคแ์ละสอดคลอ้ง  

กบัวิสยัทศันท่ี์สถานศึกษากาํหนดตามสภาพความตอ้งการและปัญหาของผูเ้รียน 
1.2 รายงานเวลาและพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งเป็นระบบ 
1.3 ศึกษา ติดตาม และพฒันาผูเ้รียนในกรณีท่ีผูเ้รียนไม่เขา้ร่วมกิจกรรม 
1.4 ประเมินผลการเรียนรู้ โดยดูการพฒันาของผูเ้รียนเป็นสาํคญัในกรณีที่ผลการ

ประเมินยงัไม่ผา่น  ใหค้รูผูจ้ดักิจกรรมดาํเนินการใหผู้เ้รียนปฏิบติักิจกรรมซํ้ าหรือเพิ่มเติม  จนกระทัง่
ผูเ้รียนเกิดคุณลกัษณะตามวตัถุประสงคท่ี์สถานศึกษากาํหนด 

1.5 บนัทึกการติดตามและประเมินผลผูเ้รียนไวเ้ป็นหลกัฐาน 
2. ผูเ้รียน 

2.1 เขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนวตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากาํหนด โดยมีหลกัฐานแสดง
เวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม 

2.2 ปฏิบติักิจกรรมเพิ่มเติมตามท่ีครูผูรั้บผิดชอบการจดักิจกรรมมอบหมาย ทาํใหเ้กิด
คุณลกัษณะตามวตัถุประสงคท่ี์สถานศึกษากาํหนด 

3. ผูป้กครอง 
3.1 ตรวจสอบการปฏิบติักิจกรรมของผูเ้รียน โดยลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
3.2 สงัเกตพฒันาการของผูเ้รียนโดยมีการบนัทึกสรุปพฒันาการในแต่ละกิจกรรมท่ีมี

ส่วนร่วม 
3.3 ประเมินพฒันาการจากสมุดบนัทึก และสรุปผลพฒันาการของผูเ้รียน 

 สาํหรับวิธีการในการประเมินผลการจดักิจกรรมแนะแนว  ครูผูจ้ดักิจกรรมสามารถ
เลือกวิธีการประเมินผลไดห้ลากหลายวิธีตามความเหมาะสม  ดงัรายละเอียดในแผนภาพท่ี 4  ดงัน้ี 
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วธีิประเมินผลการจดักิจกรรมแนะแนว 
 

            อ่ืน ๆ                         1.  แฟ้มสะสมผลงาน 
 
     8.  หลกัฐานการเขา้ร่วมกิจกรรม   2.  การประเมินตามสภาพจริง 
 
  7.  การเขียนรายงาน        3. การประเมินตนเองของผูเ้รียน 
 
      6.  การสมัภาษณ์     

    4.  การประเมินโดยกลุ่มเพ่ือน 
                             5. การสงัเกต 

 
 

 
 

แผนภาพท่ี 4  วิธีประเมินผลการจดักิจกรรมแนะแนว 
ท่ีมา: ธีระ  ชยัยทุธยรรยง และวราภรณ์  หงษส์วสัดิลกกุล, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “กิจกรรมแนะแนว” 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร: อกัษรเจริญทศัน์คาํช้ีแจง, 2548).   

 

  ทั้ งน้ีการประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของผูเ้รียนแต่ละคนต้องสรุปจากผลการ
ประเมินกิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมนกัเรียน  
  จากความสําคญัดงักล่าวขา้งต้น ผูว้ิจยัวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปขั้นตอนการจดั
กิจกรรมแนะแนว เป็น 5 ขั้นตอน  ดงัน้ี  
              ขั้นตอนที่ 1 การอภิปรายร่วมกนัเป็นกลุ่ม เพ่ือแสดงความคิด (Think  Aloud) แลกเปล่ียน
อภิปรายร่วมกนัเพ่ือแสดงถึงความรู้เดิมของตนและช่องวา่งของความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิมของสมาชิกในกลุ่ม 
(Knowledge  Gaps) ซ่ึงนกัเรียนจะไดถ้กเถียงและแลกเปล่ียนความรู้กนัภายในกลุ่ม และร่วมมือกนั
ตั้งเป้าหมายพฒันากลยทุธ์ในการเขา้ถึงเป้าหมาย 
              ขั้นตอนที ่2  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-Directed) เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้ 
               ขั้นตอนที ่3  ร่วมกนัอภิปรายในกลุ่มอีกคร้ังเพ่ือแลกเปล่ียนแบ่งปันขอ้มูลและความคิดเห็น
ตลอดจนนาํขอ้มูลท่ีไดม้าแกไ้ขสถานการณ์โดยครูจะคอยช้ีแนะ  
              ขั้นตอนที่ 4  การสะทอ้นคิดเก่ียวกบัในบทบาทของนกัเรียนในการเรียนรู้และวิพากษ ์
วิจารณ์กระบวนการทาํงานกลุ่ม  นกัเรียนจะตอ้งสะทอ้นคิดในส่ิงท่ีตนไดเ้รียนรู้จากกิจกรรมท่ีใช้
บริบทเป็นฐานวา่ไดค้วามรู้ประสบการณ์อยา่งไร และสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นอนาคตไดอ้ยา่งไร         
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   ขั้นตอนที ่5 ร่วมกนัประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองท่ีเกิดจากการเรียนรู้ 
 สรุปวิธีประเมินผลของการจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดกระบวนทัศน์การจัด

กิจกรรมแนะแนวเพ่ือใชใ้นการประเมินผลการจดักิจกรรมแนะแนว ดงัแผนภาพท่ี 5  
 
 

 

 

วธีิการประเมนิผลการจดักิจกรรมแนะแนว 
ตามแนวคดิ“กระบวนทัศน์การจดักิจกรรมแนะแนว” 

 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 5  วิธีประเมินผลการจดักิจกรรมแนะแนว 
 
  จากความสําคญัดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัวิเคราะห์สังเคราะห์และ สรุปวิธีการประเมินผล
การจดักิจกรรมแนะแนว  5 วิธีการ ดงัน้ี 

1.  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
2.  การประเมินตนเองของผูเ้รียน  (Self-assessment of learners) 
3.  การประเมินโดยกลุ่มเพ่ือน/ผูป้กครอง (Evaluated by a group/parents) 
4. การสงัเกต  (Observation) 
5. การนาํเสนอผลงาน (Presentations) 

 ทั้งน้ี การประเมินผลตามสภาพจริงเป็นการประเมินท่ีมุ่งเน้นการตรวจสอบความสามารถ  
ท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียน โดยพิจารณาจากทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีสะทอ้นความสามารของผูถู้กประเมิน โดยเฉพาะ
การปฏิบติัจริง ในสถานการณ์ท่ีเป็นจริง หรือใกลจ้ริง ดงันั้นจึงตอ้งมีการจดัสถานการณ์และออกแบบ

1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
 

2. การประเมินตนเองของผูเ้รียน 
(Self-assessment of learners) 

3. การประเมินโดยกลุ่มเพือ่น/
ผูป้กครอง 

4. การสังเกต 
(Observation) 

5. การสมัภาษณ์ 
(Interview) 

6. การนาํเสนอผลงาน / ผลผลิต /    
นวตักรรมท่ีผลิตข้ึน 
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ภาระงานสําหรับให้ผูถู้กประเมินไดแ้สดงความสามารถนั้น ภายใตเ้กณฑ์การประเมินท่ีมีความ
ชัดเจน เรียกว่า รูบริกส์และนอกจากน้ีการประเมินสภาพจริงยงัสามารถใช้วิธีการอ่ืนๆได้อย่าง
หลากหลาย เช่นการพิจารณาจากร่องรอยหลกัฐานท่ีสะท้อนความสามารถหรือแฟ้มสะสมงาน 
นัน่เอง  
 เกณฑ์การประเมินตามแนวคิดของ SOLO Taxonomy (Sharon L. Bryant and Andrew 
A. Timmmins, 2001)  คือ การกาํหนดระดบัคุณภาพผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ซ่ึงไม่มุ่งเน้นเฉพาะ
การสอน และการให้คะแนนจากผลงานเท่านั้ น แต่ SOLO Taxonomy เป็นกระบวนการท่ีให้
ความสาํคญัว่า ผูเ้รียนมีวิธีการเรียนรู้ ส่ิงท่ีสาํคญัประการหน่ึงคือ ครูจะมีวิธีสอนอยา่งไรท่ีผูเ้รียนได้
ใชปั้ญญาท่ีมีความซับซ้อนและก่อให้เกิดพฒันาการมากขั้น SOLO Taxonomy หรือ The Structure 
of Observed Learning Outcome Taxonomy จึงเป็นแบบ (Model) ท่ีใชใ้นการใชร้ะบุ บรรยาย หรือ
อธิบาย ระดบัความเขา้ใจอนัซับซ้อนท่ีเพ่ิมข้ึนของผูเ้รียนในสาระหรือรายวิชา ซ่ึง John B. Biggs
และ Kelvin Collis (1982) เป็นผูเ้สนอแนวคิดน้ี SOLO Taxonomy ประกอบดว้ยระดบัความเขา้ใจ 5 
ระดบั ดงัน้ี 

1. Pre-structural (ระดบัโครงสร้างขั้นพ้ืนฐาน) คือ ในระดบัน้ีผูเ้รียนจะยงัคงไม่เขา้ใจ
จุดมุ่งหมายท่ีแทจ้ริง และยงัคงใชว้ิธีการง่ายๆในการทาํความเขา้ใจสาระเน้ือหา เช่น ผูเ้รียนรับทราบ
แต่ยงัคงพลาดประเดน็ท่ีสาํคญั 

2. Uni-structural (ระดบัมุมมองเดียว) คือ การตอบสนองของผูเ้รียนจะมุ่งไปท่ีมุมมองท่ี
เก่ียวขอ้งเพียงมุมมองเดียว เช่น สามารถระบุช่ือได ้จาํได ้และทาํตามคาํสัง่ง่าย ๆได ้

3. Multi-structural (ระดบัหลายมุมมอง) คือ การตอบสนองของผูเ้รียนจะมุ่งเน้นไปท่ี
หลายๆมุมมองโดยการปฏิบติัต่อผูเ้รียนจะเป็นไปอยา่งอิสระ เช่น สามารถอธิบายได ้ยกตวัอยา่งได ้
หรืออาจเช่ือมโยงได ้

4. Relational (ระดบัเห็นความสัมพนัธ์) คือ การบูรณาการความสัมพนัธ์ต่างๆเช่ือมโยง
เข้าด้วยกัน เช่น ผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ระบุความแตกต่าง แสดงความสัมพนัธ์ 
อธิบายเชิงเหตุผล และ/หรือนาํไปใชไ้ด ้

5. Extended abstract (ระดบัขยายนามธรรม )  คือ  จากขั้นบ ูรณ าการ เช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์เขา้ดว้ยกนั จากนั้นจึงมาสู่การสร้างเป็นแนวคิดนามธรรมขั้นสูง หรือการสร้างทฤษฎี
ใหม่ เช่น การสร้างสรรค ์สะทอ้นแนวคิด สร้างทฤษฏีใหม่ เป็นตน้ 
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แผนภาพท่ี 6   เกณฑก์ารประเมินผูเ้รียนตามแนวคิดของ SOLO Taxonomy 
ท่ี มา: John Biggs and David Watkins Eds,  “Assessment of Learning – Solo Taxonomy” (Classroom 
Learning Published by Prentice Hall, 1995),  176. 
 
 

การประเมนิความก้าวหน้าผู้เรียนระหว่างเรียน 
 การประเมินความก้าวหน้าผู เ้รียนระหว่างเรียน  เป็นการประเมินที่มุ่งตรวจสอบ
พฒันาการของผูเ้รียนในการบรรลุมาตรฐาน/ตวัช้ีวดัผลการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ท่ีผูส้อนได้
วางแผนไวเ้พ่ือให้ไดข้อ้มูลสารสนเทศไปพฒันาปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องและส่งเสริมผูเ้รียนให้มี
ความรู้ความสามารถและเกิดพฒันาการสูงสุดตามศักยภาพนอกจากน้ียงัใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงกระบวนการจดัการเรียนรู้ของผูส้อนการประเมินความกา้วหนา้ระหว่างเรียนท่ีดาํเนินการ
อย่างถูกหลกัวิชาและต่อเน่ืองจะให้ผลการประเมินท่ีสะท้อนความก้าวหน้าในการเรียนรู้และ
ศกัยภาพของผูเ้รียนอยา่งถูกตอ้งน่าเช่ือถือโดยผูส้อนเลือกวิธีการวดัและประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบั
ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีกาํหนดให้ผูเ้รียนปฏิบติัวิธีการประเมินท่ีเหมาะสมสําหรับการประเมิน
ความกา้วหน้าระหว่างเรียนไดแ้ก่การประเมินจากส่ิงท่ีผูเ้รียนไดแ้สดงให้เห็นว่ามีการพฒันาดา้น



92 

  

ความรู้ความสามารถทกัษะตลอดจนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์เป็นผลจากการเรียนรู้ซ่ึงผูส้อน
สามารถเลือกใชวิ้ธีการวดัและประเมินผลไดห้ลากหลายดงัน้ี 

1. เลือกวิธีและเคร่ืองมือการประเมินให้สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัหรือผลการเรียนรู้เช่นการ
ประเมินดว้ยการสังเกตการซกัถามการตรวจแบบฝึกหดัการประเมินตามสภาพจริงการประเมินการ
ปฏิบติัเป็นตน้ 

2. สร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนใหส้อดคลอ้งกบัวิธีการประเมินท่ีกาํหนด 
3. ดาํเนินการวดัและประเมินผลการเรียนควบคู่ไปกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
4. นาํผลไปพฒันาผูเ้รียน 

 
การประเมนิความสําเร็จหลังเรียน 
 การประเมินความสําเร็จหลงัเรียนเป็นการประเมินเพ่ือมุ่งตรวจสอบความสําเร็จของ
ผูเ้รียนใน 2 ลกัษณะคือ 

1. การประเมินเม่ือจบหน่วยการเรียนรู้เป็นการประเมินผูเ้รียนในหน่วยการเรียนรู้ท่ีได้
เรียนจบแลว้เพ่ือตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามตวัช้ีวดัหรือผลการเรียนรู้พฒันาการของ
ผูเ้รียนเม่ือนาํไปเปรียบเทียบกบัผลการประเมินวิเคราะห์ผูเ้รียนทาํให้สามารถประเมินศกัยภาพใน
การเรียนรู้ของผูเ้รียนและประสิทธิภาพในการจดัการเรียนรู้ของผูส้อนขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมิน
ความสําเร็จภายหลงัการเรียนสามารถนาํไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแกไ้ขวิธีการเรียนของ
ผูเ้รียนการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ของผูส้อนหรือซ่อมเสริมผูเ้รียนใหบ้รรลุตวัช้ีวดัหรือผล
การเรียนรู้การประเมินความสาํเร็จหลงัเรียนน้ีจะสอดคลอ้งกบัการประเมินวิเคราะห์ผูเ้รียนก่อนการ
เรียนการสอนหากใชว้ิธีการและเคร่ืองมือประเมินชุดเดียวกนัหรือคู่ขนานกนัเพ่ือดูพฒันาการของ
ผูเ้รียนไดช้ดัเจน 

2. การประเมินปลายปี/ปลายภาคเป็นการประเมินผลเพ่ือตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของ
ผูเ้รียนในการเรียนรู้ตามตวัช้ีวดัหรือผลการเรียนรู้และใชเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับปรับปรุงแกไ้ขซ่อมเสริม
ผูเ้รียนท่ีไม่ผ่านการประเมินตวัช้ีวดัการประเมินปลายปี/ปลายภาคสามารถใชว้ิธีการและเคร่ืองมือ
ประเมินไดอ้ยา่งหลากหลายและเลือกใชใ้หส้อดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัอาจใชแ้บบทดสอบชนิดต่างๆหรือ
ประเมินโดยใชภ้าระงานหรือกิจกรรมโดยมีขั้นตอนหรือวิธีการดงัน้ี 

2.1 เลือกวิธีการและเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการวดัและประเมินผล 
2.2 สร้างเคร่ืองมือประเมิน 
2.3 ดาํเนินการประเมิน 
2.4 นาํผลการประเมินไปใชต้ดัสินผลการเรียนส่งผลการเรียนซ่อมเสริมแกไ้ขผลการเรียน 
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การวิเคราะห์เง่ือนไข การเปล่ียนแปลงและแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนาการ
แนะแนวและเก่ียวข้องกับการดาํเนินงานตามแผนพฒันาการแนะแนว 
 แผนยทุธศาสตร์การแนะแนวระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) (2554 : 7 - 9) กล่าวถึงประเด็นสําคญัของการ
วิเคราะห์เง่ือนไขที่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานแนะแนวท่ีผ่านมา แบ่งเป็นเง่ือนไขท่ีเป็นจุดแข็ง 
เง่ือนไขท่ีเป็นจุดอ่อน เง่ือนไขท่ีเป็นโอกาส และเง่ือนไขท่ีเป็นขอ้จาํกดั  สรุปดงัน้ี 

1. เง่ือนไขท่ีเป็นจุดแขง็  
  หลกัการของการแนะแนวมีความสอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2545  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)  แผนการศึกษา
แห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559)  แผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2545 - 2559) แผนพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (พ.ศ. 2555 - 2559)  และนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 - 2561) ในการพฒันา
แบบองคร์วมใหมี้ความสมบูรณ์และสมดุลทุกดา้น ยดึคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาและใหส้ังคม
มีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน 

2. เง่ือนไขท่ีเป็นจุดอ่อน 
2.1 สถานศึกษาขาดแคลนบุคลากรทางการแนะแนวท่ีมีความรู้ ความสามารถโดยตรง

ดา้นการแนะแนว 
2.2 ขาดความต่อเน่ืองในการจดัทาํแผนแม่บทเพ่ือดาํเนินกานแนะแนวในระดบัชาติ 
2.3 ขาดการประเมินแผนการดาํเนินงานการแนะแนวในแต่ละระยะอย่างรอบดา้น

และลุ่มลึก เพ่ือนาํผลท่ีไดจ้ากการประเมินมาประกอบการจดัทาํแผนการดาํเนินงานการแนะแนวใน
ระยะต่อไปใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

2.4 ปัญหาท่ียงัพบอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอดจากการประเมินแผนการดาํเนินงาน 
แนะแนวทั้ง 3 ฉบบัท่ีผา่นมา ไดแ้ก่  ดา้นส่ือ เคร่ืองมือ ระบบสารสนเทศทางการแนะแนว และดา้น
การบริหารจดัการการแนะแนวในทุกระดบัฃ 

2.5 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการนาํแผนการดาํเนินงานแนะแนวไปสู่การปฏิบติัใน
ทุกระดบัขาดความเอาใจใส่ การสนบัสนุน และการติดตามผลอยา่งจริงจงั 
 
 
 



94 

  

3. เง่ือนไขท่ีเป็นโอกาส 
3.1 ทิศทางในการพฒันาประเทศมุ่งท่ีการยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางและการพฒันาคน

เป็นองคร์วมให้มีภูมิคุม้กนั มีทกัษะชีวิต มีความพอเพียง อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งสันติและมีความสุข 
ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัฐานคิดดา้นการแนะแนว 

3.2 สภาพการณ์ทั้ งภายในและภายนอกประเทศมีความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเด็กและเยาวชนอยา่งรุนแรงและเห็นไดช้ดั  สงัคมจึงจาํเป็นตอ้งอาศยั
กระบวนการทางการแนะแนว เพ่ือใหค้วามช่วยเหลือทั้งการป้องกนั การแกไ้ข และการพฒันา 

3.3 ขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง พ.ศ. 2552 - 2561 หัวใจสําคญั
ของการปฏิรูป คือ มุ่งพฒันาคุณภาพคนไทยให้สามารถเรียนรู้ ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถส่ือสาร 
มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินยั มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมและจิตสาํนึกความเป็นไทย 
ซ่ึงการแนะแนวสามารถจัดกิจกรรมแนะแนวท่ีสนองตอบนโยบายด้านทักษะชีวิตและด้าน
คุณลกัษณะท่ีพงึประสงคไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 

3.4 คุรุสภากาํหนดให้การแนะแนวเป็นสาระความรู้ในมาตรฐานจิตวิทยาสาํหรับครู 
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานวิชาชีพครู 

4. เง่ือนไขท่ีเป็นข้อจาํกัด 
4.1 ระบบการบริหารจดัการแนะแนว และโครงสร้างการบริหารงานแนะแนวในทุก

ระดบัยงัไม่ชดัเจน ขาดหน่วยงานและบุคลากรท่ีมีความสามารถดา้นการแนะแนวสาํหรับทาํหนา้ท่ี
รับผดิชอบโดยตรง 

4.2 หน่วยปฏิบติัการขาดความรู้ความเขา้ใจในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบติั ทาํใหมี้
การนาํแผนไปปฏิบติัไดน้อ้ย ก่อใหเ้กิดปัญหาในการนาํแผนไปสู่การปฏิบติั  
 
การเปล่ียนแปลงและแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงท่ีมผีลต่อการพฒันาการแนะแนว 

1. การเปล่ียนแปลงกฎกติกาใหม่ของโลกดา้นเศรษฐกิจ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นสังคม 
ซ่ึงเป็นผลมาจากวิกฤติทางเศรษฐกิจ  ภยัพิบตัิจากความไม่สมดุลของธรรมชาติ และการให้
ความสําคญัแก่สิทธิมนุษยชนอยา่งจริงจงัมากข้ึน ประเทศต่าง ๆ จึงมีการปรับตวัเคล่ือนไหวจาก
สังคมยคุขอ้มูลข่าวสาร ยุคสารสนเทศ เขา้สู่ยคุสังคมใหม่ท่ีใชค้วามรู้เป็นฐานหรือการกา้วเขา้สู่ยุค
สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ มีความเจริญทางเทคโนโลยแีละการส่ือสาร มีการเรียนรู้วฒันธรรมและ
ค่านิยมร่วมกนัมากข้ึน ความอยู่รอดของผูค้นในยุคปัจจุบนัข้ึนอยู่กบัความรู้ ความสามารถ และ
คุณภาพ ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งพฒันาคนไทยให้สามารถเรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกบัประชากรโลกไดอ้ย่าง
ชาญฉลาด  ดงันั้นการมุ่งพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถเตรียมตนเองในดา้นวิชาการ วิชาชีพ มีทกัษะชีวิต 
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เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร รู้จกัวิเคราะห์ เลือกสรรได้อย่างเหมาะสมและรู้เท่าทนั เพ่ือนาํมาใช้ให้เกิด
ประโยชนไ์ดอ้ยา่งเตม็ท่ี ทั้งน้ีจากหลกัการพ้ืนฐานของการแนะแนวจะให้ความสาํคญัของกบัผูเ้รียน
ทุกคนอย่างเท่าเทียมกนั และส่งเสริมให้มีการพฒันาทางดา้นสติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม 
ตามศกัยภาพท่ีแตกต่างกนัของแต่ละบุคคล โดยยดึพื้นฐานการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนเป็นสาํคญั 

2. การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากการมีการกระจายตวัของศูนยก์ลางเศรษฐกิจ
โลกสู่ภูมิภาคอาเซียนมากข้ึน เป็นการสร้างโอกาสให้แก่คนไทยในการประกอบอาชีพท่ีมีความ
หลากหลาย และตอ้งอาศยัความรู้ความชาํนาญเฉพาะมากข้ึน เพราะฉะนั้นจึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ี
จะตอ้งพฒันาผูเ้รียนให้เขา้ใจตนเองดา้นความรู้ ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด สามารถ
แสวงหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโลกของงานในสังคมยคุใหม่ เตรียมตนเองเขา้สู่อาชีพอยา่งเหมาะสม 
ซ่ึงการพฒันาการแนะแนวอาชีพสามารถพฒันาคนเขา้สู่อาชีพและการมีงานทาํได ้

3. ความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม มีความกา้วหนา้อยา่ง
ไม่หยุดย ั้ง การติดต่อส่ือสาร การคมนาคม การรับขอ้มูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดว้ยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทนัสมยั ประชาชนสามารถติดต่อกนัไดเ้สมือนโลกไร้
พรมแดน มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตในสังคม ปรับเปล่ียนสังคมเป็นสังคมขอ้มูลข่าวสาร ทาํให้การ
แสวงหา การกระจายข่าวสารขอ้มูล รวมทั้งการเรียนรู้มีความสะดวก รวดเร็วง่ายดายมากข้ึน ดงันั้น
เด็กและเยาวชนไทยจะต้องรู้เท่าทนั รู้จักวิเคราะห์ เลือกสรร ในการนาํมาใช้ให้เป็นประโยชน ์     
การแนะแนวจึงจาํเป็นตอ้งพฒันาเดก็และเยาวชนใหมี้ทกัษะท่ีจะเขา้ถึงขอ้มูล มีความสามารถวิเคราะห์ 
คดัเลือก ขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้มีประโยชน์ เพ่ือนาํมาใชใ้ห้เหมาะสมกบัตนเอง รวมถึงการรู้จกัการใช้
เทคโนโลยอียา่งมีคุณค่าและเหมาะสม 

4. กระแสการใหค้วามสาํคญัในระบอบประชาธิปไตยและมีสิทธิเสรีภาพ มีบทบาทมากข้ึน 
โดยเฉพาะดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีส่งเสริมใหเ้กิดความเคารพและรักษาศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องทุก
คนอย่างเท่าเทียมกนั มีขอ้ผูกพนัท่ีเกิดจากสนธิสัญญาว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเขา้ร่วม
และตอ้งปฏิบติั ไดแ้ก่ ดา้นสิทธิเด็ก ดา้นการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรี ดา้นสิทธิของคนพิการ 
ดา้นการขจดัการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ ดา้นเศรษฐกิจสังคม และวฒันธรรม ดา้น
การต่อตา้นการทรมาน และดา้นทางสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซ่ึงในการให้บริการแนะ
แนวจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงสิทธิเหล่าน้ีประกอบดว้ย เพราะการแนะแนวเป็นกระบวนการท่ีให้ความ
ช่วยเหลือแก่เดก็และเยาวชนทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั คาํนึงถึงคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ 
ทั้งน้ีบุคลากรทางการแนะแนวจะตอ้งปฏิบติังานอย่างมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ดงันั้นการให้บริการ
แนะแนวจึงจาํเป็นตอ้งมีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณวฒิุโดยตรงดา้นการแนะแนว 
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 จากคาํกล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า การเปล่ียนแปลงและแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงท่ีมี
ผลต่อการพฒันาการแนะแนวมีผลมาจากการเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้น
สังคม ซ่ึงเป็นผลมาจากวิกฤติทางเศรษฐกิจ ภยัพิบติัจากความไม่สมดุลของธรรมชาติ และการให้
ความสาํคญัแก่สิทธิมนุษยชนอยา่งจริงจงัมากข้ึน รวมถึงความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และนวตักรรม ซ่ึงมีความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดย ั้ง การติดต่อส่ือสาร การคมนาคม การรับขอ้มูล
ข่าวสารเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ดว้ยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีทนัสมยั และกระแส
การใหค้วามสาํคญัในระบอบประชาธิปไตยและมีสิทธิเสรีภาพมากข้ึนนัน่เอง 

 
หลักการ แนวคดิเก่ียวกับการเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวติและอาชีพ (Using Life and Career  Skills) 
 
ทักษะชีวติ (Life Skills) 

 ความหมายของทักษะชีวติ  
 ในการศึกษาความหมายของทกัษะชีวิต พบว่า นักวิชาการ องค์กรต่าง ๆ ทั้ งในและ
ต่างประเทศ ไดก้ล่าวถึงความหมายของทกัษะชีวิตไวม้ากมายหลากหลายทศันะ โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี  

 องค์กรอนามัยโลก (World Health Organization, 1993, อ้างถึงใน สกล  วรเจริญศรี, 
2550)  ไดใ้ห้ความหมายของทกัษะชีวิตไวว้่า  ทกัษะชีวิตหมายถึง ความสามารถในการปรับเปล่ียน
และให้มีพฤติกรรมในทางท่ีเหมาะสมท่ีจะสามารถให้บุคคลจดัการกบัความตอ้งการและส่ิงต่างๆ 
ท่ีมากระตุน้ในชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 กฤษณา  ปัญญา (2552: 9)  กล่าวว่า ทกัษะชีวิต คือ ความสามารถขั้นพื้นฐานท่ีใชใ้นการ
ดาํรงชีวิตประจาํวนัของบุคคล เป็นความสามารถท่ีประกอบไปดว้ย ความรู้ เจตคติ และทกัษะในอนั
ท่ีจะทาํให้บุคคลมีความพร้อมท่ีจะเผชิญหนา้และรับมือกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสภาพสังคมปัจจุบนั
และอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ชุลีพร  ดดังาม (2554: 5)กล่าวถึงความสามารถในการใชท้กัษะชีวิตว่าเป็นความสามารถ
ในการนาํกระบวนการต่างๆไปใชใ้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนัการเรียนรู้ดว้ยตนเองการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ืองการทาํงานและการอยูร่่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคลการ
จดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่างๆอยา่งเหมาะสมการปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสังคม
และสภาพแวดลอ้มและการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและ
ผูอ่ื้น 
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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2555) กล่าวถึงทกัษะชีวิตว่า เป็น
ความสามารถของบุคคลท่ีจะจดัการกบัปัญหาต่าง ๆ รอบตวัในสภาพสังคมปัจจุบนัและเตรียมพร้อม
สาํหรับการปรับตวัในอนาคต  
   วิจารณ์  พานิช (2555: 50 - 58) กล่าวถึง ทกัษะอาชีพและทกัษะชีวิตว่าเป็นทกัษะท่ีมี
ความจาํเป็นและสาํคญัต่อเยาวชน จะตอ้งเรียนตั้งแต่ชั้นประถม (หรืออนุบาล)ไปจนถึงมธัยมศึกษา
ปีท่ี 6 และมหาวิทยาลยั โดยเรียนตามพฒันาการของสมอง ประกอบดว้ยทกัษะสาํคญัๆ หลายดา้น 
เป็นตน้ว่า 1) ทกัษะการยืดหยุน่และการปรับตวั  2) ทกัษะการริเร่ิมและการนาํตนเอง 3) ทกัษะทาง
สังคมและวฒันธรรม 4) ทกัษะการสร้างผลผลิตและรับผิดชอบตรวจสอบได ้5)  ทกัษะภาวะผูน้าํ
และความรับผิดชอบซ่ึงทกัษะเหล่าน้ีจะมีความสําคญัอย่างยิ่งต่อชีวิตในอนาคตของผูเ้รียน ทั้งต่อ
ผลสาํเร็จของงานและต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 สํานักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน (2557) ไดส้รุปแนวคิดเร่ืองทกัษะชีวิต
และแนวทางการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนว่า คาํว่า ทกัษะ (Skill) หมายถึง ความชดัเจน 
และความชาํนิชาํนาญในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ซ่ึงบุคคลสามารถสร้างข้ึนได ้จากการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ทกัษะ
การอาชีพ การกีฬา การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น การอ่าน การสอน การจดัการ ทกัษะทางคณิตศาสตร์ 
ทกัษะทางภาษา ทกัษะทางการใช้เทคโนโลยี ฯลฯ ซ่ึงเป็นทกัษะภายนอกท่ีสามารถมองเห็นได้
ชดัเจน จากการกระทาํหรือจากการปฏิบติัซ่ึงทกัษะดงักล่าวนั้น เป็นทกัษะท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต
ท่ีจะทาํให้ผูมี้ทกัษะเหล่านั้น มีชีวิตท่ีดีสามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมได ้โดยมีโอกาสท่ีดีกว่าผูไ้ม่มี
ทกัษะดงักล่าว ซ่ึงทกัษะประเภทน้ีเรียกว่า Livelihood skill หรือ Skill for living ซ่ึงเป็นคนละอยา่ง
กบัทกัษะชีวิตท่ีเรียกว่า Life skill (ประเสริฐ ตนัสกุล, 2538)ดงันั้น ทกัษะชีวิต หรือ  Life skill จึง
หมายถึง คุณลกัษณะ หรือความสามารถเชิงสังคมจิตวิทยา (Psychosocial competence) ท่ีเป็นทกัษะ
ภายในท่ีจะช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนั ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมสาํหรับการปรับตวัในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการดูแลสุขภาพ 
เอดส์ยาเสพติด ความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้ม คุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ เพื่อให้สามารถ    มีชีวิตอยูใ่น
สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข หรือจะกล่าวง่าย ๆ ทกัษะชีวิต ก็คือ ความสามารถในการแกปั้ญหาท่ีตอ้ง
เผชิญในชีวิตประจาํวนัเพ่ือใหอ้ยูร่อดปลอดภยั และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

 จากขอ้ความข้างต้นสรุปได้ว่า การใช้ทักษะชีวิต คือ ความสามารถขั้นพื้นฐานของ
บุคคลท่ีจะจดัการกบัปัญหาต่าง ๆ รอบตวัในสภาพสังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมสาํหรับการ
ปรับตวัในอนาคต รวมถึงการพฒันาทกัษะจาํเป็นให้เกิดข้ึนในตนเอง ไดแ้ก่ การยืดหยุ่นและการ
ปรับตวั การริเร่ิมและการนาํตนเอง  การร่วมกบัสังคมและวฒันธรรม  การสร้างผลผลิตและ
รับผิดชอบตรวจสอบได ้ การมีภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบ ซ่ึงเป็นความสามารถท่ีประกอบดว้ย 
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ความรู้ เจตคติ และทกัษะในอนัท่ีจะทาํให้บุคคลมีความพร้อมท่ีจะเผชิญหนา้และรับมือกบัปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในสภาพสังคมปัจจุบนัและอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 องค์ประกอบของทักษะชีวติ  

 จากการศึกษาองคป์ระกอบของทกัษะชีวิต พบว่า นกัการศึกษา องคก์รต่าง ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศไดก้าํหนดองคป์ระกอบของทกัษะชีวิตออกเป็นดา้นต่าง ๆ ตามกรอบการศึกษาของตน 
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

 UNESCO (Focusing Resource on Effective School Health, 2002, อา้งถึงใน สกล  
วรเจริญศรี, 2550: 42) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของทกัษะชีวิตไว ้3 ดา้น ดงัน้ี 

1. ดา้นความสามารถทางความคิด (Cognitive Abilities) เป็นความสามารถในการเรียนรู้
ท่ีจะรู้ (Learning to Know)  โดยแบ่งออกเป็น 2 ทกัษะ คือ ทกัษะการแกปั้ญหาและการตดัสินใจ 
ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  

2. ดา้นความสามารถส่วนบุคคล (Personal Abilities) เป็นความสามารถในการเรียนรู้    
ท่ีจะเป็น (Learning to be) โดยแบ่งออกเป็น 3 ทกัษะ คือ  ทกัษะการเพ่ิมการควบคุมภายในตนเอง 
ทกัษะการจดัการกบัความรู้สึก ทกัษะการจดัการความเครียด 

3. ดา้นความสามารถระหว่างบุคคล (Interpersonal Abilities) เป็นความสามารถในการ
เรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกบับุคคลอ่ืน แบ่งออกเป็น 5 ทกัษะ คือ ทกัษะการส่ือสารระหว่างบุคคล ทกัษะ
การปฏิเสธและการเจรจาต่อรอง ทกัษะการเห็นอกเห็นใจ ทกัษะการทาํงานเป็นทีมและการใหค้วาม
ร่วมมือ 

 บทสัมภาษณ์ นพ.ยงยุทธ  วงศภ์ิรมยศ์านต์ิ (2554, อา้งถึงใน สุริยเดว  ทรีปาตี, 2554: 
33 - 35)  สรุปแนวคิดของการคน้พบว่า แมค้นเราจะอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ดีหรือมีปัจจยัเส่ียงมากมาย         
กไ็ม่ไดห้มายความว่าคนๆ นั้นจะมีปัญหาเสมอไป มีคนไม่นอ้ยกว่าคร่ึงท่ีสามารถผา่นอุปสรรคน้ีได้
ด้วยคุณลักษณะท่ีอาจเรียกในช่ือต่าง ๆ กัน เช่น ทักษะชีวิต ความเข้มแข็งทางใจ รวมทั้ งเป็น       
ส่วนหน่ึงของตน้ทุนชีวิตดว้ย โดยมีองคป์ระกอบสาํคญั 3 กลุ่มคือ 

1. การเห็นคุณค่าในตวัเอง  เช่น  เด็กท่ีมีความสามารถทางศิลปะหรือดนตรี แลว้ไดรั้บ
การส่งเสริมทาํให้เขารู้สึกว่าตวัเองมีคุณค่า มีความสามารถ ปัจจยัดา้นน้ีจะส่งเสริมให้เขาไม่ตอ้งมี
ปัญหาดา้นอารมณ์หรือพฤติกรรม 

2. การยดึมัน่ในพฤติกรรมท่ีดี เป็นปัจจยัสาํคญัของพลงัตวัตนนอกเหนือจากการเห็น
คุณค่าในตวัเอง เพราะวยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีโอกาสพบเจอกบัเร่ือง บุหร่ี เหลา้ ปัญหาเร่ืองเพศ แต่คนท่ีมี
พลงัตวัตนจะยดึมัน่ในการหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่ดีเหล่าน้ีได ้
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3. การมีทกัษะสาํคญัโดยเฉพาะการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น  มีความสามารถ
ในการแกปั้ญหา รู้จกัจดัการกบัอารมณ์และความเครียดของตนเองในทางท่ีสร้างสรรค ์ไม่ใชค้วาม
รุนแรง ขณะเดียวกนักก็ลา้ปฏิเสธเม่ือถูกชกัชวนไปในทางท่ีไม่ดี ไม่ถูกตอ้ง 

 ทั้งน้ีโรงเรียนมีส่วนสาํคญัไม่นอ้ยท่ีจะช่วยทาํใหเ้ด็กเห็นคุณค่าในตวัเอง มีสัมพนัธภาพ
ท่ีดีกบัผูอ่ื้น และรู้จกัการแกปั้ญหา เพราะโรงเรียนมีหลายกลุ่มวิชาท่ีสามารถสอดแทรกเร่ืองทกัษะ
ชีวิตให้เด็กเรียนรู้ได ้ไม่ว่าจะเป็นสุขศึกษา สังคมศึกษา แนะแนว หรือวิชาท่ีสอนเก่ียวกบัการงาน 
อาชีพ เช่น คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ถา้ครูไม่มุ่งเนน้แต่วิชาการอยา่งเดียว แต่ใหค้วามสาํคญัมุ่ง
สร้างทกัษะชีวิตดว้ยกจ็ะเป็นประโยชนก์บัการสร้างตน้ทุนชีวิตมาก 

 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2555)  ไดก้าํหนดทกัษะเป็นสมรรถนะ
สาํคญัท่ีผูเ้รียนทุกคนพึงไดรั้บการพฒันา ทั้งดา้นความรู้ ความรู้สึกนึกคิด ใหรู้้จกัสร้างสัมพนัธ์อนัดี
ระหว่างบุคคล รู้จกัจดัการแกปั้ญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ปรับตวัให้ทนักบัการ
เปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม   รู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบ
ต่อตนเองและผูอ่ื้น ป้องกนัตวัเองในภาวะ คบัขนั และจดัการกบัชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ  ดงันั้น 
เพ่ือให้ครูและผูเ้ก่ียวขอ้งมีแนวทางในการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนท่ีสอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรและองคป์ระกอบทกัษะชีวิตท่ีองค์การอนามยัโลกกาํหนดองค์ประกอบของทกัษะชีวิต 
ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1. การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอื้่น หมายถึง การรู้จ ักความถนัด 
ความสามารถ จุดเด่น จุดดอ้ยของตนเอง เขา้ใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล รู้จกัตนเอง ยอมรับ 
เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในตนเองและผูอ่ื้น มีเป้าหมายในชีวิตและมีความรับผดิชอบต่อสงัคม 

2. การคิดวิเคราะห์ ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์  หมายถึง การแยกแยะ
ขอ้มูลข่าวสาร ปัญหา และสถานการณ์รอบตวั วิพากษว์ิจารณ์และประเมินสถานการณ์รอบตวัดว้ย
หลกัเหตุผลและขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง รับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา หาทางเลือกและตดัสินใจแกปั้ญหา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งสร้างสรรค ์

3. การจดัการกบัอารมณ์และความเครียด  หมายถึง  ความเขา้ใจและรู้เท่าทนัภาวะ
อารมณ์ของบุคคล รู้สาเหตุของความเครียด รู้วิธีการควบคุมอารมณ์และความเครียด รู้วิธีผอ่นคลาย 
หลีกเล่ียงและปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีจะก่อใหเ้กิดอารมณ์ไม่พึงประสงคไ์ปในทางท่ีดี 

4. การสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น  หมายถึง การเขา้ใจมุมมอง อารมณ์ ความรู้สึกของผูอ่ื้น 
ใชภ้าษาพูดและภาษากาย เพื่อส่ือสารความรู้สึกนึกคิดของตนเอง รับรู้ความรู้สึกนึกคิดและความ
ต้องการของผู อื้ ่น  วางตวัได ้ถูกต ้อง  เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง  ๆ ใช้การส่ือสารท่ีสร้าง
สมัพนัธภาพท่ีดี สร้างความร่วมมือและทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
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 สาํนกังานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน (2557)  สรุปองคป์ระกอบของการศึกษา
เพ่ือพฒันาทกัษะชีวิต คือ การจดักระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถของบุคคล เพ่ือให้
สามารถจดัการกบัตนเองและส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้มีความสุขตามสภาพ และความสุขความปลอดภยั
ในสังคม ซ่ึงเป็นการพฒันาทกัษะพ้ืนฐานของบุคคลโดยบูรณาการองค์ความรู้และกระบวนการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนัเขา้ดว้ยกนัจากองค์ประกอบของทกัษะชีวิต 10 ประการ กรมการ
ศึกษานอกโรงเรียนไดก้าํหนดเน้ือหาท่ีเป็นจุดเนน้ในการพฒันาทกัษะชีวิต 4 ดา้น โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือการส่งเสริม การป้องกนั และการแก้ไขท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละพ้ืนท่ีคือ 

1. ดา้นสุขภาพอนามยั มีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและตระหนกัใน
การดูแลตนเองให้มีสุขภาพอนามยัท่ีดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม รู้วิธีป้องกนั
ไม่ให้เกิดโรคภยัไขเ้จ็บและสามารถแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคท่ี์จะนาํไปสู่โรคภยัไข้
เจบ็ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

2. ดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมใหมี้ความรู้ความ
เขา้ใจและตระหนกัในภยัอนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากภยัอนัตรายไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  

3. ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีจุดมัง่หมายเพ่ือส่งเสริมให้มีความรู้ความ
เขา้ใจและตระหนกัในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีจิตสาํนึกในการร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รู้วิธีใชท้รัพยากรอย่างประหยดัและคุม้ค่า รู้วิธีป้องกนัไม่ให้
เกิดสภาพแวดลอ้มเป็นพิษ และสามารถแกไ้ขปัญหาสภาพแวดลอ้มเป็นพิษในชุมชนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม  

4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือ
ส่งเสริมใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ และตระหนกัถึงความสาํคญัของการมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ี
ถูกตอ้ง และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของคนในสังคมไทย รู้วิธีป้องกนัไม่ให้ตนเอง ครอบครัว 
ชุมชนเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัอบายมุข สามารถปฏิบติัตวัเป็นแบบอย่างท่ีดีของครอบครัว ชุมชน และ
สามารถแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

  จากการเรียนรู้เน้ือหาดงักล่าวในรูปแบบกิจกรรมท่ีใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมโดยให้กลุ่มเป้าหมาย ไดฝึ้ก คิด ทาํ จาํ แกปั้ญหา และพฒันาอย่างต่อเน่ือง จะเป็นการพฒันา
ทกัษะชีวิตทั้ง 10 ประการ ท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาดงักล่าวไปดว้ยพร้อมกนั จากองคป์ระกอบของ
ทกัษะชีวิต 10 ประการเม่ือจะนาํไปพฒันากิจกรรมพฒันาทกัษะชีวิตให้กบักลุ่มเป้าหมาย สามารถ
แบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
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1. ทกัษะชีวิตทัว่ไป คือ ความสามารถพ้ืนฐานที่ใช้เผชิญปัญหาปกติในชีวิตประจาํวนั 
เช่น ความเครียด สุขภาพ การคบเพ่ือน การปรับตวั ครอบครัวแตกแยก การบริโภคอาหาร ฯลฯ 

2. ทกัษะชีวิตเฉพาะ คือ ความสามารถท่ีจาํเป็นในการเผชิญปัญหาเฉพาะ เช่น ยาเสพติด 
โรคเอดส์ ไฟไหม ้นํ้าท่วม การถูกล่วงละเมิดทางเพศ ฯลฯ 

 องค์ประกอบของทกัษะชีวิตจะมีความแตกต่างกนัตามวฒันธรรมและสถานท่ีแต่ละ
ทกัษะชีวิตท่ีจาํเป็นท่ีสุดท่ีทุกคนควรมี ซ่ึงองคก์ารอนามยัโลกไดส้รุปไวแ้ละถือเป็นหวัใจสาํคญัใน
การดาํรงชีวิต คือ 

1. ทกัษะการตดัสินใจ (Decision making) เป็นความสามารถในการตดัสินใจเก่ียวกบั
เร่ืองราวต่าง ๆในชีวิตไดอ้ยา่งมีระบบ เช่น ถา้บุคคลสามารถตดัสินใจเก่ียวกบัการกระทาํของตนเอง
ท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมดา้นสุขภาพ หรือความปลอดภยัในชีวิต โดยประเมินทางเลือกและผลท่ีไดจ้าก
การตดัสินใจเลือกทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสม กจ็ะมีผลต่อการมีสุขภาพท่ีดีทั้งร่างกายและจิตใจ 

2. ทกัษะการแกปั้ญหา (Problem Solving) เป็นความสามารถในการจดัการกบัปัญหาท่ี
เกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีระบบ ไม่เกิดความตรึงเครียดทางกายและจิตใจ จนอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่โต
เกินแกไ้ข 

3. ทกัษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) เป็นความสามารถในการคิดท่ีจะเป็น
ส่วนช่วยในการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาโดยการคิดสร้างสรรคเ์พ่ือคน้หาทางเลือกต่าง ๆ รวมทั้ง
ผลท่ีจะเกิดข้ึนในแต่ละทางเลือก และสามารถนาํประสบการณ์มาปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่ง
เหมาะสม  

4. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) เป็นความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ และประเมินปัญหา หรือสถานการณ์ท่ีอยูร่อบตวัเราท่ีมีผลต่อการดาํเนินชีวิต 

5. ทกัษะการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ (Effective communication) เป็นความสามารถ
ในการใช้คาํพูดและท่าทางเพ่ือแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับ
วฒันธรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็น การแสดงความตอ้งการ 
การแสดงความช่ืนชม การขอร้อง การเจรจาต่อรอง การตกัเตือน การช่วยเหลือ การปฏิเสธ ฯลฯ 

6. ทกัษะการสร้างสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล  (Interpersonal relationship) เป็น
ความสามารถในการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างกนัและกนั และสามารถรักษาสมัพนัธภาพไวไ้ด้
ยนืยาว 

7. ทกัษะการตระหนักรู้ในตน (Self - awareness) เป็นความสามารถในการคน้หา รู้จกั
และเขา้ใจตนเอง เช่น รู้ขอ้ดีขอ้เสียของตนเอง รู้ความตอ้งการ และส่ิงท่ีไม่ตอ้งการของตนเอง ซ่ึงจะ
ช่วยใหเ้รารู้ตวัเองเวลาเผชิญกบัความเครียดหรือสถานการณ์ต่าง ๆ และทกัษะน้ียงัเป็นพ้ืนฐานของ
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การพฒันาทกัษะอ่ืน ๆ เช่น การส่ือสาร การสร้างสัมพนัธภาพ การตดัสินใจ ความเห็นอกเห็นใจ
ผูอ่ื้น 

8. ทกัษะการเขา้ใจผูอ่ื้น (Empathy) เป็นความสามารถในการเขา้ใจความเหมือนหรือ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ในดา้นความสามารถ เพศ วยั ระดบัการศึกษา ศาสนา ความเช่ือ สีผิว 
อาชีพ ฯลฯ ช่วยให้สามารถยอมรับบุคคลอ่ืนท่ีต่างจากเรา เกิดการช่วยเหลือบุคคลอ่ืนท่ีดอ้ยกว่า 
หรือไดรั้บความเดือดร้อน เช่น ผูติ้ดยาเสพติด ผูติ้ดเช้ือเอดส์ 

9. ทกัษะการจดัการกบัอารมณ์ (Coping with emotion) เป็นความสามารถในการรับรู้
อารมณ์ของตนเองและผูอ่ื้น รู้ว่าอารมณ์มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมอยา่งไร รู้วิธีการจดัการกบั
อารมณ์โกรธ และความเศร้าโศก ท่ีส่งผลทางลบต่อร่างกาย และจิตใจไดอ้ยา่งเหมาะสม 

10. ทกัษะการจดัการกบัความเครียด (Coping with stress) เป็นความสามารถในการรับรู้
ถึงสาเหตุของความเครียด รู้วิธีผอ่นคลายความเครียด และแนวทางในการควบคุมระดบัความเครียด 
เพ่ือใหเ้กิดการเบ่ียงเบนพฤติกรรมไปในทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสมและไม่เกิดปัญหาดา้นสุขภาพ 
  ทั้งน้ีจากการศึกษาแนวคิดการเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตท่ีจาํเป็นในศตวรรษท่ี 21 ตาม
แนวคิดของ Sue Z. Beers (2011: 14 - 15) วิจารณ์ พานิช ( 2555: 50 - 58) และ วิชยั  วงษใ์หญ่ และ
มารุต  พฒัผล (2556: 20 - 21)  สรุปองคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอบยอ่ย ๆ ของทกัษะชีวิต      ท่ี
สถานศึกษาตอ้งจดัการเรียนการสอนซ่ึงมีหลกัการและแนวปฏิบติัเพ่ือพฒันาแนวทางการดาํเนินชีวิต 
ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เสริมภูมิคุม้กนัในการดาํเนินชีวิตในยคุศตวรรษท่ี 21 โดย
มุ่งเนน้การจดัการกบัปัญหาต่าง ๆ รอบตวัในสภาพสังคมปัจจุบนัและเตรียมพร้อมสาํหรับการปรับตวั
ในอนาคต ประกอบดว้ยองคป์ระกอบของทกัษะ 5 ดา้น ไดแ้ก่  

1. ทักษะการยืดหยุ่นและการปรับตวั  (Flexible and Adaptability Skills)  
    ความยดืหยุน่และการปรับตวัเป็นทกัษะเพ่ือการเรียนรู้ การทาํงานและการเป็นพลเมือง
ในศตวรรษท่ี 21 เป็นความยดืหยุน่และปรับตวัเพื่อบรรลุเป้าหมาย ไม่ใช่ยดืหยุน่และปรับตวัแบบไร้
หลกัการและเล่ือนลอยการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว รุนแรงและไม่คาดฝันอยา่งเป็นอยูใ่นโลกปัจจุบนั 
และรุนแรงข้ึนในอนาคตทาํให้การวางแผนการทาํงานแบบตายตวัใชไ้ม่ไดผ้ล มนุษยใ์นศตวรรษท่ี 
21 จึงตอ้งมีความสามารถสูงในการยดืหยุน่และปรับตวัเพื่อบรรลุเป้าหมายและคุณค่านอกจากตอ้ง
เผชิญการเปล่ียนแปลงแลว้ การทาํงานในอนาคตยงัเผชิญภาวะท่ีมีทรัพยากรจาํกดั ตั้งแต่เวลา และ
ทรัพยากรอ่ืน ๆ โดยตอ้งทาํงานให้เขา้จงัหวะกบังานส่วนอ่ืนในภาพใหญ่ และงานส่วนอ่ืนนั้นอาจ
อยูใ่นส่วนอ่ืนของโลกท่ีห่างไกล เป็นสภาพท่ีตอ้งการความยดืหยุน่และปรับตวัและเง่ือนไขของการ
ปรับตวัอาจอยูท่ี่แข่งขนักบัคู่แข่ง    
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     การปรับตวัท่ีดีท่ีสุด คือ การใช้วิกฤติให้เป็นโอกาสใชปั้ญหาเป็นโอกาสหาทาง
ออกอยา่งสร้างสรรค ์ซ่ึงจะเกิดการเรียนรู้สูงสุด  ยิ่งโครงการหรือการงานมีความยากและซับซ้อน
มากเพียงใด ผูเ้รียนกมี็โอกาสใชแ้ละเรียนรู้ทกัษะด้านการยืดหยุ่นและปรับตวัมากเพียงนั้นครูเพ่ือ
ศิษยต์อ้งออกแบบการเรียนรู้เพ่ือผูเ้รียนใหส้ามารถพฒันาทกัษะต่อไปน้ี 

1.1 ทกัษะการปรับตวัสู่การเปล่ียนแปลง 
1.1.1 ปรับตวัเขา้กบับทบาทท่ีแตกต่าง งานท่ีได้รับมอบหมายกาํหนดการท่ี

เปล่ียนไปและบริบทท่ีเปล่ียนไป 
1.1.2 ทาํงานไดผ้ลดีในสภาพของความไม่ชัดเจน ไม่แน่นอนและในสภาพท่ี

ลาํดบัความสาํคญัของงานเปล่ียนไป  
1.2 ทกัษะความยดืหยุน่ 

1.2.1 นาํเอกผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนมาใชป้ระโยชนอ์ยา่งไดผ้ล 
1.2.2 จดัการเชิงบวกต่อคาํชม คาํตาํหนิ และความผดิพลาด 
1.2.3 สามารถนาํเอาความเห็นและความเช่ือท่ีแตกต่างหลากหลายของทีมงานจาก

หลากหลายวฒันธรรม มาทาํความเขา้ใจ ต่อรอง สร้างดุลยภาพ และทาํงานลุล่วง 
2.  ทกัษะการริเร่ิมและการนําตนเอง (Initiative and Self-Direction Skills)  

       งานในศตวรรษท่ี 21 ต้องการความร่วมมือสูง และในขณะเดียวกนัก็ต้องการการ
พ่ึงตนเองสูงดว้ย ผูเ้รียนตอ้งไม่คอยแต่จะพึ่งคนอ่ืนหรือคอยให้ผูน้าํมาช่วยเหลือ สัง่การ การทาํงาน
ตอ้งเพ่ิมความฉบัไวข้ึน  ผูเ้รียนท่ีดีตอ้งขวนขวายเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นหลกั  ลกัษณะของการพ่ึงพา
อาศยักนัและกนั (inter-dependence) และเป็นอิสระต่อกนั (independence) ซ่ึงดูแลว้เป็นขั้วตรงขา้ม
กนัแต่เม่ือไดรั้บการฝึกให้ดีจะเป็นทกัษะท่ีสําคญัมากในการทาํงานและดาํรงชีวิตในโลกยุคใหม่ 
และมนุษยใ์นศตวรรษท่ี 21 ตอ้งฝึกทกัษะน้ีตั้งแต่เดก็และวิธีเรียนหรือฝึกท่ีไดผ้ลดี ไดแ้ก่ การจดัการ
เรียนรู้จากการทาํโครงการ (Project  Base  Learning : PBL)  ทั้ งน้ีครูเพ่ือศิษยต์้องออกแบบการ
เรียนรู้เพ่ือใหศิ้ษยพ์ฒันาทกัษะต่อไปน้ี  

2.1 ทกัษะการจดัการเป้าหมายและเวลา 
2.1.1 กาํหนดเป้าหมายโดยมีเกณฑค์วามสาํเร็จท่ีจบัตอ้งได ้และท่ีจบัตอ้งไม่ได ้
2.1.2 มีความสมดุลระหว่างเป้าหมายเชิงยทุธวิธี  (tactical) ซ่ึงเป็นเป้าหมายระยะ

สั้นกบัเป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ (strategic) ซ่ึงเป็นเป้าหมายระยะยาว 
2.1.3 ใชเ้วลาและจดัการภาระงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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2.2 ทกัษะการทาํงานไดด้ว้ยตนเอง 
2.2.1 ทาํงานสําเร็จไดด้ว้ยตนเอง โดยกาํหนดตวังานเอง คอยติดตามผลงานเอง 

และกาํหนดลาํดบัความสาํคญัของงานเอง 
2.3 ทกัษะการเรียนรู้โดยการนาํตนเอง  

2.3.1 นอกเหนือจากเรียนรู้ทกัษะในงานของตนเองโดยตรงแลว้ สามารถมองเห็น
โอกาสเรียนรู้ใหม่ ๆ เพ่ือขยายความเช่ียวชาญของตน 

2.3.2 ริเร่ิมการพฒันาทกัษะไปสู่ระดบัมืออาชีพ 
2.3.3 แสดงความเอาจริงเอาจงัต่อการเรียนรู้วา่เป็นกระบวนการท่ีตอ้งทาํตลอดชีวิต 
2.3.4 สามารถทบทวน ใคร่ครวญ ประสบการณ์ในอดีต เพื่อใชคิ้ดหาทางพฒันา

ในอนาคต 
3.  ทกัษะทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural Skills)  

    หวัใจของทกัษะน้ีคือ สามารถทาํงานและดาํรงชีวติอยูก่บัสภาพแวดลอ้มและผูค้นท่ีมี
ความแตกต่างหลากหลายไดอ้ยา่งไม่รู้สึกเครียดหรือแปลกแยกและทาํใหง้านสาํเร็จได ้ เป็นเร่ือง
ของการเรียนรู้และยกระดบัความฉลาดดา้นสงัคม (social intelligence) และความฉลาดดา้นอารมณ์ 
(emotional intelligence) ของผูเ้รียนครูเพ่ือศิษยต์อ้งออกแบบการเรียนรู้เพ่ือใหศิ้ษยพ์ฒันาทกัษะ
ต่อไปน้ี  

3.1 ทกัษะการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 
3.1.1 รู้วา่เม่ือไรควรฟัง เม่ือไรควรพดู 
3.1.2 แสดงพฤติกรรมอยา่งมืออาชีพและอยา่งน่านบัถือ 

3.2 ทกัษะการปฏิบติังานกบัทีมงานท่ีมีความหลากหลาย 
3.2.1 เคารพความแตกต่างทางวฒันธรรมและทาํงานร่วมกับคนท่ีมีพ้ืนฐาน

แตกต่างทางสงัคมและวฒันธรรมอยา่งไดผ้ลดี 
3.2.2 ตอบสนองความเห็นและคุณค่าท่ีแตกต่างอยา่งใจกวา้ง 
3.2.3 ยกระดบัความแตกต่างทางสังคมและวฒันธรรมไปสู่การสร้างแนวความคิด

ใหม่ วิธีทาํงานแบบใหม่ หรือคุณภาพของผลงาน 
4.  ทกัษะการสร้างผลผลิตและสํานึกความรับผดิชอบ (Productivity and Accountability)  

    การเรียนรู้จากการทําโครงการ (PBL/Project Base Learning) เป็นวิธีเรียนทักษะ
เหล่าน้ี โดยใชเ้คร่ืองมือดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเป็นตวัช่วยอาํนวยความสะดวก
ในการทํางานอย่างมีผลิตภาพ (Productivity) มีการเก็บข้อมูลเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได ้
รวมทั้งเพือ่การรับรู้ผลงานท่ีทาํได ้และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
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    ทกัษะท่ีตอ้งการคือ ทกัษะในการกาํหนดเป้าและบรรลุเป้าหมายนั้น การจดัลาํดบั
ความสาํคญัของงานและการใชเ้วลา การเรียนรู้จากการทาํโครงการมีขั้นตอ้น คือ ตอ้งทาํความเขา้ใจ
โครงการให้ชดัเจน วางแผน ลงมือทาํ และประเมินว่าไดผ้ลงานคุณภาพดีหรือไม่  กระบวนการ
ทาํงานเหมาะสมเพียงไร ขั้นตอนเหล่าน้ีจะช่วยให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ทกัษะเพื่อการดาํรงชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 ดงันั้นครูเพ่ือศิษยต์อ้งออกแบบการเรียนรู้เพ่ือใหศิ้ษยพ์ฒันาทกัษะต่อไปน้ี 

4.1 ทกัษะการจดัการโครงการ 
4.1.1 กาํหนดเป้าหมายและทาํให้บรรลุเป้าหมายนั้น แมจ้ะมีอุปสรรคและมีแรง

บีบคั้น แบ่งเวลาหรือความสนใจ 
4.1.2 กาํหนดลาํดบัความสาํคญั วางแผน และจดัการงาน 

4.2 ทกัษะการสร้างสรรคผ์ลผลิต 
      แสดงความสามารถพิเศษในการทาํงานให้ไดผ้ลงานท่ีคุณภาพดีเป็นพิเศษ ไดแ้ก่ 
ความสามารถดา้น 

1. การทาํงานอยา่งมีจริยธรรมและดว้ยท่าทีเชิงบวก 
2. จดัการเวลาและโครงการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถทาํงานหลายอยา่งไดใ้นเวลาเดียวกนั (multitasking) 
4. ร่วมงานอยา่งเอาจริงเอาจงั เช่ือถือได ้และตรงต่อเวลา 
5. นาํเสนอตนเองอยา่งมืออาชีพและมีมารยาท 
6. ทาํงานร่วมและร่วมมือเป็นทีมอยา่งไดผ้ลดี 
7. เคารพและเห็นคุณค่าของความแตกต่างหลากหลายในทีมงาน 
8. รับผดิชอบต่อผลงานท่ีเกิดข้ึน 

5.  ทกัษะภาวะผู้นําและความรับผดิชอบ (Leadership and Responsibility Skills) 
  ภาวะผูน้าํท่ีตอ้งการในศตวรรษท่ี 21  คือ ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบแบบกระจาย

บทบาท (distributed leadership and responsibility) และความรับผดิชอบมี 3 ระดบั คือ 
1. รับผดิชอบต่อตนเอง 
2. รับผดิชอบการทาํงานประสานสอดคลอ้งกนัในทีม 
3. ความร่วมมือในทีมเพ่ือไปสู่เป้าหมายท่ียิง่ใหญ่ร่วมกนั 

   วิธีการทาํงานแบบท่ีจะแพร่หลายข้ึนเร่ือย ๆ ในศตวรรษท่ี 21 เรียนว่า “สตูดิโอ 
(studio model)”  เป็นการทาํงานแบบท่ีคนจากหลากหลายหน่วยงานย่อยมาร่วมกนัทาํโครงการ
ร่วมกนั แบ่งหนา้ท่ีกนัรับผิดชอบ แสดงบทบาทของแต่ละคนเพื่อทาํให้เป็นทีมท่ีแข็งแกร่ง ทุกคน
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ช่วยกนัสร้างผลงานท่ีสร้างสรรค ์และร่วมเฉลิมฉลองความสาํเร็จ แลว้สลายทีมงานเพ่ือใหแ้ต่ละคน
ไปทาํงานโครงการถดัไปท่ีสมาชิกของทีมแตกต่างไปจากเดิม 
    ในอนาคตคนที่มีการศึกษาจะทาํงานแบบเป็นโครงการ ในสถานที่ทาํงานแบบ
สตูดิโอและงานแบบน้ีนอกจากจะเรียกร้องภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบสูงมากก็ยงัให้โอกาส
เรียนรู้สูงมากดว้ย ดั้งนั้นครูเพื่อศิษยต์อ้งออกแบบการเรียนรู้เพือ่ศิษยพ์ฒันาทกัษะต่อไปน้ี 

5.1 ทกัษะการใหค้าํแนะนาํและการนาํบุคคลอ่ืน 
5.1.1 ใช้ทักษะมนุษยสัมพันธ์และทักษะแก้ปัญหาในการชักนําผู ้อ่ืนไปสู่

เป้าหมาย 
5.1.2 ทาํใหผู้อ่ื้นเกิดพลงัในการทาํงานใหบ้รรลุผลสาํเร็จร่วมกนั 
5.1.3 สร้างแรงบนัดาลใจใหผู้อ่ื้นไดใ้ชศ้กัยภาพหรือความสามารถสูงสุดผา่นการ

ทาํตวัเป็นตวัอยา่งและไม่ถือผลประโยชน์ของตนเป็นท่ีตั้ง 
5.1.4 ทาํตวัเป็นตวัอยา่งในการใชอ้าํนาจอยา่งมีจริยธรรมและคุณธรรม 

5.2 ทกัษะความรับผดิชอบต่อบุคคลอ่ืน  
5.2.1 ดาํเนินการอยา่งมีความรับผดิชอบโดยถือประโยชนส่์วนรวมเป็นท่ีตั้ง 

      จากองคป์ระกอบของการใชท้กัษะชีวิตดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้่า  หลกัการและ
แนวปฏิบติัเพ่ือพฒันาทกัษะชีวิต แนวทางการดาํเนินชีวิตท่ีมีคุณภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา เพ่ือเสริมภูมิคุม้กนัในการดาํเนินชีวิตโดยมุ่งเนน้การจดัการกบัปัญหาต่าง ๆ รอบตวั
ในสภาพสังคมปัจจุบนัและเตรียมพร้อมสาํหรับการปรับตวัในอนาคต ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ
ของการใชท้กัษะชีวิตหลายดา้น ไดแ้ก่ ทกัษะการยดืหยุน่และการปรับตวัทกัษะการริเร่ิมและการนาํ
ตนเองทกัษะภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบทกัษะการคิดขั้นสูง ซ่ึงไดแ้ก่ การตดัสินใจ การคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณ  การคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์  ทกัษะการสร้างผลผลิตและสํานึกความ
รับผิดชอบทกัษะทางสังคมและขา้มวฒันธรรมทกัษะการจดัการกบัอารมณ์และความเครียดทกัษะ
การสร้างสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลและทกัษะการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นตน้  

  กิจกรรมและแนวทางการเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวติ  
  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2555: 2) กล่าวถึง กิจกรรมท่ีจะสร้าง
และพฒันาทกัษะชีวิตว่า ตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ผูเ้รียนเป็นผูไ้ดรั้บประโยชน ์      
จากการเรียนรู้ ซ่ึงลกัษณะของกิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพในการสร้างและพฒันาทกัษะชีวิตผูเ้รียน   
มีดงัน้ี  
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1. กิจกรรมท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วมคน้พบความรู้หรือสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงจะทาํให้
ผูเ้รียนเกิดทกัษะชีวิตในดา้นการคิดวิเคราะห์ การคิดตดัสินใจและแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ เช่น 
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้โอกาสผูเ้รียนแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ข่าวสาร เหตุการณ์ 
สถานการณ์ หรือประสบการณ์ของผูเ้รียน และกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนไดสื้บคน้หรือศึกษาคน้ควา้ 
คิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ความรู้จากส่ือต่าง ๆ และแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ได้
สะทอ้นตนเอง เช่ือมโยงกบัชีวิตและการดาํเนินชีวิตในอนาคต 

2. กิจกรรมท่ีผู เ้รียนได้กระทาํร่วมกนั  ไดล้งมือกระทาํกิจกรรมลกัษณะต่าง ๆ ได้
ประยกุต ์ใชค้วามรู้ เช่น กิจกรรมทศันศึกษา กิจกรรมค่าย กิจกรรมวนัสาํคญั กิจกรรมชมรม/ชุมนุม 
กิจกรรมโครงงาน/โครงการ กิจกรรมอาสา เป็นตน้ กิจกรรมเหล่าน้ีเป็นกิจกรรมท่ีจะทาํให้ผูเ้รียน
เกิดการพฒันาทกัษะชีวิตดงัน้ี 

2.1 ไดเ้สริมสร้างสัมพนัธภาพและใช้ทกัษะการส่ือสาร ไดฝึ้กการจดัการกบัอารมณ์
และความเครียดของตนเอง 

2.2 ไดรั้บฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  ทาํใหเ้ขา้ใจผูอ่ื้น นาํไปสู่การยอมรับความคิดเห็น
ผูอ่ื้น รู้จกัไตร่ตรอง ทาํความเขา้ใจและตรวจสอบตนเอง ทาํใหเ้ขา้ใจตนเองและเห็นใจผูอ่ื้น 

2.3 ไดรั้บการยอมรับจากกลุ่ม ไดแ้สดงออกดา้นความคิด การพูด และการทาํงานมี
ความสําเร็จ  ทาํให้ได้รับคาํชม  เกิดเป็นความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าตนเอง นาํไปสู่ความ
รับผดิชอบทั้งต่อตนเองและสงัคม 

 การพฒันาและเสริมสร้างทกัษะชีวิตเป็นภูมิคุม้กนัชีวิตให้แก่ผูเ้รียนในสภาพสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงและเตรียมความพร้อมสําหรับการดาํเนินชีวิตในอนาคตจึงเป็นภารกิจสําคญัของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจะตอ้งจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 
2551 โดยเสริมสร้างทกัษะชีวิตใหม้ากท่ีสุด ทั้งใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
อนัไดแ้ก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมนกัเรียน (กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารียวุกาชาด 
ผูบ้าํเพญ็ประโยชน์ กิจกรรมชมรม/ชุมนุม)  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์และกิจกรรม
ท่ีเสริมสร้างคุณลกัษณะตามนโยบายของสถานศึกษา ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีสามารถพฒันาและเสริมสร้าง
ทกัษะชีวิตไดทุ้กองคป์ระกอบของทกัษะชีวิต 

 แนวทางการเสริมสร้างทักษะชีวติ 
 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2555: 2) กล่าวถึง แนวทางการเสริมสร้าง

ทกัษะชีวิตวา่ เป็นความสามารถท่ีเกิดในตวัผูเ้รียนไดด้ว้ยวิธีการสาํคญั 2 วิธี คือ  
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1. เกิดเองตามธรรมชาติ ซ่ึงเกิดจากประสบการณ์ และการมีแบบอยา่งท่ีดี แต่การเรียนรู้
ตามธรรมชาติจะไม่มีทิศทางท่ีแน่นอน บางคร้ังกวา่จะเรียนรู้ กอ็าจสายเกินไป 

2. การสร้างและพฒันาโดยกระบวนการเรียนการสอน เป็นการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้
ร่วมกนัในกลุ่มผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ไดล้งมือปฏิบติั ไดร่้วมคิดอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
ไดแ้ลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั ได้สะท้อนความรู้สึกนึกคิด มุมมอง 
เช่ือมโยงสู่วิถีชีวิตของตนเอง เพ่ือสร้างองคค์วามรู้ใหม่และปรับใชก้บัชีวิต 
 บทสัมภาษณ์ นพ.ยงยทุธ วงศภิ์รมยศ์าสต์ิ (2554, อา้งถึงใน สุริยเดว  ทรีปาตี, 2554: 34)   
กล่าวถึง  ส่วนสําคญัในการสร้างทกัษะชีวิตและตน้ทุนชีวิตให้กบั เยาวชนก็คือ  กิจกรรม                   
ท่ีหลากหลายและส่งเสริมใหเ้ดก็ไดมี้บทบาทใหม้ากท่ีสุด ในการคิดและทาํกิจกรรม ซ่ึงทั้งนอกเวลา
เรียนดว้ยความสนใจของเขาเอง กระบวนการทาํกิจกรรมกจ็ะทาํใหเ้ขาพฒันาทกัษะต่าง ๆ โดยทาง
โรงเรียนและผูใ้หญ่จะตอ้งส่งเสริมให้เป็นกิจกรรมของเขาจริง ๆ จนเยาวชนสามารถดาํเนินการไดเ้อง  
ซ่ึงสภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปในปัจจุบนันั้น สามารถดึงเด็กไปในทางเส่ือมไดง่้าย ไม่ว่าจะเป็นส่ือ 
โฆษณา บริการ หรือกิจกรรมท่ีไม่เหมาะสม เช่น การพนัน แก๊งมอเตอร์ไซด์ เม่ือมากระทบกบั
ปัจจยัเฉพาะท่ีใกลต้วัเดก็มากข้ึน เช่น สภาวะครอบครัว หรือสภาพในชุมชนท่ีเขาอยู ่ซ่ึงถา้มีปัญหา
เร่ืองยาเสพติด ความรุนแรง การด่ืมสุรา เด็กก็จะเห็นพฤติกรรมเหล่าน้ีอยูทุ่กเม่ือเช่ือวนั ยิง่ถา้อยูใ่น
ครอบครัวด้วยแลว้  ก็จะมีปัจจ ัยด้านลบมากข้ึน  ซ่ึงนี่ เป็นเร่ืองที่เปลี่ยนแปลงไม่ได ้แต่ส่ิงท่ี
เปล่ียนแปลงได้ คือ การเติมปัจจัยด้านบวกเพิ่มเขา้ไป น่ีคือหัวใจของการพฒันาต้นทุนชีวิตแก่
เยาวชนในปัจจุบนัใหส้ามารถฟันฝ่าวิกฤตไดดี้ข้ึน  

 วิจารณ์  พานิช (2555) กล่าวถึง แนวทางการเสริมสร้างทกัษะชีวิตว่า การเสริมสร้าง
ภูมิคุม้กนัต่อการดาํเนินชีวิตของผูเ้รียนยิ่งมีความสาํคญัและจาํเป็นทวีคูณยิง่ข้ึน งานสาํคญัของ
การศึกษาไทยในการสร้าง “ทักษะ” ให้ผู ้เรียนพร้อมสู่ศตวรรษท่ี  21 ว่า ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยสีารสนเทศทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง ต่อวงการธุรกิจ การศึกษาและการทาํงานอยา่งมาก 
ส่งผลทาํใหค้วามเช่ือท่ีว่านกัเรียน ท่ีเรียนหนงัสือเก่งจะประสบความสาํเร็จในหนา้ท่ีการงานไม่เป็น
ความจริงอีกต่อไป นกัเรียนพนัธ์ุใหม่ในศตวรรษท่ี 21  ถูกคาดหวงัจากสงัคมและนายจา้งใหมี้ทกัษะ
ท่ีสามารถนาํไปประยกุตใ์ชแ้กปั้ญหาในการทาํงานและชีวิตประจาํวนัดว้ย คือ จะตอ้งเป็นผูย้ดืหยุน่
และมีความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได ้สามารถทาํงานและ
เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง มีทกัษะท่ีจาํเป็นสําหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือให้เป็นคนทนัโลก เช่น การ
รู้จกัคิดอย่างมีวิจารณญาณ  คิดอย่างเป็นเหตุ  เป็นผล เป็นระบบ เพ่ือให้มองเห็นภาพรวมและ
นาํไปสู่การแกไ้ขปัญหา รวมทั้งมีมีทกัษะในการส่ือสารและการร่วมมือกบัผูอ่ื้น 
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 จากกิจกรรมและแนวทางการเสริมสร้างทักษะชีวิตดงักล่าวขา้งตน้  สรุปไดว้่า การ
พฒันาและเสริมสร้างทกัษะชีวิตเป็นภูมิคุม้กนัชีวิตให้แก่ผูเ้รียนในสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงและ
เป็นการเตรียมความพร้อมสาํหรับการดาํเนินชีวิตในอนาคต  ภารกิจสาํคญัของผูส้อนตอ้งจดักิจกรรม
ท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วมคน้พบความรู้หรือสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงจะทาํใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะชีวิตใน
ดา้นการคิดวิเคราะห์ การคิดตดัสินใจและแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคใ์น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน อนัไดแ้ก่ กิจกรรมแนะแนว เป็นตน้   
 
พฤตกิรรมทกัษะชีวติท่ีคาดหวงัและตวัช้ีวดัจําแนกตามองค์ประกอบทักษะชีวติ ระดบัมธัยมศึกษา  
 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2555: 8 - 12) ระบุพฤติกรรมทกัษะชีวิต      
ท่ีคาดหวงัและตวัช้ีวดัจาํแนกตามองคป์ระกอบทกัษะชีวิต ระดบัมธัยมศึกษา  ดงัน้ี 

 องค์ประกอบท่ี 1 การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้ อ่ืน   
 การตระหนกัรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น หมายถึง การรู้จกัความถนดั ความสามารถ 
จุดเด่น จุดดอ้ยของตนเอง เขา้ใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล รู้จกัตนเอง ยอมรับ เห็นคุณค่าและ
ภาคภูมิใจในตนเองและผูอ่ื้น มีเป้าหมายในชีวิตและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
ตารางท่ี 4  องคป์ระกอบท่ี 1 การตระหนกัรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น 
พฤตกิรรมทักษะชีวติท่ีคาดหวงั ตวัช้ีวดั 

1. คน้พบความถนดั ความสามารถ 
และบุคลิกภาพของตนเอง 

1.1  วเิคราะห์ความถนดั ความสามารถของตนเองได ้
1.2  วเิคราะห์ลกัษณะส่วนตวั อุปนิสยั และค่านิยมของ
ตนเองได ้

2. คน้พบจุดเด่น จุดดอ้ยของตนเอง 2.1  วิเคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ยของตนเองได ้
2.2  กาํหนดเป้าหมายในชีวิตของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. ยอมรับความแตกต่างระหว่าง
ตนเองและผูอ่ื้น 

3.1 ยอมรับในความแตกต่างทางความคิด ความรู้สึก และ
พฤติกรรมของตนเองและผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีเหตุผล 

4. มองตนเองและผูอ่ื้นในแง่บวก 4.1 สะทอ้นมุมมองท่ีดีของตนเองและผูอ่ื้นได ้
5. รักและเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผูอ่ื้น 

5.1  แสดงความรู้สึกรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้นได ้
5.2  นาํเสนอคุณลกัษณะท่ีดีมีคุณค่าของตนเองและผูอ่ื้นได ้
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ตารางท่ี 4  องคป์ระกอบท่ี 1 การตระหนกัรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น (ต่อ) 
พฤตกิรรมทักษะชีวติท่ีคาดหวงั ตวัช้ีวดั 

6. มีความภาคภูมิใจในตนเองและ
ผูอ่ื้น 
 

 6.1  แสดงความรู้สึกภาคภูมิใจในความสามารถ ความดีของ
ตนเองและผูอ่ื้น 
 6.2  แสดงความสามารถและความดีงามท่ีตนเองภาคภูมิใจ
ใหผู้อ่ื้นรับรู้ได ้ 

7. มีความเช่ือมัน่ในตนเองและผูอ่ื้น 7.1  กลา้แสดงออกทางความคิด ความรู้สึกและการกระทาํ
ของตนเองดว้ยความมัน่ใจ 
7.2  ยอมรับในความคิด ความรู้สึกและการกระทาํท่ีดีของ
ผูอ่ื้น 

8. รู้สิทธิของตนเองและเคารพสิทธิ
ผูอ่ื้น 

8.1  เคารพในสิทธิของตนเองและผูอ่ื้นตามวิถีประชาธิปไตย 
8.2  ปฏิบติัตามสิทธิของตนเอง 

9. มีทกัษะในการกาํหนดเป้าหมาย
และทิศทางสู่ความสาํเร็จ 
 

9.1  กาํหนดทิศทางและวางแผนการดาํเนินชีวิตไปสู่
เป้าหมายหรือความสาํเร็จท่ีตนเองความหวงัได ้
9.2 ปฏิบติัตามแผนการดาํเนินชีวิตท่ีกาํหนดไวแ้ละปรับปรุง
ใหมี้โอกาสประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายได ้  

10. มีความรับผดิชอบต่อสงัคม 10.1  ปฏิบติัตนไดเ้หมาะสม และเกิดประโยชนต่์อส่วนรวม 
10.2  ร่วมป้องกนัแกไ้ขปัญหาท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
ส่วนรวม 

 
 องค์ประกอบท่ี 2 การคดิวเิคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 การคิดวิเคราะห์ ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์ หมายถึง การแยกแยะขอ้มูล

ข่าวสาร ปัญหา และสถานการณ์รอบตวั วิพากษว์ิจารณ์และประเมินสถานการณ์รอบตวัดว้ยหลกั
เหตุผลและขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง รับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา หาทางเลือกและตดัสินใจแกปั้ญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งสร้างสรรคพ์ฤติกรรมทกัษะชีวิตและตวัช้ีวดัท่ีคาดหวงัใหเ้กิดกบัผูเ้รียน คือ   
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ตารางท่ี 5  องคป์ระกอบท่ี 2 การคิดวิเคราะห์ ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
พฤตกิรรมทักษะชีวติท่ีคาดหวงั ตวัช้ีวดั 

1. คน้พบความถนดั ความสามารถ 
และบุคลิกภาพของตนเอง 
 

1.1  วเิคราะห์ความถนดั ความสามารถของตนเองได ้
1.2  วเิคราะห์ลกัษณะส่วนตวั อุปนิสยั และค่านิยมของ
ตนเองได ้

2. คน้พบจุดเด่น จุดดอ้ยของตนเอง 
 

2.1  วเิคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ยของตนเองได ้
2.2  กาํหนดเป้าหมายในชีวติของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. ยอมรับความแตกต่างระหวา่ง
ตนเองและผูอ่ื้น 

3.1  ยอมรับในความแตกต่างทางความคิด ความรู้สึก และ
พฤติกรรมของตนเองและผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีเหตุผล 

4. มองตนเองและผูอ่ื้นในแง่บวก 4.1  สะทอ้นมุมมองท่ีดีของตนเองและผูอ่ื้นได ้
5. รักและเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผูอ่ื้น 

5.1  แสดงความรู้สึกรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้นได ้
5.2  นาํเสนอคุณลกัษณะท่ีดีมีคุณค่าของตนเองและผูอ่ื้นได ้

6. มีความภาคภูมิใจในตนเองและ
ผูอ่ื้น 
 

6.1  แสดงความรู้สึกภาคภูมิใจในความสามารถ ความดีของ
ตนเองและผูอ่ื้น 
6.2  แสดงความสามารถและความดีงามท่ีตนเองภาคภูมิใจให้
ผูอ่ื้นรับรู้ได ้ 

7. มีความเช่ือมัน่ในตนเองและผูอ่ื้น 
 

7.1  กลา้แสดงออกทางความคิด ความรู้สึกและการกระทาํ
ของตนเองดว้ยความมัน่ใจ 
7.2  ยอมรับในความคิด ความรู้สึกและการกระทาํท่ีดีของ
ผูอ่ื้น 

8. รู้สิทธิของตนเองและเคารพสิทธิ
ผูอ่ื้น 

8.1  เคารพในสิทธิของตนเองและผูอ่ื้นตามวถีิประชาธิปไตย 
8.2  ปฏิบติัตามสิทธิของตนเอง 

9. มีทกัษะในการกาํหนดเป้าหมาย
และทิศทางสู่ความสาํเร็จ 
 

9.1  กาํหนดทิศทางและวางแผนการดาํเนินชีวติไปสู่
เป้าหมายหรือความสาํเร็จท่ีตนเองความหวงัได ้
 9.2 ปฏิบติัตามแผนการดาํเนินชีวติท่ีกาํหนดไวแ้ละปรับปรุง
ใหมี้โอกาสประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายได ้  

10. มีความรับผดิชอบต่อสงัคม 
 

10.1  ปฏิบติัตนไดเ้หมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
10.2  ร่วมป้องกนัแกไ้ขปัญหาท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
ส่วนรวม 
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 องค์ประกอบท่ี 3  การจดัการกับอารมณ์และความเครียด   
 การจดัการกบัอารมณ์และความเครียด หมายถึง ความเขา้ใจและรู้เท่าทนัภาวะอารมณ์

ของบุคคล รู้สาเหตุของความเครียดรู้วิธีการควบคุมอารมณ์และความเครียด รู้วิธีผ่อนคลาย 
หลีกเล่ียงและปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีจะก่อใหเ้กิดอารมณ์ท่ีไม่พึงประสงคไ์ปในทางท่ีดี 
 
ตารางท่ี 6  องคป์ระกอบท่ี 3  การจดัการกบัอารมณ์และความเครียด 

พฤตกิรรมทักษะชีวติท่ีคาดหวงั ตวัช้ีวดั 
1. ประเมินและรู้เท่าทนัสภาวะ
อารมณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัตนเอง 
 

1.1  สาํรวจและประเมินอารมณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
ตนเองได ้
1.2  เลือกวิธีการจดัการหรือควบคุมอารมณ์ของตนเองได้
เหมาะสม 

2. จดัการความขดัแยง้ต่าง ๆ ไดด้ว้ย
วิธีท่ีเหมาะสม 

2.1  เลือกวิธีการจดัการความขดัแยง้ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2.2  ยติุความรุนแรงในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยสนัติวิธี 

3. รู้จกัคลายเครียดดว้ยวิธีการท่ี
สร้างสรรค ์

3.1  มีวิธีการคลายความเครียดอยา่งสร้างสรรค ์
 

4. รู้จกัสร้างความสุขใหก้บัตนเอง
และผูอ่ื้น 
 

4.1  ปรับความคิด ความรู้สึก อารมณ์ ท่ีเกิดข้ึนใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความไม่พอใจหรือ
ความเครียดไดด้ว้ยวิธีการท่ีถูกตอ้งและสร้างสรรค ์
4.2  มีวิธีการสร้างความสุขใหก้บัตนเองและผูอ่ื้นได้
เหมาะสมกบัเหตุการณ์ 

 
 องค์ประกอบท่ี 4  การสร้างสัมพนัธภาพทีด่กัีบผู้อ่ืน   

 การสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น  หมายถึง การเขา้ใจมุมมอง อารมณ์ ความรู้สึกของ
ผูอ่ื้น ใช้ภาษาพูดและภาษากายเพ่ือส่ือสารความรู้สึกนึกคิดของตนเอง รับรู้ความรู้สึกนึกคิดและ
ความตอ้งการของผูอื้่น วางตวัไดถู้กตอ้งเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ ใชก้ารส่ือสารท่ีสร้าง
สมัพนัธภาพท่ีดี สร้างความร่วมมือและทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  
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ตารางท่ี 7  องคป์ระกอบท่ี 4  การสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น 

พฤตกิรรมทักษะชีวติท่ีคาดหวงั ตวัช้ีวดั 

1. ยืนยนัความตอ้งการของตนเอง 
ปฏิเสธและต่อรองบนพ้ืนฐานของ
ความถูกตอ้ง 

1.1  ยนืยนัความตอ้งการของตนเองบนพ้ืนฐานของความ
ถูกตอ้ง 

1.2  ปฏิเสธและต่อรองบนพ้ืนฐานของความถูกตอ้ง 

2. กล้าแสดงความคิดเห็นอย่าง
สร้างสรรค ์

2.1  กลา้แสดงความคิดเห็นของตนเองต่อสถานการณ์ 

ต่าง ๆ อยา่งมีเหตุผลและเหมาะสม 

3. ทาํงานกบัผูอ่ื้นตามวิถี
ประชาธิปไตย 

3.1  ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นบนพ้ืนฐานของความเป็น
ประชาธิปไตยไดอ้ยา่งราบร่ืน 

4. มีจิตอาสาช่วยเหลือผูอ่ื้น 

 

4.1  อาสาช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความเตม็ใจโดยไม่หวงั
ผลตอบแทน 

5. สร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู ้อ่ืน
ดว้ยการส่ือสารเชิงบวก 

5.1  มีวิธีการส่ือสารกบัผูอ่ื้นทั้งดา้นภาษาพูด ภาษากาย 
ดว้ยความสุภาพและเป็นมิตร 

6. เคารพกฎกติกาของสงัคม 

 

6.1  ปฏิบติัตนตามกฎกติกาของสงัคมอยา่งเตม็ใจ 

ทุกสถานการณ์ 

7. ใหค้าํปรึกษาแก่ผูอ่ื้นได ้ 7.1  ใหค้าํปรึกษาแนะนาํท่ีถูกตอ้งแก่ผูอ่ื้น 

 
 จากพฤติกรรมทกัษะชีวิตและตวัช้ีวดัที่คาดหวงัให้เกิดกบัผู เ้รียนดงักล่าวขา้งตน้ 
สรุปจุดเน้นการพฒันาทกัษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2555: 18)  ไดว้่า  นโยบายและ
เป้าหมายการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในดา้นความสามารถและทกัษะ ตลอดจนคุณลกัษณะท่ีจะช่วย
เสริมสร้างให้ผูเ้รียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลกัสูตรและมีภูมิคุน้กนัการดาํเนินชีวิต ผูเ้รียน
จะตอ้งมีความสามารถในการปรับตวัต่อสภาพแวดลอ้มทางสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงและทา้ทายซ่ึงตอ้ง
ใชก้ระบวนการคิดและการตดัสินใจท่ีเหมาะสมจึงจะสามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ย่างปลอดภยัและมี
ความสุขนอกจากน้ีไดก้าํหนดให้สถานศึกษาตอ้งพฒันาและเสริมสร้าง “ทกัษะชีวิต” ให้ผูเ้รียนเกิด
การตระหนกัรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น คิดวิเคราะห์ ตดัสินใจและแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
มีทกัษะการจดัการกบัอารมณ์และความเครียด รู้จกัสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น ดว้ยการจดัการ
เรียนการสอนและจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีเสริมสร้างทกัษะชีวิตซ่ึงสามารถเช่ือมโยงไปยงัทกัษะ
อาชีพท่ีดีท่ีเหมาะสมแก่ผูเ้รียนดว้ย ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน
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เพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตนั้น พบว่า การจดัการเรียนการสอนผ่านกระบวนการจดักิจกรรม
แนะแนวสามารถเสริมสร้างทกัษะการคิดการแกไ้ขปัญหา ตลอดจนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีดี
ข้ึนได  ้(สกล วรเจริญศรี, 2550; กาญจนา วงษ์สวสัด์ิ, 2551; กฤษณา  ปัญญา, 2552; กมลวรรณ  
จีนหน่อ, 2553)  
 นอกจากน้ี  การศึกษาขอ้มูลพฤติกรรมทกัษะชีวิตท่ีคาดหวงัตามองคป์ระกอบทกัษะชีวิต
จาํแนกตามรายชั้นปีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ดงัน้ี  
 
ตารางท่ี  8  พฤติกรรมทกัษะชีวิตท่ีคาดหวงัตามองคป์ระกอบทกัษะชีวิตจาํแนกตามรายชั้นปีของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ช้ัน องค์ประกอบท่ี 1 

การตระหนักรู้และ
เห็นคุณค่าในตนเอง

และผู้ อ่ืน 

องค์ประกอบท่ี 2 
การคดิวเิคราะห์ 
ตดัสินใจ และ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

องค์ประกอบท่ี 3 
การจดัการ 

กับอารมณ์และ
ความเครียด 

องค์ประกอบท่ี 4 
การสร้างสัมพนัธภาพ

ท่ีดกัีบผู้ อ่ืน 

มธัยมศึกษาปีที ่4 - มีทกัษะในการ
กาํหนดเป้าหมาย
และทิศทางการ
ดาํเนินชีวิตไปสู่
ความสาํเร็จ 

- ปฏิบติัตนตาม
ทิศทางท่ีกาํหนด 

- มีความรับผดิชอบ
ต่อสังคม 

- มีหลกัคิดท่ีเป็น
ระบบ 

 

- รู้เท่าทนัอาการทาง
กายท่ีเกิดจาก
อารมณ์และ
ความเครียด 

- รู้จกัการแสดงออก
ทางอารมณ์และ
คลายความเครียด
ดว้ยวิธีการท่ี
เหมาะสม 

- สร้างความสัมพนัธ์ท่ี
ดีกบัผูค้นท่ี
หลากหลายรวมถึงคน
ท่ีมีความเช่ือบน
พื้นฐานท่ีแตกต่างกนั 
- รู้จกัเลือกคบคน 

มธัยมศึกษาปีที ่5 - ปรับปรุงทิศ
ทางการดาํเนินชีวิต
ใหมี้โอกาสประสบ
ความสาํเร็จตาม
เป้าหมายท่ีกาํหนด
ไว ้

- มีความยดืหยุน่ทาง
ความคิดไม่ยดึติด
กบัทางเลือกเดิมท่ี
คุน้เคย 

- รู้จกัสร้างความสุข
ใหก้บัตนเองและ
ผูอ่ื้น 

- ปรับอารมณ์
ความรู้สึกใน
สถานการณ์ 

ต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและ
เหมาะสม 

- วางตวัและกาํหนด
ท่าทีไดเ้หมาะสมกบั
บุคคลและ
สถานการณ์ 

- มีความสมัพนัธ์ท่ีดี
กบัพ่อแม่และผูใ้หญ่
รอบตวั 
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ตารางท่ี  8  พฤติกรรมทกัษะชีวิตท่ีคาดหวงัตามองคป์ระกอบทกัษะชีวิตจาํแนกตามรายชั้นปีของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ต่อ) 

ช้ัน องค์ประกอบท่ี 1 
การตระหนักรู้และ
เห็นคุณค่าในตนเอง

และผู้ อ่ืน 

องค์ประกอบท่ี 2 
การคดิวเิคราะห์ 
ตดัสินใจ และ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

องค์ประกอบท่ี 3 
การจัดการ 

กับอารมณ์และ
ความเครียด 

องค์ประกอบท่ี 4 
การสร้างสัมพนัธภาพ

ท่ีดกัีบผู้ อ่ืน 

มธัยมศึกษาปีที ่6 - ประเมินและสร้างขอ้สรุปจากผลการกระทาํ  ประสบการณ์ และ
การแกไ้ขปัญหา การสร้างสรรคง์าน การทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นใน
สถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งประสบการณ์ท่ีดีของผูอ่ื้น บนัทึกเป็น
บทเรียนของตนเอง และเป็นแนวทางกาใชท้กัษะชีวิตในอนาคต 

- ใหค้าํปรึกษาผูอ่ื้นได ้

 
  สรุปการสังเคราะห์องคป์ระกอบการใชท้กัษะชีวิตท่ีสําคญัท่ีส่งเสริมการใชท้กัษะชีวิต
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ตามกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ในงานวิจยัน้ี ดงัตารางท่ี 9 
 
 



 

 

116 

ตารางที่ 9  ผลการสงัเคราะห์องคป์ระกอบการใชท้กัษะชีวิตของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

ประเดน็การสังเคราะห์ ยูเนสโก้ 
(Focusing Resource on Effective 

School Health 2002) 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน (2555) 

Sue Z. Beers (2011) 
วจิารณ์ พานิช(2555) 

วชิัย วงษ์ใหญ่ และมารุต  
พฒัผล (2556) 

ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบ
ของการใช้ทักษะชีวติ 

(ผูว้ิจยั 2557) 

องค์ประกอบ 

1. ดา้นความคิด 
(Cognitive Abilities) 

- ดา้นความสามารถทางความคิด 
(Cognitive Abilities) 

- การคิดวิเคราะห์ ตดัสินใจ และ
แกป้ัญหาอยา่งสร้างสรรค ์  
 

- - การคิดวิเคราะห์ ตดัสินใจ และ
แกป้ัญหาอยา่งสร้างสรรค ์  
 

2.  ดา้นความสามารถ/ทศันคติ 
ส่วนบุคคล(Personal Abilities) 
 

- ดา้นความสามารถส่วนบุคคล  
 

- การตระหนกัรู้และเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผูอ้ื่น 
 

- - 

3. ดา้นความสามารถระหว่างบุคคล 
(Interpersonal Abilities) 

-ดา้นความสามารถระหว่างบุคคล  
 

- - - 

4.  ดา้นการสร้างสมัพนัธภาพที่ดี 
(Good Relationship)  

- - การสร้างสมัพนัธ์ที่ดีกบัผูอ้ื่น   -สงัคมและขา้มวฒันธรรม - การสร้างสมัพนัธ์ที่ดีกบัผูอ้ื่น 

5. สงัคมและวฒันธรรม (Social and 
Cross – Culture) 

- - - - สงัคมและวฒันธรรม 

6.  ดา้นสร้างผลงาน/ชิ้นงาน 
(Productivity and Accountability 

- - -การสร้างผลผลิต - การสร้างผลผลิต 
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ตารางที่ 9 ผลการสงัเคราะห์องคป์ระกอบการใชท้กัษะชีวิตของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ต่อ) 
 

ประเดน็การสังเคราะห์ ยูเนสโก้ 
(Focusing Resource on 

Effective School Health 2002) 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน (2555) 

Sue Z. Beers (2011) 
วจิารณ์ พานิช(2555) 

วชิัย วงษ์ใหญ่ และมารุต  
พฒัผล (2556) 

ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบ
ของการใช้ทักษะชีวติ 

(ผูว้ิจยั 2557) 

องค์ประกอบ 

7.  ดา้นความเป็นผูน้าํ (Leadership) 
 

- - - ภาวะผูน้าํ - 

8. ดา้นความรับผดิชอบ 
(Responsibility) 
 

- - - สาํนึกความรับผดิชอบ - สาํนึกความรับผดิชอบ 

9. ดา้นริเริ่มสร้างสรรคแ์ละนาํ
ตนเอง (Self-directed)  
 

- - - การริเริ่มและการนาํตนเอง - การริเริ่มสร้างสรรคแ์ละนาํ
ตนเอง 

10. ดา้นยดืหยุน่และปรับตวั 
(Flexible and Adaptability) 
 

- - - การยดืหยุน่และการ
ปรับตวั   

- การยดืหยุน่และการปรับตวั 

11. ดา้นจดัการกบัอารมณ์และ
ความเครียด (Dealing with 
emotions and stress) 

- - การจดัการกบัอารมณ์และ
ความเครียด 

- - 
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 จากตารางท่ี 9  พบว่า องคป์ระกอบของการใชท้กัษะชีวิตท่ีสาํคญัท่ีควรส่งเสริมให้เกิด
กบัผูเ้รียน ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ คือ 
 องคป์ระกอบท่ี 1  ดา้นการยดืหยุน่และการปรับตวั   
 องคป์ระกอบท่ี 2  ดา้นการริเร่ิมและการนาํตนเอง 
 องคป์ระกอบท่ี 3  ดา้นสงัคมและวฒันธรรม  
 องคป์ระกอบท่ี 4  ดา้นการสร้างผลผลิตและความรับผดิชอบตรวจสอบได ้  
 องคป์ระกอบท่ี 5  ดา้นภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบ 

 องคป์ระกอบท่ี 6  ดา้นการคิดวิเคราะห์ ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
 องคป์ระกอบท่ี 7  ดา้นการสร้างสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น   
 ทั้งน้ีแต่ละองคป์ระกอบ ประกอบดว้ยพฤติกรรมของทกัษะชีวิตและตวัช้ีวดัท่ีคาดหวงั
ใหเ้กิดกบัผูเ้รียน ดงัแสดงในตารางท่ี 10 
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ตารางที่ 10  ผลการสงัเคราะห์พฤติกรรมของทกัษะชีวิตและตวัชี้วดัที่คาดหวงัใหเ้กิดกบัผูเ้รียน 
 

ประเดน็การสังเคราะห์ ยูเนสโก้ 
(Focusing Resource on 

Effective School Health 2002) 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน (2555) 

Sue Z. Beers (2011) 
วจิารณ์ พานิช(2555) 

วชิัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พฒัผล 
(2556) 

ผลการสังเคราะห์พฤติกรรม
ของทกัษะชีวติและตัวชี้วดัที่
คาดหวงัให้เกิดกับผู้ เรียน 

(ผูว้ิจยั 2557) 

พฤติกรรมทักษะชีวติและตัวชี้วดัทีค่าดหวงัให้เกดิกบัผู้ เรียน 
1. ทกัษะการคิดและการแกป้ัญหา ทกัษะการแกป้ัญหาและการ

ตดัสินใจ 
ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

- ทกัษะการคิดวิเคราะห์ ตดัสินใจ 
และแกป้ัญหาอยา่งสร้างสรรค ์  

- - ทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
ตดัสินใจ และแกป้ัญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์  

2. ทกัษะการปรับตวัและยดืหยุน่ - - - ทกัษะการปรับตวัสู่การ
เปลี่ยนแปลง 
- ทกัษะการยดืหยุน่ 

- ทกัษะการปรับตวัสู่การ
เปลี่ยนแปลง 
- ทกัษะความยดืหยุน่ 

3. ทกัษะการทาํงานดว้ยตนเองและ 
เรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง 

- - ทกัษะการตระหนกัรู้และเห็น
คุณค่าในตนเองและผูอ้ื่น 

- ทกัษะการทาํงานไดด้ว้ยตนเอง - ทกัษะการเรียนรู้โดยการนาํ
ตนเองและทกัษะการทาํงานได้
ดว้ยตนเอง 

4. ทกัษะการทาํงานเป็นทีม - - - ทกัษะการปฏิบตัิงานกบั
ทีมงานที่มีความหลากหลาย 

-ทกัษะการปฏิบตัิงานกบั
ทีมงานที่มีความหลากหลาย  

5. ทกัษะการจดัการเป้าหมายและ
เวลา 

- - - ทกัษะการจดัการเป้าหมายและ
เวลา 

- ทกัษะการจดัการเป้าหมาย
และเวลา 

6. ทกัษะการสร้างสมัพนัธ์ภาพที่ดี
กบัผูอ้ื่น 

- - ทกัษะการสร้างสมัพนัธ์ที่ดีกบั
ผูอ้ื่น 

- ทกัษะการมีปฏิสมัพนัธ์กบั
บุคคลอื่น 

- ทกัษะการมีปฏิสมัพนัธ์กบั
บุคคลอื่น 
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ตารางที่ 10  ผลการสงัเคราะห์พฤติกรรมของทกัษะชีวิตและตวัชี้วดัที่คาดหวงัใหเ้กิดกบัผูเ้รียน (ต่อ) 
 

ประเดน็การสังเคราะห์ ยูเนสโก้ 
(Focusing Resource on 

Effective School Health 2002) 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน (2555) 

Sue Z. Beers (2011) 
วจิารณ์ พานิช (2555) 

วชิัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พฒัผล 
(2556) 

ผลการสังเคราะห์พฤติกรรมของ
ทกัษะชีวติและอาชีพและตัวชี้วดั

ทีค่าดหวงัให้เกิดกับผู้ เรียน 

(ผูว้ิจยั 2557) 

พฤติกรรมทักษะชีวติทีค่าดหวงัให้เกดิกบัผู้ เรียน 
7. ทกัษะความรับผดิชอบ - - -ทกัษะความรับผดิชอบต่อ

บุคคลอื่น 
- ทกัษะความรับผดิชอบต่อบุคคล
อื่น  

8. ทกัษะการสร้างสรรคผ์ลงาน - - - ทกัษะการสร้างสรรคผ์ลผลิต - ทกัษะการสร้างสรรคผ์ลผลิต 

9. ทกัษะการจดัการกบัความรู้สึก/
ความเครียด 

- ทกัษะการเพิม่การควบคุมภายใน
ตนเอง 

- ทกัษะการจดัการกบัอารมณ์
และความเครียด 

- - 

10. ทกัษะการใหค้าํแนะนาํ - - - ทกัษะการใหค้าํแนะนาํและการ
นาํบุคคลอื่น 

- ทกัษะการใหค้าํแนะนาํและการ
นาํบุคคลอื่น 

11. ทกัษะการจดัการกบัความเครียด - ทกัษะการจดัการกบัอารมณ์
และความเครียด 

- - 

12. ทกัษะการสื่อสารระหวา่งบุคคล - ทกัษะการสื่อสารระหวา่งบุคคล - - ทกัษะการมีปฏิสมัพนัธ์กบั
บุคคลอื่น 

- 

13. ทกัษะการปฏิเสธและเจรจา
ต่อรอง 

- ทกัษะการปฏิเสธและการเจรจา
ต่อรอง 

- - - 

14. ทกัษะการทาํงานเป็นทีมและการ
ใหค้วามร่วมมือ 

- ทกัษะการทาํงานเป็นทีมและการ
ใหค้วามร่วมมือ      

- - ทกัษะการมีปฏิสมัพนัธ์กบั
บุคคลอื่น 

- ทกัษะการปฏิบตัิงานกบัทีมงาน
ที่มีความหลากหลาย 
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ตารางที่ 10  ผลการสงัเคราะห์พฤติกรรมของทกัษะชีวิตและตวัชี้วดัที่คาดหวงัใหเ้กิดกบัผูเ้รียน (ต่อ) 
 

ประเดน็การสังเคราะห์ ยูเนสโก้ 
(Focusing Resource on 

Effective School Health 2002) 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน (2555) 

Sue Z. Beers (2011) 
วจิารณ์ พานิช (2555) 

วชิัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พฒัผล 
(2556) 

ผลการสังเคราะห์พฤติกรรมของ
ทักษะชีวติและอาชีพและตัวชี้วดั

ทีค่าดหวงัให้เกิดกับผู้ เรียน 

(ผูว้ิจยั 2557) 

15. ทกัษะการจดัการโครงการ/งานที่
ไดร้ับมอบหมาย 

- - - ทกัษะการจดัการโครงการ - ทกัษะการจดัการโครงการ 

16. ทกัษะการเห็นอกเห็นใจ - ทกัษะการเห็นอกเห็นใจ - ทกัษะการตระหนกัรู้และเห็น
คุณคา่ในตนเองและผูอ้ื่น 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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จากตารางท่ี 10 สรุปพฤติกรรมของการใช้ทกัษะชีวิตและตวัช้ีวดัที่คาดหวงัให้เกิดกบั
ผูเ้รียนประกอบดว้ย 17 ทกัษะ ดงัน้ี 1. ทกัษะการปรับตวัสู่การเปล่ียนแปลง 2. ทกัษะความยืดหยุ่น 
3. ทกัษะการจดัการกบัเป้าหมายและเวลา 4. ทกัษะการปฏิบติังานบรรลุเป้าหมาย 5. ทกัษะการ
ปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายโดยปราศจากการควบคุมสั่งการ 6. ทกัษะการเรียนรู้โดยการนาํตนเอง 
7. ทกัษะการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน  8. ทกัษะการปฏิบติังานกบัทีมงานท่ีมีความหลากหลาย      
9. ทกัษะการจดัการโครงการ 10. ทกัษะการสร้างสรรค์ผลผลิต 11. ทกัษะการมีสํานึกความ
รับผดิชอบ 12. ทกัษะการใหค้าํแนะนาํและการนาํบุคคลอ่ืน 13. ทกัษะความรับผิดชอบต่อบุคคลอ่ืน 
14. ทกัษะการคิดวิเคราะห์ 15. ทกัษะการตดัสินใจ 16. ทกัษะการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ และ  
17. ทกัษะการสร้างสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น   
 ทั้งน้ีเม่ือนาํองคป์ระกอบและพฤติกรรมของทกัษะชีวิตและตวัช้ีวดัท่ีคาดหวงัใหเ้กิดกบั
ผูเ้รียนโดยสรุปจุดเน้นการพัฒนาทักษะชีวิตได้ว่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู ้เ รี ยน ในด้าน
ความสามารถและทกัษะ ตลอดจนคุณลกัษณะท่ีจะช่วยเสริมสร้างให้ผูเ้รียนมีคุณภาพตามเป้าหมาย
ของหลกัสูตรและมีภูมิคุน้กนัการดาํเนินชีวิต ผูเ้รียนจะตอ้งมีความสามารถในการปรับตวัต่อ
สภาพแวดลอ้มทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงและทา้ทาย ซ่ึงตอ้งใชก้ระบวนการคิดและการตดัสินใจท่ี
เหมาะสมจึงจะสามารถอยู่ในสังคมไดอ้ย่างปลอดภยัและมีความสุขซ่ึงตอ้งพฒันาและเสริมสร้าง
การใชท้กัษะชีวิตใหผู้เ้รียนเกิดคุณลกัษณะของตวัช้ีวดัดงัต่อไปน้ี 

1. การยดืหยุน่และการปรับตวั  ประกอบดว้ย 
1.1 ทกัษะการปรับตวัสู่การเปล่ียนแปลง  

2. ทกัษะความยดืหยุน่  
3. การริเร่ิมและการนาํตนเอง ประกอบดว้ย 

3.1 ทกัษะการจดัการกบัเป้าหมายและเวลา   
3.2 ทกัษะการปฏิบติังานบรรลุเป้าหมาย  
3.3 ทกัษะการปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายโดยปราศจากการควบคุมสัง่การ  
3.4 ทกัษะการเรียนรู้โดยการนาํตนเอง  

4. สงัคมและวฒันธรรม  
4.1 ทกัษะการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน   
4.2 ทกัษะการปฏิบติังานกบัทีมงานท่ีมีความหลากหลาย  

5. การสร้างผลผลิตและความรับผดิชอบตรวจสอบได ้  
5.1 ทกัษะการจดัการโครงการ   
5.2 ทกัษะการสร้างสรรคผ์ลผลิต   
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5.3 มีสาํนึกความรับผิดชอบ   
6. ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบ 

6.1 ทกัษะการใหค้าํแนะนาํและการนาํบุคคลอ่ืน  
6.2 ทกัษะความรับผดิชอบต่อบุคคลอ่ืน   

7. การคิดวิเคราะห์ ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
7.1 ทกัษะการคิดวิเคราะห์  
7.2 ทกัษะการตดัสินใจ   
7.3 ทกัษะการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์  

8. การสร้างสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น   
8.1 ทกัษะการสร้างสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น  

 สรุปองคป์ระกอบและตวัช้ีวดัของทกัษะชีวิตเพ่ือการวดัประเมินผลผูเ้รียน ท่ีไดรั้บจาก
การจดักิจกรรมแนะแนวโดยการใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใช้
ทกัษะชีวิตของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ดงัตารางท่ี 11 
 
ตารางท่ี 11  องคป์ระกอบและตวัช้ีวดัของทกัษะชีวิตเพ่ือการวดัประเมินผลผูเ้รียน ท่ีไดรั้บจากการ

จดักิจกรรมแนะแนวโดยการใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง
การใชท้กัษะชีวิตของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 
 

องค์ประกอบ 
ที ่

เร่ือง ตวัช้ีวดั 

1 การยดืหยุน่และการปรับตวั   
(Flexible and Adaptability Skills)  

1.1 ทกัษะการปรับตวัสู่การเปล่ียนแปลง 
1.2 ทกัษะความยดืหยุน่ 

2 การริเร่ิมและการนาํตนเอง 
(Initiative and Self-Direction Skills)  

2.1 ทกัษะการจดัการกบัเป้าหมายและเวลา 
2.2 ทกัษะการปฏิบติังานบรรลุเป้าหมาย 
2.3 ทกัษะการปฏิบติังานบรรลุเป้าหมาย
โดยปราศจากการควบคุมสัง่การ 
2.4 ทกัษะการเรียนรู้โดยการนาํตนเอง  

3 สงัคมและวฒันธรรม  
(Social and Cross-Cultural Skills)  

3.1 ทกัษะการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 
3.2 ทกัษะการปฏิบติังานกบัทีมงานท่ีมี
ความหลากหลาย 
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ตารางท่ี 11  องคป์ระกอบและตวัช้ีวดัของทกัษะชีวิตเพ่ือการวดัประเมินผลผูเ้รียน ท่ีไดรั้บจากการ
จดักิจกรรมแนะแนวโดยการใชก้ระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้าง
การใชท้กัษะชีวิตของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ต่อ) 

 
 

องค์ประกอบ 
ที ่

เร่ือง ตวัช้ีวดั 

4 การสร้างผลผลิตและความ
รับผิดชอบตรวจสอบได ้  
(Productivity and Accountability)  

4.1 ทกัษะการจดัการโครงการ 
4.2 ทกัษะการสร้างสรรคผ์ลผลิต 
4.3 มีสาํนึกความรับผดิชอบ 

5 ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบ 
(Leadership and Responsibility 
Skills) 

5.1 ทกัษะการใหค้าํแนะนาํและการนาํ
บุคคลอ่ืน 
5.2  ทกัษะความรับผดิชอบต่อบุคคลอ่ืน  

6 การคิดวิเคราะห์ ตดัสินใจ และ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
(Critical thinking skills to make 
decisions and solve problems 
creatively) 

6.1 ทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
6.2  ทกัษะการตดัสินใจ 
6.3  ทกัษะการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์  

7 การสร้างสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น 
(Building relationships with others) 

7.1 ทกัษะการสร้างสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น 

 
 ทั้งน้ีสรุปพฤติกรรมทกัษะชีวิตที่คาดหวงัตามองคป์ระกอบทกัษะชีวิต จาํแนกตาม
รายชั้นปีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ตามแนวคิดกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว  
ดงัน้ี  
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ตารางท่ี 12  พฤติกรรมทกัษะชีวิตท่ีคาดหวงัตามองคป์ระกอบทกัษะชีวิต จาํแนกตามรายชั้นปีของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ตามแนวคิดกระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนว 

 

ช้ัน องค์ประกอบที ่1 
การยืดหยุ่นและ
การปรับตวั 

 

องค์ประกอบที ่2 
การริเร่ิมและการนํา

ตนเอง 
 

องค์ประกอบที ่3 
สังคมและ
วฒันธรรม 

 

องค์ประกอบ 4 
การสร้างผลผลิต
และความ
รับผดิชอบ
ตรวจสอบได้ 

องค์ประกอบที ่5 
ภาวะผู้นํา 
และความ
รับผดิชอบ 

 

องค์ประกอบที ่6 
การคดิวเิคราะห์ 
ตดัสินใจ และ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

องค์ประกอบที ่7 
การสร้าง
สัมพนัธ์ทีด่กัีบ
ผู้อ่ืน 

ม.4 - การปรับตวัสู่การ
เปล่ียนแปลง 
- ความยดืหยุน่ 

-การจดัการกบั
เป้าหมายและเวลา 
- การปฏิบตัิงาน
บรรลุเป้าหมาย 

- การมี
ปฏิสัมพนัธ์กบั
บุคคลอ่ืน 
- การปฏิบติังาน
กบัทีมงาน 
ท่ีมีความ
หลากหลาย 

- การจดัการ
โครงการ 
- การสร้างสรรค์
ผลผลิต 
- การมีสาํนึก
ความรับผิดชอบ 

-การใหค้าํแนะนาํ
และการนาํบุคคล
อ่ืน 
- ความรับผดิชอบ
ต่อบุคคลอื่น 

- การคิดวิเคราะห์ 
- การตดัสินใจ 
- การแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์  

- การสร้าง
สัมพนัธ์ท่ีดีกบั
ผูอ่ื้น 

ม.5 - การปรับตวัสู่การ
เปล่ียนแปลง 
- ความยดืหยุน่ 

- การปฏิบตัิงาน
บรรลุเป้าหมายโดย
ปราศจากการ
ควบคุมสั่งการ 

- การมี
ปฏิสัมพนัธ์กบั
บุคคลอ่ืน 
- การปฏิบติังาน
กบัทีมงาน 
ท่ีมีความ
หลากหลาย 

- การจดัการ
โครงการ 
- การสร้างสรรค์
ผลผลิต 
- การมีสาํนึก
ความรับผิดชอบ 

-การใหค้าํแนะนาํ
และการนาํบุคคล
อ่ืน 
- ความรับผดิชอบ
ต่อบุคคลอื่น 

- การคิดวิเคราะห์ 
- การตดัสินใจ 
- การแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์  

- การสร้าง
สัมพนัธ์ท่ีดีกบั
ผูอ่ื้น 

ม.6 - การปรับตวัสู่การ
เปล่ียนแปลง 
-ความยืดหยุน่ 

- การเรียนรู้โดยการ
นาํตนเอง  

- การมี
ปฏิสัมพนัธ์กบั
บุคคลอ่ืน 
- การปฏิบติังาน
กบัทีมงาน 
ท่ีมีความ
หลากหลาย 
 

- การจดัการ
โครงการ 
- การสร้างสรรค์
ผลผลิต 
- การมีสาํนึก
ความรับผิดชอบ 

-การใหค้าํแนะนาํ
และการนาํบุคคล
อ่ืน 
- ความรับผดิชอบ
ต่อบุคคลอื่น 

- การคิดวิเคราะห์ 
- การตดัสินใจ 
- การแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์  

- การสร้าง
สัมพนัธ์ท่ีดีกบั
ผูอ่ื้น 

  
 จากตารางท่ี 12 สรุปพฤติกรรมทกัษะชีวิตท่ีคาดหวงัตามองคป์ระกอบทกัษะชีวิต จาํแนก
ตามรายชั้นปีของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ตามแนวคิดกระบวนทศัน์การจดักิจกรรม                    
แนะแนวพบว่า พฤติกรรมท่ีคาดหวงัให้เกิดกบัผูเ้รียนตามระดบัชั้นปีมีลกัษณะที่คลา้ยคลึงกนั
กล่าวคือ ควรจัดให้ครอบคลุมทุกระดับชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 - 6) ดังนั้ นในการจัด
กิจกรรมแนะแนวในระดบัชั้นใด ๆ สามารถนาํพฤติกรรมตวัช้ีวดัของการใช้ทกัษะชีวิตที่ระบุ        
ดงัตาราง เป็นตวักาํหนดการวดัพฤติกรรมการใชท้กัษะชีวิตของผูเ้รียนใหเ้หมาะสมกบัระดบัชั้นได ้
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ทักษะอาชีพ (Career  Skills) 
 ทกัษะอาชีพหรือทกัษะการประกอบอาชีพมีความสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตของมนุษยเ์ป็น
อนัมากเพราะอาชีพสามารถสนองตอบความตอ้งการของมนุษยท์ั้งดา้นเศรษฐกิจและดา้นอ่ืนๆ เช่น
ดา้นสังคมและจิตใจการเลือกอาชีพจึงมีความสาํคญัต่อชีวิตของบุคคลถา้บุคคลสามารถเลือกอาชีพ
ไดเ้หมาะสมกบัความรู้ ความสามารถ ความถนดัของตนเองมีแนวโนม้ท่ีจะประสบความสาํเร็จใน
การประกอบอาชีพมีความเจริญกา้วหน้าเป็นอนัมากในทางตรงกนัขา้มถา้บุคคลใดเลือกอาชีพได ้       
ไม่เหมาะสมโอกาสท่ีจะประสบความลม้เหลวในการประกอบอาชีพกมี็อยูม่ากเช่นกนั 

 ความหมายและความสําคญัของการพฒันาทกัษะอาชีพ 
   จากการสรุปแนวคิด หลกัการ ขอ้มูลและงานวิจยัเก่ียวกบัทกัษะอาชีพ จากนกัวิชาการ

หลากหลายท่าน (สุทธิรัตน์  ลกัษณะสุทธิ, 2555; ธงชัย  สันติวงษ์, 2533; ดนัย  เทียนพุฒ, 2540; 
ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน,์ 2535; วรรณิภา  ทนัเท่ียง, 2550)  สรุปดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 การพฒันาหมายถึงการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีพึงปรารถนาของบุคคลชุมชนหรือ
สังคมต่างๆตรงกบัภาษาองักฤษว่า Development หมายถึง การเปล่ียนแปลงสถานะคุณสมบติัอยา่ง
เป็นระบบทั้ งทางเศรษฐกิจซ่ึงรวมไปถึงสภาพแวดลอ้มและสภาพทางสังคมในช่วงระยะเวลาท่ี
กาํหนดภายใตก้ระบวนการช่วยเหลือตนเองโดยมีแรงกระตุน้จากภายนอกคือผูพ้ฒันาและความ
ร่วมมือร่วมใจของผูไ้ดรั้บการพฒันาภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมและระยะเวลาท่ีเอ้ืออาํนวย 
การพฒันา 

 การพฒันาทกัษะอาชีพหมายถึงกิจกรรมท่ีจดัข้ึนในองคก์ารเพ่ือเสริมสร้างให้บุคคลใน
องคก์ารมีความเขา้ใจตนเองมากข้ึนมีความสนใจความถนดัและค่านิยมท่ีสอดคลอ้งกบังานตลอดจน
ช่วยใหบุ้คลากรแต่ละคนไดมี้แผนสาํหรับอาชีพในอนาคตภายในองคก์าร 
 ความก้าวหน้าในอาชีพ  (Career development) หมายถึง   กิจกรรมทางดา้นการ
บริหารงานบุคคลท่ีมีข้ึนเพ่ือช่วยให้แต่ละคนไดมี้แผนสาํหรับอาชีพในอนาคตภายในองคก์ารหรือ
หมายถึงวิธีการท่ีเป็นระบบซ่ึงจดัทาํโดยองคก์ารเพ่ือให้บริษทัเกิดความมัน่ใจว่าจะมีพนกังานและ
ผูบ้ริหารท่ีพร้อมดว้ยความสามารถและประสบการณ์ท่ีองคก์ารสามารถเลือกใชห้รือสนองตอบการ
ขยายธุรกิจในอนาคตไดท้นัตามความตอ้งการ 
 การพฒันาอาชีพ หมายถึง กระบวนการพฒันาความเช่ือค่านิยมความถนดัความสนใจ
บุคลิกภาพตลอดจนความรอบรู้ท่ีเก่ียวกบัโลกของอาชีพการพฒันาของบุคคลในดา้นอาชีพเก่ียวขอ้ง
กบัการตดัสินใจเลือกอาชีพตลอดจนการตั้งจุดมุ่งหมายของชีวิตและการทาํงานทั้ งน้ีการพฒันา
อาชีพออกเป็น 3 ส่วนคือ 
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1. กระบวนการเป็นระบบซ่ึงแต่ละขั้นตอนจะเช่ือมโยงกนัอยา่งสอดคลอ้งและมีเหตุผล 
2. การพฒันาอาชีพเป็นกระบวนการส่งเสริมการพฒันาความรู้ทกัษะขีดความสามารถ

ศกัยภาพและทศันคติ 
3. ความเจริญกา้วหนา้เน่ืองจากบุคลากรส่วนใหญ่ตอ้งการความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการ

งานหรือสาขาอาชีพท่ีตนปฏิบัติงานอยู่การพฒันาอาชีพจึงเป็นกระบวนการท่ีช่วยส่งเสริมให้
บุคลากรท่ีมีความมุ่งมัน่มีความสามารถและมีศกัยภาพในการพฒันา 
 จากคาํกล่าวขา้งตน้สรุปไดว้่า ทกัษะอาชีพ หมายถึง  กิจกรรมการเสริมสร้างใหบุ้คคลมี
ความเขา้ใจตนเองมากข้ึนมีความสนใจความถนดัและค่านิยมท่ีสอดคลอ้งกบังานตลอดจนช่วยให้
บุคคลแต่ละคนมีแผนสาํหรับการเตรียมพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคตท่ีมีคุณภาพ  

    ทฤษฎพีฒันาการทางอาชีพ 
 ทฤษฎีพฒันาการทางอาชีพที่สําคญัประกอบด้วย 3 ทฤษฎีคือทฤษฎีพฒันาการทาง
อาชีพของซุปเปอร์ทฤษฎีพฒันาการทางอาชีพของกินซ์เบอร์กและทฤษฎีพฒันาการทางอาชีพของ
ไทดแ์มนและโอฮารา (Ginzberg, 1974; Super, 1957; Tiedman and O’ Hara, 1963)  

   ซุปเปอร์ (Super, 1957: 99 - 108) ได้ศึกษาการเลือกอาชีพและสรุปรวบรวมตั้ งเป็น
ทฤษฎีการเลือกอาชีพข้ึนโดยใชชื้่อทฤษฎีว่า“ทฤษฎีการพฒันาอาชีพ” (theory of vocational 
development) ซุปเปอร์ใชค้าํว่า “การพฒันา” กินความหมายกวา้งซ่ึงรวมถึงความชอบการเลือกการ
พิจารณาตดัสินใจและการเขา้ประกอบอาชีพและเก่ียวขอ้งกบัประเดน็ต่างๆดงัน้ี 
ความรู้รากฐานเบ้ืองตน้ของทฤษฎีมีอยู ่12 ประการคือ 

1. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (individual differences) ทฤษฎีของความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเป็นหลกัสําคญัทั้งดา้นท่ีเก่ียวกบัการศึกษาและจิตวิทยาทางอาชีพเพราะบุคคลย่อม
แตกต่างกนัทั้งในดา้นความสามารถความสนใจและบุคลิกภาพดงันั้นการเลือกอาชีพของบุคคลก็
ควรตอ้งคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

2. ความสามารถหลายๆอย่างในตวับุคคล (multipotentiality) บุคคลแต่ละคนมีขีด
ความสามารถประจาํตวัของแต่ละบุคคลท่ีจะทาํใหป้ระสบความสาํเร็จในงานอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือ
พอใจในงานอย่างใดอย่างหน่ึงการท่ีจะนําเอาคนหน่ึงไปเปรียบกบัอีกคนหน่ึงไม่ได้ทุกคนจะมี
ความสามารถเฉพาะตวัแต่มีคนละอยา่ง 

3. กระสวนของความสามารถในอาชีพ  (occupational ability patterns) อาชีพแต่ละ
อาชีพมีกระสวนของความสามารถเฉพาะของแต่ละอาชีพเช่นความสามารถความสนใจและ
บุคลิกภาพนัน่คืออาชีพหน่ึงๆก็ตอ้งการบุคคลท่ีมีความสามารถความสนใจและบุคลิกภาพต่างไป
จากอีกอาชีพหน่ึง 
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4. การเลียนแบบบทบาทของรูปแบบ  (identification and role of models) บุคคล
ส่วนมากจะเลียนแบบบิดามารดาหรือบุคคลอ่ืนในดา้นการประกอบอาชีพวยัรุ่นจะสนใจโดยการ
เลียนแบบอาชีพจากผูใ้หญ่ดงันั้นผูใ้หญ่กค็วรจะเป็นรูปแบบท่ีดีใหแ้ก่เดก็ 

5. ความต่อเน่ืองของการตัดสินใจเลือกจะต้องจัดให้เป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ือง 
(continuous process) ทั้งน้ีเน่ืองจากสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มที่บุคคลอาศยัอยู่หรือทาํงานอยู่ย่อม
เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาและประสบการณ์ดังนั้ นการเลือกและการตัดสินใจก็ต้องเป็น
กระบวนการท่ีต่อเน่ืองกนัไป 

6. ช่วงของชีวิต (life stage) กระบวนการเลือกอาชีพเป็นกระบวนการต่อเน่ืองตามช่วง
ชีวิตของบุคคลซ่ึงแบ่งออกเป็นขั้นๆดงัต่อไปน้ี 

6.1 ขั้นของการเจริญเติบโต (growth stage) เร่ิมตั้ งแต่เกิดจนถึงอายุ 14 เป็นระยะท่ี
เดก็กาํลงัเจริญเติบโต 

6.2 ขั้นของการสํารวจ (exploration stage) ระหว่างอายุ 14-25 ปีเป็นช่วงท่ีบุคคล
พยายามทาํความเขา้ใจตนเองทดลองสวมบทบาทของผูใ้หญ่เช่นการหาคู่การหาอาชีพและการหา
ตาํแหน่งในสงัคม 

6.3 ขั้นของการสร้างหลกัฐาน (establishment stage) ระหว่างอาย ุ25-45 ปีเป็นช่วงท่ี
บุคคลคิดมีครอบครัวมีบทบาทในสงัคมมีอาชีพแน่นอนมีงานทาํมัน่คงและมีบา้นอยูอ่าศยั 

6.4 ขั้ นของชีวิตมั่นคง (maintenance stage) ระหว่างอายุ 45-65 ปีเป็นช่วงท่ีเห็น
ความสาํคญัของครอบครัวพยายามท่ีจะมีหนา้ตาหาความกา้วหนา้ในการทาํงาน 

6.5 ขั้นของความเส่ือม (decline stage) ตั้งแต่อายุ 65 ปีถึงตายเป็นช่วงท่ีทาํงานน้อย
และมีความรับผดิชอบนอ้ยและมีบทบาทในสังคมนอ้ย 

7. กระสวนของอาชีพ  (career patterns) กระสวนของอาชีพข้ึนอยู่กบัระดบัสังคม
เศรษฐกิจและโอกาสซ่ึงกระสวนของอาชีพน้ีไดแ้ก่ระดบัสูงตํ่าของอาชีพความถ่ีในการเปล่ียนงาน
อาชีพบางอยา่งทาํใหเ้ปล่ียนงานบ่อยแต่อาชีพบางอยา่งกไ็ม่ตอ้งเปล่ียนงานบ่อยๆ 

8. การพฒันาอาชีพควรไดรั้บการแนะนาํแนวทางท่ีถูกตอ้งเพ่ือให้เกิดการพฒันาอาชีพ
อยา่งเหมาะสมโดยการใหท้ดลองฝึกงานบา้งตามโอกาสอนัควร 

9. การพัฒนาอาชีพเป็นผลของการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลกับส่ิงแวดล้อม 
(development of the result of interaction) ส่ิงแวดล้อมได้แก่การอบรมเล้ียงดูจากบ้านการได้รับ
การศึกษาจากโรงเรียนและจากสังคมซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ีช่วยประเมินแปลความหมายขอ้มูลเก่ียวกบั
อาชีพและทดลองวางแผนเก่ียวกบัอาชีพเพ่ือทาํให้เกิดความเขา้ใจตนเองซ่ึงนับว่าเป็นการสร้าง
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ความคิดเก่ียวกบัตนเองเช่นรู้จกัความสนใจรู้จกัความถนดัและความสามารถของตนเองท่ีจะเป็นไป
ไดจ้ริง 

10. การเปล่ียนแปลงในกระบวนการประกอบอาชีพ (the dynamics of career patterns) 
กระบวนการประกอบอาชีพน้ี ข้ึนอยู่กับระดับสังคมเศรษฐกิจของบิดามารดาสติปัญญา
ความสามารถและความสนใจของบุคคลซ่ึงไม่คงท่ีเช่นเดียวกบัการพฒันาของบุคคลตามช่วงของ
การเจริญเติบโต (the growth stage) และระยะตน้ของช่วงการสํารวจ (the early exploration stage) 
บุคคลจะมีความเขา้ใจเพียงเล็กน้อยต่อกระบวนการพฒันาอาชีพแต่ความเขา้ใจอนัเล็กน้อยน้ีจะมี
ประโยชน์สําหรับกระบวนการประกอบอาชีพในช่วงของการเจริญเติบโตระยะสุดท้ายของการ
สํารวจ (late exploratory stage) การสร้างหลกัฐาน (establishment stage) และขั้นของชีวิตท่ีมัน่คง 
(maintenance stage)  

11. ความพอใจในงานข้ึนอยู่กบัความแตกต่างระหว่างบุคคลตาํแหน่งและบทบาทของ
บุคคล (job satisfaction: individual differences, status and role) บุคคลจะพึงพอใจในงานถา้งานนั้น
ไปกบัวิถีชีวิตความสามารถและการไดส้วมบทบาทตามบุคคลนั้นตอ้งการระดบัของความพอใจ
ข้ึนอยูก่บัระดบัของการพฒันาความคิดเก่ียวกบัตนเองของบุคคล 

12. งานคือวิถีทางของชีวิต (work is a way of life) งานเป็นวิถีทางแห่งชีวิตของบุคคล
ได้คน้พบทางออกท่ีใช้แสดงความสามารถความสนใจบุคลิกภาพค่านิยมของบุคคลนั้ นๆและ
ความสามารถกระทาํไดต้ามบทบาทท่ีบุคคลนั้นเลือกสรรแลว้ 

นอกจากนั้นซุปเปอร์ (Super, 1957: 185-190) ยงัได้เสนอหลกัเก่ียวกบัการพฒันาทาง
อาชีพไวด้งัน้ี 

1. การพฒันาทางอาชีพเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองตั้งแต่เร่ิมสนใจเลือกอาชีพไปจนถึง 
ประกอบอาชีพไดอ้ยา่งมัน่คงเป็นระยะเวลานาน 

2. การพฒันาทางอาชีพเป็นขั้นตอนและมีระเบียบแบบแผน 
3. บุคคลจะมองเห็นความจริงเก่ียวกบัการเลือกอาชีพมากข้ึนเม่ือมีอายเุพ่ิมข้ึนนบัตั้งแต่

วยัรุ่นจนถึงวยัผูใ้หญ่ 
4. ความคิดรวบยอดเก่ียวกบัตนเองเร่ิมตั้งแต่ก่อนวยัรุ่นและเขา้ใจชดัแจง้เม่ือเขา้สู่วยัรุ่น 
5. วิถีและอตัราการเคล่ือนไหวของแต่ละบุคคลจากระดบัหน่ึงไปยงัอีกระดบัหน่ึงมี

ความสัมพนัธ์กบัสติปัญญาสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของบิดามารดาความตอ้งการค่านิยม
ความสนใจทกัษะการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

6. แขนงอาชีพท่ีแต่ละบุคคลเลือกเก่ียวกับความสนใจค่านิยมและความต้องการ
เลียนแบบบิดามารดาหรือสงัคมท่ีอาศยัอยูร่ะดบัคุณภาพของการศึกษา 
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7. ความพอใจในงานและชีวิตข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมของความสามารถความสนใจ
ค่านิยมและบุคลิกภาพในงานอาชีพ 

8. บุคคลจะเลียนแบบจากบิดามารดาโดยทางออ้มซ่ึงมีบทบาทต่อการเลือกอาชีพดว้ย 
9. การพฒันาทางอาชีพดาํเนินไปตลอดเวลา 
10. คุณสมบติัของบุคคลหน่ึงอาจจะเหมาะสมกบัอาชีพหน่ึง 

 ความรู้เก่ียวกับงานอาชีพ 
 ศูนยส่์งเสริมการศึกษาตามอธัยาศยัไดก้ล่าวถึงความรู้เก่ียวกบังานอาชีพไวใ้นเวบ็ไซต ์

http:22dnfe5.nfe.go.th/ilp/42033/ (2557; สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัจงัหวดัมหาสารคามสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) สรุปขอ้มูลการประกอบอาชีพ
ดงัน้ี 

 ประเภทและลักษณะของอาชีพ 
 อาชีพหมายถึงการทาํกิจกรรมการทาํงานการประกอบการท่ีไม่เป็นโทษแก่สังคมและมี

รายไดต้อบแทนโดยอาศยัแรงงานความรู้ทกัษะอุปกรณ์เคร่ืองมือวิธีการแตกต่างกนัไปการแบ่ง
ประเภทของอาชีพสามารถจดัแบ่งตามลกัษณะไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคือแบ่งตามเน้ือหาวิชาของอาชีพ
และแบ่งตามลกัษณะของการประกอบอาชีพ 

1. การแบ่งอาชีพตามเน้ือหาวชิาของอาชีพ  สามารถจดักลุ่มอาชีพตามเน้ือหาวิชาไดเ้ป็น 
6 ประเภทดงัน้ี 

1.1 อาชีพเกษตรกรรม ถือว่าเป็นอาชีพหลกัและเป็นอาชีพสาํคญัของประเทศปัจจุบนั
ประชากรของไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ  60 ยงัประกอบอาชีพน้ีอยู่อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพ
เก่ียวเน่ืองกบัการผลิตและการจดัจาํหน่ายสินคา้และบริการทางดา้นการเกษตรซ่ึงผลผลิตทางการ
เกษตรนอกจากใชใ้นการบริโภคเป็นส่วนใหญ่แลว้ยงัใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตทางอุตสาหกรรม
อีกดว้ยอาชีพเกษตรกรรมไดแ้ก่การทาํนาทาํไร่ทาํสวนเล้ียงสตัวฯ์ลฯ 

1.2 อาชีพอุตสาหกรรม  การทาํอุตสาหกรรมหมายถึงการผลิตสินคา้อนัเน่ืองมาจาก
การนําเอาวสัดุหรือสินคา้บางชนิดมาแปรสภาพให้เกิดประโยชน์ต่อผูใ้ช้มากข้ึนกระบวนการ
ประกอบการอุตสาหกรรมประกอบดว้ยในขั้นตอนของกระบวนการผลิตมีปัจจยัมากมายนบัตั้งแต่
แรงงานเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้งินทุนท่ีดินอาคารรวมทั้งการบริหารจดัการ 
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   การประกอบอาชีพอุตสาหกรรมแบ่งตามขนาดไดด้งัน้ี 
1. อุตสาหกรรมในครอบครัวเป็นอุตสาหกรรมท่ีทาํกนัในครัวเรือนหรือภายใน

บา้นใชแ้รงงานคนในครอบครัวเป็นหลกับางทีอาจใชเ้คร่ืองจกัรขนาดเลก็ช่วยในการผลิตใชว้ตัถุดิบ
วสัดุท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ินมาเป็นปัจจยัในการผลิตอุตสาหกรรมในครัวเรือนไดแ้ก่การทอผา้การจกัสาน
การทําร่มการทําอิฐมอญฯลฯลักษณะการดําเนินงานไม่เป็นระบบเท่าใดนักรวมทั้ งการใช้
เทคโนโลยแีบบง่ายๆไม่ยุง่ยากซบัซอ้นและมีการลงทุนไม่มากนกั 

2. อุตสาหกรรมขนาดยอ่มเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการจา้งคนงานมากกว่า 50 คนใช้
เงินทุนดาํเนินการไม่เกิน 10 ลา้นบาทอุตสาหกรรมขนาดย่อมได้แก่โรงกลึงอู่ซ่อมรถโรงงานทาํ
ขนมปังโรงสีขา้วเป็นตน้ในการดาํเนินงานของอุตสาหกรรมขนาดยอ่มมีขบวนการผลิตไม่ซบัซ้อน
ใชแ้รงงานท่ีมีฝีมือไม่มากนกั 

3. อุตสาหกรรมขนาดกลางเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการจา้งคนงานมากกว่า 50 คน
แต่ไม่เกิน 200 คนใชเ้งินทุนดาํเนินการมากกว่า 10 ลา้นบาทแต่ไม่เกิน 100 ลา้นบาทอุตสาหกรรม
ขนาดกลางไดแ้ก่อุตสาหกรรมทอกระสอบอุตสาหกรรมเส้ือผา้สาํเร็จรูปเป็นตน้การดาํเนินงานของ
อุตสาหกรรมขนาดกลางตอ้งมีการจัดการท่ีดีแรงงานท่ีใช้ตอ้งมีทกัษะความรู้ความสามารถใน
กระบวนการผลิตเป็นอยา่งดีเพ่ือท่ีจะไดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพระดบัเดียวกนั 

4. อุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีคนงานมากกว่า 200 คนข้ึนไป
เงินทุนในการดาํเนินการมากกว่า 200 ลา้นบาทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้แก่อุตสาหกรรมผลิต
แบตเตอร่ีอุตสาหกรรมถลุงเหล็กเป็นตน้อุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีระบบการจดัการท่ีดีใชค้นท่ีมี
ความรู้ทกัษะความสามารถเฉพาะดา้นหลายสาขาเช่นวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในการดาํเนินงาน
ผลิตมีกรรมวิธีท่ียุง่ยากใชเ้คร่ืองจกัรคนงานเงินทุนจาํนวนมากข้ึนมีกระบวนการผลิตท่ีทนัสมยัและ
ผลิตสินคา้ไดที้ละมากๆมีการวา่จา้งบุคคลระดบัผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถ 

1.3 อาชีพพาณิชยกรรมและอาชีพบริการ 
1.3.1 อาชีพพาณิชยกรรม  เป็นการประกอบอาชีพท่ีเป็นการแลกเปล่ียนระหว่าง

สินคา้กบัเงินส่วนใหญ่จะมีลกัษณะเป็นการซ้ือมาและขายไปผูป้ระกอบอาชีพทางพาณิชยกรรมจึง
จดัเป็นคนกลางซ่ึงทาํหนา้ท่ีซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตและนาํมาขายต่อใหแ้ก่ผูบ้ริโภคประกอบดว้ยการคา้
ส่งและการคา้ปลีกโดยอาจจดัจาํหน่ายในรูปของการขายตรงหรือขายออ้ม 

1.3.2 อาชีพบริการหมายถึงอาชีพท่ีทาํให้เกิดความพอใจแก่ผูซ้ื้อการบริการอาจ
เป็นสินคา้ท่ีมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ไดก้ารบริการท่ีมีตวัตนไดแ้ก่บริการขนส่งบริการทางการเงิน
ส่วนบริการท่ีไม่มีตวัตนไดแ้ก่บริการท่องเท่ียวบริการรักษาพยาบาลเป็นตน้อาชีพพาณิชยกรรมจึง
เป็นตัวกลางในการขายสินค้าหรือบริการต่างๆนับตั้ งแต่การนําว ัตถุดิบจากผู ้ผลิตทางด้าน
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เกษตรกรรมตลอดจนสินคา้สาํเร็จรูปจากโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งคหกรรมศิลปกรรมหตัถกรรม
ไปให้ผู ้ซ้ือหรือผูบ้ริโภคอาชีพพาณิชยกรรมจึงเป็นกิจกรรมท่ีสอดแทรกอยู่ทุกอาชีพในการ
ประกอบอาชีพพาณิชยกรรมหรือบริการผูป้ระกอบอาชีพจะต้องมีความสามารถในการจัดหามี
ความคิดริเร่ิมและมีคุณธรรมจึงจะทาํใหก้ารประกอบอาชีพเจริญกา้วหนา้ 

1.4 อาชีพคหกรรม การประกอบอาชีพคหกรรมไดแ้ก่อาชีพท่ีเก่ียวกบัการประกอบ
อาหารขนมการตดัเยบ็การเสริมสวยตดัผมเป็นตน้ 

1.5 อาชีพหัตถกรรม การประกอบอาชีพหตัถกรรมไดแ้ก่อาชีพท่ีเก่ียวกบังานช่างโดย
การใชมื้อในการผลิตช้ินงานเป็นส่วนใหญ่ไดแ้ก่อาชีพจกัสานแกะสลกัทอผา้ดว้ยมือทอเส่ือเป็นตน้ 

1.6 อาชีพศิลปกรรม การประกอบอาชีพศิลปกรรมได้แก่อาชีพเก่ียวขอ้งกบัการ
แสดงออกในลกัษณะต่างๆเช่นการวาดภาพการป้ันการดนตรีละครการโฆษณาถ่ายภาพเป็นตน้ 
  การแบ่งอาชีพตามลักษณะของการประกอบอาชีพ 

  นอกจากจะจดักลุ่มอาชีพเป็น 6 ประเภทแลว้เรายงัสามารถจดักลุ่มอาชีพตามลกัษณะ
การประกอบอาชีพเป็น 2 ลกัษณะคืออาชีพอิสระและอาชีพรับจา้ง 

1. อาชีพอิสระ หมายถึง อาชีพทุกประเภทท่ีผูป้ระกอบการดาํเนินการดว้ยตนเองแต่
เพียงผูเ้ดียวหรือเป็นกลุ่มอาชีพอิสระเป็นอาชีพท่ีไม่ตอ้งใชค้นจาํนวนมากแต่หากมีความจาํเป็นอาจ
มีการจา้งคนอ่ืนมาช่วยงานไดเ้จา้ของกิจการเป็นผูล้งทุนและจาํหน่ายเองคิดและตดัสินใจดว้ยตนเอง
ทุกเร่ืองซ่ึงช่วยให้การพฒันางานอาชีพเป็นไปอย่างรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์การประกอบอาชีพ
อิสระเช่นขายอาหารขายของชาํซ่อมรถจกัรยานยนตฯ์ลฯในการประกอบอาชีพอิสระผูป้ระกอบการ
จะตอ้งมีความรู้ความสามารถในเร่ืองการบริหารการจดัการเช่นการตลาดทาํเลท่ีตั้ งเงินทุนการ
ตรวจสอบและประเมินผลเป็นตน้นอกจากน้ียงัตอ้งมีความอดทนต่องานหนกัไม่ถอ้ถอยต่อปัญหา
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละมองเห็นภาพการดาํเนินงานของตนเองไดท้ะลุปรุโปร่ง 

2. อาชีพรับจา้ง หมายถึง อาชีพท่ีมีผูอ่ื้นเป็นเจ้าของกิจการโดยตวัเองเป็นผูรั้บจา้ง
ทาํงานใหแ้ละไดรั้บค่าตอบแทนเป็นค่าจา้งหรือเงินเดือนอาชีพรับจา้งประกอบดว้ยบุคคล 2 ฝ่ายซ่ึง
ไดต้กลงว่าจา้งกนับุคคลฝ่ายแรกเรียกว่า "นายจา้ง" หรือผูว้่าจา้งบุคคลฝ่ายหลงัเรียกว่า "ลูกจา้ง" 
หรือผูรั้บจา้งมีค่าตอบแทนท่ีผูว้า่จา้งจะตอ้งจ่ายให้แก่ผูรั้บจา้งเรียกว่า "ค่าจา้ง" การประกอบอาชีพ
รับจา้งโดยทัว่ไปมีลกัษณะเป็นการรับจา้งทาํงานในสถานประกอบการหรือโรงงานเป็นการรับจา้ง
ในลกัษณะการขายแรงงานโดยไดรั้บค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนท่ีคิดตามช้ินงานท่ี
ทาํไดอ้ตัราค่าจา้งข้ึนอยูก่บัการกาํหนดของเจา้ของสถานประกอบการหรือนายจา้งการทาํงานผูรั้บ
จา้งจะทาํอยูภ่ายในโรงงานตามเวลาท่ีนายจา้งกาํหนดการประกอบอาชีพรับจา้งในลกัษณะน้ีมีขอ้ดี
คือไม่ตอ้งเส่ียงกบัการลงทุนเพราะลูกจา้งจะใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีนายจา้งจดัไวใ้ห้ทาํงานตามท่ี
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นายจ้างกาํหนดแต่มีข้อเสียคือมักจะเป็นงานท่ีทําซํ้ าๆเหมือนกันทุกวนัและต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของนายจ้างในการประกอบอาชีพรับจ้างนั้ นมีปัจจัยหลายอย่างท่ีเอ้ืออาํนวยให้ผู ้
ประกอบอาชีพรับจา้งมีความเจริญกา้วหนา้ไดเ้ช่นความรู้ความชาํนาญในงานมีนิสัยการทาํงานท่ีดีมี
ความกระตือรือร้นมานะอดทนในการทาํงานยอมรับกฎเกณฑแ์ละเช่ือฟังคาํสัง่มีความซ่ือสัตยสุ์จริต
ความขยนัหมัน่เพียรรับผิดชอบมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีรวมทั้งสุขภาพอนามยัท่ีดีอาชีพต่างๆในโลกมี
มากมายหลากหลายอาชีพซ่ึงบุคคลสามารถจะเลือกประกอบอาชีพไดต้ามความถนดัความตอ้งการ
ความชอบและความสนใจไม่ว่าจะเป็นอาชีพประเภทใดจะเป็นอาชีพอิสระหรืออาชีพรับจา้งถา้หาก
เป็นอาชีพท่ีสุจริตยอ่มจะทาํใหเ้กิดรายไดม้าสู่ตนเองและครอบครัวถา้บุคคลผูน้ั้นมีความมุ่งมัน่ขยนั
อดทนตลอดจนมีความรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัอาชีพต่างๆจะทาํให้มองเห็นโอกาสในการเขา้สู่อาชีพและ
พฒันาอาชีพใหม่ๆใหเ้กิดข้ึนอยูเ่สมอ 

  การส่งเสริมอาชีพสําหรับบุคคล 
  การส่งเสริมอาชีพหมายถึงการดาํเนินการท่ีมุ่งพฒันาประสิทธิภาพการผลิตอนัไดแ้ก่

การเพ่ือพูนความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่และการแก้ไขปัญหาด้านปัจจยัพ้ืนฐานท่ีจาํเป็น
สาํหรับการอาชีพเพ่ือยกระดบัฐานะความเป็นอยูใ่นการส่งเสริมอาชีพนั้นผูป้ระกอบอาชีพจาํเป็นท่ี
จะตอ้งวิเคราะห์ตนเองว่ามีความสนใจอาชีพใดมีความถนดัดา้นใดและตลาดมีความตอ้งการอาชีพ
ใดเราจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการวิเคราะห์เก่ียวกบังานอาชีพซ่ึงสํานักงานบริหารงานการศึกษานอก
โรงเรียนได้จัดทําข้อมูลออกเผยแพร่ในเว็บไซต์ http://dnfe5. nfe.go.th/ilp/42033/ ในชุดวิชา
การศึกษาช่องทางการประกอบอาชีพโดยศูนยส่์งเสริมการศึกษาตามอธัยาศยัดงัน้ีการวิเคราะห์งาน
อาชีพการวิเคราะห์เปรียบเทียบอาชีพจะช่วยให้ผูท่ี้ศึกษาวิเคราะห์มีความรู้ความเขา้ใจในอาชีพท่ี
สนใจในดา้นต่างๆทั้งน้ีเพ่ือประโยชนใ์นการตดัสินใจเลือกอาชีพไดเ้หมาะสมกบัตนเองและมีความ
เป็นไปไดใ้นการนาํไปประกอบอาชีพ 

  ประเดน็สาํคญัในการศึกษาวิเคราะห์อาชีพในการศึกษาวิเคราะห์อาชีพมีประเดน็หรือ
หวัขอ้สาํคญัๆท่ีควรนาํมาพิจารณาดงัน้ี 

1. ลกัษณะประเภทรูปแบบของอาชีพเป็นการศึกษาถึงรายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะ
การดาํเนินงานของอาชีพท่ีศึกษาเช่นทาํคนเดียวทาํเป็นกลุ่มทาํในรูปบริษัทห้างร้านเครือข่าย
สาขาแฟรนไชน์ เป็นตน้ 

2. ปัจจยัดาํเนินการเป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีพทั้งปัจจยัในการผลิต
ไดแ้ก่วตัถุดิบแรงงานเคร่ืองมือเงินทุนปัจจยัในการดาํเนินงานไดแ้ก่การจดัการการบริหารฯลฯ 

3. กระบวนการผลิตขั้นตอนการผลิตเป็นการศึกษาถึงขั้นตอนของการประกอบอาชีพ
เก่ียวกบัความรู้และเทคนิคท่ีจาํเป็นความยุง่ยากซบัซอ้นระยะเวลาฯลฯ 
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4. การจดัการผลผลิตเป็นการศึกษาถึงวิธีการดาํเนินงานเก่ียวกบัผลผลิตท่ีไดจ้ากการ
ประกอบการอาชีพตั้งแต่การเก็บเก่ียวการเก็บรักษาการจาํหน่ายการบรรจุตลอดจนตลาดท่ีจาํหน่าย
ผลผลิต 

5. ความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นการศึกษาถึงความตอ้งการความพอใจของผูบ้ริโภค
ท่ีมีต่อสินคา้ท่ีผลิตทั้งในดา้นปริมาณคุณภาพราคา 

6. ผลตอบแทนเป็นการศึกษาถึงความพึงพอใจในการประกอบอาชีพตลอดจนรายได้
ท่ีไดรั้บจากการประกอบอาชีพนั้น 

7. ปัญหาและอุปสรรคเป็นการศึกษาถึงข้อจาํกัดการแข่งขันเง่ือนไขผลกระทบ
ตลอดจนแนวทางแกไ้ขท่ีเป็นอยู ่

8. ความมัน่คงในการประกอบอาชีพเป็นการศึกษาถึงแนวโนม้ความเป็นไปไดโ้อกาส
การขยายขอบข่ายของอาชีพในอนาคต 

 2. ขั้นตอนการศึกษาวเิคราะห์อาชีพ 
  เพ่ือให้การศึกษา/วิเคราะห์อาชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ประเดน็สาํคญัควรประกอบดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. รวบรวมรายช่ือผูป้ระกอบการสถานประกอบการทั้ งจากการออกไปรวบรวม
โดยตรงหรือรวบรวมจากเอกสารส่ิงพิมพ์ต่างๆท่ีมีการจัดทําไว้โดยข้อมูลท่ีรวบรวมควร
ประกอบดว้ยช่ือของผูป้ระกอบการหรือสถานประกอบการสถานท่ีหรือท่ีตั้งซ่ึงสามารถติดต่อได้
หรือรายละเอียดอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. กาํหนดหัวขอ้หรือประเด็นคาํถามท่ีตอ้งการไดรั้บคาํตอบตามท่ีกาํหนดให้ชดัเจน
หรือครอบคลุมส่ิงท่ีตอ้งการจะทราบ 

3. ติดต่อประสานงานขอความร่วมมือในการขอขอ้มูลหรือรายละเอียดต่างๆจาก
ผูป้ระกอบการสถานประกอบการผูรู้้หรือแหล่งวิทยาการโดยการออกไปสัมภาษณ์ดว้ยตนเองหรือ
อาจใชวิ้ธีการศึกษาคน้ควา้หาคาํตอบจากเอกสารต่างๆท่ีมีอยู ่

4. นาํเอาขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดมาวิเคราะห์เปรียบเทียบในดา้นต่างๆของแต่ละอาชีพ 
 3. การวเิคราะห์ตนเองเก่ียวกับงานอาชีพ 
  ปัจจยัสาํคญัประการหน่ึงท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการประกอบอาชีพคือตวัผูป้ระกอบ
อาชีพจะตอ้งมีความสนใจความถนดัความสามารถทกัษะทางอาชีพรวมทั้งคุณสมบติัท่ีพึงมีในการ
ประกอบอาชีพนั้นๆดงันั้นผูท่ี้ตดัสินใจประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหน่ึงจึงตอ้งสํารวจวิเคราะห์
ตนเองใหรู้้จกัและเขา้ใจตนเองโดยพิจารณาดา้นต่าง ๆ ต่อไปน้ี 
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1. ดา้นความสนใจความชอบความตอ้งการควรจะพิจารณาว่าตนเองมีความสนใจ
ความชอบความตอ้งการท่ีจะประกอบอาชีพใดบา้งเพราะเหตุใด 

2. ดา้นความรู้ความสามารถความถนดัควรจะพิจารณาว่าอาชีพท่ีสนใจจะทาํนั้นตอ้ง
ใชค้วามรู้ความสามารถความถนดัทกัษะทางอาชีพนั้นๆหรือไม่ถา้ยงัไม่มีหรือยงัขาดอยูจ่ะสามารถ
หาความรู้หรือทกัษะเพ่ิมเติมไดอ้ยา่งไรหรือจะแกปั้ญหาโดยหาผูร่้วมงานท่ีมีความรู้นั้นๆไดห้รือไม่
อยา่งไร 

3. ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงมีในการประกอบอาชีพนั้นๆเน่ืองจากลกัษณะนิสัยท่ีจาํเป็น
สาํหรับผูป้ระกอบการในแต่ละอาชีพจะมีความแตกต่างกนัเช่นผูป้ระกอบอาชีพ 

 4. คุณลักษณะทีสํ่าคญัของบุคคลท่ีจะประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ 
      จากการศึกษาวิจยัพบว่าคุณลกัษณะท่ีสําคญัของบุคคลท่ีจะประสบความสําเร็จในการ

ประกอบอาชีพนั้นประกอบดว้ย 
  1.  ความขยนัอดทนทาํงานประเภทหนกัเอาเบาสู้ไม่ทอ้ถอยในการทาํงาน 
  2.  ประหยดั 
  3.  ฉลาดมีไหวพริบ 
  4.  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
  5.  รู้เท่าทนัคนเหตุการณ์และมองเห็นการณ์ไกล 
  6.  ซ่ือสัตยมี์คุณธรรม 
  7.  มีมนุษยสมัพนัธ์ดี 
  8.  มีสุขภาพดี 
  9.  มีความสามารถและความถนดัในงานอาชีพ 
  10.  มีทศันคติท่ีดีต่ออาชีพท่ีทาํรักงานท่ีทาํ 
  11.  ตรงต่อเวลามีความรับผดิชอบ 
  12.  ใฝ่หาความรู้แสวงหาแนวทางใหม่ในการทาํงาน 

 
ทักษะท่ีจาํเป็นต่อการประกอบอาชีพ 
 ทักษะกระบวนการทํางาน หมายถึง การลงมือทาํงานต่างๆ ดว้ยตนเองโดยมุ่งเน้นการ
ฝึกฝนวิธีการทาํงานอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือให้ทาํงานไดส้ําเร็จและบรรลุตามเป้าหมายโดยมีขั้นตอน
ต่างๆดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์งาน  เป็นการมองภาพรวมของงานเม่ือไดรั้บมอบหมาย วา่เป้าหมายของ
งานคืออะไรผลลพัธ์ของงานท่ีจะทาํคือ อะไรและจะทาํอยา่งไรใหง้านนั้นบรรลุเป้าหมาย  
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2. การวางแผนในการทาํงาน   เป็นการกาํหนดเป้าหมายของงานระยะเวลาดาํเนินงาน
กาํลงัคนท่ีใชใ้นการทาํงาน ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานและไดผ้ลลพัธ์ตามตอ้งการ 

3. การลงมือทาํงาน  เป็นการลงมือทาํงานตามแผนท่ีวางไวด้ว้ยความมุ่งมัน่อดทนและ
รับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายจนสาํเร็จ 

4. การประเมินผลการทาํงานเป็นการตรวจสอบทดสอบหรือทดลองใชต้ั้ งแต่การวาง
แผนการทาํงานว่ารอบคอบ  รัดกุมครอบคลุม  และสามารถปฏิบตัิตามได้หรือไม่ตลอดจน
ประเมินผลงานท่ีทาํสาํเร็จแลว้วา่มีคุณภาพหรือไม่ 

 ทักษะกระบวนการแก้ปัญหามีขั้นตอนดงัน้ี 
1. สงัเกตนกัเรียนควรฝึกตนเองใหเ้ป็นคนช่างสงัเกต 
2. วิเคราะห์   เม่ือทราบและเขา้ใจถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนแลว้ควรวิเคราะห์ปัญหาท่ีมี มีมาก

นอ้ยเพียงใดลาํดบัความสาํคญัของปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุ 

3. สร้างทางเลือก  เม่ือวิเคราะห์เรียงลาํดบัปัญหาไดแ้ลว้ ว่าควรแกปั้ญหาใดก่อนปัญหา
ใดหลงัและเม่ือวิเคราะห์ทีละปัญหาหาสาเหตุของแต่ละปัญหาไดค้วรสร้างทางเลือก 

4. ประเมินทางเลือก ทางเลือกต่างๆท่ีสร้างข้ึนมาจาการศึกษาคน้ควา้หรือการตรวจสอบ
ต่าง ๆ ควรพิจารราใหล้ะเอียดวา่ทางใด เหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหามากท่ีสุด 

 ทักษะการทํางานร่วมกัน หมายถึง การทาํงานร่วมกนัผูอ่ื้นให้สําเร็จลุล่วงไปไดอ้ย่างมี
ความสุขและปราศจากความขดัแยง้มีหลกัการดงัน้ี 

1. รู้จกับทบาทหนา้ท่ีภายในกลุ่ม  ในการทาํงานร่วมกนักบัผูอื้่นนั้นควรรู้จกัหนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบของตนเอง 

2. มีทกัษะในการฟัง พูด แสดงความคิดเห็นและอภิปรายในกลุ่ม  เม่ือทาํงานร่วมกบั
บุคคลอ่ืนควรฝึกฝนท่ีจะเป็นผูฟั้งท่ีดียอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ควรฝึกทกัษะการพูดให้พูดจา
สุภาพ รู้จกัโนม้นา้ว ชกัจูงจิตใจ รักษานํ้าใจเพ่ือนร่วมงาน 

3. มีคุณธรรมในการทาํงานร่วมกนั  เพ่ือความสุขในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นและหลีกเล่ียง
ไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ดว้ยการมีความรับผิดชอบต่อหนา้ของตนเองท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4. สรุปผลโดยการทาํรายงาน การทาํงานกลุ่มใด ๆ กต็าม ควรมีการสรุปผลออกมาอยา่ง
เป็นรูปธรรมอาจอยูใ่นรูปแบบของการจดัทาํรายงาน 

5. นาํเสนอรายงาน  เม่ือมีรายงานออกมาอย่างชดัเจน เป็นเอกสารแลว้ควรมีทกัษะใน
การนาํเสนอรายงานการปฏิบติังานของกลุ่มในรูปแบบต่างๆ 



137 
 

 

 ทักษะการแสวงหาความรู้ คือ การค้นควา้หาความรู้ และสามารถสร้างความรู้ใหม่
เพ่ิมเติมไดอ้าจจะมาจากการคิด การศึกษา การทดลอง กาวคน้ควา้ หรือปฏิบติัดว้ยตนเองทกัษะการ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองสามารถฝึกฝนไดจ้ากการปฏิบติัต่อไปน้ี 

1. กาํหนดปัญหาในการสืบคน้ขอ้มูลความรู้  คือ การตั้งหัวขอ้ ตั้งประเด็นในการศึกษา
คน้ควา้กาํหนดขอบเขตของหวัขอ้หรือประเดน็ท่ีตอ้งการจะคน้ควา้ 

2. การวางแผนในการสืบคน้ขอ้มูลความรู้  เม่ือคิดหาหวัขอ้หรือประเดน็ท่ีเราตอ้งการจะ
สืบคน้ไดแ้ลว้ควรวางแผน กาํหนดเป้าหมายวา่จะสืบคน้ขอ้มูลท่ีใด อยา่งไร 

3. การดาํเนินการสืบคน้ขอ้มูลความรู้ตามแผนท่ีกาํหนดไว  ้คือการดาํเนินการสืบคน้
ขอ้มูลความรู้ในหวัขอ้ท่ีตอ้งการ ตามแผนท่ีวางไว ้

4. การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสืบคน้ความรู้ คือ การนาํขอ้มูลต่างๆท่ีไดค้น้ควา้ หรือได้
รับมา มาพจิารณาอยา่งละเอียดถึงองศป์ระกอบและความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 

5. การสรุปผลจากการสืบคน้ความรู้และจดบนัทึกจดัเก็บเม่ือวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆได้
ออกมาตามขอบเขตของหัวขอ้ท่ีกาํหนดไวต้ั้งแต่เร่ิมตน้ควรบนัทึกจดัเก็บขอ้มูลท่ีรวบรวมมาได้
ต่างๆในรูปแบบท่ีง่ายต่อการคน้ควา้ 
 ทักษะการจดัการ หมายถึง ความสามารถของบุคคลหน่ึงท่ีสามารถจะจดัระบบงานและ
ระบบคนให้ทาํงานสาํเร็จไดต้ามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ ทกัษะการจดัการ แบ่งออกไดเ้ป็น 2 
กลุ่มดงัน้ี 

1. การจดัการระบบงาน (การทาํงานเด่ียว) โดยสามารถจดัสรรเวลาการทาํงานใหเ้ป็น
ระบบ ปฏิบติังานตามกฎระเบียบแบบแผน และขั้นตอนต่างๆรวมไปถึงการเป็นผูที้มองการณ์ไกล 
ฉลาด มีไหวพริบ รอบรู้ ทนัคน ทนัเหตุการณ์ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

2. การจดัการระบบคน(การทาํงานกลุ่ม) โดยสามารถในการคดัเลือกคนเข้าทาํงาน 
แบ่งปัน จดัสรรคนให้เหมาะสมกับงาน มีความสามารถในการสร้างบรรยากาศในการทาํงาน
สามารถชกัจูงเพ่ือนร่วมงาน ใหมี้เป้าหมายเดียวกนั ร่วมมือร่วมใจกนัทาํงานจนสาํเร็จ 

 จากขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้ สรุปจากทฤษฎีพฒันาการทางอาชีพพบว่าพฒันาการทาง
อาชีพเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองมีขั้นตอนและระเบียบแบบแผนซ่ึงพฒันามาจากความเจริญเติบโต
ทางดา้นร่างกายและจิตใจของบุคคลประกอบกบัประสบการณ์ท่ีบุคคลไดรั้บจากครอบครัวและจาก
การศึกษานอกจากน้ีสภาพแวดลอ้มของสังคมและสภาวะเศรษฐกิจของประเทศยงัเป็นปัจจยัสาํคญัท่ี
มีผลกระทบต่อพัฒนาการทางอาชีพอีกประการหน่ึงด้วยดังนั้ นทฤษฏีดังกล่าวสามารถนํามา
พิจารณาในการจดัการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบับุคลิกของผูเ้รียนได ้
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 ในการส่งเสริมทกัษะอาชีพเป็นการจดักิจกรรมเพ่ือมุ่งพฒันาประสิทธิภาพการทาํงาน
ของผูเ้รียนเพ่ือเป็นพื้นฐานสาํหรับการวิเคราะห์ตนเองว่ามีความสนใจอาชีพใดมีความถนดัดา้นใด
และความต้องการของตลาดแรงงานทั้ งภาครัฐและเอกชน  ดงันั้นในการศึกษาถึงรายละเอียด
เก่ียวกบัลกัษณะการดาํเนินการกระบวนการผลิตการจดัการผลผลิตความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ผลตอบแทนปัญหาและอุปสรรคความมัน่คงในการประกอบอาชีพและขั้นตอนในการวิเคราะห์
อาชีพควรประกอบดว้ยการรวบรวมรายช่ือผูป้ระกอบการการตั้งคาํถามประสานขอขอ้มูลนาํเอาไป
เปรียบเทียบในดา้นต่างๆของแต่ละอาชีพการวิเคราะห์ตนเองเก่ียวกบังานอาชีพพิจารณาถึงความ
สนใจความชอบความรู้ความสามารถคุณลักษณะท่ีพึงมีในการประกอบอาชีพนั้ นๆส่วนการ
ตดัสินใจเลือกอาชีพมีองคป์ระกอบคือพิจารณาขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองสภาพแวดลอ้มและสงัคมขอ้มูล
ทางวิชาการพิจารณาความถนดัและเจตคติต่องานอาชีพนั้นๆและวิเคราะห์ความพร้อมของตนเอง
ดว้ยตนเองอยา่งมีคุณภาพ 
 Manpower Group (2556)  สรุปทกัษะท่ีจาํเป็นในการประกอบอาชีพ ดงัน้ี 

1. ทกัษะในดา้นการส่ือสารและมนุษยสมัพนัธ์ (Communication & Relation skills) 
        ส่ิงจาํเป็นในการทาํงานร่วมกนัคือ การส่ือสารและมนุษยสมัพนัธ์ ซ่ึงเป็นศิลปะในการ

สร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีแก่กนักบับุคคล  เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงความรักใคร่  ความนับถือ  ความ
จงรักภกัดี  และความร่วมมือ ดงันั้นทกัษะด้านน้ี จึงเป็นทกัษะสําคญัอนัดบัต้นๆ ในการทาํงาน
ร่วมกนักบัผูอื้่น  เพราะทกัษะด้านน้ีเป็นกลไกที่สามารถลดความขดัแยง้ และยงัเป็นการช่วย
อาํนวยการใหก้ารติดต่อประสานงานกบัแผนกอ่ืนๆ ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และจะนาํมาซ่ึง
ความสาํเร็จ 

2. ทกัษะในการแกปั้ญหา (Problem Solving Skills)           
                    การแกปั้ญหาเป็นทกัษะท่ีสําคญัอย่างหน่ึงในการทาํงานและบริหารงาน เพราะการ
ปฏิบัติงานไม่ว่าในตาํแหน่งใดๆ ก็ตาม จะต้องเผชิญกับปัญหา และสภาวการณ์ต่างๆ ดังนั้ น
ความสามารถในการจัดการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีระบบ ไม่เกิดความเครียดทางกายจิตใจ   
เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นท่ีจะทําให้ปัญหาไม่ลุกลามเป็นปัญหาใหญ่โตเกินแก้ไข การแก้ปัญหาต้องมี
หลกัเกณฑ์และวิธีการที่เป็นระบบ เร่ิมตั้งแต่การกาํหนดและแยกแยะสาเหตุของปัญหา มีการ
ตั้งเป้าหมายในการดาํเนินการแกไ้ขและวิเคราะห์ รวมถึงวิธีการและการวดัผลหลงัการแกไ้ข และ
สร้างมาตรฐานเพ่ือไม่ใหเ้กิดปัญหาเดิม 

3. ทกัษะในการวางแผน (Organizing and Planning Skills) 
  การทาํงานท่ีขาดการวางแผนท่ีดีเป็นส่วนสําคญัท่ีทาํให้ไม่บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้
ดงันั้น การมีทกัษะในการวางแผนของพนกังานยอ่มหมายถึงความสาํเร็จ เพราะการวางแผน คือ การ
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หาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด เหมาะสมท่ีสุดในการปฏิบติังาน เช่นการใชแ้ผนระยะยาวในการพฒันาทกัษะ
และฝีมือของแรงงาน ทาํใหง้านท่ีออกมามีคุณภาพ เพิม่มูลค่าใหก้บัช้ินงานหรือผลงานนั้นได ้

4. ทกัษะในดา้นเทคโนโลยแีละคอมพิวเตอร์ (Technology and Computer Skills) 
  ด้วยรูปแบบการทํางานและการพัฒนาของการส่ือสาร ท่ีครอบคลุมมากข้ึน ได้
ก่อให้เกิดการนําเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนในการกําหนดความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ผูว้่าจา้งส่วนใหญ่กาํหนดทกัษะในดา้นเทคโนโลยแีละคอมพิวเตอร์ ไวเ้ป็นคุณสมบติั
เบ้ืองตน้ของการรับพนกังานใหม่เพราะพนกังานท่ีมีทกัษะในเร่ืองของเทคโนโลยแีละคอมพิวเตอร์ 
จะสามารถทาํงานไดร้วดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

5. ทกัษะและความสามารถทางดา้นภาษา (Linguistic Skills) 
  ดว้ยความกา้วหนา้ของการส่ือสารและการติดต่อประสานงานกนัมากข้ึน ทาํใหท้กัษะ
การใชภ้าษามีส่วนสําคญัมากข้ึน โดยเฉพาะภาษาองักฤษ เพราะฉะนั้นพนกังานท่ีสามารถส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศได ้จะถือว่าไดเ้ปรียบอย่างมาก เพราะปัจจุบนัมีผูล้งทุน บริษทัจากต่างประเทศ 
หรือการติดต่อคา้ขายกบัต่างประเทศมากข้ึน องคก์รท่ีมีพนกังานท่ีมีทกัษะและความสามารถดา้น
ภาษาจึงเป็นส่ิงจาํเป็น 
 จากการศึกษาผลการวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาการใชท้กัษะอาชีพเพ่ือพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  
กญัญา  กาํศิริพิมาน (2549) พบว่า ความต้องการของชุมชนในการพฒันาทักษะอาชีพ เร่ิมจาก
การศึกษา สํารวจความตอ้งการของชุมชนจากหน่วยงานท่ีเป็นผูเ้รียน โรงเรียน กลุ่มแม่บา้น และ
สถานประกอบการ เน่ืองจากทุกหน่วยงานลว้นมีความต้องการพฒันาตนเองในดา้นทกัษะอาชีพ 
ต่อไปคือ การพฒันาหลกัสูตรเพ่ือจดัทาํโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเพ่ือพฒันาทกัษะอาชีพแก่
ชุมชนไดพ้ฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการตามความตอ้งการของชุมชนหลากหลายลกัษณะ
ตามความสนใจความถนัด บริบทส่ิงแวดล้อม เป็นต้นว่า ประเภทวิชาอุตสาหกรรมได้พฒันา
หลกัสูตรเพ่ือพฒันาทกัษะอาชีพ การพ่นทราย ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ไดพ้ฒันาหลกัสูตรเพ่ือ
พฒันาทกัษะอาชีพ การทาํขนมป้ันสิบ  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจศึกษาได้พฒันาหลกัสูตรเพ่ือ
พัฒนาทักษะอาชีพการทําภาพยนตร์จากภาพน่ิงโปรแกรม  Movie Maker และประเภทวิชา
ศิลปหตัถกรรม ไดพ้ฒันาหลกัสูตรเพ่ือพฒันาทกัษะอาชีพ การทาํเคร่ืองประดบัดว้ยลูกปัดและหินสี 
นอกจากน้ี ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการฝึกอบรมลกัษณะน้ีไดท้กัษะและไดแ้นวทาง    ในการ
ประกอบอาชีพ มีประโยชน์อย่างมาก นอกจากน้ี รังสี  ทองพนัธ์ุ (2551) ศึกษาสภาพปัญหา และ
ผลสาํเร็จการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาอาชีพ (การฝึกทกัษะอาชีพ) และการศึกษาเพ่ือพฒันาสงัคมและ
ชุมชน (วิสาหกิจชุมชน) ของศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียนอาํเภอในจงัหวดัสกลนคร พบ
ขอ้มูลท่ีน่าสนใจ กล่าวคือ ผลสาํเร็จการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาอาชีพของศูนยบ์ริการการศึกษานอก
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โรงเรียนอาํเภอในจงัหวดัสกลนคร ตามความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีความแตกต่างกนัโดยรวมไม่
แตกต่างกนั ซ่ึงสรุปไดว้า่ระดบัความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการจดัการศึกษาเพ่ือพฒันาอาชีพ 
(ทกัษะอาชีพ) อยูใ่นระดบัมากส่วนปัญหาท่ีพบอยูใ่นระดบัปานกลาง และมทันียา คอ้มทอง (2552) 
ศึกษาผลของการจดักิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนท่ีมีต่อความรู้ เจตคติและทกัษะอาชีพของ
กลุ่มสตรีชมรมแม่บา้นทหารอากาศ จงัหวดัลพบุรี พบว่า กระบวนการของกิจกรรมท่ีส่งผลต่อการ
จดักิจกรรมเพ่ือพฒันาคุณภาพผูเ้รียน โดยมีลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี 

1. สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ร่วมกนัและกาํหนดวตัถุประสงค์ในการเรียนรู้การฝึก
ทกัษะอาชีพ  

2. จดักลุ่มผูเ้รียน กลุ่มละ 5 - 7 คน 
3. ประชุมร่วมกนัเพ่ือวางแผน วินิจฉัย สร้างเป้าหมาย และกาํหนดประเด็นท่ีจะตอ้ง

เรียนรู้และปฏิบติั 
4. ดาํเนินการฝีกทกัษะอาชีพตามความตอ้งการของผูเ้รียนโดยหากมีปัญหาอาจจดัการ

เรียนเป็นกลุ่มยอ่ยศึกษาเฉพาะกรณีข้ึนได ้
5. ประเมินความกา้วหนา้และวางแผนการเรียนรู้ในขั้นต่อไป 
6. ดาํเนินการฝึกทกัษะอาชีพซํ้าตามกระบวนการเดิม 
7. จดัทาํเอกสารเพ่ือสรุปกระบวนการเรียนรู้เพ่ือใชป้ระโยชนต่์อไป 

 จากการศึกษา วิเคราะห์ งานวิจยัจากนักวิชาการหลากหลายท่าน สรุปพอสังเขปไดว้่า 
การพฒันาการใช้ทกัษะอาชีพสําหรับผูเ้รียนในสถานศึกษานั้นควรเร่ิมต้นจากการสํารวจความ
ตอ้งการของผูเ้รียน ความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัชุมชน บริบท หรือส่ิงแวดลอ้มรอบตวัผูเ้รียนต่อไป
คือ การพฒันาหลกัสูตรเพ่ือจดัทาํโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเพ่ือพฒันาทกัษะอาชีพแก่ผูเ้รียน 
การคาํนึงถึงความสามารถ  ความถนัด  ความสนใจ  แหล่งประกอบการรอบตัวและสถาน
ประกอบการอื่น  ๆ  ที่สนับสนุนขอ้มูลการฝึกทกัษะอาชีพ  ทั้ งน้ีกระบวนการพฒันาผูเ้รียนมี
กระบวนการและแนวทางสําหรับการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ทกัษะอาชีพอย่างเป็น
ระบบและสามารถนาํความรู้ไปปรับประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์กบัตนเอง ไดแ้ก่ บรรยากาศการ
เรียนรู้ร่วมกนั การร่วมกนักาํหนดวตัถุประสงคใ์นการเรียนรู้การฝึกทกัษะอาชีพ ประชุมร่วมกนัเพ่ือ
วางแผนการฝึกปฏิบติั ดาํเนินการฝีกทกัษะอาชีพตามความตอ้งการของตนเอง ประเมินความกา้วหน้า
และวางแผนการเรียนรู้ในขั้นต่อไป  ฝึกทกัษะอาชีพซํ้ าตามกระบวนการเดิม และจดัทาํเอกสารเพ่ือ
สรุปกระบวนการเรียนรู้เพ่ือใชป้ระโยชน์ต่อไปซ่ึงสอดคลอ้งกบั มาเรียม  นิลพนัธ์ุ และคณะ (2556 : 
บทคดัย่อ) สรุปผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาแนวทางการนาํ  กรอบแผนการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศดา้นอาชีพทอ้งถ่ิน พบว่า ทัว่ทุกกลุ่มภาคของประเทศไทยมี
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กรอบการเรียนรู้ทักษะอาชีพท้องถ่ิน ได้แก่ 1) ด้านเกษตรกรรมท้องถ่ิน 2) ด้านอุตสาหกรรม
ท้องถ่ิน 3) ด้านการบริการท่องเท่ียวท้องถ่ิน 4) ด้านศิลปะการแสดงท้องถ่ิน 5) ด้านภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน โดยแต่ละภูมิภาคมีกรอบเน้ือหา สาระการเรียนรู้แตกต่างกนัข้ึนอยูก่บับริบทของชุมชนและ
สภาพสังคม โดยสนบัสนุนให้ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะดา้นอาชีพทอ้งถ่ิน มีการจดัการศึกษา
ร่วมกนัระหวา่งสถานศึกษากบัชุมชน โดยการมีเอกสารแนวทางการบริหารจดัการหลกัสูตร การจดั
วสัดุอุปกรณ์ บุคลากร และโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์สําหรับนักเรียนอย่าง
เพียงพอ ผูรู้้ ภูมิปัญญา ผูป้ระกอบการ เขา้ของสถานประกอบการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สถาบนัการศึกษาดา้นอาชีพ ควรมีบทบาทใหค้วามสาํคญัและมีส่วนร่วม 
 ทั้งน้ี ผูว้ิจยัสังเคราะห์องคป์ระกอบพฤติกรรมการใชท้กัษะอาชีพและตวัช้ีวดัเพ่ือการวดั
ประเมินผลทกัษะอาชีพของผูเ้รียนท่ีไดรั้บจากการจดักิจกรรมแนะแนว สรุปไดด้งัตารางท่ี 13 
 

 
ตารางท่ี 13  การสงัเคราะห์องคป์ระกอบพฤติกรรมทกัษะอาชีพและตวัช้ีวดัเพ่ือการวดัประเมินผล               

ผูเ้รียนท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้  
องค์ 

ประกอบท่ี 
องค์ประกอบพฤติกรรม 
การใช้ทักษะอาชีพ 

พฤติกรรมการปฏิบัต ิ/ ตัวช้ีวดัเพื่อการ
วดัประเมินผลผู้เรียน 

การสังเคราะห์พฤติกรรม 
การปฏิบัติ / ตัวช้ีวดัเพื่อการวัด

ประเมินผลผู้เรียน 

1 การแสวงหาความรู้ 1. กาํหนดปัญหาในการสืบคน้ขอ้มูล
ความรู้ 
2.การวางแผนในการสืบคน้ขอ้มูลความรู้   
3.การดาํเนินการสืบคน้ขอ้มูลความรู้ตาม
แผนท่ีกาํหนดไว ้ 
4.การวิเคราะห์ขอ้มูลจาการสืบคน้ความรู้  
5.การสรุปผลจากการสืบคน้ความรู้และจด
บนัทึกจดัเก็บ 

1.1 ทกัษะการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการ
สืบคน้ความรู้และงานท่ีสนใจ   
1.2 ทกัษะการกาํหนดปัญหาในการ
สืบคน้ขอ้มูลความรู้ 
1.3 ทกัษะการวางแผนในการสืบคน้
ขอ้มูลความรู้และการทาํงาน 

2 กระบวนการทํางาน 1.การวิเคราะห์งาน   
2.การวางแผนในการทาํงาน 
3.การลงมือทาํงานและการใชเ้ทคโนโลยี
และคอมพิวเตอร์    
4.การประเมินผลการทาํงาน 

2.1  ทกัษะการวเิคราะห์และวางแผน
ในการทาํงานท่ีสนใจ 
2.2  ทกัษะการลงมือทาํงานตามแผนท่ี
กาํหนดไวโ้ดยการใชเ้ทคโนโลยท่ีี
ทนัสมยั 

3 กระบวนการแก้ปัญหา 1.สงัเกต 
2.วิเคราะห์     
3.สร้างทางเลือก  
4.ประเมินทางเลือก  

3.1 ทกัษะการสงัเกต วิเคราะห์เพ่ือ
สร้างทางเลือกในการแกปั้ญหางานท่ี
สนใจ 
3.2  ทกัษะการประเมินผลการทาํงาน
เพ่ือพิจารณาปรับปรุง 
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ตารางท่ี 13 การสงัเคราะห์องคป์ระกอบพฤติกรรมทกัษะอาชีพและตวัช้ีวดัเพือ่การวดัประเมินผล               
ผูเ้รียนท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ (ต่อ) 

 

องค์ 
ประกอบท่ี 

องค์ประกอบพฤติกรรม 
การใช้ทักษะอาชีพ 

พฤติกรรมการปฏิบัต ิ/ ตัวช้ีวดัเพื่อการ
วดัประเมินผลผู้เรียน 

การสังเคราะห์พฤติกรรม 
การปฏิบัต ิ/ ตัวช้ีวดัเพื่อการวัด

ประเมินผลผู้เรียน 

4 การทํางานร่วมกนั   1.  รู้จกับทบาทหนา้ท่ีภายในกลุ่ม   
2. มีทกัษะในการฟัง พดู แสดงความ
คิดเห็น 
และอภิปรายในกลุ่ม   
3. มีคุณธรรมในการทาํงานร่วมกนั   
4. สรุปผลโดยการทาํรายงาน  
5. นาํเสนอรายงาน   

4.1 ทกัษะการฟัง พูด แสดงความ
คิดเห็นและอภิปรายในกลุ่ม   
4.2  ทกัษะการทาํงานอยา่งมีคุณธรรม 
ไม่เอาเปรียบบุคคลอ่ืน 

5 การจดัการ  1.การจดัการระบบงาน (การทาํงานเด่ียว) 
2.การจดัการระบบคน(การทาํงานกลุ่ม) 

5.1 ทกัษะการจดัการระบบงาน (การ
ทาํงานเด่ียว) 
5.2. ทกัษะการจดัการระบบคน(การ
ทาํงานกลุ่ม) 
5.3 ทกัษะการสรุปผลความรู้และงาน
โดยการทาํรายงานและการนาํเสนอ
ช้ินงาน/ผลผลิต   

 
 จากตารางท่ี 13 สรุปพฤติกรรมองค์ประกอบของการใช้ทักษะอาชีพ และตวั ช้ีวดั ท่ี
คาดหวงัให้เกิดกบัผูเ้รียนประกอบดว้ย 12 ทกัษะ ดงัน้ี 1. ทกัษะการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสืบคน้
ความรู้และงาน ท่ีสนใจ  2. ทักษะการกาํหนดปัญหาในการสืบค้นข้อมูลความรู้ 3. ทักษะการ
วางแผนในการสืบคน้ขอ้มูลความรู้และการทาํงาน 4. ทกัษะการวิเคราะห์และวางแผนในการทาํงาน
ท่ีสนใจ  5. ทกัษะการลงมือทาํงานตามแผนท่ีกาํหนดไวโ้ดยการใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั  6. ทกัษะ
การสังเกต วิเคราะห์เพ่ือสร้างทางเลือกในการแกปั้ญหางานท่ีสนใจ 7. ทกัษะการประเมินผลการ
ทาํงานเพ่ือพิจารณาปรับปรุง  8. ทกัษะการฟัง พูด แสดงความคิดเห็นและอภิปรายในกลุ่ม 9. ทกัษะ
การทาํงานอย่างมีคุณธรรม ไม่เอาเปรียบบุคคลอ่ืน 10. ทกัษะการจดัการระบบงาน (การทาํงานเด่ียว)  
11. ทกัษะการจดัการระบบคน(การทาํงานกลุ่ม) 12. ทกัษะการสรุปผลความรู้และงานโดยการทาํ
รายงานและการนาํเสนอช้ินงาน/ผลผลิต   
 ทั้งน้ีสรุปพฤติกรรมทกัษะอาชีพท่ีคาดหวงัตามองคป์ระกอบของทกัษะอาชีพ จาํแนก
ตามรายชั้นปีของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ตามแนวคิดกระบวนทศัน์การจดักิจกรรม    
แนะแนว ดงัตารางท่ี 14  
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ตารางท่ี 14  พฤติกรรมทกัษะอาชีพท่ีคาดหวงัตามองค์ประกอบทกัษะอาชีพ จาํแนกตามรายชั้นปี 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ตามแนวคิดกระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนว 

 

ช้ัน องค์ประกอบท่ี 1 

การแสวงหาความรู้ 

องค์ประกอบท่ี 2 

กระบวนการ
ทํางาน 

องค์ประกอบท่ี 3 

กระบวนการ
แก้ปัญหา 

องค์ประกอบ 4 

การทํางาน
ร่วมกัน 

องค์ประกอบท่ี 5 

การจดัการ  

ม.4 - การวิเคราะห์ขอ้มูล
จากการสืบคน้ความรู้
และงานท่ีสนใจ   
- การกาํหนดปัญหาใน
การสืบคน้ขอ้มูลความรู้ 

- การวิเคราะห์และ
วางแผนในการ
ทาํงานท่ีสนใจ 
- การลงมือทาํงาน
ตามแผนท่ีกาํหนดไว้
โดยการใช้
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

- การสงัเกต 
วิเคราะห์เพือ่สร้าง
ทางเลือกในการ
แกปั้ญหางานท่ีสนใจ 
- การประเมินผลการ
ทาํงานเพือ่พจิารณา
ปรับปรุง 

- การฟัง พดู แสดง
ความคิดเห็นและ
อภิปรายในกลุ่ม  
- การทาํงานอยา่งมี
คุณธรรม ไม่เอา
เปรียบบุคคลอ่ืน 

- การจดัการระบบงาน 
(การทาํงานเด่ียว) 
- การจดัการระบบคน
(การทาํงานกลุ่ม) 
- การสรุปผลความรู้
และงานโดยการทาํ
รายงานและการ
นาํเสนอช้ินงาน/
ผลผลิต   

ม.5 - การวเิคราะห์ขอ้มูลจาก
การสืบคน้ความรู้และ
งานท่ีสนใจ   
- การกาํหนดปัญหาใน
การสืบคน้ขอ้มูลความรู้ 
- การวางแผนในการ
สืบคน้ขอ้มูลความรู้และ
การทาํงาน 

- การวเิคราะห์และ
วางแผนในการทาํงาน
ท่ีสนใจ 
- การลงมือทาํงานตาม
แผนท่ีกาํหนดไวโ้ดย
การใชเ้ทคโนโลยท่ีี
ทนัสมยั 

- การสังเกต วเิคราะห์
เพื่อสร้างทางเลือกใน
การแกปั้ญหางานท่ี
สนใจ 
- การประเมินผลการ
ทาํงานเพ่ือพิจารณา
ปรับปรุง 

- การฟัง พูด แสดง
ความคิดเห็นและ
อภิปรายในกลุ่ม  
- การทาํงานอยา่งมี
คุณธรรม ไม่เอา
เปรียบบุคคลอ่ืน 

- การจดัการระบบงาน 
(การทาํงานเด่ียว) 
- การจดัการระบบคน 
(การทาํงานกลุ่ม) 
- การสรุปผลความรู้และ
งานโดยการทาํรายงาน
และการนาํเสนอช้ินงาน/
ผลผลิต   

ม.6 - การวิเคราะห์ขอ้มูล
จากการสืบคน้ความรู้
และงานท่ีสนใจ   
- การกาํหนดปัญหาใน
การสืบคน้ขอ้มูลความรู้ 
- การวางแผนในการ
สืบคน้ขอ้มูลความรู้
และการทาํงาน 

- การวิเคราะห์และ
วางแผนในการ
ทาํงานท่ีสนใจ 
- การลงมือทาํงาน
ตามแผนท่ีกาํหนดไว้
โดยการใช้
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

- การสงัเกต 
วิเคราะห์เพือ่สร้าง
ทางเลือกในการ
แกปั้ญหางานท่ีสนใจ 
- การประเมินผลการ
ทาํงานเพือ่พจิารณา
ปรับปรุง 

- การฟัง พดู แสดง
ความคิดเห็นและ
อภิปรายในกลุ่ม  
- การทาํงานอยา่งมี
คุณธรรม ไม่เอา
เปรียบบุคคลอ่ืน 

- การจดัการระบบงาน 
(การทาํงานเด่ียว) 
- การจดัการระบบคน
(การทาํงานกลุ่ม) 
- การสรุปผลความรู้
และงานโดยการทาํ
รายงานและการ
นาํเสนอช้ินงาน/
ผลผลิต   
 

 
 จากตารางท่ี 14 สรุปพฤติกรรมทกัษะอาชีพท่ีคาดหวงัตามองคป์ระกอบอาชีพ จาํแนก

ตามรายชั้นปีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ตามแนวคิดกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะ
แนวพบวา่ พฤติกรรมท่ีคาดหวงัใหเ้กิดกบัผูเ้รียนตามระดบัชั้นปีมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัไม่สามารถ
แยกจากกนัได้อย่างช ัดเจน  ดงันั้นในการจัดกิจกรรมแนะแนวในระดบัชั้นใด ๆ สามารถนํา
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พฤติกรรมตวัช้ีวดัของการใช้ทกัษะอาชีพท่ีระบุดงัตารางขา้งตน้ เป็นตวักาํหนดการวดัพฤติกรรม
การใชท้กัษะอาชีพของผูเ้รียนใหเ้หมาะสมกบัระดบัชั้นได ้

 จากแนวคิดและการสังเคราะห์องค์ประกอบของการใช้ทกัษะชีวิตและทกัษะอาชีพ 
ดงักล่าว สรุปไดว้่า  การใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ (Using Life and Career Skills) เป็นความสามารถ
ขั้นพ้ืนฐานของบุคคลในการปรับตวัและเลือกทางเดินชีวิตท่ีเหมาะสมเพ่ือท่ีจะสามารถเผชิญปัญหา
ต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตวัในสภาพสังคมปัจจุบนั และเป็นแนวทางการเตรียมความพร้อมสําหรับผูเ้รียน
เพ่ือสร้างเส้นทางอาชีพท่ีดีท่ีจะตอ้งกา้วไปสู่ชีวิตความเป็นผูใ้หญ่ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ          
ท่ีควรไดรั้บการพฒันาอยา่งเร่งด่วน และจากการสังเคราะห์องคป์ระกอบของการใชท้กัษะชีวิตและ
อาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีผูว้ิจยันาํไปใชใ้นการกาํหนดตวัช้ีวดัท่ีคาดหวงัใหเ้กิด
ข้ึนกบัผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในการจดักิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดกระบวนทศันก์ารจดั
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ ดงัตารางท่ี 15 
 
ตารางท่ี 15 การสงัเคราะห์องคป์ระกอบของการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ตอนปลาย  
องค์ประกอบของการ

ใช้ 
ทักษะชีวติ 

 

องค์ประกอบของการใช้ทักษะอาชีพ  
1. การแสวงหา

ความรู้ 
2. กระบวนการ

ทํางาน 
3. กระบวนการ

แก้ปัญหา 
4. การทํางาน
ร่วมกัน 

5. การจัดการ 

1. การยืดหยุ่นและการ
ปรับตัว   

- √ - - - 

2. การริเร่ิมและการนํา
ตนเอง 

√ - - - - 

3. สังคมและวฒันธรรม  - - - √ - 

4. การสร้างผลผลิตและ
ความรับผดิชอบตรวจสอบ
ได้   

- - - - √ 

5. ภาวะผู้นําและความ
รับผดิชอบ 

- √ - - - 

6. การคดิวเิคราะห์ 
ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 

- - √ - - 

7. การสร้างสัมพนัธ์ท่ีดกัีบ
ผู้อ่ืน 

- - - √ - 
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 จากตารางท่ี 15 องคป์ระกอบของการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ตอนปลาย ท่ีผูว้ิจยันาํไปใชใ้นการกาํหนดพฤติกรรมตวัช้ีวดัท่ีคาดหวงัใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียนในการจดั
กิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิต 
และทกัษะอาชีพ  ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ คือ 1. การยืดหยุน่และการปรับตวั 2. การแสวงหา
ความรู้ดว้ยการริเร่ิมและการนาํตนเอง 3. การทาํงานร่วมกนัในสังคมและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 
4. การจดัการสร้างผลผลิตและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ 5. ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบ
ในกระบวนการทาํงาน  6. การคิดวิเคราะห์ ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์ 7. การสร้าง
สมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นในการทาํงานร่วมกนั  
 นอกจากน้ีการสังเคราะห์ตัวช้ีวดัของการใช้ทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีผูว้ิจยันาํไปใช้ในการกาํหนดตวัช้ีวดัท่ีคาดหวงัให้เกิดข้ึนกบัผูเ้รียน ชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ในการจดักิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว 
เพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ ดงัตารางท่ี 16 
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ตารางที่  16  การสงัเคราะห์ตวัชี้วดัของการใชท้กัษะชีวติและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  
พฤตกิรรมตวัชี้วดั 

ของการใช้ทกัษะชีวติ 
พฤตกิรรมตวัชี้วดัของการใช้ทกัษะอาชีพ 

วเิคราะห์ข้อมูลจาก
การสืบค้นความรู้

และงานทีส่นใจ   

กําหนด
ปัญหาในการ
สืบค้นข้อมูล
ความรู้ 

วางแผน
ในการ
สืบค้น
ข้อมูล 

วเิคราะห์และ
วางแผนใน
การทาํงานที่
สนใจ 

ลงมือทํางาน
ตามแผนที่
กาํหนดไว้โดย
การใช้
เทคโนโลยทีี่
ทนัสมยั 

สังเกต วเิคราะห์
เพื่อสร้าง
ทางเลือก 

ประเมนิผลการ
ทาํงานเพื่อ
พจิารณา
ปรับปรุง 

ฟัง พูด แสดง
ความคดิเห็น
และอภปิรายใน

กลุ่ม  

ทาํงานอย่าง
มคีุณธรรม 
ไม่เอาเปรียบ
บุคคลอื่น 

จัดการ
ระบบงาน (การ
ทาํงานเดี่ยว) 

จัดการระบบ
คน(การทาํงาน
กลุ่ม) 

สรุปผลความรู้และงาน
โดยการทาํรายงานและ
การนําเสนอชิ้นงาน/

ผลผลิต   

ปรับตวัสู่การเปลี่ยนแปลง - - - - - - - - - - - - 
ความยดืหยุน่ - - - - - - √ - - - - - 
จดัการกบัเป้าหมายและเวลา √ - - - √ - - - - - - - 
ปฏิบตัิงานบรรลุเป้าหมาย - - - √ - - - - - - - √ 
ปฏิบตัิงานบรรลุเป้าหมายโดย
ปราศจากการควบคุมสั่งการ 

- - √ - - √ - - - √ - - 

เรียนรู้โดยการนาํตนเอง - - √ - - - - - - - - - 
มีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอื่น - - - - - - - √ - - √ - 
ปฏิบตัิงานกบัทีมงานที่มีความ
หลากหลาย 

- - - - - - - - - - √ - 

จดัการโครงการ - - - - √ √ √ - - - - √ 
สร้างสรรคผ์ลผลิต - - - √ - - - - - - - √ 
สาํนึกความรับผดิชอบ - - - - - - - - √ - - - 
ใหค้าํแนะนาํและการนาํ 
บุคคลอื่น 

- - - - - - - - - - - √ 

รับผดิชอบต่อบุคคลอื่น - - - - - - - - √ - - - 
ตดัสินใจ - - - √ - - - - - - - - 
แกป้ัญหาอยา่งสร้างสรรค ์  - - - √ - - - - - - - - 
สร้างสัมพนัธ์ที่ดีกบัผูอ้ื่น - - - - - - - √ - - √ - 
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จากตารางท่ี 16 ตวัช้ีวดัของการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ตอนปลาย 
ท่ีผูว้ิจยันาํไปใชใ้นการกาํหนดตวัช้ีวดัท่ีคาดหวงัใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียน ประกอบดว้ย 15 ตวัช้ีวดั คือ 

1. ยดืหยุน่โดยประเมินผลการทาํงานเพ่ือพจิารณาปรับปรุง 
2. จดัการกบัเป้าหมายและเวลาโดยวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสืบคน้ความรู้และงานท่ี

สนใจ  และลงมือทาํงานตามแผนท่ีกาํหนดไวโ้ดยการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
3. ปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทาํงานท่ีสนใจ และสรุปผล

ความรู้และงานโดยการทาํรายงานและการนาํเสนอช้ินงาน/ผลผลิต   
4. ปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายโดยปราศจากการควบคุมสั่งการ โดยวางแผนในการสืบคน้

ขอ้มูล  สงัเกต วิเคราะห์เพ่ือสร้างทางเลือก และจดัการระบบงาน (การทาํงานเด่ียว) 
5. เรียนรู้โดยการนาํตนเองโดยวางแผนในการสืบคน้ขอ้มูล 
6. มีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนโดยฟัง พูด แสดงความคิดเห็นและอภิปรายในกลุ่ม และ

จดัการระบบคน (การทาํงานกลุ่ม) 
7. ปฏิบติังานกบัทีมงานท่ีมีความหลากหลายโดยจดัการระบบคน (การทาํงานกลุ่ม) 
8. จัดการโครงการโดยลงมือทํางานตามแผนท่ีกาํหนดไวโ้ดยการใช้เทคโนโลยีท่ี

ทนัสมยั  สังเกต วิเคราะห์เพ่ือสร้างทางเลือก  ประเมินผลการทาํงานเพ่ือพิจารณาปรับปรุง และ
สรุปผลความรู้และงานโดยการทาํรายงานและการนาํเสนอช้ินงาน/ผลผลิต   

9. สร้างสรรค์ผลผลิตโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทาํงานท่ีสนใจ และสรุปผล
ความรู้และงานโดยการทาํรายงานและการนาํเสนอช้ินงาน/ผลผลิต   

10. สาํนึกความรับผดิชอบโดยทาํงานอยา่งมีคุณธรรม ไม่เอาเปรียบบุคคลอ่ืน 
11. ให้คาํแนะนาํและการนาํบุคคลอ่ืนโดยสรุปผลความรู้และงานโดยการทาํรายงาน

และการนาํเสนอช้ินงาน/ผลผลิต   
12. รับผิดชอบต่อบุคคลอ่ืนโดยทาํงานอยา่งมีคุณธรรม ไม่เอาเปรียบบุคคลอ่ืน 
13. ตดัสินใจโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทาํงานท่ีสนใจ 
14. แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคโ์ดยวิเคราะห์และวางแผนในการทาํงานท่ีสนใจ 
15. สร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นโดยฟัง พูด แสดงความคิดเห็นและอภิปรายในกลุ่ม และ

จดัการระบบคน (การทาํงานกลุ่ม) 
 ทั้งน้ีผูว้ิจยั สรุปผลการสังเคราะห์องคป์ระกอบและตวัช้ีวดั เพ่ือการวดัประเมินผลผูเ้รียน
ซ่ึงครอบคลุมการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน
ดงัตารางท่ี 17 
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ตารางท่ี 17  การสงัเคราะห์องคป์ระกอบและตวัช้ีวดัเพ่ือการวดัประเมินผลผูเ้รียนของการใชท้กัษะ
ชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีผูวิ้จยัพฒันาข้ึน 

 
องค์ประกอบ 

ท่ี 
องค์ประกอบของ 

การใช้ทักษะชีวติและอาชีพ 
การสังเคราะห์ ตวัช้ีวดัเพื่อการวัดประเมินผลผู้เรียน 

1 การยดืหยุน่และการปรับตวั 1.1 ยดืหยุน่โดยประเมินผลการทาํงานเพื่อพิจารณาปรับปรุง  (1) 
2 การแสวงหาความรู้ดว้ยการ

ริเร่ิมและการนาํตนเอง 
2.1  จดัการกบัเป้าหมายและเวลาโดยวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสืบคน้ความรู้และ
งานท่ีสนใจ  และลงมือทาํงานตามแผนท่ีกาํหนดไวโ้ดยการใชเ้ทคโนโลยท่ีี
ทนัสมยั (2) 
2.2.  ปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายโดยวเิคราะห์และวางแผนในการทาํงานท่ีสนใจ 
และสรุปผลความรู้และงานโดยการทาํรายงานและการนาํเสนอช้ินงาน/
ผลผลิต  (3) 
2.3.  ปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายโดยปราศจากการควบคุมส่ังการ โดยวางแผนใน
การสืบคน้ขอ้มูล  สงัเกต วเิคราะห์เพ่ือสร้างทางเลือก และจดัการระบบงาน 
(การทาํงานเด่ียว) (4) 
2.4  เรียนรู้โดยการนาํตนเองโดยวางแผนในการสืบคน้ขอ้มูล (5) 

3 การทาํงานร่วมกนัในสังคม
และวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 

3.1  มีปฏิสัมพนัธ์กบับคุคลอ่ืนโดยฟัง พูด แสดงความคิดเห็นและอภิปราย 
ในกลุ่ม และจดัการระบบคน (การทาํงานกลุ่ม)  (6) 
3.2  ปฏิบติังานกบัทีมงานท่ีมีความหลากหลายโดยจดัการระบบคน 
 (การทาํงานกลุ่ม)  (7) 

4 การจดัการสร้างผลผลิตและ
ความรับผดิชอบตรวจสอบ
ได ้  

4.1  จดัการโครงการโดยลงมือทาํงานตามแผนท่ีกาํหนดไวโ้ดยการใช้
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั  สงัเกต วเิคราะห์เพ่ือสร้างทางเลือก  ประเมินผลการ
ทาํงานเพื่อพิจารณาปรับปรุง และสรุปผลความรู้และงานโดยการทาํรายงาน
และการนาํเสนอช้ินงาน/ผลผลิต  (8) 
4.2  สร้างสรรคผ์ลผลิตโดยวเิคราะห์และวางแผนในการทาํงานท่ีสนใจ และ
สรุปผลความรู้และงานโดยการทาํรายงานและการนาํเสนอช้ินงาน/ผลผลิต (9)   

5 ภาวะผูน้าํและความ
รับผดิชอบในกระบวนการ
ทาํงาน 

5.1  สาํนึกความรับผดิชอบโดยทาํงานอยา่งมีคุณธรรม ไม่เอาเปรียบบุคคลอ่ืน 
(10) 
5.2  ใหค้าํแนะนาํและการนาํบุคคลอ่ืนโดยสรุปผลความรู้และงานโดยการทาํ
รายงานและการนาํเสนอช้ินงาน/ผลผลิต  (11) 
5.3  รับผดิชอบต่อบุคคลอ่ืนโดยทาํงานอยา่งมีคุณธรรม ไม่เอาเปรียบบุคคลอ่ืน 
(12) 

6 การคิดวิเคราะห์ ตดัสินใจ
และแกปั้ญหาอยา่งร้าง
สรรค ์

6.1  ตดัสินใจโดยวเิคราะห์และวางแผนในการทาํงานท่ีสนใจ  (13) 
6.2  แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคโ์ดยวเิคราะห์และวางแผนในการทาํงานท่ีสนใจ 
(14) 

7 การสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
ผูอ่ื้นในการทาํงานร่วมกนั 

7.1 สร้างสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นโดยฟัง พดู แสดงความคิดเห็นและอภิปราย       
ในกลุ่ม และจดัการระบบคน (การทาํงานกลุ่ม) (15) 
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การพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมแนะแนวตามแนวคดิ “กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว” 
 การแนะแนว (Guidance) เป็นคาํท่ีมีคาํอธิบายในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัจากนกัวิชาการ
หลากหลายท่าน แต่ทั้ งหมดมีความหมายเหมือนกัน  ดังท่ี   Shartzer and Stone (1976) สรุปว่า
หมายถึง การแนะนาํโดยตรง การช้ีแนะหรือการแนะแนว  "to direct, pilot or guide” และกล่าวว่า 
การแนะแนว หมายถึง การแนะนาํที่เป็นคาํสั่งมากข้ึนหรือรูปแบบที่กาํหนดให้ความช่วยเหลือ  
นอกจากน้ี Idowu (1998) เห็นว่าเป็นคาํท่ีมกัปรากฏช่ืออยู่ในครอบครัว ซ่ึงหมายถึงการให้บริการ
ช่วยเหลือเก่ียวกบัการศึกษาทัว่ไปและระบบสังคม ดงันั้นเพื่อให้ความหมายท่ีชัดเจนมากข้ึน  
Akinade (1986) ได้ตั้ งข้อสังเกตว่า นักวิชาการหลายท่านยืนยนัว่า “การแนะแนว” เป็นคาํท่ีมี
ความหมายกวา้ง ใชเ้พ่ือใหค้รอบคลุมกบัจาํนวนการให้บริการของผูเ้ช่ียวชาญท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่น
โรงเรียน ซ่ึงบริการดงักล่าวรวมถึงการใหบ้ริการขอ้มูล  การใหบ้ริการทดสอบ บริการจดัหา บริการ
การติดตามและการบริการให้คาํปรึกษา แต่โลก ณ ปัจจุบนัการใหบ้ริการของครูหรือผูเ้ช่ียวชาญจะ
ไม่จาํกดัอยู่แต่เพียงในสถานศึกษาเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงชุมชนโดยทัว่ไปอีกดว้ย  ดงันั้นสรุปไดว้่า 
การแนะแนว คือ การให้บริการท่ีครอบคลุมด้านความรู้ สติปัญญา (ภายในหรือภายนอกระบบ
โรงเรียน)  ท่ีจะช่วยให้บุคคลเขา้ใจตวัเอง เขา้ใจปัญหาท่ีประสบ สามารถตรวจสอบขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง
เก่ียวกับตัวเองและสภาพแวดล้อมได้อย่างชาญฉลาด (David, 2006: 2 -12)  และสรุปหลกัการ
พ้ืนฐานของการแนะแนว ซ่ึงเป็นหลกัการพ้ืนฐานของการให้คาํปรึกษา การให้คาํแนะนาํท่ีถูกตอ้ง
และเป็นท่ียอมรับของหน่วยงานมากท่ีสุดในดา้นการจดับริการให้คาํปรึกษาและแนะนาํท่ีถูกตอ้ง 
ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยสรุปหลกัการไวด้งัต่อไปน้ี : 

1. การให้คาํปรึกษาและคาํแนะนาํสําหรับทุกคนบริการไม่เพียงแต่สําหรับผูที้่ มี
ความสามารถพเิศษเท่านั้น แต่มีความหมายสาํหรับทุกคน ทั้ง "ปกติ"  รวมการพฒันาเดก็ และผูใ้หญ่ 

2. กิจกรรมการแนะแนวและการให้คาํปรึกษาควรเป็นไปตามความตอ้งการและการ
พฒันาผูเ้รียนทุกคน เป็นหนา้ท่ีของบุคลากรทุกคนในการระบุความตอ้งการของบุคคลเพ่ือให้กิจกรรม
ของโครงการไดรั้บการออกแบบมาเพ่ือตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว 

3. การจดับริการให้คาํปรึกษาและแนะแนวจะตอ้งให้ในทางท่ีทาํให้เกิดศกัด์ิศรีความ
เป็นมนุษยแ์ละคุม้ค่า พฒันาเตม็รูปแบบและเพียงพอ ทุกคนจะตอ้งไดรั้บการบริการอยา่งทัว่ถึง  เป็น
กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้บุคคลบรรลุถึงความพึงพอใจสูงสุดเพ่ือให้ตระหนักถึงศกัยภาพของตนเอง 
คาํนึงถึงส่วนรวม เกิดความรู้สึกพึงพอใจในตนเองในทา้ยท่ีสุด 

4. การจดับริการแนะแนวจะตอ้งเป็นลาํดบัขั้นตอนอยา่งต่อเน่ืองและการพฒันา  ซ่ึงจะ
เร่ิมตั้งแต่เกิดจนตาย ทั้งน้ีหมายถึง การจดับริการแนะแนวจะตอ้งจดัให้เกิดตั้งแต่ในโรงเรียนระดบั
อนุบาลจนถึงอุดมศึกษา กระบวนการแนะแนวเป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมการศึกษารวมตลอดทั้งชีวิต 
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5. ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดระหว่างกิจกรรมการให้คาํปรึกษาและกระบวนการเรียนการสอน
คือ การจดักิจกรรมแนะแนวสามารถช่วยให้กิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน และ
มีความหมายตรงกบัความตอ้งการของนกัเรียนในขณะท่ีกิจกรรมการเรียนการสอนสามารถช่วยใน
การใหข้อ้มูลท่ีจาํเป็นและคาํแนะนาํแก่นกัเรียนในการวางแผน / เป้าหมายในชีวิตของเขา 

6. กิจกรรมแนะแนวท่ีจดัข้ึน จะตอ้งเน้นความประสงคส์ําหรับนักเรียนแต่ละคน ท่ีจะ
เรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัตวัเองในลกัษณะท่ีถูกตอ้งและเป็นระบบ ผา่นการใชวิ้ธีวางแผนท่ีมีกลยทุธ์
ทางการเรียนการสอนที่ดี และเทคนิคการประเมินที่มีประสิทธิภาพ  นักเรียนสามารถเกิด  
องคค์วามรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัตวัเองและเก่ียวกบัโลกรอบตวั เพราะหากปราศจากองคค์วามรู้ นกัเรียน
จะไม่สามารถเลือกแนวทางการประกอบอาชีพ การศึกษาสายอาชีพและสาขาการศึกษา ตลอดจน
ดา้นส่วนตวัและสงัคมไดดี้ 

7. บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาควรมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจดักิจกรรมแนะแนว 
ท่ีสําคญัท่ีสุดคือครูและผูใ้ห้คาํปรึกษาท่ีเป็นสมาชิกทั้ งหมดของทีมงานของการแนะแนวโดยมี
บทบาทหนา้ท่ีรับผดิชอบท่ีชดัเจนในการจดัการเรียนการสอน 

8. ผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพเป็นหลกัสาํคญัสาํหรับการแนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะ
บุคลากรควรมีคุณสมบติัท่ีดี  เป็นตน้ว่า  การฝึกอบรม มีความรู้ ความสามารถในการทาํงานและมี
ความเช่ียวชาญ จะสามารถประสานงานทีมงานท่ีมีผลต่อการจดักิจกรรมแนะแนวท่ีดี 

9. ผูป้ฏิบติังานควรปฏิบติัภายในขอบเขตจริยธรรมและศีลธรรม แนวทางคุณธรรมและ
จริยธรรมควรเป็นเช่นนั้นตลอดไป  นกัเรียนรู้สึกถึงความปลอดภยั ไวใ้จ และมีความมัน่ใจในการ
ใชบ้ริการ นอกจากน้ียงัใหค้าํปรึกษาท่ีรับประกนัว่าจะไม่ใชเ้ทคนิคและ / หรือวิธีการท่ีพวกเขารู้สึก
ถูกมองวา่ไร้ความสามารถ 

10. วตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรมแนะแนว และการให้คาํปรึกษาจะข้ึนอยูก่บัความ
ตอ้งการของผูเ้รียนและไม่อยู่ในความตอ้งการของครูหรือผูใ้ห้คาํปรึกษา ท่ีพยายามใฝ่หาตอ้งการ
หรือยดัเยยีดความรู้ตามท่ีตนตอ้งการใหก้บัผูเ้รียน  
 การเจริญเติบโตและความตอ้งการของเยาวชนตามแนวคิดของ  Okon (1984) นั้น ตอ้งมี
สภาพภายในบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถและมีพลงังานต่อความเขา้ใจในพฤติกรรมของผูเ้รียน 
นอกจากน้ี ระบุวา่ความตอ้งการในการพฒันาผูเ้รียน มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. การบรรลุถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
2. การสร้างความกา้วหนา้ในรูปแบบการจดัดา้นบุคลิกภาพ 
3. การพฒันาปรัชญาของชีวิต 
4. การพฒันาแนวคิดของค่านิยมและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์
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5. การบรรลุสถานท่ีในสงัคมส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั 
6. ความเขา้ใจในสินทรัพยส่์วนบุคคลและหน้ีสิน 
7. ความครอบคลุมการวางแผนสาํหรับการใชชี้วิตในอนาคต 
8. การสร้างความสมัพนัธ์ส่วนบุคคลกบับุคคลทุกเพศ ทุกวยั 
9. เรียนรู้ท่ีจะมีชีวิตอยูเ่ป็นอิสระจากพอ่แม่ 
10. เรียนรู้ท่ีจะปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์ทางกายภาพและ

สงัคม ตลอดจนส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ  
11. การเรียนรู้ท่ีจะบรรลุสถานะผูใ้หญ่โดยวางแผนการประกออบอาชีพ ครอบครัวและ

ความสัมพนัธ์ทางสงัคม 
 จากความหมายและหลกัการดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้่า  กิจกรรมแนะแนว เป็นการจดั 

บริการเพ่ือพฒันาผูเ้รียนทุกคนตามความแตกต่างของแต่ละบุคคลท่ีครอบคลุมทั้ งดา้นร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ทั้ งในและนอกสถานศึกษาตามความต้องการของผูเ้รียน เพ่ือให้
สามารถเกิดองคค์วามรู้ในการพฒันาทกัษะชีวิต การงานอาชีพ และการวางแผนในอนาคต ตลอดจน
การสร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลทุกเพศ ทุกวยั  เรียนรู้ท่ีจะมีชีวิตอยูเ่ป็นอิสระ  เรียนรู้ท่ีจะปรับตวั
เขา้กบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์ทางกายภาพและสังคม ตลอดจนส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ 
ไดอ้ยา่งดี 

 การแนะแนวถือกาํเนิดข้ึนอยา่งเป็นระบบในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีจุดเร่ิมตน้จาก
การแนะแนวอาชีพ (Vocational Guidance) เพื่อพิจารณาการเลือกเรียนสายอาชีพท่ีเหมาะสมกบั
คุณสมบติัของผูเ้รียนในโรงเรียนช่างกล California School of Mechanical Arts ในปี ค.ศ. 1895 ซ่ึงผู ้
ท่ีริเร่ิมวางรากฐานการแนะแนวอย่างเป็นระบบจนไดรั้บการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการแนะแนว
ไดแ้ก่ แฟรง พาร์สันส (Frank Parsons) จากจุดเร่ิมตน้การแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา ต่อมาได้
ขยายขอบข่ายมาสู่การแนะแนวการศึกษาโดย ทรูแมน แอล เคลเลย์ (Truman L. Kelley) ได้
บัญญัติศัพท์ การแนะแนวการศึกษา (Educational Guidance) ข้ึนในปี ค.ศ. 1920 วิลเล่ียม เอ็ม  
พรอคเตอร์ (William M. Proctor) ไดเ้สนอแนวคิดว่า การแนะแนวควรมีขอบข่ายท่ีครอบคลุมการ
แนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพ และการแนะแนวส่วนตวัและสังคม ซ่ึงการเติบโตของการ
แนะแนวอย่างเป็นระบบในประเทศสหรัฐอเมริกาไดข้ยายตวัสู่ประเทศอ่ืน ๆ ในแถบยโุรปและ
เอเชีย เช่นเดียวกบัประเทศไทยท่ีไดรั้บอิทธิพลดา้นการแนะแนวจากประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งน้ีการ
แนะแนวในโรงเรียนอย่างเป็นระบบเร่ิมตน้ในปี ค.ศ. 2496 ซ่ึงกรมสามญัศึกษาร่วมกบัองค์การ 
UNICEF ได้จัดให้มีโครงการทดลองโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบประสม (Comprehensive High 
School) เพ่ือช่วยเหลือนกัเรียนในการเลือกวิชาเรียนตามความถนดั ความสามารถ และความสนใจ 
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โดยใช้เวลา 1 คาบต่อสัปดาห์ในทุกภาคเรียน  ซ่ึงนับเป็นจุดเร่ิมต้นที่สําคญัของการจดับริการ      
แนะแนวในคาบเรียน ภายหลงัจากท่ีกระทรวงศึกษาไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนตน้ใน
ปีพทุธศกัราช 2521 และหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลายในปีพทุธศกัราช 2524 ไดมี้การกาํหนดใหมี้
การจดัการแนะแนวไวใ้นคาบเรียน ต่อมาเม่ือมีการประกาศใช้หลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศกัราช 2544 จนกระทัง่ปัจจุบนั ซ่ึงมีการประกาศใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2551 “กิจกรรมแนะแนว” ไดถู้กบรรจุเขา้เป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนซ่ึงทุกสถานศึกษา
จะตอ้งจดัใหแ้ก่ผูเ้รียน (ศิริชยั  กาญจนวาสี, 2553; กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กาํหนดให้ “กิจกรรมแนะ
แนว” เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม สามารถคิด
ตดัสินใจ   คิดแก้ปัญหา กาํหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิต ทั้งดา้นการเรียนและอาชีพ สามารถปรับ
ตนไดอ้ย่างเหมาะสม นอกจากน้ียงัช่วยให้ครูรู้จกัและเขา้ใจผูเ้รียน ทั้งยงัเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือ
และให้คาํปรึกษาแก่ผูป้กครองในการมีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 20) 
ทั้งน้ี การแนะแนวมีลกัษณะงานที่ครอบคลุมทั้ งการจดักิจกรรมดว้ยกระบวนการทางจิตวิทยา
ให้แก่ผูเ้รียนทั้ งเป็นรายบุคคลและกลุ่ม การจดับริการแนะแนว ทั้ ง 5 บริการ ซ่ึงประกอบด้วย 
บริการเก็บรวบรวมขอ้มูล (Individual Inventory Service) บริการสารสนเทศ (Information Service) 
บริการ  ให้การปรึกษา (Counseling Service) บริการจัดวางตัวบุคคล (Placement Service) และ
บริการติดตามผล (Follow-up Service) ตลอดจนการบูรณาการแนะแนวในการเรียนการสอน โดยมี
ขอบข่ายการแนะแนว 3 ด้าน คือ การแนะแนวการศึกษา (Educational Guidance) การแนะแนว
อาชีพ (Vocational Guidance) และการแนะแนวส่วนตวัและสงัคม (Personal and Social Guidance)  

 นอกจากน้ี ศิริชยั  กาญจนวาสี (2553: 2-5) ไดส้รุปบทบาทหนา้ท่ีของครูแนะแนว แนว
การจดักิจกรรมแนะแนว สภาพและปัญหาของการดาํเนินงานแนะแนวในปัจจุบนั และความรู้
พ้ืนฐานเพื่อการจัดกิจกรรมแนะแนวว่า ครูแนะแนวจะต้องมีบทบาทหน้าที่เป็นทั้ งท่ีปรึกษา 
(Supervisor) ในการให้ความรู้และคาํแนะนําด้านจิตวิทยาการแนะแนวแก่ครู ผูป้กครอง และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคนเพ่ือทาํความรู้จกัและเขา้ใจผูเ้รียน ตลอดจนการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม และพฒันา
ผูเ้รียนให้สอดคลอ้งกบัความสามารถ ความถนดั ความสนใจและสามารถพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตาม
ศักยภาพ เป็นผูใ้ห้การปรึกษา (Counselor) แก่ผูเ้รียน ผูป้กครอง และผูม้าขอรับบริการทั่วไป 
ทาํการศึกษา รายกรณี (Case Study) ตลอดจนการประสานงานกบัผูเ้กี่ยวขอ้งทั้ งในและนอก
สถานศึกษาในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนกลุ่มพิเศษ นอกจากน้ีครูแนะแนวยงัมีบทบาทหน้าท่ีใน
การเป็นผูป้ระสานงาน (Coordinator) กบัผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งในและนอกสถานศึกษา เพ่ือสร้างเครือข่าย
ในการดาํเนินงาน แนะแนวและการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม และพฒันาผูเ้รียน สภาพและปัญหา
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ของการดาํเนินงานแนะแนวในปัจจุบนัที่ เกี่ยวกบัการจดักิจกรรมแนะแนว พบว่า  ครูผูไ้ดรั้บ
มอบหมายใหจ้ดักิจกรรมแนะแนวยงัขาดความรู้ความเขา้ใจขอบข่ายเน้ือหา สาระในการจดักิจกรรม
แนะแนว จดักิจกรรม แนะแนวโดยไม่ไดเ้ขียนแผนการจดักิจกรรมแนะแนว การวดัประเมินผล
นกัเรียนไม่ชดัเจน การจดักิจกรรมแนะแนวไม่สนองจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรสถานศึกษา ขาดความรู้ 
ความเขา้ใจ และความสามารถประสบการณ์ในการเตรียมการสอน การเตรียมแหล่งเรียนรู้ ส่ือ
อุปกรณ์ การจดักิจกรรมแนะแนวใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดา้นการศึกษา การงานอาชีพ และดา้นชีวิตและ
สังคม การจดัการเรียนการสอนยงัยึดครูเป็นศูนยก์ลาง ปรัชญาของการแนะแนว เน้นความเช่ือถือ
อย่างมีเหตุผล สําหรับใช้เป็นแนวการปฏิบติัให้การช่วยเหลือผูเ้รียน คือ 1. คนเป็นทรัพยากรท่ีมี
คุณค่าและมีศกัยภาพ 2. ความแตกต่างระหว่างบุคคล 3. คนมีศกัด์ิศรีและตอ้งการ การยอมรับ         
4. คนมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาได ้5. พฤติกรรมของคนยอ่มมีสาเหตุ 

 ทั้งน้ี ความสาํคญัของการแนะแนวเป็นกลไกสาํคญัในการสร้างคน สร้างงานและสร้างชาติ 
กล่าวคือ สร้างคนใหรู้้จกัคุณค่าในตนเอง สร้างงานใหค้นรู้จกัความถนดั ความสนใจ บุคลิกภาพของตน รู้
ขอ้มูลอาชีพ ตลอดจนสามารถเช่ือมความสัมพนัธ์คุณลกัษณะของตนเองกบัอาชีพไดถู้กตอ้ง  มีการ
ฝึกงานอาชีพหรือมีประสบการณ์ในงาน มีคุณลกัษณะพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นในการประกอบอาชีพให้
ประสบความสําเร็จ สร้างชาติ ให้คนมีวิธีหาความรู้ทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม และเห็น
ประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุดในยุคปัจจุบนัท่ีจะพฒันาคนเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ได ้
ประกอบกบัจิตวิทยาพฒันาการซ่ึงครูแนะแนวจาํเป็นตอ้งศึกษาแนวคิดทางดา้นจิตวิทยาใหรู้้ เขา้ใจ 
และมีทกัษะการใช้ความรู้พื้นฐานทางดา้นจิตวิทยาการแนะแนว อนัดบัแรกท่ีจะช่วยใหค้รูเขา้ใจ
ผูเ้รียน บุคคลท่ีมารับบริการ คือ ความรู้ในแนวคิดทฤษฎีพฒันาการของมนุษยข์องนกัจิตวิทยากลุ่ม
มนุษยนิยม ของ Carl R. Rogers, Abraham Maslow.ท่ีเห็นว่า คนทุกคนเป็นคนดี รักศกัด์ิศรี ตอ้งการ
ความรักและความอบอุ่น ตอ้งการพฒันาตนเองไปในทางท่ีดี การท่ียงัไม่สามารถพฒันาตนเองได ้
เป็น เพราะขาดการช้ีแนะและขาดการรู้จ ักและเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงงานแนะแนวจะ
เก่ียวขอ้งกบัมนุษยใ์นวยัอนุบาล (3-6 ปี) วยัรุ่น (12-21 ปี) วยัผูใ้หญ่ (21-60 ปี) วยัสูงอายหุรือวยัชรา 
(อาย ุ60 ปีข้ึนไป) ทฤษฎีพฒันาการของมนุษย ์เป็นความรู้เก่ียวกบัการเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของ
มนุษยใ์นวยัต่าง ๆ ดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ ดา้นสังคม และสติปัญญา  ดงันั้นครูแนะแนวควรมีพ้ืน
ฐานความรู้เก่ียวกบัผูเ้รียนอย่างน้อยในวยัอนุบาล วยัเรียน และวยัรุ่น เพ่ือกิจกรรมแนะแนวให้
สอดคลอ้งกบัช่วงวยั 

 จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์กลยุทธ์ท่ีแตกต่างกนัของการจดักิจกรรมแนะแนว พบว่า 
กระบวนการของการแกไ้ขพฤติกรรมและการจดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรมในรูปแบบ
ท่ียอมรับทางสังคมมีช่ือเรียกท่ีแตกต่างกนัหลายอย่าง  บางคร้ังเรียกว่าคาํแนะนาํวินยั แต่คาํท่ีมกั
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เรียกกนัคือ “การจดัการพฤติกรรม” ทั้งน้ีการเรียกช่ือเหล่าน้ีมาจากการเลือกใช้คาํและวิธีการท่ี
ครูผูส้อนใช้ ซ่ึงข้ึนอยู่กบัพื้นฐานทางปรัชญาท่ีครูผูส้อนเลือกและกลยุทธ์ต่าง ๆ ท่ีนาํมาใช้ตอ้งมี
ความต่อเน่ือง และไม่ใช่วิธีการควบคุมนักเรียน (Wolfgang, 2001) แต่หากเป็นคาํแนะนําท่ีมัก
หมายถึงวิธีการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง และเกิดทกัษะการคิด ส่งผลสู่การปรับเปล่ียน
พฤติกรรม นกัวิชาการหลายท่านให้การสนับสนุนวิธีการจัดการเรียนรู้ข้ึนอยู่กบัทฤษฎีการสร้าง
องคค์วามรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism)  และเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัจิตวิทยาของ
คาร์ลโรเจอร์ส (Carl Roger) เพราะเช่ือว่าผู เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของตนเองและเกิด
พฒันาการเรียนรู้ในห้องเรียนและการสนบัสนุนประชาธิปไตย ทาํให้พวกเขามีโอกาสไดเ้ลือก
ตามความสนใจจะส่งผลทาํใหผู้เ้รียนสามารถสร้างองคค์วามรู้ (Construct)  รู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง
และเกิดความรู้ตามมา (Sue Bredekamp, 2012: 173 – 174) 

 บทบาทของครู คือ การอาํนวยความสะดวกในการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยการ
เข้าร่วมกบัการสร้างความรู้สึกท่ีดีของผูเ้รียน (Feelings) ร่วมคิด (Thoughts) และช้ีแนะแนวคิด 
(Ideas) พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องผูเ้รียน ไม่ใช่ความตอ้งการของพวกเขา แต่หากเป็นเพราะ
การขาดทกัษะการแกไ้ขปัญหาท่ีดีของผูเ้รียนนัน่เอง (Burden, 2003; Greene, 2008; Watson, 2003)  
  ทั้งน้ีขอบข่ายของการจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนประกอบดว้ย 3 ดา้น    
ท่ีสาํคญั คือ  

1. ดา้นการศึกษา  มุ่งใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเองในดา้นการเรียนอย่างเต็มศกัยภาพรู้จกั
แสวงหาและใชข้อ้มูลประกอบการวางแผนการเรียนการศึกษาต่อไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมีเทคนิค
วิธีการและทกัษะการเรียนรู้มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและสามารถวางแผนการเรียนการศึกษาต่อได้
อยา่งเหมาะสมกบัตนเอง 

2. ดา้นการงานและอาชีพ  มุ่งให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัตนเองในทุกดา้น รู้โลกของงานอาชีพ
อยา่งหลากหลายมีเจตคติท่ีดีและทกัษะพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นในอาชีพมีการเตรียมตวัสู่อาชีพตลอดจนมี
การพฒันางานอาชีพตามท่ีตนเองถนดัและสนใจ 

3. ดา้นชีวิตและสังคม  มุ่งให้ผูเ้รียนรู้จกัและเขา้ใจตนเองรักและเห็นคุณค่าในตนเอง
และผูอ่ื้นมีวุฒิภาวะทางอารมณ์มีเจตคติท่ีดีต่อการมีชีวิตท่ีดีมีคุณภาพมีทกัษะในการดาํเนินชีวิตและ
สามารถปรับตวัใหด้าํรงชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

 จากคาํกล่าวขา้งตน้สรุปไดว้่า การจดัการเรียนรู้เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการสร้างองคค์วามรู้ได้
ดว้ยตนเองมีหลากหลายวิธีการ กลยทุธ์ในการจดัการเรียนการสอนควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง ครูเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก เป็นท่ีปรึกษา ช้ีแนะแนวทางเม่ือผูเ้รียนเกิดปัญหา
การเรียนรู้ การส่งเสริมการทาํงานร่วมกนั การมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างผูเ้รียนจะส่งผลทาํให้ผูเ้รียน
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รู้สึกอยากเรียนรู้ ใฝ่หาความรู้ การเป็นที่ยอมรับ  รู้สึกมีคุณค่า จะส่งผลทาํให้เกิดการเรียนท่ีดี  
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนต่าง ๆ ท่ีสอดคลอ้ง ส่งเสริมทกัษะดา้นการศึกษา ดา้นการงานและ
อาชีพ และดา้นชีวิตและสงัคมมีหลากหลายวิธีดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaboration  Learning) 
 ความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 การจดัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Cooperation Learning) และการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ  (Collaborative Learning) เป็นคํา ที ่ม ีความหมายใกล เ้คียงกนั  เพราะมีลักษณะเป็น
กระบวนการเรียนรู้เป็นแบบร่วมมือ ขอ้แตกต่างระหว่าง Cooperative Learning กบั Collaborative 
Learning อยู่ท่ีระดับความร่วมมือท่ีแตกต่างกันดังท่ี ซันยงั เจ (Sunyoung, J., 2003) ได้สรุปว่า  
ความแตกต่างท่ีเห็นไดช้ดัเจนระหว่าง Cooperative Learning กบั Collaborative Learning คือ เร่ือง
โค ร งส ร้ า งข อ งง าน  ได้ แ ก่  Pre - Structure , Task - Structure แ ล ะ  Content Structure โด ย 
Cooperative Learning จะมีการกาํหนดโครงสร้างล่วงหน้ามากกว่า มีความเก่ียวขอ้งกบังานท่ีมีการ
จดัโครงสร้างไวเ้พ่ือคาํตอบท่ีจาํกดัมากกว่า และมีการเรียนรู้ในขอบข่ายความรู้และทกัษะท่ีชดัเจน 
ส่วน Collaborative Learning มีการจัดโครงสร้างล่วงหน้าน้อยกว่า เก่ียวข้องกับงานท่ีมีการจัด
โครงสร้างแบบหลวม ๆ (ill - Structure Task) เพ่ือให้ไดค้าํตอบท่ียืดหยุ่นหลากหลาย และมีการ
เรียนรู้ในขอบข่ายความรู้และทกัษะท่ีไม่จาํกดัตายตวั ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพการเรียนการสอน
ออนไลนม์กันิยมใชค้าํว่า  Collaborative Learning 

 การเรียน รู้แบบ ร่วม มือ  (Cooperative Learning and Collaborative Learning) ห รือ
นกัวิชาการบางท่านไดแ้ปล Collaborative Learning ว่าคือ การเรียนรู้ร่วมกนั ซ่ึงเป็นวิธีการจดัการ
เรียนการสอนรูปแบบหน่ึง ที่เน้นให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบตัิงานเป็นกลุ่มย่อย โดยมีสมาชิกกลุ่มท่ีมี
ความสามารถท่ีแตกต่างกนั เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพการเรียนรู้ของแต่ละคน สนบัสนุนให้มีการ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั จนบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้นอกจากน้ี ยงัเป็นการส่งเสริมการทาํงาน
ร่วมกนัเป็นหมู่คณะ หรือทีม ตามระบอบประชาธิปไตย และเป็นการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ 
ทาํใหส้ามารถปรับตวัอยูก่บัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

 นอกจากน้ี วชัรา เล่าเรียนดี (2555: 155 - 156)  จอห์นสันและจอห์นสัน (Johnson and 
Johnson, 1996) และ สลาวิน (Slavin, R.E., 1990) ได้กล่าวถึง การเรียนรู้แบบร่วมมือสรุปได้ว่า    
การเรียนรู้แบบร่วมมือกนัหรือการร่วมมือกนัเรียนรู้เป็นแนวคิดในการจดัการเรียนรู้เพ่ือให้นกัเรียน
ไดร่้วมมือกนัเรียนรู้และปฏิบตัิกิจกรรมให้บรรลุผลสาํเร็จตามจุดมุ่งหมาย มุ่งเนน้การร่วมกนั
ปฏิบติังานช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือวิธีการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
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ให้กบัผูเ้รียนเป็นกลุ่มเล็ก กลุ่มละประมาณ 3 - 5 คน สมาชิกกลุ่มแต่ละกลุ่มคละเพศ เช้ือชาติและ
ความสามารถทางการเรียน สมาชิกกลุ่มจะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ที่ดีต่อกนั รับฟังความคิดเห็นกนั 
ช่วยเหลือกนัและกนั และสมาชิกกลุ่มทุกคนจะต้องร่วมรับผิดชอบต่อผลงานของกลุ่มและผลงาน
ของตนเอง  ทั้ ง น้ีวิธีการสอนในแบบดงักล่าวช่วยให้ผู เ้ รียนมีความกระตือรือร้น  ภูมิใจใน
ตนเอง ตระหนกัถึงความรับผดิชอบของตนเองและต่อกลุ่ม ช่วยใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน พฒันา
ความสัมพนัธ์ท่ีดี เกิดการยอมรับผูอ่ื้นมากข้ึน สร้างความมัน่ใจในตนเอง และรู้ถึงคุณค่าของตนเอง
มากข้ึน ทั้งน้ีแนวคิดดงักล่าวสอดคลอ้งกบั จอยซ์ และเวล (Joyce and Weil, 1986, อา้งถึงใน วชัรา      
เล่าเรียนดี, 2555: 156) ท่ีไดก้ล่าวว่า การสอนแบบร่วมมือเรียนรู้ช่วยพฒันาผูเ้รียนดา้นสติปัญญา 
โดยเพื่อนในกลุ่มจะช่วยเหลือแนะนาํกนัเน่ืองจากผูเ้รียนท่ีอยูใ่นวยัเดียวกนั สามารถส่ือสาร ส่ือ
ความหมายแก่กนัและกนัไดง่้าย และทาํใหเ้ขา้ใจง่ายกว่าท่ีครูสอน  

 จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้่า การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือหมายถึง การจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือสอนให้ผูเ้รียนร่วมมือกนัเรียนรู้และปฏิบติักิจกรรมให้บรรลุผลสําเร็จ
ตามจุดมุ่งหมาย โดยมุ่งเนน้การร่วมกนัปฏิบติังานช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัสมาชิกกลุ่มทุกคนจะตอ้ง
ร่วมรับผดิชอบต่อผลงานของกลุ่มและผลงานของตนเอง   

 ลักษณะสําคญัของวธีิสอนแบบร่วมมือ 
 วิธีการจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เป็นกระบวนการท่ีนักเรียนท่ีมีความสามารถ
แตกต่างกนัมารวมเป็นกลุ่มเลก็ ๆ ทาํงานร่วมกนัเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเดียวกนั ทั้งน้ีลกัษณะสาํคญั
ของวิธีสอนแบบร่วมมือ วชัราเล่าเรียนดี (2555: 156)  อาโจส และจอยเนอร์ (Ajose and Joyner, 
1990) และจอห์นสัน และคณะ (Johnson, Johnson and Holubed, 1987) ไดเ้สนอลกัษณะสาํคญัของ
การจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ไวด้งัน้ี 

1. การพ่ึงพาอาศยักนั 
2. การมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนัอยา่งใกลชิ้ด ร่วมอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
3. ความรับผิดชอบต่อการทาํงานกลุ่ม ต่อตนเอง และต่อสมาชิกกลุ่มช่วยกนัปฏิบติังาน

ท่ีไดรั้บมอบหมายจนสาํเร็จ โดยมีเป้าหมายร่วมกนัหรือเป้าหมายเดียวกนั มีการแบ่งปัน แลกเปล่ียน
ขอ้มูลและส่ือวสัดุอุปกรณ์ 

4. การใชท้กัษะทางสงัคม (Social  Skills) 
5. การใชท้กัษะกระบวนการกลุ่ม (Group Process Skills) มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ต่อกนั  

ครูตอ้งสอนและฝึกทกัษะการทาํงานกลุ่มแก่นกัเรียนและประเมินผลการทาํงานกลุ่มของนกัเรียนดว้ย  
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 นอกจากน้ี การร่วมมือกนัเรียนรู้มีความสาํคญัยิง่ต่อการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ และการ
ร่วมมือกันเรียนรู้เป็นวิธีท่ี เหมาะสมท่ีสุดในกาส่งเสริมและพฒันาผลการเรียนรู้ และสมรรถภาพ
ทางการเรียนท่ีสร้างสรรค ์การร่วมมือกนัเรียนรู้ไดม้ีการนาํไปใช้อย่างแพร่หลายและนาํไปใช้
ร่วมกบัการจดัการเรียนดว้ยวิธีการต่าง ๆ และผา่นส่ือต่าง ๆ (Roblyes, Edwards and Heviluk, 1996, 
อ้างถึงใน  วัชรา เล่าเรียนดี  (2555: 81) และนอกจากน้ี  เพอร์คินส์  (Perkins, 1991: 18-23) และ  
ดริสคอลล ์(Discoll, 2000) ไดก้ล่าวถึงขอ้ดีของการร่วมมือกนัเรียนรู้ได ้ดงัน้ี 

1. การร่วมมือกนัเรียนของนักเรียนหลายคน ซ่ึงจะทาํให้บรรลุเป้าหมายหลายอย่าง 
เน่ืองจากมีการร่วมกนัคิดร่วมกนัปฏิบติั สนบัสนุน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

2. การร่วมมือกนัเรียน ช่วยเสริมสร้างความคิดริเร่ิม การสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ เน่ืองจากมี
การแลกเปล่ียนความรู้ สติปัญญา ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

3. การร่วมมือกนัเรียนเป็นการเผยแพร่แลกเปล่ียนความรู้ สติปัญญาของแต่ละคนซ่ึงมี
ความแตกต่างกนั  

4. การร่วมมือกนัเรียนช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาทกัษะ และแลกเปลี่ยนความรับผิดชอบ 
ทาํงานร่วมกนั เพ่ือเป้าหมายเดียวกนั ผลสําเร็จของงานย่อมมาจากการทาํงานร่วมคิดร่วมปฏิบติั
มากกว่าการรับผดิชอบแต่เพียงคนเดียว 

5. การร่วมมือการเรียนทาํให้มีวิสัยทศันแ์ละเกิดความเขา้ใจในความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนๆ 
ท่ีอยูใ่นสงัคมท่ีกวา้งขวางแตกต่างกนัและ 

6. การร่วมมือกนัเรียน ทาํใหส้ามารถพฒันาตนเองใหเ้ขา้กบัผูอ่ื้นและส่ิงแวดลอ้มอ่ืนได ้ 
 สรุปลกัษณะของการจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือเป็นการจดัการเรียนการสอนโดย
ให้ผูเ้รียนเขา้กลุ่มร่วมมือกนัปฏิบติักิจกรรมหรือช้ินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกนัตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากครูผูส้อน เป็นการมุ่งส่งเสริมพฒันาทกัษะทางสงัคม การพ่ึงพาอาศยักนั รวมทั้งการมี
ปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั และมีพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มท่ีดี 
 องค์ประกอบของการเรียนแบบร่วมมือ 
 Johnson and Johnson (1996: 31 - 37) ไดส้รุปว่า Cooperative Learning มีองคป์ระกอบ     
ท่ีสาํคญั 5 ประการ ดงัน้ี 

1. ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัในทางบวก (Positive Interdependent) หมายถึง  การพึ่งพากนั
ในทางบวก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1.1 การพ่ึงพากนัเชิงผลลพัธ์ คือการพ่ึงพากันในด้านการได้รับผลประโยชน์จาก
ความสาํเร็จของกลุ่มร่วมกนั โดยมีเป้าหมายร่วมกนั จึงจะเกิดแรงจูงใจให้ผูเ้รียนมีการพ่ึงพาซ่ึงกนั
และกนั สามารถร่วมมือกนัทาํงานใหบ้รรลุผลสาํเร็จได ้ 
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1.2 การพ่ึงพาในเชิงวิธีการคือ การพ่ึงพากนัในดา้นกระบวนการทาํงานเพื่อให้งาน
กลุ่มสามารถบรรลุไดต้ามเป้าหมาย 

2. การมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีส่งเสริมกนัระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม (Face to Face Promotive 
Interdependence) หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนช่วยเหลือกนั มีการติดต่อสัมพนัธ์กนั การอภิปราย
แลกเปล่ียนความรู้ ความคิด การอธิบายให้สมาชิกในกลุ่มไดเ้กิดการเรียนรู้ การรับฟังเหตุผลของ
สมาชิกในกลุ่ม การรับฟังเหตุผลของสมาชิกภายในกลุ่ม จะก่อใหเ้กิดการพฒันากระบวนการคิด
ของผูเ้รียน เป็นการเปิดโอกาสให้ ผูเ้รียนไดรู้้จกัการทาํงานร่วมกนัทางสังคม จากการช่วยเหลือ
สนบัสนุนกนั การเรียนรู้เหตุผลของกนัและกนั  

3. ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคล (Individual Accountability) หมายถึง ความ
รับผดิชอบในการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคน โดยตอ้งทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ 
โดยประเมินผลงานของสมาชิกแต่ละคน ซ่ึงรวมกนัเป็นผลงานของกลุ่มให้ขอ้มูลยอ้นกลบัทั้งกลุ่ม
และรายบุคคลให้สมาชิกทุกคนรายงานหรือมีโอกาสแสดงความคิดเห็นโดยทัว่ถึงกนั  

4. การใชท้กัษะการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและทกัษะการทาํงานกลุ่มยอ่ย(Interpersonal 
and Small Group Skills)  หมายถึง การมีทักษะทางสังคม (Social Skill) เพ่ือให้สามารถทํางาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข คือ มีความเป็นผูน้าํ รู้จกัตดัสินใจ สามารถสร้างความไวว้างใจ รู้จกั
ติดต่อส่ือสาร และสามารถแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัแยง้ในการทาํงานร่วมกนั ซ่ึงเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับการ
ทาํงานร่วมกนัท่ีจะช่วยใหก้ารทาํงานกลุ่มประสบความสาํเร็จ 

5. กระบวนการทาํงานของกลุ่ม (Group Processing)  หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม 
โดยผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้จากกลุ่มให้มากท่ีสุด มีความร่วมมือทั้งดา้นความคิด การทาํงาน และความ 
รับผิดชอบร่วมกนัจนสามารถบรรลุเป้าหมายได ้การท่ีจะช่วยให้การดาํเนินงานของกลุ่มเป็นไป
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายนั้น กลุ่มจะตอ้งมีหวัหนา้ท่ีดี สมาชิกดี และกระบวนการ
ทาํงานดี นัน่คือมีการเขา้ใจในเป้าหมายการทาํงานร่วมกนั 

 ประเภทของกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
1. กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างเป็นทางการ (Formal Cooperative Learning Group)  

กลุ่มประเภทน้ี ครูจดัข้ึนโดยการวางแผน จดัระเบียบ กฎเกณฑ์ วิธีการและเทคนิคต่างๆเพ่ือให้
ผูเ้รียนไดร่้วมมือกนัเรียนรู้สาระต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงอาจเป็นหลายๆชัว่โมงติดต่อกนั หรือหลาย
สปัดาห์ติดต่อกนั จนกระทัง่ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และบรรลุจุดมุ่งหมายตามท่ีกาํหนด 

2. กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ (Informal Cooperative Learning 
Group)กลุ่มประเภทน้ี ครูจดัข้ึนเฉพาะกิจเป็นคร้ังคราว โดยสอดแทรกอยูใ่นการสอนปกติอ่ืนๆ 
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3. กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมืออยา่งถาวร (Cooperative Base Group) หรือ Long – Term 
Group กลุ่มประเภทน้ีเป็นกลุ่มการเรียนรู้ท่ีสมาชิกกลุ่มมีประสบการณ์การทาํงาน / การเรียนรู้
ร่วมกนัมานานมากกว่า 1 หลกัสูตร หรือภาคการศึกษา จนกระทัง่เกิดสัมพนัธภาพท่ีแน่นแฟ้น 
สมาชิกกลุ่มมีความผกูพนั ห่วงใย ช่วยเหลือกนัและกนัอยา่งต่อเน่ือง 

 ข้อดขีองการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
1. ใคร่ครวญในความหลากหลาย  
2. ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
3. การพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
4. การรวมนกัเรียนท่ีมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
5. มีโอกาสมากกวา่สาํหรับการป้อนกลบัส่วนบุคคล 

 จากขอ้ความดงักล่าวสรุปไดว้่า การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือนั้นส่งผลทาํให้ผูเ้รียนเกิด
พฒันาการเรียนรู้ไดอ้ย่างดีมีประสิทธิภาพ ย่อมมีทั้ งขอ้ดีในการพฒันาผูเ้รียนในดา้นต่างๆ และ
ขอ้จาํกดัของกระบวนการจดัการเรียนรู้ เพราะเป็นการทาํงานร่วมกบับุคคลอ่ืนท่ีมีความแตกต่าง
ในหลายๆดา้น ซ่ึงทกัษะทางสังคมเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีตอ้งพฒันาในตวัผูเ้รียนแต่ละคน และหากผูส้อน
ไดน้าํเทคนิคการจดัการกบัความขดัแยง้มาใชไ้ดท้นัท่วงทีในระยะแรกท่ีความขดัแยง้ไดเ้กิดข้ึน กจ็ะ
เป็นการช่วยลดอุปสรรคในการเรียนรู้ และยงัเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ย 

 ลักษณะของห้องเรียนท่ีมกีารเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 Tinzmann et.al. (1990, อา้งถึงใน รุจิราพร  รามศิริ, 2556: 116 -  118) ไดก้ล่าวเก่ียวกบั

ขอ้ไดเ้ปรียบของการเรียนรู้แบบร่วมมือกบัเรียนรู้ท่ีแตกต่างไปจากการเรียนรู้แบบดั้งเดิม เพราะ
บทบาทของกลุ่มสามารถช่วยให้ผูเ้รียนบรรลุผลสําเร็จเก่ียวกบัเร่ืองการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 
และสามารถแก้ไขปัญหาได้มากกว่าการเรียนรู้รายบุคคล โดยไดก้ล่าวเก่ียวกบัห้องเรียนท่ีมีการ
ร่วมมือกนัเรียนรู้ ควรมีลกัษณะดงัน้ี 

1. มีการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนัระหว่างครูกบันักเรียน (Shared Knowledge) 
สาํหรับห้องเรียนแบบดั้ งเดิมครูเปรียบเสมือผูค้อยใหข้อ้มูลกบันกัเรียน ความรู้ถูกถ่ายทอดจากครู
ไปสู่นกัเรียนแบบทางเดียว แต่สาํหรับหอ้งเรียนแบบการ่วมมือกนัเรียนรู้ ความรู้ ประสบการณ์เดิม 
ภาษา วฒันธรรม ยทุธศาสตร์ต่าง ๆ นกัเรียนและครูสามารถนาํมาแลกเปล่ียนกนัได ้

2. มีการแบ่งอาํนาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบซ่ึงกนัและกนัระหว่างครูกบันกัเรียน (Shared 
Authority) ห้องเรียนแบบดั้งเดิมครูเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ ครูมีอาํนาจสูงสุดในการกาํหนด
เป้าหมายของการเรียนรู้ แต่สําหรับห้องเรียนท่ีมีการร่วมมือกนัเรียนรู้ ครูและนักเรียนจะร่วมกนั
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กาํหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ กิจกรรมท่ีหลากหลายและวิธีการในการประเมินผลตามความสนใจ
ของนกัเรียน โดยยดึตามกรอบของหลกัสูตรและบริบทของเร่ืองท่ีเรียน 

3. ครูทาํหน้าท่ีเป็นผูป้ระสานงานเพ่ือเช่ือมโยงความรู้ (Mediators) ครูจะตอ้งเป็นผูใ้ห้
ความช่วยเหลือนักเรียนในการเช่ือมโยงขอ้มูลใหม่ให้เขา้กบัประสบการณ์เดิมของนักเรียนและ
สามารถขยายไปสู่ขอบเขตของการเรียนรู้ในบริบทอ่ืน ๆ ครูช่วยให้นักเรียนเขา้ใจบทบาทของ
ตนเองว่าจะตอ้งดาํเนินการอยา่งไรเม่ือเกิดปัญหาความสงสัย นอกจากนั้นครูยงัสามารถช่วยแนะนาํ
ใหน้กัเรียนทราบว่าจะเรียนรู้ไดอ้ยา่งไร ซ่ึงบทบาทน้ีของครูถือว่ามีความสาํคญัมากในกระบวนการ
ร่วมมือกนัเรียนรู้  

4. มีการจดักลุ่มของนกัเรียนแบบคละความสามารถ (Heterogeneous Grouping) ทศันะ 
ประสบการณ์ ภูมิหลงัของนกัเรียนทั้งหมดเป็นส่ิงสาํคญัมากท่ีจะทาํใหคุ้ณภาพของการเรียนรู้สูงข้ึน 
สาํหรับหอ้งเรียนท่ีร่วมมือกนัเรียนรู้ นกัเรียนตอ้งมีการเรียนรู้จากบุคคลอ่ืน เพราะจะใหค้วามสาํคญั
กบัแนวคิด ประสบการณ์และพ้ืนฐานความรู้ของนกัเรียนทุกคน  

 จากคาํกล่าวขา้งตน้สรุปไดว้่า ห้องเรียนที่จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเรียนรู้ ควรมี
ลกัษณะสําคญั 4 ลกัษณะ คือ มีการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนัระหว่างครูกบันักเรียน มีการ
แบ่งอาํนาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบซ่ึงกนัและกนัระหว่างครูกบันกัเรียน มีครูท่ีมีความรู้ ความสามารถ
ทาํหน้าท่ีเป็นผูป้ระสานงานเพ่ือเช่ือมโยงความรู้สู่ผูเ้รียน และมีการจดักลุ่มของนักเรียนแบบคละ
ความสามารถอยา่งดี 

 บทบาทของครูในห้องเรียนท่ีมกีารเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 Tinzmann et.al. (1990, อ้างถึงใน รุจิราพร  รามศิริ, 2556: 117) สรูปบทบาทของครู         

ในหอ้งเรียนท่ีมีการเรียนรู้แบบร่วมมือว่า ครูตอ้งแสดงบทบาทในการทาํหน้าท่ีเป็นผูป้ระสานงาน 
หมายถึง การช่วยอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของนกัเรียน การเป็นแบบอยา่งและการทาํหนา้ท่ี
ใหค้าํแนะนาํ ครูจึงมีภารกิจท่ีจะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี คือ  

1. บทบาทของการเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก (Facilitating) อาจเร่ิมต้นจากการจดั
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพของชั้นเรียน เช่น การจดัโต๊ะให้นักเรียนมองเห็นหน้าซ่ึงกนัและกนั 
เหมาะสาํหรับการทาํให้เกิดการอภิปรายอยา่งแทจ้ริง จดัหาวสัดุอุปกรณ์เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรมและ
โครงการท่ีหลากหลาย เช่น เอกสาร วารสาร หนงัสือพิมพ ์เทปบนัทึกเสียง เป็นตน้ ในชั้นเรียนท่ีมี
การร่วมมือกนัเรียนรู้ นกัเรียนจะแบ่งออกเป็นกลุ่ม สมาชิกจะมีบทบาทหนา้ท่ีแตกต่างออกไป เช่น 
เป็นหวัหนา้ทีม เป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุน เป็นผูบ้อกเล่า เป็นตน้ 

2. บทบาทการเป็นแบบอยา่ง (Modeling) ครูอาจทาํหนา้ท่ีของผูส้าธิตหรืออธิบายในบาง
ส่ิงบางอยา่งเพ่ือแลกเปล่ียนกบันกัเรียน ไม่ใช่เฉพาะความคิดท่ีเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียนเท่านั้น แต่ยงั
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เก่ียวขอ้งกบักระบวนการส่ือสารและการเรียนรู้ร่วมกนัอีกด้วย เช่น การร่วมกนัพูดในส่ิงท่ีคิด 
(Thinking Aloud) ซ่ึงเป็นการแลกเปล่ียนความคิดเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

3. บทบาทในการทาํหนา้ท่ีเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํ (Coaching) ครูจะช่วยแนะแนวทางให้
ขอ้มูลสะทอ้นกลบัแก่นกัเรียน รวมทั้งใหค้วามช่วยเหลือกบันกัเรียนเท่าท่ีนกัเรียนตอ้งการ จนกระทัง่
นกัเรียนสามารถรับผิดชอบต่อการสร้างความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

 บทบาทของนักเรียนในห้องเรียนท่ีมีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 บทบาทของนกัเรียนในห้องเรียนท่ีมีการเรียนรู้แบบร่วมมือ จะแตกต่างไปจากบทบาท

ของนกัเรียนในห้องเรียนท่ียึดครูเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ ซ่ึง Tinzman และคณะ (1990) กล่าวว่า 
บทบาทหลกัของนกัเรียนในหอ้งเรียนท่ีมีการเรียนรู้แบบร่วมมือคือ ความร่วมมือและการมีส่วนร่วม
บทบาทเหล่าน้ีมีความสาํคญัต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน ทั้งก่อนการเรียน ขณะเรียน และภายหลงัการ
เรียนรู้ ก่อนการเรียนรู้นกัเรียนตอ้งมีการกาํหนดเป้าหมายและวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ขณะเรียนรู้ 
นกัเรียนตอ้งร่วมกนัทาํงานอยา่งตั้งใจ เพื่อให้งานประสบความสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ หลงัการ
เรียนรู้ตอ้งมีการประเมินการปฏิบติัและผลงานท่ีผา่นมา นกัเรียนจึงมีภาระท่ีจะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี คือ 

1. นกัเรียนเป็นผูก้าํหนดเป้าหมายการเรียนรู้ การท่ีนักเรียนกาํหนดเป้าหมายของการ
เรียนรู้นบัว่าเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัท่ีจะช่วยแนะนาํกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งก่อนเรียนขณะเรียน
และหลงัการเรียนรู้ 

2. นกัเรียนเป็นผูอ้อกแบบการเรียนรู้ นกัเรียนตอ้งวางแผนเก่ียวกบักิจกรรมการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง จากการวางแผนของครูทาํให้เช่ือมัน่ไดว้่านักเรียนจะสามารถทาํงานร่วมกนัไดด้ว้ย
ตวัเอง 

3. นกัเรียนเป็นผูค้วบคุมตนเองในการเรียนรู้ มีการตรวจสอบความกา้วหน้าของการ
เรียนรู้ ตลอดจนมีการปรับเปล่ียนเพ่ือความเหมาะสม กิจกรรมท่ีมีการควบคุมดว้นตนเองเป็นส่ิงสาํคญั
ต่อการเรียนรู้ในยคุปัจจุบนั เพราะจะไดมี้การแลกเปล่ียนแนวความคิด 

4. นกัเรียนเป็นผูป้ระเมินผลการเรียนรู้ เป้าหมายหลกัของการประเมินในห้องเรียนแบบ
เรียนรู้ร่วมกนั คือ การให้นักเรียนไดรู้้จกัตนเอง ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ต่อการติดตามความกา้วหน้า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  การประเมินในห้องเรียนแบบการร่วมมือกนัเรียนรู้ มี
ความหมายมากกว่าการประเมินเพ่ือตดัเกรด เพราะการประเมินจะครอบคลุมถึงการประเมินส่ิงท่ี
นกัเรียนไดเ้รียนรู้ วิธีการเรียนรู้ คุณภาพของผลผลิต ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชเ้พ่ือการเรียนรู้ 

 จากคาํกล่าวขา้งตน้สรุปพอสังเขปไดว้่า บทบาทของครูในห้องเรียนท่ีมีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ครูตอ้งมีบทบาทเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก เป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นผูค้อยให้คาํปรึกษา
และแนะแนวทางท่ีก่อใหเ้กิดทกัษะการเรียนรู้ ส่วนบทบาทของผูเ้รียนในห้องเรียนท่ีมีการเรียนรู้
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แบบร่วมมือ ผูเ้รียนตอ้งมีความสามารถในการกาํหนดเป้าหมายการเรียนรู้ สามารถออกแบบการ
เรียนรู้และวางแผนเก่ียวกบักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง สามารถควบคุมตนเองในการเรียนรู้ และ
สามารถประเมินผลการเรียนรู้และความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

 

 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 การเรียนรู้แบบร่วมมือสามารถนาํมาผนวกร่วมกบัวิธีการสอนไดห้ลากหลายวิธี ทั้งน้ี
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีบูรณาการหลกัการ แนวคิดของการเสริมพฒันาการให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะ
การเรียนรู้ สามารถสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) Robert E. Slavin (1990, อา้งถึงใน      
วชัรา  เล่าเรียนดี, 2555: 144 - 145)  เป็นการจดัการเรียนการสอนโดยนักเรียนจะตอ้งร่วมมือกนั
เรียนรู้ ปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีกาํหนด ซ่ึงครูจะจดักลุ่มนักเรียน กลุ่มละประมาณ 4 - 6 คน คละ
ความสามารถในการเรียนรู้ (เก่ง-กลาง-อ่อน) เลือกเร่ืองท่ีกลุ่มตนเองสนใจจะศึกษา คน้ควา้ 
วางแผนปฏิบติังาน ดาํเนินการ และนาํเสนอผลงานซ่ึงในแต่ละขั้นตอน  นกัเรียนจะตอ้งร่วมมือกนัคิด 
อภิปราย และปฏิบติัอยา่งทัว่ถึงทุกคน ครูจะตอ้งคอยดูแลการปฏิบติังานของนักเรียนโดยตลอด 
เน่ืองจากผลงานของกลุ่ม คือ ผลงานของทุกคนในกลุ่ม ซ่ึงทุกคนตอ้งรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและ
ต่อกลุ่ม โดยครูสามารถดาํเนินการสอนตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน (ประมาณ 20 นาที) 
1.1 แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ วิธีการเรียน บทบาทของสมาชิกกลุ่ม 
1.2 เสนอเหตุการณ์ เพ่ือศึกษาเร่ืองราวท่ีตนสงสัยหรือจากหน่วยการเรียนรู้ในรายวิชา

ของระดบัชั้น 
1.3 เลือกเร่ืองท่ีสนใจ (ทั้งชั้น)จดัทีมเพือ่ศึกษาแต่ละเร่ืองยอ่ย 

2. ขั้นกิจกรรมกลุ่ม (30 นาที) 
2.1 ร่วมกนัวางแผน สมาชิกในกลุ่ม/กาํหนดระยะเวลา/วิธีดาํเนินการศึกษาและ

แหล่งขอ้มูล 
2.2 ดาํเนินการศึกษา คน้ควา้ (นอกเวลา) 
2.3 นาํเสนอผลงานภายในกลุ่ม และเตรียมนาํเสนอ แลกเปล่ียนแนวคิดในชั้นเรียน 

3. ขั้นวิเคราะห์ผลงานร่วมกนั (20 นาที) 
3.1 ร่วมกนัอภิปรายทั้งชั้นในแต่ละเร่ือง 
3.2 ส่งเสริมความรู้สึกท่ีดี เจตนคติท่ีดีต่อเร่ืองท่ีศึกษา 
3.3 สรุปความรู้ สาระสาํคญัจากเร่ืองท่ีศึกษา 
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4. (20 นาที) 
4.1 นาํความรู้ สาระสําคญัไปประยุกต์ใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ (ถาม-ตอบ-อภิปราย

ระหว่างครู-นกัเรียน) หรือ 
4.2 ทําข้อทดสอบท่ีสอดคล้องกับเร่ืองราวท่ี ศึกษาให้ ร่วมแสดงแนวคิดและ

วิธีดาํเนินการตามความเหมาะสม โดยใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวงั 

5. (10 นาที) 
5.1 ครู-นกัเรียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาสาระของการเรียนรู้ ผลการดาํเนินการ 
5.2 ประเมินผล การทาํงานกลุ่มโดยครู เสนอผลการประเมินงานกลุ่มของตนเอง 
5.3 นกัเรียนเสนอแนวทางการพฒันาปรับปรุงการทาํงานร่วมกนัเพื่อประสิทธิภาพ

ของการพฒันากลุ่ม  
 จากคาํกล่าวขา้งตน้สรุปพอสังเขปไดว้่า ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือสามารถ
นาํมาบูรณาการหลกัการ แนวคิดสู่การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมพฒันาการใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะ
การเรียนรู้ การคิดอยา่งมีเหตุมีผล สามารถสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนให้สามารถเกิดการเรียนรู้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การร่วมมือกนัปฏิบติังานภายในกลุ่ม 
ประกอบด้วยขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นนาํ ขั้นกิจกรรม ขั้นวิเคราะห์  ขั้น
นาํไปใช ้ ขั้นสรุปและประเมินผล   

 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based Learning) 
 ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน  
 การจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน หมายถึง รูปแบบการเรียนท่ีผูเ้รียนจะไดล้งมือ
ปฏิบติัจริง ไดเ้รียนรู้ท่ีจะคิด แกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง และเป็นการจดัการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 
ผสมผสานกบัการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้การจดัการเรียนรู้บรรลุวตัถุประสงค์ โดยเป็นแนวการ
สอนแบบใหม่ท่ีไม่เนน้ให้ผูเ้รียนท่องจาํ แต่ให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัจริง (Hand-On Learning)  และมี
บทบาทในการคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงถือว่าเป็นการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active) โดยเนน้ให้
ผูเ้รียนรู้จกัคิดวิเคราะห์และเรียนรู้จากกิจกรรมท่ีไดท้าํจริง (Learning by Doing) ซ่ึงผูเ้รียนสามารถ
จดจาํส่ิงท่ีเรียนไดดี้กว่าการท่องจาํ อีกทั้งยงัไดฝึ้กทกัษะการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง (High-order thinking 
skill) ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่าเป็นการพฒันาศกัยภาพทางสมอง    
การคิด การแกปั้ญหา และการนาํความรู้ไปประยกุตใ์ช ้โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ
สร้างองคค์วามรู้ การสร้างปฏิสัมพนัธ์ และการร่วมมือกนั เพ่ือให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ความรับผิดชอบ
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ร่วมกนั มีวินัยในการทาํงาน และแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบร่วมกนั โดยครูผูส้อนเป็นผูอ้าํนวย
ความสะดวก (Facilitator) ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผูเ้รียนเป็นผูป้ฏิบัติด้วยตนเอง (รัชนีกร        
ทพัชยั, 2552: 13; สาํนกัพฒันาคุณภาพการศึกษา, 2555: 1)  
 นอกจากน้ี สุทศัน์ เอกา (2557)  สรุปแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐานว่า 
เป็นการจดัการเรียนรู้โดยยึดหลกัการให้ผูเ้รียนสร้างองคค์วามรูดว้ยตนเอง “Child Centered” ตาม
หลกัการของ Constructionism การเรียนโดยการปฏิบติัจริง Learning by Doing และปฏิบติัเพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหาได้ Doing by Learning จึงถูกนํามาใช้อย่างจริงจังในการปฏิรูป
การศึกษาของไทยซ่ึงการเรียนรู้แบบ Learning by Doing นั้นใช ้“กิจกรรม (Activity)”   เป็นหลกั
ในการเรียนการสอน โดยการ “ปฏิบติัจริง (Doing) ”ในเน้ือหาทุกขั้นตอนของการเรียนรู้ เป็นการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง ทุกคนในกลุ่มเป็นผูป้ฏิบติั คุณครูเป็นพ่ีเล้ียงและเทรนเนอร์ แต่ทว่ากิจกรรมท่ี
นาํมาใชน้ี้ตอ้งมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้เน้ือหานั้นๆ มีจุดมุ่งหมาย สนุก และน่าสนใจ ไม่ซํ้ าซาก
จนก่อให้เกิดความเบ่ือหน่ายดงันั้นคุณครูจึงเป็น “นักออกแบบกิจกรรม (Activity Designer)” มือ
อาชีพท่ีสามารถ “มองเห็นภาพกิจกรรม”ไดท้นัที เม่ืออ่านเน้ือหาจบลงส่ิงสําคญั คือ ครูตอ้งสร้าง 
(Constructed) ความคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) ให้เกิดข้ึนในตวัคุณครูเพ่ือจะได้รู้ความ
ตอ้งการและความคิดแทจ้ริงของผูเ้รียน เพ่ือเขา้ใจความตอ้งการของกลุ่ม ทนัสมยัอยูเ่สมอ ไม่ตกยคุ
คุณครูตอ้งมีความคิดสร้างสรรค ์(Creative Thinking)เพ่ือจะไดมี้ความสามารถสร้างสรรคกิ์จกรรม
การเรียนรู้ท่ีใหม่และน่าสนใจอยูเ่สมอทั้งน้ีความสาํคญัของการเรียนยคุใหม่ คือ การเรียนรู้โดยการ
ปฏิบติัจริง (Learning by Doing) นั้น เน้นความสําคญัไปที่ ผูเ้รียนเรียนผ่านประสบการณ์  ท่ี
เรียกว่า Experiential Learning ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพสูงมากในการส่งเสริมศกัยภาพของ
บุคคล (Individual Potential)ท่ีจะพฒันาไปไดต้ลอดชีวิตผูเ้รียนจะเรียนอยา่งมีความสุข มีการพฒันา
ไปด้วยความมั่นใจ และพึงพอใจ ดังคาํกล่าวท่ีว่า “Help the individual grow as a confident and 
contented person” หมายถึง การเรียนผา่นประสบการณ์เป็นความเจริญงอกงามจากภายในจิตใจและ
มนัสมองของผูเ้รียน ซ่ึงแตกต่างจากแนวคิดดั้งเดิมท่ีตอบสนองความตอ้งการจากภายนอกดว้ยคะแนน
และการสอบเพ่ือรับประกาศนียบตัรหรือวฒิุบตัรต่าง ๆ 
  กิจกรรม (Activity) คือการเรียนจากประสบการณ์ (Experiential Learning) นับว่าเป็น 
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Learner Centered) อย่างแทจ้ริง เพราะมีการคน้พบและพฒันาความรู้ทกัษะ
และอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเจริญงอกงามจากภายในผ่านประสบการณ์ ทั้งน้ีวตัถุประสงคใ์นการ
เรียนรู้เพ่ือพฒันาคุณภาพผูเ้รียนมุ่งท่ีจะส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพมนุษยต์ลอดชีวิตอย่างแทจ้ริง
มากกว่าการเรียนเพ่ือวุฒิบตัรในระดบัชั้นต่างๆ  ดงันั้น ครูผูอ้อกแบบกิจกรรมจะตอ้งตอบคาํถาม 
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ตนเองให้ไดก่้อนว่า จะให้นักเรียนทาํกิจกรรมน้ีเพื่ออะไร ?เพราะตามปกติแลว้ ในการออกแบบ
กิจกรรม (Activity Design) จะตอ้งพิจารณาใน 3 กลุ่มหลกัซ่ึงถือเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญั คือ 

1. กลุ่มประสบการณ์ชีวิต (Life Skill หรือ Life Experiences หรือ Humanity) 
2. กลุ่มพฒันาการทางสติปัญญา (Intellectual Development) 
3. กลุ่มวิชาการ (Academic Groups) 

  เม่ือสามารถตดัสินใจไดแ้ลว้ว่า จะทาํกิจกรรมเพ่ืออะไรแลว้ ก็ลงมือออกแบบไดต้าม
ขั้นตอนต่อไปน้ี โดยยดึหลกัการของวงจรแห่งการเรียนรู้ Learning Cycle ตามลาํดบัดงัน้ี 

1. ทาํ (Do หรือ Doing) คือกาํหนดลงไปว่าในเน้ือหาวิชาน้ีบทน้ีตอนน้ีผูเ้รียนจะตอ้งทาํ 
กิจกรรมอะไรอย่างไรแค่ไหน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning)  
อยา่งแทจ้ริง 

2. ทบทวน (Review) คือ ทบทวนการเรียน การสอน การทาํกิจกรรมทุกอยา่ง จะตอ้งมี
การ ประเมินผล (Evaluate) ทุกคร้ัง เพื่อการพฒันาและปรับปรุง 

3. การพัฒนาและหาแนวทางในการปรับปรุง (Develop and Implement Ideas for 
Improvement) 

  จากความหมายดงักล่าวขา้งต้นสรุปได้ว่า  การจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
หมายถึง รูปแบบการเรียนท่ีผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง เรียนรู้วิธีคิด แกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง ครูมี
บทบาทเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกและมีความคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบกิจกรรมท่ีมีคุณภาพ
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์อย่างแทจ้ริง และสามารถเช่ือมโยงความรู้ก่อให้เกิดทกัษะ
การคิดอยา่งมีคุณภาพ 
 แนวคดิการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Active Based Learning : ABL) 
 แนวคิดรูปแบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม เป็นแนวคิดท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนซึมซบัความรู้ 
ความเขา้ใจ ผ่านการเล่นเกม กิจกรรมกลุ่ม ซ่ึงเน้นการกระตุน้ให้ผูเ้รียนเขา้ใจ สามารถเกิดแนวคิด
ข้ึนเองในเน้ือหาสาระระหว่างร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเป็นกิจกรรม
กลุ่มจะสามารถทาํให้ผูเ้รียนพฒันาภาวะผูน้าํ มนุษยสัมพนัธ์ การทาํงานเป็นทีม ความสามารถใน
การเขา้สงัคมไดอี้กดว้ย (วิโรจน์  ลกัขณาอดิศร, 2550)  
 กิจกรรมกลุ่ม เป็นกระบวนการสาํคญัท่ีทาํใหผู้เ้รียนมีโอกาสรวมกนัเป็นกลุ่มเพ่ือแกปั้ญหา
หรือกระทาํการอยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยมีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอนความหมายของกิจกรรมกลุ่มประกอบดว้ย 
2 ประการสาํคญั (Hereold, 1952 : 429 - 504 ; Ohesen, 1970: 6 - 7) คือ  

1. กิจกรรมกลุ่มท่ีผูน้าํเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลรายละเอียดต่าง ๆ แก่สมาชิกหรือผูน้าํอภิปราย
เพ่ือท่ีสมาชิกจะไดบ้รรลุถึงความมุ่งหมายของกลุ่ม โดยปกติผูน้าํในกลุ่มชนิดน้ีจะใหข้อ้มูลเก่ียวกบั
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การศึกษา อาชีพหรือสังคม และส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มนาํขอ้มูลเหล่าน้ีมาอภิปราย  เพ่ือ
ประโยชน์สําหรับตน เช่น การปฐมนิเทศ การปัจฉิมนิเทศ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจดัในชั่วโมง     
เป็นตน้ ซ่ึงในการทาํกิจกรรมกลุ่มแบบน้ีครูจะเป็นผูด้าํเนินการวางแผนกลุ่มใหส้มาชิก 

2. กิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ ท่ีสมาชิกเป็นผูด้าํเนินการคือผูเ้รียนไดว้างแผนร่วมกนัจดัข้ึนเอง 
เช่น กลุ่มอภิปรายเร่ืองต่าง ๆ ท่ีผูเ้รียนสนใจหรือกิจกรรมเสริมหลกัสูตร เป็นตน้  

 นอกจากน้ี  วชัรา  เล่าเรียนดี (2555: 175 - 178) สรุปความสาํคญัของเทคนิคกลุ่มร่วมมือ
กนัเรียนรู้ (Group Investigations: GI) ท่ีมีลกัษณะสอดคลอ้งและคลา้ยคลึงกบัแนวคิดการเรียนรู้โดย
ใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Active Based Learning: ABL) กล่าวคือ เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั และ
เป็นการศึกษาหาความรู้โดยใชก้ระบวนการกลุ่มร่วมมือกนัเรียนรู้ ซ่ึงจะไม่มุ่งเน้นการพฒันาดา้น
ความรู้และทกัษะต่าง ๆ แต่จะมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนศึกษาหาความรู้เป็นกลุ่มโดยละเอียดลึกซ้ึงจากเร่ืองท่ี
ตนเองสนใจเป็นหลกั ดงันั้นการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคกลุ่มร่วมมือกนัเรียนรู้ผูเ้รียนจะเรียนรู้เก่ียวกบั
กระบวนการและวิธีการแสวงหาความรู้และขอ้เท็จจริงต่าง ๆ เช่น หลกัสูตรกาํหนดให้ผูเ้รียนเรียน
เร่ืองประวติัศาสตร์ทั้งชั้น ผูเ้รียนกจ็ะไดรั้บโอกาสท่ีเลือกศึกษาโดยละเอียดในหน่วยท่ีตนเองสนใจ
เป็นพิเศษ ทั้งน้ีวิธีการเรียนรู้ท่ีสําคญัคือ วิธีการท่ีจะไดม้าซ่ึงความรู้ รายละเอียดต่าง ๆเหล่านั้น มี
หลายวิธี เช่น อาจจะไดม้าดว้ยการร่วมกนัวิเคราะห์วรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง โดยใชก้ารคิดอยา่งมี
เหตุผลเชิงตรรกะและการสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั จึงเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของ
การแสวงหาความรู้แบบกลุ่ม (GI) แต่สําหรับเน้ือหาท่ีจะต้องเรียนนั้น ผูเ้รียนจะเป็นผูเ้ลือกตาม
ความสนใจ 

 การสร้างสรรคข์องผูเ้รียนจากการศึกษาความรู้แบบกลุ่ม ข้ึนอยูก่บัทกัษะในการทาํงาน
กลุ่มและกระบวนการกลุ่มของสมาชิกในกลุ่ม เน่ืองจากเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัแบบอ่ืน ๆ 
สาระความรู้และทกัษะท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนถูกกาํหนดโดยครู กิจกรรมการเรียนรู้ข้ึนอยูก่บัเน้ือหาท่ี
กาํหนดหรือท่ีคาดหวงัไว ้งานท่ีกาํหนดให้กลุ่มก็ตอ้งใช้ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกกลุ่ม ในทาง
ตรงกนัขา้มในการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกนัเรียนรู้ (GI) ผลสําเร็จจะข้ึนอยูก่บัผูเ้รียนว่าผูเ้รียนแต่
ละคนรับฟัง ยอมรับกนัและกนั สนบัสนุนงานท่ีทาํร่วมกนัอยา่งไร ใหค้วามสาํคญักบัการช่วยเหลือ
ร่วมมือกนัของทุกคนหรือไม่ เน่ืองจากงานกลุ่มเป็นงานท่ีละเอียดซบัซอ้น ตอ้งทาํงานร่วมกนั หลายคน  
ดงันั้นเทคนิคการร่วมศึกษาหาความรู้แบบ GI จะประสบผลสาํเร็จสูงสุด เม่ือผูเ้รียนในกลุ่มไดมี้การ
ฝึกการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม แสดงออกซ่ึงความสามารถและความพึงพอใจท่ีจะทาํงานเป็นกลุ่ม 
การพฒันาทกัษะกระบวนการกลุ่มให้เขม้แข็งเป็นส่วนหน่ึงท่ีสําคญัของการวางแผนผลลพัธ์ท่ี
ตอ้งการขั้นตอนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้ ประกอบดว้ย 6 ขั้น คือ  
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1. การเลือกเร่ืองท่ีสนใจ ผูเ้รียนสามารถเลือกหวัขอ้/เร่ืองไดต้ามความสนใจ ถามคาํถาม
ท่ีเก่ียวขอ้งใหค้รูอธิบายจนเขา้ใจชัดเจน นักเรียนจับคู่หรือเขา้กลุ่มเปรียบเทียบคาํถามตนเองรวม
เป็นรายการคาํถามท่ีแตกต่างกนัมากมายหลายขอ้ ใหแ้ต่ละคู่หรือกลุ่มอ่านรายการคาํถามใหจ้าํแนก
คาํถามเป็นเร่ือง ๆ โดยครูคอยช่วยเหลือ เช่น ในกลุ่มประวติัศาสตร์อาจจะจดักลุ่มเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 
คือ ประเภทของงาน การสาํรวจ สถาปัตยกรรม เคร่ืองแต่งกาย อาหาร ศิลปะ เกม โรงเรียน และการ
กสิกรรม ซ่ึงกลุ่มเหล่าน้ีกจ็ะเก่ียวขอ้งและอยูใ่นเร่ืองท่ีนาํเสนอตอนแรก 

2. การจดัทีมเพื่อทาํการศึกษาแบบกลุ่มร่วมมือกนัเรียนรู้แต่ละทีมประกอบดว้ยสมาชิก 
4-5 คน ท่ีมีความสนใจเร่ืองเดียวกนัร่วมประชุมพิจารณาส่ือ ทรัพยากรท่ีมีประโยชน์ กาํหนดเวลาท่ี
ปฏิบติัใหเ้สร็จส้ิน แลว้พดูคุยเพ่ือเสนอแผนปฏิบติั 

3. การดาํเนินการศึกษาสํารวจเร่ืองท่ีไดเ้ลือกแลว้สมาชิกแต่ละคนจะปฏิบติังานตามท่ี
ไดว้างแผน โดยครูคอยช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตดัสินใจพิจารณาประโยชน์ของขอ้มูล
ร่วมกบัสมาชิกในกลุ่ม บางคร้ังครูอาจจะช่วยผูเ้รียนโดยการเตรียมในงานให้ เช่น ทาํแบบฟอร์มท่ี
ประกอบดว้ยประเดน็ต่าง ๆ ใหผู้เ้รียนก่อน  

4. การเตรียมเสนอผลงานผูเ้รียนจะเตรียมเสนอผลงานการศึกษาคน้ควา้หรือคาํตอบ
ของกลุ่มตนเองหนา้ชั้นเรียน โดยครูจะเป็นผูป้ระสานงานการเสนอรายงานทั้งหมดทุกทีม สมาชิก
ทีมแต่ละทีมจะร่วมกนัพิจารณาว่าจะเสนอรายงานอะไรบา้ง อย่างไร ไหมมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 
สมาชิกจะเลือกวิธีเสนองาน เตรียมส่ือท่ีเหมาะสม ร่วมทั้งการสนบัสนุนการนาํเสนอ แต่ละทีมควร
ร่วมกนักาํหนดเกณฑก์ารนาํเสนอ ผลงานของทีมตนเองดว้ย  

5. การนาํเสนอผลงานในชั้นเรียน ผูเ้รียนจะเสนอรายงานจากผลการศึกษาของทีม
ตนเองใหทุ้กคนในชั้น โดยพยายามเช่ือมโยงกบัเร่ืองต่าง ๆ ท่ีทีมอ่ืน ๆ ไดท้าํการศึกษา และกาํลงัจะ
นาํเสนอผลงานหรือเสนอผลงานแลว้ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแนวทางท่ีไดก้าํหนดร่วมกนัโดยใหผู้ฟั้งมี
ส่วนร่วมในการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 

6. การประเมินผลงานการประเมินผลงานกลุ่มยึดเกณฑท่ี์เหมาะสมกบังานท่ีให้เรียนรู้ 
เช่น งานท่ีให้ทาํ เน้นความรู้ความเขา้ใจ ครูควรมีการทดสอบความรู้ความเขา้ใจดว้ยขอ้ทดสอบท่ี
อาจไดม้าจากผูเ้รียนไดร่้วมกนัออกขอ้สอบ แลว้ครูนาํมาเลือกภายหลงั หรืออาจให้ประเมินผลดว้ย
ตนเองหรือกลุ่มเพื่อน หรือดูจากผลงานท่ีแต่ละคนปฏิบติั ทาํสําคญัควรเป็นการพฒันาความคิด
ระดบัสูง (higher-order-thinking) 

 จุดมุ่งหมายและประโยชน์ของกิจกรรมกลุ่ม  
 วินิจ  เกตุขาํ และคมเพชร  ฉัตรศุภกุล (2522, อา้งถึงใน รัชนีกร  ทพัชยั, 2552: 14 - 15)  

กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการจดักิจกรรมกลุ่ม สรุปไวด้งัน้ี  
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1. เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั การอยูร่่วมกบัสมาชิกในกลุ่มจะมีส่วนช่วยให้บุคคล
เกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัตนเองไดดี้ข้ึน เช่น รู้ความสามารถบางประการของตน รู้จกัขอ้บกพร่อง
บางอยา่ง ทั้งน้ีเพราะกลุ่มจะมีปฏิกิริยาใหเ้ห็นขอ้เทจ็จริงได ้

2. เพ่ือใหเ้ขา้ใจบุคคลอ่ืน เม่ือสมาชิกในกลุ่มไดท้าํกิจกรรมร่วมกนัก ็
3. เพ่ือใหบุ้คคลสามารถทาํงานร่วมกนัไดดี้ข้ึน 

 นอกจากน้ี  โรเจอร์ส  (Roger, 1970: 121 – 122) ได้กล่าวถึง ประโยชน์ของการจัด
กิจกรรมกลุ่ม สรุปพอสงัเขป ดงัน้ี 

1. ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นการรับรู้ทางความรู้สึก 
2. มีการตระหนักถึงความรู้สึกของตนเองและผูอ่ื้นมากข้ึน ตลอดจนเปิดเผยความรู้สึก 

มีความจริงใจและเป็นไปอย่างธรรมชาติ มีการเปลี่ยนแปลงทางความสามารถในการควบคุม
ความรู้สึกต่าง ๆ ของตนเอง มีการแสดงท่ีตรงกบัความรู้สึกของตน 

3. เกิดแนวทางในการสร้างแรงจูงใจ หมายถึง การเขา้ใจในตนเอง (Self – Actualization) 
การรู้จกัตดัสินใจดว้ยตนเอง 

4. เกิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นทศันคติทั้ งต่อตนเองและผูอ่ื้น หมายความว่า บุคคล
ยอมรับตนเอง พฒันาในเร่ืองคุณค่าของตนเอง เขา้ใจตนเองและมีความมัน่คงยิง่ข้ึน ลดการสั่งสอน
และควบคุมผู อื้่น  มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากข้ึน  และมีความรู้สึกพึ่งพากนัและกัน เช่ือใน
ความสามารถของบุคคล มีการแกปั้ญหาโดยการทาํงานกลุ่มและเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม 
 จากคาํกล่าวขา้งต้นสรุปพอสังเขปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน           
เป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้กิจกรรมท่ีสามารถนาํมาบูรณาการใช้ในการจดักิจกรรมแนะแนว    
เพ่ือเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ การเปล่ียนแปลงการรับรู้ทางความรู้สึก เกิดแนวทางในการสร้าง
แรงจูงใจ การเขา้ใจตนเอง เปล่ียนแปลงทศันคติต่อตนเองและผูอ่ื้น รู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม   
เกิดความรับผดิชอบและเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม นาํพากลุ่มไปสู่เป้าหมายร่วมกนั  
 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
 สมพงษ์  จิตระดับ (2530, อ้างถึงใน รัชนีกร  ทัพชัย, 2552: 14 - 15) สรุปขั้นการจัด
กิจกรรมกลุ่ม ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ขั้นนาํ ไดแ้ก่  การเร่ิมบทเรียนท่ีน่าสนใจ การให้คาํแนะนาํ กติกาคาํสั่งต่าง ๆ การ
แบ่งกลุ่ม การรับมอบหมายงานท่ีกาํหนดให ้เพ่ือใหก้ารดาํเนินกิจกรรมในขั้นต่อไป เกิดความเขา้ใจ
ตรงกนัและสามารถดาํเนินไปไดด้ว้ยดี และควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้ศึกษาทบทวนและซกัถาม
ความเขา้ใจดว้ย 
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2. ขั้นกิจกรรม  ไดแ้ก่ การดาํเนินบทบาท  และหน้าที่หรือกิจกรรมตามท่ีได้รับ
มอบหมาย การแยกยา้ยจากกลุ่ม การเสนอความคิดเห็น การหาขอ้สรุปคาํตอบท่ีตอ้งการ การเสนอ
ผลงานและการแสดงออก 

3. ขั้นอภิปราย ได้แก่ การซักถาม การวิพากษ์วิจารณ์ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ประสบการณ์และการเสนอแนววิธีการต่าง ๆ  

4. ขั้นสรุปและการนาํไปใช้  ไดแ้ก่ การประมวลเน้ือหา กิจกรรม ประสบการณ์ และ
ความคิดเห็นใน 2 ลกัษณะ คือ สรุปส่ิงท่ีเรียนรู้ทั้งหมดตามจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไวแ้ละเกิดความคิด
รวบยอดเป็นหลกัการแนวคิดท่ีชดัเจน มีแนวทางขอ้เสนอหลาย ๆ ดา้นท่ีเป็นประโยชน์และสามารถ
ปฏิบติัได ้ 
 สรุปแนวคิดและขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานคือการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกนัเรียนรู้ในแบบกลุ่มซ่ึงสมาชิกกลุ่มร่วมคิด ลงมือปฏิบติัเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ปฏิบติังาน
ให้บรรลุวตัถุประสงค์ร่วมกนั การจดัทีมเพ่ือร่วมกนัเรียนรู้ ประกอบด้วยสมาชิก 4 - 5 คน คละ
ความสามารถแต่จดัทีมตามเร่ืองท่ีสนใจเดียวกนั ครูเป็นผูป้ระสาน (อาํนวยความสะดวก) ดูแล การ
ปฏิบติังานกลุ่มในห้องเรียนตลอดเวลา ช่วยในเร่ืองการกาํหนดเร่ืองย่อย ๆ โดยงานท่ีกาํหนดให้
กลุ่มตอ้งใชป้ฏิสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกกลุ่ม ประกอบดว้ยขั้นตอนการจดักิจกรรมท่ีสาํคญั คือ การ
เลือกเร่ืองท่ีสนใจ การจดัทีมเพื่อทาํการศึกษาแบบกลุ่มร่วมมือกนัเรียนรู้การดาํเนินการศึกษาสาํรวจ
เร่ืองท่ีไดเ้ลือกแลว้การเตรียมเสนอผลงานการนาํเสนอผลงานในชั้นเรียนและการประเมินผลงาน
ส่วนขั้นตอนการจดักิจกรรมประกอบดว้ย 4 ขั้น ไดแ้ก่ 1)ขั้นนาํ 2)  ขั้นกิจกรรม  3)  ขั้นอภิปราย 
และ 4)  ขั้นสรุปและการนาํไปใช ้  
 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณศีึกษาเป็นฐาน (Case Based Learning) 
 สมิธ และ เรแกน  (Smith and Regan, 1999, อ้างถึงใน วัชรา  เล่าเรียนดี, 2555 : 83) 
กล่าวถึงการเรียนรู้ดว้ยกรณีศึกษาว่า เป็นการเรียนรู้ดว้ยการศึกษากรณีปัญหา ผูเ้รียนจะไดรั้บการ
นาํเสนอสถานการณ์ปัญหาท่ีเป็นสถานการณ์จริง และผูเ้รียนจะตอ้งดาํเนินการแกปั้ญหานั้น ซ่ึงใน
การแกปั้ญหาผูเ้รียนจะเลือกจดัการกบัหลกัการต่าง ๆ การศึกษาเป็นรายกรณีเหมาะสมกบัการเรียนรู้
เพ่ือแกปั้ญหาท่ีไม่มีคาํตอบถูกตอ้งเพียงคาํตอบเดียวโดยเฉพาะปัญหานั้นตอ้งเป็นปัญหาท่ีซบัซอ้น
มองไดห้ลาย ๆ มุมมอง การศึกษาเป็นรายกรณีสามารถพฒันาทกัษะการตดัสินใจไดด้ว้ยการ
พิจารณาหาทางแกปั้ญหาและนาํเสนอแนวทางแกปั้ญหา ซ่ึงตอ้งเป็นกรณีศึกษาท่ีเขียนข้ึนมาเพ่ือให้
ศึกษาและหาแนวทางแกปั้ญหาโดยเฉพาะและตอ้งมีการเขียนตอบ  นอกจากน้ี วอลเลซ (Wallace, 
2003 :13 ; Bailey, 2006 : 22, อา้งถึงใน ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง, 2553 :36)  กล่าวว่า การจดัการเรียนการสอน
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โดยใชก้รณีศึกษาเป็นวิธีท่ีนิยมมากในการศึกษาทางวิชาชีพ สาํหรับความเป็นมาของการใชก้รณีศึกษา
นั้น พบว่า เร่ิมใชค้ร้ังแรกท่ีมหาวิทยาลยัฮาวาร์ด ในระหว่างปี ค.ศ. 1869-1870 โดย    คริสโตเฟอร์ 
ซี. แลงเดล (Christopher C. Langdell) (กาญจนา  เกียรติประวติั, ม.ป.ป. : 134)  โดยมีสาระสําคญั
ของกรณีศึกษาและการจดัการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษา ดงัน้ี 

 ความหมายของกรณศีึกษา (Case Study)  
 ไบเล่ย ์(Bailey, 2006: 24)  กล่าวว่า ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ กรณีศึกษาเป็นเร่ืองราว
เก่ียวกบัการสอนและการเรียนรู้ รวมถึงการเรียนรู้จากครู นกัการศึกษา และผูนิ้เทศ 
 วนิดา  ม่วงศิลปะชัย (2546, อา้งถึงใน นิตยา  โสรีกุล, 2547: 54) กล่าวว่า กรณีศึกษา 
หมายถึง เร่ือราวหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง ซ่ึงได้มีการรวบรวมมานาํเสนอให้ทราบขอ้เทจ็จริง 
พร้อมทั้งขอ้มูลต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือจะไดศึ้กษาอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและวิเคราะห์
เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนแลว้สรุปแนวทางการตดัสินใจ หรือวิธีแกปั้ญหาท่ีเห็นว่าดีท่ีสุด เหมาะสม
ท่ีสุด และอาํนวยประโยชนม์ากกวา่แนวทางหรือวิธีแกปั้ญหาอ่ืน ๆ  
 ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง (2553: 37)  กล่าวว่า กรณีศึกษาเป็นส่ือการสอนที่มีลกัษณะเป็น
เร่ืองราวหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในบริบทท่ีมีความเฉพาะเจาะจง เป็นประเดน็ท่ียงัหาขอ้ยติุไม่ได ้ซ่ึง
ตอ้งอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น สรุป และตดัสินใจ  
 จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า กรณีศึกษาเป็นส่ือการสอนท่ีมีลกัษณะเป็น
เร่ืองราวหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในบริบทท่ีมีความเฉพาะเจาะจง ซ่ึงไดมี้การรวบรวมมานาํเสนอ
ให้ทราบข้อเท็จจริง พร้อมทั้ งขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือกระตุ้นให้ผูเ้รียนได้ศึกษา อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและวิเคราะห์เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนแลว้สรุปแนวทางการตดัสินใจ หรือ
วิธีแกปั้ญหาท่ีเห็นวา่ดีท่ีสุด เหมาะสมท่ีสุด  
 ความหมายของการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา (Case Based Learning) 
 ไบเล่ย ์(Bailey, 2006: 24) กล่าวถึง การนาํกรณีศึกษามาใช้ในการจดัการเรียนรู้ใน
ลกัษณะของแนวคิดหรือหลกัการในเชิงทฤษฎี ระเบียบแบบแผนสาํหรับการปฏิบติั จริยธรรมหรือ
คุณธรรม กลวิธี การจดัการ และนิสยัการคิด วิสยัทศัน ์หรือการคิดในส่ิงท่ีเป็นไปได ้
 ทิศนา  แขมมณี (2548) กล่าวถึง การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาว่าคือ กระบวนการ      
ท่ีผูส้อนใช้ในการช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด โดยใหผู้เ้รียนศึกษาเร่ือง   
ท่ีสมมติข้ึนจากความเป็นจริง และตอบประเด็นคาํถามเก่ียวกบัเร่ืองนั้น แลว้นาํคาํตอบและเหตุผล
ท่ีมาของคาํตอบนั้นมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการอภิปรายเพือ่ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค ์
 ปรณฐั  กิจรุ่งเรือง (2553: 45) กล่าวถึง การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาว่า เป็นการนาํ
กรณีศึกษาท่ีสร้างข้ึนอย่างสอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์ของการจดัการเรียนรู้มาให้ผูเ้รียนศึกษา 
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วิเคราะห์ อภิปราย และตดัสินใจหาทางแกปั้ญหาหรือหาคาํตอบทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นรายกลุ่ม 
ซ่ึงแต่ละกรณีอาจมีวิธีแกปั้ญหาหรือคาํตอบทางเดียวหรือหลายแนวทางกไ็ด ้ 
 จากความหมายท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่า การจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา คือ การนํา
กรณีศึกษามาใชใ้นส่ือประกอบการเรียนรู้ท่ีผูส้อนสร้างข้ึนเพ่ือใชใ้นการช่วยเหลือให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ตามวดัตุประสงค์ที่กาํหนด โดยให้ผู เ้รียนศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และตดัสินใจหาทาง
แกปั้ญหาหรือหาคาํตอบโดยใชว้ิธีคิดมาเป็นฐานประกอบการตดัสินใจทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
 วตัถุประสงค์ของการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณศีึกษา  
 วารีรัตน์  แกว้อุไร (2541) กล่าวถึง วตัถุประสงคข์องการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 
ไวด้งัน้ี 

1. เพ่ือฝึกการใชค้วามคิดวิเคราะห์และแยกแยะประเดน็ปัญหาเม่ือเผชิญกบัปัญหาหรือ
สถานการณ์หลาย ๆ แบบ ซ่ึงเป็นการมุ่งเสริมสร้างทกัษะการคิดวิเคราะห์เพ่ือนาํไปใชแ้กปั้ญหาใน
สถานการณ์จริง 

2. การพิจารณากรณีศึกษาอยา่งละเอียดรอบคอบ สมเหตุสมผล เพื่อให้เกิดขอ้สรุปเป็น
การทาํให้ผูเ้รียนรู้จกัการตดัสินใจอยา่งมีหลกัการและมีเหตุผลสนบัสนุนไดป้ฏิบติัการคิดทุกระดบั
จากง่ายไปจนถึงการประเมิน โดยจุดเนน้ของกรณีศึกษาจะอยู่ท่ีเน้ือหาของเร่ืองและการอภิปราย
ประเดน็ปัญหาต่าง ๆ  

3. เพ่ือใหผู้เ้รียนรู้จกัวิธีการสืบคน้ความรู้ดว้ยตนเองและนาํไปสู่การแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจริงได ้
4. เพื่อเสริมสร้างทกัษะในการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม อยา่งรู้บทบาทและหนา้ท่ีของ

ตนเอง 
5. เพ่ือฝึกและให้โอกาสผูเ้รียนแลกเปล่ียนความคิดเห็น ประสบการณ์ ความรู้สึกและ

เจตคติซ่ึงกนัและกนั 
 ทิศนา  แขมมณี (2548) กล่าวถึง วตัถุประสงคข์องการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาว่า
เป็นวิธีการท่ีมุ่งช่วยให้ผูเ้รียนฝึกฝนการเผชิญและแกปั้ญหาโดยไม่ตอ้งรอให้เกิดปัญหาจริงเป็น
วิธีการท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนคิดวิเคราะห์ และเรียนรู้ความคิดของผูอ่ื้น ช่วยใหผู้เ้รียนมีมุมมองท่ี
กวา้งข้ึน 
 ปรณฐั  กิจรุ่งเรือง (2553)  กล่าวถึง วตัถุประสงคข์องการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาว่า 
เป็นการฝึกให้ผูเ้รียนไดเ้ผชิญปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ไดสื้บคน้ความรู้และประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
แลกเปล่ียนประสบการณ์จากกระบวนการกลุ่ม ทาํให้เกิดความสามารถในการเผชิญกบัสถานการณ์
จริงในอนาคตไดต่้อไป  
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 จากแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาของนกัวิชาการดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ 
สรุปไดว้่า วตัถุประสงคข์องการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาเป็นวิธีการท่ีมุ่งช่วยให้ผูเ้รียนฝึกฝน
การเผชิญและแกปั้ญหาโดยไม่ตอ้งรอใหเ้กิดปัญหาจริง เป็นวิธีการท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนคิดวิเคราะห์
และเรียนรู้ความคิดของผูอ่ื้น มีโอกาสไดแ้ลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัแกปั้ญหาและ
ตดัสินใจอยา่งมีเหตุผลรู้จกัคิดอย่างเป็นระบบและฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกัรับฟังและยอมรับความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น ทาํใหเ้กิดความสามารถในการเผชิญกบัสถานการณ์จริงในชีวิตประจาํวนัได ้

 กระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณศีึกษา 
 โคลดเนอร์ (Koldner, 1992, อา้งถึงใน นิตยา โสรีกุล, 2547: 64)  กล่าวถึงขั้นตอนการ
เรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาในการแกปั้ญหาว่ามี 3 ขั้น ดงัน้ี 

1. การระลึกถึงประสบการณ์เดิม ข้ึนอยูก่บัวา่กรณีศึกษานั้นสร้างไดดี้เพียงใด เหมาะสม     
ท่ีจะดึงประสบการณ์เดิมเพ่ือเขา้ไปอยู่ในความจาํของผูเ้รียนหรือไม่ ถา้กรณีศึกษานั้น ๆ มีความ
ชดัเจนมากกว่าการรับรู้ในกรณีศึกษานั้นกจ็ะดียิง่ข้ึนตามไปดว้ย 

2. การตีความสถานการณ์ใหม่จากประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู ่เป็นกระบวนการของการ
เปรียบเทียบและจาํแนกความแตกต่างจากประสบการณ์เดิมไปสู่ประสบการณ์ใหม่ 

3. นาํวิธีการแกปั้ญหาแบบเดิมท่ีจาํเป็นตอ้งใชม้าใชใ้นสถานการณ์ใหม่ กล่าวคือ ถา้การ
แกปั้ญหาในกรณีศึกษาเดิมมีส่วนสําคญัในการแกปั้ญหาใหม่ได ้ผูเ้รียนก็จะยอมรับนาํวิธีนั้นนาํมาใช ้
แต่ถา้ไม่มีส่วนสาํคญัในการแกปั้ญหาวิธีนั้นกจ็ะไม่ไดรั้บความสนใจ 
 วิฑูรย ์ สิมะโชคดี (2542) กล่าวถึงขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือใหเ้กิดทกัษะ 9 ประการ คือ ทกัษะดา้นความรู้ ทกัษะดา้นการวิเคราะห์ ทกัษะดา้น
การนาํไปประยุกต์ใช้ ทกัษะดา้นความคิดสร้างสรรค์ ทกัษะดา้นการตดัสินใจ ทกัษะดา้นการ
ติดต่อส่ือสาร ทกัษะดา้นสงัคม ทกัษะดา้นการวิเคราะห์ตนเอง และทกัษะดา้นทศันคติ ไดแ้ก่ 

1. ทาํความเขา้ใจในเน้ือหาของกรณีศึกษา (Understanding The Case Situation) 
1.1 อ่านแลว้ทาํความคุน้เคยกบัเน้ือหาในกรณีศึกษา 
1.2 เกบ็สาระสาํคญัหรือจบัประเดน็หลกั ๆ ใหไ้ด ้
1.3 เขียนความสมัพนัธ์หรือแบบจาํลองแสดงความสัมพนัธ์ของประเดน็ต่าง ๆ ในเชิง

บรรยายสั้น  
1.4 ประเมินความสมัพนัธ์และประเดน็ต่าง ๆ  
1.5 ขอ้มูล สถิติหรือสารสนเทศใน “กรณีศึกษา” ไม่จาํเป็นตอ้งครบถว้น ถูกตอ้งหรือ

ตรงประเดน็กไ็ด ้จึงตอ้งคาดเดาอยา่งมีเหตุผลหรือสร้างข้ึนเองจากขอ้มูลท่ีมีในกรณีศึกษา 
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2. การวินิจฉยัปัญหา  (Diagnosing Problems) 
2.1 ปัญหา คือ “ความแตกต่าง” ระหว่างส่ิงท่ีเป็นอยู่กบัส่ิงท่ีคิดว่าควรจะเป็นหรือ

ตอ้งการจะเป็น 
2.2 ระบุปัญหาต่าง ๆ ใหไ้ด ้(จากกรณีศึกษา) 
2.3 ระบุขอ้ผดิพลาดต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
2.4 พิจารณาดูความสมัพนัธ์ของปัญหาต่าง ๆ  
2.5 จดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหาต่าง ๆ  

3. การสร้างทางเลือกหรือวิธีแกปั้ญหา (Generating Alternative Solutions)  
3.1 เรียนรู้ถึงวิธีการแกปั้ญหาหลาย ๆ วิธีล่วงหนา้ 
3.2 สร้างหลาย ๆ ทางเลือก หรือหลาย ๆ วิธีการสาํหรับการแกปั้ญหา 
3.3 จดัลาํดบัความสาํคญัของวิธีการแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีสร้างข้ึน 
3.4 พิจารณาถึงทางเลือกท่ีเป็นกลยทุธ์หลกั ๆ ก่อน  
3.5 พิจารณาทางเลือกท่ีเป็นเชิงปฏิบติัการสาํหรับทางเลือกท่ีเป็นกลยทุธ์ 
3.6 พิจารณาทบทวนอยา่งรอบคอบ 

4. การพยากรณ์ผลลพัธ์ (Predicting Outcomes)  
4.1 พิจารณาแต่ละทางเลือก (วิธีการแกปั้ญหา)  โดยพยากรณ์ถึงผลลพัธ์ต่าง ๆ ท่ีจะ

เกิดข้ึนสาํหรับแต่ละทางเลือกเม่ือนาํไปสู่การปฏิบติั 
4.2 ตอ้งพยายามพยากรณ์ถึงผลลพัธ์สาํคญั ๆ ของแต่ละทางเลือกใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
4.3 ตอ้งระวงัวา่ทางเลือกท่ีจะใชแ้กปั้ญหาจะไม่สร้างปัญหาลูกโซ่ต่อไป 
4.4 ตอ้งคาํนึงถึงความเส่ียงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนดว้ย 

5. การประเมินทางเลือกต่าง ๆ (Evaluating Alternatives)  
5.1 พิจารณาถึงผลดีผลเสียของทางเลือกต่าง ๆ  
5.2 เปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
5.3  ประเมินและตัดสินใจทางเลือกหรือวิธีการแก้ปัญหาท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่า

เหมาะสมท่ีสุด 
6. การสรุปผลการวิเคราะห์  (Rounding Out The Analysis)  

6.1 สรุปผลการวิเคราะห์เช่ือมโยงเขา้กบัปัญหาของกรณีศึกษา 
6.2 เพ่ิมเติมหรือตดัทอนผลสรุปไดต้ามความเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
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7. การส่ือสารและการรายงานผล  (Communicating The Results)  
    เตรียมตัวเพ่ือรายงานผลการวิเคราะห์และการส่ือสารทาํความเข้าใจแก่ผูฟั้งและ
อาจารยผ์ูก้าํกบัการใชก้รณีเพ่ือการศึกษานั้น ๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งรูปแบบรายงานหนา้ชั้นเรียน
และพิมพเ์ป็นเล่ม 
 ทิศนา  แขมมณี (2552: 362 - 363)  กล่าวถึง ขั้นตอนการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษา
วา่ ประกอบดว้ย  

1. ผูส้อน หรือผูเ้รียนนาํเสนอกรณีศึกษา 
2. ผูเ้รียนศึกษากรณีศึกษา 
3. ผูเ้รียนอภิปรายประเดน็คาํถามเพื่อหาคาํตอบ 
4. ผูส้อนและผูเ้รียนอภิปรายคาํตอบ 
5. ผูส้อนและผูเ้รียนอภิปรายเก่ียวกบัปัญหาและวิธีแกปั้ญหาของผูเ้รียนและสรุปการ

เรียนรู้ท่ีไดรั้บ 
6. ผูส้อนประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 ปรณฐั กิจรุ่งเรือง (2553: 51) กล่าวถึง ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กรณีศึกษาวา่ มีลกัษณะสาํคญัท่ีจะนาํมาประยกุตใ์ช ้ไดแ้ก่ 

1. การเตรียมตวัผูเ้รียน เป็นขั้นตอนท่ีผูส้อนแนะนาํจุดมุ่งหมาย ทบทวนประสบการณ์
เดิมและเติมเตม็ความรู้พ้ืนฐานใหเ้พียงพอต่อการเรียนรู้จากกรณีศึกษานั้น 

2. การนาํเสนอกรณีศึกษา เป็นขั้นตอนท่ีผูส้อนนาํเสนอกรณีศึกษาผา่นส่ือท่ีหลากหลาย
ทั้งส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือท่ีเป็นเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้ 

3. การวินิจฉยัและอภิปรายกรณีศึกษา เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียนแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และมุมมองต่อปัญหาตามหลกัการเหตุผลในลกัษณะและกระบวนการกลุ่ม 

4. การประเมินและตดัสิน เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียนคิดและตดัสินใจลงขอ้สรุปคาํตอบหรือ
แนวทางการแกปั้ญหาเก่ียวกบักรณีท่ีศึกษา และรายงานผลการคิด  

 จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า 
กระบวนการจดัการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษานั้นมีลกัษณะสาํคญัท่ีจะนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการ
วิจยัคร้ังน้ี ดงัต่อไปน้ี 

1. ขั้นเตรียมตวัผูเ้รียน คือ การแนะนาํจุดมุ่งหมายหรือปัญหาท่ีจะต้องพิจารณากบั
ผูเ้รียนก่อนลงมือศึกษา ซ่ึงจะช่วยเร้าความสนใจและจาํทาํให้ผูเ้รียนศึกษาขอ้มูลในกรณีศึกษา
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน   
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2. ขั้นเสนอและศึกษากรณีศึกษา เป็นการเสนอกรณีศึกษาผา่นใบความรู้ในชุดกิจกรรม  
แนะแนวหลากหลายรูปแบบ เช่น ข่าว เอกสาร วีดีทศัน์ เพ่ือใหผู้เ้รียนทาํความเขา้ใจกรณีศึกษาตาม
องคป์ระกอบดา้นต่าง ๆ ตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้

3. ขั้นการวิเคราะห์และอภิปรายกรณีศึกษาเป็นรายกลุ่ม เป็นการสะท้อนความคิด
ระหว่างกนัเพ่ือสร้างทางเลือกในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณในการแกปั้ญหาหรือหาคาํตอบ  

4. ขั้นประเมินทางเลือกและลงขอ้สรุป เป็นการตดัสินใจเลือกทางเลือกหรือตอบคาํถาม
ท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด 

5. ขั้นสรุปขอ้คิดและหลกัการ เป็นการสรุปขอ้คิดเห็นท่ีผูเ้รียนไดจ้ากการวิเคราะห์
รายละเอียดต่าง ๆ ของกรณีศึกษาให้เป็นหลกัการทัว่ไป เป็นขั้นท่ีผูส้อนจะไดเ้สนอหลกัการหรือ
ทฤษฎีหรือขอ้ปฏิบติัท่ีสัมพนัธ์กบักรณีศึกษา ซ่ึงผูส้อนไดศึ้กษาคน้ควา้ ตระเตรียมมาเป็นอยา่งดีแก่
ผูเ้รียน ทาํให้ผูเ้รียนมีหลกัการ แนวคิด และแนวปฏิบติักวา้งขวาง เช่ือมโยงความรู้และความคิด      
สู่ทกัษะการดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในอนาคต 

 ประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรณศีึกษา  
 เอสตนั (Easton, 1992, อา้งถึงใน ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง, 2553 : 52)  กล่าวว่า  การจดัการ
เรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาสามารถพฒันาการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์โดยช่วยพฒันาความสามารถ
ในดา้นต่าง ๆ 9 ดา้นประกอบดว้ย ความรู้ ทกัษะการคิดวิเคราะห์ ทกัษะการประยกุตใ์ช ้ทกัษะความ
สร้างสรรค์ ทกัษะการตดัสินใจ ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะทางสังคม ทกัษะการคิดวิเคราะห์ดว้ย
ตนเอง และเจตคติ 
 เสริมศรี  ไชยศร (2539, อา้งถึงใน ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง, 2553 : 54)  กล่าวถึงขอ้ดีของการ
ใชก้รณีศึกษาประกอบการเรียนการสอนวา่เป็นการพฒันาส่ิงต่อไปน้ี 

1. ความคิดเก่ียวกบัการปฏิบติั (Learning by Doing) 
2. ทกัษะการแกปั้ญหา (Problem - Solving Skills) 
3. การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ (Critical  Thinking) 
4. การคิดและการดาํเนินการดว้ยตนเอง (Self  Direction) 
5. การอุทิศตนวา่มีพนัธะสัญญากบัภาระหนา้ท่ี (Personal  Commitment) 
6. ความรู้ความเขา้ใจเน้ือหาวิชาท่ีลึกซ้ึงถ่องแทแ้ละกวา้งขวาง 
7. การประยกุตค์วามรู้เดิมท่ีเรียนรู้มาก่อน 
8. ทศันคติต่อส่ิงต่าง ๆ 
9. ความเตม็ใจท่ีจะรับผดิชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
10. ความเช่ือมัน่วา่การตดัสินใจของตนมีความสาํคญัและเช่ือถือได ้
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11. ความสามารถวิเคราะห์ปฏิสมัพนัธ์ในกลุ่มทั้งในดา้นเน้ือหาและกระบวนการ 
12. แรงจูงใจท่ีเรียนส่ิงอ่ืน ๆ ต่อไป 

 ทิศนา  แขมมณี  (2552: 364) กล่าวถึง ขอ้ดีของการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาไวว้า่ 
1. เป็นการสอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ

และการคิดแกปั้ญหา ช่วยใหผู้เ้รียนมีมุมมองท่ีกวา้งข้ึน 
2. เป็นวิธีสอนท่ีช่วยให้ผูเ้รียน ไดเ้ผชิญปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์จริง และไดฝึ้ก

แกปั้ญหาโดยไม่ตอ้งเส่ียงกบัผลท่ีจะเกิดข้ึน ช่วยใหเ้กิดความพร้อมท่ีจะแก้ปัญหาเม่ือเผชิญปัญหา
นั้นในสถานการณ์จริง 

3. เป็นวิธีสอนท่ีช่วยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนสูง ส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูเ้รียนและส่งเสริมการเรียนรู้จากกนัและกนั 

4. เป็นวิธีสอนท่ีใหผ้ลดีมากสาํหรับกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีความรู้ และประสบการณ์หลากหลาย
สาขา 

 ทั้งน้ีกรณีศึกษา (Case Study) คือ “เร่ืองราวท่ีมีขอ้ความบรรยาย” หรือ “เร่ืองราวท่ีใช้
สาํหรับศึกษา” (Herried,1997) ลกัษณะของกรณีศึกษาจะมีเน้ือหาท่ีเป็นปัญหาทา้ทายให้ผูเ้รียนได้
คิดแกปั้ญหาก่อนท่ีจะไดล้งมือปฏิบติั (Sykes and Bird, 1992) การนาํกรณีศึกษาเขา้มาใช้จดัเป็น
รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเรียกว่า Problem-based Learning (PBL) ซ่ึงเป็นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานหรือเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีเป็นผลมาจากการแกปั้ญหาโดยใช้ความรู้ท่ีผูเ้รียนทาํการสืบคน้เอง 
(Barrows and Tamblyn1980) การสอนโดยใชก้รณีศึกษานั้นจะช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ในบริบทของ
ส่ิงต่าง ๆ  หรือสภาพแวดลอ้มท่ีผูเ้รียนรู้แลว้ทาํใหง่้ายต่อการเช่ือมโยงแนวคิดท่ีเป็นนามธรรมกบัส่ิงต่าง ๆ 
ท่ีผูเ้รียนเคยรู้เคยเห็นและเคยใช้ในชีวิตประจาํวนัดงันั้นจึงเป็นท่ียอมรับว่ากรณีศึกษาทาํให้การ
เรียนรู้ของผูเ้รียนเกิดข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพ (Bransfordet al., 1999) ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ 

1. ผูเ้รียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองบนพ้ืนฐานจากส่ิงท่ีรู้อยู่แลว้กบัส่ิงท่ี
ผูเ้รียนสนใจนาํมาสัมพนัธ์กบักรณีศึกษาทาํให้พฒันาการสร้างคาํถามท่ีมีความหมายนาํไปสู่การ
สืบคน้ต่อไป 

2. ในระหว่างท่ีผูเ้รียนวิเคราะห์กรณีศึกษานั้ นผูเ้รียนจะต้องทํางานเป็นกลุ่มอย่าง
ร่วมมือร่วมใจกนัเพ่ือหาขอ้สรุปของกลุ่มว่าไดรู้้อะไรบา้งจากกรณีศึกษาและอยากรู้อะไรเพิ่มเติม 
อีกบา้ง 

3. ผูเ้รียนจะได้เรียนรู้การเคารพความคิดซ่ึงกันและกันรวมทั้ งมีกระบวนการปรับ
แนวความคิดท่ีคลาดเคล่ือนของสมาชิกในระหว่างท่ีมีการอภิปรายในกลุ่มกรณีศึกษาสามารถใชไ้ด้
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ทั้งดา้นการสอนและการประเมิน (Dori, 2003; Dori and  Herscovitz, 1999) ซ่ึงการใช้กรณีศึกษา
ช่วยใหน้กัเรียนพฒันาทกัษะการคิดขั้นสูง 

 จากขอ้ดีของการจดัการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาดงักล่าว สรุปไดว้่า การจดัการ
เรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา เป็นวิธีการที่ช่วยพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การคิดแกปั้ญหา และการดาํเนินการดว้ยตนเอง ช่วยใหผู้เ้รียนมีมุมมองท่ีกวา้งข้ึน และ
เป็นวิธีสอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้ผชิญปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์จริง ไดฝึ้กแกปั้ญหาโดยไม่ตอ้ง
เส่ียงกบัผลท่ีจะเกิดข้ึน ช่วยใหเ้กิดความพร้อมท่ีจะแกปั้ญหาเม่ือเผชิญปัญหานั้นในสถานการณ์จริง
ในชีวิตประจาํวนั ส่งผลทาํใหส้ามารถดาํรงและดาํเนินชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีคุณภาพมีความพร้อม
ในการเสริมสร้างทกัษะชีวิตไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนกัวิชาการหลายท่านท่ีได้
ศึกษาเก่ียวกบัการใชก้รณีศึกษาเพ่ือพฒันาผูเ้รียน โดยพบว่า การใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน การเรียนรู้ใน
การจดัการเรียนการสอนมีมานานแลว้ ทั้งในสาขาวิชาการแพทย ์กฎหมาย ทั้งน้ีเพื่อช่วยใหบุ้คลากร
ในวิชาชีพนั้นพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ หาแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
กรณีศึกษาตามสถานการณ์ท่ีเป็นจริง นอกจากน้ีการใชก้รณีศึกษาเป็นวิธีท่ีนิยมมาก ในสาขาวิชาชีพ 
สาํหรับความเป็นมาของการใช้กรณีศึกษานั้น พบว่า เร่ิมใช้คร้ังแรกที่มหาวิทยาลยัฮาวาร์ด ใน
ระหวา่งปี ค.ศ. 1869 - 1870 โดยคริสโตเฟอร์ ซี. แลงเดล (Christopher C. Langdell)  ซ่ึงสาระสาํคญั
ของกรณีศึกษาและการจดัการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาเพื่อเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้แก้
ผูเ้รียน (เกรียงศกัด์ิ เขียวยิ่ง, 2534: 13; กาญจนา เกียรติประวตัิ, ม.ป.ป.: 134; Bailey, 2006: 22,  
อา้งถึงใน ปรณฐั กิจรุ่งเรือง, 2553 : 36 - 37) 

 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) 

 ความหมายของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL) เป็นรูปแบบ
การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรคนิ์ยม (Constructivism) โดยให้
ผูเ้รียนสร้างความรู้ใหม่ จากการใช้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นบริบท (context) 
ของการเรียนรู้ เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแกปั้ญหา รวมทั้งไดค้วามรู้ตาม
ศาสตร์ในสาขาวิชาท่ีตนศึกษาดว้ยการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการ
ทาํงานท่ีตอ้งอาศยัความเขา้ใจและการแกไ้ขปัญหาเป็นหลกัถา้มองในเชิงยทุธศาสตร์การสอน PBL 
เป็นเทคนิคการสอนแบบใหม่ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง  ทาํใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะ
ในการคิดวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค ์
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 Barrow (1980) ให้ความหมายว่า การเรียนแบบการใชปั้ญหาเป็นหลกัเป็นวิธีการเรียนรู้
ท่ีใชค้าํถามกระตุน้ใหน้ักเรียนได้คิด วิเคราะห์ แสวงหาและบูรณาการความรู้ใหม่ใหเ้หมาะกบั
สภาพจริง โดยไม่จาํเป็นตอ้งมีพ้ืนฐานความรู้ในเร่ืองนั้นมาก่อน 

 Allen and Duch (1998, อา้งใน อาภรณ์ แสงรัศมี, 2543 : 14) ใหค้วามหมายวา่ การเรียน
แบบใชปั้ญหาเป็นหลกั คือ การเรียนท่ีเร่ิมตน้ดว้ยปัญหาการสอบถาม หรือปริศนาท่ีผูเ้รียนตอ้งการ
แกปั้ญหา เพ่ือกระตุน้ใหผู้เ้รียนระบุและคน้ควา้มโนทศัน์และหลกัการท่ีพวกเขาตอ้งการรู้เพ่ือ
ความกา้วหนา้โดยผา่นปัญหา ผูเ้รียนทาํงานเป็นทีม การเรียนเลก็ๆ ซ่ึงเป็นการเรียนท่ีไดท้กัษะต่าง ๆ  
เช่น การติดต่อส่ือสารและการบูรณาการความรู้ และเป็นกระบวนการที่คลา้ยกบัการสืบเสาะ        
หาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบกับ  Howard (1999, อ้างใน อาภรณ์  แสงรัศมี, 2543: 14)         
ให้ความหมายว่า การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกั เป็นวิธีการทางการศึกษาที่นาํเสนอผูเ้รียน       
ดว้ยปัญหา ท่ีมีรูปแบบของโครงสร้างท่ีซบัซอ้นในระยะเร่ิมแรกของประสบการณ์การเรียน ขอ้มูล  
ท่ีไดใ้นระยะเร่ิมแรกไม่เพียงพอให้แกปั้ญหา คาํถามต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัปัญหาจะผลกัดนัใหไ้ปทาํการ
สืบเสาะหาความรู้  

 นอกจากน้ี วชัรา  เล่าเรียนดี (2555: 107 – 112)  ใหค้วามหมายของการจดัการเรียนรู้โดย
ใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ซ่ึงเรียกส้ัน ๆ ว่า PBL สรุปไดว้่า เป็นยทุธวิธีในการ
จดัการเรียนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัแบบหน่ึง เพ่ือส่งเสริมและพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
และทกัษะการแกปั้ญหา และวิธีการเรียนรู้อยา่งมีความหมายอีกวิธีหน่ึง โดยจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
ใชปั้ญหาเป็นหลกัหรือจุดเร่ิมตน้เพ่ือกระตุน้ จูงใจ เร้าความสนใจเพ่ือเรียนรู้และสร้างความรู้ดว้ย
ตนเอง โดยปัญหาเป็นฐานสาํหรับกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้นั้น ปัญหานั้นตอ้งเป็น
ปัญหาท่ีมาจากตวันกัเรียน เป็นปัญหาท่ีนกัเรียนสนใจ ตอ้งการการแสวงหา คน้ควา้คาํตอบและหา
เหตุผลมาแกปั้ญหาหรือทาํให้ปัญหานั้นชดัเจนมองเห็นแนวทางแกไ้ข ซ่ึงจะทาํให้เกิดการเรียนรู้ 
สามารถผสมผสานความรู้นั้นไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
 ทั้งน้ีสรุปไดว้่าการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน หมายถึง  วิธีการเรียนการสอนท่ี
ใชปั้ญหาหรือสถานการณ์เป็นจุดเร่ิมตน้ของการแสวงหาความรู้ ซ่ึงเป็นการเรียนท่ีพฒันาทกัษะการ
คิดแกปั้ญหา การเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม เพ่ือส่งเสริมและพฒันาทกัษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและทกัษะการแกปั้ญหา โดยมีลกัษณะเด่นของการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ใช้ปัญหา
แทจ้ริงเป็นตวักระตุน้การแกปั้ญหาและเป็นจุดเร่ิมตน้ในการแสวงหาความรู้ ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง
การเรียนรู้ เนน้ทกัษะการคิด เรียนโดยแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย มีบูรณาการของเน้ือหาความรู้ การจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งกระตือรือร้นของนกัเรียน ประกอบดว้ย
คุณลกัษณะ ดงัน้ี 
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1. ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง (Student - Centered Learning) 
2. การเรียนรู้เกิดข้ึนในกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีขนาดเลก็ (ประมาณ 3 - 5 คน) 
3. ครูเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก (Facilitator) หรือผูใ้หค้าํแนะนาํ (Guide) 
4. นกัเรียนคือผูท่ี้มองเห็นปัญหาและแกปั้ญหาดว้ยตนเองผูเ้รียนเป็นคนแกปั้ญหาโดย

การแสวงหาขอ้มูลใหม่ ๆ ดว้ยตนเอง (Self - Directed Learning) 
5. ปัญหาเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง หรือปัญหาจริง ซ่ึงปัญหาจะช่วยกาํหนดกรอบแนวคิด

หรือกาํหนดจุดเนน้และกระตุน้การเรียนรู้ 
6. ปัญหาคือส่ิงท่ีจะนาํไปสู่การพฒันาทกัษะการแกปั้ญหา 
7. ความรู้ใหม่จะเกิดข้ึนโดยการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
8. ประเมินผลจากสถานการณ์จริง โดยดูจากความสามารถในการปฏิบติั (Authentic 

Assessment) 
 กระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 Bridges(1992) ได้จําแนกการเรี ยน ท่ี ใช้ ปั ญหาเป็ นหลักท่ี นํ าไปใช้ ในห้ อ ง เรี ยน 

ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบเน้นปัญหา (problem -Stimulated PBL) และแบบเน้นผูเ้รียน (Student 
Centered PBL) ดงัน้ี  

1. การเรียนท่ีใชปั้ญหาเป็นหลกัท่ีเนน้ปัญหา (Problem - Stimulated PBL) รูปแบบน้ีจะ
ใชบ้ทบาทของปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือท่ีจะแนะนาํและเรียนรู้ความรู้ใหม่ การเรียนท่ีใชปั้ญหา
เป็นหลกัที่เน ้นปัญหาน้ีให้ความสําคญักบัเป้าหมายหลกั 3ประการ คือ 1) การพฒันาทกัษะ
เฉพาะเจาะจง  (Domain - Specific Skills) 2) การพฒันาทักษะการแก้ปัญหา (Problem - Solving 
Skills) และ 3) การไดม้าซ่ึงความรู้เฉพาะเจาะจง (Domain - Specific Knowledge) โดยประกอบดว้ย
กระบวนการดงัต่อไปน้ี 

1.1 ผูเ้รียนไดรั้บทรัพยากรการเรียนรู้ ดงัน้ี 
1.1.1 ปัญหา 
1.1.2 วตัถุประสงคท่ี์ผูเ้รียนคาดหวงัวา่จะไดรั้บขณะปฏิบติัการแกปั้ญหา 
1.1.3  รายการอา้งอิงของทรัพยากรต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัวตัถุประสงคพ้ื์นฐาน 
1.1.4 คาํถามท่ีเนน้มโนทศันท่ี์สาํคญัและการประยกุตใ์ชฐ้านความรู้ 

1.2 ผู เ้รียนร่วมกนัทาํงานเป็นกลุ่มเพ่ือให้โครงการประสบความสําเร็จ สามารถ
แกปั้ญหา และทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

1.2.1 ผูเ้รียนแต่ละคนมีบทบาทหนา้ท่ีต่างๆ กนัในกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นบทบาทผูน้าํ 
ผูช่้วยเหลือ ผูบ้นัทึก และสมาชิกกลุ่ม 
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1.2.2 จดัสรรเวลาท่ีชดัเจนในแต่ละช่วงของโครงการ 
1.2.3 จดัตารางกิจกรรมการปฏิบติังานของทีมและวางแผนให้เป็นไปตามเวลาท่ี

กาํหนด 
1.3 ความสามารถของผูเ้รียนถูกวดัโดยผูส้อน เพ่ือนร่วมชั้น และตวัผูเ้รียนเองโดยใช้

แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต และวิธีการประเมินอ่ืนๆ กระบวนการทั้งหมด ผูส้อนจะทาํ
หน้าท่ีเป็นผูส้นับสนุนแก่กลุ่ม และให้คาํแนะนาํ รวมทั้งกาํหนดทิศทางถา้กลุ่มร้องขอหรือเกิด
ปัญหาอุปสรรคในการทาํงาน 

2. การเรียนท่ีใชปั้ญหาเป็นหลกัท่ีเน้นผูเ้รียน (Student Centered PBL) รูปแบบน้ีคลา้ย
กบัรูปแบบแรกในบางลกัษณะ เช่น มีเป้าหมายเหมือนกนั แต่มีส่ิงท่ีมากกว่าคือ ส่งเสริมทกัษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Fostering Life -Long Learning Skills) กลุ่มแพทยเ์ป็นผูท่ี้ต้องการการพัฒนา
ทาํงานอยูต่ลอดเวลา ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นส่วนท่ีสาํคญัในการปฏิบติังาน เพราะฉะนั้น
โรงเรียนแพทยจึ์งนิยมใชรู้ปแบบน้ีในการเรียนการสอน  โดยประกอบดว้ยกระบวนการท่ีคลา้ยกบั
รูปแบบแรกดงัต่อไปน้ี 

2.1 ผูเ้รียนไดรั้บสถานการณ์ของปัญหา 
2.2 ผูเ้รียนทาํการฝึกปฏิบติัการแกปั้ญหาในรูปแบบกลุ่ม 
2.3 ผูเ้รียนถูกประเมินผลโดยวิธีการท่ีหลากหลายโดยผูส้อน เพ่ือนร่วมชั้น และตวั 

ผูเ้รียนเอง 
 แมก้ระบวนการดงักล่าวจะมีความใกลเ้คียงกบัรูปแบบแรก แต่ส่ิงท่ีแตกต่างกนัอยา่ง

ชดัเจนคือในกระบวนการแต่ละขั้นตอนนั้นจะถูกขบัเคล่ือนโดยเป้าหมายของการส่งเสริมทกัษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยภาระความรับผิดชอบของผูเ้รียนมีดงัน้ี 

1. ผูเ้รียนระบุปัญหาการเรียนรู้ท่ีพวกเขาตอ้งการคน้หา 
2. ผูเ้รียนกาํหนดเน้ือหาท่ีตอ้งการศึกษา 
3. ผูเ้รียนกาํหนดและคน้หาแหล่งขอ้มูลท่ีจาํเป็นตอ้งใช ้
4. โดยสรุปแลว้ ผูเ้รียนกาํหนดประเด็นท่ีตอ้งการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยตดัสินใจว่าจะ

ใชข้อ้มูลและความรู้ใหม่ท่ีไดรั้บมาแกปั้ญหาไดอ้ยา่งไรจึงจะเหมาะสม 
 จากทั้ ง 2 แนวทาง สามารถสรุปได้ว่า กระบวนการเรียนท่ีใช้ปัญหาเป็นหลกั น่าจะ

ประกอบดว้ย 8 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. เตรียมความพร้อมผูเ้รียน 

                    ผูส้อนทาํการปฐมนิเทศเพ่ือให้ผูเ้รียนทราบวิธีการเรียนการสอน บทบาทของผูส้อน
ผูเ้รียน การแบ่งกลุ่มผูเ้รียน รวมทั้งระยะเวลาในการเรียนหรือเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2. เสนอสถานการณ์ของปัญหา  
                    ผูส้อนเกร่ินนาํเพื่อเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนกบัสถานการณ์ท่ีผูเ้รียนจะได้
พบ จากนั้นจึงนาํเสนอสถานการณ์ปัญหาพร้อมทั้งแจง้วตัถุประสงคห์รือประเด็นปัญหาท่ีตอ้งการ
ใหแ้กไ้ข รวมทั้งบอกแหล่งข้อมูลท่ีเตรียมไว้และแหล่งข้อมูลภายนอกท่ีผูเ้รียนสามารถเข้าไป
คน้ควา้ได ้

3. กาํหนดกรอบการศึกษา 
      ผูเ้รียนวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาร่วมกนัภายในกลุ่มเพื่อกาํหนดกรอบหรือขอบเขต

ท่ีจะศึกษาแนวทางการแก้ปัญหา จากนั้นวางแผนการดาํเนินงานและแบ่งบทบาทหน้าท่ีความ
รับผดิชอบ 

4. สร้างสมมติฐาน 
       ผูเ้รียนระดมความคิดเห็นจากสมาชิกทุกคนในกลุ่ม เพ่ือเช่ือมโยงแนวคิดของแต่ละคน 

ซ่ึงอาศยัความรู้เดิมเป็นขอ้มูลในการสร้างสมมติฐานโดยสร้างสมมติฐานใหไ้ดม้ากท่ีสุด จากนั้น
ร่วมกนัคดัเลือกแต่สมมติฐานท่ีน่าจะเป็นไปได ้และคดัท่ีไม่น่าจะใช่ท้ิงไป 

5. คน้ควา้ขอ้มูลเพ่ือพสูิจน์สมมติฐาน 
                    ในขั้นตอนน้ีผูเ้รียนแต่ละคนหรือทั้ งกลุ่มคน้ควา้หาขอ้มูลเพ่ิมเติมจากแหล่งขอ้มูล
ภายในและภายนอกตามท่ีไดแ้บ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

6. ตดัสินใจเลือกแนวทางแกปั้ญหา 
      สมาชิกในกลุ่มประชุมร่วมกนัเพ่ือพิจารณาเลือกสมมติฐานท่ีน่าจะถูกตอ้งท่ีสุดในการ

นาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการแกปั้ญหา โดยใชข้อ้มูลท่ีไปศึกษาคน้ควา้มาประกอบการตดัสินใจ หรือ
หากมีสมมติฐานท่ีน่าจะถูกตอ้งมากกว่าหน่ึง กใ็หจ้ดัเรียงลาํดบัความน่าจะเป็น 

7. สร้างผลงาน หรือปฏิบติัตามทางเลือก 
      นาํแนวทางท่ีเลือกไปทดลองแกปั้ญหา หากแกปั้ญหาไม่ไดก้ใ็หใ้ชท้างเลือกขอ้ถดัไป 

หรือคน้ควา้ขอ้มูลเพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุงทางเลือกนั้นให้สมบูรณ์ยิง่ข้ึนและนาํไปทดลองใหม่อีกคร้ัง 
(ในการนาํไปใชจ้ริงๆ อาจไม่ตอ้งให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัการทดลองแกปั้ญหาจริงก็ได ้หากปัจจยั
ต่างๆ ไม่เอ้ือ อาจใชแ้ค่การใหผู้เ้รียนตรวจสอบแนวทางการแกปั้ญหาของกลุ่มตนดว้ยการสอบถาม
ผูเ้ช่ียวชาญภายนอกกไ็ด)้ 

8. ประเมินผลโดยวิธีท่ีหลากหลาย 
      โดยกลุ่มนาํเสนอผลการแกปั้ญหาหรือแนวทางการแกปั้ญหาหนา้ชั้นเรียน และทาํการ

ประเมินทั้งจากผูส้อน ผูเ้รียนกลุ่มอ่ืนและกลุ่มท่ีนาํเสนอเอง รวมทั้งผูเ้ช่ียวชาญหรือบุคคลภายนอก
ท่ีเก่ียวขอ้ง การประเมินจะไม่วดัเฉพาะความรู้หรือผลงานสุดทา้ยเพียงอยา่งเดียว แต่จะวดักระบวนการ



182 
 

 

ท่ีไดม้าซ่ึงผลงานดว้ย ซ่ึงการประเมินสามารถวดัไดจ้ากแบบทดสอบ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ 
การสงัเกต หรือวิธีการประเมินอ่ืน ๆ 

 ขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Stage in Problem Based Learning) 
 สเตปเพียน และแกลแลกเกอร์ (Stepien, and Gallagher, 1993, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 
2555 : 110 - 111) ไดน้าํเสนอขั้นตอนการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานดงัน้ี คือ 
 ขั้นท่ี 1  เขา้สู่ปัญหาและนิยามปัญหา (Encountering and Defining the problem) ผูเ้รียน
จะไดรั้บสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาจริงให้อ่านวิเคราะห์ทาํความเขา้ใจกบัสถานการณ์ท่ีเป็น
ปัญหานั้น หรือใหดู้จากภาพ จาก VDO จากสถานการณ์จริง โดยอาจใหต้ั้งคาํถาม ถามตวัเองวา่ 

1. รู้อะไรบา้งเก่ียวกบัปัญหาหรือคาํถามน้ี 
2. จาํเป็นตอ้งรู้อะไรบา้งเพ่ือจะไดแ้กปั้ญหาน้ีได ้
3. ตอ้งใชข้อ้มูลส่ือการเรียนรู้อะไรบา้งเพือ่จะไดแ้นวทางการแกปั้ญหาหรือสมมติฐาน 

 ในขั้นตอนกค็วรไดค้าํถามท่ีชดัเจน ถึงแมว้่าแนวทางการแกปั้ญหานั้นจะตอ้งใชค้วามรู้
ใหม่เพ่ือสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีแกปั้ญหา 
 ขั้นท่ี 2 หาขอ้มูล รวบรวมขอ้มูลที่เก่ียวขอ้ง (Data Collection) ประเมินขอ้มูลและ
นาํไปใชเ้ม่ือผูเ้รียนไดปั้ญหาท่ีชดัเจนจากขั้นท่ี 1 ผูเ้รียนจะตอ้งศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ หรือส่ือต่าง ๆ ท่ี
ตอ้งใช้ ซ่ึงขอ้มูลและส่ือต่าง ๆ ตอ้งมีการประเมินความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความคุม้ค่าก่อน
นาํไปใชแ้กปั้ญหา 
 ขั้นท่ี 3  สังเคราะห์ขอ้มูลและปฏิบติั (Synthesis and Performance) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนสร้าง
หรือกาํหนดแนวทางการแกปั้ญหา อาจมีการสร้างส่ือประกอบหรือจดัการกบัสาระความรู้ใหม่ ซ่ึง
แตกต่างจากการทาํรายงานธรรมดา แต่เป็นการนาํเสนอแนวทาง วิธีการแกปั้ญหาท่ีชัดเจน และ
ดาํเนินการแกปั้ญหา สรุปผล หรือหลกัการทัว่ไปท่ีไดจ้ากการแกปั้ญหาและนาํเสนอผลการเรียนรู้
ในชั้นเรียน 
 นอกจากน้ี เซวอยและฮิวจ์ (Savoil and Hugles, 1994)  ได้เสนอขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานไวด้งัน้ี คือ 
 ขั้นท่ี 1  ระบุปัญหาท่ีเหมาะสมสาํหรับผูเ้รียน 
 ขั้นท่ี 2  เช่ือมโยงปัญหากบับริบทของผูเ้รียนเพ่ือใหโ้อกาสในการปฏิบติัจริง 
 ขั้นท่ี 3  มอบหมายความรับผิดชอบให้ผูเ้รียนเรียนรู้จากประสบการณ์ของตวัเองให้
วางแผนแกปั้ญหา 
 ขั้นท่ี 4  กระตุน้ความร่วมมือ โดยการจดักลุ่มใหร่้วมกนัเรียนรู้และปฏิบติังาน 
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 ขั้นท่ี 5  ตั้งความคาดหวงัหรือกาํหนดเป้าหมายว่า ผูเ้รียนจะตอ้งแสดงหรือนาํเสนอผล
การเรียนรู้ของตวัเองโดยแสดงผลงาน ช้ินงาน หรือการปฏิบติังานใหดู้ 
 วิธีการวดัประเมินผลเป็นการประเมินผลทั้ งความรู้ ความเขา้ใจ และความสามารถท่ี
แสดงออกดว้ยการให้เหตุผลท่ีถูกตอ้ง เป็นเหตุเป็นผล ใชข้อ้มูลอา้งอิงท่ีมาจากความเขา้ใจมากกว่า
การท่องจาํและประเมินช้ินงานความเกณฑท่ี์กาํหนดโดยใช ้Rubrics Score  
 ทั้งน้ีจากขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem – based learning) เป็นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองโดยใชปั้ญหาหรือการจาํลองสถานการณ์เป็นเคร่ืองมือกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้  ดั้งนั้น
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจ่ึงเป็นอีกรูปแบบหน่ึงของการเรียนการสอนแบบ  “การ
เรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative learning)” (Duch, Groh, and Allen, 2001) ซ่ึงเป็นรูปแบบการเรียนรู้
ภายใตค้วามเช่ือวา่ ผูเ้รียนจะสามารถเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุดในบรรยากาศของการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 
ท่ีถูกสร้างข้ึนบนขอ้ตกลงร่วมกนัและการร่วมมือกนั (Cooperation) มากกว่าการแข่งขนักนั  ทั้งน้ี
การเรียนรู้แบบน้ีไม่ใช่เป็นเพียงเทคนิคท่ีใชใ้นห้องเรียนเท่านั้น หากแต่ยงัเป็นแนวทางท่ีจะทาํงาน
กบัผูอ่ื้นดว้ยการเคารพในความสามารถและมีการสรรคส์ร้าง (Contributions) ของสมาชิกในกลุ่มมี
การแบ่งปันอาํนาจ และความรับผิดชอบระหว่างสมาชิกในกลุ่ม โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผูเ้รียนมี
ความสามารถดงัน้ี 

1. เขา้ร่วมในการหาความรู้อยา่งเขม้แขง็และอยา่งมีความสร้างสรรคก์บังานหรือปัญหา
ท่ีมีความทา้ทายและมีความซบัซอ้น  

2. ใชเ้หตุผลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพชดัเจนและมีความสร้างสรรคบ์นพ้ืนฐานของความรู้
ท่ีเป็นองคร์วมและใชป้ระโยชนไ์ดจ้ริง  

3. ติดตามและประเมินความพร้อมของตนเองในการท่ีจะทาํงานให้บรรลุผลสาํเร็จ 
4. บอกไดถึ้งความรู้และทกัษะของตนท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันา และ  
5. ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือใหง้านสาํเร็จตามจุดมุ่งหมาย 

 
การจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Par ticipation Learning) 

 การจดัการเรียนรู้ หมายถึง การส่งเสริมหรือสร้างขั้นตอนวิธีการในการจดัให้เกิด
การศึกษาเรียนรู้ของบุคคลทั้งในระดบัปัจเจกและพหุชนตลอดจนการสร้างวตัถุปัจจยัแวดลอ้มให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษาชุมชนและสงัคม (นวลจิตต ์ เชาวกีรติพงศ ์และ คณะ, 2555) 
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 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม คือ ร่วมกนัเรียนรู้และเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัในบรรยากาศ           
ท่ี    ผอ่นคลายยดืหยุน่ไม่เคร่งครัดอึดอดัเกินไปและมีการใช้เคร่ืองมือและเทคนิคท่ีเหมาะสมเพ่ือ
สร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นส่ิงสาํคญั (โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย ์และ คณะ, 2545 : 15) 
 ความสําคญัของการจดัการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา,  2545: 8) ไดก้ล่าวถึงการจดัการเรียนรู้
ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนไวใ้นมาตรา 24 โดยเฉพาะส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูสามารถ
จดับรรยากาศสภาพแวดลอ้มส่ือการเรียนและอาํนวยความสะดวกเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้และมีความ
รอบรู้รวมทั้งสามารถใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการจดัการเรียนรู้ทั้งน้ีครูและผูเ้รียนอาจ
เรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ และจดัการเรียนรู้ให้
เกิดข้ึนไดทุ้กเวลา ทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกบับิดา มารดา ผูป้กครองและบุคคล      
ในชุมชนทุกฝ่ายเพ่ือร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ (ฐิติมา  วฒันจงั, 2556 : 5 – 6)  

 หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาตามท่ีสํานักนโยบายและแผนการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรมสาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (สาํนักนโยบายและแผนการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, 2543: 30, อ้างถึงใน ฐิติมา  วฒันจงั, 2556 : 6 - 7) ได้เขียนไวว้่ากระบวนการท่ีเปิด
โอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาร่วมกบัโรงเรียนเป็นกระบวนการเรียนรู้
ซ่ึงกนัและกนัของทุกฝ่ายนบัตั้งแต่การแสดงความคิดเห็นการวางแผนการดาํเนินการและการแกไ้ข
ปัญหาตลอดจนการควบคุม กาํกบัติดตามและประเมินผลเพื่อประโยชน์ในการพฒันาการศึกษา
โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนในการจดัการศึกษาและทาํให้การจดัการศึกษา
เกิดผลดีมีประสิทธิภาพตรงตามความตอ้งการของประชาชนและขอ้มูลท่ีระบุไวใ้น (เอกสารอบรม
ผูน้าํการเปล่ียนแปลงสําหรับผูบ้ริหาร, 2550 : 88 - 90) และไดเ้สนอแนวทางการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจดัการศึกษาไวด้งัน้ี 

1. การมีส่วนร่วมในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาโดยสถานศึกษาสามารถเปิดโอกาส
ใหผู้ป้กครองและชุมชนจดัสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาและกาํกบัติดตามการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา 

2. การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาการสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากบั
ผูป้กครองและชุมชนเป็นยุทธศาสตร์ท่ีผูบ้ริหารจะต้องสร้างความศรัทธาและมีความเช่ือมัน่ต่อ
ชุมชน 

3. บทบาทของชุมชนในการมีส่วนร่วมจดัการศึกษาท่ีจะตอ้งมีส่วนร่วมในการจดัและ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนทั้งท่ีบา้นและท่ีสถานศึกษาร่วมกาํหนดนโยบายเป้าหมายการ
จดัการศึกษาแก่สถานศึกษาทาํการประชาสัมพนัธ์และสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาทั้งด้าน
ทรัพยากรและบุคลากรในการจดัการศึกษาและการตรวจสอบการจดัการศึกษา 
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 นอกจากน้ี  ธนสาร  บลัลงัก์ปัทมา (2551 : 30) ไดเ้นน้ว่าการจดักระบวนการเรียนรู้ให้
นักเรียนดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท่ีเป็นกระบวนการท่ีสําคญัในการ
ช่วยพฒันาการศึกษาท่ีตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ินโดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็กหาก
ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากรการศึกษารวมถึงการเชิญผูป้กครองท่ีมีความรู้และมี
เวลาว่างมาเป็นครูพ่อครูแม่ให้ความรู้ดา้นวิชาการดา้นภูมิปัญญากบับุตรหลานย่อมเกิดผลดีทั้งต่อ
โรงเรียนท่ีไดบุ้คลากรเพ่ิมส่วนผูป้กครองย่อมภาคภูมิใจท่ีไดส้อนบุตรหลานในโรงเรียนรวมถึง
นกัเรียนท่ีจะมีความเคารพและนบัถือในตวัผูป้กครองเพ่ิมมากข้ึนซ่ึงเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี
กบัชุนชน ดงันั้น การเรียนรู้ของนักเรียนและครูดว้ยการมีส่วนร่วมของชุมชนจะช่วยเสริมสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดีช่วยฝึกการช่วยเหลือเก้ือกูลกนัการอยูร่่วมกนัอย่างเป็นสุขช่วยใหน้กัเรียน
เกิดทศันคติท่ีดีต่อการเรียนต่อครูต่อสถานศึกษาและต่อสังคมรวมทั้งช่วยลดปัญหาทางวินยัในชั้น
เรียนเพราะนักเรียนทุกคนจะไดฝึ้กฝนจนกระทัง่เกิดวินัยในตนเองนกัเรียนแต่ละคนจะไดรั้บการ
ยอมรับจากครูจากเพ่ือนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ทาํใหก้ารยอมรับตนเองเกิดความสุขในการ
อยูร่่วมกบัเพื่อน ๆ และช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉล่ียของผูเ้รียนทั้งชั้นสูงข้ึนการช่วยเหลือ
กนัในกลุ่มเพื่อนทาํใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนไดดี้ยิง่ข้ึน (สุมณฑา พรหมบุญ และอรพรรณ  
พรสีมา, 2555) และการเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมทาํใหเ้กิดพลงัชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาํใหเ้กิดสังคม
ความรู้ทาํใหค้นในสงัคมเกิดสนัติสุขและสนัติภาพ 

 พืน้ฐานแนวคดิการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
 การเรียนรู้ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นแนวคิดท่ีพฒันามาจากการการเรียนรู้จากการ

ปฏิบติั  (Learning by Doing) เพ่ือดึงความสามารถของผูเ้รียนออกมาในรูปของการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมี
โอกาสลงมือกระทําเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบด้วยประสบการณ์ 
(Experience) การสะท้อนความคิด (Reflection) ความคิดรวบยอด (Concept) และการประยุกต์ใช ้
(Application) เหล่าน้ีจะช่วยพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยผูเ้รียนจะมีส่วนร่วมทางด้านจิตใจ
ไดรั้บประสบการณ์ท่ีสัมพนัธ์กบัชีวิตจริงแสวงหาความรู้การคิดการจดัการความรู้การแสดงออก
การสร้างความรู้ใหม่และการทาํงานร่วมกนั (กรองได  อุณหสูติ, 2555) 

 การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นรูปแบบการจดักรรการสอนท่ีเน้นให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้จากการได้ปฏิบติังานจากสถานการณ์จริงของชุมชนเกิดความรัก เห็นคุณค่า
ของแหล่งท่ีอยูอ่าศยัและนาํส่วนดีมาพฒันาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนเองใหดี้ข้ึน ทั้งน้ีสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดท่ีว่า  การสร้างสังคมความรู้และสังคมภูมิปัญญาคือแนวทางสาํคญัของแผนการศึกษา
แห่งชาติ (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) แต่สังคมภูมิปัญญาและสังคมความรู้ท่ีแทจ้ริง
ควรมาจากฐานรากของสังคม และการพฒันาอยา่งบูรณาการตอ้งเอาพ้ืนท่ีเป็นตวัตั้ง เพราะชุมชนคือ
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ฐานรากของประเทศ ถ้าชุมชนทั้ งหมดเข้มแข็งทุกด้าน ทั้ งเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วฒันธรรม 
ส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ การศึกษา ประชาธิปไตย ประเทศไทยกจ็ะมัน่คง (ประเวศ  วะสี, 2555: 2) ทั้งน้ี
แนวคิดเกี่ยวกบั การจดัการศึกษาโดยองค์กรในชุมชนมีส่วนร่วม เป็นแนวคิดท่ีมีมานานแลว้ 
รูปแบบท่ีคุน้เคยคือ การจดัการศึกษาโดยความร่วมมือระหว่างบา้น วดั โรงเรียน หรือท่ีเรียกยอ่ ๆ ว่า 
บวร (กลา้  ทองขาว, 2555: 1) สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ของการจดัการเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนว
และแผนยทุธศาสตร์การแนะแนวระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ  ฉบับท่ี  11 (พ .ศ . 2555 - 2559) (2554: 7 - 9) โดยนําภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม           
ในกระบวนการแนะแนวอยา่งเขม้แขง็โดยมีหลกัการและแนวทางการดาํเนินงาน ดั้งน้ี 

1. ประชาสมัพนัธ์ใหภ้าคีเครือข่ายตระหนกัใหค้วามสาํคญั และมีส่วนร่วมในการป้องกนั  
แกไ้ขปัญหา และพฒันาผูเ้รียน 

2. สร้างแรงจูงใจให้ภาคีเครือข่ายเป็นแหล่งการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดรั้บการแนะแนวอยา่ง
ต่อเน่ือง 

3. ส่งเสริมสนบัสนุนให้มีกลุ่ม ชมรม หรือองคก์รภาคีเครือข่ายการแนะแนวตามความ
เหมาะสม 

 ความหมายและความสําคญัของการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  
 การจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  (Community 

Participation Learning  ยอ่ว่า CPL) เป็นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการ
เรียนรู้จากการไดป้ฏิบติังานจากสถานการณ์จริงของชุมชนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหผู้เ้รียนสามารถ
ทาํงานไดก้บัทุกภาคส่วนในสังคมเกิดการหยัง่รู้ในโลกของความเป็นจริงมากข้ึน เขา้ใจการปฏิบติั
ของบุคคลท่ีมีต่อสังคม และการเมืองมากข้ึน มีความรับผิดชอบต่อสงัคมมากข้ึน และสามารถเขา้ใจ
กระบวนการเรียนรู้เพื ่อให้ผู เ้ รียนได้เรียนรู้เกี่ยวกบัประเด็นปัญหาสังคมท่ีมีความซับซ้อน 
เรียนรู้วฒันธรรมสาํหรับการปฏิบติังาน สามารถปฏิบติังานไดพ้ฒันาทกัษะทางวิชาชีพ ทกัษะทาง
สงัคม และความรับผิดชอบต่อสังคมใหก้บัผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี (ยงยทุธ  พงษสุ์ภาพ, 2553 ; บุญสืบ 
โสโสม, 2553;วิทยากร เชียงกูล, 2550 ; ฐิติมา  วฒันจงั, 2556; Rattray T., 1999 ; Nadler L., 1984; 
Dakwah, V.A., 2006 ;  Fischer, Rohde andWulf, 2007 ; Schamber,J.F., 2008 ; Ibrahim, 2010 )  

 การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนมีความคลา้ยคลึงกบัการจดัการ
เรียนการสอนโดยใชบ้ริบทเป็นฐาน (Context-Based Learning) ซ่ึงเป็นการจดัการกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเนน้ภาพรวมของส่ิงแวดลอ้มให้เกิดการเรียนรู้ โดยการใชบ้ริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม
ของนักเรียนนักเรียนจะถูกปลูกฝังการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นการทาํกิจกรรมกลุ่มและมีครูเป็นผูค้อย
กระตุน้และช้ีแนะ พร้อมมุ่งเน้นการระดมความคิดของนักเรียนเพ่ือยอ้นดูความรู้พ้ืนฐาน เพ่ือลด
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ช่องว่างของระดบัความรู้ของนักเรียนแต่ละคนท่ีมีไม่เท่ากนัและนาํไปสู่การแกปั้ญหาร่วมกนัใน
ท่ีสุด นอกจากน้ีกระบวนการเรียนโดยใช้บริบทเป็นฐานจะเป็นการเรียนรู้ท่ีทาํให้นักเรียนมี
ความรู้ท่ีสามารถนาํไปใชใ้นการแกไ้ขสถานการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนัไดแ้ละจะส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิด
การเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด (ยงยุทธ  พงษสุ์ภาพ, 2553 ; Rattray T., 1999 ;  Nadler L., 
1984) 
                 การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาท่ีเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐท่ีตอ้งการกระจาย
อาํนาจ การจดัการศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความต้องการของนกัเรียน ครอบครัว พ่อ
แม่  ผูป้กครองและชุมชน การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐานจึงน่าจะเป็น
รูปแบบวิธีการท่ีมีแนวทางตรงเจตนารมณ์ของแผนพฒันาการศึกษาชาติฉบบัปัจจุบนั  คือส่งเสริม
ให้สถานศึกษามีอิสระทั้ งในดา้นวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากร  และบริหารทัว่ไป  โดยมีส่วน
ร่วมกบัชุมชนในการพฒันาการศึกษาอยา่งย ัง่ยืน (สมปอง  จนัทคง, 2556) และกล่าวถึง การมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน สู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนว่าเป็นการสร้าง
บทบาทภาระหนา้ท่ีใหม่ใหก้บัชุมชน โดยมีหลกัแนวคิดในการดาํเนินการ  ดงัน้ี 

1. ชุมชนมีส่วนร่วมกบัโรงเรียนในการพฒันาและบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา 
2. ใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  ไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง 

และชุมชน  ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบของคณะกรรมการ  เช่น  คณะกรรมการสถานศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน  คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครองประจาํคณะสี  คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง
ประจาํหมู่บา้น 

3. การจดัการศึกษาตอ้งตอบสนองและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครอง
และชุมชนมากท่ีสุด 

4. โรงเรียนต้องจัดการศึกษาในระบบ พัฒนาผู ้เรียนให้มีความรับผิดชอบ ต่อ เศรษฐกิจ 
สังคม  การเมือง  ส่ิงแวดลอ้ม  มีการบริการแก่ชุมชน  ตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน เพ่ือการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื  
 โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นคณะกรรมการท่ีไดม้าโดยการ
สรรหาท่ีชุมชนมีบทบาทหลกัมากท่ีสุด  การจดัการศึกษาจะประสบความสาํเร็จหรือถูกขบัเคล่ือน
อย่างต่อเน่ืองหรือไม่นั้นข้ึนอยู่กบัความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนซ่ึงถือว่าทั้ งสองฝ่าย        
มีบทบาทภาระหนา้ท่ีท่ีสาํคญัยิง่  หากสามารถพฒันาอยา่งยัง่ยนืแลว้การศึกษาของชุมชนทอ้งถ่ินจะ
เกิดประโยชน์สูงสุดในการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องชุมชนนั้นๆ ให้มีศกัยภาพ มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลต่อไป 
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 การจดัการศึกษาตามแนวคิดเดิม ๆ มกัมองว่าเป็นภาระหน้าท่ีของรัฐเท่านั้น  แต่ใน
ปัจจุบนัน้ีการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัชุมชน  ถือเป็นเร่ืองท่ีมีความสาํคญัเพราะจะได ้ร่วม
แสดงความคิดเห็นเพ่ือกาํหนดนโยบาย  การร่วมวางแผน  มีกลไกทางสังคมเข้ามาตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา  รวมทั้งการะดมทรัพยากร  การจดัสรรงบประมาณไปยงัผูเ้รียนใหม้ากท่ีสุด 
 การปฏิรูปการศึกษาให้มีคุณภาพ  จาํเป็นตอ้งปฏิรูปครู  บุคลากร  นักเรียน  หลกัสูตร
และการเรียนการสอน  การจดัทํานโยบายและแผนดาํเนินงาน  การประเมินผล  ระบบข้อมูล
สารสนเทศ  การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  การใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยชุมชม 
เขา้มามีส่วนร่วมในการคิดวางแผน(Plan)ร่วมตัดสินใจ  (Decision-Making)ร่วมดาํเนินการ 
(Implementation) ร่วมประเมิน (Evaluation)และการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (Management) 
โดยใชชุ้มชนเป็นฐานดว้ยการมีส่วนร่วมในการควบคุม การตดัสินใจ  การวางแผน และการปฏิบติั
ในระดบัโรงเรียน 

 หลักการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการมส่ีวนร่วมของชุมชน  
 ฐิติมา  วฒันจงั (2556: 8 - 9)  สรุปหลกัการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ตามแนวคิดของนักเรียนวิชาการหลากหลายท่านว่า ประกอบดว้ยวงจรการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ท่ีสาํคญั 4 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 

1. ประสบการณ์ (Experience) โดยผูส้อนมีหนา้ท่ีกระตุน้ให้ผูเ้รียนซ่ึงมีประสบการณ์ท่ี
แตกต่างกนัมาแลกเปล่ียนและแบ่งปันกบัเพ่ือนในห้องและจะทาํให้ผูเ้รียนรู้สึกว่าตวัเองไดมี้ส่วนร่วม
ในฐานะสมาชิกคนหน่ึง 

2. สะท้อน/อภิปราย (Reflection / Discussion) เป็นกระบวนการท่ีทาํให้ผูเ้รียนจะได้
แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเองแลกเปล่ียนกบัสมาชิกในกลุ่มซ่ึงผูส้อนจะเป็นผูก้าํหนด
ประเดน็การวิเคราะห์วิจารณ์ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้ถึงความคิดความรู้สึกของคนอ่ืนท่ีต่างไปจากตนเอง
จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ท่ีกวา้งขวางข้ึนและการอภิปรายจะทาํให้ไดข้อ้สรุปท่ีหลากหลายหรือมี
นํ้ าหนกัมากยิ่งข้ึนองคป์ระกอบน้ีจะช่วยทาํให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทั้งดา้นความรู้และเจตคติในเร่ืองท่ี
อภิปรายการท่ีผูเ้รียนจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นไดม้ากนอ้ยแค่ไหนเป็นไปตามเน้ือหาท่ีจะ
สอนหรือไม่นั้น 

3. การทดลอง/ประยุกต์แนวคิด (Experimentation/Application) นักเรียนไดท้ดลองใช้
ความคิดรวบยอดหรือผลิตขั้นความคิดรวบยอดในรูปแบบต่างๆเช่นการสนทนาสร้างคาํขวญัทาํ
แผนภูมิเล่นบทบาทสมมุติฯลฯซ่ึงผูส้อนจะไดเ้ปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัการประยุกตใ์ชค้วามรู้
โดยการนาํความรู้ไปใชไ้ดจ้ริง 
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4. ความคิดรวบยอด (Concept) ผูเ้รียนจะเขา้ใจและเกิดความคิดรวบยอดซ่ึงความคิด
รวบยอดน้ีจะส่งผลไปถึงการเปล่ียนแปลงเจตคติหรือความเขา้ใจในเน้ือหาขั้นตอนของการฝึก
ทกัษะต่างๆท่ีช่วยทาํใหผู้เ้รียนปฏิบติัไดง่้ายข้ึน 

 ทั้งน้ี องคป์ระกอบทั้ง 4 น้ีมีความสัมพนัธ์เป็นไปอยา่งพลวตัร (Dynamic) เก่ียวขอ้งมีผล
ถึงผูส้อนจะเร่ิมจากจุดใดก่อนก็ไดส่้วนใหญ่จะเร่ิมจากประสบการณ์ (Experience) หรือความคิด
รวบยอด (Concept) ซ่ึงทั้ง 2 องค์ประกอบจะช่วยให้ผูเ้รียนไดดึ้งประสบการณ์เดิมหรือรับขอ้มูล
ใหม่บางส่วนก่อนเพ่ือนนาํไปสู่การอภิปรายและการประยุกต์ใช้ระยะเวลาแต่ละองค์ประกอบ           
ไม่จาํเป็นตอ้งเท่ากนัผูส้อนจดัได้ตามความเหมาะสมของกิจกรรมในแต่ละองค์ประกอบเช่นถา้
เน้ือหาท่ีสาํคญัมากกอ็าจใชเ้วลามากหรือถา้ผูส้อนมีประเดน็ในการอภิปรายท่ีสาํคญัและจาํนวนมาก
กอ็าจใชเ้วลาในการอภิปรายมากกวา่ส่วนขององคป์ระกอบความคิดรวบยอด 

 จากขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้่าหลกัการการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเป็นการพฒันานกัเรียนทั้งดา้นความรู้ทศันคติและทกัษะ
โดยผ่านการสังเคราะห์เพ่ือให้ไดโ้ครงสร้างพ้ืนฐานของการจดักระบวนการเรียนรู้โดยให้ผูเ้รียนลง
มือปฏิบติัดว้ยตนเอง กระบวนการกลุ่มส่งผลทาํใหผู้เ้รียนเกิดประสบการณ์ท่ีดีส่งผลต่อการเรียนรู้ท่ี
ดีมีคุณภาพ  
 เป้าหมายของการจดัการศึกษาด้วยกระบวนการมส่ีวนร่วมของชุมชน  
 การจดัการศึกษาดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือโดยใชชุ้มชนเป็นฐานการ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้  เป็นแนวทางในการจดัการศึกษาแก่ชุมชน เพ่ือชุมชนโดยชุมชน  ทั้งน้ี
เพ่ือเป็นการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นท้องถ่ินชุมชนนั้น ๆ ให้เป็นผูมี้ความรู้  ทกัษะกระบวนการ
และมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของครู  พ่อแม่ผูป้กครอง  ชุมชน  และร่วมดว้ยช่วยกนัพฒันา
ชุมชนของตนเองใหย้ ัง่ยนื โดยมีส่วนร่วมในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ประชุมวางแผนในการพฒันาโรงเรียน 
2. ส่งเสริมการระดมทรัพยากรท่ีจาํเป็นในการพฒันา 
3. ส่งเสริมวิธีการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการของผู ้เรียน   พ่อแม่

ผูป้กครอง  และชุมชน 
4. ส่งเสริมภาระหน้าท่ีของพ่อแม่ผูป้กครองและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพฒันา

การศึกษา 
  หลักการและแนวทางการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการมส่ีวนร่วมของชุมชน (CPL)  
 การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (CPL) สอดคลอ้งกบัแนวทาง 

การจดัการเรียนรู้แบบเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ซ่ึงประยกุตรู์ปแบบมาจากการเรียนรู้โดยใชป้ระสบการณ์
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เป็นฐาน (Experiential-based learning) ดว้ยการนาํบริบทของแต่ละพ้ืนท่ี และประสบการณ์ของ
ผูเ้รียนเป็นส่ิงท่ีจดัการเรียนรู้ เนน้การสร้างทักษะการเรียนรู้แบบผู ้ใหญ่เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
แบบต่อเน่ืองตลอดชีวิต (lifelong learning)  รูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการจดัการเรียน
โดยใชบ้ริบทเป็นฐาน  หรือบริบทมีส่วนร่วม  ดงัแผนภาพท่ี 7 – 8 ต่อไปน้ี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 7  รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดการจดัการเรียนโดยใชบ้ริบทเป็นฐาน 
ท่ีมา: Rattray T.,  Guide to Participatory Training for Trainers for  Pr imary Health Care Worker s, 
Accessed 8 July 2010, Available from http://www.rhrc.org/resources/general_fieldtools / 
toolkit/51d%20Tng Hndbk. doc. 
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แผนภาพท่ี 8  วงจรการเรียนรู้ของการจดัการเรียนโดยใชบ้ริบทเป็นฐาน 
ท่ีมา: L. Nadler,  The Handbook of Human Resources Development (New York: John Wiley 
and Sons, 1984). 
 

นอกจากน้ี  ยงยุทธ  พงษ์สุภาพ  (2553) ไดส้รุปหลกัการของการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐานซ่ึงใชห้ลกัการเรียนรู้คลา้ยคลึงกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนโดยมีแนวดาํเนินการ 5 ขั้นตอน ดงัน้ี  

1. การประเมินความจาํเป็นในการพฒันาศกัยภาพ (Assessment) ทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ   
เพ่ือนาํไปสู่ การกาํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องการพฒันา  

2. การกาํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค ์นาํไปใชใ้นการออกแบบการจดัโปรแกรมการ
เรียนรู้  

3. การออกแบบโปรแกรมการเรียนรู้ ประกอบด้วยขั้นเตรียมการทั้ งผูเ้รียน ผูส้อน 
สถานท่ี  

4. การนาํแผนไปปฏิบติั และ  
5. การติดตามและประเมินผล 

 การดาํเนินการเนน้ท่ีกระบวนการเรียนและผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการเรียนของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
มากกว่าผลลพัธ์ของการให้บริการของสถานบริการท่ีอยู่ในชุมชนการประเมินท่ีสําคญัท่ีสุดของการ
เรียนโดยใชบ้ริบทเป็นฐานคือการประเมินตนเองของผูเ้รียนว่า ขณะเรียนไดเ้รียนจริงหรือไม่ และ
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หลงัเรียนมีสมรรถนะเพ่ิมข้ึนมากน้อยแค่ไหนเพียงไรในการท่ีทาํให้เกิดความมัน่ใจในการให้บริการ
ปฐมภูมิท่ีสถานบริการท่ีอยูใ่นชุมชน แสดงดงัแผนภาพท่ี 9 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพท่ี 9  ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดการจดัการเรียนโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 
ท่ีมา: ยงยทุธ  พงษสุ์ภาพ, การจดัการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน (Context-based learning: CBL) 
(เล่ม 1) (กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพห์มอชาวบา้น, 2553). 
       : Rattray T. Guide to Participatory Training for Trainers for Primary Health Care Workers, 
accessed July 8, 2010. available from http://www.rhrc.org/resources/general_fieldtools/toolkit/51d%  

20Tng Hndbk. doc. 
 

 
 ดงันั้นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (CPL)  กิจกรรม

ท่ีทาํใหเ้กิดการเรียนแบ่งไดเ้ป็น 2  กลุ่มใหญ่ๆ คือ กิจกรรมหลกั และกิจกรรมเสริม 
1. กิจกรรมหลกั คือ ส่ิงท่ีผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ในกิจกรรมการใหบ้ริการท่ี “ยงัทาํไม่ได”้ 

จากการ “ไดเ้ห็น” “ไดท้าํ” และสามารถเรียนรู้จนกระทัง่ “ทาํได”้ ประกอบดว้ย  
1.1 การจดัใหมี้การเรียน โดยใชโ้รงเรียนท่ีอยูใ่นชุมชนนั้น ๆเป็นฐาน  
1.2 การจดัใหมี้การเรียน โดยใชส้ถานบริการท่ีอยูใ่นชุมชนท่ีมีความพร้อม ท่ีตั้งอยูใ่น

ชุมชนนั้น ๆ เป็นฐาน 
1.3 การนิเทศงาน ถือเป็นการเรียนโดยใชบ้ริบทซ่ึงเป็นสถานบริการของผูเ้รียนเป็นฐาน 
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2. กิจกรรมเสริม คือ กิจกรรมท่ีทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีมีอยูแ่ลว้ โดย “ไม่จาํเป็น” ตอ้งผา่น
กระบวนการเรียนรู้ในลกัษณะ ไดเ้ห็นไดท้าํและทาํได ้แต่มีส่วนช่วยทาํใหก้ระบวนการเรียนมีความ
สมบูรณ์ยิง่ข้ึนประกอบดว้ย  

2.1 การจดัให้มีการอภิปรายกรณีศึกษา (Case conference)  อย่างสมํ่าเสมอและเป็น
ระบบ  

2.2 การจดัให้มีระบบการให้คาํปรึกษาระหว่างแพทยห์รือเจา้หนา้ท่ีของโรงพยาบาล
กบัผูใ้หบ้ริการท่ีอยูท่ี่สถานบริการท่ีอยูใ่นชุมชนอยา่งเป็นระบบ  

2.3 การตามไปเยี่ยมและเรียนรู้ท่ีโรงพยาบาลในกรณีสมาชิกในชุมชนท่ีอยูใ่นความ
รับผดิชอบไดรั้บบริการดว้ยการใหน้อนรักษาตวัอยูท่ี่โรงพยาบาล 

 นอกจากน้ี วฒันาแป้นนอ้ย (2556)  สรุปแนวคิดการจดัการความรู้เร่ืองการออกแบบการ
เรียนการสอนโดยเนน้ชุมชนมีส่วนร่วมวา่ตอ้งเร่ิมจาก 

1. คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์พิจารณาจากคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์อง
หลกัสูตร “คิดเป็นทาํเป็นแก้ปัญหาในชุมชนได”้ เพราะฉะนั้นการออกแบบการเรียนการสอนจึง
ตอ้งเนน้การฝึกใหน้กัศึกษาสามารถแกปั้ญหาในพื้นท่ีแบบบูรณาการ 

2. หลกัสูตรพิจารณารายวิชาของหลกัสูตรว่ามีวิชาอะไรบา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนแลว้จดั
กลุ่มวิชาท่ีสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์

2.1 ออกแบบกิจกรรมท่ีจะใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติัในชุมชน 
2.2 ออกแบบรายวิชาให้สอดคลอ้งกบักิจกรรมในชุมชนตอ้งตอบไดว้่า “ชุมชนได้

อะไรจากการลงชุมชน”  
2.3 เน้ือหาวิชาถา้หวัขอ้เดียวกนัในหลายวิชาใหน้ามารวมกนั 

3. ประสานการออกแบบตารางสอนตารางสอนตอ้งเอ้ือต่อการบูรณาการรายวิชาและฝึก
ปฏิบติัในชุมชน 

4. การเตรียมผูส้อน 
4.1 ผูส้อนตอ้งมีความเขา้ใจตรงกนัในเร่ืองการเรียนการสอนโดยเนน้ชุมชนเป็นฐาน

อาจารยผ์ูส้อนตอ้งเปิดใจกวา้งในการเรียนรู้ 
4.2 ในการฝึกปฏิบติัในชุมชนอาจารยต์อ้งมาจากหลายสาขาวิชาเช่นดา้นชุมชนดา้น

การพยาบาลดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นตน้เน่ืองจากนกัศึกษาจะเจอปัญหาในชุมชนแตกต่างกนั 
5. การเตรียมนักศึกษานกัศึกษาตอ้งไดรั้บความรู้ในเร่ืองการจดัการระบบสุขภาพและ

สามารถบูรณาการความรู้จากสาขาต่างๆมาแกปั้ญหาในชุมชน 
6. การเตรียมชุมชน 
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6.1 ระยะทางตอ้งไม่ไกลจากวิทยาลยัมากเกินไปเน่ืองจากจะเสียเวลาทาํกิจกรรมไป
กบัการเดินทาง 

6.2 ชุมชนตอ้งยนิดีใหค้วามร่วมมือ 
6.3 ชุมชนตอ้งมีส่วนร่วมในการประเมินผลการฝึกปฏิบติัของนกัศึกษา (ผูน้าํปราชญ์

ชุมชนเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ีเป็นตน้)  
7. การฝึกปฏิบติัในชุมชน 

7.1 แบ่งกลุ่มนกัศึกษาออกเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มควรมีสมาชิกไม่เกิน 15 คน 
7.2 มีอาจารยป์ระจาํกลุ่มลงชุมชนพร้อมนักศึกษาเพ่ือประเมินวิธีการทาํงานของ

นกัศึกษา  
8. การประเมินผลการฝึกปฏิบัติในชุมชนนักศึกษานําเสนอผลการดาํเนินการโดยมี

อาจารยทุ์กคนเป็นผูว้ิพากษ์เน่ืองจากมุมมองอาจารยจ์ากแต่ละสาขาจะแตกต่างกันซ่ึงจะเป็น
ประโยชนแ์ก่นกัศึกษา 

9. การประเมินผลการออกแบบการเรียนการสอนโดยเนน้ชุมชนเป็นฐานประเมินผลเม่ือ
จบภาคเรียนโดยอาจารยผ์ูส้อนและผูบ้ริหารวิทยาลยัโดยวดัจากผลงานของนักศึกษาและการ
ประเมินจากชุมชน 

 ข้อดใีนการออกแบบการเรียนการสอนโดยเน้นชุมชนมส่ีวนร่วม 
1. นกัศึกษา 

1.1 การรวมชัว่โมงการฝึกปฏิบติัของหลายๆวิชาเขา้ดว้ยกนัทาํให้นกัศึกษามีเวลาใน
การลงชุมชนแต่ละสัปดาห์มากข้ึนซ่ึงทาํให้สามารถเข้าถึงชุมชนทราบปัญหาและวางแผนการ
แกปั้ญหาไดดี้ข้ึน 

1.2 ไดเ้รียนรู้การบูรณาการความรู้ในการแกปั้ญหาในชุมชน 
2. อาจารยผ์ูส้อน 

2.1 เป็นการพฒันาความรู้เพ่ิมเติมจากการเป็นอาจารยป์ระจากลุ่มและจากการวิพากษ์
ผลการดาํเนินงานของนกัศึกษา 

3. ชุมชน 
3.1 จะเห็นผลในการแกปั้ญหาทางดา้นสุขภาพในชุมชน 
3.2 เกิดการมีส่วนร่วมในการพฒันาหมู่บา้นระหวา่งหมู่บา้นกบัวิทยาลยั 

 ข้อจาํกัดในการออกแบบการเรียนการสอนโดยเน้นชุมชนมส่ีวนร่วม 
1. จาํนวนอาจารยใ์นการลงชุมชนไม่เพียงพอกบันกัศึกษาทาํให้ตอ้งแบ่งนักศึกษาเป็น

กลุ่มใหญ่ทาํใหก้ารฝึกปฏิบติัไม่ทัว่ถึง 
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2. อาจารยผ์ูส้อนมีภาระงานมากทาํใหข้าดความต่อเน่ืองในการลงชุมชนกบันกัศึกษา 
 หลักการและแนวทางจัดการศึกษาฐานชุมชนและ /หรือการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน จากแนวคิดของ กลา้  ทองขาว (2556) ท่ีสรุปไวใ้น การจดัการ
ศึกษาฐานชุมชน (Community Based Education Management = CBEM) 
 ดงัเป็นท่ีทราบกนัทัว่ไปวา่ เป้าหมายหลกัของการพฒันาประเทศคือ การสร้างสงัคมไทย
ให้เป็นสังคมภูมิปัญญา หรือสังคมฐานความรู้ (Knowledge-based Society) เป็นสังคมสันติสุข คน
ไทยรู้เท่าทันโลกและรักความเป็นไทย การศึกษาคือกลไกหลัก หรือเคร่ืองมือสําคญัของการ
ขบัเคล่ือนสังคม ความเขม้แขง็ฐานราก คือเป้าหมายของการจดัการศึกษาฐานชุมชน ตามแนวคิด 6 
ประการดงัท่ีกล่าวมาแลว้ หลกัการและแนวทางจดัการศึกษาตามแนวคิดดงักล่าวประกอบดว้ย 

1. หลกัการกระจายอาํนาจไปยงัประชาชนและชุมชน (Empowering People = E ) ให้
ประชาชนและชุมชนมีสิทธิ มีอิสระในการคิดและปฏิบติัในการแกไ้ขปัญหา กาํหนดเป้าหมายและ
แนวทาง หรือประเด็นท่ีตอ้งการเรียนรู้ เช่น ตอ้งการเรียนรู้เก่ียวกบัการดาํเนินการ หรือการกระทาํ
ใดๆท่ียงัไม่เคยทาํมาก่อน (Learning to do) เรียนรู้ในส่ิงท่ีไม่เคยรู้ (Learning to know) เรียนรู้ท่ีจะ
ค้นหาหรือพัฒนาตน  (Learning to be) และเรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  (learning to live 
together) โดยเบ้ืองตน้จะมีนกัวิชาการท่ีเช่ียวชาญดา้นการจดัการศึกษาชุมชนใหค้าํปรึกษา 

2. หลกัการมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน (Participatory Learning = P )  องค์กรใน
ชุมชน หมายถึง องคก์รท่ีไดรั้บการจดัตั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งภาครัฐและเอกชนท่ี
ประกอบกนัเป็นชุมชนทอ้งถ่ิน เช่น องคก์รการปกครองทอ้งท่ี (กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น) องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  สถานศึกษา องค์กรศาสนา ครอบครัว องค์กรเก่ียวกับงานสาธารณสุขชุมชน 
ประชาคม กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรีและแม่บา้น กลุ่มอาสาสมคัร กลุ่มสนใจดา้นอาชีพ สุขภาพ การ
กีฬา นนัทนาการ กลุ่มสนใจศิลปวฒันธรรม และแหล่งเรียนรู้ต่างๆในชุมชน เป็นตน้ การมีส่วนร่วม 
หมายถึง กระบวนการท่ีชุมชนหรือผูน้าํ หรือผูแ้ทนองคก์รในชุมชน มีบทบาทในการร่วมคิด ร่วม
คน้หาปัญหา ร่วมกาํหนดเป้าหมายและทิศทางในการแกไ้ขปัญหา ท่ีเรียกว่า ร่วมวางแผน ร่วมคิด 
ตดัสินใจ ร่วมดาํเนินการ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมแกปั้ญหาในขั้นปฏิบติั ร่วมติดตามผล ประเมินผล 
ร่วมช่ืนชม และร่วมเรียนรู้ประสบการณ์ของกนัและกนัในกระบวนการจดัการเรียนรู้ 

3. หลักการเอาพื้นท่ีเป็นตัวตั้ ง (Area Focused = A ) กล่าวคือ การจัดการศึกษาฐาน
ชุมชน ใชก้ระบวนการชุมชนเป็นกลไก มีสภาผูน้าํชุมชน โดยการรวมตวัของผูน้าํชุมชน ทั้งผูน้าํ
เป็นทางการและผูน้าํตามธรรมชาติ มีการศึกษาและสํารวจขอ้มูลชุมชน ขอ้มูลชุมชนใชเ้ป็นฐาน
ความคิดและใชท้าํแผนชุมชน และแผนชุมชนจะเป็นแผนพฒันาอยา่งบูรณาการ และตั้งเป้าหมายได ้ 
มีสภาประชาชนท่ีคนทั้งชุมชนมีส่วนร่วม กาํหนดทิศทางและเป้าหมายของชุมชน ทั้งทางสังคมและ
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สัมมาชีพ เป็นประชาธิปไตย มีหน่ึงมหาวิทยาลยั หรือสถาบนัอุดมศึกษาท่ีตั้งในจงัหวดั ร่วมทาํงาน
กบัพื้นท่ี บูรณาการทรัพยากรของชุมชน ทอ้งถ่ิน และรัฐบาลสนบัสนุน 

4. หลกัการยึดชีวิตหรือยึดผูเ้รียนเป็นตวัตั้ ง (Life, Learners Centered = L ) ผูเ้รียนได้
เรียนรู้ตามความสนใจและความตอ้งการ ผูเ้รียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข เตม็ตามศกัยภาพ เช่น เรียนรู้
รากเหงา้ รู้ทอ้งถ่ิน รู้ศาสนา รู้วฒันธรรม จารีตประเพณี รู้ประวติัศาสตร์ชุมชน รู้วิชาสามญั รู้วิชาชีพ 
รู้รักษาสุขภาพ รู้ศิลปะคนตรีและกีฬา การอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 
ตลอดจนรู้เท่าทนัโลก การเป็นพลเมืองดี พลโลกท่ีดี มีสัมมาอาชีพและมีสันติสุข นาํไปสู่สุขภาวะท่ี
ย ัง่ยืน สาระการเรียนรู้เน้นวิถีชีวิต เป็นกระบวนการทางสังคม และเป็นการเรียนรู้ร่วมกนัในการ
ปฏิบติั 

5. หลกัการจดัการศึกษาท่ีบูรณาการกนัระหว่างการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอธัยาศยั ( Integrated Education Systems Approach = I ) เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป็นการจดัการศึกษาท่ีไม่แยกการจดัการทั้งสามระบบออกจากกนั แต่เป็นการบูรณาการเช่ือมโยงกนั 
ข้ึนอยูก่บัประเภทของหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ผูเ้รียนและผูส้อนมีความหลากหลายวยัและวฒิุ 

 โดยสรุป หลกัการและแนวทางในการจดัการศึกษาฐานชุมชน ท่ีมีช่ือเรียกย่อๆว่า 
EPALI จะประกอบดว้ย หลกัการกระจายอาํนาจไปยงัประชาชนและชุมชน หลกัการมีส่วนร่วมของ
องคก์รในชุมชน หลกัการเอาพ้ืนท่ีเป็นตวัตั้ง หลกัการยดึชีวิตหรือผูเ้รียนเป็นตวัตั้ง และหลกัการจดั
การศึกษาแบบบูรณาการทั้งสามระบบ ตามอธิบายมาแลว้ โดยมีสถาบนัอุดมศึกษาในจงัหวดัร่วม
ทาํงานกบัพ้ืนท่ี และบูรณาการทรัพยากรจากชุมชน รัฐและทอ้งถ่ินสนบัสนุน ดงัแผนภาพท่ี 10 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

แผนภาพท่ี 10  การจดัการศึกษาฐานชุมชน (Community-based Education Management Model) 
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 สรุปการสังเคราะห์องค์ประกอบ แนวทางและขั้นตอนการจัดการการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ดงัตารางท่ี 18 

 

ตารางท่ี 18  การสงัเคราะห์องคป์ระกอบ แนวทางและขั้นตอนการจดัการการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน   

 

นักวชิาการ องค์ประกอบ/แนวทาง/ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ 
ด้วยกระบวนการมส่ีวนร่วมของชุมชน 

ยงยุทธ  พงษ์สุภาพ (2553) 
ดดัแปลงจาก 

Rattray (1999)และ 
Nadler  (1984) 

 
 

ประกอบด้วยการดําเนินการ 5 ขั้นตอนดงัน้ี  
1)  การประเมินความจาํเป็นในการพฒันาศกัยภาพ (Assessment) ทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ  
เพ่ือนาํไปสู่ การกาํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องการพฒันา  
2)  การกาํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค ์นาํไปใชใ้นการออกแบบการจดัโปรแกรมการเรียนรู้  
3)  การออกแบบโปรแกรมการเรียนรู้ ประกอบดว้ยขั้นเตรียมการทั้งผูเ้รียน ผูส้อน สถานท่ี  
4)  การนาํแผนไปปฏิบติั   
5)  การติดตามและประเมินผล 

กล้า  ทองขาว (2556) ประกอบด้วย 5 หลักการสําคญั ดงัน้ี  
1. หลกัการกระจายอาํนาจไปยงัประชาชนและชุมชน (Empowering People = E )  
2.หลกัการมีส่วนร่วมขององคก์รในชุมชน (Participatory Learning = P )  
3. หลกัการเอาพ้ืนท่ีเป็นตวัตั้ง (Area Focused = A ) 
4. หลกัการยดึชีวิตหรือยดึผูเ้รียนเป็นตวัตั้ง (Life, Learners Centered = L ) 
5. หลกัการจดัการศึกษาท่ีบูรณาการกนัระหวา่งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา
ตามอธัยาศยั ( Integrated Education Systems Approach = I ) 

ผู้วจิยั (2557) ประกอบด้วย  6 องค์ประกอบ คือ  
1.  การประเมินความตอ้งการจาํเป็นจากชุมชน  
2.  การกาํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคร่์วมกบัชุมชน  
3.  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  
4.  การจดัการความรู้ร่วมกบักลุ่มสู่การปฏิบติัในโลกของความเป็นจริง  
5.  การสะทอ้นกลบัจากผูเ้ก่ียวขอ้งในชุมชน  
6.  การติดตามและประเมินผล  
     และมีขั้นตอนการดําเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้ชุมชนมีส่วนร่วม (CBL) 
แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
      ขั้นตอนท่ี 1 การอภิปรายร่วมกนัระหวา่งครูและผูเ้รียน 
      ขั้นตอนท่ี 2 การกระตุน้ให้ผูเ้รียนควบคุมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-Directed) เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีไดต้ั้งไวใ้นขั้นท่ี 1  
      ขั้นตอนท่ี 3 การร่วมกนัอภิปรายในกลุ่มอีกคร้ังเพ่ือแลกเปล่ียน  
แบ่งปันขอ้มูลและความคิดเห็นตลอดจนนาํขอ้มูลท่ีไดม้าแกไ้ขสถานการณ์ 
      ขั้นตอนท่ี 4 สะทอ้นคิดเก่ียวกบับทบาทของนกัเรียนในการเรียนรู้และวพิากษว์จิารณ์
กระบวนการทาํงานกลุ่ม 
      ขั้นตอนท่ี 5 การร่วมกนัประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ 
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 จากตารางท่ี 18  การจดัการการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยภาพรวม
พบว่า องค์ประกอบท่ีสําคญัในการจดัการเรียนรู้ประกอบดว้ย ความตอ้งการจาํเป็น การกาํหนด
เป้าหมายและวตัถุประสงค ์ การออกแบบโปรแกรมการจดัการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้ การสะทอ้น
กลบัจากผูเ้กี่ยวขอ้ง และการประเมินผลการเรียนรู้ สําหรับแนวทางการจดัการเรียนรู้ เร่ิมจาก
ขั้นตอนท่ีสําคญัคือ การระบุคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ตอ้งการ การกาํหนดรายวิชาการจดัการ
เรียนรู้การออกแบบการสอน การเตรียมผูส้อน/ผูเ้รียน/ส่ือและอุปกรณ์การเตรียมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ การฝึกปฏิบติัจริงในชุมชน และการประเมินผลการออกแบบการจดัการเรียนรู้ในชุมชน ทั้งน้ี
ขั้นตอนในการดาํเนินการจดัการกิจกรรม ประกอบดว้ย การอภิปรายการกระตุน้ความสนใจ การ
แลกเปลี่ยนแบ่งปันขอ้มูลการสะทอ้นคิดกระบวนการทาํงานกลุ่ม และการร่วมกนัประเมินผล
การเรียนรู้ 
 ทั้งน้ีจากการศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน พบประเด็นสาํคญัของการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนดงัน้ี  หวัใจท่ีสาํคญัท่ีสุดของการพฒันาการ
จดัการเรียนการเรียนการสอน การให้บริการชุมชนของแต่ละบริบทคือ ความตั้งใจ(Willingness) 
และทศันคติ (Attitude) ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง การเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ (Systemic learning) โดยมี
มาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับเป็นแนวทางในการเรียนรู้การเตรียมความพร้อมทั้งผูเ้รียนผูส้อนและระบบ
สนบัสนุนต่างๆตอ้งค่อยๆปรับตามความเหมาะสมโดยมีการประเมินเป็นระยะๆจะสามารถทาํใหไ้ด้
บทเรียนท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนนอกจากน้ียงัพบว่า การทาํงานร่วมกนัระหว่างผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ส่งเสริมทาํใหก้ารจดัการเรียนการสอนประสบความสาํเร็จไดอ้ยา่งเร็วข้ึนดว้ย  

 สําหรับงานวิจยัของ สกลวรรษ  สุธามณี (2551)  พบประเด็นสําคญัของเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการพฒันาหลกัสูตรและแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสาํคญั  ไดแ้ก่ 1) เอกสารประกอบการประชุม
เพ่ือร่างหลกัสูตรและรูปแบบกระบวนการพฒันาหลกัสูตร 2) แบบบนัทึกบทบาทการมีส่วนร่วมใน
การพฒันาหลกัสูตร 3) แบบสงัเกตความสนใจของนกัเรียน 4) แบบวดัความสามารถของนกัเรียนใน
การประยุกต์ใช้ความรู้ 5) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 6) แบบสอบถามความคิดเห็น
ของนกัเรียนและ 7) แบบบนัทึกการสนทนากลุ่มเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการส่งผลทาํให้การพฒันา
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิผล  

 เพญ็ประภา  ภทัรานุกรม (2553) พบว่า เทคนิค วิธีการโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
จดัสนทนากลุ่มในการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นวิธีการท่ีไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ 
การใชก้รณีศึกษา เช่น สถานการณ์การประสบภยัพิบติัสึนามิท่ีชาวบา้นประสบอยา่งเฉียบพลนั ผา่น
กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ การสร้างความร่วมมือ เกิดสัมพนัธภาพท่ีเขม้แข็งระหว่าง
สมาชิกในกลุ่ม การมีแผนแม่บท การพฒันาชุมชนโดยใช้วิธีการให้ชุมชนมีส่วนร่วม การพฒันา
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ความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพ การสร้างเครือข่ายชุมชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
การสร้างผูน้าํท่ีมีปัญญา มีแผนการพฒันาชุมชนท่ีมาจากการมีส่วนร่วมของชุมชน การสร้างให้
ชุมชนเห็นคุณค่าของการกินและอยู่แบบพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการส่งเสริม
ความเสมอภาคหญิงชายในชุมชนลว้นมีความสาํคญัท่ีควรคาํนึงถึงดว้ย 

 ศรีวรรณ  ฉตัรสุริยวงศ ์(2557) ศึกษาเร่ือง กระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชน
เป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์
สาํหรับนกัเรียนประถมศึกษา (CLTE)  พบว่า องคป์ระกอบหลกัท่ีสาํคญัในการจดัการเรียนรู้ 4 ดา้น
ท่ีต้องคาํนึงถึง ประกอบด้วย 1. ด้านชุมชน (Community) 2. ด้านการจัดการเรียนรู้ (Learning)         
3. ด้านเทคโนโลยี (Technology) และ 4. การประเมินผล  (Evaluation) เพ่ือส่งเสริมให้ผู ้เรียน            
มีความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค ์สาํหรับขั้นตอน  
การจดัการเรียนรู้ดาํเนินการตามขั้นตอน PSRA ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 เตรียมความพร้อม (Preparing : 
P)  ขั้นท่ี 2 กลยทุธ์การเรียนรู้ (Strategies : S) ขั้นท่ี 3 สู่ผลสะทอ้นคิด (Reflection : R) และ ขั้นท่ี  4 
ประเมินประสิทธิผล (Assessing : A) โดยกาํหนดให้ทั้ง 4 ขั้นตอนมีการนาํชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม
ตามความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรมท่ีจดัข้ึน ซ่ึงอาจเขา้มามีส่วนร่วมในลกัษณะของการวางแผน 
การร่วมคิด ร่วมปฏิบติั ร่วมประเมิน ถ่ายทอดความรู้ ร่วมเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ ร่วมภาคภูมิใจ 
ร่วมรับผิดชอบสาํหรับกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน(CLTE) มีองคป์ระกอบ
ของกระบวนทศัน์ 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) หลกัการ 2) วตัถุประสงค ์3) กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
4) การวดัประเมินผล และ 5) เง่ือนไขสาํคญัในการการกระบวนทศัน์การจดัการเรียนรู้ไปใช้         
ให้ประสบผลสําเร็จ ซ่ึงประกอบด้วย (1) ชุมชนให้การส่งเสริมสนับสนุนและมีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอน (2) ผูเ้รียนลงพื้นท่ีในชุมชนเพ่ือเก็บขอ้มูลด้วยตนเอง ฝึกการคิดและการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์จริงท่ีพบในชุมชน และ (3) มีการยึดหยุ่นเวลาในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบั
กิจกรรมนอกหอ้งเรียน  

 นอกจากน้ี งานวิจัยของ  Gerhard Fischer1, Markus Rohde2,3, and Volker Wulf2,4 
(2007)  ได้ศึกษา เร่ือง ชุมชนการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาจากมหาวิทยาลยัโคโลราโดและ
มหาวิทยาลยัซีเกิน พบว่าแนวคิดเก่ียวกบัการสอน (didactical) ท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งอยูภ่ายใตก้ล
ยทุธ์ท่ีมุ่งเนน้การปฏิบติัเก่ียวกบัชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้มใกลต้วัผูเ้รียน และ การเพ่ิมเติมทกัษะ
การส่ือสารและการเปล่ียนแปลงการวิเคราะห์เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนและขอ้มูลเพ่ิมเติม ตลอดจนการ
ตระหนกัถึงความตอ้งการของชุมชนเป็นส่ิงสาํคญัยิง่ในการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ (Mona Ibrahim, 
2008) ทั้งน้ีการออกแบบการเรียนการสอนโดยเนน้ชุมชนมีส่วนร่วมจะตอ้งมีแนวคิดร่วมกนัในการ
จดัการเรียนการสอนโดยเน้นขอ้มูลการเรียนรู้ในชุมชนลาํดบัถดัไปคือการกาํหนดแผนแม่บท
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หลกัสูตรจะตอ้งบูรณาการรายวิชาต่าง ๆ ท่ีมีความสอดคลอ้งและสามารถประยุกต์ใช้ในชุมชน
ร่วมกนันอกจากน้ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจะตอ้งออกแบบการเรียนการสอนโดยเน้นชุมชนมีส่วนร่วม 
โดยตอ้งเร่ิมจากประเดน็สาํคญั ๆ สรุปไดด้งัน้ี  (จนัทิมา  ล่ิมหนั และคณะ, 2556) 

1. คุณลกัษณะผูเ้รียนท่ีพึงประสงค์พิจารณาจากคุณลกัษณะผูเ้รียนท่ีพึงประสงค์ของ
หลกัสูตร “คิดเป็นทาํเป็นแกปั้ญหาในชุมชนได”้ เพราะฉะนั้นการออกแบบการเรียนการสอนจึง
ตอ้งเนน้การฝึกใหผู้เ้รียนสามารถแกปั้ญหาในพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ 

2. หลกัสูตรพิจารณารายวิชาของหลกัสูตรว่ามีวิชาอะไรบา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนแลว้จดั
กลุ่มวิชาท่ีสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะผูเ้รียนท่ีพึงประสงค ์

3. ประสานการออกแบบตารางสอน ตารางสอนตอ้งเอ้ือต่อการบูรณาการรายวิชาและ
ฝึกปฏิบติัในชุมชน 

4. การเตรียมผูส้อน 
5. การเตรียมผูเ้รียนซ่ึงผูเ้รียนต้องได้รับความรู้ในเร่ืองการจดัการระบบ ความรู้และ

สามารถบูรณาการความรู้จากสาขาต่างๆมาแกปั้ญหาในชุมชน 
6. การเตรียมชุมชน 
7. การฝึกปฏิบติัในชุมชน 
8. การประเมินผลการฝึกปฏิบติัในชุมชนผูเ้รียนนาํเสนอผลการดาํเนินการโดยมีอาจารย์

ผูส้อนเป็นผูวิ้พากษ์เน่ืองจากมุมมองอาจารยท่ี์สะทอ้นกลบัผูเ้รียน (Feedback) เป็นประโยชน์เพ่ือ
การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

9. การประเมินผลการออกแบบการเรียนการสอนโดยเน้นชุมชนเป็นฐาน ประเมินผล
เม่ือจบภาคเรียนโดยอาจารยผ์ูส้อนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งโดยวดัจากผลงานของผูเ้รียนและการ
ประเมินจากชุมชน 

 ข้อดใีนการออกแบบการเรียนการสอนด้วยกระบวนการมส่ีวนร่วมของชุมชน 
1. ผูเ้รียนรวมชัว่โมงการฝึกปฏิบติัของหลายๆวิชาเขา้ดว้ยกนั ทาํให้ผูเ้รียนมีเวลาในการ

ฝึกปฏิบติัในชุมชนแต่ละสัปดาห์มากข้ึน ซ่ึงทาํให้สามารถเขา้ถึงชุมชน ทราบปัญหาและวางแผน 
การแกปั้ญหาไดดี้ข้ึน ไดเ้รียนรู้การบูรณาการความรู้ในการแกปั้ญหาในชุมชน 

2. อาจารยผ์ูส้อนพฒันาความรู้เพ่ิมเติมจากการเป็นอาจารยป์ระจาํกลุ่มและจากการ
วิพากษผ์ลการดาเนินงานของผูเ้รียน 

3. ชุมชนจะเห็นผลในการแกปั้ญหาทางดา้นการเรียนการสอน เกิดการมีส่วนร่วมในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ การใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน ์
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 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า นกัวิชาการหลายท่านไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ซ่ึงแนวคิดวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบติัการ     
การดาํเนินงานและผลท่ีไดรั้บหรือผลการวิจยัจะแตกต่างกนัไปตามสภาพของบริบทของทอ้งถ่ิน
ชุมชนและปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามสภาพท่ีแท้จริงของการจัดการเรียนรู้ในแต่ละกรณี ดงันั้น  
หากสนบัสนุนให้มีการศึกษาในเร่ืองของการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
อย่างต่อเน่ืองในอนาคต จะทาํให้บุคลากร ภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ มีความรู้ 
ความเข้าใจและสนใจท่ีจะพฒันาการจัดการเรียนรู้ให้เป็นแบบมีส่วนร่วมจากภาคีท่ีเก่ียวข้อง
โดยเฉพาะชุมชน ผูป้กครองโดยจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและตอบสนองความตอ้งการ
ของผูเ้รียนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

กระบวนทัศน์การจดักิจกรรมแนะแนว (Paradigm of Guidance Activity) 
 ความหมายของกระบวนทัศน์ (Paradigm) 
 กระบวนทศัน์ (Paradigm) คือชุดแนวคิด (Concepts) ค่านิยม (Values) ความเขา้ใจรับรู้

(perceptions) และการปฏิบติัท่ีมีร่วมกนัของคนกลุ่มหน่ึงชุมชนหน่ึงท่ีก่อตวัเป็นแบบแผนของ
ทศันะอยา่งเฉพาะแบบหน่ึงเก่ียวกบัความจริง (Reality) ซ่ึงเป็นฐานของชีวิตของการจดัการตนเอง
ของชุมชนนั้น (Fritjof  Capra, 1997) 

 กระบวนทศัน์ (Paradigm)  หมายถึง ค่านิยม (value) ท่ีเป็นส่ิงเช่ือมโยงระหว่างคนกบั
สังคมการสร้างความเช่ือ (belief) ให้กบัคนลงในจิตสํานึกกลายเป็นกระบวนทศัน์ซ่ึงเป็นชุด
ความคิดความเช่ือในการทาํความดี (วิชยั  วงษใ์หญ่, 2557) 

 กระบวนทศัน์ (Paradigm) คือทศันะพื้นฐานอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างอนั
กาํหนดแบบแผนการคิดและการปฏิบติัในชุมชนหน่ึงๆเม่ือทศันะพ้ืนฐานดงักล่าวเปล่ียนแปลงไป
จะทาํให้แบบแผนการคิดและการปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งเปล่ียนแปลงไปดว้ยทั้งกระบวนซ่ึงเรียกว่าเป็น
การ “ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์(Paradigm Shift)” (คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือ
แกปั้ญหาสงัคม,2537) นอกจากน้ีกระบวนทศันมิ์ใช่เพยีง “ความใหม่” หรือ “ระดบัการเปล่ียนแปลง
แบบส้ินเชิง”เท่านั้นแต่หัวใจของกระบวนทศัน์คือ “ระดบัความสําคญั” กล่าวคือกระบวนทศัน์มี
ฐานะเป็น “ทศันะแม่บท” หรือ“เป็นความเช่ือระดบัรากหรือฐานคิด” ท่ีมีอิทธิพลก่อให้เกิดทศันะ
ความเช่ืออ่ืนๆตามมาอีกมากมาย 

 นอกจากน้ี การวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลการจดัการเรียนรู้นานาทศันะของนกัวิชาการ
ในแวดวงการศึกษาเพ่ือเป้าหมายสูงสุดในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ประกอบกบัขอ้เสนอการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสอง พ.ศ. 2552 – 2561 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554: 7) พบว่า หัวใจสาํคญั
ของการปฏิรูป คือ มุ่งพฒันาคุณภาพคนไทยให้สามารถเรียนรู้ ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถส่ือสาร 
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มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินยั มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมและจิตสาํนึกความเป็นไทย 
ซ่ึงการแนะแนวสามารถจัดกิจกรรมแนะแนวท่ีสนองตอบนโยบายด้านทักษะชีวิตและด้าน
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคไ์ดเ้ป็นอยา่งดี และเน่ืองจากรูปแบบการจดักิจกรรมแนะแนวไม่มีรูปแบบ
ท่ีแน่ชดั ตายตวั ครูผูส้อนดาํเนินการจดักิจกรรมแนะแนวดว้ยตนเอง  ทั้งน้ีหากครูท่ีมีพื้นฐานความรู้
ดา้นแนะแนวโดยตรง สามารถจดัการเรียนการสอน เลือกรูปแบบการจดัการเรียนการสอน และ
เลือกสรรทกัษะ เทคนิคท่ีนาํมาพฒันาผูเ้รียนไดบ้้าง  แต่ในทางตรงขา้มมีครูผูส้อนท่ีมาจากครูท่ี
ปรึกษาซ่ึงทาํหนา้ท่ีครูผูส้อนกิจกรรมแนะแนวอีกเป็นจาํนวนมากไม่มีพ้ืนฐานการจดัการเรียนการ
สอนกิจกรรมแนะแนว  ดงันั้นการเลือกสรรบทเรียน เน้ือหา สาระ ทกัษะ เทคนิค ตลอดจนรูปแบบ
การจดัการเรียนการสอนไม่สอดคลอ้งเหมาะสมกบัความรู้ (Content) ผูเ้รียน (Learner)  และชุมชน
ส่ิงแวดลอ้ม (Society) แต่ทว่าหากมีรูปแบบการจดักิจกรรมแนะแนวท่ีชัดเจน เป็นรูปธรรมจะ
สามารถส่งผลทาํใหเ้กิดพฒันาการสาํหรับผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ประกอบกบัการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นั้นควรปรับกระบวนการจดัการเรียนการสอนอยา่ง
เร่งด่วน ทั้งน้ีแนวคิดดงักล่าวสอดคลอ้งกบั ชลลดา ทองทวี (2556) ไดส้รุป แนวคิดทางปรัชญา-
สังคม-วิทยาศาสตร์เก่ียวกบัเร่ืองกระบวนทศัน์ โดยภาพรวมว่า กระบวนทศัน์ (paradigm) ในเชิง
วิทยาศาสตร์ หมายถึง "กรอบแนวคิด(conceptual framework) หรือโลกทศัน์ (worldview)ท่ีแตกต่าง
หลากหลายกนัไปข้ึนอยูก่บัแต่ละชุมชนทางวิทยาศาสตร์ (scientific community)  คาํว่า paradigm มี
รากศพัทม์าจากภาษากรีกจากคาํว่า para (beside) และ deigma (example) และในความหมายดั้งเดิม 
หมายถึง แบบจาํลอง (model) แบบแผน (pattern) หรือ ตวัอย่าง (example) ท่ีเป็นท่ียอมรับ อนัมี       
นยัยะว่าเป็นตวัอยา่ง สาํหรับการทาํซํ้ าอยา่งไรก็ตามกระบวนทศัน์ในเชิงวิทยาศาสตร์ไม่ไดมี้นยัยะ
เพียงแค่การทาํซํ้ า แต่เป็นส่ิงท่ีจะต้องมีการเช่ือมโยง (articulation) และ ระบุอย่างเฉพาะเจาะจง 
(specification) ต่อไปได ้ภายใตปั้จจยัเง่ือนไขใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึน  

 ทั้ ง น้ี ใน  The Concept of Paradigm and Paradigm Shift (1986) หมายถึง  "มโนทัศน ์
(concepts) ค่านิยม (value) การรับรู้(perceptions) และการปฏิบติั (practices)ท่ีชุมชน (community) 
หน่ึงมีหรือกระทาํร่วมกนั ซ่ึงก่อให้เกิดวิสัยทศัน์ (vision) แห่งความเป็นจริง ท่ีเป็นพ้ืนฐานของการ
จดัระบบตนเองของชุมชนนั้น" (Capra, 1986: 3) ดงันั้น กระบวนทศัน์มีนัยยะของทัศนะแม่บท      
ท่ีเป็นรากฐานของทศันะอ่ืน ๆ ต่อมา ประสาน ต่างใจ  (มปป.) นิยามกระบวนทัศน์ (paradigm         
ในบุพนิมิตแห่งกระบวนทศัน์ใหม่ (พ.ศ. 2545) ว่า หมายถึง กระบวนทางความคิด ทางการรับรู้   
ทางวิธีคิด และการสะทอ้นความคิด ใหเ้ป็นความหมายหรือให้มีคุณค่าของมนุษยชาติ สาํหรับดาํรง
อยู่ในช่วงเวลาหน่ึง ทั้ งน้ี ประสาน ต่างใจ พฒันานิยามดงักล่าวจากนิยามของ วิลลิส ฮาร์แมน 
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(Willis Harman) (ค.ศ. 1976) ท่ีว่า "กระบวนทศัน์ คือ แนวทางพ้ืนฐานว่าดว้ยความคิด การรับรู้ 
คุณค่า และการปฏิบติัท่ีสัมพนัธ์เป็นการเฉพาะกบัวิสัยทศันแ์ห่งความจริง" 

 สรุปจากคาํกล่าวขา้งตน้ สังเคราะห์นิยามความหมายของ กระบวนทศัน์ (paradigm) ได้
ว่า หมายถึง ชุดความคิด ความเช่ือค่านิยมความเขา้ใจรับรู้ทางความคิด การสะทอ้นความคิดให้เป็น
ความหมายหรือให้มีคุณค่าของมนุษยชาติ และการปฏิบติัที่มีร่วมกนัในทางท่ีดีของคนกลุ่มหน่ึง
ชุมชนหน่ึงท่ีก่อตวัเป็นแบบแผนของทศันะเฉพาะแบบหน่ึงเก่ียวกบัความจริงซ่ึงเป็นฐานของชีวิต
ของการจดัการตนเอง 
 นอกจากน้ีการสงัเคราะห์แบบแผน (pattern) กระบวนการเปล่ียนยา้ยกระบวนทศัน ์: มิติ
ของกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในตนในหนงัสือ เร่ือง The Visionary Window : A Quantum Physicist's 
Guide to Enlightenment ของ อมิต โฆษวามี (Amit Goswami) ใน ปี ค.ศ. 2000 อธิบายกระบวนการ
เรียนรู้ของมนุษยว์่า มีกระบวนการ 4 ลาํดบัขั้น ดงัน้ี 

1. ขั้นการรับรู้ (Perception) 
2. ขั้นการสร้างมโนทศัน์ (Conception) 
3. ขั้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)  
4. ขั้นการคิดอยา่งสร้างสรรค ์(Creative Thinking) 

 จากขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้่า กระบวนทศัน์การจดัการเรียนการสอน หมายถึง  
แนวคิดใหม่ของการจดัการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างทกัษะทางความคิด ทางการรับรู้ ทางวิธีคิด 
และการสะทอ้นความคิดแห่งความเป็นจริงท่ีเป็นพ้ืนฐานของมโนทศัน์ ค่านิยม การรับรู้และการ
ปฏิบติัท่ีชุมชนมีหรือกระทาํร่วมกนัในการจดัระบบตนเองของชุมชนนั้น ๆ ให้มีความหมายหรือมี
คุณค่าของมนุษยชาติในชุมชนเพ่ือการดาํรงชีวิตอยูอ่ยา่งมีคุณภาพและสามารถเช่ือมโยงคุณภาพการ
ดาํรงชีวิตท่ีดีสู่สงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วได ้

       ทั้งน้ีสรุปความหมายของ กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว หมายถึง ชุดความคิด
ความเช่ือใหม่เพ่ือการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและ
อาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยม ศึกษาตอนปลาย การจดักิจกรรมแนะแนวบูรณาการรูปแบบการสอน   
5 รูปแบบเขา้ดว้ยกนั คือ 1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 2) การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 3) การ
เรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน 4) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และ 5) การเรียนรู้ดว้ย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ซ่ึงมีหลกัการจัดกิจกรรมแนะแนว ทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์นิยม ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาและวฒันธรรม   
ในสังคม เป็นแนวคิดพ้ืนฐานการจดักิจกรรมสาํหรับผูเ้รียน โดยมีขั้นตอนการจดักิจกรรมแนะแนว
ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน คือ 1) ทาํความเขา้ใจในเน้ือหาและขอ้มูลอย่างกระจ่างชดั 2) สร้างขอ้มูล
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เครือข่าย 3) สืบคน้ขอ้มูลเพ่ือวินิจฉัยปัญหา 4) ซักถามเพ่ือสร้างทางเลือกหรือวิธีแกปั้ญหา 5) ใช้
ประโยชนข์อ้มูลจากผลการวิเคราะห์  6) นาํเสนอผลงานและรายงานผล  
   ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้และสาระองคป์ระกอบจากการศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบการจดักิจกรรม          
ก าร เรี ยน รู้ ข อ ง  Joyce, Weil and Calhoun (2009: 21 - 37), Keeves (1997: 386 – 387), ทิ ศน า      
แขมมณี (2550) ดงัแสดงในตารางท่ี 19  
 
ตารางท่ี 19  ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องคป์ระกอบของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมการ

เรียนรู้  
 

Joyce, Weil and Calhoun 
(2009 : 21 - 37) 

Keeves 
(1997 : 386 – 387) 

ทศินา แขมมณี 
(2550 : 221) 

องค์ประกอบของ
กระบวนทัศน์การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

กระบวนทศัน์การจดักิจกรรม  
การเรียนรู้ ประกอบดว้ย ทฤษฎี 
แนวคิด หลกัการ วตัถุประสงค ์
ของแต่ละรูปแบบเพ่ือนาํไปสู่
รูปแบบการจดัการเรียนการสอน  
ซ่ึงแต่ละรูปแบบมีองคป์ระกอบ  
3 ส่วน  
1. องคป์ระกอบของรูปแบบการ
จดัการเรียนการสอน (The 
Model of Teaching) 
     1.1 กระบวนการเรียนการ
สอน  (Syntax)  
     1.2 ระบบสงัคม (Social 
System)  
     1.3 หลกัการตอบสนอง 
(Principles of Reaction)  
     1.4 ระบบสนบัสนุน (Support 
System) 
2. การนาํรูปแบบการจดัการเรียน
การสอนไปใช ้(Application)   
3. สาระความรู้และส่ิงท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้  (Instruction and 
Nurturing Effects)      

กระบวนทศัน์การจดักิจกรรม   
การเรียนรู้ ประกอบดว้ย 
 1. รูปแบบจะตอ้งนาํไปสู่การ
ทาํนาย (Prediction) ผลท่ี
ตามมาซ่ึงสามารถพิสูจน์ 
ทดสอบได ้กล่าวคือสามารถ
นาํไปสร้างเคร่ืองมือเพ่ือพสูิจน์
ตรวจสอบได ้
2. โครงสร้างของรูปแบบ
จะตอ้งประกอบดว้ยความ 
สมัพนัธ์เชิงสาเหตุ (Causal 
Relationship) ซ่ึงสามารถใช้
อธิบายปรากฏการณ์ได ้
3. รูปแบบจะตอ้งสามารถช่วย
สร้างจินตนาการ (Imagination) 
ความคิดรวบยอด (Concept) 
และความสมัพนัธ์ 
(Interrelation) รวมทั้งช่วยขยาย
ขอบเขตของการสืบเสาะความรู้ 
4. รูปแบบจะประกอบดว้ย
ความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้าง 
(Structural Relation Ships)
มากกวา่ความสมัพนัธ์เชิง
เช่ือมโยง (Associative 
Relationships) 

กระบวนทศัน์การจดักิจกรรม
การเรียนรู้ ประกอบไปดว้ยหลกั
พ้ืนฐาน 4 ส่วน  
 1. ปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ 
แนวคิดหรือความเช่ือท่ีเป็น
พ้ืนฐานหรือเป็นหลกัของ
รูปแบบการสอนนั้น ๆ  
2. การบรรยายและอธิบายสภาพ 
หรือลกัษณะของการจดัการเรียน
การสอนท่ีสอดคลอ้งกบั
หลกัการท่ียดืถือ 
3. การจดัระบบ คือ มีการจดั
องคป์ระกอบและความ สมัพนัธ์
ขององคป์ระกอบของระบบให้
สามารถนาํผูเ้รียนไปสู่เป้าหมาย
ของระบบหรือกระบวนการนั้น
4. การอธิบายหรือให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัวิธีสอนและเทคนิคการ
สอนต่าง ๆ อนัจะช่วยให้
กระบวนการเรียนการสอนนั้น ๆ 
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

กระบวนทศัน์การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ 
ประกอบดว้ย 
1. หลกัการ 
2. วตัถุประสงค ์
3. ขั้นตอนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ 
4. การวดัประเมินผล 
5. ปัจจยัสนบัสนุน  
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จากตารางท่ี 19  ผลการสังเคราะห์องคป์ระกอบของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ ประกอบดว้ย หลกัการ วตัถุประสงค ์ขั้นตอนการจดักิจกรรม การวดัและประเมินผล และ
ปัจจยัสนบัสนุน  
 นอกจากน้ีผูว้ิจยัออกแบบระบบการจดักิจกรรมแนะแนวโดยใชช่ื้อว่า “กระบวนทศัน ์    
การจดักิจกรรมแนะแนว” ดว้ยวิธีการเรียนโดยบูรณาการการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ การจดัการ
เรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน การจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน และการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ซ่ึงใชว้ิธีเชิงระบบ ในการ
กาํหนดองคป์ระกอบหลกั คือ ปัจจยั (Input) ดา้นผูส้อน ผูเ้รียน ส่ือ บรรยากาศการเรียน  กระบวนการ
เรียนรู้ (Process) กิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Activity) ท่ีเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ของการพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนหรือผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั ใชก้ระบวนการ วิธีการและเทคนิคการเรียนการสอน
ท่ีส่งเสริมการร่วมมือ (Collaboration) เสริมพฒันาการคิดสู่การใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ ดว้ยวิธีการ
พฒันาจากการศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคนิ์ยม 

(Constructivism) ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีมีรากฐานมาจาก Vygotsky  มีแนวคิด   ท่ีสาํคญัท่ีว่า "ปฏิสัมพนัธ์
ทางสังคมมีบทบาทสาํคญัในการพฒันาดา้นพุทธิปัญญา"รวมทั้งแนวคิดเก่ียวกบัศกัยภาพในการพฒันา 
ดา้นพุทธิปัญญาเช่ือว่าผูเ้รียนสร้างความรู้โดยผ่านทางการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบัผูอ่ื้น ไดแ้ก่ 
เด็กกับผูใ้หญ่ พ่อแม่ ครูและเพ่ือนในขณะท่ีเด็กอยู่ในบริบทของสังคมและวฒันธรรม (Socio 
cultural context)โดยใหผู้เ้รียนสร้างความรู้ใหม่ จากการใชปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในโลกแห่งความเป็นจริง
เป็นบริบท (context) หรือส่ิงแวดลอ้มในชุมชนมีส่วนร่วมเป็นฐานการเรียนรู้ “Social Constructivism” 
เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะการคิดวิเคราะห์และคิดแกปั้ญหาร่วมกบักลุ่ม ดั้งนั้นการจดักิจกรรมแนะ
แนวเน้นให้ผูเ้รียนคิด ลงมือกระทาํและแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเองส่วนผลผลิต (Product) กาํหนดว่า
ผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูม้ีพฒันาการของการเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพเพ่ิมข้ึน และมี
ความสามารถเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพตามองคป์ระกอบของทกัษะที่จาํเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 ทั้งน้ีโดยการนาํความรู้ ท่ีไดรั้บจากการจดักิจกรรมแนะแนวไปเช่ือมโยง ปรับประยกุตใ์ช้
ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ส่วนขั้นตอน
การออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใช ้Backward Design คือ ขั้นท่ี 1 ศึกษา วิเคราะห์
ทาํความเขา้ใจกบัเป้าหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ ขั้นท่ี 2 ระบุผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั ขั้นท่ี 3 พิจารณา 
กาํหนดหลกัฐานของผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค ์ซ่ึงแสดงว่าผูเ้รียนบรรลุ เป้าหมาย และวิธีวดัและประเมินผล 
และขั้นท่ี 4 การวางแผนประสบการณ์ การเรียนรู้ และการวางแผนการจดักิจกรรมแนะแนวพร้อม
ทั้งกาํหนดบทบาทของครู นกัเรียน ส่ือ และทรัพยากร ทั้งน้ีตารางสงัเคราะห์กระบวนการจดักิจกรรมแนะ
แนวโดยใช ้กระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน สรุปดงัตารางท่ี 20 
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ตารางที่ 20  ผลการสงัเคราะห์กระบวนการจดักิจกรรมแนะแนวโดยใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว 

  

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Collaboration learning) 

(Johnson and Johnson (1996) 
Joyce & Weil (1986) 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
เป็นฐาน (Activity Based 

Learning : ABL) 
รัชนีกร ทพัชยั (2552), สาํนกั
พฒันาคุณภาพการศึกษา 
(2555),วชัรา   
เล่าเรียนดี (2555),Hereold (1952),  
Ohesen (1970) 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
กรณศีึกษาเป็นฐาน 

(Case Based Learning:CBL) 
เสริมศรี ไชยศร (2539), 
ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง (2553) 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
ปัญหาเป็นฐาน 

(Problem Based Learning : 
PBL) 
วชัรา เล่าเรียนดี (2555),Bridges 

(1992), Duch Groh & Allen 
(2001) 

การจัดการเรียนรู้ 
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน(Community 
Par ticipation Learning : CPL) 
ยงยทุธ์  พงษส์ุภาพ (2553), วฒันา 

แป้นนอ้ย (2556),  
กลา้ ทองขาว (2556) 

ผลการสังเคราะห์กระบวนทศัน์ 
การจัดกิจกรรมแนะแนว 
(Paradigm of Guidance 

Activity)  
(ผูว้ิจยั 2558) 

องค์ประกอบของรูปแบบการสอน องค์ประกอบของรูปแบบการสอน องค์ประกอบของรูปแบบการสอน องค์ประกอบของรูปแบบการสอน องค์ประกอบของรูปแบบการสอน องค์ประกอบของรูปแบบการสอน 

1.ความเกี่ยวขอ้งสัมพนัธ์กนัใน
ทางบวก(Positive Interdependent) 
2.การมีปฏิสัมพนัธ์ที่ส่งเสริมกนั
ระหวา่งสมาชิกภายในกลุ่ม (Face 
to Face Promotive 
Interdependence) 
3. ความรับผดิชอบของสมาชิกแต่
ละบุคคล(Individual 
Accountability) 
4.การใชท้กัษะการปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและทกัษะการ
ทาํงานกลุ่มยอ่ย(Interpersonal and 
Small Group Skills)  
 5. กระบวนการทาํงานของกลุ่ม 
(Group Process) 

1. การเลือกเรื่องที่สนใจ  
2. การจดัทีมเพื่อทาํการศึกษาแบบ
กลุม่ร่วมมือกนัเรียนรู้ 
3. การดาํเนินการศึกษาสาํรวจเรื่อง
ที่ไดเ้ลือกแลว้ 
4. การเตรียมเสนอผลงาน 
5. การนาํเสนอผลงาน 
ในชั้นเรียน 
6. การประเมินผลงาน 

1. ปฏิสัมพนัธ์ทางบวกของสมาชิก
ในกลุ่มทั้งดา้นเนื้อหาและ
กระบวนการ 
2. ความเตม็ใจและรับผดิชอบการ
ปฏิบตัิงานของสมาชิกในกลุ่ม 
3. ความกระจ่างชดัดา้นทกัษะ
กระบวนการและวธิีคิด 
4. แบ่งปันประสบการณ์ของ
สมาชิกในกลุ่มและไตร่ตรอง
สะทอ้นคิด 

1. ความสัมพนัธ์ร่วมกนัลงมือ
ปฏิบตัิของสมาชิกในกลุ่มยอ่ย 3-5 
คน 
2. ผูเ้รียนระบุปัญหา กาํหนดปัญหา
และคน้หาแหล่งเรียนรู้ที่จาํเป็นตอ้ง
ใชเ้พื่อแสวงหาความรู้ใหม่ 
3. ความสามารถเชื่อมโยง วเิคราะห์
สถานการณ์ ทกัษะการเรียนรู้ 
วางแผนดาํเนินงานและแบ่ง
บทบาทหนา้ที่รับผิดชอบของ
สมาชิกกลุ่ม 
4. ความสัมพนัธ์ร่วมกนัลงมือ
ปฏิบตัิของสมาชิกในกลุ่มยอ่ย 3-5 
คน 
5. สรรคส์ร้างชิ้นงานและ
ประเมินผลดว้ยกระบวนการกลุ่ม 

1. การประเมินความตอ้งการ
จาํเป็นจากชุมชน  
2. การกาํหนดเป้าหมายและ
วตัถุประสงคร์่วมกบัชุมชน  
3. การออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใชชุ้มชนมีส่วนร่วม  
4. การจดัการความรู้ร่วมกบักลุ่มสู่
การปฏิบตัิในโลกของความเป็น
จริง  
5. การสะทอ้นกลบัจากผูเ้กี่ยวขอ้ง
ในชุมชน  
6. การติดตามและประเมินผล 

1. ความตอ้งการจาํเป็นของ
สมาชิกกลุม่และสิ่งแวดลอ้ม 
2.การใชท้กัษะการปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล ชุมชนและ
กระบวนการทาํงานกลุ่ม 
3. การเรียนรู้ดว้ยตนเองของ
ผูเ้รียนบนพื้นฐานจากสิ่งที่รู้อยู่
แลว้กบัสิ่งที่ผูเ้รียนสนใจนาํมา
สัมพนัธ์กนั  
4. ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่
ละบุคคล 
5. การจดัการความรู้ร่วมกบักลุ่ม
สู่การปฏิบตัิในโลกของความเป็น
จริง  
6. สรุปขอ้คิดเห็นและหลกัการ 
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 จากตารางท่ี 20 ผูว้ิจยัสังเคราะห์องคป์ระกอบกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว
โดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaboration Learning) การจดัการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based Learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน(Case 
Based Learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  (Problem Based Learning) และการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Participation Learning) เพ่ือใช้
ในการจดัการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ประกอบดว้ยองคป์ระกอบการจดั
กิจกรรม  6 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1. ความต้องการจําเป็นของสมาชิกกลุ่มและส่ิงแวดล้อม  (Need Assessment of the 
membership and the environment))  

2. การใชท้กัษะการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ชุมชนและกระบวนการทาํงานกลุ่ม
(Interpersonal and  Group Processing)   

3. การสืบสานสร้างความรู้ใหม่ของผูเ้รียนบนพ้ืนฐานจากส่ิงท่ีรู้อยู่แลว้กบัส่ิงท่ีผูเ้รียน
สนใจนาํมาสัมพนัธ์กนั (Construction for New Knowledge) 

4. ความรับผดิชอบของสมาชิกแต่ละบุคคล (Individual Accountability) 
5. การจดัการความรู้ร่วมกบักลุ่มสู่การปฏิบติัในโลกของความเป็นจริง  (Knowledge 

Management) 
6. สรุปขอ้คิดเห็นและหลกัการ (Conclusion and Principal)  

 ทั้งน้ี ขั้นตอนการจดักิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะ
แนวโดยบูรณาการการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaboration Learning) การจดัการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based Learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน (Case 
Based Learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  (Problem Based Learning) และการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Participation Learning) ท่ีผูว้ิจยั
พฒันาข้ึน จากผลการวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 หลกัการ
แนวคิดเกี่ยวกบัการออกแบบหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ แนวคิดการจดักิจกรรมแนะแนว 
แนวคิดการเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ แนวคิดเก่ียวกบัการบูรณาการการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ และแนวคิดเก่ียวกบักระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว ซ่ึงผูว้ิจ ัยได้สังเคราะห์แลว้
นาํมาใชใ้นการกาํหนดแนวทางการพฒันากระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวเพือ่เสริมสร้างการ
ใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  และมีผลการสังเคราะห์ขั้นตอนการ
จดักิจกรรมแนะแนวโดยใช้กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว และรายละเอียดของหลกัการ 
วตัถุประสงค ์ปัจจยัสนบัสนุนของกระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนว สรุปดงัตารางท่ี 21 
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ตารางที่ 21  ผลการสงัเคราะห์ขั้นตอนการจดักิจกรรมแนะแนวโดยใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว 
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

(Collaboration learning) 
(Johnson and Johnson (1996) 

Joyce & Weil (1986) 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
เป็นฐาน (Activity Based 

Learning : ABL) 
รัชนีกร ทพัชยั (2552), สาํนกั
พฒันาคุณภาพการศึกษา 
(2555),วชัรา 
เล่าเรียนดี (2555),Hereold 
(1952),  Ohesen (1970) 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
กรณศีึกษาเป็นฐาน 

(Case Based Learning:CBL) 
เสริมศรี ไชยศร (2539), 
ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง (2553) 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
ปัญหาเป็นฐาน 

(Problem Based Learning : 
PBL) 

วชัรา เล่าเรียนดี (2555),Bridges 
(1992), Duch Groh & Allen 

(2001) 

การจัดการเรียนรู้ 
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน(Community Par ticipation 

Learning : CPL) 
ยงยทุธ์  พงษส์ุภาพ (2553), วฒันา 
แป้นนอ้ย (2556), กลา้ ทองขาว 

(2556) 

ผลการสังเคราะห์กระบวนทศัน์ 
การจัดกิจกรรมแนะแนว 

(Paradigm of Guidance Activity) 
(ผูว้ิจยั 2557) 

ขั้นตอนการจดัการเรียนการสอน ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ขั้นตอนการจดัการเรียนการสอน ขั้นตอนการจดัการเรียนการสอน ขั้นตอนการจดัการเรียนการสอน ขั้นตอนการจดัการเรียนการสอน 

1. ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน  
2. ขั้นกิจกรรมกลุ่ม  
3. ขั้นวเิคราะห์ผลงานร่วมกนั  
 4. ขั้นนาํไปใช ้  
5. ขั้นสรุปและประเมินผล 

1. ขั้นนาํ  
2. ขั้นกิจกรรม  
3. ขั้นอภิปราย 
4. ขั้นสรุปและการนาํไปใช ้  
 
 

1. ทาํความเขา้ใจในเนื้อหา 
2. การวนิิจฉัย 
3. การสร้างทางเลือกหรือวธิี
แกป้ัญหา  
4. การพยากรณ์ผลลพัธ์  
5. การประเมินทางเลือกต่าง ๆ 
6. การสรุปผลการ 
7. การสื่อสารและการรายงานผล   
 

1.  เตรียมความพร้อมผูเ้รียน 
2. เสนอสถานการณ์ของปัญหา  
3. กาํหนดกรอบการศึกษา 
4. สร้างสมมติฐาน 
5. คน้ควา้ขอ้มูลเพื่อพิสูจน์
สมมติฐาน 
6. ตดัสินใจเลือกแนวทาง
แกป้ัญหา 
7. สร้างผลงาน หรือปฏิบตัิตาม
ทางเลือก 
8. ประเมินผลโดยวธิีที่หลากหลาย 
 

1. การร่วมอภิปรายในกลุ่ม 
2. การกระตุน้ความสนใจ 
3. การแลกเปลี่ยนแบ่งปันขอ้มูล 
4. การสะทอ้นคิดกระบวนการ
ทาํงานกลุ่ม 
5. การร่วมกนัประเมินผลการเรียนรู้ 
 

1. ทาํความเขา้ใจในเนื้อหาและ
ขอ้มูลอยา่งกระจ่างชดั 
2. สร้างเครือข่ายขอ้มูล 
3. สืบคน้ขอ้มูลเพื่อวินิจฉัยปัญหา
  
4. ซกัถามเพื่อสร้างทางเลือกหรือ
วธิีแกป้ัญหา 
5. ใชป้ระโยชน์ขอ้มูลจากผลการ
วเิคราะห์ 
6. นาํเสนอผลงานและรายงานผล  
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จากตารางท่ี 21 ผูว้ิจยัสงัเคราะห์ขั้นตอนการจดักิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดกระบวนทศัน ์    
การจดักิจกรรมแนะแนวโดยบูรณาการการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaboration Learning)     
การจัดการเรียน รู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน  (Activity Based Learning) จัดการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐาน  (Case Based Learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  (Problem  
Based Learning) และการจดัการเรียนรู้ด ้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community 
Participation Learning) ซ่ึงใชช่ื้อรูปแบบว่า “UNIQUE  Model”หรือเรียกว่า “รูปแบบยูนิค” โดยมี
กระบวนการจดักิจกรรม 6  ขั้น ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี   
 ขั้นที่ 1  ทาํความเขา้ใจในขอ้มูลและเน้ือหาอยา่งกระจ่างชดั  (Understanding Information 
and Content : U) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนศึกษาขอ้มูลท่ีครูมอบหมายให้โดยการทาํความเขา้ใจในเน้ือหา 
สาระ ขอ้มูลความรู้ของกรณีศึกษา ประเดน็ หวัขอ้ และ/หรือรายละเอียดต่าง ๆ โดยวิธีการดงัน้ี  

1. อ่านและทําความเข้าใจกับเน้ือหาสาระ ข้อมูลความรู้ประเด็น หัวข้อ และ/หรือ
รายละเอียดต่าง ๆ 

2. เกบ็สาระสาํคญัหรือจบัประเด็นหลกั ๆ ใหไ้ด ้
3. เขียนความสัมพนัธ์หรือแบบจาํลองแสดงความสัมพนัธ์ของประเด็นต่าง ๆ ในเชิง

บรรยายสั้น ๆ 
4. ประเมินความสมัพนัธ์และประเดน็ต่าง ๆ  
5. สรุปขอ้มูล สถิติหรือสารสนเทศในเน้ือหา สาระ ขอ้มูลความรู้ ประเด็น หัวขอ้ และ/

หรือรายละเอียดต่าง ๆ ไม่จาํเป็นตอ้งครบถว้น ถูกตอ้งหรือตรงประเด็นก็ได ้ ตอ้งคาดเดาอย่างมี
เหตุผลหรือสร้างข้ึนเองจากขอ้มูลท่ีมี 
 ขั้นที่ 2  สร้างเครือข่ายขอ้มูล (Networking Information : N) เป็นขั้นท่ีครูผูส้อนกระตุน้
ให้ผูเ้รียนควบคุมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-Directed) มีการติดตามการสร้างเครือข่ายขอ้มูลให้
ไดผ้ลสูงสุด ทั้งในและนอกหอ้งเรียน เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไวใ้นขั้นท่ี 1 โดยมีวิธีการดงัน้ี    

1. แลกเปล่ียนแบ่งปันข้อมูลของตนเองและสมาชิกในกลุ่มด้วยเทคนิควิธีการท่ี
เอ้ืออาํนวยและสะดวกต่อการถ่ายโอนขอ้มูลตามยคุสมยั  

2. ร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นประเด็นสําคญัของขอ้มูลในกลุ่มอีกคร้ังทั้งใน
และนอกหอ้งเรียน 

3. ติดตามสร้างขอ้มูลเครือข่ายโดยเลือกนาํขอ้มูลท่ีไดม้าสรุปประเดน็แกไ้ขสถานการณ์
ร่วมกนั   
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 ขั้นที่ 3  สืบคน้ขอ้มูลเพ่ือวินิจฉัยปัญหา (Inquiring Information to Diagnose Problems : I) 
เป็นขั้นที่ผูเ้รียนร่วมกนัศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลตามความสนใจจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ รวมถึงแหล่ง
ประกอบการจริง โดยมีเป้าหมายคือ  

1. ระบุ “ปัญหา” , “ความแตกต่าง” ต่าง ๆ ใหไ้ด ้ 
2. ระบุขอ้ผดิพลาดต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
3. พิจารณาดูความสมัพนัธ์ของปัญหาต่าง ๆ  
4. จดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหาต่าง ๆ  

  ขั้นที่ 4  ซกัถามเพื่อสร้างทางเลือกหรือวิธีแกปั้ญหา (Questioning to Make Choices or 
Solutions : Q) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนร่วมซักถาม ปรึกษาหารือ แบ่งงาน หน้าท่ีรับผิดชอบในการสร้าง
ทางเลือกหรือวิธีแกปั้ญหา เพ่ือนาํมาสรรสร้างเป็นช้ินงาน ผลผลิตท่ีกลุ่มสนใจร่วมกนัโดยมีวิธีการ
ดงัน้ี  

1. เรียนรู้ถึงวิธีการแกปั้ญหาสรรสร้างช้ินงานหลาย ๆ วิธีล่วงหนา้ 
2. สร้างหลาย ๆ ทางเลือก หรือหลาย ๆ วิธีการสําหรับการแก้ปัญหาเพื่อสรรสร้าง

ช้ินงานอยา่งมีคุณภาพ  
3. จดัลาํดบัความสาํคญัของวิธีการแกปั้ญหาเพือ่สรรสร้างช้ินงานต่าง ๆ    ท่ีสร้างข้ึน 
4. พิจารณาถึงทางเลือกท่ีเป็นกลยทุธ์หลกั ๆ ก่อน  
5. พิจารณาทางเลือกท่ีเป็นเชิงปฏิบติัการสาํหรับทางเลือกท่ีเป็นกลยทุธ์ 
6. พิจารณาทบทวนอยา่งรอบคอบ 
7. สรุปเป็นช้ินงาน/ผลผลิตท่ีกลุ่มสนใจร่วมกนั 

 ขั้ น ท่ี  5 ใช้ประโยชน์ข้อมูลจากผลการวิเคราะห์  (Utilizing Information from the 
Analysis : U) เป็นขั้นท่ีครูผูส้อนกระตุน้ความคิดของผูเ้รียนรายบุคคลและกลุ่ม เพ่ือเช่ือมโยงทาํให้
ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเองแลกเปล่ียนกบัสมาชิกในกลุ่ม มองเห็นขอ้ดี 
ขอ้บกพร่อง อภิปรายสะทอ้นความคิดจนไดข้อ้สรุปของช้ินงาน/ผลผลิตตามท่ีตนและสมาชิกกลุ่ม
สนใจผลิตข้ึนมา โดยมีวิธีการดงัน้ี 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปข้อมูลช้ินงาน/ผลผลิตทั้ งในแง่มุมผลดี 
ผลเสีย ผลกระทบต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนคุณค่าและคุณประโยชน ์

2. สรุปผลการวิเคราะห์เช่ือมโยงเขา้กบัปัญหาความสนใจของตนเองและสมาชิกในกลุ่ม
เพ่ือสรรสร้างช้ินงานท่ีมีคุณภาพ  

3. เพ่ิมเติมหรือตดัทอนผลสรุปไดต้ามความเหมาะสมกบัสถานการณ์หรือความสนใจ
ของสมาชิกในกลุ่มเพ่ือสรรสร้างช้ินงานท่ีมีคุณภาพ  
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 ขั้นที่ 6  นาํเสนอผลงานและรายงานผล (Exhibiting and Results Reporting : E)  เป็นขั้น
ท่ีผูเ้รียนประชุมเพ่ือเตรียมพร้อมเสนอผลงานและรายงานผลการวิเคราะห์ การทาํความเขา้ใจแก่ผูฟั้ง 
ครูผูส้อน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการศึกษานั้น ๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งรูปแบบการรายงานหนา้
ชั้นเรียน การนาํเสนอช้ินงาน/ผลผลิต และการจดัทาํเอกสารเพ่ือเผยแพร่ โดยมีขั้นตอนการปฏิบติั
ดงัน้ี 

1. จดัประชุมปรึกษาหารือเพือ่เตรียมพร้อมการนาํเสนอผลงานและการรายงานผล 
2. นาํเสนอผลงานในรูปแบบรายงาน/ช้ินงาน/ผลผลิต 
3. วิเคราะห์ สรุปผลการนาํเสนอและรายงานผลอีกคร้ังเพ่ือนาํปัญหา ขอ้คิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะสรุปผลเป็นแนวทางพฒันางานใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน  
 หลักการของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว คือ  การพฒันาการใชท้กัษะชีวิต

และอาชีพอยู่บนพื้นฐานการสร้างความรู้อยา่งเป็นระบบดว้ยตนเอง คาํนึงถึงความตอ้งการของ
มนุษย ์การร่วมมือกนัเรียนรู้จากกิจกรรมแนะแนว ฝึกปฏิบติัประสบการณ์จริงจากการสนับสนุน
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  

 วตัถุประสงค์  เพ่ือพฒันาการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 ปัจจยัสนับสนุน  ประกอบดว้ย   

1. ชุมชน ให้การสนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ทุกขั้นตอน โดยร่วมคิด ร่วมทาํ 
ร่วมปฏิบติั และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์จริงใหแ้ก่ผูเ้รียน 

2. บุคลากรท่ีม ีส่วน เกี ่ย วข้อง  ไดแ้ก่ ครู  ผู ป้กครอง  ผู น้ ําชุมชน  เจ ้าของสถาน
ประกอบการ ให้ความร่วมมือจดักิจกรรม จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ร่วมประเมินผลการใช้
ทกัษะชีวิตและอาชีพ และผลงานท่ีผูเ้รียนนาํเสนอตามสภาพจริง  

3. นักเรียน  หมัน่ศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองอยา่งเป็นระบบ มีการทาํงานเป็นกลุ่ม เนน้
การร่วมมือกนัเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบติัจากแหล่งเรียนรู้และสถานประกอบการในชุมชน 
ดาํเนินการแกปั้ญหาภายใตส้ถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนั และ/หรือ สถานประกอบการจริง
ในชุมชนดว้ยการสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นในการทาํงานร่วมกนั คิดสร้างสรรค์ผลงานตามความ
สนใจและความถนดัสู่อาชีพในอนาคตของตนเองอยา่งมีคุณภาพ 
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บทที ่ 3 

วธีิดาํเนินการวจิยั 
 

 การวิจยัเร่ือง กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวิต
และอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันากระบวนทศัน์การจดั
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  
ผูว้ิจยัใช้วิธีดาํเนินการวิจยัในลกัษณะของการวิจยัและพฒันา (Research & Development : R&D) 
โดยใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ท่ีมีลกัษณะเป็นแบบแผน
เชิงผสมผสานแบบรองรับภายใน  (The Embedded Design) ด้วยการศึกษาวิธีการเชิงคุณภาพ 
(Qualitative  Methods) เสริมดว้ยวิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) เพือ่ตอบคาํถามการวิจยั
ใหค้รอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจยั โดยมีรายละเอียดวิธีดาํเนินการวิจยัเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี  

 ขั้นตอนท่ี 1 การวิจยั (Research : R1) ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐาน (Analysis : A)  
เก่ียวกบัความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันากระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้าง 
การใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยการวิเคราะห์หลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ยทุธศาสตร์การแนะแนว กิจกรรมแนะแนว ศึกษา
หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน การวิจยัและพฒันา ทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์นิยม ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ Piaget  
ทฤษฎีวฒันธรรมในสังคม ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการบูรณาการรูปแบบการสอน 5 รูปแบบ 
เขา้ดว้ยกนั คือ 1) การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaboration Learning)  2) การจดัการเรียนรู้โดย
ใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based Learning) 3) การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน 
(Case Based Learning) 4) การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) และ
5) การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Participation Learning) 
และการเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวิตและทกัษะอาชีพ เม่ือได้ขอ้มูลจากการวิเคราะห์เบ้ืองต้น
ดงักล่าว ทาํใหไ้ดแ้นวทางในการสงัเคราะห์กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้าง การ
ใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในขั้นต่อไป  

ขั้ นตอนที่  2 การพัฒนา  (Development : D1) ออกแบบและพัฒนา  (Design and 
Development : D&D) การพฒันาและหาประสิทธิภาพของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว 
ไดแ้ก่ ระบุเป้าหมายและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว            
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เพ่ือเสริมสร้างการใช้ทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่างรูปแบบ
กระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนว  ศึกษาและกาํหนดเง่ือนไข และความพร้อมของนกัเรียน
ขณะจดักิจกรรม ระหว่างการจดักิจกรรมและหลงัการจดักิจกรรมตามรูปแบบกระบวนทศันก์าร
จดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย  สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองและรวบรวมขอ้มูล  ไดแ้ก่ คู่มือการใชก้ระบวนทศันก์ารจดั
กิจกรรมแนะแนว หน่วยและแผนการจดักิจกรรมแนะแนว แบบประเมินความสอดคลอ้งของ
กระบวนทศัน์การจัดกิจกรรมแนะแนวตามรูปแบบท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน แบบสังเกตผลการใชท้กัษะ
ชีวิตและอาชีพของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง แลว้จดั
สัมมนาอ้างอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) จาํนวน 14 คน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพด้านความ
เท่ียงตรงของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว คู่มือการใช้ หน่วยและแผนการจดักิจกรรม
แนะแนว แล้วนําไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนท่ีมีลักษณะไม่แตกต่างจากกลุ่มตวัอย่าง      
เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได  ้และหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) ก่อนนําไป
ทดลองใชจ้ริง (Implement) กบักลุ่มตวัอยา่ง 
 ขั้นตอนท่ี 3 การวิจยั (Research : R2) ทดลองใชก้ระบวนทศัน์ (Implementation : I) ใน
ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนของการนาํกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว ที่ผูว้ ิจ ัยพฒันาข้ึน            
ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ดาํเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจยัแบบ  
ก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Design  เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลการใชท้กัษะชีวิตและทกัษะอาชีพ
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมแนะแนวตามรูปแบบ กระบวนทศัน์
การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย 2) เปรียบเทียบผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ี
ไดรั้บจากการจดักิจกรรมแนะแนวตามกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใช้
ทกัษะชีวิตและอาชีพกบัการจดักิจกรรมแนะแนวดว้ยรูปแบบปกติ ดว้ยวิธีกาํหนดแบบแผนการ
วิจัยแบบ  2 กลุ่ม  ทดสอบเฉพาะหลังเรียน  (Non – Randomized Control – Group Posttest only 
Design) (Campbell and Stanley, 1973 : 6; Tuckman, 1999 : 159 – 174, อ้างถึงใน   มาเรียม  นิลพันธ์ุ , 
2555: 150-152) 

 ขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development : D2) ประเมินผล (Evaluation : E) การประเมิน
และปรับปรุงแกไ้ขกระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวซ่ึงเป็นการทบทวนปรับปรุง 
 วิธีดาํเนินการวิจยักระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิต 
และอาชีพของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ผูว้ิจ ัยดาํเนินการตามกรอบดาํเนินการวิจยั        
ดงัรายละเอียดในแผนภาพท่ี 11 
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แผนภาพท่ี 11  กรอบดาํเนินการวิจยั 

ขั้นตอนท่ี 1 การวจิัย 
(Research : R1) 

ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา 
(Development : D1) 

ขั้นตอนท่ี 3 การวจิัย 
(Research : R2) 

ขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา 
(Development : D2) 

ศึกษาและวิเคราะห์
ขอ้มูลพื้นฐาน (Analysis 

: A) 

ออกแบบและพฒันา 
กระบวนทัศน์การจดั
กิจกรรมแนะแนว(Design 
and Development : D&D) 

ทดลองใชรู้ปแบบ 
กระบวนทัศน์การจดั
กิจกรรมแนะแนว 

(Implementation : I) 

ประเมินประสิทธิผล 
กระบวนทัศน์การจดั
กิจกรรมแนะแนว 
(Evaluation : E) 

วิเคราะห์ผู้เรียน 
1. ศึกษาและวเิคราะห์
ความสามารถของผูเ้รียนตาม
ความสามารถ 8 ดา้น 
(Multiple Intelligent) เพ่ือใช้
เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการจดั
กลุ่มตามความสนใจและ
ความถนดั 
2. วิเคราะห์ความคาดหวงั/
จุดมุ่งหมายของการร่วม
กิจกรรมแนะแนว 
3. วเิคราะห์พ้ืนฐานการใช้
ทกัษะชีวิตและอาชีพ 

- วิเคราะห์หลกัการ แนวคิด 
ทฤษฎี และคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
หลกัสูตร ยทุธศาสตร์การ 
แนะแนว นโยบายการศึกษา  
แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ 
แบบแผนการจดักิจกรรรม 
งานวิจยั เทคนิคการสอนและ
รูปแบบการจดักิจกรรม 
แนะแนว 
- สัมภาษณ์หลกัการแนวคิด
และรูปแบบการจดักิจกรรม
ของคณะกรรมการ ครู 
ผูป้กครอง ผูน้าํชุมชนและ
นกัเรียนโรงเรียนดอนคา
วิทยา และผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การพฒันาทกัษะชีวิตและ
ทกัษะอาชีพ 

ศึกษาความตอ้งการจาํเป็น 
ในการพฒันาผูเ้รียนดา้นการใช้
ทกัษะชีวติ  ทกัษะอาชีพของ
นกัเรียนชั้นโดยการสมัภาษณ์
และตอบแบบสอบถาม 

กาํหนดกรอบโครงร่างของกระบวนทศัน์
การจดักิจกรรมแนะแนว 

พฒันาโครงร่างกระบวนทศัน์การจดั
กิจกรรมแนะแนวโดยการวิเคราะห์งาน 
สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ครูแนะแนวและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งดา้นการจดักิจกรรมแนะ
แนว ทกัษะชีวิตและทกัษะอาชีพ และ
ออกแบบการจดักิจกรรมแนะแนว 

สร้างและตรวจสอบความเหมาะสมหา
คุณภาพดา้นความเท่ียงตรงและความ
สอดคลอ้งของกระบวนทศัน์การจดั
กิจกรรมแนะแนว คู่มือการใช ้หน่วย
และแผนการจดักิจกรรมแนะแนว 
และเคร่ืองมือประกอบการใชจ้าก
ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 14 ท่าน โดยการจดั
ประชุมอิงผูเ้ช่ียวชาญ 
(Connoisseurship) เพ่ือวพิากษ์
กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว
เพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวติและ
อาชีพ ท่ีผว้ิจยัพฒันาข้ึน 

ปรับปรุงแกไ้ข 

 
หาประสิทธิภาพกระบวนทศัน์การจดั
กิจกรรมแนะแนวแบบภาคสนาม  

(Field Tryout) ก่อนนาํไปทดลองจริง 
กบันกัเรียนท่ีมีลกัษณะไม่แตกต่าง 
กบักลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือตรวจสอบความ
เป็นไปไดแ้ละหาประสิทธิภาพ  

โดยใชสู้ตร E1/E2และใชเ้กณฑ ์80/80  

ปรับปรุงแก้ไข 

ปรับปรุงแกไ้ข 

ทดลองใช้ 
กระบวนทศัน์การจดักิจกรรม

แนะแนว 

กระบวนทศัน์การจดักจิกรรม
แนะแนว ประกอบด้วยขั้นตอน
การจัดกจิกรรม 6 ขั้น 
  

 

ประเมินประสิทธิผล 
กระบวนทัศน์การจัด
กิจกรรมแนะแนว 

 

จากขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมใน
ขั้นตอนการนาํกระบวนทศัน์ไป
ทดลองใช ้โดยมีการประเมิน
ดงัน้ี 
1. เปรียบเทียบผลการใชท้กัษะ
ชีวติและอาชีพของนกัเรียนก่อน
และหลงัร่วมกิจกรรมแนะแนว
ตามแนวคิดกระบวนทศัน์การจดั
กิจกรรมแนะแนว 
2. เปรียบเทียบผลการใชท้กัษะ
ชีวติและอาชีพของนกัเรียนท่ี
ไดรั้บจากการจดักิจกรรม      
แนะแนวตามกระบวนทศัน์การ
จดักิจกรรมแนะแนวกบันกัเรียน
ท่ีไดรั้บจากการจดักิจกรรม   
แนะแนวดว้ยรูปแบบปกติ 

ขยายผลการวจิยั

ตรวจสอบปรับปรุง/
แก้ไขจากผู้ทรงคุณวุฒิ/

ผู้เช่ียวชาญ 

ผา่น 

ไม่
ผา่น 

ขั้นที ่1 ทาํความเขา้ใจในขอ้มลู      
และเน้ือหาอยา่งกระจ่างชดั  
(Understanding  Information 
and Content : U) 

ขั้นที ่2  สร้างเครือข่ายขอ้มูล
(Networking Information : N) 

ขั้นท่ี 3  สืบคน้ขอ้มูลเพื่อ
วินิจฉยัปัญหา (Inquiring 
Information to Diagnose 
Problems : I) 

ขั้นที ่4 ซกัถามเพ่ือสร้าง
ทางเลือกหรือวิธีแกปั้ญหา 
(Questioning to Make Choices 
or Solutions : Q) 

ขั้นที่ 5  ใชป้ระโยชน์ขอ้มูล
จากผลการวิเคราะห์ (Utilizing 
Information from the Analysis 
: U) 

ขั้นที่ 6  นาํเสนอผลงานและ
รายงานผล (Exhibiting and 
Results Reporting : E) 

กระบวนทศัน์การจดั
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
เสริมสร้างการใชท้กัษะ
ชีวติและอาชีพของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลายฉบบัสมบูรณ์
สามารถนาํไปใชแ้ละ
เผยแพร่ต่อไป 
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วธีิดาํเนินการวจิยั 
 

 เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัดาํเนินการวิจยัตามรายละเอียดขั้นตอน 
ต่อไปน้ี 
 
ขั้นตอนที ่1 การวจิยั (Research : R1) ศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน (Analysis : A)   

 วตัถุประสงค์  เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานและวิเคราะห์ความต้องการจาํเป็นท่ี
เก่ียวขอ้งเพ่ือนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการพฒันากระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
เสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 แหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลเอกสาร ประกอบดว้ย 

1. หลกัสูตรกิจกรรมพฒันาผู เ้รียน  (กิจกรรมแนะแนว) สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551ยุทธศาสตร์การแนะแนว นโยบายการศึกษา แผนพฒันา
การศึกษาแห่งชาติ และงานวิจยัทางการแนะแนว 

 แหล่งข้อมูลบุคคล  ประกอบดว้ย 
1. ครูแนะแนว  ครูที่ปรึกษา  คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานวิชาการ ผูน้ําชุมชน 

ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและนกัเรียนโรงเรียนดอนคาวิทยา  ปีการศึกษา 
2557 

2. ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ดา้นการจดักิจกรรมแนะแนว  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันา   
การใชท้กัษะชีวิต และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาการใชท้กัษะอาชีพ 

 ตวัแปรท่ีศึกษา  ไดแ้ก่ 
1. ความคิดเห็นของครูผูส้อนกิจกรรมแนะแนว ครูท่ีปรึกษาท่ีทาํหน้าท่ีสอนกิจกรรม

แนะแนว คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานวิชาการ ผูน้าํชุมชน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและนกัเรียนโรงเรียนดอนคาวิทยา ปีการศึกษา 2557 เก่ียวกบัรูปแบบการสอนกิจกรรม
แนะแนว เทคนิคการจดักิจกรรมแนะแนว แนวทางการนาํชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
ทกัษะชีวิตและทกัษะอาชีพ และความตอ้งการของผูเ้รียนในการร่วมกิจกรรมแนะแนวไดจ้ากผลการ
สมัภาษณ์บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในสถานศึกษาและในชุมชน 

2. แนวทางการจดักิจกรรมแนะแนว หลกัการ แนวคิด เทคนิค ขั้นตอนและกระบวนการ
เสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและทกัษะอาชีพ ไดจ้ากผลการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์
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ดา้นการจดักิจกรรมแนะแนว  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาการใชท้กัษะชีวิต และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
พฒันาการใชท้กัษะอาชีพ 
 วธีิดาํเนินการ 

1. วิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐาน หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์           
ท่ีเก่ียวข้องกับหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน (กิจกรรมแนะแนว) สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ยุทธศาสตร์การแนะแนว นโยบายการศึกษา แผนพฒันา
การศึกษาแห่งชาติ และงานวิจยัทางการแนะแนว 

2. วิเคราะห์แบบแผนการจดักิจกรรรมแนะแนว เทคนิคการสอนและรูปแบบการจดั
กิจกรรมแนะแนว 

3. วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรม       
แนะแนวของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  

4. สัมภาษณ์หลกัการแนวคิดและรูปแบบการจดักิจกรรมแนะแนวของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัการจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใช้ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงประกอบดว้ย ครูแนะแนว ครูท่ีปรึกษา คณะกรรมการฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ ผูน้าํชุมชน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นกัเรียนโรงเรียนดอนคาวิทยา 
และผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ดา้นการจดักิจกรรมแนะแนว ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาการใช้
ทกัษะชีวิตและผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาการใชท้กัษะอาชีพ 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานในการพฒันากระบวนทศัน์การจดักิจกรรม

แนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและทกัษะอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายไดแ้ก่ 
1. แบบวิเคราะห์เอกสาร  ขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันากระบวนทศัน์การจดักิจกรรม       

แนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและทกัษะอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
จาํนวน 1 ฉบบั  

2. แบบสัมภาษณ์  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใช้
ทกัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  ซ่ึงประกอบดว้ย ครูแนะแนว ครูท่ีปรึกษา 
คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานวิชาการ ผูน้าํชุมชน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นกัเรียนโรงเรียนดอนคาวิทยา และผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ดา้นการจดักิจกรรมแนะแนว ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการพฒันาการใชท้กัษะชีวิต และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาการใชท้กัษะอาชีพ จาํนวน 1 ฉบบั  

3. ประเด็นการสนทนากลุ่มสําหรับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง (Focus Group Discussion) 
เก่ียวกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ จาํนวน 1 ฉบบั 
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 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั 
 ฉบับที ่1  แบบวเิคราะห์เอกสาร  ดาํเนินการดงัน้ี 

1. ศึกษาเอกสารการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีใชศึ้กษาความตอ้งการ 
2. กาํหนดประเด็นการวิเคราะห์เอกสารและสร้างแบบวิเคราะห์เอกสารในการพฒันา

กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวโดยขอ้มูลครอบคลุมเก่ียวกบัยุทธศาสตร์การจดักิจกรรม 
แนะแนว  หลกัสูตรการเรียนรู้กิจกรรมพฒันาผู เ้ รียน  (กิจกรรมแนะแนว)พุทธศกัราช 2551  
คุณลกัษณะอนัพึงของการจดักิจกรรมแนะแนว วิเคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั        
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมแนะแนว  

3. นําแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีใช้ในการศึกษาความต้องการท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อ           
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

4. นาํแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 คน ประกอบด้วย ผูเ้ช่ียวชาญด้านการจดักิจกรรม     
แนะแนว จาํนวน 2 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอน จาํนวน 2 คนและผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิจยั
และประเมินผลการศึกษา จาํนวน 1 คน เพ่ือพิจารณาความสอดคลอ้งโดยใช้แบบประเมินความ
สอดคลอ้งท่ีมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบัของ Likert เพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้ง
ของแบบวิเคราะห์เอกสาร โดยใชก้ารวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) มีเกณฑ์การพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 
ดงัน้ี (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 2555 : 179)  

 ระดบัคะแนน  5 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด 
 ระดบัคะแนน  4 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมาก 
 ระดบัคะแนน  3 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
 ระดบัคะแนน  2 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ย 
 ระดบัคะแนน  1 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด 
 ในการหาคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบวิเคราะห์เอกสารจะพิจารณา      

จากเกณฑใ์นการแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 2555: 196)  
 ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมาก 
 ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ย 

 ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด 
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 เกณฑ์ในการพิจารณาค่าความสอดคลอ้งต้องมีค่าเฉล่ียตั้ งแต่ 3.50 ข้ึนไป และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00 แสดงว่าขอ้ความใชไ้ดคื้อ มีความสอดคลอ้ง หากมีค่าไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ดังกล่าวก็ให้ปรับปรุงแกไ้ขก่อนนําไปใช้ (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 2555: 179) ซ่ึงผลการ
ตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบวิเคราะห์เอกสารจากผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า  
ทุกรายการมีค่าความสอดคลอ้งระหว่างรายการท่ีใชวิ้เคราะห์เอกสารกบัรายละเอียดท่ีศึกษาอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Mean  = 4.80, S.D. = 0.45) ทุกขอ้ ซ่ึง
แสดงว่าแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีผูว้ิจัยพฒันาข้ึนมีคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) สามารถนาํไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลได ้

5. ปรับปรุงแบบวิเคราะห์เอกสารตามคาํแนะนาํและขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ และ
นําไปใช้วิเคราะห์ความต้องการจําเป็นกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวของนักเรียน            
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

  จากขั้นตอนการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีใชศึ้กษาความตอ้งการกระบวนทศัน์การ
จดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย สามารถสรุปไดด้งัแผนภาพท่ี 12  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพท่ี 12  แสดงขั้นตอนการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีใชศึ้กษาความตอ้งการ 

ศึกษาเอกสารการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีใชศึ้กษาความตอ้งการ 

กาํหนดประเด็นการวิเคราะห์เอกสารและสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร 
ท่ีใชศึ้กษาความตอ้งการในการพฒันากระบวนทศัน์ 

การจดักิจกรรมแนะแนว จาํนวน 1 ฉบบั 
 

นาํแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีปรับปรุงแลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา รูปแบบ และวดั
ประเมินผล เพ่ือพจิารณาความสอดคลอ้งโดยใชแ้บบประเมินความสอดคลอ้ง  

มีค่าความสอดคลอ้งระหวา่งประเด็นคาํถามกบัรายละเอียดท่ีศึกษาในแต่ละประเด็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
โดยมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  Mean = 4.80, S.D. = 0.45 ทุกขอ้ 

ปรับปรุงแบบวิเคราะห์เอกสารตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ  
และนาํไปใชวิ้เคราะห์เอกสารท่ีใชศึ้กษาความตอ้งการ 

นาํแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีใชใ้นการศึกษาความตอ้งการท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อ              
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 
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 ฉบับที่ 2 แบบสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง และประเด็นการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่ม
ตวัอย่างเก่ียวกับการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้ทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงประกอบดว้ย ครูแนะแนว ครูท่ีปรึกษา คณะกรรมการฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ ผูน้าํชุมชน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานนกัเรียนโรงเรียนดอนคาวิทยา 
และผูเ้ช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการจดักิจกรรมแนะแนว ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาการใช้
ทกัษะชีวิต และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาการใชท้กัษะอาชีพ จาํนวน 1 ฉบบั ดาํเนินการดงัน้ี  

1. ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎีในการสัมภาษณ์ วิเคราะห์สภาพปัจจุบนัของ
โรงเรียนดอนคาวิทยา เก่ียวกบั 1) นโยบายและแนวทางการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียน 2) หลกัสูตร
การจดักิจกรรมแนะแนวของโรงเรียนและของกระทรวงศึกษาธิการ 3) สภาพปัญหาและความ
ต้องการของการจดักิจกรรมแนะแนวในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 4) ผลการเรียนรู้ท่ีตอ้งการ
ให้เกิดกบัผูเ้รียนในกลุ่มสาระกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (กิจกรรมแนะแนว)  และประเด็นสนทนากลุ่ม
สาํหรับนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง (Focus Group Discussion)  

2. สร้างประเด็นสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องและประเด็นการสนทนากลุ่มสําหรับ
นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัแนวทาง วิธีการจดักิจกรรมแนะแนว สภาพการจดักิจกรรมแนะแนว
ของนกัเรียน และความคิดเห็นท่ีมีต่อครูผูจ้ดักิจกรรมแนะแนวในมุมมองปัจจุบนั  

3. นาํแบบสมัภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและประเดน็การสนทนากลุ่มท่ีสร้างข้ึนไปปรึกษา
อาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ และนาํเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดั
กิจกรรมแนะแนว จํานวน  2 คน  ผู ้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการสอน  จํานวน  2 คน  และ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิจยัและประเมินผลการศึกษา จาํนวน 1 คน พิจารณาความสอดคลอ้งโดยใชแ้บบ
ประเมินความสอดคลอ้งท่ีมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบัของ Likert เพ่ือตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งของประเด็นการสัมภาษณ์ โดยการหาค่าความสอดคลอ้ง ใชก้ารวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) มีเกณฑ์การพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญและเกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนน
เช่นเดียวกบัแบบวิเคราะห์เอกสาร ซ่ึงผลการตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของ
ประเด็นการสัมภาษณ์จากผู เ้ชี่ยวชาญ  พบว่า ค่าความสอดคลอ้งระหว่างประเด็นคาํถามกบั
รายละเอียดท่ีศึกษาในแต่ละประเดน็อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ตั้งแต่ Mean  = 4.40, S.D. = 0.89 ถึง Mean  = 5.00, S.D. = 0.00  ซ่ึงแสดงว่าแบบสัมภาษณ์ ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง ท่ีผูว้ิจัยพฒันาข้ึนมีคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) สามารถ
นาํไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลได ้ 
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4. นาํแบบสมัภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและประเดน็การสนทนากลุ่มท่ีปรับปรุงแกไ้ขตาม
คาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญแลว้ไปทดลองใชส้ัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้ง
และสนทนากลุ่มสาํหรับนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง   
 
ตารางท่ี 22  ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญเพื่อการปรับปรุงแก้ไขประเด็นการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วน               

เก่ียวขอ้งกบักระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิต
และอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายในมุมมองปัจจุบนั 

 
ลําดบัที่ หัวข้อการแก้ไขทีผู่้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข 

1. ด้านการจดักิจกรรมแนะแนว  
1. ประเดน็การสมัภาษณ์ควรครอบคลุมทั้ง

หลกัการ/แนวคิด/ทฤษฎีท่ีใชใ้นการจดั
กิจกรรมแนะแนว/เทคนิควิธีการสอน 
และขั้นตอนการสอน 

   1.1 หลกัการ/แนวคิด/ทฤษฎีท่ีใชใ้นการ
จดักิจกรรมแนะแนวควรประกอบดว้ย
อะไรบา้ง 
   1.2  เทคนิควิธีการสอน และขั้นตอนจดั
กิจกรรมแนะแนวควรประกอบดว้ย
อะไรบา้ง 

2. ควรระบุบทบาทของครู/บทบาทผูเ้รียน
ไวอ้ยา่งชดัเจน 

   1.3 บทบาทของครูในการจดักิจกรรม   
แนะแนวควรเป็นอยา่งไรบา้ง 
   1.4  บทบาทของผูเ้รียนในการร่วม
กิจกรรมแนะแนวควรเป็นอยา่งไรบา้ง 

3. ตอ้งเช่ือมโยงเทคโนโลย/ีส่ือ/วสัดุท่ีใชใ้น
การจดักิจกรรมแนะแนวมาใชร่้วมดว้ย 

   1.5 การนาํเทคโนโลย/ีส่ือ/วสัดุมาใชใ้น
การจดักิจกรรมแนะแนวไดอ้ยา่งไรบา้ง 

4. ระบุพฤติกรรมตวัช้ีวดัและวิธีวดัและ
ประเมินผลผูเ้รียนใหช้ดัเจน 

   1.6 วิธีวดัและประเมินผลผูเ้รียนในการจดั
กิจกรรมแนะแนวควรวดัจากอะไรไดบ้า้ง 

2. ด้านการเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวติ  
1. ประเดน็การสมัภาษณ์ควรครอบคลุม

เช่นเดียวกบัดา้นการจดักิจกรรมแนะแนว 
ปรับตามประเดน็การสัมภาษณ์ควร
ครอบคลุมเช่นเดียวกบัดา้นการจดักิจกรรม
แนะแนว 
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ตารางท่ี 22  ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขประเด็นการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วน               
เก่ียวขอ้งกบักระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวติ
และอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายในมุมมองปัจจุบนั (ต่อ) 

 

ลําดบัที่ หัวข้อการแก้ไขทีผู่้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข 
2. ด้านการเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวติ  (ต่อ)  

2. ควรเพ่ิมเติมขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีเป็น
ประโยชนต่์อการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนเก่ียวกบัการเสริมสร้างการใช้
ทกัษะชีวติท่ีสอดคลอ้งเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

   2.8  ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชนต่์อ
การจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
เก่ียวกบัการเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตท่ี
สอดคลอ้งเหมาะสมกบัทกัษะท่ีจาํเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 ควรประกอบดว้ยอะไรบา้ง  
ดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 
          2.8.1 องคป์ระกอบของการเสริมสร้าง
ทกัษะชีวติประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
          2.8.2 พฤติกรรมตวัช้ีวดัของการ
เสริมสร้างทกัษะชีวิตประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
          2.8.3 เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความสามารถ
ของผูเ้รียนวา่มีความสามารถการใชท้กัษะ
ชีวิตท่ีชดัเจนควรประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
           2.8.4 ความสอดคลอ้งเหมาะสมและ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งการใชท้กัษะชีวิตและ
ทกัษะอาชีพประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

3.  ด้านการเสริมสร้างการใช้ทกัษะอาชีพ  
1.  ควรเพ่ิมเติมขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีเป็น

ประโยชนต่์อการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนเก่ียวกบัการเสริมสร้างการ
ใชท้กัษะอาชีพท่ีสอดคลอ้งเหมาะสมกบั
ผูเ้รียน 

ปรับตามขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมดา้นการ
เสริมสร้างการใชท้กัษะชีวติ 
 

4. ประเดน็การสนทนากลุ่ม  
1. ควรระบุความคาดหวงัใหผู้เ้รียนมี

คุณลกัษณะอยา่งไรและคิดวา่ควรทาํ
อยา่งไรเพ่ือใหเ้กิดคุณลกัษณะดงักล่าว 

   6. ท่านคาดหวงัใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะ
อยา่งไรและคิดวา่ควรทาํอยา่งไรเพ่ือให้
เกิดคุณลกัษณะดงักล่าว 
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 จากขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบักระบวนทศัน์การจดักิจกรรม
แนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใช้ทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลาย            
ในมุมมองปัจจุบนั สามารถสรุปไดด้งัแผนภาพท่ี 13 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
แผนภาพท่ี 13  แสดงขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมแนะแนว

เพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายใน
มุมมองปัจจุบนั  

 
 จากขั้นตอนท่ี 1  การวิจยั (Research : R1) ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐาน (Analysis : 

A)  สามารถสรุปเป็นขั้นตอนไดด้งัตารางท่ี 23 
 
 
 

ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี วิเคราะห์สภาพปัจจุบนัของโรงเรียน เก่ียวกบั นโยบายแนวทาง          
การจดัการเรียนรู้ หลกัสูตร สภาพปัญหาและความตอ้งการของการจดักิจกรรมแนะแนว 

ผลการเรียนรู้ท่ีตอ้งการใหเ้กิดกบัผูเ้รียน และประเดน็สนทนากลุ่มสาํหรับนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 
 

สร้างประเดน็สัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและประเดน็การสนทนากลุ่มสําหรับนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบั
แนวทาง วิธีการจดักิจกรรมแนะแนว สภาพการจดักิจกรรมแนะแนวของนกัเรียน และความคิดเห็นท่ีมีต่อครู

ผูจ้ดักิจกรรมแนะแนวในมุมมองปัจจุบนั จาํนวน 1 ฉบบั 

 

นาํแบบสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและประเด็นการสนทนากลุ่มนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีสร้างข้ึนไปปรึกษาอาจารย ์
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และนาํเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 5 พิจารณาความสอดคลอ้งโดยใชแ้บบประเมินความสอดคลอ้ง 
มีคา่ความสอดคลอ้งระหวา่งประเดน็คาํถามกบัรายละเอียดท่ีศึกษาในแตล่ะประเดน็อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
โดยมีคา่เฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตั้งแต่  Mean  = 4.4, S.D. = 0.89 ถึง  Mean  = 5.00, S.D. = 0.00   

 

นาํแบบสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและประเดน็การสนทนากลุ่มสาํหรับนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งไปใชส้ัมภาษณ์ 
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ย ครูแนะแนว ครูท่ีปรึกษา คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานวชิาการ ผูน้าํชุมชน ผูป้กครอง 
คณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียนโรงเรียนดอนคาวทิยา และผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ดา้นการจดักิจกรรม

แนะแนว ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาการใชท้กัษะชีวติ 
และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาการใชท้กัษะอาชีพ จาํนวน 20 คน 
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ตารางท่ี 23  สรุปขั้นตอนท่ี 1 การวิจยั (Research : R1) ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐาน (Analysis :                     
A) สาํหรับการพฒันากระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนว  

 

วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมือ/การ
วเิคราะห์ข้อมูล 

ผลทีไ่ด้ 

1. เพือ่วิเคราะห์ขอ้มูล
พื้นฐาน หลกัการ แนวคิด 
ทฤษฎี และคุณลกัษณะ  
อนัพึงประสงค ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
(กิจกรรมแนะแนว)           
พ.ศ. 2551 ยทุธศาสตร์
การแนะแนว นโยบาย
การศึกษา แผนพฒันา
การศึกษาแห่งชาติ และ
งานวิจยัทางการแนะแนว 

ศึกษา
เอกสาร 

- หลกัสูตรกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน(กิจกรรม
แนะแนว) 
- ยทุธศาสตร์การแนะ
แนว 
- นโยบายการศึกษา 
- แผนพฒันาการศึกษา
แห่งชาติ 
- งานวิจยัทางการแนะ
แนว 

แบบวิเคราะห์
เอกสาร/การ
วิเคราะห์เน้ือหา 
(Content 
Analysis) 

- ขอ้มูลหลกัการ 
แนวคิด ทฤษฎีและ
คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคข์องหลกัสูตร
แนะแนว 
- ยทุธศาสตร์การ 
แนะแนว  
- แผนพฒันาการศึกษา
แห่งชาติ 
- งานวิจยัทางการ       
แนะแนว 

2. เพือ่วิเคราะห์แบบแผน 
การจดักิจกรรรมแนะ
แนว เทคนิคการสอนและ
รูปแบบการจดักิจกรรม
แนะแนว 

ศึกษา
เอกสาร 

- แผนการจดักิจกรรม    
แนะแนว 

แบบวิเคราะห์
เอกสาร/การ
วิเคราะห์เน้ือหา 
(Content 
Analysis) 

ขอ้มูล/รายละเอียด
ประกอบการจดัทาํ
แผนการจดักิจกรรม
แนะแนว 

3. เพือ่วิเคราะห์แนวคิด 
ทฤษฎี งานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
กระบวนทศัน ์  การจดั
กิจกรรมแนะแนวของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา   
ตอนปลาย 

ศึกษา
เอกสาร 

- หลกัการ แนวคิด 
ทฤษฎี และรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดั
กิจกรรมแนะแนว 

แบบวิเคราะห์
เอกสาร/การ
วิเคราะห์เน้ือหา 
(Content 
Analysis) 

ขอ้มูลแนวคิด ทฤษฎี
และรูปแบบการจดั
กิจกรรมแนะแนวตาม
แนวคิดกระบวนทศัน์
การจดักิจกรรม        
แนะแนว 
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ตารางท่ี 23  สรุปขั้นตอนท่ี 1 การวิจยั (Research : R1) ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐาน (Analysis :                     
A) สาํหรับการพฒันากระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนว (ต่อ) 

 

วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมือ/การ
วเิคราะห์ข้อมูล 

ผลทีไ่ด้ 

4. เพือ่วิเคราะห์หลกัการ
แนวคิดและรูปแบบการ
จดักิจกรรมของผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง และผูเ้ช่ียวชาญ
ท่ีมีประสบการณ์ดา้นการ
จดักิจกรรมแนะแนว  
ดา้นการพฒันาการใช้
ทกัษะชีวิต และดา้นการ
พฒันาการใชท้กัษะอาชีพ 

สมัภาษณ์ ครูแนะแนว ครูท่ี
ปรึกษา คณะกรรมการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ผูน้าํชุมชน ผูป้กครอง 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นกัเรียนโรงเรียนดอน
คาวิทยา และ
ผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นแนะ
แนว ทกัษะชีวิตและ
ทกัษะอาชีพ จาํนวน 20 
คน 

แบบสมัภาษณ์/  
การวิเคราะห์
เน้ือหา (Content 
Analysis) 

ขอ้มูลการจดักิจกรรม
แนะแนว การพฒันา
ทกัษะชีวิตและทกัษะ
อาชีพท่ีมีคุณภาพ
เหมาะสมกบัผูเ้รียน 
บริบทและเน้ือหา 

 
 
 

 
ขั้นตอนที่  2  การพัฒนา (Development : D1) ออกแบบและพัฒนา (Design and Development : 
D&D) 
 วตัถุประสงค์   

1. เพ่ือพฒันาและตรวจสอบคุณภาพของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
เสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย และพฒันาเคร่ืองมือ
ประกอบการใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว คู่มือการใช ้หน่วยและแผนการจดักิจกรรม
แนะแนว 

2. เพ่ือพฒันาและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินประสิทธิผลของ
กระบวนทศัน์การจดักิจกรมแนะแนว ไดแ้ก่ แบบประเมินช้ินงาน แบบสังเกตผลการใชท้กัษะชีวิต
และอาชีพ  แบบบนัทึกสะทอ้นผลการจดักิจกรรมแนะแนว (Journal Writing)  

3. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) ของกระบวนทศัน์การจดั
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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 แหล่งข้อมูลเอกสาร  ประกอบดว้ย 
1. กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพ

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
2. คู่มือการใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิต

และอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
3. หน่วยและแผนการจดักิจกรรมแนะแนว 
4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะ

แนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ไดแ้ก่ ช้ินงาน    
ใบงาน แบบวิเคราะห์สถานการณ์ และแบบฝึกการแกไ้ขปัญหาจากสถานการณ์ท่ีกาํหนดให ้

5. เคร่ืองมือประเมินประสิทธิผลการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว                
เพ่ือเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย จาํนวน 5 ฉบบั 
ประกอบดว้ย 1) แบบประเมินช้ินงาน 2) แบบสังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม (การปฏิสัมพนัธ์
นกัเรียน) 3) แบบรายงานผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของตนเองก่อน-หลงัร่วมกิจกรรมแนะแนว 
4) แบบประเมินทกัษะการปฏิบติังานของนกัเรียนโดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดันิทรรศการ “วนั
แนะแนวอาชีพ” และ 5) แบบบนัทึกสะทอ้นผลการจดักิจกรรมแนะแนว (Journal Writing)  
 แหล่งข้อมูลบุคคล   ประกอบดว้ยi 

1. ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 14 คน ประกอบด้วย ผูเ้ช่ียวชาญด้านหลกัสูตรและการสอน 
จาํนวน 4 คน ดา้นการจดักิจกรรมแนะแนวและจิตวิทยาการเรียนการสอน จาํนวน 2 คน ดา้นการวดั
และประเมินผลการศึกษา จาํนวน 5 คน ดา้นการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรม การเขียนหน่วยและ
แผนการจดักิจกรรม จาํนวน 2 คน และด้านการบูรณาการนําชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรม จาํนวน 1 คน ทั้งน้ีเพ่ือตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
ของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว และคู่มือการใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว
เพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย และเพ่ือเป็นการ
รับรองโครงร่างกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ
ก่อนนาํไปใชจ้ริงในขั้นตอนท่ี 3 การวิจยั (Research : R2)  

2. ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คน ประกอบดว้ย ครูผูส้อนกิจกรรมแนะแนว ซ่ึงมีประสบการณ์
ในการสอนวิชากิจกรรมแนะแนวและการเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพมาแลว้ไม่ตํ่ากว่า 5 
ปี จาํนวน 2 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอน จาํนวน 2 คน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและ
ประเมินผลการศึกษา จาํนวน 1 คน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
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Validity) ของแบบประเมินช้ินงาน แบบสังเกตผลการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพ และแบบบนัทึก
สะทอ้นผลการจดักิจกรรมแนะแนว (Journal Writing)  

3. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีมีลกัษณะไม่แตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีคละเด็ก
เก่ง ปานกลาง อ่อนจาํนวน 35 คน  

 ตวัแปรท่ีศึกษา  ไดแ้ก่ 
1. กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
2. ประสิทธิภาพของกระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะ

ชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินประสิทธิผลการใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะ

แนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 วธีิดาํเนินการ 

 ตอนท่ี 1 การพฒันาร่างกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใช้
ทกัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดย 

1. สังเคราะห์ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาในขั้นตอนท่ี 1 
2. สังเคราะห์ร่างกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิต

และอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
3. นาํแบบสังเคราะห์ร่างกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใช้

ทกัษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

4. การตรวจสอบคุณภาพของร่างกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง
การใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ประเดน็ท่ีตรวจสอบไดแ้ก่             
ความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้ และความสอดคลอ้งของกระบวนทศัน์การจดั
กิจกรรมแนะแนว โดยวิธีสัมมนาอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) จาํนวน 14 คน ประกอบดว้ย
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอน จาํนวน 4 คน ดา้นการจดักิจกรรมแนะแนวและจิตวิทยา   
การเรียนการสอน จาํนวน 2 คน ดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษา จาํนวน 5 คน ดา้นการพฒันา
รูปแบบการจดักิจกรรม การเขียนหน่วยและแผนการจดักิจกรรม จาํนวน 2 คน และดา้นการบูรณา-
การนําชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม จาํนวน 1 คน โดยดาํเนินการในวนัศุกร์ท่ี 7 
มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน อาคาร1 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  
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5. ประเดน็ในการสัมมนาอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) มี 2 ประเดน็ คือ 
5.1 องค์ประกอบของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้

ทกัษะชีวิตและทกัษะอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายมีหลกัการ วตัถุประสงค ์ขั้นตอน
การจดักิจกรรม ปัจจยัสนบัสนุน และการวดัประเมินผลท่ีเหมาะสมครบถว้น หรือไม่/อยา่งไร 

5.2 คู่มือการใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิต
และทกัษะอาชีพของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย มีความเหมาะสม หรือไม่/อย่างไร ตาม
ประเดน็ยอ่ย 6 ประเดน็ คือ 

5.2.1 ความเป็นมาและความสําคญัของการพฒันากระบวนทศัน์การจดักิจกรรม
แนะแนว 

5.2.2 แนวคิดพื้นฐานในการพฒันากระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนว 
5.2.3 องคป์ระกอบของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการ

ใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  
5.2.4 การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว

เพ่ือเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย และตวัช้ีวดัท่ี
คาดหวงัสาํหรับการจดัทาํหน่วย/แผนการจดักิจกรรมแนะแนว 

5.2.5 หน่วย/แผนการจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและ
อาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

5.2.6 การวดัและประเมินผลผูเ้รียนมีความชดัเจน ง่ายต่อการดาํเนินการของผูจ้ดั
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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ภาพท่ี 2  การสัมมนาอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) วนัศุกร์ท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2558                                 
 (ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร) 

 
 ผลสรุปผูเ้ช่ียวชาญให้ความคิดเห็นว่าองค์ประกอบของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรม    
แนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้ทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลาย              
มีหลกัการ วตัถุประสงค ์ขั้นตอนการจดักิจกรรม เง่ือนไขสําคญัในการนาํกระบวนทศัน์ไปใชใ้ห้
ประสบผลสําเร็จ การวดัและประเมินผลท่ีเหมาะสมครบถว้นและคู่มือการใชก้ระบวนทศัน์การจดั
กิจกรรมแนะแนว มีความเหมาะสมในการนาํไปใช ้ซ่ึงมีขอ้เสนอแนะ ดงัตารางท่ี 24  หนา้ 230-233 
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แผนภาพท่ี 14  ร่างกระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวเพือ่เสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ 

 
 

กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรม

หลักการ : มุ่งเนน้การเรียนรู้ 
ท่ีผูเ้รียนสร้างความรู้อยา่งเป็น
ระบบดว้ยตนเอง ส่งเสริมการ
ร่วมมือกนัเรียนรู้และการ
สนบัสนุนจากชุมชน ผา่นการบูร
ณาการกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ใชกิ้จกรรมเป็นฐาน               
ใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน                         
ใชปั้ญหาเป็นฐานและใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  
 

UESGRRC  Model 

ปัจจยัสนับสนุน :  
     1. ชุมชน ใหก้ารสนบัสนุนการ
ดาํเนินกิจกรรมทุกขั้นตอน ร่วมคิด  
ร่วมทาํ ร่วมปฏิบติั 
     2. บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง         
ร่วมประเมินการใชท้กัษะและผลงาน  
     3. นักเรียน ร่วมใจปฏิบติัจากแหล่ง
เรียนรู้และสถานประกอบการ 

 

การวัดและประเมนิผล :   
การใช้ทกัษะชีวิตและทักษะ
อาชีพ ครอบคลุม  7  
องคป์ระกอบ  
15 พฤติกรรมตวัช้ีวดั  

วตัถุประสงค์ :  
เพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะ
ชีวิตและอาชีพของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

   ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :  ประกอบด้วย 7  ขั้นตอน ได้แก่  
    ขั้นที่  1  ทาํความเขา้ใจในเน้ือหาและขอ้มูลอยา่งกระจ่างชดั (Understanding Content 
and Information : U) 
    ขั้นที่ 2  การแลกเปล่ียนแบ่งปันขอ้มูล (Exchange Information : E) 
    ขั้นที่  3  คน้ควา้ขอ้มูลเพื่อวินิจฉัยปัญหา (Surfing to Diagnosing Problems : S) 
    ขั้นที่ 4  การสร้างทางเลือกหรือวิธีแกปั้ญหา (Generating Alternative Solutions : G)  
    ขั้นที่  5  การสะทอ้นคิดกระบวนการทาํงานกลุ่ม (Reflect Grouping Working : R) 
    ขั้นที่ 6  การสรุปผลการวเิคราะห์ (Rounding Out The Analysis : R)  
    ขั้นที่ 7  การส่ือสารและการรายงานผล (Communicating The Results : C) 
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ตารางท่ี 24  ขอ้เสนอแนะในการพฒันากระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวจากการสัมมนา 
อา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) 

 
หัวข้อการแก้ไขทีผู่้เช่ียวชาญเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข 

1. ปรับช่ือโมเดลเพราะมีความซบัซอ้นต่อการอ่าน 
สะกดไม่เป็นคาํ ขั้นตอนมีจาํนวนมาก และยากต่อ
การทาํความเขา้ใจ (UESGRRC Model) 

รวมเน้ือหาท่ีเหมือนกนัเขา้ดว้ยกนัเพ่ือลดขั้นตอนให้
นอ้ยลง ปรับภาษาเพ่ือให้อ่านเขา้ใจง่าย โดยปรับช่ือ
เป็น UNIQUE Model  

2.  องค์ประกอบของกระบวนทศัน์   
     2.1  หลักการ 
            - ควรปรับภาษาในหลกัการใหก้ระชบั อ่าน
เขา้ใจง่าย ไม่ควรยาวเยิน่เยอ้ ตดัส่วนท่ีไม่สาํคญัออก 
ไม่ควรนาํหลกัการแนวคิด ต่าง ๆ มาวางต่อกนั จากเดิม
...กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว คือ การ
เรียนรู้ท่ีผูเ้รียนสร้างความรู้อยา่งเป็นระบบดว้ยตนเอง 
ส่งเสริมการร่วมมือกนัเรียนรู้และการสนบัสนุนจาก
ชุมชน ผา่นการบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ  ใชกิ้จกรรมเป็นฐาน ใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน  
ใชปั้ญหาเป็นฐาน และใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน โดยมีหลกัสาํคญัทางดา้นความตอ้งการจาํเป็น
ของสมาชิกกลุ่มและส่ิงแวดลอ้ม ใชท้กัษะการ
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ชุมชนและกระบวนการ
ทาํงานกลุ่ม  การสืบสานสร้างความรู้ใหม่ของผูเ้รียน
บนพื้นฐานจากส่ิงท่ีรู้อยูแ่ลว้กบัส่ิงท่ีผูเ้รียนสนใจนาํมา
สัมพนัธ์กนั ความรับผดิชอบของสมาชิกแต่ละบุคคล
การจดัการความรู้ร่วมกบักลุ่มสู่การปฏิบติัในโลก 
ของความเป็นจริงและสรุปขอ้คิดเห็นและหลกัการ 

 
แกไ้ข เป็น.... 
     การพฒันาการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพอยูบ่น
พ้ืนฐานการสร้างความรู้อยา่งเป็นระบบดว้ยตนเอง 
คาํนึงถึงความตอ้งการของมนุษย ์การร่วมมือกนั
เรียนรู้จากกิจกรรมแนะแนว ฝึกปฏิบติัประสบการณ์
จริงจากการสนบัสนุนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
 

    2.2  วตัถุประสงค์ 
            - ปรับคาํในวตัถุประสงคใ์หส้ั้นกระชบั ตรง
ตามส่ิงท่ีตอ้งการวดั ตดัประเดน็ท่ีใชค้าํซํ้ า ๆ ออก 
จากเดิม.. เพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและทกัษะ
อาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยม ศึกษาตอนปลาย          
ซ่ึงประกอบดว้ย 7 องค ์ประกอบ พฤติกรรมตวัช้ีวดั  
15 ตวัช้ีวดั 

 
แกไ้ขเป็น.... 
เพือ่พฒันาการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ ของนกัเรียน  
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย   
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หัวข้อการแก้ไขทีผู่้เช่ียวชาญเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข 
    2.3  ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
             - แผนการจดัการเรียนรู้ยงัไม่ส่ือถึงขั้นตอนการ
จดักิจกรรม ควรปรับหน่วย/แผนการจดักิจกรรมใหส่ื้อ
ถึงขั้นตอนใหม้ากข้ึน เดิมประกอบดว้ย 7 ขั้น 
(UESGRRC Model) ได้แก่ 

    ขั้นท่ี 1 ทาํความเขา้ใจในเน้ือหาและขอ้มูลอยา่ง
กระจ่างชดั (Understanding Content and Information : 
U) 
     ขั้นที่ 2 การแลกเปล่ียนแบ่งปันขอ้มูล (Exchange 
Information : E) 
     ขั้นที่ 3  คน้ควา้ขอ้มูลเพื่อวินิจฉยัปัญหา (Surfing to 
Diagnosing Problems : S) 
     ขั้นที่ 4 การสร้างทางเลือกหรือวิธีแกปั้ญหา 
(Generating Alternative Solutions : G)  
     ขั้นที่ 5 การสะทอ้นคิดกระบวนการทาํงานกลุ่ม 
(Reflect Grouping Working : R) 
     ขั้นที่ 6 การสรุปผลการวิเคราะห์ (Rounding Out 
The Analysis : R)  
     ขั้นที่ 7 การส่ือสารและการรายงานผล 
(Communicating The Results : C) 
 
 
 

              - วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ใหม่ใหช้ดัเจนข้ึน
และนาํไปจดักิจกรรมตามขั้นตอนทั้ง 7 ขั้นของโมเดล
เพือ่ใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะชีวิตและอาชีพ เช่น 2 สัปดาห์ 7 
ขั้น ใหใ้ชบ้ทปฏิบติัการช่วยกาํกบัการเรียนรู้ 

 
ปรับแกไ้ขหน่วย/แผนการเช่ือมโยงจุดเด่นของชุมชน
(ลาวเวียง) โดยวเิคราะห์ช่ือหน่วย/แผน/มาตรฐาน/สาระ
การเรียนรู้/ ตวัช้ีวดัใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน (กิจกรรมแนะแนว) /การวดัประเมินผล
ตามตวัแปรตาม (การใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ 7 ดา้น   
15 ตวัช้ีวดั) โดยแบ่งหน่วยการจดักิจกรรมแนะแนว 
เป็น 7 หน่วย รวมจาํนวนชัว่โมงสอน 20 ชัว่โมง ซ่ึง   
แต่ละหน่วย/แผนการจดักิจกรรมส่ือถึงขั้นตอนการจดั
กิจกรรม (ปรับใหม่เป็น UNIQUE Model) 
 ขั้นตอนการจดักิจกรรม : 6  ขั้นตอน ได้แก่  
ขั้นที ่1  ทาํความเขา้ใจในขอ้มูลและเน้ือหาอยา่งกระจ่าง
ชดั (Understanding Information and Content :  U) 
ขั้นที ่2  สร้างเครือข่ายขอ้มูล (Networking  Information 
: N) 
ขั้นที ่3  สืบคน้ขอ้มูลเพื่อวินิจฉยัปัญหา 
(Inquiring Information to Diagnose Problems : I) 
ขั้นที ่4  ซกัถามเพือ่สร้างทางเลือกหรือวิธีแกปั้ญหา 
(Questioning to Make Choices or Solutions : Q)  
ขั้นที ่5 ใชป้ระโยชนข์อ้มูลจากผลการวิเคราะห์ 
(Utilizing Information from the Analysis : U) 
ขั้นที ่6  นาํเสนอผลงานและรายงานผล (Exhibiting and 
Results Reporting : E) 
- วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ใหม่ใหช้ดัเจนข้ึนและนาํไป
จดักิจกรรมตามขั้นตอนทั้ง 6 ขั้นของโมเดลเพือ่ให้
ผูเ้รียนเกิดทกัษะชีวิตและอาชีพ เช่น 2 สปัดาห์ 6 ขั้น ให้
ใชบ้ทปฏิบติัการช่วยกาํกบัการเรียนรู้ เช่น  
ชม.ท่ี 1  =  1 ขั้น   นอกเวลา  = 2 ขั้น 
ชม.ท่ี 2  = ในเวลาเรียน 2 ขั้น  
ชม.ท่ี 3  =  ในเวลาเรียน 1 ขั้น 

(รวม 6 ขั้น) 
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อา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) (ต่อ)   

หัวข้อการแก้ไขท่ีผู้เช่ียวชาญเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข 
     2.4  ปัจจัยสนับสนุน 
             - ควรอธิบายปัจจยัสนบัสนุนใหช้ดัเจนกวา่น้ี 
เช่น  1) ชุมชนทาํอะไร .... 
        2) บุคลากรร่วมทาํอะไร...... 
        3) นกัเรียน ร่วม....... 
จากเดมิ.. 
     1. ชุมชน ใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมทุก
ขั้นตอน ร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมปฏิบติั 
     2. บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ร่วมประเมินการใช้
ทกัษะและผลงาน  
     3. นักเรียน ร่วมใจปฏิบติัจากแหล่งเรียนรู้และ
สถานประกอบการ 

 
ปรับแกไ้ข เป็น... ปัจจัยสนับสนุน :  
1. ชุมชน ใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้
ทุกขั้นตอน โดยร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมปฏิบติั และเป็นแหล่ง
ฝึกประสบการณ์จริงใหแ้ก่ผูเ้รียน 
2.  บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ไดแ้ก่ ครู ผูป้กครอง ผูน้าํ
ชุมชน เจา้ของสถานประกอบการ ใหค้วามร่วมมือจดั
กิจกรรม จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ร่วม
ประเมินผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ และผลงานท่ี
ผูเ้รียนนาํเสนอตามสภาพจริง  
3.  นักเรียน  หมั่นศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็น
ระบบ มีการทาํงานเป็นกลุ่ม เน้นการร่วมมือกันเรียนรู้ 
ร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติจากแหล่งเรียน รู้และสถาน
ประกอบการในชุมชน  ดําเนินการแก้ปัญหาภายใต้
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนั และ/หรือ สถาน
ประกอบการจริงในชุมชนด้วยการสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
ผูอ่ื้นในการทาํงานร่วมกนัคิดสร้างสรรคผ์ลงานตามความ
สนใจและความถนดัสู่อาชีพในอนาคต ของตนเองอยา่งมี
คุณภาพ 

     2.5  การวัดประเมินผล 
            - ควรระบุการประเมินใหช้ดัวา่ ทกัษะชีวิต   
วดัแค่ไหน และ ทกัษะอาชีพวดัแค่ไหน 
 
 
 
 
               - แบบสงัเกตพฤติกรรมนกัเรียนควรให้
สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมตวัช้ีวดั ซ่ึงควรระบุเกณฑไ์ว้
ใหช้ดัเจนข้ึน 
 
 
 

 
- ระบุการประเมินการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพใหช้ดัเจน
ข้ึนโดยการสงัเคราะห์องคป์ระกอบและพฤติกรรมการ
ปฏิบติั/ตวัช้ีวดัเพ่ือการวดัประเมินผลผูเ้รียนดา้นการใช้
ทกัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา        
ตอนปลายท่ีผูวิ้จยัพฒันาข้ึน โดยการระบุในตาราง       
การวดัประเมินผล 
- ปรับใหม่และระบุไวใ้นเคร่ืองมือการวดัประเมินผล
ผูเ้รียน ไดแ้ก่ 
        1. แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม (การ
ปฏิสมัพนัธ์นกัเรียน)        
        2. แบบสงัเกตผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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หัวข้อการแก้ไขท่ีผู้เช่ียวชาญเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข 
        - ควรเพ่ิมการประเมินตามสภาพจริง -ปรับแกไ้ขโดยการสร้างเคร่ืองมือประเมินผูเ้รียนตาม

สภาพจริงโดยสร้างเป็นแบบประเมินทกัษะการ
ปฏิบติังานของนกัเรียนโดยครู/ผูป้กครอง/ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งในการจดันิทรรศการ “วนัแนะแนวอาชีพ” 
เพ่ือนาํเสนอผลผลิต/ผลงานของนกัเรียน 

3. ข้อเสนอแนะอ่ืน  ๆ  
    3.1 ทฤษฎีฐานคิดท่ีสงัเคราะห์ไดม้ากไปหรือไม่ควร
ใชเ้พียงหน่ึงกพ็อจะไดเ้ป็นเจา้ของ....การทาํเร่ืองนั้น ๆ 

- ปรับทฤษฎีฐานคิดสะดวก ง่ายต่อการทาํความเขา้ใจ 
และหรือ ผูส้นใจสามารถศึกษาไดง้่าย 

    3.2 ในคู่มือควรระบุแผนทุกแผนใหค้รอบถว้นไม่ใช้
แค่ตวัอยา่ง 1 แผนจะไดม้องภาพรวมไดค้รบองค ์

- ระบุแผน/หน่วยการจดักิจกรรมแนะแนว จาํนวน 7 
หน่วยอยา่งครอบคลุมในคู่มือ 

    3.3 แนวคิดในการพฒันากระบวนทศัน์ฯ ท่ีระบุใน
คู่มือควรมีภาษาไทยกาํกบัเพ่ือง่ายต่อการทาํความเขา้ใจ
ของผูน้าํไปใช ้

- ปรับทฤษฎีฐานคิดสะดวก ง่ายต่อการทาํความเขา้ใจ 
และหรือ ผูส้นใจสามารถศึกษาไดง้่าย 

    3.4 ความเป็นมาและความสาํคญัของการพฒันา
กระบวนทศัน์ฯในคู่มือควรสรุปเพียงแค่ concept      ไม่
ควรยาวเยิน้เยอ้ 

- ปรับความเป็นมาและความสาํคญัของการพฒันา
กระบวนทศัน์ฯในคู่มือควรสรุปเพียงแค่ concept 
กระชบั 

    3.5 เพ่ิมเติมแนวทางในการจดักิจกรรมแนะแนว  ควร
เห็นแนวทางในการจดักิจกรรมแนะแนวท่ีชดัเจนข้ึน 

- เพ่ิมเติมแนวทางในการจดักิจกรรมแนะแนว ควรเห็น
แนวทางในการจดักิจกรรมแนะแนวท่ีชดัเจนข้ึน 

   3.6 หวัขอ้ในแผนการจดักิจกรรมควรเรียงลาํดบั     ให้
ชดัเจน เหมือนกนัทุกแผนการสอน สอดคลอ้งกบั      ตวั
แปรตามท่ีตอ้งการใหเ้กิดกบัผูเ้รียน 

- ปรับเปล่ียนหวัขอ้ในแผนการจดักิจกรรมซ่ึงเรียงลาํดบัให้
ชดัเจนเหมือนกนัทุกแผนการสอน สอดคลอ้งกบัตวั
แปรตามท่ีตอ้งการใหเ้กิดกบัผูเ้รียน ไดแ้ก่ 
        หน่วยท่ี 1  รากเหงา้ลาวเวียง 
        หน่วยท่ี 2  สาํเนียงภาษาถ่ิน 
        หน่วยท่ี 3  หตัถศิลป์ลํ้าค่า 
        หน่วยท่ี 4  สุขอุราวงลาํแคน 
        หน่วยท่ี 5  ดินแดนอาหารพ้ืนบา้น 
        หน่วยท่ี 6  สืบสานตาํนานบุญบั้งไฟ 
        หน่วยท่ี 7  สุขหทยักบัการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ
สาธารณะชน 

6. แกไ้ขปรับปรุงกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ 
ไดก้ระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวท่ีมีคุณภาพและนาํไปปรับใชไ้ด ้
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แผนภาพท่ี 15  ร่างกระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนว (UNIQUE Model) ท่ีปรับแกไ้ข  หลงัการ
ประชุมอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) 

กระบวนทัศน์การจดักจิกรรมแนะแนว 

UNIQUE Model  

หลักการ :  การพฒันาการใช้
ทกัษะชีวิตและอาชีพอยูบ่น
พ้ืนฐานการสร้างความรู้อยา่ง
เป็นระบบดว้ยตนเอง 
คาํนึงถึงความตอ้งการของ
มนุษย ์การร่วมมือกนัเรียนรู้
จากกิจกรรมแนะแนว        
ฝึกปฏิบติัประสบการณ์จริง
จากการสนบัสนุนแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน 

ปัจจยัสนับสนุน :  
1. ชุมชน ให้การสนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมการ
เรียนรู้ทุกขั้นตอน โดยร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมปฏิบัติ 
และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์จริงใหแ้ก่ผูเ้รียน 
2.  บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ไดแ้ก่ ครู ผูป้กครอง 
ผูน้ําชุมชน  เจ้าของสถานประกอบการ ให้ความ
ร่วมมือจัดกิจกรรม  จัดบรรยากาศท่ี เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ร่วมประเมินผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ 
และผลงานท่ีผูเ้รียนนาํเสนอตามสภาพจริง  
3.  นักเรียน  หมัน่ศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองอยา่ง
เป็นระบบ มีการทาํงานเป็นกลุ่ม เนน้การร่วมมือกนั
เรียนรู้ ร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบติัจากแหล่งเรียนรู้และ
สถานประกอบการในชุมชน ดาํเนินการแกปั้ญหา
ภายใตส้ถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนั และ/
หรือ สถานประกอบการจริงในชุมชนดว้ยการสร้าง
สมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นในการทาํงานร่วมกนั คิด
สร้างสรรค ์ผลงานตามความสนใจและความถนดั    
สู่อาชีพในอนาคตของตนเองอยา่งมีคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ :  
เพ่ือพฒันาการใชท้กัษะชีวิต
และอาชีพของนกัเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

   ขั้นตอนการจัดกิจกรรม : 6 ขั้น ได้แก่  
ขั้นท่ี 1  ทาํความเขา้ใจในเน้ือหาและขอ้มูลอยา่ง
กระจ่างชดั (Understanding Content and 
Information : U) 
ขั้นท่ี 2  สร้างเครือข่ายขอ้มูล (Networking  
Information : N) 
ขั้นท่ี 3  สืบคน้ขอ้มูลเพ่ือวนิิจฉยัปัญหา 
(Inquiry to Diagnose Problems : I) 
ขั้นท่ี 4  ซกัถามเพ่ือสร้างทางเลือกหรือวิธี
แกปั้ญหา (Questioning to Make Choices or 
Solutions : Q)  
ขั้นท่ี 5 ใชป้ระโยชน์ขอ้มูลจากผลการวิเคราะห์ 
(Utilizing data from the analysis : U) 
ขั้นท่ี 6  นาํเสนอผลงานและรายงานผล 
(Exhibiting and Results Reporting : E) 
 
 
 

การวัดและประเมนิผล : 
การใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพ 
ครอบคลุมองค์ประกอบ  7  ด้าน 
   1.  การยดืหยุน่และการปรับตวั 
   2.  การแสวงหาความรู้ดว้ยการ
ริเร่ิมและการนาํตนเอง   
   3.  การทาํงานร่วมกนัในสังคม
และวฒันธรรมท่ีแตกต่าง  
   4.  การจดัการสร้างผลผลิตและ
ความรับผดิชอบตรวจสอบได ้  
   5.  ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบ
ในกระบวนการทาํงาน   
   6.  การคิดวิเคราะห์ ตดัสินใจ และ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 
   7.  การสร้างสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น
ในการทาํงานร่วมกนั 
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 การพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองและเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลการวจิยั 
 การพฒันากระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและ

อาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง
กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว และ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั     
ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง  ไดแ้ก่ 
1.1 คู่มือการใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว 
1.2 หน่วย/แผนการจดักิจกรรมแนะแนว จาํนวน 7 หน่วย ใชเ้วลา 20 ชัว่โมง 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการวิจยั 
     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นขั้นตอนการพฒันาและตรวจสอบคุณภาพของกระบวนทศันก์ารจดั

กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวม
ขอ้มูลก่อนการทดลอง ระหว่างการทดลอง และภายหลงัท่ีไดพ้ฒันากระบวนทศัน์การจดักิจกรรม
แนะแนวเสร็จส้ินแลว้ 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการวิจยั จาํนวน 5 ฉบบั ดงัน้ี 
     ฉบับที ่1  แบบประเมินช้ินงาน 
     ฉบับที ่2  แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม (การปฏิสมัพนัธ์นกัเรียน) 

 ฉบับที่ 3  แบบรายงานผลการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพของตนเอง ก่อน-หลงัร่วม
กิจกรรมแนะแนว 
 ฉบับที ่4  แบบประเมินทกัษะการปฏิบติังานของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดันิทรรศการ  
“วนัแนะแนวอาชีพ” 
 ฉบับที ่5  แบบบนัทึกสะทอ้นผลการจดักิจกรรมแนะแนว (Journal Writing) 
 การพฒันาและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวสําหรับการวิจยัใน
คร้ังน้ีประกอบดว้ย คู่มือการใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะ
ชีวิตและอาชีพของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  หน่วย/แผนการจดักิจกรรมแนะแนว ซ่ึงมี
วิธีการพฒันาและหาคุณภาพ ดงัน้ี 

1. คู่มือการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้ทักษะชีวิต
และอาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  เป็นเคร่ืองมือท่ีพฒันาข้ึนเพ่ือให้ผูส้อนไดศึ้กษา
แนวทางการจดักิจกรรมแนะแนวท่ีถูกตอ้ง โดยผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสร้างและพฒันาแบบตรวจสอบ 
ดงัน้ี 
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1.1 นาํขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีไดศึ้กษาวิเคราะห์ในขั้นตอนท่ี 1 มาสังเคราะห์กระบวนทศัน ์  
การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา  
ตอนปลาย   

1.2 สภาพท่ีเป็นอยูจ่ริงกบัส่ิงท่ีผูส้อนคาดหวงัและตอ้งการพฒันาใหเ้กิดข้ึนในอนาคต
ของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีชดัเจน 

1.3 ศึกษาหลกัการ ทฤษฎี วิธีการเก่ียวกบัการสร้างคู่มือการใชก้ระบวนทศัน์การจดั
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย   

1.4 จดัทาํร่างคู่มือการใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใช้
ทกัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  ประกอบดว้ย คาํนาํ คาํช้ีแจง แนวคิด
พ้ืนฐานในการพฒันากระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวตามองคป์ระกอบของกระบวนทศัน์
การจัดกิจกรรมแนะแนว หน่วย/แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการและ
ประเมินผลเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมพิจารณา 
แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

1.5 ตรวจสอบคุณภาพของคู่มือการใช้กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
เสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
จาํนวน 14 คน จากการสัมมนาอ้างอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) เพื่อพิจารณาความถูกต้อง 
เหมาะสมและตรวจสอบความสอดคลอ้งของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้าง
การใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย และปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ
ของผูเ้ช่ียวชาญ 

1.6 นาํกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและ
อาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ที่ปรับปรุงแก้ไขแลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
พฒันากระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ จาํนวน 5 คน  
เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลอ้งเชิงโครงสร้างของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว 
โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสม/สอดคลอ้งเชิงโครงสร้างของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรม 
แนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scales) ประเมินความเหมาะสม/สอดคลอ้งใน
ประเด็นการกาํหนดองค์ประกอบของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวในภาพรวมและ
องค์ประกอบแต่ละองคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค ์ขั้นตอนการจดั
กิจกรรมแนะแนว การวดัและประเมินผล และปัจจยัสนับสนุน การนาํกระบวนทัศน์ไปใช้การ
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ประเมินความเหมาะสม/สอดคลอ้งเชิงโครงสร้างกาํหนดเกณฑก์ารพิจารณา ดงัน้ี (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 
2555: 179)  

    ระดบัคะแนน  5  หมายถึง  มีความเหมาะสม/สอดคลอ้งมากท่ีสุด 
    ระดบัคะแนน  4  หมายถึง  มีความเหมาะสม/สอดคลอ้งมาก 
    ระดบัคะแนน  3  หมายถึง  มีความเหมาะสม/สอดคลอ้งปานกลาง 
    ระดบัคะแนน  2  หมายถึง  มีความเหมาะสม/สอดคลอ้งนอ้ย 
    ระดบัคะแนน  1  หมายถึง  มีความเหมาะสม/สอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด 
    ทั้งน้ีการวิเคราะห์ขอ้มูลในการประเมินความเหมาะสม/สอดคลอ้งเชิงโครงสร้าง

ของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม /สอดคลอ้งในประเด็นการกาํหนด
องคป์ระกอบของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวในภาพรวมและองคป์ระกอบของกระบวน
ทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวแต่ละองคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค ์
ขั้นตอนการจดักิจกรรมแนะแนว การวดัและประเมินผล และปัจจยัสนบัสนุน การนาํกระบวนทศัน์
การจดักิจกรรมแนะแนวไปใช้ ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ และนาํมาแปลความหมายตาม
เกณฑ ์ดงัน้ี  (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 2555 : 196)  

    ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00 หมายถึง  มีความเหมาะสม/สอดคลอ้งมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49 หมายถึง  มีความเหมาะสม/สอดคลอ้งมาก 

    ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49 หมายถึง  มีความเหมาะสม/สอดคลอ้งปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49 หมายถึง  มีความความเหมาะสม/สอดคลอ้งนอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49 หมายถึง  มีความเหมาะสม/สอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด 

    พิจารณาค่าความเหมาะสม/สอดคลอ้งท่ีมีค่าเฉล่ียตั้ งแต่ 3.50 ข้ึนไป และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ซ่ึงแสดงว่ากระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวท่ีพฒันาข้ึนมี
ความเหมาะสม/สอดคลอ้งเชิงโครงสร้าง สามารถนาํไปทดลองใชไ้ด ้

    นาํขอ้มูลท่ีรวบรวมจากผูเ้ช่ียวชาญคาํนวณหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ไดค้่าเฉล่ียคะแนนความเหมาะสม/สอดคลอ้งในประเดน็การกาํหนดองคป์ระกอบ
ของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกรายการประเมิน ทั้งในประเด็น
การกาํหนดองค์ประกอบของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวในภาพรวม การกาํหนด
องคป์ระกอบของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวมีความเหมาะสม ครอบคลุมความตอ้งการ
จาํเป็นของการเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพ องคป์ระกอบมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้ง
ส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั องคป์ระกอบของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวแต่ละองคป์ระกอบ 
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คือ 1) องคป์ระกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค์ หลกัการของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรม     
แนะแนว มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐาน สามารถใช้เป็นกรอบในการ
กาํหนดกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นตอน วตัถุประสงค์มีความเหมาะสมชัดเจนสามารถแสดงถึงส่ิงท่ี
มุ่งหวงัให้เกิดในตวัผูเ้รียน 2) องค์ประกอบเชิงกระบวนการ ขั้นตอนการจดักิจกรรมแนะแนว         
มีความเหมาะสม สอดคลอ้ง ขั้นตอนครบถว้น สามารถส่งผลให้การจดักิจกรรมบรรลุผลตาม
วตัถุประสงค ์ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัหลกัการและวตัถุประสงค ์  
และ 3) องค์ประกอบเชิงปัจจยัสนับสนุนในการนาํกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวไปใช ้     
มีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบักระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ค่าความเหมาะสมสอดคลอ้ง       
มีค่าเฉล่ีย (Mean) ตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ไม่เกิน 1.00 ซ่ึงแสดงว่า
กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลายท่ีพฒันาข้ึน มีความเหมาะสม/สอดคลอ้งเชิงโครงสร้างสามารถนาํไปทดลอง
ใชไ้ด ้ นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดป้รับปรุงแกไ้ขในเร่ืองความชดัเจนของขอ้ความและภาษาท่ีใชต้ามคาํแนะนาํ
ของผูเ้ช่ียวชาญก่อนนาํไปทดลองใช ้ 

        จากขั้นตอนการพฒันากระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการ
ใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย สามารถสรุปไดด้งัแผนภาพท่ี 16 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี 16  แสดงขั้นตอนการพฒันากระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวเพือ่เสริมสร้างการ

ใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

สงัเคราะห์กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใช ้
ทกัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

ระบุเป้าหมายและผลลพัธ์ท่ีพึงประสงคข์องกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว 
เพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวติและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 

ตอนปลายท่ีชดัเจน 

ตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสม/สอดคลอ้งของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรม 
แนะแนวท่ีพฒันาข้ึน โดยผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 14 คน จากการสมัมนาอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ 
(Connoisseurship) เพ่ือพจิารณาความถูกตอ้ง เหมาะสม และตรวจสอบความสอดคลอ้ง 
ของกระบวนทศัน์โดยใชป้ระเดน็การสัมมนาอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ แลว้ปรับปรุงแกไ้ข 
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2. การพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  พัฒนาเคร่ืองมือประกอบการ
ใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว ไดแ้ก่ คู่มือการใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว 
และหน่วย/แผนการจดักิจกรรมแนะแนว ซ่ึงผูวิ้จยัไดด้าํเนินการดงัน้ี 

2.1 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ตาํรา และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นแนวทางในการ
สร้างคู่มือการใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวและหน่วย/แผนการจดักิจกรรมแนะแนว  

2.2 สร้างคู่มือการใช้กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใช้
ทกัษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนการจดักิจกรรม
แนะแนวตามแนวคิดกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวโดยบูรณาการการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ  (Collaboration Learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน  (Activity Based 
Learning) การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน (Case Based Learning) การจดัการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) และการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Community Participation Learning) จาํนวน 7 หน่วย ใชเ้วลาเรียน 20 ชัว่โมง โดยใช้
เน้ือหากลุ่มสาระการเรียนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (กิจกรรมแนะแนว) เพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะ
ชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  ดงัน้ี 

   หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  เร่ือง รากเหงา้ลาวเวียง         ใชเ้วลาเรียน  3  ชัว่โมง 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  เร่ือง สาํเนียงภาษาถ่ิน          ใชเ้วลาเรียน  3  ชัว่โมง 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ือง หตัถศิลป์ล ํ้าค่า             ใชเ้วลาเรียน  3  ชัว่โมง 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  เร่ือง สุขอุราวงลาํแคน          ใชเ้วลาเรียน  2  ชัว่โมง 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5  เร่ือง ดินแดนอาหารพ้ืนบา้น        ใชเ้วลาเรียน  3  ชัว่โมง 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6  เร่ือง สืบสานตาํนานบุญบั้งไฟ     ใชเ้วลาเรียน  3  ชัว่โมง 

   หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7  เร่ือง สุขหทยักบัการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพสู่สาธารณะชน
                 ใชเ้วลาเรียน  3  ชัว่โมง 

           การจดัทาํหน่วย/แผนการจดักิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดกระบวนทศัน์การจดั
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
โดยสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีเน้ือหา สาระสําคญัของทุกกรณีอยู่บนพ้ืนฐานของความจริงใน
ชีวิตประจาํวนั เก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กบัมาตรฐานการแนะแนวและครอบคลุมองคป์ระกอบของการใช้
ทกัษะชีวิตและอาชีพ 7 ดา้น และตวัช้ีวดัเพ่ือการวดัประเมินผลผูเ้รียน 15 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่  

1. องคป์ระกอบท่ี 1  การยดืหยุน่และการปรับตวั   ตวัช้ีวดัเพ่ือการวดัประเมินผล
ผูเ้รียน คือ  

1.1 ยดืหยุน่โดยประเมินผลการทาํงานเพ่ือพจิารณาปรับปรุง 
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2. องคป์ระกอบท่ี 2  การแสวงหาความรู้ดว้ยการริเร่ิมและการนาํตนเอง  ตวัช้ีวดั
เพ่ือการวดัประเมินผลผูเ้รียน คือ  

2.1 จดัการกบัเป้าหมายและเวลาโดยวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสืบคน้ความรู้และ
งานท่ีสนใจ และลงมือทาํงานตามแผนท่ีกาํหนดไวโ้ดยการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

2.2 ปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทาํงานท่ีสนใจ 
และสรุปผลความรู้และงานโดยการทาํรายงานและการนาํเสนอช้ินงาน/ผลผลิต   

2.3 ปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายโดยปราศจากการควบคุมสั่งการ โดยวางแผนใน
การสืบคน้ขอ้มูล สงัเกต วิเคราะห์เพ่ือสร้างทางเลือก และจดัการระบบงาน (การทาํงานเด่ียว) 

3. องคป์ระกอบท่ี 3 การทาํงานร่วมกนัในสงัคมและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง  ตวัช้ีวดั
เพ่ือการวดัประเมินผลผูเ้รียน คือ  

3.1 มีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนโดยฟัง พูด แสดงความคิดเห็นและอภิปรายใน
กลุ่ม และจดัการระบบคน (การทาํงานกลุ่ม) 

3.2 ปฏิบติังานกบัทีมงานท่ีมีความหลากหลายโดยจดัการระบบคน(การทาํงานกลุ่ม) 
4. องค์ประกอบท่ี 4  การจดัการสร้างผลผลิตและความรับผิดชอบตรวจสอบได ้ 

ตวัช้ีวดัเพ่ือการวดัประเมินผลผูเ้รียน คือ  
4.1 จัดการโครงการโดยลงมือทํางานตามแผนท่ีกําหนดไว้โดยการใช้

เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั  สังเกต วิเคราะห์เพ่ือสร้างทางเลือก  ประเมินผลการทาํงานเพื่อพิจารณา
ปรับปรุง และสรุปผลความรู้และงานโดยการทาํรายงานและการนาํเสนอช้ินงาน/ผลผลิต   

4.2 สร้างสรรค์ผลผลิตโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทาํงานท่ีสนใจ และ
สรุปผลความรู้และงานโดยการทาํรายงานและการนาํเสนอช้ินงาน/ผลผลิต   

5. องค์ประกอบที่ 5 ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบในกระบวนการทาํงาน  
ตวัช้ีวดัเพ่ือการวดัประเมินผลผูเ้รียน คือ  

5.1 สาํนึกความรับผดิชอบโดยทาํงานอยา่งมีคุณธรรม ไม่เอาเปรียบบุคคลอ่ืน 
5.2 ให้คาํแนะนาํและการนาํบุคคลอ่ืนโดยสรุปผลความรู้และงานโดยการทาํ

รายงานและการนาํเสนอช้ินงาน/ผลผลิต   
5.3 รับผดิชอบต่อบุคคลอ่ืนโดยทาํงานอยา่งมีคุณธรรม ไม่เอาเปรียบบุคคลอ่ืน 

6. องคป์ระกอบท่ี 6  การคิดวิเคราะห์ ตดัสินใจและแกปั้ญหาอยา่งร้างสรรค ์ตวัช้ีวดั
เพ่ือการวดัประเมินผลผูเ้รียน คือ  

6.1 ตดัสินใจโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทาํงานท่ีสนใจ 
6.2 แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคโ์ดยวิเคราะห์และวางแผนในการทาํงานท่ีสนใจ 
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7. องคป์ระกอบท่ี 7 การสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นในการทาํงานร่วมกนั ตวัช้ีวดั
เพ่ือการวดัประเมินผลผูเ้รียน คือ  

7.1 สร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผู อื้่นโดยฟัง  พูด  แสดงความคิดเห็นและอภิปราย          
ในกลุ่ม และจดัการระบบคน (การทาํงานกลุ่ม) 

2.3 นาํคู่มือการใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิต
และอาชีพ และหน่วย/แผนการจดักิจกรรมแนะแนวท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ตามขอ้เสนอแนะ   ของ
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ  จาํนวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม/
สอดคลอ้งเชิงโครงสร้างของคู่มือการใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการ
ใชท้กัษะชีวิตและอาชีพและหน่วย/แผนการจดักิจกรรมแนะแนว โดยใชแ้บบประเมินความเหมาะสม/
สอดคลอ้งของคู่มือการใช้กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว ซ่ึงเป็นลกัษณะมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ประเมินความเหมาะสม/สอดคลอ้งของสาระสําคญัในคู่มือ 
รายละเอียดในคู่มือและแนวทางในการนาํกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวไปใช ้ซ่ึงสาระใน
คู่มือ ประกอบดว้ย คาํช้ีแจงในการใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว แนวคิดพื้นฐานการ
พฒันากระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนว องคป์ระกอบของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว 
ตวัอย่างหน่วย/แผนการจดักิจกรรม และตวัอย่างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัและประเมินผล รวมทั้ง
รายละเอียดในคู่มือมีความชดัเจนเพียงพอท่ีจะทาํให้ผูท่ี้ตอ้งการนาํกระบวนทศัน์การจดักิจกรรม
แนะแนวไปใช้ เขา้ใจในองค์ประกอบต่าง ๆ และทราบถึงส่ิงท่ีตอ้งศึกษา การจดัเตรียมส่ือ วสัดุ 
อุปกรณ์ และใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวน้ีในการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพฒันา
ผูเ้รียนได้อย่างราบร่ืนและบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของกระบวนทศัน์การจัดกิจกรามแนะแนว    
เพ่ือเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพ  แนวทางในการนาํกระบวนทศัน์การจดักิจกรรม       
แนะแนวมีความชดัเจน เพียงพอสาํหรับการนาํไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
กบัผูเ้รียนและใช้แบบประเมินความเหมาะสม/สอดคลอ้งเชิงโครงสร้างของหน่วย/แผนการจัด
กิจกรรมแนะแนว ซ่ึงมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ประเมินความ
เหมาะสม/สอดคลอ้งของสาระสาํคญั จุดประสงคก์ารจดักิจกรรม กิจกรรมการเรียนรู้ รูปแบบการ
จดักิจกรรม ส่ือการจดักิจกรรม และการวดัและประเมินผล  การวิเคราะห์ขอ้มูลในการประเมิน
ความเหมาะสม/สอดคลอ้งเชิงโครงสร้างของคู่มือการใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวและ
หน่วย/แผนการจดักิจกรรมแนะแนว ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของความเหมาะสม/สอดคลอ้งของสาระสําคญัในคู่มือ รายละเอียดในคู่มือและ
แนวทางในการนาํกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวไปใช ้สาระสําคญัในหน่วย/แผนการจดั
กิจกรรม จุดประสงคก์ารจดักิจกรรม เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้ รูปแบบการจดักิจกรรม ส่ือ และ
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การวดัและประเมินผล ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญแลว้นาํมาแปลความหมายเช่นเดียวกบัการ
ประเมินความเหมาะสม/สอดคลอ้งเชิงโครงสร้างของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว 

2.4 นาํขอ้มูลท่ีรวบรวมจากผูเ้ชี่ยวชาญมาคาํนวณหาค่าเฉลี่ย  (Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคลอ้งตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
ไดค้่าเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสม/สอดคลอ้งของสาระสําคญัในคู่มือ รายละเอียดในคู่มือและ
แนวทางในการนาํกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวไปใช้อยู่ในระดบัมาก 4 รายการ ระดบั
มากท่ีสุด 2 รายการ ประเมินค่าความเหมาะสม/สอดคลอ้งมีค่าเฉล่ีย (Mean) ตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป และ
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ไม่เกิน 1.00 ซ่ึงแสดงว่าคู่มือการใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรม
แนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้ทักษะชีวิตและอาชีพท่ีพฒันาข้ึนมีความเหมาะสม/สอดคล้อง 
สามารถนาํไปทดลองใชไ้ด ้ นอกจากน้ีแลว้ผูวิ้จยัไดป้รับปรุงแกไ้ขในเร่ืองความชดัเจนของขอ้ความ
และภาษาท่ีใช้ตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญก่อนนาํไปทดลองใช้และได้ค่าเฉล่ียคะแนนความ
เหมาะสม/สอดคลอ้งของสาระสาํคญัในหน่วย/แผนการจดักิจกรรมแนะแนว จุดประสงคก์ารจดั
กิจกรรมแนะแนว  เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้ รูปแบบการจัดกิจกรรม  ส่ือ และการวัดและ
ประเมินผล อยู่ในระดบัมากและมากท่ีสุด ค่าความเหมาะสม/สอดคลอ้งมีค่าเฉล่ีย (Mean) ตั้งแต่ 
3.50 ข้ึนไป และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ไม่เกิน 1.00 ซ่ึงแสดงว่าหน่วย/แผนการจดักิจกรรม
แนะแนวท่ีพฒันาข้ึนมีความเหมาะสม/สอดคลอ้ง สามารถนาํไปทดลองใชไ้ด ้

2.5 นาํกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวและเคร่ืองมือประกอบการใชก้ระบวนทศัน์
การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ ไดแ้ก่ คู่มือการใชก้ระบวนทศัน์
การจดักิจกรรมแนะแนว หน่วย/แผนการจดักิจกรรมแนะแนวท่ีผา่นการหาคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ และ
ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปหาประสิทธิภาพ (E1/E2) โดยการทดลองภาคสนาม (Field Tryout) ประเมิน
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลผลิต (E2) ใชเ้กณฑ์ 80/80 ทดลองใช้
กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาท่ี 6/1 ซ่ึงมีลกัษณะไม่แตกต่างจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน  

  จากขั้นตอนการพฒันาคู่มือการใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว สามารถสรุป
ไดด้งัแผนภาพท่ี 17 
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แผนภาพท่ี 17 แสดงขั้นตอนการพฒันาคู่มือการใชก้ระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
เสริมสร้างการใชท้กัษะชีวติและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 
3. พัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรม    

แนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวติและอาชีพของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย จาํนวน 5 
ฉบบั ไดแ้ก่  1) แบบประเมินช้ินงาน  2) แบบสังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม (การปฏิสัมพนัธ์
นักเรียน)  3)  แบบรายงานพฤติกรรมการปฏิบติัของตนเองก่อน– หลงัร่วมกิจกรรมแนะแนว          
4) แบบประเมินทกัษะการปฏิบติังานของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจัดนิทรรศการ “วนัแนะแนว
อาชีพ” และ 5) แบบบันทึกสะท้อนผลการจัดกิจกรรมแนะแนว  (Journal Writing) การสร้าง
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินประสิทธิผลของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้าง
การใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ดงัน้ี 

3.1 แบบประเมนิช้ินงาน 
   แบบประเมินช้ินงาน  เป็นแบบประเมินผลการทาํงาน/ภาระงานของนักเรียนท่ี
ผา่นการเรียนโดยการใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว ตามหน่วย/แผนการจดักิจกรรมแนะ
แนว ทั้ง 7 หน่วย เพ่ือประเมินช้ินงาน/ภาระงานของผูเ้รียน 2 ประเดน็หลกั คือ 1) ความสมบูรณ์ของ
ขอ้มูลการทาํงาน/รายงานเป็นรูปเล่มและผงันาํเสนองานตามองคป์ระกอบของหัวขอ้แต่ละหน่วย/

ศึกษาเอกสาร หลกัการจดัทาํคู่มือ และส่วนประกอบการจดัทาํคู่มือการจดักิจกรรมแนะแนว 
 

สร้างคู่มือการใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวติและอาชีพ
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนการจดักิจกรรมแนะแนว 

ตามแนวคิดกระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนว 

นาํคู่มือการใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ   
ท่ีสร้างข้ึน เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คน 

เพ่ือตรวจสอบเท่ียงตรงของเน้ือหา  (Content Validity) และตรวจสอบหาคุณภาพของคู่มือ 

นาํคู่มือการใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวและหน่วย/แผนการจดักิจกรรมแนะแนว     
ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ตามขอ้เสนอแนะแนวของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 

จาํนวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลอ้งเชิงโครงสร้าง 

นาํกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวและเคร่ืองมือประกอบการใชก้ระบวนทศัน์การจดั
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ ท่ีผ่านการหาคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
และปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปหาประสิทธิภาพ (E1/E2) โดยการทดลองภาคสนาม (Field Tryout) 
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แผนท่ีกาํหนด และ 2) ประเมินความสมบูรณ์ของการนาํเสนอขอ้มูลตามที่ได้รับมอบหมาย       
ความสมบูรณ์เก่ียวกบัภาษา/เน้ือหา/รูปแบบการนาํเสนอ และส่ือประกอบการนาํเสนอภาระงานของ
ผูเ้รียนเป็นรายกลุ่ม ผูว้ิจยักาํหนดเกณฑก์ารพิจารณา  ดงัน้ี 

        ระดบัคะแนน  4    หมายถึง   ความครบถว้นสมบูรณ์ของภาระงานระดบัดีมาก 
           ระดบัคะแนน  3    หมายถึง  ความครบถว้นสมบูรณ์ของภาระงานระดบัดี 

   ระดบัคะแนน  2    หมายถึง  ความครบถว้นสมบูรณ์ของภาระงานระดบัพอใช ้
   ระดบัคะแนน  1    หมายถึง   ความครบถว้นสมบูรณ์ของภาระงานระดบัควร
ปรับปรุง 
   เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนรวมในการประเมินคุณภาพช้ินงาน/ภาระ
งาน ดงัน้ี   

        คะแนนรวม 7 - 8    หมายถึง   ช้ินงาน/ภาระงานมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก 
        คะแนนรวม 5 - 6    หมายถึง   ช้ินงาน/ภาระงานมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี 
        คะแนนรวม 3 - 4    หมายถึง   ช้ินงาน/ภาระงานมีคุณภาพอยูใ่นระดบัพอใช ้
        คะแนนรวม 1 - 2    หมายถึง   ช้ินงาน/ภาระงานมีคุณภาพอยูใ่นระดบัควรปรับปรุง 

3.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม (การปฏิสัมพนัธ์นักเรียน)   
          แบบสังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม (การปฏิสัมพนัธ์นกัเรียน) เป็นแบบสังเกต

พฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของผูเ้รียนร่วมกบับุคคลอ่ืน โดยครูเป็นผูส้ังเกตพฤติกรรมผูเ้รียนในการ
ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายในหอ้งเรียน และ/หรือ นอกหอ้งเรียนในภาพรวมรายบุคคล การสงัเกต
พฤติกรรมผูเ้รียนประเมิน 5 ประเด็นหลกั คือ 1) การใชข้อ้มูลในการตอบคาํถามท่ีเป็นเหตุและผล            
2) ความคิดรวบยอด 3) การเช่ือมโยงเน้ือหาเก่าไปสู่เน้ือหาใหม่  4) การนาํเสนอครอบคลุมประเด็น
เน้ือหา และ 5) ความกระชบัถูกตอ้งชดัเจน โดยผูว้ิจยักาํหนดเกณฑก์ารพิจารณา  ดงัน้ี 

   ระดบัคะแนน  3     หมายถึง   พฤติกรรมการทาํงานกลุ่มอยูใ่นระดบัดีมาก 
   ระดบัคะแนน  2     หมายถึง   พฤติกรรมการทาํงานกลุ่มอยูใ่นระดบัดี 
   ระดบัคะแนน  1     หมายถึง   พฤติกรรมการทาํงานกลุ่มอยูใ่นระดบัพอใช ้
   เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนรวมในการประเมินคุณภาพช้ินงาน/ภาระงาน 

ดงัน้ี   
   คะแนนรวม 11-15  หมายถึง  พฤติกรรมการทาํงานกลุ่มโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก 

   คะแนนรวม 6 - 10  หมายถึง  พฤติกรรมการทาํงานกลุ่มโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี 
   คะแนนรวม 1 - 5    หมายถึง  พฤติกรรมการทาํงานกลุ่มโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัพอใช ้
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3.3 แบบรายงานผลการใช้ทักษะชีวิตและอาชีพของตนเองก่อน-หลังร่วมกิจกรรม
แนะแนว      

        แบบรายงานผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของตนเอง เป็นแบบประเมินผลการ
ใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนเพ่ือประเมินพฤติกรรมการปฏิบติังานของตนเองก่อน – หลงั 
ร่วมกิจกรรมแนะแนวรายบุคคล ตามแนวคิดกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้าง     
การใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพ  โดยผูวิ้จยัใชแ้นวคิดการประเมินของ SOLO หรือ The Structure of 
Observed Learning Outcome Taxonomy จึงเป็นแบบ (Model) ท่ีใช้ในการใช้ระบุ บรรยาย หรือ
อธิบาย ระดบัความเขา้ใจอนัซับซ้อนท่ีเพ่ิมข้ึนของผูเ้รียนในสาระหรือรายวิชา ซ่ึง John B. Biggs 
และ Kelvin Collis (1982) เป็นผูเ้สนอแนวคิดน้ี SOLO Taxonomy ประกอบดว้ยระดบัความเขา้ใจ  
5 ระดบั ดงัน้ี 

1. Pre-structural (ระดบัโครงสร้างขั้นพ้ืนฐาน) คือ ในระดบัน้ีผูเ้รียนจะยงัคงไม่
เขา้ใจจุดมุ่งหมายท่ีแทจ้ริง และยงัคงใชว้ิธีการง่ายๆในการทาํความเขา้ใจสาระเน้ือหา เช่น ผูเ้รียน
รับทราบแต่ยงัคงพลาดประเดน็ท่ีสาํคญั 

2. Uni-structural (ระดบัมุมมองเดียว) คือ การตอบสนองของผูเ้รียนจะมุ่งไปท่ี
มุมมองท่ีเก่ียวขอ้งเพียงมุมมองเดียว เช่น สามารถระบุช่ือได ้จาํได ้และทาํตามคาํสัง่ง่ายๆได ้

3. Multi-structural (ระดบัหลายมุมมอง) คือ การตอบสนองของผูเ้รียนจะมุ่งเน้น
ไปท่ีหลายๆมุมมองโดยการปฏิบตัิต่อผู เ้รียนจะเป็นไปอย่างอิสระ  เช่น  สามารถอธิบายได ้
ยกตวัอยา่งได ้หรืออาจเช่ือมโยงได ้

4. Relational (ระดบัเห็นความสัมพนัธ์) คือ การบูรณาการความสัมพนัธ์ต่างๆ
เช่ือมโยงเข้าด้วยกัน  เช่น  ผู ้เรียนสามารถวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  ระบุความแตกต่าง แสดง
ความสัมพนัธ์ อธิบายเชิงเหตุผล และ/หรือนาํไปใชไ้ด ้

5. Extended abstract (ระดับขยายนามธรรม) คือ  จากขั้นบูรณาการเช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์เขา้ดว้ยกนั จากนั้นจึงมาสู่การสร้างเป็นแนวคิดนามธรรมขั้นสูง หรือการสร้างทฤษฎี
ใหม่ เช่น การสร้างสรรค ์สะทอ้นแนวคิด สร้างทฤษฏีใหม่ เป็นตน้ 

   เทคนิคและวิธีการประเมินผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ ใชก้ารประเมินผลจาก 
การประเมินตนเองของผูเ้รียน (Self-Assessment of Learners) ซ่ึงใช้วิธีการสังเกต (Observation) 
พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนกบัตนเองก่อน- หลงัการกิจกรรมแนะแนว ตลอดจนสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์
การนาํเสนอผลงาน (Presentations) และการร่วมกิจกรรมกลุ่ม ผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพ่ือวดัความสามารถ
การใช้ทกัษะชีวิตและทกัษะอาชีพ ตามองค์ประกอบของการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพ 7 ดา้น 
ครอบคลุมพฤติกรรมตวัช้ีวดั 15 ตวัช้ีวดั   
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   โดยมีคาํอธิบายเกณฑ์การให้คะแนนท่ีผูเ้รียนใช้ในการประเมินตนเอง 5 ระดบั 
ดงัน้ี  
   5   หมายถึง   พฤติกรรมการปฏิบติัเกิดข้ึนเป็นประจาํสมํ่าเสมอในระดบัมากท่ีสุด 
   4   หมายถึง   พฤติกรรมการปฏิบติัเกิดข้ึนเป็นประจาํสมํ่าเสมอในระดบัมาก        
   3   หมายถึง   พฤติกรรมการปฏิบติัเกิดข้ึนเป็นบางคร้ังไม่สมํ่าเสมอในระดบัปานกลาง 
   2   หมายถึง   พฤติกรรมการปฏิบติัเกิดข้ึนเป็นบางคร้ังไม่สมํ่าเสมอในระดบันอ้ย 
   1   หมายถึง   พฤติกรรมการปฏิบติันานๆคร้ังจึงจะเกิดข้ึน ไม่สมํ่าเสมอข้ึนอยูก่บั
โอกาสในระดบันอ้ยท่ีสุด 

3.4 แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานของผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดนิทรรศการ  

“วนัแนะแนวอาชีพ” 
   แบบประเมินทกัษะการปฏิบติังานของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดันิทรรศการ 
“วนั  แนะแนวอาชีพ” เป็นแบบประเมินผลการปฏิบติังานของผูเ้รียนในการจดันิทรรศการ “วนัแนะ
แนวอาชีพ” ซ่ึงผูเ้รียนเตรียมพร้อมนาํเสนอผลงานเพ่ือแสดงถึงความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต
และอาชีพหลงัจากร่วมกิจกรรมแนะแนวครบทั้ ง 7 หน่วย เทคนิคและวิธีการประเมินผลการใช้
ทักษะชีวิตและอาชีพใช้การประเมินผลโดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ได้แก่ ครู ผูป้กครอง และ เพ่ือน 
(Evaluated by a Group/Parents)  ซ่ึงใชว้ิธีการสังเกต (Observation) การสัมภาษณ์  (Interview) และ
ประเมินการนาํเสนอผลงาน (Presentations)  ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพ่ือวดัความสามารถการใชท้กัษะชีวิต
และทกัษะอาชีพ ตามองค์ประกอบของการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพ 7 ดา้น ครอบคลุมตวัช้ีวดั 15 
ตวัช้ีวดั  ประเด็นการประเมินครอบคลุม 5 ประเด็นหลกั คือ 1) การใช้ขอ้มูลในการตอบคาํถามท่ี
เป็นเหตุและผล  2) ความคิดรวบยอด 3) การเช่ือมโยงเน้ือหาเก่าไปสู่เน้ือหาใหม่  4) การนาํเสนอ
ผลงานครอบคลุมประเด็นเน้ือหา และ 5) ความกระชบัถูกตอ้งชดัเจนในการนาํเสนอผลงาน ผูว้ิจยั
กาํหนดเกณฑก์ารพจิารณา  ดงัน้ี 

   ระดบัคะแนน  3     หมายถึง      พฤติกรรมการทาํงานกลุ่มอยูใ่นระดบัดีมาก 
   ระดบัคะแนน  2     หมายถึง      พฤติกรรมการทาํงานกลุ่มอยูใ่นระดบัดี 
   ระดบัคะแนน  1     หมายถึง      พฤติกรรมการทาํงานกลุ่มอยูใ่นระดบัพอใช ้
   เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนรวมในการประเมินคุณภาพช้ินงาน/ภาระ

งาน ดงัน้ี   
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   คะแนนรวม 11-15  หมายถึง     พฤติกรรมการทาํงานกลุ่มโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัดีมาก 
   คะแนนรวม 6 - 10  หมายถึง      พฤติกรรมการทาํงานกลุ่มโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัดี 
   คะแนนรวม 1 - 5    หมายถึง      พฤติกรรมการทาํงานกลุ่มโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัพอใช ้

3.5 แบบบันทกึสะท้อนผลการจัดกิจกรรมแนะแนว  
   แบบบนัทึกสะทอ้นผลการจดักิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดกระบวนทศัน์การจดั
กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพ มีลกัษณะเป็นการบนัทึกขอ้มูลเชิง
คุณภาพแบบพรรณนาความ (Journal  Writing) ใช้สําหรับผูเ้รียนเขียนสะทอ้นการเรียนรู้และการ
พฒันาการเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ ซ่ึงครอบคลุมองคป์ระกอบทุกดา้น หลงัจากการ
เรียนรู้ตามกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนทุกหน่วย/แผนการจดักิจกรรม
แนะแนว โดยเขียนครอบคลุม 4 ประเด็นหลกั คือ 1) ความรู้ท่ีไดรั้บจากการร่วมกิจกรรมแนะแนว 
2) แง่คิดท่ีไดรั้บจากการฝึกปฏิบติักิจกรรมแนะแนว 3) การนาํความรู้และแง่คิดไปประยกุต์ใชใ้ห้
เกิดประโยชนใ์นชีวิตประจาํวนั และ 4) ปัญหา/ขอ้เสนอแนะสาํหรับการจดักิจกรรมแนะแนว  

        ขั้นตอนในการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินประสิทธิผลของ
กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษา ตอนปลาย  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

3.5.1 ศึกษาเอกสารต่าง ๆ  ได้แก่ คู่มือการจดัการเรียนรู้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
(กิจกรรม   แนะแนว)  หนงัสือเรียน จุดประสงค ์คาํอธิบาย มาตรฐานการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างแบบสังเกต แบบประเมิน แบบบันทึก และแบบวดัและ
ประเมินผลต่าง ๆ  เพ่ือวิเคราะห์ตวัช้ีวดั พฤติกรรม/เน้ือหาสาระท่ีเหมาะสมเพ่ือนาํไปจดักิจกรรม
แนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพตามองค์ประกอบของการใชท้กัษะชีวิตและ
อาชีพ 7 ดา้น ครอบคลุมตวัช้ีวดั 15 ตวัช้ีวดัท่ีผูวิ้จยัสงัเคราะห์  

3.5.2 สร้างแบบประเมินชิ้นงาน แบบสังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม แบบ
รายงานพฤติกรรมการปฏิบติัของตนเอง แบบประเมินทกัษะการปฏิบติังาน และแบบบนัทึก  
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3.5.3 นาํแบบประเมินช้ินงาน แบบสังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม แบบ
รายงานพฤติกรรมการปฏิบัติของตนเอง แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงาน และแบบ
บนัทึกไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/2  จาํนวน 5 คน ท่ีมีลกัษณะไม่แตกต่าง
กบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง และผ่านการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะ
ชีวิตและอาชีพมาแลว้ เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจในภาษา และการส่ือความหมายของขอ้
คาํถาม จากนั้นนาํผลการทดลองไปปรับปรุงแกไ้ข  

3.5.4 ตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของ
แบบประเมินช้ินงาน แบบสังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม แบบรายงานพฤติกรรมการปฏิบติัของ
ตนเอง  แบบประเมินทกัษะการปฏิบติังาน และแบบบนัทึก โดยพิจารณาความสอดคลอ้งของขอ้
คาํถาม รายการประเมิน รายการสังเกต และเกณฑ์การประเมิน (Scoring Rubrics) ผลการประเมิน
ความสอดคลอ้งโดยผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

3.5.4.1 แบบประเมินช้ินงาน  มีความสอดคลอ้งระหว่างประเด็นคาํถามกบั
ความสามารถการสร้างสรรค์ช้ินงาน/ภาระงานท่ีเกิดจากความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิตและ
อาชีพ อยูใ่นระดบัมากและมากท่ีสุด  โดยมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตั้งแต่ Mean = 4.40, 
S.D. = 0.55 ถึง Mean = 4.60, S.D. = 0.55 ซ่ึงแสดงว่าแบบประเมินช้ินงาน มีคุณภาพดา้นความตรง
เชิงเน้ือหา (Content Validity) สามารถนาํไปใช้ในการประเมินช้ินงาน/ภาระงานของผูเ้รียน ตาม
หวัขอ้ท่ีไดรั้บมอบหมายเพ่ือแสดงถึงการมีความสามารถในการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของผูเ้รียนได ้ 

3.5.4.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม (การปฏิสัมพนัธ์นกัเรียน)  มี
ความสอดคลอ้งระหว่างประเด็นคาํถามกบัการสังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม การมีปฏิสัมพนัธ์
ของผูเ้รียนร่วมกบักลุ่ม ท่ีแสดงถึงการมีความสามารถในการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ อยู่ในระดบั
มากและมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตั้งแต่ Mean = 4.40, S.D. = 0.55 ถึง 
Mean = 4.60, S.D. = 0.55 ซ่ึงแสดงว่าแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม (การปฏิสัมพันธ์
นักเรียน)  มีคุณภาพดา้นความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) สามารถนาํไปใช้ในการสังเกต
พฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม การมีปฏิสัมพนัธ์ของผูเ้รียนร่วมกบักลุ่ม ตามหัวขอ้ท่ีไดรั้บมอบหมาย
เพ่ือแสดงถึงการมีความสามารถในการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของผูเ้รียนได ้ 

3.5.4.3 แบบรายงานผลการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพของตนเองก่อน-หลงั
ร่วมกิจกรรมแนะแนว  มีความสอดคลอ้งระหว่างประเด็นคาํถามกบัการประเมินพฤติกรรมของ
ตนเองของผูเ้รียนก่อน – หลงัการร่วมกิจกรรมแนะแนว อยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกรายการ โดยมี
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตั้งแต่ Mean = 4.60, S.D. = 0.55 ถึง Mean = 4.80, S.D. = 0.45 
ซ่ึงแสดงว่า แบบรายงานผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของตนเองก่อน-หลงัร่วมกิจกรรมแนะแนว 
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มีคุณภาพดา้นความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และหาคุณภาพโดยนาํไปทดสอบกบันกัเรียน            
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง วิเคราะห์
หาค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัโดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach มีค่า
เท่ากบั .937 ซ่ึงแสดงว่า แบบรายงานผลการใช้ทักษะชีวิตและอาชีพของตนเองก่อน-หลงัร่วม
กิจกรรมแนะแนว มีค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) สามารถนาํไปใชใ้นการรายงานผลการใชท้กัษะ
ชีวิตและอาชีพของตนเองก่อน-หลงัร่วมกิจกรรมแนะแนว เพ่ือแสดงถึงการมีความสามารถในการ
ใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของผูเ้รียนได ้

3.5.4.4 แบบประเมินทกัษะการปฏิบติังานของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดั
นิทรรศการ “วนัแนะแนวอาชีพ”  มีความสอดคลอ้งระหว่างประเด็นคาํถามกบัการประเมิน
พฤติกรรมของผูเ้รียนในการจดันิทรรศการวนัแนะแนวอาชีพ อยูใ่นระดบัมากและมากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตั้งแต่ Mean = 4.40, S.D. = 0.55 ถึง Mean = 5.00, S.D. = 0.00 
ซ่ึงแสดงว่า แบบประเมินทกัษะการปฏิบติังานของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดันิทรรศการ “วนัแนะ
แนวอาชีพ” มีคุณภาพดา้นความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) สามารถนาํไปใชใ้นการประเมิน
ทกัษะการปฏิบติังานผูเ้รียนเม่ือเสร็จส้ินจากการร่วมกิจกรรมแนะแนว และร่วมจดันิทรรศการ “วนั
แนะแนวอาชีพ “ เพ่ือแสดงถึงการมีความสามารถในการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของผูเ้รียนได ้

3.5.4.5 แบบบนัทึกสะทอ้นผลการจดักิจกรรมแนะแนว (Journal Writing) มี
ความสอดคลอ้งระหว่างประเด็นคาํถามกบัการเขียนบนัทึกขอ้มูลเชิงคุณภาพแบบพรรณนาความ 
(Journal  Writing) สาํหรับผูเ้รียนเขียนสะทอ้นการเรียนรู้และการพฒันาการเสริมสร้างการใชท้กัษะ
ชีวิตและอาชีพ อยู่ในระดบัมากและมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตั้งแต่ 
Mean = 4.40, S.D. = 0.55 ถึง Mean = 4.80, S.D. = 0.45 ซ่ึงแสดงว่า แบบบนัทึกสะทอ้นผลการจดั
กิจกรรมแนะแนว มีคุณภาพดา้นความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) สามารถนาํไปใช้ในการ
เขียนบนัทึกขอ้มูล เชิงคุณภาพแบบพรรณนาความ (Journal  Writing) สําหรับผูเ้รียนเขียนสะทอ้น
การเรียนรู้และการพฒันาการเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของผูเ้รียนได ้

3.5.5 ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญและจดัพิมพเ์ป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การประเมินประสิทธิผลของกระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิต
และอาชีพของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายฉบบัสมบูรณ์ เพ่ือนาํไปใชเ้ก็บขอ้มูลกบักลุ่ม
ตวัอยา่งต่อไป 

3.5.6 ตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
เสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  
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             ผูว้ิจัยตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ และ เคร่ืองมือประกอบการใชก้ระบวนทศัน์ดว้ยการนาํไป
ทดลองใช้ในภาคสนาม (Field Tryout) กบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/1 โรงเรียนดอนคาวิทยา 
สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 30 คน  
ซ่ึงมีลกัษณะไม่แตกต่างจากกลุ่มตวัอย่าง โดยทดลองจดักิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน (กิจกรรมแนะแนว) ตามกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใช้
ทกัษะชีวิตและอาชีพ โดยภาพรวมมีค่าประสิทธิภาพของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว  
เพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ เท่ากบั 81.57/ 81.27  

      จากการศึกษาแนวคิดกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว การใช้ทกัษะชีวิต
และอาชีพ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน การใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน การใช้
ปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซ่ึง
ประกอบดว้ยทฤษฎีสรรคส์ร้างความรู้  ทฤษฎีทางจิตวิทยา ไดแ้ก่ ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญา
ของ Piaget และ ทฤษฎีวฒันธรรมเชิงสังคมของ Vygotsky หลกัการจดักิจกรรมแนะแนว  การมี
ส่วนร่วมของชุมชน และการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิ์ยม  ผูเ้รียนเรียนรู้จากการสืบคน้หาขอ้มูล หา
เสาะหาความรู้และการร่วมมือกนัเรียนรู้ รวมทั้งงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและผลการวิเคราะห์ผูเ้รียน ซ่ึง
ผูว้ิจยันาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันากระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการ
ใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยใชช่ื้อกระบวนทศัน์ว่า “UNIQUE 
Model” หรือ “กระบวนทศัน์ยูนิค”  โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพกระบวนทศัน์การจดั
กิจกรรม      แนะแนวจากผูท้รงคุณวุฒิดว้ยวิธีการสัมมนาอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) และ
ผ่านการหาประสิทธิภาพจากการทดลองใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวแบบภาคสนาม 
(Field Tryout) หลงัจากการทดลองภาคสนาม (Field Tryout)  ผูว้ิจยัดาํเนินการปรับปรุงและแกไ้ข  
กระบวนทศัน์ตามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญอีกคร้ัง ประเด็นท่ี
ปรับปรุงแกไ้ขสรุปไดด้งัตารางท่ี 25 
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ตารางท่ี 25  ขอ้เสนอแนะในการปรับกระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวหลงัจากการทดลอง
ภาคสนาม (Field Tryout) 

 

หัวข้อการแก้ไขท่ีผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข 
ปรับรูปแบบการนาํเสนอโมเดลของกระบวนทศัน ์
ใหมี้สีสนัสะดุดตาและภาพท่ีสามารถส่ือความหมาย  
ใหช้ดัเจนเป็นเอกลกัษณ์เพ่ิมข้ึน 
   ภาพเดมิ :  
 
 
 
 
 
 
 

ปรับใหม่ดังภาพ : สญัลกัษณ์ดอกทานตะวนั 
เป็นสญัลกัษณ์ของการปรับตวัของผูเ้รียนอยา่งไม่หยดุ
น่ิงแมว้า่สงัคมจะเปล่ียนไปตามกระแสใด ๆ  
ยงัตา้นทานแสงตะวนัไดดี้ตลอดไป 
 

ระบุรายละเอียดของกระบวนทศัน ์และองคป์ระกอบของ
กระบวนทศัน ์ซ่ึงประกอบดว้ยหลกัการ วตัถุประสงค ์
ขั้นตอน การจดักิจกรรม ปัจจยัสนบัสนุน การวดัและ
ประเมินผลใหช้ดัเจน พร้อมทั้งปรับทิศทางของลูกศรใหมี้
ความชดัเจนและถูกตอ้งเหมาะสมโดยบอกจุดเร่ิมและ
จุดส้ินสุดใหช้ดัเจน 
 
 
 
 
 

ปรับใหม่ดงัภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย มีรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบของกระบวนทศัน์การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ ดงัตารางท่ี 25  หนา้ 251 

 หลังการทดลองใช้ภาคสนาม (Field Tryout) กบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/1 ตาม
กระบวนทศัน์การจัดกิจกรรมแนะแนว ดว้ยรูปแบบยูนิค “UNIQUE Model”  ได้มีการปรับปรุง
กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวและขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามคาํแนะนาํของ
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อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญโดยเปล่ียนรูปแบบการนาํเสนอโมเดลใหมี้ความกระจ่างชดั 
ส่ือความหมายชดัเจน  ระบุตวัเลขท่ีขั้นตอนการจดักิจกรรมเพื่อแสดงถึงจุดเร่ิมและจุดส้ินสุดของ
การจดักิจกรรม  

 หลักการ 
 การพฒันาการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพอยู่บนพื้นฐานการสร้างความรู้อย่างเป็นระบบ
ดว้ยตนเอง คาํนึงถึงความตอ้งการของมนุษย ์การร่วมมือกนัเรียนรู้จากกิจกรรมแนะแนว ฝึกปฏิบติั
ประสบการณ์จริงจากการสนบัสนุนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  

 วตัถุประสงค์  
     เพ่ือพฒันาการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย   

 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม (UNIQUE)  กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว ประกอบดว้ย
ขั้นตอนการจดักิจกรรม 6 ขั้น ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 ขั้นท่ี 1 ทาํความเขา้ใจในขอ้มูลและเน้ือหาอย่างกระจ่างชดั  (Understanding Information 
and Content : U) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนศึกษาขอ้มูลท่ีครูมอบหมายให้โดยการทาํความเขา้ใจในเน้ือหา 
สาระ ขอ้มูลความรู้ของกรณีศึกษา ประเดน็ หวัขอ้ และ/หรือรายละเอียดต่าง ๆ โดยวิธีการดงัน้ี  

1. อ่านและทาํความเขา้ใจกบัเน้ือหาสาระ ขอ้มูลความรู้ประเด็น หัวขอ้ และ/หรือ
รายละเอียดต่าง ๆ 

2. เกบ็สาระสาํคญัหรือจบัประเด็นหลกั ๆ ใหไ้ด ้
3. เขียนความสัมพนัธ์หรือแบบจาํลองแสดงความสัมพนัธ์ของประเด็นต่าง ๆ ในเชิง

บรรยายสั้น ๆ 
4. ประเมินความสมัพนัธ์และประเดน็ต่าง ๆ  
5. สรุปขอ้มูล สถิติหรือสารสนเทศในเน้ือหา สาระ ขอ้มูลความรู้ ประเด็น หัวขอ้ และ/

หรือรายละเอียดต่าง ๆ ไม่จาํเป็นต้องครบถว้น ถูกตอ้งหรือตรงประเด็นก็ได ้ ตอ้งคาดเดาอย่างมี
เหตุผลหรือสร้างข้ึนเองจากขอ้มูลท่ีมี 

 ขั้นท่ี 2 สร้างเครือข่ายขอ้มูล (Networking Information : N) เป็นขั้นท่ีครูผูส้อนกระตุน้
ให้ผูเ้รียนควบคุมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-Directed) มีการติดตามการสร้างเครือข่ายขอ้มูลให้
ไดผ้ลสูงสุด ทั้งในและนอกหอ้งเรียน เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไวใ้นขั้นท่ี 1 โดยมีวิธีการดงัน้ี    

1. แลกเปล่ียนแบ่งปันข้อมูลของตนเองและสมาชิกในกลุ่มด้วยเทคนิควิธีการท่ี
เอ้ืออาํนวยและสะดวกต่อการถ่ายโอนขอ้มูลตามยคุสมยั  

2. ร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นประเด็นสําคญัของขอ้มูลในกลุ่มอีกคร้ังทั้งใน
และนอกหอ้งเรียน 
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3. ติดตามสร้างขอ้มูลเครือข่ายโดยเลือกนาํขอ้มูลท่ีไดม้าสรุปประเดน็แกไ้ขสถานการณ์
ร่วมกนั   

 ขั้นท่ี 3  สืบคน้ขอ้มูลเพ่ือวินิจฉยัปัญหา (Inquiring Information to Diagnose Problems : 
I) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนร่วมกนัศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลตามความสนใจจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ รวมถึงแหล่ง
ประกอบการจริง โดยมีเป้าหมายคือ  

1. ระบุ “ปัญหา” , “ความแตกต่าง” ต่าง ๆ ใหไ้ด ้ 
2. ระบุขอ้ผดิพลาดต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
3. พิจารณาดูความสมัพนัธ์ของปัญหาต่าง ๆ  
4. จดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหาต่าง ๆ  

 ขั้นท่ี 4 ซักถามเพ่ือสร้างทางเลือกหรือวิธีแกปั้ญหา (Questioning to Make Choices or 
Solutions : Q) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนร่วมซักถาม ปรึกษาหารือ แบ่งงาน หน้าท่ีรับผิดชอบในการสร้าง
ทางเลือกหรือวิธีแกปั้ญหา เพ่ือนาํมาสรรสร้างเป็นช้ินงาน ผลผลิตท่ีกลุ่มสนใจร่วมกนัโดยมีวิธีการ
ดงัน้ี  

1. เรียนรู้ถึงวิธีการแกปั้ญหาสรรสร้างช้ินงานหลาย ๆ วิธีล่วงหนา้ 
2. สร้างหลาย ๆ ทางเลือก หรือหลาย ๆ วิธีการสําหรับการแก้ปัญหาเพื่อสรรสร้าง

ช้ินงานอยา่งมีคุณภาพ  
3. จดัลาํดบัความสาํคญัของวิธีการแกปั้ญหาเพือ่สรรสร้างช้ินงานต่าง ๆ    ท่ีสร้างข้ึน 
4. พิจารณาถึงทางเลือกท่ีเป็นกลยทุธ์หลกั ๆ ก่อน  
5. พิจารณาทางเลือกท่ีเป็นเชิงปฏิบติัการสาํหรับทางเลือกท่ีเป็นกลยทุธ์ 
6. พิจารณาทบทวนอยา่งรอบคอบ 
7. สรุปเป็นช้ินงาน/ผลผลิตท่ีกลุ่มสนใจร่วมกนั 

 ขั้ น ท่ี  5 ใช้ประโยชน์ข้อมูลจากผลการวิเคราะห์  (Utilizing Information from the 
Analysis : U) เป็นขั้นท่ีครูผูส้อนกระตุน้ความคิดของผูเ้รียนรายบุคคลและกลุ่ม เพ่ือเช่ือมโยงทาํให้
ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเองแลกเปล่ียนกบัสมาชิกในกลุ่ม มองเห็นขอ้ดี 
ขอ้บกพร่อง อภิปรายสะทอ้นความคิดจนได้ขอ้สรุปของชิ้นงาน/ผลผลิตตามที่ตนและสมาชิก
กลุ่มสนใจผลิตข้ึนมา โดยมีวิธีการดงัน้ี 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปข้อมูลช้ินงาน/ผลผลิตทั้ งในแง่มุมผลดี 
ผลเสีย ผลกระทบต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนคุณค่าและคุณประโยชน ์

2. สรุปผลการวิเคราะห์เช่ือมโยงเขา้กบัปัญหาความสนใจของตนเองและสมาชิกในกลุ่ม
เพ่ือสรรสร้างช้ินงานท่ีมีคุณภาพ  
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3. เพ่ิมเติมหรือตดัทอนผลสรุปไดต้ามความเหมาะสมกบัสถานการณ์หรือความสนใจ
ของสมาชิกในกลุ่มเพ่ือสรรสร้างช้ินงานท่ีมีคุณภาพ  

 ขั้นท่ี 6  นาํเสนอผลงานและรายงานผล (Exhibiting and Results Reporting : E) เป็นขั้น
ท่ีผูเ้รียนประชุมเพ่ือเตรียมพร้อมเสนอผลงานและรายงานผลการวิเคราะห์ การทาํความเขา้ใจ แก่ผูฟั้ง 
ครูผูส้อน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการศึกษานั้น ๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งรูปแบบการรายงานหนา้
ชั้นเรียน การนาํเสนอช้ินงาน/ผลผลิต และการจดัทาํเอกสารเพ่ือเผยแพร่ โดยมีขั้นตอนการปฏิบติั
ดงัน้ี 

1. จดัประชุมปรึกษาหารือเพือ่เตรียมพร้อมการนาํเสนอผลงานและการรายงานผล 
2. นาํเสนอผลงานในรูปแบบรายงาน/ช้ินงาน/ผลผลิต 
3. วิเคราะห์ สรุปผลการนาํเสนอและรายงานผลอีกคร้ังเพ่ือนาํปัญหา ขอ้คิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะสรุปผลเป็นแนวทางพฒันางานใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน  
 การวดัและประเมนิผล 

 การวดัและประเมินผลตามกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใช้
ทกัษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย มีการวดัและประเมินสมรรถนะของ
ผูเ้รียนตามองคป์ระกอบของการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ 7 ดา้น ครอบคลุมตวัช้ีวดั 15 ตวัช้ีวดั  

 ปัจจยัสนับสนุน  ประกอบดว้ย   
1. ชุมชน ให้การสนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ทุกขั้นตอน โดยร่วมคิด ร่วม

ทาํ ร่วมปฏิบติั และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์จริงใหแ้ก่ผูเ้รียน 
2. บุคลากรท่ี มี ส่วนเก่ียวข้อง  ได้แก่  ครู  ผู ้ปกครอง  ผู ้นําชุมชน  เจ้าของสถาน

ประกอบการ ให้ความร่วมมือจดักิจกรรม จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ร่วมประเมินผลการใช้
ทกัษะชีวิตและอาชีพ และผลงานท่ีผูเ้รียนนาํเสนอตามสภาพจริง  

3. นกัเรียน  หมัน่ศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองอย่างเป็นระบบ มีการทาํงานเป็นกลุ่ม เน้น
การร่วมมือกนัเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบติัจากแหล่งเรียนรู้และสถานประกอบการในชุมชน 
ดาํเนินการแกปั้ญหาภายใตส้ถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนั และ/หรือ สถานประกอบการจริง
ในชุมชนดว้ยการสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นในการทาํงานร่วมกนั คิดสร้างสรรค์ผลงานตามความ
สนใจและความถนดัสู่อาชีพในอนาคตของตนเองอยา่งมีคุณภาพ 

 การศึกษากระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและ
อาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย จากแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรม เป็นฐาน 
การใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน การใชปั้ญหาเป็นฐาน การเรียนรู้ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
และการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซ่ึงประกอบด้วยทฤษฎีสรรค์สร้างความรู้ ทฤษฎีทางจิตวิทยา ไดแ้ก่ 
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ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ Piaget และ ทฤษฎีวฒันธรรมเชิงสังคมของ Vygotsky หลกัการ
จดักิจกรรมแนะแนว  การมีส่วนร่วมของชุมชน และการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิ์ยม  ผูเ้รียนเรียนรู้จาก
การสืบคน้หาขอ้มูล หาเสาะหาความรู้และการร่วมมือกนัเรียนรู้ รวมทั้งงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและผล
การวิเคราะห์ผูเ้รียน ซ่ึงผูว้ิจยันาํมาใช้เป็นแนวทางในการพฒันากระบวนทศัน์การจดักิจกรรม
แนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา       ตอนปลาย โดย
ใช้ช่ือกระบวนทศัน์ว่า “UNIQUE” หรือ “กระบวนทศัน์ยูนิค” โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวจากผูท้รงคุณวุฒิดว้ยวิธีการสัมมนา  อา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ 
(Connoisseurship) และผ่านการหาประสิทธิภาพจากการทดลองใช้กระบวนทศัน์การจดักิจกรรม
แนะแนวแบบภาคสนาม (Field Tryout) ผูว้ิจยัดาํเนินการปรับปรุงและแกไ้ขหลงัจากการตรวจสอบ
คุณภาพและหาประสิทธิภาพก่อนนาํไปใชจ้ริง โดยมีรายละเอียดแต่ละองคป์ระกอบ  ของกระบวน
ทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวเพือ่เสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ ดงัแผนภาพ ท่ี 18 
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แผนภาพท่ี 18  กระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ (UNIQUE 
Model) ปรับแกห้ลงัการทดลองภาคสนาม (Field Tryout)  ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 

หลักการ : การพฒันาการใช้
ทกัษะชีวติและอาชีพอยูบ่น
พื้นฐานการสร้างความรู้   
อยา่งเป็นระบบดว้ยตนเอง 
คาํนึงถึงความตอ้งการของ
มนุษย ์การร่วมมือกนัเรียนรู้
จากกิจกรรมแนะแนว ฝึก
ปฏิบติัประสบการณ์จริง    
จากการสนบัสนุนแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน  

วัตถุประสงค์ :  เพ่ือพฒันา   
การใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม : 6 ขั้น    
ขั้นที ่1  ทาํความเขา้ใจในขอ้มลูและ
เน้ือหาอยา่งกระจ่างชดั (Understanding 
Information and Content :  U) 
ขั้นที ่2  สร้างเครือข่ายขอ้มูล 
(Networking  Information : N) 
ขั้นที ่3  สืบคน้ขอ้มูลเพือ่วินิจฉยัปัญหา 
(Inquiring Information to Diagnose 
Problems : I) 
ขั้นที ่4  ซกัถามเพื่อสร้างทางเลือกหรือ
วิธีแกปั้ญหา (Questioning to Make 
Choices or Solutions : Q)  
ขั้นที ่5 ใชป้ระโยชน์ขอ้มูลจากผลการ
วิเคราะห์ (Utilizing Information from 
the Analysis : U) 
ขั้นที ่6  นาํเสนอผลงานและรายงานผล 
(Exhibiting and Results Reporting : E) 
 

การวดัและประเมนิผล :  
การใช้ทกัษะชีวติและอาชีพ 
ครอบคลุมองค์ประกอบ  7  ด้าน  
1. การยดืหยุน่และการปรับตวั 
2. การแสวงหาความรู้ดว้ยการ 
     ริเร่ิมและการนาํตนเอง   
3. การทาํงานร่วมกนัในสังคมและ 
    วฒันธรรมท่ีแตกต่าง  
4. การจดัการสร้างผลผลิตและ 
    ความรับผดิชอบตรวจสอบได ้  
5. ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบ 
   ในกระบวนการทาํงาน   
6. การคิดวเิคราะห์ ตดัสินใจ และ 
   แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 
7. การสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น 
   ในการทาํงานร่วมกนั 

 

ปัจจัยสนับสนุน :  
1. ชุมชน  
    ● ใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรม
การเรียนรู้ทุกขั้นตอน โดยร่วมคิด ร่วมทาํ 
ร่วมปฏิบติั และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์
จริงให้แก่ผูเ้รียน 
2. บุคลากรที่มีส่วนเก่ียวข้อง  
    ● ใหค้วามร่วมมือจดักิจกรรม      จดั
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้     ร่วม
ประเมินผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ และ
ผลงานท่ีผูเ้รียนนาํเสนอ ตามสภาพจริง  
3.  นักเรียน   
    ● หมัน่ศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองอยา่ง
เป็นระบบ มีการทาํงานเป็นกลุ่ม เน้นการ
ร่วมมือกนัเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบติัจาก
แหล่งเรียนรู้และสถานประกอบการใน
ชุมชน ดาํเนินการแกปั้ญหาภายใต้
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิต ประจาํวนัและ/
หรือสถานประกอบการจริงในชุมชนดว้ย
การสร้างสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นในการทาํงาน
ร่วมกนั   
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 จากขั้นตอนการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินประสิทธิผลของกระบวนทศัน์การ
จดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลายสามารถสรุปไดด้งัแผนภาพท่ี 19 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี 19  แสดงขั้นตอนการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินประสิทธิผลกระบวนทศัน์ 

การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

ศึกษาเอกสารตา่ง ๆ  ไดแ้ก่ คู่มือการจดัการเรียนรู้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (กิจกรรมแนะแนว)  หนงัสือเรียน จุดประสงค ์
คาํอธิบาย มาตรฐานการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบสังเกต  

แบบประเมิน แบบบนัทึก และแบบวดัและประเมินผลต่าง ๆ  เพื่อวเิคราะห์ตวัช้ีวดั พฤติกรรม/เน้ือหาสาระ 
ท่ีเหมาะสมเพ่ือนาํไปจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ ตามองคป์ระกอบของการใชท้กัษะชีวิต

และอาชีพ 7 ดา้น ครอบคลุมตวัช้ีวดั 15 ตวัช้ีวดัท่ีผูว้จิยัสังเคราะห์ 

สร้างแบบประเมินช้ินงาน แบบสังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม แบบรายงานพฤติกรรมการปฏิบติัของตนเอง  
แบบประเมินทกัษะการปฏิบติังาน และแบบบนัทึก 

นาํแบบประเมินช้ินงาน แบบสังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม แบบรายงานพฤติกรรมการปฏิบติัของตนเอง  
แบบประเมินทกัษะการปฏิบติังาน และแบบบนัทึกไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/2 จาํนวน 5 คน  

ท่ีมีลกัษณะไม่แตกต่างกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง และผา่นการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวติและอาชีพ
มาแลว้ เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจในภาษา และการส่ือความหมายของขอ้คาํถาม จากนั้นนาํผลการทดลองไปปรับปรุงแกไ้ข 

ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญและจดัพิมพเ์ป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินประสิทธิผล 
ของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวติและอาชีพ 

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายฉบบัสมบูรณ์ 

ตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบประเมินช้ินงาน แบบสังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม แบบ
รายงานผลการใชท้กัษะชีวติและอาชีพของตนเองก่อน-หลงัร่วมกิจกรรมแนะแนว แบบประเมินทกัษะการปฏิบติังาน และแบบบนัทึก 
โดยพิจารณาความสอดคลอ้งของขอ้คาํถาม รายการประเมิน รายการสังเกต และเกณฑก์ารประเมิน (Scoring Rubrics) ผลการประเมิน
ความสอดคลอ้ง       โดยผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 คน และหาความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัของแบบรายงานฯ กบันกัเรียนชั้น ม.6/3 จาํนวน 30 คน 

ตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนทศัน์และเคร่ืองมือโดยทดลองใชใ้นภาคสนาม (Field Tryout) กบันกัเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/1 โรงเรียนดอนคาวทิยา สังกดั สพม. เขต 9 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 30 คน   
ซ่ึงมีลกัษณะไม่แตกต่างจากกลุ่มตวัอยา่ง และวเิคราะห์คา่ประสิทธิภาพของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวโดยหาค่า 

E1/E2 ไดค้า่เท่ากบั 81.57/ 81.27 
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และจากขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (Development : D1) ออกแบบและพฒันา (Design and 
Development : D&D) กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและ
ทกัษะอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย สามารถสรุปขั้นตอนการดาํเนินการไดด้งัตาราง
ท่ี 26  

 

ตารางท่ี 26  สรุปขั้นท่ี 2 การพฒันา (Development : D1) ออกแบบและพฒันา (Design and Development : 
D&D) : การพฒันาและหาประสิทธิภาพของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว
เพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ 

 

วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ/การ
วเิคราะห์ข้อมูล 

ผลท่ีได้ 

1. เพือ่พฒันากระบวน-
ทศัน์การจดักิจกรรม
แนะแนวเพื่อเสริมสร้าง
การใชท้กัษะชีวิตและ
ทกัษะอาชีพของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย 
1.1 สงัเคราะห์กระบวน
ทศัน์การจดักิจกรรม
แนะแนวเพื่อเสริมสร้าง
การใชท้กัษะชีวิตและ
อาชีพของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย 
 
 
1.2  ระบุเป้าหมายและ
ผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค์
ของกระบวนทศันก์าร
จดักิจกรรมแนะแนว
เพือ่เสริมสร้างการใช้
ทกัษะชีวิตและอาชีพ  
ท่ีชดัเจน 

 
 
 
 
 
 
 
สงัเคราะห์ 

 
 
 
 
 
 
 

สงัเคราะห์ 
 

 
 
 
 
 
 

 
เอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสาร 

 
 
 
 
 

 
การวิเคราะหเ์น้ือหา 
(Content Analysis) 
 
 
 
 

 
การวิเคราะหเ์น้ือหา 
(Content Analysis) 
 

 
 
 
 

 
 
กระบวนทศันก์าร
จดักิจกรรม       
แนะแนวเพื่อ
เสริมสร้างการใช้
ทกัษะชีวิตและ
อาชีพของนกัเรียน
ชั้นมธัยม ศึกษา
ตอนปลาย 
ขอ้มูลเป้าหมายและ
ผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค์
ของกระบวนทศัน์
การจดักิจกรรม 
แนะแนวเพื่อ
เสริมสร้างการใช้
ทกัษะชีวิตและอาชีพ 
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ตารางท่ี 26  สรุปขั้นท่ี 2 การพฒันา (Development : D1) ออกแบบและพฒันา (Design and Development : 
D&D) : การพฒันาและหาประสิทธิภาพของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว
เพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ (ต่อ) 

     

วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ/การ
วิเคราะห์ข้อมูล 

ผลท่ีได้ 

1.3  ตรวจสอบคุณภาพของ
กระบวนทศัน์การจดั
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
เสริมสร้างการใชท้กัษะ
ชีวิตและอาชีพของนกัเรียน
ชั้นมธัยม ศึกษาตอนปลาย  

จดัสมัมนา 
อา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ 
(Connoisseurship) 

ผูเ้ช่ียวชาญ  
จาํนวน 14 คน 

- ดา้นหลกัสูตรและ
การสอน จาํนวน 4 
คน  
- ดา้นการจดั
กิจกรรม 
แนะแนวและ
จิตวิทยา การเรียน
การสอน  
จาํนวน 2 คน 
- ดา้นการวดัและ
ประเมินผลการศึกษา 
จาํนวน 5 คน  
- ดา้นการพฒันา
รูปแบบการจดั
กิจกรรม การเขียน
หน่วยและแผนการ
จดักิจกรรม จาํนวน 
2 คน 
- ดา้นการบูรณาการ
นาํชุมชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรม จาํนวน 1 
คน 

ประเด็นคาํถามการจดั
สมัมนาอา้งอิง
ผูเ้ช่ียวชาญ 
(Connoisseurship)/ 
การวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 
- ความถูกตอ้ง 
เหมาะสมของกระบวน
ทศัน์ฯ  
ในประเด็นเก่ียวกบั…. 
   1) หลกัการ   
   2) วตัถุประสงค ์  
   3) ขั้นตอนการจดั
กิจกรรม  
   4) ปัจจยัสนบัสนุน 
และ 
   5) การวดัและ
ประเมินผล 
 

กระบวนทศัน์การจดั
กิจกรรมแนะแนว    
เพ่ือเสริมสร้างการใช้
ทกัษะชีวิตและอาชีพ 
ผา่นการตรวจสอบ
คุณภาพ 
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ตารางท่ี 26  สรุปขั้นท่ี 2 การพฒันา (Development : D1) ออกแบบและพฒันา (Design and Development : 
D&D) : การพฒันาและหาประสิทธิภาพของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว
เพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ (ต่อ) 

     

วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ/การ
วิเคราะห์ข้อมูล 

ผลท่ีได้ 

2. การพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
    2.1 ศึกษาเอกสารต่างๆ 
 
    2.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
รวบรวมขอ้มูล 
 
 

 
 

สงัเคราะห์ 
 

สร้าง 

 
 

เอกสาร 
 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
รวบรวมขอ้มูล 

 

 
 
การวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
รวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 
- คูมื่อการใชก้ระบวน
ทศัน์การจดักิจกรรมแนะ
แนว             
- หน่วย/แผนการจดั
กิจกรรมแนะแนว  
- แบบประเมินช้ินงาน 
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทาํงานกลุ่ม 
- แบบรายงานผลการใช้
ทกัษะชีวติและอาชีพของ
ตนเองก่อน-หลงั 
- แบบประเมินทกัษะการ
ปฏิบตัิงานของผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง 
 - แบบบนัทึก 

 
 
ขอ้มูลแนวคิดทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้ง 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
รวบรวมขอ้มูลมี
คุณภาพ ไดแ้ก่   
- คู่มือการใชก้ระบวนทศัน์
การจดักิจกรรมแนะแนว       
- หน่วย/แผนการจดั
กิจกรรมแนะแนว  
- แบบประเมินช้ินงาน 
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทาํงานกลุ่ม 
- แบบรายงานผลการใช้
ทกัษะชีวติและอาชีพของ
ตนเองก่อน-หลงั 
- แบบประเมินทกัษะการ
ปฏิบติังานของผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง   - แบบบนัทึก 

2.3 ตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเน้ือหา 
(Content Validity) 
 
 

2.4 การหา
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพของเคร่ืองมือ 
 

สอบถาม 
 
 
 
 

สงัเกต 
ประเมิน 
สัมภาษณ์ 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
จาํนวน 5 คน 

 
 
 

นกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอน
ปลายท่ีมีลกัษณะ
ไม่แตกต่างจาก
กลุ่มตวัอยา่ง 
จาํนวน 30 คน  

แบบประเมินค่า/ค่า
ดชันีความ
สอดคลอ้งและการ
วิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 
 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การรวบรวมขอ้มูล 
/ค่าร้อยละ, ค่าความ

เช่ือมัน่, ค่า E1/E2  
ตามเกณฑ ์80/80 
 

เคร่ืองมือรวบรวม
ขอ้มูล ตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ 
 
 

เคร่ืองมือรวบรวม
ขอ้มูล ตรวจสอบหา
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 
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ขั้นตอนที ่3 การวจิยั (Research : R2) ทดลองใช้กระบวนทัศน์ (Implementation : I)   
 วัตถุประสงค์  เพ่ือทดลองใชก้ระบวนทศัน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง
การใชท้กัษะชีวิตและทกัษะอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4– 6  โรงเรียนดอนคาวิทยา 
สังกดั สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2558 จาํนวน 10 หอ้งเรียน รวมนกัเรียนจาํนวน 320 คน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ไดม้าโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) ไดแ้ก่ 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนดอนคาวิทยา สังกดั สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 9 ท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2558  เป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน จาํนวน 36 
คน (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/1) และเป็นกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน จาํนวน 31 คน (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
5/2) รวมทั้งส้ิน 67 คน  
 แบบแผนการวจิยั  

     เพ่ือให้การวิจัยเป็นไปอย่างสมบูรณ์  ผู ้วิจัยจึงได้กําหนดแผนการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) โดยดาํเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจยัแบบก่ึงทดลอง (Quasi 
Experimental Design) เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลการใช้ทกัษะชีวิตและทกัษะอาชีพของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมแนะแนวตามรูปแบบกระบวนทศัน์การจดั
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
2) เปรียบเทียบผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีไดรั้บจาก
การจดักิจกรรมแนะแนวตามกระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิต
และอาชีพกบัการจดักิจกรรมแนะแนวดว้ยรูปแบบปกติ ดว้ยวิธีกาํหนดแบบแผนการวิจยัแบบ 2 
กลุ่ม  ทดสอบเฉพาะหลังเรียน  แบบ  Non – Randomized Control – Group Posttest only Design 
(Campbell and Stanley, 1973 : 6; Tuckman, 1999 : 159 – 174 อา้งถึงใน  มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 2555: 
150 - 152) ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดท้ดสอบความแตกต่างของการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมก่อนการจดักิจกรรมแนะแนวตามกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว พบว่า  
ทั้ง 2 กลุ่มมีผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพไม่แตกต่างกนั (t = .70, sig = .24) ดงัแบบแผนในตาราง
ท่ี 27  
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ตารางท่ี 27  แบบแผนการเปรียบเทียบผลการจดักิจกรรมแนะแนวตามกระบวนทศัน์การจดักิจกรรม
แนะแนวเพือ่เสริมสร้างการใชท้กัษะชีวติและทกัษะอาชีพของนกัเรียนกลุ่มทดลองและ     
กลุ่มควบคุม  

 

กลุ่ม ทดสอบ 
ก่อนจดักิจกรรมแนะแนว 

ทดลองจดักิจกรรม  
แนะแนว 

ทดสอบ 
หลังจดักิจกรรมแนะแนว 

E ~T1E     X T2E 

C ~T1C ~X T2C 
 

 E            แทน   กลุ่มทดลอง โดยใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
เสริมสร้างการใชท้กัษะชีวติและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 C            แทน   กลุ่มควบคุม โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมแนะแนวรูปแบบปกติ 

 ~T1E ,	~T1C แทน   ไม่มีการทดสอบก่อนจดักิจกรรมแนะแนว  
  X            แทน   การจดักิจกรรมแนะแนวโดยใชก้ระบวนทศันก์ารจดักิจกรรม    
แนะแนวเพือ่เสริมสร้างการใชท้กัษะชีวติและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

      ~X           แทน   การจดักิจกรรมแนะแนวโดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมแนะแนว  
รูปแบบปกติ 

 T2E,T2C        แทน   การทดสอบหลงัจดักิจกรรมแนะแนว 
 วธีิดาํเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมแนะแนวของนกัเรียน
กลุ่มตวัอยา่งและกลุ่มควบคุม นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลจากการวิเคราะห์ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมการปฏิบติั และการนาํเสนอ
ผลงาน จากการประเมินนักเรียนกลุ่มตวัอย่างและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลงัการจัดกิจกรรม       
แนะแนว โดยการใชเ้คร่ืองมือวดัและประเมินผล จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

1.1 แบบประเมินช้ินงาน  
1.2 แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม (การปฏิสมัพนัธ์นกัเรียน)   
1.3 แบบรายงานพฤติกรรมการปฏิบติัของตนเองก่อน– หลงัร่วมกิจกรรมแนะแนว  
1.4 แบบประเมินทกัษะการปฏิบติังานของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดันิทรรศการ                    

“วนัแนะแนวอาชีพ”  
1.5 แบบบนัทึกสะทอ้นผลการจดักิจกรรมแนะแนว (Journal Writing) 
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2. ขอ้มูลจากการประเมินช้ินงาน  การสังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม (การปฏิสัมพนัธ์
นกัเรียน) การรายงานพฤติกรรมการปฏิบติัของตนเองก่อน–หลงัร่วมกิจกรรมแนะแนว การประเมิน
ทกัษะการปฏิบติังานของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจัดนิทรรศการ “วนัแนะแนวอาชีพ” และการ
วิเคราะห์การเขียนบนัทึกสะทอ้นผลการจดักิจกรรมแนะแนว (Journal Writing) ในแต่ละหน่วยการ
จดักิจกรรม ซ่ึงไดจ้ากการประเมินกลุ่มตวัอยา่งในระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

2.1 ประเมินประสิทธิภาพของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง
การใช้ทักษะชีวิตและอาชีพ (E1/E2) โดยการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และ
ประสิทธิภาพของผลผลิต (E2) โดยท่ี E1 ไดจ้ากคะแนนการปฏิบติังานและผลงาน และ E2 ไดจ้าก
คะแนนการรายงานพฤติกรรมการปฏิบติัของตนเองก่อน– หลงัร่วมกิจกรรมแนะแนว โดยใชเ้กณฑ ์
80/80 

 จากขั้นตอนการนาํกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะ
ชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยการนาํกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะ
แนวไปดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ สามารถสรุปขั้นตอนการดาํเนินการไดด้งัตารางท่ี 28 
 
ตารางท่ี 28 สรุปขั้นตอนท่ี 3 การวิจยั (Research : R2) ทดลองใชก้ระบวนทศัน ์(Implementation : I) 

: กระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวติและอาชีพของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

 

วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือ/การ
วเิคราะห์ข้อมูล 

ผลทีไ่ด้ 

1. เพ่ือทดลองใช้
กระบวน-ทศัน์การจดั
กิจกรรม แนะแนวเพื่อ
เสริมสร้างการใช้
ทกัษะชีวิตและอาชีพ
ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 
 

1. ช้ีแจงหลกัการ เหตุผล 
และประโยชน์ ของการ
วิจยัใหก้บันกัเรียนท่ีเป็น
กลุ่มทดลอง  
2. ช้ีแจงให้นกัเรียน
รายงานพฤติกรรมการ
ปฏิบติัของตนเองก่อน  
ร่วมกิจกรรมแนะแนว   
4. ดาํเนินการทดลองและ
ประเมิน สังเกต บนัทึกผล
ระหวา่งการทดลอง 
5. สปัดาห์ท่ี 20 ประเมิน
หลงัการจดักิจกรรม   
แนะแนว 

นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5/1 

โรงเรียนดอนคา

วิทยา ภาคเรียนท่ี 2  

ปีการศึกษา 2558  
กลุ่มทดลอง  
จาํนวน 36 คนและ
นกัเรียนชั้นมธัยม 
ศึกษาปีท่ี 5/2  
 กลุ่มควบคุม  
จาํนวน 31 คน 

- กระบวนทัศน์การ
จดักิจกรรมแนะแนว 
- เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การรวบรวมขอ้มูล /    
การวิเคราะห์ขอ้มูล 
ค่าเฉล่ีย,ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน, t-test  

ไดก้ระบวนทศัน์การจดั
กิจกรรมแนะแนว    
เพ่ือเสริมสร้างการใช้
ทกัษะชีวิตและอาชีพ
ของนกัเรียนชั้นมธัยม 
ศึกษาตอนปลาย ท่ีผา่น
การนาํไปใชจ้ริง 
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ตารางท่ี 28 สรุปขั้นตอนท่ี 3 การวิจยั (Research : R2) ทดลองใชก้ระบวนทศัน ์(Implementation : I) 
: กระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวติและอาชีพของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ต่อ) 

 

 

วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือ/การ
วเิคราะห์ข้อมูล 

ผลทีไ่ด้ 

2. เพ่ือประเมินความ 
สามารถการใชท้กัษะ
ชีวิตและอาชีพ 

 

- เปรียบเทียบคะแนน   
ผลการใชท้กัษะชีวิตและ
อาชีพก่อนและหลงัการ
จดักิจกรรมแนะแนวของ
กลุ่มตวัอยา่ง   
-   เปรียบเทียบคะแนน 
ผลการใชท้กัษะชีวิตและ
อาชีพของนกัเรียนกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม 

 

- นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5/1 
ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2558 
จาํนวน 36 คน 
- นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5/2 
ภาคเรียนท่ี 2           
ปีการศึกษา 2558 
จาํนวน 31 คน 

 
 
 
 
 
 

- แบบประเมินช้ินงาน  
- แบบสงัเกต
พฤติกรรมการทาํงาน
กลุ่ม  
- แบบรายงานผลการ
ใชท้กัษะชีวิตและ
อาชีพก่อน-หลงัร่วม
กิจกรรมแนะแนว  
- แบบประเมินทกัษะ
การปฏิบติังานของผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งในการ
จดันิทรรศการ               
“วนัแนะแนวอาชีพ”  
- แบบบนัทึกสะทอ้น
ผลการจดักิจกรรม
แนะแนว (Journal 

Writing)/ค่าเฉล่ีย, 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน, t-test  

 

 
3. เพ่ือประเมิน
ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของ
กระบวนทศัน์การจดั
กิจกรรมแนะแนว  
 
 
 
 
 
 
 

 
1. หาค่าประสิทธิผลจาก
แบบประเมิน แบบสงัเกต 
แบบรายงาน แบบบนัทึก 
2. ประเมินความสามารถ
การใชท้กัษะชีวิตและ
อาชีพและคะแนนรายงาน
พฤติกรรมการปฏิบติัของ
ตนเองก่อนหลงัร่วม
กิจกรรมแนะแนว  
 

 
- นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5/1 
(กลุ่มทดลอง)       
ภาคเรียนท่ี 2            
ปีการศึกษา 2558 
จาํนวน 36 คน 
- นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5/2 
(กลุ่มควบคุม)        
ภาคเรียนท่ี 2           
ปีการศึกษา 2558 
จาํนวน 31 คน 

 
 
 
 
 
 

แบบประเมิน  
แบบสงัเกต 
 แบบรายงาน 
 แบบบนัทึก/ 
หาประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของ
กระบวนทศัน์การจดั
กิจกรรมแนะแนว  
(E1/E2)   
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ขั้นตอนที ่4 การพฒันา (Development : D2) ประเมนิผล (Evaluation : E)  
 วัตถุประสงค์ เพ่ือตรวจสอบประสิทธิผลของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว      
เพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย และนาํขอ้มูลมา
พิจารณาปรับปรุงแกไ้ขรายละเอียดของกระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนว เพ่ือสามารถนาํไปใช้
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป และสามารถนาํไปขยายผลกบันักเรียนหลายห้องเรียนในบริบทท่ีมี
ความคลา้ยคลึงกนั   

 วธีิดาํเนินการ 
 ขั้นตอนน้ีเป็นการนําข้อมูลผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มา

พิจารณาประเมินผล และปรับปรุงกระบวนทศัน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้
ทกัษะชีวิตและทกัษะอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายโดยดาํเนินการ ดงัน้ี 

1. เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการเปรียบเทียบผลการเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีเกิดข้ึนจากการใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว
โดยดูผลก่อนและหลงัการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีเรียนดว้ยกระบวนทศัน์การจัด
กิจกรรมแนะแนวท่ีพฒันาข้ึน และเปรียบเทียบผลการเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบสถิติค่า (t-test) แบบอิสระและไม่อิสระ  

2. ตรวจสอบ ปรับปรุง/แกไ้ข กระบวนทศัน์การจดักิกจรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการ
ใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยนาํผลการใชก้ระบวนทศัน์การ
จดักิจกรรมแนะแนวมาพิจารณาความเหมาะสมตามองคป์ระกอบต่าง ๆ โดยเฉพาะองคป์ระกอบ    
ดา้นขั้นตอนการจดักิจกรรม (UNIQUE) กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว ซ่ึงประกอบดว้ย
ขั้นตอนการจดักิจกรรม 6 ขั้น  ผูว้ิจยัเสนอแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัส่ิงท่ี
ตอ้งการใหผู้เ้รียนมีความสามารถดา้นการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ แลว้นาํเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพ่ือพิจารณา และนาํมาปรับปรุงแกไ้ข จดัทาํเป็นกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว
เพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายฉบบัสมบูรณ์ 

3. รับรองกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและ
อาชีพดว้ยการนาํกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวไปขยายผล (Transportability)  เป็นขั้นตอน
การนํากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้ทักษะชีวิตและอาชีพของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีผา่นการนาํไปทดลองใชจ้ริงพิจารณาปรับปรุง/แกไ้ขแลว้ ไปใช้
กบักลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการขยายผลการวิจยั ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีลกัษณะไม่แตกต่างกบักลุ่มทดลองท่ี
ใชก้ระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ ท่ีผูวิ้จยัพฒันาข้ึน 
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โดยกลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการขยายผลการวิจยัคร้ังน้ีคือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/2 โรงเรียน
ดอนคาวิทยา สงักดั สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2558 จํานวน  30 คน  และนักเรียนโรงเรียนง้ิวรายบุญมีรังสฤษฏ์ จํานวน  23 คน 
เน่ืองจากนกัเรียนมีความรู้ความสามารถและมีคุณลกัษณะไม่แตกต่างกบักลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการ
วิจยัคร้ังน้ี 

 โดยการขยายผลคร้ังน้ี ผูว้ิจยัตอ้งการทราบว่ากระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
เสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย เม่ือนาํไปใชก้บัผูเ้รียน
กลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะไม่แตกต่างจากกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี จะมีประสิทธิผลเป็นอยา่งไร 
ดงันั้นผูวิ้จยัจึงกาํหนดวตัถุประสงค์ ในการขยายผลการวิจยัคร้ังน้ี โดยพิจารณาจากการประเมิน
ประสิทธิผลของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวท่ีใชใ้นการวิจยัเฉพาะวตัถุประสงคส์ําคญั 
ดงัน้ี  

1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนกลุ่มขยายผล      
ท่ีร่วมกิจกรรมแนะแนวตามกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิต
และอาชีพ ก่อนและหลงัร่วมกิจกรรมแนะแนว 

  ในการดาํเนินงานนํากระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใช้
ทักษะชีวิตและอาชีพท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามกระบวนการวิจยัและพฒันา (Research and 
Development : R&D) แลว้นาํไปขยายผล  ผูว้ิจยัดาํเนินงานเช่นเดียวกบัการนาํกระบวนทศัน์การจดั
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพไปทดลองใชจ้ริงในขั้นตอนท่ี 3 และ
ประเมินประสิทธิผลในขั้นตอนท่ี 4 ของการวิจยัและพฒันา  ทั้งน้ีผูว้ิจยัให้ความสาํคญักบัการสร้าง
ความเขา้ใจกบัครูผูส้อนท่ีนาํกระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิต
และอาชีพไปใช ้ คือ ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (กิจกรรมแนะแนว)  
รวมทั้งผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการใช้กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใช้
ทกัษะชีวิตและอาชีพ ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูป้กครอง ครู ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
นกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในการขยายผลคร้ังน้ี 

  จากขั้นตอนท่ี  4 การพัฒนา  (Development : D2) เพื่อประเมินประสิทธิผลของ
กระบวน-ทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย (Evaluation : E) ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอขั้นตอนการดาํเนินการ ดงัแผนภาพท่ี 20 
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แผนภาพท่ี 20  ขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development : D2) ประเมินประสิทธิผลของกระบวนทศัน์

การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย 

 
 จากขั้นตอนการประเมินประสิทธิผลของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
เสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย สามารถสรุปขั้นตอน
การดาํเนินการไดด้งัตารางท่ี 29 
 
 

ขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development : D2) 
ประเมินประสิทธิผลของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง 

การใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (Evaluation : E) 

ประเมินประสิทธิผลของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรม
แนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวติและอาชีพ 

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ตรวจสอบปรับปรุง/แกไ้ข 
กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว 

เพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวติและอาชีพ 

เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพือ่พิจารณาร่วมกนั 

ไดก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว 
เพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวติและอาชีพ 

ฉบบัสมบูรณ์ 

เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถการใชท้กัษะชีวิตและ 
อาชีพของนกัเรียนกลุ่มขยายผลท่ีร่วมกิจกรรมแนะแนว 
ตามกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้าง
การใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ ก่อนและหลงัร่วมกิจกรรม

แนะแนว 

ขยายผลกระบวนทัศน์  

ผูว้จิยัช้ีแจงวตัถุประสงค ์และวธีิการใชก้ระบวนทศัน์การจดั
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวติและอาชีพ 
รวมทั้งการประเมินประสิทธิผลการใชก้ระบวนทศัน์การจดั
กิจกรรมแนะแนวใหแ้ก่ ครูผูส้อนและกลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้น
การขยายผลการวจิยัในคร้ังน้ี โดยผูว้จิยัและครูผูส้อนร่วมกนั
ดาํเนินการประเมินประสิทธิผลของกระบวนทศัน์การจดั
กิจกรรมแนะแนวท่ีใชใ้นการวิจยั ตามวตัถุประสงค ์ 
เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถการใชท้กัษะชีวิตและ
อาชีพของนกัเรียนกลุ่มขยายผลท่ีร่วมกิจกรรมแนะแนว 
ตามกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
เสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ ก่อนและหลงั
ร่วมกิจกรรมแนะแนว 
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ตารางท่ี 29  ขั้นตอนการประเมินประสิทธิผลของกระบวนทัศน์การจดักิจกรรมแนะแนว เพ่ือ
เสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 
 

วัตถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มตวัอย่าง เคร่ืองมือ/การ
วเิคราะห์ข้อมูล 

ผลท่ีได้ 

เพ่ือตรวจสอบ
ประสิทธิผลของ
กระบวนทศัน์การจดั 
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
เสริมสร้างการใชท้กัษะ
ชีวิตและอาชีพของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย 
 

ประเมินผลการใชท้กัษะ
ชีวิตและอาชีพของผูเ้รียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. นกัเรียนกลุ่มทดลอง
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/1 
โรงเรียนดอนคาวิทยา  
จาํนวน 36 คน         
ภาคเรียนท่ี 2                 
ปีการศึกษา 2558 
2. นกัเรียนกลุ่มควบคุม
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/2 
โรงเรียนดอนคาวิทยา  
จาํนวน 31 คน         
ภาคเรียนท่ี 2                 
ปีการศึกษา 2558 
3. นกัเรียนท่ีขายผลเป็น
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 6/2 โรงเรียนดอน-
คาวิทยา จาํนวน 30 คน    
ภาคเรียนท่ี 2                 
ปีการศึกษา 2558 
และโรงเรียนง้ิวราย 
บุญมีรังสฤษด์ิ  
จาํนวน 23 คน  
 
 
 

 
 
 
 
 

- แบบประเมิน
ช้ินงาน  
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บทที ่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจยัเร่ือง กระบวนทศัน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิต
และอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย มีวตัถุประสงค ์เพ่ือ 1) พฒันาและหาประสิทธิภาพ
ของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียน     
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 2) ประเมินประสิทธิผลของการใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสริมสร้างการใช้ท ักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนชั้ นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยมี
วตัถุประสงคย์อ่ย เพ่ือ 2.1 เปรียบเทียบผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมแนะแนวตามรูปแบบกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว
เพ่ือเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 2.2 เปรียบเทียบ
ผลการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีไดรั้บจากการจดักิจกรรม
แนะแนวตามกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพกบั
การจดักิจกรรมแนะแนวดว้ยรูปแบบปกติ และ 3) ขยายผลกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว
เพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี ใช้วิธีดาํเนินการวิจยัในลกัษณะของการวิจยัและพฒันา (Research and 
Development : R & D) โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ท่ีมี
ลกัษณะเป็นแบบแผนเชิงผสมผสานแบบรองรับภายใน (The Embeded Design) ดว้ยการศึกษาวิธีการเชิง
คุณภาพ  (Qualitative Methods) เสริมด้วยวิธีการเชิงปริมาณ  (Quantitative Methods) มีผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานการพฒันาและหาประสิทธิภาพของกระบวนทศัน์การ
จดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  
 ตอนท่ี 2 ประสิทธิผลของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใช้
ทกัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 ตอนท่ี 3 ผลการขยายผลกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใช้
ทกัษะชีวติและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาข้อมูลพืน้ฐานการพฒันาและหาประสิทธิภาพของกระบวนทศัน์การจัดกิจกรรม
แนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้ทักษะชีวติและอาชีพของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย  

1. ผลการศึกษาเอกสารข้อมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรม 
แนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวติและอาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลดงัน้ี 

1.1 ผลการวเิคราะห์เอกสาร มีขอ้คน้พบดงัน้ี  
      ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐาน นโยบายการจดัการศึกษาตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ยทุธศาสตร์การแนะแนว ศึกษาหลกัการ แนวคิด 
ทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (กิจกรรมแนะแนว)  ศึกษาความคิดเห็นจาก
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (กิจกรรมแนะแนว) ดา้นการพฒันาการใชท้กัษะชีวิต
และอาชีพ และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกบักระบวนทศัน์การจดั
กิจกรรมแนะแนว การจดักิจกรรมท่ีเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ ซ่ึงมีผลการศึกษาและ
วิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานสรุปไดด้งัน้ี 

1.1.1 ผลการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
และศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน (กิจกรรมแนะแนว) ดว้ย
วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) พบว่า กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน  (กิจกรรมแนะแนว)           
มีเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนดา้นการศึกษา อาชีพ ส่วนตวัและสังคมเตม็ตามศกัยภาพ ใหมี้ทกัษะชีวิต 
มีความสุข อยู่อย่างพอเพียง เป็นพลเมืองและพลโลกท่ีดี ดว้ยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย มี
ความรู้ ความสามารถ ทกัษะและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ทั้งน้ีเน่ืองจากการจดักิจกรรมแนะแนว 
(Guidance Activity) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้รู้จกัตนเอง รู้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กาํหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิต ทั้ งด้านการเรียนและอาชีพ 
สามารถปรับตนไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากน้ียงัช่วยใหค้รูรู้จกัและเขา้ใจผูเ้รียน ทั้งยงัเป็นกิจกรรมท่ี
ช่วยเหลือและใหค้าํปรึกษาแก่ผูป้กครองในการมีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียน ขอบข่ายการ  แนะแนวเพ่ือ
พฒันาคุณภาพผูเ้รียน ประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ การแนะแนวการศึกษา (Educational Guidance) การ
แนะแนวอาชีพ (Vocational Guidance) และการแนะแนวส่วนตวัและสังคม (Personal and Social 
Guidance) ความสําคญัของการแนะแนวเป็นกลไกสําคญัในการสร้างคน สร้างงาน และสร้างชาติ 
กล่าวคือ สร้างคนให้รู้จกัคุณค่าในตนเอง สร้างงานใหค้นรู้จกัความถนดั ความสนใจ บุคลิกภาพของตน 
รู้ขอ้มูลอาชีพ ตลอดจนสามารถเช่ือมความสัมพนัธ์คุณลกัษณะของตนเองกบัอาชีพไดถู้กตอ้ง มีการ
ฝึกงานอาชีพหรือมีประสบการณ์ในงานมีคุณลกัษณะพื้นฐานท่ีจาํเป็นในการประกอบอาชีพให้
ประสบความสาํเร็จ และสร้างชาติ ให้คนมีวิธีหาความรู้ทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม และเห็น
ประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงเป็นส่ิงสําคญัท่ีสุดในยุคปัจจุบนัที่จะพฒันาคนเป็นมนุษยที์่สมบูรณ์ได ้ 
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ดงันั้นบทบาทของครู คือ การอาํนวยความสะดวกในการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยการเขา้
ร่วมกบัการสร้างความรู้สึกท่ีดีของผูเ้รียน (Feelings) ร่วมคิด (Thoughts) และช้ีแนะแนวคิด (Ideas) 
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องผูเ้รียน ไม่ใช่ความตอ้งการของพวกเขา แต่หากเป็นเพราะการขาด
ทักษะการแก้ไขปัญหาท่ี ดีของผู ้เรียนนั่น เอง  (Greene, 2008; Burden, 2003; Watson, 2003) 
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อให้ผูเ้รียน 1) คน้พบความถนัด ความสามารถ 
ความสนใจของตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น 2) รู้จกัแสวงหาความรู้จากขอ้มูล
ข่าวสารแหล่งเรียนรู้ทั้งดา้นการศึกษาอาชีพส่วนตวัสังคมเพ่ือนาํไปใชใ้นการวางแผนเลือกแนวทาง
การศึกษาอาชีพไดเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของตนเอง 3) พฒันาบุคลิกภาพและปรับตวัอยู่
ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  4) มีความรู้มีทกัษะมีความคิดสร้างสรรค์ในงานอาชีพและมีเจตคติท่ี
ดีต่ออาชีพสุจริต 5) มีค่านิยมท่ีดีงามในการดาํเนินชีวิตเสริมสร้างวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่
ผูเ้รียน และ 6) มีจิตสาํนึกในการรับผดิชอบต่อตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติ 

1.1.2 ผลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว 
หลักการ แนวคิด เทคนิค ขั้นตอนและกระบวนการเสริมสร้างการใช้ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ  
มุ่งเนน้การจดัการกบัปัญหาต่าง ๆ รอบตวัในสภาพสังคมปัจจุบนัและเตรียมพร้อมสาํหรับการปรับตวั
ในอนาคตให้แก่ผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย พบว่า ตอ้งอาศยัหลกัการและแนวทางการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (กิจกรรมแนะแนว) ผูว้ิจยัศึกษา 
วิเคราะห์ และสรุปผลจากการสังเคราะห์ขอ้มูลความรู้ องคป์ระกอบของพฤติกรรม และตวัช้ีวดัท่ี
คาดหวงัให้เกิดกบัผูเ้รียนตามหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัเก่ียวกบัการเสริมสร้างการใช้
ทกัษะชีวิตและอาชีพ เพ่ือพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ซ่ึงเป็นเป้าหมายสูงสุดในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยกาํหนดว่าผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูมี้พฒันาการของการใชท้กัษะชีวิตและ271อาชีพเพ่ิมข้ึน และจาก
แนวคิดของ กระทรวงศึกษาธิการ (2555), Sue Z. Beers (2011), วิจารณ์  พานิช (2555), วิชยั   วงษใ์หญ่ 
และมารุต พฒัผล (2556) และแนวคิดเก่ียวกับการใช้ทักษะอาชีพจากแนวคิด Ginzberg (1974), 
Super (1957), Tiedman and O’ Hara (1963), สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยั (2557) และ Man Power Group (2013) จาํนวน 7 องคป์ระกอบ คือ  

1. การยดืหยุน่และการปรับตวั  
2. การแสวงหาความรู้ดว้ยการริเร่ิมและการนาํตนเอง  
3. การทาํงานร่วมกนัในสงัคมและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง  
4. การจดัการสร้างผลผลิตและความรับผดิชอบตรวจสอบได ้     
5. ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบในกระบวนการทาํงาน  
6. การคิดวิเคราะห์ ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 
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7. การสร้างสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นในการทาํงานร่วมกนั  
    โดยครอบคลุมตวัช้ีวดัเพ่ือการวดัประเมินผลผูเ้รียนของการใช้ทกัษะชีวิต
และอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  จาํนวน 15 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่  

1. ยดืหยุน่โดยประเมินผลการทาํงานเพ่ือพจิารณาปรับปรุง 
2. จดัการกบัเป้าหมายและเวลาโดยวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสืบคน้ความรู้และ

งานท่ีสนใจ และลงมือทาํงานตามแผนท่ีกาํหนดไวโ้ดยการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั  
3. ปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทาํงานท่ีสนใจ 

และสรุปผลความรู้และงานโดยการทาํรายงานและการนาํเสนอช้ินงาน/ผลผลิต  
4. ปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายโดยปราศจากการควบคุมสั่งการ โดยวางแผน

ในการสืบคน้ขอ้มูล สงัเกต วิเคราะห์เพ่ือสร้างทางเลือก และจดัการระบบงาน (การทาํงานเด่ียว)  
5. เรียนรู้โดยการนาํตนเองโดยวางแผนในการสืบคน้ขอ้มูล  
6. มีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอื่นโดยฟัง พูด แสดงความคิดเห็นและอภิปราย

ในกลุ่ม และจดัการระบบคน (การทาํงานกลุ่ม)  
7. ปฏิบตัิงานกบัทีมงานท่ีมีความหลากหลายโดยจดัการระบบคน (การ

ทาํงานกลุ่ม)  
8. จัดการโครงการโดยลงมือทํางานตามแผนท่ีกําหนดไว้โดยการใช้

เทคโนโลยีท่ีทันสมยั สังเกต วิเคราะห์เพ่ือสร้างทางเลือก ประเมินผลการทาํงานเพื่อพิจารณา
ปรับปรุง และสรุปผลความรู้และงานโดยการทาํรายงานและการนาํเสนอช้ินงาน/ผลผลิต  

9. สร้างสรรค์ผลผลิตโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทาํงานท่ีสนใจ และ
สรุปผลความรู้และงานโดยการทาํรายงานและการนาํเสนอช้ินงาน/ผลผลิต      

10. สาํนึกความรับผดิชอบโดยทาํงานอยา่งมีคุณธรรม ไม่เอาเปรียบบุคคลอ่ืน  
11. ใหค้าํแนะนาํและการนาํบุคคลอ่ืนโดยสรุปผลความรู้และงานโดยการทาํ

รายงานและการนาํเสนอช้ินงาน/ผลผลิต     
12. รับผดิชอบต่อบุคคลอ่ืนโดยทาํงานอยา่งมีคุณธรรม ไม่เอาเปรียบบุคคลอ่ืน  
13. ตดัสินใจโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทาํงานท่ีสนใจ  
14. แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคโ์ดยวิเคราะห์และวางแผนในการทาํงานท่ีสนใจ  
15. สร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นโดยฟัง พูด แสดงความคิดเห็นและอภิปราย    

ในกลุ่ม และจดัการระบบคน (การทาํงานกลุ่ม) 
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1.2 ผลการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนทัศน์
การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้ทักษะชีวิตและอาชีพ  ด้วยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) พบวา่    

1.2.1 กระบวนทศัน์การจัดกิจกรรมแนะแนว (Paradigm of Guidance Activity) 
         ผูว้ิจ ัยได้สังเคราะห์แนวทางการจดักิจกรรมแนะแนว สามารถสรุปไดว้่า 
วิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้สามารถบูรณาการการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเขา้ดว้ยกนั เป็นตน้ว่า 
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ การจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน การจดัการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐาน การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น และการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ       
มีส่วนร่วมของชุมชน ซ่ึงใช้วิธีเชิงระบบในการกาํหนดองค์ประกอบหลกั คือ ปัจจยั (Input) ดา้น
ผูส้อน ผูเ้รียน ส่ือ บรรยากาศการเรียน  กระบวนการเรียนรู้ (Process) กิจกรรมการเรียนรู้ (Learning 
Activity) ท่ีเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ของการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้หรือผลลพัธ์       
ท่ีคาดหวงั ใช้กระบวนการ วิธีการและเทคนิคการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการร่วมมือ เสริม
พฒันาการคิดสู่การใชท้กัษะชีวิตและทกัษะอาชีพ ดว้ยวิธีการพฒันาจากการศึกษาหลกัการ แนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคนิ์ยม (Constructivism) ซ่ึงเป็นทฤษฎี
ท่ีมีรากฐานมาจาก Vygotsky มีแนวคิดท่ีสาํคญัท่ีว่า "ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมมีบทบาทสําคญัในการ
พฒันาดา้นพุทธิปัญญา"รวมทั้งแนวคิดเก่ียวกบัศกัยภาพในการพฒันาดา้นพุทธิปัญญาเช่ือว่าผูเ้รียน
สร้างความรู้โดยผ่านทางการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบัผูอ่ื้นไดแ้ก่ เด็กกบัผูใ้หญ่ พ่อแม่ ครูและ
เพ่ือนในขณะท่ีเด็กอยู่ในบริบทของสังคมและวฒันธรรม (Socio cultural context )โดยให้ผูเ้รียน
สร้างความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นบริบท (context) หรือ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนมีส่วนร่วมเป็นฐานการเรียนรู้ “Social Constructivism”เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะ
การคิดวิเคราะห์และคิดแกปั้ญหาร่วมกบักลุ่ม ดั้งนั้นการจดักิจกรรมแนะแนวเน้นให้ผูเ้รียนคิด       
ลงมือกระทาํและแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเองส่วนผลผลิต (Product) กาํหนดว่าผูเ้รียนจะต้องเป็นผูมี้
พฒันาการของการเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและทกัษะอาชีพเพ่ิมข้ึน และมีความสามารถเสริมสร้าง
การใชท้กัษะชีวิตและทกัษะอาชีพตามองคป์ระกอบของทกัษะท่ีจาํเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทั้งน้ีโดย
การนาํความรู้ท่ีไดรั้บจากการจดักิจกรรมแนะแนวไปเช่ือมโยง ปรับประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่
ตนเองและสงัคม ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา  

1.2.2 รูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว (Instructional Models) มีมากมายหลาย
รูปแบบควรเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัเป้าหมายท่ีตอ้งการใหเ้กิดกบัผูเ้รียน ลกัษณะเน้ือหาวิชา ความ
สนใจ ความสามารถและความถนดัของผูเ้รียน และจดัเตรียมส่ือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มี
ความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัแนวทางการจดักิจกรรม ในการวิจยัคร้ังน้ี มีเป้าหมายในการเสริมสร้าง
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การใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นกระบวนการ ดงันั้น ผูว้ิจัยนําแนวคิดของแนวทาง     
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้การพฒันาทกัษะกระบวนการ (Process Skills) มาใชเ้ป็นแนวทาง
ในการวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว 
จากการศึกษาพบว่า มีแนวคิดและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานในการพฒันา กระบวนทศัน์การจดั
กิจกรรมแนะแนว ดงัน้ี 

1.2.2.1 ทฤษฎกีารสร้างความรู้ (Constructivism Theory)  
     เป็นทฤษฎีท่ีมีหลกัการสําคญัท่ีผูเ้รียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
ดงัน้ีคือ  1) การให้ผู เ้รียนลงมือสร้างส่ิงของหรือประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ได้
ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีมีความหมายซ่ึงจะรวมถึงปฏิกิริยาระหว่างความรู้ในตวัของ
ผูเ้รียนเองกบัประสบการณ์และส่ิงแวดลอ้มภายนอกสามารถเช่ือมโยงและสร้างเป็นองคค์วามรู้ใหม่ 
2) การยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ ซ่ึงครูตอ้งจัดบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติักิจกรรมการเรียนดว้ยตนเอง โดยมีทางเลือกท่ีหลากหลายและเรียนรู้
อยา่งมีความสุข สามารถเช่ือมโยงความรู้ระหว่างความรู้ใหม่กบัความรู้เก่าไดส่้วนครูทาํหนา้ท่ีเป็น
ผูช่้วยและคอยอาํนวยความสะดวก 3) การเรียนรู้จากประสบการณ์และส่ิงแวดลอ้ม โดยเนน้ใหเ้ห็น
ความสําคญัของการเรียนรู้ร่วมกนัทาํให้ผูเ้รียนเห็นว่าคนเป็นแหล่งความรู้อีกแหล่งหน่ึงท่ีสําคญั 
การสอนเป็นการจัดประสบการณ์เพ่ือเตรียมคนออกไปเผชิญโลก ถา้ผูเ้รียนเห็นว่าคนเป็นแหล่ง
ความรู้สาํคญัและสามารถแลกเปล่ียนความรู้กนัได ้เม่ือจบการศึกษาออกไปก็จะปรับตวัและทาํงาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  4) การใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือ เป็นการเน้นการใช้
เทคโนโลยีแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆดว้ยตนเองเป็นผลให้เกิดพฤติกรรมท่ีฝังแน่น    
เม่ือผูเ้รียนเรียนรู้ว่าจะเรียนรู้ไดอ้ยา่งไร (Learning how to Learn) 5) การจดัการเรียนรู้เป็นนวตักรรม
ดา้นการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันากระบวนการคิดของผูเ้รียนและนาํเสนอผ่านผลงานท่ีจดัทาํ  ดงันั้น
ครูผูส้อนตอ้งดาํเนินการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 1) เช่ือมโยงส่ิงท่ีรู้แลว้กบัส่ิงท่ีผูเ้รียนกาํลงัเรียน 2) การ
ให้โอกาสผูเ้รียนเป็นผูริ้เร่ิมทาํโครงการที่ตนเองสนใจ 3) เปิดโอกาสให้มีการนาํเสนอความคิด 
ผลงานและผลการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ของตนเองเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพ่ือน 4)ใหเ้วลา
ทาํงานอยา่งต่อเน่ืองในการจดัการเรียนรู้ ครูเป็นบุคคลสาํคญัท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงทศันคติ ความ
เช่ือ ทั้งน้ีผูว้ิจยัสรุปการเรียนรู้แบบสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง แบ่งออกเป็น 3 ขั้น ไดแ้ก่ 1) ขั้นการ
ทาํความรู้ให้กระจ่างแจง้ 2) ขั้นการระบุการไดรั้บและการเขา้ใจขอ้มูลใหม่ 3) ขั้นการยืนยนัความ
ถูกตอ้งและการใชข้อ้มูล 
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1.2.2.2 ทฤษฎกีารเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism Theory)   
     เป็นทฤษฎีท่ีมีหลกัการสําคัญท่ีคาํนึงถึงความเป็นคนของบุคคล 
คุณค่าของคนเป็นหลกั โดยจะมองธรรมชาติของมนุษยใ์นลกัษณะท่ีว่า มนุษยเ์กิดมาพร้อมกบัความ
ดีท่ีติดตวัมาแต่กาํเนิด มนุษยเ์ป็นผูท่ี้มีอิสระสามารถท่ีจะนาํตนเอง และพ่ึงตนเองได้ เป็นผูท่ี้มี
ความคิดสร้างสรรคท่ี์จะทาํประโยชน์ให้สังคม มีอิสรเสรีภาพท่ีจะเลือกทาํส่ิงต่าง ๆ ท่ีจะไม่ทาํให้
ผูใ้ดเดือดร้อน ซ่ึงรวมทั้งตนเองดว้ย มนุษยเ์ป็นผูท่ี้มีความรับผิดชอบและเป็นผูส้ร้างสรรค์สังคม  
นกัคิดกลุ่มมนุษยนิยมให้ความสําคญัของความเป็นมนุษยแ์ละมองมนุษยว์่ามีคุณค่า มีความดีงาม              
มีความสามารถ มีความตอ้งการและมีแรงจูงใจภายในท่ีจะพฒันาศกัยภาพของตน ผูว้ิจยันาํแนวคิด
ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม มาเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมแนะแนวโดยใชก้ระบวนทศัน์
การจดักิจกรรมแนะแนว ซ่ึงคาํนึงถึงเป้าหมายสูงสุดคือ การพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนในแต่ละคน
เพ่ือความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ 

1.2.2.3 ทฤษฎพีฒันาการทางสติปัญญาของ Piaget 
     แนวความคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของทฤษฏีน้ีเนน้เร่ืองพฒันาการทาง
สติปัญญาของบุคคลท่ีเป็นไปตามวยัและเช่ือว่ามนุษยเ์ลือกท่ีจะรับรู้ส่ิงท่ีตนเองสนใจและการเรียนรู้
เกิดจากระบวนการการคน้พบดว้ยตนเอง หลกัการจดัการเรียนการสอนตอ้งคาํนึงถึงพฒันาการทาง
สติปัญญาของผูเ้รียนและจดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนอยา่งเหมาะสมกบัพฒันาการนั้นเพ่ือให้ผูเ้รียน
ไดมี้ประสบการณ์และมีปฏิสัมพนัธ์กับส่ิงแวดลอ้มมากๆ ควรให้ผูเ้รียนไดค้น้พบการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดคิ้ดอย่างอิสระและสอนการคิดแบบรวบยอดเพ่ือช่วยส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ผูว้ิจัยนําแนวคิดทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ Piaget และ Bruner และทฤษฎี
วฒันธรรมเชิงสังคมของ Vigotsky มาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยคาํนึงถึง
เป้าหมายสูงสุดคือ การพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนในแต่ละคน 

1.2.2.4 ทฤษฎกีารเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theor y of Cooper ative or  
Collaborative Learning) และการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaboration  Learning) 
     แนวคิดของทฤษฏีน้ี คือการเรียนรู้เป็นกลุ่มยอ่ยโดยสมาชิกกลุ่มท่ีมี
ความสามารถแตกต่างกนัประมาณ 3 - 6 คนช่วยกนัเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม การจดัการ
เรียนการสอนตามทฤษฏีน้ีจะเน้นให้ผูเ้รียนช่วยกนัในการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนมีการ
พ่ึงพาอาศยักนัในการเรียนรู้ มีการปรึกษาหารือกนัอย่างใกลชิ้ด มีการสัมพนัธ์กนั มีการทาํงาน
ร่วมกนัเป็นกลุ่ม มีการวิเคราะห์กระบวนการของกลุ่มและมีการแบ่งหน้าท่ีรับผดิชอบงานร่วมกนั 
ส่วนการประเมินผลการเรียนรู้ควรมีการประเมินทั้ งทางด้านปริมาณและคุณภาพโดยวิธีการ           
ท่ีหลากหลายและควรใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการประเมิน และครูควรจดัให้ผูเ้รียนมีเวลาในการ
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วิเคราะห์การทํางานกลุ่มและพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มเพื่อให้กลุ่มมีโอกาสท่ีจะปรับปรุง          
ส่วนบกพร่องของกลุ่มเดียว ทั้งน้ีการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัหรือการร่วมมือกนัเรียนรู้เป็นแนวคิดใน
การจดัการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนไดร่้วมมือกนัเรียนรู้และปฏิบติักิจกรรมให้บรรลุผลสําเร็จตาม
จุดมุ่งหมาย มุ่งเนน้การร่วมกนัปฏิบติังานช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั สมาชิกกลุ่มจะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์  
ท่ีดีต่อกนั รับฟังความคิดเห็นกนั ช่วยเหลือกนัและกนั และสมาชิกกลุ่มทุกคนจะตอ้งร่วมรับผดิชอบ
ต่อผลงานของกลุ่มและผลงานของตนเอง ซ่ึงวิธีการสอนในแบบดงักล่าวช่วยให้ผูเ้รียนมีความ
กระตือรือร้น ภูมิใจในตนเอง ตระหนกัถึงความรับผิดชอบของตนเองและต่อกลุ่ม ช่วยให้ผูเ้รียนมี
ผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน พฒันาความสัมพนัธ์ท่ีดีเกิดการยอมรับผูอ่ื้นมากข้ึน สร้างความมัน่ใจในตนเอง 
และรู้ถึงคุณค่าของตนเองมากข้ึน (วชัรา เล่าเรียนดี, 2555; Johnson and Johnson,1996; Slavin R.E., 
1990) ทั้ งน้ีแนวคิดดงักล่าวสอดคลอ้งกบั จอยซ์และเวล (Joyce and Weil, 1986, อา้งถึงใน วชัรา      
เล่าเรียนดี, 2555: 156) ท่ีไดก้ล่าววา่การสอนแบบร่วมมือเรียนรู้ช่วยพฒันาผูเ้รียนดา้นสติปัญญา โดย
เพ่ือนในกลุ่มจะช่วยเหลือแนะนาํกนัเน่ืองจากผูเ้รียนท่ีอยูใ่นวยัเดียวกนั สามารถส่ือสาร ส่ือความหมาย
แก่กนัและกนัไดง่้ายและทาํให้เขา้ใจง่ายกว่าท่ีครูสอนการเรียนรู้แบบร่วมมือสามารถนาํมาผนวก
ร่วมกบัวิธีการสอนไดห้ลากหลายวิธี ทั้งน้ีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลกัการ แนวคิด
ของการเสริมพฒันาการให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะการเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
(Constructivism) มีกระบวนการ 5 ขั้น  คือ 1) ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 2) ขั้นกิจกรรมกลุ่ม   3) ขั้น
วิเคราะห์ผลงาน 4) ขั้นนาํไปใช ้5) ขั้นสรุปและประเมินผล ทั้งน้ีผูวิ้จยับูรณาการแนวคิดดงักล่าวสู่
กระบวนการจดักิจกรรมแนะแนวโดยใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน
ต่อไป 

1.2.2.5 แนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based 
Learning : ABL) 
     เป็นรูปแบบการเรียนท่ีผูเ้รียนจะไดล้งมือปฏิบติัจริง ไดเ้รียนรู้ท่ีจะคิด 
แกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง และเป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  ผสมผสานกับการใช้
เทคโนโลยเีพื่อให้การจดัการเรียนรู้บรรลุวตัถุประสงค ์โดยเป็นแนวการสอนแบบใหม่ท่ีไม่เนน้ให้
ผูเ้รียนท่องจาํ แต่ให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัจริง (Hand - On Learning) และมีบทบาทในการคน้ควา้หา
ความรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงถือว่าเป็นการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active) โดยเน้นให้ผูเ้รียนรู้จกัคิดวิเคราะห์
และเรียนรู้จากกิจกรรมท่ีไดท้าํจริง (Learning by doing) ซ่ึงผูเ้รียนสามารถจดจาํส่ิงท่ีเรียนไดดี้กว่า
การท่องจาํ อีกทั้ งยงัได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง (High-order thinking skill) ได้แก่ การ
วิเคราะห์ การสงัเคราะห์ และการประเมินค่าเป็นการพฒันาศกัยภาพทางสมอง การคิด การแกปั้ญหา 
และการนาํความรู้ไปประยุกต์ใช้ โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ 
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การสร้างปฏิสัมพนัธ์ และการร่วมมือกนั เพ่ือให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกนั มีวินยัใน
การทาํงาน และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกนั โดยครูผูส้อนเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก 
(facilitator) ในการจดัการเรียนรู้ เพ่ือให้ผูเ้รียนเป็นผูป้ฏิบติัดว้ยตนเอง (รัชนีกร  ทพัชยั, 2552: 13 ; 
สาํนกัพฒันาคุณภาพการศึกษา, 2555: 1) ทั้งน้ีการออกแบบกิจกรรม (Activity design) จะตอ้ง
พิจารณาใน 3 กลุ่มหลกั คือกลุ่มประสบการณ์ชีวิต กลุ่มพฒันาการทางสติปัญญา และกลุ่มวิชาการ 
และแนวคิดรูปแบบการเรียนรู้ใชเ้ทคนิค วิธีการผา่นกิจกรรมการเรียนรู้ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีมุ่งเนน้ให้
ผูเ้รียนซึมซบัความรู้ ความเขา้ใจ ผ่านการเล่นเกม กิจกรรมกลุ่ม ซ่ึงเนน้การกระตุน้ให้ผูเ้รียนเขา้ใจ 
สามารถเกิดแนวคิดข้ึนเองในเน้ือหา สาระระหว่างร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกิจกรรมท่ี
จดัข้ึนเป็นกิจกรรมกลุ่มจะสามารถทาํให้ผูเ้รียนพฒันาภาวะผูน้าํ มนุษยสัมพนัธ์ การทาํงานเป็นทีม 
ความสามารถในการเขา้สังคมได้เป็นอย่างดี (วิโรจน์  ลกัขณาอดิศร, 2550) เน่ืองดว้ยเหตุผลท่ีว่า 
“กิจกรรมกลุ่ม” เป็นกระบวนการสาํคญัท่ีทาํให้ผูเ้รียนมีโอกาสรวมกนัเป็นกลุ่มเพ่ือแกปั้ญหาหรือ
กระทาํการอยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยมีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอน ความหมายของกิจกรรมกลุ่มประกอบดว้ย 
2 ประการสําคญั คือ กิจกรรมกลุ่มท่ีผูน้ ําเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลรายละเอียดต่าง ๆ แก่สมาชิกหรือผูน้ ํา
อภิปรายเพ่ือท่ีสมาชิกจะได้บรรลุถึงความมุ่งหมายของกลุ่ม และกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ ท่ีสมาชิกเป็น
ผูด้าํเนินการคือ ผูเ้รียนได้วางแผนร่วมกนัจดัข้ึน (Hereold, 1952: 429 - 504; Ohesen, 1970: 6 - 7) 
ขั้นตอนการจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการใชกิ้จกรรมเป็นฐานประกอบดว้ยขั้นตอนการจดักิจกรรม 4 ขั้น 
ไดแ้ก่ ขั้นนาํ ขั้นกิจกรรม  ขั้นอภิปรายและขั้นสรุป และการนาํไปใช ้  

1.2.2.6 แนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน (Case Based 
Learning : CBL) 

                 เป็นวิธีการท่ีมุ่งช่วยให้ผูเ้รียนฝึกฝนการเผชิญและแก้ปัญหาโดย         
ไม่ตอ้งรอใหเ้กิดปัญหาจริง เป็นวิธีการท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนคิดวิเคราะห์และเรียนรู้ความคิดของผูอ่ื้น 
มีโอกาสไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัแกปั้ญหาและตดัสินใจอยา่งมีเหตุผลรู้จกัคิดอยา่ง
เป็นระบบและฝึกใหผู้เ้รียนรู้จกัรับฟังและยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น ทาํให้เกิดความสามารถใน
การเผชิญกบัสถานการณ์จริงในชีวิตประจาํวนัไดท้ั้งน้ีผูว้ิจยัสังเคราะห์กระบวนการจดัการเรียนการ
สอนโดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน จากแนวคิดของนกัวิชาการหลากหลายท่าน (Smith and Regan,1999 
อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 2555 ; Koldner, 1992, อา้งถึงใน นิตยา โสรีกุล, 2547; ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง, 
2553; ทิศนา แขมมณี, 2552) สรุปกระบวนการจดัการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน       
มีลกัษณะสําคญัท่ีจะนาํมาประยุกต์ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบด้วย 5 ขั้น คือ 1) ขั้นเตรียมตวั
ผูเ้รียน คือ การแนะนาํจุดมุ่งหมายหรือปัญหาท่ีจะตอ้งพิจารณากบัผูเ้รียนก่อนลงมือศึกษา ซ่ึงจะช่วย
เร้าความสนใจและจาํทาํใหผู้เ้รียนศึกษาขอ้มูลในกรณีศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 2) ขั้นเสนอ
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และศึกษากรณีศึกษา เป็นการเสนอกรณีศึกษาผ่านใบความรู้ในชุดกิจกรรม  แนะแนวหลากหลาย
รูปแบบ เช่น ข่าว เอกสาร วีดีทศัน์ เพ่ือใหผู้เ้รียนทาํความเขา้ใจกรณีศึกษาตามองคป์ระกอบดา้นต่าง ๆ 
ตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้3) ขั้นการวิเคราะห์และอภิปรายกรณีศึกษาเป็นรายกลุ่ม เป็นการสะทอ้น
ความคิดระหว่างกนัเพ่ือสร้างทางเลือกในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณในการแกปั้ญหาหรือหาคาํตอบ 
4) ขั้นประเมินทางเลือกและลงขอ้สรุป เป็นการตดัสินใจเลือกทางเลือกหรือตอบคาํถามท่ีมีความ
เหมาะสมท่ีสุด 5) ขั้นสรุปขอ้คิดและหลกัการ เป็นการสรุปขอ้คิดเห็นท่ีผูเ้รียนไดจ้ากการวิเคราะห์
รายละเอียดต่าง ๆ ของกรณีศึกษาใหเ้ป็นหลกัการทัว่ไป เป็นขั้นท่ีผูส้อนจะไดเ้สนอหลกัการหรือ
ทฤษฎีหรือขอ้ปฏิบติัท่ีสัมพนัธ์กบักรณีศึกษา ซ่ึงผูส้อนไดศึ้กษาคน้ควา้ ตระเตรียมมาเป็นอยา่งดีแก่
ผูเ้รียน ทาํให้ผูเ้รียนมีหลกัการ แนวคิด และแนวปฏิบติักวา้งขวาง เช่ือมโยงความรู้และความคิดสู่
ทกัษะการดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในอนาคต 

1.2.2.7 แนวคดิการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based 
Learning : PBL) 

                  เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้
แบบสร้างสรรคนิ์ยม (Constructivism) มีวิธีการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็น
จุดเร่ิมตน้ของการแสวงหาความรู้ ซ่ึงเป็นการเรียนท่ีพฒันาทกัษะการคิดแกปั้ญหา การเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง และการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม เพื่อส่งเสริมและพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและ
ทกัษะการแกปั้ญหา โดยมีลกัษณะเด่นของการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ใช้ปัญหาแทจ้ริงเป็นตวักระตุน้การ
แกปั้ญหาและเป็นจุดเร่ิมตน้ในการแสวงหาความรู้ ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ เนน้ทกัษะการคิด 
เรียนโดยแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ยมีบูรณาการของเน้ือหาความรู้ การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานจะ
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นของนักเรียน ประกอบด้วยคุณลกัษณะ ดงัน้ี 1) ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลางของการเรียนรู้อย่างแท้จริง (Student-Centered Learning) 2) การเรียนรู้เกิดข้ึนในกลุ่ม
ผูเ้รียนท่ีมีขนาดเล็ก(ประมาณ 3 – 5 คน) 3)  ครูเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก (Facilitator) หรือผูใ้ห้
คาํแนะนํา (Guide) 4) นักเรียนคือผูท่ี้มองเห็นปัญหาและแก้ปัญหาด ้วยตนเองผูเ้รียนเป็นคน
แกปั้ญหาโดยการแสวงหาขอ้มูลใหม่ ๆ ดว้ยตนเอง (Self-Directed Learning) 5) ปัญหาเป็นปัญหาท่ี
เกิดข้ึนจริง หรือปัญหาจริง ซ่ึงปัญหาจะช่วยกาํหนดกรอบแนวคิดหรือกาํหนดจุดเน้นและกระตุน้
การเรียนรู้   6) ปัญหาคือส่ิงท่ีจะนาํไปสู่การพฒันาทกัษะการแก้ปัญหา 7) ความรู้ใหม่จะเกิดข้ึน
โดยการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 8) ประเมินผลจากสถานการณ์จริง โดยดูจากความสามารถในการปฏิบติั 
(authentic assessment) ทั้งน้ีตามแนวคิดของ Bridges (1992) สรุปขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ 8 ขั้น 
คือ 1) เตรียมความพร้อมผูเ้รียน 2) เสนอสถานการณ์ของปัญหา ผูส้อนเกร่ินนําเพ่ือเช่ือมโยง
ประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนกบัสถานการณ์ท่ีผูเ้รียนจะไดพ้บ จากนั้นจึงนาํเสนอสถานการณ์ปัญหา
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พร้อมทั้งแจง้วตัถุประสงคห์รือประเดน็ปัญหาท่ีตอ้งการใหแ้กไ้ข รวมทั้งบอกแหล่งขอ้มูลท่ีเตรียม
ไวแ้ละแหล่งขอ้มูลภายนอกท่ีผูเ้รียนสามารถเขา้ไปคน้ควา้ได ้3) กาํหนดกรอบการศึกษา 4) สร้าง
สมมติฐาน 5) คน้ควา้ขอ้มูลเพ่ือพิสูจน์สมมติฐาน 6) ตดัสินใจเลือกแนวทางแกปั้ญหา 7) สร้าง
ผลงานหรือปฏิบติัตามทางเลือก 8) ประเมินผลโดยวิธีท่ีหลากหลาย ผูว้ิจยันาํกระบวนการเก่ียวกบั
การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานบูรณาการร่วมกบัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐานเพ่ือ
กาํหนดเป็นกระบวนการรูปแบบการจดักิจกรรมแนะแนวโดยใช้กระบวนทศัน์การจดักิจกรรม  
แนะแนวท่ีพฒันาข้ึน 

1.2.2.8 แนวคิดการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(Community Par ticipation Learning : CPL) 

                        เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเป็นการพัฒนานักเรียนทั้ งด้าน
ความรู้ทัศนคติและทักษะโดยผ่านการสังเคราะห์เพ่ือให้ได้โครงสร้างพ้ืนฐานของการจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง ทั้งน้ีการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ซ่ึงเป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นภาพรวมของส่ิงแวดลอ้มให้เกิดการ
เรียนรู้ โดยการใชบ้ริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียน นกัเรียนจะถูกปลูกฝังการเรียนรู้โดย
มุ่งเน้นการทาํกิจกรรมกลุ่มและมีครูเป็นผูค้อยกระตุน้และช้ีแนะ พร้อมมุ่งเนน้การระดมความคิด
ของนกัเรียน   เพ่ือยอ้นดูความรู้พ้ืนฐาน เพื่อลดช่องว่างของระดบัความรู้ของนกัเรียนแต่ละคนท่ี
มีไม่เท่ากนัและนาํไปสู่การแกปั้ญหาร่วมกนัในท่ีสุด นอกจากน้ีกระบวนการจดักิจกรรมจะเป็นการ
เรียนรู้เนน้ความรู้ท่ีสามารถนาํไปใชใ้นการแกไ้ขสถานการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนัได ้และจะส่งเสริมให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด (ยงยทุธ  พงษสุ์ภาพ, 2553; Rattray T., 1999; 
Nadler L., 1984)  ทั้งน้ีการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษาโดยใชชุ้มชนมีส่วนร่วมเป็น
พ้ืนฐานสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน เป็นการสร้างบทบาทภาระหนา้ท่ีใหม่ให้กบัชุมชน โดยมีหลกัแนวคิด
ในการดาํเนินการ ดังน้ี 1) ชุมชนมีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการพฒันาและบริหารหลักสูตร
สถานศึกษา 2) ใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง 
และชุมชน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในรูปแบของคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครองประจาํคณะสี คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครองประจาํหมู่บา้น   
3)การจดัการศึกษาตอ้งตอบสนองและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนผูป้กครองและชุมชน
มากท่ีสุด 4) โรงเรียนตอ้งจดัการศึกษาในระบบ พฒันาผูเ้รียนให้มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ 
สังคมการเมืองส่ิงแวดลอ้มมีการบริการแก่ชุมชน ตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน เพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ทั้งน้ี
ผู ้วิจัยสังเคราะห์กระบวนการจดัการเรียนรู้จากแนวคิดของนกัวิชาการหลายท่าน (กลา้ ทองขาว, 
2556; วฒันาแป้นน้อย, 2556; Rattray, 1999 และ Nadler, 1984, อ้างถึงใน ยงยุทธ  พงษ์สุภาพ , 
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2553) ผูว้ิจยัสังเคราะห์องค์ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ คือ 
1) การประเมินความตอ้งการจาํเป็นจากชุมชน 2) การกาํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค์ร่วมกบั
ชุมชน 3) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 4) การจดัการความรู้ร่วมกบักลุ่มสู่
การปฏิบติัในโลกของความเป็นจริง 5) การสะทอ้นกลบัจากผูเ้ก่ียวขอ้งในชุมชน 6) การติดตามและ
ประเมินผล และมีขั้นตอนการดาํเนินการจัดกิจกรรมแนะแนว 5 ขั้นตอน คือขั้นตอนท่ี 1 การ
อภิปรายร่วมกนัระหว่างครูและผูเ้รียน ขั้นตอนท่ี 2 การกระตุน้ใหผู้เ้รียนควบคุมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
(Self - Directed) เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไวใ้นขั้นท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 3 การร่วมกนัอภิปรายใน
กลุ่มอีกคร้ังเพ่ือแลกเปลี่ยน แบ่งปันขอ้มูลและความคิดเห็น ตลอดจนนาํขอ้มูล ท่ีไดม้าแกไ้ข
สถานการณ์ ขั้นตอนท่ี 4 สะทอ้นคิดเก่ียวกบับทบาทของนกัเรียนในการเรียนรู้และวิพากษว์ิจารณ์
กระบวนการทาํงานกลุ่ม ขั้นตอนท่ี 5 การร่วมกนัประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเกิดจาก  การเรียนรู้  

1.2.2.9 แนวคิดการเสริมสร้างการใช้ทักษะชีวิตและอาชีพ (Using Life and 
Career  skills) 

                         เป็นความสามารถขั้นพ้ืนฐานของบุคคลในการปรับตวัและเลือก
ทางเดินชีวิตที่เหมาะสมเพื่อที่จะสามารถเผชิญปัญหาต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตวัในสภาพสังคมปัจจุบนั 
และเป็นแนวทางการเตรียมความพร้อมสาํหรับผูเ้รียนเพ่ือสร้างเส้นทางอาชีพท่ีดีท่ีจะตอ้งกา้วไปสู่
ชีวิตความเป็นผูใ้หญ่ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ  ผูว้ิจยัศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผลจากการ
สังเคราะห์ขอ้มูลความรู้ องค์ประกอบของพฤติกรรม และตวัช้ีวดัท่ีคาดหวงัให้เกิดกบัผูเ้รียนตาม
หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัเก่ียวกบัการเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ เพื่อพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนซ่ึงเป็นเป้าหมายสูงในการจดัการเรียนรู้ จากแนวคิดของ กระทรวงศึกษาธิการ 
(2555), Sue Z. Beers (2011), วิจารณ์  พานิช (2555), วิชยั  วงษใ์หญ่ และมารุต พฒัผล (2556) และ
แนวคิดเก่ียวกับการใช้ทักษะอาชีพจากแนวคิด Ginzberg (1974), Super (1957),Tiedman and O’ 
Hara (1963) และสาํนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (2557), 
Manpower Group (2013) ดงัน้ี  

               องค์ประกอบท่ี 1  การยืดหยุ่นและการปรับตวั ตวัช้ีวดัเพ่ือการวดั
ประเมินผลผูเ้รียน คือ  

1. ยดืหยุน่โดยประเมินผลการทาํงานเพ่ือพจิารณาปรับปรุง 
               องค์ประกอบท่ี 2  การแสวงหาความรู้ดว้ยการริเร่ิมและการนาํตนเอง 

ตวัช้ีวดัเพ่ือการวดัประเมินผลผูเ้รียน คือ  
1. จดัการกบัเป้าหมายและเวลาโดยวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสืบคน้

ความรู้และงานท่ีสนใจ และลงมือทาํงานตามแผนท่ีกาํหนดไวโ้ดยการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
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2. ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยวิเคราะห์และวางแผนในการ
ทาํงานท่ีสนใจ และสรุปผลความรู้และงานโดยการทาํรายงานและการนาํเสนอช้ินงาน/ผลผลิต   

3. ปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายโดยปราศจากการควบคุมสัง่การ โดย
วางแผนในการสืบคน้ขอ้มูล สังเกต วิเคราะห์เพ่ือสร้างทางเลือก และจดัการระบบงาน (การทาํงาน
เด่ียว) 

               องค์ประกอบท่ี 3   การทาํงานร่วมกนัในสังคมและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง  
ตวัช้ีวดัเพ่ือการวดัประเมินผลผูเ้รียน คือ  

1. มีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนโดยฟัง พูด แสดงความคิดเห็นและ
อภิปรายในกลุ่ม และจดัการระบบคน (การทาํงานกลุ่ม) 

2. ปฏิบติังานกบัทีมงานท่ีมีความหลากหลายโดยจดัการระบบคน
(การทาํงานกลุ่ม) 

               องค์ประกอบที่ 4   การจดัการสร้างผลผลิตและความรับผิดชอบ
ตรวจสอบได ้ ตวัช้ีวดัเพ่ือการวดัประเมินผลผูเ้รียน คือ  

1. จดัการโครงการโดยลงมือทาํงานตามแผนท่ีกาํหนดไวโ้ดยการใช้
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั  สังเกต วิเคราะห์เพื่อสร้างทางเลือก  ประเมินผลการทาํงานเพื่อพิจารณา
ปรับปรุง และสรุปผลความรู้และงานโดยการทาํรายงานและการนาํเสนอช้ินงาน/ผลผลิต   

2. สร้างสรรค์ผลผลิตโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทาํงานท่ี
สนใจ และสรุปผลความรู้และงานโดยการทาํรายงานและการนาํเสนอช้ินงาน/ผลผลิต   

               องค์ประกอบที ่5 ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบในกระบวนการทาํงาน  
ตวัช้ีวดัเพ่ือการวดัประเมินผลผูเ้รียน คือ  

1. สาํนึกความรับผิดชอบโดยทาํงานอยา่งมีคุณธรรม ไม่เอาเปรียบ
บุคคลอ่ืน 

2. ให้คาํแนะนาํและการนาํบุคคลอ่ืนโดยสรุปผลความรู้และงาน
โดยการทาํรายงานและการนาํเสนอช้ินงาน/ผลผลิต   

3. รับผิดชอบต่อบุคคลอ่ืนโดยทาํงานอยา่งมีคุณธรรม ไม่เอาเปรียบ
บุคคลอ่ืน 

               องค์ประกอบท่ี 6  การคิดวิเคราะห์ ตดัสินใจและแกปั้ญหาอยา่งร้าง
สรรค ์ตวัช้ีวดัเพ่ือการวดัประเมินผลผูเ้รียน คือ  

1. ตดัสินใจโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทาํงานท่ีสนใจ 
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2. แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยวิเคราะห์และวางแผนในการ
ทาํงานท่ีสนใจ 

               องค์ประกอบท่ี 7 การสร้างสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นในการทาํงานร่วมกนั 
ตวัช้ีวดัเพ่ือการวดัประเมินผลผูเ้รียน คือ  

1. สร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอื้่นโดยฟัง พูด แสดงความคิดเห็นและ
อภิปรายในกลุ่ม และจดัการระบบคน (การทาํงานกลุ่ม) 

1.3 ผลการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านการจดักิจกรรมแนะแนว  ด้านการ
เสริมสร้างการใช้ทักษะชีวิต และด้านการเสริมสร้างการใช้ทักษะอาชีพ (จากบทสัมภาษณ์ ยงยุทธ 
วงศ์ภิรมยศ์านต์ิ, 2554, อา้งถึงใน สุริยเดว  ทรีปาตี, 2554: 33 – 35; สุริยเดว  ทรีปาตี, 2557; วิชัย  
วงษ์ใหญ่, 2557; พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ, 2557; โกศล  มีคุณ, 2557) ผูว้ิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเป็น
ทางการ (Formal Interview) โดยใชเ้คร่ืองมือ การสัมภาษณ์เป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง (Structured 
Interview) ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนและดาํเนินการสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง  ผลการสัมภาษณ์สรุปแนวคิดของการ
คน้พบว่า แมค้นเราจะอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ดีหรือมีปัจจยัเส่ียงเยอะก็ไม่ไดห้มายความว่าคนๆ นั้น
จะมีปัญหาเสมอไป มีคนไม่นอ้ยกว่าคร่ึงท่ีสามารถผา่นอุปสรรคน้ีไดด้ว้ย คุณลกัษณะท่ีอาจเรียกใน
ช่ือต่าง ๆ กนั เช่น ทกัษะชีวิต ความเขม้แขง็ทางใจ รวมทั้งเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนชีวิตดว้ย โดยมี
องค์ประกอบสําคญั 3 กลุ่มคือ 1) การเห็นคุณค่าในตวัเอง 2) การยึดมัน่ในพฤติกรรมท่ีดี 3) การมี
ทกัษะสําคญัโดยเฉพาะการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น มีความสามารถในการแกปั้ญหา รู้จกั
จดัการกบัอารมณ์และความเครียดของตนเองในทางท่ีสร้างสรรค ์ไม่ใชค้วามรุนแรง ทั้งน้ีโรงเรียน 
มีส่วนสําคญัไม่น้อยที่จะช่วยทาํให้เด็กเห็นคุณค่าในตวัเอง มีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้นและรู้จกั
การแกปั้ญหาเพราะโรงเรียนมีหลายกลุ่มวิชาท่ีสามารถสอดแทรกเร่ืองทกัษะชีวิต การเตรียมพร้อม       
สู่โลกอาชีพให้เด็กเรียนรู้ได ้ไม่ว่าจะเป็นสุขศึกษา สังคมศึกษา แนะแนว หรือวิชาท่ีสอนเก่ียวกบั
การงานอาชีพ เช่น คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ถ้าครูไม่มุ่งเน้นแต่วิชาการอย่างเดียว แต่ให้
ความสาํคญัมุ่งสร้างทกัษะชีวิต ทกัษะอาชีพดว้ยก็จะเป็นประโยชน์กับการสร้างต้นทุนชีวิตท่ีดี    
การจดักิจกรรมแนะแนวท่ีดีสามารถส่งเสริมและพฒันาความสามารถของผูเ้รียนให้เหมาะสมตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถคน้พบและพฒันาศกัยภาพของตน เสริมสร้างทกัษะชีวิต วุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญาและการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีซ่ึงผูส้อนทุกคนตอ้ง
ทาํหนา้ท่ีแนะแนว ให้คาํปรึกษาดา้นชีวิต การศึกษาต่อและการพฒันาตนเองสู่โลกอาชีพและการมี
งานทาํท่ีสมบูรณ์ได ้นอกจากน้ี ผูว้ิจยัพบขอ้มูลท่ีสําคญัท่ีใชเ้ป็นแนวทางพฒันากระบวนทศัน์การ
จดักิจกรรมแนะแนว การเสริมสร้างทกัษะชีวิต และการเสริมสร้างทกัษะอาชีพ ดงัคาํกล่าวท่ีสาํคญั 
ๆ ต่อไปน้ี  
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   “...หลักการจัดกิจกรรมแนะแนว ควรยดึหลกัดาํเนินงานดว้ยวิถีระบบ ดาํเนินงาน        
อย่างต่อเน่ือง และดาํเนินงานแบบมีส่วนร่วมของบุคคลหลายฝ่าย ช่วยเก้ือกูลกนัซ่ึงรวมถึง
ผูป้กครองและชุมชน บริบทรอบตวัผูเ้รียน ทั้งน้ีการให ้concept หรือความรู้ท่ีถูกตอ้งก่อนการปฏิบติั
กส็าํคญั หลงัจากนั้นกเ็สริมสร้างทศันคติท่ีดีจะทาํใหผู้เ้รียนพร้อมท่ีสุดในการเรียนรู้...” 

   “...การเสริมสร้างทักษะอาชีพท่ีดีแก่ผู้ เรียนนั้น การบริหารจดัการเป็นส่ิงสาํคญั
มากท่ีผูเ้รียนตอ้งมี ดงันั้นการให้ความรู้เก่ียวกบังาน การเรียนรู้เก่ียวกบังาน และการวิจยัการงานท่ี
ปฏิบติั(work based education, work based learning and work base researching) เป็นพ้ืนฐานสาํคญั
ในการเตรียมพร้อมสู่โลกอาชีพท่ีมีคุณภาพต่อไป...” 

   “...เทคนิควธีิการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองตอ้งใช้
วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การมีส่วนร่วม การใชกิ้จกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ การใชเ้ทคนิค
การจดัการเรียนรู้หลากหลายแบบบูรณาการจะสามารถเสริมพฒันาการผูเ้รียนได.้..” 

   “…บทบาทสําคัญของครู ตอ้งเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก (facilitator) ไม่ใช่สอน 
เตรียมอุปกรณ์ สรุป และประเมิน นอกจากน้ีบทบาทท่ีครูจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึง คือ การวางแผน การ
สร้างแรงจูงใจ (coaching) การเป็นแบบอย่างท่ีดี (modeling) และเป็นนกัประเมินตามสภาพจริงท่ี
ชาญฉลาด (Authentic Assessment) ซ่ึงตอ้งให้ขอ้มูลยอ้นกลบั (feedback) แก่ผูเ้รียน สาํหรับผูเ้รียน
ตอ้งเป็นผู ้รับผิดชอบต่อตนเอง  สามารถวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และเป็นผู ้มีความ
กระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ (Active Learner)...” 
   “…การวัดและประเมินผลผู้ เรียน ตอ้งใชว้ิธีการท่ีหลากหลายเพ่ือประเมินผูเ้รียน
ไดค้รบทุกด้านทั้ งความรู้ พฤติกรรม การปฏิบัติ เป็นต้นว่า  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) การ
ประเมินตนเองของผูเ้รียน  (Self-assessment of learners) การประเมินโดยกลุ่มเพ่ือน/ผูป้กครอง 
(Evaluated by a group/parents) การสงัเกต (Observation) และการนาํเสนอผลงาน (Presentations)…” 

   จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญสรุปแนวทางการจดักิจกรรมแนะแนว ไดว้่า การจดั
กิจกรรมแนะแนวท่ีไดผ้ลดีมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ยหลกัการจดักิจกรรมแนะแนวที่ยึดหลกั
ดาํเนินงานด้วยวิถีระบบ  อย่างต่อเน่ือง และดาํเนินงานแบบมีส่วนร่วมของบุคคลหลายฝ่าย          
ช่วยเก้ือกูลกนัซ่ึงรวมถึงผูป้กครองและชุมชน บริบทรอบตวัผูเ้รียน เป้าหมายการพฒันาผูเ้รียนคือ 
การบริหารจดัการให้ความรู้เก่ียวกบังาน การเรียนรู้เกี่ยวกบังาน และการวิจยัการงานท่ีปฏิบติั
เป็นพ้ืนฐานสาํคญัในการเตรียมพร้อมสู่โลกอาชีพท่ีมีคุณภาพ เทคนิควิธีการจดักิจกรรมเพื่อพฒันา
ผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองตอ้งใชว้ิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การมีส่วนร่วม การใช้
กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ การใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนรู้หลากหลายแบบบูรณาการจะสามารถ
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เสริมพฒันาการผูเ้รียนได ้โดยมีครูเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก การวดัและประเมินผลผูเ้รียน ตอ้งใช้
วิธีการท่ีหลากหลายเพือ่ประเมินผูเ้รียนไดค้รบทุกดา้นทั้งความรู้ พฤติกรรมการปฏิบติั 

1.4 ผลการศึกษาความคดิเห็นของครูผู้สอนกิจกรรมแนะแนว ครูที่ปรึกษาที่ทําหน้าที่
สอนกิจกรรมแนะแนว คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานวชิาการ ผู้นําชุมชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
   ผูว้ิจยัสัมภาษณ์ครูผูส้อน ครูท่ีปรึกษา คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานวิชาการ ผูน้าํ
ชุมชน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนกัเรียน โดยใชวิ้ธีการจดัสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion : FGD) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Formal Interview) ดว้ย
เคร่ืองมือการสัมภาษณ์เป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง (Structured Interview) ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนและ
ดาํเนินการสัมภาษณ์ /เปิดประเด็นการพูดคุยด้วยตนเอง วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2557 รวมจาํนวน
ผูเ้ขา้ร่วม 20 ท่าน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ
ในการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมแนะแนว เทคนิคการจดักิจกรรมแนะแนว แนวทางการนาํ
ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม ในการเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและทกัษะอาชีพ และความตอ้งการของ
ผูเ้รียนในการร่วมกิจกรรมแนะแนวของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย สรุปไดด้งัตารางท่ี 30 
 
ตารางท่ี 30  ผลการสนทนากลุ่มครูผูส้อนกิจกรรมแนะแนว ครูท่ีปรึกษาท่ีทาํหนา้ท่ีสอนกิจกรรม      

แนะแนว คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานวิชาการ ผูน้าํชุมชน ผูป้กครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

ประเดน็สนทนากลุ่ม ผลการสนทนากลุ่ม 
1. ลักษณะของการจัดกิจกรรม 
แนะแนวท่ีคาดหวงัให้เกิดขึน้
ควรมลัีกษณะอย่างไร 

ต้องมีครบ 2 รูปแบบท่ีสําคญั คือ กิจกรรมแนะแนวรายบุคคลและ
กิจกรรมแนะแนวรายกลุ่ม ซ่ึงการเลือกใช้รูปแบบกิจกรรมข้ึนอยู่กบั
สถานการณ์โดยใหค้าํนึงถึงผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

2. ความคดิเห็นและคาดหวงัต่อ
การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริมสร้างการใช้ทักษะชีวติและ
อาชีพ 

เป็นประโยชน์สูงสุดของการจดักิจกรรมซ่ึงตอ้งมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียน
สามารถนาํส่ิงท่ีเรียนรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริงในปัจจุบนันิยม
เรียกวา่ “นาํองคค์วามรู้สู่วถีิชีวิต” (apply the new information to daily 
life) 
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ตารางท่ี 30  ผลการสนทนากลุ่มครูผูส้อนกิจกรรมแนะแนว ครูท่ีปรึกษาท่ีทาํหนา้ท่ีสอนกิจกรรม      
แนะแนว คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานวิชาการ ผูน้าํชุมชน ผูป้กครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ) 

 

ประเดน็สนทนากลุ่ม ผลการสนทนากลุ่ม 
3. รูปแบบการจดักิจกรรมแนะ
แนวควรมลัีกษณะเป็นอย่างไร 

เน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่ม กิจกรรมมีความหลากหลาย เรียนรู้จาก
แหล่งประกอบการจริง ผูเ้รียนเกิดการเช่ือมโยงความรู้สู่การปฏิบัติ 
โดยมี เป้ าหมาย /ว ัตถุประสงค์ร่วมกัน  เช่น  1) ปรับตัว เขา้กับ
ส่ิงแวดลอ้มและระบบการศึกษา 2) รู้จกัและเขา้ใจตนเองทั้งดา้นความ
ถนัด ความสามารถ ความสนใจ ค่านิยมและเขา้ใจสภาพแวดลอ้ม
ของตนเอง  3) รู้จกัโลกของงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนสภาพของ
ตลาดแรงงาน 4) สามารถเลือกอาชีพ สาขาวิชาเรียนไดเ้หมาะสมกบั
บุคลิกภาพของตนเองและสถานภาพตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 5) พฒันาตนเองให้ที่มีความสมบูรณ์ทั้ งดา้นสังคม 
อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ 

4. การประเมนิผลผู้เรียนควรมี
ลักษณะอย่างไร 

ควรเป็นการประเมินท่ีมุ่งเน้นการตรวจสอบความสามารถท่ีแทจ้ริง
ของผูเ้รียน โดยพิจารณาจากทุกส่ิงทุกอย่างท่ีสะทอ้นความสามารถ
ของผูเ้รียน โดยเฉพาะการปฏิบติัจริงในสถานการณ์ท่ีเป็นจริง หรือ
ใกลจ้ริง ดงันั้นจึงต้องมีการจดัสถานการณ์และออกแบบภาระงาน
สาํหรับให้ผูถู้กประเมินไดแ้สดงความสามารถนั้น ภายใตเ้กณฑ์การ
ประเมินท่ีมีความชดัเจน ไม่เครียดจนเกินไป และควรเปิดโอกาสให ้  
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น เพ่ือน ผูป้กครอง เขา้มามีส่วนร่วมประเมินผลดว้ย 

5. ท่านมบีทบาทอย่างไรบ้าง เป็นผูอ้าํนวยความสะดวก จดัหาเตรียมอุปกรณ์ ส่ือ เทคโนโลยีให้
พร้อมใชง้าน และเป็นผูป้ระเมินท่ีดี 

6. ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ควรเป็น
อย่างไร   

ตอ้งหลากหลาย ทนัสมยัและสะดวกต่อการใชง้าน 

7. บทบาทหน้าที่ของแหล่ง
เรียนรู้/ภูมปัิญญา/ชุมชน เข้ามามี
ส่วนเก่ียวข้องได้อย่างไร 

เป็นปัจจยัสนบัสนุนท่ีดี สามารถใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรม
การเรียนรู้ทุกขั้นตอน โดยร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมปฏิบติั และเป็นแหล่ง
ฝึกประสบการณ์จริงให้แก่ผูเ้รียน ทําให้ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยง
ความรู้สู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งดี 

 

 
 



   286 

การจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion : FGD)  ดงัภาพท่ี 3 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 3  การสนทนากลุ่มครูผูส้อน ครูท่ีปรึกษา คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานวิชาการ ผูน้าํชุมชน

ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

   จากตารางที่ 30 ผลการสนทนากลุ่มครูผูส้อนกิจกรรมแนะแนว ครูท่ีปรึกษา 
คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานวิชาการ ผูน้าํชุมชน ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ผลการสนทนากลุ่มส่วนใหญ่มีความเห็นโดยสรุปคือ ลกัษณะการจดักิจกรรมแนะแนว ควร
เนน้ทั้ง รายบุคคลและกลุ่ม ซ่ึงการเลือกใชรู้ปแบบกิจกรรมข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ในบริบทนั้นๆ โดย
มีเป้าหมายเพื่อมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนสามารถนาํส่ิงท่ีเรียนรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริงในปัจจุบนั รูปแบบ
การจดักิจกรรมเน้นการมี ส่วนร่วมของกลุ่ม  กิจกรรมมีความหลากหลาย  เรียนรู้จากแหล่ง
ประกอบการจริง ผูเ้รียนเกิดการเช่ือมโยงความรู้สู่การปฏิบติั  ครูผูส้อนมีบทบาทเป็นผูอ้าํนวยความ
สะดวก จดัหาเตรียมอุปกรณ์ ส่ือ เทคโนโลยใีห้พร้อมใชง้าน และเป็นผูป้ระเมินท่ีดี การประเมินผล
เป็นการประเมินท่ีมุ่งเนน้การตรวจสอบความสามารถท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียน โดยพิจารณาจากทุกส่ิงทุกอยา่งท่ี
สะทอ้นความสามารถของผูเ้รียน มีส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ท่ีหลากหลาย ทนัสมยัและสะดวกต่อการใชง้าน 
มีแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา/ชุมชน เป็นปัจจยัสนับสนุนท่ีดี สามารถให้การสนับสนุนการดาํเนิน
กิจกรรมการเรียนรู้ทุกขั้นตอน โดยร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมปฏิบติั และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์จริง
ใหแ้ก่ผูเ้รียน ทาํใหผู้เ้รียนสามารถเช่ือมโยงความรู้สู่การปฏิบติัได ้

1.5 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลพื้นฐานการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวของกลุ่มตวัอย่าง 
           การสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานและการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวของนักเรียนกลุ่ม

ตวัอยา่ง ขณะท่ีกาํลงัเรียนอยู่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 โดยการ
สาํรวจ    ผลการเรียนรู้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (กิจกรรมแนะแนว) โดยผูว้ิจยัใชก้ารรวบรวมผล
การเรียนรู้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (กิจกรรมแนะแนว) รวม 4 มาตรฐานการเรียนรู้ในการวิเคราะห์
ผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มความสามารถพ้ืนฐานระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ีย 28 – 40 กลุ่มความสามารถ
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พ้ืนฐานระดบัปานกลาง มีคะแนนเฉล่ีย 14 – 27 และกลุ่มความสามารถพ้ืนฐานระดบัควรปรับปรุง 
มีคะแนนเฉล่ีย 1 – 13 มีรายละเอียด ดงัตารางท่ี 31 

 

ตารางท่ี 31  แสดงผลการเรียนรู้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน(กิจกรรมแนะแนว) รวม 4 มาตรฐานของ
นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง  

 

ข้อมูลท่ัวไป กลุ่มตวัอย่าง 
จาํนวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 10 27.78 
หญิง 26 72.22 

รวม 36 100.00 
อาย ุ 15 ปี 17 47.22 

16 ปี  19 52.78 
รวม 36 100.00 

ผลการเรียนรู้กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน(กิจกรรม 
แนะแนว) รวม 4 มาตรฐาน  
1. รู้จกั เขา้ใจ และเห็นคุณค่า
ในตนเองและผูอ่ื้น 
2. การปรับตวัและดาํรงชีวติ 
3. การตดัสินใจและแก ้ปัญหา 
4. การแสวงหาและใชข้อ้มูล
สารสนเทศ  

กลุ่มความสามารถ
พ้ืนฐานระดบัมาก    

คะแนนเฉล่ีย 28 – 40 

5 13.89 

กลุ่มความสามารถ
พ้ืนฐานระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 14 – 27 

22 61.11 

กลุ่มความสามารถพ้ืนฐาน
ระดบัควรปรับปรุง 

คะแนนเฉล่ีย 1 - 13 

9 25.00 

รวม 36 100.00 

 
   จากตารางท่ี 31 พบวา่ ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ
72.22 มีอายุ 16 ปี ร้อยละ 52.78 มีผลการเรียนรู้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน(กิจกรรมแนะแนว) รวม 4 
มาตรฐานในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 ส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานความสามารถอยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 
61.11 จากตารางวิเคราะห์ผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มความสามารถพื้นฐานระดบัมาก จาํนวน 5 คน กลุ่ม
ความสามารถพ้ืนฐานระดบัปานกลาง จาํนวน 22 คน และกลุ่มความสามารถพื้นฐานระดบัควร
ปรับปรุง จาํวน 9 คน  
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1.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวติและอาชีพของ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง   

   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานความสามารถการใช้ทักษะชีวิตและอาชีพของ
นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัรวบรวมผลโดยรวมจากแบบรายงานผลการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพ
ของตนเอง ก่อนร่วมกิจกรรมแนะแนว มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 32 
 

 

ตารางท่ี 32 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานความสามารถการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียน                  
กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 36 คน  

 

ความสามารถการใช้ทกัษะชีวติและอาชีพ 
 

คะแนน
เต็ม 

 

คะแนน
เฉลีย่ 

(Mean) 

ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความสามารถ 
การใช้ทกัษะชีวติ

และอาชีพ 
1. การใช้ทักษะชีวติและอาชีพ  
    รวมหน่วยการจดักิจกรรม 7 หน่วย 

176 81.63 1.92 ควรปรับปรุง 

2. การใช้ทักษะชีวติและอาชีพ  
    รวมพฤติกรรม 7 ด้าน/15ตัวช้ีวดั 

105 55.17 1.02 ควรปรับปรุง 

3.  การใช้ทักษะชีวติและอาชีพแยกตาม 
     รายด้าน  
     3.1 การยดืหยุน่และการปรับตวั 

5.0 2.36 0.15 ควรปรับปรุง 

     3.2 การแสวงหาความรู้ดว้ยการริเร่ิมและ
การนาํตนเอง 

5.0 2.49 0.07 ควรปรับปรุง 

     3.3 การทาํงานร่วมกนัในสงัคมและ
วฒันธรรมท่ีแตกต่าง   

5.0 2.46 0.27 ควรปรับปรุง 

     3.4 การจดัการสร้างผลผลิตและความ
รับผดิชอบตรวจสอบได ้  

5.0 2.48 0.24 ควรปรับปรุง 

3.  การใช้ทักษะชีวติและอาชีพแยกตาม 
     รายด้าน (ต่อ) 
     3.5 ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบใน
กระบวนการทาํงาน   

 
 

5.0 

 
 

2.37 

 
 

0.19 

 
 

ควรปรับปรุง 

     3.6 การคิดวิเคราะห ์ตดัสินใจและ
แกปั้ญหาอยา่งร้างสรรค ์

5.0 2.44 0.05 ควรปรับปรุง 

     3.7  การสร้างสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นในการ
ทาํงานร่วมกนั 

5.0 2.53 0.16 ระดบัปานกลาง 
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   จากตารางท่ี 32 พบวา่ โดยภาพรวมนกัเรียนมีขอ้มูลพื้นฐานการใชท้กัษะชีวิตและ
อาชีพรวมหน่วยการจดักิจกรรมอยูใ่นระดบัควรปรับปรุง (Mean = 81.63, S.D. = 1.92)  มีพ้ืนฐาน
การใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพรวมพฤติกรรม 7 ดา้น/15 ตวัช้ีวดัอยู่ในระดบัควรปรับปรุง (Mean = 55.17, 
S.D. = 1.02) และมีพ้ืนฐานการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพแยกตามรายดา้นมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด    
อยู่ในระดบัปานกลาง 1 ดา้นคือ ดา้นการสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นในการทาํงานร่วมกนั (Mean = 2.53, 
S.D. = 0.16) และอีก 6 ดา้นมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัควรปรับปรุง เรียงจากมากไปนอ้ยไดแ้ก่ ดา้น
การแสวงหาความรู้ดว้ยการริเร่ิมและการนาํตนเอง คะแนนเฉล่ีย (Mean = 2.49, S.D. = 0.07) การ
จดัการสร้างผลผลิตและความรับผิดชอบตรวจสอบได้  (Mean = 2.48, S.D. = 0.24) การทาํงาน
ร่วมกนัในสังคมและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง (Mean = 2.46, S.D. = 0.27) และดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ีย
ตํ่าท่ีสุด คือ การยดืหยุน่และการปรับตวั (Mean = 2.36, S.D. = 0.15) 

1.7 ผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
5/1 ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 16 คน ในการศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการการจดักิจกรรม  
แนะแนวเพือ่เสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ สรุปไดด้งัตารางท่ี 33 
 
ตารางท่ี 33  ผลการสนทนากลุ่มนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง  
 

ประเด็นสนทนากลุ่ม ผลการสนทนากลุ่ม 
1. ลักษณะของการจดักิจกรรมแนะแนว   
ท่ีคาดหวงัให้เกิดขึน้ควรมีลักษณะ
อย่างไร 

มีทั้งกิจกรรมรายบุคคลและรายกลุ่ม เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม 
สามารถเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้มาใชเ้ป็นแนวทางในการฝึกประสบการณ์จริงได ้

2. ความคิดเห็นและคาดหวงัต่อการจัด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้
ทักษะชีวติและอาชีพ 

เกิดการเช่ือมโยงความรู้สู่การฝึกปฏิบติัจริงในและนอกหอ้งเรียนเพื่อ
เตรียมพร้อมสู่โลกอาชีพและเลือกสาขาวชิาท่ีตนสนใจ สามารถและถนดัอยา่ง
แทจ้ริง 

3. รูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวควร
มีลักษณะเป็นอย่างไร 

เนน้การมีส่วนร่วมของกลุ่ม มีกรณีศึกษาใหค้น้ควา้ เรียนรู้ ฝึกเปรียบเทียบ   
เพื่อเห็นความต่าง เกิดแรงจูงใจ/กระตุน้ในการเรียนรู้ กิจกรรมมีความ
หลากหลาย เรียนรู้จากแหล่งประกอบการจริง สามารถเกิดการเช่ือมโยงความรู้
สู่การปฏิบติั โดยมีเป้าหมาย/วตัถุประสงคร่์วมกนั เช่น รู้จกัโลกของงานอาชีพ
ต่าง ๆ ตลอดจนสภาพของตลาดแรงงาน  สามารถเลือกอาชีพ สาขาวิชาเรียนได้
เหมาะสมกบับุคลิกภาพของตนเองและสถานภาพตามความตอ้งการของตลาด 
แรงงาน พฒันาตนเองใหมี้ความสมบูรณ์ทั้งดา้นสงัคม อารมณ์ ร่างกายและ
จิตใจ และเตรียมพร้อมสู่ทกัษะอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
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ตารางท่ี 33  ผลการสนทนากลุ่มนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 
 

ประเด็นสนทนากลุ่ม ผลการสนทนากลุ่ม 
4. การประเมินผลผู้เรียนควรมีลักษณะ
อย่างไร 

ประเมินท่ีมุ่งเน้นการตรวจสอบความสามารถท่ีแท้จริงของผูเ้รียน เน้นการ
ประเมินท่ีเกิดจากการปฏิบติั ดูผลท่ีทกัษะ/ผลผลิตของผูเ้รียน โดยพิจารณาจาก
ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีสะทอ้นความสามารถของผูเ้รียน โดยเฉพาะการปฏิบติัจริงใน
สถานการณ์ท่ีเป็นจริง หรือใกลจ้ริง ไม่เครียดจนเกินไป และควรเปิดโอกาสให้
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น เพื่อน ผูป้กครอง ครูผูส้อนอ่ืนๆตามกลุ่มสาระ เขา้มามี
ส่วนร่วมประเมินผล 

5. ท่านมีบทบาทอย่างไรบ้าง นักเรียน  :  หมัน่ศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองอย่างเป็นระบบ มีการทาํงานเป็น
กลุ่ม เน้นการร่วมมือกนัเรียนรู้ รับผิดชอบต่อตนเอง วางแผนการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง ร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบติัจากแหล่งเรียนรู้และสถานประกอบการในชุมชน 
ดาํเนินการแกปั้ญหาภายใตส้ถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนั และ/หรือ 
สถานประกอบการจริงในชุมชนด้วยการสร้างสัมพันธ์ท่ีดีกับผูอ่ื้นในการ
ทาํงานร่วมกนั คิดสร้างสรรคผ์ลงานตามความสนใจและความถนดัสู่อาชีพใน
อนาคตของตนเองอยา่งมีคุณภาพ 

6. ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ควรเป็นอย่างไร   มีความทนัสมยั หลากหลาย สามารถปรับใชไ้ดต้ามความตอ้งการ สะดวกต่อ
การใชง้าน และราคาไม่แพง  

7. บทบาทหน้าทีข่องแหล่งเรียนรู้/ภูมิ
ปัญญา/ชุมชน เข้ามามีส่วนเก่ียวข้องได้
อย่างไร 

ความเขม้แข็งของสมาชิกในชุมชน ซ่ึงประกอบดว้ย ประเพณี วฒันธรรม วิถี
ชีวติ ความเป็นอยู ่การแต่งกาย ภาษา บุคคลสาํคญัในชุมชนและแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม และบริบทใกลเ้คียงเป็นปัจจยัสนบัสนุนท่ีดี สามารถใหก้าร
สนับสนุนการดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ไดทุ้กขั้นตอน  และการเขา้มามีส่วน
เป็นแบบอยา่งการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพท่ีดี เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์จริง
ใหแ้ก่ผูเ้รียน ทาํใหผู้เ้รียนสามารถเช่ือมโยงความรู้สู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งดี 

 

   การจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion : FGD)  ดงัภาพท่ี 4 
 
 
 
 

 
 

   
ภาพท่ี 4  การสนทนากลุ่มนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 
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   จากตารางท่ี 33  ผลการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มตวัอย่าง โดยสรุปคือ ลกัษณะ
การจดักิจกรรมแนะแนว ควรมีทั้งกิจกรรมรายบุคคลและรายกลุ่ม เนน้การมีส่วนร่วมของสมาชิกใน
กลุ่ม สามารถเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้มาใชเ้ป็นแนวทางในการฝึกประสบการณ์จริงได ้ รูปแบบการจดั
กิจกรรมควรเน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่ม มีกรณีศึกษาให้คน้ควา้ เรียนรู้ ฝึกเปรียบเทียบเพ่ือเห็น
ความต่าง กิจกรรมมีความหลากหลาย เรียนรู้จากแหล่งประกอบการจริง สามารถเกิดการเช่ือมโยง
ความรู้สู่การปฏิบตัิ โดยมีเป้าหมาย/วตัถุประสงค์ร่วมกนั  เช่น  รู้จกัโลกของงานอาชีพต่างๆ 
ตลอดจนสภาพของตลาดแรงงาน เลือกอาชีพ สาขาวิชาเรียนไดเ้หมาะสมกบับุคลิกภาพของตนเอง
และสถานภาพตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน  พฒันาตนเองใหท่ี้มีความสมบูรณ์ทั้งดา้นสังคม 
อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ และเตรียมพร้อมสู่ทกัษะอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ บทบาท
ของผูเ้รียนเป็นผูห้มัน่ศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองอยา่งเป็นระบบ รับผิดชอบ วางแผนการเรียนรู้ ร่วม
กิจกรรมฝึกปฏิบติัจากแหล่งเรียนรู้และสถานประกอบการในชุมชน แกปั้ญหาภายใตส้ถานการณ์   
ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนัและสถานประกอบการจริงในชุมชนดว้ยการสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น 
ร่วมคิดสร้างสรรค์ผลงานตามความสนใจและความถนัดสู่อาชีพในอนาคตของตนเองอย่างมี
คุณภาพ ครูเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก (facilitator) เป็นผูว้างแผน สร้างแรงจูงใจ เป็นแบบอยา่งท่ีดี 
และเป็นนกัประเมินตามสภาพจริงท่ีดี พร้อมใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียน การประเมินผลมุ่งเนน้การ
ตรวจสอบความสามารถท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียน เน้นการประเมินท่ีเกิดจากการปฏิบติั ดูผลท่ีทกัษะ/
ผลผลิตของผูเ้รียน มีส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ท่ีหลากหลาย ทนัสมยัและสะดวกต่อการใช้งาน ประเพณี 
วฒันธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู ่การแต่งกาย ภาษา บุคคลสาํคญัในชุมชนและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
ส่ิงแวดลอ้ม และบริบทใกลเ้คียงเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ดี สามารถให้การสนับสนุนการดาํเนิน
กิจกรรมการเรียนรู้ไดทุ้กขั้นตอนและการเขา้มามีส่วนเป็นแบบอยา่งการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพท่ีดี 
เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์จริงให้แก่ผูเ้รียน ทาํให้ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงความรู้สู่การปฏิบติัได้
อยา่งดี 

2. ผลการพัฒนา และหาประสิทธิภาพของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริมสร้างการใช้ทักษะชีวติและอาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
     ในขั้นตอนการออกแบบและพัฒนากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือออกแบบและพฒันากระบวนทศัน์
การจดักิจกรรมแนะแนว เพื่อหาประสิทธิภาพของกระบวนทศัน์และการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การประเมินประสิทธิผลการใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะ
ชีวิตและอาชีพ โดยมีผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของกระบวนทศัน์ดงัน้ี 
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2.1 ผลการออกแบบและพัฒนากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง 
การใช้ทกัษะชีวติและอาชีพ 
                         ในการออกแบบและพฒันาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลท่ีมาจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
พ้ืนฐานในขั้นตอนท่ี 1 มาใชใ้นการออกแบบและพฒันา มีผลการสังเคราะห์และการพฒันาตาม
องคป์ระกอบของกระบวนทศัน ์ดงัน้ี 

2.1.1 ผลการสังเคราะห์ความเป็นมาและความสําคญัของกระบวนทศัน์การจดั
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ และผลการสังเคราะห์แนวคิดพ้ืนฐาน
ในการพฒันากระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ประกอบดว้ย แนวคิด ทฤษฎี การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ การ
จดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน การจดัการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน และการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  

2.1.2 ผลการพฒันาหลกัการ วตัถุประสงค์ ขั้นตอนการจดักิจกรรม และการวดั
และประเมินผลของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวิตและ
อาชีพและปัจจยัสนบัสนุน โดยการศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดเก่ียวกบั หลกัการจดักิจกรรมแนะแนว 
(Guidance Activity) จ าก แน ว คิ ด ข อ ง  Greene (2008), Burden (2003), Watson (2003), ศิ ริ ชั ย       
กาญจนวาสี (2553), กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism Learning 
Theory) จ า ก แ น ว คิ ด ข อ ง  Vygotsky (1978), Gredler (1997), Driscoll (1994), Renshaw (1999), 
Gagnon and Collay (2002), Selley (1999), Glaserfeld (1999), Murphy (1997, อ้าง ถึ งใน  สุ เทพ     
อ่วมเจริญ, 2557: 125 - 126) ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism Theory) จากแนวคิดของ 
Carl R. Rogers (1974), Abraham Maslow (1970) ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ Piaget และ
ทฤษฎีวฒันธรรมในสังคมของ Vygotsky (1978) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaboration 
Learning Theory)จากแนวคิดของ Joyce &Weil (1986) และการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community 
Participation Learning) จากแนวคิดของ กล้า ทองขาว (2556), วฒันา แป้นน้อย (2556), Rattray 
(1999) และ Nadler (1984, อา้งถึงใน ยงยทุธ  พงษสุ์ภาพ, 2553)   

2.1.3 ผลการสังเคราะห์หลกัการ แนวคิดเก่ียวกบัการเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิต
และอาชีพ โดยการศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดเก่ียวกบัการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ  (Using Life and 
Career skills)  ผูว้ิจยันาํมาสังเคราะห์ กาํหนดเป็นกรอบแนวคิดทฤษฎีและกรอบแนวคิดการวิจยั   
ดงัแผนภาพท่ี 21 
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แผนภาพท่ี 21 การสงัเคราะห์กรอบทฤษฎีและกรอบแนวคิดการวิจยั 

ข้อมูลเบ้ืองต้นของกระบวนทศัน์การจัดกิจกรรม 
แนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้ทักษะชีวติและอาชีพ 
1.  สภาพปัญหาการจดักิจกรรมแนะแนวและการพฒันาการใช้
ทกัษะชีวติและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
2. ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดักิจกรรมแนะแนว        
การพฒันาทกัษะชีวติ การพฒันาทกัษะอาชีพและความคิดเห็น    
ของครูผูส้อนกิจกรรมแนะแนว ครูท่ีปรึกษา คณะกรรมการ         
ฝ่ายบริหารงานวชิาการ ผูน้าํชุมชน ผูป้กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนกัเรียนตอ่แนวทางการจดักิจกรรม 
แนะแนว 

กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว 
เพื่อเสริมสร้างการใช้ทักษะชีวติและอาชีพ 

องค์ประกอบของรูปแบบ 
1. หลกัการ 
2. วตัถุประสงค ์
3. ขั้นตอนการจดักิจกรรม 
4. การวดัและประเมินผล 
5. ปัจจยัสนบัสนุน   

 กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้
ทักษะและอาชีพ ประกอบดว้ย 
1. หลกัการจดักิจกรรมแนะแนว 
2. ทฤษฎีการสร้างความรู้ 
3.  ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม 
4. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
5.  การมีส่วนร่วมของชุมชน 

 ขั้นตอนการจัดกจิกรรมแนะแนว 6 ขั้นตอน (UNIQUE) 
1. ขั้นทาํความเขา้ใจในขอ้มูลและเน้ือหาอยา่งกระจ่างชดั 
(Understanding Information and Content : U) 
2. ขั้นสร้างเครือข่ายขอ้มูล (Networking Information : N) 
3. ขั้นสืบคน้ขอ้มูลเพ่ือวินิจฉยัปัญหา (Inquiring Information to 
Diagnose Problems : I) 
4. ขั้นซกัถามเพือ่สร้างทางเลือกหรือวิธีแกปั้ญหา (Questioning to 
Make Choices or Solutions : Q) 
5. ขั้นใชป้ระโยชน์ขอ้มลูจากผลการวิเคราะห์ (Utilizing Information 
from the Analysis : U) 
6. นาํเสนอผลงานและรายงานผล (Exhibiting and Results Reporting : 

- หลักการ แนวคิดการใช้ทักษะชีวติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555 ; Sue Z. Beers, 
2011; วจิารณ์  พานิช, 2555; วิชยั  วงษใ์หญ่ และมารุต  พฒัผล, 2556) 
- หลักการ แนวคิดการใช้ทักษะอาชีพ (Ginzberg,1974; Super,1957; Tiedman and  
O’ Hara,1963;สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั, 
2557; Manpower Group, 2013) 
- หลักการจัดกิจกรรมแนะแนว (Guidance Activity) (Greene, 2008; Burden, 2003; 
Watson, 2003; ศิริชยั  กาญจนวาสี, 2553; กระทรวง ศึกษาธิการ, 2551) 
- ทฤษฎสีร้างสรรค์ความรู้ (Constructivism Learning Theory) (Gagnon & Collay, 
2002; Selley,1999; Glaserfeld,1999; Murphy 1997) 
- ทฤษฎกีารเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism  Learning Theory)  (Carl R. 
Rogers,  1974; Abraham Maslow, 1970) 
- ทฤษฎพีฒันาการทางสตปัิญญาของ Piaget  และทฤษฎีวฒันธรรมในสังคมของ 
Vygotsky (1978) 
- ทฤษฎกีารเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaboration Learning Theory) ของ Joyce & 
Weil (1986) 
- หลกัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaboration Learning : CL)  
- หลกัการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน (Activity Based Learning : ABL)     
- หลกัการจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน(Case Based Learning : CBL)  
- หลกัการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL)  
- หลกัการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community  
Participation Learning : CPL) 

 ทักษะชีวิตและอาชีพ 7 องค์ประกอบ 15 ตวัช้ีวัด  
1. การยืดหยุ่นและการปรับตัว 
    1.1 ยืดหยุ่นโดยประเมินผลการทาํงานเพ่ือพิจารณา ปรับปรุง 
2. การแสวงหาความรู้ด้วยการริเร่ิมและการนําตนเอง  
   2.1 จดัการกบัเป้าหมายและเวลาโดยวิเคราะห์ขอ้มูล 
   2.2 ปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายโดยวิเคราะห์และวางแผน 
   2.3 ปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายโดยปราศจากการควบคุมส่ังการ  
   2.4  เรียนรู้โดยการนาํตนเองโดยวางแผนในการสืบคน้ขอ้มูล 
3. การทํางานร่วมกันในสังคมและวัฒนธรรมท่ี แตกต่าง  
    3.1  มีปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืนโดยฟัง พูด แสดงความคิดเห็นและอภิปรายในกลุ่ม 
    3.2. ปฏิบติังานกบัทีมงานท่ีมีความหลากหลาย 
4. การจัดการสร้างผลผลิตและความรับผิดชอบตรวจสอบได้   
    4.1  จดัการโครงการโดยลงมือทาํงานตามแผนท่ีกาํหนดไวโ้ดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 
    4.2 สร้างสรรคผ์ลผลิตโดยวิเคราะห์และวางแผน.ในการทาํงานท่ีสนใจ 
5. ภาวะผู้นําและความรับผิดชอบในกระบวนการทํางาน   
    5.1 สาํนึกความรับผิดชอบโดยทาํงานอยา่งมีคุณธรรม  
    5.2 ใหค้าํแนะนาํและการนาํบุคคลอ่ืน 
    5.3 รับผิดชอบต่อบุคคลอ่ืนโดยทาํงานอยา่งมีคุณธรรม  
6. การคิดวเิคราะห์ ตดัสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
    6.1 ตดัสินใจโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทาํงานท่ีสนใจ 
    6.2 แกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์
7. การสร้างสัมพนัธ์ท่ีดกัีบผู้ อ่ืนในการทํางานร่วมกัน  
    7.1 สร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นโดยฟัง พูด แสดงความคิดเห็นและอภิปรายในกลุ่ม 
 

สรุปการวจิยักระบวนทัศน์การจดักิจกรรมแนะแนว 
เพื่อเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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2.1.4 ผลการสังเคราะห์องคป์ระกอบของกระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ซ่ึงประกอบดว้ย หลกัการ วตัถุประสงค ์ขั้นตอนการจดักิจกรรม การวดัและประเมินผล และปัจจยั
สนับสนุน โดยใช้สาระสําคญัจากการวิเคราะห์ หลกัการจดักิจกรรมแนะแนว ทฤษฎีสร้างสรรค์
ความรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ Piaget  และทฤษฎี
วฒันธรรมในสังคมของ Vygotsky ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ และข้อมูลเบ้ืองต้น การจัด
กิจกรรมแนะแนวของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ดงัแผนภาพท่ี 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 22  ผลการสังเคราะห์ความเป็นมาและความสาํคญัของกระบวนทศันก์ารจดักิจกรรม                       
แนะแนว 

ข้อมูลเบ้ืองต้นการจดักจิกรรมแนะแนว 

1. นโยบายการจัดกิจกรรมพฒันาผู้เรียน(กิจกรรม      
แนะแนว) 
        การแนะแนวมุ่งใหผู้เ้รียนพฒันาดา้นการศึกษา 
อาชีพ ส่วนตวัและสงัคมเตม็ตามศกัยภาพ มีทกัษะชีวิต  
มีความสุข อยูอ่ยา่งพอเพียง เป็นพลเมืองและพลโลกท่ีดี
ดว้ยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  

ความเป็นมาและความสําคญัของกระบวนทัศน์
การจดักิจกรรมแนะแนว 

- การใช้ทักษะชีวติและอาชีพ (Using Life and Career  
Skills) เป็นความสามารถขั้นพ้ืนฐานของบุคคลในการ
ปรับตวัและเลือกทางเดินชีวติท่ีเหมาะสมเพ่ือท่ีจะสามารถ
เผชิญปัญหาต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวัในสภาพสงัคมปัจจุบนั 
และเป็นแนวทางการเตรียมความพร้อมสาํหรับผูเ้รียน   
เพ่ือสร้างเสน้ทางอาชีพท่ีดีท่ีจะตอ้งกา้วไปสู่ชีวติความเป็น
ผูใ้หญ่ในอนาคตอยา่งมีประสิทธิภาพท่ีควรไดรั้บการ
พฒันาอยา่งเร่งด่วน 
-  การจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษาเป็นกลไกสาํคญั
ในการสร้างคน สร้างงาน และ สร้างชาติ  
- กิจกรรมแนะแนว เป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ซ่ึงทุกสถานศึกษาจะตอ้งจดัให้แก่ผูเ้รียนเป็นกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้รู้จกัตนเอง รู้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
สามารถคิดตดัสินใจ คิดแกปั้ญหา กาํหนดเป้าหมาย 
วางแผนชีวิต ทั้งดา้นการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตวั
ไดอ้ยา่งเหมาะสม และช่วยให้ครูรู้จกัและเขา้ใจผูเ้รียน    
รวมทั้งเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือและให้คาํปรึกษาแก่
ผูป้กครองในการมีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียน 
- ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ควรเสริมสร้างความรู้ พฒันา
ทกัษะการเรียนรู้ ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีผูเ้รียนประสบ 
ตลอดจนสามารถเตรียมตนเองในดา้นวิชาการ วิชาชีพ      
มีทกัษะชีวิต เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร รู้จกัวเิคราะห์สงัเคราะห์
เลือกสรรขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสมและรู้เท่าทนัการ
เปล่ียนแปลงของสงัคมยคุขอ้มูลข่าวสารอยา่งชาญฉลาด 

2. หลักการจัดกิจกรรมแนะแนว 
    2.1 จดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาความ
ตอ้งการความสนใจและธรรมชาติของผูเ้รียน 
   2.2  จดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ของ
สถานศึกษาท่ีตอ้งสนองตอบจุดหมายของหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 
    2.3 จดักิจกรรมเพ่ือผูเ้รียนทุกคนโดยครอบคลุมดา้น
การศึกษาการงานและอาชีพ ชีวิตและสงัคม 
   2.4  จดักิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดยผูเ้รียนมี
อิสระในการเลือกคิดและตดัสินใจจดักิจกรรมท่ีเนน้ให้
ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองให้มากท่ีสุดดว้ยการปฏิบติั      
จนเกิดทกัษะการเรียนรู้ 

3. สภาพปัญหาการจัดกิจกรรมแนะแนวของครู 
     พ้ืนฐานความรู้ ความสามารถ ความสนใจและมุ่งมัน่
ในการเรียน ขาดทกัษะชีวิต ส่งผลไปยงัการเตรียมความ
พร้อมท่ีดีสู่โลกอาชีพท่ีตนสนใจ ถนดั ขาดทกัษะทาํงาน
อยา่งเป็นระบบ การมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูอ่ื้น การคิด
แกปั้ญหา คิดสร้างสรรคผ์ลผลิต ขาดการเช่ือมโยงความรู้
กบัชีวิตจริง และขาดการนาํภูมิปัญหาทอ้งถ่ินมาใช้
สนบัสนุน 
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แผนภาพท่ี 23  ผลการสงัเคราะห์แนวคิดพื้นฐานในการพฒันากระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนว

แนวคดิ ทฤษฎ ี

ทฤษฎกีารสร้างความรู้ 
1) การเรียนรู้ เป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียน
สร้างความรู้ดว้ยตนเอง โดยอาศยั
กระบวนการกาํกบัตนเอง เพื่อหาแนวทาง
ลดความขดัแยง้ทางความคิดของตนเอง  
2) การเรียนรู้ข้ึนอยูก่บัการท่ีผูเ้รียนใช้
กระบวนการทางปัญญาในการจดักระทาํกบั
ขอ้มูล  เพื่อทาํความเขา้ใจกบัประสบการณ์
ใหม่ท่ีไดรั้บอยา่งมีความหมาย  
3) การมีปฏิสมัพนัธ์ทางสังคม มีบทบาท
สาํคญัต่อการสร้างความรู้ 
 

ทฤษฎพีฒันาการทางสติปัญญาของ 

เพยีเจต์ และทฤษฎวีัฒนธรรมเชิงสังคม
ของไวกอตสก ี

1) บุคคลแต่ละคนมีความสามารถใน
การเรียนรู้แตกต่างกนั ดงันั้นการจดัการ
เรียนการสอนจึงตอ้งพิจารณาให้
สอดคลอ้งกบัความสามารถ และความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลในดา้นต่าง ๆ 
ของแต่ละบุคคล 

2) การเรียนรู้ เกิดจากการปฏิสัมพนัธ์
กนัทางสังคมโดยอาศยัส่ือกลางทาง
วฒันธรรมท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน การ
ช่วยเหลือดว้ยการช้ีแนะและการทาํงาน
ร่วมกบัผูท่ี้มีความชาํนาญมากกวา่จะ
ช่วยพฒันาความสามารถในการเรียนรู้
ของนกัเรียนได ้
3) ประสบการณ์หรือความรู้เดิมของ
นกัเรียนและการมีปฏิสัมพนัธ์กบั
ส่ิงแวดลอ้มมีความสําคญัต่อพฒันาการ
ทางสติปัญญาของนกัเรียน การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนจึงตอ้ง
คาํนึงถึงความพร้อมและประสบการณ์
เดิมของนกัเรียนเป็นสาํคญั 

 

แนวคดิพื้นฐานในการพฒันา 
การจัดกิจกรรมแนะแนว 

แนวคดิพื้นฐานในการพฒันา 
กระบวนทัศน์ 

- หลักการจดักิจกรรมแนะแนว ส่งเสริม
และพฒันาผูเ้รียนใหรู้้จกัตนเอง รู้รักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม สามารถคิดตดัสินใจ คิด
แกปั้ญหา กาํหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิต 
ทั้งดา้นการเรียนและอาชีพ สามารถปรับ
ตนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
- การเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้  แบ่ง
ออกเป็น 3 ขั้น ไดแ้ก่ 1) ขั้นการทาํความรู้
ให้กระจ่างแจ้ง 2) ขั้นการระบุการได้รับ
และการเขา้ใจขอ้มูลใหม่ 3) ขั้นการยนืยนั
ความถูกตอ้งและการใชข้อ้มูล 
- การเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม ใหค้วาม 
สาํคญัของความเป็นมนุษยแ์ละมองมนุษย์
วา่มีคุณคา่ ดีงาม  มีความสามารถ  มีความ
ตอ้งการ และมีแรงจูงใจภายในท่ีจะพฒันา
ศกัยภาพของตน 

- การเรียนรู้แบบร่วมมือ ช่วยพฒันาผูเ้รียน
ดา้นสติปัญญา โดยเพื่อนในกลุ่มจะ
ช่วยเหลือแนะนาํกนั 

- การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน จดักิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเนน้ภาพรวมของส่ิงแวดลอ้ม
ใหเ้กิดการเรียนรู้ โดยการใชบ้ริบทท่ี
เก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มของผูเ้รียน 
- กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
บูรณาการหลกัการ แนวคิดของการเสริม
พฒันาการใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง จากการร่วมกิจกรรมท่ี
หลากหลาย ไดแ้ก่  
1. การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
2. การจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรม 
เป็นฐาน 
3. การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 
เป็นฐาน 
4. การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
5. การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 

- แนวทางการจดัการเรียนรู้ผ่านขั้นตอน 
การจัดกิจกรรม UNIQUE 6 ขั้นตอน  
ขั้นที่ 1 ทาํความเขา้ใจในขอ้มูลและเน้ือหา
อยา่งกระจ่างชดั (Understanding 
Information and Content : U) 

ขั้นที่ 2  สร้างเครือข่ายขอ้มูล (Networking 
Information : N) 

ขั้นที่ 3  สืบคน้ขอ้มูลเพื่อวนิิจฉยัปัญหา 
(Inquiring Information to Diagnose 
Problems : I) 

ขั้นที่ 4 ซกัถามเพ่ือสร้างทางเลือกหรือวธีิ
แกปั้ญหา (Questioning to Make Choices 

or Solutions : Q) 
ขั้นที่  5  ใชป้ระโยชน์ขอ้มูลจากผลการ
วเิคราะห์ (Utilizing Information from the 
Analysis : U)  
ขั้นที่ 6  นาํเสนอผลงานและรายงานผล 
(Exhibiting and Results Reporting : E) 
- เน้ือหา เนน้การจดักิจกรรมท่ีมุ่งใหผู้เ้รียน
สร้างความรู้ เช่ือมโยงภูมิปัญหาทอ้งถ่ินใน
บริบทส่ิงแวดลอ้มผูเ้รียน เสริมสร้างทกัษะ
ชีวติและอาชีพท่ีเหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถ ความถนดั และเตรียมพร้อม
สู่โลกอาชีพอยา่งมีคุณภาพ 
- นักเรียน  หมัน่ศึกษาหาความรู้ดว้ย
ตนเองอยา่งเป็นระบบ มีการทาํงานเป็น
กลุม่ เนน้การร่วมมือกนัเรียนรู้ ร่วม
กิจกรรมฝึกปฏิบตัิจากแหล่งเรียนรู้และ
สถานประกอบการในชุมชน  
- บุคลากรที่มี ส่วนเก่ียวข้อง  ได้แก่  ครู 
ผู ้ปกครอง  ผู ้นํ าชุมชน  เจ้าของสถาน
ประกอบการ ให้ความร่วมมือจดักิจกรรม 
จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  ร่วม
ประเมินผลการใช้ทักษะชีวิตและอาชีพ 
และผลงานท่ีผูเ้รียนนาํเสนอตามสภาพจริง  
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   ผลการพฒันาหลักการของกระบวนทัศน์การจดักิจกรรมแนะแนว 
         พฒันาหลกัการของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวโดยนาํแนวคิดของ
ทฤษฎีการสร้างความรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม ทฤษฎีการเรียนรู้แบบและการมีส่วนร่วม
ของชุมชน และแนวคิดการจดักิจกรรมท่ีเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ มาสังเคราะห์เป็น
หลกัการของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพ       
ผลการสังเคราะห์ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพท่ี 24  ผลการพฒันาหลกัการของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวจากการสังเคราะห์
แนวคิดทฤษฎีสร้างสรรคค์วามรู้และแนวทางการจดักิจกรรมแนะแนว 

แนวคดิ ทฤษฎี 
การสร้างความรู้ 

แนวคดิพืน้ฐาน 
ในการจดักจิกรรมแนะแนว 

หลกัการของกระบวนทศัน์การจัดกิจกรรมแนะแนว 

1. การเรียนรู้ เกิดจากการท่ีผูเ้รียนสร้างความรู้ข้ึนเองอยา่งเป็นระบบ โดยเช่ือมโยงความรู้
จากภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินและส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเป็นพ้ืนฐานในการเสริมสร้างการใช้
ทกัษะชีวิตและอาชีพ ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีมีความต่อเน่ืองภายใตท้ฤษฎีพฒันาการทาง
สติปัญญาของ Piaget ร่วมกบัทฤษฎีวฒันธรรมเชิงสังคมของ Vygotsky 

2. ผูเ้รียนมีบทบาทสาํคญัในการเรียนรู้ เนน้ใหมี้การร่วมมือกนัเรียนรู้โดยคาํนึงถึงองคป์ระกอบ
สาํคญัท่ีส่งผลตอ่การจดักิจกรรมเรียนรู้ คือ หลกัการจดักิจกรรมแนะแนว การเรียนรู้แบบสร้าง
องคค์วามรู้  การเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม โดยใหค้วามสาํคญัของความเป็นมนุษย ์ การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ และการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน สาํหรับผูส้อนทาํหนา้ท่ี
ดาํเนินกิจกรรมใหเ้ป็นไปในทางท่ีส่งเสริมพฒันาการของผูเ้รียนบนความแตกต่างดา้น
ความสามารถ ความถนดัและความสนใจของผูเ้รียนแต่ละคน โดยใชเ้น้ือหาเสริมสร้างความรู้     
ท่ีเช่ือมโยงขอ้มูลจากส่ิงแวดลอ้มในบริบทของผูเ้รียน และดาํเนินการจดักิจกรรมแนะแนว      
ตามขั้น UNIQUE  ดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 ทาํความเขา้ใจในขอ้มูลและเน้ือหาอยา่งกระจ่างชดั (Understanding Information and Content : U) 

ขั้นท่ี 2 สร้างเครือข่ายขอ้มูล (Networking Information : N) 

ขั้นท่ี 3 สืบคน้ขอ้มูลเพื่อวนิิจฉยัปัญหา (Inquiring Information to Diagnose Problems : I) 

ขั้นท่ี 4 ซกัถามเพื่อสร้างทางเลือกหรือวิธีแกปั้ญหา (Questioning to Make Choices or Solutions : Q) 
ขั้นท่ี 5 ใชป้ระโยชน์ขอ้มูลจากผลการวิเคราะห์ (Utilizing Information from the Analysis : U) 
ขั้นท่ี 6  นาํเสนอผลงานและรายงานผล (Exhibiting and Results Reporting : E) 

สรุปหลักการของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว: เป็นวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งผูเ้รียนกบัชุมชน โดยมีการนาํหลกัการสาํคญัดา้นชุมชน 
เสริมสร้างพฒันาการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของผูเ้รียน อยูบ่นพ้ืนฐานการสร้างความรู้อยา่งเป็น
ระบบดว้ยตนเอง การร่วมมือกนัเรียนรู้จากกิจกรรมแนะแนว  ฝึกปฏิบติัประสบการณ์จริงจากการ
สนบัสนุนแหล่งเรียนรู้ในชุมชนโดยการบูรณารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
การใชกิ้จกรรมเป็นฐาน การใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน การใชปั้ญหาเป็นฐานและการใชก้ระบวนการ 
มีส่วนร่วมของชุมชน มีการวดัประเมินผลตามสภาพจริงโดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม           
ในการประเมิน        
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   ผลการพฒันาจุดมุ่งหมายของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว โดยนาํ
หลกัการของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวมาวิเคราะห์เพ่ือเช่ือมโยงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิด
กบัผูเ้รียน ภายใตห้ลกัการแต่ละขอ้แลว้นาํผลการวิเคราะห์นั้นมาพฒันาจุดประสงคข์องกระบวนทศัน์
การจดักิจกรรมแนะแนว  ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 25  ผลการพฒันาวตัถุประสงคข์องกระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวจากการวิเคราะห์                        
หลกัการของกระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนว 

หลักการของกระบวนทศัน์การจัดกิจกรรมแนะแนว 

ผลท่ีคาดว่าจะเกิดกับผู้ เรียน 

ผู้เรียนมีความสามารถการใช้ทกัษะชีวติและอาชีพ 7 องค์ประกอบ  
15 พฤติกรรมตัวช้ีวดั ได้แก่…….. 
1. การยืดหยุ่นและการปรับตวั 
    1.1 ยดืหยุน่โดยประเมินผลการทาํงานเพื่อพิจารณาปรับปรุง 
2. การแสวงหาความรู้ด้วยการริเร่ิมและการนําตนเอง  
    2.1 จดัการกบัเป้าหมายและเวลาโดยวิเคราะห์ขอ้มูล 
    2.2 ปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายโดยวเิคราะห์และวางแผน 
    2.3 ปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายโดยปราศจากการควบคุมสั่งการ  
    2.4  เรียนรู้โดยการนาํตนเองโดยวางแผนในการสืบคน้ขอ้มูล 
3. การทาํงานร่วมกันในสังคมและวฒันธรรมที ่แตกต่าง  
    3.1  มีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนโดยฟัง พดู แสดงความคิดเห็นและอภิปรายในกลุ่ม 
    3.2. ปฏิบติังานกบัทีมงานท่ีมีความหลากหลาย 
4. การจัดการสร้างผลผลิตและความรับผดิชอบตรวจสอบได้   
    4.1  จดัการโครงการโดยลงมือทาํงานตามแผนท่ีกาํหนดไวโ้ดยใชเ้ทคโนโลย ี     
ท่ีทนัสมยั 
    4.2 สร้างสรรคผ์ลผลิตโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทาํงานท่ีสนใจ 
5. ภาวะผู้นําและความรับผดิชอบในกระบวนการทาํงาน   
    5.1 สาํนึกความรับผดิชอบโดยทาํงานอยา่งมีคุณธรรม  
    5.2 ใหค้าํแนะนาํและการนาํบุคคลอ่ืน 
    5.3 รับผิดชอบต่อบุคคลอ่ืนโดยทาํงานอยา่งมีคุณธรรม  
6. การคดิวเิคราะห์ ตดัสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
    6.1 ตดัสินใจโดยวเิคราะห์และวางแผนในการทาํงานท่ีสนใจ 
    6.2 แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
7. การสร้างสัมพนัธ์ทีด่กัีบผู้อ่ืนในการทาํงานร่วมกัน  
    7.1 สร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นโดยฟัง พดู แสดงความคิดเห็นและอภิปรายในกลุ่ม 

วตัถุประสงค์ของกระบวนทศัน์
การจดักิจกรรมแนะแนว 

เพือ่พฒันาการใชท้กัษะชีวิต
และอาชีพของนกัเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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   ผลการพฒันาขั้นตอนการจัดกิจกรรมแนะแนวของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว 
   พฒันาขั้นตอนการจดักิจกรรมแนะแนวของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะ
แนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ โดยนาํหลกัการของกระบวนทศัน์มาวิเคราะห์เพ่ือ
เช่ือมโยงถึงแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้และสนบัสนุนการจดักิจกรรมแนะแนวตามหลกั
กระบวนทศัน์การจัดกิจกรรมแนะแนว จากนั้นวิเคราะห์แนวทางในการจัดกิจกรรมและสรุป
กระบวนการจดักิจกรรมแนะแนว ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 26  ผลการพฒันาขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรม
แนะแนวจากการสงัเคราะห์วตัถุประสงคแ์ละแนวทางการจดักิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของกระบวนทัศน์การจดักิจกรรมแนะแนว 
เพื่อเสริมสร้างการใช้ทักษะชีวิตและอาชีพ 

การกําหนดแนวทางการจดักิจกรรมแนะแนว กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว 

การจัดกจิกรรมแนะแนวตามขั้นตอน UNIQUE 
ขั้นที ่1 : ขั้นทาํความเข้าใจในข้อมูลและเน้ือหาอย่างกระจ่างชัด 

(Understanding Information and Content : U) 
● ผูเ้รียนศึกษาขอ้มูลท่ีครูมอบหมายใหโ้ดยการทาํความเขา้ใจในเน้ือหา 
สาระ ขอ้มูลความรู้ของกรณีศึกษา ประเดน็ หวัขอ้ และ/หรือรายละเอียด
ต่าง ๆ 

ขั้นที ่2 : ขั้นสร้างเครือข่ายข้อมูล (Networking Information : N) 
 ● ครูผูส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รียนควบคุมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-
Directed) มีการติดตามการสร้างเครือข่ายขอ้มูลใหไ้ดผ้ลสูงสุดทั้งในและ
นอกหอ้งเรียน เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไวใ้นขั้นท่ี 1 

ขั้นที ่3 : ขั้นสืบค้นข้อมูลเพื่อวนิิจฉัยปัญหา 
 (Inquir ing Information to Diagnose Problems : I) 

● ผูเ้รียนร่วมกนัศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลตามความสนใจจากแหล่งเรียนรู้ต่าง 
ๆ รวมถึงแหล่งประกอบการจริง 

ขั้นที ่4  : ขั้น ซักถามเพื่อสร้างทางเลือกหรือวิธแีก้ปัญหา 
(Questioning to Make Choices or  Solutions : Q) 

● ผูเ้รียนร่วมซกัถาม ปรึกษาหารือ แบ่งงานหนา้ท่ีรับผิดชอบในการสร้าง
ทางเลือกหรือวิธีแกปั้ญหา เพ่ือนาํมาสรรสร้างเป็นช้ินงาน ผลผลิตท่ีกลุ่ม
สนใจร่วมกนั 

ขั้นที ่5 : ขั้น ใช้ประโยชน์ข้อมูลจากผลการวเิคราะห์ 
(Utilizing Information from the Analysis : U) 

●ครูผูส้อนกระตุน้ความคิดของผูเ้รียนรายบุคคลและกลุ่ม เพ่ือเช่ือมโยงทาํ
ใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเองแลกเปล่ียนกบั
สมาชิกในกลุ่ม มองเห็นขอ้ดี ขอ้บกพร่อง อภิปรายสะทอ้นความคิดจนได้
ขอ้สรุปของช้ินงาน/ผลผลิตตามท่ีตนและสมาชิกกลุ่มสนใจผลิตข้ึนมา 

ผูส้อนทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัความรู้ ความเขา้ใจพื้นฐานเดิมของ
ผูเ้รียน วเิคราะห์ความแตกตา่งระหวา่งบุคคล หลงัจากนั้นใหค้วามรู้
ในส่วนท่ีผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งรู้และประเดน็ท่ีผูเ้รียนสนใจ โดยนาํ
องคป์ระกอบท่ีส่งผลตอ่การจดักิจกรรมเรียนรู้ มาใชป้ระกอบเป็น
แนวทางท่ีสาํคญัในการดาํเนินกิจกรรม 
1. หลักการจัดกิจกรรมแนะแนว เป็นการจดักิจกรรมท่ีมุ่งส่งเสริมและ
พฒันาผูเ้รียนใหรู้้จกัตนเอง รู้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม สามารถคิดตดัสินใจ 
คิดแกปั้ญหา กาํหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิต มีทกัษะชีวิต ทั้งดา้นการ
เรียนและอาชีพ พร้อมสามารถปรับตนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2. การสร้างความรู้  เป็นการเรียนรู้ เกิดจากการท่ีผูเ้รียนสร้างความรู้
ข้ึนเองอยา่งเป็นระบบ โดยเช่ือมโยงความรู้จากภูมิปัญญาในทอ้งถิ่น
และส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเป็นพื้นฐานในการเสริมสร้างการใชท้กัษะ
ชีวติและอาชีพ ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีมีความต่อเน่ืองภายใตท้ฤษฎี
พฒันาการทางสติปัญญาของ Piaget ร่วมกบัทฤษฎีวฒันธรรมเชิง
สังคมของ Vygotsky 
3. การเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม เป็นการจดักิจกรรมโดยใหค้วามสาํคญั
ของความเป็นมนุษย ์ใหคุ้ณคา่ของผูเ้รียนเป็นผูท่ี้มีความรับผิดชอบ
และเป็นผูส้ร้างสรรคส์ังคม มองมนุษยว์า่มีคุณค่า มีความดีงาม มี
ความ สามารถ มีความตอ้งการและมีแรงจูงใจภายในท่ีจะพฒันา
ศกัยภาพของตนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
4. การร่วมมือกันเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้เพื่อใหน้กัเรียนไดร่้วมมือ
กนัเรียนรู้และปฏิบติักิจกรรมใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามจุดมุ่งหมาย 
มุ่งเนน้การร่วมกนัปฏิบตัิงานช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
5. การมีส่วนร่วมของชุมชน  เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้
ภาพรวมของส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดการเรียนรู้ โดยการใชบ้ริบทท่ี
เก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มของผูเ้รียน และวดัประเมินผลโดยผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งในชุมชน 

ขั้นที ่6 : ขั้นนําเสนอผลงานและรายงานผล 
(Exhibiting and Results Repor ting : E) 

● ผูเ้รียนประชุมเพ่ือเตรียมพร้อมเสนอผลงานและรายงานผลการ
วิเคราะห์   การทาํความเขา้ใจแก่ผูฟั้ง ครูผูส้อน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใน
การศึกษานั้น ๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งรูปแบบการรายงานหนา้ชั้นเรียน 
การนาํเสนอช้ินงาน/ผลผลิต และการจดัทาํเอกสารเพื่อเผยแพร่ 
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  จากการออกแบบและพฒันากระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้าง
การใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายในขั้นน้ีเป็นการสังเคราะห์ร่าง
กระบวนทศัน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ ซ่ึงผูวิ้จยัได้
พิจารณาดาํเนินการในลกัษณะควบคู่กนัไปในขั้นการออกแบบ  (Design) และขั้นการพฒันา 
(Development) โดยนาํขอ้มูลท่ีวิเคราะห์ไดจ้ากขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) : Research1 (R1) ทั้งหมด 
รวมถึงเป้าหมายและผลลพัธ์ท่ีพึงประสงคข์องกระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนว มาใชเ้ป็นฐาน
คิดในการร่างกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพ       
ท่ีประกอบด้วย หลกัการ วตัถุประสงค์ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม วดัและประเมินผลและปัจจัย
สนบัสนุน ซ่ึงไดพ้ฒันาข้ึนตามหลกัการ แนวคิดตามแบบจาํลอง การออกแบบระบบการเรียนการ
สอน ADDIE Model ตามแนวคิดของ Dick and Carey  (2005) และการออกแบบการสอนเชิงระบบ
ตามแนวคิดของ Joyce, Weil and Calhoun (2009) การวิจยัและพฒันา (Research and Development) 
(มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 2555: 230) ร่วมกบัการศึกษาหลกัการแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนทัศน ์   
การจดักิจกรรมแนะแนว การเสริมสร้างใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพ รวมไปถึงขอ้มูลจากการศึกษา
ขอ้มูลพื้นฐาน การพฒันาและการหาประสิทธิภาพของกระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนว ทาํให้
ไดร่้างกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวซ่ึงประกอบดว้ย หลกัการ วตัถุประสงค ์ขั้นตอนการ
จดักิจกรรม การวดัและประเมินผล และปัจจยัสนบัสนุน ในการนาํกระบวนทศัน์ไปใชด้งัน้ี 

   ร่างกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวก่อนการสัมมนาอ้างอิงผู้ เช่ียวชาญ 
(Connoisseurship) 

  องค์ประกอบของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใช้
ทกัษะชีวิตและอาชีพ มีรายละเอียดดงัน้ี 

          หลักการ คือ การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนสร้างความรู้อย่างเป็นระบบดว้ยตนเอง ส่งเสริม
การร่วมมือกนัเรียนรู้และการสนับสนุนจากชุมชน ผ่านการบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ  ใชกิ้จกรรมเป็นฐานใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน ใชปั้ญหาเป็นฐาน และใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชน โดยมีหลกัสาํคญัทางด้านความต้องการจาํเป็นของสมาชิกกลุ่มและส่ิงแวดลอ้ม
ใชท้กัษะการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล ชุมชนและกระบวนการทาํงานกลุ่มการสืบสานสร้างความรู้
ใหม่ของผูเ้รียนบนพ้ืนฐานจากส่ิงท่ีรู้อยูแ่ลว้กบัส่ิงท่ีผูเ้รียนสนใจนาํมาสัมพนัธ์กนัความรับผิดชอบ
ของสมาชิกแต่ละบุคคลการจดัการความรู้ร่วมกบักลุ่มสู่การปฏิบติัในโลกของความเป็นจริงและ
สรุปขอ้คิดเห็นและหลกัการ 

          วัตถุประสงค์  เพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและทกัษะอาชีพของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย 
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   ขั้นตอนการจัดกิจกรรม (UESGRRC)  
          ขั้นท่ี 1 ทาํความเขา้ใจในเน้ือหาและขอ้มูลอย่างกระจ่างชัด  (Understanding 
Content and Information : U) 
         ขั้นท่ี 2 การแลกเปล่ียนแบ่งปันขอ้มูล (Exchange Information : E) 
         ขั้นท่ี 3 คน้ควา้ขอ้มูลเพ่ือวินิจฉยัปัญหา (Surfing to Diagnosing Problems : S) 
           ขั้นท่ี 4 การสร้างทางเลือกหรือวิธีแกปั้ญหา (Generating Alternative Solutions : G)  
           ขั้นท่ี 5 การสะทอ้นคิดกระบวนการทาํงานกลุ่ม (Reflect Grouping Working : R) 
           ขั้นท่ี 6 การสรุปผลการวิเคราะห์ (Rounding Out The Analysis : R)  
   ขั้นท่ี 7 การส่ือสารและการรายงานผล (Communicating The Results : C) 

          การวดัและประเมนิผล การใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ 7  องคป์ระกอบ 15 ตวัช้ีวดั  
          ปัจจยัสนับสนุน   

1. ชุมชน ให้การสนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมทุกขั้นตอน ร่วมคิด ร่วมทาํร่วม
ปฏิบติั 

2. บุคลากรท่ีมส่ีวนเก่ียวข้อง ร่วมประเมินการใชท้กัษะและผลงาน  
3. นักเรียน ร่วมใจปฏิบติัจากแหล่งเรียนรู้และสถานประกอบการจริง 

   ซ่ึงกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและ
อาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย มีรายละเอียดดงัแผนภาพท่ี 27  
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แผนภาพท่ี 27  ร่างกระบวนทศัน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวิตและ

อาชีพ (UESGRRC Model) ก่อนการสมัมนาอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ  (Connoisseurship) 

กระบวนทัศน์การจดักิจกรรมแนะแนว 

UESGRRC Model หลักการ : การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนสร้างความรู้
อยา่งเป็นระบบดว้ยตนเอง ส่งเสริมการ
ร่วมมือกนัเรียนรู้และ 
การ สนบัสนุนจากชุมชน ผา่นการ บูรณา
การกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ใช้
กิจกรรมเป็นฐาน ใชก้รณี ศึกษาเป็นฐาน 
ใชปั้ญหาเป็นฐาน และใชก้ระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน โดยมีหลกัสาํคญั
ทางดา้นความตอ้งการจาํเป็นของสมาชิก
กลุ่มและส่ิงแวดลอ้มใชท้กัษะการ
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ชุมชนและ
กระบวนการทาํงานกลุ่มการสืบสานสร้าง
ความรู้ใหม่ของผูเ้รียนบนพ้ืนฐานจากส่ิง
ท่ีรู้อยูแ่ลว้กบัส่ิงท่ีผูเ้รียนสนใจนาํมา
สัมพนัธ์กนัความรับผิดชอบของสมาชิก
แต่ละบุคคลการจดัการความรู้ร่วมกบั
กลุ่มสู่การปฏิบติัในโลกของความเป็น
จริงและสรุปขอ้คิดเห็นและหลกัการ 
 

ขั้นตอนการจดักิจกรรม : 
     ขั้นท่ี 1 ทาํความเขา้ใจในเน้ือหาและขอ้มูลอยา่งกระจ่างชดั 
(Understanding Content and Information : U) 
     ขั้นท่ี 2 การแลกเปล่ียนแบ่งปันขอ้มูล (Exchange 
Information : E) 
     ขั้นท่ี 3  คน้ควา้ขอ้มูลเพื่อวินิจฉยัปัญหา (Surfing to 
Diagnosing Problems : S) 
     ขั้นท่ี 4  การสร้างทางเลือกหรือวิธีแกปั้ญหา (Generating 
Alternative Solutions : G)  
     ขั้นท่ี 5 การสะทอ้นคิดกระบวนการทาํงานกลุ่ม (Reflect 
Grouping Working : R) 
     ขั้นท่ี 6 การสรุปผลการวิเคราะห์ (Rounding Out The 
Analysis : R)  
     ขั้นท่ี 7 การส่ือสารและการรายงานผล (Communicating 
The Results : C) 
 

การวดัและประเมินผล :  
การใช้ทกัษะชีวติและอาชีพ  
7 องคป์ระกอบ 15 ตวัช้ีวดั  

 

 

วตัถุประสงค์  
เพื่อเสริมสร้างการใช้
ทกัษะชีวติและอาชีพ
ของนกัเรียนชั้นมธัยม 
ศึกษาตอนปลาย 

ปัจจยัสนับสนุน :  
     1. ชุมชน ใหก้ารสนบัสนุนการ
ดาํเนินกิจกรรมทุกขั้นตอน ร่วมคิด 
ร่วมทาํ ร่วมปฏิบติั 
     2. บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง 
ร่วมประเมินการใชท้กัษะและ
ผลงาน  
     3.นักเรียน ร่วมใจปฏิบติัจาก
แหล่งเรียนรู้และสถานประกอบการจริง 
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2.2 ผลการออกแบบและพัฒนาเคร่ืองมือประกอบการพัฒนากระบวนทัศน์การจัด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้ทักษะชีวติและอาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ไดแ้ก่ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย 1) คู่มือการใช้กระบวนทศัน์การจดักิจกรรม     
แนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ 2) หน่วย/แผนการจดักิจกรรมแนะแนว และ    
3) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจัยและเคร่ืองมือท่ีใช้ตรวจสอบประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย 1) แบบวิเคราะห์เอกสาร  2) แบบสัมภาษณ์  3) ประเด็นการสนทนากลุ่มสาํหรับ
นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 4) แบบตรวจสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยั 
(รายละเอียดในภาคผนวก ง) 

2.3 การหาคุณภาพของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้
ทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีพฒันาข้ึนมีการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและความเป็นไปไดข้องการนาํร่างกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
เสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายไปใชจ้ริงดว้ยการจดั
สัมมนาอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) เพื่อรับรองกระบวนทศัน์ “กระบวนทศัน์การจดั
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย” 
ในวนั ศุกร์ท่ี 7 มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาหลกัสูตรและ
วิธีสอน อาคาร1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ซ่ึงผลการประชุมอิงผูเ้ช่ียวชาญ                    
มีขอ้เสนอในการปรับปรุงและพฒันากระบวนทศัน์ให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้ งรับรองต้นแบบ 
“กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย” ดงัคาํกล่าวบางตอนจากการประชุมอิงผูเ้ช่ียวชาญ 
   “เห็นดว้ยกบัองคป์ระกอบหลกัและหลกัการของกระบวนทศัน์ โดยขอใหป้รับแก้
ในรายละเอียดเพื่อให้กระบวนทศัน์มีความสมบูรณ์มากข้ึน โดยเฉพาะช่ือขั้นตอนการจดักิจกรรม   
ท่ีเยิน่เยอ้ควรปรับใหก้ระชบัและสามารถอ่านเป็นคาํท่ีมีความหมายชดัเจนเพ่ือสะดวกต่อการจาํและ
นาํไปใช้ เช่น คาํว่า “UESGRRC” อ่านอย่างไรก็ไม่เป็นคาํ ทาํให้จาํไดย้าก” ศาสตราจารย ์(พิเศษ) 
ดร.กาญจนา  คุณารักษ ์
   “องค์ประกอบของกระบวนทศัน์ครบถว้น  มีความสอดคลอ้งเหมาะสมและ
เพ่ือความสมบูรณ์ของบริบทส่ิงแวดลอ้มรอบตวัผูเ้รียนควรมีมิติทางวฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ
ของชุมชนมาให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ เช่ือมโยงสู่การพฒันาทกัษะชีวิตและอาชีพซ่ึงเป็นเป้าหมายของ
การจดักิจกรรมน้ี”  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มารุต  พฒันผล 
   “แนวคิด ทฤษฎี และขั้นตอนการจดักิจกรรมแนะแนวโดยใชก้ระบวนทศันก์ารจดั
กิจกรรมแนะแนวมีความเหมาะสม ครอบคลุมทุกขั้นตอนการจดักิจกรรม โดยขอใหส้ะทอ้นออกมา
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ให้ช ัดเจนว่ามุ่งเน้นการพฒันาตวัแปรตามท่ีผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์ข้ึนทั้งหมดขอ้ใด จะช่วยทาํให้
เขียน concept ของการจดักิจกรรมแต่ละขั้นไดดี้ข้ึน” รองศาสตราจารย ์ลิขิต  กาญจนาพร 
   ทั้งน้ีจากการประชุมอิงผู เ้ช่ียวชาญเพ่ือรับรอง “กระบวนทศัน์การจดักิจกรรม       
แนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย” เม่ือนาํ
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญมาวิเคราะห์และปรับปรุงแกไ้ข จึงไดอ้งคป์ระกอบของกระบวนทศัน์
การจดักิจกรรมแนะแนว ช่ือวา่ “UNIQUE” ซ่ึงประกอบดว้ย หลกัการ วตัถุประสงค ์ขั้นตอนการจดั
กิจกรรม การวดัและประเมินผล และปัจจยัสนบัสนุน โดยมีรายละเอียดของการปรับปรุงดงัน้ี  
   หลักการ  การพฒันาการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพอยู่บนพ้ืนฐานการสร้างความรู้
อยา่งเป็นระบบดว้ยตนเอง การร่วมมือกนัเรียนรู้จากกิจกรรมแนะแนว ฝึกปฏิบติัประสบการณ์จริง
จากการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ในชุมชนโดยการบูรณารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ การใช้กิจกรรมเป็นฐาน การใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน การใช้ปัญหาเป็นฐาน และการใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน       
   วตัถุประสงค์ เพ่ือพฒันาการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย   

     ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  (UNIQUE)  กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว 
ประกอบดว้ยขั้นตอนการจดักิจกรรม 6 ขั้น ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

           ขั้นที่ 1 ทาํความเขา้ใจในขอ้มูลและเน้ือหาอย่างกระจ่างชัด  (Understanding 
Information and Content : U) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนศึกษาขอ้มูลท่ีครูมอบหมายให้โดยการทาํความเขา้ใจ
ในเน้ือหา สาระ ขอ้มูลความรู้ของกรณีศึกษา ประเดน็ หวัขอ้ และ/หรือรายละเอียดต่าง ๆ  

           ขั้นที่ 2 สร้างเครือข่ายขอ้มูล (Networking Information : N) เป็นขั้นท่ีครูผูส้อน
กระตุน้ให้ผูเ้รียนควบคุมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-Directed) มีการติดตามการสร้างเครือข่าย
ขอ้มูลใหไ้ดผ้ลสูงสุด ทั้งในและนอกหอ้งเรียน เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไวใ้นขั้นท่ี 1  
           ขั้นที ่ 3 สืบคน้ขอ้มูลเพ่ือวินิจฉยัปัญหา (Inquiring Information to Diagnose 
Problems : I) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนร่วมกนัศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลตามความสนใจจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
รวมถึงแหล่งประกอบการจริง  

      ขั้ น ท่ี  4 ซักถามเพ่ือสร้างทางเลือกหรือวิ ธีแก้ปัญหา (Questioning to Make 
Choices or Solutions : Q)เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนร่วมซักถาม ปรึกษาหารือ แบ่งงาน หน้าท่ีรับผดิชอบใน
การสร้างทางเลือกหรือวิธีแกปั้ญหา เพ่ือนาํมาสรรสร้างเป็นช้ินงาน ผลผลิตท่ีกลุ่มสนใจร่วมกนั 

           ขั้นที่ 5 ใช้ประโยชน์ขอ้มูลจากผลการวิเคราะห์ (Utilizing Information from the 
Analysis : U) เป็นขั้นท่ีครูผูส้อนกระตุน้ความคิดของผูเ้รียนรายบุคคลและกลุ่ม เพ่ือเช่ือมโยงทาํให้
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ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเองแลกเปล่ียนกบัสมาชิกในกลุ่ม มองเห็นขอ้ดี 
ขอ้บกพร่อง อภิปรายสะทอ้นความคิดจนไดข้อ้สรุปของช้ินงาน/ผลผลิตตามท่ีตนและสมาชิกกลุ่ม
สนใจผลิตข้ึนมา  

           ขั้นที่ 6  นําเสนอผลงานและรายงานผล (Exhibiting and Results Reporting : E) 
เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนประชุมเพื่อเตรียมพร้อมเสนอผลงานและรายงานผลการวิเคราะห์ การทาํความเขา้ใจ    
แก่ผูฟั้ง ครูผูส้อน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการศึกษานั้น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งรูปแบบการ
รายงานหนา้ชั้นเรียน การนาํเสนอช้ินงาน/ผลผลิต และการจดัทาํเอกสารเพ่ือเผยแพร่  

             การวดัและประเมนิผล 
                          การวดัและประเมินผลตามกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้าง
การใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย มีการวดัและประเมินสมรรถนะ
ของผูเ้รียนตามองคป์ระกอบของการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ 7 ดา้น ครอบคลุมตวัช้ีวดั 15 ตวัช้ีวดั  

             ปัจจยัสนับสนุน  ประกอบดว้ย   
1. ชุมชน ให้การสนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ทุกขั้นตอน โดยร่วมคิด 

ร่วมทาํ ร่วมปฏิบติั และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์จริงใหแ้ก่ผูเ้รียน 
2. บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ได้แก่ ครู ผูป้กครอง ผูน้ําชุมชน เจ้าของสถาน

ประกอบการ ให้ความร่วมมือจดักิจกรรม จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ร่วมประเมินผลการใช้
ทกัษะชีวิตและอาชีพ และผลงานท่ีผูเ้รียนนาํเสนอตามสภาพจริง  

3. นกัเรียน หมัน่ศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองอยา่งเป็นระบบ มีการทาํงานเป็นกลุ่ม 
เนน้การร่วมมือกนัเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบติัจากแหล่งเรียนรู้และสถานประกอบการในชุมชน 
ดาํเนินการแกปั้ญหาภายใตส้ถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนั และ/หรือ สถานประกอบการจริง
ในชุมชนดว้ยการสร้างสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นในการทาํงานร่วมกนั คิดสร้างสรรคผ์ลงานตามความสนใจ
และความถนดัสู่อาชีพในอนาคตของตนเองอยา่งมีคุณภาพ 

2.4 การหาประสิทธิภาพของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง
การใช้ทักษะชีวิตและอาชีพ  ท่ีปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของอาจารยที์่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และผูเ้ช่ียวชาญไปทดลองภาคสนาม (Field Tryout) โดยการนาํหน่วยการจดักิจกรรมแนะแนว 
จาํนวน  7 หน่วย/แผน ใชเ้วลา 20 ชัว่โมง ท่ีพฒันาข้ึนตามกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว
เพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/1 จาํนวน 
30 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 หอ้งเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงมีคุณลกัษณะไม่แตกต่าง
จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นระยะเวลา 20 คาบ เพื่อตรวจสอบความเป็นไปไดใ้นการ
นําไปใช้ในการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้ นเรียนตามสภาพจริงและรวบรวมข้อมูลโดยผูว้ิจัย
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ดาํเนินการหาประสิทธิภาพของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว ท่ีมีความสามารถพ้ืนฐาน
การใชท้กัษะชีวิตและอาชีพระดบัมาก ปานกลาง และควรปรับปรุง สัดส่วน 5:22:9 และวิเคราะห์
พ้ืนฐานการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ พบวา่ โดยภาพรวมมีพ้ืนฐานการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพอยูใ่น
ระดบัควรปรับปรุง เพ่ือใหผู้เ้รียนทดลองใชน้วตักรรม จากนั้นจึงหาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) โดยหา
ค่า E1 จากคะแนนท่ีไดท้าํกิจกรรมระหว่างเรียนแต่ละหน่วยการจดักิจกรรมแนะแนว และหาค่า E2 
จากคะแนนท่ีไดจ้ากการทาํแบบรายงานผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ จากการตรวจสอบการนาํไป
ทดลองใช้แบบภาคสนาม  (Field Tryout) พบว่า  กระบวนทศัน์การจ ัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
เสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพมีประสิทธิภาพสามารถนาํไปทดลองใชไ้ด ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการสัมมนาอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) ดงัภาพแสดงการทดลองภาคสนามของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5  การนาํกระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ 

ไปทดลองภาคสนาม (Field Tryout) 
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   จากการนาํกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิต
และอาชีพ (Field Tryout) พบว่า สามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนทศัน์การจดักิจกรรม     
แนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพได้ตามหน่วยการจดักิจกรรมท่ีกาํหนดไว ้
แต่การจดักิจกรรมบางขั้นตอน ผูว้ิจยัตอ้งใชเ้วลามากกว่าท่ีกาํหนดไวท้ั้ งในและนอกห้องเรียน           
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ขั้นตอนการจดักิจกรรมแนะแนว ขั้นท่ี 1 ทาํความเขา้ใจในขอ้มูลและเน้ือหา
อยา่งกระจ่างชดั เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนศึกษาขอ้มูลท่ีครูมอบหมายให้โดยการทาํความเขา้ใจในเน้ือหา 
สาระ ขอ้มูลความรู้ของกรณีศึกษา ประเดน็ หวัขอ้ และ/หรือรายละเอียดต่าง ๆ โดยวิธีการอ่านและ
ทาํความเขา้ใจกบัเน้ือหาสาระ ขอ้มูลความรู้ประเด็น  หัวขอ้ และ/หรือรายละเอียดต่าง ๆ เก็บ
สาระสําคญัหรือจบัประเด็นหลกั ๆ ให้ได ้ เขียนความสัมพนัธ์หรือแบบจาํลองแสดงความสัมพนัธ์
ของประเดน็ต่าง ๆ ในเชิงบรรยายสั้น ๆ ประเมินความสัมพนัธ์และประเดน็ต่าง ๆ  และสรุปขอ้มูล 
สถิติหรือสารสนเทศในเน้ือหา สาระ ขอ้มูลความรู้ ประเด็น หวัขอ้ และ/หรือรายละเอียดต่าง ๆ ไม่
จาํเป็นตอ้งครบถว้น ถูกตอ้งหรือตรงประเด็นก็ได ้ ตอ้งคาดเดาอยา่งมีเหตุผลหรือสร้างข้ึนเองจาก
ขอ้มูลท่ีมี  ผูว้ิจยัตอ้งจดัเตรียมขอ้มูลและสร้างความเขา้ใจท่ีตรงกนัของผูเ้รียน ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใน
ชุมชนก่อนท่ีนกัเรียนจะดาํเนินการสู่ขั้นตอนท่ี 2 (ศึกษานอกหอ้งเรียน) 

2. ขั้นตอนการจดักิจกรรมแนะแนว  ขั้นที่ 2 สร้างเครือข่ายข้อมูล เป็นขั้นท่ี
ครูผูส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รียนควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed) มีการติดตามการสร้าง
เครือข่ายขอ้มูลให้ไดผ้ลสูงสุด ทั้งในและนอกห้องเรียน เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไวใ้นขั้นท่ี 1 
โดยมีวิธีการ แลกเปล่ียนแบ่งปันขอ้มูลของตนเองและสมาชิกในกลุ่มดว้ยเทคนิควิธีการท่ีเอ้ืออาํนวย
และสะดวกต่อการถ่ายโอนขอ้มูลตามยคุสมยั ร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นประเด็นสาํคญั
ของขอ้มูลในกลุ่มอีกคร้ังทั้งในและนอกห้องเรียน ติดตามสร้างขอ้มูลเครือข่ายโดยเลือกนาํขอ้มูล
ท่ีไดม้าสรุปประเด็นแกไ้ขสถานการณ์ร่วมกนั ผูว้ิจยัตอ้งใชเ้วลาในการสังเกตทกัษะการปฏิบติังาน 
การมีส่วนร่วมของผูเ้รียน การตั้งคาํถาม การสะทอ้นขอ้มูล การเสริมแรงเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิ การอาํนวยความสะดวกแก่ผูเ้รียนของครูมีส่วนสาํคญัในการเสริมสร้างทกัษะการปฏิบติังาน
เพ่ือนาํไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการของผูเ้รียนไดอ้ยา่งดี ซ่ึงจะส่งผลดีกบัขั้นตอนขั้นท่ี 3 คือ ขั้นสืบคน้
ขอ้มูลเพ่ือวินิจฉยัปัญหาใหไ้ดผ้ลดีต่อไป 

3. การฝึกความพร้อมของผูเ้รียนในการใชค้าํถามซกัถามเพ่ือสร้างทางเลือกหรือวิธี
แก้ปัญหา (ขั้นท่ี 4)  เช่ือมโยงทาํให้ผูเ้รียนปรึกษาหารือ แบ่งงาน หน้าท่ีรับผิดชอบในการสร้าง
ทางเลือกหรือวิธีแกปั้ญหา เพ่ือนาํมาสรรสร้างเป็นช้ินงาน ผลผลิตท่ีกลุ่มสนใจร่วมกนั ตลอดจนการ 
ใช้ประโยชน์ขอ้มูลจากผลการวิเคราะห์ (ขั้นท่ี 5) และสนใจ ให้เวลากบัการนาํเสนอผลงานและ
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รายงานผล (ขั้นท่ี 6) ของผูเ้รียนซ่ึงเป็นขั้นท่ีผูเ้รียนเตรียมพร้อมเสนอผลงานและรายงานผลการ
วิเคราะห์ การทาํความเขา้ใจแก่ผูฟั้ง ครูผูส้อน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการศึกษานั้น ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้ งรูปแบบการรายงานหน้าชั้นเรียน การนําเสนอช้ินงาน/ผลผลิต และการจดัทาํ
เอกสารเพ่ือเผยแพร่  

   ผลการหาประสิทธิภาพของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้าง  
การใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ก่อนนาํไปทดลองใชจ้ริง เพ่ือ
ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการนําไปใช้จดักิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนตามสภาพจริงและ
รวบรวมขอ้มูลโดยผูว้ิจยัดาํเนินการหาประสิทธิภาพของรูปแบบ แบบภาคสนาม (Field Tryout) 
นาํไปทดลองใช้กบันักเรียนจาํนวน 30 คน ท่ีมีความสามารถพ้ืนฐานการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ
ระดบัมาก ปานกลาง ควรปรับปรุง (จาํนวน 5:22:9) และส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานการใชท้กัษะชีวิตและ
อาชีพอยู่ในระดบัควรปรับปรุง เพ่ือให้ผูเ้รียนทดลองใชน้วตักรรม จากนั้นจึงหาค่าประสิทธิภาพ 
(E1/E2) โดยหาค่า E1 จากคะแนนท่ีไดท้าํกิจกรรมระหว่างเรียนแต่ละหน่วยการจดักิจกรรมแนะแนว 
และหาค่า E2 จากคะแนนที่ไดจ้ากการทาํแบบรายงานผลการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพ ไดค้่า
ประสิทธิภาพ เท่ากบั 81.57/81.27 

   ผลการทดลองใช้กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใช้
ทกัษะชีวิตและอาชีพดงักล่าวขา้งตน้ ผูวิ้จยัไดป้รับปรุงแกไ้ขหน่วย/แผนการจดักิจกรรมแนะแนว             
ท่ีเหมาะสม ลดขั้นตอนท่ีซบัซอ้นออกไป มีการสร้างความเขา้ใจและขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งผูเ้รียน
และผูจ้ดักิจกรรมเพ่ือเป็นการเตรียมตวัก่อนร่วมกิจกรรม มีการตรวจสอบความรู้พ้ืนฐานของผูเ้รียน
ก่อนร่วมกิจกรรม และจดัเตรียมส่ือและอุปกรณ์ในการจดักิจกรรมใหพ้ร้อมเพ่ืออาํนวยความสะดวก  
หากผูเ้รียนมีขอ้สงสัยประการใด ผูจ้ดักิจกรรมตอบด้วยความกระจ่าง และนัดหมายให้เวลา
นอกเหนือจากการจดักิจกรรมในหอ้งเรียนเพ่ิมเติม คู่มือการใชก้ระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนว
เพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ (ภาคผนวก ข) หน่วย/แผนการจดักิจกรรมแนะแนว 
(ภาคผนวก ข) เพ่ือนาํไปใชใ้นสถานการณ์จริงต่อไป 

   หลงัจากนั้นผูว้ิจยันาํกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้
ทกัษะชีวิตและอาชีพท่ีนาํไปทดลองใช้ (Field Tryout) มาปรับปรุงขอ้ความและขั้นตอนในการ
ดาํเนินการอีกคร้ังเพ่ือใหเ้กิดความสมบูรณ์ก่อนนาํไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

         หลักการ  การพฒันาการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพอยู่บนพ้ืนฐานการสร้างความรู้      
อยา่งเป็นระบบดว้ยตนเอง คาํนึงถึงความตอ้งการของมนุษย  ์การร่วมมือกนัเรียนรู้จากกิจกรรม  
แนะแนว ฝึกปฏิบติัประสบการณ์จริงจากการสนบัสนุนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
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     วัตถุประสงค์ เพ่ือพฒันาการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย   

      ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  (UNIQUE) กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว 
ประกอบดว้ยขั้นตอนการจดักิจกรรม 6 ขั้น ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

       ขั้นที่ 1 ทาํความเขา้ใจในขอ้มูลและเน้ือหาอย่างกระจ่างชัด (Understanding 
Information and Content : U) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนศึกษาขอ้มูลท่ีครูมอบหมายให้โดยการทาํความเขา้ใจ
ในเน้ือหา สาระ ขอ้มูลความรู้ของกรณีศึกษา ประเด็น หัวขอ้ และ/หรือรายละเอียดต่าง ๆ โดย
วิธีการดงัน้ี  

1. อ่านและทาํความเขา้ใจกบัเน้ือหาสาระ ขอ้มูลความรู้ประเด็น หวัขอ้ และ/หรือ
รายละเอียดต่าง ๆ 

2. เกบ็สาระสาํคญัหรือจบัประเดน็หลกั ๆ ใหไ้ด ้
3. เขียนความสัมพนัธ์หรือแบบจาํลองแสดงความสัมพนัธ์ของประเด็นต่าง ๆ ใน

เชิงบรรยายสั้น ๆ 
4. ประเมินความสมัพนัธ์และประเดน็ต่าง ๆ  
5. สรุปขอ้มูล สถิติหรือสารสนเทศในเน้ือหา สาระ ขอ้มูลความรู้ ประเดน็ หวัขอ้ 

และ/หรือรายละเอียดต่าง ๆ ไม่จาํเป็นตอ้งครบถว้น ถูกตอ้งหรือตรงประเดน็กไ็ด ้ ตอ้งคาดเดาอย่าง
มีเหตุผลหรือสร้างข้ึนเองจากขอ้มูลท่ีมี 

      ขั้นที่ 2  สร้างเครือข่ายขอ้มูล (Networking Information : N) เป็นขั้นท่ีครูผูส้อน
กระตุน้ให้ผูเ้รียนควบคุมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-Directed) มีการติดตามการสร้างเครือข่าย
ขอ้มูลให้ไดผ้ลสูงสุด ทั้งในและนอกห้องเรียน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไวใ้นขั้นท่ี 1 โดยมี
วิธีการดงัน้ี    

1. แลกเปล่ียนแบ่งปันขอ้มูลของตนเองและสมาชิกในกลุ่มดว้ยเทคนิควิธีการท่ี
เอ้ืออาํนวยและสะดวกต่อการถ่ายโอนขอ้มูลตามยคุสมยั  

2. ร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นประเดน็สาํคญัของขอ้มูลในกลุ่มอีกคร้ังทั้ง
ในและนอกห้องเรียน 

3. ติดตามสร้างข้อมูลเครือข่ายโดยเลือกนําข้อมูลท่ีได้มาสรุปประเด็นแก้ไข
สถานการณ์ร่วมกนั   
      ขั้ น ท่ี  3 สืบค้นข้อมูลเพ่ือวิ นิจฉัยปัญหา  (Inquiring Information to Diagnose 
Problems : I) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนร่วมกนัศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลตามความสนใจจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
รวมถึงแหล่งประกอบการจริง โดยมีเป้าหมายคือ  
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1. ระบุ “ปัญหา” , “ความแตกต่าง” ต่าง ๆ ใหไ้ด ้ 
2. ระบุขอ้ผดิพลาดต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
3. พิจารณาดูความสมัพนัธ์ของปัญหาต่าง ๆ  
4. จดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหาต่าง ๆ  

       ขั้นที่ 4 ซักถามเพ่ือสร้างทางเลือกหรือวิธีแก ้ปัญหา  (Questioning to Make 
Choices or Solutions : Q) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนร่วมซกัถาม ปรึกษาหารือ แบ่งงาน หนา้ท่ีรับผิดชอบใน
การสร้างทางเลือกหรือวิธีแกปั้ญหา เพ่ือนาํมาสรรสร้างเป็นช้ินงาน ผลผลิตท่ีกลุ่มสนใจร่วมกนัโดย
มีวิธีการดงัน้ี  

1. เรียนรู้ถึงวิธีการแกปั้ญหาสรรสร้างช้ินงานหลาย ๆ วิธีล่วงหนา้ 
2. สร้างหลาย ๆ ทางเลือก หรือหลาย ๆ วิธีการสาํหรับการแกปั้ญหาเพ่ือสรรสร้าง

ช้ินงานอยา่งมีคุณภาพ  
3. จดัลาํดบัความสาํคญัของวิธีการแกปั้ญหาเพือ่สรรสร้างช้ินงานต่าง ๆ ท่ีสร้างข้ึน 
4. พิจารณาถึงทางเลือกท่ีเป็นกลยทุธ์หลกั ๆ ก่อน  
5. พิจารณาทางเลือกท่ีเป็นเชิงปฏิบติัการสาํหรับทางเลือกท่ีเป็นกลยทุธ์ 
6. พิจารณาทบทวนอยา่งรอบคอบ 
7. สรุปเป็นช้ินงาน/ผลผลิตท่ีกลุ่มสนใจร่วมกนั 

      ขั้นที่ 5 ใช้ประโยชน์ขอ้มูลจากผลการวิเคราะห์ (Utilizing Information from the 
Analysis : U) เป็นขั้นท่ีครูผูส้อนกระตุน้ความคิดของผูเ้รียนรายบุคคลและกลุ่ม เพ่ือเช่ือมโยงทาํให้
ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเองแลกเปล่ียนกบัสมาชิกในกลุ่ม มองเห็นขอ้ดี 
ขอ้บกพร่อง อภิปรายสะทอ้นความคิดจนไดข้อ้สรุปของช้ินงาน/ผลผลิตตามที่ตนและสมาชิก
กลุ่มสนใจผลิตข้ึนมา โดยมีวิธีการดงัน้ี 

1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและสรุปขอ้มูลช้ินงาน/ผลผลิตทั้งในแง่มุมผลดี 
ผลเสีย ผลกระทบต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนคุณค่าและคุณประโยชน ์

2. สรุปผลการวิเคราะห์เช่ือมโยงเขา้กบัปัญหาความสนใจของตนเองและสมาชิก
ในกลุ่มเพ่ือสรรสร้างช้ินงานท่ีมีคุณภาพ  

3. เพ่ิมเติมหรือตดัทอนผลสรุปไดต้ามความเหมาะสมกบัสถานการณ์หรือความ
สนใจของสมาชิกในกลุ่มเพ่ือสรรสร้างช้ินงานท่ีมีคุณภาพ  

      ขั้นที่ 6 นําเสนอผลงานและรายงานผล (Exhibiting and Results Reporting : E)  
เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนประชุมเพื่อเตรียมพร้อมเสนอผลงานและรายงานผลการวิเคราะห์ การทาํความเขา้ใจ    
แก่ผูฟั้ง ครูผูส้อน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการศึกษานั้น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งรูปแบบการ
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รายงานหนา้ชั้นเรียน การนาํเสนอช้ินงาน/ผลผลิต และการจดัทาํเอกสารเพ่ือเผยแพร่ โดยมีขั้นตอน
การปฏิบติัดงัน้ี 

1. จดัประชุมปรึกษาหารือเพ่ือเตรียมพร้อมการนาํเสนอผลงานและการรายงานผล 
2. นาํเสนอผลงานในรูปแบบรายงาน/ช้ินงาน/ผลผลิต 
3. วิเคราะห์ สรุปผลการนาํเสนอและรายงานผลอีกคร้ังเพ่ือนาํปัญหา ขอ้คิดเห็น

และขอ้เสนอแนะสรุปผลเป็นแนวทางพฒันางานใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน  
             การวดัและประเมนิผล 

                         การวดัและประเมินผลตามกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง
การใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย มีการวดัและประเมินสมรรถนะ
ของผูเ้รียนตามองคป์ระกอบของการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ 7 ดา้น ครอบคลุมตวัช้ีวดั 15 ตวัช้ีวดั  

             ปัจจยัสนับสนุน  ประกอบดว้ย   
1. ชุมชน ให้การสนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ทุกขั้นตอน โดยร่วมคิด 

ร่วมทาํ ร่วมปฏิบติั และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์จริงใหแ้ก่ผูเ้รียน 
2. บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ได้แก่ ครู ผูป้กครอง ผูน้ําชุมชน เจ้าของสถาน

ประกอบการ ให้ความร่วมมือจดักิจกรรม จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ร่วมประเมินผลการใช้
ทกัษะชีวิตและอาชีพ และผลงานท่ีผูเ้รียนนาํเสนอตามสภาพจริง  

3. นกัเรียน หมัน่ศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองอยา่งเป็นระบบ มีการทาํงานเป็นกลุ่ม 
เนน้การร่วมมือกนัเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบติัจากแหล่งเรียนรู้และสถานประกอบการในชุมชน 
ดาํเนินการแกปั้ญหาภายใตส้ถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนั และ/หรือ สถานประกอบการจริง
ในชุมชนดว้ยการสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นในการทาํงานร่วมกนั คิดสร้างสรรคผ์ลงานตามความสนใจ
และความถนดัสู่อาชีพในอนาคตของตนเองอยา่งมีคุณภาพ 
   หลงัจากนั้นตรวจสอบ ปรับปรุง/แกไ้ขกระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
เสริมสร้างการใช้ท ักษะชีวิตและอาชีพ  โดยนาํ  ผลการใช้มาพิจารณาความเหมาะสมตาม
องคป์ระกอบต่าง ๆ โดยเฉพาะองคป์ระกอบดา้นขั้นตอนการจดักิจกรรมของกระบวนทศัน์ จากการ
นาํไปจดักิจกรรมแนะแนวของการวิจยัแลว้นาํเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือพิจารณา
กระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้น 
มธัยมศึกษาตอนปลาย แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข จดัทาํเป็นฉบบัสมบูรณ์ ดงัแผนภาพท่ี 28  
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แผนภาพท่ี 28 กระบวนทศัน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ 
(UNIQUE Model)  ปรับปรุงแกไ้ขหลงัการสัมมนาอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) 

 

UNIQUE  Model  
 

หลักการ : การพัฒนาการใช้
ทักษะชีวิตและอาชีพอยู่บน
พ้ื น ฐ าน ก ารส ร้ างค ว าม รู้   
อย่างเป็นระบบด้วยตนเอง 
คํานึงถึงความต้องการของ
มนุษย์ การร่วมมือกันเรียนรู้
จ า ก กิ จ ก ร ร ม แ น ะ แ น ว     
ฝึกปฏิบัติประสบการณ์จริง    
จากการสนบัสนุนแหล่งเรียนรู้
ในชุมชน  
 

ปัจจยัสนับสนุน :  
1. ชุมชน  ให้การสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมการเรียนรู้ทุกขั้นตอน โดยร่วมคิด 
ร่วมทํา ร่วมปฏิบัติ  และเป็นแหล่งฝึก
ประสบการณ์จริงใหแ้ก่ผูเ้รียน 
2.  บุคลากรที่มีส่วนเก่ียวข้อง ได้แก่  ครู 
ผู ้ปกครอง  ผู ้นํ าชุมชน  เจ้าของสถาน
ประกอบการ ให้ความร่วมมือจดักิจกรรม 
จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  ร่วม
ประเมินผลการใช้ทักษะชีวิตและอาชีพ 
และผลงานท่ีผูเ้รียนนาํเสนอตามสภาพจริง  
3.  นักเรียน   หมั่นศึกษาหาความรู้ด้วย
ตนเองอย่างเป็นระบบ มีการทาํงานเป็น
ก ลุ่ม  เน้นการร่วม มือกัน เรียน รู้  ร่วม
กิจกรรมฝึกปฏิบัติจากแหล่งเรียนรู้และ
สถานประกอบการในชุมชน ดาํเนินการ
แก้ปัญหาภายใต้สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
ชี วิ ต ป ร ะ จํ า วั น  แ ล ะ /ห รื อ  ส ถ าน
ประกอบการจริงในชุมชนด้วยการสร้าง
สัมพนัธ์ท่ีดีกับผูอ่ื้นในการทาํงานร่วมกนั      
คิดสร้างสรรคผ์ลงานตามความสนใจและ
ความถนัดสู่อาชีพในอนาคตของตนเอง
อยา่งมีคุณภาพ 
 
 

วัตถุประสงค์ :  เพื่อพฒันาการใช้ทกัษะชีวิต
และอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน

การวัดและประเมนิผล : การใช้ทกัษะชีวติและอาชีพ 
ครอบคลุมองค์ประกอบ  7  ด้าน 
1.  การยดืหยุน่และการปรับตวั 
2.  การแสวงหาความรู้ดว้ยการริเร่ิมและการนาํตนเอง   
3.  การทาํงานร่วมกนัในสังคมและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง  
4.  การจดัการสร้างผลผลิตและความรับผิดชอบตรวจสอบได ้  
5.  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบในกระบวนการทาํงาน   
6.  การคิดวิเคราะห์ ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 
7.  การสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นในการทาํงานร่วมกนั 
 

กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้ทักษะชีวติและอาชีพ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   ขั้นตอนการจดักจิกรรม :                
6  ขั้นตอน ได้แก่  
ขั้นท่ี 1  ทําความเข้าใจในข้อมูลและ
เน้ือหาอยา่งกระจ่างชดั (Understanding 
Information and Content :  U) 
ขั้ น ที่  2  ส ร้ า ง เค รื อ ข่ า ย ข้ อ มู ล 
(Networking  Information : N) 
ขั้นที่ 3  สืบคน้ขอ้มูลเพ่ือวนิิจฉยัปัญหา 
( Inquiring Information to Diagnose 
Problems : I) 
ขั้นที่ 4  ซักถามเพื่อสร้างทางเลือกหรือ
วิ ธี แ ก้ ปั ญ ห า  (Questioning to Make 
Choices or Solutions : Q)  
ขั้นท่ี 5 ใช้ประโยชน์ขอ้มูลจากผลการ
วิเคราะห์  (Utilizing Information from 
the Analysis : U) 
ขั้นที่ 6  นาํเสนอผลงานและรายงานผล 
(Exhibiting and Results Reporting : 
E) 
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แผนภาพท่ี 29 หลงัการทดลองภาคสนาม (Field Tryout) ไดก้ระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนว
เพ่ือเสริมสร้างการใช้ทักษะชีวิตและอาชีพ (UNIQUE Model) ฉบบัสมบูรณ์
ปรับปรุงแกไ้ขหลงัการประชุมอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) 

หลักการ : การพัฒนาการใช้
ทักษะชีวิตและอาชีพอยู่บน
พื้ น ฐ าน ก ารส ร้ า งคว าม รู้   
อย่างเป็นระบบด้วยตนเอง 
คํานึงถึงความต้องการของ
มนุษย์ การร่วมมือกันเรียนรู้
จากกิจกรรมแนะแนว  ฝึก
ป ฏิบั ติ ป ระสบการณ์ จ ริ ง    
จากก ารสนั บ ส นุ น แห ล่ ง
เรียนรู้ในชุมชน  

วัต ถุประสงค์  : เพื่ อพัฒนา   
การใช้ทักษะชีวิตและอาชีพ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ขั้นตอนการจดักิจกรรม : 6 ขั้น    
ขั้นท่ี 1  ทาํความเขา้ใจในขอ้มูลและ
เน้ือหาอยา่งกระจ่างชดั 
(Understanding Information and 
Content :  U) 
ขั้นท่ี 2  สร้างเครือข่ายขอ้มูล 
(Networking  Information : N) 
ขั้นท่ี 3  สืบคน้ขอ้มูลเพ่ือวินิจฉยั
ปัญหา 
( Inquiring Information to Diagnose 
Problems : I) 
ขั้นท่ี 4  ซกัถามเพ่ือสร้างทางเลือก
หรือวิธีแกปั้ญหา  (Questioning to 
Make Choices or Solutions : Q)  
ขั้นท่ี 5 ใชป้ระโยชน์ขอ้มูลจากผลการ
วิเคราะห์ (Utilizing Information from 
the Analysis : U) 
ขั้นท่ี 6  นาํเสนอผลงานและรายงานผล 
(Exhibiting and Results  Reporting : E) 
 

การวดัและประเมนิผล :  
การ ใช้ ทั กษ ะ ชี วิ ต แล ะอ า ชี พ 
ครอบคลุมองค์ประกอบ  7  ด้าน  
1. การยดืหยุน่และการปรับตวั 
2. การแสวงหาความรู้ดว้ยการ 
     ริเร่ิมและการนาํตนเอง   
3. การทาํงานร่วมกนัในสังคมและ 
    วฒันธรรมท่ีแตกต่าง  
4. การจดัการสร้างผลผลิตและ 
    ความรับผดิชอบตรวจสอบได ้  
5. ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบ 
   ในกระบวนการทาํงาน   
6. การคิดวิเคราะห์ ตดัสินใจ และ 
   แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 
7. การสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น 
   ในการทาํงานร่วมกนั 

ปัจจัยสนับสนุน :  
1. ชุมชน  
    ● ให้การสนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรม
การเรียนรู้ทุกขั้นตอน โดยร่วมคิด ร่วมทาํ 
ร่วมปฏิบติั และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์
จริงใหแ้ก่ผูเ้รียน 
2. บุคลากรที่มีส่วนเก่ียวข้อง  
    ● ใหค้วามร่วมมือจดักิจกรรม                
จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  ร่วม
ประเมินผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ และ
ผลงานท่ีผูเ้รียนนาํเสนอ ตามสภาพจริง  
3.  นักเรียน   
    ● หมัน่ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองอย่าง
เป็นระบบ มีการทาํงานเป็นกลุ่ม  เน้นการ
ร่วมมือกนัเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบติัจาก
แหล่งเรียน รู้และสถานประกอบการใน
ชุ ม ช น  ดํ า เนิ น ก าร แ ก้ ปั ญ ห าภ าย ใต้
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิต ประจาํวนัและ/
หรือสถานประกอบการจริงในชุมชนด้วย
การสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกับผูอ่ื้นในการทาํงาน
ร่วมกนั   
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2.5 ผลการพัฒนากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวคู่มือการใช้กระบวนทัศน์
การจัดกิจกรรมแนะแนวและการจดัทําหน่วย/แผนการจดักิจกรรมแนะแนว 
           การนาํเสนอเสนอผลการตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนทศัน์การจดักิจกรรม 
แนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ คู่มือการใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะ
แนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ และการจดักิจกรรมแนะแนว แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คือ การตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญและตรวจสอบโดยการทดลองจดักิจกรรมแนะแนว (Field Tryout) 
รายละเอียดผลการตรวจสอบและปรับปรุง ดงัน้ี 

1. ผลการตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญ 
        ผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
ของการจดัสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) เก่ียวกบักระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว  
คู่มือการใชก้ระบวนทศัน์และหน่วย/แผนการจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิต
และอาชีพโดยผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 คน ปรากฏผลดงัตารางท่ี 34 
 
ตารางท่ี 34  ผลการตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของการสัมมนา

อา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) เก่ียวกบักระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือ 
เสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา จากผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน  

   

รายการประเมนิ คะแนน
เตม็ 

 

คะแนน
เฉล่ีย 

(Mean) 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบัความ
เหมาะสม/
สอดคลอ้ง 

1. องค์ประกอบของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรม
แนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและทกัษะ
อาชีพของนัก เรียนชั้ นมัธยม  ศึกษาตอนปลาย 
(UNIQUE Model) มีหลกัการ  วตัถุประสงค ์ขั้นตอน
การจัด กิจกรรม  ปั จจัยสนับส นุน  และการวัด
ประเมินผลท่ีเหมาะสมครบถว้น หรือไม่/อยา่งไร 

5 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

2. คู่มือการใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว
เพือ่เสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและทกัษะอาชีพของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย มีความเหมาะสม 
หรือไม่/อยา่งไร 

5 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

รวมทุกด้าน 5 4.60 0.00 มากที่สุด 
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  จากตารางท่ี 34  พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อคุณภาพดา้นความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหา (Content Validity) ของการสัมมนาอา้งอิงผู เ้ชี่ยวชาญ  (Connoisseurship) เก่ียวกบั
กระบวน-ทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษา โดยภาพรวมมีระดบัความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด (Mean = 4.6, S.D. = 0.00) เม่ือ
แยกเป็นแต่ละดา้น พบว่า ดา้นองคป์ระกอบของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวมีหลกัการ 
วตัถุประสงค ์ขั้นตอนการจดักิจกรรม ปัจจยัสนบัสนุน และการวดัประเมินผลท่ีเหมาะสมครบถว้น 
หรือไม่/อย่างไร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเท่ากบัด้านคู่มือการใช้กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะ
แนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและทกัษะอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย มีความ
เหมาะสม หรือไม่/อยา่งไร 
 

ตารางท่ี 35 ผลการประเมินคู่มือการใช้กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว และหน่วย/แผน 
การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ จากผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน 

 
 

รายการประเมนิ คะแนน
เตม็ 

 

คะแนน
เฉล่ีย 

(Mean) 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบัความ
เหมาะสม/
สอดคลอ้ง 

1. ความเป็นมาและความสาํคญัของการพฒันา
กระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนว 

5 4.40 0.55 มาก 

2. แนวคิดพื้นฐานในการพฒันากระบวนทศัน์

การจดักิจกรรมแนะแนว 

5 4.40 0.55 มาก 

3.องค์ประกอบของกระบวนทัศน์การจัด
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะ
ชีวิตและอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (UNIQUE  Model)  
    3.1 หลกัการ                            
     3.2 วตัถุประสงค ์
     3.3 ขั้นตอนการจดักิจกรรม     
     3.4 การวดัและประเมินผล 
     3.5 ปัจจยัสนบัสนุน 

5 4.40 0.55 มาก 
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ตารางท่ี 35 ผลการประเมินคู่มือการใช้กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว และหน่วย/แผน 
การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ จากผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน 
(ต่อ) 

 

รายการประเมนิ คะแนน
เตม็ 

 

คะแนน
เฉล่ีย 

(Mean) 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบัความ
เหมาะสม/
สอดคลอ้ง 

4.การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้กระบวนทศัน์
การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใช้
ทั กษ ะ ชี วิ ต และอ า ชีพ ของนั ก เรี ยน ชั้ น
มธัยมศึกษาตอนปลาย  และพฤติกรรมตวัช้ีวดั
ท่ีคาดหวงัสาํหรับการจดัทาํหน่วย/แผนการจดั
กิจกรรมแนะแนว 

5 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

5.หน่วย/แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
เสริมสร้างการใช้ทักษะชีวิตและอาชีพของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

5 4.40 0.55 มาก 

6.การวดัและประเมินผลผูเ้รียนมีความชดัเจน 
ง่าย ต่อการดํา เนินการของผู ้จ ัด กิจกรรม  
แนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและ
อาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

5 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

รวมทุกด้าน 5 4.47 0.10 มาก 
 

 
     จากตารางท่ี 35  พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อคู่มือการใชก้ระบวนทศัน์
การจดักิจกรรมแนะแนว และหน่วย/แผนการจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิต
และอาชีพ โดยภาพรวมมีระดบัความเหมาะสมในระดบัมาก (Mean = 4.47, S.D. = 0.10) เม่ือแยก
เป็นแต่ละดา้น พบว่า ดา้นการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย และตวัช้ีวดัท่ี
คาดหวงัสาํหรับการจดัทาํหน่วย/แผนการจดักิจกรรมแนะแนว ดา้นการวดัและประเมินผลผูเ้รียน                 
มีความชดัเจน ง่ายต่อการดาํเนินการของผูจ้ดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิต       
มีระดบัความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด และด้านความเป็นมาและความสาํคญัของการพฒันา



316 
 

กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว ด้านแนวคิดพ้ืนฐานในการพฒันากระบวนทศัน์การจดั
กิจกรรมแนะแนว ดา้นองค์ประกอบของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว และดา้นหน่วย/
แผนการจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย มีระดบัความเหมาะสมในระดบัมากเท่ากนั  

2.6 ข้อเสนอแนะจากผู้ เช่ียวชาญ  ผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบั
กระบวนทศัน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพ คู่มือการใช้
กระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวและหน่วย/แผนการจดักิจกรรม ไวด้งัน้ี 

1. กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวิตและ
อาชีพ ผูเ้ช่ียวชาญใหข้อ้เสนอแนะว่า ทฤษฎีและแนวคิดพ้ืนฐานในการจดักิจกรรมแนะแนว ควรยดึ
หลกัการจดักิจกรรมแนะแนว 4 มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการร่วมดว้ย พร้อมทั้งเช่ือมโยงสู่
แนวปฏิบติัของการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพท่ีผูว้ิจ ัยสังเคราะห์ได้ทั้ ง 7 ด้านให้ครบ โดยอธิบาย
ขั้นตอนการจดักิจกรรมตามแนวคิดกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว (UNIQUE) ให้ชดัเจน 
แต่ละขั้นตอน หากอธิบายไม่ชัดเจนผูท่ี้นาํไปใช้จะเกิดความสับสน ซ่ึงผลท่ีไดจ้ะไม่เป็นไปตาม
วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้ 

2. คู่มือการใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิต
และอาชีพ ควรสรุปบทบาทหน้าท่ีของครู นกัเรียนไวใ้นแต่ละขั้นตอนให้ชดั โดยสรุปเป็นระบบ
หรือแผนผงั (Step) เพื่อให้ผูน้าํไปใช้สามารถเขา้ใจได้อย่างละเอียดและชัดเจน พร้อมทั้งระบุ
แนวทางการเตรียมความพร้อมของครูในการติดต่อประสานงาน การนาํผูเ้รียนลงสู่ชุมชนเพ่ือ
ปฏิบติัการจริงร่วมกบัภูมิปัญญาสาํคญัในทอ้งถ่ิน 

3. หน่วย/แผนการจดักิจกรรมแนะแนว ผูเ้ช่ียวชาญให้ขอ้เสนอแนะว่า การจดั
กิจกรรมแนะแนวตามขั้นตอนซ่ึงระบุไวช้ดัเจนในแผนอาจตอ้งใชเ้วลาเพิ่มเติมเน่ืองจากมีกิจกรรม
การเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน ดงันั้นการวดัและประเมินผลควรตอ้งมีความชดัเจนและเหมาะสม
โดยใช้การวดัและประเมินผลจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้งครู เพ่ือน ผูป้กครอง และต้องมีเกณฑ์การ
ประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 

4. ขั้นตอนการจดักิจกรรม ขั้นตอนท่ี 6 นาํเสนอผลงานและรายงานผล ท่ีอยู่ระบุ
ในหน่วย/แผนการจดักิจกรรมท่ี 7 เร่ือง สุขหทยักบัการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพสู่สาธารณชน 
ผูเ้ช่ียวชาญให้ขอ้เสนอแนะว่าการจดักิจกรรมมีความซบัซอ้น ผูเ้รียนสามารถแสดงความสามารถ
การใชท้กัษะชีวิตและอาชีพไดเ้ตม็ท่ี และแนวทางสาํหรับการวดัและประเมินผลตอ้งชดัเจนตั้งแต่
กระบวนการเตรียมพร้อม การดาํเนินการ การสรุปส้ินสุดการจดักิจกรรม ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการ
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ประเมินควรศึกษาเกณฑก์ารใหค้ะแนน เทคนิคการสงัเกต การตอบคาํถามและการนาํเสนอล่วงหนา้
จะทาํใหก้ารวดัและประเมินผลผูเ้รียนมีความสอดคลอ้งและเหมาะสมท่ีสุด 
         จากขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ ผูว้ิจยัได้ปรับปรุงแนวคิดพ้ืนฐานในการจดั
กิจกรรมแนะแนวโดยเขียนให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวและ
ความสามารถท่ีเป็นไปไดม้ากข้ึน ปรับกระบวนทศัน์ให้ดูง่าย ลดขั้นตอนท่ีซบัซ้อนออก พร้อมทั้ง
ระบุบทบาทหน้าท่ีของครู บทบาทนักเรียนโดยเขียนแผนผงัไวใ้นส่วนหน้าของคู่มือ เพ่ือให้ผูใ้ช้
เขา้ใจ สามารถนาํไปใช้ไดอ้ย่างชัดเจน  จดัเตรียมส่ือ วสัดุ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
ให้กบัผูเ้รียนมุ่งเน้นและส่งเสริมให้ผู เ้รียนแกปั้ญหาจากสถานการณ์ที่เกิดข้ึนจริงในชุมชน/
สถานประกอบการ โดยให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินการทุกขั้นตอน ปรับเน้ือหาใน
หน่วย/แผนให้มีความสอดคลอ้งกบับริบทของผูเ้รียนและเวลาในการจดักิจกรรม และสร้างเคร่ืองมือ
วดัและประเมินผลท่ีมีความหลากหลายใหค้รอบคลุมการเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 
ตอนท่ี 2 ประสิทธิผลของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้ทักษะชีวิต
และอาชีพของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย  

1. ผลการทดลองใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้ทักษะ
ชีวติและอาชีพ  
  การประเมินประสิทธิผลของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง    
การใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ ซ่ึงนาํกระบวนทศัน์การจัดกิจกรรมแนะแนวไปทดลองใชใ้นการจดั
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน รายวิชากิจกรรมแนะแนวกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนดอนคา
วิทยา อาํเภออู่ทอง จังหวดัสุพรรณบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9       
ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2558 สุ่มห้องเรียนเป็นกลุ่มทดลอง ประกอบดว้ยผูเ้รียนจาํนวน 36 คน 
ดาํเนินการจดักระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพ
ตามท่ีผูวิ้จยัพฒันาข้ึน โดยผูว้ิจยัทาํหน้าท่ีเป็นผูส้อน ดาํเนินการจดักิจกรรมแนะแนวตามขั้นตอน
ของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว “รูปแบบยูนิค (UNIQUE Model)” จาํนวน 6 ขั้นตอน 
ซ่ึงได้ออกแบบหน่วย/แผนการจดักิจกรรมแนะแนว จาํนวน 7 หน่วย ใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมง  
ประกอบดว้ย หน่วยการจดักิจกรรมท่ี 1 เร่ือง รากเหงา้ลาวเวียง จาํนวน 3 ชั่วโมง  หน่วยการจดั
กิจกรรมท่ี 2 เร่ือง สาํเนียงภาษาถ่ิน จาํนวน 3 ชัว่โมง หน่วยการจดักิจกรรมท่ี 3 เร่ือง หตัถศิลป์ลํ้าค่า 
จาํนวน 3 ชัว่โมง หน่วยการจดักิจกรรมท่ี 4 เร่ือง สุขอุราวงลาํแคน จาํนวน 2 ชัว่โมง หน่วยการจดั
กิจกรรมท่ี 5 เร่ือง ดินแดนอาหารพื้นบา้น จาํนวน 3 ชัว่โมง หน่วยการจดักิจกรรมท่ี 6 เร่ือง สืบสาน
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ตาํนานบุญบั้งไฟ จาํนวน 3 ชัว่โมง และหน่วยการจดักิจกรรมท่ี 7 เร่ือง สุขหทยักบัการใชท้กัษะชีวิต
และอาชีพสู่สาธารณชน จาํนวน 3 ชัว่โมง ในแต่ละหน่วยการจดักิจกรรมมีกระบวนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีครูและผูเ้รียนมีบทบาทสําคญัในการเรียนรู้ท่ีร่วมกนัเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิต
และอาชีพจากการเขา้ร่วมปฏิบติักิจกรรมของนักเรียนกลุ่มตวัอย่างในแต่ละหน่วย/แผนการจัด
กิจกรรมแนะแนว 
  ผูว้ิจยัดาํเนินการจดักิจกรรมตามกระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้าง
การใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ โดยใชห้ลกัการจดักิจกรรมแนะแนว (Guidance Activity) ทฤษฎีการ
สร้างความรู้ (Constructivism Theory) ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม  (Humanism Theory)      
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaboration  Learning) และการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน (Community Participation Learning) เป็นกรอบใหญ่ในการดาํเนินการ และจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยขั้นตอน UNIQUE กบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง โดยภาพรวมดงัน้ี 

  กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว หมายถึง ชุดความคิดความเช่ือใหม่เพ่ือการ
พฒันารูปแบบการจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพของนักเรียน    
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย การจดักิจกรรมแนะแนวบูรณาการรูปแบบการสอน 5 รูปแบบเขา้ดว้ยกนั 
คือ 1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 2) การเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน 3) การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา
เป็นฐาน 4) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และ 5) การเรียนรู้ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ซ่ึงมีหลกัการจดักิจกรรมแนะแนว ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรคนิ์ยม ทฤษฎีการเรียนรู้
กลุ่มมนุษยนิยม ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาและวฒันธรรมในสังคม เป็นแนวคิดพ้ืนฐานการจดั
กิจกรรมสาํหรับผูเ้รียน โดยมีขั้นตอนการจดักิจกรรมแนะแนวประกอบดว้ย 6 ขั้นตอนคือ  
  ขั้นท่ี 1 ทาํความเขา้ใจในขอ้มูลและเน้ือหาอยา่งกระจ่างชดั (Understanding Information 
and Content : U)  ครูผูส้อนสร้างแรงจูงใจและกระตุน้ให้ผูเ้รียนศึกษาขอ้มูลท่ีครูมอบหมายให้โดย
การทําความเข้าใจในเน้ือหา สาระ ข้อมูลความรู้ของกรณีศึกษา ประเด็น  หัวข้อ และ/หรือ
รายละเอียดต่าง ๆ โดยวิธีการดงัน้ี  

1. อ่านและทาํความเขา้ใจกบัเน้ือหาสาระ ขอ้มูลความรู้ประเด็น หัวขอ้ และ/หรือ
รายละเอียดต่าง ๆ 

2. เกบ็สาระสาํคญัหรือจบัประเดน็หลกั ๆ ใหไ้ด ้
3. เขียนความสัมพนัธ์หรือแบบจาํลองแสดงความสัมพนัธ์ของประเด็นต่าง ๆ ในเชิง

บรรยายสั้น ๆ 
4. ประเมินความสมัพนัธ์และประเดน็ต่าง ๆ  
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5. สรุปขอ้มูล สถิติหรือสารสนเทศในเน้ือหา สาระ ขอ้มูลความรู้ ประเด็น หัวขอ้ 
และ/หรือรายละเอียดต่าง ๆ ไม่จาํเป็นตอ้งครบถว้น ถูกตอ้งหรือตรงประเดน็กไ็ด ้ ตอ้งคาดเดาอย่าง
มีเหตุผลหรือสร้างข้ึนเองจากขอ้มูลท่ีมี 

     ขั้นท่ี  2  สร้างเครือข่ายข้อมูล  (Networking Information : N) เป็นขั้ นท่ีครูผู ้สอน
กระตุน้ให้ผูเ้รียนควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed) มีการติดตามการสร้างเครือข่าย
ขอ้มูลให้ไดผ้ลสูงสุด ทั้งในและนอกห้องเรียน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไวใ้นขั้นท่ี 1 โดยมี
วิธีการดงัน้ี    

1. แลกเปล่ียนแบ่งปันขอ้มูลของตนเองและสมาชิกในกลุ่มด้วยเทคนิควิธีการท่ี
เอ้ืออาํนวยและสะดวกต่อการถ่ายโอนขอ้มูลตามยคุสมยั  

2. ร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นประเดน็สาํคญัของขอ้มูลในกลุ่มอีกคร้ังทั้งใน
และนอกหอ้งเรียน 

3. ติดตามสร้างขอ้มูลเครือข่ายโดยเลือกนาํขอ้มูลท่ีไดม้าสรุปประเดน็แกไ้ขสถานการณ์
ร่วมกนั   
     ขั้นที่ 3 สืบคน้ขอ้มูลเพ่ือวินิจฉยัปัญหา (Inquiring Information to Diagnose Problems : I) 
เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนร่วมกนัศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลตามความสนใจจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ รวมถึงแหล่ง
ประกอบการจริง โดยมีเป้าหมายคือ  

1. ระบุ “ปัญหา” , “ความแตกต่าง” ต่าง ๆ ใหไ้ด ้ 
2. ระบุขอ้ผดิพลาดต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
3. พิจารณาดูความสมัพนัธ์ของปัญหาต่าง ๆ  
4. จดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหาต่าง ๆ  

      ขั้นที่ 4 ซักถามเพื่อสร้างทางเลือกหรือวิธีแกปั้ญหา (Questioning to Make Choices 
or Solutions : Q) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนร่วมซกัถาม ปรึกษาหารือ แบ่งงาน หนา้ท่ีรับผิดชอบในการสร้าง
ทางเลือกหรือวิธีแกปั้ญหา เพ่ือนาํมาสรรสร้างเป็นช้ินงาน ผลผลิตท่ีกลุ่มสนใจร่วมกนัโดยมีวิธีการ
ดงัน้ี  

1. เรียนรู้ถึงวิธีการแกปั้ญหาสรรสร้างช้ินงานหลาย ๆ วิธีล่วงหนา้ 
2. สร้างหลาย ๆ ทางเลือก หรือหลาย ๆ วิธีการสําหรับการแกปั้ญหาเพ่ือสรรสร้าง

ช้ินงานอยา่งมีคุณภาพ  
3. จดัลาํดบัความสาํคญัของวิธีการแกปั้ญหาเพ่ือสรรสร้างช้ินงานต่าง ๆ    ท่ีสร้างข้ึน 
4. พิจารณาถึงทางเลือกท่ีเป็นกลยทุธ์หลกั ๆ ก่อน  
5. พิจารณาทางเลือกท่ีเป็นเชิงปฏิบติัการสาํหรับทางเลือกท่ีเป็นกลยทุธ์ 
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6. พิจารณาทบทวนอยา่งรอบคอบ 
7. สรุปเป็นช้ินงาน/ผลผลิตท่ีกลุ่มสนใจร่วมกนั 

     ขั้นท่ี  5 ใช้ประโยชน์ข้อมูลจากผลการวิเคราะห์  (Utilizing Information from the 
Analysis : U) เป็นขั้นท่ีครูผูส้อนกระตุน้ความคิดของผูเ้รียนรายบุคคลและกลุ่ม เพ่ือเช่ือมโยงทาํให้
ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเองแลกเปล่ียนกบัสมาชิกในกลุ่ม มองเห็นขอ้ดี 
ขอ้บกพร่อง อภิปรายสะทอ้นความคิดจนได้ขอ้สรุปของช้ินงาน/ผลผลิตตามท่ีตนและสมาชิกกลุ่ม
สนใจผลิตข้ึนมา โดยมีวิธีการดงัน้ี 

1. ครูและนักเรียนร่วมกนัอภิปรายและสรุปขอ้มูลช้ินงาน/ผลผลิตทั้ งในแง่มุมผลดี 
ผลเสีย ผลกระทบต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนคุณค่าและคุณประโยชน ์

2. สรุปผลการวิเคราะห์เช่ือมโยงเขา้กบัปัญหาความสนใจของตนเองและสมาชิกใน
กลุ่มเพ่ือสรรสร้างช้ินงานท่ีมีคุณภาพ  

3. เพ่ิมเติมหรือตดัทอนผลสรุปไดต้ามความเหมาะสมกบัสถานการณ์หรือความสนใจ
ของสมาชิกในกลุ่มเพ่ือสรรสร้างช้ินงานท่ีมีคุณภาพ  

     ขั้นที่ 6 นาํเสนอผลงานและรายงานผล (Exhibiting and Results Reporting : E)  เป็น
ขั้นท่ีผูเ้รียนประชุมเพื่อเตรียมพร้อมเสนอผลงานและรายงานผลการวิเคราะห์ การทาํความเขา้ใจ    
แก่ผูฟั้ง ครูผูส้อน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการศึกษานั้น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งรูปแบบการ
รายงานหนา้ชั้นเรียน การนาํเสนอช้ินงาน/ผลผลิต และการจดัทาํเอกสารเพ่ือเผยแพร่ โดยมีขั้นตอน
การปฏิบติัดงัน้ี 

1. จดัประชุมปรึกษาหารือเพือ่เตรียมพร้อมการนาํเสนอผลงานและการรายงานผล 
2. นาํเสนอผลงานในรูปแบบรายงาน/ช้ินงาน/ผลผลิต 
3. วิเคราะห์ สรุปผลการนาํเสนอและรายงานผลอีกคร้ังเพ่ือนาํปัญหา ขอ้คิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะสรุปผลเป็นแนวทางพฒันางานใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน  
  เทคนิคและวิธีการประเมินผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพใชก้ารประเมินผลโดยผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ครู ผูป้กครอง และ เพื่อน (Evaluated by a Group/Parents)  ซ่ึงใชว้ิธีการสังเกต 
(Observation) การสัมภาษณ์  (Interview) และประเมินการนาํเสนอผลงาน (Presentations)  ท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึนเพ่ือวดัความสามารถการใชท้กัษะชีวิตและทกัษะอาชีพ ตามองคป์ระกอบของการใชท้กัษะ
ชีวิตและอาชีพ 7 ด้าน ครอบคลุมตวัช้ีวดั 15 ตวัช้ีวดั  ประเด็นการประเมินครอบคลุม 5 ประเด็น
หลกั คือ 1) การใชข้อ้มูลในการตอบคาํถามท่ีเป็นเหตุและผล  2) ความคิดรวบยอด 3) การเช่ือมโยง
เน้ือหาเก่าไปสู่เน้ือหาใหม่ 4) การนาํเสนอผลงานครอบคลุมประเด็นเน้ือหา และ 5) ความกระชบั
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ถูกตอ้งชดัเจนในการนาํเสนอผลงาน  ทั้งน้ีผูว้ิจยักาํหนดหน่วย/แผนการจดักิจกรรมแนะแนว จาํนวน 
7 หน่วย ดงัน้ี 
  หน่วยการจัดกิจกรรมที่ 1 รากเหง้าลาวเวียง จาํนวน 3 ชัว่โมง  เป็นการฝึกให้ผูเ้รียน
ร่วมมือกนัเรียนรู้โดยใช้ขั้นตอนกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวครบ 6 ขั้นตอนในหน่ึง
หน่วย กล่าวคือ 1) นกัเรียนทาํความเขา้ใจในขอ้มูลและเน้ือหาอยา่งกระจ่างชดัตามขอ้มูลท่ีระบุใน
หน่วยการจดักิจกรรม “รากเหงา้ลาวเวียง”  เป็นตน้ว่า ประวติัความเป็นมา ขอ้มูลพ้ืนฐานของชุมชน      
ลาวเวียงบา้นดอนคา ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานสาํคญัของการศึกษาหาความรู้ ทกัษะการดาํรงและดาํเนินชีวิต 
ทกัษะการประกอบอาชีพของบุคลากรในชุมชน ความสามารถในการเช่ือมโยงขอ้มูล 2) ฝึกปฏิบติั
เพ่ือใหผู้เ้รียนสร้างเครือข่ายขอ้มูล 3) สืบคน้ขอ้มูลเพ่ือวินิจฉยัปัญหาจากส่ือเทคโนโลย ีส่ิงแวดลอ้ม
รอบตวัและประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการในทอ้งถ่ิน 4) การนาํขอ้มูลมาซกัถามเพ่ือสร้าง
ทางเลือกหรือวิธีแก้ปัญหา  โดย 5) ใช้ประโยชน์ขอ้มูลจากผลการวิเคราะห์ เพ่ือเตรียมพร้อม           
6) นาํเสนอผลงานและรายงานผล เพือ่ใหง้านท่ีไดรั้บมอบหมายประสบผลสาํเร็จ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6  ผูเ้รียนร่วมกิจกรรมแนะแนวตามขั้นตอนกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือ

เสริมสร้างการใชท้กัษะชีวติและอาชีพ หน่วยท่ี 1  รากเหงา้ลาวเวียง 
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  หน่วยการจัดกิจกรรมที่ 2 สําเนียงภาษาถิ่น จาํนวน 3 ชัว่โมง  เป็นการฝึกให้ผูเ้รียน
ร่วมมือกนัเรียนรู้โดยใชข้ั้นตอนกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวครบ 6 ขั้นตอนในหน่ึงหน่วย 
โดย 1) นกัเรียนทาํความเขา้ใจในขอ้มูลและเน้ือหาอยา่งกระจ่างชดัเก่ียวกบั “สาํเนียงภาษาถ่ิน” ซ่ึง
ประกอบด้วยสําเนียง ความหมาย ลกัษณะการใช้ส่ือความ การติดต่อส่ือสารและการแยกแยะ
องค์ประกอบทางภาษา 2) ฝึกปฏิบติัเพื่อให้ผูเ้รียนสร้างเครือข่ายขอ้มูล สอบถามผูรู้้ แบ่งหน้าท่ี
รับผิดชอบเพื่อเป้าหมายของสมาชิกกลุ่ม 3) สืบค้นข้อมูลเพื่อวินิจฉัยปัญหาจากส่ือเทคโนโลย ี
ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัและประสบการณ์ในทอ้งถ่ินดา้นภาษา 4) นาํขอ้มูลมาซกัถามเพ่ือสร้างทางเลือก
หรือวิธีแก้ปัญหา โดย 5) ใช้ประโยชน์ขอ้มูลจากผลการวิเคราะห์ จดัทาํช้ินงานเชิงสร้างสรรค์
ส่ือสารทางภาษาไดอ้ย่างชัดเจน และเตรียมพร้อม 6) นาํเสนอผลงานและรายงานผล เพื่อให้งาน     
ท่ีไดรั้บมอบหมายบรรลุเป้าหมายของการจดักิจกรรมแนะแนว ทาํให้ผูเ้รียนนาํความรู้ทางภาษา
มาเช่ือมโยงขอ้มูล เปรียบเทียบภาษากลางและ/หรือภาษาต่างประเทศ  ทาํใหเ้กิดความสนุกกบัภาษา
ลาวเวียง ผูเ้รียนสามารถใชภ้าษาเช่ือมโยงสู่ทกัษะชีวิตและอาชีพ คน้พบความสามารถ ความสนใจ
และความถนดัของตนเอง พร้อมทั้งมองเห็นอนาคตตลาดแรงงานทางดา้นภาษาอยา่งชดัเจน  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 7   ผูเ้รียนร่วมกิจกรรมแนะแนวตามขั้นตอนกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว 

เพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ หน่วยท่ี 2  สาํเนียงภาษาถ่ิน 
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  หน่วยการจัดกิจกรรมที่ 3 หัตถศิลป์ลํ้าค่า  จาํนวน 3 ชั่วโมง เป็นการฝึกให้ผูเ้รียน
ร่วมมือกนัเรียนรู้โดยใช้ขั้นตอนกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวครบ 6 ขั้นตอนในหน่ึง
หน่วย เรียนรู้เก่ียวกบัชีวิตความเป็นอยูข่องบุคคลสาํคญัในชุมชน กรณีศึกษาของการประกอบอาชีพ
ท่ีประสบความสําเร็จ การทาํวสัดุอุปกรณ์/เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประกอบอาชีพ การทาํการเกษตร 
การถกัทอ ตลอดจนการจกัสานต่างๆ ซ่ึงแสดงถึงทกัษะการคิด การมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างมี
คุณภาพ การใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ เป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนลาวเวียง ซ่ึงถือวา่เป็น “หตัถศิลป์” ท่ี
มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ ์เป็นพื้นฐานและเป็นแนวทางการทาํความเขา้ใจ การใชเ้วลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์การหารายไดเ้พ่ือดาํรงและดาํเนินชีวิตอยูใ่นชุมชนนบัจากอดีตจนปัจจุบนั การมีจิตใจใฝ่
ศึกษาหาความรู้ การนาํภูมิปัญญาดา้นการจกัสาน การถกัทอ การประกอบอาชีพมาเช่ือมโยงขอ้มูล 
ทาํใหเ้ห็นแนวทางการดาํรงชีวิตแบบเรียบง่ายแต่เป่ียมดว้ยคุณภาพของประชาชนในชุมชนลาวเวียง 
โดยผูส้อนเน้นให้ผูเ้รียนปฏิบติั ดงัขั้นตอนต่อไปน้ี 1) นกัเรียนทาํความเขา้ใจในขอ้มูลและเน้ือหา
อยา่งกระจ่างชดัเก่ียวกบั “หตัถศิลป์ล ํ้าค่า”  2) ฝึกปฏิบติัเพ่ือใหผู้เ้รียนสร้างเครือข่ายขอ้มูล สอบถาม
ผูรู้้ แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบเพ่ือเป้าหมายของสมาชิกกลุ่ม 3) สืบคน้ขอ้มูลเพ่ือวินิจฉัยปัญหาจากส่ือ
เทคโนโลยี ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัและประสบการณ์ในท้องถิ่นด้านหัตถศิลป์ท่ีสมาชิกกลุ่มสนใจ       
4) นาํขอ้มูลมาซักถามเพ่ือสร้างทางเลือกหรือวิธีแกปั้ญหา โดย 5) ใชป้ระโยชน์ขอ้มูลจากผลการ
วิเคราะห์ จดัทาํช้ินงานเชิงสร้างสรรค์เก่ียวกบัหัตถศิลป์ตามท่ีครูมอบหมาย และเตรียมพร้อม         
6) นาํเสนอผลงานและรายงานผล หรือสาธิตเพ่ือการใชห้ตัถศิลป์ใหเ้ป็นประโยชนใ์นชีวิตประจาํวนั
สามารถเสริมสร้างทกัษะท่ีดีแก่ผูเ้รียนได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 8   ผูเ้รียนร่วมกิจกรรมแนะแนวตามขั้นตอนกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพือ่

เสริมสร้างการใชท้กัษะชีวติและอาชีพ หน่วยท่ี 3  หตัถศิลป์ล ํ้าค่า  
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  หน่วยการจัดกิจกรรมที่ 4  สุขอุราวงลําแคน จาํนวน 2 ชัว่โมง เป็นการฝึกให้ผูเ้รียน
ร่วมมือกนัเรียนรู้โดยใชข้ั้นตอนกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวครบ 6 ขั้นตอนในหน่ึงหน่วย 
โดยครูผูส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รียน 1) ทาํความเขา้ใจในขอ้มูลและเน้ือหาอย่างกระจ่างชดัตามขอ้มูลท่ี
ระบุในหน่วยการจดักิจกรรม “สุขอุราวงลาํแคน”  เรียนรู้จงัหวะ ภาษาในเพลงพ้ืนบา้น   การร้องรํา
และการ่วมกิจกรรมนนัทนาการท่ีเกิดจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน “ลาวเวียง” ถือเป็นการเล่นแบบหน่ึงซ่ึง
มีอยู่ในวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายของชาวบ้านยามว่างจากกิจการงาน แสดงถึงการใชท้กัษะชีวิตและ
อาชีพท่ีดีงามท่ีนกัเรียนควรเรียนรู้และนาํมาปรับประยกุตเ์กิดแนวคิดท่ีดีในการดาํรงและดาํเนินชีวิต
ในสภาพสังคมปัจจุบนั  2) ฝึกปฏิบติัเพื่อให้ผูเ้รียนสร้างเครือข่ายขอ้มูลเก่ียวกบัวงลาํแคน 3) สืบคน้
ขอ้มูลเพ่ือวินิจฉัยปัญหาจากส่ือเทคโนโลยี ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัและประสบการณ์จริงจากวงดนตรี
ลาํแคนบา้นดอนคา ซ่ึงมีมากท่ีสุดในประเทศไทย 4) การนาํขอ้มูลมาซกัถามเพ่ือสร้างทางเลือกหรือ
วิธีแกปั้ญหา โดย 5) ใชป้ระโยชน์ขอ้มูลจากผลการวิเคราะห์ เพ่ือเตรียมพร้อม  6) นาํเสนอผลงาน
และรายงานผล เพ่ือให้งานท่ีไดรั้บมอบหมายประสบผลสาํเร็จ โดยแสดงถึงการร่วมร้องรําทาํเพลง 
การร่วมบรรเลงดนตรีท่ีผูเ้รียนสนใจและถนัด ทั้งน้ีเพราะกิจกรรมสุขอุรา วงลาํแคนเป็นกิจกรรม
นันทนาการซ่ึงเป็นพื้นฐานของความรัก สามคัคี การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจาก
อบายมุขทั้งหลายทั้งปวง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 9   ผู ้เ รียนร่วมกิจกรรมแนะแนวตามขั้ นตอนกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว 

เพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ หน่วยท่ี 4  สุขอุราวงลาํแคน  
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  หน่วยการจัดกิจกรรมที่ 5 ดินแดนอาหารพื้นบ้าน จาํนวน 3 ชัว่โมง  เป็นการฝึกให้
ผูเ้รียนร่วมมือกนัเรียนรู้โดยใช้ขั้นตอนกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวครบ 6 ขั้นตอนใน
หน่ึงหน่วย โดยครูผูส้อนกระตุน้ให้ผูเ้รียน 1) ทาํความเขา้ใจในขอ้มูลและเน้ือหาอย่างกระจ่างชดั
ตามข้อมูลท่ีระบุในหน่วยการจัดกิจกรรม “ดินแดนอาหารพ้ืนบาน” การเรียนรู้อาหารซ่ึงเป็น
เอกลกัษณ์ของชาวลาวเวียงตามนาํนานการเล่าขานทั้งคาวและหวาน การร่วมสาธิต  2) ฝึกปฏิบติั
เพ่ือให้ผูเ้รียนสร้างเครือข่ายขอ้มูลเก่ียวกบัการประกอบอาหารท่ีข้ึนช่ือและช่ืนชอบ 3) สืบคน้ขอ้มูล
เพ่ือวินิจฉยัปัญหาจากส่ือเทคโนโลย ีส่ิงแวดลอ้มรอบตวั ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและสถานประสบการณ์
จริงในชุมชน คิดสร้างสรรค์ผลิตอาหารทั้ งคาว หวาน เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ตนเองและสมาชิก 
แสดงถึงการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพท่ีดีงามท่ีเกิดข้ึนในตวัผูเ้รียน 4) นาํขอ้มูลมาซักถามเพ่ือสร้าง
ทางเลือกหรือวิธีแกปั้ญหา 5) ใชป้ระโยชน์ขอ้มูลจากผลการวิเคราะห์ นาํมาปรับประยกุตใ์ชก้บังาน
ท่ีไดรั้บมอบหมาย  จนสามารถเกิดแนวคิดท่ีดีในการดาํรงและดาํเนินชีวิตในสภาพสังคมปัจจุบนั 
ไดอ้ย่างดี เพราะทกัษะชีวิตและอาชีพสามารถนาํมาเชื่อมโยงทาํให้ผู เ้ รียนมีทางเลือกในการ
รับประทานอาหารไดอ้ยา่งหลากหลายมากข้ึน ไดล้ิ้มรสอาหารท่ีมีรูปแบบและรสชาติใหม่ ๆ และ 
6) นาํเสนอผลงานและรายงานผล ซ่ึงแสดงถึงความสามารถสอดแทรกความคิดและนาํวตัถุดิบท่ีมี
อยูใ่นทอ้งถ่ินมาประยุกต์ใชใ้ห้เกิดประโยชน์ และช่วยประหยดัเวลาในการปรุงอาหาร เหมาะกบั
ชีวิตท่ีรีบเร่งในปัจจุบนัไดอ้ยา่งชาญฉลาด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 10   ผูเ้รียนร่วมกิจกรรมแนะแนวตามขั้นตอนกระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนว เพ่ือเสริมสร้าง
การใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ หน่วยท่ี 5  ดินแดนอาหารพ้ืนบา้น  
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  หน่วยการจัดกิจกรรมที่ 6 สืบสานตํานานบุญบ้ังไฟ จาํนวน 3 ชัว่โมง  เป็นการฝึกให้
ผูเ้รียนร่วมมือกนัเรียนรู้โดยใช้ขั้นตอนกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวครบ 6 ขั้นตอนใน          
หน่ึงหน่วย โดยครูผูส้อนกระตุน้ให้ผูเ้รียน 1) ทาํความเขา้ใจในขอ้มูลและเน้ือหาอยา่งกระจ่างชดั
ตามข้อมูลที่ระบุในหน่วยการจ ัดกิจกรรม  “สืบสานตาํนานบุญบั้งไฟ” ซ่ึงเป็นประเพณีและ
วฒันธรรมเด่นของชุมชนลาวเวียง 2) ฝึกปฏิบติัเพื่อให้ผูเ้รียนสร้างเครือข่ายขอ้มูลเก่ียวกบัประเพณี
บุญบั้งไฟตามองคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีสมาชิกกลุ่มตกลงร่วมกนั  3) ผูเ้รียนร่วมกนัสืบคน้ขอ้มูลเพื่อ
วินิจฉัยปัญหาจากส่ือเทคโนโลยี ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและบุคคลสําคญัในชุมชน 
ตลอดจนผูน้าํ และกลุ่มสตรีแม่บา้นท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการนาํเสนอประเพณีบุญบั้งไฟ คิดสร้างสรรค์
ผลิตบทร้อง บทรําเก่ียวกบัประเพณีบุญบั้งไฟ ครูผูส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รียน 4) นาํขอ้มูลมาซกัถามเพ่ือ
สร้างทางเลือกหรือวิธีแกปั้ญหา โดย 5) ใชป้ระโยชน์ขอ้มูลจากผลการวิเคราะห์ นาํมาปรับประยกุต์
จนสามารถเกิดแนวคิดท่ีดีในการแสดงออกถึงภูมิปัญญาดา้นการร้อง รํา การประดิษฐว์สัดุ อุปกรณ์
ท่ีใชป้ระกอบการแสดงเพ่ือหารายไดพ้ิเศษ การใชเ้วลาว่างเพื่อร่วมกลุ่มแสดงออกถึงความรัก สามคัคี
เป็นหมู่คณะ ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัในการเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวลาวเวียงบา้นดอนคา  เพราะ
ประเพณี “บุญบั้งไฟ” นบัเป็นประเพณีสาํคญัยิง่ท่ีประชาชนในชุมชนใหค้วามสาํคญั แสดงออกซ่ึง
การเคารพ รัก สามคัคี กตญัญูแก่บรรพบุรุษ และดาํเนินสืบต่อกนัมาหลายช่วงวยั  และครูกระตุน้ให้
ผูเ้รียน 6) นาํเสนอผลงานและรายงานผล ขอ้มูลความรู้ท่ีร่วมกนัสังเคราะห์เก่ียวกบัการสืบสาน
ตาํนานบุญบั้งไฟ ซ่ึงประกอบดว้ย องคป์ระกอบของการร่วมกิจกรรมตาํนานบุญบั้งไฟหน่ึงเดียวใน
สุพรรณบุรี การบูรณาการประวติั ภาษา ดนตรี ลาํแคน สู่การร่วมกิจกรรมในชุมชนเป็นพ้ืนฐาน
สาํคญัสาํหรับผูเ้รียนในการนาํแนวคิด หลกัการท่ีดีไปใชป้รับประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งคุณค่า  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 11  ผูเ้รียนร่วมกิจกรรมแนะแนวตามขั้นตอนกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
เพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ หน่วยท่ี 6  สืบสานตาํนานบุญบั้งไฟ  
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  หน่วยการจัดกิจกรรมที่ 7 สุขหทัยกับการใช้ทักษะชีวิตและอาชีพ สู่สาธารณชน 
จาํนวน 3 ชัว่โมง  เป็นการฝึกให้ผูเ้รียนร่วมมือกนัเช่ือมโยงขอ้มูลการเรียนรู้จากการร่วมกิจกรรม
แนะแนวตั้ งแต่หน่วยท่ี 1 ถึงหน่วยท่ี 6 ท่ีผูเ้รียนไดศึ้กษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นช้ินงาน สร้าง
ผลผลิต โดยนาํมาสาธิตเพ่ือแสดงถึงความสามารถบูรณาการความรู้สู่การปฏิบติั ตลอดจนสร้างองค์
ความรู้ใหม่ และนาํเสนอให้เห็นผลเชิงประจกัษต่์อสาธารณชน ส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะชีวิตและ
อาชีพ โดยครอบคลุมทกัษะทั้ง 7 ดา้น คือ 1) การยืดหยุ่นและการปรับตวั  2) การแสวงหาความรู้
ดว้ยการริเร่ิมและการนาํตนเอง 3) การทาํงานร่วมกนัในสังคมและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 4) การ
จดัการสร้างผลผลิตและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ 5) ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบใน
กระบวนการทาํงาน 6) การคิดวิเคราะห์ ตดัสินใจและแกปั้ญหาอย่างร้างสรรค์ และ7) การสร้าง
สัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นในการทาํงานร่วมกนั ทั้งน้ีการนาํเสนอผลงานต่อสาธารณชนเป็นอีกแนวทาง
หน่ึงซ่ึงแสดงถึงการใช้ทกัษะการคิด การสรรคส์ร้างช้ินงาน การแกปั้ญหา การร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
การมีวิถีชีวิตความเป็นอยูอ่ยา่งมีคุณภาพ บ่งบอกถึงการมีทกัษะชีวิตและอาชีพของผูเ้รียนไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์ โดยภาพรวมผูเ้รียนคิดสร้างสรรคอ์าชีพท่ีตนสนใจทั้งส้ินรวม 16 กลุ่มอาชีพ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 12   ผู ้เ รียนร่วมกิจกรรมแนะแนวตามขั้นตอนกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว                 
เพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ หน่วยท่ี 7  สุขหทยักบัการใชท้กัษะชีวิตและ                  
อาชีพสู่สาธารณะชน 
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  การจดักิจกรรมแนะแนวผูเ้รียนคิดสร้างสรรคอ์าชีพท่ีตนสนใจถนดัและสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของตลาดแรงงาน รวมทั้งส้ิน 16 กลุ่มอาชีพ ไดแ้ก่ 1) มคัคุเทศก ์2) พนกังานบริการ
บนเคร่ืองบิน 3) ครู 4) เจ้าของร้านอาหาร 5) ผูผ้ลิตอาหาร 6) ช่างอุตสาหกรรม 7) ครูนาฏศิลป์        
8) จิตกร 9) งานฝีมือ 10) จาํหน่ายเคร่ืองสําอาง 11) เภสัชกร 12) แพทย  ์13) เทคนิคการแพทย ์       
14) พยาบาล 15) เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข และ 16) แพทยแ์ผนไทย  โดยภาพรวมแลว้การจดักิจกรรม
แนะแนวด้วยกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพ   
ช่วยให้ครูและนักเรียนมีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ร่วมกนั ทั้งภายในกลุ่มและ
ระหว่างกลุ่ม ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนโดยผ่านส่ือเทคโนโลยี การร่วมมือเรียนรู้ ร่วมคิด
ร่วมทาํร่วมปฏิบติั มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีในกลุ่ม มีโอกาสแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนเรียนรู้และ
เตรียมพร้อมนําเสนอผลผลิตของตนเอง ตามความสนใจ ความถนัด การตัดสินใจเลือกอาชีพ          
ท่ีเหมาะสมกบัตนเองและตลาดแรงงาน การแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในบริบทชุมชน 
สามารถเช่ือมโยงทกัษะชีวิตสู่การปฏิบติั เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงของความสาํเร็จ
และแสดงศกัยภาพดา้นการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพอยา่งเต็มภาคภูมิ ภาพประกอบการจดักิจกรรม
แนะแนวตามกลุ่มอาชีพ ดงัต่อไปน้ี  
 

ตารางท่ี 36   การจดักิจกรรมแนะแนวตามกลุ่มอาชีพ 
 

ลักษณะอาชีพ ภาพประกอบการจดักิจกรรม
แนะแนว 

วนัแนะแนวอาชีพ 

ลักษณะอาชีพ ภาพประกอบการจดักิจกรรม
แนะแนว 

วนัแนะแนวอาชีพ 

1) มคัคุเทศก ์  2) พนกังาน
บริการ 
บนเคร่ืองบิน 
 

 
 
 
 

3) ครู   
 
 

 4) เจา้ของ
ร้านอาหาร  
 

 
 
 
 

5) ผูผ้ลิตอาหาร  
 

 6) ช่าง
อุตสาหกรรม 
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ตารางท่ี 36 การจดักิจกรรมแนะแนวตามกลุ่มอาชีพ (ต่อ) 

ลักษณะอาชีพ ภาพประกอบการจดั
กิจกรรมแนะแนว 
วนัแนะแนวอาชีพ 

ลักษณะอาชีพ ภาพประกอบการจดั
กิจกรรมแนะแนว 
วนัแนะแนวอาชีพ 

7) ครูนาฏศิลป์        8) จิตกร  
 
 
 

9) งานฝีมือ 
 
 

 10) จาํหน่าย
เคร่ืองสาํอาง 
 
 

 

11) เภสชักร 
 
 

 12) แพทย ์  
 
 
 

13) เทคนิค
การแพทย ์        
 
 

 14) พยาบาล  

15) เจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุข 
 
 

 16) แพทยแ์ผนไทย    
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2. ผลการเปรียบเทียบการใช้ทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5/1 
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมตามกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้ทกัษะ
ชีวติและอาชีพ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้t-test แบบ dependent มีผลการทดสอบ ดงัตารางท่ี 37 
 

ตารางท่ี 37  เปรียบเทียบผลการใชท้กัษะชีวติและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/1 ก่อนและ
หลงั การจดักิจกรรมตามกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใช้
ทกัษะชีวิตและอาชีพโดยภาพรวม 

 
 

การใช้ทกัษะชีวติ 
และอาชีพ 

n คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ก่อนร่วมกิจกรรม 

คะแนน 
หลังร่วมกิจกรรม 

 
t – test 

P 

Mean S.D. Mean S.D. 
โดยภาพรวม 7 ดา้น  
ครอบคลุม 15 ตวัช้ีวดั  

36 105 55.17 
 

6.12 85.83 2.68 25.69* .00 

*P <  .05 
 
 

  จากตารางท่ี 37  โดยภาพรวมพบว่า นักเรียนมีผลการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพหลงั
ร่วมกิจกรรมแนะแนวตามกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิต
และอาชีพ (Mean = 85.83, S.D. = 2.68) สูงกว่าก่อนร่วมกิจกรรมแนะแนวตามกระบวนทศัน์การจดั
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ (Mean = 55.17, S.D. = 6.12) อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1 
 

ตารางท่ี 38  เปรียบเทียบผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/1 ก่อนและหลงั 
การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ  แยกตามรายดา้น 

 
 

การใช้ทกัษะชีวติและอาชีพ 
ด้าน... 

n คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ก่อนร่วมกิจกรรม 

คะแนน 
หลังร่วมกิจกรรม 

 
t -test 

 
P 

Mean S.D. Mean S.D. 
1. การยดืหยุน่และการปรับตวั 36 15 7.67 0.63 11.53 0.91 19.72* .00 
2. การแสวงหาความรู้ด้วยการ
ริเร่ิมและการนาํตนเอง  

36 15 8.08 1.13 11.97 0.38 18.86* .00 

3. การทํางานร่วมกันในสังคม
และวฒันธรรมท่ีแตกต่าง  

36 15 7.64 0.80 12.89 0.47 31.61* .00 
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ตารางท่ี 38  เปรียบเทียบผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/1 ก่อนและหลงั 
การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ  แยกตามรายดา้น(ต่อ) 

การใช้ทกัษะชีวติและอาชีพ 
ด้าน... 

n คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ก่อนร่วมกิจกรรม 

คะแนน 
หลังร่วมกิจกรรม 

 
t -test 

 
P 

Mean S.D. Mean S.D. 
4. การจดัการสร้างผลผลิตและ
ความรับผดิชอบตรวจสอบได ้  

36 15 8.00 0.83 11.50 0.74 18.12* .00 

5. ภาวะผูน้าํและความ
รับผดิชอบในกระบวนการ
ทาํงาน   

36 15 8.11 0.82 12.19 0.40 29.14* .00 

6. การคิดวิเคราะห์ ตดัสินใจ 
และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 

36 15 7.56 1.05 11.89 0.47 24.32* .00 

7. การสร้างสมัพนัธ์ท่ีดีกบั
ผูอ่ื้นในการทาํงานร่วมกนั  

36 15 8.17 1.67 13.83 0.37 19.36* .00 

*P <  .05 
  จากตารางท่ี 38 เม่ือเปรียบเทียบผลการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพแยกตามรายดา้น 
พบว่า นกัเรียนมีผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพหลงัร่วมกิจกรรมแนะแนวตามกระบวนทศัน์การจดั
กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ สูงกว่าก่อนร่วมกิจกรรมแนะแนวตาม
กระบวนทศัน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพทุกดา้น อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1  
   ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอกราฟแสดงผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพโดยภาพรวมและจาํแนก
ตามรายดา้น ดงัแผนภาพท่ี 30 
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  แผนภาพท่ี 30  แสดงผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพก่อนและหลงัในภาพรวม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 31  แสดงผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพก่อนและหลงัจาํแนกตามรายดา้น 
 
 

3. การเปรียบเทียบผลการใช้ทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5          
ที่ได้รับการเรียนรู้ตามกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้ทักษะชีวิตและ
อาชีพ (กลุ่มทดลอง) กับรูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวแบบปกติ (กลุ่มควบคุม) ในภาพรวมและ
แยกตามรายด้าน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้t-test แบบ Independent มีผลการทดสอบดงัตารางท่ี 39–40 
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ตารางท่ี 39 เปรียบเทียบผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนท่ีไดรั้บการเรียนรู้ตามกระบวน
ทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวเพือ่เสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ (กลุ่มทดลอง) 
กบัรูปแบบการจดักิจกรรมแนะแนวแบบปกติ (กลุ่มควบคุม) ในภาพรวม 

 

ผลการใช้ทกัษะชีวติและอาชีพ 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
t – test 

 

P 
Mean S.D. 

กลุ่มทดลองใชก้ระบวนทศัน์   
การจดักิจกรรมแนะแนว 

105 85.83 2.68 

14.59* 

 

 
.00 

กลุ่มควบคุมใชรู้ปแบบการจดั 
กิจกรรมแนะแนวแบบปกติ 

105 65.03 8.05 

 

   *P <  .05 
 

  จากตารางท่ี 39  พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการเรียนรู้ตาม
กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิต มีผลการใชท้กัษะชีวิตและ
อาชีพแตกต่างกบันกัเรียนกลุ่มควบคุม โดยนักเรียนกลุ่มทดลองมีผลการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพ   
(Mean = 85.33, S.D. = 2.68) สูงกว่า นักเรียนกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจดั
กิจกรรมแนะแนวแบบปกติ (Mean = 65.03, S.D. = 8.05)  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05     
ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2  
 

 
ตารางท่ี 40  เปรียบเทียบผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนท่ีไดรั้บการเรียนรู้ตามกระบวนทศัน์

การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ (กลุ่มทดลอง) กบั
รูปแบบการจดักิจกรรมแนะแนวแบบปกติ (กลุ่มควบคุม)  แยกตามรายดา้น  

การใช้ทกัษะชีวติและอาชีพ 
 ด้าน… 

นักเรียน คะแนน 
เต็ม 

คะแนนหลังร่วมกิจกรรม  
t – test 

 
P Mean S.D. 

1. การยดืหยุน่และการปรับตวั กลุ่มทดลอง 15 11.53 0.91 
11.00* .00 

กลุ่มควบคุม 15 8.90 1.04 
2. การแสวงหาความรู้ดว้ยการ
ริเร่ิมและการนาํตนเอง 

กลุ่มทดลอง 15 11.97 0.37 
14.77* .00 กลุ่มควบคุม 15 9.48 0.92 

3. การทาํงานร่วมกนัในสงัคม
และวฒันธรรมท่ีแตกต่าง  

กลุ่มทดลอง 15 12.89 0.46 
16.69* .00 

กลุ่มควบคุม 15 8.84 1.37 
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ตารางท่ี 40  เปรียบเทียบผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนท่ีไดรั้บการเรียนรู้ตามกระบวนทศัน์
การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ (กลุ่มทดลอง) กบั
รูปแบบการจดักิจกรรมแนะแนวแบบปกติ (กลุ่มควบคุม)  แยกตามรายดา้น (ต่อ) 

การใช้ทกัษะชีวติและอาชีพ 
 ด้าน… 

นักเรียน คะแนน 
เต็ม 

คะแนนหลังร่วมกิจกรรม  
t – test 

 
P Mean S.D. 

4. การจัดการสร้างผลผลิตและ
ความรับผดิชอบตรวจสอบได ้ 

กลุ่มทดลอง 15 11.50 0.73 
9.10* .00 

กลุ่มควบคุม 15 9.42 1.12 
5. ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบ
ในกระบวนการทาํงาน 

กลุ่มทดลอง 15 12.19 0.40 
16.05* .00 

กลุ่มควบคุม 15 9.10 1.08 
6. การคิดวิ เคราะห์  ตัดสินใจ 
และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 

กลุ่มทดลอง 15 11.89 0.46 
11.61* .00 

กลุ่มควบคุม 15 9.23 1.28 
7. การสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น
ในการทาํงานร่วมกนั 

กลุ่มทดลอง 15 13.83 0.37 
10.88* .00 

กลุ่มควบคุม 15 10.10 2.02 
 

*P <  .05 
 
 

  จากตารางท่ี 40 เม่ือเปรียบเทียบผลการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพแยกตามรายดา้น 
พบว่า นกัเรียนกลุ่มทดลองมีผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพหลงัร่วมกิจกรรมแนะแนวตามกระบวน
ทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ แตกต่างจากนกัเรียนกลุ่ม
ควบคุม โดยภาพรวมนักเรียนกลุ่มทดลองมีผลการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพสูงกว่ากลุ่มควบคุม      
ทุกดา้น อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2 เม่ือพิจารณา   
รายดา้นพบว่า ผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 3 ลาํดบัเรียงจากมาก
ไปหานอ้ย ไดแ้ก่ การสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นในการทาํงานร่วมกนั (Mean = 13.83, S.D. = 0.37)     
การทาํงานร่วมกนัในสังคมและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง (Mean = 12.89, S.D. = 0.46) และภาวะผูน้าํ
และความรับผิดชอบในกระบวนการทาํงาน (Mean = 12.19, S.D. = 0.40) ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่า
ท่ีสุด คือ การจดัการสร้างผลผลิตและความรับผดิชอบตรวจสอบได ้(Mean = 11.50, S.D. = 0.73) 
 

  ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอกราฟแสดงผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพในภาพรวมและจาํแนก
ตามรายดา้น ดงัแผนภาพท่ี 32 – 33  
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แผนภาพท่ี 32  แสดงการเปรียบเทียบผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุมในภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 33  แสดงการเปรียบเทียบผลการใชท้กัษะชีวติและอาชีพของนกัเรียนกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุมจาํแนกตามรายดา้น 
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ตอนท่ี 3 ผลการขยายผลกระบวนทัศน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้ทักษะชีวติและ
อาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

1. การขยายผลกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิต
และอาชีพ กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการขยายผลรูปแบบคร้ังน้ีคือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/2 
โรงเรียนดอนคาวิทยา สังกดั สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 ท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ใน  
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 1 หอ้งเรียน มีนกัเรียนจาํนวน 30 คน (กลุ่มท่ี 1) โดยนกัเรียน
มีความรู้ ความสามารถและมีคุณลกัษณะไม่แตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ในการ
ขยายผลคร้ังน้ีผูส้อนเป็นครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ทาํหนา้ท่ีครู            
ท่ีปรึกษานกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/2 (ถือว่าเป็นครูแนะแนวโดยหนา้ท่ี)   ทั้งน้ีผูว้ิจยัทาํการศึกษา
ความสามารถดา้นการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพโดยภาพรวม 
  คาํถามท่ีใช้ในการวจิยั 
  กระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มขยายผลการวิจยัมีประสิทธิผลเป็นอยา่งไร 
  วตัถุประสงค์การวจิยั 
  เพ่ือประเมินประสิทธิผลการใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง
การใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนกลุ่มขยายผลกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว โดยมี
วตัถุประสงค ์เพ่ือเปรียบเทียบผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนกลุ่มขยายผลกระบวนทศัน์
การจดักิจกรรมแนะแนว ท่ีเรียนตามกระบวนทศัน์การจัดกิจกรรมแนะแนว เพ่ือเสริมสร้างการใช้
ทกัษะชีวิตและอาชีพก่อนและหลงัร่วมกิจกรรมแนะแนว 
  สมมตฐิานการวจิยั 
  ในการขยายผลกระบวนทศัน์การจัดกิจกรรมแนะแนวคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยตั้งสมมติฐานไว้
ดงัน้ี  นกัเรียนกลุ่มขยายผลกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิต
และอาชีพ หลงัร่วมกิจกรรมแนะแนวมีผลการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพสูงกว่าก่อนร่วมกิจกรรม   
แนะแนว 
  ประสิทธิผลการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้ทักษะ
ชีวิตและอาชีพ คือ ผลการเปรียบเทียบผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนกลุ่มขยายผล ท่ี
ร่วมกิจกรรมแนะแนวดว้ยกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิต
และอาชีพก่อนและหลงัการร่วมกิจกรรมแนะแนว  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้t-test แบบ dependent มี
ผลการทดสอบ ดงัตารางท่ี 41 
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ตารางท่ี 41  การเปรียบเทียบผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ ก่อนและหลงัการร่วมกิจกรรมแนะแนว
ตามกระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ
ของนกัเรียนกลุ่มขยายผล (กลุ่มท่ี 1) 

 
กลุ่มขยายผล n คะแนนเต็ม Mean S.D. t – test P 

ก่อนร่วมกิจกรรม 30 105 54.50 2.36 
 

44.58* 
 

.00 
หลงัร่วมกิจกรรม 30 105 80.50 3.08 

 
 
 

*P <  .05 
 
  จากตารางท่ี 41  โดยภาพรวมพบว่า นกัเรียนกลุ่มขยายผลมีผลการใชท้กัษะชีวิตและ
อาชีพหลงัร่วมกิจกรรมแนะแนวตามกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้
ทักษะชีวิตและอาชีพ  (Mean = 80.50, S.D. = 3.08) สูงกว่าก่อนร่วมกิจกรรมแนะแนวตาม    
กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ (Mean = 54.50, 
S.D. = 2.36) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 13  การขยายผลกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและ                  
อาชีพกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/2 โรงเรียนดอนคาวิทยา (กลุ่มท่ี 1) 
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  ผลจากการวิเคราะห์ผลการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
6/2 หลงัการร่วมกิจกรรมแนะแนวตามกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใช้
ทกัษะชีวิตและอาชีพ แยกเป็นรายดา้น ดงัตารางท่ี 42 
 
ตารางท่ี 42 การวิเคราะห์ผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนกลุ่มขยายผลก่อนและหลงั ร่วม

กิจกรรมแนะแนวแยกตามรายดา้น 
 

การใช้ทักษะชีวติและอาชีพ 
ด้าน... 

n คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ก่อนร่วมกิจกรรม 

คะแนน 
หลังร่วมกิจกรรม 

 
t -test 

 
P 

Mean S.D. Mean S.D. 
1. การยดืหยุน่และการปรับตวั 30 15 7.68 1.01 8.90 1.04 5.81* .00 
2. การแสวงหาความรู้ด้วยการริเร่ิม
และการนาํตนเอง  

30 15 7.61 1.35 9.48 0.92 8.11* .00 

3. การทํางานร่วมกันในสังคมและ
วฒันธรรมท่ีแตกต่าง  

30 15 7.19 1.37 8.84 1.36 7.31* .00 

4. การจดัการสร้างผลผลิตและความ
รับผดิชอบตรวจสอบได ้   

30 15 7.79 1.25 9.43 1.16 7.70* .00 

5. ภาวะผู ้นําและความรับผิดชอบ   
ในกระบวนการทาํงาน   

30 15 8.03 0.98 9.10 1.07 5.42* .00 

6. การคิดวิ เคราะห์  ตัดสินใจและ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 

30 15 7.42 1.36 9.23 1.28 8.23* .00 

7. การส ร้างสั มพัน ธ์ ท่ี ดี กับผู ้อ่ืน   
ในการทาํงานร่วมกนั   

30 15 7.77 1.94 10.10 2.02 6.86* .00 

*P <  .05 

  จากตารางท่ี 42  เม่ือเปรียบเทียบผลการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนกลุ่ม
ขยายผลแยกตามรายดา้น พบวา่ นกัเรียนมีผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพหลงัร่วมกิจกรรมแนะแนว
ตามกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ สูงกว่าก่อน
ร่วมกิจกรรมแนะแนวตามกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวทุกดา้น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ       
ท่ีระดบั .05  ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1 เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ผลการใชท้กัษะชีวิต
และอาชีพของนกัเรียนท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 3 ลาํดบัเรียงจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ การสร้างสัมพนัธ์
ท่ีดีกบัผูอ่ื้นในการทาํงานร่วมกนั (Mean = 10.10, S.D. = 2.02) การแสวงหาความรู้ดว้ยการริเร่ิมและ
การนาํตนเอง (Mean = 9.48, S.D. = 0.92) และการจดัการสร้างผลผลิตและความรับผิดชอบตรวจสอบได ้  
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(Mean = 9.43, S.D. = 1.16) ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ การทาํงานร่วมกนัในสงัคมและวฒันธรรม
ท่ีแตกต่าง (Mean = 8.84, S.D. = 1.36) 

2. การขยายผลกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้ทักษะชีวิต
และอาชีพ  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการขยายผลกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว คร้ังน้ีคือ 
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนง้ิวรายบุญมีรังสฤษด์ิ  สังกดั สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 9 ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 1 หอ้งเรียน มีนกัเรียน 
จาํนวน 23 คน (กลุ่มท่ี 2) โดยนกัเรียนมีความรู้ ความสามารถและมีคุณลกัษณะไม่แตกต่างกบักลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ในการขยายผลคร้ังน้ีผูส้อนเป็นครูแนะแนว ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
ปฏิบติัหน้าท่ีครูแนะแนว ทาํหน้าที่ครูผูส้อนกิจกรรมแนะแนว การขยายผลใช้เวลาในการจดั
กิจกรรมแนะแนวรวมทั้ งส้ิน  6 ชั่วโมง จํานวน  2 หน่วยการเรียนรู้ ทั้ งน้ีผู ้วิจ ัยทําการศึกษา
ความสามารถดา้นการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพโดยภาพรวม ดงัน้ี  
  คาํถามท่ีใช้ในการวจิยั 
  กระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มขยายผลการวิจยัมีประสิทธิผลเป็นอยา่งไร 
  วตัถุประสงค์การวจิยั 
  เพ่ือประเมินประสิทธิผลการใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง
การใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนกลุ่มขยายผลกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว โดยมี
วตัถุประสงค ์เพ่ือเปรียบเทียบผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนกลุ่มขยายผลกระบวนทศัน์
การจดักิจกรรมแนะแนว ท่ีเรียนตามกระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนว เพ่ือเสริมสร้างการใช้
ทักษะชีวิตและอาชีพก่อนและหลังร่วมกิจกรรมแนะแนว และความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อ
กระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนว  
  สมมตฐิานการวจิยั 
  ในการขยายผลกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวคร้ังน้ี ผูว้ิจยัตั้ งสมมติฐานไว้
ดงัน้ี  นกัเรียนกลุ่มขยายผลกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิต
และอาชีพ หลงัร่วมกิจกรรมแนะแนวมีผลการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพสูงกว่าก่อนร่วมกิจกรรม   
แนะแนว และ ผูเ้รียนมีความคิดเห็นท่ีดีต่อการร่วมกิจกรรมแนะแนว  
  ประสิทธิผลการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้ทักษะ
ชีวิตและอาชีพ คือ ผลการเปรียบเทียบผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนกลุ่มขยายผล ท่ี
ร่วมกิจกรรมแนะแนวดว้ยกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิต
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และอาชีพก่อนและหลงัการร่วมกิจกรรมแนะแนว  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้t-test แบบ dependent 
และวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis)  แสดงผลดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 43  การเปรียบเทียบผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ ก่อนและหลงัการร่วมกิจกรรมแนะแนว

ตามกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิต และอาชีพ
ของนกัเรียนกลุ่มขยายผล (กลุ่มท่ี 2) 

 
กลุ่มขยายผล n คะแนนเต็ม Mean S.D. t – test P 

ก่อนร่วมกิจกรรม 23 46 30.83 3.96 
 

20.44* 
 

.00 
หลงัร่วมกิจกรรม 23 46 38.30 3.62 

 
 
 

*P <  .05 
 

  จากตารางท่ี 43  โดยภาพรวมพบว่า นกัเรียนกลุ่มขยายผลมีผลการใชท้กัษะชีวิตและ
อาชีพหลงัร่วมกิจกรรมแนะแนวตามกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้
ทักษะชีวิตและอาชีพ  (Mean = 38.30, S.D. = 3.62) สูงกว่าก่อนร่วมกิจกรรมแนะแนวตาม    
กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ (Mean = 30.83, 
S.D. = 3.96) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 14   การขยายผลกระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและ
อาชีพกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนง้ิวรายบุญมีรังสฤษฏ ์ (กลุ่มท่ี 2) 
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  ผลการวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis)  โดยภาพรวม ครูผูส้อนกิจกรรมแนะแนว           
มีความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและ
อาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ดงัรายละเอียดตามองคป์ระกอบต่อไปน้ี   

1. หลักการ : เป็นการพฒันาการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพอยู่บนพื้นฐานการสร้าง
ความรู้อย่างเป็นระบบด้วยตนเอง  การร่วมมือกันเรียนรู้จากกิจกรรมแนะแนว  ฝึกปฏิบติั
ประสบการณ์จริงจากการสนบัสนุนแหล่งเรียนรู้ในชุมชนโดยการบูรณารูปแบบการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ การใชกิ้จกรรมเป็นฐาน การใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน การใชปั้ญหาเป็นฐาน และ
การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน มีความสอดคล้อง เหมาะสม ทั้งน้ีเน่ืองจาก หลกัการมี
ความครอบคลุมกบัแนวคิดของการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดคุณภาพสูงสุดต่อผูเ้รียนในยุค
ปัจจุบนั 

2. วัตถุประสงค์ : เพ่ือเสริมสร้างการใช้ท ักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษา    ตอนปลาย  มีความสอดคล้อง เหมาะสมกบัผูเ้รียนในยุคสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่าง
รวด เร็ว  ทั้ ง น้ี  เน่ื องจากการใช้ทักษะ ชีวิตและอาชีพ  (Using Life and Career Skills) เป็ น
ความสามารถขั้นพ้ืนฐานของบุคคลในการปรับตวัและเลือกทางเดินชีวิตท่ีเหมาะสมเพ่ือท่ีจะ
สามารถเผชิญปัญหาต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวัในสภาพสังคมปัจจุบนั และเป็นแนวทางการเตรียมความ
พร้อมสําหรับผูเ้รียนเพื่อสร้างเส้นทางอาชีพท่ีดีท่ีจะตอ้งกา้วไปสู่ชีวิตความเป็นผูใ้หญ่ในอนาคต
อยา่งมีประสิทธิภาพท่ีควรไดรั้บการพฒันาอยา่งเร่งด่วน หากผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาครบทั้ง 7 ดา้น 
และครอบคลุมทุกพฤติกรรมตวัช้ีวดัจะเป็นส่ิงท่ีดียิง่ นบัเป็นแนวคิดท่ีดีสามารถใชเ้ป็นแนวทาง
พฒันาคุณภาพผูเ้รียน และเหมาะสมกบัการนาํไปใช้พฒันาคุณภาพผูเ้รียนในยุคปัจจุบนัไดอ้ยา่งดี
เช่นกนั 

3. ขั้นตอนการจัดกิจกรรม : ขั้นตอนการจดักิจกรรมแนะแนว ซ่ึงประกอบด้วย 6 
ขั้นตอน  (UNIQUE) คือ (1) ทาํความเขา้ใจในขอ้มูลและเน้ือหาอย่างกระจ่างชัด (Understanding 
Information and Content : U)  (2) สร้างเครือข่ายขอ้มูล (Networking Information : N)  (3) สืบคน้
ขอ้มูลเพ่ือวินิจฉัยปัญหา (Inquiring Information to Diagnose Problems : I)  (4) ซักถามเพ่ือสร้าง
ทางเลือกหรือวิธีแกปั้ญหา (Questioning to Make Choices or Solutions : Q)  (5) ใชป้ระโยชน์ขอ้มูล
จากผลการวิเคราะห์ (Utilizing Information from the Analysis : U)  และ (6) นาํเสนอผลงานและ
รายงานผล (Exhibiting and Results Reporting : E)  มีความสอดคล้อง เหมาะสมกบัผูเ้รียน ทั้ งน้ี
เน่ืองจาก ขั้นตอนทั้ง 6 ขั้นมีความชดัเจน ไม่ซับซ้อน สามารถนาํไปใชไ้ดไ้ม่ยาก ประกอบกบัการ
อธิบายรายละเอียดขั้นตอนการใชอ้ยา่งละเอียดในคู่มือ การอธิบายเทคนิค วิธีการใชเ้ขา้ใจง่าย ตลอด
การวิเคราะห์หน่วย/แผนการจดักิจกรรมอย่างดี สามารถนาํไปใช้จดักิจกรรมแนะแนว และ/หรือ
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ปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบับริบท ส่ิงแวดลอ้มของผูเ้รียนไดอ้ย่างดี  ผูเ้รียนรู้สึกต่ืนเตน้ ร่วมกิจกรรม
แนะแนวได้อย่างมีความสุข รู้สึกสนุกสนานไม่เครียด กระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ สืบคน้หาขอ้มูล 
สามารถร่วมกิจกรรมกลุ่ม ซักถามผูรู้้ ปรับตวัเขา้กบัสมาชิกกลุ่มดว้ยดี สามารถสร้างสรรคช้ิ์นงาน 
พร้อมนาํเสนอผลงานของตนอยา่งมัน่ใจ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นพร้อมทั้งให้ขอ้มูลยอ้นกลบั
ได ้อยา่งดียิง่ 

4. การวดัและประเมินผล : วดัและประเมินสมรรถนะของผูเ้รียนตามองค์ประกอบ
ของการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ 7 ดา้น ครอบคลุมตวัช้ีวดั 15 ตวัช้ีวดั มีความสอดคล้อง เหมาะสม
กบัผูเ้รียนทั้งดา้นคุณวุฒิและวยัวุฒิ ทั้งน้ีเน่ืองจาก การวดัและประเมินผลผูเ้รียน สามารถตอบโจทย์
ตามวตัถุประสงคก์ารจดักิจกรรมแนะแนวไดอ้ยา่งดี กล่าวคือ การวดัผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายดาํเนินการไดอ้ยา่งดีตามท่ีระบุไว ้

5. ปัจจัยสนับสนุน  :  ประกอบดว้ย  (1) ชุมชน ให้การสนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรม
การเรียนรู้ทุกขั้นตอนโดยร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมปฏิบติั และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์จริงให้แก่
ผูเ้รียน  (2) บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ครู ผูป้กครอง ผูน้าํชุมชน เจา้ของสถานประกอบการ 
ใหค้วามร่วมมือจดักิจกรรม จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ร่วมประเมินผลการใชท้กัษะชีวิตและ
อาชีพ และผลงานท่ีผูเ้รียนนาํเสนอตามสภาพจริง และ (3) นกัเรียน หมัน่ศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง
อย่างเป็นระบบ มีการทาํงานเป็นกลุ่ม เน้นการร่วมมือกนัเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบติัจากแหล่ง
เรียนรู้และสถานประกอบการในชุมชน ดาํเนินการแก้ปัญหาภายใต้สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวิตประจาํวนั และ/หรือ สถานประกอบการจริงในชุมชนดว้ยการสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นในการ
ทาํงานร่วมกนั คิดสร้างสรรคผ์ลงานตามความสนใจและความถนัดสู่อาชีพในอนาคตของตนเอง
อย่างมีคุณภาพ มีความสอดคล้อง  เหมาะสมกบัผู เ้รียน  ทั้งน้ี เนื่องจากหลกัการของการจัด
กิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวนั้น อยูบ่นพื้นฐานของการ
สร้างความรู้อย่างเป็นระบบดว้ยตนเอง การร่วมมือกนัเรียนรู้ การฝึกปฏิบติัประสบการณ์จริงจาก
การสนบัสนุนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การบูรณาการรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
การใชกิ้จกรรมเป็นฐาน การใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน การใชปั้ญหาเป็นฐาน และการใชก้ระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนลว้นเป็นปัจจยัสนบัสนุนให้การจดักิจกรรมแนะแนวประสบความสาํเร็จและมี
คุณภาพ เสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของผูเ้รียนไดอ้ยา่งดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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บทที ่ 5 

สรุปผลการวจิยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเร่ือง กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิต
และอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) พฒันาและหาประสิทธิภาพ
ของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียน      
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 2) ประเมินประสิทธิผลของการใชก้ระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนว
เพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวตัถุประสงค ์
คือ 2.1 เปรียบเทียบผลการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพของนักเ รียนชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลาย           
ก่อนและหลงัการจัดกิจกรรมแนะแนวตามรูปแบบกระบวนทศัน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 2.2 เปรียบเทียบผล
การใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีไดรั้บจากการจดักิจกรรมแนะ
แนวตามกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพกบัการ
จดักิจกรรมแนะแนวดว้ยรูปแบบปกติ และ 3) ขยายผลกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
เสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนดอนคา
วิทยา สังกดั สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2558 เป็น
กลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน จาํนวน 36 คน กลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน จาํนวน 31 คน รวมทั้งส้ิน 67 คน      
ใชว้ิธีดาํเนินการวิจยัในลกัษณะของการวิจยัและพฒันา (Research and Development : R&D) โดย
ใช้ระเบียบวิธีการวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ท่ีมีลกัษณะเป็นแบบแผน    
เชิงผสมผสานแบบรองรับภายใน  (The Embeded Design) ด้วยการศึกษาวิธีการเชิงคุณภาพ 
(Qualitative  Methods) แลว้เสริมดว้ยวิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) ใช้แบบแผนการ
วิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Design) ด้วยวิธีกาํหนดแบบแผนการวิจัยแบบ 2 กลุ่ม 
ทดสอบเฉพาะหลังเรียน (Non – Randomized Control – Group Posttest only Design) (Campbell 
and Stanley, 1973: 6; Tuckman, 1999: 159 – 174, อ้างถึงใน มาเรียม  นิลพันธ์ุ, 2555: 150 - 152) 
และใชรู้ปแบบวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์หาค่าที
แบบไม่อิสระ (t-test for dependent samples) และแบบอิสระ (t-test for independent samples) และการ
วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  โดยสรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และมีขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี  
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สรุปผลการวจิยั 
  

 การวิจยัเร่ือง กระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวิต
และอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย สรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

1. กระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย มีหลกัสําคญัท่ีตอ้งคาํนึงถึงในการจดักิจกรรม 5 ดา้น คือ 1. การจดั
กิจกรรมแนะแนว 2. การสร้างความรู้ 3. การเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม 4. การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
และ 5. การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน แนวทางการจดักิจกรรมบูรณาการ
รูปแบบการสอน 5 รูปแบบเขา้ดว้ยกนัคือ (1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (2) การเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรม
เป็นฐาน (3) การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน (4) การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน และ (5) การ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ เป็นการ
พฒันาการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพอยู่บนพื้นฐานการสร้างความรู้อย่างเป็นระบบดว้ยตนเอง 
การร่วมมือกนัเรียนรู้จากกิจกรรมแนะแนว ฝึกปฏิบติัประสบการณ์จริงจากการสนบัสนุนแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนโดยการบูรณารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ การใชกิ้จกรรมเป็นฐาน 
การใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน การใชปั้ญหาเป็นฐาน และการใชก้ระบวนการ   มีส่วนร่วมของชุมชน 
2) วตัถุประสงค์ เพื่อพฒันาการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
3) ขั้นตอนการจดักิจกรรม 6 ขั้นตอน เรียกว่า UNIQUE Model ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 ทาํความเขา้ใจใน
ข้อมูลและเน้ือหาอย่างกระจ่างชัด (Understanding Information and Content : U)  ขั้นท่ี 2  สร้าง
เครือข่ายขอ้มูล (Networking Information : N)  ขั้นท่ี 3 สืบคน้ขอ้มูลเพ่ือวินิจฉัยปัญหา (Inquiring 
Information to Diagnose Problems : I) ขั้ น ท่ี  4 ซักถาม เพ่ือส ร้างทางเลือกห รือวิ ธีแก้ปัญหา 
(Questioning to Make Choices or Solutions : Q) ขั้นท่ี 5 ใช้ประโยชน์ขอ้มูลจากผลการวิเคราะห์ 
(Utilizing Information from the Analysis : U) ขั้นท่ี 6 นาํเสนอผลงานและรายงานผล (Exhibiting 
and Results Reporting : E) 4) การวดัและประเมินผล วดัและประเมินสมรรถนะของผูเ้รียนตาม
องคป์ระกอบของการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ 7 ดา้น ครอบคลุมตวัช้ีวดั 15 ตวัช้ีวดั และ 5) ปัจจยั
สนบัสนุน ประกอบดว้ย 1. ชุมชน ให้การสนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ทุกขั้นตอน โดย
ร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมปฏิบติั และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์จริงให้แก่ผูเ้รียน 2. บุคลากรท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ครู ผูป้กครอง ผูน้าํชุมชน เจา้ของสถานประกอบการให้ความร่วมมือจดักิจกรรม 
จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ร่วมประเมินผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ และผลงานท่ีผูเ้รียน
นาํเสนอตามสภาพจริง 3. นกัเรียน หมัน่ศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองอยา่งเป็นระบบ มีการทาํงานเป็นกลุ่ม 
เนน้การร่วมมือกนัเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบติัจากแหล่งเรียนรู้และสถานประกอบการในชุมชน 
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ดาํเนินการแกปั้ญหาภายใตส้ถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนั และ/หรือ สถานประกอบการจริง
ในชุมชนด้วยการสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นในการทาํงานร่วมกนั คิดสร้างสรรคผ์ลงานตามความ
สนใจและความถนัดสู่อาชีพในอนาคตของตนเองอยา่งมีคุณภาพ ผลการหาค่าประสิทธิภาพของ
กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ ตามเกณฑ์ E1/E2 
กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดค่้าประสิทธิภาพของกระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนว 
เท่ากบั 81.57/81.27  

2. ประสิทธิผลของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะ
ชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย มีผลสรุปดงัน้ี 

2.1 หลงัการจดักิจกรรมแนะแนวตามกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
เสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ พบว่า นกัเรียนมีผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพสูงกว่าก่อน
การจดักิจกรรมแนะแนว อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยอมรับสมมติฐานขอ้ท่ี 1 และเม่ือ
เปรียบเทียบผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพแยกตามรายดา้น พบว่า นกัเรียนมีผลการใชท้กัษะชีวิต
และอาชีพหลงัร่วมกิจกรรมแนะแนวตามกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการ
ใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ สูงกว่าก่อนร่วมกิจกรรมแนะแนวตามกระบวนทศัน์การจัดกิจกรรม     
แนะแนวเพือ่เสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพทุกดา้น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

2.2 นักเรียนกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการเรียนรู้ตามกระบวนทศัน์การจดักิจกรรม   แนะ
แนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิต มีผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้ที่ 2 โดยนักเรียนกลุ่มทดลองมีผลการใชท้กัษะ
ชีวิตและอาชีพสูงกว่านกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการจดักิจกรรมแนะแนว
แบบปกติ และเม่ือเปรียบเทียบผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพแยกตามรายดา้น พบว่า นกัเรียนกลุ่ม
ทดลองมีผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ หลงัร่วมกิจกรรมแนะแนวตามกระบวนทศัน์การจดั
กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ แตกต่างจากนกัเรียนกลุ่มควบคุม โดย
ภาพรวมนกัเรียนกลุ่มทดลองมีผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพสูงกวา่กลุ่มควบคุมทุกดา้น  

3. ผลการขยายผลกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้ทกัษะ
ชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่านักเรียนกลุ่มขยายผลการวิจยัท่ีร่วม
กิจกรรมแนะแนวตามกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและ
อาชีพ หลงัร่วมกิจกรรมแนะแนวมีผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพสูงกวา่ก่อนร่วมกิจกรรมแนะแนว
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานขอ้ท่ี 3  
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อภิปรายผล 
 

 การวิจยัเร่ือง กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวิต
และอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  อภิปรายผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

1. จากผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว
เพ่ือเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพ ดว้ยขั้นตอนการจดักิจกรรมแนะแนวแบบ UNIQUE    
ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒแลว้ พบว่า กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
เสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพมีคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง และเชิงเน้ือหา 
และมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการนาํไปใชจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ มีความเหมาะสม และครอบคลุม
ความต้องการจาํเป็นในการส่งเสริมผลการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา  
ตอนปลาย  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิต
และอาชีพ ไดพ้ฒันาข้ึนอยา่งเป็นระบบ มีการดาํเนินการตามขั้นตอนของวิธีการเชิงระบบ โดยนาํผล
การวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายการจดัการศึกษา มาตรฐานของหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (กิจกรรมแนะแนว) วิเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับการพฒันากระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว(Greene, 
2008; Burden, 2003; Watson, 2003) แนวทางการจดักิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและ
อาชีพ ตามแนวคิดของ กระทรวงศึกษาธิการ (2555), Sue Z. Beers (2011), วิจารณ์  พานิช (2555), 
วิชัย  วงษ์ใหญ่ และมารุต  พฒัผล (2556),  Ginzberg (1974), Super (1957), Tiedman and O’ Hara 
(1963), สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (2557) และ Manpower 
Group (2013)  ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ Piaget ร่วมกบัทฤษฎีวฒันธรรม เชิงสังคมของ 
Vygotsky ทฤษฎีการสร้างความรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
โดยการบูรณาการการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaboration Learning) การจดัการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐาน(Case Based Learning) การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem Based 
Learning) และการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Participation 
Learning) วิเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
กบัเรียนการสอนอนัเน่ืองมาจากแนวคิด ทฤษฎีท่ีเป็นพ้ืนฐานของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดในการพฒันารูปแบบ  (Joyce, Weil and Calhoun, 2009 : 21-37) ท่ีสรุปว่า รูป
เรียนการสอนเป็นแบบแผนการดาํเนินการสอนท่ีไดรั้บการจดัอย่างเป็นระบบ สัมพนัธ์สอดคลอ้งกบั
ทฤษฎี โดยการเรียนการสอนตอ้งมีทฤษฎีรองรับ นอกจากน้ียงัมีการศึกษาสภาพการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนของครูแนะแนว/ครูท่ีปรึกษา (ทาํหน้าท่ีครูแนะแนว) และพฤติกรรมการเรียนรู้/การ
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ร่วมกิจกรรมของนักเรียนในรายวิชากิจกรรมแนะแนว รวมทั้ งการวิเคราะห์ผู เ้รียนเกี่ยวกับ
ความสามารถพื้นฐานในการเรียนรู้และสนทนากลุ่มเพื่อตอ้งการใหผู้เ้รียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัญหาและแนวทางในการจดักิจกรรมแนะแนว  เพื่อเสริมสร้างการใช้ทกัษะและอาชีพ 
รวมทั้งวิเคราะห์งานและภาระงานท่ีส่งผลต่อการจดักิจกรรมแนะแนว แลว้นาํแนวทางท่ีไดไ้ปใชใ้น
การออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป 
  ผลจากการวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อนาํมากาํหนดกรอบ
แนวคิดในการพฒันากระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ 
ซ่ึงมีแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้หลายวิธีการ ควรเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
ลกัษณะเน้ือหาวิชา คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ความพร้อมของผูเ้รียน บริบทและสภาพแวดลอ้ม 
และส่ือการเรียนรู้ ผูว้ิจยัจึงนาํแนวคิดของหลกัการจดักิจกรรมแนะแนว (Guidance Activity) ทฤษฎี
การสร้างความรู้ (Constructivism Theory) ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism Theory) 
ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ Piaget และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community 
Participation) ร่วมกบัการบูรณาการการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaboration Learning : CL) 
การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน(Case Based Learning : CBL) การจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL) และการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Community Participation Learning : CPL) มาเป็นแนวทางในจดักิจกรรมการเรียนรู้  
ซ่ึงกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยกิจกรรม
ทุกขั้นตอนเนน้การใช้แหล่งเรียนรู้ สถานประกอบการฝึกทกัษะชีวิตท่ีสามารถเช่ือมโยงสู่ทกัษะ
อาชีพ การนาํกลุ่มสตรีแม่บา้น และ/หรือบุคลากรเด่นในชุมชน ตลอดจนภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินมา
เป็นหลกัในการร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมปฏิบติั และร่วมประเมินผลผูเ้รียนเม่ือเสร็จส้ินการดาํเนินงาน 

  ทั้งน้ีผูว้ิจยัพบว่า การเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ (Using Life and Career 
Skills) เป็นผลเน่ืองมาจากการจดักิจกรรมแนะแนวโดยนาํทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism 
Theory) ซ่ึงสรุปแนวคิดไดว้่า 1) การเรียนรู้ เป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเอง โดย
อาศยักระบวนการกาํกบัตนเอง เพ่ือหาแนวทางลดความขดัแยง้ทางความคิดของตนเอง 2) การเรียนรู้
ข้ึนอยู่กบัการท่ีผูเ้รียนใชก้ระบวนการทางปัญญาในการจดักระทาํกบัขอ้มูลเพ่ือทาํความเขา้ใจกบั
ประสบการณ์ใหม่ท่ีไดรั้บอยา่งมีความหมาย และ 3) การมีปฏิสมัพนัธ์ทางสังคม มีบทบาทสาํคญัต่อ
การสร้างความรู้ จากการศึกษาหลกัการ และแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ ผูว้ิจยันาํมาเป็นแนวทาง
ในการจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้เก่ียวกบัการใช้ทกัษะชีวิตและ
อาชีพ โดยเนน้การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ รับผิดชอบการเรียนของ
ตนเอง โดยมีการวิเคราะห์การปฏิบติั การวางแผน ลงมือปฏิบติัจริง และแกไ้ขปัญหา ตรวจสอบและ
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นาํเสนอผลงานดว้ยตนเอง และมีการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น รวมทั้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม ทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน (Vygotsky, 1978: 86 - 87; Gredler, 1997: 239 - 241) การจดักิจกรรม
อยูบ่นสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในชุมชน เป็นเร่ืองท่ีผูเ้รียนสนใจตอ้งการศึกษา มีความถนดั
และสอดคลอ้งกับความสามารถของตนในการฝึกทกัษะชีวิตและอาชีพ สามารถนาํความรู้ท่ีได้
ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั เตรียมพร้อมประกอบอาชีพท่ีตนสนใจ มีความถนดั ตรงตามความ
ตอ้งการของตลาดแรงงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

  จากการสังเคราะห์องคป์ระกอบของการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางใน
การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ ตามแนวคิดของ กระทรวงศึกษาธิการ 
(2555), Sue Z. Beers (2011), วิจารณ์   พานิช (2555), วิชัย  วงษ์ใหญ่  และมารุต  พัฒผล (2556),  
Ginzberg (1974), Super (1957), Tiedman and O’ Hara (1963), สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (2557) และ Manpower Group (2013)  พบว่า มี 7 องค์ประกอบ
หลกัท่ีสําคญั คือ 1) การยืดหยุ่นและการปรับตวั 2) การแสวงหาความรู้ดว้ยการริเร่ิมและการนํา
ตนเอง 3) การทาํงานร่วมกนัในสงัคมและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 4) การจดัการสร้างผลผลิตและความ
รับผิดชอบตรวจสอบได ้ 5) ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบในกระบวนการทาํงาน  6) การคิด
วิเคราะห์ ตดัสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และ 7) การสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นในการ
ทาํงานร่วมกนั ผูว้ิจยันาํเขา้สู่ขั้นตอนการจดักิจกรรมแนะแนวตามกระบวนทศัน์การจดักิจกรรม
แนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ ดว้ยขั้นตอนการจดักิจกรรมแนะแนว  6 ขั้นตอน 
ตามรูปแบบ  UNIQUE ได้แก่  ขั้นท่ี  1 ทําความเข า้ใจในขอ้มูลและ เนื้อหาอย่างกระจ่างชัด 
(Understanding Information and Content : U) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนศึกษาขอ้มูลท่ีครูมอบหมายให้โดย
การทําความเข้าใจในเน้ือหา สาระ ข้อมูลความรู้ของกรณีศึกษา ประเด็น  หัวข้อ และ/หรือ
รายละเอียดต่าง ๆ  ขั้นท่ี 2  สร้างเครือข่ายขอ้มูล (Networking Information : N) เป็นขั้นท่ีครูผูส้อน
กระตุน้ใหผู้เ้รียนควบคุมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-Directed) มีการติดตามการสร้างเครือข่ายขอ้มูลให้
ไดผ้ลสูงสุด ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไวใ้นขั้นท่ี 1  ขั้นท่ี 3 สืบคน้
ขอ้มูลเพ่ือวินิจฉัยปัญหา (Inquiring Information to Diagnose Problems : I) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนร่วมกนั
ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลตามความสนใจจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ รวมถึงแหล่งประกอบการจริง  ขั้นท่ี 4 
ซักถามเพ่ือสร้างทางเลือกหรือวิธีแกปั้ญหา (Questioning to Make Choices or Solutions : Q) เป็น
ขั้นท่ีผูเ้รียนร่วมซักถาม ปรึกษาหารือ แบ่งงาน หน้าที่รับผิดชอบในการสร้างทางเลือกหรือวิธี
แกปั้ญหา เพ่ือนาํมาสรรสร้างเป็นช้ินงาน ผลผลิตท่ีกลุ่มสนใจร่วมกนั ขั้นท่ี 5 ใชป้ระโยชน์ขอ้มูล
จากผลการวิเคราะห์  (Utilizing Information from the Analysis : U)  เป็นขั้นท่ีครูผูส้อนกระตุ้น
ความคิดของผูเ้รียนรายบุคคลและกลุ่ม เพ่ือเช่ือมโยงทาํให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก
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ของตนเองแลกเปล่ียนกบัสมาชิกในกลุ่ม มองเห็นขอ้ดี ขอ้บกพร่อง อภิปรายสะทอ้นความคิดจนได้
ขอ้สรุปของช้ินงาน/ผลผลิตตามท่ีตนและสมาชิกกลุ่มสนใจผลิตข้ึนมา ขั้นท่ี 6 นาํเสนอผลงานและ
รายงานผล (Exhibiting and Results Reporting : E)  เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนประชุมเพ่ือเตรียมพร้อมเสนอ
ผลงานและรายงานผลการวิเคราะห์ การทาํความเขา้ใจแก่ผูฟั้ง ครูผูส้อน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใน
การศึกษานั้น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งรูปแบบการรายงานหน้าชั้นเรียน การนาํเสนอช้ินงาน/
ผลผลิต และการจดัทาํเอกสารเพ่ือเผยแพร่  

  สาํหรับเทคนิคและวิธีการประเมินผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพใชก้ารประเมินผล
โดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ครู ผูป้กครอง และ เพื่อน (Evaluated by a Group/Parents) ซ่ึงใชว้ิธีการ
สังเกต (Observation) การสัมภาษณ์  (Interview) และประเมินการนาํเสนอผลงาน (Presentations)  
เพ่ือประเมินผลการใชท้กัษะชีวิตและทกัษะอาชีพ ตามองคป์ระกอบของการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ 
ทั้ ง 7 ด้าน ครอบคลุม 15 ตวัช้ีวดั โดยมีประเด็นการประเมินครอบคลุม 5 ประเด็นหลกั คือ 1) การใช้
ขอ้มูลในการตอบคาํถามท่ีเป็นเหตุและผล 2) ความคิดรวบยอด 3) การเช่ือมโยงเน้ือหาเก่าไปสู่
เน้ือหาใหม่ 4) การนาํเสนอผลงานครอบคลุมประเด็นเน้ือหา และ 5) ความกระชบัถูกตอ้งชดัเจนใน
การนาํเสนอผลงาน  ดว้ยเคร่ืองมือประเมินผลการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพ ท่ีผา่นการตรวจสอบ
คุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) จากผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน รวมจาํนวน 5 ฉบบั 
ประกอบดว้ย 1) แบบประเมินช้ินงาน 2) แบบสังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม (การปฏิสัมพนัธ์
นกัเรียน) 3) แบบรายงานผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของตนเองก่อน-หลงัร่วมกิจกรรมแนะแนว 
4) แบบประเมินทกัษะการปฏิบติังานของนกัเรียนโดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดันิทรรศการ “วนั
แนะแนวอาชีพ” และ  5) แบบบันทึกสะท้อนผลการจัดกิจกรรมแนะแนว  (Journal Writing) 
ตลอดจนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้การกําหนดหน่วย/แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
(กิจกรรมแนะแนว) ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัวิวฒันาการของการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ ซ่ึงเป็นกิจกรรม
ท่ีส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้รู้จกัตนเอง เห็นคุณค่าของตนเอง รู้รักษ์ส่ิงแวดลอ้ม สามารถคิด
ตดัสินใจ คิดแกปั้ญหา กาํหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิต ทั้งดา้นการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตน
ไดอ้ย่างเหมาะสม ซ่ึงในแต่ละหน่วยการจดักิจกรรมจะใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ี
แตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัเน้ือหา จุดประสงค ์กิจกรรมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล  ซ่ึงกาํหนดไว้
อยา่งชดัเจน ดงัน้ี   

  หน่วยการจัดกิจกรรมที่ 1 เร่ือง รากเหง้าลาวเวียง ใชเ้ทคนิคการเรียนรู้แบบกิจกรรม
เป็นฐาน (Activity Based Learning : ABL) เป็นรูปแบบการเรียนท่ีผูเ้รียนจะไดล้งมือปฏิบติัจริง ได้
เรียนรู้ท่ีจะคิด แกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง และเป็นการจดัการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ผสมผสานกบั
การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้การจดัการเรียนรู้บรรลุวตัถุประสงค ์โดยเป็นแนวการสอนแบบใหม่ท่ี
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ไม่เน้นให้ผูเ้รียนท่องจาํ แต่ให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัจริง (Hand - On Learning) และมีบทบาทในการ
คน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงถือว่าเป็นการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active) โดยเนน้ให้ผูเ้รียนรู้จกัคิด
วิเคราะห์และเรียนรู้จากกิจกรรมท่ีไดท้าํจริง (Learning by doing) ซ่ึงผูเ้รียนสามารถจดจาํส่ิงท่ีเรียน
ไดดี้กว่าการท่องจาํ อีกทั้งยงัไดฝึ้กทกัษะการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง (High-order thinking skill) ไดแ้ก่ 
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่าเป็นการพฒันาศกัยภาพทางสมอง การคิด การ
แกปั้ญหา และการนาํความรู้ไปประยุกต์ใช้ โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการสร้างองค์
ความรู้ การสร้างปฏิสัมพนัธ์ และการร่วมมือกนั เพ่ือให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกนั มี
วินยัในการทาํงาน และแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบร่วมกนั โดยครูผูส้อนเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก 
(facilitator) ในการจดัการเรียนรู้ เพ่ือให้ผูเ้รียนเป็นผูป้ฏิบติัดว้ยตนเอง (รัชนีกร  ทพัชยั, 2552: 13 ; 
สาํนกัพฒันาคุณภาพการศึกษา, 2555: 1) ประกอบดว้ยขั้นตอนการจดักิจกรรม 4 ขั้น ไดแ้ก่ ขั้นนาํ  
ขั้นกิจกรรม  ขั้นอภิปรายและขั้นสรุป และการนาํไปใช ้  

  หน่วยการจัดกิจกรรมที่ 2 เร่ือง สําเนียงภาษาถิ่น ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบการใช้
กิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based Learning : ABL) ร่วมกบัการใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem Based 
Learning : PBL) ท่ีพฒันาทกัษะการคิดแกปั้ญหา การเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการทาํงานร่วมกนัเป็น
ทีมเพ่ือส่งเสริมและพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและทกัษะการแกปั้ญหา โดยมีลกัษณะ
เด่นของการเรียนรู้ ได้แก่ ใช้ปัญหาแท้จริงเป็นตวักระตุ้นการแกปั้ญหาและเป็นจุดเร่ิมตน้ในการ
แสวงหาความรู้ ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ เน้นทกัษะการคิด เรียนโดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย          
มีบูรณาการของเน้ือหาความรู้ การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะส่งเสริมการเรียนรู้อยา่ง
กระตือรือร้นของนักเรียน ประกอบด้วยคุณลกัษณะ ดงัน้ี 1) ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้
อย่างแท้จริง (Student-Centered Learning) 2) การเรียนรู้เกิด ข้ึนในกลุ่มผู เ้รียนที่มีขนาดเล็ก
(ประมาณ 3 – 5 คน) 3) ครูเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก (Facilitator) หรือผูใ้ห้คาํแนะนํา (Guide)        
4)นกัเรียนคือผูท่ี้มองเห็นปัญหาและแก้ปัญหาดว้ยตนเองผูเ้รียนเป็นคนแกปั้ญหาโดยการแสวงหา
ขอ้มูลใหม่ ๆ ดว้ยตนเอง (Self-Directed Learning) 5) ปัญหาเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง หรือปัญหาจริง 
ซ่ึงปัญหาจะช่วยกาํหนดกรอบแนวคิดหรือกาํหนดจุดเนน้และกระตุน้การเรียนรู้ 6) ปัญหาคือส่ิง
ท่ีจะนาํไปสู่การพฒันาทกัษะการแก้ปัญหา 7) ความรู้ใหม่จะเกิดข้ึนโดยการเรียนรู้ดว้ยตนเอง           
8) ประเมินผลจากสถานการณ์จริง โดยดูจากความสามารถในการปฏิบติั (authentic assessment) 
ทั้งน้ีตามแนวคิดของ Bridges (1992) สรุปขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ 8 ขั้น คือ 1) เตรียมความพร้อม
ผูเ้รียน 2) เสนอสถานการณ์ของปัญหา ผูส้อนเกร่ินนาํเพ่ือเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนกบั
สถานการณ์ท่ีผูเ้รียนจะไดพ้บ จากนั้นจึงนาํเสนอสถานการณ์ปัญหาพร้อมทั้งแจง้วตัถุประสงคห์รือ
ประเดน็ปัญหาท่ีต้องการให้แก้ไข รวมทั้ งบอกแหล่งขอ้มูลท่ีเตรียมไวแ้ละแหล่งขอ้มูลภายนอก
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ท่ีผูเ้รียนสามารถเขา้ไปคน้ควา้ได ้3) กาํหนดกรอบการศึกษา 4) สร้างสมมติฐาน 5) คน้ควา้ขอ้มูล
เพ่ือพิสูจน์สมมติฐาน 6) ตดัสินใจเลือกแนวทางแกปั้ญหา 7) สร้างผลงานหรือปฏิบติัตามทางเลือก       
8) ประเมินผลโดยวิธีท่ีหลากหลาย ผูว้ิจยันาํกระบวนการเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น
ฐานบูรณาการร่วมกบัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน (Case Based Learning : CBL)  

  หน่วยการจัดกิจกรรมที่ 3 เร่ือง หัตถศิลป์ลํา้ค่า ใชเ้ทคนิคการเรียนรู้แบบกระบวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชน (Community Participation Learning : CPL) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ี
เป็นการพฒันานักเรียนทั้ งด้านความรู้ ทศันคติ และทกัษะโดยผ่านการสังเคราะห์เพ่ือให้ได้
โครงสร้างพ้ืนฐานของการจดักระบวนการเรียนรู้โดยใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง กระบวนการ
กลุ่ม ส่งผลทาํให้ผูเ้รียนเกิดประสบการณ์ท่ีดี ส่งผลต่อการเรียนรู้ท่ีดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้นกัเรียน
เกิดการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด (ยงยุทธ  พงษ์สุภาพ, 2553;Rattray T., 1999; Nadler L., 
1984) ขั้นตอนการดาํเนินกิจกรรมแนะแนว 5 ขั้น คือ ขั้นท่ี 1 การอภิปรายร่วมกนัระหว่างครูและ
ผูเ้รียน  ขั้นท่ี 2 การกระตุน้ให้ผูเ้รียนควบคุมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self - Directed) เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีไดต้ั้งไวใ้นขั้นท่ี 1 ขั้นท่ี 3 การร่วมกนัอภิปรายในกลุ่มอีกคร้ังเพื่อแลกเปล่ียน แบ่งปัน
ขอ้มูลและความคิดเห็นตลอดจนนาํขอ้มูลที่ไดม้าแกไ้ขสถานการณ์ ขั้นท่ี 4 สะทอ้นคิดเก่ียวกบั
บทบาทของนกัเรียนในการเรียนรู้และวิพากษว์ิจารณ์กระบวนการทาํงานกลุ่ม ขั้นตอนท่ี 5 การร่วมกนั
ประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ โดยนาํกระบวนการเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบูรณาการร่วมกบัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน การใช้
ปัญหาเป็นฐานและการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

  หน่วยการจัดกิจกรรมที่ 4 เร่ือง สุขอุราวงลําแคน ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบการใช้
กิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based Learning : ABL) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ       
มีส่วนร่วมของชุมชน (Community Participation Learning : CPL) และการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL) ซ่ึงเป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากแนวคิด
ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรคนิ์ยม (Constructivism) มีวิธีการเรียนการสอนท่ีใชปั้ญหาหรือ
สถานการณ์เป็นจุดเร่ิมต้นของการแสวงหาความรู้ ซ่ึงเป็นการเรียนท่ีพฒันาทกัษะการคิดแกปั้ญหา 
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการทาํงานร่วมกนัเป็นทีมเพื่อส่งเสริมและพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณและทกัษะการแก้ปัญหา การบูรณาการของเน้ือหาความรู้ การจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานจะส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งกระตือรือร้นของนกัเรียน   

  หน่วยการจัดกิจกรรมที่ 5 เร่ือง ดินแดนอาหารพื้นบ้าน ใชเ้ทคนิคการเรียนรู้แบบการ
จดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน (Activity Based Learning : ABL) ร่วมกบัการใชก้รณี ศึกษา
เป็นฐาน (Case Based Learning : CBL) เพ่ือให้ผูเ้รียนมีโอกาส สืบคน้ขอ้มูล ฝึกประสบการณ์ และ
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ฝึกปฏิบติัการประกอบอาหารทั้งคาว หวาน จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ผูเ้รียนเกิดความสนุกสนาน 
เห็นคุณค่าของอาหาร ในท้องถ่ิน รู้ข ั้นตอนและเทคนิคการประกอบอาหารอย่างแท้จริง ทั้ งน้ี
เน่ืองจากการจดักิจกรรมสามารถพฒันาการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคใ์นการประกอบอาหาร การคิด
สร้างสรรคผ์ลงานดา้นอาหารเพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนพฒันาความสามารถในดา้นต่าง ๆ แก่
ผูเ้รียน เป็นตน้ว่า ความรู้ ทกัษะการคิดวิเคราะห์ ทกัษะการประยุกต์ใช้ ทกัษะความสร้างสรรค ์
ทกัษะการตดัสินใจ ทักษะการส่ือสาร ทักษะทางสังคม ทกัษะการคิดวิเคราะห์ดว้ยตนเอง และ      
เจตคติ (Easton, 1992, อา้งถึงใน ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง, 2553: 52) จนสามารถพฒันาการเกิดผลการใช้
ทกัษะชีวิตและอาชีพไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

      หน่วยการจัดกิจกรรมที่ 6 เร่ือง สืบสานตํานานบุญบ้ังไฟ ใชเ้ทคนิคการเรียนรู้แบบ
กิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based Learning : ABL) ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน  (Community Participation Learning : CPL) และการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL) เนน้ยทุธวิธีจดักิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัใน
การสืบคน้ วิเคราะห์ขอ้มูล สร้างสรรค์ช้ินงานตามความถนัดและสนใจ ภายใตข้ั้นตอนการจดั
กิจกรรม 6 ขั้น ส่งเสริมและพฒันาทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทกัษะการแกปั้ญหา และ
วิธีการเรียนรู้อยา่งมีความหมายซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้เพื่อกระตุน้ จูงใจ เร้าความสนใจเพ่ือเรียนรู้และ
สร้างความรู้ดว้ยตนเอง (วชัรา เล่าเรียนดี, 2555:107– 112) ทั้งน้ีผูว้ิจยัพบว่าองคป์ระกอบสาํคญัท่ีทาํ
ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ สามารถเสริมพฒันาการของการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพท่ีสูงข้ึน คือ 
การนาํชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมตามความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรมท่ีจดัข้ึน โดยเขา้มามีส่วนร่วม
ในลกัษณะของการวางแผน การร่วมคิด ร่วมปฏิบติั ร่วมประเมิน ถ่ายทอดความรู้ ร่วมเผยแพร่ 
ประชาสัมพนัธ์ ร่วมภาคภูมิใจ ร่วมรับผิดชอบ (ศรีวรรณ  ฉัตรสุริยวงศ์, 2557) เป็นตวักระตุน้ให้
ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ ฝึกปฏิบติั และสรรค์สร้างผลงานจากการเช่ือมโยงขอ้มูลเดิมสู่
ความรู้ใหม่ ๆ ไดอ้ยา่งดี 

    หน่วยการจัดกิจกรรมที่ 7 เร่ือง สุขหทัยกับการใช้ทักษะชีวิตและอาชีพสู่สาธารณชน 
เน้นการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบการใช้กิจกรรมเป็นฐาน  (Activity Based Learning : ABL) 
เสริมสร้างให้ผูเ้รียนคิดวิเคราะห์นาํเสนอผลงานของตนเองตามความสนใจ ความถนดัและตรงกบั
ความตอ้งการของตลาดแรงงาน ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
และการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ทั้งน้ีผูว้ิจยัพบว่า การจดักิจกรรมท่ีเป็นการพฒันาผูเ้รียน
ทั้งดา้นความรู้ ทศันคติ และทกัษะโดยผ่านการสังเคราะห์เพ่ือให้ไดโ้ครงสร้างพ้ืนฐานของการจดั
กระบวนการเรียนรู้โดยใหผู้ เ้รียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง กระบวนการกลุ่มส่งผลทาํใหผู้เ้รียน
เกิดประสบการณ์ท่ีดี ส่งผลต่อการเรียนรู้ท่ีดีมีคุณภาพ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ฐิติมา วฒันจงั 
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(2556: 8 - 9) ท่ีสรุปไวว้่า 4 องคป์ระกอบท่ีมีความสัมพนัธ์เป็นไปอย่างพลวตัร (Dynamic) ในการ
พฒันาผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง คือ 1) ประสบการณ์ (Experience) โดยผูส้อนมีหนา้ท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนซ่ึง
มีประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัมาแลกเปล่ียนและแบ่งปันกบัเพ่ือนในหอ้งและจะทาํให้ผูเ้รียนรู้สึกว่า
ตวัเองได้มีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกคนหน่ึง 2) สะท้อน/อภิปราย (Reflection / Discussion) เป็น
กระบวนการท่ีทาํใหผู้เ้รียนจะไดแ้สดงความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเองแลกเปล่ียนกบัสมาชิก
ในกลุ่มซ่ึงผูส้อนจะเป็นผูก้าํหนดประเด็นการวิเคราะห์วิจารณ์ผูเ้รียนจะได้เรียนรู้ถึงความคิด
ความรู้สึกของคนอ่ืนท่ีต่างไปจากตนเองจะช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีกวา้งขวางข้ึนและการอภิปรายจะ
ทาํให้ไดข้อ้สรุปท่ีหลากหลายหรือมีนํ้ าหนกัมากยิง่ข้ึนองคป์ระกอบน้ีจะช่วยทาํให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันา
ทั้งดา้นความรู้และเจตคติในเร่ืองท่ีอภิปรายการท่ีผูเ้รียนจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นไดม้ากนอ้ย
แค่ไหนเป็นไปตามเน้ือหาท่ีจะสอนหรือไม่นั้น 3) การทดลอง/ประยกุตแ์นวคิด (Experimentation/ 
Application) นกัเรียนไดท้ดลองใชค้วามคิดรวบยอดหรือผลิตขั้นความคิดรวบยอดในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่นการสนทนาสร้างคาํขวญัทาํแผนภูมิเล่นบทบาทสมมุติฯลฯซ่ึงผูส้อนจะไดเ้ปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
ไดรู้้จกัการประยกุตใ์ชค้วามรู้โดยการนาํความรู้ไปใชไ้ดจ้ริง 4) ความคิดรวบยอด (Concept) ผูเ้รียน
จะเขา้ใจและเกิดความคิดรวบยอดซ่ึงความคิดรวบยอดน้ีจะส่งผลไปถึงการเปล่ียนแปลงเจตคติหรือ
ความเขา้ใจในเน้ือหาขั้นตอนของการฝึกทกัษะต่าง ๆ ท่ีช่วยทาํใหผู้เ้รียนปฏิบติัไดง่้ายข้ึน 

  ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบการจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ 
ตามแนวคิดเก่ียวกบั 1) หลกัการจดักิจกรรมแนะแนว โดยจดัให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาความ
ตอ้งการ ความสนใจและธรรมชาติของผูเ้รียน 2) การให้ความสําคญัของความเป็นมนุษยแ์ละมอง
มนุษยว์่ามีคุณค่า มีความดีงาม มีความสามารถ มีความตอ้งการ และมีแรงจูงใจภายในท่ีจะพฒันา
ศกัยภาพของตนหากบุคคลมีอิสรภาพและเสรีภาพ มนุษยจ์ะพยายามพฒันาตนเองไปสู่ความเป็น
มนุษย์ท่ีสมบ ูรณ ์ 3) การ มุ ่ง เน ้น ไป ที ่ก ระบวนการสร้า งความ รู้ (Process of Knowledge  
Construction) โดย 4) มีกิจกรรมให้ผูเ้รียนเรียนรู้ร่วมกนั มีการพ่ึงพาอาศยักนัในการเรียนรู้ มีการ
ปรึกษาหารือกนัอยา่งใกลชิ้ด มีการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม มีการวิเคราะห์จากกระบวนการของกลุ่ม 
และมีการแบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบร่วมกนั ประกอบกบั 5) การเรียนรู้ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เป็นแนวคิดท่ีพัฒนามาจากการการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning by Doing) เพ่ือดึง
ความสามารถของผูเ้รียนออกมาในรูปของการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมีโอกาสลงมือกระทาํเอง จะช่วย
พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยผูเ้รียนจะมีส่วนร่วมทางดา้นจิตใจไดรั้บประสบการณ์ท่ีสัมพนัธ์กบั
ชีวิตจริง แสวงหาความรู้ การคิด การจดัการความรู้ การแสดงออก การสร้างความรู้ใหม่ และการ
ทาํงานร่วมกัน ทั้ งน้ีผูว้ิจ ัยนาํมากาํหนดเป็นองค์ประกอบสาํคัญของการจัดกิจกรรมแนะแนว       
เพื่อเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ผลการหา
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ประสิทธิภาพของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวดว้ยรูปแบบ UNIQUE กบักลุ่มตวัอย่าง     
ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดค่้าประสิทธิภาพของกระบวนทศัน์การจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างการใช้
ทกัษะชีวิตและอาชีพ เท่ากบั 81.57/81.27 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1  

2. จากผลการศึกษาประสิทธิผลของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ มีผลการวิจยัดงัน้ี 

2.1 หลงัการจัดกิจกรรมแนะแนวตามกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
เสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ นกัเรียนมีผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพหลงัการจดักิจกรรม
แนะแนวสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมแนะแนว อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงยอมรับ
สมมติฐานขอ้ท่ี 1 และเม่ือเปรียบเทียบผลการใช้ท ักษะชีวิตและอาชีพแยกตามรายดา้น พบว่า 
นักเรียนมีผลการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพหลงัร่วมกิจกรรมแนะแนวตามกระบวนทัศน์การจัด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ สูงกว่าก่อนร่วมกิจกรรมแนะแนวตาม
กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพทุกดา้น ทั้งน้ีเป็น
เพราะว่าการจดักิจกรรมแนะแนวตามกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใช้
ทกัษะชีวิตและอาชีพ เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั  (Child - Centered) กิจกรรมเน้นให้ผู เ้รียนปฏิบติั 
(Activity) มากกว่าการเน้นการให้ผูเ้รียนปฏิบติัตามคาํบอกของครู (Passivity) การเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนรับผดิชอบเตม็ท่ีสาํหรับการเรียนรู้ของตนเอง การเก่ียวขอ้งและร่วมมือกบัสมาชิกกลุ่มจาํเป็น
สาํหรับการเรียนรู้ ความสมัพนัธ์ระหว่างนกัเรียนเสมอภาคมากข้ึนซ่ึงส่งเสริมความเจริญเติบโตและ
การพฒันา ครูจะกลายเป็นผูอ้าํนวยการเรียนรู้และเป็นทรัพยากรบุคคลทางการเรียนรู้ นักเรียนมี
ทศันคติท่ีดี มีอิสระในการเรียนรู้ การเน้นให้ความสําคญัต่อการกระทาํ การคน้พบและการเรียนรู้
อยา่งอิสระจะส่งผลทาํใหน้กัเรียนมีผลการเรียนท่ีดีข้ึน (Gibbs, 2001)   
   กระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน เนน้หลกัการและแนวคิด
การสร้างความรู้ (Constructivist) โดยเนน้การจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันากระบวนการคิดของผูเ้รียนและ
นาํเสนอผ่านผลงานท่ีจดัทาํ ดงันั้นครูผูส้อนตอ้งดาํเนินการจดักิจกรรมท่ีเช่ือมโยงส่ิงท่ีผูเ้รียนรู้แลว้
กบัส่ิงท่ีผูเ้รียนกาํลงัเรียน  การให้โอกาสผู เ้รียนเป็นผูริ้เร่ิมทาํโครงการ/ช้ินงานท่ีตนเองสนใจ 
เปิดโอกาสใหมี้การนาํเสนอความคิด ผลงานและผลการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง
เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพ่ือน และใหเ้วลาทาํงานอยา่งต่อเน่ืองสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้
กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) ท่ีใหค้วามสาํคญัของความเป็นมนุษยแ์ละมองมนุษยว์่ามีคุณค่ามีความ
ดีงามมีความสามารถมีความตอ้งการและมีแรงจูงใจภายในท่ีจะพฒันาศกัยภาพของตนหากบุคคล    
มีอิสรภาพและเสรีภาพมนุษยจ์ะพยายามพฒันาตนเองไปสู่ความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ผลงาน ภาระ
งานท่ีผูเ้รียนคิด ประดิษฐ์เป็นผลจากความรู้ ความสามารถ ความถนดัเพ่ือส่ือสารออกมาให้รู้ตวัตน
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ของผูเ้รียนอย่างดียิ่ง ดังท่ี  อัมพร  ชนะทอง (2546), ประไพ   กลัดล้อม  (2551) และภัทรมน       
ขนัธาฤทธ์ิ (2551) ไดศึ้กษาการพฒันาชุดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้กิจกรรมกลุ่มเพ่ือพฒันาผูเ้รียน   
ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซ่ึงรูปแบบและเทคนิคการจดัการเรียนการสอนได้
พฒันาการจากวิธีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ประกอบดว้ยกิจกรรม 4 ขั้นตอน คือ  ขั้นแลกเปล่ียน
ประสบการณ์  ขั้นสะทอ้นกลบัการเรียนรู้  ขั้นสรุปสาระสู่ชีวิต และขั้นคิดและนาํไปปฏิบติั สามารถ
ส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน   

   กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน เป็นแนวทางการจดั
กิจกรรมท่ีตอบสนองการพฒันาความสามารถดา้นการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียน โดยผา่น
ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน โดยเร่ิมจาก 1) ทาํความเขา้ใจในขอ้มูลและเน้ือหาอยา่งกระจ่าง
ชดั 2) สร้างเครือข่ายขอ้มูล 3) สืบคน้ขอ้มูลเพ่ือวินิจฉัยปัญหา 4) ซกัถามเพ่ือสร้างทางเลือกหรือวิธี
แกปั้ญหา 5) ใชป้ระโยชน์ขอ้มูลจากผลการวิเคราะห์ และ 6) นาํเสนอผลงานและรายงานผล ทั้งน้ี
โดยการจดักิจกรรมจากสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน          
มีบทบาทสาํคญัในการส่งเสริม สนบัสนุน เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ท่ีดีใหก้บัผูเ้รียน พร้อมทั้งเขา้
มามีส่วนร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมปฏิบติั ร่วมวดัประเมินผล จึงเป็นการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความตอ้งการ
ของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองและหลากหลาย  การจดักิจกรรม ส่ืออุปกรณ์การเรียนรู้ท่ีกระตุน้ให้ผูเ้รียน
ไดร่้วมกนัคิด แกปั้ญหาและพิจารณาสาเหตุของปัญหา คิด ประดิษฐ์สร้างสรรคช้ิ์นงาน/ภาระงานท่ี
ตรงกบัความสนใจ ความถนดั และความสามารถ ร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็นและนาํเสนอ
ผลงาน โดยครูมีบทบาทสําคญัเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก (facilitator) ไม่ใช่สอน เตรียมอุปกรณ์ 
สรุป และประเมิน  ดงันั้นหลกัการจดักิจกรรมแนะแนวยดึหลกัดาํเนินงานดว้ยวิถีระบบ ดาํเนินงาน
อย่างต่อเน่ือง และดาํเนินงานแบบมีส่วนร่วมของบุคคลหลายฝ่าย ช่วยเก้ือกูลกนัซ่ึงรวมถึง
ผูป้กครองและชุมชน บริบทรอบตวัผูเ้รียน ทั้งน้ีการให้ concept หรือความรู้ท่ีถูกตอ้งเป็นส่ิงสาํคญัยิ่ง 
นอกจากน้ีบทบาทท่ีครูจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึง คือ การวางแผน  การสร้างแรงจูงใจ (coaching) การเป็น
แบบอยา่งท่ีดี (modeling) และเป็นนกัประเมินตามสภาพจริงท่ีชาญฉลาด (Authentic Assessment) 
ซ่ึงตอ้งให้ขอ้มูลยอ้นกลบั (feedback) แก่ผู เ้รียน สําหรับผู เ้รียนต้องเป็นผูรั้บผิดชอบต่อตนเอง 
สามารถวางแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และเป็นผูมี้ความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ (Active Learner) 
(Tinzmann,1990, อา้งถึงใน รุจิราพร  รามศิริ, 2556: 117)  ประกอบกบัการจดักิจกรรมแนะแนวท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนรับผิดชอบเต็มที่สาํหรับการเรียนรู้ของตนเอง การมี
ปฏิสัมพนัธ์ที่ดีร่วมมือกบัสมาชิกกลุ่ม การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความเจริญเติบโตและการ
พฒันา นกัเรียนมีทศันคติท่ีดี มีอิสระในการเรียนรู้ การเนน้ใหค้วามสาํคญัต่อการกระทาํ การคน้พบ
และการเรียนรู้อยา่งอิสระจะส่งผลทาํใหน้กัเรียนมีผลการเรียนท่ีดีข้ึน ซ่ึงยอมรับสมมติฐานขอ้ท่ี 1 
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2.2 นักเรียนกลุ่มทดลองที่ไดร้ับการเรียนรู้ตามกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรม    
แนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้ักษะชีวิต มีผลการใช้ทักษะชีวิตและอาชีพแตกต่างกันอยา่งมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2 โดยนกัเรียนกลุ่มทดลองมีผล
การใช้ทักษะชีวิตและอาชีพสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัด
กิจกรรมแนะแนวแบบปกติ และเม่ือเปรียบเทียบผลการใช้ทักษะชีวิตและอาชีพแยกตามรายดา้น 
พบว่า  นักเรียนกลุ่มทดลองมีผลการใช้ท ักษะชีวิตและอาชีพ หลงัร่วมกิจกรรมแนะแนวตาม
กระบวนทศัน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ แตกต่างจาก
นกัเรียนกลุ่มควบคุม โดยภาพรวมนกัเรียนกลุ่มทดลองมีผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมทุกดา้น ทั้งน้ีเป็นเพราะกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว ตามขั้นตอน UNIQUE ท่ี
ผูว้ิจยัพฒันาข้ึนโดยมีหลกัการจดักิจกรรมแนะแนว (Guidance Activity) ทฤษฎีการสร้างความรู้ 
(Constructivism Theory) ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism Theory) ทฤษฎีพฒันาการ
ทางสติปัญญาของ Piaget และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Participation) 
ร่วมกบัการบูรณาการการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaboration Learning: CL) การจดัการเรียนรู้
โดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน(Case Based Learning : CBL) การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem Based Learning : PBL) และการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(Community Participation Learning : CPL) เป็นแนวทางในจดักิจกรรมการเรียนรู้ และมีขั้นตอน
การจดักิจกรรมแนะแนว 6 ขั้น อยา่งเป็นระบบ สามารถนาํไปใชจ้ดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งดี 
ไดแ้ก่  ขั้นท่ี 1 ทาํความเขา้ใจในขอ้มูลและเน้ือหาอย่างกระจ่างชัด ขั้นท่ี 2 สร้างเครือข่ายขอ้มูล      
ขั้นท่ี 3 สืบคน้ขอ้มูลเพ่ือวินิจฉยัปัญหา  ขั้นท่ี 4 ซกัถามเพ่ือสร้างทางเลือกหรือวิธีแกปั้ญหา ขั้นท่ี 5 
ใชป้ระโยชนข์อ้มูลจากผลการวิเคราะห์  ขั้นท่ี 6 นาํเสนอผลงานและรายงานผล  
   ประกอบกบัการระบุ 5 องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรม
แนะแนวท่ีผูว้ิจยัสรุปไวอ้ยา่งชดัเจน ดงัน้ี   

1. หลกัการ เป็นการพฒันาการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพอยู่บนพ้ืนฐานการสร้าง
ความรู้อยา่งเป็นระบบดว้ยตนเอง การร่วมมือกนัเรียนรู้จากกิจกรรมแนะแนว ฝึกปฏิบติัประสบการณ์
จริงจากการสนบัสนุนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  

2. วตัถุประสงค ์ เพ่ือพฒันาการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย  

3. ขั้นตอนการจดักิจกรรม 6 ขั้นตอน เรียกว่า UNIQUE  Model  
4. การวดัและประเมินผล วดัและประเมินสมรรถนะของผูเ้รียนตามองคป์ระกอบ

ของการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ 7 ดา้น ครอบคลุมตวัช้ีวดั 15 ตวัช้ีวดั และ  
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5. ปัจจยัสนบัสนุน ประกอบดว้ย  
5.1 ชุมชน ใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ทุกขั้นตอน โดยร่วมคิด 

ร่วมทาํ ร่วมปฏิบติั และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์จริงใหแ้ก่ผูเ้รียน                 
5.2 บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ครู ผูป้กครอง ผูน้าํชุมชน เจา้ของสถาน

ประกอบการให้ความร่วมมือจดักิจกรรม จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ร่วมประเมินผลการใช้
ทกัษะชีวิตและอาชีพ และผลงานท่ีผูเ้รียนนาํเสนอตามสภาพจริง  

5.3 นกัเรียน หมัน่ศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองอยา่งเป็นระบบ มีการทาํงานเป็นกลุ่ม 
เนน้การร่วมมือกนัเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบติัจากแหล่งเรียนรู้และสถานประกอบการในชุมชน 
ดาํเนินการแกปั้ญหาภายใตส้ถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนั และ/หรือ สถานประกอบการจริง
ในชุมชนดว้ยการสร้างสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นในการทาํงานร่วมกนั คิดสร้างสรรคผ์ลงานตามความสนใจ
และความถนดัสู่อาชีพในอนาคตของตนเองอยา่งมีคุณภาพ    
   กระบวนการทศัน์จดักิจกรรมแนะแนว ส่งผลทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ สามารถ
พฒันาความรู้ ความสามารถของตนไดอ้ยา่งเป็นขั้น เป็นตอน ผูเ้รียนมีเวลาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม
อยา่งไม่จาํกดั เกิดผลการใชท้กัษะชีวิต ท่ีดีทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาทั้งภายใน
หอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน ทั้งน้ีจากการสงัเคราะห์องคป์ระกอบของการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ 7 
ด้าน ครอบคลุม 15 ตวัช้ีวดั  ซ่ึงมีประเด็นการประเมินครอบคลุม 5 ประเด็นหลกั คือ 1) การใช้
ขอ้มูลในการตอบคาํถามท่ีเป็นเหตุและผล 2) ความคิดรวบยอด 3) การเช่ือมโยงเน้ือหาเก่าไปสู่
เน้ือหาใหม่  4) การนาํเสนอผลงานครอบคลุมประเดน็เน้ือหา และ 5) ความกระชบัถูกตอ้งชดัเจนใน
การนาํเสนอผลงาน ดาํเนินการจดักิจกรรมแนะแนวภายใตก้ารกาํหนดหน่วย/แผนการจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน (กิจกรรมแนะแนว) ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัวิวฒันาการของการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพ  
ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้รู้จกัตนเอง เห็นคุณค่าของตนเอง รู้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กาํหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิต ทั้ งด้านการเรียนและอาชีพ 
สามารถปรับตนไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงในแต่ละหน่วยการจัดกิจกรรมจะใช้เทคนิคการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัเน้ือหา จุดประสงค ์กิจกรรมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดการของพฒันากระบวนทศัน์ท่ีว่า The Concept of Paradigm and Paradigm 
Shift (1986) หมายถึง "มโนทศัน์ (concepts) ค่านิยม (value) การรับรู้ (perceptions) และการปฏิบติั 
(practices) ท่ีชุมชน (community) หน่ึงมีหรือกระทาํร่วมกนั ซ่ึงก่อให้เกิดวิสัยทศัน์ (vision) แห่ง
ความเป็นจริงท่ีเป็นพ้ืนฐานของการจดัระบบตนเองของชุมชนนั้น" (Capra, 1986: 3)  
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   ผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย หลงัร่วม
กระบวนทศัน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ 7 องคป์ระกอบ 
ครอบคลุม 15 ตวัช้ีวดั เรียงลาํดบัผลการประเมินการใช้ทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองจากค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด ปรากฏผลดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. การใช้ทกัษะชีวติและอาชีพ องค์ประกอบด้านที่ 7 การสร้างสัมพนัธ์ท่ีดกัีบผู้ อ่ืน
ในการทํางานร่วมกัน ตวัช้ีวดั 7.1) สร้างสัมพนัธ์ที่ดีกบัผูอื้่นโดยฟัง พูด แสดงความคิดเห็นและ
อภิปรายในกลุ่ม  พบว่า ผูเ้รียนมีทกัษะการสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกับผูอ่ื้นในการทาํงานร่วมกนั ร่วมคิด 
ร่วมทาํ ร่วมปฏิบติักิจกรรมกลุ่มโดยฟัง พูด แสดงความคิดเห็นและอภิปรายในกลุ่ม ทั้งน้ีเป็นเพราะ
ขั้นตอนของกระบวนทศัน์การจัดกิจกรรมแนะแนวมีลกัษณะสําคญัของการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ กล่าวคือ ผูเ้รียนมี 1) การพ่ึงพาอาศยักนั 2) การปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัอย่างใกลชิ้ด ร่วม
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 3) ความรับผิดชอบต่อการทาํงานกลุ่มต่อตนเอง และต่อสมาชิก
กลุ่มช่วยกนัปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายจนสาํเร็จ โดยมีเป้าหมายร่วมกนัหรือเป้าหมายเดียวกนั    
มีการแบ่งปัน แลกเปล่ียนข้อมูลและส่ือวสัดุอุปกรณ์ 4) การใช้ทกัษะทางสังคม (Social  Skills)       
5) การใช้ทกัษะกระบวนการกลุ่ม (Group Process Skills) ส่งผลทาํให้มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั  
(วชัรา เล่าเรียนดี, 2555 : 156; Ajose and Joyner, 1990; Johnson, Johnson and Holubed, 1987)  
       การสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นในการทาํงานเป็นจุดเร่ิมตน้ของการสร้างทกัษะ
ชีวิตท่ีดีในตวัผูเ้รียน เน่ืองจากการร่วมมือกนัเรียนช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาทกัษะและแลกเปล่ียนความ
รับผิดชอบ ทาํงานร่วมกนัเพื่อเป้าหมายเดียวกนั ผลสําเร็จของงานย่อมมาจากการทาํงาน ร่วมคิด 
ร่วมปฏิบติัมากกว่าการรับผิดชอบแต่เพียงคนเดียว และการร่วมมือกนัเรียนสามารถ ช่วยเสริมสร้าง
ความคิดริเร่ิม การสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ เน่ืองจากมีการแลกเปล่ียนความรู้ สติปัญญา ช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั (Perkins, 1991:18-23; Discoll, 2000) สอดคลอ้งกบัขอบข่ายของการจดักิจกรรมแนะแนว
เพ่ือพฒันาคุณภาพผูเ้รียนดา้นท่ี 3 ท่ีสาํคญัคือ ดา้นชีวิตและสงัคม  มุ่งใหผู้เ้รียนรู้จกัและเขา้ใจตนเอง
รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีเจตคติท่ีดีต่อการมีชีวิตท่ีดี มีคุณภาพ 
มีทกัษะในการดาํเนินชีวิตและสามารถปรับตวัใหด้าํรงชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

2. การใช้ทักษะชีวิตและอาชีพ องค์ประกอบด้านที่ 3 การทํางานร่วมกันในสังคม
และวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง ตวัช้ีวดั 3.1) มีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนโดยฟัง พดู แสดงความคิดเห็นและ
อภิปรายในกลุ่ม 3.2) ปฏิบติังานกบัทีมงานท่ีมีความหลากหลาย พบว่า ผูเ้รียนมีทกัษะการทาํงาน
ร่วมกนัในสังคมและวฒันธรรมที่แตกต่าง ทั้ งน้ีเป็นเพราะผลจากการวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี         
ท่ีผูว้ิจยันาํมากาํหนดกรอบแนวคิดในการพฒันากระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้าง
การใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพ มีความเหมาะสมกบัจุดประสงคก์ารกิจกรรม ความพร้อม บริบทและ
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สภาพแวดลอ้มของผูเ้รียน โดยมีหลกัสําคญัท่ีตอ้งคาํนึงถึงในการจดักิจกรรม 5 ดา้น คือ 1. การจดั
กิจกรรมแนะแนว 2. การสร้างความรู้ 3. การเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม 4. การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
และ 5. การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน     มีแนวทางการจดักิจกรรม
บูรณาการรูปแบบการสอน 5 รูปแบบเขา้ดว้ยกนัคือ (1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (2) การเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน (3) การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน (4) การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน และ 
(5) การเรียนรู้ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบกับกระบวนทศัน์การจัดกิจกรรม
แนะแนวมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมทุกขั้นตอนเน้นการใชแ้หล่งเรียนรู้ 
สถานประกอบการเพ่ือฝึกทกัษะชีวิตและอาชีพ กลุ่มสตรีแม่บา้น บุคลากรเด่นในชุมชน การเช่ือมโยง
ขอ้มูลความรู้ สรรคส์ร้างผลผลิตจากภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินเป็นหลกัในการร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมปฏิบติั  
ส่งผลทาํให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนโดยฟัง พูด แสดงความคิดเห็นและอภิปรายในกลุ่ม 
เสริมสร้างทกัษะชีวิตและอาชีพในการปฏิบติังานกบัทีมงานท่ีมีความหลากหลาย ส่งผลทาํใหเ้กิดผลดี
ตามมามากมาย ได้แก่ การฝึกการคิดใคร่ครวญ ในความหลากหลาย การยอมรับความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล การพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และการ
มีโอกาสสะทอ้นและแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
        ผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดการเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวิตท่ี
จาํเป็นในศตวรรษท่ี 21 เก่ียวกบัทกัษะทางสังคมและขา้มวฒันธรรม (Social and Cross-Cultural 
Skills) หัวใจของทกัษะน้ีคือ ความสามารถทาํงานและดาํรงชีวิตอยูก่บัสภาพแวดลอ้มและผูค้นท่ีมี
ความแตกต่างหลากหลายไดอ้ยา่งไม่รู้สึกเครียดหรือแปลกแยกและทาํใหง้านสาํเร็จได ้เป็นเร่ืองของ
การเรียนรู้และยกระดบัความฉลาดด้านสังคม (social intelligence) และความฉลาดดา้นอารมณ์ 
(emotional intelligence) ของผูเ้รียน ครูตอ้งออกแบบการจดักิจกรรมเพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถพฒันา
ทกัษะการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน รู้ว่าเม่ือไรควรฟัง เม่ือไรควรพูด แสดงพฤติกรรมอย่างมือ
อาชีพและอย่างน่านับถือ และทกัษะการปฏิบติังานกบัทีมงานท่ีมีความหลากหลาย เคารพความ
แตกต่างทางวฒันธรรมและทาํงานร่วมกบัคนท่ีมีพ้ืนฐานแตกต่างทางสังคมและวฒันธรรมอย่าง
ไดผ้ลดี ตอบสนองความเห็นและคุณค่าท่ีแตกต่างอยา่งใจกวา้ง ยกระดบัความแตกต่างทางสังคม
และวฒันธรรมไปสู่การสร้างแนวความคิดใหม่ วิธีทาํงานแบบใหม่ หรือคุณภาพของผลงาน (Sue Z. 
Beers, 2011; วิจารณ์  พานิช, 2555; วิชยั  วงษใ์หญ่ และมารุต  พฒัผล, 2556)  

3. การใช้ทักษะชีวิตและอาชีพ  องค์ประกอบด้านที่ 5 ภาวะผู้ นําและความ
รับผิดชอบในกระบวนการทํางาน ตวัช้ีวดั 5.1) สาํนึกความรับผิดชอบโดยทาํงานอยา่งมีคุณธรรม 
5.2) ใหค้าํแนะนาํและการนาํบุคคลอ่ืน 5.3) รับผิดชอบต่อบุคคลอ่ืนโดยทาํงานอย่างมีคุณธรรม 
พบว่า ผูเ้รียนมีภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบในกระบวนการทาํงานหลงัร่วมกระบวนทศัน์การจดั
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กิจกรรมแนะแนว ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ขั้นตอนการจดักิจกรรมตามกระบวนทศัน์การจดักิจกรรม
แนะแนว ดว้ยรูปแบบ UNIQUE ทั้ง 6 ขั้น ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน ไดแ้ก่  ขั้นท่ี 1 ทาํความเขา้ใจในขอ้มูล
และเน้ือหาอยา่งกระจ่างชดั ขั้นท่ี 2 สร้างเครือข่ายขอ้มูล ขั้นท่ี 3 สืบคน้ขอ้มูลเพ่ือวินิจฉยัปัญหา ขั้น
ท่ี 4 ซกัถามเพ่ือสร้างทางเลือกหรือวิธีแกปั้ญหา ขั้นท่ี 5 ใชป้ระโยชนข์อ้มูลจากผลการวิเคราะห์ และ 
ขั้นท่ี 6 นาํเสนอผลงานและรายงานผล  มีความเหมาะสมกบัการเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและ
อาชีพของผูเ้รียน โดยผูเ้รียนมีภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบแบบกระจายบทบาท (distributed 
leadership and responsibility) ซ่ึงการจดักิจกรรมแนะแนวตามหน่วย/แผนการจดักิจกรรม ทั้ง 7 
แผนที่จดัทาํข้ึนเสริมพฒันาการของผูเ้รียนให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบการทาํงาน
ประสานสอดคลอ้งกนัในทีม และความร่วมมือในทีมเพ่ือไปสู่เป้าหมายท่ียิง่ใหญ่ร่วมกนั   

4. การใช้ทักษะชีวิตและอาชีพ องค์ประกอบด้านที่ 2 การแสวงหาความรู้ด้วยการ
ริเร่ิมและการนําตนเอง  ตัว ช้ีว ัดคือ  2.1) จัดการกับเป้าหมายและเวลาโดยวิ เคราะห์ขอ้มูล               
2.2) ปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายโดยวิเคราะห์และวางแผน  2.3) ปฏิบตัิงานบรรลุเป้าหมายโดย
ปราศจากการควบคุมสั่งการ 2.4) เรียนรู้โดยการนาํตนเองโดยวางแผนในการสืบคน้ขอ้มูล พบว่า 
หลงัร่วมกระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนว ผูเ้รียนเกิดการแสวงหาความรู้ดว้ยการริเร่ิมและการ
นาํตนเอง สามารถจดัการกบัเป้าหมายและเวลาโดยวิเคราะห์ขอ้มูล ปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายโดย
วิเคราะห์และวางแผน ปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายโดยปราศจากการควบคุมสัง่การ และเรียนรู้โดย
การนาํตนเองโดยวางแผนในการสืบคน้ขอ้มูลไดใ้นระดบัดี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า เทคนิควิธีการจดั
กิจกรรมแนะแนว ผูวิ้จัยบูรณาการ 5 รูปแบบการสอนเขา้ด้วยกนัคือ (1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ      
(2) การเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน (3) การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน (4) การเรียนรู้โดย
ใชปั้ญหาเป็นฐาน และ (5) การเรียนรู้ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัหน่วย/
แผนการจดัการเรียนรู้ เน้ือหา สาระสาํคญั จุดประสงคก์ารจดักิจกรรม การวดัประเมินผล ผลการจดั
กิจกรรมส่งผลทาํใหผู้เ้รียนสามารถจดัลาํดบัความสาํคญัของงานและการใชเ้วลา การเรียนรู้จากการ
ลงมือปฏิบติัจริงอยา่งมีขั้นตอน ทาํความเขา้ใจจุดมุ่งหมายของผลงานให้ชดัเจน วางแผน ลงมือทาํ 
และประเมินว่าไดผ้ลงานคุณภาพดีหรือไม่ กระบวนการทาํงานเหมาะสมเพียงไร ขั้นตอนเหล่าน้ี
ช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ทกัษะเพ่ือการดาํรงชีวิตอยา่งแทจ้ริง 
    ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัแนวคิดการเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวิตท่ีจาํเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 เก่ียวกบัทกัษะการริเร่ิมและการนาํตนเอง (Initiative and Self-Direction Skills) ท่ีว่า 
ผูเ้รียนท่ีดีตอ้งขวนขวายเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นหลกั ลกัษณะของการพ่ึงพาอาศยักนัและกนั (inter-
dependence) และเป็นอิสระต่อกนั (independence) แนวทางการจดักิจกรรมแนะแนวครูผูส้อนทาํหนา้ท่ี
เป็นผูอ้าํนวยความสะดวก (facilitator) โดยจดัประสบการณ์ใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการจดัการเป้าหมาย
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และเวลา กาํหนดเป้าหมายโดยมีเกณฑ์ความสําเร็จท่ีจบัตอ้งไดแ้ละท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ มีความสมดุล
ระหว่างเป้าหมายเชิงยทุธวิธี (tactical) ซ่ึงเป็นเป้าหมายระยะสั้นกบั เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ (strategic) 
ซ่ึงเป็นเป้าหมายระยะยาว  ใช้เวลาและจดัการภาระงานอย่างมีประสิทธิภาพ (วิจารณ์ พานิช, 
2555: 50-58; วิชัย  วงษ์ใหญ่ และมารุต  พฒัผล, 2556:20-21) ประกอบกบักระบวนทศัน์ ท่ีผูว้ิจยั
พฒันาข้ึน มีส่วนสาํคญัในการสร้างทกัษะชีวิตและตน้ทุนชีวิตให้กบัเยาวชน เน่ืองจากมีกิจกรรมท่ี
หลากหลายและส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดมี้บทบาทมากท่ีสุดในการคิดและทาํกิจกรรม ทั้งในและนอก
เวลาเรียนดว้ยความสนใจของเขาเอง กระบวนการทาํกิจกรรมก็จะทาํให้ผูเ้รียนพฒันาทกัษะต่าง ๆ 
โดยทางโรงเรียนและผูใ้หญ่จะต้องส่งเสริมให้เป็นกิจกรรมของเขาจริง ๆ จนเยาวชนสามารถ
ดาํเนินการไดเ้อง (ยงยทุธ  วงศภิ์รมยศ์าสต์ิ, 2554, อา้งถึงใน สุริยเดว  ทรีปาตี, 2554:34)     

5. การใช้ทักษะชีวิตและอาชีพ  องค์ประกอบด้านที่ 6 การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ 
และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตวัช้ีวดั 6.1) ตดัสินใจโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทาํงานท่ี
สนใจ 6.2) แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์พบว่า หลงัร่วมกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว ผูเ้รียน
เกิดการคิดวิเคราะห์ ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า กระบวนทศัน์
การจดักิจกรรมแนะแนว “UNIQUE Model” ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนจากการวิเคราะห์ สงัเคราะห์หลกัการ 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จนสามารถสรุปหลกัการสาํคญัในการจดักิจกรรม 5 ดา้น คือ 
1.การจดักิจกรรม แนะแนว 2.การสร้างความรู้ 3.การเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม 4.การจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ และ 5.การมีส่วนร่วมของชุมชน แนวทางการจดักิจกรรมบูรณาการ 5 รูปแบบการสอนเขา้
ดว้ยกนัคือ (1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (2) การใช้กิจกรรมเป็นฐาน (3) การใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน    
(4) การใช้ปัญหาเป็นฐาน และ (5) การมีส่วนร่วมของชุมชน มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลกัการ 
วตัถุประสงค ์ขั้นตอนการจดักิจกรรม การวดัและประเมินผล และปัจจยัสนบัสนุน ทั้งน้ีขั้นตอนการ
จดักิจกรรมมีความชดัเจนและมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 81.57/81.27 สามารถนาํไปใชจ้ดักิจกรรม
แนะแนวเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนได ้นอกจากน้ี ขั้นตอนการจดักิจกรรมแนะแนว 6 ขั้น คือ 1) ทาํ
ความเขา้ใจในขอ้มูลและเน้ือหาอยา่งกระจ่างชดั 2) สร้างเครือข่ายขอ้มูล 3) สืบคน้ขอ้มูลเพ่ือวินิจฉยั
ปัญหา 4) ซกัถามเพ่ือสร้างทางเลือกหรือวิธีแกปั้ญหา   5) ใชป้ระโยชน์ขอ้มูลจากผลการวิเคราะห์ และ 
6) นาํเสนอผลงานและรายงานผล เป็นขั้นตอนท่ีสามารถส่งผลทาํใหผู้เ้รียนพฒันาการใชท้กัษะชีวิต 
โดยจะมีความแตกต่างกนัตามวฒันธรรมและสถานท่ีแต่ละทกัษะชีวิตท่ีจาํเป็นท่ีสุดท่ีทุกคนควรมี 
ซ่ึงองคก์ารอนามยัโลกไดส้รุปไวแ้ละถือเป็นหวัใจสาํคญัในการดาํรงชีวิต คือ 1) ทกัษะการตดัสินใจ 
(Decision making) เป็นความสามารถในการตดัสินใจเก่ียวกบัเร่ืองราวต่าง ๆ ในชีวิตไดอ้ยา่งมี 
2) ทกัษะการแกปั้ญหา (Problem Solving) เป็นความสามารถในการจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้
อยา่งมีระบบ 3) ทกัษะการคิดสร้างสรรค ์(Creative thinking) เป็นความสามารถในการคิดท่ีจะเป็น
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ส่วนช่วยในการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาโดยการคิดสร้างสรรคเ์พ่ือคน้หาทางเลือกต่าง ๆ รวมทั้ง
ผลท่ีจะเกิดข้ึนในแต่ละทางเลือก และสามารถนาํประสบการณ์มาปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่ง
เหมาะสม (WHO, 1994) 

6. การใช้ทักษะชีวิตและอาชีพ องค์ประกอบด้านที่ 1 การยืดหยุ่นและการปรับตัว
ตวัช้ีวดั 1.1) ยดืหยุน่โดยประเมินผลการทาํงานเพ่ือพจิารณาปรับปรุง  พบว่า หลงัร่วมกระบวนทศัน์
การจดักิจกรรมแนะแนว ผูเ้รียนเกิดการยดืหยุน่และการปรับตวัในการทาํงาน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า 
กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวท่ีผูว้ิจ ัยพฒันาข้ึน มุ่งเน้นการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ       
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Tinzman และคณะ (1990) กล่าวว่า บทบาทหลกัของนักเรียนใน
ห้องเรียนท่ีมีการเรียนรู้แบบร่วมมือคือ ความร่วมมือและการมีส่วนร่วม  ซ่ึงบทบาทเหล่าน้ีมี
ความสาํคญัต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน ทั้งก่อนการเรียน ขณะเรียน และภายหลงัการเรียนรู้ นกัเรียน
จึงมีภาระท่ีจะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี คือ 1) เป็นผูก้าํหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 2) เป็นผูอ้อกแบบการเรียนรู้ 
นกัเรียนตอ้งวางแผนเก่ียวกบักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 3) เป็นผูค้วบคุมตนเองในการเรียนรู้ มี
การตรวจสอบความกา้วหนา้ของการเรียนรู้ ตลอดจนมีการปรับเปล่ียนเพ่ือความเหมาะสม 4) เป็นผู ้
ประเมินผลการเรียนรู้ เป้าหมายหลกัของการประเมินในห้องเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกนั คือ การให้
นกัเรียนไดรู้้จกัตนเอง ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ต่อการติดตามความกา้วหนา้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน ประกอบกบัการจดักิจกรรมที่บูรณาการการเรียนรู้แบบร่วมมือ การใชกิ้จกรรมเป็น
ฐาน การใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน  การใช้ปัญหาเป็นฐาน  และการมีส่วนร่วมของชุมชน ทาํให้
ผูเ้รียนสามารถปรับตวัสู่การเปล่ียนแปลง ปรับตวัเขา้กบับทบาทท่ีแตกต่าง งานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
กาํหนดการท่ีเปล่ียนไปและบริบทท่ีเปล่ียนไป สอดคลอ้งกบั ศรีวรรณ  ฉตัรสุริยวงศ ์(2557) ไดส้รุป
ขั้นตอนสาํคญัท่ีส่งผลต่อการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพสูง ดว้ยการนาํชุมชนเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้ง
ตามความเหมาะสมในแต่ละกิจกรรม เป็นตน้ว่า ร่วมวางแผน ร่วมคิด ร่วมปฏิบติั ร่วมประเมิน 
ถ่ายทอดความรู้ ร่วมเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ ร่วมภาคภูมิใจและร่วมรับผดิชอบ  

7. การใช้ทักษะชีวิตและอาชีพ องค์ประกอบด้านที่ 4 การจัดการสร้างผลผลิตและ
ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ตวัช้ีวดั 4.1)  จดัการโครงการโดยลงมือทาํงานตามแผนท่ีกาํหนด
ไวโ้ดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 4.2) สร้างสรรคผ์ลผลิตโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทาํงานท่ีสนใจ 
พบว่า  หลงัร่วมกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว ผูเ้รียนสามารถจดัการสร้างผลผลิตและ
ความรับผิดชอบตรวจสอบได้จัดการโครงการโดยลงมือทํางานตามแผนที่ก ําหนดไว้โดยใช้
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั สร้างสรรคผ์ลผลิตโดยวิเคราะห์และวางแผนการทาํงานท่ีสนใจ แมว้่าจะมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในลาํดบัสุดทา้ยของการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพทั้ง 7 ดา้น แต่โดยภาพรวม พบว่า หลงั
ร่วมกระบวนทศัน์นกัเรียนมีผลการจดัการสร้างผลผลิตและความรับผิดชอบตรวจสอบไดสู้งกว่า
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ก่อนร่วมกระบวนทศัน์  ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่า การจดัการสร้างผลผลิตและความรับผิดชอบ
ตรวจสอบไดเ้ป็นผลจากการใชเ้คร่ืองมือเกบ็รวบรวมขอ้มูลอยา่งละเอียด เทคนิคและวิธีการประเมินผล
การใชท้กัษะชีวิตและอาชีพใชก้ารประเมินผลโดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ครู ผูป้กครอง และ เพ่ือน 
(Evaluated by a Group/Parents) ซ่ึงใชว้ิธีการสังเกต (Observation) การสัมภาษณ์  (Interview) และ
ประเมินการนาํเสนอผลงาน (Presentations) โดยมีการวิเคราะห์ขอ้มูลในการประเมินความเหมาะสม/
สอดคลอ้งเชิงโครงสร้างของเคร่ืองมือจากการพิจารณาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคลอ้งในประเด็นการกาํหนดองค์ประกอบของเคร่ืองมือ 
ปรับแกไ้ขตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ และกาํหนดการแปลความหมายตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน
ทางสถิติท่ีชัดจน (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 2555: 196) ส่งผลให้การประเมินผลการใช้ทกัษะชีวิตและ
อาชีพดา้นการจดัการสร้างผลผลิตและความรับผิดชอบตรวจสอบไดมี้ผลคะแนนตํ่ากวา่ดา้นอ่ืน ๆ  
    จากผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย หลงั
ร่วมกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ 7 องคป์ระกอบ 
ครอบคลุม 15 ตวัช้ีวดัดงักล่าว แสดงให้เห็นวา่ กระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวท่ีผูว้ิจยัพฒันา
ข้ึน มีเทคนิคและวิธีการประเมินผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพท่ีชดัเจนโดยใชก้ารประเมินผลโดย 
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง มีประเดน็การประเมินชดัเจน จดักิจกรรมภายใตก้ารกาํหนดหน่วย/แผนท่ีมีเน้ือหา
เก่ียวกบัวิวฒันาการของการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้รู้จกัตนเอง เห็น
คุณค่าของตนเอง รู้รักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ผูเ้รียนคิด ตดัสินใจ คิดแกปั้ญหา กาํหนดเป้าหมาย วางแผน
ชีวิต ทั้งดา้นการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนไดอ้ย่างเหมาะสม สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั        
มาเรียม นิลพนัธ์ุ และคณะ (2556) ไดศึ้กษา การพฒันาแนวทางประกอบการใชก้รอบแผนการจดั
การศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศดา้นอาชีพทอ้งถ่ิน พบว่า การนาํภูมิปัญญาท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน
มาบูรณาการในการสอนอาชีพ เป็นเป้าหมายสาํคญัในการจดัการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ    
ดา้นอาชีพท่ีดีนั้น หน่วยงานตน้สังกดัตอ้งให้ความสาํคญัของงานอาชีพและให้การสนบัสนุน และ
ตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ดั้งนั้นในแต่ละหน่วยการจัดกิจกรรมจะใช้เทคนิคการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัเน้ือหา จุดประสงค ์กิจกรรม การวดัและประเมินผล  

         หลงัจากการร่วมกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดการ
พฒันาตนเองโดยไดล้งมือปฏิบติัจริง (Learning by Doing) การช่วยให้ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้น 
ภูมิใจในตนเอง ตระหนกัถึงความรับผิดชอบของตนเองและต่อกลุ่ม ช่วยให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิ
สูงข้ึน พฒันาความสัมพนัธ์ท่ีดีเกิดการยอมรับผูอ่ื้นมากข้ึน สร้างความมัน่ใจในตนเอง และรู้ถึง
คุณค่าของตนเองมากข้ึน ส่งผลทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดีกว่าเรียนเฉพาะเน้ือหาอยา่งเดียว และ 
การสอนแบบร่วมมือเรียนรู้ช่วยพฒันาผูเ้รียนดา้นสติปัญญา โดยเพื่อนในกลุ่มจะช่วยเหลือแนะนาํ



364 
 

กนัเน่ืองจากผูเ้รียนท่ีอยูใ่นวยัเดียวกนั สามารถส่ือสาร ส่ือความหมายแก่กนัและกนัไดง่้ายและทาํให้
เข ้าใจง่ายกว่า ที่ครูสอนการเรียนรู้แบบร่วมมือสามารถนาํมาผนวกร่วมกับวิธีการสอนได้
หลากหลายวิธี (วชัรา เล่าเรียนดี, 2555; Johnson and Johnson,1996; Slavin R.E., 1990)  ประกอบ
กบัการจดักิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลกัการ แนวคิดของการเสริมพฒันาการให้ผูเ้รียน
เกิดทกัษะการเรียนรู้ สามารถสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) มีกระบวนการท่ีชดัเจน
สามารถเสริมพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อผูเ้รียน 
เน่ืองจากการเรียนรู้ใหม่จากการใชก้ระบวนการดูดซึมประสบการณ์ (Assimilation) และการปรับ
โครงสร้างทางสติปัญญา (Accommodation) ทาํให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย รวมทั้งเป็นไปตาม
ลกัษณะของ Social Constructivism ซ่ึงถือว่าผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบั
ผูอ่ื้น ในขณะท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรืองานในสภาวะสังคม (Social Context) ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ี
สาํคญัและขาดไม่ได ้ ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมทาํให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ ดว้ยการเปล่ียนแปลงความ
เขา้ใจเดิมใหถู้กตอ้งหรือซบัซอ้นกวา้งขวางข้ึน (ปรณฐั  กิจรุ่งเรือง, 2553) ทั้งน้ีการจดักิจกรรมแนะ
แนวท่ีบูรณาการหลกัการ แนวคิดของการเสริมพฒันาการให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะการเรียนรู้ สามารถ
สร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) มีกระบวนการท่ีชดัเจนสามารถเสริมพฒันาการเรียนรู้
ของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 
โดยเน้นกระบวนการท่ีตอบสนองความตอ้งการในการเรียนรู้ของผูเ้รียน ซ่ึงยอมรับรับสมมติฐาน
การวิจยัขอ้ท่ี 2  

3. ผลการขยายผลกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้ทกัษะ
ชีวิตและอาชีพของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย พบว่า นักเรียนกลุ่มขยายผลการวิจยัท่ีร่วม
กิจกรรมแนะแนวตามกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและ
อาชีพ หลงัร่วมกิจกรรมแนะแนวมีผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพสูงกวา่ก่อนร่วมกิจกรรมแนะแนว
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงยอมรับมติฐานขอ้ท่ี 3  
  ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะกระบวนทศัน์การจ ัดกิจกรรมแนะแนวท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน มี
กระบวนการพฒันาอยา่งเป็นระบบโดยใชก้ระบวนการวิจยัและพฒันา (Research and Development : 
R&D) โดยเร่ิมจากขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน (Analysis : R1) ซ่ึงทาํให้ทราบปัญหาท่ีแทจ้ริง
และความตอ้งการจาํเป็นของกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการพฒันา โดยอาศยัการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี 
ท่ียดึถืออยา่งครอบคลุมปัญหาท่ีพบ เพ่ือให้ได้แนวทางการดาํเนินการท่ีชดัเจน เพื่อนาํไปพฒันา
กระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวท่ีเหมาะสม รวมทั้งการวดัและประเมินผลของกระบวนทศัน์
การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการ
บรรลุเป้าหมายในการจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียน
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ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  นอกจากน้ียงัมีการวิเคราะห์เอกสารซ่ึงทาํให้ทราบถึงทกัษะท่ีจาํเป็น
สําหรับการดาํรงชีวิต การเรียนรู้ และทาํงานในโลกยุคเทคโนโลยี นาํไปสู่แนวคิดการพฒันา
ผูเ้รียนใหมี้ความสามารถอยูใ่นสังคมอยา่งสร้างสรรคแ์ละมีความสุข ซ่ึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันา
ทกัษะการคิดขั้นสูงเป็นพ้ืนฐานสาํหรับอนาคต ไดแ้ก่ ทกัษะการคิดวิเคราะห์  ทกัษะการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ ทกัษะทางสังคม ทกัษะการคิดสร้างสรรค ์และทกัษะการแกปั้ญหา  

        นอกจากน้ี การวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 
และสาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรสถานศึกษา ช่วยทาํให้ผูว้ิจยัมองเห็นแนวทางในการพฒันา
กิจกรรมแนะแนวท่ีเหมาะสมกบัวยั วุฒิภาวะ ความรู้ ความถนดั ความสนใจ และความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานสาํหรับผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 มากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการเสริมสร้างการใช้
ทกัษะชีวิตท่ีจาํเป็นในศตวรรษท่ี 21 ตามแนวคิดของ Sue Z. Beers (2011: 14 - 15) วิจารณ์ พานิช    
(2555: 50 - 58) และ วิชยั  วงษใ์หญ่ และมารุต  พฒัผล (2556 : 20 - 21) ไดส้รุปองคป์ระกอบหลกั
และองคป์ระกอบยอ่ย ๆ ของทกัษะชีวิตท่ีสถานศึกษาต้องจดัการเรียนการสอนซ่ึงมีหลกัการและ
แนวปฏิบัติเพ่ือพฒันาแนวทางการดาํเนินชีวิต ทั้ งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เสริม
ภูมิคุม้กนัในการดาํเนินชีวิตในยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งเน้นการจดัการกบัปัญหาต่าง ๆ รอบตวัใน
สภาพสังคมปัจจุบนัและเตรียมพร้อมสาํหรับการปรับตวัในอนาคต ประกอบดว้ยองคป์ระกอบของ
ทกัษะ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ทกัษะการยืดหยุ่นและการปรับตวั  (Flexible and Adaptability Skills) เป็น
ทกัษะเพ่ือการเรียนรู้ การทาํงานและการเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 เป็นความยดืหยุน่และปรับตวั
เพ่ือบรรลุเป้าหมาย 2) ทกัษะการริเร่ิมและการนาํตนเอง (Initiative and Self-Direction Skills) เพราะ
งานในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งการความร่วมมือสูง 3) ทกัษะทางสังคมและขา้มวฒันธรรม (Social and 
Cross-Cultural Skills) หวัใจของทกัษะน้ีคือ สามารถทาํงานและดาํรงชีวิตอยูก่บัสภาพแวดลอ้มและ
ผูค้นท่ีมีความแตกต่างหลากหลายได้อย่างไม่รู้สึกเครียดหรือแปลกแยกและทาํให้งานสําเร็จได ้     
4) ทกัษะการสร้างผลผลิตและสาํนึกความรับผิดชอบ (Productivity and Accountability) การเรียนรู้
จากการปฏิบติั เป็นวิธีเรียนทกัษะโดยใชเ้คร่ืองมือดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็น   
ตวัช่วยอาํนวยความสะดวกในการทาํงานอย่างมีผลิตภาพ (Productivity) มีการเก็บขอ้มูลเพื่อความ
โปร่งใสตรวจสอบได ้และ 5) ทกัษะภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบ (Leadership and Responsibility 
Skills) ภาวะผูน้าํท่ีตอ้งการในศตวรรษท่ี 21 คือภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบแบบกระจายบทบาท 
(distributed leadership and responsibility) และความรับผิดชอบมี 3 ระดับ คือ 1. รับผิดชอบต่อ
ตนเอง 2. รับผิดชอบการทาํงานประสานสอดคลอ้งกนัในทีม 3. ความร่วมมือในทีมเพื่อไปสู่
เป้าหมายท่ียิง่ใหญ่ร่วมกนั ทกัษะการใหค้าํแนะนาํและการนาํบุคคลอ่ืนโดยการใชท้กัษะมนุษยสัมพนัธ์
และแก้ปัญหาในการชักนาํผูอื้่นไปสู่เป้าหมาย ทกัษะการรับผิดชอบต่อบุคคลอ่ืน นอกจากน้ี
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สอดคลอ้งกบัแนวคิดของทกัษะอาชีพท่ีสําคญัในศตวรรษท่ี 21 ตามแนวคิดของ Ginzberg (1974), 
Super (1957), Tiedman and O’ Hara (1963), สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยั (2557), Man Power Group (2013) สรุปองคป์ระกอบสาํคญัของการพฒันาทกัษะอาชีพ
ให้เกิดข้ึนกบัผูเ้รียน 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การแสวงหาความรู้ กระบวนการทาํงาน กระบวนการ
แกปั้ญหา การทาํงานร่วมกนั และการจดัการ  
  ผูว้ิจยัสังเคราะห์เป็นองคป์ระกอบของการเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย จาํนวน 7 ดา้น ครอบคลุม 15 ตวัช้ีวดั จดักระบวนทศัน์การจดั
กิจกรรมแนะแนวโดยเลือกให้ผูเ้รียนเช่ือมโยงการเรียนรู้สู่การนาํใชป้ระโยชน์ในการดาํเนินชีวิต
จริงจากสถานการณ์ปัญหาท่ีพบเป็นส่ิงท่ีอยูใ่กลต้วั บุคคลสาํคญัในทอ้งถ่ินเป็นกรณีศึกษาไดอ้ยา่งดี 
การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นตวัอยา่งท่ีดี การฝึกทกัษะปฏิบติัพร้อมกบัการแกปั้ญหาจากขอ้มูลและ
สภาพความเป็นจริงในชุมชนท่ีตนเองอาศยั เพ่ือเป็นการเช่ือมโยงการเรียนรู้สู่การนาํมาใชป้ระโยชน์
ในการดาํรงและดาํเนินชีวิตจริงในปัจจุบนั เป็นการกระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ ตรวจสอบ
ความสามารถ ความถนดัของตนเองเพ่ือเตรียมพร้อมสู่การเลือกสาขาการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 
และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน เน่ืองจากการฝึกทกัษะการทาํงานร่วมกนัและ
มีส่วนในการสะทอ้นมุมมองความคิดเห็นต่าง ๆ  เป็นการพฒันาและปรับปรุงใหมี้ความสมบูรณ์มากข้ึน 
สอดคลอ้งกบัสมรรถนะสําคญัท่ีตอ้งการให้เกิดกบัผูเ้รียน 5 ประการ คือ 1) ความสามารถในการ
ส่ือสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการแกปั้ญหา 4) ความสามารถในการใช้
ทกัษะชีวิต และ 5) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ผูว้ิจยัออกแบบ
การจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้โดยใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการ
ใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพ โดยการสังเกตการสอนของครูท่ีปรึกษา (ทาํหน้าท่ีครูแนะแนว) รวม 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้ทราบปัญหา การสัมภาษณ์และการสังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม
แนะแนวของนกัเรียนเพ่ือใหท้ราบปัญหาท่ีแทจ้ริงแลว้นาํมาหาแนวทางการพฒันาต่อไป   
  กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพน้ี
ผ่านกระบวนการออกแบบและพฒันา (Design and Development : D1) โดยการตรวจสอบคุณภาพ
ดา้นความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง และเชิงเน้ือหาดว้ยวิธีการสัมมนาอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) 
จาํนวน 14 คน นาํมาปรับปรุงแกไ้ข แลว้นาํไปทดลองใชเ้พื่อหาประสิทธิภาพของกระบวนทศัน์ใน
ภาคสนาม (Field Tryout) ก่อนการนําไปใช้จริงในขั้นตอนการนําไปใช้ (Implementation : R2) 
คาํนึงถึงองคป์ระกอบหลกัท่ีสาํคญั 5 ประการคือ 1.การจดักิจกรรม แนะแนว 2.การสร้างความรู้ 3.
การเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม 4.การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ และ 5.การมีส่วนร่วมของชุมชน การจดั
กิจกรรมโดยผ่านขั้นตอนการจดักิจกรรมแนะแนว “UNIQUE” 6 ขั้น ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 ทาํความเขา้ใจ
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ในขอ้มูลและเน้ือหาอย่างกระจ่างชัด (Understanding Information and Content : U) ขั้นท่ี 2 สร้าง
เครือข่ายขอ้มูล (Networking Information : N) ขั้นท่ี 3 สืบคน้ขอ้มูลเพ่ือวินิจฉัยปัญหา (Inquiring 
Information to Diagnose Problems : I) ขั้ น ท่ี  4 ซักถาม เพ่ือส ร้างทางเลือกห รือวิ ธีแก้ปัญหา 
(Questioning to Make Choices or Solutions : Q) ขั้นท่ี 5 ใช้ประโยชน์ขอ้มูลจากผลการวิเคราะห์ 
(Utilizing Information from the Analysis : U) และ  ขั้ น ท่ี  6 นํา เสนอผลงานและรายงานผล 
(Exhibiting and Results Reporting : E) จากนั้นนําไปประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับ
กลุ่มตวัอย่างการวิจยัคร้ังน้ี (Assessment : D2) และมีการนาํผลมาปรับปรุงแก้ไขอีกคร้ังก่อนนาํ
กระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวไปขยายผล เพื่อการรับรองกระบวนทศัน์การจดักิจกรรม
แนะแนวเพือ่เสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพในขั้นตอนสุดทา้ย  
  ผลการขยายผล พบว่า กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว สามารถนาํไปใชก้บั
นกัเรียนท่ีมีลกัษณะ มีบริบทใกลเ้คียงกนัได  ้ทั้ งน้ีเน่ืองจากการจดักิจกรรมแนะแนวเป็นการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ในลกัษณะของการบูรณาการความรู้ ซ่ึงมีลกัษณะไม่แตกต่างจากที่ผูว้ิจยั
จดักิจกรรมการเรียนรู้ แต่ปรับเปล่ียนครูผูส้อนซ่ึงเป็นครูท่ีปรึกษา ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นครูแนะแนว ซ่ึง
มีจาํนวนจาํกดั ทั้งน้ีผูส้อนมีเป้าหมายเดียวกนัคือการเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพของ
ผูเ้รียน ซ่ึงในการพฒันากระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดพ้ฒันา     
มาจากสภาพปัญหาและความตอ้งการของผูเ้รียน มีการออกแบบและพฒันากระบวนทัศน์การจดั
กิจกรรมแนะแนวอย่างเป็นระบบ มีการนาํไปใชจ้ริง และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนทศัน์ และปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ก่อนนาํไปขยายผล นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดป้ระสานงาน
กบัครูผูส้อนกิจกรรมแนะแนวซ่ึงเป็นครูท่ีปรึกษา (ทาํหนา้ท่ีครูแนะแนว) เพื่อขอความร่วมมือและ
ช้ีแจงวตัถุประสงค์ในการขยายผลการวิจยั รวมทั้งแนะนาํวิธีการใชต้ามรายละเอียด ในคู่มือการ
ใช้กระบวนทศัน์ ซ่ึงประกอบดว้ย แนวทางการนาํกระบวนทศัน์ไปใช ้ขอ้ควรปฏิบติัก่อนการใช ้ 
แนวทางการจดักิจกรรม ความเป็นมาและความสาํคญัของการพฒันากระบวนทศัน์ แนวคิดพ้ืนฐาน
ในการพฒันากระบวนทศัน์ องคป์ระกอบของกระบวนทศัน์ ไดแ้ก่  1) หลกัการ  2) วตัถุประสงค ์
3) ขั้นตอนการจดักิจกรรม 4) การวดัและประเมินผล และ 5) ปัจจยัสนับสนุน ตวัอย่างหน่วยการ
เรียนรู้ ตวัอย่างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัและประเมินผล รวมทั้งไดช้ี้แจงวิธีดาํเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล เคร่ืองมือและระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยละเอียดเพ่ือให้การดาํเนินงานสอดคลอ้ง
กบัการนาํไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งของการวิจยัมากท่ีสุด ดงันั้น ในการขยายผลการวิจยัคร้ังน้ี จึงทาํให้
กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ มีประสิทธิผล
เป็นไปตามเกณฑ์ คือ นกัเรียนมีผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพหลงัร่วมกิจกรรมแนะแนวสูงกว่า
ก่อนร่วมกิจกรรมแนะแนวอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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ข้อเสนอแนะ 
 

 จากขอ้คน้พบในการวิจยั เร่ือง กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง
การใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
  
ข้อเสนอแนะเพื่อนําผลการวจิยัไปใช้ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1.1 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เช่น องคก์ารบริหารส่วนตาํบล/

จงัหวดั สาํนกังานจดัหางาน สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ควรนาํหลกัการและแนวคิดของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะ
ชีวิตและอาชีพไปประยุกต์ใช้และเผยแพร่ความรู้ให้แก่ครูผูส้อนและเจา้หนา้ท่ีในสังกดัดงักล่าว 
เพ่ือนาํไปเป็นแนวทางจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพของผูเ้รียน
ต่อไป 

1.2 ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมความพร้อมในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
ในระดบัมธัยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ควรใหก้ารส่งเสริมสนบัสนุน
ให้ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ในสาขาวิชาการศึกษาท่ีเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพของ
ผูเ้รียนท่ีมีความชดัเจนและเป็นรูปธรรม 

1.3 ผูด้าํเนินงานการจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาทั้งตอนตน้และตอนปลาย สามารถ
นาํกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพไปประยกุตใ์ช้
ในการจดัประสบการณ์และฝึกปฏิบติัผูเ้รียนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา 

2. ข้อเสนอแนะในการนํากระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวไปใช้ 
2.1 ฝ่ายบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาควรประชุมทาํความเขา้ใจกบัผูส้อนทั้งท่ี

เป็นครูแนะแนวโดยตรงและผูท่ี้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา  (ทาํหน้าที่ครูแนะแนว) เกี่ยวกบั
แนวทางในการนาํกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ
ไปใช ้ตลอดจนการติดตามและประเมินผล 

2.2 ผูส้อนควรศึกษาและทาํความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว
เพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพอยา่งละเอียดให้ครบทุกขั้นตอน ตอ้งศึกษาและทาํความ
เขา้ใจพฤติกรรมการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนในแต่ละพฤติกรรมและเคร่ืองมือการวดั
และประเมินผลอยา่งละเอียด เพ่ือสามารถทาํการประเมินผลไดต้ามวตัถุประสงค ์ส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุด 
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คือ ผูส้อนตอ้งมีความรอบรู้ในเน้ือหาท่ีสอนเป็นอยา่งดี และตอ้งใหเ้วลาเพ่ือการเรียนรู้ตามกระบวนทศัน์
ทั้งในและนอกเวลาเรียนอยา่งเพียงพอ 

2.3 กระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ
ให้ความสาํคญักบัชุมชน ผูท่ี้จะนาํแนวทางการจดักิจกรรมแนะแนวดงักล่าวไปใช ้ตอ้งศึกษาบริบท
ของชุมชน มีการช้ีแจงและสร้างความเขา้ใจท่ีตรงกนัระหว่างโรงเรียน ครูผูส้อน ผูป้กครอง ผูน้าํ
ชุมชนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายก่อนการดาํเนินการให้ผูเ้รียนลงพ้ืนท่ีจริงและนาํชุมชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 

2.4 กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวในท่ีน้ีเลือกใช้แนวทางจดักิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ดว้ยวิธีการเรียนรู้
หลายวิธี เช่นการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ การใชกิ้จกรรมเป็นฐาน การใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน 
การใชปั้ญหาเป็นฐาน และการใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ซ่ึงผูท่ี้จะนาํกระบวนทศัน์การ
จัดกิจกรรมแนะแนวไปใช้สามารถปรับเปล่ียนวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ 
ท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัตวัช้ีวดั/ระดบัของผูเ้รียนท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป 
  ผลการวิจยัคร้ังน้ีมีประเดน็ท่ีน่าจะทาํการศึกษาต่อไป ดงัน้ี 

1. ควรทาํการศึกษาผลการใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง
การใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมขั้น
พ้ืนฐานอยา่งมีคุณภาพสาํหรับผูเ้รียนในการคน้หาความสนใจ ความถนดั ความรู้และเพือ่ใหส้ามารถ
เลือกแนวทางการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป 

2. ควรมีการวิจยัเพ่ือพฒันาเคร่ืองมือวดัตวัแปรเชิงปริมาณของตวัแปรตามเก่ียวกบั
การใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพ ทั้ ง 7 ด้าน เพ่ือแสดงผลการวิเคราะห์ให้เห็นความแตกต่างระหว่าง
ความสามารถแต่ละดา้นของแต่ละบุคคลอยา่งชดัเจนและควรศึกษาตวัแปรกลางท่ีอาจส่งผลต่อตวัแปรตาม 
เช่น ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ลกัษณะการอบรมเล้ียงดูของครอบครัว เป็นตน้  
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  1. ศาสตราจารย ์(พิเศษ) ดร.กาญจนา  คุณารักษ ์  อาจารยพิ์เศษ ขา้ราชการบาํนาญ  

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร  นครปฐม 

 2. รองศาสตราจารย ์ลิขิต  กาญจนาพร  อาจารยพิ์เศษ  ขา้ราชการบาํนาญ  
คณะศึกษาศาสตร์     
มหาวิทยาลยัศิลปากร  นครปฐม 

 3.  อาจารย ์ดร.กมัปนาท  บริบูรณ์   อาจารย ์
เลขานุการภาควิชาการศึกษาผูใ้หญ่ 
คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 กรุงเทพมหานคร 
 4.  ดร. ลาวรรณ  สกุลกรุณาอารีย ์   ครู ตาํแหน่ง วทิยะฐานะครูเช่ียวชาญ 

โรงเรียนอนุบาลวดัป่าเลไลยก ์ 
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

 5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มารุต  พฒัผล  อาจารย ์
คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 กรุงเทพมหานคร 
 6. อาจารย ์ดร.มนตช์ยั  พงศกรนฤวงษ ์  อาจารย ์

วิทยาลยัเทคนิคนครปฐม  
อาํเภอเมือง  จงัหวดันครปฐม 

 7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กรัณยพ์ล วิวรรธมงคล อาจารย ์ คณะครุศาสตร์   
มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี  
จงัหวดักาญจนบุรี  
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8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุบลวรรณ  ส่งเสริม อาจารย ์ ภาควชิาหลกัสูตรและวิธีสอน 
คณะศึกษาศาสตร์ 

                                                                                  มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม  
 9. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริวรรณ วณิชวฒันวรชยั  อาจารย ์ ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 

 10. ผูช่้วยศาสตราจาย ์ดร.ชนสิทธ์ิ   สิทธ์ิสูงเนิน อาจารย ์ ภาควชิาหลกัสูตรและวิธีสอน 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 

 11. อาจารย ์ดร.โชติมา  หนูพริก    สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

             12. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. รุจิราพร รามศิริ   อาจารย ์
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน   
ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 

 จงัหวดันครปฐม 
 13. อาจารย ์ดร.นิวฒัน ์ บุญสม     อาจารย ์ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 

             14. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. แสงเดือน เจริญฉิม อาจารย ์
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน   
ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 

 จงัหวดันครปฐม 
 15. อาจารย ์ดร.จิระ ดีช่วย   ครู 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 
กรุงเทพมหานคร 
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ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 
 1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มารุต  พฒัผล  อาจารย ์

คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร  กรุงเทพมหานคร 

 2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชนสิทธ์ิ   สิทธ์ิสูงเนิน อาจารย ์ ภาควชิาหลกัสูตรและวิธีสอน 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 

 3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กรัณยพ์ล วิวรรธมงคล อาจารย ์  คณะครุศาสตร์   
มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี  
จงัหวดักาญจนบุรี  

 4.  อาจารย ์ดร.กมัปนาท  บริบูรณ์   อาจารย ์
เลขานุการภาควิชาการศึกษาผูใ้หญ่ 
คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร 
 5.  ครูลาวรรณ  สกลุกรุณาอารีย ์   ครู ตาํแหน่ง วทิยะฐานะครูเช่ียวชาญ 

โรงเรียนอนุบาลวดัป่าเลไลยก ์ 
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
คู่มือการใช้กระบวนทัศน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้ทักษะชีวติ 

และอาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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คู่มือ 
 

การใช้กระบวนทัศน์การจดักิจกรรมแนะแนว 
เพื่อเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวติและอาชีพ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

Paradigm of Guidance Activity 
to Enhance Using Life and Career Skills for High School Students 

จันทร์เพ็ญ สุวรรณคร 
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คาํนํา 
 
 คู่มือการใชก้ระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายฉบบัน้ี เป็นเอกสารท่ีอธิบายรายละเอียดของกระบวนทศัน์
การจดักิจกรรมแนะแนวท่ีจดัทาํข้ึน เพ่ือใหผู้ส้นใจท่ีต้องการนาํกระบวนทศัน์น้ีไปใช้จดักิจกรรม
แนะแนวให้เขา้ใจองคป์ระกอบต่าง ๆ ของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว เพ่ือส่งเสริมการ
ใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนไดท้ราบถึงส่ิงท่ีควรศึกษา
และจดัเตรียม เพื่อให้การใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวน้ี บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของ
การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ผูส้นใจท่ีตอ้งการนาํไปใชค้วรศึกษาคู่มือการใช้
กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวให้เขา้ใจชดัเจนก่อน ทั้งน้ีคู่มือฉบบัน้ีประกอบดว้ยสาระสาํคญั  
6 ประการ ดงัน้ี 

1. แนวทางในการนาํกระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวไปใช ้
2. ความเป็นมาและความสาํคญัของการพฒันากระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนว 
3. แนวคิดพื้นฐานในการพฒันากระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนว    
4. องคป์ระกอบของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว  ประกอบดว้ย 

4.1 หลกัการ 
4.2 วตัถุประสงค ์
4.3 ปัจจยัสนบัสนุน 
4.4 กระบวนการจดักิจกรรมแนะแนว 
4.5 การวดัและประเมินผล 

5. ตวัอยา่งหน่วย /แผนกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะ
ชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  

6. ตวัอยา่งเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัและประเมินผล 
 
      
 
            ผู้จดัทํา 
            จนัทร์เพญ็  สุวรรณคร 
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แนวทางในการนํากระบวนทัศน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวติ 
และอาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (UNIQUE Model) ไปใช้ 

 

การนาํกระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพไปใชใ้หเ้กิดประสิทธิผล
สูงสุดกบัผูเ้รียนเป็นส่ิงสาํคญั  ดงันั้นก่อนท่ีจะนาํกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวไปใช้       
จึงตอ้งทราบขอ้ควรปฏิบติัและแนวทางในการดาํเนินการก่อนการใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรม
แนะแนว ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ควรปฏิบติัก่อนการใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใช ้
ทกัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (UNIQUE Model) เพ่ือเตรียมการท่ีมี
ประสิทธิภาพ สรุปไดพ้อสงัเขปดงัแผนภาพท่ี 34 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 34   ขอ้ควรปฏิบติัก่อนการใชก้ระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใช้

ทกัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ศึกษาคู่มือ 
การใช้กระบวนทศัน์การจดักิจกรรม
แนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้ทักษะ

ชีวติและอาชีพของนักเรียน 
ช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

1.  ศึกษาแนวทางในการนํากระบวน
ทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวไปใช้ 

2.  ศึกษาความเป็นมาและความสําคัญ
ของการพัฒนากระบวนทัศน์การจัด
กิจกรรมแนะแนว 

3.  ศึกษาตัวอย่างหน่วย  / แผนการจัด
กิจกรรมแนะแนว 

จดัเตรียมส่ิงจาํเป็น 
ในการจดักิจกรรมแนะแนว 

1. ศึกษาหน่วย / แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว 

2. จดัเตรียมส่ือการจัดกิจกรรมแนะแนว 
ที่เสนอไว้ในแผนกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรม
แนะแนวให้เพยีงพอกับจาํนวนผู้เรียน   

3. ศึกษาและจัดเตรียมเคร่ืองมือเก่ียวกับการวัด
และประเมินผลที่ใช้ในระหว่าง และหลังการใช้
กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว  ได้แก่  
ใบงาน   ใบความรู้ แบบฝึกหัด  แบบประเมิน
ช้ินงาน  แบบสังเกตพฤติกรรมการใช้ทักษะ
ชีวิตและอาชีพ  แบบสรุปองค์ความรู้ (Journal 
Wr iting) และแฟ้มสะสมงาน   
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 มรีายละเอียดของข้อควรปฏิบัต ิ ดงัน้ี  
1. ศึกษาเอกสารคู่มือการใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้าง   การใช้

ทกัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยมีการดาํเนินงาน ดงัน้ี 
1.1 ศึกษาแนวทางในการนาํกระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการ

ใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายไปใช ้เพ่ือความเขา้ใจและปฏิบติัได้
เป็นแนวทางเดียวกนั 

1.2 ศึกษาความเป็นมาและความสําคญัของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว
เพ่ือเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย แนวคิดพ้ืนฐาน 
และทฤษฎีท่ีใชใ้นการพฒันากระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว องคป์ระกอบของกระบวนทศัน์
การจดักิจกรรมแนะแนว ซ่ึงประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ คือ หลกัการ วตัถุประสงค ์กระบวนการ
จดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล และปัจจยัสนบัสนุน ในการนาํกระบวนทศัน์   การจดักิจกรรม
แนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ตอนปลายไปใชใ้ห้
ประสบผลสาํเร็จ  ทาํให้เห็นภาพความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ รวมทั้ง มีความเขา้ใจใน
คาํศพัทเ์ฉพาะท่ีใชใ้นกระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนว 

1.3 ศึกษาตวัอย่างหน่วย/แผนการจดักิจกรรมแนะแนว เร่ือง เรียนรู้การยืดหยุ่นและ
การปรับตวัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยเนน้การจดักิจกรรมแนะแนวตามกระบวนทศัน์
การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างทกัษะชีวิตและอาชีพ ซ่ึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ การฝึกคิด
จากส่ิงใกลต้วั มีส่วนร่วมเรียนรู้กบัสมาชิกในกลุ่มและเกิดองค์ความรู้ดว้ยตนเอง มีทกัษะการคิด 
สามารถเช่ือมโยงความคิดสู่การปฏิบติัในชีวิตจริงอยา่งมีคุณภาพ ผา่นกระบวนการของกระบวน-
ทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว 6 ขั้น  ไดแ้ก่  1) ทาํความเขา้ใจในขอ้มูลและเน้ือหาอยา่งกระจ่างชดั 
(Understanding Information and Content : U) 2) สร้างเครือข่ายขอ้มูล (Networking Information : 
N) 3) สืบคน้ขอ้มูลเพ่ือวินิจฉัยปัญหา (Inquiring Information to Diagnose Problems : I) 4) ซักถาม
เพ่ื อส ร้างทางเลือกห รือวิ ธีแก้ปัญหา  (Questioning to Make Choices or Solutions : Q) 5) ใช้
ประโยชน์ข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ (Utilizing Information from the analysis : U)  6) นําเสนอ
ผลงานและรายงานผล (Exhibiting and Results Reporting : E) ลักษณะของหน่วย/แผนการจัด
กิจกรรมแนะแนว มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) หน่วยการเรียนรู้มีความยดืหยุน่ และสัมพนัธ์กบัแผนการจดักิจกรรมแนะแนว
แต่ละแผน โดยหน่วยการเรียนรู้ 1 หน่วย ประกอบดว้ยแผนการจดักิจกรรมแนะแนว  1 แผนเพ่ือให้
ครอบคลุมเน้ือหา สาระ วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ใชรู้ปแบบการเขียนแบบ 
Backward Design หน่วยการจัดกิจกรรมแนะแนว มีหัวขอ้เร่ืองท่ีสําคญัคือ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
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จาํนวนเวลาท่ีใชส้อน มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั สาระสาํคญั สาระการเรียนรู้ในดา้นความรู้ ดา้น
ทกัษะกระบวนการ นอกจากน้ียงัมีหวัขอ้ สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน คุณลกัษะอนัพึงประสงค ์การ
วดัและประเมินผล  กิจกรรมการเรียน การสอน และส่ือการเรียนการสอน  
   ทั้งน้ีหน่วย/แผนการจดักิจกรรมแนะแนวมีขั้นตอนหลกัคงท่ี แต่จะเนน้ท่ีการ
ฝึกปฏิบติั การร่วมกิจกรรมกลุ่ม และให้อิสระแก่ผูเ้รียนในการคิดและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและ
กนั ในกรณีท่ีครูตอ้งการสอนเน้ือหาอ่ืนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นหน่วยหรือแผนการจดักิจกรรมแนะแนว ท่ีเป็น
ตวัอยา่งน้ี  เม่ือศึกษาคู่มือเล่มน้ีครบทุกส่วนแลว้สามารถใช้เป็นแนวทางในการสร้างแผนการจดั
กิจกรรมแนะแนวตามกระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวน้ีข้ึนเองได ้

2) หน่วย/แผนการจดักิจกรรมแนะแนว ในแต่ละแผนเนน้การเรียนรู้จากการปฏิบติั
ตามกระบวนการของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว 6 ขั้น เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดความสามารถ
ในการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพโดยกาํหนดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนสร้างองคค์วามรู้
ด้วยตนเอง  เห็นคุณค่าในตนเอง  มีแรงจูงใจภายในที่จะพฒันาศกัยภาพของตน เรียนรู้จาก
กระบวนการร่วมมือของสมาชิกภายในกลุ่มร่วมรับผิดชอบและคิดสร้างสรรค์ผลงานตามความ
สนใจและความถนดัท่ีมีคุณภาพ ร่วมกนัหาวิธีท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุดในการแกไ้ขปัญหาเหล่านั้น 
นาํความรู้ท่ีไดม้าปรับประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั การจดักิจกรรมเน้นการฝึกทกัษะทั้ งเป็นกลุ่ม
และเป็นรายบุคคล ในกรณีท่ีเป็นกลุ่มจะเน้นให้ผูเ้รียนร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมกนัรับผิดชอบในการ
ดาํเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั และพร้อมท่ีจะนาํเสนอผลงาน/ผลผลิตท่ีจดัทาํข้ึนอยา่งมัน่ใจ  

2. จดัเตรียมส่ิงท่ีจาํเป็นในการสอน ดงัน้ี 
2.1 ศึกษาหน่วยและแผนการจดักิจกรรมแนะแนว 
2.2 จดัเตรียมส่ือการจดักิจกรรมแนะแนวท่ีเสนอไวใ้นแผนการจดักิจกรรมแนะแนว

ใหเ้พียงพอกบัจาํนวนผูเ้รียน 
2.3 ศึกษาและจดัเตรียมเคร่ืองมือเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลท่ีใชใ้นระหว่าง และ

หลงัการใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  ไดแ้ก่  ใบงาน  ใบความรู้ แบบฝึกหดั แบบประเมินช้ินงานแบบ
สงัเกตผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ แบบสรุปองคค์วามรู้ (Journal Writing) และแฟ้มสะสมงาน   
 
แนวทางในการจัดกิจกรรมแนะแนว มีขอ้เสนอแนะสาํหรับครูผูส้อน  ดงัน้ี 
 หลักการและแนวทางการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมแนะแนว 
 กระทรวงศึกษาธิการ โดยสาํนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สาํนกัคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2554: 17 - 19) ไดย้กร่างแผนยุทธศาสตร์การแนะแนวระดบัการศึกษาขั้น
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พ้ืนฐาน ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) กล่าวถึง   
การแนะแนวว่าเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้ผูเ้รียนรู้จกั เขา้ใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น   
คิดเป็น ใชชี้วิตเป็น สามารถตดัสินใจและวางแผนการศึกษา อาชีพ และปรับตวัอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่ง
มีความสุข สาระสําคญัของแผนยุทธศาสตร์การแนะแนวระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาํหนดแนวทาง
การดาํเนินงาน ดงัน้ี 
 วสัิยทัศน์ การแนะแนวมุ่งใหผู้เ้รียนพฒันาดา้นการศึกษา อาชีพ ส่วนตวัและสังคม   เตม็
ตามศกัยภาพ มีทกัษะชีวิต มีความสุข อยู่อย่างพอเพียง เป็นพลเมืองและพลโลกท่ีดีดว้ยการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย  
 พนัธกิจ   

1. ใชก้ระบวนการแนะแนวดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนทุกคนอยา่งเป็นระบบ 
2. ยกระดบัคุณภาพการแนะแนวในสถานศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน 
3. พฒันาระบบการบริหารจดัการแนะแนวโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

 วตัถุประสงค์หลัก 
1. เพ่ือพฒันาผูเ้รียนดา้นศึกษา อาชีพ ส่วนตวัและสงัคม เตม็ตามศกัยภาพ 
2. เพ่ือสร้างภูมิคุม้กนัให้ผูเ้รียนสามารถดาํรงชีวิตในสังคมไทยและสังคมโลกอย่าง

พอเพียงและมีความสุข 
3. เพ่ือใหค้รูทุกคนใชก้ระบวนการแนะแนวในการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 
4. เพ่ือพฒันาระบบการบริหารจดัการแนะแนวใหมี้คุณภาพ 
5. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในกระบวนการแนะแนว 

     เป้าหมาย 
1. ผูเ้รียนรู้จกั เขา้ใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น เขา้ใจการเปล่ียนแปลงของ

สงัคม สามารถวางแผนในดา้นการศึกษา อาชีพ ส่วนตวัและสังคม ตลอดจนปรับตวัและอยูใ่นสงัคม
อยา่งมีความสุขและพอเพียง 

2. ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียน ไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาให้มี
ความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถใชก้ระบวนการแนะแนวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. สถานศึกษาทุกแห่งมีครูแนะแนวทีมีคุณวุฒิทางการแนะแนวหรือจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการแนะแนว 

4. สถานศึกษามีการพฒันา จดัระบบ และดาํเนินการแนะแนวอยา่งมีประสิทธิภาพ ตาม
มาตรฐานการแนะแนว 
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5. หน่วยงานการศึกษาทุกระดบั (ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน-เขตพื้นท่ีการศึกษา-สถานศึกษา) 
มีโครงสร้างและระบบการบริหารจดัการแนะแนวอยา่งชดัเจน 

6. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวอยา่งเขม้แขง็ 
 ยุทธศาสตร์ 

1. พฒันาผูเ้รียน ครูแนะแนว ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการแนะแนว 
3. สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

 กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมท่ีจัดเพิ่มเติมให้แก่ผูเ้รียนนอกเหนือจากการเรียนรู้      
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มโดยเน้นการพฒันาท่ีสาํคญัไดแ้ก่ การพฒันาองคร์วมของความ
เป็นมนุษยใ์ห้ครบทุกดา้นทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม โดยเป็นกิจกรรมท่ีจะช่วยสร้าง
เยาวชนใหเ้ป็นผูมี้ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินยั และมีคุณภาพเพ่ือพฒันาองคร์วมของความเป็น
มนุษยท่ี์สมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้างจิตสาํนึก ของการทาํประโยชน์เพ่ือสังคม  ซ่ึงสถานศึกษาจะตอ้ง
ดาํเนินการอย่างมีเป้าหมาย มีรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสม  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนแบ่งเป็น 2 
ลกัษณะ คือ กิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมนักเรียน ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะกิจกรรมแนะแนว      
ว่าเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาความสามารถของผูเ้รียนให้เหมาะสมตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล สามารถคน้พบและพฒันาศกัยภาพของตนเสริมสร้างทกัษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญาและการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี ซ่ึงผูส้อนทุกคนตอ้งทาํหน้าท่ี แนะแนว 
ให้คาํปรึกษาดา้นชีวิต การศึกษาต่อและการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานทาํโดยมี
ประเดน็สาํคญั ๆ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
 กิจกรรมแนะแนวและหลกัการตามหลกัสูตรกาํหนดคุณภาพผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ไว  ้2 ส่วน เพ่ือให้เกิดสมรรถนะสําคญั 5 ประการ ไดแ้ก่ ความสามารถในการส่ือสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต และ
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์8 ประการ ไดแ้ก่ รักชาติ ศาสตร์
กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการทาํงาน รักความเป็นไทย และมี
จิตสาธารณะ ดงันั้นการจดักิจกรรมแนะแนว จึงตอ้งมีการส่งเสริมและสนบัสนุนเพ่ือพฒันาผูเ้รียน
ให้เกิดการเรียนรู้ อนัจะนาํไปสู่สมรรถนะท่ีสําคญั 5 ประการ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 8 
ประการ นาํไปบูรณาการในจดักิจกรรมตามลกัษณะของกิจกรรม แนะแนวท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราชการ 2551 อีกทั้งส่งเสริม พฒันาผูเ้รียน ให้มีทกัษะชีวิต 
โดยมุ่งการจัดกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ธรรมชาติของ
ผูเ้รียน และวิสัยทศันข์องสถานศึกษาท่ีตอบสนองจุดมุ่งหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษา           
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ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ให้ครอบคลุมทั้งดา้นการศึกษา การงานและอาชีพ รวมทั้งชีวิต และ
สังคม เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั โดยผูเ้รียนมีอิสระในการคิด และตดัสินใจ ด้วยตนเอง เรียนรู้ด้วย
ตนเอง ด้วยการปฏิบติั จนกระทัง่ เกิดทกัษะชีวิต และการเรียนรู้ตลอดจน ครูทุกคนมีส่วนร่วม      
ในการจดักิจกรรมโดยมีครูแนะแนวเป็นพ่ีเล้ียง และประสานงาน  

1. วตัถุประสงค์ของการจดักิจกรรมแนะแนว 
1.1 เพ่ือให้ผูเ้รียนคน้พบความถนัดความสามารถความสนใจของตนเอง รักและเห็น

คุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น 
1.2 เพ่ือใหผู้เ้รียนรู้จกัแสวงหาความรู้จากขอ้มูลข่าวสารแหล่งเรียนรู้ทั้งดา้นการศึกษา

อาชีพส่วนตัวสังคมเพ่ือนําไปใช้ในการวางแผนเลือกแนวทางการศึกษาอาชีพได้เหมาะสม
สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของตนเอง 

1.3 เพ่ือใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาบุคลิกภาพและปรับตวัอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
1.4 เพ่ือให้ผูเ้รียนมีความรู้มีทกัษะมีความคิดสร้างสรรคใ์นงานอาชีพและมีเจตคติท่ีดี

ต่ออาชีพสุจริต 
1.5 เพ่ือให้ผูเ้รียนมีค่านิยมท่ีดีงามในการดาํเนินชีวิตเสริมสร้างวินัยคุณธรรมและ

จริยธรรมแก่ผูเ้รียน 
1.6 เพ่ือให้ผู ้เรียนมีจิตสํานึกในการรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวสังคมและ

ประเทศชาติ 
2. หลักการจดักิจกรรมแนะแนว 

2.1 จดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาความตอ้งการความสนใจและธรรมชาติ
ของผูเ้รียน 

2.2 จดักิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของสถานศึกษาท่ีตอ้งสนองตอบจุดหมาย
ของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศกัราช 2551 

2.3 จดักิจกรรมเพ่ือผูเ้รียนทุกคนโดยครอบคลุมดา้นการศึกษาการงานและอาชีพ ชีวิต
และสงัคม 

2.4 จดักิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดยผูเ้รียนมีอิสระในการเลือกคิดและตดัสินใจ
จดักิจกรรมท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองใหม้ากท่ีสุดดว้ยการปฏิบติัจนเกิดทกัษะการเรียนรู้ 

3. ขอบข่ายของการจดักิจกรรมแนะแนว 
3.1 การจัดกิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษา มุ่งให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองในดา้นการเรียน

อยา่งเต็มศกัยภาพรู้จกัแสวงหาและใชข้อ้มูลประกอบการวางแผนการเรียนการศึกษาต่อไดอ้ย่างมี
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ประสิทธิภาพมีเทคนิควิธีการและทกัษะการเรียนรู้มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและสามารถวางแผนการเรียน
การศึกษาต่อไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัตนเอง 

3.2 การจัดกิจกรรมแนะแนวด้านการงานและอาชีพ มุ่งให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัตนเองในทุกดา้น 
รู้โลกของงานอาชีพอยา่งหลากหลายมีเจตคติท่ีดีและทกัษะพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นในอาชีพมีการเตรียมตวั
สู่อาชีพตลอดจนมีการพฒันางานอาชีพตามท่ีตนเองถนดัและสนใจ 

3.3 การจัดกิจกรรมด้านชีวติและสังคม  มุ่งใหผู้เ้รียนรู้จกัและเขา้ใจตนเองรักและเห็น
คุณค่าในตนเองและผูอ่ื้นมีวฒิุภาวะทางอารมณ์มีเจตคติท่ีดีต่อการมีชีวิตท่ีดีมีคุณภาพมีทกัษะในการ
ดาํเนินชีวิตและสามารถปรับตวัใหด้าํรงชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
               กล่าวสรุปโดยภาพรวมการจดักิจกรรมแนะแนว ซ่ึงจะเป็นประโยชนต่์อครูและผูเ้รียน
ไดท้ราบขอบข่ายทั้ งหมด กิจกรรมแนะแนวช่วงชั้นท่ี 4 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 แบ่งกลุ่ม
กิจกรรมเป็น 4 กลุ่ม คือ 

1. กลุ่มกิจกรรมรู้จกั เขา้ใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น 
2. กลุ่มกิจกรรมการปรับตวัและดาํรงชีวิต 
3. กลุ่มกิจกรรมการตดัสินใจและแกปั้ญหา 
4. กลุ่มกิจกรรมการแสวงหาและใชข้อ้มูลสารสนเทศ  

4. แนวทางการพฒันากิจกรรมแนะแนว   
  การจดักิจกรรมแนะแนวให้ไดผ้ลดี ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ครูแนะแนว ครู
ประจาํชั้น ฯลฯ ควรมีความเขา้ใจถึงปรัชญา หลกัการและแนวทางการพฒันากิจกรรมแนะแนว   
เป็นอยา่งดี สรุปไดด้งัน้ี 

1. การแนะแนวเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองกันไปตลอดระยะเวลาท่ีเด็กอยู่ใน
โรงเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงมหาวิทยาลยั ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีมีตั้งแต่ชั้นตน้ ๆ จะเป็นประโยชน์
อยา่งมากต่อแนะแนวในชั้นสูงข้ึนไป  เพราะยิ่งมีขอ้มูลเก่ียวกบัเด็กมากเท่าใด ยิ่งเป็นประโยชน ์  
อยา่งมากในการตดัสินใจของครูในการจดัการแนะแนวเท่านั้น 

2. การแนะแนวเป็นการบริการท่ีจดัให้แก่เด็กทุกคนไม่ใช่เฉพาะเด็กท่ีมีปัญหาหรือ
เด็กท่ีเรียนอ่อนเท่านั้น เด็กท่ีเรียนเก่ง เด็กปกติทั้งหลาย ก็จะตอ้งไดรั้บการแนะแนวเช่นกนัเพราะ  
ฉะนั้น ครูแนะแนวจึงควรติดตามดูพฒันาของเดก็ทุกคนโดยตลอด 

3. การแนะแนวเป็นการช่วยให้เด็กแต่ละคนสามารถเขา้ใจในสภาพและฐานะของ
ตนเองได ้ ภายใตก้ารแนะแนวของครู  เป็นการฝึกใหเ้ดก็รู้จกัท่ีจะพ่ึงตนเองเป็นสาํคญั 

4. การแนะแนวถือหลกัว่า  เด็กแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกนั ฉะนั้นวิธีการแนะแนว
กบัเดก็คนหน่ึงคนใด จะถือเป็นแบบฉบบัใชก้บัเดก็คนอ่ืนไม่ได ้
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5. การแนะแนวตอ้งมุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพฒันาการท่ีดีในทุกทางพร้อมกนั ไม่ว่าจะเป็น
ทางกาย ทางสงัคม ทางอารมณ์ และทางสติปัญญา เพ่ือใหเ้ดก็เป็นผูมี้ความเจริญงอกงามอยา่งสมบูรณ์ 

6. การแนะแนว ถือหลกัในการดาํเนินงาน จากการพยายามป้องกนัไม่ให้เด็กประสบ
ปัญหา ช่วยแกไ้ขเม่ือเด็กพบปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริมพฒันาการในส่ิงท่ีเด็กทาํให้ดาํเนินไป
ดว้ยความเจริญกา้วหนา้ข้ึนเร่ือย ๆ  

7. การแนะแนวจะไดผ้ลดีหากบุคคลท่ีไดรั้บการศึกษาดา้นน้ีมาเป็นอยา่งดี อยา่งไรกต็าม
ทุกคนในโรงเรียนกเ็ป็นผูช่้วยเหลือไดห้ากไดรั้บการอบรมใหเ้ขา้ใจถึงปรัชญาและหลกัของการแนะแนว
เพราะบุคคลนั้นพบเห็นเดก็อยูเ่ป็นประจาํยอ่มใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและละเอียดเก่ียวกบัตวัเดก็ได ้

8. การแนะแนวถือว่าเป็นส่วนประกอบของการสอนและการศึกษา  จะแยกออกจากกนั
ไม่ได ้ ฉะนั้นการแนะแนวสามารถทาํไดค้วบคู่ไปกบัการสอน  โดยครูท่ีสอนจะมีบทบาทสําคญั
มากในการแนะแนว  ทั้งน้ีครูท่ีสอนกบัศูนยแ์นะแนว จะตอ้งประสานงานกนัอย่างใกลชิ้ดในดา้น
ขอ้มูลเก่ียวกบัเดก็หรือเก่ียวกบัเทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการช่วยเหลือเดก็ 
  หลักการและแนวทางการพฒันากิจกรรมแนะแนว   

1. หลักการพฒันากิจกรรมแนะแนว  ประกอบดว้ย 
1.1 ลกัษณะของส่ิงท่ีต้องการพฒันา  ต้องคาํนึงถึงการจดัให้ครบทุกดา้น ทั้งดา้น

การศึกษา อาชีพ ส่วนตวัและสงัคม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการในสถานการณ์ปัจจุบนั 
1.2 ลกัษณะของผูรั้บบริการ  แบ่งผูรั้บบริการเป็น 3 วยั ไดแ้ก่ วยัเด็ก วยัรุ่น และวยั

ผูใ้หญ่ ซ่ึงบุคคลแต่ละวยัจะมีธรรมชาติประจาํวยั มีปัญหาและความตอ้งการแตกต่างกนัออกไป การ
จดักิจกรรมจึงตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัวยัดงักล่าว เช่น 

1.2.1 วยัเด็ก  เป็นวยัท่ีชอบสนุก สมาธิสั้ น สนใจการเล่น รับรู้เชิงรูปธรรม
มากกว่านามธรรม กิจกรรมท่ีเนน้ควรเป็นลกัษณะเรียน ปนเล่น ส่งเสริมการแสดงออก ใชส่ื้อหรือ
กิจกรรมสอดแทรกการพฒันาการทางสงัคม และเนน้กิจกรรมเป็นกลุ่ม  

1.2.2 วยัรุ่น เป็นวยัท่ีใหค้วามสาํคญักบัการมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกบัผูอ่ื้นตอ้งการ 
การยอมรับ ความเป็นอิสระ แสวงหาเอกลกัษณ์และบทบาท สนใจการมีอุดมการณ์แห่งชีวิต มีพลงั
มากทั้งดา้นร่างกาย ความคิด และปัญญา ควรเนน้กิจกรรมแบบกลุ่ม และให้ลงมือปฏิบติัมากท่ีสุด 
ส่งเสริมกิจกรรมประเทศท่ีช่วยใหไ้ดแ้สดงออก ใหมี้การคิดวิเคราะห์ 

1.2.3 วยัผูใ้หญ่  เป็นวยัท่ีมีประสบการณ์ชีวิตหลายดา้น มีสถานภาพทางสังคม     
มีอาชีพ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ แต่อาจมีปัญหาบางประการท่ีเก่ียวกบัการปรับตวัทางอาชีพและ
สังคม  ควรเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ระหว่าง
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ผูรั้บบริการและผูใ้หบ้ริการ เนน้การคิดวิเคราะห์ หาเหตุผลและเสนอแนวคิด ควรหลีกเล่ียงกิจกรรม
ท่ีใหผู้รั้บบริการเล่นสนุกสนานหรือออกท่าทางมากเกินไป 

1.3 ลกัษณะของกิจกรรม  การจดักิจกรรมแนะแนวซ่ึงมี 2 รูปแบบท่ีสําคญั คือ 
กิจกรรมแนะแนวรายบุคคลและกิจกรรมแนะแนวรายกลุ่ม  การเลือกใชรู้ปแบบกิจกรรมข้ึนอยูก่บั
สถานการณ์ โดยใหค้าํนึงถึงผูรั้บบริการเป็นสาํคญั 

1.4 ประโยชน์ท่ีจะนาํมาใช ้ ซ่ึงเป็นหวัใจในการจดักิจกรรมแนะแนว โดยมุ่งเนน้
ให้ผูรั้บบริการสามารถนาํส่ิงท่ีเรียนรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง ในปัจจุบนันิยมเรียกว่า “นาํองคค์วามรู้
สู่วิถีชีวิต”(apply the new information to daily life)  

2. แนวทางในการพฒันากิจกรรมแนะแนว  ประกอบดว้ย 
2.1 กาํหนดวตัถุประสงคข์องกิจกรรมแนะแนว ซ่ึงเป็นหัวใจสาํคญัของการจดั

กิจกรรม เร่ิมตน้ดว้ยกาํหนดหวัขอ้ เน้ือหาสาระ แลว้เขียนวตัถุประสงคเ์ป็นขอ้ ๆ   
2.2 การกาํหนดขอบข่ายของกิจกรรมแนะแนว ในประเทศไทยกาํหนดขอบข่าย

กิจกรรมแนะแนวไว ้ 3  ดา้น คือ ดา้นการศึกษา อาชีพ  ส่วนตวัและสงัคม 
2.3 การกาํหนดขั้นตอนของกิจกรรม  การจดักิจกรรมส่ิงสาํคญัตอ้งการมุ่งให้

ผูรั้บบริการนาํผลการเรียนรู้จากกิจกรรมไปใชป้ระโยชน ์ซ่ึงในปัจจุบนัเนน้จดักิจกรรม โดยใชแ้นวคิด
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  (Participatory Learning) ท่ี เน้นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
(Experiential Learning) และการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการกลุ่ม (Group Process Learning)  ซ่ึงนกัการ
ศึกษาส่วนใหญ่ยอมรับว่าการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจะเสริมสร้างผูรั้บบริการทั้งกระบวนการคิดและ
การปฏิบติัไดดี้  
  จากหลกัการและแนวทางการจดักิจกรรมแนะแนวสรุปไดว้่า การจดักิจกรรมแนะแนว
ตอ้งจดัให้ครอบคลุม 3  ดา้น คือ ดา้นการศึกษา อาชีพ  ส่วนตวัและสังคม ทั้งน้ีโดยจะตอ้งไดรั้บ
ความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้ งทางบ้าน โรงเรียน และชุมชน ซ่ึงการจัดกิจกรรมแนะแนวตอ้งมุ่ง
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีพฒันาการท่ีดีในทุกทางพร้อมกนั ไม่ว่าจะเป็นทางกาย ทางสังคม ทางอารมณ์ 
และทางสติปัญญา เพ่ือใหผู้เ้รียนเป็นผูมี้ความเจริญงอกงามอยา่งสมบูรณ์ 

5. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ประกอบดว้ย  
5.1 สาระการเรียนรู้ท่ี 1  รู้จกั เขา้ใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น หมายถึง มีความ 

สามารถในการรู้จกัและเขา้ใจตนเอง ทั้งในดา้นความถนดั ความสนใจ ความสามารถ จุดเด่น จุดดอ้ย 
นิสยั  อารมณ์ ความภูมิใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น  
   มาตรฐาน น 1.1  การมีเอกลกัษณ์ของตนเอง 
   มาตรฐาน น 1.2  การรู้และเขา้ใจลกัษณะเฉพาะตนและศกัยภาพของตนเอง 
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   มาตรฐาน น 1.3  การรัก นบัถือตนเองและผูอ่ื้น 
   มาตรฐาน น 1.4  การรับรู้ เขา้ใจและยอมรับปัญหาและสามารถแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์

5.2 สาระการเรียนรู้ท่ี 2  มีความสามารถในการปรับตวัและการดาํรงชีวิตอยา่งมีความสุข 
หมายถึง การเขา้ใจ ยอมรับตนเองและผูอ่ื้น มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ แสดงออกอย่างเหมาะสม มี
มนุษยสมัพนัธ์ สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นและดาํรงชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
   มาตรฐาน น 2.1  การเขา้ใจและยอมรับในศกัด์ิศรีของแต่ละบุคคล 
   มาตรฐาน น 2.2  ความสามารถในการส่ือสารความคิด ความรู้สึกท่ีดีต่อผูอ่ื้นและ 
เป็นประโยชนต่์อส่วนรวม 
   มาตรฐาน น 2.3  ความสามารถในการจัดการกบัอารมณ์และแสดงออกอยา่ง
สร้างสรรคเ์ป็นประโยชนต่์อตนเองและสงัคม 
   มาตรฐาน น 2.4  ความสามารถในการทาํงานตามบทบาทในฐานะผูน้าํ ผูต้ามท่ีดี  
และอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

5.3 สาระการเรียนรู้ท่ี 3 มีความสามารถในการตดัสินใจและแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
หมายถึง สามารถกาํหนดเป้าหมาย วางแผน วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินผล ตลอดจนปรับปรุง
แผนการดาํเนินงาน โดยใชข้อ้มูลคุณธรรมและจริยธรรมเป็นพื้นฐานในการตดัสินใจ 
   มาตรฐาน  น 3.1 ความสามารถในการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาของตนเอง และ
ร่วมตดัสินใจแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัครอบครัว โรงเรียน สงัคม และประเทศชาติ 
   มาตรฐาน  น 3.2  ความสามารถในการคิด 

5.4 สาระการเรียนรู้ท่ี 4 มีความสามารถในการแสวงหาและใช้ข ้อมูลสารสนเทศ 
หมายถึง มีทกัษะ และวิธีการในการแสวงหาขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ รวบรวมและจดัระเบียบขอ้มูล 
สามารถจดัระบบ กลัน่กรอง เลือกใชข้อ้มูลอย่างฉลาด เหมาะสม และเห็นคุณค่าในการใช้ขอ้มูล
สารสนเทศ 
   มาตรฐาน น 4.1  ความสามารถในการคน้หา รวบรวม วเิคราะห์ สงัเคราะห์ขอ้มูล 
เฉพาะดา้นจากแหล่งต่าง ๆ ดว้ยวิธีการ เทคโนโลยท่ีีหลากหลายและทนัสมยั 
   มาตรฐาน น 4.2  ความสามารถในการเลือกและใช้ข้อมูลสารสนเทศใหเ้ป็น
ประโยชนต่์อตนเองและสงัคมจนเป็นนิสัย และนาํมาใชค้าดการณ์ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดอ้ยา่ง
มีเหตุผล  

 บทบาทของครู  ในการดาํเนินการจดักิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดกระบวนทศันก์ารจดั
กิจกรรมแนะแนว ครูควรคาํนึงถึงบทบาทต่อไปน้ี 
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1. ครูเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก (Facilitating) ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามกระบวนทศัน์
การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา  
ตอนปลาย โดยครูตอ้งมีทกัษะการใชค้าํถาม การส่ือสาร การนาํเสนอเน้ือหา จดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ ให้ผูเ้รียนได้ฝึกทกัษะทั้ งการฝึกทกัษะเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม โดยการใหแ้นวทาง 
ช่วยเหลือ แนะนาํ การฝึกทกัษะอยา่งอิสระและการประมวลทกัษะ รวมทั้งการติดตามการนาํไปใช้
และปฏิบติัของผูเ้รียนอยา่งใกลชิ้ดและทัว่ถึง 

2. ครูอาํนวยความสะดวกในการสร้างบรรยากาศท่ีร่วมมือกนั ดูแลใหผู้เ้รียนทาํงานร่วมกนั 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับผิดชอบต่อการเรียนทั้ งต่อตนเองและกลุ่ม เน้นการสร้างความรู้
ดว้ยตนเอง 

3. ครูกระตุน้ใหผู้เ้รียนคิด เช่ือมโยงการคิดสู่การปฏิบติัโดยเนน้ทกัษะการใชค้าํถามจาก
สถานการณ์ปัญหาท่ีพบในชีวิตประจาํวนัและเก่ียวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้ท่ีกาํลงัศึกษา 

4. ครูประสานงานบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในชุมชน/สถานประกอบการ เพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัดว้ยประสบการณ์จริง  

5. ครูร่วมกบับุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูป้กครอง ผูน้าํชุมชน เจา้ของสถานท่ี/แหล่ง
ประกอบการและนกัเรียน ประเมินผลการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพเพื่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน   
ดว้ยการประเมินตามสภาพจริง  
 บทบาทของนักเรียน   

1. นกัเรียนหมัน่ศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองอยา่งเป็นระบบ มีการทาํงานเป็นกลุ่ม เน้นการ
ร่วมมือกนัเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบติัจากแหล่งเรียนรู้และสถานประกอบการในชุมชน ดาํเนินการ
แกปั้ญหาภายใตส้ถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนั และ/หรือ สถานประกอบการจริงในชุมชน ดว้ย
การสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นในการทาํงานร่วมกนั 

2. นักเรียนคิดสร้างสรรค์ผลงานตามความสนใจและความถนัดสู่อาชีพในอนาคตของ
ตนเองอยา่งมีคุณภาพ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



401 
 

ตารางท่ี 44 ตารางสรุปมาตรฐานการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัและสาระการเรียนรู้ กิจกรรม                  
พฒันาผูเ้รียน (กิจกรรมแนะแนว)  รายวิชากิจกรรมแนะแนว  ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย   

 

มาตรฐาน ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั สาระการเรียนรู้ 
1. รู้จกั เขา้ใจ และเห็นคุณค่า  
ในตนเองและผูอ่ื้น หมายถึง  
มีความสามารถในการรู้จกั  และ 
เขา้ใจตนเอง ทั้งในดา้นความ 
ถนดั ความสนใจ  ความสามารถ  
จุดเด่น จุดดอ้ย นิสยั  อารมณ์   
ความภูมิใจ และเห็นคุณค่าใน 
ตนเองและผูอ่ื้น  

1. มีเอกลกัษณ์ของตนเอง 
 
 
2. รู้และเขา้ใจลกัษณะเฉพาะตน 
และศกัยภาพของตนเอง 
 
3. รักนบัถือตนเองและผูอ่ื้น 
4. รับรู้ เขา้ใจและยอมรับปัญหา 
และสามารถแกปั้ญหาอยา่ง 
สร้างสรรค ์

1. การสาํรวจหาเอกลกัษณ์ 
ของของตนเองเก่ียวกบัความรู้สึก  
อารมณ์ ความเครียด 
2. การรู้และเขา้ใจลกัษณะเฉพาะ 
ของตนเองและคน้พบ 
ความสามารถของตนเอง 
3. การรักนบัถือตนเองและผูอ่ื้น 
4. การรับรู้ เขา้ใจและยอมรับ 
ปัญหาและสามารถแกปั้ญหา 
อยา่งสร้างสรรค ์

2. มีความสามารถในการปรับตวั 
และการดาํรงชีวิตอยา่งมี 
ความสุข หมายถึง การเขา้ใจ 
ยอมรับตนเองและผูอ่ื้น 
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์   
แสดงออกอยา่งเหมาะสม      
มีมนุษยสมัพนัธ์ สามารถ 
ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นและ 
ดาํรงชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมี 
ความสุข 
 

1. เขา้ใจและยอมรับในศกัด์ิศรี 
ของแต่ละบุคคล 
2. มีความสามารถในการ 
ส่ือสารความคิด ความรู้สึกท่ีดี  
ต่อผูอ่ื้นและเป็นประโยชนต่์อ 
ส่วนรวม 
3. มีความสามารถในการ 
จดัการกบัอารมณ์และ 
แสดงออกอยา่งสร้างสรรคเ์ป็น 
ประโยชนต่์อตนเองและสงัคม 
4. มีความสามารถในการ 
ทาํงานตามบทบาทในฐานะ 
ผูน้าํ ผูต้ามท่ีดี และอยูร่่วมกนั 
กบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

1. การเขา้ใจและยอมรับใน 
ศกัด์ิศรีของแต่ละบุคคล 
2. การแสดงความคิด ความรู้สึก 
ท่ีดีต่อผูอ่ื้นและเป็นประโยชน ์
ต่อส่วนรวม 
 
3. การแกไ้ข/จดัการกบัอารมณ์ 
และแสดงออกอยา่งสร้างสรรค ์
เป็นประโยชน ์ต่อตนเองและ 
สงัคม 
4. การร่วมทาํงานตามบทบาท 
ในฐานะผูน้าํ ผูต้ามท่ีดี และอยู ่
ร่วมกนักบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี 
ความสุข 
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ตารางท่ี 44 ตารางสรุปมาตรฐานการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัและสาระการเรียนรู้ กิจกรรม                  
พฒันาผูเ้รียน (กิจกรรมแนะแนว)  รายวิชากิจกรรมแนะแนว  ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
(ต่อ)  

 

มาตรฐาน ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั สาระการเรียนรู้ 
3. มีความสามารถในการ 
ตดัสินใจและแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง 
เหมาะสม หมายถึง สามารถ 
กาํหนดเป้าหมาย วางแผน  
วิเคราะห์ สังเคราะห์และ 
ประเมินผล  ตลอดจนปรับปรุง 
แผนการดาํเนินงาน โดยใช ้
ขอ้มูลคุณธรรมและจริยธรรม 
เป็นพ้ืนฐานในการตดัสินใจ 

1. มีความสามารถในการ 
ตดัสินใจและแกไ้ขปัญหา 
ของตนเอง และร่วมตดัสินใจ 
แกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัครอบครัว 
 โรงเรียน สังคม และ 
ประเทศชาติ 
2. มีความสามารถในการคิด 
 

1. การตดัสินใจและแกไ้ข 
ปัญหาของตนเอง และร่วม 
ตดัสินใจแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบั 
ครอบครัว โรงเรียน สังคม และ 
ประเทศชาติ 
 
2. การคิดอยา่งมีเหตุมีผล และ 
เลือกใชวิ้ธีคิดเพือ่พิจารณา 
ปัญหาพร้อมกบัแกไ้ขปัญหาได ้
อยา่งสร้างสรรค ์

4. มีความสามารถในการ 
แสวงหาและใชข้อ้มูล 
สารสนเทศ หมายถึง มีทกัษะ  
และวิธีการในการแสวงหา 
ขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ 
รวบรวมและจดัระเบียบขอ้มูล 
 สามารถจดัระบบกลัน่กรอง  
เลือกใชข้อ้มูลอยา่งฉลาด  
เหมาะสม และเห็นคุณค่าใน 
การใชข้อ้มูลสารสนเทศ 
 

1. มีความสามารถในการคน้หา 
รวบรวม วิเคราะห์ สงัเคราะห์ 
ขอ้มูลเฉพาะดา้นจากแหล่ง 
ต่าง ๆ ดว้ยวิธีการ เทคโนโลย ี
ท่ีหลากหลายและทนัสมยั 
2. มีความสามารถในการเลือก 
และใชข้อ้มูลสารสนเทศให ้
เป็นประโยชนต่์อตนเองและ 
สังคมจนเป็นนิสยั และนาํมาใช ้
คาดการณ์ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนใน 
อนาคตไดอ้ยา่งมีเหตุผล  
 
 

1. การคน้หา รวบรวม  
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ขอ้มูล 
เฉพาะดา้นจากแหล่งต่าง ๆ 
 ดว้ยวิธีการ เทคโนโลยท่ีี 
หลากหลายและทนัสมยั 
2. การเลือกและใชข้อ้มูล 
สารสนเทศใหเ้ป็นประโยชน ์
ต่อตนเองและสังคมจนเป็น 
นิสยั และนาํมาใชค้าดการณ์ 
ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได ้
อยา่งมีเหตุผล  
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ความเป็นมาและความสําคญัของการพฒันากระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว 
 

 
 การใช้ทกัษะชีวิต (Using Life Skills) เป็นความสามารถขั้นพ้ืนฐานของบุคคลในการ

ปรับตวัและเลือกทางเดินชีวิตท่ีเหมาะสมเพ่ือท่ีจะสามารถเผชิญปัญหาต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวัในสภาพ
สงัคมปัจจุบนั และเตรียมพร้อมสาํหรับในอนาคตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศยัการถ่ายทอด
ประสบการณ์ดว้ยการฝึกฝนอบรมซํ้า ๆ ซ่ึงมีความแตกต่างกนัในแต่ละวฒันธรรม แต่ในภาพรวมจะ
พบว่ามีทกัษะชีวิตหลกั (Core Life Skills) อยู ่10 ประการ ดงัน้ี การตดัสินใจ การแกปั้ญหา ความคิด
สร้างสรรค์ ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ  ทกัษะการสร้าง
สมัพนัธภาพระหว่างบุคคล ความตระหนกัในตนเอง ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น การจดัการกบัอารมณ์ 
และการจดัการกบัความเครียด ทั้งน้ี การเสริมสร้างทกัษะชีวิตเหมือนกบัทกัษะโดยทัว่ไปท่ีมีอยูใ่น
ชีวิตประจาํวนั ซ่ึงสามารถท่ีจะพฒันาไดโ้ดยจดัโปรแกรมทกัษะชีวิตศึกษา เพ่ือส่งเสริมสุขภาพจิต
และการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ปัญหาต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกบัการขาดทกัษะ  เช่น  แรงกดดนัของ
ขบวนการกลุ่มเพ่ือนในการชกันาํไปใชย้า การขาดการป้องกนัทางเพศที่นาํไปสู่ปัญหาที่รุนแรง 
สามารถท่ีจะป้องกนัโดยการวางรากฐานท่ีดีโดยใชท้กัษะชีวิต ดงัจะเห็นไดจ้ากผลการศึกษาวิจยั
เก่ียวกบัการสอนทกัษะชีวิตไดถู้กนาํมาใช้ในการศึกษากนัอย่างกวา้งขวางในการป้องกนัปัญหา
ตั้งแต่ระยะเร่ิมแรกไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล (Errecart et al.; Perry, Kelder and Caplan et al, อา้งถึงใน 
WHO, 1994: 4) 

 การใชท้กัษะชีวิตมีความจาํเป็นและสาํคญัมากสาํหรับการพฒันาผูเ้รียน เน่ืองจากทกัษะ
ชีวิตเป็นตวัเช่ือมโยงระหว่างความรู้ ทศันคติ และค่านิยม เพ่ือนาํไปสู่ความสามารถท่ีแทจ้ริง เช่น 
“จะทําอะไรและทําอย่างไร” (what to do and how to do it) ทักษะชีวิตเป็นความสามารถท่ีจะ
นาํไปสู่หนทางแห่งการมีสุขภาพท่ีดี ดงัท่ีปรารถนาตามขอบเขตหรือโอกาสท่ีจะทาํได ้ ทั้งน้ีการนาํ
ทักษะชีวิตไปใช้ยงัต้องคาํนึงถึงปัจจัยแวดล้อมทางวฒันธรรมและครอบครัวท่ีมีผลกระทบ           
ต่อพฤติกรรมสุขภาพดว้ย การนาํทกัษะชีวิตไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิผลจะทาํใหบุ้คคลรู้จกั
และเขา้ใจตนเอง รับรู้และเขา้ใจคนอ่ืน ทกัษะชีวิตจะช่วยสนบัสนุนการรับรู้เก่ียวกบัความสามารถ
แห่งตน (Self-efficacy) ความเช่ือมั่นในตนเอง (Self-confidence) และการเห็นคุณค่าในตนเอง 
(Self-esteem) ซ่ึงส่งเสริมให้เกิดการมีสุขภาพจิตท่ีดี สนับสนุนหรือจูงใจท่ีจะทาํให้สามารถดูแล
ตนเองและบุคคลอ่ืน อีกทั้งป้องกนัโรคทางจิตและปัญหาทางพฤติกรรมสุขภาพต่าง ๆ จึงไดมี้การ
นาํทกัษะชีวิตไปใชอ้ยา่งกวา้งขวางในโปรแกรมการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล (WHO, 1994 : 4)  
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 การใช้ทกัษะอาชีพ (Using Career Skills) เป็นแนวทางการเตรียมความพร้อมสําหรับ
ผูเ้รียนเพื่อสร้างเส้นทางท่ีดีสําหรับเยาวชนท่ีจะต้องก้าวไปสู่ชีวิตของความเป็นผูใ้หญ่อย่างมี
คุณภาพ   “การแนะแนวทางดา้นอาชีพ”  ให้ผูเ้รียนสามารถเลือกไดจ้ากสายต่าง ๆ ผูส้อนไม่ควรปิด
กั้นสาํหรับทางเลือกอ่ืน ๆ ท่ีอาจตามมาในภายหลงั ระบบการศึกษาควรมีความคล่องตวัพอและ
สามารถรองรับความแตกต่างของผูเ้รียนแต่ละคน โดยจดัเป็นหน่วยการเรียนท่ีจบในตนเองและจดั
หลกัสูตรต่าง ๆ ให้เช่ือมโยงกนั เพ่ือช่วยนกัเรียนเลือกแนวทางว่าควรเลือกเรียนหลกัสูตรใดในสาย
อาชีวศึกษาหรือสายสามญันั้น ควรพิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อนของผูเ้รียนอยา่งรอบคอบ การแนะแนว 
หมายถึง การประเมินผลโดยอาศยัทั้งหลกัเกณฑท์างการศึกษา และการคาดวา่บุคลิกภาพของเดก็ใน
อนาคตจะเป็นอย่างไร จาํเป็นจะตอ้งทราบเป็นอย่างดีเก่ียวกบัสมรรถนะของนักเรียนแต่ละคน 
ฉะนั้นเท่าท่ีจะสามารถเป็นไปได้ ควรจัดหานักแนะแนวอาชีพเพื่อช่วยให้ผูเ้รียนในการเลือก
หลกัสูตรท่ีเหมาะสม (โดยคาํนึงถึงความตอ้งการของตลาดแรงงาน) วินิจฉยัอุปสรรคในการเรียนรู้ 
และคอยช่วยเหลือหากมีปัญหาทางดา้นสังคมเม่ือจาํเป็น ระดบัมธัยมศึกษาจึงมีภาระหนา้ท่ีอนัใหญ่
หลวงเพราะมกัจะเป็นภายในกาํแพงโรงเรียนท่ีกาํหนดเส้นทางชีวิตในภายภาคหน้าของนักเรียน     
แต่ละคน จึงตอ้งเปิดกวา้งออกไปสู่โลกภายนอกให้มากข้ึน เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถปรับเส้นทาง
การศึกษาที่ตนเลือก ให้สอดคลอ้งกบัพฒันาการทางดา้นการศึกษาและวฒันธรรมของตน 
(คณะกรรมาธิการนานาชาติ, 2541: 161)  

 จากแนวคิดดงักล่าวสรุปไดว้่า การใช้ทักษะชีวิตและอาชีพ  (Using Life and Career  
Skills) เป็นความสามารถขั้นพื้นฐานของบุคคลในการปรับตวัและเลือกทางเดินชีวิตท่ีเหมาะสม
เพ่ือท่ีจะสามารถเผชิญปัญหาต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวัในสภาพสังคมปัจจุบนั และเป็นแนวทางการเตรียม       
ความพร้อมสําหรับผูเ้รียนเพื่อสร้างเส้นทางอาชีพท่ีดีท่ีจะต้องก้าวไปสู่ชีวิตความเป็นผูใ้หญ่          
ในอนาคตอยา่งมีประสิทธิภาพ ท่ีควรไดรั้บการพฒันาอยา่งเร่งด่วน 

 การจดักิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษาเป็นกลไกสาํคญัในการสร้างคน สร้างงานและ 
สร้างชาติ กล่าวคือ สร้างคนให้รู้จกัคุณค่าในตนเอง สร้างงานให้คนรู้จกัความถนัด ความสนใจ 
บุคลิกภาพของตน รู้ขอ้มูลอาชีพ ตลอดจนสามารถเช่ือมความสัมพนัธ์คุณลกัษณะของตนเองกบั
อาชีพไดถู้กตอ้ง  มีการฝึกงานอาชีพหรือมีประสบการณ์ในงาน มีคุณลกัษณะพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นใน
การประกอบอาชีพให้ประสบความสาํเร็จ และสร้างชาติโดยให้คนมีวิธีหาความรู้ทางวิชาการ               
มีคุณธรรมจริยธรรม และเห็นประโยชนส่์วนรวม ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุดในยคุปัจจุบนัท่ีจะพฒันาคน
ใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ได ้ประกอบกบัจิตวิทยาพฒันาการ ซ่ึงครูแนะแนวจาํเป็นตอ้งศึกษาแนวคิด
ทางดา้นจิตวิทยาให้รู้ เขา้ใจ และมีทกัษะการใชค้วามรู้พ้ืนฐานทางดา้นจิตวิทยาการแนะแนว ทั้งน้ี 
“กิจกรรมแนะแนว” ไดถู้กบรรจุเขา้เป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนซ่ึงทุกสถานศึกษาจะตอ้ง
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จดัให้แก่ผูเ้รียน เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้รู้จกัตนเอง รู้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม สามารถ
คิดตดัสินใจ คิดแกปั้ญหา กาํหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิต ทั้งดา้นการเรียนและอาชีพ สามารถปรับ
ตนไดอ้ย่างเหมาะสม นอกจากน้ียงัช่วยให้ครูรู้จกัและเขา้ใจผูเ้รียน ทั้งยงัเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือ
และให้คาํปรึกษาแก่ผูป้กครองในการมีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียน (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2553: 17; 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 20) 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้าํหนดแนวทางการ
จดัการเรียนการสอน กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยเน้นท่ีกิจกรรมแนะแนว (Guidance Activities) ไว้
เป็นกิจกรรมหลกัสาํหรับการพฒันาผูเ้รียนโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือกาํหนดคุณภาพผูเ้รียนระดบั
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะสําคญั 5 ประการ ได้แก่ 1) ความสามารถในการ
ส่ือสาร  2) ความสามารถในการคิด  3) ความสามารถในการแกปั้ญหา 4) ความสามารถในการใช้
ทกัษะชีวิต และ 5)  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีอีกทั้งส่งเสริม พฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะชีวิต 
โดยมุ่งการจัดกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ธรรมชาติของ
ผูเ้รียน และวิสยัทศันข์องสถานศึกษาท่ีตอบสนองจุดมุ่งหมายหลกัสูตรใหค้รอบคลุมทั้งดา้นการศึกษา 
การงานและอาชีพ รวมทั้งชีวิตและสังคม เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดยผูเ้รียนมีอิสระในการคิดและตดัสินใจ
ด้วยตนเอง เรียนรู้ดว้ยตนเองด้วยการปฏิบติั จนกระทัง่เกิดทกัษะชีวิตและการเรียนรู้ ตลอดจนครู     
ทุกคนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมโดยมีครูแนะแนวเป็นพี่เล้ียงและประสานงาน ทั้งน้ีแสดงให้เห็น
ว่า การจดักิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมส่งเสริมและพฒันาความสามารถของผูเ้รียนให้เหมาะสม
กบัความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถคน้พบและพฒันาศกัยภาพของตน เสริมสร้างทกัษะชีวิต 
วุฒิภาวะทางอารมณ์ การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา และการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี ซ่ึงผูส้อนทุกคนทาํ
หน้าท่ีแนะแนว ให้คาํปรึกษาด้านชีวิต การศึกษาต่อและการพฒันาตนเองสู่โลกอาชีพและการมี
งานทาํ รวมถึงการฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ ตลอดจนการเลือกรับและ
ส่งผ่านขอ้มูลทางเทคโนโลยีได้อย่างชาญฉลาด (อารยา ช่อองัชัญ, 2553; กระทรวงศึกษาธิการ, 
2554; สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2555; วิจารณ์ พานิช, 2556) 
 การจดักิจกรรมแนะแนวเป็นส่วนหน่ึงของการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน รายวิชากิจกรรมแนะแนว โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเสริมสร้างความรู้ พฒันาทกัษะการ
เรียนรู้ ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีผูเ้รียนประสบ ตลอดจนสามารถเตรียมตนเองในดา้นวิชาการ 
วิชาชีพ มีทกัษะชีวิต เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร รู้จกัวิเคราะห์สังเคราะห์เลือกสรรขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสม
และรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมยุคขอ้มูลข่าวสารอยา่งชาญฉลาด (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551; สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2555; แผนยุทธศาสตร์การแนะแนวระดบั
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
(2554: 7 - 9) ประกอบกบัการศึกษาขอ้มูลการจดักิจกรรมแนะแนวและการวิเคราะห์งานวิจยัทั้งใน
และต่างประเทศเก่ียวกบัการจดักิจกรรมแนะแนว พบว่า รูปแบบการจดักิจกรรมแนะแนวข้ึนอยูก่บั
ครูแนะแนวเป็นผูเ้ลือกสรรและออกแบบตามความสามารถ ความเหมาะสมของผูเ้รียนและบริบท
ของตน โดยประเด็นความสําคญัในการจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือพฒันาคุณภาพผูเ้รียนทั้งดา้นร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญาใหส้อดคลอ้งกบัยุคสมยั เสริมสร้างทกัษะชีวิตและอาชีพท่ีจาํเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลลพัธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียนตามแนวคิดเครือข่ายองคก์รความร่วมมือเพ่ือ
ทกัษะการเรียนรู้ท่ีจาํเป็นในศตวรรษท่ี21(Partnership for 21st Century Skills; เครือข่าย P21, 2557) 
ไดพ้ฒันาวิสัยทศัน์เพ่ือความสําเร็จของนักเรียนในระบบเศรษฐกิจโลกใหม่เพ่ือช่วยให้ผูป้ฏิบติั
สามารถบูรณาการทกัษะเขา้ในการสอนเน้ือหาหลกัดา้นวิชาการไดพ้ฒันาวิสัยทศัน์ การเรียนรู้เป็น
กรอบความคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยผสมผสานองค์ความรู้ทกัษะเฉพาะด้านความ
ชาํนาญการและความรู้เท่าทนัดา้นต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัเพ่ือใหป้ระสบความสาํเร็จทั้งในดา้นการทาํงาน
และการดาํเนินชีวิต กรอบแนวคิดขา้งตน้เป็นจุดเร่ิมตน้ของการพฒันาทกัษะแห่งอนาคตใหม่สาํหรับ
ประเทศไทยการนาํทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ทุกทกัษะไปใช ้ผูเ้รียนทุกคนจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันา
ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเน้ือหาหลกัดา้นวิชาการ การท่ีผูเ้รียนจะสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้นตอ้งอาศยับูรณาการของพื้นฐานความรู้ดงักล่าว ภายใตบ้ริบทการ
สอนความรู้วิชาหลกั ผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้ทกัษะท่ีจาํเป็นเพ่ือใหป้ระสบความสาํเร็จในโลกทุกวนัน้ีเช่น
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแกปั้ญหา การคิดสร้างสรรค์ การส่ือสาร การเลือกพิจารณาขอ้มูล 
และการร่วมมือกนั 

 ทั้งน้ีการเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพมีความสาํคญัยิ่ง เน่ืองจากชีวิตและการ
ทาํงานจาํเป็นตอ้งมีทกัษะการคิดและองคค์วามรู้เพ่ิมข้ึนมากมาย ความสามารถในการทาํงานในยคุ
แข่งขนัดา้นขอ้มูลข่าวสาร การดาํรงชีวิตท่ีมีความซํ้ าซอ้นใหป้ระสบความสาํเร็จได ้จาํเป็นตอ้งใส่ใจ
ในการพฒันาทกัษะชีวิตและอาชีพอย่างเพียงพอ กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว เพ่ือ
เสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย เป็นกิจกรรม ท่ีส่งเสริม
และพฒันาผูเ้รียนให้รู้จกัตนเอง คน้พบความสามารถ ความถนดั สามารถคิดตดัสินใจ คิดแกปั้ญหา 
กาํหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิต ทั้งดา้นการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตวัอยู่ในสังคม ไดอ้ย่าง
เหมาะสม โดยกระบวนการไดบู้รณาการการจดักิจกรรมแนะแนวซ่ึงมีขอบข่ายการแนะแนว 3 ดา้น 
คือ การแนะแนวการศึกษา (Educational Guidance) การแนะแนวอาชีพ (Vocational Guidance) 
และการแนะแนวส่วนตวัและสังคม (Personal and Social Guidance) เพ่ือพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่ง
มีคุณภาพต่อไป 



407 
 

 
 

 

แนวคิดพื้นฐานในการพฒันากระบวนทัศน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้าง
ทกัษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย แนวคิดหลกัการจดั
กิจกรรมแนะแนว ทฤษฎีการสร้างความรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม ทฤษฎีพฒันาการทาง
สติปัญญาของ Piaget และทฤษฎีวฒันธรรมในสังคมของ Vygotsky  ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ผนวกกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน การ
จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา เป็นฐาน และการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
โดยผูว้ิจยันาํหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีและแนวทางการจดักิจกรรมเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือพฒันา
คุณภาพผูเ้รียน สังเคราะห์ความรู้ต่าง ๆ สร้างกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้าง
การใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ดงัแผนภาพท่ี 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 35   แนวคิดพ้ืนฐานในการพฒันากระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนว 

UNIQUE  Model 
(กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว) 

การใช้ทกัษะชีวิตและอาชีพ 
(Using Life and Career Skills) 

องคป์ระกอบ 7 ดา้น พฤติกรรมตวัช้ีวดั 15 ตวัช้ีวดั 

๏  แนวคิดเก่ียวกับการใช้ทักษะชีวติ  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2555; Sue Z. 
Beers, 2011; วิ จาร ณ์   พานิช , 2555; 
วิชัย   วงษ์ใหญ่  และมารุต   พัฒผล , 
2556) 

๏  แนวคดิเกีย่วกบัการใช้ทกัษะอาชีพ 
( Ginzberg, 1974; Super, 1957; 
Tiedman and O’ Hara, 1963; 
สํานักงานส่งเส ริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย , 
2557; Manpower Group, 2013) 

☻ แนวคดิพืน้ฐานในการพฒันากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว  ประกอบดว้ย.... 
     ◘ หลักการจัดกิจกรรมแนะแนว (Guidance Activity) 
     ◘ ทฤษฎกีารสร้างความรู้ (Constructivism Theory) 
    ◘ ทฤษฎกีารเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism Theory) 
    ◘ ทฤษฎพีฒันาการทางสติปัญญาของ Piaget และทฤษฎวีฒันธรรมในสังคมของ Vygotsky 
                  -  สร้างความรู้ทางสติปัญญา (Cognitive Constructivism) 
                  -  สร้างความรู้ทางสังคม (Social Constructivism) 
    ◘ ทฤษฎกีารเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) 
    ◘ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based Learning) 
    ◘ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน (Case Based Learning) 
    ◘ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) 
    ◘ การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Par ticipation Learning) 
 

แนวคดิพืน้ฐานในการพฒันากระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว 
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 แนวคิดพื้นฐานในการพฒันากระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนว  มีรายละเอียด  ดงัน้ี 
             แนวคดิ ทฤษฎกีารจดักิจกรรมแนะแนวโดยใช้กระบวนทัศน์การจดักิจกรรมแนะแนว 

1. หลักการจัดกิจกรรมแนะแนว (Guidance Activity)  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและ
พฒันาผูเ้รียนให้รู้จกัตนเอง รู้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม สามารถคิดตดัสินใจ คิดแกปั้ญหา กาํหนดเป้าหมาย 
วางแผนชีวิต ทั้งดา้นการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากน้ียงัช่วยใหค้รู
รู้จกัและเขา้ใจผูเ้รียน ทั้งยงัเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือและใหค้าํปรึกษาแก่ผูป้กครองในการมีส่วนร่วม
พฒันาผูเ้รียน ขอบข่ายการแนะแนวเพ่ือพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ การแนะแนว
การศึกษา (Educational Guidance) การแนะแนวอาชีพ (Vocational Guidance) และการแนะแนว
ส่วนตวัและสังคม (Personal and Social Guidance) ความสําคญัของการแนะแนวเป็นกลไกสําคญั
ในการสร้างคน สร้างงาน และสร้างชาติ กล่าวคือ สร้างคนให้รู้จกัคุณค่าในตนเอง สร้างงานใหค้น
รู้จกัความถนดั ความสนใจ บุคลิกภาพของตน รู้ขอ้มูลอาชีพ  ตลอดจนสามารถเช่ือมความสัมพนัธ์
คุณลกัษณะของตนเองกบัอาชีพได้ถูกต้อง มีการฝึกงานอาชีพหรือมีประสบการณ์ในงาน                
มีคุณลกัษณะพ้ืนฐานท่ีจาํเป็น ในการประกอบอาชีพใหป้ระสบความสาํเร็จ สร้างชาติใหค้นมีวิธีหา
ความรู้ทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม และเห็นประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงเป็นส่ิงสําคญัท่ีสุดในยุค
ปัจจุบนัท่ีจะพฒันาคนเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ได ้ทั้งน้ีจิตวิทยาพฒันาการซ่ึงครูแนะแนวจาํเป็นตอ้ง
ศึกษาแนวคิดทางดา้นจิตวิทยาให้รู้ เขา้ใจ และมีทกัษะการใชค้วามรู้พ้ืนฐานทางดา้นจิตวิทยาการ
แนะแนว อนัดบัแรกท่ีจะช่วยให้ครูเขา้ใจผูเ้รียน บุคคลท่ีมารับบริการ คือ ความรู้ในแนวคิดทฤษฎี
พฒันาการของมนุษยข์องนกัจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยม ของ Carl R. Rogers, Abraham Maslow ท่ีเห็นว่า 
คนทุกคนเป็นคนดี รักศกัด์ิศรี ตอ้งการความรักและความอบอุ่น ตอ้งการพฒันาตนเองไปในทางท่ีดี 
การท่ียงัไม่สามารถพฒันาตนเองได ้เป็นเพราะขาดการช้ีแนะและขาดการรู้จกัและเขา้ใจตนเองอยา่ง
แทจ้ริง (ศิริชยั  กาญจนวาสี, 2553 ; กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ทั้งน้ีบทบาทของครู คือ การอาํนวย
ความสะดวกในการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยการเขา้ร่วมกบัการสร้างความรู้สึกท่ีดีของ
ผูเ้รียน (Feelings) ร่วมคิด (Thoughts) และช้ีแนะแนวคิด (Ideas) พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของ
ผูเ้รียน ไม่ใช่ความตอ้งการของพวกเขา แต่หากเป็นเพราะการขาดทกัษะการแกไ้ขปัญหาท่ีดีของ
ผูเ้รียนนัน่เอง (Greene, 2008; Burden, 2003; Watson, 2003)  
  วตัถุประสงค์ของการจดักิจกรรมแนะแนว  เพ่ือ...  

1. ใหผู้เ้รียนคน้พบความถนดั ความสามารถ ความสนใจของตนเอง รักและเห็นคุณค่า
ในตนเองและผูอ่ื้น  
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2. รู้จกัแสวงหาความรู้จากขอ้มูลข่าวสารแหล่งเรียนรู้ทั้งดา้นการศึกษาอาชีพส่วนตวั
สังคมเพ่ือนาํไปใชใ้นการวางแผนเลือกแนวทางการศึกษาอาชีพไดเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัศกัยภาพ
ของตนเอง  

3. พฒันาบุคลิกภาพและปรับตวัอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข   
4. มีความรู้มีทกัษะมีความคิดสร้างสรรคใ์นงานอาชีพและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  
5. มีค่านิยมท่ีดีงามในการดาํเนินชีวิตเสริมสร้างวินยัคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผูเ้รียน  
6. มีจิตสาํนึกในการรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติ 

2. ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism Theory) เป็นทฤษฎีท่ีมีหลักการสําคัญ       
ท่ีผู เ้รียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Gagnon and Collay, 2002; Selley, 1999; Glaserfeld,1999; 
Murphy, 1997, อา้งถึงในสุเทพ  อ่วมเจริญ, 2557 : 125 - 126) ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี   

2.1 การให้ผูเ้รียนลงมือสร้างส่ิงของหรือประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเองได้
ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีมีความหมายซ่ึงจะรวมถึงปฏิกิริยาระหว่างความรู้ในตวัของ
ผูเ้รียนเองกบัประสบการณ์และส่ิงแวดลอ้มภายนอกสามารถเช่ือมโยงและสร้างเป็นองคค์วามรู้ใหม่  

2.2 การยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ ซ่ึงครูตอ้งจดับรรยากาศการเรียนการสอน
ท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติักิจกรรมการเรียนดว้ยตนเอง โดยมีทางเลือกท่ีหลากหลายและ
เรียนรู้อยา่งมีความสุข สามารถเช่ือมโยงความรู้ระหว่างความรู้ใหม่กบัความรู้เก่าได ้ส่วนครูทาํ
หนา้ท่ีเป็นผูช่้วยและคอยอาํนวยความสะดวก  

2.3 การเรียนรู้จากประสบการณ์และส่ิงแวดลอ้ม โดยเนน้ใหเ้ห็นความสาํคญัของการ
เรียนรู้ร่วมกนัทาํให้ผูเ้รียนเห็นว่าคนเป็นแหล่งความรู้อีกแหล่งหน่ึงท่ีสาํคญั การสอนเป็นการจดั
ประสบการณ์เพื่อเตรียมคนออกไปเผชิญโลกถ้าผูเ้รียนเห็นว่าคนเป็นแหล่งความรู้สําคัญและ
สามารถแลกเปล่ียนความรู้กนัได ้ เม่ือจบการศึกษาออกไปก็จะปรับตวัและทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

2.4 การใชเ้ทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือ เป็นการเนน้การใชเ้ทคโนโลยีแสวงหาความรู้จาก
แหล่งความรู้ต่างๆดว้ยตนเองเป็นผลให้เกิดพฤติกรรมท่ีฝังแน่นเม่ือผูเ้รียนเรียนรู้ว่าจะเรียนรู้ได้
อย่างไร (Learning how to learn) ซ่ึงหลักการของทฤษฎีน้ีเป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผูเ้รียนลงมือ
ปฏิบติัหรือสร้างส่ิงท่ีมีความหมายกบัตนเองดงันั้นเคร่ืองมือท่ีใชต้อ้งมีลกัษณะเอ้ือต่อการให้ผูเ้รียน
นาํมาสร้างเป็นช้ินงานไดส้าํเร็จ  ตอบสนองความคิดและจินตนาการของผูเ้รียน กล่าวโดยสรุปกคื็อ 
เคร่ืองมือทุกชนิดท่ีสามารถ ทาํให้ผูเ้รียนสร้างงานหรือลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองไดเ้ป็นเคร่ืองมือ      
ท่ีสอดคลอ้งตามหลกัการทฤษฎีการสร้างความรู้  
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2.5 การจดัการเรียนรู้เป็นนวตักรรมดา้นการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันากระบวนการคิด
ของผูเ้รียนและนาํเสนอผา่นผลงานท่ีจดัทาํ 

  ครูผู้สอน ตอ้งดาํเนินการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี  
1. เช่ือมโยงส่ิงท่ีรู้แลว้กบัส่ิงท่ีผูเ้รียนกาํลงัเรียน  
2. การใหโ้อกาสผูเ้รียนเป็นผูริ้เร่ิมทาํโครงการท่ีตนเองสนใจ   
3. เปิดโอกาสใหมี้การนาํเสนอความคิด ผลงานและผลการวิเคราะห์กระบวนการ

เรียนรู้ของตนเองเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพ่ือน  
4. ใหเ้วลาทาํงานอยา่งต่อเน่ืองในการจดัการเรียนรู้  

  ครูเป็นบุคคลสําคญั ท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงทศันคติ ความเช่ือ ดงัน้ี  
1. ตอ้งไม่ถือว่าครูเป็นผูรู้้แต่ผูเ้ดียว ผูเ้รียนตอ้งเช่ือตามท่ีครูบอกแต่ครูตอ้งตระหนกัว่า

ตนเองมีความรู้ท่ีจะช่วยเหลือนกัเรียนเท่าท่ีจะช่วยไดด้งันั้นครูจึงไม่อบัอายผูเ้รียนท่ีจะพูดว่าครูก็ยงั
ไม่ทราบ พวกเรามาช่วยกนัหาคาํตอบดูซิ     

2. ต้องพยายามให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากท่ีสุด  อดทนและปล่อยให้
นกัเรียนประกอบกิจกรรมดว้ยตนเอง อยา่รีบบอกคาํตอบ ควรช่วยเหลือแนะนาํผูเ้รียนท่ีเรียนชา้และ
เรียนเร็วใหส้ามารถเรียนไปตามความสามารถของตนเองใหม้ากท่ีสุด  

3. ไม่ควรถือว่าผูเ้รียนท่ีดีตอ้งเงียบ แต่ครูควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดพู้ดคุยแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั  

4. ตอ้งไม่ถือว่าการท่ีผูเ้รียนเดินไปเดินมาในการทาํกิจกรรมการเรียนรู้เป็นการแสดง
ถึงความไม่มีระเบียบวินยัแต่ตอ้งคิดว่าการเดินไปเดินมาเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีช่วยให้การเรียนรู้
เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง และช่วยทาํใหผู้เ้รียนไม่เบ่ือหน่ายต่อการเรียน  

5. ไม่ควรยึดติดกบัหลกัสูตรมากเกินไปไม่ควรจะยดัเยียดเน้ือหาท่ีไม่จาํเป็นให้กบั
ผูเ้รียนควรคิดว่าการให้เน้ือหาท่ีจาํเป็นแมจ้ะนอ้ยอย่างก็ยงัดีกว่าสอนหลาย ๆ อยา่ง แต่ผูเ้รียนเกิด
การเรียนรู้นอ้ยมากหรือนาํความรู้ท่ีเรียนไปประยกุตใ์ชไ้ม่ได ้ 

6. การจดัตารางสอน ควรจดัให้ยดืหยุน่ และเหมาะสมกบัเวลาท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน
ลงมือปฏิบติักิจกรรมภายในเวลาท่ีเหมาะสมไม่มากหรือนอ้ยไป  
  ทั้งน้ีสรุปการเรียนรู้แบบสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง แบ่งออกเป็น 3 ขั้น ไดแ้ก่  

1. ขั้นการทาํความรู้ใหก้ระจ่างแจง้ (Fact Finding) 
2. ขั้นการระบุการไดรั้บและการเขา้ใจขอ้มูลใหม่ (Idea Finding) 
3. ขั้นการยนืยนัความถูกตอ้งและการใชข้อ้มูล (Solution Finding)  



411 
 

3. ทฤษฎกีารเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism Theory)  เป็นทฤษฎีท่ีมีหลกัการสาํคญัท่ี
คาํนึงถึงความเป็นคนของบุคคล คุณค่าของคนเป็นหลกั โดยจะมองธรรมชาติของมนุษยใ์นลกัษณะ
ท่ีว่า มนุษยเ์กิดมาพร้อมกบัความดีท่ีติดตวัมาแต่กาํเนิด มนุษยเ์ป็นผูท่ี้มีอิสระสามารถท่ีจะนาํตนเอง 
และพ่ึงตนเองได ้เป็นผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรคท่ี์จะทาํประโยชน์ให้สังคม มีอิสรเสรีภาพท่ีจะเลือก
ทาํส่ิงต่าง ๆ ท่ีจะไม่ทาํใหผู้ใ้ดเดือดร้อน ซ่ึงรวมทั้งตนเองดว้ย มนุษยเ์ป็นผูท่ี้มีความรับผิดชอบและ
เป็นผูส้ร้างสรรคส์ังคม นกัคิดกลุ่มมนุษยนิยมใหค้วามสาํคญัของความเป็นมนุษยแ์ละมองมนุษยว์่า
มีคุณค่า  มีความดีงาม  มีความสามารถ  มีความตอ้งการ และมีแรงจูงใจภายในท่ีจะพฒันาศกัยภาพ
ของตน  ทฤษฏีและแนวคิดท่ีสาํคญัๆ ในกลุ่มน้ีมี 2 ทฤษฏีและ 5 แนวคิด  คือ 

3.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ของมาสโลว ์ แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของทฤษฏีน้ี  คือ  มนุษย์
ทุกคนมีความตอ้งการพ้ืนฐานตามธรรมชาติเป็นลาํดบัขั้น  และตอ้งการท่ีจะรู้จกัตนเองและพฒันา
ตนเอง   

3.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ของโรเจอร์  แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของทฤษฏีน้ี  คือ  มนุษย์
สามารถพฒันาตนเองไดดี้หากอยูใ่นสภาวะท่ีผ่อนคลายและเป็นอิสระ  การจดับรรยากาศท่ีผ่อนคลาย
และเอ้ือต่อการเรียนเรียนรู้และเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยครูเป็นผูช้ี้แนะและทาํหนา้ท่ีอาํนวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนและการเรียนรู้จะเนน้กระบวนการเป็นสาํคญั  

3.3 แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของโคมส์  เช่ือวา่ความรู้สึกของผูเ้รียนมีความสาํคญัต่อ
การเรียนรู้มาก  เพราะความรู้สึกและเจตคติของผูเ้รียนมีอิทธิพลต่อกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน  

3.4 แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของโนลส์  เช่ือว่าผูเ้รียนจะเรียนรู้ไดม้ากหากมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ มีอิสระท่ีจะเรียนและไดรั้บการส่งเสริมในการพฒันาดว้ยตนเอง    

3.5 แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของแฟร์   เช่ือว่าผูเ้รียนตอ้งถูกปลดปล่อยจากการกดข่ี
ของครูท่ีสอนแบบเก่า  ผูเ้รียนมีศกัยภาพและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท่ี์จะกระทาํส่ิงต่าง ๆ ดว้ย
ตนเอง  

3.6 แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของอิลลิช  เช่ือว่าสังคมแห่งการเรียนรู้เป็นสังคมท่ีตอ้ง
ลม้เลิกระบบโรงเรียน  การศึกษาควรเป็นการศึกษาตลอดชีวิตแบบเป็นไปตามธรรมชาติ  โดยให้
โอกาสในการศึกษาเล่าเรียนแก่บุคคลอยา่งเตม็ท่ี  

3.7 แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ของนีล เช่ือว่ามนุษยเ์ป็นผูมี้ศกัด์ิศรี มีความดีโดย
ธรรมชาติ  หากมนุษย์อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีอบอุ่น   บริบูรณ์ด้วยความรัก   มีอิสรภาพและ
เสรีภาพ  มนุษยจ์ะพฒันาไปในทางท่ีดีทั้งต่อตนเองและสังคม 
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 ทั้งน้ีการนาํแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม มาเป็นแนวทางในการจดักิจกรรม
แนะแนวโดยใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว ซ่ึงคาํนึงถึงเป้าหมายสูงสุด คือ การพฒันา
ศกัยภาพของผูเ้รียนในแต่ละคนเพ่ือความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ 

4. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Piaget  แนวความคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของ
ทฤษฏีน้ีเนน้เร่ืองพฒันาการทางสติปัญญาของบุคคลท่ีเป็นไปตามวยัและเช่ือว่ามนุษยเ์ลือกท่ีจะรับรู้
ส่ิงท่ีตนเองสนใจ และการเรียนรู้เกิดจากระบวนการการคน้พบดว้ยตนเอง  หลกัการจดัการเรียนการ
สอนตอ้งคาํนึงถึงพฒันาการทางสติปัญญาของผูเ้รียนและจดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนอยา่งเหมาะสม
กบัพฒันาการนั้นเพ่ือให้ผูเ้รียนไดมี้ประสบการณ์และมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มมากๆควรให้
ผูเ้รียนไดค้น้พบการเรียนรู้ดว้ยตนเองส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดคิ้ดอย่างอิสระและสอนการคิดแบบรวบ
ยอด เพ่ือช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และทฤษฎีวัฒนธรรมในสังคมของ Vygotsky ซึ่งมี
แนวคิดมาจากทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism Learning Theory)โดยนักการศึกษานิยม
แ บ่ งท ฤษ ฎี ก ารส ร้ างค ว าม รู้อ อก เป็ น  Cognitive Constructivism ขอ ง  Piaget และ  Social 
Constructivism ของ Vigotsky (1978) ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวการสร้างความรู้ของ 
Piaget จะหมายถึง การสร้างสถานการณ์ท่ีทาํใหผู้เ้รียนเกิดโครงสร้างความรู้ ความคิดใหม่ จากการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้รียนกับส่ิงแวดล้อมรอบตัวจะช่วยทําให้ผู เ้รียนมีโอกาสนําข้อมูลและ
สารสนเทศท่ีไดรั้บนั้นมาเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมและประสบการณ์เดิม ทาํให้เกิดการซึมซบัขอ้มูล
และสารสนเทศ  ท่ีไดรั้บใหม่เขา้กบัความรู้เดิม และมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างความรู้ ความคิดเดิม 
เกิดเป็นโครงสร้างความรู้ความคิดใหม่ข้ึน ท่ีเรียกว่าผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้เอง  

5. ทฤษฎกีารเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of Cooperative or  Collaborative Learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaboration  Learning) แนวคิดขอทฤษฏีน้ี คือการเรียนรู้
เป็นกลุ่มยอ่ยโดยสมาชิกกลุ่มท่ีมีความสามารถแตกต่างกนัประมาณ 3 - 6 คนช่วยกนัเรียนรู้เพื่อไปสู่
เป้าหมายของกลุ่มโดยผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนัในลกัษณะแข่งขนักนัต่างคนต่างเรียนและ
ร่วมมือกนัหรือช่วยกนัในการเรียนรู้การจดัการเรียนการสอนตามทฤษฏีน้ีจะเน้นให้ผูเ้รียนช่วยกนั
ในการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนมีการพ่ึงพาอาศยักนัในการเรียนรู้มีการปรึกษาหารือกนั
อยา่งใกลชิ้ดมีการสมัพนัธ์กนัมีการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มมีการวิเคราะห์กระบวนการของกลุ่มและ
มีการแบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบงานร่วมกนั ส่วนการประเมินผลการเรียนรู้ควรมีการประเมินทั้งทางดา้น
ปริมาณและคุณภาพ โดยวิธีการท่ีหลากหลายและควรให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการประเมินและครู
ควรจดัใหผู้เ้รียนมีเวลาในการวิเคราะห์การทาํงานกลุ่มและพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มเพ่ือใหก้ลุ่มมี
โอกาสท่ีจะปรับปรุงส่วนบกพร่องของกลุ่มเดียวทั้งน้ีการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัหรือการร่วมมือกนั
เรียนรู้เป็นแนวคิดในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนไดร่้วมมือกนัเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรม      
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ให้บรรลุผลสําเร็จตามจุดมุ่งหมาย มุ่งเน้นการร่วมกนัปฏิบติังานช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือวิธีการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนเป็นกลุ่มเลก็ กลุ่มละประมาณ  
3 - 5 คนสมาชิกกลุ่มแต่ละกลุ่มคละเพศ เช้ือชาติและความสามารถทางการเรียน สมาชิกกลุ่มจะตอ้ง
มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั รับฟังความคิดเห็นกนั ช่วยเหลือกนัและกนั และสมาชิกกลุ่มทุกคนจะตอ้ง
ร่วมรับผิดชอบต่อผลงานของกลุ่มและผลงานของตนเองซ่ึงวิธีการสอนในแบบดงักล่าวช่วยให้
ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้น ภูมิใจในตนเอง ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองและต่อกลุ่ม 
ช่วยใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิสูงข้ึน พฒันาความสมัพนัธ์ท่ีดีเกิดการยอมรับผูอ่ื้นมากข้ึน สร้างความมัน่ใจ
ในตนเอง และรู้ถึงคุณค่าของตนเองมากข้ึน (วชัรา เล่าเรียนดี, 2555; Johnson and Johnson,1996; 
Slavin R.E., 1990)  
 ทั้งน้ีแนวคิดดงักล่าวสอดคลอ้งกบั จอยซ์และเวล (Joyce and Weil, 1986, อา้งถึงใน วชัรา 
เล่าเรียนดี, 2555: 156)  ท่ีไดก้ล่าวว่าการสอนแบบร่วมมือเรียนรู้ช่วยพฒันาผูเ้รียนดา้นสติปัญญา 
โดยเพื่อนในกลุ่มจะช่วยเหลือแนะนาํกนัเน่ืองจากผูเ้รียนท่ีอยูใ่นวยัเดียวกนั สามารถส่ือสาร ส่ือ
ความหมายแก่กนัและกนัไดง่้ายและทาํให้เขา้ใจง่ายกว่าท่ีครูสอนการเรียนรู้แบบร่วมมือสามารถ
นาํมาผนวกร่วมกบัวิธีการสอนไดห้ลากหลายวิธี ทั้งน้ีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีบูรณาการหลกัการ 
แนวคิดของการเสริมพฒันาการให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะการเรียนรู้ สามารถสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 
(Constructivism) มีกระบวนการ 5 ขั้น คือ  
  1.   ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน  
  2.   ขั้นกิจกรรมกลุ่ม  
  3.   ขั้นวิเคราะห์ผลงาน  
  4.   ขั้นนาํไปใช ้ 
  5.   ขั้นสรุปและประเมินผล   

6. การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based Learning : ABL) เป็น
รูปแบบการเรียนท่ีผูเ้รียนจะไดล้งมือปฏิบติัจริง ไดเ้รียนรู้ท่ีจะคิด แกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง และเป็น
การจดัการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมต่าง ๆ ผสมผสานกบัการใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือใหก้ารจดัการเรียนรู้บรรลุ
วตัถุประสงค ์โดยเป็นแนวการสอนแบบใหม่ท่ีไม่เนน้ให้ผูเ้รียนท่องจาํ แต่ให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัจริง 
(Hand - On Learning) และมีบทบาทในการคน้ควา้หาความรู้ด้วยตนเอง ซ่ึงถือว่าเป็นการเรียนรู้
แบบเชิงรุก (Active) โดยเนน้ให้ผูเ้รียนรู้จกัคิดวิเคราะห์และเรียนรู้จากกิจกรรมท่ีไดท้าํจริง (Learning 
by doing) ซ่ึงผูเ้รียนสามารถจดจาํส่ิงที่เรียนได้ดีกว่าการท่องจาํ อีกทั้ งยงัไดฝึ้กทกัษะ    การคิด
วิเคราะห์ขั้นสูง (High-order thinking skill) ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า
เป็นการพฒันาศกัยภาพทางสมอง การคิด การแกปั้ญหา และการนาํความรู้ไปประยกุตใ์ช ้โดยเปิด
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โอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการสร้างองคค์วามรู้ การสร้างปฏิสมัพนัธ์ และการร่วมมือกนั เพ่ือให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกนั มีวินัยในการทาํงาน และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ร่วมกนั โดยครูผูส้อนเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก (facilitator) ในการจดัการเรียนรู้ เพ่ือให้ผูเ้รียนเป็น
ผูป้ฏิบติัดว้ยตนเอง (รัชนีกร  ทพัชยั, 2552 : 13; สํานกัพฒันาคุณภาพการศึกษา, 2555: 1) ทั้งน้ีการ
ออกแบบกิจกรรม (Activity design) จะตอ้งพิจารณาใน 3 กลุ่มหลกั คือกลุ่มประสบการณ์ชีวิต กลุ่ม
พฒันาการทางสติปัญญา และกลุ่มวิชาการ และแนวคิดรูปแบบการเรียนรู้ใชเ้ทคนิค วิธีการผา่น
กิจกรรมการเรียนรู้ซ่ึงเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนซึมซับความรู้ ความเขา้ใจ ผ่านการเล่นเกม 
กิจกรรมกลุ่ม ซ่ึงเนน้การกระตุน้ให้ผูเ้รียนเขา้ใจ สามารถเกิดแนวคิดข้ึนเองในเน้ือหา สาระระหว่าง
ร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหากกิจกรรมที่จ ัดข้ึนเป็นกิจกรรมกลุ่มจะสามารถทาํให้ผูเ้รียน
พฒันาภาวะผูน้าํ มนุษยสัมพนัธ์ การทาํงานเป็นทีม ความสามารถในการเขา้สังคมไดเ้ป็นอย่างดี 
(วิโรจน์  ลกัขณาอดิศร, 2550) เน่ืองดว้ยเหตุผลท่ีว่า “กิจกรรมกลุ่ม” เป็นกระบวนการสาํคญัท่ีทาํให้
ผูเ้รียนมีโอกาสรวมกนัเป็นกลุ่มเพ่ือแกปั้ญหาหรือกระทาํการอย่างใดอย่างหน่ึงโดยมีจุดมุ่งหมายท่ี
แน่นอน ความหมายของกิจกรรมกลุ่มประกอบดว้ย 2 ประการสําคญั คือ กิจกรรมกลุ่มท่ีผูน้าํเป็น
ผูใ้หข้อ้มูลรายละเอียดต่าง ๆ แก่สมาชิกหรือผูน้าํอภิปรายเพ่ือท่ีสมาชิกจะไดบ้รรลุถึงความมุ่งหมาย
ของกลุ่ม และกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ ท่ีสมาชิกเป็นผูด้าํเนินการคือ ผูเ้รียนได้วางแผนร่วมกนัจดัข้ึน 
(Hereold, 1952: 429 - 504; Ohesen, 1970: 6 - 7) ขั้ นตอนการจัดกิจกรรมเพื่ อส่งเสริมการใช้
กิจกรรมเป็นฐานประกอบดว้ยขั้นตอนการจดักิจกรรม 4 ขั้น ไดแ้ก่ 1) ขั้นนาํ 2) ขั้นกิจกรรม  3) ขั้น
อภิปราย และ 4) ขั้นสรุปและการนาํไปใช ้  

7. การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน (Case Based Learning : CBL) เป็น
วิธีการท่ีมุ่งช่วยใหผู้เ้รียนฝึกฝนการเผชิญและแกปั้ญหาโดยไม่ตอ้งรอใหเ้กิดปัญหาจริง เป็นวิธีการท่ี
เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนคิดวิเคราะห์และเรียนรู้ความคิดของผูอ่ื้น มีโอกาสไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็น
ซ่ึงกนัและกนัแกปั้ญหาและตดัสินใจอยา่งมีเหตุผลรู้จกัคิดอยา่งเป็นระบบและฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกัรับ
ฟังและยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น ทาํให้เกิดความสามารถในการเผชิญกบัสถานการณ์จริงใน
ชีวิตประจาํวนัไดท้ั้งน้ีผูว้ิจยัสังเคราะห์กระบวนการจดัการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน 
จากแนวคิดของนักวิชาการหลากหลายท่าน (Smith and Regan, 1999, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 
2555; Koldner, 1992, อ้างถึงใน นิตยา โสรีกุล, 2547; ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง, 2553; ทิศนา แขมมณี, 
2552) สรุปกระบวนการจดัการเรียนการสอนโดยใชก้รณีศึกษามีลกัษณะสาํคญัท่ีจะนาํมาประยกุตใ์ช้
ในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 5 ขั้น คือ  
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7.1 ขั้นเตรียมตวัผูเ้รียน คือ การแนะนาํจุดมุ่งหมายหรือปัญหาท่ีจะต้องพิจารณากบั
ผูเ้รียนก่อนลงมือศึกษา ซ่ึงจะช่วยเร้าความสนใจและจาํทาํให้ผูเ้รียนศึกษาขอ้มูลในกรณีศึกษาได้
อยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

7.2 ขั้นเสนอและศึกษากรณีศึกษา เป็นการเสนอกรณีศึกษาผา่นใบความรู้ในชุดกิจกรรม  
แนะแนวหลากหลายรูปแบบ เช่น ข่าว เอกสาร วีดีทศัน์ เพ่ือใหผู้เ้รียนทาํความเขา้ใจกรณีศึกษาตาม
องคป์ระกอบดา้นต่าง ๆ ตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้ 

7.3 ขั้นการวิเคราะห์และอภิปรายกรณีศึกษาเป็นรายกลุ่ม เป็นการสะทอ้นความคิด
ระหว่างกนัเพ่ือสร้างทางเลือกในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณในการแกปั้ญหาหรือหาคาํตอบ 

7.4 ขั้นประเมินทางเลือกและลงขอ้สรุป เป็นการตดัสินใจเลือกทางเลือกหรือตอบคาํถาม
ท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด  

7.5 ขั้นสรุปขอ้คิดและหลกัการ เป็นการสรุปขอ้คิดเห็นที่ผูเ้รียนไดจ้ากการวิเคราะห์
รายละเอียดต่าง ๆ ของกรณีศึกษาให้เป็นหลกัการทัว่ไป เป็นขั้นท่ีผูส้อนจะไดเ้สนอหลกัการหรือ
ทฤษฎีหรือขอ้ปฏิบติัท่ีสัมพนัธ์กบักรณีศึกษา ซ่ึงผูส้อนไดศึ้กษาคน้ควา้ ตระเตรียมมาเป็นอยา่งดีแก่
ผูเ้รียน ทาํให้ผูเ้รียนมีหลกัการ แนวคิด และแนวปฏิบติักวา้งขวาง เช่ือมโยงความรู้และความคิดสู่
ทกัษะการดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในอนาคต 

8. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  (Problem Based Learning : PBL) เป็น
รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรคนิ์ยม (Constructivism) 
มีวิธีการเรียนการสอนท่ีใชปั้ญหาหรือสถานการณ์เป็นจุดเร่ิมตน้ของการแสวงหาความรู้ ซ่ึงเป็นการ
เรียนท่ีพฒันาทกัษะการคิดแกปั้ญหา การเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม  เพ่ือส่งเสริม
และพฒันาทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทกัษะการแกปั้ญหา โดยมีลกัษณะเด่นของการ
เรียนรู้ ไดแ้ก่ ใชปั้ญหาแทจ้ริงเป็นตวักระตุน้การแกปั้ญหาและเป็นจุดเร่ิมตน้ในการแสวงหาความรู้ 
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ เนน้ทกัษะการคิด เรียนโดยแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย มีบูรณาการของเน้ือหา
ความรู้ การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานจะส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งกระตือรือร้นของนกัเรียน 
ประกอบดว้ยคุณลกัษณะ ดงัน้ี  

8.1 ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง (Student - Centered Learning)  
8.2 การเรียนรู้เกิดข้ึนในกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีขนาดเลก็(ประมาณ 3 – 5 คน)  
8.3 ครูเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก (Facilitator) หรือผูใ้หค้าํแนะนาํ (Guide)       
8.4 นักเรียนคือผูท่ี้มองเห็นปัญหาและแกปั้ญหาดว้ยตนเองผูเ้รียนเป็นคนแกปั้ญหา

โดยการแสวงหาขอ้มูลใหม่ ๆ ดว้ยตนเอง (Self - Directed Learning)  
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8.5 ปัญหาเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง หรือปัญหาจริง ซ่ึงปัญหาจะช่วยกาํหนดกรอบ
แนวคิดหรือกาํหนดจุดเนน้และกระตุน้การเรียนรู้  

8.6 ปัญหาคือส่ิงท่ีจะนาํไปสู่การพฒันาทกัษะการแกปั้ญหา  
8.7 ความรู้ใหม่จะเกิดข้ึนโดยการเรียนรู้ดว้ยตนเอง             
8.8 ประเมินผลจากสถานการณ์จริง โดยดูจากความสามารถในการปฏิบติั (authentic 

assessment)  
  ทั้งน้ีตามแนวคิดของ Bridges (1992) สรุปขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ 8 ขั้น คือ  

1. เตรียมความพร้อมผูเ้รียน  
2. เสนอสถานการณ์ของปัญหา ผูส้อนเกร่ินนาํเพื่อเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมของ

ผู ้เรียนกับสถานการณ์ ท่ีผู ้เรียนจะได้พบ จากนั้ นจึงนําเสนอสถานการณ์ปัญหาพร้อมทั้ งแจ้ง
วตัถุประสงค์หรือประเด็นปัญหาท่ีต้องการให้แก้ไข รวมทั้ งบอกแหล่งข้อมูลท่ีเตรียมไวแ้ละ
แหล่งขอ้มูลภายนอกท่ีผูเ้รียนสามารถเขา้ไปคน้ควา้ได ้ 

3. กาํหนดกรอบการศึกษา  
4. สร้างสมมติฐาน  
5. คน้ควา้ขอ้มูลเพ่ือพสูิจน์สมมติฐาน  
6. ตดัสินใจเลือกแนวทางแกปั้ญหา  
7. สร้างผลงานหรือปฏิบติัตามทางเลือก          
8. ประเมินผลโดยวิธีท่ีหลากหลาย  

9. การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Par ticipation 
Learning : CPL) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเป็นการพฒันานักเรียนทั้ งด้านความรู้ทศันคติ
และทกัษะโดยผา่นการสังเคราะห์เพือ่ใหไ้ดโ้ครงสร้างพ้ืนฐานของการจดักระบวนการเรียนรู้โดยให้
ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง กระบวนการกลุ่มส่งผลทาํให้ผูเ้รียนเกิดประสบการณ์ท่ีดีส่งผลต่อ
การเรียนรู้ท่ีดีมีคุณภาพ ทั้งน้ีการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนมีความคลา้ยคลึง
กบัการจดัการเรียนการสอนโดยใช้บริบทเป็นฐาน (Context - Based Learning) ซ่ึงเป็นการจดัการ
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นภาพรวมของส่ิงแวดลอ้มให้เกิดการเรียนรู้ โดยการใชบ้ริบทท่ี
เก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มของนักเรียนนักเรียนจะถูกปลูกฝังการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นการทาํกิจกรรม
กลุ่มและมีครูเป็นผูค้อยกระตุน้และช้ีแนะ พร้อมมุ่งเนน้การระดมความคิดของนักเรียนเพ่ือยอ้นดู
ความรู้พ้ืนฐาน เพ่ือลดช่องว่างของระดบัความรู้ของนกัเรียนแต่ละคนท่ีมีไม่เท่ากนัและนาํไปสู่การ
แกปั้ญหาร่วมกนัในท่ีสุด นอกจากน้ีกระบวนการเรียนโดยใชบ้ริบทเป็นฐานจะเป็นการเรียนรู้ท่ีทาํ
ใหน้กัเรียนมีความรู้ท่ีสามารถนาํไปใชใ้นการแกไ้ขสถานการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนัไดแ้ละจะส่งเสริมให้
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นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด (ยงยทุธ  พงษสุ์ภาพ, 2553;Rattray T., 1999; 
Nadler L., 1984) ทั้งน้ีการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาท่ีเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐท่ีตอ้งการ
กระจายอํานาจการจัดการศึกษาท่ี เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน
ครอบครัว พ่อแม่  ผูป้กครองและชุมชน การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาโดยใชชุ้มชนเป็นฐานจึง
น่าจะเป็นรูปแบบวิธีการท่ีมีแนวทางตรงเจตนารมณ์ของแผนพฒันาการศึกษาชาติฉบบัปัจจุบนั คือ
ส่งเสริมให้สถานศึกษามีอิสระทั้งในดา้นวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทัว่ไป โดยมี
ส่วนร่วมกบัชุมชนในการพฒันาการศึกษาอยา่งยัง่ยนื (สมปอง  จนัทคง, 2556) และกล่าวถึง การมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษาโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน สู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนว่าเป็นการสร้าง
บทบาทภาระหนา้ท่ีใหม่ใหก้บัชุมชน โดยมีหลกัแนวคิดในการดาํเนินการดงัน้ี  

9.1 ชุมชนมีส่วนร่วมกบัโรงเรียนในการพฒันาและบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา  
9.2 ใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  ไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง 

และชุมชน  ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบของคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครองประจาํคณะสี คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง
ประจาํหมู่บา้น  

9.3 การจัดการศึกษาต้องตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้รียน
ผูป้กครองและชุมชนมากท่ีสุด  

9.4 โรงเรียนต้องจัดการศึกษาในระบบ  พัฒนาผู ้เ รียนให้มีความรับผิดชอบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่ิงแวดลอ้ม มีการบริการแก่ชุมชน ตั้ งศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน เพ่ือการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนื  

  กระบวนการจดัการเรียนรู้จากแนวคิดของนกัวิชาการหลายท่าน (กลา้ ทองขาว, 2556; 
วฒันา  แป้นน้อย, 2556; Rattray, 1999; Nadler, 1984, อ้างถึงใน  ยงยุทธ   พงษ์สุภาพ , 2553) มี
ขั้นตอนการดาํเนินการจดักิจกรรมแนะแนว 5 ขั้นตอน คือ 

  ขั้นตอนท่ี 1  การอภิปรายร่วมกนัระหวา่งครูและผูเ้รียน   
  ขั้นตอนท่ี 2  การกระตุน้ให้ผูเ้รียนควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Directed) 

เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไวใ้นขั้นท่ี 1  
  ขั้นตอนท่ี 3  การร่วมกนัอภิปรายในกลุ่มอีกคร้ังเพื่อแลกเปลี่ยน แบ่งปันขอ้มูล

และความคิดเห็นตลอดจนนาํขอ้มูลท่ีไดม้าแกไ้ขสถานการณ์   
  ขั้นตอนท่ี 4  สะทอ้นคิดเก่ียวกบับทบาทของนกัเรียนในการเรียนรู้และวพิากษวิ์จารณ์

กระบวนการทาํงานกลุ่ม   
  ขั้นตอนท่ี 5 การร่วมกนัประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ 
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10. หลักการ แนวคิดเก่ียวกับการเสริมสร้างการใช้ทักษะชีวิตและอาชีพ  (Using Life 
and Career  skills) 

        การใช้ทักษะชีวิตและอาชีพ  (Using Life and Career  Skills) เป็นความสามารถขั้น
พ้ืนฐานของบุคคลในการปรับตวัและเลือกทางเดินชีวิตท่ีเหมาะสมเพ่ือท่ีจะสามารถเผชิญปัญหา 
ต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวัในสภาพสังคมปัจจุบนั และเป็นแนวทางการเตรียมความพร้อมสาํหรับผูเ้รียน
เพ่ือสร้างเส้นทางอาชีพท่ีดีท่ีจะตอ้งกา้วไปสู่ชีวิตความเป็นผูใ้หญ่ในอนาคตอยา่งมีประสิทธิภาพ  

  การจดักิจกรรมแนะแนว กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ตามหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 มีหลกัการและแนวปฏิบติัเพ่ือพฒันาแนวทางการดาํเนิน
ชีวิตทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เสริมภูมิคุม้กนัในการดาํเนินชีวิตในยคุศตวรรษท่ี 21
โดยมุ่งเน้นการจดัการกบัปัญหาต่าง ๆ รอบตวัในสภาพสังคมปัจจุบนัและเตรียมพร้อมสําหรับ
การปรับตวัในอนาคตให้แก่ผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ผูว้ิจยัศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผล
จากการสังเคราะห์ขอ้มูลความรู้ องคป์ระกอบของพฤติกรรม และตวัช้ีวดัท่ีคาดหวงัใหเ้กิดกบัผูเ้รียน
ตามหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัเก่ียวกบัการเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพ เพ่ือ
พฒันาคุณภาพผูเ้รียน ซ่ึงเป็นเป้าหมายสูงในการจดัการเรียนรู้ โดยกาํหนดว่าผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูมี้
พฒันาการของการเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพเพ่ิมข้ึน และมีความสามารถเสริมสร้างการ
ใช้ทกัษะชีวิต จากแนวคิดของ กระทรวงศึกษาธิการ, 2555; Sue Z. Beers, 2011;วิจารณ์  พานิช, 
2555; วิชยั  วงษใ์หญ่ และมารุต  พฒัผล, 2556 และแนวคิดเก่ียวกบัการใชท้กัษะอาชีพจากแนวคิด 
Ginzberg, 1974; Super, 1957; Tiedman and O’ Hara, 1963; สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยั, 2557; Manpower Group, 2013) ซ่ึงสอดคล้องกบัองค์ประกอบของ
ทกัษะท่ีจาํเป็นในศตวรรษท่ี 21 ดงัน้ี  

  องค์ประกอบการใช้ทักษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  ตาม
แนวคิดกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใช้ทักษะชีวิตและอาชีพ  
ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ คือ  

1. การยดืหยุน่และการปรับตวั   
2. การแสวงหาความรู้ดว้ยการริเร่ิมและการนาํตนเอง   
3. การทาํงานร่วมกนัในสงัคมและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง       
4. การจดัการสร้างผลผลิตและความรับผดิชอบตรวจสอบได ้  
5. ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบในกระบวนการทาํงาน   
6. การคิดวิเคราะห์ ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 
7. การสร้างสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นในการทาํงานร่วมกนั  
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  ตัวช้ีวัดเพื่อการวดัประเมินผลผู้ เรียนของการใช้ทักษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ประกอบดว้ย ตวัช้ีวดั 15 ตวัช้ีวดั คือ 

1. ยดืหยุน่โดยประเมินผลการทาํงานเพ่ือพจิารณาปรับปรุง 
2. จดัการกบัเป้าหมายและเวลาโดยวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสืบคน้ความรู้และงานท่ี

สนใจ  และลงมือทาํงานตามแผนท่ีกาํหนดไวโ้ดยการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
3. ปฏิบตัิงานบรรลุเป้าหมายโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทาํงานท่ีสนใจ และ

สรุปผลความรู้และงานโดยการทาํรายงานและการนาํเสนอช้ินงาน/ผลผลิต   
4. ปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายโดยปราศจากการควบคุมสั่งการ โดยวางแผนในการสืบคน้

ขอ้มูล   สงัเกต วิเคราะห์เพ่ือสร้างทางเลือก และจดัการระบบงาน (การทาํงานเด่ียว) 
5. เรียนรู้โดยการนาํตนเองโดยวางแผนในการสืบคน้ขอ้มูล 
6. มีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนโดยฟัง พูด แสดงความคิดเห็นและอภิปรายในกลุ่ม และ

จดัการระบบคน (การทาํงานกลุ่ม) 
7. ปฏิบติังานกบัทีมงานท่ีมีความหลากหลายโดยจดัการระบบคน (การทาํงานกลุ่ม) 
8. จดัการโครงการโดยลงมือทาํงานตามแผนที่กาํหนดไวโ้ดยการใชเ้ทคโนโลยี ท่ี

ทนัสมยั  สังเกต วิเคราะห์เพ่ือสร้างทางเลือก  ประเมินผลการทาํงานเพ่ือพิจารณาปรับปรุง และ
สรุปผลความรู้และงานโดยการทาํรายงานและการนาํเสนอช้ินงาน/ผลผลิต   

9. สร้างสรรค์ผลผลิตโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทาํงานท่ีสนใจและสรุปผล
ความรู้และงานโดยการทาํรายงานและการนาํเสนอช้ินงาน/ผลผลิต   

10. สาํนึกความรับผดิชอบโดยทาํงานอยา่งมีคุณธรรม ไม่เอาเปรียบบุคคลอ่ืน 
11. ให้คาํแนะนาํและการนาํบุคคลอ่ืนโดยสรุปผลความรู้และงานโดยการทาํรายงาน

และการนาํเสนอช้ินงาน/ผลผลิต   
12. รับผิดชอบต่อบุคคลอ่ืนโดยทาํงานอยา่งมีคุณธรรม ไม่เอาเปรียบบุคคลอ่ืน 
13. ตดัสินใจโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทาํงานท่ีสนใจ 
14. แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคโ์ดยวิเคราะห์และวางแผนในการทาํงานท่ีสนใจ 
15. สร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นโดยฟัง พูด แสดงความคิดเห็นและอภิปรายในกลุ่ม และ

จดัการระบบคน (การทาํงานกลุ่ม) 
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จากการศึกษาการจดักิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะ
แนว ซ่ึงประกอบดว้ย หลกัการจดักิจกรรมแนะแนว (Guidance Activity) ทฤษฎีสรรคส์ร้างความรู้ 
(Constructivism Theory) ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism Theory) ทฤษฎีพฒันาการ
ทางสติปัญญาของ Piaget และทฤษฎีวฒันธรรมในสังคมของ Vygotsky โดยบูรณาการการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaboration Learning) การจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity 
Based Learning) จดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน (Case Based Learning) การจดัการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  (Problem  Based Learning) และการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการมี        
ส่วนร่วมของชุมชน (Community Participation Learning) ซ่ึงใชช่ื้อรูปแบบว่า “UNIQUE Model” 
หรือเรียกว่า “รูปแบบ ยูนิค” โดยมีกระบวนการจดักิจกรรม 6  ขั้น ดงัแผนภาพท่ี 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

องค์ประกอบของกระบวนทัศน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวติและอาชีพ 
ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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แผนภาพท่ี 36 กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้าง การใชท้กัษะชีวติและอาชีพ  
(UNIQUE  Model) 

หลักการ : การพัฒนาการใช้
ทักษะชีวิตและอาชีพอยู่บน
พื้ น ฐ าน ก ารส ร้ า งคว าม รู้   
อย่างเป็นระบบด้วยตนเอง 
คํานึงถึงความต้องการของ
มนุษย์ การร่วมมือกันเรียนรู้
จากกิจกรรมแนะแนว  ฝึก
ป ฏิบั ติ ป ระสบการณ์ จ ริ ง    
จากก ารสนั บ ส นุ น แห ล่ ง
เรียนรู้ในชุมชน  

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือพัฒนา   
การใช้ทักษะชีวิตและอาชีพ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม : 6 ขั้น    
ขั้นที่ 1  ทาํความเขา้ใจในขอ้มูล
และเน้ือหาอยา่งกระจ่างชดั 
(Understanding Information and 
Content :  U) 
ขั้นที่ 2  สร้างเครือขา่ยขอ้มูล 
(Networking  Information : N) 
ขั้นที่ 3  สืบคน้ขอ้มูลเพื่อวนิิจฉยั
ปัญหา 
(Inquiring Information to 
Diagnose Problems : I) 
ขั้นที่ 4  ซกัถามเพื่อสร้างทางเลือก
หรือวธีิแกปั้ญหา (Questioning to 
Make Choices or Solutions : Q)  
ขั้นที่ 5 ใชป้ระโยชน์ขอ้มูลจากผล
การวเิคราะห์ (Utilizing 
Information from the Analysis : U) 
ขั้นที่ 6  นาํเสนอผลงานและ
รายงานผล (Exhibiting and Results 
Reporting : E) 
 

ปัจจยัสนับสนุน :  
1. ชุมชน  
    ●  ให้การสนับสนุนการดํา เนิน
กิจกรรมการเรียนรู้ทุกขั้นตอน โดยร่วม
คิด ร่วมทาํ ร่วมปฏิบัติ และเป็นแหล่ง
ฝึกประสบการณ์จริงใหแ้ก่ผูเ้รียน 

2. บุคลากรทีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง  
    ●  ให้ความ ร่วมมือจัด กิจกรรม      
จัดบ รรยากาศ ท่ี เอ้ือ ต่อการ เรียน รู้     
ร่วมประเมินผลการใช้ทักษะชีวิตและ
อาชีพ  และผลงานท่ีผู ้เรียนนําเสนอ 
ตามสภาพจริง  

3.  นักเรียน   
    ● หมัน่ศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง
อย่างเป็นระบบ มีการทํางานเป็นกลุ่ม 
เนน้การร่วมมือกนัเรียนรู้ ร่วมกิจกรรม
ฝึกปฏิบัติจากแหล่งเรียนรู้และสถาน
ประกอบการในชุมชน  ดําเนินการ
แก้ปัญหาภายใต้สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ในชี วิต  ประจําว ันและ /หรือสถาน
ประกอบการจริงในชุมชนด้วยการ
สร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นในการทาํงาน
ร่วมกนั   

การวดัและประเมนิผล :  
การ ใช้ ทั กษ ะ ชี วิ ต แล ะอ า ชี พ 
ครอบคลุมองค์ประกอบ  7  ด้าน  
1. การยดืหยุน่และการปรับตวั 
2. การแสวงหาความรู้ดว้ยการ 
     ริเร่ิมและการนาํตนเอง   
3. การทาํงานร่วมกนัในสังคมและ 
    วฒันธรรมท่ีแตกต่าง  
4. การจดัการสร้างผลผลิตและ 
    ความรับผดิชอบตรวจสอบได ้  
5. ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบ 
   ในกระบวนการทาํงาน   
6. การคิดวิเคราะห์ ตดัสินใจ และ 
   แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 
7. การสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น 
   ในการทาํงานร่วมกนั 
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 จากแผนภาพที่ 36 องค์ประกอบของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
เสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. หลักการ 
  การพฒันาการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพอยูบ่นพื้นฐานการสร้างความรู้อยา่งเป็นระบบ
ดว้ยตนเอง การร่วมมือกนัเรียนรู้จากกิจกรรมแนะแนว ฝึกปฏิบติัประสบการณ์จริงจากการสนบัสนุน
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  

2. วตัถุประสงค์  
  เพ่ือพฒันาการใชท้กัษะชีวติและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย   

3. ปัจจยัสนับสนุน  ประกอบดว้ย   
3.1 ชุมชน ให้การสนับสนุนการดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ทุกขั้นตอน โดยร่วมคิด 

ร่วมทาํ ร่วมปฏิบติั และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์จริงใหแ้ก่ผูเ้รียน 
3.2 บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง  ได้แก่  ครู ผู ้ปกครอง ผู ้นําชุมชน  เจ้าของสถาน

ประกอบการ ใหค้วามร่วมมือจดักิจกรรม จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ร่วมประเมินผลการใช้
ทกัษะชีวิตและอาชีพ และผลงานท่ีผูเ้รียนนาํเสนอตามสภาพจริง  

3.3 นักเรียน  หมัน่ศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองอย่างเป็นระบบ มีการทาํงานเป็นกลุ่ม 
เนน้การร่วมมือกนัเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบติัจากแหล่งเรียนรู้และสถานประกอบการในชุมชน 
ดาํเนินการแกปั้ญหาภายใตส้ถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนั และ/หรือ สถานประกอบการจริง
ในชุมชนดว้ยการสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นในการทาํงานร่วมกนั คิดสร้างสรรคผ์ลงานตามความสนใจ
และความถนดัสู่อาชีพในอนาคตของตนเองอยา่งมีคุณภาพ 

4. กระบวนการจดักิจกรรมแนะแนว 
  กระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนว ประกอบดว้ย 6 ขั้น ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
  ขั้นที ่ 1 ทาํความเข ้าใจในข้อมูลและเน้ือหาอย่างกระจ่างชัด  (Understanding 
Information and Content : U) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนศึกษาขอ้มูลท่ีครูมอบหมายให้โดยการทาํความเขา้ใจ
ในเน้ือหา สาระ ขอ้มูลความรู้ของกรณีศึกษา ประเด็น หัวขอ้ และ/หรือรายละเอียดต่าง ๆ โดย
วิธีการดงัน้ี  

1. อ่านและทาํความเขา้ใจกบัเน้ือหาสาระ ขอ้มูลความรู้ประเด็น หัวขอ้ และ/หรือ
รายละเอียดต่าง ๆ 

2. เกบ็สาระสาํคญัหรือจบัประเดน็หลกั ๆ ใหไ้ด ้
3. เขียนความสัมพนัธ์หรือแบบจาํลองแสดงความสัมพนัธ์ของประเด็นต่าง ๆ ในเชิง

บรรยายสั้น ๆ 
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4. ประเมินความสมัพนัธ์และประเดน็ต่าง ๆ  
5. สรุปขอ้มูล สถิติหรือสารสนเทศในเน้ือหา สาระ ขอ้มูลความรู้ ประเด็น หัวขอ้ 

และ/หรือรายละเอียดต่าง ๆ ไม่จาํเป็นตอ้งครบถว้น ถูกตอ้งหรือตรงประเดน็กไ็ด ้ ตอ้งคาดเดาอย่าง
มีเหตุผลหรือสร้างข้ึนเองจากขอ้มูลท่ีมี 

     ขั้ นท่ี  2 สร้างเครือข่ายข้อมูล  (Networking Information : N) เป็นขั้ น ท่ีครูผู ้สอน
กระตุน้ให้ผูเ้รียนควบคุมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-Directed) มีการติดตามการสร้างเครือข่ายขอ้มูล
ให้ไดผ้ลสูงสุด ทั้งในและนอกห้องเรียน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไวใ้นขั้นท่ี 1 โดยมีวิธีการ
ดงัน้ี    

1. แลกเปล่ียนแบ่งปันขอ้มูลของตนเองและสมาชิกในกลุ่มด้วยเทคนิควิธีการท่ี
เอ้ืออาํนวยและสะดวกต่อการถ่ายโอนขอ้มูลตามยคุสมยั  

2. ร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นประเดน็สาํคญัของขอ้มูลในกลุ่มอีกคร้ังทั้งใน
และนอกหอ้งเรียน 

3. ติดตามสร้างข้อมูลเครือข่ายโดยเลือกนําข้อมูลท่ีได้มาสรุปประเด็นแก้ไข
สถานการณ์ร่วมกนั   
     ขั้นที่ 3 สืบคน้ขอ้มูลเพ่ือวินิจฉยัปัญหา (Inquiring Information to Diagnose Problems : 
I) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนร่วมกนัศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลตามความสนใจจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ รวมถึงแหล่ง
ประกอบการจริง โดยมีเป้าหมายคือ  

1. ระบุ “ปัญหา” , “ความแตกต่าง” ต่าง ๆ ใหไ้ด ้ 
2. ระบุขอ้ผดิพลาดต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
3. พิจารณาดูความสมัพนัธ์ของปัญหาต่าง ๆ  
4. จดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหาต่าง ๆ  

  ขั้นที่ 4 ซกัถามเพ่ือสร้างทางเลือกหรือวิธีแกปั้ญหา (Questioning to Make Choices or 
Solutions : Q) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนร่วมซกัถาม ปรึกษาหารือ แบ่งงาน หนา้ท่ีรับผิดชอบในการสร้าง
ทางเลือกหรือวิธีแกปั้ญหา เพ่ือนาํมาสรรสร้างเป็นช้ินงาน ผลผลิตท่ีกลุ่มสนใจร่วมกนัโดยมีวิธีการ
ดงัน้ี  

1. เรียนรู้ถึงวิธีการแกปั้ญหาสรรสร้างช้ินงานหลาย ๆ วิธีล่วงหนา้ 
2. สร้างหลาย ๆ ทางเลือก หรือหลาย ๆ วิธีการสําหรับการแกปั้ญหาเพ่ือสรรสร้าง

ช้ินงานอยา่งมีคุณภาพ  
3. จดัลาํดบัความสาํคญัของวิธีการแกปั้ญหาเพือ่สรรสร้างช้ินงานต่าง ๆ    ท่ีสร้างข้ึน 
4. พิจารณาถึงทางเลือกท่ีเป็นกลยทุธ์หลกั ๆ ก่อน  
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5. พิจารณาทางเลือกท่ีเป็นเชิงปฏิบติัการสาํหรับทางเลือกท่ีเป็นกลยทุธ์ 
6. พิจารณาทบทวนอยา่งรอบคอบ 
7. สรุปเป็นช้ินงาน/ผลผลิตท่ีกลุ่มสนใจร่วมกนั 

    ขั้นที่  5   ใช้ประโยชน์ข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ (Utilizing Information from the 
Analysis : U) เป็นขั้นท่ีครูผูส้อนกระตุน้ความคิดของผูเ้รียนรายบุคคลและกลุ่ม เพ่ือเช่ือมโยงทาํให้
ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเองแลกเปลี่ยนกบัสมาชิกในกลุ่ม มองเห็นขอ้ดี 
ขอ้บกพร่อง อภิปรายสะทอ้นความคิดจนไดข้อ้สรุปของช้ินงาน/ผลผลิตตามท่ีตนและสมาชิกกลุ่ม
สนใจผลิตข้ึนมา โดยมีวิธีการดงัน้ี 

1. ครูและนักเรียนร่วมกนัอภิปรายและสรุปขอ้มูลช้ินงาน/ผลผลิตทั้งในแง่มุมผลดี 
ผลเสีย ผลกระทบต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนคุณค่าและคุณประโยชน ์

2. สรุปผลการวิเคราะห์เช่ือมโยงเขา้กบัปัญหาความสนใจของตนเองและสมาชิกใน
กลุ่มเพ่ือสรรสร้างช้ินงานท่ีมีคุณภาพ  

3. เพ่ิมเติมหรือตดัทอนผลสรุปไดต้ามความเหมาะสมกบัสถานการณ์หรือความสนใจ
ของสมาชิกในกลุ่มเพ่ือสรรสร้างช้ินงานท่ีมีคุณภาพ  

   ขั้นท่ี 6  นําเสนอผลงานและรายงานผล (Exhibiting and Results Reporting : E) เป็น
ขั้นท่ีผูเ้รียนประชุมเพื่อเตรียมพร้อมเสนอผลงานและรายงานผลการวิเคราะห์ การทาํความเขา้ใจ    
แก่ผูฟั้ง ครูผูส้อน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการศึกษานั้น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งรูปแบบการ
รายงานหนา้ชั้นเรียน การนาํเสนอช้ินงาน/ผลผลิต และการจดัทาํเอกสารเพ่ือเผยแพร่ โดยมีขั้นตอน
การปฏิบติัดงัน้ี 

1. จดัประชุมปรึกษาหารือเพือ่เตรียมพร้อมการนาํเสนอผลงานและการรายงานผล 
2. นาํเสนอผลงานในรูปแบบรายงาน/ช้ินงาน/ผลผลิต 
3. วิเคราะห์ สรุปผลการนาํเสนอและรายงานผลอีกคร้ังเพ่ือนาํปัญหา ขอ้คิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะสรุปผลเป็นแนวทางพฒันางานใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 



425 
 

 รายละเอียดของกระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนว ดงัราละเอียดต่อไปน้ี  
 

ขั้นที ่1  การทาํความเข้าใจในข้อมูลและเน้ือหาอย่างกระจ่างชัด 
          (Understanding Information and Content : U) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 

ศึกษาขอ้มูลท่ีครูมอบหมายให้โดยการทาํความเขา้ใจ
ในเน้ือหา สาระ ข้อมูลความรู้ของกรณีศึกษา ประเด็น 
หวัขอ้ และ/หรือรายละเอียดต่าง ๆโดยวิธีการดงัน้ี  

อ่านและทาํความเขา้ใจกบัเน้ือหาสาระ ขอ้มูลความรู้
ประเดน็ หวัขอ้ และ/หรือรายละเอียดต่าง ๆ 

 

เกบ็สาระสาํคญัหรือจบัประเดน็หลกั ๆ ใหไ้ด ้

เขียนความสมัพนัธ์หรือแบบจาํลองแสดงความสัมพนัธ์
ของประเดน็ต่างๆ ในเชิงบรรยายสั้น ๆ 
 

ประเมินความสมัพนัธ์และประเดน็ต่าง ๆ 

ขอ้มูล สถิติหรือสารสนเทศในเน้ือหา สาระ ขอ้มูล
ความรู้ ประเดน็ หวัขอ้ และ/หรือรายละเอียดต่าง ๆ  
ไม่จาํเป็นตอ้งครบถว้น ถูกตอ้งหรือตรงประเดน็กไ็ด ้

จึงตอ้งคาดเดาอยา่งมีเหตุผลหรือสร้างข้ึนเอง 
จากขอ้มูลท่ีมี 

ครูสงัเกตพฤติกรรมนกัเรียน 
โดยใชแ้บบสงัเกตพฤติกรรม 
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ขั้นที ่2  สร้างเครือข่ายข้อมูล (Networking Information : N) 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที ่3  สืบค้นข้อมูลเพื่อวนิิจฉัยปัญหา (Inquir ing Information to Diagnose Problems : I) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ครูผูส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รียนควบคุมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
(Self-Directed) มีการติดตามการสร้างเครือข่ายขอ้มูลให้

ไดผ้ลสูงสุดทั้งในและนอกหอ้งเรียน เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมาย
ท่ีไดต้ั้งไวใ้นขั้นท่ี 1  

แลกเปล่ียนแบ่งปันขอ้มูลของตนเองและสมาชิกในกลุ่ม 

ดว้ยเทคนิควิธีการท่ีเอ้ืออาํนวยและสะดวกต่อการถ่ายโอน
ขอ้มูลตามยคุสมยั 

ร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นประเดน็สาํคญัของ
ขอ้มูลในกลุ่มอีกคร้ังทั้งในและนอกหอ้งเรียน 

ติดตามสร้างขอ้มูลเครือข่ายโดยเลือกนาํขอ้มูลท่ีไดม้าสรุปประเด็น
แกไ้ขสถานการณ์ร่วมกนั   

ครูสังเกตพฤติกรรมนกัเรียนโดยใช้
แบบสงัเกตพฤติกรรมและแบบ

ประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

นกัเรียนร่วมกนัศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
รวมถึงแหล่งประกอบการจริง โดยมีเป้าหมาย คือ 

ระบุ “ปัญหา” , “ความแตกต่าง” ต่าง ๆ ใหไ้ด ้

ระบุขอ้ผดิพลาดต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

พิจารณาดความสมัพนัธ์ของปัญหาต่าง ๆ 

จดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหาต่าง ๆ 

ครูสังเกตพฤติกรรมนกัเรียนโดย
ใชแ้บบสังเกตพฤติกรรมและแบบ
ประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
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ขั้นที ่4  ซักถามเพื่อสร้างทางเลือกหรือวธีิแก้ปัญหา  
 (Questioning to Make Choices or  Solutions : Q) 

 
 

                                                
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ร่วมซักถาม ปรึกษาหารือ แบ่งงาน หน้าท่ีรับผิดชอบในการสร้าง
ทางเลือกหรือวิธีแกปั้ญหา เพื่อนาํมาสรรสร้างเป็นช้ินงาน ผลผลิตท่ี
กลุ่มสนใจร่วมกนั โดยมีวิธีการดงัน้ี  

เรียนรู้ถึงวิธีการแกปั้ญหาหลาย ๆ วิธีล่วงหนา้ 
 

สร้างหลาย ๆ ทางเลือก หรือหลาย ๆ วิธีการสาํหรับการ
แกปั้ญหาเพื่อสรรสร้างช้ินงานอยา่งมีคุณภาพ 

จดัลาํดบัความสาํคญัของวิธีการแกปั้ญหาเพื่อสรรสร้างช้ินงาน
ต่าง ๆ ท่ีสร้างข้ึน 

พิจารณาถึงทางเลือกท่ีเป็นกลยทุธ์หลกั ๆ ก่อน 

ครูสงัเกตพฤติกรรมนกัเรียนโดยใช ้
แบบสงัเกตพฤติกรรม 

ครูสังเกตพฤติกรรมนกัเรียนโดยใชแ้บบ
สงัเกตพฤติกรรมและแบบประเมิน

พฤติกรรม พิจารณาทางเลือกท่ีเป็นเชิงปฏิบติัการสาํหรับทางเลือก 
ท่ีเป็นกลยทุธ์ 

สรุปเป็นช้ินงาน/ผลผลิตท่ีกลุ่มสนใจร่วมกนั 

พิจารณาทบทวนอยา่งรอบคอบ 
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ครูผู ้สอนกระตุ้นความคิดของผูเ้รียนรายบุคคลและกลุ่ม เพ่ือ
เช่ือมโยงทาํให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเอง
แลกเปล่ียนกบัสมาชิกในกลุ่ม มองเห็นขอ้ดี ขอ้บกพร่อง อภิปราย
สะทอ้นความคิดจนไดข้อ้สรุปของช้ินงาน/ผลผลิตตามท่ีตนและ
สมาชิกกลุ่มสนใจผลิตข้ึนมา โดยมีวิธีการดงัน้ี 
 

ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและสรุปขอ้มูลช้ินงาน/ผลผลิตทั้ง
ในแง่มุมผลดี ผลเสีย ผลกระทบต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนคุณค่า
และคุณประโยชน ์

สรุปผลการวิเคราะห์เช่ือมโยงเขา้กบัปัญหาความสนใจของตนเอง
และสมาชิกในกลุ่มเพ่ือสรรสร้างช้ินงานท่ีมีคุณภาพ 

เพ่ิมเติมหรือตดัทอนผลสรุปไดต้ามความเหมาะสมกบัสถานการณ์
หรือความสนใจของสมาชิกในกลุ่มเพ่ือสรรสร้างช้ินงานท่ีมี

คุณภาพ 

ครูสงัเกตพฤติกรรมนกัเรียนโดยใช้
แบบสงัเกตพฤติกรรมและแบบ

ประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
 

ขั้นที ่5  ใช้ประโยชน์ข้อมูลจากผลการวเิคราะห์  
              (Utilizing Information from the Analysis : U) 
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ขั้นที ่6  นําเสนอผลงานและรายงานผล 
               (Exhibiting and Results Repor ting : E) 

 

     
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5. การวดัและประเมินผล   
 การวดัและประเมินผลตามกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการ
ใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย มีการวดัและประเมินสมรรถนะของ
ผูเ้รียนตามองค์ประกอบของการใช้ทักษะชีวิตและอาชีพ 7 ด้าน ครอบคลุมตวัช้ีวดั 15 ตวัช้ีวดั 
รายละเอียดดงัตารางต่อไปน้ี 

ผูเ้รียนประชุมเพ่ือเตรียมพร้อมเสนอผลงานและรายงานผลการ
วิเคราะห์ การทาํความเขา้ใจแก่ผูฟั้ง ครูผูส้อน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ในการศึกษานั้น ๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งรูปแบบการรายงาน 
หนา้ชั้นเรียน การนาํเสนอช้ินงาน/ผลผลิต และการจดัทาํเอกสาร 

เพ่ือเผยแพร่ โดยมีขั้นตอนการปฏิบติัดงัน้ี 

จดัประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมพร้อมการนาํเสนอผลงาน 
และการรายงานผล 

 

นาํเสนอผลงานในรูปแบบรายงาน/ช้ินงาน/ผลผลิต 
 

ครูสังเกตพฤติกรรมนกัเรียนโดยใช้
แบบสงัเกตพฤติกรรมและแบบ

ประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

 

วิเคราะห์ สรุปผลการนาํเสนอและรายงานผลอีกคร้ังเพื่อนาํปัญหา 
ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะสรุปผลเป็นแนวทางพฒันางานใหมี้

คุณภาพมากยิง่ข้ึน 
 

- ครูสงัเกตพฤติกรรมนกัเรียนโดยใช้
แบบสังเกตพฤติกรรมและแบบ
ประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
- นกัเรียนประเมินตนเอง 
- เพือ่นประเมิน 
- ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งร่วมประเมิน 
 

- ครูสังเกตพฤติกรรมนักเรียนโดย
ใชแ้บบสังเกตพฤติกรรมและแบบ
ประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
- ค รูป ระ เมิน คุณภาพรายงาน /
ช้ินงาน/ผลผลิตของผูเ้รียนโดยใช้
แบบประเมินช้ินงาน 
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ตารางท่ี 45  การสงัเคราะห์องคป์ระกอบและตวัช้ีวดัเพ่ือการวดัประเมินผลผูเ้รียนดา้นการใชท้กัษะ 
ชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน 

                   

องค์ประกอบ 
ที ่

การใช้ทักษะชีวติและอาชีพ 
ด้าน..... 

ตัวช้ีวดัเพื่อการวดัประเมินผลผู้เรียน 

1 การยืดหยุ่นและการปรับตวั 1.1  ยดืหยุน่โดยประเมินผลการทาํงานเพื่อพิจารณาปรับปรุง  (1) 
2 การแสวงหาความรู้ด้วยการ

ริเร่ิมและการนําตนเอง 
2.1  จดัการกบัเป้าหมายและเวลาโดยวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสืบคน้ความรู้และ 
       งานที่สนใจ  และลงมือทาํงานตามแผนท่ีกาํหนดไวโ้ดยการใชเ้ทคโนโลย ี    
       ที่ทนัสมยั  (2) 
2.2. ปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายโดยวเิคราะห์และวางแผนในการทาํงานท่ีสนใจ  
       และสรุปผลความรู้และงานโดยการทาํรายงานและการนาํเสนอช้ินงาน/ 
       ผลผลิต   (3) 
2.3. ปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายโดยปราศจากการควบคุมสัง่การ โดยวางแผน 
       ในการสืบคน้ขอ้มลู  สังเกต วเิคราะห์เพื่อสร้างทางเลือก และจดัการ 
        ระบบงาน (การทาํงานเด่ียว) (4) 
2.4  เรียนรู้โดยการนาํตนเองโดยวางแผนในการสืบคน้ขอ้มูล  (5) 

3 การทํางานร่วมกันในสังคม
และวฒันธรรมที่แตกต่าง 

3.1  มีปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืนโดยฟัง พูด แสดงความคิดเห็นและอภิปราย 
      ในกลุ่ม และจดัการระบบคน (การทาํงานกลุ่ม)   (6) 
3.2 ปฏิบติังานกบัทีมงานท่ีมีความหลากหลายโดยจดัการระบบคน (การทาํงาน 
      กลุ่ม)  (7) 

4 การจัดการสร้างผลผลิต
และความรับผดิชอบ
ตรวจสอบได้   

4.1  จดัการโครงการโดยลงมือทาํงานตามแผนท่ีกาํหนดไวโ้ดยการใช้
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั  สงัเกต วเิคราะห์เพ่ือสร้างทางเลือก  ประเมินผลการ
ทาํงานเพื่อพิจารณาปรับปรุง และสรุปผลความรู้และงานโดยการทาํ
รายงานและการนาํเสนอช้ินงาน/ผลผลิต  (8) 

4.2  สร้างสรรคผ์ลผลิตโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทาํงานท่ีสนใจ และ
สรุปผล ความรู้และงานโดยการทาํรายงานและการนาํเสนอช้ินงาน/ผลผลิต (9) 

5 ภาวะผู้นําและความ
รับผดิชอบในกระบวนการ
ทาํงาน 

5.1  สาํนึกความรับผดิชอบโดยทาํงานอยา่งมีคุณธรรม ไม่เอาเปรียบบุคคลอ่ืน (10) 
5.2  ใหค้าํแนะนาํและการนาํบุคคลอ่ืนโดยสรุปผลความรู้และงานโดยการทาํ 
        รายงานและการนาํเสนอช้ินงาน/ผลผลิต  (11) 
5.3  รับผดิชอบต่อบุคคลอ่ืนโดยทาํงานอยา่งมีคุณธรรม ไม่เอาเปรียบบุคคลอ่ืน 

(12) 
6 การคดิวเิคราะห์ ตดัสินใจ

และแก้ปัญหาอย่างร้าง
สรรค์ 

6.1  ตดัสินใจโดยวเิคราะห์และวางแผนในการทาํงานท่ีสนใจ  (13) 
6.2  แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคโ์ดยวเิคราะห์และวางแผนในการทาํงานท่ีสนใจ  

(14) 

7 การสร้างสัมพนัธ์ที่ดกัีบ
ผู้อ่ืนในการทํางานร่วมกัน 

7.1  สร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นโดยฟัง พูด แสดงความคิดเห็นและอภิปรายใน
กลุ่มและจดัการระบบคน (การทาํงานกลุ่ม) (15) 
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        ตวัอย่างการวเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้กระบวนทศัน์การจัดกิจกรรมแนะแนว 
        เพื่อเสริมสร้างการใช้ทักษะชีวติและอาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
           และตัวช้ีวดัทีค่าดหวงัสําหรับการจดัทาํหน่วย/แผนการจดักิจกรรมแนะแนว 

 

การวิเคราะห์เน้ือหาและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัเพ่ือเขียนจุดประสงคก์ระบวนทศัน์การ
จดักิจกรรมแนะแนว/หน่วย/แผนการจดักิจกรรมแนะแนว ซ่ึงเป็นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (กิจกรรม   
แนะแนว) ผลการเรียนประเมินเป็น ผ่าน/ไม่ผ่าน จดักิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภาคเรียน ซ่ึงมีจาํนวน
ทั้ งส้ิน 20 ชั่วโมง ประกอบด้วย หน่วยการจัดกิจกรรมแนะแนว 7 หน่วย/7 แผน ทั้ งน้ีตวัอย่าง        
ในคู่มือฉบบัน้ีเป็นตวัอยา่งการจดักิจกรรมแนะแนว ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี   

 

ตารางท่ี 46 โครงสร้างการจดัหน่วยกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  
                   (ภาคเรียนท่ี 2)  
หน่วยกระบวน
ทัศน์การจัด
กิจกรรม 

แนะแนวท่ี... 

ช่ือหน่วย จํานวน
ช่ัวโมง 

ลักษณะของเน้ือหา ผลการเสริมสร้างการใช้
ทักษะชีวติและอาชีพ แนวคดิ หลักการ กระบวนการ การปฏิบัติ 

1 รากเหง้า 

ลาวเวยีง 

3 √ √ √ √ 1. การยดืหยุน่และการ
ปรับตวั 
2. การแสวงหาความรู้
ดว้ยการริเร่ิมและการนาํ
ตนเอง 
3. การทาํงานร่วมกนัใน
สงัคมและวฒันธรรม     
ท่ีแตกต่าง 
4. การจดัการสร้าง
ผลผลิตและความ
รับผิดชอบตรวจสอบได ้  
5. ภาวะผูน้าํและความ
รับผิดชอบใน
กระบวนการทาํงาน 
6. การคิดวิเคราะห์ 
ตดัสินใจและแกปั้ญหา
อยา่งร้างสรรค ์
7. การสร้างสมัพนัธ์ท่ีดี
กบัผูอ่ื้นในการทาํงาน
ร่วมกนั 

2 สําเนียง 

ภาษาถิ่น 

3 √ √ √ √ 

3 หัตถศิลป์ 

ลํา้ค่า 

3 √ √ √ √ 

4 สุขอุรา 

วงลําแคน 

2 √ √ √ √ 

5 ดนิแดน
อาหาร
พืน้บ้าน 

3 √ √ √ √ 

6 สืบสาน
ตํานานบุญบ้ัง
ไฟ 

3 √ √ √ √ 

7 สุขหทยักับ
การใช้ทักษะ
ชีวิตและ
อาชีพสู่
สาธารณชน 

3 √ √ √ √ 

รวม 20 ชม. √ √ √ √  
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รายละเอียดและเน้ือหาโครงสร้างการจดัหน่วยกระบวนทัศน์การจดักิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว) ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่5 (ภาคเรียนท่ี 1) 

 

ตารางท่ี 47   ช่ือหน่วย/เน้ือหาการจดักิจกรรมแนะแนว 
 

หน่วยการจดั
กิจกรรมที่... 

ช่ือหน่วย/เน้ือหาการจัดกิจกรรมแนะแนว 
จาํนวน 
(ช่ัวโมง) 

1 รากเหง้าลาวเวยีง 
    -  ประวติัความเป็นมาของชุมชนลาวเวยีง 
    -  บริบทและสภาพทัว่ไปของชุมชนลาวเวียง 

3 

2 สําเสียงภาษาถิน่ 
     -  ลกัษณะทางภาษาลาวเวียง 
     -  องคป์ระกอบและหมวดหมู่ของภาษา 
     -  ประโยชนแ์ละความสาํคญัของการเรียนรู้เก่ียวกบัภาษาลาวเวียง พร้อมทั้ง  
บูรณาการนาํเสนอใหข้อ้มูลความแตกต่างทางภาษาลาวเวียงและภาษาอ่ืน ๆ ท่ีสาํคญั
เก่ียวกบัภาษาใน กลุ่มประเทศ ASEAN ไดอ้ยา่งนอ้ย 3 ภาษา   

3 

3 หัตถศิลป์ลํา้ค่า  
     - องคป์ระกอบของหตัถศิลป์ท่ีสาํคญัของชาวลาวเวียง 
     - การปฏิบติัและสาธิตเพ่ือการใชห้ตัถศิลป์ใหเ้ป็นประโยชน์ในชีวิตประจาํวนั 

3 

4 สุขอุราวงลําแคน 
     - จงัหวะ ภาษาในเพลงพ้ืนบา้นลาวเวยีง  การอ่านและร้องทาํนองเพลงลาวเวียง 
     - การร่วมกิจกรรมร้อง รําแคนร่วมกบัวงดนตรีโปงลางดอนคาวิทยา 

2 

5 ดนิแดนอาหารพืน้บ้าน 
     - เรียนรู้อาหารลาวเวยีงตามนาํนานการเล่าขาน 
     - สาธิตการประกอบอาหารลาวเวียงทั้งอาหารคาวและอาหารหวานท่ีข้ึนช่ือและช่ืนชอบ 
     - การคิดสร้างสรรคผ์ลิตอาหารทั้งคาว หวานเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ตนเองและสมาชิก  

3 

6 สืบสานตํานานบุญบ้ังไฟ 
     - องคป์ระกอบของการร่วมกิจกรรมตาํนานบุญบั้งไฟหน่ึงเดียวในสุพรรณบุรี 
     - การบูรณาการนาํภาษา ดนตรี รําแคนสู่การร่วมกิจกรรมบุญบั้งไฟ  

3 

7 สุขหทัยกับการใช้ทักษะชีวติและอาชีพสู่สาธารณชน 
      - การรวบรวมผลงานทุกดา้นของแหล่งอารยะธรรม/เอกลกัษณ์ชาวลาวเวียงเพ่ือ
นาํเสนอขอ้มูลใหเ้ป็นท่ีประจกัษต่์อสายตาสาธารณชน  
      - การเช่ือมโยงการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพเพ่ือนาํเสนอเทคนิค/วิธีการเสริม
มูลค่าเพ่ิมจากแหล่งอารยะธรรม/เอกลกัษณ์ของชาวลาวเวยีงเพ่ือประโยชน์ต่อการใช้
สอยและสร้างความน่าสนใจสู่สาธารณชนในวนัแนะแนวอาชีพ 

3 

รวม 7 หน่วย - 20  ชม. 
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ตารางวเิคราะห์แผนกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว 
เพื่อเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวติและอาชีพกับจุดประสงค์การจดักิจกรรม 

รายวชิากิจกรรมแนะแนว  ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่5 (ภาคเรียนท่ี 2) 
 
 

ตารางท่ี 48   ตารางวเิคราะห์แผนกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวกบัจุดประสงคก์ารจดักิจกรรม 
 

 หน่วย/แผน
กระบวนทัศน์
การจัดกิจกรรม

แนะแนว  

จุดประสงค์
การจดั
กิจกรรม 

การใช้ทักษะชีวติและอาชีพด้านที.่. / ตัวช้ีวดัที.่.. 
1 

ปรับ
ตวั 

2 
ริเร่ิมและนําตนอง 

3 
สังคมและ
วฒันธรรม 
ทีแ่ตกต่าง 

4 
รับผดิชอบ 

5 
ภาวะผู้นํา 

6 
คิดวเิคราะห์ 
ตัดสินใจ

แก้ปัญหาและ
สร้างสรรค์ 

7 
สร้างสัมพนัธ์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1. รากเหง้า 
ลาวเวยีง 

1. วเิคราะห์ประวติั
ความเป็นมาของ
ชุมชนลาวเวยีง 

- √ √ √ √ - √ - √ - - √ - - √ 

2. นาํเสนอบริบทและ
สภาพทัว่ไปของ
ชุมชนลาวเวยีง 

√ - - - - - - √ √ - - - √ √ √ 

2. สําเสียง 
ภาษาถิ่น 

    
    

    

1. วเิคราะห์ลกัษณะ
ทางภาษาลาวเวยีง 

√ √ - - - √ √ - - - - √ - - √ 

2วเิคราะห์องค ์ประกอบ
และหมวดหมู่ของภาษา 

√ - - - - - - √ √ - - - √ √ √ 

3.  บอกประโยชน์และ
ความสาํคญัของการ
เรียนรู้เก่ียวกบัภาษา
ลาวเวยีง พร้อมทั้ง
บูรณาการนาํเสนอให้
ขอ้มูลความแตกต่าง
ทางภาษาลาวเวยีงและ
ภาษาอื่น ๆ ท่ีสาํคญั
เก่ียวกบัภาษาใน กลุ่ม
ประเทศ ASEAN ได้
อยา่งนอ้ย 3 ภาษา   

- √ √ √ √ √ √ - - - √ √ - - √ 

3. หัตถศิลป์ 
ลํา้ค่า 

 

1. วเิคราะห์องค ์
ประกอบของ
หตัถศิลป์ท่ีสาํคญัของ
ชาวลาวเวยีง 

- - - √ √ - √ - - - - √ - - √ 

2. นาํเสนอและสาธิต
การใชห้ตัถศิลป์ใน
ชุมชนลาวเวยีงใหเ้ป็น
ประโยชน์ในชีวติ 
ประจาํวนั 

√ - - - - - - √ √ - - - √ √ √ 
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ตารางท่ี 48   ตารางวเิคราะห์แผนกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวกบัจุดประสงคก์ารจดักิจกรรม 
(ต่อ) 

หน่วย/แผน
กระบวนทัศน์
การจัดกิจกรรม    

แนะแนว  

จุดประสงค์การจดั
กิจกรรม 

การใช้ทกัษะชีวติและอาชีพด้านที.่. / ตัวช้ีวดัที.่.. 
1 

ปรับตวั 
2 

ริเร่ิมและนําตนอง 
3 

สังคมและ
วฒันธรรม 
ที่แตกต่าง 

4 
รับผิดชอบ 

5 
ภาวะผู้นํา 

6 
คิดวเิคราะห์ 

ตัดสินใจแก้ปัญหา
และสร้างสรรค์ 

7 
สร้าง

สัมพนัธ์ 

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

4. สุขอุรา 
วงลําแคน 

1. วเิคราะห์จงัหวะ ภาษาใน
เพลงพื้นบา้นลาวเวยีง อ่าน
และร้องทาํนองเพลง 
ลาวเวยีง 

- √ √ √ √ - √ - - - - √ - - √ 

2. ร่วมกิจกรรมร้อง รํา
ร่วมกบัวงดนตรีโปงลาง
ดอนคาวทิยา 

√ - - √ √ √ √ √ √ - - √ √ √ √ 

5.  ดินแดน 
  อาหาร  
  พืน้บ้าน 

 

1. วเิคราะห์องคป์ระกอบ
และวธีิการปรุงอาหารลาว
เวยีงตามนาํนานการเล่าขาน 

- √ √ √ √ - √ - - - - √ - - √ 

2. สาธิตการประกอบอาหาร
ลาวเวยีงทั้งอาหารคาวและ
อาหารหวาน 
ท่ีขึ้นช่ือและช่ืนชอบ 

√ - - - - - - √ √ - - - √ √ √ 

3. คิดสร้างสรรคผ์ลิตอาหาร
ทั้งคาว หวานเพือ่สร้าง
มูลค่าเพิม่แก่ตนเองและ
สมาชิก 

- √ √ √ √ - - √ √ - √ √ √ √ √ 

6.  สืบสาน 
  ตาํนาน 
  บุญบ้ังไฟ 
 

1. วเิคราะห์องคป์ระกอบ
ของการร่วมกิจกรรมตาํนาน
บุญบั้งไฟหน่ึงเดียวใน
สุพรรณบุรี 

- √ √ √ √ - √ - - - - √ - - √ 

2. บูรณาการโดยการนาํ
ภาษา ดนตรี และวงลาํแคนสู่
การร่วมกิจกรรม 
บุญบั้งไฟ 

√ √ √ √ √ - - √ √ - √ √ √ √ √ 

7. สุขหทัย 
กับการใช้
ทักษะชีวติ
และอาชีพ 
สู่สาธารณชน 
 

1. รวบรวมผลงานทุกดา้น
ของแหล่งอารยะธรรม/
เอกลกัษณ์ชาวลาวเวยีงเพือ่
นาํเสนอขอ้มูลใหเ้ป็นท่ี
ประจกัษต์่อสายตา
สาธารณชน  

- √ √ √ √ - √ - - - - √ - - √ 

2. เช่ือมโยงการใชท้กัษะ
ชีวติและอาชีพเพือ่นาํเสนอ
เทคนิค/วธีิการเสริม
มูลค่าเพิม่จากแหล่งอารยะ
ธรรม/เอกลกัษณ์ของชาว
ลาวเวยีงเพือ่ประโยชนต่์อ
การใชส้อยและสร้างความ
น่าสนใจสู่สาธารณชนในวนั
แนะแนวอาชีพ 

√ √ √ √ √ - - √ √ - √ √ √ √ √ 
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ตวัอย่างแผน 
กระบวนทัศน์การจดักิจกรรมแนะแนว 

หน่วยท่ี  1 

วชิา  กิจกรรมแนะแนว  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5  

ช่ือหน่วย  รากเหง้าลาวเวยีง จาํนวนช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง 

 

1.  สาระสําคญั 
การเรียนรู้ประวติัความเป็นมา ขอ้มูลพื้นฐานของชุมชนลาวเวียงบา้นดอนคา ตาํบลดอนคา 

อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี เป็นพ้ืนฐานสําคญัของการศึกษาหาความรู้ ทกัษะการดาํรงและ
ดาํเนินชีวิต ทกัษะการประกอบอาชีพของบุคลากรในชุมชน ความสามารถในการเช่ือมโยงขอ้มูล   
ท่ีมีความสมบูรณ์จากคาํบอกเล่า ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์เป็นประโยชน์สาํคญัในการเรียนรู้ เร่ือง ชุมชน   
ลาวเวียงใหมี้ความสมบูรณ์ข้ึน ทั้งน้ีขอ้มูลความรู้ท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย สภาพโดยทัว่ไปของชุมชน  
ลาวเวียง การบริหารจดัการของชุมชนลาวเวียง การเรียนรู้เอกลกัษณ์ของลาวเวียงหลากหลายดา้น 
ไดแ้ก่ ภาษา วฒันธรรม ประเพณี หตัถศิลป์/หตัถกรรม การดาํรงและดาํเนินชีวิตของชุมชนลาวเวียง 
และบริบทของชุมชนลาวเวียงบ้านดอนคา เป็นพ้ืนฐานสําคญัสําหรับผูเ้รียนในการนาํแนวคิด 
หลกัการท่ีดีไปใชป้รับประยกุตใ์ชใ้นชีวิประจาํวนัไดอ้ยา่งดี 
 

2.  มาตรฐานการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 
2.1 มาตรฐาน น 1.2  การรู้และเขา้ใจลกัษณะเฉพาะตนและศกัยภาพของตนเอง 
2.2 มาตรฐาน น 2.2  ความสามารถในการส่ือสารความคิด ความรู้สึกท่ีดีต่อผูอ่ื้นและ

เป็นประโยชนต่์อส่วนรวม 
2.3 มาตรฐาน น 2.4  ความสามารถในการทาํงานตามบทบาทในฐานะผูน้าํ ผูต้ามท่ีดี 

และอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
2.4 มาตรฐาน น 4.1  ความสามารถในการคน้หา รวบรวม วเิคราะห์ สงัเคราะห์ขอ้มูล

เฉพาะดา้นจากแหล่งต่าง ๆ ดว้ยวิธีการ เทคโนโลยท่ีีหลากหลายและทนัสมยั 
 
3  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 สามารถวิเคราะห์ความเป็นมาและสภาพโดยทัว่ไปของชุมชนลาวเวียงบา้นดอนคาไดถู้กตอ้ง 
3.2 สามารถนาํเสนอและใหข้อ้มูลบริบทของชุมชนลาวเวียงบา้นดอนคาครอบคลุม ตาม

องคป์ระกอบดา้นภาษา วฒันธรรม ประเพณี หตัถศิลป์/หตัถกรรม การดาํรงและดาํเนินชีวิต  ของ
ชุมชนลาวเวียงไดถู้กตอ้งสมบูรณ์ 
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4.  ตัวช้ีวดัของการพฒันาการใช้ทกัษะชีวติและอาชีพ  ดงัรายละเอียดตารางวเิคราะห์แผน     
     กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนวกับจุดประสงค์การจดักิจกรรม หน่วยที ่1  
 

หน่วย/แผน
กระบวนทัศน์
การจดักิจกรรม

แนะแนว  

จุดประสงค์การ
จดักิจกรรม 

การใช้ทกัษะชีวติและอาชีพด้านท่ี.. / ตัวช้ีวดัที.่.. 
1 

ปรับตวั 
2 

ริเร่ิมและนําตนอง 
3 

สังคมและ
วฒันธรรม 
ทีแ่ตกต่าง 

4 
รับผดิชอบ 

5 
ภาวะผู้นํา 

6 
คิดวเิคราะห์ 
ตัดสินใจ

แก้ปัญหาและ
สร้างสรรค์ 

7 
สร้าง

สัมพนัธ์ 

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

1. รากเหง้า 

ลาวเวยีง 

1. สามารถวเิคราะห์ความ
เป็นมาและสภาพ
โดยทัว่ไปของชุมชนลาว
เวยีงบา้นดอนคาได้
ถูกตอ้ง 

- √ √ √ √ - √ - √ - - √ - - √ 

2. สามารถนาํเสนอและ
ใหข้อ้มูลบริบทของ
ชุมชนลาวเวยีงบา้นดอน
คาครอบคลุม               
ตามองคป์ระกอบดา้น
ภาษา วฒันธรรม 
ประเพณี หตัถศิลป์/
หตัถกรรม การดาํรงและ
ดาํเนินชีวิต  ของชุมชน
ลาวเวียงไดถู้กตอ้ง
สมบูรณ์ 

√ - - - - - - √ √ - - - √ √ √ 

 

 ตวัช้ีวดัของการพฒันาการใช้ทกัษะชีวติและอาชีพ ท้ังหมด 7 ด้าน ครอบคลุมตวัช้ีวดั จาํนวน 12 ตวั  
ดงัรายละเอียดในตารางต่อไปน้ี  
องค์ประกอบ  

ที.่... 
การใช้ทักษะชีวติและอาชีพ 

ด้าน..... 
ตัวช้ีวดัเพื่อการวดัประเมินผลผู้เรียน 

1 การยืดหยุ่นและการปรับตวั 1.1  ยดืหยุน่โดยประเมินผลการทาํงานเพื่อพิจารณาปรับปรุง  (1) 
2 การแสวงหาความรู้ด้วยการ

ริเร่ิมและการนําตนเอง 
2.1  จดัการกบัเป้าหมายและเวลาโดยวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสืบคน้ความรู้และงาน
ท่ีสนใจ  และลงมือทาํงานตามแผนท่ีกาํหนดไวโ้ดยการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั  (2) 
2.2. ปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายโดยวเิคราะห์และวางแผนในการทาํงานท่ี
สนใจ และสรุป ผลความรู้และงานโดยการทาํรายงานและการนาํเสนอช้ินงาน/ 
ผลผลิต  (3) 
2.3. ปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายโดยปราศจากการควบคุมสัง่การ โดยวางแผน
ในการสืบคน้ขอ้มลู  สงัเกต วเิคราะห์เพ่ือสร้างทางเลือก และจดัการ
ระบบงาน (การทาํงานเด่ียว) (4) 
2.4  เรียนรู้โดยการนาํตนเองโดยวางแผนในการสืบคน้ขอ้มูล  (5) 
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องค์ประกอ
บที.่... 

การใช้ทักษะชีวติและ
อาชีพ ด้าน..... 

ตัวช้ีวดัเพื่อการวดัประเมินผลผู้เรียน 

3 การทํางานร่วมกันในสังคม
และวฒันธรรมที่แตกต่าง 

3.2 ปฏิบติังานกบัทีมงานท่ีมีความหลากหลายโดยจดัการระบบคน (การ
ทาํงานกลุ่ม)  (7) 

4 การจัดการสร้างผลผลิตและ
ความรับผดิชอบตรวจสอบ
ได้   

4.1  จดัการโครงการโดยลงมือทาํงานตามแผนท่ีกาํหนดไวโ้ดยการใช้
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั สงัเกต วเิคราะห์เพื่อสร้างทางเลือก  ประเมินผลการ
ทาํงานเพื่อพิจารณาปรับปรุง และสรุปผลความรู้และงานโดยการทาํรายงาน
และการนาํเสนอช้ินงาน/ผลผลิต  (8) 
4.2  สร้างสรรคผ์ลผลิตโดยวเิคราะห์และวางแผนในการทาํงานท่ีสนใจ และ
สรุปผล   ความรู้และงานโดยการทาํรายงานและการนาํเสนอช้ินงาน/ผลผลิต (9) 

5 ภาวะผู้นําและความ
รับผดิชอบในกระบวนการ
ทาํงาน 

5.3  รับผิดชอบต่อบุคคลอ่ืนโดยทาํงานอยา่งมีคุณธรรม ไม่เอาเปรียบบุคคล
อ่ืน (12) 

6 การคดิวเิคราะห์ ตดัสินใจ
และแก้ปัญหาอย่างร้างสรรค์ 

6.1  ตดัสินใจโดยวเิคราะห์และวางแผนในการทาํงานท่ีสนใจ  (13) 
6.2  แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคโ์ดยวเิคราะห์และวางแผนในการทาํงานท่ี
สนใจ  (14) 

7 การสร้างสัมพนัธ์ที่ดกัีบ
ผู้อ่ืนในการทํางานร่วมกัน 

7.1  สร้างสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นโดยฟัง พดู แสดงความคิดเห็นและอภิปรายใน
กลุ่มและจดัการระบบคน (การทาํงานกลุ่ม) (15) 

รวม การใช้ทักษะชีวติและ
อาชีพ 7  ด้าน 

 ตัวช้ีวดั 12 ตัว (1,2,3,4,5,7,8,9,12,13,14,15) 

 
5.  สาระการเรียนรู้ (Content) ประกอบดว้ย 3 ดา้น 

 ด้านความรู้  
 ประวติัความเป็นมาและสภาพโดยทัว่ไปของชุมชนลาวเวียงบา้นดอนคาตามองคป์ระกอบ

ดา้นภาษา วฒันธรรม ประเพณี หตัถศิลป์/หตัถกรรม การดาํรงและดาํเนินชีวิตของชุมชนลาวเวียง 
 ด้านทักษะ / กระบวนการ 

    ศึกษา สืบคน้ขอ้มูล สังเคราะห์ และนาํเสนอขอ้มูลประวติัความเป็นมาและสภาพทัว่ไป
ของชุมชนลาวเวียงตามองคป์ระกอบดา้นภาษา วฒันธรรม ประเพณี หตัถศิลป์/หตัถกรรม การดาํรง
และดาํเนินชีวิตของชุมชนลาวเวียงในรูปแบบของส่ือ ส่ิงพิมพ ์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ด้านเจตคติ / คุณลักษณะ 
 การสังเกต การมีความกระตือรือร้นในการศึกษา สืบคน้ขอ้มูลและการนาํเสนอประวติั
ความเป็นมาและสภาพทัว่ไปของชุมชนลาวเวียงตามองคป์ระกอบดา้นภาษา วฒันธรรม ประเพณี 
หตัถศิลป์/หตัถกรรม การดาํรงและดาํเนินชีวิตของชุมชนลาวเวียง 
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6. สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการส่ือสาร   2.  ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต  4.  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี

7 . คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1. ใฝ่เรียนรู้         2.  มุ่งมัน่ในการทาํงาน   3. รักความเป็นไทย 

8. ช้ินงาน / ภาระงาน (หลกัฐาน หรือร่องรอยท่ีแสดงถึงความรู้/ทกัษะ, ความสามารถ/คุณลกัษณะ) 

1. รายงานและผงันาํเสนองานตามองคป์ระกอบของหวัขอ้ “ลาวเวียงบา้นดอนคา”   

2. ส่ือมลัติมีเดียในรูปแบบของ หนงัสั้น  CD VCD เพ่ือนาํเสนอผลงาน “รากเหงา้ลาวเวียง” 

3. แบบสรุปองคค์วามรู้ เร่ืองท่ี 1 รากเหงา้ลาวเวียง 

9.  การจัดกิจกรรมแนะแนว (ระบุเป็นขั้นตอน) 
 

กระบวนทัศน์การจดักิจกรรมแนะแนว  
 

ลักษณะการ
จดักิจกรรม 

จาํนวน
ช่ัวโมง 

ขั้นที ่1  ทาํความเข้าใจในข้อมูลและเน้ือหาย่างกระจ่างชัด  
(Understanding Information and Content : U)  
             1.1 ครูนาํเสนอขอ้มูลสาํคญัชุมชนลาวเวียงบา้นดอนคาโดย
เปิดขอ้มูลทาง Youtube/Internet/Clip และบทสมัภาษณ์บุคคลสาํคญั
ในทอ้งถ่ินให้นกัเรียนดูพร้อมซกัถามเพ่ือสร้างความต่ืนเตน้ น่าสนใจ 
วา่ นกัเรียนรู้สึกอยา่งไรกบัชุมชนลาวเวียงบา้นดอนคา ณ ปัจจุบนัน้ี 
โดยเขียนสรุปคาํตอบสั้นๆ บนกระดาน 

1.2 ครูช้ีแจงรายละเอียดการร่วมกิจกรรมแนะแนว เร่ือง 
“รากเหงา้ลาวเวียง” ใหผู้เ้รียนทราบ และถามความคาดหวงัของนกัเรียน 

1.3 ครูแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 6 คน แจง้ใหน้กัเรียน
ทราบวา่กิจกรรมรากเหงา้ลาวเวียงน้ีนกัเรียนจะไดศึ้กษาเก่ียวกบั 
            1)  สภาพโดยทัว่ไปของชุมชนลาวเวียงบา้นดอนคา 
                   2)  การบริหารจดัการของชุมชนลาวเวียงบา้นดอนคา 
            3)  ประโยชนแ์ละความสาํคญัของการเรียนรู้เก่ียวกบัภาษา 
วฒันธรรม ประเพณี หตัถศิลป์/หตัถกรรม การดาํรงและดาํเนินชีวิต
ของชุมชนลาวเวียงอยา่งละเอียด                            
                   

ในหอ้งเรียน 1 
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กระบวนทัศน์การจดักิจกรรมแนะแนว  
 

ลักษณะการ
จดักิจกรรม 

จาํนวน
ช่ัวโมง 

             1.4  ครูแจกใบความรู้ หน่วยท่ี 1 : รากเหงา้ลาวเวียง และ
มอบหมายงานใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลตามหวัขอ้ท่ีสนใจโดย
วิธีจบัสลากหวัขอ้ แจง้เวลาใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล ตลอดจน
การจดัทาํช้ินงานการนาํเสนอผลงานในรูปแบบของรายงาน  ผงันาํ 
เสนองานตามองคป์ระกอบของหวัขอ้ “ลาวเวียงบา้นดอนคา”  และ
การจดัทาํส่ือมลัติมีเดียในรูปแบบของ หนงัสั้น  CD VCD เพ่ือนาํ 
เสนอผลงาน “รากเหงา้ลาวเวียง” ในคาบต่อไปโดยนกัเรียนมีวิธีการ
ดงัน้ี  
                   1.4.1  ศึกษาและทาํความเขา้ใจกบัเน้ือหาสาระ ขอ้มูล
ความรู้ประเดน็ หวัขอ้ และ/หรือรายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบัลาวเวียง
บา้นดอนคา 
                   1.4.2  เกบ็สาระสาํคญัหรือจบัประเดน็หลกั ๆ ใหไ้ด ้
                   1.4.3 เขียนความสมัพนัธ์หรือแบบจาํลองแสดง
ความสมัพนัธ์ของประเดน็ต่าง ๆ ในเชิงบรรยายสั้น ๆ 
                  1.4.4  ประเมินความสมัพนัธ์และประเดน็ต่าง ๆ  
                  1.4.5  สรุปขอ้มูล สถิติหรือสารสนเทศในเน้ือหา สาระ 
ขอ้มูลความรู้ ประเดน็ หวัขอ้ และ/หรือรายละเอียดต่าง ๆ ของลาว
เวียงซ่ึงไม่จาํเป็นตอ้งครบถว้น ถูกตอ้งหรือตรงประเดน็กไ็ดต้อ้งคาด
เดาอยา่งมีเหตุผลหรือสร้างข้ึนเองจากขอ้มูลท่ีมี 

- 
 

- 
 

ขั้นที ่2  สร้างเครือข่ายข้อมูล (Networking Information : N)   
             2.1 ครูกระตุน้ให้ผูเ้รียนควบคุมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-
Directed) มีการติดตามการสร้างเครือข่ายขอ้มูลให้ไดผ้ลสูงสุด ทั้งใน
และนอกห้องเรียน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไวใ้นขั้นท่ี 1 โดยมี
วิธีการดงัน้ี    

      2.1.1 นกัเรียนแลกเปล่ียนแบ่งปันขอ้มูลของตนเองและ
สมาชิกในกลุ่มดว้ยเทคนิควิธีการท่ีเอ้ืออาํนวยและสะดวกต่อการ   
ถ่ายโอนขอ้มูลลาวเวียงตามยคุสมยั เป็นตน้วา่  ขอ้มูลจาก Youtube/  
 

นอก
หอ้งเรียน 

- 
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กระบวนทัศน์การจดักิจกรรมแนะแนว  
 

ลักษณะการ
จดักิจกรรม 

จาํนวน
ช่ัวโมง 

Internet / Ipad/ e-Book ฯลฯ 
      2.2.2  นกัเรียนร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

ประเดน็สาํคญัของขอ้มูลในกลุ่มอีกคร้ังทั้งในและนอกหอ้งเรียน 
                    2.2.3  นกัเรียนติดตามสร้างขอ้มูลเครือข่ายโดยเลือกนาํ
ขอ้มูลท่ีไดม้าสรุปประเดน็แกไ้ขสถานการณ์ร่วมกนั 

- - 

 ขั้นที ่3  สืบค้นข้อมูลเพื่อวนิิจฉัยปัญหา (Inquir ing Information to 
Diagnose Problems : I)  
              3. 1 นกัเรียนร่วมกนัศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลลาวเวียงบา้นดอนคา
ตามความสนใจจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ รวมถึงแหล่งประกอบการจริง 
โดยมีเป้าหมายคือ  
                     3.1.1  ระบุ “ปัญหา” , “ความแตกต่าง” ต่าง ๆ ใหไ้ด ้  
                     3.1.2  ระบุขอ้ผดิพลาดต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
                     3.1.3  พิจารณาดูความสมัพนัธ์ของปัญหาต่าง ๆ  
                     3.1.4  จดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหาต่าง ๆ 

นอก
หอ้งเรียน 

- 

ขั้นที ่4  ซักถามเพื่อสร้างทางเลือกหรือวธีิแก้ปัญหา (Questioning to 
Make Choices or  Solutions : Q)  
              4.1 ครูถามความกา้วหนา้ของงานท่ีนกัเรียนไดไ้ปสืบคน้มา
ทุกกลุ่มโดยใหต้วัแทนกลุ่มนาํเสนอความกา้วหนา้ของงานหนา้ชั้น 
             4.2 นกัเรียนร่วมซกัถาม ปรึกษาหารือ แบ่งงาน หนา้ท่ี
รับผดิชอบในการสร้างทางเลือกหรือวิธีแกปั้ญหา เพ่ือนาํมาสรรสร้าง
เป็นช้ินงาน ผลผลิตท่ีกลุ่มสนใจร่วมกนั (ทาํรายงาน Paper  และ/หรือ
ส่ือมลัติมีเดียแบบ CD, VCD หรือ e-Book) โดยมีวิธีการดงัน้ี  
                   4.2.1  เรียนรู้ถึงวิธีการแกปั้ญหาสรรสร้างช้ินงานหลาย ๆ 
วิธีล่วงหนา้ 
     4.2.2  สร้างหลาย ๆ ทางเลือก หรือหลาย ๆ วิธีการสาํหรับ
การแกปั้ญหาเพื่อสรรสร้างช้ินงานอยา่งมีคุณภาพ  
      4.2.3  จดัลาํดบัความสาํคญัของวิธีการแกปั้ญหาเพ่ือ 
สรรสร้างช้ินงานต่าง ๆ ท่ีสร้างข้ึน 

ในหอ้งเรียน 30 นาที 
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กระบวนทัศน์การจดักิจกรรมแนะแนว  
 

ลักษณะการ
จดักิจกรรม 

จาํนวน
ช่ัวโมง 

                  4.2.4  พิจารณาถึงทางเลือกท่ีเป็นกลยทุธ์หลกั ๆ ก่อน  
      4.2.5  พิจารณาทางเลือกท่ีเป็นเชิงปฏิบติัการสาํหรับ
ทางเลือกท่ีเป็นกลยทุธ์ 
      4.2.6  พิจารณาทบทวนอยา่งรอบคอบ 
                  4.2.7  สรุปเป็นช้ินงาน/ผลผลิตท่ีกลุ่มสนใจร่วมกนั 
            4.3  ครูและนกัเรียนร่วมอภิปราย สอบถามและแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นของการสรรสร้างช้ินงานท่ีนกัเรียนในกลุ่มตดัสินใจเลือก
เพ่ือความแน่ใจ 
           4.4  ครูเสนอแนวคิดเพือ่สร้างความมัน่ใจใหน้กัเรียนอีกคร้ัง
พร้อมย ํ้าวา่นกัเรียนตอ้งนาํเสนอใหค้รบ 2 ช้ินงาน คือ 
                   - รายงาน Paper   - ส่ือมลัติมีเดียแบบ CD, VCD หรือ e-
Book 

- - 

ขั้นที ่5  ใช้ประโยชน์ข้อมูลจากผลการวเิคราะห์ (Utilizing 
Information from the Analysis : U)  
             5.1 ครูกระตุน้ความคิดของนกัเรียนรายบุคคลและกลุ่ม เพ่ือ
เช่ือมโยงทาํใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเอง
แลกเปล่ียนกบัสมาชิกในกลุ่ม มองเห็นขอ้ดี ขอ้บกพร่อง อภิปรายสะทอ้น
ความคิดจนไดข้อ้สรุปของช้ินงาน/ผลผลิตตามท่ีตนและสมาชิกกลุ่มสนใจ
ผลิตข้ึนมา โดยมีวธีิการดงัน้ี 
                   5.1.1  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและสรุปขอ้มูลช้ินงาน/
ผลผลิตทั้งในแง่มุมผลดี ผลเสีย ผลกระทบต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนคุณค่า
และคุณประโยชน์ 
     5.1.2  นกัเรียนสรุปผลการวิเคราะห์เช่ือมโยงเขา้กบัปัญหา
ความสนใจของตนเองและสมาชิกในกลุ่มเพ่ือสรรสร้างช้ินงานท่ีมีคุณภาพ  
     5.1.3  นกัเรียนเพ่ิมเติมหรือตดัทอนผลสรุปไดต้ามความ
เหมาะสมกบัสถานการณ์หรือความสนใจของสมาชิกในกลุ่มเพ่ือสรรสร้าง
ช้ินงานท่ีมีคุณภาพ 
             5.2 ครูสงัเกตพฤติกรรมนกัเรียนรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยใช้
แบบสังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม (การปฏิสมัพนัธ์นกัเรียน) 

ในหอ้งเรียน 30 นาที 
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กระบวนทัศน์การจดักิจกรรมแนะแนว  
 

ลักษณะการ
จดักิจกรรม 

จาํนวน
ช่ัวโมง 

ขั้นที ่6  นําเสนอผลงานและรายงานผล (Exhibiting and Results 
Repor ting : E)   
               6.1 ครูจบัสลากลาํดบัการนาํเสนอช้ินงานและประกาศใหส้มาชิก
กลุ่มรับทราบทัว่กนั 
               6.2 นกัเรียนประชุมเพ่ือเตรียมพร้อมเสนอผลงานและรายงานผล
การวิเคราะห์ การทาํความเขา้ใจแก่ผูฟั้ง ครูผูส้อน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  
ในการศึกษานั้น ๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งรูปแบบการรายงานหนา้ชั้น
เรียน การนาํเสนอช้ินงาน/ผลผลิต และการจดัทาํเอกสารเพ่ือเผยแพร่ โดยมี
ขั้นตอนการปฏิบติัดงัน้ี 
                    6.2.1 ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือเตรียมพร้อมการนาํเสนอ
ผลงานและการรายงานผล 

      6.2.2  นาํเสนอผลงานในรูปแบบรายงาน/ช้ินงาน/ผลผลิต 
      6.2.3  วิเคราะห์ สรุปผลการนาํเสนอและรายงานผลอีกคร้ัง 

เพ่ือนาํปัญหา ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะสรุปผลเป็นแนวทางพฒันางาน
ใหมี้คุณภาพมากย่ิงข้ึน  
              6.3 ครูและนกัเรียนร่วมอภิปรายสรุปผลการนาํเสนอและรายงาน 
ความคิดเห็น และแนวทางการพฒันาคุณภาพงาน 
              6.4 ครูสุ่มตวัแทนนกัเรียน 2 คน แสดงความรู้สึกและความ
ประทบัใจจากการร่วมกิจกรรมแนะแนว เร่ือง รากเหงา้ลาวเวียง หนา้ชั้น
เรียน 

6.5 ครูเพ่ิมเติมส่วนท่ีขาดและสรุปขอ้มูลความรู้ใหน้กัเรียนเขา้ใจ
ตรงกนัในประเด็นเก่ียวกบั 
             1)  สภาพโดยทัว่ไปของชุมชนลาวเวยีงบา้นดอนคา 
                    2)  การบริหารจดัการของชุมชนลาวเวียงบา้นดอนคา 
             3)  ประโยชนแ์ละความสาํคญัของการเรียนรู้เก่ียวกบัภาษา 
วฒันธรรม ประเพณี หตัถศิลป์/หตัถกรรม การดาํรงและดาํเนินชีวติของ
ชุมชนลาวเวียงอยา่งละเอียด 
             6.6 ครูประเมินช้ินงานของนกัเรียนโดยใชแ้บบประเมินช้ินงาน 
             6.7 นกัเรียนเขียนสรุปความรู้จากการร่วมกิจกรรมแนะแนว 
ในแบบสรุปองคค์วามรู้ (Journal Writing) เร่ืองท่ี 1 รากเหงา้ลาวเวียง 

ในหอ้งเรียน 
 

1 
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10.  ส่ือการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
10.1 ขอ้มูลประวติัลาวเวียงบา้นดอนคา ไดแ้ก่  เอกสาร หนงัสือ แบบบนัทึกขอ้มูล

ประวติั ลาวเวยีงบา้นดอนคา (บนัทึกจากผูเ้ฒ่าผูแ้ก่) 
10.2 เวปไซตศึ์กษาคน้ควา้ขอ้มูลลาวเวียง 
10.3 แหล่งเรียนรู้ในชุมชนลาวเวยีง ไดแ้ก่ วดัโภคาราม (ดอนคา) องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลดอนคา พิพิธภณัฑล์าวเวียงบา้นดอนคา 
10.4 แบบสรุปองคค์วามรู้ (Journal Writing) เร่ืองท่ี 1 รากเหงา้ลาวเวียง 

11. การวดัและประเมนิผลการจดักิจกรรม   หน่วยท่ี 1 เร่ือง รากเหง้าลาวเวยีง  

ตวัช้ีวดั / ผลการเรียนรู้ ช้ินงาน /  
ภาระงาน 

วธีิการวดั เคร่ืองมือวดั 

(1) ยดืหยุน่โดยประเมินผลการทาํงานเพื่อพิจารณา
ปรับปรุง  

 
 

1. รายงานและ
ผงันาํเสนองาน
ตาม
องคป์ระกอบ
ของหวัขอ้ 
“ลาวเวียงบา้น 

ดอนคา”   

 
 

1. ใหค้ะแนน
ตามเกณฑก์าร
แปลความหมาย
ของคะแนนรวม
ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

 

1. แบบประเมิน
ช้ินงาน/ภาระ
งาน   

- องคป์ระกอบ
ของช้ินงาน/
ภาระงานท่ี 1  
 

(2)  จดัการกบัเป้าหมายและเวลาโดยวิเคราะห์ขอ้มูล
จากการสืบคน้ความรู้และงานท่ีสนใจและลงมือ
ทาํงานตามแผนท่ีกาํหนดไวโ้ดยการใชเ้ทคโนโลย ี     
ท่ีทนัสมยั  
(3) ปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายโดยวเิคราะห์และ
วางแผนในการทาํงานท่ีสนใจและสรุป ผลความรู้
และงานโดยการทาํรายงานและการนาํเสนอช้ินงาน/
ผลผลิต  
(4) ปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายโดยปราศจากการ
ควบคุมสัง่การ โดยวางแผนในการสืบคน้ขอ้มูล  
สงัเกต วเิคราะห์เพ่ือสร้างทางเลือก และจดัการ
ระบบงาน (การทาํงานเด่ียว)  

(5) เรียนรู้โดยการนาํตนเองโดยวางแผนในการ
สืบคน้ขอ้มูล  
(7) ปฏิบติังานกบัทีมงานท่ีมีความหลากหลายโดย
จดัการระบบคน (การทาํงานกลุ่ม)  
(8) จดัการโครงการโดยลงมือทาํงานตามแผนท่ี
กาํหนดไวโ้ดยการใชเ้ทคโนโลย ีท่ีทนัสมยั สงัเกต 
วิเคราะห์เพือ่สร้างทางเลือก  ประเมินผลการทาํงาน
เพ่ือพจิารณาปรับปรุง และสรุปผลความรู้และงาน
โดยการทาํรายงานและการนาํเสนอช้ินงาน/ผลผลิต  
(9)  สร้างสรรคผ์ลผลิตโดยวิเคราะห์และวางแผนใน
การทาํงานท่ีสนใจ และสรุปผล ความรู้และงานโดย
การทาํรายงานและการนาํเสนอช้ินงาน/ผลผลิต  
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ตวัช้ีวดั / ผลการเรียนรู้ ช้ินงาน / 
 ภาระงาน 

วธีิการวดั เคร่ืองมือวดั 

(12)  รับผิดชอบต่อบุคคลอ่ืนโดยทาํงานอยา่งมี
คุณธรรมไม่เอาเปรียบบุคคลอ่ืน  

 
2. ส่ือมลัติมีเดีย
เพื่อนาํเสนอ
ผลงาน “รากเหงา้
ลาวเวียง”ท่ีมีความ
สมบูรณ์ของการ
นาํเสนอประวติั
ชุมชนลาวเวียง
บา้นดอนคาใน
ประเดน็เก่ียวกบั
ชีวิตความเป็นอยู ่
การตั้งถ่ิน-ฐาน
ภาษา และความ
สมบูรณ์ของ
เน้ือหา รูปแบบ
การนาํเสนอ 
ความสวยงามจาก
การทาํรายงาน 
Paper  และ CD, 
VCD หรือ e-
Book 

 
2. ใหค้ะแนนตาม
เกณฑก์ารแปล
ความหมายของ
คะแนนรวม
ช้ินงาน/ภาระงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. แบบประเมิน
ช้ินงาน/ภาระงาน
หน่วยท่ี 1 เร่ือง 
รากเหงา้ลาวเวียง 

- องคป์ระกอบ
ของช้ินงาน/ภาระ
งานท่ี 2  

 
 
 

(13) ตดัสินใจโดยวิเคราะห์และวางแผนในการ
ทาํงานท่ีสนใจ   
(14) แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคโ์ดยวเิคราะห์และ
วางแผนในการทาํงานท่ีสนใจ   
(15) สร้างสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นโดยฟัง พดู แสดง
ความคิดเห็นและอภิปรายในกลุ่มและจดัการระบบ
คน (การทาํงานกลุ่ม)   

(14)  แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคโ์ดยวเิคราะห์และ
วางแผนในการทาํงานท่ีสนใจ   

3. การสรุปความรู้  
เร่ืองท่ี 1 รากเหงา้
ลาวเวียง ตาม
หวัขอ้ท่ีกาํหนด 

 
 

3. การวิเคราะห์
ขอ้ความจากการ
เขียนสรุปของ
นกัเรียน (Content 
Analysis)  

 

3. แบบสรุปองค์
ความรู้ เร่ืองท่ี 1 
รากเหงา้ลาวเวียง 
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12.  บันทกึหลังการจัดกิจกรรมแนะแนว หน่วยท่ี 1 เร่ือง  รากเหง้าลาวเวยีง 
        ด้านความรู้ 

…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
        ด้านการใช้ชีวติและอาชีพ 

…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
        ด้านกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว 

…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
        ด้านการวดัและประเมนิผล 

…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
        ปัญหาและอุปสรรคในการจดักิจกรรมแนะแนว 

…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
        แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

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

 

(………………………………………) 

                         ครูผูส้อน 
       ……/…………………./…………… 
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ภาคผนวก  
เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม/ การวดัและประเมินผลการจัดกิจกรรม  

หนวยที ่1  : รากเหงาลาวเวียง 
                         -  แบบประเมนิช้ินงาน/ภาระงาน  
                         -  แบบสังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม (การปฏิสัมพนัธ์นักเรียน) 

           -  แบบสรุปองค์ความรู้ (Journal  Wr iting) ท่ีได้รับจากการร่วมกิจกรรมแนะแนว 
                         -  ใบความรู้/เอกสารประกอบการสืบค้นหาข้อมูล 
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แบบประเมนิช้ินงาน/ภาระงาน หน่วยท่ี 1  รากเหง้าลาวเวยีง   
ช่ือนักเรียน……………………………………….…………ชั้น………………..เลขท่ี……………. 
ช่ือช้ินงาน/ภาระงาน  …รายงานและผงันาํเสนองานตามองคป์ระกอบของหวัขอ้ “ลาวเวียงบา้นดอนคา”  …... 
ตัวช้ีวดัของการพฒันาการใช้ทักษะชีวติและอาชีพ…1,2,3,4,5,7,8,9,12,13,14 และ 15…. 
คาํอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน  

ผูต้รวจให้คะแนนโดยพิจารณา…(ความรู้/ทกัษะ, ความสามารถ/คุณลกัษณะ).…ของนักเรียนแลว้ทาํ
เคร่ืองหมาย ลงใน  ตามระดบัคะแนน 4,3,2,1 ท่ีตรงตามความคิดเห็นของผูต้รวจมากท่ีสุด 

 

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนรวมช้ินงาน/ภาระงาน 
 7 – 8   คะแนน   หมายถึง     ช้ินงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่นระดบั ดีมาก 
 5 – 6   คะแนน   หมายถึง     ช้ินงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่นระดบั ดี 

3 – 4   คะแนน   หมายถึง     ช้ินงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่นระดบั พอใช้ 

1 – 2     คะแนน   หมายถึง     ช้ินงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่นระดบั ควรปรับปรุง 

องค์ประกอบของ 
ช้ินงาน/ภาระงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน หน่วยที ่1  รากเหง้าลาวเวยีง   
4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

1. ความสมบูรณ์ของ 
ขอ้มูลจากการทาํ 
รายงานเป็นรูปเล่มและ 
ผงันาํเสนองานตาม 
องคป์ระกอบของ 
หวัขอ้ “ลาวเวยีงบา้น 
ดอนคา”   

ขอ้มูลการนาํเสนอ 
ถูกตอ้งครอบคลุมในทุก
ประเดน็หวัขอ้ท่ีกาํหนด 
มีตวัอยา่งประกอบถูกตอ้ง 
สวยงาม ประกอบ
คาํอธิบายท่ีเห็นประจกัษ์
เป็นรูปธรรม (ครบ 100%) 
 

ขอ้มูลการนาํเสนอถูกตอ้ง
ครอบคลุมในทุกประเดน็
เป็นส่วนใหญ่ หวัขอ้ท่ี
กาํหนด มีตวัอยา่งประกอบ
คาํอธิบายท่ีเห็นประจกัษเ์ป็น
รูปธรรมบา้งแต่ไม่ชดัเจนทุก
ประเดน็ (โดยเฉล่ีย 70–90 %) 

ขอ้มูลการนาํเสนอถูกตอ้ง
แต่ไม่ครอบคลุมในทุก
ประเดน็ของหวัขอ้ท่ี
กาํหนด มีตวัอยา่งประกอบ
คาํอธิบายท่ีเห็นประจกัษเ์ป็น
รูปธรรมบา้งแต่ไม่ชดัเจนใน
หลายประเดน็ (ตํ่ากวา่ 70 %) 
 

ขอ้มูลการนาํเสนอ
หลายส่วนไม่ชดัเจน
ถูกตอ้งบางประเดน็
ตามหวัขอ้ท่ีกาํหนด     
มีตวัอยา่งประกอบ
คาํอธิบายบา้งแต่ไม่
ชดัเจน ไม่เห็นเป็น
รูปธรรม 

2. ความสมบูรณ์ของการ
นาํเสนอประวติัชุมชน
ลาวเวยีงบา้นดอนคา ใน
ประเดน็เก่ียวกบัภาษา 
ความสมบูรณ์ของเน้ือหา 
รูปแบบการนาํเสนอ 
ความสวยงามจากการทาํ
รายงาน Paper  และส่ือ
มลัติมีเดียแบบ CD, 
VCD หรือ e-Book 

ขอ้มูลการนาํเสนอ 
ถูกตอ้งครอบคลุมในทุก
ประเดน็หวัขอ้ท่ีกาํหนด 
มีตวัอยา่งประกอบถูกตอ้ง 
สวยงาม ประกอบ
คาํอธิบายท่ีเห็นประจกัษ์
เป็นรูปธรรม (ครบ 100%) 
 
 

ขอ้มูลการนาํเสนอถูกตอ้ง
ครอบคลุมในทุกประเดน็
เป็นส่วนใหญ่ หวัขอ้ท่ี
กาํหนด มีตวัอยา่งประกอบ
คาํอธิบายท่ีเห็นประจกัษเ์ป็น
รูปธรรมบา้งแต่ไม่ชดัเจน
ครบทุกประเดน็ (โดยเฉล่ีย 
70–90 %) 

ขอ้มูลการนาํเสนอถูกตอ้ง
แต่ไม่ครอบคลุมในทุก
ประเดน็ของหวัขอ้ท่ี
กาํหนด มีตวัอยา่งประกอบ
คาํอธิบายท่ีเห็นประจกัษเ์ป็น
รูปธรรมบา้งแต่ไม่ชดัเจนใน
หลายประเดน็ (ตํ่ากวา่  70 %) 
 

ขอ้มูลการนาํเสนอ
หลายส่วนไม่ชดัเจน
ถูกตอ้งบางประเดน็
ตามหวัขอ้ท่ีกาํหนด     
มีตวัอยา่งประกอบ
คาํอธิบายบา้งแต่ไม่
ชดัเจน ไม่เห็นเป็น
รูปธรรม 

คะแนนรวมแต่ละเกณฑ์     

คะแนนรวมช้ินงาน/
ภาระงาน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม (การปฏิสัมพนัธ์นักเรียน) 
 

คาํช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัการประเมิน ดงัน้ี  
         3      หมายถึง   ระดบัดีมาก,      2     หมายถึง    ระดบัดี,    1     หมายถึง   ระดบัพอใช ้

กลุ่มท่ี ………………………………………………………….ชั้น…………………………… 
 
ที ่

 
ช่ือ – สกุล 

การใช้
ขอ้มูลใน
การตอบ
คาํถามท่ี
เป็นเหตุ
และผล 

ความคิด
รวบยอด 

เช่ือมโยง
เน้ือหาเก่า
ไปสู่
เน้ือหา
ใหม่ 

ครอบคลุ
มประเด็น
เน้ือหา 

กระชบั
ถูกตอ้ง
ชดัเจน 

 
รวม 

 
เฉลีย่ 

 
ผลการ
สังเกต 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ผ มผ 
1                     
2                     
3                     
4                     
5                     
6                     

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
รายการ พอใช้ (1)  ดี (2) ดมีาก (3) 

การใช้ข้อมูลในการตอบคาํถามที่
เป็นเหตุและผล 

สามารถใชข้อ้มูลการตอบคาํถาม
ไดแ้ต่ไม่ครอบคลุมเน้ือหา 

สามารถใชข้อ้มูลท่ีเป็นจริง
ประกอบการตอบคาํถามพร้อม
กบัยกตวัอยา่งประกอบ 

สามารถใชข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งเป็นจริง
ประกอบการตอบคาํถาม พร้อมกบั
ยกตวัอยา่งประกอบ 

ความคดิรวบยอด สรุปเน้ือหาจากส่ิงท่ีเรียนไดอ้ยา่ง
เป็นระบบเป็นบางคร้ัง 

สรุปเน้ือหาจากส่ิงท่ีเรียนไดอ้ยา่ง
เป็นระบบ 

สรุปเน้ือหาจากส่ิงท่ีเรียนไดอ้ยา่งเป็น
ระบบถูกตอ้งชดัเจน 

เช่ือมโยงเน้ือหาเก่าไปสู่เน้ือหา
ใหม่ 

อธิบายองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการ
เรียนรู้ไปสู่ส่ิงใหม่เพื่อหา
แนวทางและวธีิการท่ีจะพฒันา
ต่อยอดไดเ้ป็นบางคร้ัง 

อธิบายองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการ
เรียนรู้ไปสู่ส่ิงใหม่เพื่อหา
แนวทางและวธีิการท่ีจะพฒันา
ต่อยอดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

อธิบายองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้
ไปสู่ส่ิงใหม่เพื่อหาแนวทางและ
วธีิการท่ีจะพฒันาตอ่ยอดไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งชดัเจน 

ครอบคลุมประเดน็เน้ือหา อธิบายตรงประเด็นชดัเจน ชดั
จน ครอบคลุมเน้ือหาสาระอนั
เป็นประโยชน์เป็นบางคร้ัง 

อธิบายตรงประเดน็ชดัเจน 
ครอบคลุมเน้ือหาสาระอนัเป็น
ประโยชน์ 

อธิบายตรงประเดน็ชดัเจน ครอบคลุม
เน้ือหาสาระอนัเป็นประโยชน์ต่อการ
นาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 

กระชับถูกต้องชัดเจน ตอบคาํถามยงัไม่ครอบคลุม
เน้ือหาตามประเดน็คาํถามและ
ยกตวัอยา่งประกอบ 

ตอบคาํถามไดถู้กตอ้งตรง
ประเดน็ พร้อมกบัยกตวัอยา่ง
ประกอบท่ีชดัเจน 

ตอบคาํถามไดถู้กตอ้งตรงประเดน็
คาํถามพร้อมกบัยกตวัอยา่งประกอบท่ี
ชดัเจนและเป็นรูปธรรม 
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แบบสรุปองค์ความรู้ (Journal  Wr iting) ท่ีได้รับจากการร่วมกิจกรรมแนะแนว 

  หนวยที่  1  รากเหงาลาวเวียง 
 

คาํช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขียนสรุปความรู้จากการร่วมกิจกรรมแนะแนว หน่วยที ่1 เร่ือง รากเหง้า ลาว
เวยีง การนาํความรู้และแง่คิดไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวิตประจาํวนั ตลอดจน
ขอ้เสนอแนะสาํหรับการจดักิจกรรมแนะแนวในคร้ังต่อไป 

 
1. ความรู้ท่ีไดรั้บจากการร่วมกิจกรรมแนะแนว เร่ืองท่ี...1...ช่ือเร่ือง.........รากเหง้าลาวเวยีง......... 
ไดแ้ก่ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2.  แง่คิดท่ีไดรั้บจากการฝึกปฏิบติักิจกรรมแนะแนว   
ไดแ้ก่ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3.  การนาํความรู้และแง่คิดไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวิตประจาํวนั 
ไดแ้ก่
....................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4.  ปัญหา/ขอ้เสนอแนะสาํหรับการจดักิจกรรมแนะแนว เร่ืองท่ี 1 รากเหงา้ลาวเวียง 
ไดแ้ก่
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
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ใบความรู้/เอกสารประกอบการสืบค้นหาข้อมูล 

หน่วยท่ี 1 รากเหง้าลาวเวยีง 
 

จุดประสงค์ : เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสืบคน้ขอ้มูลประวติัและท่ีมาของชุมชนลาวเวยีงบา้นดอนคา 
คาํช้ีแจง  : ใหน้กัเรียนศึกษาขอ้มูลประวติัและท่ีมาของชุมชนลาวเวียงบา้นดอนคาจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ   
                  น้ีอยา่งละเอียด และปฏิบติัตามคาํแนะนาํของครูอยา่งเคร่งครัด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แหล่งสืบค้นข้อมูลประวตัแิละท่ีมาของลาวเวยีงบ้านดอนคา 

- เอกสาร 

- ตาํรา 

- บันทกึจาก 

ผู้เฒ่าผู้แก่ 
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แหล่งสืบค้นข้อมูลผ่านส่ือออนไลน์ / อินเทอร์เน็ต 
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ประวัตบิา้น
ดอนคา   

เขยีนโดย Administrator    
Monday, 30 July 2007 

  

       ตาหงษ์จากเวยีงจนัทร ์ แกดน้ดัน้จากแดนไกล 
พบแหลง่ศวิไิลซ ์ ธรรมชาตสิะอาดตา 
       เป็นทีด่อนโดดเดน่ ถกูซอ่นเรน้ดว้ยหญา้คา 
ชาวลาวรว่มใจมา ตัง้ถิน่ฐานและบา้นเรอืน 
       ตัง้ชือ่ “ดอนคา” ไว ้ คนทัว่ไปไมล่มืเลอืน 
ทําไร ่ทํานาเหมอืน รว่มพวกพอ้งพีน่อ้งไทย 

 

 

 เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของตาํบลดอนคานั้น จากกาพยญ์าณี 11 ดงักล่าวขา้งตน้  
ไดบ้อกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัการสร้างบา้นแปงเฮือนของคนเฒ่าคนแก่ ตั้งแต่เร่ิมตั้งถ่ินฐานในระยะ
เร่ิมแรกจนถึงปัจจุบนั... 
 ซ่ึงเล่าว่าในสมยัสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เจา้อนุวงศ ์
จากนครเวียงจนัทร์  คิดกบฏต่อแผ่นดินตั้งตนเป็นใหญ่ พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั จึงได้
ไปปราบปรามท่ีทุ่งสัมฤทธ์ิ และได้กวาดต้อนผูค้นชาวลาวมาตั้ งถ่ินฐานบ้านเรือน แถบจงัหวดั
ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และสุพรรณบุรี ฯลฯ การอพยพยา้ยถ่ินฐานบา้นเรือนนั้น ไดก้ระทาํกนัเป็น
ระยะ ๆ ติดต่อกนัเร่ือยมา จนเกิดเป็นตาํนานเล่าขานกนัมาถึงบรรพบุรุษของบา้นดอนคาแห่งน้ี 
  จากอดีตกาลนั้ น เล่าว่าพ่อคุณหงษ์ - แม่คุณอํ่า พ่อคุณผา - แม่คุณชา พ่อคุณเหม – 
พ่อคุณปลดั ไดน้าํพาลูกหลาน ชา้งมา้ ววัควาย มาตั้งถ่ินฐาน ณ หมู่บา้นสมอลม ต.ตล่ิงชนั อ.เมือง    
จ.สุพรรณบุรี ในปัจจุบนั เพราะภูมิประเทศอุดม-สมบูรณ์ดี เหมาะแก่การเพาะปลูกเป็นอยา่งยิง่ กาลต่อมา
ชุมชนแห่งน้ีไดถู้กพวกเขมรรังแก รบกวนให้อยูไ่ม่เป็นสุข ดว้ยความรักอิสระ มุ่งมัน่ท่ีจะอยู่อยา่งสงบ 
จึงไดช้กัชวนลูกหลาน อพยพถอยร่นลงมาเพ่ือหาแหล่งท่ีทาํกินใหม่โดยแยกออกเป็น 2 สาย ไดแ้ก่ 
  สายท่ี 1 ไดแ้ยกยา้ยไปอยูท่างจงัหวดัจนัทบุรี 

 สายท่ี 2 พอ่คุณหงษ ์- แม่คุณอํ่า พร้อมดว้ยลูกหลาน ไดอ้พยพ ชา้งมา ววัควาย มาทางร
เขส้ามพนั ณ หมู่บา้นดอนคาแห่งน้ี เน่ืองจากมีพ้ืนดินท่ีอุดมสมบูรณ์ดี ในนํ้ามีปลา ในนามีขา้ว จึงไดจ้บั
จองพ้ืนท่ีแบ่งปันกนัทาํมาหากินเร่ือยมา บางส่วนกแ็ยกยา้ยไปอยูต่าํบลบางพลบั อาํเภอเมือง จงัหวดั 
สุพรรณบุรี  

 

ใบความรู ประวัตบิาน
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 โดยพ่อคุณหงษ์ ไดเ้ดินทางมาเห็นดอนหญา้คาปัจจุบนัเรียกว่า “โนนบา้นเก่า” ท่ีบา้น
นายหมิน – นางนวม จึงตั้งบา้นเรือนอยูท่ี่นัน่ เพราะมองเห็นหนองปลอ้ง และรางคกัเคา้มีนํ้ าท่าอุดม
สมบูรณ์ดี เหมาะแก่การเพาะปลูกทาํการเกษตร 
 กาลต่อมาจึงยา้ยหมู่บา้นเขา้มาอยูใ่นหมู่บา้น ดา้นทิศตะวนัออกวดัเก่า (ปัจจุบนับา้นนายยอ – 
นางหน่อง) จึงร่วมใจกนัสร้างกุฏิข้ึนมา ๑ หลงั (ปัจจุบนับา้นนายหนู – นางหมุ่ย) ซ่ึงมีหลวงพ่อธรรม      
(บุตรพ่อคุณหงษ์) บวชเณรจาํพรรษาอยู่ โดยพ่อคุณหงษ์เม่ือว่างเว้นจากการทํานา (ด้านทิศ
ตะวนัออกโนนหอ นานายทอง – นางพิลาเก่า) ไดม้าสอนหนงัสือขอมให้สามเณรธรรมเป็นประจาํ
จนไดอุ้ปสมบท แลว้จึงยา้ยกฏิุมาอยูท่ี่วดัเก่า (บา้นนางโต)้ 

 ตามตาํนานเล่าขานกนัมาว่า พ่อคุณปลดั ท่านเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ ท่านจึงเป็น
ผูป้กครองหมู่บา้นให้อยูก่นัอยา่งร่มเยน็เป็นสุข เดิมทีท่านเป็นหลานของพระเจ้าอนุวงศ์แห่งเมือง
เวียงจนัทร์ เน่ืองจากท่านไม่ชอบทาํสงคราม รบทพัจบัศึกกบัใคร จึงแยกยา้ยจากญาติพ่ีนอ้งออกมา
หาความสงบ เน่ืองจากเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถในการปกครองผูค้น เป็นผูว้างแผนพฒันา
หมู่บ้าน ให้เจริญรุ่งเรืองจนไดเ้ป็นปลดัหมู่บ้านและปลดัแขวง ในสมยัรัชกาลท่ี ๖ พระองค์ทรง
กาํหนดใหช้าวไทยทุกคนมีนามสกุลใชก้นัทุกครอบครัว ลูกหลานของพ่อคุณปลดัจึงเป็นตน้กาํเนิด
ของนามสกลุ “ กลุวงศ ์” นบัแต่นั้นมา 

 ตระกูล “หงษ์เวียงจนัทร์” นั้น สืบสายโลหิตมาจาก พ่อคุณหงษ์ - แม่คุณอํ่า ท่ีมีเครือญาติ 
ลูกหลานสืบทอดวงศต์ระกลูสืบต่อกนัมา รวมทั้งครอบครัวของพ่อคุณผา – แม่คุณชา เป็นตระกูลท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในหมู่บา้นดอนคาแห่งน้ี 

 ตระกูล “เหมเวียงจนัทร์” สืบทอดมาจากคร้ังท่ีอพยพมาจากเวียงจนัทร์เช่นกนั เป็น
ตระกลูมัง่คัง่ เป็นนายฮอ้ยท่ีคา้ขาย ชา้งมา้ ววัควาย เป็นอาชีพ ฐานะดีมีผูค้นนบัหนา้ถือตา 
 ตระกูล “นนทช์า้ง” สืบสายโลหิตมาจากตระกูลหงษเ์วียงจนัทร์ ไดส้มรสกบัตระกูลอ่ืน 
ลูกหลานเกิดมาไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นปลดันนทช์า้ง ท่านจึงเป็นตน้ตระกลู “นนทช์า้ง” สืบมา 
  ส่วนตระกูลยศวิชัย, ตุ่มศรียา, ปลดัม้า, นนท์แก้ว, และพนัธ์จนัทร์ ลว้นเป็นตระกูล
เก่าแก่ท่ีมีประวติัสืบทอดกนัมา เป็นผูป้ระกอบคุณงามความดีจนไดรั้บแต่งตั้งให้มียศมีตาํแหน่งใน
สมยัก่อน เม่ือทางการกาํหนดให้มีนามสกุลใช ้ลูกหลานจึงนาํตาํแหน่งยศฐาบรรดาศกัด์ิของบรรพ
บุรุษมาตั้งเป็นอนุสรณ์และความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของตน 
  ในปัจจุบนั หนา้บา้นนายชาติ นางสวงค ์โดยมีสะพาน จากบา้นนายมาเลียม ถึงบา้นนาง
โต ้ตรงบา้นนางสมคิด หนูทอง จะเป็นสะพานสูงให้เรือลอดมาฝ่ังวดัโภคาราม มีสะพานตรงบา้น     
นายสันต ์- นางวฒันา ยาวไปถึงบา้นอาจารยป์ระทีป (ตรงตลาดนอ้ย) เป็นอ่าวกวา้งนํ้ าลึก เรือผ่าน
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หนา้บา้นนางมาลยัไปฮ่อมหลงัตลาด มีห้องแถว 40 ห้อง (ถนนหน้าโรงสีณรงคเ์พิ่มพูนชยั) เรือว่ิง
ผา่นไปขา้งบา้นนายสิลา - เลียง ไปบา้นหนองหมู เร่ือยไปจนถึงบา้นขาม 

 การกินการอยู ่ส่วนมากจะชอบทานปลาร้า ปลาส้ม นํ้าพริก ตม้ผกัจ้ิม ผกัสวนครัวก็จะ
ปลูกเองเป็ดไก่ ก็จะเล้ียงไว  ้ปูปลาก็หากินง่าย พอได้มาก็ใส่เกลือตากแดดไวกิ้นตอนหน้าแลง้
ประชากรมีนอ้ย บา้นก็อยูห่่างกนั ใชต้ะเกียงนํ้ ามนัก๊าซ นํ้ ามนัระหุ่งบา้ง หุงขา้วก็ใชฟื้น ถ่าน ส่วน
เตาก็ใชดิ้นเหนียวป้ัน หมอ้ก็หมอ้ดินเผา ชอ้นใชเ้ปลือกหอยกาบ กะลามะพร้าวนาํมาเป็นกระบวย
ตกันํ้ า ใช้ไมไ้ผ่มาสานเป็นชะลอมตกันํ้ า ทานํ้ ามนัยาง ซ่ึงก็นาํมาจากตน้ยาง กระบอกไมไ้ผ่หรือ
นํ้ าเตา้ท่ีนาํเอาเมล็ดออกปล่อยให้แห้งนาํมาเป็นท่ีใส่นํ้ า เพื่อท่ีจะนาํติดตวัไปไร่ไปนา ใชใ้บตองห่อ
ขา้วไปไวท้านคนละห่อ ถา้ไปหลายคนกต็อ้งทาํหลายห่อเพราะตอนนั้นไม่มีป่ินโต 

 สมยันั้นถา้ใครอยากมีท่ีดินทาํมาหากินมากๆ ก็ตอ้งจบัจองเอาเองโดยการ บุกป่าบุกดง
หวดถางป่า ถา้ใครถางไดม้ากพื้นท่ีตรงนั้นจะเป็นของตนเอง ถา้ใครมีความขยนัมากกจ็ะไดเ้ยอะ คน
ในครอบครัวเขากจ็ะไปช่วยกนัหวดถาง การทาํงานนั้นกเ็หมือนแข่งกนัทาํ 

 การทาํนาทาํกนัปีละคร้ัง ชาวบา้นมกัเรียกกนัว่านาปีหรือนานํ้ าฝน ไถนาใช้ควายไถ 
หว่านขา้ว ดาํนา เก่ียวขา้ว จะลงแขกทาํ หลงัเกบ็เก่ียวเสร็จจะใชค้วายเยยีบย ํ่าเมลด็ขา้วออกจากรวง
ใชค้นัสายเขยา่ใหเ้มลด็หลุดออกจากรวง กวาดเป็นกองเพื่อท่ีจะใชก้าบสาด สาดใหเ้มลด็ท่ีลีบๆ ออก
ให้เหลือแต่เมล็ดท่ีเต็มๆไว  ้เสร็จแลว้ใช้เกวียนเข็นเขา้ยุง้ ไวท้าํนาคร้ังต่อไปหรือเก็บไวสี้เป็น
ขา้วสาร 

 การทาํไร่ยงัไม่มีรถช่วยก็ใชจ้อบและเสียมทาํ ไร่รกก็ใชมี้ดหวดถางจนเกล้ียง บางบา้น
ปลูกฝ้าย ปลูกระหุ่ง เพ่ือท่ีจะนาํไปขาย เอาเงินมาใชจุ้นเจือครอบครัว ฝ้ายท่ีปลูกถา้ไม่ขายจะนาํมา
ป่ันเป็นเส้นดา้ย เพ่ือท่ีจะนาํมาทอเป็นผา้นุ่งผา้ห่ม ไปไร่ตอ้งเดินไปบุกป่าหวดถางทางไปเร่ือยจนถึง
ไร่ ไปไร่ไปนาแต่เชา้ตรู่ ถา้ไปสายกไ็ปไม่ทนัเพ่ือนบา้น กว่าจะกลบักมื็ดคํ่าโนน้แหละ แต่ตอ้งมีคน
เฝ้าบา้นอีก ตกมืดคํ่ากน็อนกนัเงียบ เพราะเหน็ดเหน่ือยจากการทาํนา และกก็ลวัพวกโจรจะมาขโมย
ววัควายของตนตอ้งคอยดูตลอดเวลากลางคืนก็ออกบา้นไม่ได ้พวกโจรจะเอาผา้แดงโพกหัวเป็นท่ี
หนา้กลวัมาก บา้นนอ้ยหลงัและปลูกห่างกนัไฟฟ้ากไ็ม่มีใช ้

ถึงหนา้ฝน ฝนตกแรงๆ นํ้าป่ามากจ็ะท่วมบา้นเรือน การเดินทางก็ไม่สะดวกตอ้งใชเ้รือ
โดยสาร บา้นไหนไม่มีเรือจะใชต้น้ตาลทาํเรือแทนไม่ใชเ้รือกก็ลวัสัตวเ์ล่ือยคลานท่ีมากบันํ้าลาํบาก
ต่อการไปทาํไร่ทาํนานํ้าท่วมกจ็ะทาํนาไม่ได ้บา้นไหนหว่านขา้วแลว้หรือกาํลงัใกลจ้ะเก็บเก่ียวจะ
ทาํให้เสียหาย ตอ้งใชเ้รือพายไปและลงแขกเก่ียวขา้วนํ้ าท่วมกนั ท่วมทีหน่ึงจะเป็นอาทิตยก์ว่าจะ
แห้ง เด็ก ๆ จะเจบ็ป่วยกนัในช่วงฤดูฝน ยาก็ไม่มีทาน มีเพียงหมอโบราณท่ีเก่งทางดา้นยาสมุนไพร 
ถา้คนไหนทอ้งใกลจ้ะคลอดกจ็ะไปหาหมอตาํแย หรือตามหมอตาํแยมาทาํคลอดใหท่ี้บา้น การแต่งกาย
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ในอดีตนั้นจะมีแตกแยกกนัไป ผูช้ายส่วนมากจะนุ่งกางเกงหัวปก เส้ือสีดาํ ผูห้ญิงนุ่ง โจงกระเบน 
(ผา้เต่ียว) ผา้รัดอก  บางคนก็นุงเส้ือคอกระเช้า เด็กๆจะไวจุ้ก ผมโก๊ะ ผมแกละ หรือโกนผมบา้ง 
คนแก่จะทานหมากกนั ส่วนมากจะใชต้ะบนัหมากตาํ ก็จะมีพลูแห้งหรือพลูสดก็ไดแ้ลว้แต่จะชอบ 
หมาก ปูน เปลือกไม ้จะใชย้าสูบถูฟัน ตอนนั้นยงัไม่มีแปลงสีฟันกต็อ้งใชใ้บข่อยสีฟันแทน การแต่ง
การไปวดักจ็ะแต่งกนัธรรมดาและเส้ือผา้จะสะอาดหน่อย ถา้มีงานประเพณีต่างๆหรือเทศกาลต่างๆ 
ตอนเชา้คนหนุ่มสาวผูเ้ฒ่าผูแ้ก่เขาจะไปทาํบุญตกับาตรกนัท่ีวดั พอกลบัมาสายๆหน่อย เขากจ็ะมา
รวมตวักนัทาํขนม การทาํขนมส่วนมากในยุคนั้น ก็คือ ขนมลอดช่อง ขนมประกริมไข่เต่า ขนม
เปียกปูน ขนมครก ขนมข้ีหนู ขา้วตม้มดั กลว้ยแขก และขนมเทียน เขาก็จะใช้ใบตอง ใบจานห่อ 
การละเล่นของเด็ก ๆ ในสมยันั้นก็มีอยู่หลายอยา่ง เช่น รถมา้ชาวเสียม กระโดดเชือก แข่งตะขาบ 
มอญซ่อนผา้ ต่ีจบั เสือกินววั งูกินหาง  รีรีขา้วสาร ลูกช่วง วิ่งชา้งศึก กาฟักไข่    วิ่งชิงธง (วิ่งววั) เล่น
ฟันดาบ เล่นขายของ และเล่นซ่อนหา เป็นตน้ 

 มีการพฒันาหมู่บา้นมาเร่ือยๆ จนกระทัง่มีประชากรเพ่ิมมากข้ึน มีผูน้าํไฟฟ้าเขา้บา้น
ดอนคา ก็คือ ท่านอาจารยป์ระทีป เสร็จกิจ (พ.ศ. 2521 ) มีการก่อสร้างโรงเรียนวดัโภคารามข้ึนมา 
(เป็นโรงเรียนวดั) เดก็ ๆ มีความรู้มากข้ึน มีกระเป๋งตกันํ้าใชแ้ทนชะลอมเพ่ือตกันํ้าใส่ตุ่มไวกิ้นไวใ้ช ้
นํ้าชาวบา้นจะไปตกัจากวดัแลว้หาบมาจนถึงบา้น 

 อยู่มาไม่นานก็มีโทรทศัน์แต่จะเป็นโทรทศัน์ขาว – ดาํ บา้นไหนที่มีฐานะดีก็จะมี
โทรทศันดู์ มีการปรับปรุงถนนหนทางใหมี้ความสะดวกสบาย หวดถางหญา้ท่ีรกๆ ออกทาํเป็นถนน
หนทาง ปลูกตน้ไมด้อกไม ้พฒันาหมู่บา้นของตนเอง บา้นเรือนมีเพิ่ม มีหมอโบราณประจาํหมู่บา้น
มาคอยรักษาชาวบา้นท่ีป่วย การทาํไร่ทาํนาก็ไดพ้ฒันามีรถไถมาช่วยทาํนาปีละ 2 คร้ัง เรียกนาปี
หรือนาปรัง ฝนฟ้าตกตอ้งตามฤดูกาล ขดุลอกคูคลองเพือ่ท่ีจะไดเ้กบ็นํ้าไวใ้ชใ้นยามทาํนามีรถอ่ีแต๋น
ขบักนั บา้นเรือนแต่ละหลงัเร่ิมมีฐานะ ไดป้ลูกกลว้ย ปลูกมะม่วง มะพร้าว ไวกิ้นไวข้ายกนั ไดมี้
เส้ือผา้แปลกๆใหม่ๆผูห้ญิงใส่ผา้ถุงกม็าใส่กางเกงบา้งเป็นบางคน เดก็ๆ เคยแกผ้า้โถง ๆ ก็มีกางเกง
ใส่ 15 – 16 ปียงัไม่เป็นหนุ่มเป็นสาวเลย กเ็ร่ิมเป็นหนุ่มเป็นสาวรู้จกัการแต่งตวัมากข้ึนมีกางเกงยนีต์
มีเส้ือคอปก มีวิทยเุขา้มา มีนาฬิกาใส่ ขา้วสารกไ็ม่ไดต้าํกินเองไดมี้โรงสีขา้วเปลือกไม่ไดใ้ชร่้อนแต่
ใชสี้โบกแทน อาหารการกินกดี็ข้ึน มีคนจีนเขา้มาอยู ่จึงมีหมู เห็ด เป็ด ไก่ เขา้มาขาย มีการตั้งร้านคา้
บา้ง  ขายแบบถูก ๆ ตวัอย่างเช่น หมูราคาเพียงตวัละ 2 บาท ชาวบา้นเร่ิมเล้ียงสัตว ์จาํพวก หมู ไก่ 
เป็ด เป็นรายไดเ้สริมให้กบัครอบครัวและหมู่บา้นและต่อมาเศรษฐกิจก็ดีข้ึนเร่ือย ๆ ของซ้ือของขาย       
กแ็พงข้ึน 

มีเทคโนโลยีเขา้มาช่วยมีรถจกัยานยนต์ข่ี บา้นท่ีมีฐานะก็จะซ้ือให้ลูกชายข่ี เพ่ือไปหา
สาวๆ ชวนกนัไปเท่ียวตามงานวดั แต่ไม่ไดไ้ปเพียง 2 คน มีผูใ้หญ่ไปดว้ย เม่ือถึงประเพณีบวชนาค 
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ประมาณเดือน 4 ถึงเดือน 7 บา้นไหนมีลูกชายครบอายท่ีุจะบวชคือ อาย ุ20 ปี กจ็ะมาบอกบุญกนัไป
ช่วยกนัทาํขนม หนุ่ม ๆ สาวๆ ก็จะทาํขนมจีนกนั คนแก่ก็จะทาํอาหารเพ่ือท่ีจะเล้ียงญาติพ่ีน้องใน
ตอนเยน็พอเชา้มาเขาก็พานาคไปอุปสมบทท่ีวดัในยคุนั้นจะมีพระภิกษุสงฆอ์ยูจ่าํพรรษาประมาณปีละ 
30 กว่ารูป สามเณรอีกประมาณ 8-9 รูป การบวชนาคถือเป็นประเพณีท่ีสนุกสนานมากเพราะเป็น
ความภาคภูมิใจของพ่อแม่ การแต่งงานในสมยันั้น ก็จะเรียกสินสอดกนัเพียง 2,000 บาท ก็ถือว่า
แพงแลว้ เขานิยมมีลูกมากเพื่อที่จะทาํงานช่วยกนับางคนที่มีฐานะหน่อยก็จะส่งลูกเรียนสูง ๆ 
การศึกษาตอนนั้นสูงสุดระดบั ป. 7 การจบการศึกษาในยคุนั้นแค่ ป.7 ก็ทาํงาน หรือรับราชการต่าง 
ๆไดแ้ลว้ถา้จะเรียนถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ก็ตอ้งไปเรียนท่ีโรงเรียนอู่ทองเท่านั้น ประมาณ 20 ปี 
ผ่านไปก็ไดก่้อสร้างโรงเรียนมธัยมศึกษาระดบัชั้นม. ตน้ ได ้3 ปี ก็มีชั้น ม. ปลาย เด็กๆมีการศึกษา
สูงข้ึนเรียนถึงระดบัชั้นปริญญาได้มีการขยบัขยายครอบครัวได้ไปทาํงานไปเรียนมีงานเทศกาล
วนัหยดุก็กลบัมาบา้นทีหน่ึงคนท่ีทาํงานแลว้มีเงินเดือนก็จะเอาเงินมาให้พ่อแม่บา้ง บางคนท่ีไม่ได้
เรียนมีครอบครัวกจ็ะอยูท่าํงานช่วยพอ่ช่วยแม่ทาํงานส่วนตวับางเช่นปัจจุบนัน้ีนิยม รับจา้ง เยบ็ผา้  
เจียระในพลอย เล้ียงสตัวเ์ป็นตน้ 

 ถนนสายอู่ทอง - สระกระโจม เดิมที กาํนัน – ผูใ้หญ่บ้านสมัยนั้ นขอแรงชาวบ้าน
ช่วยกนัขุดบ่อกนับา้นละบ่อไปทางหนองปลอ้ง (ทางท่าเสดจ็เก่า) เม่ือปี พ.ศ. 2505 หลวงพ่อเงินจึง
ให้พระภิกษุสามเณรสมยันั้น ช่วยกนัขุดทาํทางถนนจากหน้าวดัไปบา้นลุงเจ้ิม เขา้บ้านใหม่ โดย
ขอร้องชาวบา้นใหม้าช่วยกนัขดุบา้นละบ่อ 
  ตลาดนัดวดัเก่า กาํนันวิเลิศ  พนัธ์ุจนัทร์ เอาดินมาถมจะปลูกอาคารท่ีทาํการองค์การ
บริหารส่วนตาํบลดอนคา ท่านเจา้อาวาสเห็นว่ามนัคบัแคบไม่มีท่ีจอดรถ จึงให้ไปถมท่ีนาวดั (ท่ีตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาํบล และสถานีอนามยัในปัจจุบนัน้ี) เป็นท่ีนาท่ีไดรั้บบริจาคมาจาก ป้าตา    
ลุงจวง เป็นพ่ีนอ้งกนั ท่านไม่มีบุตร จึงยกท่ีนาผนืน้ีใหก้บัหลวงพ่อเงินเป็นสมบติัของวดัโภคาราม 
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1. สภาพชุมชน  พพิธิภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิน่ 

 

ประวตัิความเป็นมา การก่อตั้ง ทีต่ั้ง สภาพทัว่ไป 

 ในอดีตสันนิษฐานว่าสมยัสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หัวรัชกาลท่ี 3  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  
เจา้อนุวงศแ์ห่งนครเวียงจนัทร์คิดกบฏต่อแผ่นดินตั้งตนเป็นใหญ่ พระบาทสมเดจ็ พระเจา้อยูห่วัจึง
ไดไ้ปปราบปรามท่ีทุ่งสัมฤทธ์ิ  และไดก้วาดตอ้นผูค้นชาวลาวมาตั้ งถ่ินฐานบา้นเรือนแถบจงัหวดั
ลพบุรี สระบุรีสิงห์บุรี และสุพรรณบุรี  โดยมีนายหงษ-์นางอํ่า นายผา นางชา นายเหม และนายปลดั  
ไดอ้พยพ ชา้งมา้ววัควายมาทางอาํเภอจรเขส้ามพนั เร่ือยมาจนถึงหมู่บา้นดอนคา  พบดอนหญา้คา
จาํนวนมาก  พ้ืนดินมีความอุดมสมบูรณ์ดี  ในนํ้ ามีปลา  ในนามีขา้ว  จึงไดจ้บัจองพ้ืนท่ีทาํมาหากิน
เร่ือยมา  และเป็นท่ีมาของช่ือหมู่บา้น “ดอนคา”  โดยมีนายปลดั ซ่ึงเป็นคนท่ีมีความรู้ความสามารถ 
จึงเป็นผูป้กครองหมู่บ้านให้อยู่กนัอย่างร่มเยน็ เป็นสุขและเป็นคนวางแผนพฒันาหมู่บ้านให้
เจริญรุ่งเรืองจนไดเ้ป็นปลดัหมู่บา้นและปลดัแขวงในท่ีสุด 

 ในสมยัรัชกาลท่ี 6  ทรงกาํหนดให้ชาวไทยมีนามสกุลใช้กนัทุกครอบครัว   นามสกุล
เก่าแก่ในหมู่บา้นดอนคา  มีดงัน้ี  

1. กลุวงศ ์ สืบเช้ือสายมาจากนายปลดั เป็นตระกลูของผูป้กครองหมู่บา้นดอนคาในอดีต 
2. หงษ์เวียงจนัทร์ สืบเช้ือสายมาจากนายหงษ์ – นางอํ่า เป็นตระกูลท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

หมู่บา้นดอนคา 
3. เหมเวียงจนัทร์ สืบเช้ือสายมาจากนายฮอ้ยท่ีคา้ขายชา้ง มา้ ววั ควาย เป็นตระกลูท่ีมีฐานะ 
4. นนทช์า้ง สืบเช้ือสายมาจากตระกูลหงษเ์วียงจนัทร์ เน่ืองจากบุตรหลานไดรั้บแต่งตั้ง

ใหเ้ป็นปลดันนทช์า้ง 
5. ยศวิชยั ตุ่มศรียา ปลดัมา้ นนท์แกว้ และพนัธ์จนัทร์ เป็นตระกูลเก่าแก่ท่ีมีประวติัสืบ

ทอดกนัมายาวนาน 
 ซ่ึงในปัจจุบัน ประชาชนในหมู่บ้านดอนคายงัคงใช้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ อนุรักษ์
วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี มีวงดนตรีแคนประยุกต์หลายวงการพูดใช้ภาษาถ่ิน “ลาวเวียง” 
ตลอดจน  อาหารการกินคลา้ยกบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย 

 ทีต่ั้ง 

 อยู่ทางด้านทิศเหนือของอาํเภออู่ทอง ซ่ึงห่างจากอาํเภอไปตามถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 333 (ถนนสายอู่ทอง – สระกระโจม) เป็นระยะทางประมาณ 12  กิโลเมตร 
 
 



458 
 

อาณาเขต 

ทิศเหนือ    ติดกบั  ตาํบลพลบัพลาไชย อาํเภออู่ทอง    จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ทิศใต ้  ติดกบั  ตาํบลหนองโอ่ง          อาํเภออู่ทอง    จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ทิศตะวนัออก ติดกบั  ตาํบลท่าเสดจ็                 อาํเภอเมือง     จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ทิศตะวนัตก   ติดกบั  ตาํบลเลาขวญั               อาํเภอเลาขวญั   จงัหวดักาญจนบุรี 

 

 
  
 

 เน้ือท่ี 

 ตาํบลดอนคา  มีเน้ือท่ีประมาณ  64  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ประมาณ  40,000  ไร่คิดเป็นร้อยละ 
9.98  ของพื้นท่ีทั้งอาํเภออู่ทอง 
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 ภูมปิระเทศ 

 สภาพพื้นท่ีแบ่งไดเ้ป็น  2  เขต  คือ  เขตท่ีราบสูงติดภูเขา อยูท่างทิศตะวนัตกของพ้ืนท่ี เป็นท่ี
ราบค่อนขา้งสูงซ่ึงระบบชลประทานไม่สามารถเขา้ถึง  สภาพดินเป็นดินปนทราย  และบางพ้ืนท่ีมี
สภาพดินเป็นดินปนหินกรวดพรุน มีการปลูกสวนป่าแบบนวเกษตร  ส่วนเขตท่ีราบลุ่ม    อยูท่างทิศ
ตะวนัออก  และทิศตะวนัตกบางส่วนของพื้นท่ี  พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ทาํนา มีระบบชลประทานเขา้ถึงทาํ
ใหส้ามารถทาํนาไดต้ลอดทั้งปี  สภาพดินเป็นดินร่วนและดินเหนียวเหมาะสมกบัการเพาะปลูก  เช่น  
การทาํนา ทาํสวน  
 ประชากรของตาํบลดอนคา 

 ตาํบลดอนคา มีประชากรทั้งส้ิน  13,058  คน  แยก เป็นชาย  6,410 คน หญิง  6,648 คน  
มีความหนาแน่นเฉล่ีย  392.72 คน / ตารางกิโลเมตร  จาํนวนครัวเรือน   3,325ครัวเรือน 

 จาํนวนหมู่บ้าน  
 มีจาํนวนหมู่บา้นทั้งหมด  20  หมู่บา้น  ดงัน้ี  
 หมู่ท่ี 1   บา้นดอนคาหวัตาล  หมู่ท่ี 11   บา้นหนองกระโซ่            
 หมู่ท่ี 2   บา้นดอนคา   หมู่ท่ี 12   บา้นชา้งดาํหวั                
 หมู่ท่ี 3   บา้นใหม่                     หมู่ท่ี 13   บา้นในดง                    
 หมู่ท่ี 4   บา้นสระกร่าง              หมู่ท่ี 14   บา้นโป่งพรานอินทร์    
 หมู่ท่ี 5   บา้นทรัพยพ์ทุอง         หมู่ท่ี 15   บา้นหนองศรีเทพ           
 หมู่ท่ี 6   บา้นโนนหวันา            หมู่ท่ี 16   บา้นเขาดีสลกั                 
 หมู่ท่ี 7   บา้นหนองกฎีุทอง      หมู่ท่ี 17   บา้นหนองหมู                  
 หมู่ท่ี 8   บา้นหนองมะขอ         หมู่ท่ี 18   บา้นหนองทราย          
 หมู่ท่ี 9   บา้นเขากาํแพง         หมู่ท่ี 19   บา้นหว้ย          
 หมู่ท่ี 10  บา้นโนน                           หมู่ท่ี 20   บา้นใหม่ใต ้        
   อาชีพ 

 ประชากรส่วนใหญ่ในตาํบล  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการพาณิชกรรม เช่น ทาํนา  
ทาํไร่ ทาํสวน เล้ียงสตัว ์คา้ขาย และรับจา้ง 

 คาํขวญัตําบลดอนคา 

 ถ่ินลาํแคน   แดนเกษตรกรรม 

 เลิศลํ้าหตัถศิลป์  ภาษาถ่ินคลา้ยอีสาน 

 ตาํนานบุญบั้งไฟ  ยิง่ใหญ่บุญขา้วจ่ี 

 มากมีโภชนา   พระพทุธบาทลํ้าค่า  วดัเขาดีสลกั 
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สถานทีสํ่าคญัในตําบลดอนคา 
 
  1. หลวงพอ่พระใหญ่ วดัโภคาราม 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 

ท่ีตั้ง : หมู่  2  ตาํบลดอนคา อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 
 ขอ้มูล : วดัดอนคาหรือวดัโภคาราม เป็นวดัท่ีชาวบา้นในตาํบลดอนคา ใชเ้ป็นศาสนสถาน
ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และมีหลวงพ่อพระใหญ่ พระพุทธรูปซ่ึงเป็นท่ีเคารพศรัทธา
ของชาวบา้นตาํบลดอนคาเป็นอยา่งมาก 
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  2. วดัเขาดสีลัก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ท่ีตั้ง : หมู่ 16  ตาํบลดอนคา อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 

 ขอ้มูล : วดัเขาดีสลกั ตั้งอยูบ่นเทือกเขาในเขตอาํเภออู่ทอง เป็นวดัท่ีสวยงามสงบเงียบ และ
รายลอ้มดว้ยธรรมชาติ เป็นอีกสถานท่ีหน่ึงท่ีน่าเยีย่มชม ในความ เป็นธรรมชาติ มีส่ิงก่อสร้างใน
ความเช่ือทางศาสนา ท่ีมีอายนุบัพนัปี ท่ีงดงามทั้งรูปแบบ มากดว้ยคุณค่ามีเร่ืองราวท่ีน่าศึกษา
คน้ควา้ความเป็นมา ของประวติัศาสตร์ท่ียงัคงปริศนา 

  3. วดัเขากําแพง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ท่ีตั้ง : หมู่ 9  ตาํบลดอนคา อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ขอ้มูล : วดัเขากาํแพง ตั้งเม่ือ พ.ศ. 2430 เป็นวดัเก่าแก่ มีซาก
เจดีย์ และวิหารเก่าอยู่บนยอดเขา ซ่ึงมีอายุราวประมาณ   
ปี 2508  
 

ท่ีมา  : องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนคา. (2556 : ออนไลน์). สถานทีสํ่าคญัในตาํบลดอนคา. 
เขา้ถึงขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2558 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
ผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเทีย่งตรงของกระบวนทศัน์  

คู่มือการใช้กระบวนทัศน์  หน่วย/แผนการจดักิจกรรมแนะแนว และเอกสารประกอบ 
ตามกระบวนทัศน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวติและอาชีพ 

ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย  
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ตารางท่ี 49  ผลการตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของคู่มือ                    
การใชก้ระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว 

 

รายการประเมนิ Mean S.D. ระดบัความเหมาะสม 
สอดคล้อง 

คู่มือการใช้กระบวนทัศน์การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวติและอาชีพ 
ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย 

1. ความเป็นมาและความสาํคญัของการพฒันา
กระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนว 

4.40 0.55 มาก 

2. แนวคิดพ้ืนฐานในการพฒันากระบวนทศันก์าร

จดักิจกรรมแนะแนว 

4.40 0.55 มาก 

3. องคป์ระกอบของกระบวนทศันก์ารจดักิจกรรม

แนะแนวเพือ่เสริมสร้างการใชท้กัษะชีวติและ

อาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

(UNIQUE  Model) 

4.40 0.55 มาก 

4.การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้กระบวนทศัน์
การจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการใช้
ทกัษะชีวิตและอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย  และพฤติกรรมตวัช้ีวดัท่ีคาดหวงั
สาํหรับการจดัทาํหน่วย/แผนการจดักิจกรรม 
แนะแนว 

4.60 0.55 มากท่ีสุด 

5. หน่วย/แผนการจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
เสริมสร้างการใชท้กัษะชีวติและอาชีพของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

4.40 0.55 มาก 

6. การวดัและประเมินผลผูเ้รียนมีความชดัเจน 
ง่ายต่อการดาํเนินการของผูจ้ดักิจกรรมแนะแนว
เพ่ือเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

4.60 0.55 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 50  ผลการตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบ                   
วิเคราะห์เอกสาร วรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลพ้ืนฐานในการพฒันา 
กระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนว 

 

รายการประเมนิ Mean S.D. ระดบัความเหมาะสม 
สอดคล้อง 

ประเดน็การวิเคราะห์เอกสาร วรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลพ้ืนฐานในการพฒันา
กระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใชท้กัษะชีวติและทกัษะอาชีพ 

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
องคป์ระกอบของแบบวิเคราะห์เอกสารมีความเหมาะสม/สอดคลอ้งในระดบัใด 
1. ชนิดของเอกสาร 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
2.  บรรณานุกรม 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
3. หวัขอ้เอกสาร 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
4. สรุปสาระสาํคญั 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 51  ผลการตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบ   

สมัภาษณ์และสนทนากลุ่มสภาพปัญหาและความตอ้งการจาํเป็นในการจดักิจกรรม
แนะแนว     

    
รายการประเมนิ Mean S.D. ระดบัความเหมาะสม 

สอดคล้อง 
ประเดน็สมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมแนะแนว ดา้นการพฒันา 
การใชท้กัษะชีวิต และดา้นการพฒันาการใชท้กัษะอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

1. ด้านการจดักิจกรรมแนะแนว 
    1.1 หลกัการ/แนวคิด/ทฤษฎีท่ีใชใ้นการจดั
กิจกรรมแนะแนว 

4.80 0.45 มากท่ีสุด 

    1.2  เทคนิควิธีการสอน และขั้นตอนการ
สอนในการจดักิจกรรมแนะแนว 

4.80 0.45 มากท่ีสุด 

    1.3  บทบาทของครูในการจดักิจกรรม   
แนะแนว 

4.40 0.89 มาก 
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ตารางท่ี 51  ผลการตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบ                   
สมัภาษณ์และสนทนากลุ่มสภาพปัญหาและความตอ้งการจาํเป็นในการจดักิจกรรม
แนะแนว (ต่อ)    

    
รายการประเมนิ Mean S.D. ระดบัความเหมาะสม 

สอดคล้อง 
ประเดน็สมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมแนะแนว ดา้นการพฒันา 
การใชท้กัษะชีวิต และดา้นการพฒันาการใชท้กัษะอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

1. ด้านการจดักิจกรรมแนะแนว(ต่อ) 
    1.4  บทบาทของผูเ้รียนในการจดักิจกรรม
แนะแนว 

4.80 0.45 มากท่ีสุด 

    1.5  เทคโนโลย/ีส่ือ/วสัดุท่ีใชใ้นการจดั
กิจกรรมแนะแนว 

4.60 0.55 มากท่ีสุด 

   1.6  วิธีวดัและประเมินผลผูเ้รียนในการจดั
กิจกรรมแนะแนว 

4.60 0.89 มากท่ีสุด 

   1.7  ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การจดักิจกรรมแนะแนวของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาและ/หรือทกัษะท่ีจาํเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 

4.80 0.45 มากท่ีสุด 

2. ด้านการเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวติ 
    2.1 หลักการ/แนวคิด/ทฤษฎีท่ีใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนเก่ียวกับการใช้ทักษะ
ชีวิต 

4.80 0.45 มากท่ีสุด 

    2.2  เทคนิควิธีการสอน กระบวนการ และ
ขั้นตอนท่ีใชใ้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
เก่ียวกบัการใชท้กัษะชีวิต 

4.80 0.45 มากท่ีสุด 

   2.3  บทบาทของครูในการจดัการเรียนรู้เพ่ือ
พฒันา/เสริมสร้างการใชท้กัษะชีวิตสาํหรับ
ผูเ้รียน 

4.60 0.55 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 51  ผลการตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบ                   
สมัภาษณ์และสนทนากลุ่มสภาพปัญหาและความตอ้งการจาํเป็นในการจดักิจกรรม
แนะแนว (ต่อ)    

รายการประเมนิ Mean S.D. ระดบัความเหมาะสม 
สอดคล้อง 

2. ด้านการเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวติ (ต่อ) 
   2.4  บทบาทของผูเ้รียนในการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างการ
ใชท้กัษะชีวิตท่ีมีคุณภาพสาํหรับตนเองและกลุ่ม 

4.80 0.45 มากท่ีสุด 

   2.5  พฤติกรรมตวัช้ีวดัท่ีแสดงถึงการมี ความสามารถ
การใชท้กัษะชีวิตของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย
ควรมีอะไรบา้ง 

4.80 0.45 มากท่ีสุด 

   2.6  เทคโนโลย/ีส่ือ/วสัดุท่ีส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนเก่ียวกบัการใชท้กัษะชีวิตในยคุปัจจุบนัควรมี
คุณลกัษณะอยา่งไร ประกอบดว้ยอะไรบา้ง และมีวิธีการ
เตรียมความพร้อมอยา่งไรสาํหรับผูเ้รียน  

4.80 0.45 มากท่ีสุด 

    2.7  จะมีวิธีวดัและประเมินผลผูเ้รียนอยา่งไรบา้งเพื่อดู
พฒันาการ/ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติของผูเ้รียน
ท่ีมีคุณภาพชดัเจน และสามารถตรวจสอบได ้

4.60 0.55 มากท่ีสุด 

    2.8  ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชนต่์อการจดัการ
เรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนเก่ียวกบัการเสริมสร้าง
การใชท้กัษะชีวิตท่ีสอดคลอ้งเหมาะสมกบัทกัษะท่ี
จาํเป็นในศตวรรษท่ี 21 ดงัน้ี 
          2.8.1 องคป์ระกอบของการเสริมสร้างทกัษะชีวิต
ประกอบดว้ย……………….. 
          2.8.2 พฤติกรรมตวัช้ีวดัของการเสริมสร้างทกัษะชีวติ
ประกอบดว้ย………. 
          2.8.3 เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความสามารถของผูเ้รียนวา่มี
ความสามารถการใชท้กัษะชีวติท่ีชดัเจน…………………… 
          2.8.4 ความสอดคลอ้งเหมาะสมและความสมัพนัธ์
ระหวา่งการใชท้กัษะชีวิตและทกัษะอาชีพ………………… 
 
 

4.60 0.55 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 51  ผลการตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบ                   
สมัภาษณ์และสนทนากลุ่มสภาพปัญหาและความตอ้งการจาํเป็นในการจดักิจกรรม
แนะแนว (ต่อ)    

รายการประเมนิ Mean S.D. ระดับความเหมาะสม 
สอดคล้อง 

3.  ด้านการเสริมสร้างการใช้ทกัษะอาชีพ 
     3.1 หลกัการ/แนวคิด/ทฤษฎีท่ีใชใ้นการพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนเก่ียวกบัการใชท้กัษะอาชีพ 

4.80 0.45 มากท่ีสุด 

     3.2  เทคนิควิธีการสอน กระบวนการ และขั้นตอนท่ีใชใ้น
การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนเก่ียวกบัการใชท้กัษะอาชีพ 

4.80 0.45 มากท่ีสุด 

     3.3  บทบาทของครูในการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันา/
เสริมสร้างการใชท้กัษะอาชีพสาํหรับผูเ้รียน 

4.80 0.45 มากท่ีสุด 

    3.4 บทบาทของผูเ้รียนในการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการใช้
ทกัษะอาชีพท่ีมีคุณภาพสาํหรับตนเองและกลุ่ม 

4.80 0.45 มากท่ีสุด 

    3.5 พฤติกรรมตวัช้ีวดัท่ีแสดงถึงการมีความ สามารถการใช้
ทกัษะอาชีพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายควรมีอะไรบา้ง 

4.80 0.45 มากท่ีสุด 

    3.6 เทคโนโลย/ีส่ือ/วสัดุท่ีส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนเก่ียวกบัการใชท้กัษะอาชีพในยคุปัจจุบนัควรมี
คุณลกัษณะอยา่งไร ประกอบดว้ยอะไรบา้ง และมีวธีิการ
เตรียมความพร้อมอยา่งไรสาํหรับผูเ้รียน  

4.40 0.55 มาก 

    3.7 จะมีวิธีวดัและประเมินผลผูเ้รียนอยา่งไรบา้งเพื่อดู
พฒันาการ/ความสามารถในการใชท้กัษะอาชีพของผูเ้รียนท่ีมี
คุณภาพชดัเจน และสามารถตรวจสอบได ้

4.40 0.55 มาก 

     3.8  ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจดัการ
เรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนเก่ียวกบัการเสริมสร้างการใช้
ทกัษะอาชีพท่ีสอดคลอ้งเหมาะสมกบัทกัษะท่ีจาํเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 
           3.8.1 องคป์ระกอบของการเสริมสร้างทกัษะอาชีพ
ประกอบดว้ย……………….. 
           3.8.2 พฤติกรรมตวัช้ีวดัของการเสริมสร้างทกัษะ
อาชีพประกอบดว้ย………. 
           3.8.3 เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความสามารถของผูเ้รียนวา่มี
ความสามารถการใชท้กัษะอาชีพท่ีชดัเจน. 
           3.8.4 ความสอดคลอ้งเหมาะสมและความสมัพนัธ์
ระหวา่งการใชท้กัษะชีวิตและทกัษะอาชีพ………… 

4.60 0.55 มากท่ีสุด 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
ผลการหาประสิทธิภาพ (E1 / E2) ของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว 

เพื่อเสริมสร้างการใช้ทกัษะชีวติและอาชีพของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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ตารางท่ี 52  ผลการหาประสิทธิภาพ (E1/ E2) ของกระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนว (UNIQUE)                        
กบักลุ่มทดลองใช้กระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว (Field Tryout) ในขั้นตอน                  
การออกแบบและพฒันา (Design & Development) 

 
 
 
 
 
 

คนท่ี 

คะแนนระหว่างเรียน คะแนน 
หลังเรียน 

(105) 
หน่วย 

1 
 (23) 

หน่วย  
2  

(23) 

หน่วย 
 3 

(23) 

หน่วย 
 4 

(23) 

หน่วย 
5 

(23) 

หน่วย 
 6 

(23) 

หน่วย 
 7 

(38) 

รวม 
(176) 

1 17 18 19 19 20 19 35 17 87 

2 14 18 17 18 18 19 33 14 85 
3 19 18 20 18 19 18 32 19 92 
4 18 19 20 19 19 20 32 18 89 
5 20 18 19 21 21 18 30 20 87 
6 21 17 18 20 19 18 31 21 85 
7 18 19 17 20 18 17 35 18 86 
8 19 18 18 20 19 19 32 19 79 
9 20 17 17 18 18 19 33 20 80 
10 19 19 18 19 17 19 34 19 82 
11 20 17 21 18 18 17 35 20 85 
12 19 18 18 17 18 19 33 19 84 
13 18 20 20 19 19 20 32 18 86 
14 18 18 20 17 19 18 33 18 83 
15 17 21 18 20 18 19 30 17 89 
16 21 19 19 16 15 20 31 21 88 
17 19 18 20 18 18 18 34 19 90 
18 17 20 18 17 20 18 33 17 84 
19 18 18 19 19 18 19 31 18 83 
20 21 17 20 20 20 18 34 21 79 
21 19 20 18 19 17 19 32 19 87 
22 20 18 16 18 19 18 32 20 85 
23 19 18 17 19 17 20 33 19 88 
24 18 16 20 19 18 17 32 18 87 
25 18 18 17 18 18 19 31 18 86 
26 20 19 21 18 19 17 31 20 87 
27 18 19 17 16 20 18 33 18 86 
28 19 17 20 18 18 20 31 19 82 
29 17 18 18 17 20 18 30 17 84 
30 18 20 19 19 20 18 34 18 85 

ประสิทธิภาพ คะแนนเต็ม คะแนนเฉล่ีย ร้อยละ ค่าประสิทธิภาพ 

E1 176 143.57 81.57 E1/E2 

81.57/81.27 E2 105 85.33 81.27 
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ตารางท่ี 53  ผลการหาประสิทธิภาพ (E1/ E2) ของกระบวนทศัน์การจดักิจกรรมแนะแนว (UNIQUE)   
กบักลุ่มตวัอยา่งการวิจยัในขั้นตอนการนาํไปใช ้(Implementation) 

 

คนท่ี 

คะแนนระหว่างเรียน คะแนน 
หลังเรียน 

(105) 
หน่วย 

1 
 (23) 

หน่วย  
2  

(23) 

หน่วย 
 3 

(23) 

หน่วย 
 4 

(23) 

หน่วย 
5 

(23) 

หน่วย 
 6 

(23) 

หน่วย 
 7 

(38) 

รวม 
(176) 

1 19 18 20 20 18 19 29 143 85 

2 20 19 17 17 18 17 31 139 87 

3 18 18 19 19 17 19 33 143 85 

4 18 17 18 18 18 21 30 140 87 

5 17 18 18 17 18 19 31 138 93 

6 19 17 20 17 20 18 32 143 85 

7 20 19 19 18 18 19 31 144 83 

8 17 18 20 19 17 18 33 142 89 

9 20 19 18 20 19 19 30 145 84 

10 18 20 19 18 19 19 34 147 85 

11 20 19 20 19 20 18 35 151 82 

12 19 21 18 20 19 17 32 146 86 

13 18 19 18 21 17 18 31 142 89 

14 19 20 21 18 20 10 34 142 87 

15 20 18 19 19 19 19 32 146 92 

16 18 19 19 19 18 20 32 145 90 

17 21 20 22 18 19 17 30 147 87 

18 18 19 19 19 17 20 30 142 88 

19 19 18 20 20 18 19 32 146 83 

20 20 17 18 17 18 18 31 139 86 

21 21 20 19 20 21 20 32 153 88 

22 19 18 17 18 18 19 32 141 84 

23 20 20 18 19 18 18 31 144 82 

24 18 20 18 19 19 20 30 144 85 

25 20 19 17 18 20 19 33 146 83 

26 18 20 18 20 17 19 30 142 84 

27 20 18 19 18 21 17 31 144 87 

28 18 17 18 19 18 18 32 140 83 

29 18 17 17 20 20 20 32 144 85 

30 21 18 20 18 17 18 33 145 86 
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ตารางท่ี 53  ผลการหาประสิทธิภาพ (E1/ E2) ของกระบวนทศันก์ารจดักิจกรรมแนะแนว (UNIQUE)   
กบักลุ่มตวัอยา่งการวิจยัในขั้นตอนการนาํไปใช ้(Implementation) (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 

คนท่ี 

คะแนนระหว่างเรียน คะแนน 
หลังเรียน 

(105) 
หน่วย 

1 
 (23) 

หน่วย  
2  

(23) 

หน่วย 
 3 

(23) 

หน่วย 
 4 

(23) 

หน่วย 
5 

(23) 

หน่วย 
 6 

(23) 

หน่วย 
 7 

(38) 

รวม 
(176) 

31 18 20 18 18 20 17 31 142 86 

32 20 19 17 19 19 19 34 147 85 

33 17 18 19 18 16 18 31 137 89 

34 18 18 19 17 20 17 32 141 82 

35 17 20 18 18 21 20 34 148 83 

36 20 20 18 20 18 17 31 144 85 

ประสิทธิภาพ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ ค่าประสิทธิภาพ 

E1 176 143.67 81.63 E1/E2 

81.63/81.75 E2 105 85.83 81.75 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั 
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ฉบับที ่1 : แบบประเมนิช้ินงาน/ภาระงาน หน่วยท่ี 1  รากเหง้าลาวเวยีง   
ช่ือนักเรียน……………………………………….…………ชั้น………………..เลขท่ี……………. 
ช่ือช้ินงาน/ภาระงาน  …รายงานและผงันาํเสนองานตามองคป์ระกอบของหวัขอ้ “ลาวเวียงบา้นดอนคา”  …... 

ตวัช้ีวดัของการพฒันาการใช้ทักษะชีวติและอาชีพ…1,2,3,4,5,7,8,9,12,13,14 และ 15…. 
คาํอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน  

ผูต้รวจใหค้ะแนนโดยพิจารณา…(ความรู้/ทกัษะ, ความสามารถ/คุณลกัษณะ).…ของนกัเรียน
แลว้ทาํเคร่ืองหมาย ลงใน  ตามระดบัคะแนน 4,3,2,1 ท่ีตรงตามความคิดเห็นของผูต้รวจ          
มากท่ีสุด 

 

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนรวมช้ินงาน/ภาระงาน 
 7 – 8   คะแนน   หมายถึง     ช้ินงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่นระดบั ดีมาก 
 5 – 6   คะแนน   หมายถึง     ช้ินงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่นระดบั ดี 

3 – 4   คะแนน   หมายถึง     ช้ินงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่นระดบั พอใช้ 
1 – 2     คะแนน   หมายถึง     ช้ินงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่นระดบั ควรปรับปรุง 

องค์ประกอบของ 
ช้ินงาน/ภาระงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน หน่วยที่ 1  รากเหง้าลาวเวียง   
4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

1. ความสมบูรณ์ของ 
ขอ้มูลจากการทาํ 
รายงานเป็นรูปเล่มและ 
ผงันาํเสนองานตาม 
องคป์ระกอบของหวัขอ้  
“ลาวเวียงบา้นดอนคา”   

ขอ้มูลการนาํเสนอ 
ถูกตอ้งครอบคลุมในทุก
ประเดน็หวัขอ้ท่ีกาํหนด มี
ตวัอยา่งประกอบถูกตอ้ง 
สวยงาม ประกอบคาํอธิบาย
ท่ีเห็นประจกัษเ์ป็นรูปธรรม 
(ครบ 100%) 
 

ขอ้มูลการนาํเสนอถูกตอ้ง
ครอบคลุมในทุกประเดน็
เป็นส่วนใหญ่ หวัขอ้ท่ี
กาํหนด มีตวัอยา่งประกอบ
คาํอธิบายท่ีเห็นประจกัษเ์ป็น
รูปธรรมบา้งแต่ไม่ชดัเจนทุก
ประเด็น (โดยเฉล่ีย 70–90 %) 

ขอ้มูลการนาํเสนอถูกตอ้ง
แต่ไม่ครอบคลุมในทุก
ประเดน็ของหวัขอ้ท่ี
กาํหนด มีตวัอยา่งประกอบ
คาํอธิบายท่ีเห็นประจกัษเ์ป็น
รูปธรรมบา้งแต่ไม่ชดัเจนใน
หลายประเดน็ (ตํ่ากวา่ 70 %) 

ขอ้มูลการนาํเสนอหลาย
ส่วนไม่ชดัเจนถูกตอ้งบาง
ประเดน็ตามหวัขอ้ท่ีกาํหนด     
มีตวัอยา่งประกอบคาํอธิบาย
บา้งแต่ไม่ชดัเจน ไม่เห็นเป็น
รูปธรรม 

2. ความสมบูรณ์ของการ
นาํเสนอประวติัชุมชนลาว
เวียงบา้นดอนคา ใน
ประเดน็เก่ียวกบัภาษา 
ความสมบูรณ์ของเน้ือหา 
รูปแบบการนาํเสนอ ความ
สวยงามจากการทาํรายงาน 
Paper  และส่ือมลัติมีเดีย
แบบ CD, VCD หรือ e-
Book 

ขอ้มูลการนาํเสนอ 
ถูกตอ้งครอบคลุมในทุก
ประเดน็หวัขอ้ท่ีกาํหนด มี
ตวัอยา่งประกอบถูกตอ้ง 
สวยงาม ประกอบคาํอธิบาย
ท่ีเห็นประจกัษเ์ป็นรูปธรรม 
(ครบ 100%) 
 
 

ขอ้มูลการนาํเสนอถูกตอ้ง
ครอบคลุมในทุกประเดน็
เป็นส่วนใหญ่ หวัขอ้ท่ี
กาํหนด มีตวัอยา่งประกอบ
คาํอธิบายท่ีเห็นประจกัษเ์ป็น
รูปธรรมบา้งแต่ไม่ชดัเจน
ครบทุกประเดน็ (โดยเฉล่ีย 
70–90 %) 

ขอ้มูลการนาํเสนอถูกตอ้ง
แต่ไม่ครอบคลุมในทุก
ประเดน็ของหวัขอ้ท่ี
กาํหนด มีตวัอยา่งประกอบ
คาํอธิบายท่ีเห็นประจกัษเ์ป็น
รูปธรรมบา้งแต่ไม่ชดัเจนใน
หลายประเดน็ (ตํ่ากวา่  70 %) 
 

ขอ้มูลการนาํเสนอหลาย
ส่วนไม่ชดัเจนถูกตอ้งบาง
ประเดน็ตามหวัขอ้ท่ีกาํหนด     
มีตวัอยา่งประกอบคาํอธิบาย
บา้งแต่ไม่ชดัเจน ไม่เห็นเป็น
รูปธรรม 

คะแนนรวมแต่ละเกณฑ์     
คะแนนรวมช้ินงาน/    

ภาระงาน 
 

สาํหรับครู 
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                    ฉบับที ่1  : แบบประเมนิช้ินงาน/ภาระงาน หน่วยท่ี 2 “สําเนียงภาษาถิน่” 
ช่ือนักเรียน……………………………………….………………...………ชั้น………………..เลขท่ี……………. 
ช่ือช้ินงาน/ภาระงาน  …การนาํเสนอขอ้มูลความแตกต่างทางภาษาลาวเวียงและภาษาอ่ืน ๆ ท่ีสาํคญัเก่ียวกบั 
ASEAN ไดอ้ยา่งนอ้ย 3 ภาษา ในรูปแบบของเอกสาร ส่ือ ส่ิงพิมพ ์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  …... 

ตัวช้ีวดัของการพฒันาการใช้ทักษะชีวติและอาชีพ…1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,13,14,15…. 
คาํอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน  

 ผูต้รวจให้คะแนนโดยพิจารณา…(ความรู้/ทกัษะ, ความสามารถ/คุณลกัษณะ).…ของนักเรียนแลว้ทาํ
เคร่ืองหมาย ลงใน  ตามระดบัคะแนน 4,3,2,1 ท่ีตรงตามความคิดเห็นของผูต้รวจมากท่ีสุด 

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนรวมช้ินงาน/ภาระงาน 
 7 – 8   คะแนน   หมายถึง     ช้ินงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่นระดบั ดีมาก 
 5 – 6   คะแนน   หมายถึง     ช้ินงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่นระดบั ดี 

3 – 4   คะแนน   หมายถึง     ช้ินงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่นระดบั พอใช้ 
1 – 2   คะแนน   หมายถึง     ช้ินงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่นระดบั ควรปรับปรุง 

องค์ประกอบของ 
ช้ินงาน/ภาระงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน หน่วยท่ี 2 “สําเนียงภาษาถิ่น” 
4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

1. ความสมบูรณ์ของขอ้มูล
จากการทาํส่ือประกอบการ
นาํเสนอผลงานประเภท 
ของภาษาในรูปแบบ 
Power point, e-book, 
flipped album, หนงัสือเล่ม
เลก็ (pop up) ท่ีสมาชิก
พิจารณาเลือก  

ขอ้มูลการนาํเสนอ 
ถูกตอ้งครอบคลุมในทุก
ประเดน็หวัขอ้ท่ีกาํหนด มี
ตวัอยา่งประกอบถูกตอ้ง 
สวยงาม ประกอบคาํอธิบาย
ท่ีเห็นประจกัษเ์ป็นรูปธรรม 
(ครบ 100%) 
 

ขอ้มูลการนาํเสนอถูกตอ้ง
ครอบคลุมในทุกประเดน็เป็น
ส่วนใหญ่ หวัขอ้ท่ีกาํหนด มี
ตวัอยา่งประกอบคาํอธิบายท่ี
เห็นประจกัษเ์ป็นรูปธรรมบา้ง
แต่ไม่ชดัเจนทุกประเดน็ (โดย
เฉล่ีย 70–90 %) 

ขอ้มูลการนาํเสนอถูกตอ้ง  
แต่ไม่ครอบคลุมในทุก
ประเดน็ของหวัขอ้ท่ีกาํหนด 
มีตวัอยา่งประกอบคาํอธิบายท่ี
เห็นประจกัษเ์ป็นรูปธรรมบา้ง
แต่ไม่ชดัเจนในหลายประเดน็ 
(ตํ่ากวา่ 70 %) 
 

ขอ้มูลการนาํเสนอ   
หลายส่วนไม่ชดัเจน
ถูกตอ้งบางประเดน็ตาม
หวัขอ้ท่ีกาํหนด     มี
ตวัอยา่งประกอบคาํอธิบาย
บา้งแต่ไม่ชดัเจน ไม่เห็น
เป็นรูปธรรม 

2. ความสมบูรณ์ของการ
นาํเสนอภาษาถ่ินลาวเวยีง
ตามหวัขอ้ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
กล่าวคือ 
  1)  ลกัษณะทางภาษา     
ลาวเวียง 
  2)  องคป์ระกอบและ
หมวดหมู่ของภาษาลาวเวียง 
   3)  ประโยชน์และ
ความสาํคญัของการเรียนรู้
เก่ียวกบัภาษาลาวเวียง 
   4)  การเปรียบเทียบภาษา
ลาวเวียงกบัภาษาอื่นใน 
ASEAN อยา่งนอ้ย 3 ภาษา 

ขอ้มูลการนาํเสนอ 
ถูกตอ้งครอบคลุมในทุก
ประเดน็หวัขอ้ท่ีกาํหนด มี
ตวัอยา่งประกอบถูกตอ้ง 
สวยงาม ประกอบคาํอธิบาย
ท่ีเห็นประจกัษเ์ป็นรูปธรรม 
(ครบ 100%) 
 
 

ขอ้มูลการนาํเสนอถูกตอ้ง
ครอบคลุมในทุกประเดน็เป็น
ส่วนใหญ่ หวัขอ้ท่ีกาํหนด มี
ตวัอยา่งประกอบคาํอธิบายที่
เห็นประจกัษเ์ป็นรูปธรรมบา้ง
แต่ไม่ชดัเจนครบทุกประเดน็ 
(โดยเฉล่ีย 70–90 %) 

ขอ้มูลการนาํเสนอถูกตอ้ง 
แต่ไม่ครอบคลุมในทุก
ประเดน็ของหวัขอ้ท่ีกาํหนด 
มีตวัอยา่งประกอบคาํอธิบายท่ี
เห็นประจกัษเ์ป็นรูปธรรมบา้ง
แต่ไม่ชดัเจนในหลายประเดน็ 
(ตํ่ากวา่  70 %) 
 

ขอ้มูลการนาํเสนอ     
หลายส่วนไม่ชดัเจน
ถูกตอ้งบางประเดน็ตาม
หวัขอ้ท่ีกาํหนด     มี
ตวัอยา่งประกอบคาํอธิบาย
บา้งแต่ไม่ชดัเจน ไม่เห็น
เป็นรูปธรรม 

คะแนนรวมแต่ละเกณฑ์     
คะแนนรวมช้ินงาน/      

ภาระงาน 
 

สาํหรับครู 
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                    ฉบับที ่1 : แบบประเมนิช้ินงาน/ภาระงาน หน่วยท่ี 3 “หัตถศิลป์ลํา้ค่า” 
 
ช่ือนักเรียน……………………………………….…………………..……ชั้น………………..เลขท่ี……………. 
ช่ือช้ินงาน/ภาระงาน  …การนาํเสนอขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัหตัถศิลป์ลาวเวียง …………………………………….. 
ตัวช้ีวดัของการพฒันาการใช้ทักษะชีวติและอาชีพ………………….1,4,5,7,8,9,12,13,14,15……….. 
คาํอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน  

ผูต้รวจให้คะแนนโดยพิจารณา…(ความรู้/ทกัษะ, ความสามารถ/คุณลกัษณะ).…ของนักเรียนแลว้ทาํ
เคร่ืองหมาย ลงใน  ตามระดบัคะแนน 4,3,2,1 ท่ีตรงตามความคิดเห็นของผูต้รวจมากท่ีสุด 

 

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนรวมช้ินงาน/ภาระงาน 
 7 – 8   คะแนน   หมายถึง     ช้ินงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่นระดบั ดีมาก 
 5 – 6   คะแนน   หมายถึง     ช้ินงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่นระดบั ดี 

3 – 4   คะแนน   หมายถึง     ช้ินงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่นระดบั พอใช้ 
1 – 2   คะแนน   หมายถึง     ช้ินงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่นระดบั ควรปรับปรุง 
 

องค์ประกอบของ 
ช้ินงาน/ภาระงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน หน่วยที่ 3 “หัตถศิลป์ล้ําค่า” 
4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

1. ความสมบูรณ์ของขอ้มูล
จากการทาํส่ือประกอบการ
นาํเสนอผลงานหตัถศิลป์ 
ลํ้าค่า ในรูปแบบโครงงาน การ
สาธิตจากอุปกรณ์จริง เช่น 
การจดัทาํแผน่พบัของท่ีระลึก 
(พวงกญุแจจากหมอนขิต) 
ฯลฯ 

ขอ้มูลการนาํเสนอ 
ถูกตอ้งครอบคลุมในทุก
ประเดน็หวัขอ้ท่ีกาํหนด มี
ตวัอยา่งประกอบถูกตอ้ง 
สวยงาม ประกอบคาํอธิบาย
ท่ีเห็นประจกัษเ์ป็นรูปธรรม 
(ครบ 100%) 
 

ขอ้มูลการนาํเสนอถูกตอ้ง
ครอบคลุมในทุกประเดน็
เป็นส่วนใหญ่ หวัขอ้ท่ี
กาํหนด มีตวัอยา่งประกอบ
คาํอธิบายท่ีเห็นประจกัษเ์ป็น
รูปธรรมบา้งแต่ไม่ชดัเจนทุก
ประเด็น (โดยเฉล่ีย 70–90 %) 

ขอ้มูลการนาํเสนอถูกตอ้ง
แต่ไม่ครอบคลุมในทุก
ประเดน็ของหวัขอ้ท่ีกาํหนด 
มีตวัอยา่งประกอบคาํอธิบายท่ี
เห็นประจกัษเ์ป็นรูปธรรมบา้ง
แต่ไม่ชดัเจนในหลายประเดน็ 
(ตํ่ากวา่ 70 %) 
 

ขอ้มูลการนาํเสนอหลาย
ส่วนไม่ชดัเจนถูกตอ้งบาง
ประเดน็ตามหวัขอ้ท่ี
กาํหนด     มีตวัอยา่ง
ประกอบคาํอธิบายบา้งแต่
ไม่ชดัเจน ไม่เห็นเป็น
รูปธรรม 

2. ความสมบูรณ์ของการ
นาํเสนอหตัถศิลป์ลาวเวียง
ประเภทต่าง ๆ จากกิจกรรม
ตามฐานการเรียนรู้ ตามหวัขอ้
ท่ีไดรั้บมอบหมาย กล่าวคือ 
     1)  การทอผา้ลายขิต 
     2)  การจกัสานเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้
     3)  ของท่ีระลึก/เคร่ือง 
ประดบั 
     4)  เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้น
การเกษตร 
     5)  การทาํบายสีสู่ขวญั 
เอกลกัษณ์ของชุมชนลาวเวียง 

ขอ้มูลการนาํเสนอ 
ถูกตอ้งครอบคลุมในทุก
ประเดน็หวัขอ้ท่ีกาํหนด มี
ตวัอยา่งประกอบถูกตอ้ง 
สวยงาม ประกอบคาํอธิบาย
ท่ีเห็นประจกัษเ์ป็นรูปธรรม 
(ครบ 100%) 
 
 

ขอ้มูลการนาํเสนอถูกตอ้ง
ครอบคลุมในทุกประเดน็
เป็นส่วนใหญ่ หวัขอ้ท่ี
กาํหนด มีตวัอยา่งประกอบ
คาํอธิบายท่ีเห็นประจกัษเ์ป็น
รูปธรรมบา้งแต่ไม่ชดัเจนครบ
ทุกประเดน็ (โดยเฉล่ีย 70–90 
%) 

ขอ้มูลการนาํเสนอถูกตอ้ง
แต่ไม่ครอบคลุมในทุก
ประเดน็ของหวัขอ้ท่ีกาํหนด 
มีตวัอยา่งประกอบคาํอธิบายท่ี
เห็นประจกัษเ์ป็นรูปธรรมบา้ง
แต่ไม่ชดัเจนในหลายประเดน็ 
(ตํ่ากวา่  70 %) 
 

ขอ้มูลการนาํเสนอหลาย
ส่วนไม่ชดัเจนถูกตอ้งบาง
ประเดน็ตามหวัขอ้ท่ี
กาํหนด     มีตวัอยา่ง
ประกอบคาํอธิบายบา้งแต่
ไม่ชดัเจน ไม่เห็นเป็น
รูปธรรม 

คะแนนรวมแต่ละเกณฑ์     
คะแนนรวมช้ินงาน/ภาระงาน  

สาํหรับครู 
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                 ฉบับท่ี 1 :  แบบประเมนิช้ินงาน/ภาระงาน หน่วยท่ี 4 “สุขอุราวงลําแคน” 
 

ช่ือนักเรียน……………………………………….…………………..……ชั้น………………..เลขท่ี……………. 
ช่ือช้ินงาน/ภาระงาน  …การนาํเสนอขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัสุขอุราวงลาํแคน ……………………………………… 
ตัวช้ีวดัของการพฒันาการใช้ทักษะชีวติและอาชีพ……1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14 และ 15……………. 
คาํอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน  

ผูต้รวจให้คะแนนโดยพิจารณา…(ความรู้/ทกัษะ, ความสามารถ/คุณลกัษณะ).…ของนักเรียนแลว้ทาํ
เคร่ืองหมาย ลงใน  ตามระดบัคะแนน 4,3,2,1 ท่ีตรงตามความคิดเห็นของผูต้รวจมากท่ีสุด 
 

 

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนรวมช้ินงาน/ภาระงาน 
 7 – 8   คะแนน   หมายถึง     ช้ินงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่นระดบั ดีมาก 
 5 – 6   คะแนน   หมายถึง     ช้ินงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่นระดบั ดี 

3 – 4   คะแนน   หมายถึง     ช้ินงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่นระดบั พอใช้ 
1 – 2   คะแนน   หมายถึง     ช้ินงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่นระดบั ควรปรับปรุง 
 

องค์ประกอบของ 
ช้ินงาน/ภาระงาน 

เกณฑ์การให้คคะแนน หน่วยท่ี 4  “สุขอุราวงลําแคน” 
4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

1. ความสมบูรณ์ของการทาํใบ
งานจากการศึกษาหาความรู้
เก่ียวกบัวงดนตรี เคร่ืองดนตรี 
ภูมิปัญญา “ศิลปิน” ดา้นการร้อง 
รํา การเล่นดนตรี จงัหวะ ภาษา
ในเพลงพ้ืนบา้นลาวเวียง และ
สามารถบอกประโยชน์และ
ความสาํคญัของการเรียนรู้
เก่ียวกบัวงลาํแคนได ้

ขอ้มูลการนาํเสนอ 
ถูกตอ้งครอบคลุมในทุก
ประเดน็หวัขอ้ท่ีกาํหนด มี
ตวัอยา่งประกอบถูกตอ้ง 
สวยงาม ประกอบคาํอธิบายท่ี
เห็นประจกัษเ์ป็นรูปธรรม 
(ครบ 100%) 
 

ขอ้มูลการนาํเสนอถูกตอ้ง
ครอบคลุมในทุกประเดน็เป็น
ส่วนใหญ่ หวัขอ้ท่ีกาํหนด มี
ตวัอยา่งประกอบคาํอธิบายท่ี
เห็นประจกัษเ์ป็นรูปธรรมบา้ง
แต่ไม่ชดัเจนทุกประเดน็ (โดย
เฉล่ีย 70–90 %) 

ขอ้มูลการนาํเสนอถูกตอ้ง
แต่ไม่ครอบคลุมในทุก
ประเด็นของหวัขอ้ท่ี
กาํหนด มีตวัอยา่งประกอบ
คาํอธิบายท่ีเห็นประจกัษ์
เป็นรูปธรรมบา้งแต่ไม่
ชดัเจนในหลายประเดน็ (ตํ่า
กวา่ 70 %) 
 

ขอ้มูลการนาํเสนอหลาย
ส่วนไม่ชดัเจนถูกตอ้งบาง
ประเดน็ตามหวัขอ้ท่ีกาํหนด     
มีตวัอยา่งประกอบคาํอธิบาย
บา้งแต่ไม่ชดัเจน ไม่เห็นเป็น
รูปธรรม 

2. ความสมบูรณ์ของการนาํ 
เสนอขอ้มูลความรู้เคร่ืองดนตรี 
นกัร้อง ภาษา  ท่ารํา การร่วมวง
ลาํแคน โดยวิธีการสาธิต
ประกอบคาํบรรยาย  การทาํส่ือ
ประกอบการนาํเสนอผลงานสุข
อุราวงลาํแคนในรูปแบบการ
สาธิต  จากเคร่ืองดนตรีจริง   

ขอ้มูลการนาํเสนอ 
ถูกตอ้งครอบคลุมในทุก
ประเดน็หวัขอ้ท่ีกาํหนด มี
ตวัอยา่งประกอบถูกตอ้ง 
สวยงาม ประกอบคาํอธิบายท่ี
เห็นประจกัษเ์ป็นรูปธรรม 
(ครบ 100%) 
 
 

ขอ้มูลการนาํเสนอถูกตอ้ง
ครอบคลุมในทุกประเดน็เป็น
ส่วนใหญ่ หวัขอ้ท่ีกาํหนด มี
ตวัอยา่งประกอบคาํอธิบายท่ี
เห็นประจกัษเ์ป็นรูปธรรมบา้ง
แต่ไม่ชดัเจนครบทุกประเด็น 
(โดยเฉล่ีย 70–90 %) 

ขอ้มูลการนาํเสนอถูกตอ้ง
แต่ไม่ครอบคลุมในทุก
ประเด็นของหวัขอ้ท่ี
กาํหนด มีตวัอยา่งประกอบ
คาํอธิบายท่ีเห็นประจกัษ์
เป็นรูปธรรมบา้งแต่ไม่
ชดัเจนในหลายประเดน็ (ตํ่า
กวา่  70 %) 
 

ขอ้มูลการนาํเสนอหลาย
ส่วนไม่ชดัเจนถูกตอ้งบาง
ประเดน็ตามหวัขอ้ท่ีกาํหนด     
มีตวัอยา่งประกอบคาํอธิบาย
บา้งแต่ไม่ชดัเจน ไม่เห็นเป็น
รูปธรรม 

คะแนนรวมแต่ละเกณฑ์     
คะแนนรวมช้ินงาน/ภาระงาน  

สาํหรับครู 
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           ฉบับที ่1 : แบบประเมนิช้ินงาน/ภาระงาน หน่วยท่ี 5 “ดนิแดนอาหารพืน้บ้าน” 
 
ช่ือนักเรียน……………………………………….…………………..……ชั้น………………..เลขท่ี……………. 
ช่ือช้ินงาน/ภาระงาน  …การนาํเสนอขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัดินแดนอาหารพื้นบา้น……………………………… 
ตัวช้ีวดัของการพฒันาการใช้ทักษะชีวติและอาชีพ……1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,13,14,15……………. 
คาํอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน  

ผูต้รวจให้คะแนนโดยพิจารณา…(ความรู้/ทกัษะ, ความสามารถ/คุณลกัษณะ).…ของนักเรียนแลว้ทาํ
เคร่ืองหมาย ลงใน  ตามระดบัคะแนน 4,3,2,1 ท่ีตรงตามความคิดเห็นของผูต้รวจมากท่ีสุด 

 

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนรวมช้ินงาน/ภาระงาน 
 7 – 8   คะแนน   หมายถึง     ช้ินงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่นระดบั ดีมาก 
 5 – 6   คะแนน   หมายถึง     ช้ินงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่นระดบั ดี 

3 – 4   คะแนน   หมายถึง     ช้ินงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่นระดบั พอใช้ 
1 – 2   คะแนน   หมายถึง     ช้ินงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่นระดบั ควรปรับปรุง 

องค์ประกอบของ 
ช้ินงาน/ภาระงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน หน่วยที่ 5  “ดนิแดนอาหารพื้นบ้าน” 
4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

1. ความสมบูรณ์ของการ
นาํ เสนอขอ้มูลความรู้
เก่ียวกบัอาหารลาวเวียง 
ตามนาํนานการเล่าขานทั้ง
ประเภทอาหารคาวและ
อาหารหวานโดยวิธี การ
แยกแยะส่วนประกอบ 
วธีิการปรุง คุณค่าและ
ประโยชน์ท่ีไดรั้บตาม
หลกัโภชนาการ 

ขอ้มูลการนาํเสนอ 
ถูกตอ้งครอบคลุมใน
ทุกประเดน็หวัขอ้ท่ี
กาํหนด มีตวัอยา่ง
ประกอบถูกตอ้ง สวยงาม 
ประกอบคาํอธิบายท่ีเห็น
ประจกัษเ์ป็นรูปธรรม 
(ครบ 100%) 
 

ขอ้มูลการนาํเสนอถูกตอ้ง
ครอบคลุมในทุกประเดน็
เป็นส่วนใหญ่ หวัขอ้ท่ี
กาํหนด มีตวัอยา่งประกอบ
คาํอธิบายท่ีเห็นประจกัษ์
เป็นรูปธรรมบา้งแต่ไม่
ชดัเจนทุกประเดน็ (โดย
เฉล่ีย 70–90 %) 

ขอ้มูลการนาํเสนอถูกตอ้ง
แต่ไม่ครอบคลุมในทุก
ประเดน็ของหวัขอ้ท่ี
กาํหนด มีตวัอยา่งประกอบ
คาํอธิบายท่ีเห็นประจกัษ์
เป็นรูปธรรมบา้งแต่ไม่
ชดัเจนในหลายประเดน็ (ตํ่า
กวา่ 70 %) 
 

ขอ้มูลการนาํเสนอหลาย
ส่วนไม่ชดัเจนถูกตอ้ง
บางประเดน็ตามหวัขอ้ท่ี
กาํหนด     มีตวัอยา่ง
ประกอบคาํอธิบายบา้งแต่
ไม่ชดัเจน ไม่เห็นเป็น
รูปธรรม 

2. ความสมบูรณ์ของการ
สาธิตการประกอบอาหาร 
ลาวเวยีงทั้งอาหารคาว
และอาหารหวานท่ีข้ึนช่ือ
และ   ช่ืนชอบ พร้อมคิด
สร้างสรรคผ์ลิตอาหารทั้ง
คาว หวานเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มแก่ตนเองและ
สมาชิก  

ขอ้มูลการนาํเสนอ 
ถูกตอ้งครอบคลุมใน
ทุกประเดน็หวัขอ้ท่ี
กาํหนด มีตวัอยา่ง
ประกอบถูกตอ้ง สวยงาม 
ประกอบคาํอธิบายท่ีเห็น
ประจกัษเ์ป็นรูปธรรม 
(ครบ 100%) 
 

ขอ้มูลการนาํเสนอถูกตอ้ง
ครอบคลุมในทุกประเดน็
เป็นส่วนใหญ่ หวัขอ้ท่ี
กาํหนด มีตวัอยา่งประกอบ
คาํอธิบายท่ีเห็นประจกัษ์
เป็นรูปธรรมบา้งแต่ไม่
ชดัเจนครบทุกประเด็น (โดย
เฉล่ีย 70–90 %) 

ขอ้มูลการนาํเสนอถูกตอ้ง
แต่ไม่ครอบคลุมในทุก
ประเดน็ของหวัขอ้ท่ี
กาํหนด มีตวัอยา่งประกอบ
คาํอธิบายท่ีเห็นประจกัษ์
เป็นรูปธรรมบา้งแต่ไม่
ชดัเจนในหลายประเดน็ (ตํ่า
กวา่  70 %) 
 

ขอ้มูลการนาํเสนอหลาย
ส่วนไม่ชดัเจนถูกตอ้ง
บางประเดน็ตามหวัขอ้ท่ี
กาํหนด     มีตวัอยา่ง
ประกอบคาํอธิบายบา้งแต่
ไม่ชดัเจน ไม่เห็นเป็น
รูปธรรม 

คะแนนรวมแต่ละเกณฑ์     
คะแนนรวมช้ินงาน/  

ภาระงาน 
 

สาํหรับครู 
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ฉบับที ่1 : แบบประเมนิช้ินงาน/ภาระงาน หน่วยท่ี 6  สืบสานตาํนานบุญบ้ังไฟ  
 
ช่ือนักเรียน……………………………………….…………ชั้น………………..เลขท่ี……………. 
ช่ือช้ินงาน/ภาระงาน …รายงานนาํเสนอและสาธิตตามองคป์ระกอบของหวัขอ้ “สืบสานตาํนานบุญบั้งไฟ” …. 

ตวัช้ีวดัของการพฒันาการใช้ทักษะชีวติและอาชีพ .1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,13,14 และ 15 
คาํอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน  

ผูต้รวจให้คะแนนโดยพิจารณา…(ความรู้/ทกัษะ, ความสามารถ/คุณลกัษณะ).…ของนกัเรียน
แลว้ทาํเคร่ืองหมาย ลงใน  ตามระดบัคะแนน 4,3,2,1 ท่ีตรงตามความคิดเห็นของผูต้รวจมากท่ีสุด 
 

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนรวมช้ินงาน/ภาระงาน 
 7 – 8   คะแนน   หมายถึง     ช้ินงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่นระดบั ดีมาก 
 5 – 6   คะแนน   หมายถึง     ช้ินงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่นระดบั ดี 

3 – 4   คะแนน   หมายถึง     ช้ินงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่นระดบั พอใช้ 
1 – 2     คะแนน   หมายถึง     ช้ินงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่นระดบั ควรปรับปรุง 

องค์ประกอบของ 
ช้ินงาน/ภาระงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน หน่วยที่ 1  รากเหง้าลาวเวยีง   
4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

1. ความสมบูรณ์ของการ 
นาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบั
องคป์ระกอบของการ
ร่วมกิจกรรมตาํนานบุญ
บั้งไฟหน่ึงเดียวใน
สุพรรณบุรี 

ขอ้มูลการนาํเสนอ 
ถูกตอ้งครอบคลุมในทุก
ประเดน็หวัขอ้ท่ีกาํหนด 
มีตวัอยา่งประกอบถูกตอ้ง 
สวยงาม ประกอบ
คาํอธิบายท่ีเห็นประจกัษ์
เป็นรูปธรรม (ครบ 100%) 
 

ขอ้มูลการนาํเสนอถูกตอ้ง
ครอบคลุมในทุกประเดน็
เป็นส่วนใหญ่ หวัขอ้ท่ี
กาํหนด มีตวัอยา่งประกอบ
คาํอธิบายท่ีเห็นประจกัษ์
เป็นรูปธรรมบา้งแต่ไม่
ชดัเจนทุกประเดน็ (โดย
เฉล่ีย 70–90 %) 

ขอ้มูลการนาํเสนอ
ถูกตอ้งแต่ไม่ครอบคลุม
ในทุกประเดน็ของ
หวัขอ้ท่ีกาํหนด มี
ตวัอยา่งประกอบ
คาํอธิบายท่ีเห็นประจกัษ์
เป็นรูปธรรมบา้งแต่ไม่
ชดัเจนในหลายประเด็น 
(ตํ่ากวา่ 70 %) 

ขอ้มูลการนาํเสนอหลาย
ส่วนไม่ชดัเจนถูกตอ้ง
บางประเดน็ตามหวัขอ้ท่ี
กาํหนด     มีตวัอยา่ง
ประกอบคาํอธิบายบา้งแต่
ไม่ชดัเจน ไม่เห็นเป็น
รูปธรรม 

2. ความสมบูรณ์ของการ
สาธิตการแสดงจริงเพื่อ
เช่ือมโยง/บูรณาการโดย
การนาํภาษา ดนตรี และวง
ลาํแคนสู่การร่วมกิจกรรม
บุญบั้งไฟลาวเวียงบา้น 
ดอนคาหน่ึงเดียวใน
สุพรรณบุรี 

ขอ้มูลการนาํเสนอ 
ถูกตอ้งครอบคลุมในทุก
ประเดน็หวัขอ้ท่ีกาํหนด 
มีตวัอยา่งประกอบถูกตอ้ง 
สวยงาม ประกอบ
คาํอธิบายท่ีเห็นประจกัษ์
เป็นรูปธรรม (ครบ 100%) 
 
 

ขอ้มูลการนาํเสนอถูกตอ้ง
ครอบคลุมในทุกประเดน็
เป็นส่วนใหญ่ หวัขอ้ท่ี
กาํหนด มีตวัอยา่งประกอบ
คาํอธิบายท่ีเห็นประจกัษ์
เป็นรูปธรรมบา้งแต่ไม่
ชดัเจนครบทุกประเด็น 
(โดยเฉล่ีย 70–90 %) 

ขอ้มูลการนาํเสนอ
ถูกตอ้งแต่ไม่ครอบคลุม
ในทุกประเดน็ของ
หวัขอ้ท่ีกาํหนด มี
ตวัอยา่งประกอบ
คาํอธิบายท่ีเห็นประจกัษ์
เป็นรูปธรรมบา้งแต่ไม่
ชดัเจนในหลายประเด็น 
(ตํ่ากวา่  70 %) 

ขอ้มูลการนาํเสนอหลาย
ส่วนไม่ชดัเจนถูกตอ้ง
บางประเดน็ตามหวัขอ้ท่ี
กาํหนด     มีตวัอยา่ง
ประกอบคาํอธิบายบา้งแต่
ไม่ชดัเจน ไม่เห็นเป็น
รูปธรรม 

คะแนนรวมแต่ละเกณฑ์     
คะแนนรวมช้ินงาน/  

ภาระงาน 
 

สาํหรับครู 
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    ฉ.1: แบบประเมนิช้ินงาน/ภาระงาน หน่วยที ่7 “สุขหทัยกับการใช้ทักษะชีวติและอาชีพสู่สาธารณชน” 
 
ช่ือนักเรียน……………………………………….…………………..……ชั้น………………..เลขท่ี……………. 
ช่ือช้ินงาน/ภาระงาน …นาํเสนอขอ้มูล/สาธิต/บูรณาการขอ้มูลทุกดา้นดา้นของเอกลกัษณ์ลาวเวียงสู่สาธารณชน  
ตัวช้ีวดัของการพฒันาการใช้ทักษะชีวติและอาชีพ………….1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,13,14,15……….. 
คาํอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน  

ผูต้รวจให้คะแนนโดยพิจารณา…(ความรู้/ทกัษะ, ความสามารถ/คุณลกัษณะ).…ของนักเรียนแลว้ทาํ
เคร่ืองหมาย ลงใน  ตามระดบัคะแนน 4,3,2,1 ท่ีตรงตามความคิดเห็นของผูต้รวจมากท่ีสุด 

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนรวมช้ินงาน/ภาระงาน 
 7 – 8   คะแนน   หมายถึง     ช้ินงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่นระดบั ดีมาก 
 5 – 6   คะแนน   หมายถึง     ช้ินงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่นระดบั ดี 

3 – 4   คะแนน   หมายถึง     ช้ินงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่นระดบั พอใช้ 
1 – 2   คะแนน   หมายถึง     ช้ินงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่นระดบั ควรปรับปรุง 

องค์ประกอบของ 
ช้ินงาน/ภาระงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน หน่วยที่ 7 “สุขหทยักับการใช้ทักษะชีวิตและอาชีพสู่ธารณชน” 
4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

1. ความสมบูรณ์ของการ
นาํเสนอผลงานทุกดา้นของ
แหล่งอารยะธรรม/เอกลกัษณ์
ชาวลาวเวยีงเพื่อนาํเสนอขอ้มูล
ใหเ้ป็นท่ีประจกัษต์อ่สายตา
สาธารณชน       

ขอ้มูลการนาํเสนอ 
ถูกตอ้งครอบคลุมใน
ทุกประเดน็หวัขอ้ท่ี
กาํหนด มีตวัอยา่ง
ประกอบถูกตอ้ง สวยงาม 
ประกอบคาํอธิบายท่ีเห็น
ประจกัษเ์ป็นรูปธรรม 
(ครบ 100%) 
 

ขอ้มูลการนาํเสนอ
ถูกตอ้งครอบคลุมในทุก
ประเดน็เป็นส่วนใหญ่ 
หวัขอ้ท่ีกาํหนด มี
ตวัอยา่งประกอบ
คาํอธิบายท่ีเห็นประจกัษ์
เป็นรูปธรรมบา้งแต่ไม่
ชดัเจนทุกประเดน็ (โดย
เฉล่ีย 70–90 %) 

ขอ้มูลการนาํเสนอ
ถูกตอ้งแต่ไม่ครอบคลุม
ในทุกประเดน็ของหวัขอ้
ท่ีกาํหนด มีตวัอยา่ง
ประกอบคาํอธิบายท่ีเห็น
ประจกัษเ์ป็นรูปธรรมบา้ง
แต่ไม่ชดัเจนในหลาย
ประเดน็ (ตํ่ากวา่ 70 %) 
 

ขอ้มูลการนาํเสนอ
หลายส่วนไม่ชดัเจน
ถูกตอ้งบางประเด็น
ตามหวัขอ้ท่ีกาํหนด     
มีตวัอยา่งประกอบ
คาํอธิบายบา้งแต่ไม่
ชดัเจน ไม่เห็นเป็น
รูปธรรม 

2. ความสมบูรณ์ของการสาธิต
การเช่ือมโยงการใชท้กัษะชีวติ
และอาชีพเพื่อนาํเสนอเทคนิค/
วธีิการเสริมมูลค่าเพ่ิมจากแหล่ง
อารยะธรรม/เอกลกัษณ์ของชาว
ลาวเวยีงเพ่ือประโยชน์ตอ่การใช้
สอยและสร้างความน่าสนใจสู่
สาธารณชนในวนัแนะแนว
อาชีพ ในรูปแบบของวสัดุ 
อุปกรณ์จาํลองจากของจริง 
เอกสาร ส่ือส่ิงพิมพ ์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
สมาชิก  

ขอ้มูลการนาํเสนอ 
ถูกตอ้งครอบคลุมใน
ทุกประเดน็หวัขอ้ท่ี
กาํหนด มีตวัอยา่ง
ประกอบถูกตอ้ง สวยงาม 
ประกอบคาํอธิบายท่ีเห็น
ประจกัษเ์ป็นรูปธรรม 
(ครบ 100%) 
 
 

ขอ้มูลการนาํเสนอ
ถูกตอ้งครอบคลุมในทุก
ประเดน็เป็นส่วนใหญ่ 
หวัขอ้ท่ีกาํหนด มี
ตวัอยา่งประกอบ
คาํอธิบายท่ีเห็นประจกัษ์
เป็นรูปธรรมบา้งแต่ไม่
ชดัเจนครบทุกประเด็น 
(โดยเฉล่ีย 70–90 %) 

ขอ้มูลการนาํเสนอ
ถูกตอ้งแต่ไม่ครอบคลุม
ในทุกประเดน็ของหวัขอ้
ท่ีกาํหนด มีตวัอยา่ง
ประกอบคาํอธิบายท่ีเห็น
ประจกัษเ์ป็นรูปธรรมบา้ง
แต่ไม่ชดัเจนในหลาย
ประเดน็ (ตํ่ากวา่  70 %) 
 

ขอ้มูลการนาํเสนอ
หลายส่วนไม่ชดัเจน
ถูกตอ้งบางประเด็น
ตามหวัขอ้ท่ีกาํหนด     
มีตวัอยา่งประกอบ
คาํอธิบายบา้งแต่ไม่
ชดัเจน ไม่เห็นเป็น
รูปธรรม 

คะแนนรวมแต่ละเกณฑ์     
คะแนนรวมช้ินงาน/ภาระงาน  

สาํหรับครู 
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 ฉบบัท่ี 2  :   แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม (การปฏิสัมพนัธ์นักเรียน) 
 

คาํช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัการประเมิน ดงัน้ี  
         3      หมายถึง   ระดบัดีมาก,      2     หมายถึง    ระดบัดี,    1     หมายถึง   ระดบัพอใช ้

กลุ่มท่ี ………………………………………………………….ชั้น…………………………… 
 
ที ่

 
ช่ือ – สกุล 

การใช้
ขอ้มูลใน
การตอบ
คาํถามท่ี
เป็นเหตุ
และผล 

ความคิด
รวบยอด 

เช่ือมโยง
เน้ือหาเก่า
ไปสู่เน้ือหา
ใหม่ 

ครอบคลุม
ประเดน็
เน้ือหา 

กระชบั
ถูกตอ้ง
ชดัเจน 

 
รวม 

 
เฉลีย่ 

 
ผลการ
สังเกต 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ผ มผ 
1                     
2                     
3                     
4                     
5                     
6                     
…                     

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
รายการ พอใช้ (1) ด ี (2) ดมีาก (3) 

การใช้ข้อมูลในการตอบคาํถาม
ทีเ่ป็นเหตุและผล 

สามารถใชข้อ้มูลการตอบ
คาํถามไดแ้ต่ไม่ครอบคลุม
เน้ือหา 

สามารถใชข้อ้มูลท่ีเป็นจริง
ประกอบการตอบคาํถามพร้อม
กบัยกตวัอยา่งประกอบ 

สามารถใชข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งเป็นจริง
ประกอบการตอบคาํถาม พร้อมกบั
ยกตวัอยา่งประกอบ 

ความคดิรวบยอด สรุปเน้ือหาจากส่ิงท่ีเรียนได้
อยา่งเป็นระบบเป็นบางคร้ัง 

สรุปเน้ือหาจากส่ิงท่ีเรียนได้
อยา่งเป็นระบบ 

สรุปเน้ือหาจากส่ิงท่ีเรียนไดอ้ยา่งเป็น
ระบบถูกตอ้งชดัเจน 

เช่ือมโยงเน้ือหาเก่าไปสู่เน้ือหา
ใหม่ 

อธิบายองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการ
เรียนรู้ไปสู่ส่ิงใหม่เพื่อหา
แนวทางและวธีิการท่ีจะพฒันา
ต่อยอดไดเ้ป็นบางคร้ัง 

อธิบายองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการ
เรียนรู้ไปสู่ส่ิงใหม่เพื่อหา
แนวทางและวธีิการท่ีจะพฒันา
ต่อยอดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

อธิบายองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้
ไปสู่ส่ิงใหม่เพื่อหาแนวทางและ
วธีิการท่ีจะพฒันาตอ่ยอดไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งชดัเจน 

ครอบคลุมประเดน็เน้ือหา อธิบายตรงประเดน็ชดัเจน ชดั
จน ครอบคลุมเน้ือหาสาระอนั
เป็นประโยชน์เป็นบางคร้ัง 

อธิบายตรงประเดน็ชดัเจน 
ครอบคลุมเน้ือหาสาระอนัเป็น
ประโยชน์ 

อธิบายตรงประเด็นชดัเจน ครอบคลุม
เน้ือหาสาระอนัเป็นประโยชน์ต่อการ
นาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 

กระชับถูกต้องชัดเจน ตอบคาํถามยงัไม่ครอบคลุม
เน้ือหาตามประเดน็คาํถามและ
ยกตวัอยา่งประกอบ 

ตอบคาํถามไดถู้กตอ้งตรง
ประเดน็ พร้อมกบัยกตวัอยา่ง
ประกอบท่ีชดัเจน 

ตอบคาํถามไดถู้กตอ้งตรงประเดน็
คาํถามพร้อมกบัยกตวัอยา่งประกอบท่ี
ชดัเจนและเป็นรูปธรรม 

    

สาํหรับครู 
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ฉบับที3่ : แบบรายงานพฤติกรรมการปฏบัิติของตนเองก่อน/หลังร่วมกิจกรรมแนะแนว (Pretest - Posttest)  
 

 

ช่ือนกัเรียน………………………….…………...…………………………..……ชั้น……….…..เลขท่ี…………. 
คาํช้ีแจง  ใหน้กัเรียนสาํรวจพฤติกรรมการปฏิบติัของตนเองก่อนร่วมกิจกรรมแนะแนวและทาํเคร่ืองหมาย  √ ใน
ขอ้ความท่ีตรงกบัตนเองมากท่ีสุด  
คาํอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน 
        5   หมายถึง   พฤติกรรมการปฏิบติัเกิดข้ึนเป็นประจาํสมํ่าเสมอในระดบัมากท่ีสุด 
        4   หมายถึง   พฤติกรรมการปฏิบติัเกิดข้ึนเป็นประจาํสมํ่าเสมอในระดบัมาก        
        3   หมายถึง   พฤติกรรมการปฏิบติัเกิดข้ึนเป็นบางคร้ังไม่สมํ่าเสมอในระดบัปานกลาง 
        2   หมายถึง   พฤติกรรมการปฏิบติัเกิดข้ึนเป็นบางคร้ังไม่สมํ่าเสมอในระดบันอ้ย 
        1   หมายถึง   พฤติกรรมการปฏิบติันานๆคร้ังจึงจะเกิดข้ึน ไม่สมํ่าเสมอข้ึนอยูก่บัโอกาสในระดบันอ้ยท่ีสุด 
พฤติกรรมการใช้ทักษะ
ชีวติและอาชีพ ด้าน..... 

ตัวช้ีวดัการใช้ทักษะชีวติและอาชีพทีป่ฏิบัติ  ระดบัพฤติกรรมการปฏิบัติ เฉล่ีย 
5 4 3 2 1 

1. การยืดหยุ่นและ 
การปรับตัว 

1. ฉนัปรับเปล่ียนทศันคติใหท้าํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้            
2. ฉนัปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มและสถานท่ีใหม่ๆได ้            
3. ฉนัไม่ยดึติดกบัคน การงานหรือส่ิงแวดลอ้มเดิม ๆ  
พร้อมพฒันาตนเองไปสู่ส่ิงใหม่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

       

คะแนนรวม ด้านท่ี 1 การยืดหยุ่นและการปรับตัว    
2. การแสวงหาความรู้
ด้วยการริเร่ิมและการ
นําตนเอง 

1. ฉนัทาํงานดว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งมีใครคอยกาํกบัได ้            
2. ฉนัวางแผนและหาขอ้มูลดว้ยตนเองทุกภารกิจได ้            
3. ฉนัลงมือทาํงานของตน กลุ่มและแนะนาํเพ่ือนได ้            

คะแนนรวม ด้านท่ี 2  การแสวงหาความรู้ด้วยการริเร่ิมและการนําตนเอง     
3. การทํางานร่วมกัน
ในสังคมและ
วฒันธรรมท่ีแตกต่าง 

1. ฉนัอยูใ่นสงัคมท่ีแตกต่างดา้นวฒันธรรมไดอ้ยา่งดีทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

           

2. ฉนัใชภ้าษาส่ือสารเพือ่สานสมัพนัธ์และโนม้นา้วใหค้นอ่ืน
ร่วมทาํงานกบัฉนัไดทุ้กท่ีทุกเวลาและทุกสถานการณ์ 

           

3. ฉนัร่วมทาํงานกบัคนอ่ืนโดยไม่ถือตวัและไม่แบ่งชนชั้น            
คะแนนรวม ด้านท่ี 3  การทาํงานร่วมกนัในสังคมและวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง  
4. การจัดการสร้าง
ผลผลิตและความ
รับผดิชอบตรวจสอบ
ได้   

1. ฉนัร่วมทาํงานดว้ยความรับผิดชอบตามบทบาทท่ีไดรั้บ            
2. ฉนัจดัการงานตามแผนท่ีกาํหนดไวใ้หเ้สร็จตรงตามเวลา
และเป้าหมายของสมาชิกกลุ่มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

           

3. ฉนัร่วมเช่ือมโยงขอ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง
และกลุ่ม ตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยร่ีวมคิดสร้างสรรค์
ผลงานท่ีมีคุณภาพได ้

           

คะแนนรวม ด้านท่ี 4  การจดัการสร้างผลผลิตและความรับผดิชอบตรวจสอบได้      

สาํหรับนกัเรียน 
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พฤติกรรมการใช้ทักษะ
ชีวติและอาชีพ ด้าน..... 

ตัวช้ีวดัการใช้ทักษะชีวติและอาชีพทีป่ฏิบัติ   เฉล่ีย 
5 4 3 2 1 

5. ภาวะผู้นําและความ
รับผดิชอบใน
กระบวนการทํางาน 

1. ฉนัมกัจะเป็นผูน้าํและริเร่ิมคิด ปฏิบติักิจกรรมการงาน
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายได ้

           

2. ฉนันาํขอ้มูลท่ีสืบคน้มาหาวธีิการใหม่ๆ โดยริเร่ิม 
สร้างสรรคแ์ละควบคุมการทาํงานภายในหมู่คณะได ้

           

3. ฉนัร่วมรับผิดชอบการปฏิบติังาน ประสานสมาชิกกลุ่ม
และพร้อมและเต็มใจใหค้าํแนะนาํผูอ่ื้นในการปฏิบติังาน 

           

คะแนนรวม ด้านท่ี 5  ภาวะผู้นําและความรับผดิชอบในกระบวนการทํางาน    
6. การคดิวเิคราะห์ 
ตดัสินใจและแก้ปัญหา
อย่างร้างสรรค์ 

1. ฉนัคิดวิเคราะห์ขอ้มูลร่วมกบัสมาชิกกลุ่มดว้ยใจเป็นกลาง
และสร้างสรรคช้ิ์นงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

           

2. ฉนัแกไ้ขปัญหาร่วมกบัสมาชิกเพ่ือสรรคส์ร้างงานท่ีมี
คุณภาพได ้

           

3. ฉนัและสมาชิกร่วมตดัสินใจแกไ้ขและปรับปรุงผลงาน  
ให้มีประสิทธิภาพท่ีดีตามขอ้ตกลงของกลุ่มไดอ้ยา่งไม่มีอคติ
ในใจ 

       

คะแนนรวม ด้านที ่6  การคดิวิเคราะห์ ตดัสินใจและแก้ปัญหาอย่างร้างสรรค์    
7. การสร้างสัมพนัธ์ที่
ดกีบัผู้อ่ืนในการ
ทาํงานร่วมกัน 

1. ฉนัยอมรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างของสมาชิกกลุ่มได้
ดว้ยใจเป็นกลางและปฏิบติัตามขอ้ตกลงไดอ้ยา่งดี 

           

2. ฉนัทาํงานร่วมกบัคนอ่ืนไดโ้ดยไม่มีปัญหา ไม่เอาเปรียบ
และทาํให้งานสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไวไ้ดอ้ยา่งดี 

           

3. ฉนัร่วมเสนอความคิด อภิปราย และประสานงานคนอ่ืนๆ
เพ่ือให้งานสาํเร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

           

คะแนนรวม ด้านที ่7 การสร้างสัมพนัธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนในการทํางานร่วมกัน            

ผลรวมเฉล่ียตวัช้ีวดัการใช้ทักษะชีวติและอาชีพที่นักเรียนปฏิบัต ิ  

 
เกณฑ์การแปลความหมายของตัวช้ีวดัการใช้ทกัษะชีวติและอาชีพทีนั่กเรียนปฏิบัต ิ        
        4.50 – 5.00   หมายถึง   พฤติกรรมการปฏิบติัการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพอยูใ่นระดบัดมีาก         
        3.50 – 4.49   หมายถึง   พฤติกรรมการปฏิบติัการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพอยูใ่นระดบัมาก         
        2.50 – 3.49   หมายถึง   พฤติกรรมการปฏิบติัการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพอยูใ่นระดบัปานกลาง         
        1.50 – 2.49   หมายถึง   พฤติกรรมการปฏิบติัการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพอยูใ่นระดบัน้อย         
        1.00 – 1.49   หมายถึง   พฤติกรรมการปฏิบติัการใชท้กัษะชีวิตและอาชีพอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสุด         
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ฉบับที ่4 : แบบประเมนิทกัษะการปฏิบัตงิานของนักเรียน 
โดย.. ครู/ผู้ปกครอง/ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดนิทรรศการ “วันแนะแนวอาชีพ” เพื่อนําเสนอผลผลิต/ผลงานนักเรียน 

 

ข้อมูลผู้ประเมนิ      ครู       ผูป้กครอง      นกัเรียน    เพื่อน          อ่ืนๆ (ระบุ) ……… 
คาํช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัการประเมิน ดงัน้ี  
          3      หมายถึง   ระดบัดีมาก,      2     หมายถึง    ระดบัดี,    1     หมายถึง   ระดบัพอใช ้
กลุ่มท่ี ……………………………………………………………………………ชั้น…………………………… 

 
ที ่

 
ช่ือ – สกุล 

การใชข้อ้มูล
ในการตอบ
คาํถามท่ีเป็น
เหตุและผล 

ความคิด
รวบยอด
การเสนอ
ผลงาน 

เช่ือมโยง
เน้ือหาเก่า
ไปสู่เน้ือหา
ใหม่ 

ครอบคลุม
ประเด็น
เน้ือหา 

กระชบั
ถูกตอ้ง
ชดัเจน 

 
รวม 

 
เฉล่ีย 

 
ผลการ
สังเกต 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ผ มผ 
1                     
2                     
3                     
4                     
5                     

เกณฑ์การให้คะแนนการจดันิทรรศการ “วนัแนะแนวอาชีพ” เพื่อนําเสนอผลผลิต/ผลงานนักเรียน 
รายการ พอใช้ (1) ด ี(2) ดีมาก (3) 

การใช้ข้อมูลในการตอบคาํถาม
ท่ีเป็นเหตแุละผลในการ
นําเสนอผลผลิต/ผลงาน
นักเรียน 

สามารถใชข้อ้มูลการตอบคาํถาม
ไดแ้ต่ไม่ครอบคลุมเน้ือหา 

สามารถใชข้อ้มูลท่ีเป็นจริงประกอบการ
ตอบคาํถามพร้อมกบัยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

สามารถใชข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งเป็นจริง
ประกอบการตอบคาํถาม พร้อมกบั
ยกตวัอยา่งประกอบ 

ความคดิรวบยอดในการ
นําเสนอผลผลิต/ผลงาน
นักเรียน 

สรุปเน้ือหาจากส่ิงท่ีเรียนไดอ้ยา่ง
เป็นระบบเป็นบางคร้ัง 

สรุปเน้ือหาจากส่ิงท่ีเรียนไดอ้ยา่งเป็น
ระบบ 

สรุปเน้ือหาจากส่ิงท่ีเรียนไดอ้ยา่งเป็น
ระบบถูกตอ้งชดัเจน 

เช่ือมโยงเน้ือหาเก่าไปสู่เน้ือหา
ใหม่ 

อธิบายองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการ
เรียนรู้ไปสู่ส่ิงใหม่เพื่อหา
แนวทางและวธีิการท่ีจะพฒันาต่อ
ยอดไดเ้ป็นบางคร้ัง 

อธิบายองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้
ไปสู่ส่ิงใหม่เพือ่หาแนวทางและวิธีการ
ท่ีจะพฒันาต่อยอดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

อธิบายองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้
ไปสู่ส่ิงใหม่เพือ่หาแนวทางและ
วธีิการท่ีจะพฒันาต่อยอดไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งชดัเจน 

ครอบคลุมประเดน็เน้ือหา อธิบายตรงประเดน็ชดัเจน ชดัจน 
ครอบคลุมเน้ือหาสาระอนัเป็น
ประโยชน์เป็นบางคร้ัง 

อธิบายตรงประเดน็ชดัเจน ครอบคลุม
เน้ือหาสาระอนัเป็นประโยชน์ 

อธิบายตรงประเดน็ชดัเจน ครอบคลุม
เน้ือหาสาระอนัเป็นประโยชน์ต่อการ
นาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 

กระชับถูกต้องชัดเจน ตอบคาํถามยงัไม่ครอบคลมุ
เน้ือหาตามประเด็นคาํถามและ
ยกตวัอยา่งประกอบ 

ตอบคาํถามไดถู้กตอ้งตรงประเดน็ 
พร้อมกบัยกตวัอยา่งประกอบ 
ท่ีชดัเจน 

ตอบคาํถามไดถู้กตอ้งตรงประเดน็
คาํถามพร้อมกบัยกตวัอยา่งประกอบ   
ท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรม 

กระชับถูกต้องชัดเจน ตอบคาํถามยงัไม่ครอบคลมุ
เน้ือหาตามประเด็นคาํถามและ
ยกตวัอยา่งประกอบ 

ตอบคาํถามไดถู้กตอ้งตรงประเดน็ 
พร้อมกบัยกตวัอยา่งประกอบ 
ท่ีชดัเจน 

ตอบคาํถามไดถู้กตอ้งตรงประเดน็
คาํถามพร้อมกบัยกตวัอยา่งประกอบ   
ท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรม 

 
 

สาํหรับครู/ผูป้กครอง/ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
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   ตวัอย่าง ฉบับที ่5  : แบบสรุปองค์ความรู้ (Journal  Wr iting)  

                         ทีไ่ด้รับจากการร่วมกิจกรรมแนะแนว 

 
หนวยที ่7 สุขหทยักับการใชทกัษะชวีติ

และอาชพีสูสาธารณชน 
 

คาํช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขียนสรุปความรู้จากการร่วมกิจกรรมแนะแนว หน่วยที ่7 
เร่ือง สุขหทัยกับการใช้ทักษะชีวิตและอาชีพ สู่สาธารณชน โดยการนําความรู้และ   แง่คิดไป
ประยกุตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาํวนั ตลอดจนขอ้เสนอแนะสาํหรับการจดักิจกรรมแนะ
แนวในคร้ังต่อไป 
1. ความรู้ท่ีไดรั้บจากการเรียนกิจกรรมแนะแนวเร่ืองท่ี 7 ช่ือเร่ือง สุขหทัยกับการใช้ทกัษะชีวติและ 
อาชีพสู่สาธารณชน 
ไดแ้ก่ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2.  แง่คิดท่ีไดรั้บจากการฝึกปฏิบติักิจกรรมแนะแนว   
ไดแ้ก่ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3.  การนาํความรู้และแง่คิดไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวิตประจาํวนั 
ไดแ้ก่
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 

สาํหรับนกัเรียน 
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4.  ปัญหา / ขอ้เสนอแนะสาํหรับการจดักิจกรรมแนะแนว หน่วยท่ี 7 สุขหทัยกับการใช้ทกัษะชีวติ
และอาชีพสู่สาธารณชน 
ไดแ้ก่
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

 
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
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ประวตัิผู้วจิยั 
 
ช่ือ – สกลุ   นางจนัทร์เพญ็  สุวรรณคร 
ท่ีอยู ่ 214 หมู่ 2 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 
ท่ีทาํงาน โรงเรียนดอนคาวิทยา  

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 
 
ประวตัิการศึกษา 

พ.ศ. 2536 สาํเร็จการศึกษา การศึกษาบณัฑิต วิชาเอก ภาษาองักฤษ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

พ.ศ. 2541 สาํเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขา จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

พ.ศ. 2555 ศึกษาต่อปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและ 
การสอน ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
ประวตัิการทาํงาน 
 พ.ศ. 2537 ขา้ราชการครู ตาํแหน่ง อาจารย ์1 ระดบั 3  
  โรงเรียนบางแม่หมา้ยรัฐราษฎร์รังสฤษฏ ์สงักดั กรมสามญัศึกษา 
 พ.ศ. 2542 ขา้ราชการครู ตาํแหน่ง อาจารย ์2 ระดบั 6  
  โรงเรียนดอนคาวิทยา สังกดั กรมสามญัศึกษา 
 พ.ศ. 2553 – ปัจจุบนั ขา้ราชการครู ตาํแหน่ง ครู คศ. 3 โรงเรียนดอนคาวิทยา  
  สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9   
  สงักดั สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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