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The purposes of this research were 1) to compare learning outcome on self-regulation
control taught by group discussion activity technique of the higher vocational diploma education
students, 2) to study students’ participation behavior in group activities, and 3) to study students’
opinion towards group discussion activity technique. Samples were 26 higher vocational diploma
education students of Rajamangala University of Technology Suvannabhumi Suphanburi Campus
in academic year 2007 derived by simple random sampling technique. Instruments used to collect
data were lesson plans, learning outcome tests, observation form to record group participation
behavior and questionnaires constructed by the researcher. Data were analyzed for mean, standard
deviation and t-test dependent.
The results found that :
1) Students’ learning outcome on self-regulation control before and after teaching with
group discussion activity technique were different statistically significance at .05.
2) Students’ group behavior were at the highest level, in detail, the higher level was
planning of group activities and cooperative learning while the lowest one was the opportunity
given for group discussion.
3) Students’ opinions towards group discussion activity technique in promotion of selfregulation control were highly positive.
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เกี่ยวกับการศึกษาไววา การศึกษาเปนเครื่องมืออันสําคัญในการพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ
ทัศนคติคานิยม และคุณธรรมจริยธรรมของบุคคล เพื่อใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
การพัฒนาประเทศยอมทําไดสะดวกราบรืน่ ไดผลทีแ่ นนอนและรวดเร็ว (พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว,
พระบรมราโชวาท) ดังนั้นจึงกลาวไดวา ความสําเร็จของการพัฒนา ขึ้นอยูกับความสําเร็จของการ
พัฒนาคนหรือคุณภาพของคน เพราะการศึกษาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาคน สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 ( พ.ศ. 2550 – 2554 ) ที่ยึดกระบวนการพัฒนา
ตอเนื่องจากแผนฯ 8 และ 9 ที่เนนคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา ดังนั้นคนจึงเปนจุดมุงหมายหลัก
ของการพัฒนาทุกเรื่องในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น การศึกษาจึงเปนสิ่งสําคัญในการชวยพัฒนาสังคม
ใหมีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุขทันตอ
การเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นตามยุคสมัย การศึกษาจึงตองเปนพลวัตร นั่นคือตองปรับเปลี่ยนใหทันและ
สอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของประเทศชาติและสังคมโลกตลอดเวลา (วัฒนา ระงับทุกข
2541 : 21)
ดังนั้นประเทศไทยจึงมุงที่จะพัฒนาคุณภาพของคนเพื่อใหสามารถปรับตัวกาวทันกับ
การเปลีย่ นแปลง ดังจะเห็นไดจาก แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 9 ( พ.ศ.2545 - 2559 ) ไดเนนถึง
ความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพและขีดความสามารถ ยึดคนเปน
ศูนยกลางการพัฒนาเพื่อใหคนไทยมีความสุขพึ่งตนเองและกาวทันโลก (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ 2545 : 32 )
การศึกษาจึงเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาคนใหเปนผูที่มีความรูความสามารถ
และประสบความสํา เร็ จ ในการทํากิจ กรรมตา งๆ ในสั ง คมเพื่ อ ให เ กิด การพัฒ นาที่งอกงาม ซึ่ง
สอดคลองกับ เปาหมายของการศึกษา คือ การพัฒนาความเปนมนุษยในทุก ๆ ดานไมใชเฉพาะ
แงความรูและทักษะทางวิชาชีพเทานั้นแตจะตองจัดการศึกษาที่ใหเปนความรูพื้นฐานในการศึกษา
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วิชาอื่น ๆ ซึ่งความรูพื้นฐานที่จําเปนนั้นจะเกี่ยวกับความเปนมนุษย นั่นคือจะตองคํานึงถึง การเตรียม
มนุษยใหมีคุณภาพใหเปนคนหัดคิดเปน แกปญหาเปนและศึกษาดวยตนเองได (คณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ 2540 : 33 )
จุดมุงหมายหลักของการปฏิรูปการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพ
ของผูเรียนใหมีความรูความสามารถในวิชาการและวิชาชีพที่ครอบคลุมลึกซึ้งโดยสามารถแสวงหา
ความรูตอไปไดตลอดชีวิต และที่สําคัญคือ สามารถคิดแกปญหา ไดอยางมีวิจารณญานที่สุด
( กิ่งฟา สินธุวงษ 2547 :4 ) ปญหาที่สําคัญที่ทําใหคุณภาพการเรียนการสอนไมบรรลุตามจุดประสงค
ของหลักสูตร คือ การจัดการเรียนการสอนยังเปนแบบครูเปนศูนยกลางและยึดเนื้อหาแทนหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอนเปนการถายทอดความรูจากครูเพียงฝายเดียว ครูสอนโดยการบรรยาย
เนนการทองจํา มากกวาคิดวิเคราะหหาเหตุผลและแสวงหาความรูดวยตนเอง (พยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร
2541 : 7)
นอกจากนี้จากรายงานการวิจยั ของ สุธาทิพย แปนทองคํา ( 2545 :5 ) พบวานักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 1 มีอายุเฉลี่ยอยูในชวงวัยรุน ซึ่งเปนวัยที่เริ่มสนใจ
ตนเองและสิ่งแวดลอมมากขึ้นกวาวัยเด็ก มีความรักสวยรักงาม ชอบแตงตัว สนใจเพศตรงขาม
สวนใหญขาดความเอาใจใส ทุมเทกับการเรียนอยางจริงจัง มักจะเรียนรูดวยการฟงบรรยายจากครู
และอานหนังสือเรียน ขาดการคนควาหาความรูเพิ่มเติม การแลกเปลี่ยนความรูความคิดกับเพื่อนมี
นอย ในการวิจัยครั้งนี้ใชทาํ การทดลองกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 2
ซึ่งก็มีอายุ เฉลีย่ อยูในชวงวัยรุนเหมือนกับนักศึกษาจากงานวิจยั ของ สุธาทิพย แปนทองคําเหมือนกัน
และจากการสัมภาษณ สอบถามอาจารยผูสอนในแผนกวิชาศึกษาทั่วไป และอาจารยที่ปรึกษาของ
นักศึกษาแผนกวิชาไฟฟา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสพุ รรณบุรี เมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2549 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 พบวา นักศึกษามักชอบพูดคุยกันในเวลาเรียน
ขาดความกระตือรือรน เฉื่อยชา สวนใหญขาดความเอาใจใสในการเรียน มักจะเรียนรูดวยการฟง
บรรยายจากครู และศึกษาจากหนังสือเรียน ขาดการคนควาความรูเ พิ่มเติม ขาดการแลกเปลี่ยน
ความรูความคิดกับเพื่อน และในดานการจัดการเรียนการสอนของครู ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่ง
ครูผูสอนและผูที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาตองพิจารณาอยางรอบคอบ โดยสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 24 ไดกลาวถึงการจัดกระบวนการเรียนรู
ไวโดยสรุปดังนี้ คือ การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมจะตองสอดคลองกับความสนใจและความถนัด
ของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณและการนําไปประยุกตใช การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง
การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้ง
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การปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม ผูสอนควรจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและ
อํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางรอบดาน
จากปญหาทีก่ ลาวมา ผูวิจยั จึง เลือกวิธีสอนที่เหมาะสมเพื่อใหนกั ศึกษาสนใจ ในกิจกรรม
การเรียน การสอน ควรเปนวิธีสอนที่สามารถพัฒนาใหนักเรียนมีคณ
ุ ลักษณะใฝรู ใฝเรียน รูจักคิด
วิเคราะห สังเคราะห แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอื่นเพื่อใหไดขอความรู หรือขอสรุป ที่ถูกตอง
รายวิชาที่นํามาใชในการศึกษา คือ วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (รหัส 01-120-001)
เปนวิชาบังคับในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ทุกสาขาวิชาตามหลักสูตรสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2536 ( ฉบับปรับปรุง 2543 ) ซึ่งวัตถุประสงคการเรียนในรายวิชานี้
ก็เพื่อ พัฒนาใหผูเรียนมีความรู เขาใจ ใหผูเรียนไดเสริมสรางความมีคุณคาใหกับตนเอง มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีอันเปนแนวทางที่ทาํ ใหเกิดความสุขความสําเร็จในการดํารงชีวิต และเปนสวนหนึ่งที่ให
แนวคิดในการพัฒนาตนใหเปนคนดี คนเกงของสังคม จากจุดมุงหมายรายวิชาการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม ที่มุงใหผูเรียนมีความเขาใจ เจตคติที่ถูกตองในการดํารงชีวิตของตนเอง การอยู
รวมกันในสังคม ตลอดจนวิธีการทํางานกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําหลักเกณฑ
เทคนิควิธีไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตและการประกอบสัมมาชีพ สามารถพัฒนาพฤติกรรมและ
ลักษณะนิสัยในการทํางานของนักศึกษาใหเปนผูนําผูตามที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาวิชาชีพ
ตลอดจนมีระเบียบวินยั ในชีวิตและสังคม
การที่นักศึกษาสามารถพัฒนาตนใหเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมนั้น เปนผลมาจาก
การจัดการเรียนรูของผูสอนที่ใหนักศึกษาเรียนรูแบบอภิปรายกลุม เปนการฝกใหนักศึกษารูจักใช
เหตุผล เคารพในเหตุผลคนควาหาความถูกตอง สําหรับปญหาที่ขัดแยงกัน ทําใหนักเรียนรูจักคิด
เปนทีม พูดเปน มีโอกาสเขามามีสวนรวมในการเรียนมากที่สุด โดยนําความคิดมาแลกเปลี่ยน
ซึ่งกันและกัน และเปนการสงเสริมใหนักเรียนแตละคนรูจักแสดงความคิดเห็นฝกใหเปนคนชาง
คนควา ทําใหกลาพูด กลาแสดง ( นอมฤดี จงพยุหะ และคนอื่น ๆ 2517 : 47 ) และวิธีสอนแบบอภิปราย
เปนกิจกรรมที่จะสงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสไดฝกฝนเกี่ยวกับกระบวนการของการใชความคิด
เพราะเปนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นอันจะนําไปสูการเรียนรู ชวยใหได
พัฒนาทั้งความรู ดานเจตคติ และทักษะ การเรียนรู ( มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2529 : 90-91 )
นอกจากนี้ยังทําใหนักเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณซึ่งแตกตางกัน
ออกไป ชวยใหนักเรียนไดรวมมือกันในการแกปญหา ฝกการรับฟงดวยความเคารพในเหตุผล
ซึ่งกันและกัน เกิดความรวมมือในหมูค ณะของนักเรียนเอง นอกจากนี้ยงั กอใหเกิดความสัมพันธอันดี
ระหวางครูกับนักเรียนในการทํางานรวมกัน เปนการรวมมือกันในการแกปญหา ทําใหนักเรียนมี
ประสบการณกวางขวางมากยิ่งขึ้น
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ดังนัน้ การทีจ่ ะใหนักเรียนสามารถอภิปรายกลุมไดดีนนั้ คมเพชร ฉัตรศุภกุล ( 2521: 68 )
( ผกา สัตยธรรม 2524 : 34 ) และ ไดกลาวไววาสมาชิกทั้งหลายจําเปนตองมีความเขาใจ และมี
สวนรวมในการอภิปรายเปนอยางดี ไมเชนนั้นการดําเนินการอภิปรายจะลมเหลวอยางแนนอน
ควรจะไดรับความชวยเหลือใหบุคคลสามารถเรียนรูวิธีการที่จะรวมมือในการอภิปราย ซึ่งถือวา
ความรวมมือเปนความรับผิดชอบเบื้องตนของการอภิปรายกลุม โดยมีองคประกอบสําคัญคือการพูด
และการฟง ซึ่งทิศนา แขมมณี และคณะ ( 2526 : 16-17 ) กลาวถึงการอภิปรายกลุมวาสมาชิก
จําเปนตองใชทักษะการพูด และการฟงเปนอยางมากตลอดเวลา และวัชรี ทรัพยมี ( 2523 : 105 )
กลาววากลุมที่มีคุณภาพ จะตองไดรับความรวมมือในการอภิปรายกลุมจากสมาชิก โดยมีองคประกอบ
ที่สําคัญคือ การพูดและการฟง เพราะการอภิปรายกลุม เปนกระบวนการที่เนนการพูดและการฟง
เพื่อหาขอสรุปที่ถูกตอง
จากการศึกษาผลงานวิจยั พบวา การสอนแบบอภิปรายกลุมไดขอคนพบดังนี้ จากงานวิจัย
สกล เที่ยงแท ( 2525 : 64 - 112 ) พบวา นักเรียนทีไ่ ดรับ การฝกฝนการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมดวย
วิธีการอภิปรายกลุมนั้น สามารถทําใหนักเรียนที่เขารับการฝกพัฒนาการในดานเหตุผลเชิงจริยธรรม
สูงกวาผูที่ไมไดเขารับการฝกฝนอยางเชื่อมั่นไดสูง ตอมา (ปรีชา ศรีสมยศ : 2528) พบวา นักเรียน
ที่เรียนดวยการแสดงบทบาทสมมุติ และกลุมตัวอยางที่เรียนดวยการใชการอภิปรายกลุม มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจริยศึกษา ทัศนคติเชิงจริยธรรม และการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม แตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 วาสนา ผดุงทรง(2529: 21) พบวา นักเรียนที่ไดรับการฝก
โดยการอภิปรายภาพวาดเปนกลุม แลวมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงกอนไดรับการฝกโดยวิธีอภิปราย
ภาพวาดเปนกลุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ จะมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงกวากลุม
ที่ไดรับการสอนตามปรกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 รจนา ชัยมีเขียว (2530:32) พบวา
นักเรียนที่ไดรับ นักเรียนที่เรียนโดยการอภิปรายกลุม การแสดงบทบาทสมมุติ และการเรียน
ตามคูมือครู มีผลสัมฤทธิ์ทางการพูดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและมีความสนใจตอวิธกี าร
สอนการพูดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พวงแกว เนตรโอภารักษ (2533:32) พบวา นักเรียน
ที่ไดรับการฝก โดยใชโปรมแกรมกิจกรรมกลุม กลุมควบคุมไดรับขอสนเทศเกี่ยวกับความรวมมือ
ในการอภิปรายกลุม ใหความรวมมือในการอภิปรายกลุมสูงกวานักเรียนในกลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อภิยุธ ศรีประภา (2537) พบวา นักเรียนที่ไดรับ นักเรียนมี
ความรวมมือในการอภิปรายกลุมสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หลังจากการใช
เงื่อนไขกลุ ม มี ค วามร ว มมื อในการอภิ ป รายกลุ มสูง ขึ้ น อย า งมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01
หลังจากการใชเงื่อนไขเปนรายบุคคล และ นักเรียนที่ไดรับการใชสัญญาเงื่อนไขเปนกลุม และ
นักเรียนที่ไดรบั การใชสัญญาเงื่อนไขเปนรายบุคคลมีความรวมมือในการอภิปรายกลุม แตกตางกัน
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 ตอมา บรรจง รุงอารีย (2538: 260) พบวา นักเรียนที่ไดรับ
การฝกพฤติกรรมการแสดงออกมีการอภิปรายกลุมดีกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตอมา ศรินทิพย ประสิว (2540:250) พบวา นักเรียนที่ไดรับการให
ขอมูลยอนกลับ มีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายกลุมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 นักเรียนที่ไดรับการใชหลักพรีแมค มีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายกลุม
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการใหขอมูลยอนกลับ กับการใชหลักพรีแมค
มีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายกลุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สอดคลองกับเพ็ญนภาภรณ ทองบุญตา ( 2540:231 ) พบวา นักเรียนที่ไดรับการฝกนักเรียนที่
ไดรับการใหตวั แบบควบคูกบั การชี้แนะ มีการอภิปรายกลุมดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สวนนักเรียนที่ไดรับการใหตัวแบบควบคูก ับการใหขอมูลยอนกลับ มีการอภิปรายกลุมดีขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนที่ไดรับการใหตัวแบบควบคูกับการชี้แนะ และการให
ตัวแบบควบคูกับการใหขอมูลยอนกลับ มีการอภิปรายกลุมดีขึ้นไมแตกตางกัน และยังมีงานวิจัย
ตางประเทศ เลอเฟอจี และวาลชิน (Lefurgy and Waloshin 1969 : 104 – 110) ไดทําการทดลอง
ยกระดับจิตใจของเด็กไทยโดยใชการอภิปรายกลุมเพื่อน คือใหเด็กทีถ่ ูกทดลอง รับฟงเหตุผลจาก
การอภิปรายกลุมเพื่อน ผลการวิจยั พบวา เหตุผลที่เพื่อเสนอมานั้น มีอิทธิพลอยางมาก สามารถ
เพิ่มหรือลดการพัฒนาทางจริยธรรมได และการเปลีย่ นแปลงนี้มีผลคงทนวัดในระดับที่สุดจากการฝก
100 วัน และความคงทนในการเปลี่ยนแปลงในระดับจริยธรรมที่สูงขึ้น มีมากกวาการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับขั้นต่ํา ตอมาบักกี้ (Buggy 1971 : 35 , อางถึงใน รจนา ชัยมีเขียว 2530 :56) ไดศึกษา
ความสัมพันธระหวางการใชคําถามใหนักเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมของนักเรียน
พบวา นักเรียนที่สอนโดยใชคําถามซึ่งมีคําถามในแตละพฤติกรรมของบลูม ระดับสูง 70% มี
ผลสัมฤทธิ์สูงกวานักเรียนทีส่ อนโดยใชคําถามระดับสูง 30% และกลุมควบคุม และยังพบวา
นักเรียนที่สอนโดยใชคาํ ถามระดับสูง 30% มีผลสัมฤทธิ์สูงกวากลุมควบคุมเชนเดียวกัน ตอมา
เทยเลอร (Taylor 1984: Abstract) ศึกษาเทคนิคการอภิปรายกลุมที่มีผลตอการเพิม่ ความพรอมสําหรับ
การเรียนดวยตนเอง และตอการสํารวจประเด็นที่จกระทบกระเทือนความพรอมสําหรับการเรียน
ดวยตนเอง กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกงระดับประถมศึกษา สุมเปนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม
กลุมทดลองใชวิธีการอภิปรายเพื่อใหผูเรียนสํารวจประเด็นทีก่ ระทบกระเทือนการเรียนดวยตนเอง
อันเปนโอกาสที่จะไดปรับปรุงทัศนคติในเรื่องของการนําตนเอง ซึ่งจะชวยเปลี่ยนระดับความพรอม
สําหรับการเรียนดวยตนเอง สว นกลุ ม ควบคุม ใช โ ปรแกรมที่ สร า งขึ้น ผลการศึกษา พบวา
กลุมทดลองมีการทํางานระหวางครูกับนักเรียนเพิ่มขึน้ และมีการพึ่งพาผูอื่นนอยกวากลุมควบคุมอีกทั้ง
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มีความสํานึกในการที่จะเลือกสิ่งแวดลอมทางการเรียนมากกวากลุมควบคุม จึงควรมีการสงเสริม
การสอน วิธกี ารใชการอภิปรายสําหรับการเพิ่มความพรอมเพื่อการเรียนดวยตนเอง
จากผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการอภิปรายพบวา การอภิปรายเปนวิธีการหนึ่ง ที่
ชวยเสริมสรางใหบุคคลมีความเจริญงอกงามดานสติปญญา และมีการพัฒนาการสวนบุคคล เชน
การรูจักใฝหาความรูดวยตนเอง รูจักไตรตรองหาเหตุผล และเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการ
แกปญหาตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
จากสภาพปญหาและความสําคัญดังกลาวขางตน ผูวิจยั จึงมีความสนใจทําการสอนแบบ
อภิปรายกลุมมาใชในการสอนรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อชวยในการแกปญหา
ผลการเรียนรูและพฤติศึกษาผลการเรียนรูและ พฤติกรรมดานการทํางานกลุม โดยมุงหวังให
นักศึกษา โดยมุงหวังใหนักศึกษาสามารถพัฒนา และเรียนรูของตนเอง มีคุณลักษณะใฝเรียนใฝรู
สามารถทํางานรวมกันกับผูอื่นไดและสามารถนําความรูที่ไดไปใชในการศึกษาในระดับที่สูงขึน้
อยางมีประสิทธิภาพ
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาคนควา เรื่องการพัฒนาผลการเรียนรู เรื่องกลยุทธการบริหารตนเอง ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยใชการสอนแบบอภิปรายกลุม รายวิชาพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.2) ที่สอนโดยการสอน
แบบอภิปรายกลุม ผูวิจัยไดศกึ ษาการสอนแนวคิดของนักวิชาการเกี่ยวกับการสอนแบบอภิปราย
กลุม นักวิชาการมีความคิดเห็นวา การสอนแบบอภิปรายกลุม ที่มุงใหผูเรียนไดมโี อกาสสนทนา
แลกเปลีย่ นความคิดรวมกันเห็นวา หรือพิจารณาในเรื่องที่กลุมมีความสนใจรวมกันโดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อหาคําตอบ หาแนวทางในการแกปญหารวมกัน โดยการจัดกลุมนักศึกษาตั้งแต 5 – 6 คนขึ้นไป
โดยที่สมาชิกภายในกลุมจะยึดหลักการเรียนรูรวมกัน มีผูนํากลุม และผูสังเกตการณ อยูภายในกลุม
ผูนํากลุมและสมาชิกเปนผูชวยกันวางแผนงาน และวิธีในการแกปญหาของกลุม โดยการวิเคราะห
และการอภิปรายหาขอสรุป เพื่อที่จะออกไปนําเสนองานที่กลุมไดรับมอบหมายที่หนาชัน้ เรียน
และครูคอยติดตามดูแล ชวยเหลือการปฏิบัติงานกลุมนักศึกษาใหประสบผลสําเร็จ จํานวน 2 ทาน
คือ อาภรณ ใจเที่ยง (2540: 105-108) ไดกลาวถึงขั้นตอนสอนดังนี้ 1.) ขั้นเตรียมการอภิปราย มี
การเตรียม หัวขอและรูปแบบ - ผูเรียน - หองเรียน- สื่อการเรียน 2.) ขั้นดําเนินการอภิปราย มีการเตรียม
คือ บอกหัวขอหรือปญหา- บอกจุดประสงค – บอกเงื่อนไขหลักเกณฑ – ดําเนินการอภิปราย
3.) ขั้นสรุป มีการเตรียมการ - สรุปผลการอภิปราย – สรุปบทเรียน - ประเมินผลการเรียน และ
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วราภรณ ศุนาลัย ( 2536 : 41-42 ) มีขั้นตอนสอนดังนี้ 1.) ขั้นเตรียมการอภิปราย กําหนดหัวเรื่อง
ที่อภิปราย กําหนดตัวบุคคล จัดหาวัสดุอุปกรณในการอภิปราย 2.) ขั้นดําเนินการอภิปราย
ดําเนินการอภิปราย 3.) สรุปผลการอภิปราย สรุปบทเรียน
ผูวิจัยไดดดั แปลงขั้นตอนการสอนของ อาภรณ ใจเทีย่ ง (2540: 105-108) และวราภรณ
ศุนาลัย ( 2536 : 41-42 ) เปนขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นนํา ครูแนะนําทักษะการเรียนรูแบบอภิปรายกลุม แบงกลุมนักศึกษา แนะนํา
วิธีการทํางานกลุม บทบาทหนาที่ วัตถุประสงคของบทเรียน
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน ครูกําหนดหัวขออภิปรายแนะนําเนื้อหา มอบหมายงานกลุม
กําหนดเวลาในการปฏิบัติงานกลุม
ขั้นที่ 3 ขั้นกิจกรรม นักศึกษาในกลุมรวมกันรับผิดชอบในการอภิปราย โดยอาศัยการ
สอนแบบอภิปรายกลุมเพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง และเกิดการเรียนรูเพื่อที่จะเขาใจ และ
อภิปราย สรุปได
ขั้นที่ 4 ขั้นอภิปราย วิเคราะห นักศึกษาไดมีโอกาสอภิปรายแสดงความคิดเห็นหลังจาก
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนแบบอภิปรายกลุม
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปบทเรียนและนําไปใช นักเรียนแตละกลุมนําเสนองานในชั้นเรียน ครูและ
นักศึกษาชวยกันสรุปเนื้อหาบทเรียน และนําความรูขอสรุปที่ไดนี้ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
และครูประเมินผลการปฏิ บั ติง านกลุ มเพื่ อหาขอ บกพรอ งและนํามาปรับปรุงการเรียนการสอน
ตอไป ผูวิจยั ไดสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจยั ไดดังนี้
ตัวแปรตน
การสอน แบบอภิปรายกลุม มีขั้นตอนดังนี้
1.ขั้นนํา
2.ขั้นสอน
3. ขั้นกิจกรรม
4.ขั้นอภิปราย วิเคราะห
5 ขั้นสรุปบทเรียนและนําไปใช

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรตาม
ผลการเรียนรูเรือ่ งกลยุทธ
การบริหารตนเอง
พฤติกรรมการทํางานกลุม
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มี
ตอการสอนแบบอภิปรายกลุม
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ตารางที่ 1 แสดงขั้นตอนการอภิปรายกลุม ของผูวิจัย มีขั้นตอนดังนี้
อาภรณ ใจเที่ยง

วราภรณ ศุนาลัย

ผูวิจัย (สังเคราะห)

ขั้นตอนวิธีการสอนแบบอภิปราย
ประกอบดวย
1. ขั้นเตรียมการอภิปราย
- หัวขอ และรูปแบบการ
อภิปราย
- ผูเรียน
– หองเรียน
– สื่อการเรียน

ขั้นตอนวิธีการสอนแบบอภิปราย
ประกอบดวย
1. ขั้นเตรียมการอภิปราย
- กําหนดหัวขอเรื่องที่
อภิปราย
- กําหนดตัวบุคคล
- จัดหาวัสดุอุปกรณใน
การอภิปราย

ขั้นตอนวิธีสอนแบบอภิปรายกลุม
ประกอบดวย
1. ขั้นนํา
- ครูแนะนําทักษะการเรียนรูแบบ
อภิปรายกลุม แบงกลุมนักศึกษา
แนะนําวิธีการทํางานเปนกลุม
บทบาทหนาที่ วัตถุประสงคของ
บทเรียน
2. ขั้นสอน
- แนะนําเนื้อหา แหลงขอมูล
มอบหมายงานกลุม กําหนดเวลา
ในการปฏิบัติงานกลุม

2. ขั้นดําเนินการอภิปราย
- บอกหัวขอหรือปญหา
- บอกจุดประสงค
- บอกเงื่อนไข หลักเกณฑ
- ดําเนินการอภิปราย

2. ขั้นดําเนินการอภิปราย
- ดําเนินการอภิปราย

3. ขั้นกิจกรรม
- นักศึกษาเรียนรูรว มกัน
รับผิดชอบรวมกันตอผลงานกลุม
โดยอาศัยกระบวนการ การ
อภิปรายกลุมเพือ่ ใหผูเรียนไดรบั
ประสบการณตรง และเกิดการ
เรียนรู เพือ่ ที่จะเขาใจ และสามารถ
อภิปรายได สรุปได
4. ขั้นอภิปราย / วิเคราะห
- นักศึกษาไดมีโอกาสอภิปราย
แสดงความคิดเห็นหลังจากปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
อภิปรายกลุม
- ครูเปนผูคอยกระตุน นําผูเรียน
ใหไดคิดวิเคราะหพฤติกรรมตางๆ
และอภิปรายเชนกัน
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ตารางที่ 1 (ตอ)
อาภรณ ใจเที่ยง
3. ขั้นสรุป
- สรุปผลการอภิปราย
- สรุปบทเรียน
- ประเมินผลการเรียน

วราภรณ ศุนาลัย
3. สรุปผลการอภิปราย
- สรุปบทเรียน

ผูวิจัย (สังเคราะห)
5. ขั้นสรุป ประกอบดวย
- ครูและนักศึกษาชวยกันสรุป
เนื้อหาบทเรียน และนําความรู
ขอสรุปที่ไดนี้ไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได
- ครู ประเมินผลการปฏิบัติงาน
กลุมเพื่อหาขอบกพรองและนํามา
ปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่องกลยุทธการบริหารตนเองกอนเรียนและหลังเรียน
ของนักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 2 โดยการสอนแบบอภิปรายกลุม
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้น
ปที่ 2 โดยการสอนแบบอภิปรายกลุม
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 2 ที่มีตอการสอน
แบบอภิปรายกลุม
ขอคําถามของการวิจัย
1. ผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน เรื่องกลยุทธการบริหารตนเองของนักศึกษา
ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 2 โดยการสอนแบบอภิปรายกลุมมีความแตกตางกันหรือไม
2. พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 2 โดย
การสอนแบบอภิปรายกลุมอยูในระดับใด
3. ความคิดเห็นของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 2 ที่มีตอการสอนแบบ
อภิปรายกลุมอยูในระดับใด
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สมมติฐานของการวิจัย
1. ผลการเรียนรู เรื่องกลยุทธการบริหารตนเองกอนเรียนและหลังเรียนดวยการสอนแบบ
อภิปรายกลุม ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 2 มีความแตกตางกัน
2. พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2
ที่ไดรับการสอนแบบอภิปรายกลุมอยูใ นระดับสูง
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปน นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 จํานวน 6
หองเรียน คือแผนก คือแผนก วิชาการบัญชี 2/1, 2/2 , แผนกวิชาการไฟฟา 2/1 , 2/2 แผนกวิชา
กอสราง 2/1 แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร 2/1 ที่เรียนรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550
จํานวน 6 หองเรียน จํานวน 155 คน
1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2/1 แผนกวิชาชางไฟฟา ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี ที่เรียนรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวติ
และสังคม จํานวน 26 คน ไดมาโดยการสุม อยางงาย
2. ตัวแปรที่ศกึ ษา
2.1 ตัวแปรตนไดแก การสอนแบบอภิปรายกลุม
2.2 ตัวแปรตามไดแก
2.1.1 ผลการเรียนรู เรื่องกลยุทธการบริหารตนเอง
2.2.2 พฤติกรรมการทํางานกลุม
2.2.3 ความคิดเห็นของนักศึกษา ที่มีตอการสอนแบบอภิปรายกลุม
3. เนื้อหาที่ใชในการวิจัย
เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเนื้อหาในรายวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
หนวยการเรียนที่ 3 (01-120-001) ตามหลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2536 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2543) เรื่องกลยุทธในการบริหารตนเอง ประกอบดวย หลักการและเทคนิคการบริหารตนเอง
การนําหลักธรรมมาใชในการบริหารตนเอง และการพัฒนาตนเอง
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4. ระยะเวลาที่ใชในการวิจยั
ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 ใชเวลาในการทดลองสอน
3 สัปดาห จํานวน 12 คาบเรียน คาบละ 60 นาที สัปดาห ที่ 1 สอนแผนเตรียมความพรอมโดย
การสอนแบบอภิปรายกลุม จํานวน 2 คาบ สัปดาหที่ 1 สอนแผนการสอนที่ 2 จํานวน 4 คาบ
สัปดาหที่ 2 และ 3 ใชเวลาในการทดลอง 3 คาบ คาบละ 60 นาที รวมใชเวลาในการทดลอง 12 คาบ
นิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน ผูวิจยั ไดกําหนดนิยามคําศัพทเฉพาะของการวิจยั ครั้งนี้
ไวดังนี้
1. การสอนแบบอภิปรายกลุม หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุงใหผูเรียน
ไดมีโอกาสสนทนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็น หรือพิจารณาในเรื่องที่กลุมมีความสนใจรวมกันโดยมี
จุดมุงหมายเพือ่ หาคําตอบ หาแนวทางในการแกปญหารวมกัน มีการจัดกลุมนักศึกษา 5 – 6 คน
ยึดหลักการเรียนรูรวมกัน ซึ่งมีขั้นตอนการสอนไดแก
2. ผลการเรียนรู หมายถึง คะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียน หลังเรียน ดวยแบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู เรื่องกลยุทธในการบริหารตนเองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงปที่ 2 ที่จัดการสอนแบบอภิปรายกลุม เปนขอสอบแบบปรนัย กอนจํานวน 30 ขอ ที่ผูวิจัย
สรางขึ้นเอง
3. พฤติกรรมการทํางานกลุม หมายถึง การแสดงออกดาน การรวมกันปฏิบัติงานและ
การเรียนรูภายในกลุมของนักศึกษาในดานการวางแผนการทํางานรวมกัน ความรวมมือในการเรียน
ความรับผิดชอบในการทํางานกลุม ความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานกลุม ใหโอกาสแกสมาชิก
ในการรวมแสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกในกลุมและการหาขอสรุป
ตรวจสอบคุณภาพและความเรียบรอยของงานกลุม และทํางานเสร็จทันเวลา ที่กําหนด วัดโดย
ใชแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมที่ผูวิจัยสรางขึน้
4. ความคิดเห็น หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
ปที่ 2 ที่มีตอการสอนแบบอภิปรายกลุม ในดานกิจกรรมการเรียนรู ดานบรรยากาศในการเรียนรู
และดานประโยชนที่ไดจากการเรียนรู โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็น เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคาตามแนวคิดของลิเคอรด
5. นักศึกษา หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาอยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 2
แผนกวิชาชางไฟฟา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี ในภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2550

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู เรื่องกลยุทธการบริหารตนเอง ของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) ที่สอนแบบอภิปรายกลุม ผูวิจัยไดศึกษาหลักการ
แนวคิดและงานวิจยั ที่เกีย่ วของตามหัวขอดังนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540 หลักสูตรสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล พุทธศักราช 2536 (ฉบับปรับปรุง 2543) และรายละเอียดวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม
1.1 หลักการ จุดมุงหมาย โครงสรางหลักสูตร
1.2 รายละเอียดวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม
2. วิธีสอนโดยการสอนแบบอภิปรายกลุม
2.1 ความหมายของ การสอนแบบอภิปรายกลุม
2.2 รูปแบบของการอภิปรายกลุม
2.3 วัตถุประสงค / จุดมุงหมายของการสอนแบบอภิปรายกลุม
2.4 ขั้นตอนการอภิปรายกลุม
2.5 ขั้นตอนของการสอนแบบอภิปรายกลุม
2.6 เทคนิคและขอเสนอแนะตาง ๆ ในการสอนโดยการใชการอภิปรายกลุมยอยให
มีประสิทธิภาพ
2.7 ขอดี และขอจํากัดการสอนแบบอภิปรายกลุม
2.8 ประโยชนการสอนแบบอภิปรายกลุม
3. งานวิจยั ที่เกี่ยวกับการสอนแบบอภิปรายกลุม
3.1 งานวิจยั ในประเทศ
3.2 งานวิจยั ตางประเทศ
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1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2541
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เปนสถาบันการศึกษาและการวิจยั มีวัตถุประสงคที่
จะผลิตครูอาชีพศึกษาระดับปริญญาตรีใหการศึกษาทางดานวิชาชีพ ทั้งระดับต่าํ กวาปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทําการวิจยั สงเสริมการศึกษาดานวิชาชีพและ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ดังนั้นจึงสามารถกลาวถึงหนาที่รับผิดชอบในการจัดการเรียน
การสอนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไวดังนี้
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มุงเนนวิชาชีพบนพื้นฐาน ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพรอมเขาสูอาชีพ
2. สรางงานวิจัยสิ่งประดิษฐนวัตกรรมบนพื้นฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สูการผลิตและการบริการ ที่สามารถถายทอดและสรางมูลคาเพิ่มใหแกประเทศ
3. ใหบริการงานวิชาการและการศึกษา ที่มี แ นวคิด เชิ งสร า งสรรค เพื่อการมีอาชีพ
และพัฒนาอาชีพอิสระ และพัฒนาอาชีพสูการแขงขัน
4. ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิง่ แวดลอม
1.1 หลักการ จุดมุงหมาย โครงสรางหลักสูตร
หลักการ
1. สรางโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชน ไดพัฒนาความรูไปสูการศึกษาดาน
วิชาชีพในระดับที่สูงขึ้น
2. สนับสนุน/สงเสริม การพัฒนางานดานอาชีวศึกษา
3. สงเสริ มการสรา งงานอาชีพ และการเรีย นรูต ลอดชีวิ ต ใหกั บ ประชาชนและ
ผูประกอบการ
4. ปฏิรูปการศึกษา เพื่อสรางความเขมแข็ง “ สรางคนสูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ”
5. เพิ่มศักยภาพของอาจารย บุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน
6. จัดหาทรัพยากรทางการศึกษาใหเพียงพอ ภายใตระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล
7. เพิ่มขีดความสามารถดานงานวิจยั สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมบนพื้นฐานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
8. ใหบริการวิชาการ เพื่อการแขงขันและสรางรายได
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จุดมุงหมาย
1. ผลิตนักศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานสังคมศาสตรในสัดสวน 70:30
ในป 2550
2. ผูสําเร็จการศึกษามีงานทํา/ศึกษาตอไมตา่ํ กวารอยละ 80
3. ผูประกอบการมีความพึงพอใจในทักษะ ความรูแ ละความสามารถของผูสําเร็จการศึกษา
ไมต่ํากวารอยละ 80
4. พัฒนาคุณวุฒิอาจารยในสัดสวนปริญญาตรี : โท : เอก เทากับ 10 : 80 : 10 ในป 2553
5. บุคลากรไดรับการฝกอบรมเฉพาะดาน เฉลี่ยไมนอยกวา 2 ครั้ง ตอคนตอป
6. พัฒนาการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7. พัฒนาหองปฏิ บั ติ ก ารเฉพาะทางในสาขาวิชาที่เ กี่ย วเนื่ องกับทิศ ทางการพัฒ นา
อุตสาหกรรมของประเทศ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 รายละเอียดวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม
วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ( Life and Social Skills ) (รหัส 01-120-001)
เปนวิชาบังคับในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส ) ในกลุม วิชาสังคมศาสตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป สายศิลปศาสตรที่ทุกสาขาวิชาจัดใหศึกษาในภาคเรียนที่ 1 และที่ 2 เวลาศึกษาทั้งหมด
48 คาบเรียน ตลอด 18 สัปดาห แบงเปนทฤษฎี 3 คาบ และนักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาคนควา
นอกเวลา 3 ชั่วโมงตอสัปดาห รวม 3 หนวยกิต
จุดมุงหมายรายวิชา
1. เขาใจแนวความคิด เจตคติที่ถูกตองในการดํารงชีวิตของตน เอง การอยูร วมกันในสังคม
ตลอดจนวิธีการทํางานกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. นําหลักเกณฑเทคนิควิธีไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตและการประกอบสัมมาชีพ
3. พัฒนาพฤติกรรมและลักษณะนิสัยในการทํางานของนักศึกษาใหเปนผูนําผูตามที่ดี
4. พัฒนานักศึกษาใหเปนผูมคี ุณสมบัติดานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาวิชาชีพตลอดจน
มีระเบียบวินยั ในชีวิตและสังคม
คําอธิบายรายวิชา ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาและหลักธรรมในการดํารงชีวิตและการทํางาน
ของบุคคลการสรางแนวคิดและทัศนคติตอตนเอง ธรรมะกับการสรางคุณภาพชีวิตบทบาทหนาที่
และความรับผิดชอบตอตนเอง และผูอนื่
การบริหารตนใหเขากับชีวติ และสังคม และการปรับตน
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เพื่อรวมกิจกรรมทางสังคม ศึกษาเทคนิคการครองใจคน และการสรางผลิตผลในการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ
จากคําอธิบายรายวิชาไดจําแนกหนวยการเรียนดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การจัดทําหนวยการเรียนรู รายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เรื่อง กลยุทธ
การบริหารตนเอง เวลา 48 ชั่วโมง/ 1 ภาคเรียน
หนวยการเรียนรู
1
2
3
4
5

ชื่อหนวยการเรียนรู
การสรางแนวคิดและเจตคติ
ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคล
กลยุทธการบริหารตนเอง
เทคนิคการครองใจคน
การสรางผลผลิตในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
รวม

เวลา (ชั่วโมง)
9
10
10
9
10
48

งานวิจัยนี้จะวิจัยหนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่องกลยุทธการบริหารตนเอง ใชเวลาเรียน 10
ชั่วโมง แบงหัวขอยอยในการเรียน ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การวิเคราะหหนวยการเรียนรู รายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เรื่อง กลยุทธ
การบริหารตนเอง หนวยที่ 3
หนวยการเรียนรู
3

ชื่อหนวยการเรียนรู
กลยุทธการบริหารตนเอง
1. หลักการและเทคนิคการบริหารตนเอง
2. การนําหลักธรรมมาใชในการบริหารตนเอง
3. การพัฒนาตนเอง

เวลา (ชั่วโมง)
10
4
3
3
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ตารางที่ 4 การวิเคราะหสาระการเรียนรูที่คาดหวัง เรื่อง กลยุทธการบริหารตนเอง
หนวยที่

ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง

3. กลยุทธการบริหารตนเอง - นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับ
- ความหมาย ความสําคัญของ
การบริหารและทรัพยากรใน
การบริหาร
- หลักการในการบริหาร
- การประยุกตหลักการบริหาร
เพื่อใชในการบริหารตนเอง
- ลักษณะของชีวิตที่มีคุณภาพ
- ความสําคัญของหลักธรรม
ในการบริหารตนเอง
- พิจารณาเลือกหลักธรรมใน
การบริหารตนเองเพื่อสราง
ชีวิตที่มีคุณภาพ
3. กลยุทธการบริหารตนเอง นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับ
- ความหมาย จุดมุงหมายใน
การพัฒนาตนเอง
- วิธีการพัฒนาตนเอง
- คุณลักษณะของการเปนผูนํา
และผูตามที่ดี

สาระการเรียนรู
1. หลักการและเทคนิคการ
บริหารตนเอง

2. การนําหลักธรรมมาใชใน
การบริหารตนเอง

3. การพัฒนาตนเอง
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2. การสอนแบบอภิปรายกลุม
2.1 ความหมายของการสอนแบบอภิปรายกลุม
นักวิชาการไดใหความหมายของวิธีสอนแบบอภิปรายไวหลายแนวทางดังนี้
อาภรณ ใจเที่ยง (2540: 105-108) กลาววา วิธีสอนแบบอภิปรายหมายถึง วิธีสอนที่มุงให
ผูเรียนไดมีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือพิจารณาหัวขอที่กลุมมีความสนใจรวมกัน
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อหาคําตอบแนวทาง หรือเพื่อแกปญ
 หาหนึ่งรวมกัน วิธีสอนแบบอภิปรายจึงเปน
วิธีการสอนที่ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนคือไดคิด ไดทํา ไดแกปญหาและไดฝกการรวมกัน
ทํางานแบบประชาธิปไตยกับกลุม
กิตติ พัชรวิชญ (2540: 68) กลาววา การอภิปรายเปนกิจกรรมกลุมการอภิปราย ที่เปด
โอกาสใหใชกระบวนการพูด ชี้แจงเหตุผลแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ ขอระหวางสมาชิกเพือ่
หาแนวคิดรวมที่เปนขอสรุปตามมติของกลุม ซึ่งจะนําไปสูการปฏิบัติตอไป กิจกรรมนี้กําหนด
จํานวนผูเรียนไมใหมากนัก เพื่อเปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็นทั่วกัน
วราภรณ ศุนาลัย (2536: 41-42) ไดเสนอแนะการสอนแบบอภิปรายไววา เปนวิธีการ
สอนที่เปดโอกาสใหบุคคลไดนําเรื่องราวตาง ๆ มาสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ในบางครั้งคราวมีการซักถาม หรือชวยกันแกไขปญหาตาง ๆ รวมกันระหวางผูสอนกับผูเรียน และ
ผูเรียนกับผูเรียน ในการสอนวิธีสวนใหญผูสอนจะเปนเพียงผูคอยแนะนําดูแล หรืออาจเปนผูนํา
ปญหามาใหผูเรียนชวยแกไขและชวยฝกฝนใหรูจกั คิด รูจักฟง รูจักปฏิบัติ ผูสอนควรมีสวนชวย
สงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออก อันเปนสวนหนึ่งของการปลูกฝงประชาธิปไตย โดยสอนใหเปนคนมี
เหตุมีผลยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และสามารถทํางานรวมกับบุคคลอื่นไดอยางมีความสุข
คณะกรรมการกลุมผลิตและบริหารชุดวิชาการพัฒนาระบบการสอน (2538: 235-236)
ไดใหความหมายของวิธีสอนแบบอภิปรายซักถามไววา เปนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง สอน
ใหผูเรียนดําเนินกิจกรรมคนหาคําตอบจากกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติจนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่
กําหนดไว การสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาทั้งดานความคิดการเรียนรูและการนําเสนอความคิดของตน
สุจริต เพียรชอบ (2531: 170) กลาววา การสอนแบบอภิปราย เปนการสอนที่นักเรียน
มีสวนรวมในการเรียนการสอนเปนอยางมาก เพราะนักเรียนจะเรียนดวยการกระทํา ครูจะเปนผูชี้แนะ
สนับสนุนใหความสะดวกใหคําแนะนํา และชี้แนวทางใหแกนักเรียน นักเรียนจะทํากิจกรรมดวยตนเอง
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สมปราชญ อัมมะพันธ ( 2529 : 144 ) กลาวถึง ความหมายของการอภิปรายไววา คือ
การที่บุคคลกลุมหนึ่งมีเจตนาที่จะพิจารณาเรือ่ งใดเรื่องหนึ่ง หรือปรึกษาหารือกันออกความคิดเห็นเพื่อ
แกปญหาที่มีอยู หรือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นและถายทอดประสบการณซึ่งกันและกัน
ซึ่งสอดคลองกับ ฮารแน็ค และคณะ (Harnack and Others 1977: 12 ) ที่กลาววา การอภิปรายกลุม คือ
กระบวนการในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขาวสารของบุคคลตั้งแต 2 คนขึน้ ไป โดยมีวตั ถุประสงค
เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งไดแก การแกปญหา การมีความรูเพิ่มขึ้น และการตัดสินใจ
นันทา ขุนภักดี ( 2528 : 184 ) กลาววาการอภิปราย หมายถึง การที่บุคคลกลุมหนึ่งซึ่งมี
ความรู ความสนใจในเรื่องเดียวกัน หรือมีปญหาในทํานองเดียวกันมารวมพูดคุย แลกเปลี่ยน
ความรู ประสบการณ และความคิดเห็น หรือปรึกษาหารือเพื่อชวยแกปญ
 หาที่เกิดขึ้น
ปรีชา ศรีสมยศ ( 2528: 29 ) ใหความหมายของการอภิปรายกลุมวา เปนการสนทนาของ
กลุมบุคคล เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือเพื่อแกปญหา หรือเพื่อถายทอดประสบการณที่ไดรับ
ใหกนั และกัน
แซทเลอร และมิลเลอร ( Sattler and Miller 1954: 6 ) กลาววา การอภิปราย หมายถึง การคิด
ทบทวนโดยบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป รวมกันในการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ความคิดเห็นเพื่อ
แกปญหาหารือใหเขาใจปญหาดีขึ้น
ลีโอนาถ เจ และคณะ( Lonard J. et al. 1972: 196 ) กลาววา การอภิปรายหมายถึง การพูด
อยางมีระเบียบไมใชการสนทนาที่ปราศจากจุดมุงหมาย และจะตองอาศัยความชํานาญ ดังนั้น การ
อภิปรายจึงเปนการพัฒนาความคิด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และทําใหเกิด
สัมพันธภาพ อันดียิ่งขึ้น
โรเบิรต มิเชล และ เจมส (Robert , Michael , and Jamcs 1993: 5-6 ) กลาววา การอภิปราย
เปนวิธีการพูดคุย หรือสนทนากันระหวางนักเรียนกับนักเรียน หรือครูกับนักเรียน และเปน
กระบวนการสอนที่สําคัญ ซึ่งสามารถอภิปรายเปนรายบุคคล เปนกลุมเล็ก หรือเปนกลุมใหญกไ็ ด
และการอภิปรายนั้นสามารถทําใหเกิดความรู ทักษะ และเจตคติที่ดภี ายในกลุมของนักเรียนดวยกัน
เพราะการอภิปรายจะชวยใหนักเรียนรวมมือกันเรียนรู และสามารถใชไดกับบุคคลทุกกลุมอายุ
วิลเลี่ยม เอ็ม แซทเลอร (William and M.Sattler 1954 : 19 ) กลาววา การอภิปรายกลุม
เปนการอภิปรายที่ตองการใหสมาชิกในกลุมไดรวมแสดงความคิดเห็นและหาขอยุติเกี่ยวกับเรื่องหรือ
ประเด็นที่ตองศึกษา รูปแบบของการอภิปรายแบบนี้ตา งจากการอภิปรายเปนคณะและการอภิปราย
แบบชุมนุมปาฐกถา กลาวคือ เปนการอภิปรายกันเองในระหวางสมาชิกของกลุม โดยมีประธาน
เปนผูดําเนินการและมีเลขานุการเปนผูจดบันทึก บางครั้งอาจจะมีวทิ ยากรประจํากลุมที่ตองการให
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แนวทาง การอภิปรายแบบนี้ กลุมไมควรมีขนาดใหญ เพราะจะทําใหสมาชิกไมมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นไดอยางทั่วถึง
สรุปความหมายของการอภิปรายกลุม คือ การจัดกิจกรรมการสอนที่เปดโอกาสใหเพื่อน
สมาชิ ก ภายในกลุ ม ไดใ ชก ระบวนการคิ ด การพูด และการพู ด คุย สนทนานั้น ดํา เนินไปอยา งมี
จุดมุงหมาย ชี้แจงเหตุผล แลกเปลี่ยนขอมูลความรูประสบการณความคิดเห็น ในการแกปญหาตาง
ๆ ภายในกลุมหรือประเด็นที่ตองศึกษา และสรุปผลการอภิปรายออกมาเปนขอสรุปของกลุม และ
การอภิปรายกลุมนี้ยังเปนการเรียนรูท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลาง สงเสริมใหผูเรียนไดมีสวนรวมใน
การเรียนรูอยางทั่วถึง พัฒนาความคิด ความรูความสามารถที่นักศึกษาแตละคนมีอยูมาใชใหเปน
ประโยชน
2.2 รูปแบบของการอภิปราย
กาญจนา เกียรติประวัติ (2523 : 120) กลาววา การอภิปรายในชัน้ เรียนแบงออกแบง
ออกเปน 2 รูปแบบ คือ การอภิปรายกลุมใหญที่ผูเรียนทัง้ ชั้นทําหนาที่เปนสมาชิกของการอภิปราย กับ
การอภิปรายกลุมยอย คือ การจัดผูเรียนทัง้ ชั้นออกเปนกลุมยอย กลุมละ 6 – 8 คน
นันทา ขุนภักดี (2528 : 186 – 193) กลาววา แบบการอภิปรายที่สําคัญ มีดังตอไปนี้
1. แบบกันเอง เปนการอภิปรายแบบเดียวที่ทุกคนมีโอกาสไดรวมทําหนาที่ตาง ๆในขณะที่มี
การอภิปราย คือ เปนทั้งผูดําเนินการอภิปราย ผูอภิปรายและฟงในโอกาสเดียวกัน
2. การอภิปรายแบบวิชาการ มีผูรวมอภิปราย 3 – 5 คน และผูดําเนินการอภิป ราย
1 คน การอภิปรายแบบนี้เปนการอภิปรายแบบรวมอภิปรายของผูเชี่ยวชาญตาง ๆ เพื่อใหความรู
และแนวคิดอยางละเอียดแกผูฟง
3. การอภิปรายแบบบรรยาย มีลักษณะที่สําคัญ 3 ประการ คือ
ก. ผูบรรยายเปนผูมีชื่อเสียงในสาขาวิชาใดวิชาหนึง่ และเมือ่ บรรยายจบแลวจะมีผูรวม
อภิปรายเปนผูค อยซักถามปญหา
ข. เมื่อผูอภิปรายซักถามผูบรรยายจบแลว บรรดาผูอยูในที่นี่นั้นมีสิทธิ์ซักถามได
เชนเดียวกัน
ค. เมื่อผูบรรยายพูดเรื่องของตนจบ ผูฟงซักถามไดทันที
4. การอภิปรายแบบโตะกลม หรือการอภิปรายกลุม เปนวิธีที่แพรหลายที่สุดในชั้นเรียน
ซึ่งเนนการอภิปรายและปฏิกิริยาโตตอบของสมาชิกทั้งกลุม ลักษณะหนึ่งของการอภิปรายแบบนี้
อยูที่ทกุ คนเปนผูอภิปราย จึงไมมีผูฟงเลย บรรยากาศการนั่งอภิปรายเปนวงกลมทําใหดูเสมอภาคเปน
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กันเอง และมีความรูสึกสนิทกันมาก ผูดําเนินการอภิปรายแบบโตะกลมจะเปน ผูบอกหัวใจ
ของเรื่ อ งแล ว ให ส มาชิ ก ทุ ก คนแสดงความคิ ด เห็ น อย า งเต็ ม ที่ นั บ เป น การสื บ สานถ า ยทอด
ความคิดระหว างบุ คคลที่ ใ กล ชิด สนิท สนมกัน ที่สุด สําหรับการจัดที่นั่งของการอภิปรายแบบ
โตะกลม หรือการอภิปรายกลุมจะจัดเปนรูปใดก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํานวนสมาชิกเปนสําคัญ แตที่
ปฏิบัติกันอยูจะจัดเปนวงกลมโดยมีผูนํากลุมนั่งอยูเหมือนกับสมาชิกคนอื่น ๆ ทุกคน
จากรูปแบบของการอภิปรายดังกลาว สรุปไดวา การอภิปรายกลุมในชั้นเรียน ประกอบดวย
สมาชิกประมาณ 6 – 8 คน สมาชิกจะนั่งเปนรูปวงกลม ทําหนาที่ทั้งผูพูดและผูฟง โดยผลัดกัน
แสดงความคิดเห็นมีผูดาํ เนินการอภิปราย 1 คน เปนผูบอกถึงประเด็นสําคัญของเรื่อง ในการอภิปราย
แบบนี้
2.3 ความมุงหมาย / วัตถุประสงคของการสอนแบบอภิปราย
มีนักการศึกษา หลายทานไดกลาวถึงความมุงหมาย / วัตถุประสงคของการสอนแบบ
อภิปรายไวดังนี้
อาภรณ ใจเที่ยง (2540: 146) ไดกลาวถึง ความมุงหมายของวิธีสอนแบบอภิปราย
ไวดังนี้
1. เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นรวมกัน เปนการพัฒนาทักษะการพูด
และการคิด
2. เพื่อฝกการทํางานรวมกันเปนกลุม ฝกการเปนผูนํา ผูตามการับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น และการเปนสมาชิกที่ดขี องกลุม
3. เพื่อฝกการคนควาหาความรูมาเพื่ออภิปรายใหผูอื่นรับทราบ
กิตติ พัชรวิชญ ( 2540 : 68-85 ) ไดกลาวถึงความมุงหมายของวิธีสอนแบบอภิปราย ไวดังนี้
1. ใหเกิดการเรียนที่มีสวนรวมเปนหลักสําคัญ
2. ใหสมาชิกทุกคนไดพูด ไดฟง และรวมกันตัดสินใจ
3. ใหเขาใจวิธกี ารหาขอสรุปที่เปนมติของกลุมเปนที่สิ้นสุด
4 . ใหกลุมกระตุนสมาชิกใหติดตามตลอดเวลา
5. ใหมีการพัฒนาความสามารถในการพูด การแสดงออก
6. ใหฝกการฟง การพูด การอางอิงทางวิชาการ
7. ใหทุกคนมีเสรีภาพและความสําคัญเทาเทียมกัน
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8. ใหคิดหากิจกรรมตอจากการอภิปราย โดยธรรมชาติแลวการอภิปรายที่ประสบผลสําเร็จ
จะนําไปสูกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน
ทิศนา แขมมณี (2548 : 347) ไดกลาว ถึงวัตถุประสงค วิธีสอนโดยใชการอภิปรายกลุม ยอย
เป น วิ ธี ก ารที่ มุ ง ช ว ยให ผู เ รี ย นมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมการเรี ย นรู อ ย า งทั่ ว ถึ ง มีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ อันจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในเรื่องที่เรียนกวางขึ้น
จากความมุงหมาย / วัตถุประสงคของการสอนแบบอภิปรายดังกลาว สรุปไดวา การ
อภิปรายกลุมมุง เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น เปนการทํางานกลุมรวมกัน เพื่อพัฒนา
ทักษะการพูดและการคิด มุงเพื่อฝกการคนควาหาความรู
2.4 ขั้นตอนการอภิปรายกลุม
กิจกรรมการอภิปราย
นักการศึกษาหลายทาน ที่ไดกลาวถึง ขั้นตอนวิธีการสอนแบบอภิปราย ไวดังนี้
สวนิต ยมาภัย และถิรนันท อนวัชศิริวงศ (2519 : 117 – 121) กลาวไววากิจกรรม
การอภิปรายถาจะใหดําเนินไปดวยดี เกิดประโยชนทแี่ ทจริงแกทุกฝาย จําเปนตองมีหลักเกณฑดงั นี้
1. การอภิปราย เปนการใชความคิดรวมกันกับผูอื่น เพือ่ ชวยกันคนหาคําตอบ โดยมี
ลําดับขั้นในการคิดดังนี้
ขั้นที่ 1 ทุกคนที่อภิปรายรวมกันพยามทําความเขาใจในตัวปญหาใหตรงกันกอน
ขั้นที่ 2 ชวยกันพิจารณาปญหานัน้ แยกแยะใหเห็นวาวา มีประเด็นพัวพันกันอยู
อยางไรบาง สาเหตุตาง ๆ ที่ทําใหเกิดประเด็นปญหามีอะไรบาง มีใครบางที่เกี่ยวของกับปญหานั้น
ขั้นที่ 3 ชวยกันเสนอแนะทางแกปญหาดวยวิธีการตาง ๆ เทาที่จะเปนไปไดพรอมทั้ง
พิจารณาขอดี ขอเสียของการแกปญหาดวยวิธีการตาง ๆ
ขั้นที่ 4 เลือกทางแกปญหาที่เห็นวาดีที่สดุ ซึ่งอาจมากกวาหนึ่งทางก็ได
ขั้นที่ 5 แนะทางปฏิบัติวา ขอเสนอแนะในการแกปญหานั้นจะนําไปสูก ารปฏิบัติจริง ๆ
ไดอยางไร
2. การอภิปรายจําเปนตองมีผูนําอภิปรายเพื่อคอยกํากับใหการแสดงความคิดตรงตามประเด็น
3. ในการอภิปราย ผูอภิปรายจะเปลี่ยนความคิดเห็นของตนได ขึ้นอยูกับเหตุผลและ
ขอเท็จจริงตาง ๆ ที่ไดฟงจากผูอภิปราย
4. การอภิปรายควรมีการเตรียมกอนเพื่อใหมีขอมูลมากพอสําหรับพิจารณารวมกัน
5. การอภิปรายตองใชสมรรถภาพในการพูด และการฟงเปนพิเศษ
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ในดานสมรรถภาพการพูด ผูอภิปรายจําเปนตองพูดเพื่อแสดงความคิดเห็นของตน
อยางสุภาพ รวบรัดและตรงประเด็น สวนสมรรถภาพในการฟงนั้นผูอภิปรายตองฟงคําพูดของ
ผูรวมอภิปรายคนอื่น ๆ จับสาระสําคัญออกมาใหได รูจักสังเกตทั้งถอยคํา น้ําสียง และกิริยา
ทาทางของผูพดู ประกอบดวย เพื่อจะไดตคี วามไดตรงตามที่ผูพูดมุงหมายจริง ๆ
กาญจนา เกียรติประวัติ (2523 : 73) กลาวถึง กลาวถึงขั้นตอนการอภิปรายไว 3 ขั้นตอน
ดังนี้
1. ตกลงเกี่ยวกับขอบเขตของปญหา หรือความชัดเจนของหัวขอปญหา
2. การรวบรวมขอมูลและแลกเปลี่ยนประสบการณ การอภิปรายเปนการสนทนาไมใช
ตั้งคําถาม ทุกคนมีสวนรวม และการตั้งใจฟงก็นับวาเปนการรวมมือ ทําใหผูเรียนไดแสดงความ
คิดเห็นอยางทัว่ ถึง
3. การหาขอยุติ การอภิปรายที่สามารถดําเนินไปถึงขั้นสรุป นับวาเปนความสําเร็จตาม
จุดมุงหมาย แตถาไมสามารถดําเนินงานไปถึงขั้น ก็จําเปนตองมีการสรุปความอยางใดอยางหนึ่งเปน
ขอยุติ
ลินจง อินทรัมพรรย (2529 : 11 – 12) กลาวถึงลําดับขั้นของการอภิปรายไวดังตอไปนี้
1. ครูและนักเรียนชวยกันเลือกพิจารณาหัวขอเรื่องที่มีอยูในบทเรียน และนักเรียนมี
ประสบการณอยูบาง รวมทัง้ เปนเรื่องที่สอดคลองกับพื้นฐานความรูความเขาใจของนักเรียน
2. ชวยกันตั้งหัวขอเรื่องการอภิปรายใหนาสนใจ โดยตั้งเปนปญหาหรือคําถามชวนคิด เพื่อ
เราความสนใจของผูอภิปรายและผูฟงใหเกิดความรูสึกตองการแสดงความคิดเห็น
3. จัดกลุมอภิปราย ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุมยอย โดยกําหนดให หรือนักเรียนเลือก
กลุมกันเอง กลุมหนึ่ง ๆ ไมควรเกิน 10 คน เพือ่ ใหสมาชิกทุกคนมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นอยาง
ทั่วถึง
4. การเสนอผลการอภิปราย หลังจากจบการอภิปรายใหแตละกลุมสงตัวแทนออกมา
เสนอผลการอภิปราย เพื่อใหสมาชิกกลุมอื่นฟงและซักถามรวมอภิปราย รวมทั้งใหความคิดเห็น
และขอเสนอแนะไปดวย
กิตติ พัชรวิชญ (2540: 72 ) ไดเสนอแนะวิธีการดําเนิน อภิปรายกลุมยอย ดังนี้
1. ประธานของที่ประชุม ( อาจมีการเลือกสมาชิกในกลุม ) เปนผูนําการอภิปรายปญหาและ
ควบคุมประเด็นปญหา
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2. สมาชิกที่ตองการแสดงความคิดเห็นมีระเบียบวาตองยกมือขออนุญาตประธานกลุม
เสียกอนเลขานุการกลุมจะเปนสมาชิกกลุมที่ถูกเลือกขึ้นมาหนึ่งเพื่อบันทึกขอมูลปญหาการอภิปราย
สําหรับทบทวนและรายงานตอที่ประชุมใหญตอไป
สรุปวากิจกรรมการอภิปรายจะตองมีขนั้ ตอนที่ครอบคลุม คือ 1. สมาชิกทุกคนในกลุมตอง
รวมกันตกลงเกี่ยวกับหัวขอการอภิปราย 2. มีการกําหนดบทบาทของสมาชิกในกลุม วาใครมีหนาที่
ทําอะไร เชน เปนประธาน หรือผูนําการอภิปราย เลขานุการกลุม สมาชิก 3. มีการตกลงเกี่ยวกับ
หัวขอการอภิปรายยอย และสมาชิ ก ทุ ก คนในกลุ ม ต อ งมี ก ารเตรี ย มข อมูลที่จะนําเสนอในการ
อภิปรายกลุมไวลวงหนา 4. สมาชิกทุกคนตองผลัดกันแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ
กันและ 5.มีการสรุปความคิด ขอมูลจากการอภิปราย และมีการนําเสนอผลงาน
บทบาทของสมาชิกในการอภิปรายกลุม
นักการศึ ก ษาหลายท า นได ก ลา วถึ ง บทบาทของสมาชิ ก ในการอภิ ป รายกลุ มไวดั งนี้
ผูดําเนินการอภิปรายจะเปนนักเรียนหรือครูอาจารยก็ได
1. ขอควรปฏิบัติของผูรวมอภิปราย ผูรวมอภิปรายควรปฏิบัติดังนี้
1.1 เตรียมตั ว ที่ จ ะพู ด ตามหั ว ข อ อภิ ป รายไว ล ว งหน า โดยศึ ก ษาหาข อ มู ลและ
เตรียมขอคิดเห็นในเรื่องที่จะอภิปรายไวใหพอเพียง
1.2 พยายามพูดใหอยูภายในหัวขอของการอภิปราย
1.3 พยายามฟงและติดตามคําอภิปรายของผูรวมอภิปราย
1.4 พยามพูดใหรวบรัดแตไดใจความสมบูรณ
1.5 ตองไมขัดจังหวะหรือทวงติงผูที่กําลังอภิปราย
1.6 ถึงแมจะมีความเห็นแยงกับผูอื่น ก็ยินดีรับฟง และยอมรับสิทธิในการแสดง
ความคิดเห็นของผูอื่น
1.7 แสดงความสนใจในการอภิปราย
1.8 พูดใหผูฟงไดยินทัว่ ถึง
กิตติ พัชรวิชญ (2540: 72 ) ไดเสนอแนะวิธกี ารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการสอน
แบบอภิปรายกลุมยอย วิธีการดําเนินการอภิปรายกลุมยอยจะมีการแบงบทบาทหนาทีข่ องสมาชิกเปน
1. ผูสอนควรชี้แจงใหผูเรียนเขาใจวาวิธีการนี้มุงใหทุกคนไดแสดงงความคิดเห็น
ของตนเอง
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2. แตละกลุมจะตองเลือกประธานกลุม และเลขานุการ ซึ่งตองการกระทํากอนการ
อภิปรายประธานกลุมเปนผูนาํ ในการอภิปรายในกลุมของตนเอง และรายงานผลการประชุมโดยสรุป
ตอกลุมใหญสวนเลขานุการทําหนาที่จดสรุปความคิดของแตละคน
3. ในการรายงานผลการอภิปรายของแตละกลุมอาจใชวิธีดังนี้ประธานกลุม ก.รายงาน
ผลการอภิปรายในกลุมของตนโดยยอประธานกลุม ข. เชิญชวนสมาชิกกลุมของตนหรือกลุมอื่นให
ถามกับสมาชิกกลุม ก. คนใดก็ได จากนัน้ ประธานกลุม ข. รายงานผลการอภิปรายในกลุมของตน
โดยยอประธานกลุม ค. จะเปนผูเชิญชวนสมาชิกในกลุมตน หรือกลุมอื่น ๆ ใหถามคําถามกับ
สมาชิกกลุม ข. คนใดก็ไดดาํ เนินเชนนี้ไปเรื่อย ๆ
2. ขอควรปฏิบัติของผูด ําเนินการอภิปราย
การอภิป รายจะไดผลเพีย งใดขึ้นอยูกั บ ความสามารถของผูดํา เนิ นการอภิป ราย
ผูดําเนินการอภิปรายควรถือหลักปฏิบัติดังนี้
2.1 ติดตามคําพูดของผูอภิปรายแตละคนอยางใกลชิด โดยบันทึกสาระสําคัญไว
2.2 กลาวซ้ําหรืออภิปรายประเด็นที่ผูอภิปรายไวไมชัดเจน
2.3 พยายามใหการอภิปรายดําเนินไปโดยราบรื่น ถาหากการอภิปรายมีทีทาจะชะงักลง
ตองกระตุนใหดําเนินตอไป
2.4 พยายามใหโอกาสแกทกุ คนไดมีสว นในการอภิปราย
2.5 ควบคุมการอภิปรายใหอยูในประเด็นทีก่ ําหนด โดยเตือนผูที่อภิปรายนอกประเด็น
อยางสุภาพ
2.6 กลาวสรุปการอภิปรายหลักเกณฑสรุปการอภิปราย
2.5 ขั้นตอนการสอนแบบอภิปราย
อาภรณ ใจเที่ยง (2540: 105-108) กลาวถึงขั้นตอนการสอนแบบอภิปราย ไวดังนี้
ขั้นเตรียมการอภิปราย ผูสอนตองเตรียมในสิ่งตอไปนี้
1. หัวขอและรูปแบบการอภิปราย เตรียมใหสอดคลองเหมาะสมกับจุดประสงคของ
บทเรียน เวลาสถานที่ ฯลฯ เชน ถามีเวลาจํากัดควรใชแบบซุบซิบปรึกษา (Phillips 66 หรือ Buzz
Group) ถาตองการรวบรวมความคิดอาจใชแบบระดมสมอง (Brainstorming) ถามีเวลาใหผูเรียนได
เตรียมเนื้อหาสาระความรูมาลวงหนา ควรใชแบบซิมโพเซียม (Symposium)
2. ผูเรียน ผูสอนควรไดใหผูเรียนเตรียมตัวการอภิปรายมาลวงหนาทั้งดานเนื้อหาสาระ
และประเด็นความคิดสําคัญ และวิธีการพูด จะทําใหผูเรียนไดประโยชนจากการเรียนแบบ
อภิปรายอยางแทจริง
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3. หองเรียน ผูสอนควรจัดเกาอี้ใหเหมาะสมกับรูปแบบอภิปราย เชน
3.1 จัดแบบวงกลม หรือครึ่งวงกลม เหมาะสําหรับการอภิปรายแบบระดมสมอง
3.2 จัดแบบรูปตัวยู หรือสี่เหลี่ยมผืนผา เหมาะสําหรับการอภิปรายกลุมใหญ
3.3 จัดแบบรูปตัวที (T) หรือแบบเรียงแถวหนากระดาน เหมาะสําหรับการอภิปราย
รายหมูแบบพาเนล (Panel)
4. สื่อการเรียนอาจตอ งใช เ อกสารไว แ จกประกอบการอภิ ป รายอาจมี ก ารใช ส ไลด
แผนภูมิ แผนใส ฯลฯ เพื่อสรุปผลการอภิปราย หรือประกอบการอภิปรายของแตละกลุมผูสอน
ตองเตรียมไวใหพรอม
ขั้นดําเนินการอภิปราย ผูสอนมีบทบาทสําคัญในการควบคุมการอภิปรายใหดําเนินไปได
ดวยดี จึงตองดําเนินการสอนดังตอไปนี้
1. บอกหัวขอหรือปญหาที่จะอภิปรายใหชดั เจน
2. ระบุจุดประสงคการอภิปรายใหชดั เจน
3. บอกเงื่อนไขหลักเกณฑการอภิปราย เชน ระยะเวลาที่ใช รูปแบบวิธกี ารอภิปราย
บทบาทหนาทีข่ องผูอภิปราย การรายงานผล ตลอดจนมารยาทในการพูด การรับฟงผูอื่น และการเคารพ
มติของสวนรวม
4. ใหดําเนินการอภิปรายโดยผูสอนควรชวยเหลือใหการอภิปรายดําเนินไปไดดวยดี
ขณะที่ผูเรียนเขากลุมอภิปราย ผูสอนไมควรเขาไปกับหรือแทรกแซงผูเรียนตลอด ควรคอยดูแลอยูหาง ๆ
คอยกระตุน ใหกําลังใจ ใหคําแนะนํา เมื่อผูเรียนตองการเทานั้น
ขั้นสรุป ประกอบดวย
1. สรุปผลการอภิป ราย เป น ชว งที่ผู แ ทนกลุม สรุ ป ผลการอภิป ราย นําเสนอผลการ
อภิปรายตอที่ประชุมเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปดโอกาสใหผูฟงซักถามผูอภิปราย ตอบคําถาม
ผูสอนอาจถามผูอภิปรายไดในสาระสําคัญที่ตองการใหผูเรียนไดรับขณะเดียวกันชวยกลุมอภิปรายให
เกิดความกระจางในเนื้อหาบางตอนได
2. สรุปบทเรียน ผูสอนเปนผูสรุปเนื้อหาสาระสําคัญที่ไดจากการอภิปราย ควรได
เสริมขอแทรกความรู ย้ําประเด็นสําคัญ และสรุปแนวคิดหลักใหแกผูเรียน ตลอดจนแนวทาง
การนําความรูไ ปใชในชีวิต การสรุปเปนหัวขอบนกระดานดํา เพื่อผูเรียนจะไดเขาใจชัดเจน และ
บันทึกไวไดงาย
3. ประเมินผลการเรียน ผูสอนควรมีการประเมินผลการอภิปรายภายหลังที่สิ้นสุดบทเรียน
เพื่อดูวาการเรียนการสอนในคาบเรียนนั้น ๆ ดวยวิธีการอภิปรายมีคุณคาหรือมีขอบกพรอง
อยางไร โดยประเมินใหครอบคลุมถึงเนื้อหา หัวขอการอภิปราย จุดประสงค รูปแบบ พฤติกรรมของ
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ผูเรียน บรรยากาศ สิ่งแวดลอมตาง ๆ ในการอภิปราย ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุง
การเรียนการสอนดวนวิธีการอภิปรายครั้งตอไป
ขั้นตอนวิธีการสอนแบบอภิปราย สรุปไดดังแผนภูมิที่ 2
1. ขั้นเตรียมการอภิปราย

2. ขั้นดําเนินการอภิปราย

3. ขั้นสรุป

- หัวขอและรูปแบบ
- ผูเรียน
- หองเรียน
- สื่อการเรียน

- บอกหัวขอหรือปญหา
- บอกจุดประสงค
- บอกเงื่อนไขหลักเกณฑ
- ดําเนินการอภิปราย

- สรุปผลการอภิปราย
- สรุปบทเรียน
- ประเมินผลการเรียน

แผนภูมิที่ 2 ขั้นตอนวิธีการสอนแบบอภิปราย สรุปไดดังแผนภูมิ
ที่มา : อาภรณ ใจเที่ยง, หลักการสอน (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2540), 42.
วราภรณ ศุนาลัย (2536 : 41-42) ไดกลาวถึง ขั้นตอนของวิธีการสอนแบบอภิปราย
ไวดังนี้
1. ขั้นเตรียมการอภิปราย จะมีการกําหนดหัวเรื่องที่อภิปราย กําหนดตัวบุคคล และจัดหา
ขอมูลตลอดจนวัสดุอุปกรณในการอภิปรายไวลวงหนา เมื่อตกลงกันไดเรียบรอยก็พรอมที่จะ
อภิปรายหนาชั้นตอไป
2. ขั้นดําเนินการอภิปราย ผูดําเนินการอภิปรายเสนอหัวขอในการที่จะอภิปราย และแนะนํา
ผูรวมงาน เมื่ออภิปรายจนหมดเวลาแลวควรเปดโอกาสใหผูฟงการอภิปรายไดซักถาม หรือแสดง
ความคิดเห็น และทายสุดควรมีการสรุปผลของการอภิปรายโดยผูสอน และผูเรียนชวยกันสรุป
ใจความสําคัญตาง ๆ รวมกัน
3. ทิศนา แขมมณี (2548 : 347) กลาวถึงขั้นตอนสําคัญของการสอนแบบอภิปรายไว
ดังนี้
3.1 ผูสอนจัดผูเรียนออกเปนกลุมยอย ๆ กลุมละประมาณ 4 – 8 คน
3.2 ผูสอน/ผูเรียนกําหนดประเด็นในการอภิปราย
3.3 ผูเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตามประเด็นอภิปราย
3.4 ผูเรียนสรุปสาระที่สมาชิกกลุมไดอภิปรายรวมกันเปนขอสรุปของกลุม
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3.5 ผูสอนและผูเรียนนําขอสรุปของกลุมยอยมาใชในการสรุปบทเรียน
3.6 ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
สรุปวาขั้นตอนการสอนแบบอภิปรายกลุม จะมีขั้นตอนดังนี้ 1.) ขั้นเตรียมการอภิปราย
คือมีการกําหนดหัวขอเรื่องการอภิปราย กําหนดบทบาทหนาที่ ผูนําการอภิปราย ประธาน เลขานุการ
สมาชิก มีการจักหาขอมูลลวงหนามารวมอภิปราย จัดสถานที่ ในการอภิปราย 2.)ขั้นดําเนินการ
อภิปราย มีการอภิปรายโดยการกลาวถึงจุดประสงคในการอภิปราย รูกฎ กติกา มารยาทในการ
อภิปราย 3.) ขั้นสรุปผลงานการอภิปราย มีการพูดสรุปถึง จุดประสงคในการอภิปราย ประเด็น
สําคัญที่มี ผูอภิปราย กลาวถึงผลการอภิปราย สรุปจากขอเท็จจริง ความคิดเห็นของผูอภิปราย
ไมสรุปตามความคิดเห็นของตนเอง จากนั้นครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน หลังจากนั้น
มีการประเมินผลการเรียนรู ซึ่งในงานวิจัยฉบับนี้ผูวิจัยไดนําขั้นตอนการสอนโดยประยุกตมาจาก
2.6 เทคนิคและขอเสนอแนะตาง ๆ ในการสอนโดยการใชการอภิปรายกลุมยอยใหมีประสิทธิภาพ
2.6.1 เทคนิคและขอเสนอแนะตาง ๆ
มีนักการศึกษาไดเสนอแนะ เทคนิคและขอเสนอแนะตาง ๆ ในการสอนโดยการ
ใชการอภิปรายกลุมยอยใหมปี ระสิทธิภาพ ไวดังนี้
ทิศนา แขมมณี (2548 : 348 ) ไดเสนอแนะเทคนิคและขอเสนอแนะตาง ๆ ใน
การสอนโดยการใชการอภิปรายกลุมยอยใหมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. การจัดผูเรียนเปนกลุมยอย จํานวนสมาชิกในกลุมยอยควรมีประมาณ 4 – 8
คน จํานวนที่เหมาะสมที่สุดคือระหวาง 4 – 6 คน คือเปนกลุมที่ไมเล็กเกินไป และไมใหญเกินไป
เพราะถากลุมเล็กเกินไป กลุมจะไมไดความคิดที่หลากหลายเพียงพอ ถากลุมใหญเกินไปสมาชิก
กลุมจะมีโอกาสแสดงความเห็นไดนอยหรือไมท่ัวถึง การแบงผูเรียนเขากลุม อาจทําโดยวิธีสุม
เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสไดรวมกลุมกับเพื่อนไมซ้ํากัน หรืออาจจัดผูเรียนเขากลุมคละความสามารถ
เพื่อใหผูเรียนที่เกงชวยเหลือผูเรียนที่ออน หรืออาจจัดผูเรียนเขากลุมจําแนกตามเพศ วัย (ถาผูเรียนมี
หลายวัย) ความสนใจ ความสามารถหรือเลือกอยางเจาะจงตามปญหาที่มีก็ได ขึ้นกับวัตถุประสงค
ผูสอนและสิ่งที่จะอภิปรายเทคนิคทีใ่ ชในการแบงกลุมมีหลากหลาย เชนการนับหมายเลข ใครนับ
หมายเลขเดียวกันใหรวมกลุมกัน หรือใชการจับสลาก ซึ่งอาจเปนหมายเลข หรือเปนภาพ
เปนขอความ ผูที่จับฉลากไดเหมือนกัน ใหรวมกลุมกัน หรือใชเกมตาง ๆ เชนเกมคําสั่งจับกลุม
โดยผูเรียนรําวงตามเสียงเพลงเสียงดนตรี เมื่อดนตรีหรือเพลงหยุด ผูสอนจะออกคําสั่งใหผูเรียน
จับกลุมตามจํานวนที่ครูสั่ง เชน จับ 4 จับ 6 หรือจับกลุมหญิง 3 ชาย 1 ใหผูเรียนเกิด
ความสนุกสนานจนกระทั้งในที่สุดครูสั่งใหจับกลุมตามจํานวนที่ครูตองการ เทคนิคการจัดกลุมจะ
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ชวยใหผูเรียนไมเกิดความเบื่อหนายในการแบงกลุม โดยเฉพาะเมื่อครูตองแบงกลุมบอย ๆ จะชวยให
ผูเรียนรูสึกสนุกและสนใจทีจ่ ะเรียนในกิจกรรมที่จะเรียนรูตอไป เมือ่ จัดผูเรียนเขากลุมแลว ผูสอน
ควรดูแลใหกลุมจัดที่น่ังภายในกลุมใหเรียบรอย ใหอยูในลักษณะที่ทุกคนมองเห็นกัน และรับฟง
กันไดดี นอกจากนั้นมรกรณีที่มีหลายกลุม ผูสอนควรจัดกลุมหางกันพอสมควรเพื่อไมใหเสียง
อภิปรายจากลุมรบกวนกัน
2. ประเด็น การอภิป ราย การอภิ ป รายจํา เปน ต องมี ป ระเด็ น ในการอภิ ป ราย
วัตถุประสงคของการอภิปรายที่ชัดเจน ประเด็นการอภิปรายจะมาจากผูสอนหรือผูเรียนก็ได
แลวแตกรณี การอภิปรายแตละครั้งไมควรมีประเด็นมากจนเกินไป เพราะจะทําใหผูเรียนอภิปรายได
ไมเต็มที่
3. การอภิปราย การจัดกลุมอภิปรายมีหลายแบบ ผูสอนควรเลือกใชใหเหมาะ
กับวัตถุประสงค ในการอภิปรายที่ดีโดยทั่วไป ควรมีการกําหนดบทบาทหนาที่ที่จําเปนในการ
อภิปราย เชน ประธานหรือผูนําในการอภิปรายเลขานุการผูจดบันทึก การประชุม และผูรักษา
เวลา เปนตน นอกจากนั้นสมาชิกกลุมทุกคนควรมีความเขาใจตรงกันวา ตนมีบทบาทหนาที่ที่
ตองชวยใหกลุมทํางานใหสําเร็จ มิใชปลอยใหเปนความรับผิดชอบของสมาชิกเพียงบางคนหาก
สมาชิกกลุมมีความรูความเขาใจวาสมาชิกกลุมที่ดีควรทําอะไรบาง เชน ใหขอมูล แสดงความ
คิดเห็น ซักถาม โตแยง สนับสนุนชวยไมใหกลุมออกนอกเรื่อง และสรุป เปนตน การอภิปราย
จะเปนไปไดดี ผูสอนจึงควรใหความรูความเขาใจหรือคําแนะนํากอนการอภิปราย และควรย้ําถึง
ความสําคัญของการใหสมาชิกทุกคนในกลุมมีสวนรวมในการอภิปรายอยางทั่วถึง ไมใหมีการผูกขาดกี่
อภิปรายโดยผูใดผูหนึ่ง เพราะวัตถุประสงคหลักของการอภิปรายก็คือ การใหผูเรียนมีโอกาส
แสดงความคิดเห็นอยางทั่วถึง และไดรับฟงความคิดเห็นที่หลากหลาย อันจะชวยใหผูเ รีย นมี
ความคิด ที่ ลึก ซึ้ ง และรอบคอบขึ้น การอภิป รายที่ ควรดํา เนิ น การไปที ล ะประเด็น มิฉะนั้น
การอภิปรายจะยืดยาว เยิ่นเยอ และประเด็นที่อยูทาย ๆ จะไมไดรับการอภิปราย เพราะหมดเวลา
เสียกอน ประเด็นการอภิปรายกับเวลาที่ให ควรมีความพอเหมาะกัน
4. การสรุปผลการอภิปราย กอนที่การอภิปรายจะยุติลง กลุมจําเปนตองมีการ
สรุปผลการอภิปราย เพื่อใหไดคําตอบตามประเด็นที่กําหนด ผูสอนควรบอกหรือใหสัญญาณแก
กลุมอภิปรายประมาณ 3 – 5 นาที กอนหมดเวลา เพื่อกลุมจะไดสรุปผลการอภิปรายเปนขอสรุป
ของกลุม ซึ่งหลังจากนั้ น ผู ส อนอาจใหแ ตล ะกลุ มนําเสนอผลการอภิป รายแลกเปลี่ย นกัน หรือ
ดําเนินการในรูปแบบอื่นตอไป
5. การสรุปบทเรียน เมื่อการอภิปรายสิ้นสุด ผูสอนจําเปนตองเชื่อมโยงสิ่งที่ผูเรียน
ไดรวมกันคิดกับบทเรียนที่กําลังเรียนรู โดยมีการนําขอสรุปของกลุมมาใชในการสรุปบทเรียนดวย
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6. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดกลุมอภิปรายแบบตาง ๆ การจัดกลุม
อภิ ปรายมี ม ากมายหลายแบบ ในที่นี้ข อยกตัว อยา งแบบที่นิย มใชกั น มากทั้ ง ในการสอน และ
การประชุมตาง ๆ มานําเสนอ เพื่อผูสอนจะไดเลือกใชใหเหมาะกับวัตถุประสงค
2.6.2 การจัดสถานที่สําหรับการอภิปราย
กิตติ พัชรวิชญ (2540: 73 ) ไดกลาวถึงหลักในการจัดสถานที่สําหรับการอภิปรายไว
ดังนี้ เพื่อใหสมาชิกไดเห็นหนาและไดฟงกันอยางถนัด มักจะจัดโตะอภิปรายเปนรูปวงกลมหรือ
นั่งลอมรอบโตะและมานั่งเปนรูปตัว V หรือตัว U ทั้งนี้แลวแตจะเปนหองที่เหมาะกับรูปแบบไหน
โดยคํานึงถึงขอดีและขอจํากัดของวิธีสอนแบบอภิปราย
ทิศนา แขมมณี (2548 : 349 - 352 ) ไดกลาวถึงหลักในการจัดสถานที่สําหรับ
การอภิปรายเกีย่ วกับการจัดกลุมอภิปรายแบบตาง ๆ การจัดกลุมอภิปรายมีมากมายหลายแบบ ในทีน่ ี้
ขอยกตัวอยางแบบที่นิยมใชกันมากทั้งในการสอน และการประชุมตาง ๆ มานําเสนอ เพื่อผูสอนจะ
ไดเลือกใชใหเหมาะกับวัตถุประสงค
1. การจัดกลุมอภิปรายแบบกันเอง (Imformal Group Discussion) กลุมแบบนี้
ประกอบดวยสมาชิกที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน จํานวนประมาณ 6 – 10 คน มาพูดคุย
แลกเปลี่ ย นความรู ค วามคิ ด เห็ น และประสบการณ เพื่อ แสวงหาข อยุติห รือขอ ตกลงรว มกั น ใน
ประเด็นตาง ๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้น ในกลุมจุมีประธานนําการอภิปราย ชวยดูแลและกระตุนให
สมาชิกในกลุมแสดงความคิดเห็นอยางเสรี
2. การจัดกลุมอภิปรายแบบฟลลิป (Phillips 66 or Buzz Group) กลุมแบบนี้
ประกอบดวยสมาชิก 6 คนที่นั่งใกลกัน หันหนาเขาหากัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในประเด็นใด
ประเด็นหนึ่ง คนละ 1 นาที รวมเปน 6 นาที จุดประสงคของการจัดกลุมแบบนีก้ ็เพื่อเปดโอกาส
ใหสมาชิกทุกคนมีโอกาสเสนอความคิดเห็นในประเด็นหรือปญหาที่กลุมใหญกําลังพิจารณาอยู
3. การจัดกลุมอภิปรายแบบซินดิเคต (Syndicate Group) กลุมแบบนี้ประกอบดวย
สมาชิกระหวาง 6 – 10 คน ที่มีความรูและประสบการณที่ตางกัน จุดประสงคก็เพือ่ ใหกลุมยอยนี้
ไดศึกษาหรือพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ไดรับมอบหมายจากที่ประชุมใหญสมาชิกจะแลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณกนั ในเรื่องที่ไดรบั มอบหมายโดยผลักกันทําหนาที่ประธานและเลขานุการ
กลุม
4. การจัดการอภิปรายแบบระดมสมอง (Brainstorming Group) กลุมแบบนี้
ประกอบดวยสมาชิกประมาณ 2 – 6 คน ทีม่ ีความรูและประสบการณพอสมควรในเรือ่ งที่จะอภิปราย
จุดประสงคของกลุมนี้ก็เพื่อใหไดความคิดมากที่สุด ในเวลาที่จํากัด และเพื่อแสวงหาความคิด
สร า งสรรค จ ากกลุ ม กลุ ม จะมี ป ระธานนํา การอภิ ป รายและกระตุ น ให ส มาชิ ก ทุ ก คนแสดง
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ความคิ ด เห็ น อย า งเสรี โดยไม มีการตั ด สิน วาถูก ผิด ดีไ มดี เพื่ อ ใหไ ด ค วามคิด จํา นวนมาก
เลขานุการกลุมจดบันทึกความคิดทั้งหมดไว ขั้นตอไปจึงนําความคิดทีไ่ ดมาวิเคราะห และปรับปรุง
เพื่อใหไดความคิดที่สรางสรรคในเรื่องนัน้
5. การจัดกลุมอภิปรายแบบโตะกลม (Round Table Group) กลุมแบบนี้มี
ลักษณะเหมือนการอภิปรายแบบซินดิเคต คือ เปนการอภิปรายในประเด็นที่ไดรับมอบหมายจาก
ที่ประชุมใหญหรือที่สมาชิกเลือกตามความสนใจ เพื่อแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็น และประสบการณ
เพื่อใหไดขอสรุปรวมกัน เพียงแตการจัดกลุมจะอยูในลักษณะเปนรูปวงกลมซึ่งสมาชิกทุกคน
สามารถมองเห็ น กั น ได อยางไรก็ตามในปจจุบันกลุมแบบนี้อาจไมจําเปนตองจัดในรูปวงกลม
สามารถจัดในลักษณะอื่นได เชน จัดทีน่ ั่งเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ก็เรียกเปนการประชุมโตะกลม หาก
มีจุดประสงคตรงตามการอภิปรายแบบโตะกลม
6. การจัดกลุมอภิปรายเปนคณะ (Panel Discussion Group) การจัดกลุมแบบนี้
มีจุดประสงคเพื่อใหผูเชี่ยวชาญที่มีความรู ความคิดเห็น และประสบการณที่เกี่ยวของกับหัวขอใน
การประชุมประมาณ 3 – 6 คน มารวมอภิปรายตอหัวหนาผูฟง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมี
ผูดําเนินการอภิปราย (Moderator) เปนผูเชื่อมโยงความคิดเห็น ซักถาม ควบคุมเวลาในการอภิปราย
และสรุปผลการอภิปราย
7. การจัดกลุมอภิปรายแบบสัมมนา (Seminar Group) การจัดกลุมแบบนี้มี
สมาชิกกลุมประมาณ 20 คนขึ้นไป มีจดุ ประสงคเพือ่ ใหสมาชิกรวมกันศึกษาหารความรูหรือคนควา
ในหัวขอใดหัวขอหนึง่ โดยมีผูเชีย่ วชาญใหคําแนะนําชวยเหลือ ปญหาของการสัมมนามักจะกวาง
สามารถแบงเปนหัวขอยอยไดจํานวนมาก ผูเขาสัมมนาจะเปนทั้งผูใ หและผูรับความรู ความคิดเห็น
การสัมมนา ไมมีการลงมติ เปนเพียงการประมวลความคิดเห็น และสรุปเปนขอเสนอแนะใน
การแกปญหาตางๆ
8. การจัดกลุมอภิปรายแบบใกลชิด (Knee Group) กลุมแบบนี้ประกอบดวยสมาชิก
ประมาณ 3 – 5 คน พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยางใกลชิดสนิทสนม เปรียบเสมือนการจับเขาคุยกัน
9. การจัดกลุมอภิปรายแบบฮัดเดิล (Huddle Group) กลุมแบบนี้เปนการจัด
กลุมยอย ที่แยกออกมาจากกลุมใหญโดยใชวิธีการสุมเพื่อใหสมาชิกกลุมคละกันไปจุดประสงคและการ
ดําเนินการ มีลักษณะเชนเดียวกับกลุมอภิปรายแบบกันเอง
10. การจัดกลุมอภิปรายแบบเวียนรอบวง (Circular Response Group) กลุม
แบบนี้ประกอบดวยสมาชิกไมควรเกิน 10 คน มีจุดประสงคเพื่อใหสมาชิกกลุมทุกคนมีโอกาส
แสดงความคิดเห็น โดยการใหสมาชิกแตละคนพูดรอบละประมาณ 1 – 2 นาที เวียนกันไป
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ทางซายหรือขวา ทีละคนจนครบทุกคน ถาผูใดตองการสนับสนุนหรือโตงแยงตองรอจนกวาจะถึง
เวลาที่ตนมีโอกาสพูด ถามีเวลามาก และตองการความคิดเห็นเพิ่มขึ้น ก็เริ่มรอบสองตอไปเรื่อย ๆ
11. การจัดอภิปรายกลุมแบบกลุมซอน (Fish Bowl Group) กลุมแบบนีม้ ีลักษณะ
เปนกลุมซอนกันเปน 2 วง กลุมวงในและกลุมวงนอก มีสมาชิกจํานวนเทา ๆ กัน ประมาณ
4 – 8 คนในขณะที่สมาชิกกลุมวงในประชุมอภิปรายกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งสมาชิกกลุมวงนอก
จะทําหนาที่สังเกตการณ จุดประสงคเพื่อใหผูสังเกตการณที่มีสวนเกี่ยวของกับเรื่องที่อภิปราย แต
ไมมีความจําเปน ตองมีสวนรวมในการอภิปราย ไดเรียนรูค วามคิดเห็นของผูอภิปรายวงในอยางใกลชิด
ในบางกรณีอาจมีการสับเปลี่ยนบทบาทใหผูที่อยูว งนอกเขาไปอยูใ นวงในแลวทําหนาที่อภิปราย และ
สมาชิกในวงในออกมาอยูใ นวงนอกเปนผูสังเกตการณสับเปลี่ยนกัน
12. การจัดกลุมอภิปรายแบบปุจฉาวิสัชนา (Questioning Answering) กลุมแบบนี้
ประกอบดวยสมาชิกประมาณ 6 – 8 คน เปนผูดําเนินการอภิปราย 1 คน มีผูเชีย่ วชาญหรือวิทยากร
ที่รับเชิญมาครึง่ หนึง่ อีกครึ่งหนึง่ เปนตัวแทนจากลุมผูฟงผูดาํ เนินการอภิปรายใหผแู ทนผูฟงเสนอขอ
คําถามใหวิทยากรตอบ และเปนตัวกลางชวยเชื่อมโยงและสรุปความคิดเห็น จุดประสงคของกลุม
แบบนี้ ก็ คื อ การช ว ยให ส มาชิ ก กลุ ม เกิ ด ความเข า ใจในป ญ หา หรือเรื่องที่ศึกษาในแงมุมตาง ๆ
ตามความตองการ หรือความสามารถของผูฟง
2.6.3 การจัดที่นั่ง ( SEATING ARRANGEMENTS )
1. แบบครึ่งวงกลม (SEMICIRCLE OR CIRCLE)*

ภาพที่ 1 การจัดที่นั่งแบบครึ่งวงกลม
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2. แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ รูปตัว ยู (HOLLOW SQUARE OR “U” SHAPED) *

ภาพที่ 2 การจัดที่นั่งแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ รูปตัวยู
3. แบบสี่เหลี่ยมผืนผา ( RECTANGULAR TABLE )
แบบสี่เหลี่ยมผืนผา อยางแคบ
มีแรงบันดาลใจนอย

แบบสี่เหลี่ยมผืนผา อยางกวาง
มีแรงบันดาลใจมาก

ภาพที่ 3 การจัดที่นั่งแบบสี่เหลี่ยมผืนผา
4. การจัดทีมงาน (TEAM ARRANGEMENT )

Team A
Tame B

ภาพที่ 4 การจัดที่นั่งแบบการจัดทีมงาน
ที่มา : M.Sattler William, Discussion and Conference (Michigan : Prentic-Hall, ING, 1954),33.
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*สัญลักษณรูปสี่เหลี่ยม หมายถึงคนที่เปนผูนําการอภิปราย
(Square symbol ( ) refers to discussion leader)
งานวิจยั ฉบับนี้ ผูวิจยั ไดใชการอภิปรายกลุมแบบโตะกลม จะมีสมาชิกกลุม 5 – 6 คน
เหตุผลที่เลือกการอภิปรายแบบโตะกลม เพราะ การอภิปรายกลุมเปนวิธีที่แพรหลายที่สุดในชั้นเรียน
ซึ่งเนนการอภิปรายและปฏิกริ ิยาโตตอบของสมาชิกทั้งกลุม ลักษณะหนึ่งของการอภิปรายแบบนี้อยูท ี่
ทุกคนเปนผูอภิปราย จึงไมมีผูฟงเลย บรรยากาศการนั่งอภิปรายเปนวงกลมทําใหดูเสมอภาคเปน
กันเอง และมีความรูสึกสนิทกันมาก ผูดาํ เนินการอภิปรายแบบโตะกลมจะเปนผูบอกประเด็นสําคัญ
ของเรื่องแลวใหสมาชิกทุกคนแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ นับเปนการสืบสานถายทอดความคิด
ระหวางบุคคลที่ใกลชิดสนิทสนมกันที่สุด สําหรับการจัดที่นั่งของการอภิปรายแบบโตะกลม หรือ
การอภิปรายกลุมจะจัดเปนรูปใดก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํานวนสมาชิกเปนสําคัญ แตที่ปฏิบัติกันอยูจ ะ
จัดเปนวงกลมโดยมีผูนํากลุม นั่งอยูเหมือนกับสมาชิกคนอื่น ๆ ทุกคน
2.7 ขอดีและขอจํากัดของการอภิปราย
มีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึง ขอดีแล ะขอจํากัดของการอภิปราย ไวดังนี้
กิตติ พัชรวิชญ (2540: 74 ) ไดกลาวถึงขอดีและขอจํากัดของการอภิปรายไวดังนี้
ขอดี
1. สมาชิกมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ และทัว่ ถึง
2. เปนการฝกความกลาแสดงออก
3. ทําใหเกิดสัมพันธภาพในการรวมมือกันทํางานที่เปนประโยชนแกสวนรวม แมจะมี
ความพยายามออกแบบการจัดสถานที่ที่ดแี ลวก็ตามอภิปรายยังมีขอจํากัดอยูด ี
ขอจํากัด
1. ความรู พื้ น ฐานของสมาชิ ก แต ล ะคน และผู ดํา เนิ น การอภิ ป รายที่ ส ามารถเสนอ
และควบคุมประเด็นปญหาในการอภิปรายทําใหการอภิปราย ทําใหการอภิปรายบรรลุเปาหมายได
2. หากมีสมาชิกจํานวนมากไมอาจแสดงความคิดเห็นไดทั่วถึงตามเวลาที่กําหนดได
มติที่ไดจึงหละหลวม
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อาภรณ ใจเทีย่ ง (2540: 105-108) กลาวถึงขอดีและขอจํากัดของการอภิปรายไวดังนี้
ขอดี
1. สงเสริมใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห วิจารณ สงเสริมความคิดสรางสรรค และฝกการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2. ฝกนิสัยความรับผิดชอบ การศึกษาคนควาขอมูลความรูจากแหลงตาง ๆ
3. สงเสริมความกลาคิด กลาพูด กลาตัดสินใจ กลาแสดงออก
4. ฝกความเปนประชาธิปไตย เคารพสิทธิ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
ไมถือความเห็นของตนเองเปนใหญ
5. ผูเรียนไดรบั ความรูกวางขวาง และไดรบั ประสบการณตรงจากการเรียน
6. ผูเรียนไมเบื่อหนายในการเรียน เพราะเปนผูปฏิบัติกิจกรรมตลอดการเรียน
7. ชวยใหผูสอนรูจักผูเรียนเปนรายบุคคลดีขึ้นทําใหผูสอนรูวาใครกลาพูด ใครสนใจ
ตั้งใจ ใครมีความรู ความคิด เฉียบแหลม มากนอยเพียงใด
ขอจํากัด
1. ผูเรียนบางสวนที่ไมกลาแสดงความคิดเห็น จะไมเกิดการเรียนรูเทาที่ควร
2. ตองใชระยะเวลานานถาจะใหผูเรียนไดแสดงความคิดอยางทั่วถึง
3. ผูเรียนตองมีความรู ความเขาใจ มีขอมูลในเรื่องที่จะอภิปราย
ทิศนา แขมมณี (2548 : 352 ) กลาวถึงขอดี และขอจํากัด ของการอภิปรายกลุมยอย ไวดังนี้
ขอดี
1. เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนกลุมมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนรูอยางทัว่ ถึง
2. เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนและผูสอนไดขอมูล และความคิดเห็นที่หลากหลาย
ชวยใหเกิดการเรียนรูที่กวางขึ้น
3. เปนวิธีสอนที่ชวยสงเสริมปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางผูเรียน ชวยใหผูเรียนได
พัฒนาทักษะตาง ๆ จํานวนมาก เชน ทักษะการพูด การแสดงความคิดเห็น การโตแยง การ
วิพากษวจิ ารณ และทักษะการคิด เปนตน
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ขอจํากัด
1. เปนวิธีสอนที่ใชเวลามาก
2. เปนวิธีสอนที่ตองอาศัยสถานที่หรือบริเวณที่กวางพอจะจัดกลุมใหอภิปรายกันได
โดยไมรบกวนกัน
3. หากผูเ รียนไมรูหรือไมปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ของสมาชิกกลุมที่ดีการอภิปราย
อาจไมไดผลดี
4. หากสมาชิกกลุมหรือผูสอน ไมสามารถควบคุมสถานการณไดดีอาจเกิดปญหา
การปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุมได
ขอดีของการอภิปรายกลุม คือสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะตาง ๆ เชน ทักษะการคิด
รูจักคิดวิเคราะห วิจารณ สงเสริมความคิดสรางสรรค ทักษะการพูด กลาแสดงออก การโตแยง
วิพากษวิจารณ กลาตัดสินใจ และฝกความรับผิดชอบ สงเสริมใหผูเรียนแสวงหาความรูเพิ่มเติม
จากแหลงขอมูลตาง ๆ ฝกการเคารพในสิทธิ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ผูเรียนไดรับความรูกวาง ขอยุติที่ไดสามารถนําไปใชประโยชนและแกปญหาได
อยางแทจริง
สวนขอจํากัดคือเทคนิคนี้ คือ ตองใชระยะเวลานานถาจะใหผูเรียนไดแสดงความคิด
อยางทั่วถึง เปนการสอนที่ใชเวลามาก และตองใชสถานที่หรือบริเวณที่กวางพอที่จะจัดกลุมได
โดยไมรบกวนกัน และผูเรียนบางสวนทีไ่ มกลาแสดงความคิดเห็น จะไมเกิดการเรียนรูเทาที่ควร
2.8 ประโยชนของการสอนแบบอภิปราย
มีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึง ประโยชนของการสอนแบบอภิปราย ไวดังนี้
อัญชลี แจมเจริญ และสุกัญญา ธาวีวรรณ (2523: 67-68) ไดกลาวถึงประโยชนของวิธี
สอนแบบอภิปราย ไวดังนี้
1. ชวยใหนกั เรียนเขาใจความรูตาง ๆ ที่ไดเรียนมาแลวอยางถองแท
2. ชวยใหครูรจู ักเด็กดีขึ้นเปนรายบุคคล จากการสังเกตการอภิปราย ครูจะทราบไดวา
นักเรียนคนใดมีความสนใจทางดานไหนเปนพิเศษ
3. ชวยใหเด็กมีความคิด กลาพูด กลาแสดง
4. ชวยใหเด็กรูจักพิจารณาปญหาตาง ๆ และจะไดมีทักษะในการแกปญ
 หา
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อบรม สินภิบาล และกุลชลี องคศิริพร (2524: 158)ไดกลาวถึง ประโยชนของการสอนแบบ
อภิปราย ไวดังนี้
1. เปนการฝกใหนกั เรียนรูจกั รับผิดชอบ รูจักหาเหตุผลประกอบหลายแงหลายมุมซึ่ง
เปนการขยายทักษะใหกวางออกไป
2. ฝกใหเปนผูพูด ผูฟงที่ดี มีมารยาทที่ถูกตองเหมาะสม
3. ฝกใหเปนผูมีใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
4. ฝกใหนักเรียนแสดงความรูสึกนึกคิดของตนเองออกมาอยางชัดเจน ตรงตาม
ความตองการ เปนผูกลาที่จะแสดงความคิดเห็นของตนออกมา
5. ฝกใหผูเรียนทํางานรวมกันอยางประชาธิปไตย
6. รูจักหาความรูเพิ่มเติมดวยการฟง หรือการรวมกันอภิปราย
7. ทําใหเปนคนเชื่อมั่นในตนเอง
8. เพิ่มพูนทักษะทางภาษา ในการอาน การพูด การฟง การสรุป มีทักษะ
ความสามารถในการจับประเด็นมาอภิปราย โตแยง ซักถาม
9. ใหผเู รียนรูจ ักแกปญหาดวยการอภิปราย รับฟงความคิดเห็นของผูอนื่ ไมสรุป เอางาย ๆ
ตามความรูสึกของตนอยางเดียว
10. ใหผูเรียนมีความลึกซึ้ง กวางขวางในสิง่ ที่เรียน สามารถนําความรูไปใชระโยชนได
11. เปลี่ยนแปลงเจตคติ และพฤติกรรมของผูเรียนไดดี
ประโยชนของการสอนแบบอภิปรายกลุม เปนการฝกใหผูเรียนมีความรับผิดชอบกับงาน
หนาที่ที่ตนไดรับมอบหมายไป เปนผูที่มกี ารแสวงหาความรู ใฝเรียน ใฝรู รูจักหาเหตุผลประกอบ
ขอมูลที่ตนนํามาอภิปราย ทําใหผูเรียนไดฝกทักษะการพูด การฟง สามารถจับประเด็นสรุป
การอภิปรายได กลาแสดงความคิดเห็น โตแยง ไดเรียนรูถึงการแสดงออก กิริยามารยาท ที่ถูกตอง
เหมาะสมในการอภิปราย หัดใหฝกการเปนผูนํา และผูตาม เปนคนใจกวาง ยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น ฝกการทํางานรวมกันอยางประชาธิปไตย และสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนได
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3. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนแบบอภิปรายกลุม
3.1 งานวิจัยในประเทศ
พิพัฒน ปน จินดา (2531 : บทคัดยอ) ไดการวิจยั เรื่อง การเปรียบเทียบการสอน จริยศึกษา
เพื่อยกระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมโดยการใชการอภิปรายกลุม และการสอนโดยวิธีเบญจขันธ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบการสอน จริยศึกษา
เพื่อยกระดับเหตุผลเชิงจริยธรรม โดยการใชการอภิปรายกลุม และการสอนโดยวิธีเบญจขันธ
ในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียน วัดมัชฌัณติการาม เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 40 คน โดยแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุมดวยวิธีการสุมอยางงาย
แตละกลุมมีจาํ นวน 20 คน กลุมทดลองที่ 1 เรียนจริยศึกษาโดยการใชการอภิปรายกลุม
กลุมทดลองที่ 2 เรียนจริยศึกษาดวยการสอนโดยวิธีเบญจขันธเนื้อหาของจริยศึกษาเปนคุณธรรม
ความมีระเบียบวินัย ความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละ ความซื่อสัตย หนาที่และความรับผิดชอบ
ผลการวิจัยพบวา ระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนทั้ง 2 กลุม แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญ
ชาตรี ศิริสวัสดิ์ (2533 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความรูสึก
เชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนจากการสอนแบบอภิปรายโดยใชวิธีคิด
แบบคุณโทษและทางออกเขาประกอบกับวิธีสอนแบบบรรยาย การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาระดับ
ความรูสึกเชิงจริยธรรม และเปรียบเทียบความรูสึกเชิงจริยธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ตามวิธีสอน 2 วิธี
คือการสอนแบบอภิปรายโดยใชวิธีคิดแบบคุณโทษ และทางออกเขาประกอบ กับวิธีสอนแบบ
บรรยาย วาไดผลตางกันหรือไม โดยผูวิจัยไดมีขั้นตอนการสอนการอภิปรายกลุมคือ 1. ขั้นเตรียม
การอภิปราย ( ขั้นเตรียมความพรอม และนําเขาสูบทเรียน ) 2. ขั้นดําเนินการอภิปราย ( ขั้นสอน )
3. ขั้นสรุป ( การสรุปและประเมินผล ) กลุมตัวอยางไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสีคิ้ว
สวัสดิ์ผดุงวิทยา จํานวน 2 หอง ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางแบบกลุม(cluster random sampling )
จากประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ทั้งสิ้น 8 หองเรียน จํานวน 371 คน กําหนดให
หองหนึ่งเปนกลุมทดลองสอนแบบอภิปรายโดยใชวิธีคดิ แบบคุณโทษและทางออกเขาประกอบ อีก
หองหนึ่งเปนกลุมควบคุม ใชวิธีสอนแบบบรรยาย นําแบบวัดคุณลักษณะซึ่งสรางและพัฒนาโดย
หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา ไปใชวัดความรูสึกเชิงจริยธรรม โดยทําการทดสอบกอนเรียน
ทั้ง 2 หอง นําคะแนนของทั้ง 2 กลุมที่เทากันหรือตางกัน 1 คะแนน มาจับคูกันเปนคู ๆ
(matching by pair) ไดกลุมตัวอยางคุณธรรม ดังนี้ การพึ่งตัวเอง 25 คู ความขยันหมั่นเพียร
27 คู ความรังผิดชอบ 24 คู การประหยัดและออม 31 คู การมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 27 คู
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ผลการวิจัยพบวานักเรียนสวนใหญของทั้ง 2 กลุม มีความรูสึกเชิงจริยธรรมอยูในขั้นเห็นคุณคา
และผลการเปรียบเทียบความรูสึกเชิงจริยธรรมระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวา มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกดาน ยกเวนคุณธรรมการประหยัดและออม
พวงแกว เนตรโอภารักษ (2533 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลการใชกิจกรรม
กลุมที่มีตอความรวมมือในการอภิปรายกลุมของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานลาด
แหลม จังหวัดนครปฐม การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลการใชกิจกรรมกลุมที่มีตอความ
รวมมือในการอภิปรายกลุมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานลานแหลม จังหวัด
นครปฐม ปการศึกษา 2532 จํานวน 14 คน จําแนกเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุม
ละ 7 คน กลุมทดลองไดรับการฝก โดยใชโปรมแกรมกิจกรรมกลุม กลุมควบคุมไดรับ
ขอสนเทศเกี่ยวกับความรวมมือในการอภิปรายกลุม ผลการวิจัยพบวา นักเรียนในกลุมทดลองมี
ความรวมมือในการอภิปรายกลุมสูงกวากอนการฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวน
นักเรียนในกลุมควบคุมมีความรวมมือใน การอภิปรายกลุมสูงกวากอนการไดรับขอสนเทศอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อเปรียบเทียบความรวมมือในการอภิปรายกลุมของทั้ง 2 กลุม
หลังการทดลอง ปรากฏวานักเรียนในกลุมทดลองใหความรวมมือในการอภิปรายกลุมสูงกวานักเรียน
ในกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
พุธชาติ เพชรสถิต (2535 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบ ผลการ
ใชสถานการณจําลองและการอภิปรายกลุมที่มีตอพฤติกรรมการแกปญหาสิ่งแวดลอมของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้มีจุ ด มุง หมายเพื่อ
เปรีย บเทีย บผลของการใช ส ถานการณจําลองและการอภิ ป รายกลุ ม
ที่มีต อพฤติกรรมการ
แกปญหาสิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร
ปการศึกษา 2534 ที่มีเชาวปญญาระดับปานกลาง และมีพฤติกรรมการแกปญหาสิ่งแวดลอมต่าํ
จํานวน 24 คน แบงเปนกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 กลุมละ 12 คน ใชแบบ
แผนการทดลองแบบ Randomized Control Group Pretest – Posttest Design โดยกลุมทดลองที่
1 ใชสถานการณจําลอง และกลุมทดลองที่ 2 ใชการอภิปรายกลุม ผลการวิจัยพบวา
1. นัก เรี ย นที่ ใ ช ส ถานการณ จํา ลอง มีพฤติกรรมการแกปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น
หลังการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. นักเรียนทีใ่ ชการอภิปรายกลุม มีพฤติกรรมการแกปญ
 หาสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้นหลังการ
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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3. นักเรียนที่ใชสถานการณจําลองกับนักเรียนที่ใชการอภิปรายกลุม มีพฤติกรรม
การแกปญหาสิ่งแวดลอมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนที่ใช
สถานการณจําลอง มีพฤติกรรมการแกปญ
 หาสิ่งแวดลอมสูงกวานักเรียนที่ใชการอภิปรายกลุม
บรรจง รุงอารีย ( 2538 : บทคัดยอ ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลการฝกพฤติกรรมการ
แสดงออกที่มีตอการอภิปรายกลุมของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาที่ 5 โรงเรียนบานหนองใหญ
อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลของการฝกพฤติกรรมการ
แสดงออกที่มีตอการอภิปรายกลุมของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาที่ 5 โรงเรียนบานหนองใหญ
อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี ปการศึกษา 2537 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ที่มีการอภิปรายกลุมต่ํากวาเปอรเซ็นไทลที่ 25 ลงมา จํานวน 16 คน ซึ่งไดจากการสุมอยางงายจาก
ประชากร แลว สุ ม อยางง า ยอี ก ครั้ ง หนึ่ ง เปน กลุ ม ทดลองและกลุ ม ควบคุม กลุมละ 8 คน
กลุมทดลองไดรับการฝกพฤติกรรมการแสดงออก สวนกลุมควบคุมไดรับการสอนแบบปกติ
ผลการวิจัยพบวา
1. นักเรียนมีการอภิปรายกลุม ดีขึ้นหลังจากไดรับการฝกพฤติกรรมการแสดงออก อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. นักเรียนมีการอภิปรายกลุมดีขึ้นหลังจากไดรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนที่ไดรับการฝกพฤติกรรมการแสดงออกมีการอภิปรายกลุมดีกวานักเรียน
ที่ไดรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เพ็ญนภาภรณ ทองบุญตา (2540 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลของ
การใหตัวแบบควบคูกับการชี้แนะและการใหตัวแบบควบคูกับการใหขอมูลยอนกลับที่มีตอการ
อภิปรายกลุมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานโคกกะเทียม จังหวัดลพบุรี การวิจัย
ครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบผลของการใหตัวแบบควบคูกับการชี้แนะและการใหตวั แบบ
ควบคูกับการใหขอมูลยอนกลับที่มีตอการอภิปรายกลุมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
6
โรงเรียนบานโคกกะเทียม จังหวัดลพบุรี ปการศึกษา 2539 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีพฤติกรรมการอภิปรายกลุมต่ํา จํานวน 22 คน แลวสุมอยางงายเปนกลุม
ทดลอง 2 กลุม กลุมละ 11 คน กลุมทดลองที่ 1 ไดรับการใหตวั แบบควบคูกับการชี้แนะ และกลุม
ทดลองที่ 2 ไดรับการใหตวั แบบควบคูกับการใหขอมูลยอนกลับ ผลการวิจัยพบวา
1. นักเรียนทีไ่ ดรับการใหตวั แบบควบคูกบั การชีแ้ นะ มีการอภิปรายกลุมดีขึ้น อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2. นักเรียนที่ไดรับการใหตัวแบบควบคูกับการใหขอมูลยอนกลับ มีการอภิปรายกลุม
ดีขึ้นอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนที่ไดรับการใหตัวแบบควบคูกับการชี้แนะ และการใหตัวแบบควบคูกับ
การใหขอมูลยอนกลับ มีการอภิปรายกลุมดีขึ้นไมแตกตางกัน
3.2 งานวิจัยตางประเทศ
เลอเฟอจี และวาลชิน ( Lefurgy and Waloshin 1969 : 104 – 110 ) ไดทําการทดลอง
ยกระดับจิตใจของเด็กไทยโดยใชการอภิปรายกลุมเพื่อน คือใหเด็กที่ถูกทดลอง รับฟงเหตุผล
จากการอภิปรายกลุมเพื่อน ผลการวิจัยพบวา เหตุผลที่เพื่อเสนอมานัน้ มีอิทธิพลอยางมาก สามารถ
เพิ่มหรือลดการพัฒนาทางจริยธรรมได และการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลคงทนวัดในระดับที่สุดจากการฝก
100 วัน และความคงทนในการเปลี่ยนแปลงในระดับจริยธรรมที่สูงขึ้น มีมากกวาการเปลี่ยนแปลง
ในระดับขัน้ ต่าํ
บักกี้ (Buggy 1971 : 67 , อางถึงใน รจนา ชัยมีเขียว 2530 :84) ไดศกึ ษาความสัมพันธ
ระหวางการใชคําถามใหนักเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมของนักเรียนเกรด 2 โดย
แบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม กลุมที่ 1 สอนโดยใชบทเรียนที่เตรียมไว ซึ่งใชคําถามระดับสูง
70% และคําถามระดับความรูความจํา 30% กลุมที่ 2 ใชคําถามระดับสูง 30% และคําถามระดับ
ความรูความจํา 70% กลุมที่ 3 เปนกลุมควบคุม หลังจากการเรียนจบแลวใหนักเรียนทํา
แบบทดสอบแบบปรนัย ซึ่งมีคําถามในแตละพฤติกรรมของบลูม ผลการวิจยั พบวา นักเรียนที่สอน
โดยใชคําถามระดับสูง 70% มีผลสัมฤทธิ์สูงกวานักเรียนที่สอนโดยใชคําถามระดับสูง 30% และ
กลุมควบคุม และยังพบวานักเรียนที่สอนโดยใชคําถามระดับสูง 30% มีผลสัมฤทธิ์สูงกวากลุม
ควบคุมเชนเดียวกัน
ซาเวจ (Savage 1972 : 2245 - A) ไดรับการทดลองทํานองเดียวกับบักกี้ โดย
ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการใชคําถามในหองเรียนกับผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษาของ
นักเรียนเกรด 5 ผลปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนทางกลุมทดลองทั้งสองกลุมสูงกวา
กลุมควบคุม แตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมทดลองทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน
แบลท และ โคลเบอรก (Kohlberg 1975 : 52 - 53, citing Blatt and Kohlberg 1975
:22-34) ไดทาํ การทดลองพัฒนาการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมดวยวิธีอภิปรายกลุมในหองเรียน โดยใช
กลุมตัวอยางซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จํานวน 4 หองเรียน และแตละหองนั้น
ประกอบดวยผูเรียนซึ่งมีการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม 3 ขั้น คือมีการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมอยูในขัน้
2 - 4 การฝกนั้นใชวิธีการอภิปรายกลุมในหมูนกั เรียนดวยกัน โดยใชสถานการณที่เปนปญหาทาง
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จริยธรรม ใชเวลาฝก 1 ภาคเรียน ผลปรากฏวา การฝกการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมดวยวิธีอภิปราย
กลุมนั้น ทําใหกลุมทดลองมีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงกวากลุมควบคุมอยางเชื่อมั่นได และเมื่อ
ทดสอบอีกครั้งจากหลังการฝก 1 ป ก็ยังพบวาเหตุผลเชิงจริยธรรมของกลุมทดลองยังสูงกวา
กลุมควบคุม
เซลแมน และ ลิเบอรแมน ( Selman and Liberman 1975 : 712 - 716) ไดทดลองใช
ฟลมสตริบที่มีเสียงประกอบ ในการเสนอเรื่องราวในการสอนรวมกับการอภิปรายปญหาจริยธรรม
กับนักเรียนเกราด 2 พบวามีผลในการพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงขึ้นกวาไมใชฟลมสตริบ
นั่นคือ การใชสื่อชวยเสนอเรื่องราวปญหาใหเด็ก ทําใหเด็กเขาใจงายขึน้
บิสกิน และ ฮอสกินสัน ( Biskin and Hoskinson 1977 : 407 - 415) ไดทดลอง
สอนจริ ย ธรรมโดยใช วิ ธีก ารจัด โครงสรา งการอภิป รายเกี่ย วกับ จริย ธรรมที่ตัดสินใจยากจาก
วรรณคดีและการอานเรื่องราว โดยใชนักเรียนระดับ 4 - 5 แบงออกเปนกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม แลววัดจริยธรรมตามวิธีของโคลเบอรก จากนั้นก็ทดลองโดยกลุมทดลองใหอภิปรายอยา
งมระบบ ครูใชคําถาม 3 แบบ คือ คําถามเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตีความ ประเมิน เพื่อยั่วยุใหผูเรียน
สมมุติบทบาทของตนลงไป สวนกลุมควบคุมปลอยใหมีการอภิปรายเปนไปตามปกติ จากนัน้
ทําการทดสอบจริยธรรม ผลการวิจัยพบวา การอภิปรายอยางมีระบบที่ใหโอกาสผูเรียนอยูใน
บทบาทในห อ งเรี ย น สามารถเปลี่ ย นการตั ด สิ น ใจด า นจริ ย ธรรมในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ
วินเซนต ( Vincent 1976 : 6436-A) ไดศึกษาวิธีสรางคานิยม กลุมทดลองใชการ
อภิปราย และครูเสนอเหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นที่สูงอีกชั้นหนึ่ง สวนกลุมควบคุมใชวิธีสอน
ธรรมดา กลุมตัวอยางเปนเด็กเกรด 6 ใชเวลาฝก 10 สัปดาห สัปดาหละ 1 ชั่วโมงครึ่งผลปรากฏวา
วิธีสรางคานิยม ซึ่งประกอบดวยการอภิปราย และเสนอเหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นที่สูงขึ้นอีก
ขั้นหนึ่ง ใหผลยกระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมตามขั้นตาง ๆ ของโคลเบอรก ไดดกี วากลุมควบคุมอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ
เทยเลอร ( Taylor 1984: Abstract ) ศึกษาเทคนิคการอภิปรายกลุมที่มีผลตอ การเพิ่ม
ความพรอมสําหรับการเรียนดวยตนเอง
และตอการสํารวจประเด็นที่จะกระทบกระเทือนความ
พร อ มสํา หรั บการเรีย นด ว ยตนเอง กลุมตัว อย า งเป น นั ก เรี ย นเกง ระดับ ประถมศึก ษา สุ มเปน
กลุมทดลอง และกลุมควบคุม กลุมทดลองใชวิธีการอภิปรายเพื่อใหผูเรียนสํารวจประเด็ น ที่
กระทบกระเทือนการเรียนดวยตนเองอันเปนโอกาสที่จะไดปรับปรุงทัศนคติในเรื่องของการนํา
ตนเอง ซึ่งจะชวยเปลีย่ นระดับความพรอมสําหรับการเรียนดวยตนเอง สวนกลุมควบคุมใชโปรแกรม
ที่สรางขึ้น ผลการศึ ก ษา พบว า กลุ ม ทดลองมี ก ารทํา งานระหว า งครู กั บ นั ก เรี ย นเพิ่ ม ขึ้ นและมี
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การพึ่งพาผูอื่นนอยกวากลุมควบคุม อีกทั้งมีความสํานึกในการที่จะเลือกสิ่งแวดลอมทางการเรียน
มากกวากลุมควบคุม จึงควรมีการสงเสริมการสอน วิธีการใชการอภิปรายสําหรับการเพิ่ม
ความพรอมเพื่อการเรียนดวยตนเอง
อีเดลแมน ( Edelman 1986 : Abstract) ไดทําการทดลองเรื่องผลของรูปแบบของการ
อภิปรายที่มีตอทักษะความคิดวิเคราะห (Critical Thinking) ของนักเรียนระดับประถมศึกษา กลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 4 และ 5 จํานวน 10 หองเรียน ใชเวลาในการทดลอง 1 เดือน ผลปรากฏวา
พฤติกรรมของครูและนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยครูมีความถี่ใน
การพูดลดลง สวนนักเรียนมีความถี่ในการพูดเพิ่มขึ้น และนักเรียนยังมีความตั้งใจที่จะชวยเหลือหา
ขอสรุป หรือขอยุติเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชดั
จากผลการศึกษางานวิจัยทั้งในตางประเทศ และในประเทศเกี่ยวกับการอภิปรายพบวา
การอภิปรายเปนวิธีการหนึ่ง ที่ชวยเสริมสรางใหบุคคลมีความเจริญงอกงามดานสติปญญา และมี
การพัฒนาการสวนบุคคล เชน การรูจักใฝหาความรูดวยตนเอง รูจกั ไตรตรองหาเหตุผล และเลือก
วิธีการที่เหมาะสมในการแกปญหาตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม และในดานความรวมมือในการอภิปราย
กลุมนั้นเปนสิ่งจําเปนตอการทํางานกลุม และการอยูรวมกันกับบุคคลอื่นๆ ในสังคม จะเห็นไดวา
การสอนแบบอภิปรายกลุมนี้ไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ รวมกันแกปญ
 หาตาง ๆไดมาก
เพื่อนําไปสูการพัฒนาความคิดสรางสรรคได

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู เรื่องกลยุทธการบริหารตนเอง ของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยการสอนแบบอภิปรายกลุม เปนการวิจัยเชิงทดลอง
(Experimental research )โดยกําหนดใหนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยเขตสุวรรณภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัด
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยวิเคราะห (Unit of analysis )
ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยไวดงั นี้ รายละเอียดตอไปนี้
การดําเนินการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางในการวิจัยตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว จึงกําหนดรายละเอียดของ
การดําเนินการวิจัยไว 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย ศึกษาเอกสาร ตํารา ขอมูล สถิติ ปญหา
วรรณกรรม และการสัมภาษณ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของ การสรางเครื่องมือ ไดแก แผนการ
จัดการเรียนรู แบบทดสอบของแตละแผนการจัดการเรียนรู แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
แบบสอบถามความคิดเห็น การตรวจสอบคุณภาพ และการปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือ และเสนอ
ขอความคิดเห็นของการดําเนินงานการทําวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินงานตามงานการวิจัย เปนขั้นตอนที่ผูที่วิจัยไดใชเครื่องมือที่
พัฒนาขึ้นในขัน้ ตอนที่ 1 ไปทดลองสอนและรวบรวมขอมูลจากตัวอยาง นํามาตรวจสอบความถูกตอง
วิเคราะหขอมูลทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะหขอมูล
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจยั เปนขั้นตอนรายงานผลการวิจัยตออาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตอง จัดพิมพรายงานผลการวิจัยฉบับราง ปรับปรุงแกไข
ตามที่ อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ และสงผลการวิจัยฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย
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ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อใหงานวิจยั ครั้งนี้เกิดประสิทธิภาพ และเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยผูวิจัย
ไดกําหนดรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับวิธีวิจยั ประกอบดวย ประชากร และตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติที่ใช ดังรายละเอียด ตอไปนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้ ไดแก นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 จํานวน 6 หองเรียน
คือแผนก วิชาการบัญชี 2/1, 2/2 , แผนกวิชาการไฟฟา 2/1 , 2/2 แผนกวิชากอสราง 2/1 แผนกวิชา
เทคนิคคอมพิวเตอร 2/1 ที่เรียนรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล สุวรรณภูมิ ศูนยสพุ รรณบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 6 หองเรียน จํานวน
155 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาระดับชั้นปวส. 2 แผนกวิชาชางไฟฟา 2/1 ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี ที่เรียนรายวิชาการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม จํานวน 26 คน ไดมาจากการสุมอยางงาย ( Simple Random Sampling )
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษาสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบดวยตัวแปร 2 ประเภท ดังนี้
1. ตัวแปรตน (Independent Variable) ไดแก
การสอนแบบอภิปรายกลุม
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก
2.1 ผลการเรียนรูเรื่องกลยุทธการบริหารตนเอง
2.2 พฤติกรรมการทํางานกลุม
2.3 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการสอนแบบอภิปรายกลุม

45
รูปแบบการทดลอง
ในการวิจัยครัง้ นี้ เปนการวิจัย เชิงทดลอง ใชแบบแผนการวิจัยแบบ One Group
Pretest Pottest Design ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ (พวงรัตน ทวีรัตน 2540 : 60 )
T1
T1 คือ
X คือ
T2 คือ

x
ทดสอบกอนการสอนแบบอภิปรายกลุม
การสอนแบบอภิปรายกลุม
ทดสอบหลังการสอนแบบอภิปรายกลุม

T2

แผนภูมิที่ 3 แสดงรูปแบบการทดลอง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนีไ้ ดกําหนดเครือ่ งมือที่ใชในการวิจยั ดังนี้คอื
1. แผนการสอนแบบอภิปรายกลุม จํานวน 4 แผน ประกอบดวยเรือ่ งที่ 1)แผนเตรียม
ความพรอมโดยการสอนแบบอภิปรายกลุม จํานวน 2 คาบ 2)หลักการและเทคนิคการบริหารตนเอง
จํานวน 4 คาบ 3) การนําหลักธรรมมาใชในการบริหารตนเองจํานวน 3 คาบ 4) การพัฒนาตน
จํานวน 3 คาบ รวม 12 คาบเรียน
และมีขั้นตอนการสอนดังนี้
ขั้นที่1 ขั้นนํา
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน
ขั้นที่ 3 ขั้นกิจกรรม
ขั้นที่ 4 ขั้นอภิปราย / วิเคราะห
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปบทเรียนและนําไปใช
2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่องกลยุทธในการบริหารตนเอง ประกอบดวยเรื่อง
หลักการและเทคนิคการบริหารตนเอง การนําหลักธรรมมาใชในการบริหารตนเอง และการพัฒนา
ตนเอง จํานวน 1 ฉบับใชทดสอบกอนเรียน หลังเรียน เปนแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
จํานวน 30 ขอ
3. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Raling
Scale ) 3 ระดับ ซึ่งประกอบดวยรายการพฤติกรรมการทํางานกลุมจํานวน 8 ขอ การวางแผนการ
ทํางานรวมกัน ความรวมมือในการเรียน ความรับผิดชอบในการทํางานกลุม ความกระตือรือรน
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ในการปฏิบัติงานกลุม ใหโอกาสแกสมาชิกในการรวมแสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็น
ของเพื่อนสมาชิกในกลุมและการหาขอสรุป ตรวจสอบคุณภาพและความเรียบรอยของงานกลุม
ทํางานเสร็จทันเวลาที่กําหนด ประเมินโดยนักศึกษา และครู
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาทีม่ ีตอการสอนแบบอภิปรายกลุม มีลักษณะเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา ( Raling Scale ) 5 ระดับ ประเมิน 3 ดาน คือดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ดานบรรยากาศในการเรียนรู ดานประโยชนที่ไดจากการเรียนรู
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจยั
1. การสรางแผนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมจํานวน 4 แผน มีขั้นตอนการสราง
ดังตอไปนี้
1.1 ศึกษารายละเอียดหลักสูตร จุดประสงค คําอธิบายรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมเนื้อหาเรื่อง กลยุทธการบริการตนเอง ประกอบดวยเรื่อง หลักการและเทคนิคการบริหาร
ตนเอง การนําหลักธรรมมาใชในการบริหารตนเอง และการพัฒนาตน
1.2 ศึกษาการสรางแผนการสอนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ซึ่งจัดการเรียน
การสอนแบบอภิปรายกลุม จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตาง ๆ ทั้งนี้ในการจัดนักศึกษา
เขากลุมซึ่งศึกษาการสรางแผนการสอนแบบอภิปรายกลุม จะไดขั้นตอนที่ผูวิจัยประยุกตมาจาก
อาภรณ ใจเที่ยง (2540: 105-108) และ วราภรณ ศุนาลัย ( 2536 : 41-42 )
1.3 ดําเนินการเขียนแผนการสอนโดยยึดหลักการสอนแบบอภิปรายกลุม โดยอาศัย
การจัดกิจกรรมหรือประสบการณการเรียนรู ในการสอนตามหลักทฤษฎีกลุมแบงเนื้อหาออกเปน
4 เรื่องดังนี้ 1)แผนเตรียมความพรอมโดยใชการสอนแบบอภิปรายกลุม จํานวน 2 คาบเรียน
2)หลักการและเทคนิคการบริหารตนเอง จํานวน 4 คาบเรียน 3)การนําหลักธรรมมาใชในการ
บริหารตนเอง จํานวน 3 คาบเรียน 4) การพัฒนาตน จํานวน 3 คาบเรียน รวม 12 คาบเรียน คาบเรียน
ละ 60 นาที รวม 4 แผน
1.4 เสนอแผนการสอน โดยใชการสอนแบบอภิปรายกลุม ซึ่งมีการจัดการเรียนรู
ตามขั้นตอนดังนี้ คือ 1) ขั้นนํา 2) ขั้นสอน 3) ขั้นกิจกรรม 4) ขั้นอภิปราย / วิเคราะห และ 5) ขั้น
สรุปบทเรียนและนําไปใช เสนออาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ
1.5 นําแผนการสอน โดยใชการสอนแบบอภิปรายกลุม โดยอาศัย กระบวนการเรียนรู
ใหผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 3 ทาน คือดานเนื้อหาวิชาสังคม 1 ทาน ดานการวัดและประเมินผล จํานวน 1
ทาน และดานวิธีสอน 1 ทาน ตรวจสอบคาความสอดคลองของขอคําถามกับประสงคโดยได
คาความสอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไป ซึ่งไดคาความสอดคลองเทากับ 1.00 และไดขอสรุปขอ
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ปรับปรุงดังนี้ การเขียนจุดประสงคการเรียนรูใหครอบคลุมเนื้อหา เพิ่มคําชี้แจงในใบความรู
การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับเนื้อหา ปรับชื่อใบความรู ใหตรงกับเนื้อหา ปรับปรุง
ใบความรู เพื่อใหเกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้น ปรับภาษา การพิมพฉีกคํา
1.6 นําแผนการสอน โดยใชการสอนแบบอภิปรายกลุมนําไปใชเปนเครื่องมือในการวิจยั
ดังรายละเอียดในแผนภูมิที่ 4
ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 3

ขั้นที่ 4

ขั้นที่ 5

ขั้นที่ 6

ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร จุดประสงคและเนื้อหาวิชาการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม เรื่องกลยุทธการบริหารตนเอง

ศึกษาการสรางแผนการสอน โดยใชการสอนแบบอภิปรายกลุมโดยอาศัย
กระบวนการเรียนรู คือ 1. ขั้นนํา 2. ขั้นสอน 3. ขั้นกิจกรรม 4. ขั้นอภิปราย /
วิเคราะห 5. ขั้นสรุปบทเรียนและนําไปใช

สรางแผนการสอน โดยใชการสอนแบบอภิปรายกลุม โดยอาศัย
กระบวนการเรียนรู คือ 1. ขั้นนํา 2.ขั้นสอน 3. ขั้นกิจกรรม
4. ขั้นอภิปราย / วิเคราะห 5. ขั้นสรุปบทเรียนและการนําไปใช

เสนอแผนการสอน โดยใชการสอนแบบอภิปรายกลุมตออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข

นําแผนการสอน โดยใชการสอนแบบอภิปรายกลุมใหผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ทาน ดานเนื้อหาวิชาสังคม ดานการวัดผลและประเมินผล
ดานการสอนแบบอภิปรายกลุม ตรวจสอบขอคําถามและจุดประสงค

นําแผนการสอน โดยใชการสอนแบบอภิปรายกลุม ไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

แผนภูมิที่ 4 ขั้นตอนการสรางแผนการสอน แบบอภิปรายกลุม
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2. การสรางแบบทดสอบ วัดผลการเรียนรูวิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อ
ใชเปนแบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียนเปนขอสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือกกําหนดการใหคา
คะแนน ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน จํานวน 1 ฉบับมีจํานวนขอสอบทั้งหมด 50 ขอ
และคัดเลือกขอสอบที่มีคุณภาพตามที่กําหนดไว 30 ขอ มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่1 ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของหลักสูตรสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2536 (ฉบับปรับปรุง 2543) รายละเอียดวิชาหลักพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
ขั้นที่ 2 การศึกษาทฤษฏี หลักการเขียนและการสรางแบบทดสอบแบบปรนัย
ขั้นที่ 3 วิเคราะหเนื้อหา และจุดประสงค โดยพิจารณาจากความสําคัญของจุดประสงค
ปลายทาง จุดประสงคการเรียนรู ใหครอบคลุมเนื้อหารายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
เรื่องกลยุทธการบริหารตนเอง
ขั้นที่ 4 สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เรื่อง
เรื่องกลยุทธการบริหารตนเองโดยมีแนวคิดในการสรางใหสอดคลองกับวัตถุประสงค จํานวน 50 ขอ
กําหนดการใหคะแนนถูกได 1 คะแนน ผิดได 0 คะแนน
การวางแผนออกแบบสรางขอสอบวัดผลการเรียนรู
ผูวิจยั วางแผนออกแบบ โดยการวิเคราะหการจัดการเรียนรู รายวิชา การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม เนื้อหาเรื่อง กลยุทธการบริหารตนเอง เพื่อวิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวัง และ
ระดับพฤติกรรมการเรียนรู และสรางเปนตารางกําหนดขอสอบ (Table of Specification) ดังนี้
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนขอสอบจําแนกตามเนื้อหาผลการเรียนรูที่คาดหวัง และระดับพฤติกรรม
การเรียนรู

1

1

รวม

1

การประเมิน

นักศึกษาสามารถอธิบายถึง
ความหมาย ความสําคัญของการ
บริหาร และทรัพยากรในการบริหาร
นักศึกษาสามารถนําหลักการบริหาร
ไปใชในการบริหารได

การสังเคราะห

ความเขาใจ

หลักการและเทคนิค
ในการบริหารตนเอง

การวิเคราะห

ผลการเรียนรูทคี่ าดหวัง

การนําไปใช

เนื้อหาสาระ

ความรู

พฤติกรรมการเรียนรู (ขอ)

2

1

1

3
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ตารางที่ 5 (ตอ)

เนื้อหาสาระ

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

นักศึกษาสามารถประยุกต
หลักการบริหารเพื่อใชในการ
บริหารตนเอง
การนําหลักธรรมใช นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนใหมี
ในการบริหารตนเอง ลักษณะของชีวิตที่มีคุณภาพ
นักศึกษาสามารถอธิบายถึง
ความสําคัญของหลักธรรมในการ
บริหารตนเอง
นักศึกษาสามารถพิจารณาเลือก
หลักธรรมในการบริหารตนเอง
เพื่อสรางชีวิตที่มีคุณภาพ
การพัฒนาตนเอง
นักศึกษาสามารถอธิบาย
ความหมาย จุดมุงหมายในการ
พัฒนาตนเอง
นักศึกษาสามารถนําวิธีการพัฒนา
ตนเองไปใชในชีวิตประจําวันได
นักศึกษาสามารถประเมินไดวา
คุณลักษณะของการเปนผูนาํ และผู
ตามที่ดี
รวม

ความรู
ความเขาใจ
การนําไปใช
การวิเคราะห
การสังเคราะห
การประเมิน
รวม

พฤติกรรมการเรียนรู (ขอ)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

4

1

4
2

1

1

1

5

2

1

1

1

1

1

1

9

6

5

1

4
1

1

4

3 30
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ขั้นที่ 5. เสนอแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่องกลยุทธการบริหารตนเองตอคณะ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ทั้งนี้ผูวิจยั ได ปรับภาษาขอ
คําถามของแบบทดสอบใหเขาใจงาย และปรับแบบทดสอบใหตรงกับผลการวิเคราะหขอ สอบรายขอ
ขั้นที่ 6. นําแบบทดสอบปรนัยที่วดั ผลการเรียนรู ที่ปรับปรุงแลวใหผูเชีย่ วชาญจํานวน
3 ทานตรวจสอบความถูกตองดานเนื้อหา ดานภาษา ดานการวัดและการประเมินผล ตรวจสอบ
ดัชนีความสอดคลองของขอคําถามแบบทดสอบปรนัยกับจุดประสงคการเรียนรู ไดคาดัชนีความ
สอดคลอง ( IOC )เทากับ 1.00ไดปรับแกไขเกี่ยวกับโจทยของแบบทดสอบใหตรงกับผลการ
วิเคราะหรายขอ และปรับภาษาใหเขาใจงาย
ขั้นที่ 7.นําแบบทดสอบ ไปทดลองใชกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ขึ้นปที่ 2 ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสพุ รรณบุรีซึ่งกําลังเรียนอยู ปวส. 2
ซึ่ ง ไมใ ช กลุ มตั ว อยาง จํา นวน 26 คน เ พื่อคั ด เลื อ กขอ ทดสอบที่มี ร ะดั บ ความยากง าย ( P)
0.20-1.00 และคาอํานาจจําแนก ( R ) ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป โดยเลือกแบบทดสอบจํานวน 30 ขอ
( จาก 50 ขอ ) โดยมีคาความยากงายระหวาง 0.38 ถึง 1.00 และมีคาความเชื่อมั่นแบบทดสอบมี
คา 0.927 ( ดังแสดงในตารางที่ 15 ภาคผนวก หนา 98 )
ขั้นที่ 8. นําแบบทดสอบ ที่คัดเลือกไปใชกับนักศึกษากลุมตัวอยางตามขั้นตอนใน
แผนการจัดการเรียนรูเรื่อง กลยุทธการบริหารตนเอง ( ดังแสดงในตารางที่ 17 ภาคผนวก หนา 105 )
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ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2
ขั้นที่ 3
ขั้นที่ 4

ศึกษาหลักสูตร
ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการสรางเครื่องมือวัดผลการศึกษา
วิเคราะหเนื้อหา และจุดประสงค เรื่องกลยุทธการบริหารตนเอง
สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่องกลยุทธการบริหารตนเอง
จํานวน 50 ขอ

ขั้นที่ 5

เสนอแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ
ความถูกตองและปรับปรุงแกไข

ขั้นที่ 6

นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแลวใหผูเชีย่ วชาญจํานวน 3 ทาน
ดานเนื้อหาวิชาสังคม ดานการวัดและประเมินผล ดานการ
สอนแบบอภิปรายกลุม พิจารณาเพื่อนําไปหาคาดัชนีความสอดคลองของ
เครื่องมือ

ขั้นที่ 7

นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักศึกษา ปวส 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี ที่ไมใชกลุมตัวอยาง

ขั้นที่ 8

นําแบบทดสอบไปใชกับนักศึกษา ปวส 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชสุวรรณ
ภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี มงคล ที่เปนกลุมตัวอยาง

แผนภูมิที่ 5 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่อง กลยุทธการบริหารตนเอง
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3. การสรางแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ตามแบบมาตราสวน ประมาณคา
3 ระดับ โดยมีการประเมินในดาน การวางแผนการทํางานรวมกัน ความรวมมือในการเรียน
ความรับผิดชอบในการทํางานกลุม ความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานกลุม ใหโอกาสแกสมาชิก
ในการรวมแสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกในกลุมและการหาขอสรุป
ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกในกลุมและการหาขอสรุป ทํางานเสร็จทันเวลาที่กําหนด
มีวิธีการสรางดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสารเรื่องการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
3.2 สรางแบบประเมินพฤติกรรม โดยประเมินในดานการวางแผน การทํางาน
รวมกัน ความรวมมือในการเรียน ความรับผิดชอบในการทํางานกลุม ความกระตือรือรนในการ
ปฏิบัติงานกลุม ใหโอกาสแกสมาชิในการรวมแสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน
สมาชิกในกลุมและการหาขอสรุป ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกในกลุมและการหาขอสรุป
ทํางานเสร็จทันเวลาที่กําหนด ประเมินโดยผูสอน และ นักศึกษา
3.3 นําแบบประเมินพฤติกรรม ที่ประเมินโดยครู ประเมินจํานวน 1 ครั้ง / 1
แผนการสอน ทั้งหมดสังเกต 4 ครั้ง โดยใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญพิจารณา
แกไข ตรวจสอบความเที่ยงตรงโดยหาคา IOC โดยทุกขอผานเกณฑที่กําหนดไว คือ 0.5 ขึ้นไป
3.4 นําแบบประเมินพฤติกรรมไปทดลองใชกับนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง (พวงรัตน
ทวีรัตน 2540 : 127 )
3.4.1 เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 3 หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับสูง
ระดับ 2 หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับปานกลาง
ระดับ 1 หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับต่ํา
3.4.2 เกณฑระดับพฤติกรรม โดยมีคาเฉลี่ยดังนี้
2.50-3.00 หมายถึง เห็นดวยระดับมากทีส่ ุด
1.50-2.49 หมายถึง เห็นดวยระดับปานกลาง
0.00-1.49 หมายถึง เห็นดวยระดับต่ํา
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ขั้นที่ 1

ศึกษาเอกสาร การประพฤติกรรมแบบมีสวนรวม

ขั้นที่ 2

สรางแบบ ประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ของแผนการสอนแบบอภิปราย
กลุม

ขั้นที่ 3

นําแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม เสนอตออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข

ขั้นที่ 4

นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่ปรับปรุงแลวใหผูเชีย่ วชาญ หาคา
ดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ

ขั้นที่ 5

นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

แผนภูมิที่ 6 ขั้นตอนการสรางแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
4. แบบสอบถาม ความคิดเห็นที่มีตอการสอนแบบอภิปรายกลุม ขั้นตอนในการพัฒนา
แบบสอบถามดังนี้
4.1 การศึกษารูปแบบ การทําแบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอน
วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม และสรางแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา
( Raling Scale ) 5 ระดับ
4.1.1 เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 5 หมายถึง นักศึกษามีความเห็นทีม่ ีลักษณะเชนนั้นในระดับคา
มากที่สดุ
ระดับ 4 หมายถึง นักศึกษามีความเห็นทีม่ ีลักษณะเชนนั้นในระดับคา
มาก
ระดับ 3 หมายถึง นักศึกษามีความเห็นทีม่ ีลักษณะเชนนั้นในระดับคา
ปานกลาง
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ระดับ 2 หมายถึง นักศึกษามีความเห็นทีม่ ีลักษณะเชนนั้นในระดับคา
นอย
ระดับ 1 หมายถึง นักศึกษามีความเห็นทีม่ ีลักษณะเชนนั้นในระดับคานอย
ที่สุด
4.1.2 เกณฑระดับความคิดเห็น โดยมีคาเฉลีย่ ดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง เห็นดวยระดับมากที่สุด
3.50 - 4.49 หมายถึง เห็นดวยระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง เห็นดวยระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง เห็นดวยระดับนอย
1.00 – 1.49 หมายถึง เห็นดวยระดับนอยที่สุด
4.2 สรางแบบถามความคิดเห็นของนักศึกษา ที่มีตอการสอนแบบอภิปรายกลุม
มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบแบบมาตราสวนประมาณคา ( Raling Scale ) 5 ระดับ ตามแนวคิด
ของลิ เ คอร ท และความหมายของคา ระดับ คือ ระดับ 5 มากที่ สุด มาก ปานกลาง นอย
นอ ยที่สุด
4.3 เสนอแบบสอบความคิดเห็นตออาจารย ที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองและปรับปรุงแกไขขอความใหสอดคลองกับจุดประสงคการสอบถาม
4.4 นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่ปรับปรุงแลวใหผูเชีย่ วชาญดานภาษา
ดานเนื้อหาและดานการวัดผล จํานวน 3 ทาน พิจารณาเพื่อนําไปหาคาดัชนีความสอดคลองของ
เครื่องมือ (I0C) ซึ่งปรากฏคา = 1.00 แตมีการปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นใหเหมาะสม
กอนนําไปใช ทั้งนี้ผูวิจัยได ปรับปรุงขอคําถามในแบบสอบถามความคิดเห็นใหเหมาะสมกับ
กิจกรรมการสอน ปรับปรุงภาษาใหชัดเจนเขาใจงายขึ้น เพิ่มขอคําถามใหครอบคลุมกับกิจกรรม
การอภิปรายกลุม และปรับการพิมพคําผิด การพิมพฉีกคํา การเวนวรรคคํา
4.5 นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชเปนเครื่องมือในการวิจยั
สรุปขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง การสอน แบบการอภิปรายกลุม
( ดังแผนภูมิที่ 7 )
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ขั้นที่ 1

ศึกษารูปแบบการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ การสอนแบบ
อภิปรายกลุม

ขั้นที่ 2

สรางแบบถามความคิดเห็นของนักศึกษา ทีม่ ีตอการสอนแบบการอภิปรายกลุม

ขั้นที่ 3

นําแบบสอบถาม ความคิดเห็นของนักศึกษา เสนอตออาจารย ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข

ขั้นที่ 4

นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่ปรับปรุงแลวใหผูเชีย่ วชาญ 3 ทาน
หาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ

ขั้นที่ 5

นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

แผนภูมิที่ 7 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น ที่มีตอการสอนแบบอภิปรายกลุม
การดําเนินการทดลองในการวิจัย
ในการทดลอง ผูวิจัยแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นกอนการทดลองสอน เปนขั้นที่ผูวิจยั เตรียมความพรอมในดานตาง ๆ
1.1 ผูวิจัยสรางเครื่องมือ คือ แผนการจัดการสอนแบบอภิปรายกลุม แบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ประเมินโดยครูแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักศึกษา
1.2 ใหนักศึกษาในชั้นเรียน ที่สอนแบบอภิปรายกลุม ทําแบบทดสอบกอนเรียนเพื่อ
ทดสอบผลการเรียนรูกอนเรียน
2. ขั้นทดลอง ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเอง ในชั้นเรียนสอนแบบอภิปรายกลุม
ตามแผนการสอน ที่สรางไวเพื่อปองกันมิใหเกิดตัวแปรแทรกซอน อันเนื่องมาจากตัวครู เชน
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ประสบการณในการสอน โดยไดดําเนินการทดลองสอนโดยใชเครื่องมือวัดที่เตรียมไว ซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
2.1 ระยะเวลาทดลองเริ่มทําการทดลอง วันที่ 1 กุมภาพันธ 2550 ถึง วันที่ 28
กุมภาพันธ 2550
2.2 เวลาที่ใชในการทดลองภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 ใชเวลาในการทดลองสอน
4 สัปดาห สัปดาห ที่ 1 ใชเวลาในการทดลอง 2 คาบเรียน วันที่ 2 และ 4 คาบ คาบละ 60 นาที
สัปดาห ที่ 2 และ 3 ใชเวลาในการทดลอง 3 คาบเรียน คาบละ 60 นาที รวมใชเวลาในการทดลอง
12 คาบเรียน
2.3 การจัดชวงเวลาในการทดลองสอน กําหนดใหใชเวลา 8.00 - 11.00 น. และ
13.00–16.00 น.
2.4 ทดลองจัดการเรียนรู โดยการสอนแบบอภิปรายกลุม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.4.1 การจัดการเรียนรู โดยการสอนแบบอภิปรายกลุมมีขั้นตอนดังแผนภูมิที่ 8
ขั้นที่ 1 ขั้นนํา ครูแนะนําทักษะการเรียนรู การสอนแบบอภิปรายกลุม
แบงกลุมนักศึกษาโดยคละความสามารถ ออกเปน 5 กลุม กลุมละ5-6 คน แนะนําวิธีการเรียน และ
การทํางานกลุม บทบาทหนาที่ วัตถุประสงคของบทเรียน
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน แนะนําเนื้อหา แหลงขอมูล มอบหมายงานกลุม กําหนด
เวลาในการปฏิบัติงานกลุม
ขั้นที่ 3 ขั้นกิจกรรม นักศึกษาเรียนรูรว มกันรับผิดชอบรวมกันตอผลงานกลุม
โดยอาศัยกระบวนการสอนแบบอภิปรายกลุมเพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง และเกิด
การเรียนรูเพื่อที่จะเขาใจ และอภิปรายได สรุปได
ขั้นที่ 4 ขั้นอภิปราย วิเคราะห นักศึกษาไดมีโอกาสอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นหลังจากปฏิบตั ิกิจกรรมการเรียนการสอนแบบอภิปรายกลุม
ขั้นที่ 5 ขัน้ สรุปบทเรียนและนําไปใช นักเรียนแตละกลุมนําเสนองาน
ในชัน้ เรียน ครูและนักศึกษาชวยกันสรุปเนือ้ หาบทเรียน และนําความรู ขอสรุปที่ไดนไี้ ปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันได และครูประเมินผลการปฏิบัติงานกลุมเพื่อหาขอบกพรองและนํามาปรับปรุง
การเรียนการสอนตอไป
รายละเอียดขั้นตอน การจัดการสอนแบบอภิปรายกลุม สรุปเปนแผนภูมิ
ดังตอไปนี้
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ขั้นตอน การจัดการสอนแบบอภิปรายกลุม

ขั้นนํา

-ครูแนะนําทักษะการเรียนรูแบบอภิปรายกลุม
แบงกลุมนักศึกษา แนะนําวิธีการเรียนและการทํางานเปน
กลุม บทบาทหนาที่ วัตถุประสงคของบทเรียน

ขั้นสอน

- ครูแนะนําเนื้อหา แหลงขอมูล มอบหมายงานกลุม
กําหนดเวลาในการปฏิบัติงานกลุม

ขั้นกิจกรรม

- นักศึกษาเรียนรูรวมกันรับผิดชอบรวมกันตอผลงาน
กลุม โดยอาศัยกระบวนการ การอภิปรายกลุมเพื่อให
ผูเรียนไดรับประสบการณตรงและเกิดการเรียนรูเพื่อที่จะ
เขาใจ และสามารถอภิปรายได สรุปได

ขั้นอภิปราย
/ วิเคราะห

- นักศึกษาไดมีโอกาสอภิปรายแสดงควาคิดเห็น
หลังจากปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนแบบอภิปราย
กลุม
- ครูเปนผูคอยกระตุน นําผูเรียนใหไดคิวิเคราะห
พฤติกรรมตางๆ และอภิปรายเชนกัน

ขั้นสรุปและ
นําไปใช

- นักศึกษาแตละกลุมนําเสนองานในชั้นเรียน ครู
และนักศึกษาชวยกันสรุปเนื้อหาบทเรียน และนําความรู
ขอสรุปที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
- ครู ประเมินผลการปฏิบัติงานกลุมเพื่อหา
ขอบกพรองและนํามาปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป

แผนภูมิที่ 8 ขั้นตอนการจัดการสอนแบบอภิปรายกลุม
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การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอ มูลเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียน กอนและหลังเรียน เรื่อง กลยุทธการ
บริหารตนเอง ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงโดยการสอนแบบอภิปรายกลุม จาก
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู โดยคํานวณหาคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบียงเบนมาตรฐาน ( S.D. )
ทดสอบความแตกตางของคะแนนโดยใชสถิติ คาที ( t-test ) แบบ Dependent แบบกลุมตัวอยาง
เดียว ไมเปนอิสระ
2. การวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักศึกษาแผนกวิชาชาง
ไฟฟ า 2/1 โดยการสอนแบบการอภิป รายกลุม คํา นวณหาค า เฉลี่ย ( X ) ส ว นเบีย งเบน
มาตรฐาน ( S.D. )
3. การวิเคราะหขอมูล เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาแผนกวิชาชางไฟฟา 2/1 ที่มี
ตอการสอนแบบอภิปรายกลุม โดยคํานวณหาคาเฉลี่ย ( X )สวนเบียงเบนมาตรฐาน ( S.D. )
แลวนําไปเทียบกับเกณฑคาระดับดังนี้
คาเฉลี่ยระหวาง
คาเฉลี่ยระหวาง
คาเฉลี่ยระหวาง
คาเฉลี่ยระหวาง
คาเฉลี่ยระหวาง

4.50-5.00
3.50-4.49
2.50-3.49
1.50-2.49
1.00-1.49

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เห็นดวยมากทีส่ ุด
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย นอยที่สุด

1. การเปรียบเทียบผลการเรียนรูทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน เรื่องกลยุทธการ
บริหารตนเองที่จัดการสอนแบบการอภิปรายกลุมใชการทดสอบคาที(t-test)แบบ Dependent
2. ขอมูลจากแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม โดยครู และนักศึกษา วิเคราะหขอ มูล
โดยใชการวิเคราะห X , S.D.
3. ขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น ทีม่ ีตอการสอนแบบอภิปรายกลุม วิเคราะหขอมูล
โดยใชการวิเคราะห X , S.D.
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สรุปวิธีดําเนินการวิจัย
สรุปวิธีดําเนินการวิจยั ไดดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 สรุปวิธีดําเนินการวิจัย
วัตถุประสงคการวิจัย

วิธีการ

กลุมเปาหมาย

1.เพื่อเปรียบเทียบผล
การเรียนรู เรื่องกล
ยุทธการบริหารตนเอง
ของนักศึกษา
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 2
กอน – หลัง การสอน
แบบอภิปรายกลุม

1. การสรางแผนการ
สอนโดยใชการสอน
แบบอภิปรายกลุม เรื่อง
กลยุทธการบริหาร
ตนเอง
1.1. ศึกษารายละเอียด
หลักสูตร จุดประสงค
คําอธิบายรายวิชาการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมเนื้อหาเรือ่ ง กล
ยุทธการบริการตนเอง
1.2. ศึกษา ทฤษฎี
หลักการสรางแผนการ
สอนโดยใชการสอน
แบบอภิปรายกลุม
1.3. เขียนแผนการสอน
โดยใชการสอนแบบ
อภิปรายกลุม
1.4. เสนอแผนการสอน
โดยใชการสอนแบบ
อภิปรายกลุม ตอ
อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและ
ปรับปรุงแผนการสอน

นักศึกษา
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่
2 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย
สุพรรณบุรี

เครื่องมือ / การ
วิเคราะหขอมูล
1. แผนการสอนโดย
ใชการสอนแบบ
อภิปรายกลุม
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ตารางที่ 6 (ตอ)
วัตถุประสงคการวิจัย

วิธีการ
ตามคําแนะนําของ
อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ
1.5. ใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกตอง
หาดัชนีความสอดคลอง
ของเครื่องมือ ( IOC )
1.6. นําแผนการสอนไป
ทดลองใชเปนเครื่องมือ
ในการวิจัย
2. การสราง
แบบทดสอบ ปรนัย
วัดผลการเรียนรู
2.1 ศึกษาหลักสูตร
รายละเอียดรายวิชาการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม
2.2 ศึกษาทฤษฎี
หลักการสราง
แบบทดสอบ
2.3 วิเคราะหเนื้อหา
และจุดประสงค เรื่อง
กลยุทธการบริหาร
ตนเอง

กลุมเปาหมาย

เครื่องมือ / การ
วิเคราะหขอมูล

นักศึกษา
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่
2 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย
สุพรรณบุรี

แบบทดสอบปรนัย
วัดผลการเรียนรู เรื่อง
การกลยุทธการบริหาร
ตนเอง วิเคราะห
ขอมูลโดยหา คาเฉลี่ย
( X ) สวนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน
( SD ) และ t – test
Dependent
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ตารางที่ 6 (ตอ)
วัตถุประสงคการวิจัย

วิธีการ
2.4 สรางแบบทดสอบ
ปรนัยวัดผลการเรียนรู
2.5. เสนอแบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรูเรื่องกล
ยุทธการบริหารตนเองตอ
คณะอาจารยทปี่ รึกษา
วิทยานิพนธเพือ่ ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
และปรับปรุงแกไข
2.6.ใหผูเชียวชาญ
ตรวจสอบความถูกตองหา
ดัชนีความสอดคลองของ
เครื่องมือแบบทดสอบ
ปรนัย ( IOC )
2.7. นําแบบทดสอบปรนัย
ไปทดลองกับกลุมตัวอยาง
เพื่อคัดเลือกขอสอบ
วิเคราะหรายขอ หาคา
ความยากงายและคาอํานาจ
จําแนกคัดเลือก
แบบทดสอบปรนัย 30 ขอ
2.8. นําแบบทดสอบไปใช
กับนักศึกษา กลุมตัวอยาง

กลุมเปาหมาย

เครื่องมือ / การ
วิเคราะหขอมูล
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ตารางที่ 6 (ตอ)
วัตถุประสงคการวิจัย

วิธีการ

กลุมเปาหมาย

เครื่องมือ / การ
วิเคราะหขอมูล
แบบประเมินพฤติกรรม
2.เพื่อศึกษาพฤติกรรม 3. สรางแบบประเมิน
นักศึกษา
พฤติกรรมการทํางาน
การทํางานกลุม จากการ
การทํางานกลุม
ประกาศนียบัตร
กลุม
นักศึกษา
วิชาชีพชั้นสูงชั้นป เรียนรู เรื่อง การกลยุทธ
3.1. ศึกษาเอกสาร การ ที่ 2 มหาวิทยาลัย การบริหารตนเอง ของ
ประกาศนียบัตร
นักศึกษาระดับ
วิชาชีพชั้นสูงปที่ 2 ที่ ประเมินพฤติกรรมแบบ เทคโนโลยีราช
สอนแบบอภิปรายกลุม มีสวนรวม
มงคลสุวรรณภูมิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
3.2. สรางแบบประเมิน ศูนยสุพรรณบุรี
ชั้นสูง โดยใชการสอน
พฤติกรรมการทํางาน
แบบอภิปรายกลุม
กลุม
วิเคราะห ขอมูลโดยหา
3.3. เสนอแบบประเมิน
คาเฉลี่ย ( X ) สวน
พฤติกรรมการทํางาน
เบี่ยงเบนมาตราฐาน
กลุม
( S.D. )
ใหอาจารยที่ปรึกษา
และ t – test Dependent
วิทยานิพนธและ
ผูเชี่ยวชาญพิจารณา
แกไขตรวจสอบ ( IOC )
3.4. นําแบบประเมิน
พฤติกรรมที่ปรับปรุง
แลวไปใชเปนเครื่องมือ
ในการวิจัย
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วิธีการ

กลุมเปาหมาย

เครื่องมือ / การ
วิเคราะหขอมูล
แบบสอบถามความ
4.สรางแบบสอบถาม
นักศึกษา
3.เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของนักศึกษา
ประกาศนียบัตร
คิดเห็นของนักศึกษา ความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีตอ การสอน วิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ ที่มีตอการสอนโดย
ประกาศนียบัตร
การอภิปรายกลุม
2 มหาวิทยาลัย
วิชาชีพชั้นสูงปที่ 2 ที่มี โดยการอภิปรายกลุม
ตอการเรียนรู เรื่องกล 4.1. ศึกษารูปแบบการ เทคโนโลยีราชมงคล วิเคราะห ขอมูลโดย
หา คาเฉลี่ย ( X )
สุวรรณภูมิ ศูนย
ยุทธการบริหารตนเอง สรางแบบสอบถาม
ที่สอนแบบอภิปราย ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ สุพรรณบุรี
สวนเบี่ยงเบน
สอนแบบอภิปรายกลุม
กลุม
มาตราฐาน S.D.
4.2. สรางแบบทดสอบ
และ t – test
ความคิดเห็น
Dependent
4.3. เสนอแบบสอบถาม
ความคิดเห็นใหอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ตรวจสอบความถูกตอง
และปรับปรุงแกไข
4.4. ใหผูเชี่ยวชาญ 3
ทานตรวจสอบความ
ถูกตอง และหาดัชนี
ความสอดคลอง ( IOC )
ของแบบสอบถามความ
คิดเห็น
4.5. นําแบบสอบถาม
ความคิดเห็นทีป่ รับปรุง
แลว ไปใชเปนเครื่องมือ
ในการวิจัย

บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนาผลการเรียนรูเรื่องกลยุทธการบริหารตนเอง ของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยใชการสอนแบบอภิปรายกลุม ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เปนนักศึกษากลุมตัวอยาง 26 คน ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนและ
สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาดวยตนเอง เพื่อเปนการตอบวัตถุประสงคและขอสมมติฐาน
การวิจัย ผูวิจยั ขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยแบงเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่องกลยุทธการบริหารตนเอง ของนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 2 กอน - หลัง การสอนแบบอภิปรายกลุม
ตอนที่ 2 การศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้น
ปที่ 2 ที่สอนแบบอภิปรายกลุม
ตอนที่ 3 การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 2 ที่มี
ตอการเรียนรู เรื่องกลยุทธการบริหารตนเอง ที่สอนแบบอภิปรายกลุม
ผลการวิเคราะหขอมูลแตละตอนมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่องกลยุทธการบริหารตนเอง ของนักศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้ สูงชั้นปที่ 2 กอน - หลัง การสอนแบบอภิปรายกลุม
ผลการเรียนรู เรื่องกลยุทธการบริหารตนเอง ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง โดยการสอนแบบอภิปรายกลุม ผูวิจัยทําแบบทดสอบเรื่องกลยุทธการบริหารตนเอง
ไปใชกับนักศึกษา ปวส . 2 ซึ่งเปนกลุมตัวอยางไดคะแนนทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน ดังแสดง
ในตารางที่ 7 และนําผลการทดลองมาวิเคราะห ดังแสดงในตารางที่ 8
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ตารางที่ 7 ผลการเรียนรู กอนเรียนและหลังเรียน เรื่องกลยุทธการบริหารตนเอง โดยใชการสอน
แบบการอภิปรายกลุม
จํานวน
นักเรียน
26
- ทดสอบ กอนเรียน
กลุมทดลอง

- ทดสอบหลังเรียน

26

คะแนนเต็ม

X

S.D.

t-test

30

9.73

3.01

8.992

30

15.85

2.39

Sig

จากตารางที่ 7 พบวา คะแนนเฉลี่ ย ของผลการสอบวั ด ผลการเรี ย นรู เ รื่ องกลยุทธ
การบริหารตนเอง โดยใชการสอนแบบอภิปรายกลุม ผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย ขอที่ 1
โดยคาเฉลี่ยคะแนนทดสอบหลังเรียน ( X 15.85 , S.D. = 2.39) สูงกวาคาเฉลี่ยคะแนนทดสอบ
กอนเรียน ( X 9.73 , S.D. = 3.0 ) ที่วาผลการเรียนรู เรื่องกลยุทธการบริหารตนเอง ของ
นั ก ศึก ษาประกาศนี ย บัตรวิ ชาชีพชั้นสูง กอน – หลังเรียน โดยการสอนแบบอภิปรายกลุมมี
ความแตกตางกัน โดยผลการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
ตอนที่ 2 การศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 2
ที่สอนแบบอภิปรายกลุม
การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 2 การศึกษาพฤติกรรมการทํางาน
กลุมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง โดยการสอนแบบอภิปรายกลุม อยูใ นระดับใด
การศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
โดยการสอนแบบอภิปรายกลุม เปนแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ประเมินโดยนักศึกษา
จํานวน 8 ขอ และประเมินโดยครูผูสอนจํานวน 8 ขอ รายละเอียดดังตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 พฤติกรรมการทํางานกลุม ประเมินโดยครู

รายการ
1. การวางแผนการทํางานรวมกัน
2 .ความรวมมือในการเรียน
3. ความรับผิดชอบในการทํางานกลุม
4. ความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานกลุม

คะแนน
เต็ม

X

S .D.

การ
ปฏิบัติ

ลําดับ
ที่

3
3
3

2.92
2.92
2.58

0.29
0.29
0.51

สูง
สูง
สูง

1
1
4

3

2.42

0.79 ปานกลาง

7

3

2.33

0.49 ปานกลาง

8

3

2.67

0.49

สูง

3

3
3

2.58
2.50
2.52

0.51
0.52
0.57

ดี
ดี
ดี

4
6

5. ใหโอกาสแกสมาชิกในการรวมแสดงความคิดเห็น
6. ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกในกลุมและ
การหาขอสรุป
7. ตรวจสอบคุณภาพและความเรียบรอยของงานกลุม
8. ทํางานเสร็จทันเวลาที่กําหนด
รวม

จากตารางที่ 8 พบวาการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมที่ประเมินโดยครูพบวา ใน
ภาพรวมอยูในระดับดี ( = 2.52 , S.D. = 0.57)ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 เมื่อพิจารณา
เปนรายสังเกตพบวา พฤติกรรมการทํางานกลุม มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับสูง 6 รายการ
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ลําดับที่ 1 จํานวน 2 รายการ คือ การวางแผนการทํางานรวมกัน
( = 2.92 , S.D. = 0.29 ) และ ความรวมมือในการเรียน ลําดับที่ 3 ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน
สมาชิกในกลุม และการหาขอสรุป ( = 2.67 , S.D. = 0.49) ลําดับที่ 4 จํานวน 2 รายการ คือ
ความรับผิดชอบในการทํางานกลุม และตรวจสอบคุณภาพและความเรียบรอยของงานกลุม( =
2.58 , S.D. = 0.51 ) ลําดับที่ 6 ทํางานเสร็จทันเวลาทีก่ ําหนด( = 2.50 , S.D. =0.52 ) ลําดับ
ที่ 7 ความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานกลุม ( = 2.42 , S.D. =0.79 ) ลําดับที่ 8 ใหโอกาสแก
สมาชิกในการรวมแสดงความคิดเห็น ( = 2.33, S.D. = 0.49 )
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ตอนที่ 3 การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงปที่ 2 ที่มีตอ
การเรียนรู เรื่อง กลยุทธการบริหารตนเอง ที่สอนแบบอภิปรายกลุม
ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการสอนแบบอภิปรายกลุม
เสนอใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน พิจารณาไดดัชนีความสอดคลอง
(IOC) เทากับ 1.00 (ดังแสดงในตารางที่ 11 ภาคผนวก ข หนา 91 ) การวิเคราะหขอมูลจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา โดยการจัดการเรียนรูในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
บรรยากาศในการเรียนรู ประโยชนทไี่ ดจากการเรียนรู รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ระดับความคิดเห็นดานกิจกรรมของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มีตอ
การสอนแบบอภิปรายกลุม
รายการ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู
การเรียนรูแบบอภิปรายกลุม เปดโอกาสให
นักศึกษาแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ
การเรียนรูแบบอภิปรายกลุม กระตุนให
นักศึกษากลาแสดงความคิดเห็น
การเรียนรูแบบอภิปรายกลุม สงเสริมให
นักศึกษาไดแลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อน
การเรียนรูแบบอภิปรายกลุม กระตุนให
นักศึกษาใชความคิดพิจารณาอยางมีเหตุผล
มากขึ้น
การเรียนรูแบบอภิปรายกลุม จะชวยให
นักศึกษาตนพบความรูดวยตนเอง
รวม

คะแนน
เต็ม

ลําดับ
ที่

X

S .D.

ระดับ

5

4.31

0.62

มาก

3

5

4.31

0.62

มาก

3

5

4.46

0.65

มาก

1

5

4.23

0.51

มาก

5

5

4.38

0.70

มาก

2

4.33

0.62

มาก

2
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ตารางที่ 9 (ตอ)
รายการ
บรรยากาศในการเรียนรู
การเรียนรูแบบอภิปรายกลุม ชวยใหนกั ศึกษา
สนใจและกระตือรือรนในการเรียน
การเรียนรูแบบอภิปรายกลุม ทําใหนกั ศึกษามี
ปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมชัน้
การเรียนรูแบบอภิปรายกลุม ทําใหนกั ศึกษาทุก
คนมีสวนรวมในการเรียน
การเรียนรูแบบอภิปรายกลุม ทําใหนกั ศึกษา
สนุกสนานเปนกันเองระหวางเพื่อน
การเรียนรูแบบอภิปรายกลุม ชวยใหเรียนอยางมี
ความสุข
รวม
ประโยชนที่ไดจากการเรียนรู
ชวยพัฒนาความคิดอยางเปนระบบ ของนักศึกษา
ชวยใหนกั ศึกษาเกิดความรับผิดชอบตอบทบาท
หนาที่ของตน
ชวยใหนกั ศึกษาเขาใจถึงความสําคัญของ
กระบวนการทํางานกลุมมากขึ้น
ชวยใหนกั ศึกษาสามารถแสดงศักยภาพในการวาง
แผนการปฏิบัติงานดวยตนเอง
ทําใหนกั ศึกษาเกิดการเรียนรูอยางชัดเจนและเกิด
ความมั่นคงในการเรียน
รวม
รวมทั้ง 3 ดาน

คะแนน
เต็ม

S .D.

X

ระดับ

ลําดับ
ที่

5

4.35 0.75

มาก

3

5

4.35 0.69

มาก

4

5

4.27 0.72

มาก

5

5

4.42 0.70

มาก

2

5

4.46 0.71

มาก

1

4.37 0.71

มาก

1

มาก
5

4.19 0.49

มาก

5

5

4.46 0.65

มาก

1

5

4.19 0.69

มาก

4

5

4.35 0.49

มาก

2

4.29 0.58
4.33 0.63

มาก
มาก

3
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จากตารางที่ 9 พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นตอ การสอนแบบอภิปรายกลุม โดยภาพรวม
เห็นดวยวาการจัดกิจกรรมการสอนแบบอภิปรายกลุม อยูในระดับมาก ( = 4.33, S.D. = 0.63)
โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ลําดับที่ 1 ดานบรรยากาศในการเรียนรู ( = 4.37, S.D. =
0.71) ลําดับที่ 2 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ( = 4.33, S.D. = 0.62) และลําดับที่ 3 ดาน
ประโยชนที่ไดจากการเรียนรู ( = 4.29, S.D. = 0.58)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวานักศึกษามีความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมการสอน
โดยใชการสอนแบบอภิปรายกลุม เห็นดวยกับบรรยากาศในการเรียนรูอยูในระดับมากทุกประเด็น
โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ ลําดับที่ 1 การเรียนรูแบบอภิปรายกลุมชวยใหเรียนอยางมี
ความสุข ( = 4.46, S.D. = 0.71) ลําดับที่ 2 การอภิปรายกลุม ทําใหนักศึกษาสนุกสนานเปนกันเอง
ระหวางเพื่อน ( = 4.42, S.D. = 0.70) ลําดับที่ 3 การอภิปรายกลุม ชวยใหนกั ศึกษาสนใจและ
กระตือรือรนในการเรียนรู ( = 4.35, S.D. = 0.75) ลําดับที่ 4 การอภิปรายกลุม ทําใหนักศึกษา
มีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมชั้น ( = 4.35, S.D. = 0.69) และลําดับสุดทายการอภิปรายกลุมทําให
นักศึกษาทุกคนมีสวนรวมในการเรียน ( = 4.27, S.D. = 0.72)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา นักศึกษามีความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมการสอน
โดยใชการสอน แบบอภิปรายกลุม เห็นดวยมากกับกิจกรรมการเรียนรูใ นดานตางๆ เรียงตามลําดับ
จากมากไปหานอยดังนี้ ลําดับที่ 1 การเรียนรูแบบอภิปรายกลุมสงเสริมใหนักศึกษาไดแลกเปลีย่ น
ความรูกับเพื่อน ( = 4.46, S.D. = 0.65) ลําดับที่ 2 การเรียนรูแบบอภิปรายกลุม จะชวยใหนกั ศึกษา
คนพบความรูด วยตนเอง ( = 4.38, S.D. = 0.70) ลําดับที่ 3 การเรียนรูแ บบอภิปรายกลุมเปดโอกาสให
นักศึกษาแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ ( = 4.31, S.D. = 0.62) และลําดับที่ 3 การเรียนรูแ บบอภิปราย
กลุม กระตุนใหนักศึกษากลาแสดงความคิดเห็น ( = 4.31, S.D. = 0.62) และลําดับสุดทาย การเรียนรู
แบบอภิปรายกลุม กระตุนใหนักศึกษาใชความคิดพิจารณาอยางมีเหตุผลมากขึ้น ( = 4.23, S.D. = 0.51)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวานักศึกษามีความคิดเห็นตอการจัดการกิจกรรมการสอน
โดยใชการสอนแบบอภิปรายกลุม เห็นดวยกับประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรูอยูในระดับมาก
ทุกประเด็น โดยเรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ลําดับที่ 1 การอภิปรายกลุมชวยใหนักศึกษาเขาใจ
ถึงความสําคัญของกระบวนการทํางานกลุมมากขึ้น ( = 4.46, S.D. = 0.65) ลําดับที่ 2 การ
อภิปรายกลุมชวยทําใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูอยางชัดเจนและเกิดความมั่นคงในการเรียน ( =
4.53, S.D. = 0.49) ลําดับที่ 3 การอภิปรายกลุมชวยพัฒนาความคิดอยางเปนระบบของนักศึกษา (
= 4.27, S.D. = 0.60) ลําดับที่ 4 การอภิปรายกลุมชวยใหนักศึกษาเกิดความรับผิดชอบตอบทบาท
หนาที่ของตน ( = 4.19, S.D. = 0.49) และลําดับที่ 5 การอภิปรายกลุมชวยใหนกั ศึกษาสามารถแสดง
ศักยภาพในการวางแผน การปฏิบัติงานดวยตนเอง ( = 4.19, S.D. = 0.69)

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรู เรื่องกลยุทธการบริหารตนเอง ของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยใชการสอนแบบอภิปรายกลุม เปนการวิจัยเชิงทดลอง
(Experimental Research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1.) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่องกลยุทธ
การบริหารตนเอง ของนักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 2 กอน - หลัง การสอน
แบบอภิปรายกลุม 2.) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชั้นปท่ี 2 ที่สอนแบบอภิปรายกลุม และ 3.) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงปที่ 2 ที่มีตอการสอนแบบอภิปรายกลุม ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษา
ระดับชั้น ปวส.2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 กลุมตัวอยางไดแก นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2
จํานวน26 คนที่เรียนรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
1. แผนการสอน จํานวน 4 แผน ที่สอนแบบอภิปรายกลุม ประกอบไปดวยเรื่อง
1.1 การจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบอภิปรายกลุม
1.2 หลักการและเทคนิคการบริหารตนเอง
1.3 การนําหลักธรรมมาใชในการบริหารตนเอง
1.4 การพัฒนาตน
2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่องกลยุทธในการบริหารตนเองจํานวน 1 ฉบับ
กอนเรียนและหลังเรียน เปนแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีคาดัชนีความ
สอดคลอง เทากับ 1.0 มีคาความยากงาย ( p ) ระหวาง 0.38 ถึง 1.00 และความเชื่อมัน่ เทากับ 0.93
3. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ
(Rating Scale) มีคาดัชนีความสอดคลอง 1.00
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการเรียนการสอน แบบอภิปรายกลุม
มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00
การพัฒนาผลการเรียนรูเรื่องกลยุทธการบริหารตนเองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง โดยใชการสอนแบบอภิปรายกลุม การวิเคราะหขอมูลโดยการใชคาสถิติ รอยละ (%)
คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการเปรียบเทียบผลการเรียนรูเรื่องกลยุทธ
การบริหารตนเองกอนและหลังโดยใชการสอนแบบอภิปรายกลุมโดยใชสูตร t-testแบบ Dependent
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และการทําการวิเคราะหแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นโดยใชสถิตคิ า X , S.D. และการวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis)
สรุปผลการวิจยั
จากการดําเนินการตามขั้นตอนของการวิจัยที่ไดเสนอ ปรากฏผลการวิจัยเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว ดังนี้
1. ผลการเรียนรูกอน และหลังเรียนโดยใชการสอนแบบอภิปรายกลุม เรื่องกลยุทธ
การบริหารตนเองตนเอง ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 2 กอน-หลังการสอน
แบบอภิปรายกลุมพบวาผลการเรียน กอนเรียนและหลัง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ ระดับ 0.05
ซึ่งยอมรับสมมุติฐานการวิจัยขอที่ 1 และผลการเรียนรู เรื่องกลยุทธบริหารตนเองหลังเรียนโดยใช
การอภิปรายกลุม สูงกวากอนเรียน
2. พฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลังจากไดรับ
การสอบแบบอภิปรายกลุม ซึ่งประเมินโดยครู ในภาพรวมพบวา อยูใ นระดับมากเมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา การวางแผนการทํางานรวมกัน และความรวมมือในการเรียน ซึ่งยอมรับสมมติฐาน
การวิจัยขอที่ 2 อยูในลําดับที่ 1 ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกในกลุม และการหาขอสรุป
ความรับผิดชอบในการทํางานเปนกลุม และการตรวจสอบคุณภาพความเรียบรอยของงานกลุม
ทํางานเสร็จทันเวลาที่กําหนด ความกระตือรือรนในการปฎิบัติงานกลุม และใหโอกาสแกสมาชิก
ในการรวมกัน มีการปฏิบัติเปนอันดับสุดทาย
3. ผลการศึกษา ความคิดเห็นของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงที่มีตอการสอน
แบบอภิปรายกลุม พบวา โดยภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นตอรูปแบบการสอนแบบอภิปราย
กลุม ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดย ดานบรรยากาศ
การเรียนรู อยูในระดับมากเปนอันดับ 1 ลําดับที่ 2 คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดาน
ประโยชนจากการเรียนรูเปนลําดับสุดทาย
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวานักศึกษามีความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมการสอนโดย
ใชการสอนแบบอภิปรายกลุม เห็นดวยกับบรรยากาศในการเรียนรูอยูในระดับมากทุกประเด็น โดย
เรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ ลําดับที่ 1 การเรียนรูแบบอภิปรายกลุม ชวยใหเรียนอยางมีความสุข
ลําดับที่ 2 การอภิป รายกลุ ม ทํา ใหนั ก ศึ กษาสนุก สนานเปน กั น เองระหว า งเพื่ อ น ลําดับที่ 3
การอภิปรายกลุม ชวยใหนักศึกษาสนใจและกระตือรือรนในการเรียนรู ลําดับที่ 4 การอภิปรายกลุม
ทําใหนักศึกษามีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมชั้น และลําดับสุดทายการอภิปรายกลุม ทําใหนักศึกษา
ทุกคนมีสว นรวมในการเรียน
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เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา นักศึกษามีความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช
การสอน แบบอภิปรายกลุม เห็นดวยมากกับกิจกรรมการเรียนรูใ นดานตางๆ เรียงตามลําดับจากมากไป
หานอยดังนี้ ลําดับที่ 1 การเรียนรูแบบอภิปรายกลุมสงเสริมใหนกั ศึกษาไดแลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อน
ลําดับที่ 2 การเรียนรูแบบอภิปรายกลุม จะชวยใหนักศึกษาคนพบความรูดวยตนเอง ลําดับที่ 3
การเรียนรูแบบอภิปรายกลุม เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ และลําดับที่ 3
การเรียนรูแบบอภิปรายกลุม กระตุนใหนักศึกษากลาแสดงความคิด เห็น และลําดั บสุด ทาย
การเรียนรูแบบอภิปรายกลุม กระตุนใหนักศึกษาใชความคิดพิจารณาอยางมีเหตุผลมากขึ้น
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวานักศึกษามีความคิดเห็นตอการจัดการกิจกรรมการสอน
โดยใชการสอนแบบอภิปรายกลุม เห็นดวยกับประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรูอยูในระดับมาก
ทุกประเด็น โดยเรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ลําดับที่ 1 การอภิปรายกลุมชวยใหนักศึกษาเขาใจ
ถึงความสําคัญของกระบวนการทํางานกลุม มากขึ้น ลําดับที่ 2 การอภิปรายกลุมชวยทําใหนักศึกษา
เกิดการเรียนรูอยางชัดเจนและเกิดความมั่นคงในการเรียน ลําดับที่ 3 การอภิปรายกลุมชวยพัฒนความคิด
อยางเปนระบบของนักศึกษาลําดับที่ 4 การอภิปรายกลุมชวยใหนักศึกษาเกิดความรับผิดชอบ
ตอบทบาทหนาที่ของตน และลําดับที่ 5 การอภิปรายกลุมชวยใหนักศึกษาสามารถแสดงศักยภาพใน
การวางแผน การปฏิบัติงานดวยตนเอง
การอภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู เรื่องกลยุทธการบริหารตนเองของนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง โดยใชการสอนแบบการอภิปรายกลุม ผูวจิ ัยไดอภิปรายผลจากขอคนพบ
ในการวิจัย ดังนี้
1. จากผลการวิจัยพบวา การพัฒนาผลการเรียนรู เรื่องกลยุทธการบริหารตนเองของ
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง โดยการสอนแบบการอภิปรายกลุม พบวามีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย ขอที่ 1 ผลการเรียนรู
เรื่องกลยุทธการบริหารตนเองของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขัน้ สูงกอน – หลังการสอนแบบ
อภิปรายกลุมมีผลการเรียนรูแตกตางกัน เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอน ในขั้นตอนการนําเขาสู
บทเรียน ผูสอนไดใหความรู เกี่ยวกับการทํางาน ทักษะการอภิปรายกลุม และขั้นตอนการทํางาน
ผูเรียนไดนําความรูและทักษะการอภิปรายกลุมไปใชในการทํากิจกรรมกลุม มีการกําหนด
ภาระหนาที่ของสมาชิกในกลุม เปนการสอนที่ใหผูเรียนไดมีการแลกเปลี่ยนความคิด หรือพิจารณา
ขอปญหารวมกัน เพื่อหาคําตอบ แนวทาง หรือแกไขปญหารวมกัน ซึ่งสอดคลองกับ (อาภรณ ใจ
เที่ยง 2540 : 16) ที่กลาววา การอภิปรายกลุมเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นรวมกัน เปน
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การพัฒนาทักษะการพูดและการคิด ฝกการทํางานรวมกันเปนกลุม ฝกการเปนผูนํา ผูตาม การรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น การเปนสมาชิกที่ดขี องกลุม และฝกการคนควาหาความรูมาเพื่ออภิปรายให
ผูอื่นรับทราบ ซึ่งสอดคลองกับ (กิตติ พัชรวิชญ 2540 :85 ) ที่กลาววา การอภิปรายเปนการมุงให
เกิดการเรียนทีม่ ีสวนรวมเปนหลักสําคัญ ใหสมาชิกทุกคนไดพูด ไดฟง และรวมกันตัดสินใจ ให
เขาใจวิธกี ารหาขอสรุปที่เปนมติของกลุมเปนที่สิ้นสุด ใหกลุมกระตุน สมาชิกใหติดตามตลอดเวลา
ซึ่งสอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2548 : 347) ที่กลาววา วิธีสอน โดยใชการอภิปรายกลุมยอย
เปนวิธีการที่มุงใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูอยางแทจริงมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
และแลกเปลี่ยนประสบการณ อันจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในเรื่องที่เรียนกวางขึ้นและ
สอดคลองกับผลการวิจัยของ พวงแกว เนตรโอภารักษ ( 2533 : บทคัดยอ )ไดทําการวิจัยเรื่อง ผล
การใชกิจกรรมกลุมที่มีตอความรวมมือในการอภิปรายกลุมของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนบานลาดแหลม จังหวัดนครปฐม การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายสวนหนึ่งเพื่อศึกษาผลการ
ใชกิจกรรมกลุมที่มีตอความรวมมือในการอภิปรายกลุมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่6 โรงเรียน
บานลานแหลม จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา นักเรียนในกลุมทดลองมีความรวมมือใน
การอภิปรายกลุมสูงกวากอนการฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนนักเรียนในกลุม
ควบคุมมีความรวมมือใน การอภิปรายกลุมสูงกวากอนการไดรับขอสนเทศอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และเมื่อเปรียบเทียบความรวมมือในการอภิปรายกลุมของทั้ง 2 กลุม หลังการ
ทดลอง ปรากฏวานักเรียนในกลุมทดลองใหความรวมมือในการอภิปรายกลุมสูงกวานักเรียนในกลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ พุธชาติ เพชรสถิต (2535 : บทคัดยอ) ไดทํา
การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบ ผลการใชสถานการณจําลองและการอภิปรายกลุมที่มีตอพฤติกรรม
การแกปญหาสิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่6โรงเรียนวัดธรรมมงคลกรุงเทพมหานคร
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อสวนหนึ่งเพื่อเปรียบเทียบผล ของการใชสถานการณจาํ ลองและ
การอภิปรายกลุม ที่มีตอพฤติกรรมการแกปญหาสิ่งแวดลอม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนวัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบวา นักเรียนที่ใชการอภิปรายกลุม มี
พฤติกรรมการแกปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มขึน้ หลังการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01และ
บรรจง รุงอารีย ( 2538 : บทคัดยอ ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลการฝกพฤติกรรมการแสดงออกทีม่ ี
ตอการอภิปรายกลุมของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาที่ 5 โรงเรียนบานหนองใหญ อําเภอหนอง
ใหญ จังหวัดชลบุรี การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ ผลการวิจยั พบวา นักเรียนมีการอภิปรายกลุมดี
ขึ้นหลังจากไดรับการฝกพฤติกรรมการแสดงออก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
นักเรียนที่ไดรับการฝกพฤติกรรมการแสดงออกมีการอภิปรายกลุมดีกวา นักเรียนที่ไดรับการสอน
แบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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2. พฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง โดยการสอน
แบบอภิปรายกลุม โดยใชแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม พบวาพฤติกรรมการทํางานกลุม
โดยภาพรวมอยูในระดับสูงซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจยั ขอที่ 2 เนื่องจากการอภิปรายกลุม
เปนการเรียนรูรวมกันของนักศึกษา ผูสอนไดพยายามกระตุน ผูเรียนใหทํางานกลุมดวยความเขาใจ
ภายในกลุมไดใชกระบวนการคิด การพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนความคิด ชี้แจงเหตุผล เห็นซึ่งกันและ
กัน มีการแบงหนาที่กนั ทํางาน และรวมกันทํางาน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ใหเกียรติกัน มีการ ซึง่
สอดคลองกับแนวคิดของ อภัยตรี รอดสุทธิ ( 2540 :11 ) ที่ กลาววา การเรียนรูเปนทีมจะเกิดขึน้
ไดจากความกระตือรือรนของ ผูเรียนในการคนหาขอมูล การนําขอมูล ประสบการณมาทําการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนขอมูลกับสมาชิกในทีม จนเกิดการเรียนรูถายทอดซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของ วินิจ เกตุขํา ( 2540:25 ) ที่กลาววา การเรียนรูเปนทีมจะเกิดขึ้นไดในชวงที่สมาชิก
ในทีมทํางานรวมกันเปนทีม มีการชวยเหลือ เกื้อกูล เรียนรูลักษณะนิสัย แบงปนความรูและ
ประสบการณกอใหเกิดการเรียนรูที่ กวางขวาง ซึ่งสอดคลองกับผลงานการวิจัยของ พวงแกว เนตร
โอภารักษ (2533 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลการใชกิจกรรมกลุมที่มีตอความรวมมือใน
การอภิปรายกลุมของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานลาดแหลม จังหวัดนครปฐม
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายสวนหนึ่ง เพื่อศึกษาผลการใชกิจกรรมกลุมที่มีตอความรวมมือใน
การอภิปรายกลุมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานลานแหลม จังหวัดนครปฐม
ปการศึกษาโดยใชโปรมแกรมกิจกรรมกลุม กลุมควบคุมไดรับขอสนเทศเกีย่ วกับความรวมมือใน
การอภิปรายกลุม ผลการวิจัยพบวา นักเรียนในกลุมทดลองมีความรวมมือในการอภิปรายกลุมสูง
กวากอนการฝกอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับ บรรจง รุงอารีย ( 2538 :
บทคัดยอ ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลการฝกพฤติกรรมการแสดงออกที่มีตอการอภิปรายกลุมของ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาที่ 5 โรงเรียนบานหนองใหญ อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี การวิจัยครั้งนี้
มีจุดมุงหมายสวนหนึ่งเพื่อศึกษาผลของการฝกพฤติกรรมการแสดงออกที่มีตอการอภิปรายกลุมของ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาที่ 5 โรงเรียนบานหนองใหญ อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีการอภิปรายกลุมดีขึ้นหลังจากไดรับการฝกพฤติกรรมการแสดงออก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนมีการอภิปรายกลุมดีขึ้นหลังจากไดรับการสอนแบบ
ปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนที่ไดรับการฝกพฤติกรรมการแสดงออกมี
การอภิปรายกลุมดีกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความคิดเห็นของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง โดยการสอนแบบอภิปรายกลุม
โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูใ นระดับเห็นดวยมาก
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ทั้ง 3 ดาน นักเรียนจะเรียนดวยการกระทํา สนับสนุนใหความสะดวกใหคําแนะนํา และชีแ้ นวทาง
ใหแกนกั เรียน นักเรียนจะทํากิจกรรมดวยตนเอง
ดานบรรยากาศในการเรียนรูเห็นดวยอยูในระดับมากทุกประเด็น โดยเรียงลําดับดังนี้
ลําดับที่ 1 การเรียนรูแบบอภิปรายกลุม ชวยใหเรียนอยางมีความสุข ทั้งนี้อาจมาจาก นักศึกษาได
ปฏิบัติกิจกรรมรวมกับเพื่อนในกลุม ในหองเดียวกัน และสวนมากนักศึกษาจะเรียนรวมกับแผนก
วิชาชางอื่น จึงทําใหปดกั้นความคิด ไมกลาอภิปราย และรวมแสดงความคิดเห็น จึงทําใหบรรยากาศ
ในการเรียนคอนขางทีจ่ ะเครียด ไมสนุกสนานเหมือนตอนที่เรียนเฉพาะหองเฉพาะแผนกวิชาชางของ
ตนเอง ในการเรียนรูแบบอภิปรายกลุมนี้ นักศึกษาไดมีโอกาสเลือกประธานกลุม แบงหนาที่
ในการทํางาน มีอิสระในการนําเสนอความคิดเห็น ทําใหนักศึกษากลาแสดงออก รวมแสดงความ
คิดเห็น กลาที่จะรวมทํากิจกรรมที่ตนถนัด เพราะในกิจกรรมอภิปรายกลุมนี้ จะมีการนําเสนอ
งานเปน Mind Mapping โดยสมาชิกในกลุมจะชวยกัน บางคนถนัดเขียน ลายมือสวย, วาดภาพ,
ระบายสี สมาชิกในกลุมก็จะรวมกันทํากิจกรรมดวยความสนุกสนาน มีความสุข สอดคลองกับ
วราภรณ ศุนาลัย (2536 : 41 – 42) ที่กลาววา การสอนแบบอภิปราย เปนวิธีการสอนที่เปดโอกาส
ใหบุคคลไดนําเรื่องราวตางๆ มาสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ในบางครั้ง
คราวมีการซักถาม หรือชวยกันแกไขปญหาตางๆ รวมกันระหวางผูสอนกับผูเรียน และผูเรียนกับ
ผูเรียน ในการสอนวิธีสวนใหญผูสอนจะเปนเพียงผูคอยแนะนําดูแลหรืออาจเปนผูนําปญหามาให
ผูเรียนชวยแกไขและชวยฝกฝนใหรูจักคิด รูจักฟง รูจักปฏิบัติ ผูสอนควรมีสวนชวยสงเสริมให
ผูเรียนไดแสดงออก อันเปนสวนหนึ่งของการปลูกฝงประชาธิปไตย โดยสอนใหเปนคนมีเหตุมีผล
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และสามารถทํางานรวมกับบุคคลอื่นไดอยางมีความสุข ซึ่ง
สอดคลองกับทิศนา แขมมณี (2548 : 348) ที่ไดกลาวไววา การอภิปรายกลุม ควรมีสมาชิกจํานวน
ที่เหมาะสมที่สุดคือระหวาง 4 – 6 คน คือเปนกลุมทีไ่ มเล็กเกินไป และไมใหญเกินไป เพราะถา
กลุมเล็กเกินไป กลุมจะไมไดความคิดทีห่ ลากหลายเพียงพอ และถากลุมใหญเกินไปสมาชิกกลุมจะมี
โอกาสแสดงความเห็นไดนอย หรือไมทั่วถึง การแบงผูเ รียนเขากลุม อาจทําไดโดยวิธีสุม เพื่อให
ผูเรียนมีโอกาสไดรว มกลุมกับเพื่อนไมซ้ํากัน หรืออาจจัดผูเรียนเขากลุม คละความสามารถ เพื่อให
ผูเรียนที่เกงชวยเหลือผูเรียนที่ออน หรืออาจจัดผูเรียนเขากลุมจําแนกตามเพศ วัย (ถาผูเรียนมีหลาย
วัย) ความสนใจ ความสามารถหรือเลือกอยางเจาะจงตามปญหาที่มีกไ็ ด ขึ้นกับวัตถุประสงคผูสอน
และสิ่งที่จะอภิปรายเทคนิคที่ใชในการแบงกลุมมีหลากหลาย เชนการนับหมายเลข ใครนับ
หมายเลขเดียวกันใหรวมกลุม กัน หรือใชการจับสลาก ซึ่งอาจเปนหมายเลข หรือเปนภาพ เปน
ขอความ ผูที่จับสลากไดเหมือนกัน ใหรวมกลุมกัน หรือใชเกมตางๆ เชนเกมคําสั่งจับกลุม
โดยผูเรียนรําวงตามเสียงเพลงเสียงดนตรี เมื่อดนตรีหรือเพลงหยุด ผูสอนจะออกคําสั่งใหผูเรียนจับ
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กลุมตามจํานวนที่ครูสั่ง เชน จับ 4 จับ 6 หรือจับกลุมหญิง 3 ชาย 1 ใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน
จนกระทั่งในที่สุดครูสั่งใหจับกลุมตามจํานวนที่ครูตองการ เทคนิคการจัดกลุมจะชวยใหผูเรียนไม
เกิดความเบื่อหนายในการแบงกลุม โดยเฉพาะเมื่อครูตอ งแบงกลุมบอย ๆ จะชวยใหผูเรียนรูสึกสนุก
และสนใจที่จะเรียนในกิจกรรมที่จะเรียนรูตอ ไป เมื่อจัดผูเรียนเขากลุมแลว ผูสอนควรดูแลใหกลุมจัด
ที่นั่งภายในกลุมใหเรียบรอย ใหอยูในลักษณะที่ทุกคนมองเห็นกัน และรับฟงกันไดดี นอกจากนั้น
ในกรณีที่มีหลายกลุม ผูสอนควรจัดกลุมหางกันพอสมควรเพื่อไมใหเสียงอภิปรายจากกลุมรบกวน
กัน และลําดับสุดทาย คือ การเรียนรูแบบอภิปรายกลุม ทําใหนกั ศึกษาทุกคนมีสวนรวมในการเรียน
ทั้งนี้อาจมาจาก ครูผูสอนเปดโอกาสใหนักศึกษาไดรวมกันแสดงความคิดเห็น รวมกันทํา Mind
Mapping นําเสนอผลงาน ซึ่งมีผลใหนักศึกษาบางสวนไมไดมีสวนรวมในการเรียนเทาที่ควร
โดยสวนใหญหัวหนากลุมจะเปนผูแสดง ความคิดเห็นเอง เขียนเอง ทํา Mind Mapping ดังนั้นครู
ควรใหความสําคัญกับการใหนักศึกษาทุกคนไดมีสวนรวมในกิจกรรม การเรียนหรือปรับเปลี่ยน
หนาที่ในการทํางานกลุม ครูควรดูแลและใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน ซึ่ง
สอดคลองกับ กิตติ พัชรวิชญ ( 2540 : 74) ที่กลาววา ขอจํากัดของการอภิปราย วาหากมีสมาชิก
จํานวนมากไมอาจแสดงความคิดเห็นไดทวั่ ถึงตามเวลาทีก่ ําหนดได มติที่ไดจึงหละหลวม ซึ่งเทาที่
อาจารยผูสอนไดคอยสังเกตคอยดูแลการทํางานของ ทุกกลุมอยางใกลชิด ก็จะพบวานักศึกษา
บางสวนในการทํางานกลุมจะไมคอยพูดบาง บางก็พดู นอย เพราะกลัวพูดไมตรงประเด็นบาง การทํา
Mind mapping ก็เกรงวาจะเขียนไมสวยบา ระบายสีไมสวยบาง แตสุดทายเมื่อใกลจะหมดเวลา
นักศึกษาก็จะชวยกันทํางาน ซึ่งสอดคลองกับ (2540 : 105 – 108) ที่กลาววา ขอจํากัดของการ
อภิปรายกลุม ผูเรียนบางสวนที่ไมกลาแสดงความคิดเห็นจะไมเกิดการเรียนรูเทาที่ควร ตองใช
ระยะเวลานานถาจะใหผูเรียน ไดแสดงความคิดเห็นอยางทั่วถึง และผูเรียนตองมีความรู ความ
เขาใจ มีขอมูลในเรื่องที่จะอภิปราย
ดานกิจกรรมการเรียนรู เห็นดวยมากทุกประเด็น โดยเรียงลําดับ ดังนี้ ลําดับที่ 1 การ
เรียนรูแบบอภิปรายกลุมสงเสริมใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
สภาพการเรียนในราชวิชาอื่นๆ นักศึกษาสวนมากจะนัง่ เรียนแบบตัวใครตัวมัน เพราะเปนการเรียน
ภาคทฤษฎีวิชาชาง และนักศึกษาเปนเด็กโต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จึงมิคอยไดเขารวม
กิจกรรมอภิปรายกลุม ไมคอ ยไดพดู คุยแลกเปลี่ยนความรูกับเพือ่ น ซึ่งสอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี
(2548 : 347) ที่กลาววา การอภิปรายกลุม เปนวิธีการที่มุงชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู
อยางทั่วถึง
มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณอันจะชวยใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูในเรื่องที่เรียนกวางขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ อาภรณ ใจเที่ยง (2540 : 105 – 108) ที่กลาววา
การอภิปรายกลุมสงเสริมใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห วิจารณ สงเสริมความคิดสรางสรรค และฝกการ
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝกความเปนประชาธิปไตย เคารพสิทธิ และยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น ไมถือความเห็นของตนเปนใหญ ซึ่งสอดคลองกับ กิตติ พัชรวิชญ (2540 : 74) ที่กลาววา
การอภิปรายกลุมชวยใหสมาชิกมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยางอิสระและทั่วถึง และลําดับสุดทาย
คือ การเรียนรูแบบอภิปรายกลุมกระตุน ใหนักศึกษาใชความคิดพิจารณาอยางมีเหตุผลมากขึ้น ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจาก นักศึกษาเปนผูชายทั้งหมด และศึกษาในแผนกวิชาชาง สวนมากนักศึกษาจะสนใจ
ไปในทางวิชาเอกที่ตนเรียน คือ วิชาชาง แตในรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมนี้ เปน
วิชาศึกษาทั่วไป ไมใชวิชาเอก นักศึกษาจึงจะไมเครงครัดกับวิชาศึกษาทั่วไปเหมือนกับวิชาเอก
ของตน แตกไ็ มถึงกับวานักศึกษาจะไมสนใจเรียนวิชาศึกษาทัว่ ไป แตนักศึกษาจะรูสึกผอนคลาย
ไมเครียดมาก แตนกั ศึกษาจะไมคอยคิดพิจารณาอยางมีเหตุผล บางนึกอะไรไดก็พูดไปกอน เพื่อ
จะเปนประโยชนบาง บางก็พูดเพื่อตลกขําขัน สรางบรรยากาศในการเรียนไมใหเครียด ซึ่งอาจารย
ผูสอน ไดทาํ การสอนทีม่ หาวิทยาลัยแหงนี้มา 4 ปแลว ก็จะไดสอนแผนกวิชาชางผูหญิงบางผูชายบาง
ก็จะสังเกตและรูวาภาพความจริง เด็กผูชายชางมักจะพูดอะไรไมคดิ มาก แมเวลาตอบคําถามที่
อาจารยสอน นักศึกษาพูดเองยังงงเอง ซึ่งก็แสดงใหเห็นวา นักศึกษาชางนี้สวนมากจะใชความคิด
พิจารณาอยางมีเหตุผลนอยและจากการสอบถามนักศึกษาถึงเรื่องการเรียนวา นักศึกษาไดมกี ารอาน
หนังสือทบทวนหรืออานหนังสือเตรียมความพรอมลวงหนากอนมาเรือนไหม สวนมากตอบวาไม
เคย แมจะเปดหนังสือ สวนมากมาเรียนก็ไมเปดหนังสือ ถาอาจารยไมสั่ง จะนั่งฟงอาจารยสอน บาง
คนไมรูกระทั่งวาเรียนถึงไหน บทไหน ซึ่งก็แสดงใหเห็นวานักศึกษาก็จะไมคอยแสวงหาความรู
เทาที่ควร ซึ่งสอดคลองกับ อาภรณ ใจเทีย่ ง (2540 : 105 – 108) ที่กลาววา ขอจํากัดของการอภิปราย
คือผูเรียนตองมีความรู ความเขาใจ มีขอมูลในเรื่องที่จะอภิปราย
ดานประโยชนที่ไดรับจากการสอนแบบอภิปรายกลุม เห็นดวยอยูในระดับมากทุก
ประเด็น โดยเรียงลําดับดังนี้ ลําดับที่ 1 การเรียนรูแ บบอภิปรายกลุมชวยใหนกั ศึกษาเขาใจถึง
ความสําคัญของกระบวนการทํางานกลุมมากขึ้น ทั้งนีเ้ นื่องมาจากในการจัดกิจกรรมการอภิปราย
กลุมมีข้ันตอนที่ครอบคลุม คือ 1. สมาชิกทุกคนในกลุมตองรวมกัน ตกลงเกี่ยวกับหัวขอการ
อภิปราย 2. มีการกําหนดบทบาทของสมาชิกในกลุม วาใครมีหนาที่ทําอะไร เชน เปนประธาน หรือ
ผูนําการอภิปราย เลขานุการกลุม สมาชิก 3. มีการตกลงเกี่ยวกับหัวขอ การอภิปราย และสมาชิก
ทุกคนในกลุมตองมีการเตรียมขอมูลที่จะนําเสนอในการอภิปรายกลุมไวลวงหนา 4. สมาชิกทุกคน
ตองผลัดกันแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณกัน 5. มีการสรุปความคิด ขอมูล
จากการอภิปราย และมีการนําเสนอผลงาน ซึ่งในการทํางานกลุมนั้น สมาชิกทุกคนในกลุมยอม
ตองรูบทบาทและหนาที่ของตน เพื่อการทํางานกลุมที่ประสบความสําเร็จ งานเสร็จเรียบรอยซึ่ง
สอดคลองกับ อาภรณ ใจเที่ยง (2540 : 146) ที่กลาววา การอภิปรายกลุมฝกการทํางานรวมกัน
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เปนกลุม ฝกการเปนผูนํา ผูตาม การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และการเปนสมาชิกที่ดีของกลุม
เทาที่อาจารยผสู อนไดคอยสังเกตการณทํางานของทุกกลุม นักศึกษาก็พยายามชวยกันทํางาน ก็จะมี
ชวงแรกบางทีไ่ มคอยกลาที่จะชวยงานกลุมเพราะกลัวทําผิดพลาด แตพอเห็นวางานจะเสร็จไมทันก็
ชวยกันทํางาน ซึ่งสอดคลองกับ กิตติ พัชรวิชญ (2540 : 74) ที่กลาววา การอภิปรายกลุม ทําให
เกิดสัมพันธภาพในการรวมมือกันทํางานที่เปนประโยชนแกสวนรวม ซึ่งสอดคลองกับ ทิศนา แขม
มณี (2548 : 352) ที่กลาววา ขอดีของการอภิปรายกลุมเปนวิธีสอนทีช่ วยสงเสริมปฏิสัมพันธทาง
สังคมระหวางผูเรียน ชวยใหผูเรียนไดพฒ
ั นาทักษะตางๆ จํานวนมาก เชน ทักษะการพูด การแสดง
ความคิดเห็น การโตแยง การวิพากษวิจารณ และทักษะการคิด เปนตน และลําดับสุดทายมี 2
พฤติกรรม คือ การอภิปรายชวยใหนักศึกษาเกิดความรับผิดชอบตอบทบาทหนาทีข่ องตน ทั้งนี้
เนื่องมาจาก สภาพทั่วไปเปนนักศึกษาชาย จะคอนขางไมคอยทํางาน ไมรับผิดชอบงานที่ไดรับ
มอบหมายเท า นั ก ศึ ก ษาหญิ ง แต ก็ จ ะมี นั ก ศึ ก ษาชายของแผนกช า งที่ เ ป น เด็ ก ขยัน มีความ
รับผิดชอบอยูบางแตมีนอย ซึ่งสอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2548 : 352) ที่กลาววาขอจํากัด
ของการอภิปรายหากผูเรียนไมรู หรือไมปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ ของสมาชิกกลุมที่ดี
การอภิปรายอาจไมไดผลดี และลําดับสุดทายพฤติกรรมที่ 2 คือ การอภิปรายกลุมชวยใหนกั ศึกษา
สามารถแสดงศักยภาพในการวางแผนการปฏิบัติงานดวยตนเอง ทั้งนีเ้ นื่องมาจาก สภาพการที่เปน
นักศึกษาชาย จะทํางานแบบไมคอยเรียบรอย ไมละเอียด ขาดการวางแผนการปฏิบัติงานดวยตนเอง
หากวาไดทํางานกลุมก็จะเกิดการเกีย่ งกันวาเพื่อนคนไหน เกรดเฉลี่ยเยอะ ก็ตองมีความรับผิดชอบดี
ก็มักจะใหคนเกงของกลุมเปนคนคิดวางแผนการปฏิบัติงานเพียงคนเดียว สมาชิกบางสวนก็จะไมได
แสดงความสามารถและศักยภาพในการทํางานออกมา เพราะกลัววาความคิดตนไมดีเทาเพื่อนทีเ่ กง
ซึ่งสอดคลองกับ กิตติ พัชรวิชญ (2540 : 74) ที่กลาววา ขอจํากัดของการอภิปราย คือ ความรูพื้นฐาน
ของสมาชิ ก แต ค นและผู ดํา เนิ น การอภิ ป รายที่ ส ามารถเสนอ และควบคุมประเด็นปญหาใน
การอภิปราย ทําใหการอภิปรายบรรลุเปาหมายได ซึ่งสอดคลองกับ อาภรณ ใจเทีย่ ง (2540 : 105 – 108)
ที่กลาววาขอจํากัดของการอภิปราย คือผูเรียนตองมีความรู ความเขาใจ มีขอมูลในเรื่องที่จะอภิปราย
ขอเสนอแนะ
จากการวิจัย เรื่องการพัฒนาผลการเรียนรู เรื่องกลยุทธในการบริหารตนเองของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยใชการสอนแบบอภิปรายกลุม ผูวิจัยไดสรุปแนวคิดและ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นตอไปนี้ ขอเสนอแนะทั่วไปและขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ คือ
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ขอเสนอแนะทั่วไป
1. จากผลการวิจัย พบวา นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ไดการสอน
แบบอภิปรายกลุม เห็นดวยกับบรรยากาศในการเรียนรู เนื่องจากการสอนแบบการอภิปรายกลุม
เปนกิจกรรมที่รวมกันทํางานเปนกลุม 6 – 8 คน เปดโอกาสใหสมาชิกภายในกลุมไดใช
กระบวนการคิด การพูดคุยสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ดําเนินไปอยางมี
จุดมุงหมาย ซึ่งสิ่งเหลานี้ผูสอนควรสงเสริมและจัดบรรยากาศ สิ่งเรากระตุนใหผูเรียนสนใจศึกษา
คนควาความรูเ พิ่มเติม เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู ความสามารถของผูเรียน ใหเกิดประโยชนสูงสุด
สามารถประยุกตองคความรูไ ปใชไดในชีวติ ประจําวัน
2. จากผลการวิจัย พบวาปญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนแบบอภิปรายกลุมพบวา
นักเรียนแตละคนยังไมคอยเขาใจในเรื่อง บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบในการทํางานกลุม ทําให
การจัดการเรียนการสอน โดยใชกระบวนการกลุมเกิดความสับสน และใชเวลามากในการจัด
กิจกรรม ดังนั้นครูผูสอนควรมีการสอนเตรียมความพรอมในการอภิปรายกลุม ใหเขาใจเรื่อง
การอภิปรายกลุม อยางชัดเจนกอนทํากิจกรรมการอภิปรายกลุม
3. จากผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนรู เรื่องกลยุทธในการบริหารตนเองของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยใชวิธีสอนการสอนแบบอภิปรายกลุม หลังไดรับการสอน
สูงกวากอนการสอน ดังนั้นครูควรนําวิธีการสอนอภิปรายกลุม ไปใชในการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับชั้นอื่น
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการทําการวิจยั เพื่อจัดการสอนแบบอภิปรายกลุมกับตัวแปรอื่น ไดแก ความคิด
สรางสรรค, ความคงทนในการเรียนรู
2. ควรมีการทําวิจัยเพื่อศึกษาตัวแปรที่อาจจะสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา เชน
ความสนใจในการศึกษาคนควาของนักศึกษา สื่อการเรียนรู แหลงเรียนรู เพศ อายุ เปนตน
3. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาเกี่ยวกับสื่อนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการสอนแบบอภิปรายกลุม
ไดแก ชุดกิจกรรมการเรียนแบบการอภิปรายกลุม และบทเรียนสําเร็จรูป บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
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1.00

3. nª¥Ä®o´ «¹¬µ Á oµÄ¹
ªµ¤Îµ´ °¦³ªµ¦Îµµ
¨»n¤¤µ ¹Ê

+1

+1

+1

+1

1.00

4. nª¥Ä®o´ «¹¬µµ¤µ¦Â
«´¥£µ¡Äµ¦ªµÂµ¦·´·µoª¥
Á°

+1

+1

+1

+3

1.00

+1

+1

+1

+3

1.00

5. ÎµÄ®o´«¹¬µÁ·µ¦Á¦¸¥¦¼o¸É´Á
Â¨³Á·ªµ¤¤´ÉÄµ¦Á¦¸¥¦¼o
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µ¦µ¸É 12 Ânµ´¸ªµ¤°¨o°Â¦³Á¤·¡§·¦¦¤µ¦Îµµ¨»n¤ °´«¹¬µ
¦µ¥µ¦
1. µ¦ªµÂµ¦Îµµ¦nª¤´
2. ªµ¤¦nª¤¤º°Äµ¦Á¦¸¥
3. ªµ¤¦´·°Äµ¦Îµµ¨»n¤
4.ªµ¤¦³º°¦º°¦oÄµ¦·´·µ¨»n¤
5. Ä®oÃ°µÂn¤µ·Äµ¦¦nª¤Â
ªµ¤·Á®È
6. ¥°¤¦´ªµ¤·Á®È °Á¡ºÉ°¤µ·Ä
¨»n¤Â¨³µ¦®µ¨- o°¦»
7. ¦ª°»£µ¡Â¨³ªµ¤Á¦¸¥¦o°¥
°µ¨»n¤
8. ÎµµÁ¦È´Áª¨µ¸ÉÎµ®

1
+1
+1
+1
+1
+1

¼oÁ¸É¥ªµ (¸É)
2
3
+1
+1
+3
+1
+1
+3
+1
+1
+3
+1
+1
+3
+1
+1
+3

IOC
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

+1

+1

+1

+3

1.00

+1

+1

+1

+3

1.00

+1

+1

+1

+3

1.00
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µ¦µ¸É 13 Ânµ´¸ªµ¤°¨o° ( IOC) °Â°

o°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

³Âªµ¤·Á®È °
¼oÁ¸É¥ªµ (¸É)
1
2
3
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

IOC

o°

0.67
+1
+1
0.67
+1
+1
0.67
0.67
+1
0.67
+1
0.67
0.67
+1
+1
0.67
+1
0.67
+1
+1

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

³Âªµ¤·Á®È °
¼oÁ¸É¥ªµ (¸É)
1
2
3
0
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
0
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
0
0
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1

IOC
0.67
0.67
0.67
0.67
+1
+1
+1
0.67
+1
+1
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
+1
0.67
0.67
0.67
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µ¦µ¸É 13 (n°)

o°
41
42
43
44
45

³Âªµ¤·Á®È °
¼oÁ¸É¥ªµ (¸É)
1
2
3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

IOC

o°

+1
+1
+1
+1
+1

46
47
48
49
50

³Âªµ¤·Á®È °
¼oÁ¸É¥ªµ (¸É)
1
2
3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

IOC
+1
+1
+1
+1
+1

µ¦µ¸É 14 Â¨µ¦ª·Á¦µ³®rnµªµ¤¥µnµ¥ (P) nµ°ÎµµÎµÂ(r) °Â°ª´¨
µ¦Á¦¸¥¦¼o Á¦ºÉ° ¨¥»rµ¦¦·®µ¦Á°
°o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

P
0.63
0.50
0.50
0.50
0.50
0.88
0.38
1.00
0.38
0.38
0.38
0.63

r
0.75
0.50
1.00
1.00
0.50
0.25
0.75
1.00
0.75
0.75
0.75
0.25

o°°¸É´°°

X
X

°o
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

P
0.50
1.00
0.63
0.75
0.88
0.75
0.25
0.38
0.38
0.38
0.88
0.63

r
0.00
0.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.50
0.75
0.75
0.75
0.25
0.75

o°°¸É´°°
X
X

X
X

X
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µ¦µ¸É 14 (n°)
°o
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

P
1.00
0.63
0.50
1.00
0.63
0.50
0.75
0.63
0.88
1.00
1.00
0.88
0.63

r
0.00
0.75
1.00
1.00
0.75
0.00
0.00
0.25
0.25
0.00
0.00
0.25
0.25

o°°¸É´°°
X

X
X
X
X
X
X
X
X

°o
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

P
0.50
1.00
0.50
0.63
0.88
0.38
0.38
0.88
0.63
0.88
0.63
0.50
0.38

r
1.00
0.00
1.00
0.25
0.25
0.75
0.75
0.25
0.25
0.25
0.75
1.00
0.75

o°°¸É´°°
X

X

X
X

®¤µ¥Á®»
1. o°° o°¸É 6,8,13,16,21,22,23,24,27,30,36,39,42,45,47 ¤¸nµ p ¼ªnµ 0.80 ´Á}
o°°nµ¥
2. o°° o°¸É 13,18,19,22,23,26,27,31,39, ¤¸nµ r ÉÎµªnµ 0.20 ´Á} o°°¸É¤¸nµÎµÂ
ÉÎµªnµÁr
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µ¦µ¸É 15 Â³Ân°Á¦¸¥Â¨³³Â®¨´Á¦¸¥ °´Á¦¸¥
¸É
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

³Ân° ³Â
Á¦¸¥
®¨´Á¦¸¥ D
8
17
9
10
15
5
9
17
8
9
17
8
4
17
13
7
17
10
10
17
7
10
20
10
10
16
6
14
18
4
17
18
1
9
16
7
16
18
2

D

¸É

2

81
25
64
64
169
100
49
100
36
16
1
49
4

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

³Â ³Â
n°Á¦¸¥ ®¨´Á¦¸¥
9
16
11
16
6
9
11
12
9
17
8
16
5
18
12
17
13
13
8
14
11
12
10
16
7
13

D

D2

7
5
3
1
8
8
13
5
0
6
1
6
6

49
25
9
1
64
64
169
25
0
36
1
36
36

µµ¦µ 15 ÎµªÁ¦¸¥Á¸¥¨µ¦Á¦¸¥¦¼o n°Á¦¸¥Â¨³®¨´Á¦¸¥ °µ¦°Ã¥
µ¦°£·¦µ¥¨»n¤ Ã¥Äo¼¦ t – test Â Dependent
µ¼¦ (¡ª¦´r ª¸¦´r 2540 : 166)

t

=

¦D
n¦ D 2  ¦ D
n 1

2

99
159

t

=

t

=

t

=

t

=

159
17.68

t

=

8.99

26 u 1,273  159
26  1

2

159
33,098  25,281
25

159
312.68

µ¦Îµª®µnµªµ¤ÁºÉ°¤´É °Â°¦´¥ª´¨µ¦Á¦¸¥¦¼o
µ¦®µnµªµ¤ÁºÉ°¤´É (Reliability) °Â°®¨´Á¦¸¥ Ã¥¼¦ KR20 °
¦¼Á°¦r ¦·µ¦r ( ¡ª¦´r ª¸¦´r 2543 : 125 )
Á¤ºÉ°
n
p
q

rtt

Â
Â
Â
Â
Â
Â

ªµ¤ÁºÉ°¤´É °Â°
Îµª o°°ÄÂ° ¤¸nµÁnµ´ 30
´nª °¼o°¼ ( Îµª¸É°¼ / Îµª
´Ê®¤
´nª °¼o°· q 1- p
nµªµ¤Â¦¦ª °³Â´Ê´ ¤¸nµÁnµ´
¨¦ª¤ªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµ´nª °Îµ¼ÄÂn¨³
o° Â¨³´nª °Îµ·ÄÂn¨³ o° ¤¸nµÁnµ´

100

ª·¸µ¦®µnµ

¦X

pi

N
¦X

pi

8
12

p1
p1

j 1

N

0.667
¦X

p2

ª·¸µ¦®µnµ

j i

j 2

N

p2

8
12

p2

0.667

qi

1

q1

1

q1

1  0.667

q1

0.333

q2

1

q2

1  0.667

q2

0.333

¦X

j i

N
¦Xj

1

N

¦X

j 2

N

n

¦ p q Á¡µ³ o°¸É¼Á¨º°
i

i 1
40

i

¦pq

i

0.222  0.222  0.243  0.250  ...  0.222  0.243

¦pq

i

6.542

i

i 1
40

i

i 1
N

§

n

¦ ¨© ¦ X
j 1
16

i 1

§

·
¸
¹j

i

·
¸
¹j

80

¦ ¨© ¦ X
j 1

i

i 1

20  22  23  28  ...  40  43  46

101
16

§

80

¦ ¨© ¦ X
j 1

i 1

i

·
¸
¹j

394

2

N

§ n
·
¨¦ X i ¸
¦
j 1© i 1
¹j
16

2

16

2

§ 80
·
¨¦ Xi ¸
¦
j 1© i 1
¹j

§ 80
·
¨¦ Xi ¸
¦
j 1© i 1
¹j

400  484  529  784  ...  1849  2119
13756

2
§ n
· §¨ N § n
· ·
N ¦¨ ¦ Xi ¸  ¦¨ ¦ Xi ¸ ¸
j 1© i 1
¹ j ¨© j 1 © i 1 ¹ j ¸¹
N2
2
12 u 13756  394
S t2
12 2
165072  155236
S t2
144
9836
S t2
144
N

S t2

S t2

µ¼¦ rtt
Ânµ

rtt
rtt
rtt

2

68.31

n §¨ ¦ pq ·¸
1
n  1 ¨©
St2 ¸¹
30 § 6.542 ·
¨1 
¸
30  1 © 68.31 ¹
30
1  0.096
29
30
0.904
29

rtt

1.03 0.904

rtt

0.927

´´Ênµªµ¤ÁºÉ°¤´É ° o°°´¸Ê¤¸ªµ¤nµÁºÉ°¤´É Ánµ´ 0.927

£µª 
Á°µ¦¦³°Âµ¦°
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µ¦µ¸É 16 ®nª¥µ¦Á¦¸¥¦¼o Á¦ºÉ° ¨¥»rµ¦¦·®µ¦Á°
®nª¥¸É
µ¦³µ¦Á¦¸¥¦¼o
¨µ¦Á¦¸¥¦¼o ¸Éµ®ª´
3. ¨¥»rµ¦¦·®µ¦Á° 1. ®¨´  µ¦Â¨³Á·  µ¦ - ´«¹¬µ¤¸ªµ¤¦¼oªµ¤
¦·®µ¦Á°
Á µo ÄÁ¸É¥ª´
- ªµ¤®¤µ¥ ªµ¤Îµ´ °
µ¦¦·®µ¦Â¨³¦´¡¥µ¦Ä
µ¦¦·®µ¦
- ®¨´µ¦Äµ¦¦·®µ¦
- µ¦¦³¥»r®¨´µ¦¦·®µ¦
Á¡ºÉ°ÄoÄµ¦¦·®µ¦Á°
2. µ¦Îµ®¨´¦¦¤¤µÄoÄ - ¨´¬³ °¸ª·¸É¤¸»£µ¡
µ¦¦·®µ¦Á°
- ªµ¤Îµ´ °®¨´¦¦¤
Äµ¦¦·®µ¦Á°
- ¡·µ¦µÁ¨º°®¨´¦¦¤Ä
µ¦¦·®µ¦Á°Á¡ºÉ°¦oµ
¸ª·¸É¤¸»£µ¡
3. µ¦¡´µÁ°
´«¹¬µ¤¸ªµ¤¦¼oªµ¤Á oµÄ
Á¸É¥ª´
- ªµ¤®¤µ¥ »¤»n®¤µ¥Ä
µ¦¡´µÁ°
- ª·¸µ¦¡´µÁ°
- »¨´¬³ °µ¦Á}¼oÎµ
Â¨³¼oµ¤¸É¸
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Âµ¦°µ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼oÃ¥Äoµ¦°£·¦µ¥¨»n¤
ª·µ µ¦¡´µ»£µ¡¸ª· Â¨³´¤
Á¦ºÉ° µ¦°£·¦µ¥¨»n¤
¦³´ ´«¹¬µ´Ê¦³µ«´¥´¦ª·µ¸¡´Ê¼
Áª¨µ 2 µ 120 µ¸
_________________________________________________________________________________
µ¦³µ¦Á¦¸¥¦¼o
µ¦°£·¦µ¥¨»n¤ Á}·¦¦¤¸ÉÁdÃ°µÄ®o¼oÁ¦¸¥¤µ·£µ¥Ä¨»n¤ÅoÄo¦³ªµ¦·
µ¦¡¼»¥µ´°¥nµ¤¸»¤»n®¤µ¥ ¸ÊÂÁ®»¨Â¨Á¨¸É¥ªµ¤¦¼o ¦³µ¦r¦nª¤´Äµ¦
Âo{®µnµ Ç £µ¥Ä¨»n¤ ®¦º°¦³ÁÈ¸Éo°«¹¬µ µ¦°£·¦µ¥¨»n¤¥n°¥Á}µ¦Á¦¸¥¦¼o¸É¥¹ ¼oÁ¦¸¥
Á}«¼¥r¨µnÁ¦·¤Ä®o¼oÁ¦¸¥Åo¡´µªµ¤· ªµ¤¦¼o ªµ¤µ¤µ¦¸É´«¹¬µÂn¨³¤¸°¥¼¤n µÄo
Ä®oÁ}¦³Ã¥r
»¦³rµ¦Á¦¸¥¦¼o
»¦³r¨µ¥µ
´«¹¬µ¤¸ªµ¤¦¼oªµ¤Á oµÄ Â¨³µ¤µ¦Îµµ¦°£·¦µ¥¨»n¤¤µÄoÄµ¦Á¦¸¥¦¼oÅo
»¦³rÁ·¡§·¦¦¤
1. Á¤ºÉ°´«¹¬µ Åo¤¸nª¦nª¤Ä·¦¦¤µ¦Á¦¸¥µ¦° Ã¥Äoµ¦°£·¦µ¥¨»n¤ Â¨oª
´«¹¬µµ¤µ¦
2. ¤¸ªµ¤¦¼o ªµ¤Á oµÄÁ¸É¥ª´Á¦ºÉ°µ¦°£·¦µ¥¨»n¤ Â¨³µ¤µ¦Îµµ¦°£·¦µ¥¨»n¤ÅÄo
´µ¦«¹¬µÄ¦µ¥ª·µ°ºÉ Åo
µ¦³Îµ´
µ¦°£·¦µ¥¨»n¤ ªµ¤®¤µ¥ ª´»¦³r °r¦³° ´Ê°µ¦°Â°£·¦µ¥
¨»n¤¥n°¥ µ °¼o° ¦³ÁÈ®¦º°®´ª o°¸ÉÄoÄµ¦°£·¦µ¥ °o ¸ o°Îµ´ °µ¦°£·¦µ¥¨»n¤
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·¦¦¤µ¦Á¦¸¥µ¦°
´ÊÎµ ( 10 µ¸ )
1. Ân¨»n¤´«¹¬µ°°Á} 5 ¨»n¤ ¨»n¤¨³ 6  Ã¥Ä®o´«¹¬µÁ}¼o´¨»n¤´Á°
2. Âo»¦³rµ¦Á¦¸¥¦¼o Á¦ºÉ° µ¦°£·¦µ¥¨»n¤
´Ê° ( 30 µ¸ )
1. Îµ£µ¡´«¹¬µ´É°£·¦µ¥¨»n¤¤µÄ®o´ «¹¬µ¼ Â¨³µ¤Îµµ¤ ´¸Ê
1.1 £µ¡¸É´ «¹¬µÁ®È¸ÊÁ}£µ¡°³Å¦
1.2 µ¤´«¹¬µÄ£µ¡¸ÅÊ oÂ·¦¦¤°³Å¦
2. °·µ¥ÁºÊ°®µÁ¦¸¥Á¦ºÉ° µ¦°£·¦µ¥¨»n¤ n°¤°®¤µ¥µ¨»¤n Â¨³ÂÄªµ¤¦¼o
Á¦ºÉ° µ¦°£·¦µ¥¨»n¤
´Ê·¦¦¤ ( 40 µ¸ )
1. ´«¹¬µ«¹¬µ Äªµ¤¦¼o Á¦ºÉ° µ¦°£·¦µ¥¨»n¤
2. ÂÄµ¸É 1 Á¦ºÉ°µ¦Îµ®®´ª o° ®¦º°¦³ÁÈµ¦°£·¦µ¥¸É´«¹¬µ°¥µÄ®o¤¸
µ¦°£·¦µ¥ Ä®o´«¹¬µ Îµ®¨»n¤¨³ 1 ®´ª o° Â¨³Ä®oÁ ¸¥´ªµ¤· (Mind Mapping) Îµ®
®´ªÁ¦ºÉ° Â¨³ÎµÁ·µ¦°£·¦µ¥¨»n¤´Á°
3. Åo´Áµ¦·´··¦¦¤µ¦°£·¦µ¥¨»n¤Â¨³Ä®oÎµÂ³Îµnª¥Á®¨º°
´Ê°£·¦µ¥/ª·Á¦µ³®r ( 20 µ¸ )
1.Ä®oª´ Â¨»n¤´«¹¬µ´Ê 6 ¨»n¤ °°¤µ°£·¦µ¥®oµ´ÊÁ¦¸¥ Á¸¥É ª´Á¦ºÉ°µ¦Îµµ
Ä¨»n¤ ªnµµ¦Îµµ£µ¥Ä¨»n¤Á}°¥nµÅ¦ ¤¸{®µ °»¦¦Ä Äµ¦Îµµoµ Ã¥µ¦´¨µ
´¨Îµ´µ¦ÎµÁ°µ
2. Ä®o´ «¹¬µ¦µ¥µ¨ µµ¦¦³¤ªµ¤·µµ¦ÎµÄµ¸É 1 ®´ª °o ´¸Ê 1.Îµ®
®´ª o° ¦³ÁÈµ¦°£·¦µ¥ ¨»n¤¨³ 1 ®´ª o° Â¨³¦µ¥µ¨µµ¦°£·¦µ¥¨»n¤Ä®´ª o°´Ê Ç
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´Ê¦»Á¦¸¥ Â¨³¦³Á¤·¨ ( 20 µ¸ )
1.´Á¦¸¥¦nª¤´¦»ªµ¤¦¼oÁ¦ºÉ°µ¦°£·¦µ¥¨»n¤Ä®´ª o°¸É´ «¹¬µÎµ® ¹ÊÂn¨¨»n¤
2.Åo¤Á¥¨µ¦Îµµ °´«¹¬µ Â¨³ÂoÅ o°¡¦n°Äµ¦ÎµÁ°¨µ®oµ
´ÊÁ¦¸¥ °´ªÂ¨»n¤¡¦o°¤´ÊÄ®o o°Á°Â³Äµ¦ÎµÁ°¨µ Án »¨·£µ¡Äµ¦ÎµÁ°
¨µ Án µ¦Ânµ¥ µ¦¡¼ µ¦¦´¬µÁª¨µ
3. ¦»¨µ¦·´··¦¦¤¨»n¤ °´«¹¬µ´Ê 5 ¨»¤n Ã¥Ä®oÎµ¤Á¥ÂoÅ ¡¦n° Â¨³
Ä®o o°Á°Â³´´«¹¬µ
ºÉ°µ¦´·¦¦¤µ¦Á¦¸¥¦¼o
1. Äªµ¤¦¼o¸É 1 Á¦ºÉ° µ¦°Ã¥µ¦Äoµ¦°£·¦µ¥¨»¤n
2. Äµ¸É 1 Á¦ºÉ° µ¦Îµ®®´ª o° ®¦º°¦³ÁÈµ¦°£·¦µ¥ Â¨³¦µ¥µ¨µ¦°£·¦µ¥¨»n¤
3. ¨µ´¨Îµ´µ¦ÎµÁ°
µ¦ª´Â¨³¦³Á¤·¨
µ¦ª´¨
ª·¸µ¦
1. oµªµ¤¦¼o (K)
2. oµ´¬³¦³ªµ¦ (P)
3. oµ»¦¦¤ ¦·¥¦¦¤ (A)

Árµ¦¦³Á¤·
1.°Îµµ¤Åo
2.¦»ÁºÊ°®µÅo°¥nµ¦°¨»¤
1.µ¦¦nª¤·¦¦¤¨»n¤
2.´¬³µ¦°£·¦µ¥¨»n¤
1.µ¦¦´¢{ªµ¤·Á®È °¤µ·Ä¨»¤n

µ¦¦³Á¤·¨
1.ª·Á¦µ³®rÎµ° °´Á¦¸¥µ¤µ¦°Îµµ¤¼®¦º°·
2. ¨µµ¦¦»ÁºÊ°®µµ¦³¸É´Á¦¸¥¦»Åo¦»Åo¦¦³ÁÈ®¦º°Å¤n
3.µ¦¤¸nª¦nª¤Ä·¦¦¤µ¦¦³°µ¦° ¦³Á¤·µªµ¤´Ê Ä µ¦ÎµµÂ¨³
ªµ¤¦¼oªµ¤·¸ÉÅoÄ·¦¦¤
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Äªµ¤¦¼oÁ¦ºÉ°
µ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼oÃ¥Äoµ¦°£·¦µ¥¨»n¤¥n°¥

Small

Group

Discussion

ªµ¤®¤µ¥
µ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼oÃ¥Äoµ¦°£·¦µ¥¨»n¤¥n°¥ º° ¦³ªµ¦Á¦¸¥¦¼o ¸É¼o°´¨»n¤¼oÁ¦¸¥
°°Á}¨»n¤¥n°¥¦³¤µ 4 - 8  Ä®o¼oÁ¦¸¥¦¼oÄ¨»n¤¤¸Ã°µµÂ¨Á¨¸É¥ o°¤¼¨ªµ¤·Á®È
¦³µ¦rÄ¦³ÁÈ®¦º°{®µ¸ÉÎµ® Â¨³¦»¨µ¦°£·¦µ¥°°¤µÁ} o°¦» °¨»n¤
ª´»¦³r
1. Á¡ºÉ°ÁdÃ°µÄ®o¼oÁ¦¸¥¦¼oÅoÂªµ¤·Á®È®¦º°¦³¤ªµ¤·Á®È¦nª¤´Â¨³¤¸nª¦nª¤
Äµ¦Á¦¸¥¦¼o°¥nµ´Éª¹
2. Á¡ºÉ° fµ¦Îµµ¦nª¤´Á}¨»n¤ µ¦Á}¼oÎµ ¼oµ¤ µ¦¦´¢{ªµ¤·Á®È °¼o°ºÉ
Â¨³µ¦Á}¤µ·¸É¸ °¨»n¤
3. Á¡ºÉ° fµ¦oªoµ®µªµ¤¦¼o o°¤¼¨ o°ÁÈ¦·¤µÁ¡ºÉ°°£·¦µ¥Ä®o¼o°ºÉ¦µ
°r¦³°Îµ´
µ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼oÃ¥Äoµ¦°£·¦µ¥¨»n¤¥n°¥¤¸°r¦³°Îµ´´¸Ê
1. ¦³ÁÈ¸É ³°£·¦µ¥
2. ¤¸µ¦°£·¦µ¥ ¡¼»¥Â¨Á¨¸É¥ªµ¤·Á®È ¦³µ¦r¦³®ªnµ¼oÁ¦¸¥
3. ¤¸µ¦Îµ o°¦» °¨»n¤¤µÄoÄµ¦¦»Á¦¸¥
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´Ê°µ¦°Â°£·¦µ¥¨»n¤¥n°¥
´Ê°ª·¸µ¦°Â°£·¦µ¥ Ân°°Á} 6 ´Ê° º°
1. ´Ê´¼oÁ¦¸¥Á}¨»n¤¥n°¥
¼o°´¼oÁ¦¸¥Á}¨»n¤¥n°¥ ¨»n¤¦³¤µ 4 – 8  Ã¥°µÄoÁ·ª·¸ µ¦nµ Ç
Äµ¦Ân¨»¤n Án ÂnÃ¥ª·¸»n¤®¦º°Á¨º°Á¡µ³Áµ³ Ânµ¤Á¡« ª´¥ ªµ¤Ä ªµ¤µ¤µ¦
µ¦´¨µ µ¦ÄoÁ¡¨®¦º°Á¤Îµ´É Á}o
¼o°´¼oÁ¦¸¥´ÉÁ}¨»n¤Ä®o°¥¼nÄ¨´¬³¸É»¤°Á®ÈÂ¨³¦´¢{´Åo¸ ¦¸¸É¤¸
®¨µ¥¨»n¤ª¦´¨»n¤Ä®o®nµ´¡°¤ª¦Á¡ºÉ°Å¤nÄ®oÁ¸¥°£·¦µ¥¦ª¨»n¤°ºÉ
2. ´ÊÎµ®¦³ÁÈµ¦°£·¦µ¥
µ¦°£·¦µ¥ÎµÁ}³o°¤¸¦³ÁÈ °µ¦°£·¦µ¥Â¨³ª´»¦³r °µ¦°£·¦µ¥¸É
´Á ¹É¦³ÁÈµ¦°£·¦µ¥°µ¤µµ¼o°®¦º°¼oÁ¦¸¥Á}¼oÎµ®ÈÅo µ¦°£·¦µ¥Ân¨³¦´Ê
Å¤nª¦¤¸¦³ÁÈ¤µÁ·ÅÁ¡¦µ³°µÎµÄ®o°£·¦µ¥Ân¨³¦³ÁÈÅoÅ¤nÁÈ¤¸É
3. ´Ê°£·¦µ¥ ¼o°ª¦ÎµÁ·µ¦´¸Ê
3.1 Îµ®µ®oµ¸ÉÄ®o¼oÁ¦¸¥ Án ¦³µ¨»n¤ Á¨ µ»µ¦¼o´¹µ¦¦³»¤
¼oÎµµ¦°£·¦µ¥ Á}o ¡¦o°¤´ÊÄ®oªµ¤¦¼oªµ¤Á oµÄ®¦º°ÎµÂ³Îµ¨»n¤µ¦°£·¦µ¥
3.2 ÎµÁ·µ¦°£·¦µ¥ Ã¥¤¸¦³µ®¦º°¼oÎµµ¦°£·¦µ¥ª»¤µ¦°£·¦µ¥Ä®o°¥¼nÄ
¦°ª´»¦³r °µ¦°£·¦µ¥ Ä®o¤µ·¤¸Ã°µÂ°°°¥nµ´Éª¹Å¤nÄ®o¼oÄ¼®o ¹É¼ µ
µ¦°£·¦µ¥ ª¦ÎµÁ·µ¦°£·¦µ¥¸¨³¦³ÁÈÄ®o¦µ¤Áª¨µ¸ÉµÎ ® ¼o°Á}¼o¼Â¨nª¥Á®¨º°
Ä®oµ¦°£·¦µ¥ÎµÁ·Åoª¥ªµ¤Á¦¸¥¦o°¥
4. ´Ê¦»¨µ¦°£·¦µ¥
4.1 Á¤ºÉ°·Ê»µ¦°£·¦µ¥³o°¦»¨µ¦°£·¦µ¥Á¡ºÉ°Ä®oÅoÎµ°¦³ÁÈ¸ÉÎµ®
4.2 Ân¨³¨»n¤ÎµÁ°¨µ¦°£·¦µ¥ °¨»n¤ Á¡ºÉ°Â¨Á¨¸É¥Á¦¸¥¦¼o´®¦º°°µ
ÎµÁ·µ¦Ä¦¼Â°ºÉn°Å
5. ´Ê¦»Á¦¸¥ ¼o°³o°ÁºÉ°¤Ã¥ o°¦»µ¦°£·¦µ¥ °¨»¤n Á oµ´Á¦¸¥®¦º°
¼o°Â¨³¼oÁ¦¸¥°µ¦nª¤´¦»Á¦¸¥
6. ´Ê¦³Á¤·¨µ¦Á¦¸¥ ¼o°Â¨³¼oÁ¦¸¥¦nª¤´¦³Á¤·¨µ¦Á¦¸¥¦¼o ´¸Ê

109
´Ê°µ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼oÃ¥Äoµ¦°£·¦µ¥¨»n¤¥n°¥¦»Åo´Â£¼¤· ´¸Ê
1. ´Ê´¼oÁ¦¸¥Á}¨»n¤¥n°¥

2. ´ÊÎµ®¦³ÁÈµ¦°£·¦µ¥

3.

´Ê¦¦¥µ¥
x Îµ®µ®oµ¸ÉÄ®o¼oÁ¦¸¥
x ÎµÁ·µ¦°£·¦µ¥

4.

´Ê¦»¨µ¦°£·¦µ¥
x ¨»n¤¦»¨µ¦°£·¦µ¥
x ÎµÁ°n°¨»n¤Ä®n

5.

´Ê¦»Á¦¸¥
x ÁºÉ°¤Ã¥ o°¦»´Á¦¸¥

6. ´Ê¦³Á¤·¨µ¦Á¦¸¥

Â£¼¤· 9 Â ´Ê°µ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼oÃ¥Äoµ¦°£·¦µ¥¨»n¤¥n°¥

¦³ÁÈ®¦º°®´ª o°¸ÉÄoÄµ¦°£·¦µ¥
Äµ¦°£·¦µ¥Ân¨³¦´Ê¦³ÁÈ®¦º°®´ª °o ¸ÉÄoÄµ¦°£·¦µ¥ ³o°Îµ®Ä®o¦´
»¦³rÂ¨³¨´¬³®´ª °o ¸É³Îµ°£·¦µ¥ ¦»Åo´¸Ê
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1. ¦³ÁÈ®¦º°®´ª o°¸ÉÁ} °o ÁÈ¦· Á¡ºÉ°Ä®o¼o°£·¦µ¥¹ÁºÊ°®µ¸ÉÁ}°rªµ¤¦¼®o ¦º°
ÎµÁ° o°¤¼¨¸ÉÁ} o°ÁÈ¦· Ä®o¼o¢{¦´¦¼oÄÂn¤»¤¸®É ¨µ®¨µ¥¤·· ´ª°¥nµ Án
“µª°´µ¦¤¸·É¤¸¸ª·°¥¼n®¦º°Å¤n”
“Ã¦Á°r·n°´nµ¥¦·®¦º°”
2. ¦³ÁÈ®¦º°®´ª o°¸ÉÁ}Á®»¨ Á¡ºÉ°Ä®o¼oÁ¦¸¥ÎµÁ° o°¤¼¨¸ÉÂÁ®»¨¸É´¤¡´r
´®´ª o°¸ÉÎµ® °£·¦µ¥¦µµ¦rnµ Ç ¸ÉÁ}ÁºÊ°®µµ¦³ÄÁ·Á®»¨Á·
¦³´¬r ÅoÂn ¦³ÁÈ®¦º°®´ª o°¸ÉÁ} o°Îµµ¤¨µ¥Ád Án What Why When
Where Who How Á}o ´ª°¥nµÁn
“ÎµÅ¤n£µª³°µµ«Ã¨Á¦µ¹Á¨¸É¥Â¨”
“°³Å¦Á}µÁ®»Ä®oÁ·Ân·Å®ª”
3. ¦³ÁÈ®¦º°®´ª o°¸ÉÁ}nµ·¥¤ ª´¦¦¤®¦º°»nµµ´¤ Á¡ºÉ°Ä®o¼oÁ¦¸¥¤¸Ã°µ
ÎµÁ°Âª·  µ´ «³ °¼o¢{  Åo¨´É ¦° Â¨³´ ·ªn µ°³Å¦¼·
´ª°¥nµÁn
“¦·Ã£·oµÅ¥ Á·°Å¤n¦´ÉªÅ®¨Ånµ¦³Á«”
“®·®¦º°µ¥ Ä¦¦oµ¥ªnµ´”
4. ¦³ÁÈ®¦º°®´ª o°¸ÉÁ¸É¥ª´µ¦Á¤º° µ¦¦° Á¡ºÉ°Ä®o¼oÁ¦¸¥¤¸Ã°µÂªµ¤
·Á®Èn°Á¦ºÉ°nµ Ç ¸ÉÁ¸É¥ª´Ã¥µ¥¦´µ¨ µ¦Á¤º° µ¦¦° ´´ª°¥nµ Án
“30 µ¦´¬µÅo»Ã¦¦·®¦º°”
“Á®Èoª¥®¦º°Å¤n´Ã¥µ¥´¦³Á¸¥µ´¤
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o°¸Â¨³ o°Îµ´
µ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼oÃ¥Äoµ¦°£·¦µ¥¨»n¤¥n°¥ ¤¸ o°¸Â¨³ o°Îµ´ ´¸Ê
o°¸
1. Á}ª·¸µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ¦³µ·Å¥ Ä®o¼oÁ¦¸¥Âªµ¤·Á®ÈÅo°¥nµÁ¦¸
2. ¼oÁ¦¸¥ÅoÂ¨Á¨¸É¥Â¨Á¦¸¥¦¼o¹É´Â¨³´ ÎµÄ®oÁ·µ¦Á¦¸¥¦¼o¸É ªoµ ªµ
3. nÁ¦·¤·´¤¡´r¦³®ªnµ¼oÁ¦¸¥Ä®o¡´µ´¬³Äoµnµ Ç Án µ¦¢{ µ¦¡¼
µ¦Âªµ¤·Á®È µ¦´ÊÎµµ¤ µ¦Îµµ¨»n¤ µ¦¦»¦³ÁÈ Á}o
4. ¼oÁ¦¸¥¨»n¤Ä®n¤¸Ã°µÂªµ¤·Á®ÈÂ¨³¤¸ªn ¦nª¤Ä·¦¦¤µ¦Á¦¸¥¦¼oÅo°¥nµ
´Éª¹
5. nª¥Ä®o¼oÁ¦¸¥Á·ªµ¤ºÉ ´ª¨°Áª¨µ
6. ¼o°µ¤µ¦¦³Á¤·¡´µµ¦µoµ´¤ °µ¦¤r ·{µ °¼oÁ¦¸¥Ã¥
µ¦´ÁÅoµn ¥
7. µ¤µ¦Äoª¼n´µ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼oÃ¥ª·¸°ºÉ Ç Án µ¦µ· µ¦¨° µ¦Ân¨»n¤
Îµµ µ¦Å´««¹¬µ ®¦º°µ¦ÎµÁ°¨µµµ¦oªoµ Á}o
o°Îµ´
1. Á}µ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼oÄ¸É oÁª¨µ¤µ
2. ¦¸¸É¼oÁ¦¸¥Å¤n·´·µ¤µ®oµ¸É °¤µ·¨»n¤ µ¦°£·¦µ¥°µÅ¤nÅo¨
Án Å¤n¨oµÂ°° ¤¸¼oÁ¦¸¥nªo°¥¼ µµ¦°£·¦µ¥
3. ¼o°Á·ªµ¤´ o°Ä oµ o°¦»Å¤nÁ}Åµ¤ª´»¦³r¸É¼o°o°µ¦
4. ¦¸¸É¼oµÎ µ¦°£·¦µ¥Ä®o¤µ·³®¹ÉÅÎµÁ·µ¦°£·¦µ¥³Å¤nÅoªµ¤·Á®È
°¤µ·´Ê®¤
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ÄµÁ¦ºÉ° µ¦Îµ®®´ª o° µ¦°£·¦µ¥¨»n¤
ºÉ°¨»n¤ / ¨»n¤¸É………………………………………………………………….®o°............................
ºÉ°¤µ· 1...............................................................2..........................................................
3...............................................................4..........................................................
5................................................................6…………………………………….

Îµ¸ÊÂ Ä®o´ «¹¬µÂn¨³¨»n¤«¹¬µ Äµ Á¦ºÉ° µ¦°£·¦µ¥¨»n¤Â¨³Ä®oªn ¥´Îµ®®´ª o° ®¦º°
¦³ÁÈµ¦°£·¦µ¥ ÄÁ¦ºÉ°¸É´«¹¬µÄ ¨»n¤¨³ 1 ®´ª o°µ¦°£·¦µ¥ Ã¥®´ª o°µ¦°£·¦µ¥Å¤nÊÎµ
´¨»n¤°ºÉ Â¨³ÎµÁ·µ¦°£·¦µ¥¨»n¤µ¤¦³ªµ¦¸ÉÁ¦¸¥¦¼o Åo o°¦» °µ¦°£·¦µ¥

®´ª o° - ¦³ÁÈµ¦°£·¦µ¥¨»n¤
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Âµ¦°Â°£·¦µ¥¨»n¤
ª·µ µ¦¡´µ»£µ¡¸ª· Â¨³´¤
Á¦ºÉ° ®¨´µ¦Â¨³Á·µ¦¦·®µ¦Á°
¦³´ ´«¹¬µ´Ê¦³µ«´¥´¦ª·µ¸¡´Ê¼
Áª¨µ 3 µ 180 µ¸
_________________________________________________________________________________
µ¦³µ¦Á¦¸¥¦¼o
µ¦¦·®µ¦Á°¤¸ªµ¤Îµ´°¥nµ¥·Én°¦³··£µ¡ Â¨³¦³··¨ °°r¦nµ Ç
°rµ¦³¦³¨ÎµÁ¦È®¦º°Å¤n ¤¸¦³··£µ¡¦³··¨¤µo°¥Á¡¸¥Ä ¥n°¤ ¹Ê°¥¼n´µ¦¦·®µ¦
µ¦¦·®µ¦Á}®´ªÄ °ªµ¤ÎµÁ¦È °°rµ¦ ®µ®¨´µ¦¦·®µ¦¤µ¦³¥»rÄoÄµ¦ÎµÁ·¸ª·
È³Îµ¤µ¹Éªµ¤ÎµÁ¦È´ÊÄ¸ª·oµµ¦µ Â¨³¸ª·¦°¦´ª
»¦³rµ¦Á¦¸¥¦¼o
»¦³r¨µ¥µ
´«¹¬µ¤¸ªµ¤¦¼oªµ¤Á oµÄ Á¦ºÉ°®¨´¦¦¤Â¨³Á·µ¦¦·®µ¦Á°
»¦³rÁ·¡§·¦¦¤
Á¤ºÉ°´«¹¬µ Åo¤¸nª¦nª¤Ä·¦¦¤µ¦°Ã¥µ¦°£·¦µ¥¨»n¤ Â¨oª´«¹¬µµ¤µ¦
1. °ªµ¤®¤µ¥ °µ¦¦·®µ¦Åo
2. °·µ¥®¨´µ¦Äµ¦¦·®µ¦Åo
3. ¦³»µ¦¦³¥»r®¨´µ¦¦·®µ¦Á¡ºÉ°ÄoÄµ¦¦·®µ¦Á°Åo 5 o°
µ¦³Îµ´
®¨´µ¦Â¨³Á·µ¦¦·®µ¦Á° ªµ¤®¤µ¥ ªµ¤Îµ´ °µ¦¦·®µ¦ °·µ¥
®¨´µ¦Äµ¦¦·®µ¦ °·µ¥µ¦¦³¥»r®¨´µ¦¦·®µ¦ Á¡ºÉ°ÄoÄµ¦¦·®µ¦Á°
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·¦¦¤µ¦Á¦¸¥µ¦°
´ÊÎµ ( 30 µ¸ )
1. Ä®o´ «¹¬µÎµÂ°n°Á¦¸¥ Îµª 30 o° Äoª¨µ 10 µ¸
2. Ân¨»n¤´«¹¬µ°°Á} 5 ¨»n¤ ¨»n¤¨³ 6  ¨³ªµ¤µ¤µ¦Ã¥µ¦¼µ³Â
Á¨¸É¥³¤ Ä£µµ¦«¹¬µ¸É 1 / 2550 Ã¥ Ân¨»n¤ÁÈÁn µ¨µ Â¨³°n° °°Á} 5 ¨»n¤
¨»n¤¨³ 6 
3. Âo»¦³rµ¦Á¦¸¥¦¼o Á¦ºÉ° ®¨´µ¦Â¨³Á·µ¦¦·®µ¦Á°
4. °·µ¥ª Á¸É¥ª´µ®oµ¸É µ¦Îµ·¦¦¤µ¦°£·¦µ¥¨»n¤¸ÉÅo«¹¬µµ
µ ¸ÉÂ¨oª
´Ê° ( 50 µ¸ )
1. µ´´«¹¬µ Á¸¥É ª´Á¦ºÉ°®¨´µ¦Â¨³Á·µ¦¦·®µ¦Á° Ã¥ÄoÎµµ¤
´¸Ê
1.1 ´«¹¬µ·ªnµµ¦¸É¤¸ µ¦Á¦¸¥µ µµ¦¦·®µ¦ nµ³Á¦¸¥Á¸¥É ª´Á¦ºÉ°°³Å¦
1.2. ´«¹¬µ ·ªnµªµ¤®¤µ¥ Â¨³ªµ¤Îµ´µ¦¦·®µ¦º°°³Å¦
1.3 ´«¹¬µ·ªnµÁ°¤µÁ¦¸¥ª·µ¸ÊÂ¨oª³µ¤µ¦ÎµÅÄo¦³Ã¥rÅo°¥nµÅ¦
1.4 µ´´«¹¬µ Á¦º°É µ¦¦·®µ¦´µ¦µ °¤®µª·¥µ¨´¥² ªnµÄo®¨´µ¦
¦·®µ¦°¥nµÅ¦
1.5 Îµ VDO Á¦ºÉ° ®¨´µ¦Á·µ¦¦·®µ¦Á° ¤µÄ®o´ «¹¬µ¼ Â¨³Ä®o´«¹¬µ
¡·µ¦µªnµ µ¤µ¦Îµ®¨´µ¦Á·µ¦¦·®µ¦¤µ¦´Äo´Åo °¥nµÅ¦ ÄoÁª¨µ 20 µ¸
2. ¦¼°·µ¥ÁºÊ°®µÁ¦¸¥ Á¦ºÉ° ®¨´µ¦Á·µ¦¦·®µ¦Á° n°¤°®¤µ¥µ¨»n¤
Â¨³ÂÄªµ¤¦¼o¸É 2 Á¦ºÉ° ®¨´µ¦Á·µ¦¦·®µ¦Á° ÄoÁª¨µ «¹¬µ 20 µ¸
´Ê·¦¦¤ ( 40 µ¸ )
1. ´«¹¬µ «¹¬µÄªµ¤¦¼o ¸É 2 Á¦ºÉ°®¨´µ¦Â¨³Á·µ¦¦·®µ¦Á° ÄoÁª¨µ
¦³¤µ 20 µ¸
2. Îµ®®´ª o°µ¦°£·¦µ¥Ä®o´´«¹¬µÂn¨³¨»n¤ Ã¥¤¸®ª´ o°µ¦°£·¦µ¥ ´¸Ê
“ µ¦¦·®µ¦ ´µ¦Á° ¼n´«¹¬µ¸É¸¤¸»£µ¡ °¤®µª·¥µ¨´¥ ’’ Ã¥¦¼Ä®oÁª¨µ
Äµ¦Îµµ ¨»n¤¨³ 40 µ¸ Â¨³Â¦³µ¬Ä®o´«¹¬µ Á ¸¥¦µ¥µ¨µ¦°£·¦µ¥¨»n¤Ä¦¼
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°Â´ªµ¤·( Mind Mapping ) Ä¦³µ¬¦¼¡p ÂnÄ®n Ã¥ÄoµµÅªr°¦r ( ¦¼¼o°
´Á¦¸¥¤ÅªoÄ®o )
3. ´Áµ¦·´··¦¦¤µ¦°£·¦µ¥ Â¨³Ä®oÎµÂ³Îµnª¥Á®¨º°´«¹¬µÄÂn¨³¨»n¤
´Ê°£·¦µ¥/ª·Á¦µ³®r (40 µ¸)
1.Ä®oª´ Â¨»n¤´«¹¬µ´Ê 5 ¨»n¤ ÎµÁ° Á¸É¥ª´Á¦ºÉ°µ¦ÎµµÄ¨»n¤ µ¦°£·¦µ¥
Ä®´ª o° “ µ¦¦·®µ¦ ´µ¦Á° °´«¹¬µ ¼n
´ ·¸É¸ ’’ ªnµµ¦Îµµ£µ¥Ä¨»n¤Á}°¥nµÅ¦
¤¸{®µ °»¦¦ÄÄµ¦Îµµoµ Ã¥µ¦´¨µ´¨Îµ´µ¦ÎµÁ°µ
2. Ä®o´«¹¬µ¦µ¥µ¨µ¦°£·¦µ¥¨»n¤ Ä®´ª o°Á¦ºÉ° “ µ¦¦·®µ¦ ´µ¦Á° ¼n
´«¹¬µ¸É¸¤¸ »£µ¡ °¤®µª·¥µ¨´¥ ’’ Ä®oÁ°Á ¸¥´ªµ¤· (Mind Mapping) Ã¥ÄoÁª¨µµ¦
ÎµÁ°¨»n¤¨³¦³¤µ 10 µ¸
´Ê¦»Á¦¸¥ Â¨³¦³Á¤·¨ ( 20 µ¸ )
1. ´«¹¬µ¦nª¤´¦»ªµ¤¦¼oÁ¦ºÉ° ®¨´µ¦Â¨³Á·µ¦¦·®µ¦Á° Ã¥ÂÂ
¦³Á¤·¡§·¦¦¤µ¦Îµµ¨»n¤Ä®o´«¹¬µ´Ê 5 ¨»¤n
2. ÎµÂ f®´¸É 1 Á¸É¥ª´Á¦ºÉ° µ¦Îµ®Ájµ®¤µ¥Ä¸ª· Â¨³Âªµµ¦ÎµÁ·¸ª·
Á¡ºÉ°¦¦¨»Ájµ®¤µ¥ Ä®o´«¹¬µÎµ Â¨³¦nª¤´·ªnµµ¤µ¦Îµ®¨´µ¦Â¨³Á·µ¦¦·®µ¦Á°
¤µ¦³¥»rÄo´Åo°¥nµÅ¦
3. ¤Á¥¨µ¦Îµµ °´«¹¬µ Â¨³ÂoÅ o°¡¦n°Äµ¦ÎµÁ°¨µ®oµ
´ÊÁ¦¸¥ °´ªÂ¨»n¤¡¦o°¤´ÊÄ®o o°Á°Â³Äµ¦ÎµÁ°¨µ Án »¨·£µ¡Äµ¦ÎµÁ°
¨µ Án µ¦Ânµ¥ µ¦¡¼ µ¦¦´¬µÁª¨µ
4. Ä®o¼oÎµ¨»n¤´Ê 5 ¨»n¤ ¦µ¥µ¨µ¦Îµµ¨»n¤¸ÉÁ°¦´·° Ã¥Äo o°¤¼¨µ
Â¦³Á¤·¡§·¦¦¤µ¦Îµµ¨»n¤
5. ¦»¨µ¦Îµµ¨»n¤ °´«¹¬µ´Ê 5 ¨»n¤ Ã¥Ä®oÎµ¤Á¥ÂoÅ ¡¦n° Â¨³Ä®o
o°Á°Â³ Â¨³´ÉµÄ¦´Ê®oµ Ä®o´«¹¬µ»Å®µ®¨´¦¦¤¸É¥¹º° Äµ¦ÎµÁ·¸ª·
¤µ°¥nµo°¥¨³ 1 ®¨´¦¦¤ Á¡ºÉ°¤µÁ°Ä®oÁ¡ºÉ°Â¨³¦¼¢{¹ ¦³Ã¥r °®¨´¦¦¤´ÊÇ
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ºÉ°µ¦´·¦¦¤µ¦Á¦¸¥¦¼o
1. Â°n°Á¦¸¥Îµª 30 o°
2. VDO Á¦ºÉ° ®¨´µ¦Á·µ¦¦·®µ¦Á°
3. Äªµ¤¦¼o Á¦ºÉ° ®¨´µ¦Â¨³Á·µ¦¦·®µ¦Á°
4. Äµ Á¦ºÉ° ¦³ÁÈµ¦°£·¦µ¥ Â¨³¨µ¦°£·¦µ¥¨»n¤ (Mind Mapping)
5. ¨µ´¨Îµ´µ¦ÎµÁ°¨µ
6. ÄµÁ¦ºÉ° µ¦ªµÂµ¦Îµµ
7. Â¦³Á¤·¡§·¦¦¤µ¦Îµµ¨»¤n
µ¦ª´Â¨³¦³Á¤·¨
µ¦ª´¨
ª·¸µ¦
1. oµªµ¤¦¼o (K)
2. oµ´¬³¦³ªµ¦ (P)
3. oµ»¦¦¤ ¦·¥¦¦¤ (A)

Árµ¦¦³Á¤·
1.°Îµµ¤Åo
2.¦»ÁºÊ°®µÅo°¥nµ¦°¨»¤
1.µ¦¦nª¤·¦¦¤¨»n¤
2.´¬³µ¦°£·¦µ¥¨»n¤
1.µ¦¦´¢{ªµ¤·Á®È °¤µ·Ä¨»¤n

µ¦¦³Á¤·¨
1.ª·Á¦µ³®rÎµ° °´Á¦¸¥µ¤µ¦°Îµµ¤¼®¦º°·
2. ¨µµ¦¦»ÁºÊ°®µµ¦³¸É´Á¦¸¥¦»Åo¦»Åo¦¦³ÁÈ®¦º°Å¤n
3.µ¦¤¸nª¦nª¤Ä·¦¦¤µ¦¦³°µ¦° ¦³Á¤·µªµ¤´Ê Ä µ¦ÎµµÂ¨³
ªµ¤¦¼oªµ¤·¸ÉÅoÄ·¦¦¤
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Äªµ¤¦¼o
Á¦ºÉ° ®¨´µ¦Â¨³Á·µ¦¦·®µ¦Á°
ªµ¤®¤µ¥Â¨³ªµ¤Îµ´ °µ¦¦·®µ¦
ªµ¤®¤µ¥ °µ¦¦·®µ¦
µ¦¦·®µ¦¤¸ªµ¤Îµ´°¥nµ¥·Én°¦³··£µ¡ Â¨³¦³··¨ °µ °rµ¦nµ Ç
¸ÉÁ· Ê¹Á¡ºÉ°Á}Á¦ºÉ°¤º°Îµ®¦´ÎµÁ··¦¦¤nµ Ç Á}µ¦¦ª¤¨»n¤´ °»¨¸É¤¸ªµ¤¦¼o
ªµ¤µ¤µ¦Â¨³¦³µ¦rÄª·µ¸¡Ân¨³oµ Ã¥¤¸ª´»¦³r¦nª¤´ ¹É»¨Á¸¥ªÅ¤nµ¤µ¦
ÎµÅoÎµÁ¦ÈÃ¥¨Îµ¡´ °rµ¦³¦³¨ÎµÁ¦È®¦º°Å¤n ¤¸¦³··£µ¡¦³··¨¤µo°¥Á¡¸¥Ä
¥n°¤ ¹Ê°¥¼n´µ¦¦·®µ¦ Á}ªµ¤¦¼oªµ¤µ¤µ¦ °¼o¸ÉÎµ®oµ¸ÉÄµ¦¦·®µ¦Ä°rµ¦ ¹
°µ¨nµªÅoªnµ µ¦¦·®µ¦Á}®´ªÄ °ªµ¤ÎµÁ¦È °°rµ¦ Â¨³®µÎµ®¨´µ¦¦·®µ¦¤µ
¦³¥»rÄoÄµ¦ÎµÁ·¸ª· È³Îµ¤µ¹Éªµ¤ÎµÁ¦È´ÊÄ¸ª·oµµ¦µ Â¨³¸ª· ¦°¦´ª
µ¦¦·®µ¦Ã¥´ÉªÅ¤¸Îµ¸ÄÉ o¨oµ¥¨¹´ÄoÂ´Åo°¥¼n 2 Îµ º° Administration Â¨³
Management
Administration ¤µµÎµÄ£µ¬µ¨µ·ªnµ Administrare ®¤µ¥¹ µ¦¦´Äo µ¦´µ¦
µ¦·´·µ¦ Â¨³µ¦°Îµª¥µ¦ (to serve,to manage, to comduct, to direct)
Management ¤µµÎµÄ£µ¬µ ¦´ÉÁ«ªnµ manager ®¤µ¥¹ ¼o¼Â¨£µ¥Äoµ¼o¦´¬µ
¨¦³Ã¥r µ¦¦³Îµ¸É¤¨¸ ´¬³Á}¼Âo ³Îµ ®¦º°¸ÂÊ ªµ (to direct a household to economize
an act to guiding or leading)
Îµªnµ Administration Á}µ¦¦·®µ¦Á¸É¥ª´Ã¥µ¥ Ã¥nª¤µ¹·¥¤ÄoÄµ¦·®µ¦
¦µµ¦Îµ®¦´Îµªnµ Management ¤´Äo µµ¦¦·®µ¦»¦· ¹ÉÁ}µ¦ÎµÁ°µÃ¥µ¥Å·´·
µ¦Ä®oµÎ ·¥µ¤ ªµ¤®¤µ¥ °µ¦¦·®µ¦¤¸ªµ¤Ânµ´ ´Ê°¥¼n ´´ª·µµ¦Ân¨³nµ
ªnµ ¤»n«¹¬µµ¦¦·®µ¦oµÄ
¤¡¬r Á¬¤· (2526 : 6) ¨nµªªnµ “µ¦¦·®µ¦” ®¤µ¥¹µ¦Äo«µ¦rÂ¨³«·¨ Á¡ºÉ°
ÎµÁ°µ¦´¡¥µµ¦µ¦¦·®µ¦¤µ¦³°µ¦µ¤¦³ªµ¦¦·®µ¦Ä®o¦¦¨»ª´»¦³r¸ÉÎµ®Åªo
°¥nµ¤¸¦³··£µ¡
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´¥ ´·ª¬r (2528 : 1) ¨nµªªnµ “µ¦¦·®µ¦” º° µ °®´ª®oµ®¦º°¼oÎµ¸É³o°
¦³ÎµÁ¡ºÉ°Ä®o¨»n¤nµ Ç ¸¤É ¸®¤¼n¤µ¤µ°¥¼n¦ª¤´ ¦nª¤´ÎµµÁ¡ºÉ°ª´»¦³r¸É´ÊÅªoÎµÁ¦È¨
Ã¥Åo¦³··£µ¡
Á±°¦rÁ·¦r Á°.Å¤° (Hebert A. Simon 1947 : 3) ÅoÄ®oªµ¤®¤µ¥ °µ¦¦·®µ¦Åªoªnµ
·¦¦¤¸É»¨´ÊÂn 2  ¹ÊÅ¦nª¤´ÎµÁ·µ¦ Á¡ºÉ°Ä®o¦¦¨»ª´ »¦³r¦nª¤´
±´·´ (Hutchison G. john 1967 : 12) Ä®oªµ¤®¤µ¥Åªoªnµ “µ¦¦·®µ¦” º°«·¨®¦º°
ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦¦ª¤ª´» Â¨³Îµ¨´ Á¡ºÉ°¦¦¨»ª´ »¦³r¸ÉÎµ®Åªo
¨nµªÃ¥¦»ªnµ µ¦¦·®µ¦Á}¦³ªµ¦¸É¼o¦·®µ¦Äo«µ¦rÂ¨³«·¨³Á¡º°É ÎµÁ°µ
¦´¡¥µ¦µ¦¦·®µ¦¤µ¦³°´µ¤¦³ªµ¦¦·®µ¦Ä®oÁ·´¤§·Í¨µ¤Ájµ®¤µ¥¸ÉµÎ ®Åªo
µÎµ·¥µ¤ªµ¤®¤µ¥ °µ¦¦·®µ¦´¨nµª ³Á®ÈÅoªnµ¤¸ªµ¤¦°¨»¤¦³ÁÈ¸É¤¸
µ¦³Îµ´ °µ¦¦·®µ¦´¸Ê
1. µ¦¦·®µ¦¥n°¤¤¸ª´»¦³r (Objective) º° Ájµ®¤µ¥Äµ¦ÎµÁ·µ
2. µ¦¦·®µ¦¥n°¤¤¸¦³··£µ¡ (Effectiveness) º° ¨´¤§·Í °µµ¤¸Éµ®¤µ¥Åªo
3. µ¦¦·®µ¦¥n°¤¤¸¦´¡¥µ¦ (Resource) º° {´¥nµ Ç ¸ÉÎµ¤µ¦³°´Á¡ºÉ°Ä®oµ
¦¦¨»ª´»¦³r
4. µ¦¦·®µ¦¥n°¤¤¸µ¦¦³µµ´ (Integration and Co-ordination) º° ¦³ª
ÎµÁ·µ¦Ä®o·¦¦¤nµ Ç °¨o°n°ÁºÉ°´
ªµ¤Îµ´ °µ¦¦·®µ¦
µ¦¦·®µ¦Á}µ¦¦³¥»r®¨´µ¦ Â¨³¦³ªµ¦¦·®µ¦Á¡º°É Îµ¤µ¹É¨´¤§·Íµ¤
Ájµ®¤µ¥¸É Îµ®Åªo ¦³ªµ¦¦·®µ¦¸É¸¦³°oª¥ µ¦ªµÂ ¸Énµµ¦¨´É¦° µ¦Äo
»¨¥¡·· µ¦Äoª·µ¦µÄµ¦· µ¦´·Ä°´Á}ÂªµÄ®o°r¦ÎµÁ··¦¦¤nµ Ç
Á}Å°¥nµ¦µ¦ºÉ ¦ªÁ¦Èª Â¨³¤¸¦³··£µ¡Â¨oª µ¦´¦¦®oµ¸ÉÄ®oÂn¤µ·Ä°rµ¦ µ¦
¦³µµ µ¦Ânµ¥µ¦´´´µ¸É´Á¨°µ¦·µ¤¦³Á¤·¨µ¦·´·µ Á¡ºÉ°
Á}Âªµµ¦¡´µ¦´¦»µ Â¨³¥´Á}·É¸Êª´Ä®oÁ®ÈÂªÃo¤®¦º°·«µ °ªµ¤Á¦·
®¦º°ªµ¤ÁºÉ°¤ °®nª¥µ Á¡ºÉ°Á¦¸¥¤µ¦´µ¦´·É¸É³Á· ¹ÊÅo°¥nµÁ®¤µ³¤ Ân´Ê¸Ê ¹Ê°¥¼n
´ªµ¤µ¤µ¦ °¼o¦·®µ¦oª¥
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µ¦¦·®µ¦µ¸É¸´Ê ¥n°¤µ¤µ¦ÎµÄ®oÁ«¦¬· °´¤¸ ¹Ê Á}µ¦¥¦³´¤µ¦µ
°´¤Ä®o¤¸¦³··£µ¡¤µ ¹Ê Ã¥Á¡µ³Ä{»´ ´¤¤¸µ¦Á¨¸É¥Â¨Â¨³¤¸ªµ¤Á¦·
oµª®oµµÁÃÃ¨¥¸°¥nµ¦ªÁ¦Èª µ¦¦·®µ¦µ¸É¸Â¨³¼o¦·®µ¦¸É¸¹Á}ªµ¤ÎµÁ}°¥nµ¥·Én°
ªµ¤ÎµÁ¦È °°r¦ ´´Ê »¦·´Ê µÄ®n Â¨³ µ¨µ¹·¥¤ ¦¦®µ ´¦·®µ¦¤º°°µ¸¡
(professional) Á oµ¤µÁ}¼o¦·®µ¦Ä°r¦ °
¦´¡¥µ¦µ¦¦·®µ¦
¦´¡¥µ¦µ¦¦·®µ¦ Á}{´¥¡ºÊµ¸ÉÄoÄµ¦¦·®µ¦µ Áº°»¦³Á£ ¹É
ÎµÁ}o°°µ«´¥ Á· ª´»·É ° Â¨³ª·¸µ¦ Á}°r¦³°Îµ´Å¤nªnµµ¦¦·®µ¦´Ê³Á}
µ¦¦·®µ¦µ¦µµ¦ ®¦º°µ»¦·Èµ¤ ¹Á}¸¥É °¤¦´´ªnµ ¦´¡¥µ¦¡ºÊµÄµ¦¦·®µ¦µ
´Ê¤¸°¥¼n 4 ¦³µ¦ Á¦¸¥ªnµ 4 M’s ÅoÂn  (Man) Á· (Money) ª´»·É ° (Material) Â¨³ª·¸µ¦
(Method)
n°¤µ£µ¡Âª¨o°¤nµ Ç µ´¤Â¨³ÁÃÃ¨¥¸Á¨¸É¥Â¨Å ÎµÄ®o °Á  °
¦´¡¥µ¦µ¦¦·®µ¦ªoµ ªµ¥·É ¹Ê Á¡º°É Ä®o°¨o°´ªµ¤Á¨¸¥É Â¨ ¹n¨Ä®o¤¸{´¥µ
¦´¡¥µ¦µ¦¦·®µ¦Á¡·É¤ ¹Êµ 4 M’s Á} 7 M’s ÅoÂn  (Man) Á· (Money) ª´»·É °
(Material) ª´Â¨³Îµ¨´Ä (Moral) µ¦¨µ (Market) Á¦ºÉ°´¦ (Machine) Â¨³ª·¸µ¦¦·®µ¦
(Management)
°µ¸Ê¥´¤¸°¸Âª·¸ÉÁ®Èªµ¤Îµ´ °¦´¡¥µ¦µ¦¦·®µ¦¸ÉÂnµÅÂª·¸Ê
Á®Èªnµ¦´¡¥µ¦µ¦¦·®µ¦ª¦¤¸ 7 ¦³µ¦º°  (Man) Á· (Money) ª´»·É ° (Material) Â¨³¸É
nµ°°Åº° °Îµµ®oµ¸É (Authortiy) Áª¨µ (Time) Îµ¨´ÄÄµ¦Îµµ (Will) Â¨³ªµ¤³ªnµ
Ç (Facilities) ´Ê¸ÊÂª·¸Ê ÅoÁ®Èªµ¤ÎµÁ} °°Îµµ®oµ¸ÉÂ¨³µ¦ÄoÁª¨µ ¨nµªº° °Îµµ
®oµ¸É¸É³ÎµÄ®oµ¦¦·®µ¦´¤§·Í¨oª¥¸Â¨³µ¦Îµ®¦³¥³Áª¨µ¸É¡°Á®¤µ³´¨´¬³µÈ
´Á}·ÉÎµ´
{»´Á¤ºÉ°¨nµª¹¦´¡¥µ¦µ¦¦·®µ¦¤´³¤°nª¦³°Á}£µ¡¦ª¤ªoµ Ç
4 ¦³µ¦ º°
1. ¦´¡¥µ¦»¨ (Human Resource)
2. ¦´¡¥µ¦oµª´» (Physical Resource)
3. ¦´¡¥µ¦oµ nµªµ¦ o°¤¼¨ (Information Resource)
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4. ¦´¡¥µ¦oµÁ·» (Financial Resource)
µ¦´¡¥µ¦µ¦¦·®µ¦´Ê 4 ¦³µ¦´¨nµª{»´ ³Ä®oªµ¤Îµ´´¦´¡¥µ¦Ä
nª¸Énª¥Ä®oµ¦¦·®µ¦´¤§·Í¨Åo¦ªÁ¦Èª ¹Êº° ¦´¡¥µ¦¸ÉÁ¦¸¥ªnµ Å°¸ (IT) ¤µµ Information
Technology ¹ÉÁ}µ¦ÎµÁ°µÁÃÃ¨¥¸¤µª·Á¦µ³®r´¦¦ o°¤¼¨oª¥¦³°¤¡·ªÁ°¦r n¨Ä®oÄo
ÎµªÁnµÁ·¤ÂnÅoµ¤µ ¹Ê Â¨³Åo»£µ¡µ¸É¸ªnµÁ·¤
®¨´Â¨³¦³ªµ¦¦·®µ¦
µ¦¦·®µ¦ Á}®¨´µ¦Îµµnµ Ç Ä®o¦¦¨»ªµ¤ÎµÁ¦ÈÁ}Åµ¤»¦³r¸É´ÊÅªo
µ¦¦·®µ¦¹Á}¦³ªµ¦Äµ¦·´ ·µ¸ÉÁ¸¥É ª °o ´Ä¦³ÁÈÎµ´ Ç ¹É¤¸´¦·®µ¦Åo
Îµ®ÂªµÅªo¨oµ¥¨¹´ ´¸Ê
1. Á±¦¸ ¢µÃ¥¨ (Henri Fayol) Îµ®®oµ¸Éµ¦¦·®µ¦Åªo 5 ¦³µ¦ º° (POCCC)
1.1 Planning
- µ¦ªµÂ
1.2 Organizing
- µ¦´°rµ¦
1.3 Commanding
- µ¦´´´µµ
1.4 Co – ordinating
- µ¦¦³µµ
1.5 Controlling
- µ¦ª»¤
2. ¨¼Á°¦r ¼¨· (Luther Gulick) ÅoÎµÂ®oµ¸É¼o¦·®µ¦Åªo 7 ¦³µ¦ ÅoÂn
2.1 P ¤µµ Planning
- µ¦ªµÂµ
2.2 O ¤µµ Organizing
- µ¦´°rµ¦
2.3 S ¤µµ Staffing
- µ¦´Á µo Îµµ
2.4 D ¤µµ Directing
- µ¦´Éµ¦
2.5 Co ¤µµ Co – ordinating - µ¦¦³µµ
2.6 R ¤µµ Reporting
- µ¦¦µ¥µ
2.7 B ¤µµ Budgeting
- µ¦´Îµ¦³¤µ
®oµ¸É °¼o¦·®µ¦µ¤Âª· ° ¼¨· ¸Ê¤¸¼o·¥¤Îµ¤µÄoÄoµµ¦¦·®µ¦ °µ
¦µµ¦Á}nªÄ®n ¼¨· ÅoÁ°Á}®¨´µ¦ªnµ ¦³ªµ¦¦·®µ¦¥n°¤¦³°oª¥ ´Ê°
Îµ´ 7 ¦³µ¦ Ã¥Äo´ª¥n° °°´¬¦´ªo °Ân¨³Îµ¤µÁ¦¸¥´ º° Á¡ºÉ°Ä®onµ¥Ânµ¦Îµ
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Planning Organizing Staffing Directing Coordinating Reporting Â¨³ Budgeting Á¦¸¥ªnµ
“POSDCoRB” ¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥ ´¸Ê
1. Planning ®¤µ¥¹ µ¦ªµÂ®¦º°Îµ®Ã¦µÅªo¨ªn ®oµªnµ³Îµ°³Å¦Äµ
¦·®µ¦µÄ Ç Èµ¤¼o¦·®µ¦³o°¦¼o ´ªµÂ Á¡¦µ³µ¦ªµÂÁ}®¨´µ¦Îµ´ ´Ê¤¼¨µ
°¦³ªµ¦¦·®µ¦ ¼o¦·®µ¦³o°¦³®´°¥¼nÁ¤°ªnµ ÂµÁ}®¨´Â¨³Á}¦µµ °
µ¦·´·µ´Êª oµ¦µ«µÂµÂ¨oªÁ}µ¦¥µ¸É¼o¦·®µ¦³ÎµµÄ®oÅo¨¸ µ¦ªµÂ
Äµ¦¦·®µ¦µ´Ê°µ´ÎµÁ}Â¦³¥³´Ê ®¦º°Â¦³¥³¥µªÈÅo ¦¼Â °µ¦ªµÂµ
ª¦¦³°oª¥ ª´»¦³r Ã¥µ¥ Âª·´· Â¨³¤µ¦µ °µ Äµ¦ªµÂµ´Ê
¼o¦·®µ¦³o°Îµ¹°¥¼nÁ¤°ªnµ ³Îµ°³Å¦ (What) ³Îµ°¥nµÅ¦ (How) ³ÄoÁ·ÁnµÅ¦ (How
many) ³¤°®¤µ¥Ä®oÄ¦Îµ (Who) ³¦³Îµ¸ÉÅ® (Where) Â¨³³¦³ÎµÁ¤ºÉ°Ä (When)
°µ´Ê¼o ¦·®µ¦³o°Îµ¹¹ £µ¡£¼¤·«µ¦r £µª³Âª¨o°¤ ·¢jµ°µµ«
¦³´¤ ¡§·¦¦¤ °»¨ ¨° ¦¦¤Á¸¥¤°´Á}¸É¥¹ °»¨Ä¨»n¤ °»¨
Ä¨»n¤´Ê Ç oª¥
2. Organizing ®¤µ¥¹ µ¦´°rµ¦ ®¦º°´®nª¥µ Ã¥µ¦´Ânµ °°rµ¦
®¦º° °®nª¥µÁ}®nª¥µ¥n°¥ ¡¦o°¤´ÊÎµ®ª´»¦³r Îµ®®oµ¸ÂÉ ¨³ªµ¤¦´·°
°Ân¨³®nª¥µ ¨°Îµ®µ¥µª»¤Â¨³´´´µÄ¨´¬³ ®nª¥µ®¨´ (Line)
®nª¥µ¸É¦¹¬µ (Staff) Â¨³®nª¥µnª¥ (Auxiliary) ¡¦o°¤´ÊÎµ® nªµ¦´´´µÅªoªo ¥
µ¦´°rµ¦Á}Á¦ºÉ°Îµ´¤µ Á¡¦µ³oµ¤¸µ¦´°rµ¦¸É¸ ³nª¥Ä®oÁ·ªµ¤¦µ¦ºÉ
Äµ¦¦·®µ¦µ µ¦´°rµ¦°µ´ÂÅªoÄ¦¼Â£¼¤· Á¡ºÉ°Ä®oÁ·µ¦ºÉ°µ¦ªµ¤Á oµÄÄ
°r¦Á¸É¥ª´ °Îµµ®oµ¸É ªµ¤¦´·° µ¥µ¦´´´µÂ¨³µ¦·n°º°É µ¦
3. Staffing ®¤µ¥¹ µ¦ÎµÁ·µ¦¦·®µ¦µ»¨¹ÉÁ}¦³ªµ¦ °µ¦¦¦®µ
Â¨³´Á¨º°»¨¸É¤¸»¤´·Á®¤µ³¤Á oµ¤µ¼n®nª¥µ µÁ®¨nµ¸ÊÅoÂnµ¦¤·Á«µ¦
¤°®¤µ¥µÄ®oÂn»¨µ¦Ä®¤nÂ¨³»¨µ¦Ánµ µ¦Îµ¦» ª´Îµ¨´Ä´»µ¦Á¨ºÉ°¦³´ µ¦
Á¨ºÉ°ÎµÂ®nµ¦ f°¦¤¡´µ»¨µ¦µ¦¡·µ¦µ¸ªµ¤° µ¦Ä®oª´·µ¦µ¦¤°®¤µ¥
µÄ®oÁ®¤µ³¤´»¨ (Put the right man on the right job) Â¨³Ä®oªµ¤Á}¦¦¤Ân¼o¦nª¤µÃ¥
Á¤°£µ´
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4. Directing ®¤µ¥¹ µ¦´Éµ¦ µ¦´Éµ¦Á} ´Ê°¸ÉÎµ´Ä¦³ªµ¦¦·®µ¦
Â¨³Á}µÎµ´ °´¦·®µ¦ Á¡¦µ³µ¦´Éµ¦Â¨³Îµ´É °¼o¦·®µ¦³¤¸¨¦³n°
¡§·¦¦¤ °°rµ¦ ®¦º°®nª¥µ ¹É°µ³Á}Åµ¤Â®¦º°Ájµ®¤µ¥¸É Îµ®Åªo®¦º°Å¤nÈÅo
µ¦´Éµ¦Á}µ¦´·Ä °¼o¦·®µ¦Äµ¦Îµ®Ä®o¼o¦nª¤µ·´·µ ®¦º°ÎµÁ·µ¦Ä
¨´¬³Ä¨´¬³®¹É ®¦º°Á}µ¦´·ÄÄµ¦Á¨º°µÁ· °°rµ¦ÈÅo
Äµ¦´Éµ¦´Ê ¼o¦·®µ¦°µ´Éµ¦Åo 2 ª·¸ º° µ¦´Éoª¥¨µ¥¨´¬r°´¬¦Â¨³
µ¦´Éoª¥ªµµ Ã¥¤¸ o°¸É ª¦Îµ¹¹ º°
1. µ¦´Éµ¦´Ên°Ä®oÁ·¦³Ã¥rn°°rµ¦Á¡¸¥Ä
2. ¼o¦·®µ¦¤¸ o°¤¼¨ ¨µ¦ª·´¥Â¨³ªµ¤Á®È °´ª·µµ¦¦³°µ¦´·Ä
´Éµ¦Á¡¸¥Ä
3. Îµ¹¹ªµ¤µ¤µ¦ °¼o¦´Îµ´Éoª¥®¦º°¥´
4. {´¥ÁºÊ°¼¨Â¨³°»¦rÄµ¦·´·µ¤¸¡¦o°¤Â¨³Á¡¸¥¡°®¦º°Å¤n
5. Á}Îµ´É¸É´Á Â¨³Á·ªµ¤Á oµÄ¦´¦³®ªnµ¼o´ÉÂ¨³¼o¦´Îµ´É®¦º°Å¤n
5. Co – ordinating ®¤µ¥¹ µ¦¦³µµ¦³®ªnµ®nª¥µ®¦º°ÎµÂ®n¸ÁÉ ¸¥É ª o°
¦ª¤´Ê µ¦·n°ºÉ°µ¦£µ¥Ä°rµ¦ Á¡ºÉ°Ä®oµ¦ÎµÁ·µ °°rµ¦®¦º°®nª¥µÁ}Åoª¥
ªµ¤Á¦¸¥¦o°¥ ¦µ¦ºÉ Â¨³¦¦¨»ª´»¦³r °°rµ¦ ¼o¦·®µ¦³o°ÄoÁ·Äµ¦nÁ¦·¤
´¼ ´Áº°Â¨³nª¥Á®¨º°»®nª¥µ °°rµ¦ ´´Êµ¦¦³µµ¹Á}µ¦´Ä®oÄ
°rµ¦ÎµµÄ®oÁ}¦³´¤¡´rÂ¨³°¨o°´Ã¥¥¹º°®oµ¸É ª´»¦³r Â¨³¤µ¦µµ¦
·´· °°rµ¦Á}®¨´ ´Ê¸ÊÁ¡ºÉ°Ä®o°rµ¦Á}fÂnÂ¨³oµª®oµ°¥¼Án ¤°
Îµ®¦´Á·Äµ¦¦³µµ¸É¸ ¤¸´¸Ê
1. ´Â´Âµ¥µ Â¨³Îµ®®oµ¸É °®nª¥µÂ¨³ÎµÂ®nnµ Ç Ä®o´
ÂoÁ¡ºÉ°j°´µ¦·´·µoµªnµ¥ Â¨³ÊÎµo°´ Á¤ºÉ°®nª¥µÂ¨³Áoµ®oµ¸É » iµ¥·´·µ
µ¤¸ÉÎµ®Åªo µ °°rµ¦¥n°¤°¨o°´
2. ´Ä®o¤¸¦³µ¦·n°ºÉ°µ¦¸É¤¸¦³··£µ¡ Á¡º°É n°Ä®oÁ·ªµ¤Á oµÄ¦´Â¨³
ªµ¤Á oµÄ¹É´Â¨³´
3. µ¦Äoª·¸· n°°Â Á¡ºÉ°Á}µ¦¦oµ´¤¡´rÄµ¥µ¸ÁÉ ¸É¥ª o° Ã¥°µ«´¥
µ¦·n°ÂÅ¤nÁ}µµ¦ Â¨³µ¦Äoªµ¤´¤¡´rnª»¨ Á¡ºÉ°nª¥Ä®oµ¦¦³µµ
Á}Åoª¥¸
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6. Reporting ®¤µ¥¹ µ¦¦µ¥µ¨µ¦·´·µÂ¨³µ¦¦³µ´¤¡´r °°rµ¦
Á}®oµ¸É °¼o¦·®µ¦¸É³o°·µ¤¨ªnµµ¦´Éµ¦ ®¦º°¤°®¤µ¥µÄ®oÂn¼o¦nª¤µ´Ê ¨
µ¦·´·µ¦»®oµ®¦º°Å¤nÁ¡¸¥Ä¤¸°»¦¦Â¨³ o° ´ o°¦³µ¦Ä¨µ¦·´ ·µ°¨o°Â¨³
¦¦¨»Ájµ®¤µ¥ °°rµ¦®¦º°Å¤n ´Ê¸ÊÁ¡ºÉ°³ÅoÁ}µ¦¦³Á¤·¨µ °°rµ¦Â¨³¦³Á¤·¨
µ¦·´·µ °Á¡ºÉ°¦nª¤µoª¥ °µ´Ê¥´Á} o°¤¼¨Äµ¦µ¥µ¨µ¦·´·µn°
¼o´´´µ Â¨³¦³µ´¤¡´rÄ®o®nª¥µ¸ÉÁ¸É¥ª °o ¦µoª¥
7. Budgeting ®¤µ¥¹ µ¦¦·®µ¦¦³¤µ ¼o¦·®µ¦¤¸£µ¦·®oµ¸ÉÁ¸¥É ª o°´µ¦
¦·®µ¦¦³¤µ³o°·´· 2 ´Ê° º° 3
´Ê°Â¦ ÅoÂn µ¦´Îµ¦³¤µ¹ÉÁ}µ¦ªµÂ¨nª®oµ Äµ¦ °
Á·¦³¤µÁ¡ºÉ°´ºÊ° ®¦º°µ¦oµ ®¦º°Äonµ¥
´Ê°¸É° ÅoÂn µ¦ÎµÁ·µ¦ÄoÁ·Á¡ºÉ°´ºÊ°®¦º°´oµµ¤¦³¤µ¸ÉÅo¦´´Ê
1
Planning
7
Budgeting

2
Organizing

6
Reporting

3
Staffing

5
CoOrdinating

Â£¼¤·¸É 10 Â¦³ªµ¦¦·®µ¦ POSDCoRB

4
Directing
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®oµ¸Éµ¦¦·®µ¦ Ã¥´ÉªÅ³Áo¹¦³ªµ¦¦·®µ¦¸ÉÁ}¡ºÊµÄ°r¦»¦³´
Á¡ºÉ°ÄoÁ}®¨´Äµ¦¦·®µ¦µ¸ÉÎµ´ Ç ÎµÄ®oµnµ Ç ¦¦¨»¨ÎµÁ¦È ¹ÉÁ}¦³¸ÉÁ¸¥É ª o°
´¦·®µ¦ 2 ¦³ º° ¦³ Â¨³¦³µ ¦³ªµ¦¦·®µ¦¦³°oª¥ 5 ®oµ¸É®¨´ ´¸Ê
1. µ¦ªµÂ (Planning)
2. µ¦´°r¦ (Organizing)
3. µ¦´Á oµÎµµ (Staffing)
4. µ¦´Éµ¦Â¨³µ¦¦³µµ (Directing and Co – ordination)
5. µ¦ª»¤ (Controlling)
1. µ¦ªµÂ (Planning) ®¤µ¥¹ µ¦Îµ®Âµ®¦º°ª·¸µ¦·´·µÅªoÁ}µ¦
¨nª®oµÁ¡ºÉ°¨ÎµÁ¦Èµ¤¸Éo°µ¦ µ¦ªµÂ³Á¸É¥ª o°´µ¦Äo»¨¡··¡·µ¦µ¹¨ÎµÁ¦È¸É
o°µ¦³ÅoÂ¨³®µ¸É ³ÎµÄ®oÅoµ¤¸É´ÊÁjµ®¤µ¥Åªo Äµ·´·Äµ¦ªµÂ¼o¦·®µ¦³Îµ
µ¦µµ¦rÁ®»µ¦rÄ°µ ¤¸µ¦ª·Á¦µ³®r Á¡ºÉ°Îµ®Ájµ®¤µ¥¨µnµ Ç Â¨³³Îµ®
ÂµÂªµ·´·É¸Á®¤µ³¤¸É³nª¥Ä®o¦¦¨»¨ÎµÁ¦Èµ¦ªµÂ¹Á}Á¦ºÉ°nª¥Ä®o¦¦¨»¨
ÎµÁ¦È µ¦ªµÂ¹Á}Á¦ºÉ°nª¥Ä®o¼o¦·®µ¦Á·ªµ¤¦°°Äµ¦oµªÅÄ°µ Äµ¦
ªµÂ´Ê ¼o¦·®µ¦Äo»¨¡··¡·µ¦µ·Énµ Ç º°°rµ¦»¦·³Îµ°³Å¦Ä®oÅo¨µ°¥nµÅ¦
Îµ°¥nµÅ¦ ÎµÃ¥Ä¦ ÎµÁ¤ºÉ°Å¦ ¹ÉÁ¤ºÉ°·¨°ÅoÂµ¸É °¸ °¤µÂ¨oª È³nª¥Ä®oµ¦¦¨»
Ájµ®¤µ¥¸É´ÊÅªoÅo
2. µ¦´°r¦ (Organizing) º°µ¦¡´µ¦³µ¦ÎµµÁ¡ºÉ°Ä®oµnµ Ç µ¤µ¦
ÎµÁ·ÅÃ¥¤¸µ¦¦³µµ´°¥nµ¸ µ¦´Ã¦¦oµ°rµ¦ º° µ¦´Ã¦¦oµµ
¦³°oª¥µ¦Îµ®ÎµÂ®n µ¦´¨»n¤Á}®nª¥ Â ° µ¦¤°®¤µ¥°Îµµ®oµ¸É
¸ÉÎµÁ}Îµ®¦´µ¦·´·µ Ã¦¦oµ¸É¸¹o°µ¤µ¦¸Êª´ÅoªnµÄ¦o°Îµ°³Å¦ Â¨³Ä¦³o°
¦µ¥µn°Ä¦ ¹É³nª¥Ä®oÁ·ªµ¤¤¸¦³Á¸¥Ä ³·´·µÁ}¨»n¤Åo°¥nµ¤¸¦³··£µ¡
³ª¦µ¦ºÉ Ã¥¤¸ ´Ê°µ¦´ 2 ´Ê º° µ¦´¨»n¤µ¸ÉÎµÁ}Á¡ºÉ°µ¦Îµµµ¤Ájµ®¤µ¥ Â¨³
µ¦¤°®¤µ¥°Îµµ®oµ¸É ¸ÉÎµÁ}Á¡ºÉ°µ¦·´·µ
3. µ¦´Á oµÎµµ (Staffing) ®¤µ¥¹£µ¦· °µ¦¦·®µ¦Äµ¦ÎµÁ··¦¦¤
µµ¦´µ¦¸ÉÁ¸É¥ª´µ¦´¦´¡¥µ¦¤»¬¥r Ã¥¤¸»¤»n®¤µ¥Ä®o°rµ¦»¦·¤¸Îµ¨´¸É¤¸
¦³··£µ¡¡¦o°¤Äµ¦ÎµµÄ»ÎµÂ®n ®¨´µ¦Â¨³Ã¥µ¥Äµ¦´Á¸É¥ª´»¨ º°
µ¦¡¥µ¥µ¤Ä®oÁ}Åµ¤®¨´ “Put the right man on the right job” ®¦º°µ¦¡¥µ¥µ¤ÎµÄ®o»ÎµÂ®n
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¤¸»¨µ¦¸É¤¸ªµ¤¦¼o ªµ¤µ¤µ¦¡¦o°¤Â¨³Á®¤µ³¤´µ¸ÉÎµÄ®o¤µ¸É»¨°Áª¨µ´ÊÁ°
·¦¦¤¸Éo°ÎµÁ¡ºÉ°Ä®oÅo¸Â¨³¤¸ªµ¤µ¤µ¦¡¦o°¤ º° o°Îµµ¦´Á¨º° ¤·Á« µ¦°¦¤
Â¨³¡´µ»¨¦¨°µ¦¦³Á¤·µÂ¨³µ¦´¦³¦µª´¨°Ânµ Ç ´Ê¸ÊÁ¡ºÉ°Ä®oÁ·
ª´Îµ¨´ÄÂ¨³µ¦¦·Á¦·É¤¦oµ¦¦r¸É³»n¤ÁµÄ®o°rµ¦Á}°¥nµ¸¨°Å
4. µ¦´Éµ¦Â¨³µ¦¦³µµ (Directing and Co – ordination) º° ·¦¦¤
µµ¦¦·®µ¦Ã¥¼oÎµ®¦º° ¼o¦·®µ¦Äµ¦´´´µÄ®oµ¦Îµµnµ Ç ÎµÁ·ÅÃ¥¦µ¦ºÉ
¦nª¤Â¦¦nª¤Ä ´Ê¸ÊÁ}ªµ¤¡¥µ¥µ¤Äµ¦¦oµ«·¨³Äµ¦´´´µo° f´¬³Ä®oÁ}¼oÎµ¸É¤¸
¦³··£µ¡ Ão¤oµªÂ¨³´¼Ä®o¼oÄo´ ´´µ»n¤ÁÄµ¦Îµµ´ÉÁ° ®oµ¸Éµ¦´Éµ¦Â¨³
µ¦¦³µµ³Á¸É¥ª o°´µ¦´Îµ Â¨³µ¦nª¥Á®¨º°¼oÄo´´´µÄ®oµÎ µ °°¥nµ¸
Ã¥°µ«´¥ª·¸µ¦Á¦·¤¦oµªµ¤´¤¡´r ¦³®ªnµ»¨¸É¸
5. µ¦ª»¤ (Controlling) º° ·¦¦¤nµ Ç ¸É¦oµ ¹Ê Á¡ºÉ°Ä®oÁ·ªµ¤ÂnÄªnµ
µ¦Îµµnµ Ç ³ÎµÁ¦È¨µ¤Â¸É´ÊÅªo ¹É ´Ê°µ¦ª»¤¸ÉÎµ´³o°¤¸µ¦ª´¨µ¸É
ÎµÅÁ¦¸¥Á¸¥´Ájµ®¤µ¥¸É´ÊÅªo Â¨³ÎµÁ·µ¦ÂoÅ Á¤ºÉ°¤¸·É¸É·· ®¦º°¤¸Á®»µ¦rÎµÄ®o¨µ
¨µÁ¨ºÉ°µ¸ÉÎµ®Åªo ¹Éo°¤¸ª·¸µ¦Â¨³ÁrÄµ¦ª´¨µ
¨nµªÃ¥¦» ¦³ªµ¦¦·®µ¦´Ê 5 ¦³µ¦ Á}£µ¦³®oµ¸ÉÎµ´ °¼o¦·®µ¦¸É¡¹
o°·´· Á¡ºÉ°µ¦¦·®µ¦µ ¦·®µ¦»¨Ä¦³°rµ¦»¦·¦¦¨»¨ÎµÁ¦Èµ¤Ájµ®¤µ¥ Â¨³¤¸
¦³··£µ¡ ³Á®Èªnµ·É¸ÉÁ¸É¥ª o°¸É¼o¦·®µ¦o°°¥´µ¦ ¤¸ 3 ¦³µ¦oª¥´ º°
1. µ¦´µ¦Á¸É¥ª´oµªµ¤· º° o°°¥·ª·Á¦µ³®rµµ¦r °·ÉÂª¨o°¤
£µ¥°¸ÉÁ¨¸¥É Â¨ Á¡ºÉ°Ä®o°rµ¦»¦·µ¤µ¦ªµÂÁ¡ºÉ°Ä®oµ¤µ¦¤¸µÁ¨º°Âµ¸É¸¸É »
2. µ¦´¦Á¸É¥ª´·É ° º° µ¦´°rµ¦Á¡ºÉ°Ä®o¤¸µ¦Â n ´·¦¦¤ Â¨³´
¦³Á¸¥¦´¡¥µ¦nµ Ç Á¡ºÉ°Ä®oµ¤µ¦Á}¨»n¤µ¸É» iµ¥µ¤µ¦Îµµ¦nª¤´Åo
3. µ¦´µ¦Á¸É¥ª´ º° Á}nª °µ¦¦·®µ¦¦´¡¥µ¦»¨ Á¡ºÉ°µ¦·´·µ
Ä®oÁ·¨ÎµÁ¦Èµ¤¸É´ÊÅªo
µ¦¦³¥»r®¨´µ¦¦·®µ¦Á¡ºÉ°ÄoÄµ¦¦·®µ¦Á°
µ¦¦·®µ¦Á° ®¤µ¥¹ µ¦¸É»¨¤¸®¨´µ¦¡´µÁ° ¤¸µ¦¦´¦»ÂoÅ
o°¡¦n° µ¤µ¦´µ¦Â¨³ª»¤µ¦ÎµÁ·¸ª· °Á°Åo°¥nµ¤¸¦³Á¸¥ÂÂ Á¡ºÉ°
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»¤»n®¤µ¥¸É¸ Á}¸É¥°¤¦´ °´¤ Ã¥´ÉªÅÂ¨oª »¨¤´´ÊÁjµ®¤µ¥ªµ¤ÎµÁ¦ÈÄ¸ª·Åªo
3 oµ º°
1. ªµ¤ÎµÁ¦Èoµnª´ª ®¤µ¥¹ªµ¤¦¼o ªµ¤µ¤µ¦¸ÉÅoµµ¦ f °¦¤µ¦Á¦¸¥¦¼o
2. ªµ¤ÎµÁ¦Èoµ¦°¦´ª ®¤µ¥¹£µ¡¸ª· ªµ¤Á}°¥¼nµ¦°¦´ª ¸É¤¸ªµ¤»
ªµ¤°°»n ¤¸¼n¦°¸ÉÁ®¤µ³¤ ¤¸»¦¸É¸¤¸»£µ¡
3. ªµ¤ÎµÁ¦Èoµ®oµ¸Éµ¦µ ÅoÂnªµ¤oµª®oµÄ®oµ¸Éµ¦µ ¤¸µ¦µ¸É¤´É
Á}¸É¥°¤¦´ °¼o´´´µ Á¡ºÉ°¦nª¤µ Â¨³¼oÄo´´´µ
µ¦´ÊÁjµ®¤µ¥ªµ¤ÎµÁ¦È´Ê 3 ¦³µ¦´¨nµª¸Ê o°Îµ®¨´µ¦¦·®µ¦¤µ¦³¥»rÄo
Äµ¦ÎµÁ·¸ª·¹³¦¦¨»»®¤µ¥µ¤¸É´ÊÅªo Ã¥¤¸Âªµ´¸Ê º°
1. µ¦ªµÂ o°ªµÂoµµ¦«¹¬µ µ¦Îµµ µ¦¤¸¼n¦° Án oµµ¦«¹¬µ
o°ªµÂªnµ ³«¹¬µoµÅ® Â¨oª³Îµµ°µ¸¡Ä oµ¦°¦´ªª¦Îµ¹¹ªµ¤Á®¤µ³¤
Äµ¦Á¨º°¼n ¦°µ¦ªµÂ¦°¦´ª Îµª»¦ Â¨³Äµ¦Îµµo°Á}µ¸É¤¸ªµ¤¤´É  ¤¸
ªµ¤oµª®oµ ¤¸¦µ¥Åo¸ Á}µ¸É¦´ªµ¤¦¼oÂ¨³ªµ¤µ¤µ¦ Á}o ¹Éµ¦ªµÂ¸Ê °µ¤¸
´Êµ¦ªµÂ¦³¥³´ÊÂ¨³¦³¥³¥µª
1
ªµÂ

2
·´·µ¤Â

3
¦³Á¤·¨

4
¦´¦»ÂoÅ

Â£¼¤· 11 Â ´Ê°µ¦¦·®µ¦Á°
2. µ¦´°rµ¦ º° µ¦´¦¦®oµ¸É °Ä®oÁ®¤µ³¤´Áª¨µ Ä®oµ»oµÎµÁ·
Åoª¥¸ ÅoÂn µ¸ÁÉ ¸¥É ª´µ¦«¹¬µÁ¨nµÁ¦¸¥ µoµ µ·µ¦ °¦°¦´ª µ°·Á¦ Á}o
3. µ¦´Á oµÎµµ º° µ¦´¦¦®oµ¸É£µ¥ÄoµÄ®oÁ®¤µ³¤´µ£µ¡ °
¤µ·Ä¦°¦´ª
4. µ¦¦³µµ º° µ¦·n°ºÉ°µ¦´»¨¸ÉÁ¸É¥ª o°o°¤¸¤»¬¥´¤¡´r¸É¸
¦¼o´¦³µ¦³Ã¥r ¦¼o´ µ¦ª»¤°µ¦¤rÂ¨³¤¸µ¦Â°°¸ÉÁ®¤µ³¤
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5. µ¦ª»¤ µ¦¦³Á¤·¨µ¦·´·Ä®oÁ}Åµ¤Â¸É´ÊÅªo o°¤¸µ¦¡´µ µ¦
¦´¦»Á¨¸É¥Â¨ µ¦·´·Á}¦³¥³ Ç ´Ê¦³¥³´ÊÂ¨³¦³¥³¥µª o°¤¸µ¦¦´Ä®oÁ}Å¤
Â»¦³¥³ µ¦ª»¤¸Ê°µª»¤Ä®oÎµÁ·¸ª·µ¤Â¸É´ÊÅªoÂ¨oª ·ÉÎµ´o°¦ª¤¹
µ¦ª»¤oµµ¦ÄoÁ· µ¦ÄoÁª¨µoª¥ Á¡ºÉ°Ä®oµ¦ÎµÁ·¸ª·Á}Åµ¤»®¤µ¥¸É¸
µ¦¦·®µ¦Áª¨µ
¤¸Îµ¨nµªªnµÁª¨µº°¸ª· Á¦¸¥Á¤º°µ¥ÊµÎ ¸ÉÅ¤nÅ®¨¥o°¨´ ¤¸Ân³nµÁ¨¥Å» Ç ª´
µ¦¨n°¥Ä®oÁª¨µnµÅ Ã¥Å¤nÅoÎµ·É¸ÉÁ}¦³Ã¥rÈÁ®¤º°´µ¦¨n°¥Ä®o¤¸¸ª·°¥nµ¼Á¨nµ
Â¨³Å¦o»nµ Áª¨µ¹Á}·É¸ÉÎµ´¸É»Îµ®¦´»
¸ª·Á¦µ´Ê ´Ê¥µªÂnµ´ÅÅ¤n¤Ä¸ ¦Îµ®Åo ®¨µ¥o°Á¸¥Ä´µ¦¸ÄÉ oÁª¨µ
¸Énµ¤µ°¥nµÅ¦onµ Á¸¥µ¥ªnµÁª¨µ¸Énµ¤µnµ³Îµ°³Å¦Åo¤µªnµ¸Ê °¥µ³®¤»Áª¨µ¨´Å°¸
¦´ÊÂ¨oªÁ¦·É¤o¸ª·Ä®¤n Ân´ÊÁ}·É¸ÉÁ}ÅÅ¤nÅo
 ª´¸Ê Á¦µ¹ª¦·ªnµ ³ÄoÁª¨µ¸ÉÁ®¨º°°¥¼n°¥nµÅ¦ ³ÎµÁ·¸ª· Äª´¸ÂÊ ¨³Ân¨³ª´
°¥nµÅ¦ Á}µ¦Á¥Áª¨µ¸É¼Á¨nµÁ®¤º°Án¸Énµ¤µ
Áª¨µÁ}·É¤¸nµª¦ÄoÄ®oÁ} Áª¨µÁ®¤º°¦³ÂÊÎµ Å¤nÁ¥°¥Ä¦ Áª¨µnµ¤µÂ¨oª
nµÁ¨¥Å Å¤n¤¸Ä¦®¥»¥´ÊÅªoÅo Áª¨µ¸ÁÉ ¸¥ÅÂ¨oªÁ°µ¨´º¤µ°¸Å¤nÅo Áª¨µÈÁ®¤º°´Á·°µÄonµ¥
Å°¥nµÁ¸¥®µ¥Å¦onµ ®¦º°ÎµÅÁ}»¦oµÁºÊ°¦oµ´ª »¤¸Áª¨µÁnµ´ÄÂn¨³ª´ nµ´¸Éªnµ
Ä¦Äo°¥nµÅ¦ ´´Ê µ¦¦·®µ¦Áª¨µ ¹®¤µ¥¹¦³ªµ¦¸ÉÎµµÃ¥ÄoÁª¨µo°¥¸É»ÂnÄ®oÅo¨
¤µ¸É»
µÁ®»¸ÉÎµÄ®oÁ¸¥Áª¨µ
µ¦Á¸¥Áª¨µ (Wasting time) ®¤µ¥¹ µ¦¦³Îµµ·Éµ°¥nµ¸ÉÅ¤nÎµ´ÄÁ¤ºÉ°¤¸·É°ºÉ
¸ÉÎµ´¤µªnµ Ä¸ª·¦³Îµª´ °Á¦µ ¤´ÄoÁª¨µÅ¤nn°¥»o¤nµµ¦¡·µ¦µªµ¤Îµ´ °µ´Ê
¼ÅoµÁjµ®¤µ¥Â¨³ª´»¦³r °µ
µ¦¸É»¨Å¤nµ¤µ¦¦·®µ¦Áª¨µ ®¦º°ª»¤Á°Äµ¦ÄoÁª¨µÅo°¥nµ¼o°Á®¤µ³¤
´ªnµÁ}»¨¸ÉÅ¤n¤¸ª·´¥ÄÁ° °´¤¸µÁ®»µÁ° ´¸Ê
1. ¤¸·´¥µ¦ÄoÁª¨µÅ¤nÁ®¤µ³¤¦ª¤´Êµ¦ÄoÁª¨µÎµµ¸ÉÅ¤nÎµ´Â¸É³ÄoÁª¨µ´
µÁ¦nnªÂ¨³ÎµÁ}
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2. ÁoÄ¦µ¥¨³Á°¸¥¨¸¥n°¥¤µÁ·ÅÂ¸É³¼¨ °µÄ£µ¡¦ª¤
3. µ¦Å¤n¦¼o´·Á Á¦Ä Å¤n¨oµ·ÁÎµÄ®oÁ¸¥Áª¨µÎµµ·Éµ°¥nµÃ¥Å¤nÎµÁ}
4. Á·µµ¦°´ª´¦³´¡¦»n Å¤n¦n°Áª¨µ
5. µ¦¡¥µ¥µ¤Îµµ®¨µ¥°¥nµÄÁª¨µÁ¸¥ª´ Ä¸É »µÅ¤nÁ¦È´°¥nµÁ¸¥ª
6. µµ¦¤¸ª· ´¥Ä´ªÁ°ÄÁ¦ºÉ°µ¦ª»¤Áª¨µ
7. µµ¦ªµÂÄµ¦ÄoÁª¨µ
8. ¨n°¥µ¸ÉÅ¤n°oµ°¥¼n
9. Å¤n¤¸µ¦Îµ®Áoµ¥Ä®o´Á°
10. ª·´ª¨ µªµ¤ÁºÉ°¤´É
Á·µ¦¦·®µ¦Áª¨µÄ®o¤¸¦³··£µ¡
µ¦¦·®µ¦Áª¨µÄ®o¤¸¦³··£µ¡Åo´Ê¤¸Á·¸ÉnµÄ´¸Ê
1. ´¨Îµ´ªµ¤Îµ´ °µ
Äµ¦ÎµµÄÄÈµ¤ ª¦Îµ¹¹ªµ¤Îµ´ Â¨³ªµ¤Á¦nnª °µÁ¸¥n°
Ã¥Â¥µ°°Á}¦³Á£nµ Ç ´¸Ê
1.1 µ¸É¤¸ªµ¤Îµ´Â¨³Á¦nnª (Important and urgent) ®¤µ¥¹ µ¸Éo°ÎµÄ®o
Á¦È´¸Á¡¦µ³Á}µÁ¦nnªÃ¥¤¸Áª¨µÁ}´ªÎµ®ªnµo°ÎµÄ®oÁ¦È
1.2 µ¸É¤¸ªµ¤Îµ´ÂnÅ¤nÁ¦nnª (Important but no urgent) ®¤µ¥¹ µ¸Éo°ÎµÄ®o
Á¦ÈÁnÁ¸¥ª´ ÂnÅ¤n¤¸Áª¨µÁ}´ªÎµ®°µ¦°ÅoÄ¦³¥³®¹É
1.3 µÁ¦nnª ÂnÎµ´ (Urgent but no important) ®¤µ¥¹ µ¸Éo°Îµ´¸ Ânoµ
´¨Îµ´ªµ¤Îµ´³°¥¼Än ¨Îµ´®¨´ Ç
1.4 µ¸ÉÅ¤nÁ¦nnª Å¤nÎµ´ ®¦º° µ¥»n µ»· (Busy work) µÁ®¨nµ¸ÊÎµÄ®o¦¼o¹
ªnµ¤¸·¦¦¤nµ Ç o°Îµ¨°Áª¨µ µ¦´ÊÁ}µ¸ÉÅ¤nÁ¦nnªÅ¤nÎµ´ Âno°ÎµÄ®oÁ¦È
Á®¤º°´ ®¦º°Îµ·¦¦¤´ÊÂ¨oªÁ·ªµ¤¦¼o¹ªnµnµ³ÅoÄoÁª¨µÁ®¨nµ´ÊÅÎµµ¸ÉÎµ´ªnµ Án
µ¦´Ãp³¸ÅÉ ¤nÁ}¦³Á¸¥ µ¦¼Ã¦´«rµ Ç µ¦¡¼»¥Á¦ºÉ°Å¦oµ¦³ µ¦»¥Ã¦«´¡rµÁ·Å
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Á¤ºÉ°µ¤µ¦Â¥ªµ¤Îµ´Â¨³ªµ¤Á¦nnª °µÅoÂ¨oª ³ÎµÄ®o¦µÅoªnµµ°³Å¦
ª¦Îµn°®¦º°®¨´ Â¨³ÎµÁ¤ºÉ°Ä Ã¥¤¸µ¦ªµÂµ¦ÎµµÅªoÄ®o°¨o°´¦³¥³Áª¨µ¸Éo°Äo
Â¨³o°¡¥µ¥µ¤ÎµÄ®oÁ¦È´Áª¨µµ¤¸É Îµ®Åªo
µ¦´¨Îµ´ªµ¤Îµ´ °Áª¨µ´¨nµª Á}µ¦´µ¤¨´¬³ °µ (Á°´¥ ¸É»
¡´r 2530, 1-2) ÅoÁ°ª·¸µ¦¡·µ¦µªµ¤Îµ´ °µªnµ³Îµ°³Å¦n°®¨´Á¦¸¥ªnµª·¸ A B C
(A-B-C Strategy) ¤¸ªµ¤®¤µ¥ ´¸Ê
A = µ¸É¤¸ªµ¤Îµ´¤µ o°Îµn°
B = ¤¸ªµ¤Îµ´Án´oµ¤¸Áª¨µÈª¦Îµ
C = oµÅ¤nÎµ ³¸ÊÅ¤nÁ}Å¦ Á¤ºÉ°Îµ°¥nµ°ºÉÁ¦ÈÂ¨oª¹n°¥ÎµÈÅo
oµ®µÎµ®ªµ¤Îµ´ °µÁ} A Â¨oª¥´Å¤nµ¤µ¦ÎµÄ®oÁ¦Èµ¤Îµ®Åo
°µ¤¸ªµ¤ÎµÁ}o°ªÁ¦ºÉ°nµ Ç ´n°Å¸Ê
1. ¦³Á¤·ªµ¤Îµ´ °µÄ®¤n
2. ¤°®¤µ¥µÄ®o¼o°ºÉ ¹É¦¼oªµ¤Îµ´ °µÁnÁ¸¥ª´Á¦µ¸
3. ¦´Áª¨µµ¦ÎµµÄ®¤n
4. °ªµ¤nª¥Á®¨º°
2. µ¦ªµÂµ¦ÄoÁª¨µ
µ¦¦·®µ¦Áª¨µÄ®oÅo¨³o°Á¦·É¤ooª¥µ¦ªµÂµ¦ÄoÁª¨µn°Á¤° µ¦ªµÂ
®¤µ¥¹ µ¦´·ÄÄ{»´ ÄÁ¦ºÉ°¸ÉÁ¸¥É ª´°µµ¦ªµÂµ¦ÄoÁª¨µ¹Á}Á¦ºÉ°µ¦Îµ®
·¦¦¤nµ Ç ¸É¡¹o°ÎµÅªo¨nª®oµ´É Á°
µ¦¦·®µ¦Áª¨µ¸É¤¸¦³··£µ¡ª¦¤¸®¨´´¸Ê
1. o°Îµ°¥nµ¦·´ Â¨³³o°¦³Îµ°¥nµn°ÁºÉ°
2. o°¤¸µ¦Îµ®Ájµ®¤µ¥®¦º°»¦³r¸Éo°µ¦°¥nµ´Á
3. ¤¸µ¦Îµ®·¦¦¤nµ Ç ¸É³o°ÎµÃ¥Â¥Â¥³ªµ¤Îµ´n°®¨´Ä®oÅo
4. o°Á ¸¥°°¤µÁ}¨µ¥¨´¬r°´¬¦¤·ÄnÁ¡¸¥Ân ·°¥¼nÄ¤°Â¨oªn°¥ Ç ¨º¤
Á¨º°ÅÄ¸É »
5. o°ªµÂµ¦ÄoÁª¨µ°¥nµÁ}¦³ Â¨³µ¦·´ ·µ¤Â°¥nµ¦·´
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ÄµÁ¦ºÉ° ¨¥»rµ¦¦·®µ¦Á°
ºÉ°-»¨…………………………............................................®o°............................
Îµ¸ÊÂ Ä®o´ «¹¬µªµÂµ¦Îµµ¨nª®oµ 1 ª´ (Á}µ¦´¹Áº°ªµ¤ÎµÄ
µ¦Îµµ)
ª´¸É

Áª¨µ

·¦¦¤

Îµ¸ÊÂ Ä®o´ «¹¬µÎµ®Ájµ®¤µ¥Ä¸ª· Â¨³ª·¸Âªµµ¦ÎµÁ·¸ª·Á¡º°É ¦¦¨»Ájµ®¤µ¥
Ájµ®¤µ¥Ä¸ª·

Âªµµ¦ÎµÁ·¸ª· Á¡ºÉ°¦¦¨»Ájµ®¤µ¥
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ÄµÁ¦ºÉ° ®¨´µ¦Â¨³Á·µ¦¦·®µ¦Á°
ºÉ°¨»n¤/¨»n¤¸É.........................................................................................®o°..................................
ºÉ°¤µ· 1.......................................................... 2.........................................................
3.......................................................... 4.........................................................
5.......................................................... 6.........................................................
Îµ¸ÊÂ 1.Ä®o´ «¹¬µÂn¨³¨»n¤ °£·¦µ¥¨»n¤ Ä¦³ÁÈ¸É Îµ® oµ¨nµ
2. Á ¸¥¦µ¥µ¨µ¦°£·¦µ¥¨»n¤Ä¦¼ °Â´ªµ¤· (Mind Mapping)

“ µ¦¦·®µ¦´µ¦Á° °´«¹¬µ
¼n´·¸É¸ ”
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Âµ¦°Â°£·¦µ¥¨»n¤
ª·µ µ¦¡´µ»£µ¡¸ª·Â¨³´¤
Á¦ºÉ° ®¨´¦¦¤Äµ¦¦·®µ¦Á°
¦³´ ´«¹¬µ´Ê¦³µ«¸¥´¦ª·µ¸¡´Ê¼
Áª¨µ 3 µ 180 µ¸
_________________________________________________________________________________
µ¦³µ¦Á¦¸¥¦¼o
Á¦ºÉ° µ¦Îµ®¨´¦¦¤¤µÄoÄµ¦¦·®µ¦Á° ¦³°oª¥ ¨´¬³¸É¤¸»£µ¡o°¤¸
µ¦¡´µ´ÊµÃ¨Â¨³µ¦¦¤ µ¦¸É»¨³¦³ªµ¤ÎµÁ¦ÈÄ¸ª·´Êo°¤¸®¨´¦¦¤
Îµ®¦´¥¹º°·´·Äµ¦¦·®µ¦Á°
¨µ¦Á¦¸¥¦¼o ¸Éµ®ª´
´«¹¬µ¤¸ªµ¤¦¼oªµ¤Á oµÄ Á¦ºÉ°µ¦Îµ®¨´¦¦¤¤µÄoÄµ¦¦·®µ¦Á°
»¦³r
Á¤ºÉ°´«¹¬µ Åo¤¸nª¦nª¤Ä·¦¦¤µ¦°Ã¥µ¦°£·¦µ¥¨»n¤ Â¨oª´«¹¬µµ¤µ¦
1. °·µ¥¹¨´¬³¸ª·¸É¤¸ »£µ¡Åo
2. ¦³»¹®¨´¦¦¤¸ÉÎµ¤µÄoÄµ¦¦·®µ¦Á°Á¡ºÉ° ¦oµ»£µ¡¸ª· °°Á} o° Ç Åo
3. °·µ¥ªµ¤Îµ´ °®¨´¦¦¤Äµ¦¦·®µ¦Á°Åo
µ¦³µ¦Á¦¸¥¦¼o
µ¦Îµ®¨´¦¦¤¤µÄoÄµ¦¦·®µ¦Á° ¨´¬³¸ª· ¸É¤¸»£µ¡ ªµ¤Îµ´ °¦¦¤
Äµ¦¦·®µ¦Á° ®¨´¦¦¤Äµ¦¦·®µ¦Á°Á¡º°É ¦oµ»£µ¡¸ª·
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¦³ªµ¦Á¦¸¥µ¦°
´ÊÎµ ( 10 µ¸ )
1. ¦¼Ân¨»n¤´«¹¬µ °°Á} 5 ¨»n¤ ¨»n¤¨³ 6  Ã¥Ä®o´ «¹¬µ¸É·´¤µ°¥¼n¨»n¤
Á¸¥ª´n° Â¨oªn°¥´Îµª¤µ·£µ¥Ä¨»n¤´ 1-5 Ä¦´ÅoÁ¨ 1 È°¥¼n¨»n¤ 1 ´°¥nµ¸Ê¹
Á¨ 5 ³Åo 5 ¨»n¤
2. ¦¼Âo»¦³rµ¦Á¦¸¥¦¼o Á¦ºÉ° µ¦Îµ®¨´¦¦¤¤µÄoÄµ¦¦·®µ¦Á°
3. ´«¹¬µª Á¸É¥ª´µ®oµ¸É µ¦Îµ·¦¦¤µ¦°£·¦µ¥¨»n¤¸ÉÅo«¹ ¬µµ
µ¸ÉÂ¨oª
´Ê° ( 40 µ¸ )
1. µ´´«¹¬µ Â¨³µ¤Îµµ¤¸ÉÁ¸É¥ª o°´Á¦º°É ®¨´¦¦¤¸ÉÎµ¤µÄoÄµ¦¦·®µ¦
Á° Ã¥ÄoÎµµ¤ ´¸Ê
1.1 Á¤ºÉ°µ¸ÉÂ¨oª ¦¼Åo´ÉµÄ®oÅ®µ®¨´¦¦¤³¸É¥¹º°·´ ·¤µ µ¤¤¸Ä¦
Á¦¸¥¤¤µoµ
1.2 Ä®o´ «¹¬µ°°ÅÁ ¥¸ ¦³µ Â¨³ÎµÁ°
2 .¦¼Ä®o´«¹¬µÂn¨³ ¡¼ °·µ¥¹®´ª o°®¨´¦¦¤³¸ÉÁ¦¸¥¤¤µ ªnµÁ}®¨´¦¦¤³
°³Å¦ ¤¸¦³Ã¥r°³Å¦´
3. °·µ¥ÁºÊ°®µÁ¦¸¥ Á¦ºÉ° µ¦Îµ®¨´¦¦¤¤µÄoÄµ¦¦·®µ¦Á° n°¤°®¤µ¥
µ¨»n¤ Â¨³ÂÄªµ¤¦¼o ¸É 3 Á¦ºÉ° µ¦Îµ®¨´¦¦¤¤µÄoÄµ¦¦·®µ¦Á° ÄoÁª¨µ«¹¬µ 20 µ¸
´Ê·¦¦¤ ( 40 µ¸ )
1. ´«¹¬µ «¹¬µÄªµ¤¦¼o ¸É 3 Á¦ºÉ°µ¦Îµ®¨´¦¦¤¤µÄoÄµ¦¦·®µ¦Á° Ã¥ÄoÁª¨µ
¦³¤µ 20 µ¸
2. Îµ®®´ª o°µ¦°£·¦µ¥Ä®o´´«¹¬µ»¨»n¤ Ã¥®´ª o°µ¦°£·¦µ¥ ´¸Ê
“ ®¨´¦¦¤´µ¦¦·®µ¦Á° ¼n´«¹¬µ¸É¸ ¤¸
» ¦¦¤ °¤®µª·¥µ¨´¥ ” Ã¥¦¼Ä®o
Áª¨µÄµ¦Îµµ¨»n¤¨³ 40 µ¸ ¦¼Â¦³µ¬Ä®o´ «¹¬µÁ ¸¥¦µ¥µ¨µ¦°£·¦µ¥¨»n¤ ¦µ¥µ
¨µ¦°£·¦µ¥¨»n¤Ä®oÁ ¸¥Á°¤µÄ¦¼Â´ªµ¤· (Mind Mapping) Ä¦³µ¬¦p¡ ÂnÄ®n
Ã¥ÄoµµÅªr°¦r ( ¦¼¼o°´Á¦¸¥¤ÅªoÄ®o )
3. ¦¼¦³Á¤·µ¦·´··¦¦¤µ¦°£·¦µ¥¨»n¤ Â¨³Ä®oÎµÂ³Îµnª¥Á®¨º° ´«¹¬µ
Ä Ân¨³¨»n¤
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Ê´ °£·¦µ¥/ª·Á¦µ³®r ( 40 µ¸ )
1.Ä®oª´ Â¨»n¤´«¹¬µ´Ê 5 ¨»n¤ ¨»n¤¨³ 6  °°¤µ°£·¦µ¥®oµ´ÊÁ¦¸¥ Á¸É¥ª´
Á¦ºÉ°µ¦ÎµµÄ¨»n¤ µ¦°£·¦µ¥Ä®´ª o°“ ®¨´¦¦¤´µ¦¦·®µ¦Á° ¼n´«¹¬µ¸É¸ ¤¸
»¦¦¤ °¤®µª·¥µ¨´¥ ” ªnµµ¦Îµµ£µ¥Ä¨»n¤Á}°¥nµÅ¦ ¤¸{®µ °»¦¦Ä Äµ¦Îµµ
oµ Ã¥µ¦´¨µ´¨Îµ´µ¦ÎµÁ°µ
2.Ä®o´ «¹¬µ¦µ¥µ¨µ¦°£·¦µ¥¨»n¤ Ä®´ª o°Á¦ºÉ° “ ®¨´¦¦¤´µ¦¦·®µ¦Á°
¼n´«¹¬µ¸É ¸ ¤¸»¦¦¤ °¤®µª·¥µ¨´¥ ” Ä®oÁ°Á ¸¥´ªµ¤·(Mind Mapping) Ã¥ÄoÁª¨µ
µ¦ÎµÁ°¨»n¤¨³¦³¤µ 10 µ¸
´Ê¦»Á¦¸¥ Â¨³¦³Á¤·¨ ( 50 µ¸ )
1. ´Á¦¸¥¦nª¤´¦»ªµ¤¦¼oÁ¦ºÉ° ®¨´¦¦¤´µ¦¦·®µ¦Á° Ã¥ÂÂ¦³Á¤·
¡§·¦¦¤ µ¦Îµµ¨»n¤Ä®o´«¹¬µ ´Ê 5 ¨»n¤
2. Îµ VCD ¦µ¥µ¦ o Á¦ºÉ° ¦¦¤³ °µ¥¡·µ¦ ¤µÄ®o´ «¹¬µ¼ Â¨³nª¥´·
ªnµÁ¦µµ¤µ¦Îµ®¨´¦¦¤¤µÄoÄµ¦¦·®µ¦Á°Åo°¥nµÅ¦oµ
3. ¤Á¥¨µ¦Îµµ °´«¹¬µ Â¨³ÂoÅ o°¡¦n°Äµ¦ÎµÁ°¨µ®oµ
´ÊÁ¦¸¥ °´ªÂ¨»n¤¡¦o°¤´ÊÄ®o o°Á°Â³Äµ¦ÎµÁ°¨µ Án »¨·£µ¡Äµ¦ÎµÁ°
¨µ Án µ¦Ânµ¥ µ¦¡¼ µ¦¦´¬µÁª¨µ
4. Ä®o¼oÎµ¨»¤n ´Ê 5 ¨»n¤ ¦µ¥µ¨µ¦Îµµ¨»n¤¸É Á°¦´·°Ã¥Äo o°¤¼¨µ
Â¦³Á¤·¡§·¦¦¤µ¦Îµµ¨»n¤
5. ¦»¨µ¦Îµµ¨»n¤ °´«¹¬µ´Ê 5 ¨»n¤ ¡¦o°¤´Ê¤Á¥ÂoÅ o°¡¦n° Â¨³Ä®o
o°Á°Â³
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ºÉ°µ¦Á¦¸¥µ¦°
1. ºÉ°-¤»®¨´¦¦¤µ¦¦·®µ¦Á°
2. Äªµ¤¦¼oÁ¦º°É  µ¦Îµ®¨´¦¦¤¤µÄoÄµ¦¦·®µ¦Á°
3. ÄµÁ¦ºÉ° ®´ª o°µ¦°£·¦µ¥ Â¨³¨µ¦°£·¦µ¥¨»n¤ (Mind Mapping)
4. ¨µ´¨Îµ´µ¦ÎµÁ°¨µ
5. VCD ¦µ¥µ¦ o Á¦ºÉ° ¦¦¤³ °µ¥¡·µ¦
6. Â¦³Á¤·¡§·¦¦¤µ¦Îµµ¨»n¤
µ¦ª´Â¨³¦³Á¤·¨
µ¦ª´¨
ª·¸µ¦
1. oµªµ¤¦¼o (K)
2. oµ´¬³¦³ªµ¦ (P)
3. oµ»¦¦¤ ¦·¥¦¦¤ (A)

Árµ¦¦³Á¤·
1.°Îµµ¤Åo
2.¦»ÁºÊ°®µÅo°¥nµ¦°¨»¤
1.µ¦¦nª¤·¦¦¤¨»n¤
2.´¬³µ¦°£·¦µ¥¨»n¤
1.µ¦¦´¢{ªµ¤·Á®È °¤µ·Ä¨»¤n

µ¦¦³Á¤·¨
1.ª·Á¦µ³®rÎµ° °´Á¦¸¥µ¤µ¦°Îµµ¤¼®¦º°·
2. ¨µµ¦¦»ÁºÊ°®µµ¦³¸É´Á¦¸¥¦»Åo¦»Åo¦¦³ÁÈ®¦º°Å¤n
3. µ¦¤¸nª¦nª¤Ä·¦¦¤µ¦¦³°µ¦° ¦³Á¤·µªµ¤´Ê Ä µ¦ÎµµÂ¨³
ªµ¤¦¼oªµ¤·¸ÉÅoÄ·¦¦¤
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Äªµ¤¦¼o
Á¦ºÉ° ®¨´¦¦¤Äµ¦¦·®µ¦Á°
¸ª·¸É¤¸
» £µ¡ o°¤¸µ¦¡´µ´Ê µÃ¨Â¨³µ¦¦¤ µ¦¸É»¨³¦³ªµ¤ÎµÁ¦È
Ä¸ª·´ÊÅoo°¤¸®¨´¦¦¤Îµ®¦´¥¹º°·´·Äµ¦¦·®µ¦Á° °´Á}µ¦¡´µªµ¤Á¦·
°µ¤µ·ÄÂ¨³·{µ Á¡ºÉ°Ä®oµ¦ÎµÁ·¸ª·Á}Å°¥nµ¤¸Ânµ¦µ¦³ Â¨³Á}¸ª·¸É¤¸
»nµ°¥nµÂo¦·¤´¸ÉÁ·¤µÁ}¤»¬¥r
¨´¬³¸ª·¸¤É ¸»£µ¡
¸ª·¸É¤¸»£µ¡Á}¸ª· ¸É°o  f Á° ®¦º°¡´µ´ÊµÃ¨Â¨³µ¦¦¤ µ¦ f
ÄµÃ¨´Ê o°Á}¼o¤¸É ¸ªµ¤¦¼o ªµ¤µ¤µ¦ Á¡ºÉ°µ¦¦³°°µ¸¡µ¦µÂ¨³µ¦ fÄµ
¦¦¤Á¡ºÉ°Á}¸É¤¸ªµ¤» Â¨³¤¸»nµÄ´¤
µ¦ f ®¦º°¡´µµ¤Âª¡¦³¡»«µµ´Ê ¤¸»¤»n®¤µ¥Â¥°°Á}°Âªµ
º° µµ¥Ã¨»¦ Á}Áoµ¼n»¤»n®¤µ¥¼» Á}£µª³¸É¡o µÃ¨ µ¦·´·Ã¨»¦¦¦¤
Á}µ¦·´Á· ¡ºÉ°µ¦¥¦³´·ª·µ¤»¬¥rÄ®o®¨»¡oµªµ¤» r ¡ªµ¤» ¸ÉÂo¦· Ã¥¤¸
»¤»n®¤µ¥ÄÁºÊ°oÄ®o»¨Á¦¸¥¦¼o®¨´¦¦¤Îµ¤µÁ}ÂªµÄµ¦¡´µÁ¡ºÉ°µ¦Îµ¦¸ª·
°¥nµ¤¸ªµ¤» ¤¸¸ª·°¨o°´ªµ¤Á}ÅÄµÃ¨¹ÉÁ}¸ª·¸ÉÁ¸¥É ª o°´ª´»®¦º°Á¦¸¥ªnµ
“Ã¨¸¥» ”
Ã¥´ÉªÅÂ¨oª¸ª·¸É¤¸»£µ¡³¡´µµ»£µ¡µ¥Â¨³»£µ¡· »£µ¡µ¥ º°
» £µ¡Â ÈÂ¦¤¼¦r ¤¸µ¦·¸°¥¼n ¸ ¦µ«µÃ¦£´¥Å oÁÈ Â¨³»£µ¡· º° ·¸ÉÁe~¥¤oª¥
»¦¦¤ ¤¸®¨´¦¦¤Á}Á¦ºÉ°ÎµµÄµ¦¦³Îµ µ¦· µ¦¡¼Ä®o¥¹¤´É°¥¼n¡ºÊµ °
£µª¦¦¤ ®¦º°°µ¨nµªÅoªnµ µ¦¡´µÁ°Ä®oÁ}¼o¸É¤¸»£µ¡¸ª·¸É¸´Ê o°¡´µªµ¤¦¼o
µÃ¨ª¼n´Å´ªµ¤¦¼oµ¦¦¤ ´Îµ¦³¡´r “ªµ¤¦¼o¼n»¦¦¤” (°ÎµÅ¡ »¦·»¨)
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Á¤ºÉ°ªµ¤¦¼o¥°Á¥¸¥É ¤¼Á¸¥¤Á¤
Ân»¦¦¤ÉµÎ Á¥°®oµ´Ê
°µÁ¦oµ¤·µµ¦¡´
oª¥·°´Å¦o°µ¥ÄÃ¨µ
Â¤o»¦¦¤¼Á¥¸É¥¤¹Á¸¥¤Á¤
Ânªµ¤¦¼oÉÎµÁÁ¡¸¥¥°®oµ
¥n°¤Á}Á®¥ºÉ°¦°»¦µ
oª¥{µ°nµo°¥nµo°¥Ä
®µªµ¤¦¼o¼¨ÊÎµ»¦¦¤Á¨·«
Â¦³Á¦·°¦·ª··´¥
³¡´µ¦³µ¦µ¬¦r´Êµ·Å¥
o° fÄ®oªµ¤¦¼o¼n»¦¦¤
ªµ¤Îµ´ °¦¦¤Äµ¦¦·®µ¦Á°
µ¦Îµ¦¦¤¤µ¦·®µ¦Á°µ¤Âªµ °«µµ ¹É»«µµ¤¸»¤»n®¤µ¥Á¡ºÉ°µ¦
ÎµÁ·¸ª·¸É¸µ¤ ¤¸»nµ Â¨³¤¸ªµ¤» µ¡»«µµÅo¨nµª¹®¨´¦¦¤¡ºÊµÄ®o¥¹ ¤´É
¦³¡§··´·Á¡ºÉ°Á}µ¦°¦¤¦·®µ¦ µ¥ ªµµ ·Ä Â¨³{µ µ¤ÂªµÎµ° °
¡¦³¡»«µµÃ¥¦»Á}®¨´Ä®n 3 ¦³µ¦ º°
1. ¡¡µ °¦ Å¤nÎµªµ¤´Éª´Êª
2. »¨¼¤µ
ÎµÂnªµ¤¸
3. ·¦·Ã¥
Îµ·Ä®o¦·» ·Í
®¨´¦¦¤Äµ¦¦·®µ¦Á°Á¡ºÉ°¦oµ»£µ¡¸ª·
®¨´¦¦¤Îµ°Ä¡»«µµ Á}®¨´ªµ¤¦·¸Éª¦¦¼oÂ¨³Á}®¨´ªµ¤¸¸Éª¦
¦³¡§··´· Á¡ºÉ°µ¦ÎµÁ·¸ª·¸É¤¸
» £µ¡Ä»oµ ÅoÂn µ¦¡´µÁ° ¡´µ¦°¦´ª
¡´µµ¦µ Â¨³¡´µ´¤ Ã¥¤¸®¨´¦¦¤¡ºÊµÄµ¦¡´µoµnµ Ç ´¨nµª ÅoÂn
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1. · ´¤´³
¦¦¤¤¸°»µ¦³¤µ º°Îµ¦³Ã¥rÁºÊ°¼¨Ä·É´Ê ª
· ªµ¤¦³¨¹Åo ªµ¤¦³¤´¦³ª´ ªµ¤ºÉ´ª £µª³¸É¡¦o°¤°¥¼nÁ¤° ¦´¦¼on°·Énµ Ç
¸ÉÁ oµ¤µÁ¸É¥ª o° µ¦¦³®´ªnµª¦·´·n°·É´Ê°¥nµÅ¦ µ¦¦³¤´¦³ª´j°´¥´¥´ÊÁ°Å¤n
®¨ÅÄªµ¤´Éª Áº°Ä®o¥¹¤´ÉÄªµ¤¸µ¤
Ä¡»¦¦¤ Áoªµ¤Îµ´ °·°¥nµ¤µ µ¦ÎµÁ·¸ª·Ã¥¤¸· º° ªµ¤
Å¤n¦³¤µ Å¤n µ· Å¤n¨ÎµÅÄµÁºÉ°¤ Å¤n¡¨µÃ°µÄªµ¤oµª®oµ ¦³®´¹·É¸Éo°
ÎµÂ¨³Å¤nÎµ Å¤n¨n°¥¨³¨³Á¨¥ Îµoª¥ªµ¤¦·´ ¡¥µ¥µ¤Á¡ºÉ°¡´µÄªµ¤¸µ¤
´¤´³ ªµ¤¦¼o´ ªµ¤¦¼o´ª ªµ¤¦³®´ ªµ¤Á oµÄµ¤ªµ¤Á}¦·
¨nµªº° ¦¼o´Ä¦³Ã¥r Â¨³Å¤nÁ}¦³Ã¥r ¦¼o´Ä»«¨¦¦¤Â¨³°»«¨¦¦¤ ¦¼o´Ä· °
Â¨³¦¼o´Ä¤¤·´³ (ªµ¤¦·Ã¥¤¤·µÃ¨) Â¨³ ¦¤´´³ (ªµ¤¦·ÂoÃ¥
£µª¦¦¤)
2. ´· Ã¦´³ ¦¦¤ÎµÄ®oµ¤
´· ªµ¤° °¨´Ê Á¡ºÉ°¦¦¨»ªµ¤¸µ¤Â¨³»¤»n®¤µ¥°´°
Ã¦´³ ªµ¤Á¸É¥¤ ªµ¤¤¸°´¥µ«´¥ ªµ¤¦³¸ µ¤
3. ´»¦·¦¦¤ 7
´»¦·¦¦¤ º° ¦¦¤ °¼o¸ »¤´· °¸
3.1 ´¤¤´s»µ º° ¦¼o´Á®» ¦¼o®¨´µ¦ Ár ¦¼oÁ®»¸ÉÎµÄ®oÁ·¨¦¼oµÁ®»ªµ¤Á}Å
Äµ¦ÎµÁ·¸ª·
3.2 °´´s»µ º° µ¦¦¼o´¨ ¦¼oªµ¤¤»n®¤µ¥ ¦¼o¦³Ã¥r ¦¼o´¨¸ÉºÁºÉ° µµ¦
¦³Îµ ¦¼oªnµµ¦ÎµÁ·¸ª·°¥¼n´Ê¦³r¦³Ã¥rÄ
3.3 °´´s»µ º° ¦¼o´ ¦¼oªµ¤Á}¦· ° Á}Ä¦ ¤¸ªµ¤¦¼o ªµ¤µ¤µ¦
ªµ¤´ ªµ¤¤¸»¦¦¤ ÁnÄ Á¡ºÉ°µ¦·´·¸ÉÁ®¤µ³¤ Â¨³µ¦ÂoÅ ¦´¦»Ä®o°¨o°
¼o°n°Å
3.4 ¤´´s»µ º° ¦¼o´¦³¤µ ¦¼o´ ¡°¸ ¡°Á®¤µ³ ¡°ª¦
3.5 µ¨´s»µ º° ªµ¤¦¼o´µ¨ ¦¼oÁª¨µ°´Á®¤µ³¤ Án ¦Áª¨µ Á}Áª¨µ ´Áª¨µ
Â¨³¡°Áª¨µ Á}o
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3.6 ¦·´s»µ º° ¦¼o´»¤ ¦¼o´µ¦¦³¡§·n°»¤ ¦¼o´µ¦ªµ´ª µ¦Ânµ¥
Â¨³¦·¥µ¤µ¦¥µÄ®o¼ o°´ ¦¦¤Á¸¥¤¦³Á¡¸
3,7 »¨´µ º° µ¦¦¼o´»¨ Á oµÄ¨´¬³ °»¨ ¦¼o´µ¦·´·n°»¨
ÅoÁ®¤µ³¤
4. ¦µªµ¦¦¤ 4
¦µªµ¦¦¤ Á} o°·´·Îµ®¦´¼o¦°Á¦º° Á} o°·´· °»¨´ÉªÅÁ¡ºÉ°¸É¤¸
ªµ¤ÎµÁ¦ÈÂ¨³ªµ¤Á¦·oµª®oµ Á}¦¦¤¸ÉÁ¦¸¥Á¤º°°µ£¦r¦³´µ¥ÎµÄ®oÁ·ªµ¤nµÁºÉ°º°
ÅªoªµÄ¦³°oª¥
1. ´³ ªµ¤¦· ªµ¤ºÉ°´¥r ªµ¤º°É ¦ ªµ¤¦·Ä ¦·ªµµÂ¨³µ¦¦³Îµ¦·
2. ¤³ µ¦¦¼o ´ n ¤· ° µ¦ª»¤· Ä f ®´ f   µ¦¦´ ´ ª
µ¦¦´¦»Ä®oÁ¦·oµª®oµ
3. ´· ° ¤¸·ÄÁ o¤Â È ¥´®¤´É Á¡¸¥¦Å¤n¥n°o° °n°ªµ¤Á®ºÉ°¥¥µ
¨Îµµ¦µ¦Îµ iµ¢{°»¦¦ ¤´ÉÄ»®¤µ¥
4. µ³ Á¸¥¨³ ¤¸ÊÎµÄ Á°ºÊ°Á¢g°ÁºÉ°Ân ¨³¦³Ã¥rnª
5. °··µ 4
°··µ 4 »¦¦¤¸ÉÎµÅ¼nªµ¤ÎµÁ¦ÈÄ·´Êª
1. ´³ ªµ¤¡°ÄÄµ¦µ ªµ¤o°µ¦¸É³ÎµÄ iÄ¦´¸É³Îµ ¦µ¦µ¸É³Îµ
Ä®oÅo¨¸¥·É ¹Ê Å
2. ª·¦·¥³ ªµ¤Á¡¸¥¦ ªµ¤ ¥´®¤´É Á¡¸¥¦ ¦³°µ¦µoª¥ªµ¤¡¥µ¥µ¤ Á o¤Â È
° Á°µ»¦³ Å¤no°°¥
3. ·³ ªµ¤Á°µÄÄnÄµ¦Îµµ Á°µ·Ä {Ä iÄ·É¸ÉÎµÂ¨³Îµoª¥ªµ¤´ÊÄ
4. ª· ¤´µ µ¦Äo { µ¡· µ¦µÅ¦n  ¦° Ä¦n ¦ª ®µÁ®»  ¨ o ° ¡¦n °
o° ´ o°Á¡ºÉ°®µµ¦´¦»ÂoÅ
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6. ´¦ 4
´¦¦¦¤ ¦¦¤Îµ¸ª·Å¼nªµ¤Á¦·¦»nÁ¦º° ¦¦¤°´Á¤º°¨o°¦¸ÉÎµ¼o·´·Å¼n
¸É®¤µ¥ ªµ¤Á¦·oµª®oµ
6.1 ·¦¼Áªµ³ °¥¼nÄ·É¸É¸¤¸·ÉÂª¨o°¤Á®¤µ³¤ °Îµª¥Ânªµ¤¸µ¤Â¨³
ªµ¤Á¦·oµª®oµ
6,2 ´»¦·¼ { ¥³ ¸ ¼o¦¼o ¼o¦» Â¨³¼oÁºÊ°¼¨Ânªµ¤Á¦·°µ¤
6.3 °´´¤¤µ·· ´ÊÅªo° ´Ê·¤»n®¤µ¥ÎµÅ¼nªµ¤¸µ¤
6,4 »¡Á¡»s»µ Îµªµ¤¸Åªon° Á¡ºÉ°Á}®µÎµÅ¼nªµ¤Á¦·Ä°µ
7. °¦·¥´ 4
°¦·¥´ 4 º° ªµ¤¦·°´¦³Á¦· 4 ¦³µ¦ ®¨´Îµ°Á¦ºÉ°°¦·¥´ 4 Á}
Îµ°¸ÉÎµ´¸É» Â¨³Á}®´ªÄ °¡¦³¡»«µµ ªµ¤¦·°´¦³Á¦· 4 ¦³µ¦ ÅoÂn
7.1 » r º° µ¦¦µ«µªµ¤» ªµ¤¡°Ä ÁºÉ°µªµ¤Å¤n¤®ª´Ä¸ª· ´Ê
µµ¥Â¨³µ·Ä ¹ÉÂnÂ¥°°ÅoÁ} 2 ¦³µ¦Ä®n Ç º°
£µª» r º°» r¦³Îµ´ª®¦º°» r¦³Îµ´ µ¦¤¸ 3 °¥nµº° µ¦Á· µ¦Ân
µ¦µ¥ ´Ê 3 °¥nµ¸Ê»Åo¦´Á®¤º°´®¤nªªµ¤ÁÈ¦ª¤°¥¼nÄ¨´¬³´Ê 3 ´¨nµª
·» r º°» r¦¤µ »³Åo¦´¤µo°¥Ânµ´ÅÂ¨oªÂnÁ®»µ¦r¸É¦¤µ
8 ¦³µ¦
7.2 ¤»´¥ º° µÁ®» °ªµ¤» r ªµ¤» r¸ÉÂo¦·Á·µªµ¤°¥µÁ·¡°¸¹É
Á¦¸¥ªnµ “´®µ” ´®µ ¤¸ 3 ¦³µ¦ ÅoÂn
µ¤´®µ º° ªµ¤°¥µÅoª´»·É °¸É¦µ¦µ Án ªµ¤°¥µÅoÄ¦¼
¦ ¨·É Á¸¥ ´¤´
£ª´®µ º° ªµ¤°¥µÁ}´É Á}¸É Án °¥µÁ}Á«¦¬¸ °¥µÁ}´Â
°¥µ¤¸oµª¥ Ç Á¤ºÉ°Å¤nÅo´Ä¦µ¦µÈÁ}» r
ª·£ª´®µ º° ªµ¤Å¤n°¥µÁ} ªµ¤Å¤n°¥µ¤¸ Án Å¤n°¥µÁ}¡·µ¦ Å¤n°¥µ
¼Å¨n°°µµ Å¤n°¥µ°¥¼nÄÎµÂ®nµ
ªµ¤°¥µ´Ê 3 ¦³µ¦Á¤ºÉ°¤¸Á·ªµ¤¡°¸ Ã¥Å¤nÎµ¹¹ªµ¤Á}¦·ªnµÁ}Å
Åo®¦º°Å¤n Á®¤µ³¤®¦º°Å¤nµ¦Å¤nÎµ¹¹ªµ¤Á}¦·¥n°¤Á}o° °ªµ¤» r´Ê¤ª¨
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7.3 ·Ã¦ ªµ¤¦·°´¦³Á¦· o°¸É 3 º° ªµ¤´» r ªµ¤» r´¨nµªÂ¨oª´Ê
µ¤µ¦´ÅoÃ¥µ¦¡·µ¦µ¹µÁ®» °ªµ¤» r oµÁ¦µ´µÁ®» °ªµ¤» r´ÊÈ¥n°¤´Åoª¥
´¡»Îµ¦´ªnµ “Á¤ºÉ°·É¸ÊÅ¤n¤¸ ·É´ÊÅ¤n¤¸ Á¡¦µ³·É¸Ê ´ ·É´ÊÈ´ ”
7.4 ¤¦¦ º° o°·´· °µ¦´» r Äµ¦´» r»µ¤µ¦ÎµÅo ®µÄ¦
·´·µ¤È³¨ªµ¤» r ®¦º°{®µÅo¤µo°¥µ¤Ân¦¸ µ¸É³´» r ´Ê¤¸°r¦³° 8
¦³µ¦ º°
´¤¤µ·· ®¤µ¥¹ ªµ¤Á®È° º° µ¦¦¼o µ¦Á®È °¦·¥´ 4 °¥nµ¼o° ¦¼o
ªnµ°³Å¦Á}ªµ¤» r ªµ¤» r¤¸µÁ®»¤µµ°³Å¦ Â¨³¦¼oµ´» rÃ¥°¦·¥¤¦¦
´¤¤µ´´³ ®¤µ¥¹ ªµ¤Îµ¦·° º° µ¦¤¸ªµ¤·°°µ·Á¨ ´®µ
Å¤n®¨Ä®¨´¦¼ ¦ ¨·É ´¤´ Å¤n·¡¥µµ°¦oµ¥¼o°ºÉ Â¨³Å¤n·Á¸¥Á¸¥¼o°ºÉ
´¤¤µ°µ¸ª³ ®¤µ¥¹ µ¦Á¨¸Ê¥¸¡° º° µ¦Îµ¤µ®µ·oª¥°µ¸¡»¦·Å¤n
®¨°¨ª®¦º°ÃÄ¦
´¤¤µªµ¥µ¤³ ®¤µ¥¹ ªµ¤¡¥µ¥µ¤° ®¦º°ªµ¤Á¡¸¥¦° º°µ¦Á¡¸¥¦¨³ªµ¤´Éª
´Êª Â¨³Á¡¸¥¦¦oµªµ¤¸¦ª¤´Êµ¦¦´¬µªµ¤¸Á¸É · ¹ÊÂ¨oªÄ®o°¥¼n¨°Å
´¤¤µ¤µ· ®¤µ¥¹ ªµ¤¦³¨¹° º° µ¦¤¸·Å¤n®¨¨º¤ ¦¼o´ª°¥¼nÁ¤°ªnµÎµ¨´
Á®È·Énµ Ç µ¤ªµ¤Á}¦·
´¤¤µ¤µ· ®¤µ¥¹ ªµ¤´Ê·¤´É° º° µ¦Îµ·ÄÄ®on°°¥¼n´·É®¹É
Åoµ Ã¥µ¦ f¤µ·
µ¦Îµ®¨´¦¦¤Å·´·Á¡ºÉ°µ¦¦·®µ¦Á°Ä¸ª·¦³Îµª´
1. f·¸ ¤¸ª·´¥´«rªoµÅ¨ ¤°Ã¨ÄÂn¸ Á oµÄ Â¨³¦¼oÁnµ´ªµ¤Á}Å´Ê µÃ¨
Â¨³µ¦¦¤ ¦¼oµ¤ªµ¤Á}¦· °¸ª· Á oµÄÄ·É ¸ÉÁ}¤¤·ÄµÃ¨ (¤¤·´) Â¨³·É¸É
Á}ªµ¤¦·Âo (¦¤´r´)
2. fÎµ¸ ÎµÄ·É¸ÉÁ}¦³Ã¥r´Ên°Á° Â¨³¼°o ºÉ ¤¸ªµ¤¡µÁ¡¸¥¦ nª¥Á®¨º°ÁºÊ°¼¨
¦³¡§··´·¥¹¤´É Ä»¦¦¤ ¦·¥¦¦¤
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3. f °¦¤·ÄÄ®o¦·»·Í Ân¤Ä ¤¸· ¦µ¦µ¸ Â¨³Ä®o°£´¥ Å¤n¼¡¥µµ°Áª¦
¤¸Á¤µ¦»µ ¤¸·Ä¸ÉÁe¥~ ¤oª¥¡¦®¤ª·®µ¦¦¦¤

ÄµÁ¦ºÉ° µ¦Îµ®¨´¦¦¤¤µÄoÄµ¦¦·®µ¦Á°
ºÉ°¨»n¤/¨»n¤¸É.........................................................................................®o°..................................
ºÉ°¤µ· 1.......................................................... 2.........................................................
3.......................................................... 4.........................................................
5.......................................................... 6.........................................................

Îµ¸ÊÂ 1.Ä®o´ «¹¬µÂn¨³¨»n¤ °£·¦µ¥¨»n¤ Ä¦³ÁÈ¸É Îµ® oµ¨nµ
2. Á ¸¥¦µ¥µ¨µ¦°£·¦µ¥¨»n¤Ä¦¼ °Â´ªµ¤· (Mind Mapping)

“®¨´¦¦¤´µ¦¦·®µ¦Á° ¼n´«¹¬µ¸É¸
¤¸»¦¦¤Â¨³¦·¥¦¦¤ °¤®µª·¥µ¨´¥”
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Âµ¦°Â°£·¦µ¥¨»n¤
ª·µ µ¦¡´µ»£µ¡¸ª· Â¨³´¤
¦³´ ´«¹¬µ´Ê¦³µ«¸¥´¦ª·µ¸¡´Ê¼

Á¦ºÉ° µ¦¡´µÁ°
Áª¨µ 3 µ 180 µ¸

µ¦³µ¦Á¦¸¥¦¼o
µ¦¡´µÁ°Á}°r¦³°¸ÉÎµ´ °µ¦ÎµÁ·¸ª·Ä{»´ ÁºÉ°µªµ¤Á¨¸É¥
µ´¤Á}Å°¥nµ¦ªÁ¦Èª »¨o°¦´´ªÄ®o´ ´ªµ¤Á¨¸É¥Â¨´Êoª¥ µ¦¡´µÁ°
Á¡ºÉ°Ä®oµ¤µ¦ÎµÁ·¸ª·Å°¥nµ¦³ªµ¤ÎµÁ¦ÈÂ¨³¤¸¸ª·¸É·»
»¦³rµ¦Á¦¸¥¦¼o
´«¹¬µ¤¸ªµ¤¦¼oªµ¤Á oµÄ Á¦ºÉ°µ¦¡´µÁ°
»¦³rÁ·¡§·¦¦¤
Á¤ºÉ°´«¹¬µ Åo¤¸nª¦nª¤Ä·¦¦¤µ¦°Ã¥µ¦°£·¦µ¥¨»n¤ ¸ÊÂ¨oª´«¹¬µ
µ¤µ¦
1. °ªµ¤®¤µ¥ ªµ¤Îµ´ °µ¦¡´µÁ°Åo
2. °Âªµµ¦¡´µÁ°¸Éµ¤µ¦Îµ¤µÄoÄ¸ª·¦³Îµª´Åo 4 o°
3. °·µ¥»¨´¬³ °µ¦Á}¼oÎµÂ¨³¼oµ¤¸É¸Åo
µ¦³Îµ´
µ¦¡´µÁ° ªµ¤®¤µ¥ ªµ¤Îµ´ °µ¦¡´µÁ° ÂªµÄµ¦¡´µ
Á°¦³ªµ¦ª·Á¦µ³®r¤»¬¥r »¨´¬³ °»¨¸ÉÅo¦´µ¦¡´µÂ¨oª »¨´¬³ °µ¦
Á}¼oÎµ ¼oµ¤¸É¸
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·¦¦¤µ¦Á¦¸¥µ¦°
´ÊÎµ ( 10 µ¸ )
1. Ân¨»n¤´«¹¬µ °°Á} 5 ¨»n¤ ¨»n¤¨³ 6  Ã¥¦¼Á¦¸¥¤¨µ Îµª 5 ¸
Ä®o´ «¹¬µ´¨µ¸Ä¦Åo¸°³Å¦Á®¤º°´°¥¼n¨»n¤Á¸¥ª´³Åo 5 ¨»n¤
2. Âo»»¦³rµ¦Á¦¸¥¦¼o µ¦Á¦¸¥Á¦º°É  µ¦¡´µÁ°
3. °·µ¥ª Á¸¥É ª´µ®oµ¸É µ¦Îµ·¦¦¤µ¦°£·¦µ¥¨»n¤¸ÉÅo«¹ ¬µµ
µ ¸ÉÂ¨oª
´Ê° ( 30 µ¸ )
1. Ä®o´«¹¬µ¼ VDO Á¦ºÉ° µ¦¡´µÁ° °¤®µª·¥µ¨´¥ÁÃÃ¨¥¸¦µ¤¨´»¦¸
Á}¼o¨· Á}µ¦¡´µµµ¥ ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦¨··oµ ¤µÄ®o´ «¹¬µ¼Â¨oªnª¥´°ªnµ
µÁ¦ºÉ°¸É¼ ´«¹¬µ¤¸ o°¦» ªµ¤·Á®È°¥nµÅ¦
2. µ Â¨³µ¤Îµµ¤´«¹¬µ Á¸¥É ª´Á¦ºÉ°µ¦¡´µÁ° Ã¥ÄoÎµµ¤ ´¸Ê
2.1 ´«¹¬µ·ªnµ Îµªnµ µ¦¡´µÁ° º°°³Å¦
2.2 ´«¹¬µ¤¸ª·¸µ¦ µ¦¡´µÁ° °¥nµÅ¦
3. °·µ¥Áº°Ê ®µÁ¦¸¥ Á¦ºÉ°µ¦¡´µÁ°Â¨³¤°®¤µ¥µ¨»¤n Â¨³¤°Äªµ¤¦¼o¸É
1 Á¦ºÉ°µ¦¡´µÁ°Ã¥Ä®oÁª¨µÄ®oÄµ¦«¹¬µ¨»¤n 20 µ¸
´Ê·¦¦¤ ( 40 µ¸ )
1. ´«¹¬µ «¹¬µÄªµ¤¦¼o¸É 4 Á¦ºÉ°®¨´µ¦¡´µÁ° Ã¥ÄoÁª¨µÅ¤nÁ· 10 µ¸
2. Îµ®®´ª o°µ¦°£·¦µ¥Ä®o´´«¹¬µ»¨»n¤ Ã¥®´ª o°µ¦°£·¦µ¥´¸Ê
“ µ¦¡´µÁ° °´«¹¬µ¤®µª·¥µ¨´¥ ¼n´·¸É¸ ¤¸»£µ¡ °´¤Å¥ ” Ã¥
¦¼Ä®oÁª¨µÄµ¦Îµµ ¨»n¤¨³ 30 µ¸ ¦¼Â¦³µ¬Ä®o´«¹¬µÁ ¸¥¦µ¥µ¨µ¦°£·¦µ¥¨»n¤
Ä®oÁ ¥¸ Á°¤µÄ¦¼Â´ªµ¤· (Mind Mapping) Ä¦³µ¬¦¼¡p ÂnÄ®n Ã¥ÄoµµÅªr°¦r
( ¦¼¼o°´Á¦¸¥¤ÅªoÄ®o )
3. ´Áµ¦r·´··¦¦¤µ¦°£·¦µ¥¨»n¤Â¨³Ä®oÎµÂ³Îµnª¥Á®¨º°´«¹¬µÄ
Ân¨³¨»n¤
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Ê´ °£·¦µ¥/ª·Á¦µ³®r (40 µ¸)
1. Ä®oª´ Â¨»n¤´«¹¬µ´Ê 5 ¨»n¤ °°¤µ°£·¦µ¥®oµ´ÊÁ¦¸¥ Á¸É¥ª´Á¦ºÉ°µ¦Îµµ
Ä¨»n¤ µ¦°£·¦µ¥Ä®´ª °o “ µ¦¡´µÁ° °´«¹¬µ¤®µª·¥µ¨´¥ ¼n´·¸É¸ ¤¸»£µ¡ °
´¤Å¥ ” ªnµµ¦Îµµ£µ¥Ä¨»n¤Á}°¥nµÅ¦ ¤¸
{ ®µ °»¦¦Ä Äµ¦Îµµoµ Ã¥µ¦´¨µ
´¨Îµ´µ¦ÎµÁ°µ
2. Ä®o´ «¹¬µ¦µ¥µ¨µ¦°£·¦µ¥¨»n¤ Ä®´ª o°Á¦ºÉ° “ µ¦¡´µÁ° °´«¹¬µ
¤®µª·¥µ¨´¥ ¼n´·¸É¸ ¤¸»£µ¡ °´¤Å¥ ” Ä®oÁ°Á ¸¥´ªµ¤·(Mind Mapping) )
Ã¥ÄoÁª¨µµ¦ÎµÁ°¨»n¤¨³¦³¤µ 10 µ¸
´Ê¦»Á¦¸¥ Â¨³¦³Á¤·¨ ( 60 µ¸ )
1. ´Á¦¸¥¦nª¤´¦»ªµ¤¦¼oÁ¦ºÉ°µ¦¡´µÁ° Ã¥ÂÂ¦³Á¤·¡§·¦¦¤
µ¦·´··¦¦¤¨»n¤Ä®o´«¹¬µ ´Ê 5 ¨»n¤
2. Ä®o¼ VCD Á¦ºÉ° µÂo» r Á}µ¦¡´µµ· ¤µÄ®o´ «¹¬µ¼Â¨oªnª¥´°Åoªnµ
Á¦µµ¤µ¦Îµ®¨´µ¦¡´µÁ°ÅÄoÄ¸ª·¦³Îµª´Åo°¥nµÅ¦
3. ¤Á¥¨µ¦Îµµ °´«¹¬µ Â¨³ÂoÅ o°¡¦n°Äµ¦ÎµÁ°¨µ®oµ
´ÊÁ¦¸¥ °´ªÂ¨»n¤¡¦o°¤´ÊÄ®o o°Á°Â³Äµ¦ÎµÁ°¨µ Án »¨·£µ¡Äµ¦ÎµÁ°
¨µ Án µ¦Ânµ¥ µ¦¡¼ µ¦¦´¬µÁª¨µ
4. Ä®oª´ Â¨»n¤´Ê 5 ¨»n¤ ¦µ¥µ¨µ¦Îµµ¨»n¤¸ÉÁ°¦´·°Ã¥Äo o°¤¼¨µ
Â¦³Á¤·¡§·¦¦¤µ¦Îµµ¨»n¤
5. ¦»¨µ¦·´··¦¦¤¨»n¤ °´«¹¬µ´Ê 5 ¨»¤n Â¨³¤Á¥ÂoÅ o°¡¦n°
Â¨³Ä®o o°Á°Â³
6. Ä®o´ «¹¬µÎµÂ°®¨´Á¦¸¥ Îµª 30 o°
ºÉ°µ¦´·¦¦¤µ¦Á¦¸¥¦¼o
1. VDO Á¦ºÉ° µ¦¡´µÁ°
2.Äªµ¤¦¼oÁ¦º°É  µ¦¡´µÁ°
3.ÄµÁ¦ºÉ° ®´ª o°µ¦°£·¦µ¥¨»n¤ Â¨³¨µ¦°£·¦µ¥¨»n¤ (Mind Mapping)
4. ¨µ´¨Îµ´µ¦ÎµÁ°¨µ
5. VCD Á¦ºÉ° µÂo» r
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6. Â¦³Á¤·¡§·¦¦¤µ¦Îµµ¨»n¤
7. Â°®¨´Á¦¸¥ 30 o°
µ¦ª´Â¨³¦³Á¤·¨
µ¦ª´
ª·¸µ¦
1. oµªµ¤¦¼o (K)
2. oµ´¬³¦³ªµ¦ (P)
3. oµ»¦¦¤ ¦·¥¦¦¤ (A)

Árµ¦¦³Á¤·
1.°Îµµ¤Åo
2.¦»ÁºÊ°®µÅo°¥nµ¦°¨»¤
1.µ¦¦nª¤·¦¦¤¨»n¤
2.´¬³µ¦°£·¦µ¥¨»n¤
1.µ¦¦´¢{ªµ¤·Á®È °¤µ·Ä¨»¤n

µ¦¦³Á¤·¨
1.ª·Á¦µ³®rÎµ° °´Á¦¸¥µ¤µ¦°Îµµ¤¼®¦º°·
2. ¨µµ¦¦»ÁºÊ°®µµ¦³¸É´Á¦¸¥¦»Åo¦»Åo¦¦³ÁÈ®¦º°Å¤n
3. µ¦¤¸nª¦nª¤Ä·¦¦¤µ¦¦³°µ¦° ¦³Á¤·µªµ¤´Ê Ä µ¦Îµµµ
Â¨³ªµ¤¦¼oªµ¤·¸ÉÅoÄ·¦¦¤
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Äªµ¤¦¼o
Á¦ºÉ°µ¦¡´µÁ°
µ¦¡´µÁ°Á}°r¦³°¸ÉÎµ´ °µ¦Îµ¦¸ª·Ä{»´ ÁºÉ°µªµ¤
Á¨¸É¥Â¨ µ´¤Á}Å°¥nµ¦ªÁ¦Èª »¨o°¦´´ªÄ®o´ ´ªµ¤Á¨¸É¥Â¨´Êoª¥µ¦
¡´µÁ°Ä®o¦³ªµ¤ÎµÁ¦ÈÄµ¦ÎµÁ·¸ª·Â¨³¤¸¸ª·¸É·»
°r¦³° °µ¦¡´µÁ°
µ¦¡´µ ®¤µ¥¹ µ¦ÎµÄ®oÁ¦· ¦´ÎµÄ£µ¬µ°´§¬ªnµ Development ¹É
®¤µ¥¹µ¦ÎµÄ®o¸ ¹Ê Á¦· ¹Ê ªµ¤oµª®oµ
´´Ê Îµªnµ µ¦¡´µÁ° ¹®¤µ¥¹µ¦¸É»¨ÅoÎµÁ°Ä®oÁ¦· ¹Ê¸ ¹Ê
oµª®oµ ¹Ê ¹ÉÄµ¦ÎµÄ®oÁ°¸ ¹Ê ®¦º°Á¦· ¹Ê´Ê Á}µ¦¡´µ´Êµ¦nµµ¥Â¨³·Ä
µ¦¡´µÁ°¹Á}°r¦³°Îµ´ °µ¦¤¸»£µ¡¸ª·
ªµ¤Îµ´ °µ¦¡´µÁ°
»¨¸É¡´µÂ¨oª¹Á}¼o¤¸» £µ¡µ¥¸ÂÉ ÈÂ¦¦µ«µÃ¦£´¥Å oÁÈ Â¨³¤¸» £µ¡·
¸É¸ ¤¸·ÄÂn¤Ä ¤¸Îµ¨´Ä Â¨³¤¸»®¤µ¥Ä¸ª· »¨¸É¡´µÁ°³¤¸µ¦ª»¤µ¦Â°°
ÅoÁ®¤µ³¤ Á}¼o°¥¼nÁ®º°°Îµµ °ªµ¤Á¥· Á}¼o¸É¤¸ªµ¤¦¼oªµ¤µ¤µ¦ ¤¸¦·¥¦¦¤ ¤¸
»¨·£µ¡¸ ¨°Á}¤¸Á®»¨ ¹É³Îµ¤µ¹Éªµ¤ÎµÁ¦ÈÄ¸ª· nª´ª Â¨³¸ª·µ¦Îµµ
n°Å
ÂªµÄµ¦¡´µÁ°
µ¦¡´µÁ°´Êo°°µ«´¥ªµ¤¤»n¤´É ´ÊÄ¦· Â¨³¤¸ ´Ê°µ¦¦´¦»¡´µ
°¥nµÁ®¤µ³¤ Ã¥¤¸»¤»n ®¤µ¥°¥¼n¸É µ¦¦oµªµ¤¤¼¦rÄ¸ª· °Á° Á¡º°É µ¦¤¸
» £µ¡¸ª·¸É¸
Âªµµ¦¡´µÁ° ¤¸®¨´°¥¼n 4 ¦³µ¦ º°
1. µ¦Îµ¦ª ¡·µ¦µÁ°
2. µ¦ªµÂ¡´µÁ°
3. Îµ®Ájµ®¤µ¥µ¦¡´µÁ°
4. µ¦¦³Á¤·¨ µ¦¦´¦»Â¡´µÂ¨³µ¦ ¥µ¥¨
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1
µ¦Îµ¦ª¡·µ¦µÁ°

2
µ¦ªµÂ¡´µÁ°

3
µ¦Îµ®Ájµ®¤µ¥µ¦¡´µÁ°

4
µ¦¦³Á¤·¨-¦´¦»Â¡´µÂ¨³ ¥µ¥¨
Â£¼¤·¸É 12 ÂÂªµµ¦¡´µÁ°
Ê´ ¸É 1 µ¦Îµ¦ª ¡·µ¦µÁ° µ¦¦´¦¼o£µ¡µ¦Îµ¦¸ª·Ä{»´ ¦¼o o°¸ o°¡¦n°
°Á° ¦³®´¹ªµ¤Îµ´Â¨³Á®È¦³Ã¥rÄµ¦¡´µ ¤¸ªµ¤¦µ¦µ¸É³¦´¦»
ÂoÅ Ã¥¦³»¨´¬³ÁnÂ¨³ o°¡¦n°ÄÁ° Äoµnµ Ç Á¡ºÉ°Â¥»¨´¬³¸É nÁ¦·¤
¸ª·¸É¸ Â¨³¨´¬³¸ÉÁ}{®µ °»¦¦Äµ¦ÎµÁ·¸ª· Ã¥¤¸»¤»n®¤µ¥³¦´¬µ¨´¬³¸É¸
°¥¼nÂ¨oª Â¨³Á¦·¤ÂnÄ®o¥¸ ·É ¹Ê Änª¨´¬³¸ÉÅ¤nÄ¸ ®o´ÊÁjµ®¤µ¥ªnµ ³¨ ®¦º° ³®¥» ®¦º°
³ f®´¡´µ·ÉÄ®¤n Ç Á¡·É¤ ¹Ê
´Ê¸É 2 µ¦ªµÂ¡´µÁ° Á¤ºÉ°ª·Á¦µ³®rÁ°Â¨oªÄ®oÎµ®Ä®o´ Áªnµ ·É¸É
o°µ¦¦´¦»¤¸°³Å¦oµ Án ¨´¬³µµ¥ » £µ¡ »¨·£µ¡ °»·´¥ ´«· ¦·¥µ
¤µ¦¥µ µ¦Ânµ¥ Á}o
®¨´µ¦´ÊÄ®o´ ¨Îµ´ªµ¤Îµ´·É¸Éo°µ¦³¦´¦» Ã¥¨Îµ´¨´¬³¸É
n¨Á¸¥n°Á°¤µ¸É» Â¨³Á}¨´¬³¸É ´ ªµµ¦¡´µ¸ª· °Á°
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Ê´ ¸É 3 µ¦Îµ®Ájµ®¤µ¥µ¦¡´µÁ° µ¦Îµ®¨´¬³¸Éo°µ¦¡´µÃ¥
µµ¦r¨¸É³Åo¦´®¨´µµ¦¡´µÂ¨oª Îµ®·¦¦¤®¦º°¡§·¦¦¤nµ Ç Ä®o°¨o°´
Ájµ®¤µ¥¸ªÉ µÅªo Ã¥Á ¸¥·¦¦¤®¦º°¡§·¦¦¤¸É³·´·ÅªoÁ} o° Ç Â¨oª·´·µ¤
´Ê¸É 4 µ¦¦³Á¤·¨ µ¦¦´¦»Â¡´µÂ¨³µ¦ ¥µ¥¨ Á}µ¦´¹·¦¦¤
®¦º°¡§·¦¦¤¸ÉÎµ®ÅªoÁ¤ºÉ°Åo·´·µ¤Â¨oª¤¸· ¦¦¤Äoµ¸ÉÅ¤nµ¤µ¦ÎµÅo Á¡¦µ³Á®»ÄÄ
¦¸¸É¤¸°»¦¦ Å¤nµ¤µ¦·´·µ¤·¦¦¤¸ÉÎµ®ÅªoÅo Ä®oªÁjµ®¤µ¥°¸¦´Ê®¹É ®¦º°
°µ¥o°Å¦³Á¤·Á°Ä®¤n Â¨oªÄoªµ¤Á¡¸¥¦¡¥µ¥µ¤Äµ¦ f·´·°¥nµ´ÊÄ¦· Á¡ºÉ°³Åo
¦¦¨»Ájµ®¤µ¥¸Éo°µ¦
oµµ¦¦³Á¤·¨¦³ªµ¤ÎµÁ¦È o°¡·µ¦µªnµ³ÎµÄ®o¨´ ¬³¸É¡¹¦³r´Ê
°¥¼nÅo°¥nµÅ¦ Â¨³°µ ¥µ¥¨Å¡´µ¨´¬³¸É¡¹¦³r°ºÉ Ç n°Å
°µ¸Ê Äµ¦¡´µÁ° ¤¸Á·ª·¸µ¦¸ÉÁ}¦³ªµ¦ ®¦º°Á¦¸¥ªnµ ¦³ªµ¦
¡´µ¤»¬¥r °´¦³°oª¥ µ¦¡´µoµ´«· µ¦¡´µoµ´¬³µ¦¡´µoµ»¨·£µ¡
Â¨³µ¦¡´µoµªµ¤¦¼o ®¦º° Á¦¸¥ªnµ ª´´¦ QPC (Quality Person Cycle) »¨¸Éµ¤µ¦nµ
¦³ªµ¦¡´µÁ°´Ê 4 oµ´¨nµªÂ¨oª¥n°¤º°ÅoªnµÁ}»¨¸É¤¸µ¦¡´µ (Quality People)
´«·
(Attitudes)

ªµ¤¦¼o
(Knowledge)

»¨·£µ¡
(Personality)

´¬³
(Skills)
Â£¼¤·¸É 13 Âª´´¦ QPC (Quality Person Cycle)

150
1. ´«· ®¦º°Á· (Attitudes)
´«· ®¦º° Á· ®¤µ¥¹ ªµ¤¦¼o¹ ªµ¤Á®È °»¨¸É¤¸n°·ÉÄ ·É ®¹É
®¦º°n°»¨Ä»¨®¹É ¹É°µÁ®Èoª¥®¦º°Å¤nÁ®Èoª¥ ´«·Á·µµ¦¤¸¦³µ¦r ¹É
°µÁ}¦³µ¦r¸É¦oµªµ¤¦³´Ä®¦º°³Áº°Ä Â¨³n¨Ä®o»¨Â¡§·¦¦¤nµ Ç
´«·ÂnÁ} 2 ¦³Á£ º°
1. 1 ´«·µª (Positive Attitudes)
Á}µ¦¤°Ã¨ÄÂn¸ ¤¸¨´¬³¡§·¦¦¤Ão¤Á°¸¥ÅÄµ¸É ¸µ¤¡¦o°¤¸É³Ä®o
µ¦´» Ä®oªµ¤¦nª¤¤º° ¤¸ªµ¤¦³º°¦º°¦o ¤¸ªµ¤¤´ÉÄ Á¨ºÉ°¤ÄÂ¨³«¦´µÂnªÂn ¤´É
Â¨³¦·Ä Á}´«·Äµ¦oµ¦¦r
1. 2 ´«·µ¨ (Negative Attitudes)
Á}µ¦¤°Ã¨ÄÂn¦oµ¥ ¤¸¨´¬³¡§·¦¦¤Ão¤Á°¸¥ÅÄµn°oµ ´ ªµ ¤»n
Îµ¦oµ¥Îµ¨µ¥ ´Â¥o Å¤nÄ®oªµ¤¦nª¤¤º°
2. ªµ¤¦¼o (Knowledge)
ªµ¤¦¼oÄÃ¨¸Ê°µÂn°°Á} 2 oµ º°
2.1 ªµ¤¦¼oµÃ¨ Á}ªµ¤¦¼oÁ¸É¥ª´µ¦ÎµÁ·¸ª·ÄµÃ¨Á¡ºÉ°µ¦¦³°
°µ¸¡
2.2ªµ¤¦¼oµ¦¦¤³ Á¸É¥ª´µ¦ÎµÁ·¸ª·°¥nµ¤¸
» nµÂ¨³¸µ¤°¥¼n¡ºÊµ °
«¸¨¦¦¤
3. ´¬³ (Skills)
´¬³ º°ªµ¤Á¸É¥ªµ ªµ¤¨n°Â¨nªÁ´ ÁºÉ°µÅo¦´µ¦ f ¤µÁ}°¥nµ
¸Á·ªµ¤¦¼o ªµ¤Îµµ ´¬³ ÂnÅoÁ} 3 ¦³Á£ º°
3.1 ´¬³µÁ· (Technical skills) º° µ¦ÎµÁ·µµ¤¨Îµ´ ´Ê° (Step
by step)
3.2 ´¬³µªµ¤· (Conceptual skills) º° µ¦´¦³ªµ¤·Á}¦³Á¸¥
Å¤n´ Å¤nªª ¤¸¨Îµ´ ´Ê°Äµ¦·
3.3 ´¬³µ¤»¬¥r (Human skills) º° µ¦¤¸ªµ¤Á oµÄÄ£µ¡·ÄÁ oµ´
¼o°ºÉÅo
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4. »¨·£µ¡ (Personality)
»¨·£µ¡ ®¤µ¥¹ ¨¦ª¤ °ªµ¤¦³¡§· °Ân¨³»¨ ¨´¬³¸É¤ÉÎµÁ¤°
Äµ¦·´·Ä¸ª·¦³Îµª´ ÅoÂn nµµ ªµ¤¦¼o¹ ªµ¤· ªµ¤ÁºÉ° µ¦¡¼ µ¦¦³Îµ °
»¨ Ç ®¹É ¹ÉÁ}Â´ Á}¨´¬³¦³Îµ ¤ÉÎµÁ¤° °´Á}Ân®¦º°ÁºÊ°Âo °»¨´Ê
¸É¼o°ºÉºÉ°ªµ¤Á oµÄ¤°Á®È µ¦«¹¬µ»¨·£µ¡³nª¥Ä®oÁ¦µÁ oµÄµ¦Â°° °¼o°ºÉ Â¨³ °
Á° °µ¸Ê³nª¥Ä®oµ¤µ¦Îµ¤µ¦´¦»ÂoÅ ¨´¬³¡§·¦¦¤nµ Ç Á¡ºÉ°Ä®oµ¦Îµµ
¦³ªµ¤ÎµÁ¦È¸¥·É ¹Ê
µ¦¡´µ»¨·£µ¡ °µÂn°°Á}µ¦¡´µ»¨·£µ¡Ä 2 oµ ÅoÂn
1. µ¦¡´µ»¨·£µ¡£µ¥° ÅoÂn ¦¼¨´¬³ °¦nµµ¥ nµµ µ¦¡¼ µ¦Ânµ¥
·¦·¥µ ¤µ¦¥µ ¤»¬¥r´¤¡´r µ¦¦´°µ¦¤r Â¨³ª»¤µ¦Â°°
2. µ¦¡´µ»¨·£µ¡£µ¥Ä ®¤µ¥¹ »¨·£µ¡µoµ°µ¦¤rÂ¨³·Ä ÅoÂn ªµ¤¦¼o¹
ªµ¤· ªµ¤ÁºÉ° nµ·¥¤ ´«· Á}o
»¨´¬³ °»¨¸ÉÅo¦´ µ¦¡´µÂ¨oª
µ¦¤¸ªµ¤¦¼o ªµ¤Á oµÄÄª´´¦ °¦³ªµ¦¡´µ¤»¬¥r 4 oµ º° ´«·
ªµ¤¦¼o ´¬³ Â¨³»¨·£µ¡ ´¸ÉÅo¨nµª¤µÂ¨oª´ÅoªnµÁ}µ¦¦oµ¦¦rÄ®oÁ·¦³ªµ¦¡´µ
¤»¬¥r Â¨³¤¸ªµ¤Á¸É¥ª¡´n°ÁºÉ°´Ã¥¨° ¹Éµ¤µ¦¡´µÄ®oÁ· ¹ÊÄ´ª»¨»Åo
°¥nµÁ}¦³Îµ¤ÉÎµÁ¤°¨nµªº°
1. Án· Á·µµ¦¡´µÄ®o¤¸Á·¸ Â¨³¤¸ªµ¤¦¼o¸ ¤¸¨´¬³º° ·Ä·É¸É¦oµ¦¦r
Á}¦³Ã¥r´ÊnªÂ¨³nª¦ª¤ ¨´¬³ °»¨¸É¤¸ªµ¤·¸ ÅoÂn ¤¸Á®»¨ ¤¸·£µ
Å®ª¡¦· ¤¸µ¦´Á¨³Á°¸¥¦°° µ¦´·Ä µ¦ª·· ´¥¦ªÁ¦Èª ´Åª¼o°Â¤n¥Îµ Â¨³¤¸
ªµ¤ÁºÉ°¤´ÉÄÁ°
2. Ánµ Á·µµ¦¤¸ªµ¤¦¼oÂ¨³´¬³¸ ÅoÂn µ¦¤¸´¬³Äµ¦Îµµ¤¸ªµ¤¦°°
¤¸ªµ¤° ¥´®¤´É Á¡¸¥¦ ¦³º°¦º°¦oÄ i®µ¦³µ¦rÁ¡ºÉ°¡´µµ°¥¼Án ¤°
3. Án Á·µµ¦¤¸´¬³¸ Â¨³¤¸» ¨·£µ¡¸ µ¦Á}Ánµ¤µ¦¤¸´¤¡´£µ¡
¸É¸´¼o°ºÉ Á oµÄ¦¦¤µ· °¦ª¤´Ê¤¸µ¦ªµ´ªµ¦Â°°°¥nµÁ®¤µ³¤°¨o°´
»µ¨Á«³Â¨³»¨ ´Îµªµµ¦¦·®µ¦¸Éªnµ ¼°° °Åo ÄoÁ} °´Îµ¤µ¹É
ªµ¤ÎµÁ¦ÈÄ¸ª·Â¨³oµª®oµ´ÊµnªÂ¨³®nª¥µ
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°µ¸Êµ¦¸É¤»¬¥r³¤¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦¡´µ»£µ¡¸ª· Á¡ºÉ°Ä®oÁ·´¬³µ
oµnµ Ç ´¸É ¨nµª¤µÂ¨oª¤»¬¥r³o°¦oµ¦³µ¦r¸ª· ÅªoÂ¨³Îµ¦³µ¦rnµ Ç
Á®¨nµ´Ê¤µ¦³µ´¤¡´r´ Ã¥nµ¦³ªµ¦Á¦¸¥¦¼onµ Ç ¹ÉÎµÅo´Êµ¦Â¨³µ°o°¤
Á¡ºÉ°Ä®oÁ··ÉÄ®¤n Ç Á¡·É¤ ¹ÊÄ¸ª· ° ¹ÉÅoÂn
1. ªµ¤¦¼oÄ®¤n (New knowledges)
2. Âªªµ¤·Ä®¤n (New concepts)
3. ¦³µ¦rÄ®¤n (New experiences)
4. ´«·Ä®¤n (New attitudes)
5. ´¬³Ä®¤n (New skills)
¼oÎµ (Leadership)
¼oÎµ (Leader) ®¤µ¥¹ »¨¸ÉÅo¦´µ¦Ân´Ê®¦º°Åo¦´µ¦¥¥n°Á}®´ª®oµÂ¨³
Åo¦´µ¦ÅªoªµÄÄ®oÁ}¼o´ ·Ä Ä·¦¦¤nµ Ç °¨»n¤ Â¨³¥´®¤µ¥¹»¨¸Éµ¤µ¦´¼
®¦º°¸ÊÎµ»¨°ºÉÄ®o·´· µ¤ª´»¦³r¸ÉÎµ®Åªo
ªµ¤Á}¼oÎµ (Leadership) º° ¦³ªµ¦Äo°Îµµ®¦º°µ¦¤¸Äµ¦¼ÄÄ®o¤µ·
Ä¨»n¤ ®¦º°¸¤µ·´·µ¤Îµ´ÉÁ¡ºÉ°Ä®oµ¦¦¨»µ¤Ájµ®¤µ¥¸É Îµ®ÅªoÅo
ªµ¤Îµ´ °ªµ¤Á}¼o Îµ º° µ¦¼ÄÄ®o»¨°ºÉ·´·µ¤Îµ´É °¼oÎµÅo º°
®´ªÄ °ªµ¤Á}¼oÎµ°´Â¹ªµ¤ÎµÁ¦È®¦º°ªµ¤¨o¤Á®¨ª °¼oÎµ ¹É¤¸®¨´µ¦¡·µ¦µµ
ªµ¤®¤µ¥ °°´¬¦ LEADERSHIP Á¡ºÉ°ÄoÁ}Âªµ·´·Á¡ºÉ°ªµ¤Á}¼oÎµ´¸Ê
L = Lead
º° ¤¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Îµ
E = Earnest
º° ¤¸ªµ¤¦³º°¦º°¦o
A = Authority
º° µ¦¦¼o´Äo°Îµµ
D = Decisiveness
º° ¤¸ªµ¤¨oµ´·Ä ¨oµÁ·´Á®»µ¦rnµ Ç
E = Education
º° ¤¸ªµ¤¦¼oÅo¦´µ¦«¹¬µ°¦¤
R = Responsibility
º° ¤¸ªµ¤¦´·°
S = Sincerity
º° ¤¸ªµ¤¦·Ä
H = Honesty
º° ¤¸ªµ¤ºÉ°´¥r
I = Intelligence
º° ¤¸ªµ¤Á¨¸¥ª¨µ ¤¸·£µÅ®ª¡¦·¸
P = Personality
º° ¤¸»¨·£µ¡¸ Á}¸É nµÁºÉ°º°ÅªoªµÄ
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»¨´¬³ °µ¦Á}¼oµÎ ¸É¸
¸ Áª· (Keith , Davis 1957 : 103) ¨nµªªnµ “£µª³¼oÎµ (Leadership) Á}{´¥Îµ´
Äµ¦¦ª¤¨»¤n Â¨³¼ÄÅ¥´Ájµ®¤µ¥¦³µ¦Ä¦³µ¦®¹É£µª³¼oÎµÎµÄ®o«´¥£µ¡ (Potential)
Á}ªµ¤¦· Á¡¦µ³º°ªnµ £µª³¼oÎµÁ}£µª³Â®nµ¦·´·¸É³ÎµÄ®o«´ ¥£µ¡Ä´ª´Á·ªµ¤ÎµÁ¦È
£µª³¼oÎµ¹Á}{´¥Îµ´Äµ¦Á}¼oÎµ´ÊÁ®»¸Éªnµ ¼o µÎ ¥n°¤ÎµÄ®oÁ·¨¨·n°Ä®oÁ·ªµ¤Á¨¸É¥Â¨
Äµ¦·´· Â¨³ªµ¤oµª®oµÂn¼o¦nª¤·´·µ ¼oÎµ¸É¸³nª¥Á¡·É¤¡¼¡´µ¼o¦nª¤µÄ®o¸ ¹Ê
Á¦·¤¦oµ°rµ¦®¦º°®nª¥µÄ®o¤¸¦³··£µ¡¥·É ¹Ê”
¦³Á£¼oÎµ
®µ¡·µ¦µ¡§·¦¦¤ °¼oÎµ Â¨³ª·Á¦µ³®rÃ¥Äo°r¦³° °¡§·¦¦¤¼oÎµ º°
Âª· (Cognitive) ªµ¤¦¼o¹ (Affective) Â¨³¡§·¦¦¤®¦º°µ¦¦³Îµ (Behavior) ¦³°´
®¨´§¬¸ °´ª·µµ¦¸ÁÉ ¸É¥ª o°³Åo¦³Á£ °¼o Îµ´¸Ê
1. ¨´¬³ °¼o Îµ Ânµ¤¨´¬³µ¦Îµµ °¼oÎµÁ} 3 ¨´¬³º°
1.1 ¼oÎµÂÁÈµ¦ (Autocratic leader)
1.2 ¼oÎµÂ¤¸nª¦nª¤ (Participative leader)
1.3 ¼oÎµÂÁ¦¸ (Free-rein leader)
µ¦Ân¼oÎµÄ¨´¬³Án¸ÊÁ}µ¦Ânµ¤¨´¬³µ¦Îµµ¸É¤¸¼o´´´µÂ¨³
¼oÄo´´´µ ¹É°·µ¥¦µ¥¨³Á°¸¥Åo´¸Ê
2. ¼oµÎ ÂÁÈµ¦ ³¥¹°ÎµµÄµ¦¤°®¤µ¥®oµ¸ÉÂ¨³µ¦ª·· ´¥´Éµ¦Åªo´´ªÁ°
³Á}¼o¦oµ£µ¡µ¦r µ¦ÎµµÄ®oÂn¼oÄo´´´µ Ã¥¼oÄo´´´µÅ¤n¤¸nª¦nª¤ Á}
µ¦Îµµ¤ªµ¤·Á®È °Á°Â¨³Äo°Îµµ®oµ¸É°¥nµÁÈ¤¸É
¤¸¨´¬³µ¦Á}¼oÎµÂ
·Á (negative) Á¡¦µ³¼oÄo´´´µÅ¤nn°¥Åo¦´ nµªµ¦ Á·ªµ¤¦¼o¹Å¤n¨°£´¥ Â¨³Á¦
¨´ª°Îµµ °¼oÎµ
3. ¼oÎµÂ¤¸nª¦nª¤ ³¦³µ¥°ÎµµÄµ¦´µ¦ µ¦´·Ä ³Å¤nÎµÁ°Á¸¥ª
Ân³¦³»¤¦¹¬µ Ä®¤¼n °¼oÄo´´´µ Â¨³Ä®oÄ¼o o´´´µÁ oµ¦nª¤Äµ¦´·Äoª¥
¼oÄo´´´µ³Åo¦´ nµªµ¦°¥nµªoµ ªµ ¼oÎµ·¸Ê³ fÄ®o¼oÄo´´´µª»¤´Á°
Ã¥Äo°Îµµ£µ¥Ä¨»n¤
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4. ¼oÎµÂÁ¦¸ µ¦´·Ä ¹Ê°¥¼n ´¨»n¤Á}°¥nµ¤µ ¼oÎµÁ}Á¡¸¥Îµ®oµ¸É ·n°
´»¨£µ¥° Á¡ºÉ°Îµ µn ªµ¦nµ Ç ¤µ¼n¨»n¤ Â¨³Îµ¦´¡¥µ¦nµ Ç ¸Éo°µ¦¤µ°Ä®o´
¨»n¤Á¡ºÉ°ªµ¤ÎµÁ¦È °µ
µ¦«¹¬µ¹¨´¬³ °¼oµÎ Ânµ Ç ´Ê 3 ¨´¬³ Á}µ¦«¹¬µÄªªoµ
Á¡ºÉ°Ä®oÁ®Èªµ¤ÂnµÄµ¦Îµµ Ân¼oÎµ¸É¸ª¦¡·µ¦µÁ¨º°·´·Ä®oÁ®¤µ³¤´µ¨Á«³
Á®¤µ³¤´£µ¡Âª¨o°¤Äµ¦Îµµ Â¨³Á®¤µ³¤n°»¨µ¦¼oÄo´´´µÃ¥¤¸µ¦¡·µ¦µ
¸É¸ªnµ ª¦³Îµ¨´¬³ÄÅÄoÄÃ°µÄµ¹³¦¦¨»Ájµ®¤µ¥µµµ¦r¼oÎµ°µ¡·µ¦µ
Äo¨´¬³ °¼oÎµª¼n´ Å´Ê 3 ¨´¬³ Á¡ºÉ°ªµ¤Á®¤µ³¤Â¨³Á·¦³Ã¥r¼»
2. ¼oÎµµ¤§¬¸ X Â¨³ Y
1. ¼oµÎ ÂÁÈµ¦µ¤§¬¸ X Á¡¦µ³¼oµÎ Â¸Ê¤¸Âª·Â¨³ªµ¤¦¼o¹ªnµÁ¡ºÉ°
¦nª¤µ®¦º°¼o µ¤Á}¤»¬¥r¸ÉÁ¸¥¦oµ µªµ¤¦³º°¦º°¦o µªµ¤¦´·°
2. ¼oµÎ Â¦³µ·Å¥µ¤§¬¸ Y Á¡¦µ³¼oÎµÂ¸Ê¤¸Âª·Â¨³ªµ¤¦¼o¹ªnµ
Á¡ºÉ°¦nª¤µ®¦º°¼oµ¤Á}¤»¬¥r¸É¤Á¸ ¸¥¦· ÁºÉ°º°Åo ¥´ ¤¸ªµ¤¦³º°¦º°¦oÂ¨³¤¸ªµ¤¦´·°
3. ¼oÎµµ¤¦¼Â °¨·Á¦·Í (Likert’s Model)
Á¦· ¨·Á¦·Í (Rensis Likert) ÅoÎµÂª·µ§¬¸ x Â¨³ y °Â¤Á¦rÁ°¦r
¤µ¡´µÁ}¼oÎµµ¤¦¼Â °Á° ÅoÎµÂ¼oµÎ Á} 4 ¦³Á£
1. ¼oÎµÁÈµ¦ÂÁoµµ¥ (Exploitive Authority) ¤¸¡§·¦¦¤ Án °°°
Îµ´ÉÃ¥Å¤n°µ¤n°°Îµ°³Å¦Á}ªµ¤¨´Äoµ¦·n°ºÉ°µ¦µÁ¸¥ª Á}o
2. ¼oÎµÁÈµ¦Â´» (Benevolent Authoritative) ¤¸¡§·¦¦¤ Án °°
Îµ´ÉÂn¥°¤¦´¢{ªµ¤·Á®È °¼oµ¤oµ °Îµ°³Å¦Âd Äoµ¦·n°ºÉ°µ¦µÁ¸¥ªÁ}
®¨´ °µ³¤¸µ¦·n°ºÉ°µ¦°µoµÄµÃ°µ ¤¸µ¦¼Äoµµ¤ªµ¤Á®¤µ³¤ Á}o
3. ¼oÎµÂ¤¸µ¦¦¹¬µ (Consultative) ¤¸¡§·¦¦¤ Án µ¦Îµ®Ájµ®¤µ¥Â¨³
ª´»¦³r °µ ¤¸µ¦¦¹¬µ´Á¡º°É ¦nª¤µ®¦º°¼oµ¤oµµ¤ªµ¤Á®¤µ³¤ ¤¸µ¦¤°®¤µ¥
µÄ®o¦´´¦°·´·Âoµ µ¦·n°ºÉ°µ¦Á}Â°µÁ}®¨´ ¤¸µ¦¦oµÂ¦¼ÄÂ¨³
¤°®¤µ¥µ¦´·ÄÃ¥¨»n¤®¦º°³»¨oµ Á}o
Îµ®Ájµ®¤µ¥ Â¨³ª´»¦³r °µ ¤¸µ¦¦¹¬µÂ¨³¦´¢{ªµ¤·Á®Èµ
Á¡ºÉ°¦nª¤µ®¦º°¼oµ¤¤¸µ¦¤°®¤µ¥µÂ¨³°Îµµµ¦´·Äµ¤ªµ¤¦´·° (One stop job)
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µ¦·n°ºÉ°µ¦Á}Â°µ ¤¸µ¦ÎµµÁ}¸¤ ¤¸µ¦¦oµÂ¦¼ÄÁ¡ºÉ°°°ªµ¤¡¹¡°Ä
°¼oµ¤ Á}o
4. ¼oÎµµ¤¦¼Âµ nµ¥µ¦´µ¦ °Á¨Â¨³¤¼´ (Blake and Monton’s Managerial
Grid)
ÎµÂ¦³Á£ °¼oÎµ®¨´ Ç Á} 5 ¦³Á£ º°
1) Â¤»nµÁ}®¨´ (Authority Compliance Management) Á}¼oÎµ¸ÉÁo¨µ
¤µªnµ´ª»¨ ´Åoªµn Á}¼o´µ¦ÂÁÈµ¦
2) Â¤»n´ª»¨Á}®¨´ Á}¼oÎµ¸ÉÁo´ª»¨¤µªnµ¨µ ´ÅoªnµÁ}
¼o´µ¦ÂÁ·¦³µ·Å¥
3) Â¤»n¨µÂ¨³´ª»¨ÉÎµ (Improverished Management) Á}¼oÎµ¸É Å¤nÁo
´Ê¨µÂ¨³´ª»¨ Á}¼oÎµ¦³Á£¸É µªµ¤¦·´Äµ¦Îµµ´ÅoªnµÁ}¼oÎµÂÁoµµ¤
Á¥Èµ¤ ®¦º°¼oÎµ¸ÉÎµÄ®o°rµ¦¨n¤¨µ¥Åo
4) Â¤»n¨µÂ¨³´ª»¨µ¨µ (Middle of the Road Management) Á}
¼oÎµ¸ÉÁo¨µÂ¨³´ª»¨¦³´µ¨µ ´ÅoªnµÁ}¼oÎµµµ¥¨µ (Pendulum Management)
nªÄ®n³Á}¼oÎµÄ°rµ¦Â¨³°r¦´ÉªÅ °¦´µ¨ Â¨³¼oµÎ Ä°rµ¦»¦· µÁ¨È
5) Â¤»n´Ê ¨µÂ¨³´ª»¨ (Team Management) Á}¼oÎµ¸ÉÁo´Ê¨µÂ¨³
´ª»¨ º°Ä®oÅo¨¨·®¦º°¦·µ¦¸É¤¸»£µ¡Â¨³Ä®oÅoªµ¤¡¹¡°ÄÂ¨³ÊÎµÄµ»¨µ¦oª¥
¼oÎµ¦³Á£¸Ê ³Îµµ¦nª¤´¨»n¤Á}¸¤µ ÄoÁ·µ¦´µ¦ÂÁo»£µ¡¦ª¤ ¸ÉÁ¦¸¥ªnµ
TQM ®¦º° Total Quality Management
»¨´¬³ °µ¦Á}¼oµÎ ¸É¸
¼oÎµ¸É¸ ª¦¤¸¨´¬³¸ÉÎµ´´n°Å¸Ê
1. ªµ¤¦¼o (Knowledge)
µ¦Á}¼oÎµ´Ê ªµ¤¦¼oÁ}·ÉÎµÁ}¸É »Á¡¦µ³³Á}Á¦ºÉ°¤º°nª¥¦´¬µµµ¦r
nµ Ç ÅoÁ}°¥nµ¸ ³´Ê ¼oÎµ®¦º°¼o´´´µ¹o°Á}¼o¦¸É °¦¼o ¥·É¦°¦¼o¤µÁ¡¸¥Ä µ³
Â®nªµ¤Á}¼oÎµÈ³¥·É¤´É¤µ ¹ÊÁ¡¸¥´Ê
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2. ªµ¤¦·Á¦·É¤ (Initiative)
ªµ¤¦·Á¦·É¤ º° ªµ¤o°µ¦¸É³·´ ··É®¹É·ÉÄ Ã¥Å¤no°¤¸Îµ´ÉÂ¨³Â
o°·Á®È¸É³ÂoÅ ·ÉÄ Ä®o¸ ¹Ê®¦º°Á¦· ¹Ê Á}¨´¬³°¥nµ®¹É¸É¼oÎµ³o°¤¸ Â¨³Äµ¦¸É
¦·Á¦·É¤Îµ°³Å¦»°¥nµ´Ê ³o° “·n°Îµ” Á¤° Á¡¦µ³³ÎµÄ®o¤¸Á®»¨Äµ¦Îµµ¤µ ¹Ê Á}
¸ÉÅªoªµÄ °¼oÄo´´´µÅo°¥nµ¸
3. ªµ¤¨oµ®µ (Courage)
ªµ¤¨oµ®µ º° ¨´¬³°µµ¦¸ÉÅ¤n¨´ªn°°´¦µ¥ ªµ¤¨Îµµ ®¦º°ªµ¤ÁÈªÄ Ç
Ã¥µ¤µ¦ª»¤ªµ¤¨´ªÅªoÅo ªµ¤¨oµ®µ¸Ê³o°¤¸´Êµµ¥ ªµµ Â¨³·Ä ¹³
·´·µ¦°´Á}¼oÎµ¸É¸Åo Á¡¦µ³ªnµ¼oµÎ ¸É¤¸ªµ¤¨oµ®µ´Ê³µ¤µ¦n°µnµ Ç Ä®oÎµÁ¦È
¨»¨nªÅo»°¥nµ Ã¥Å¤n¨´ªn°µ¦oµµ®¦º°·É ´ ªµÄ Ç °µ¸Ê¥´n°Ä®oÁ·ªµ¤¤´ÉÄ
Ä·É¸É³¦³Îµ¨ÅÂ¨³¤¸ªµ¤¤´ÉÄªµ¤· °´ªÁ°
4. ªµ¤ÁÈ µ (Decisiveness)
ªµ¤ÁÈ µ º° ªµ¤µ¤µ¦¸É³´·ÄÅo´ ¸ Á¤ºÉ°¨´Éµ¦Ä Ç Â¨oª ³
´ÉÅo°¥nµÁÈ µ ´Ê Â¨³´Á ªµ¤ÁÈ µ´Ê ¹Ê°¥¼n´µ¦´·Ä´¸Â¨³´Áª¨µ¸Éo°µ¦
°¸oª¥ ¹ÉÁ}¨´¬³°´®¹ÉÄµ¦¸É³Á}¼oÎµ®¦º°¼o´´´µ
5. ªµ¤ÂÁ¸¥ (Tact)
ªµ¤ÂÁ¸¥ º° ªµ¤µ¤µ¦¸É³·n°Á¸¥É ª o° ®¦º°¤¸ªµ¤´¤¡´r´¼o°ºÉ
oª¥·¦·¥µ°µµ¦ ªµµ¸É¼o°Â¨³Á®¤µ³¤ Ã¥Å¤nµÎ Ä®o¼o¸É·n°oª¥´ÊÁ·ªµ¤¦³oµ¦³ÁºÉ°
®¦º°Å¤n¡°Äªµ¤ÂÁ¸¥¸Êµ¤µ¦«¹¬µÅo Ã¥o°®¤´É«¹¬µ¹ ¦¦¤Á¸¥¤¦³Á¡¸ ¤µ¦¥µ
Äµ¦Á oµ´¤ ¨°¹ª´¦¦¤ °¼o¸ÉÁ¦µ³·n°oª¥ ´Ê¸ÁÊ ¡ºÉ°Ä®oµ¦oµ¤µ¤Á}ÅÃ¥
¦µ¦ºÉÂ¨³Á¦¸¥¦o°¥
6. ªµ¤¥»·¦¦¤ (Justice)
ªµ¤¥»·¦¦¤ º° µ¦·´·Ä®o¼ o°ªµ¤¥»·¦¦¤ Â¨³«¸¨¦¦¤ªµÁ}¨µ
Å¤nÁ°Á°¸¥ Äµ¦¸É³n°Ä®oÁ·¦³Ã¥r ®¦º°Á}Ã¬n°¼o®¹É¼Äo ªµ¤¥»·¦¦¤¸É¨nµª¹¸Ê º°
ªµ¤Á¸É¥¦¦¤´ÉÁ° Â¨³Å¤nÁ¸É¥ª´ªµ¤¥»·¦¦¤ÄÂn®¤µ¥¡¨·Â¡¨Åo Á¡¦µ³®¤µ¥¸É¦µ
Åªo´É¥n°¤¤¸µ®¨¸Á¨¸É¥ÅoÁ¤° ³´ÊÄµ¦Á}¼oÎµ®¦º°¼o´´´µ´Ê³o°¥¹®¨´Â®n
ªµ¤¥»·¦¦¤ÅªoÁ}°¥nµ¸ Á¡¦µ³oµ¼oÎµ µªµ¤¥»·¦¦¤Â¨oª ³ÎµÄ®onª¦ª¤ÁºÉ°¤Á¸¥Åonµ¥¸É»
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7. nµµ (Bearing)
nµµ º° µ¦Â°° ¹É¦¼¦nµ¨´¬³ °¦nµµ¥¸Éo°¦³r ¤¸·¦·¥µ°µµ¦
Â¨³Á¦ºÉ°Ânµ¥¸É¼o°Á®¤µ³¤ ¹É ´ªnµÁ}Á¦º°É Îµ´°¸¦³µ¦®¹É¸É¼o Îµ³o°¦³¤´¦³ª´
Ä®o¤µ ¼o¸ÉÁ}¼oÎµ¸É¸´Ê ÎµÁ}o°¤¸¨´ ¬³nµµ¸É¸ ¹³ÎµÄ®o¼o°ºÉ®¦º°¼o°¥¼nÄo´´´µÁ·
ªµ¤Á¨ºÉ°¤Ä«¦´µÄ´ªÁ µ
8. ªµ¤° (Endurance)
ªµ¤° º° ªµ¤µ¤µ¦ °¦nµµ¥Â¨³ªµ¤··Ä¸É ³n°µ¦·´··µ¦
®¦º°®oµ¸É°¥nµ®¹É°¥nµÄ¸É¤Á®»¤¨ Ä®on°ÁºÉ°Â¨³¦¦¨»ªµ¤ÎµÁ¦ÈÅo ªµ¤°¸ÊÁ}
¡¨´°´®¹É¸É ³¨´´µ¦ÎµµÄ®oÅ¼n»¤»n®¤µ¥¨µ¥µÅo°¥nµÂo¦·
9. ªµ¤¦³º°¦º°¦o (Enthusiasm)
ªµ¤¦³º°¦º°¦o º° µ¦¤¸Än°¸É ¸ Â¨³¤¸ªµ¤¡°Än°®oµ¸É ®¦º°·µ¦¸É ³o°
·´·°¥¼nÁ¤° ¹ÉÁ}»¤´·°¥nµ®¹É¸ÉÎµÄ®o· n°´¼o°ºÉÅonµ¥ °µ¸Êªµ¤¦³º°¦º°¦o
¥´nª¥Ä®o·µ¦nµ Ç °®nª¥µÎµÁ¦È¨»¨nªÅoª¥¸
10. ªµ¤Å¤nÁ®ÈÂn´ª (Unselfishness)
ªµ¤Å¤nÁ®ÈÂn´ª º° µ¦ ´¹Éªµ¤» ®¦º°¨¦³Ã¥rÂ®n Ã¥¸É°ºÉ ¨´
Åo¨¦³Ã¥r ¹ÉÈ®¤µ¥ªµ¤ªnµÁ}µ¦ n¤®¦º°´´ ªµ¤Ã¨£ ªµ¤®¨ Â¨³ªµ¤°¥µÅo °
´ªÁ° ¸ÅÉ ¤nÁ®ÈÂnª´ ´É¥n°¤Á}¸É¤¸ªµ¤ºÉ°´¥r»¦·¦Å¦¤µ Â¨³Å¤nÎµ¨µ¥¨oµ¼o°ºÉ
¹ÉÁ}¨´¬³°´®¹É¸É¼oÎµ³o°¤¸Åªo Á¡¦µ³³ÎµÄ®oµ¤µ¦»o¤¦°¦´¬µ Â¨³Ä®o··Ân
¼oÄo´´´µÅoÁ}°¥nµ¸Â¨³°¥nµÁ}¦¦¤
11. ªµ¤ºÉ´ª (Alertness)
ªµ¤ºÉ´ª º° ªµ¤¦³¤´¦³ª´ ªµ¤» »¤¦°° ªµ¤Å¤n¦³¤µ Îµ°³Å¦´¸
´ª´ Â¨³¤¸ªµ¤ªn°Åª¦µÁ¦¸¥ª°¥¼nÁ¤° ¹É®¤µ¥ªµ¤ªnµ Å¤nÁ}Ä¨°¥®¦º°®¨´Ä ´Ê¸Ê
Á¡ºÉ°³ÅoÎµ®¦º°´¼ÄÄ®o¼oÄo´´´µÄ®oµ¤Ã¥°´Ã¤´·
12. »¡·· (Judgment)
»¡·· º° °ÎµµÂ®nªµ¤·¸Éµ¤µ¦³¡·µ¦µÁ®»nµ Ç °¥nµ¼o°Ã¥´É
ÊÎµ®´Á®»¨´Ê Ç Â¨³¦»Á} o° ¨ªµ¤·Á®È®¦º° o°¨Ä°´Á¸¥Â®¨¤ÅoÁ¡ºÉ°Ä®o
¼oÄo´´´µÁ·ªµ¤¤´É ÄÄ»¨¡·· Â¨³¤¸ªµ¤ÁºÉ°º°Á·ªµ¤ÅªoªµÄÄµ¦´·Ä °¼oÎµ
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13. ªµ¤Á¸¥É ¤ (Humility)
ªµ¤Á¸¥É ¤ º° ªµ¤Å¤n®¥·É¥Ã Å¤n°®° Â¨³Å¤n¤¸ªµ¤£¼¤Ä· Ä·É¸ÉÅ¦o
Á®»¨ ¨´¬³°´¸ÊÁ®¤µ³´¼o´´´µÃ¥¦ Â¨³Á}¨´¬³¸ÉÎµ´°¥nµ®¹É³°¥´´
´µÅ¤nÄ®oÁ}Á®ÈÂnª´ °µ´Ê ¥´³°¥ª»¤»¨·£µ¡°ºÉ Ç Ä®o°¥¼Än  °Á ¸É¸µ¤
°¸oª¥ ³´Ê ªµ¤Á¸É¥¤¸Êoµ¤¸°¥¼nÄ´´´µÄÂ¨oª È³ÎµÄ®o¼oÄo´´´µ¤¸ªµ¤
´º° Â¨³Ä®oªµ¤¦nª¤¤º°
14. ªµ¤Á®È°Á®ÈÄ (Humanity)
ªµ¤Á®È°Á®ÈÄ º° »¤´·¦³Îµ´ª°´Á}Â°¥nµ °¤»¬¥µ· º° o°
¦³°Åoª¥ªµ¤Á¤µ ¦µ¸ ªµ¤¦»µ ªµ¤µ¦ Â¨³ªµ¤Á®ÈÄ¼o°ºÉÄ¨´¬³¸ÅÉ ¤nÁ¸¥
¨¦³Ã¥r °nª¦ª¤ °´Á}µ¦ÂnÁµªµ¤¦¼o ¹ °¼o¸É°¥¼n¦nª¤´ ³´Ê ¼o´´´µ³o°
°¥Á°µÄÄnÄÁ¦ºÉ°» r» ¨°ªµ¤Áº°ÁºÊ°¦o°Ä °¼oÄo´ ´´µÄ®o¤µ Á¡¦µ³³Á}
Á¦ºÉ°°¥¼¤´·Ä¹É´Â¨³´Åo°¥nµ¸¸É» Â¨³¨¸ÉÅo´ÊÈº° ³Åoªµ¤¦nª¤¤º°¦nª¤Äµ
¼oÄo´´´µ°¥nµ¤µ °´³ÎµÄ®o¨µ °nª¦ª¤ÎµÁ¦È¨»¨nªÅooª¥¸
15. ªµ¤¦´£´¸ (Loyalty)
ªµ¤¦´£´¸ º° £µ¡®¦º°»¤´·¦³Îµ´ª °µ¦Á}»¨¸ÉºÉ°´¥r»¦·
Â¨³ºÉ°¦n°®oµ¸É´É Á° µ¦Á}¼oÎµ®¦º°¼o´´´µ´Ê ÎµÁ}o°¤¸ªµ¤¦´£´¸°n ®¤¼n³
®¦º°nª¦ª¤ ´Ê¸ÊÈÁ¡ºÉ°³ÅoÁ}¸ÅÉ ªoªµÄ °¼oÄo´ ´´µªnµÁ¦µ³ºÉ°´¥r°n Á µ Â¨oªÁ µÈ³¤¸
ªµ¤¦´£´¸n°Á¦µ Á¤ºÉ°Á¦µ¤¸ªµ¤ºÉ°´¥rn°¼oÄo´´´µ Á µ¥n°¤³¦¼o¹ªnµÅo¤µ°¥¼nÄ
ªµ¤¦°¸É¨°£´¥Â¨³°°»n¥·É ¹Ê °´³Á}¨Ä®oÁ¦µÅo¦´ªµ¤¦nª¤¤º°¦nª¤Ä°¥nµÁÈ¤¸É
16. µ¦´¤¸ (Sociability)
µ¦´¤¸ º° µ¦¤¸» ¨·£µ¡¸É³Á oµ´¤Åo°¥nµ¼o° ®¤µ¥ªµ¤ªnµ µ¦¸É³
Á}¼oÎµ¸É¸´Ê ³o°¦´´ªÁ°Ä®ooµ¤µ¤´Á¡ºÉ°¤»¬¥rªo ¥´°¥nµ¼o°ÂÁ¸¥ ¼oÎµ
®¦º°¼o´´´µ¸É¸³o°¡¥µ¥µ¤«¹¬µÂ¨³¦´´ªÁ°Ä®oÁ oµ´´¤nµ Ç ¸É³Å·n°Ä®o
ÅoÂ¨³Ä®o¼o°°¸oª¥
17. µ¦´´´ªÁ° (Self - control)
µ¦´´´ªÁ° º° µ¦´´·ÄÃ¥nµµ°µ¦¤r¹É¦´¤µµ¦³µ´Ê®oµ
°´ÅoÂn ¦¼ ¦ ¨·É Á¸¥ ´¤´ Á¡ºÉ°¤·Ä®oÂ°°¹É·¦·¥µ°µµ¦nµ Ç ¸ÉÅ¤nÁ®¤µ³¤
Ân¼o°ºÉÅo µ¦´´´ªÁ°´ÊÁ}·ÉÎµ´¤µÎµ®¦´¼o´´´µ Á¡¦µ³¤´³Á}Ájµµ¥µ
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°¼oÄo´´´µ°¥¼nÁ¤° °µ´·¦·¥µnµ Ç ¸ÉÂ°°´Ê³¼¤° ¼´Á Â¨³µ¸
°µ¨µ¥Á}Â°¥nµ °¼oÄo´´´µ
¼oµ¤
¼oµ¤ º° »¨¸ÉÁ}¤µ· °¨»n¤ ®¦º°¸¤ ¤¸®oµ¸Éo°·´·µ¤Îµ´É®¦º°Îµ¦o°
° °¼oÎµÄ¨»n¤®¦º°¸¤´Ê Ç
«·¨³Äµ¦Á}¼oµ¤
¼oÎµÁ}´ª´¦Îµ´Á}®´ªÄ °ªµ¤ÎµÁ¦È °¸¤µ®¦º°®nª¥µ Ân¼o ÎµÅ¤n°µ
Îµµ°¥nµ¤¸¦³··£µ¡Åo oµ µ¼oµ¤¸É¸¤¸»£µ¡ «·¨³µ¦Á}¼oµ¤¸É¤¸»£µ¡¤¸´¸Ê
1. ¤¸ªµ¤¦´·° ¼oµ¤¸É¤¸»£µ¡o°¤¸ªµ¤¦´·° Ã¥ÎµµÄ®oÎµÁ¦È°¥nµ¤¸
¦³··£µ¡ ÎµÄ®o¼oÎµÅªoªµÄ Å¤no°°¥Á¦n¦´ ®¦º°ª»¤¨°Áª¨µÂ¨³¤¸Áª¨µÄµ¦ªµÂµ
oµ°ºÉ Ç Åo
2. ¤¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦¦´¦¼o ¼oµ¤¸É¤¸»£µ¡o°¤¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦¦´¦¼o o°¤¼¨
nµªµ¦ ´Ê ´ª¼oÎµÂ¨³£µ¡Âª¨o°¤°ºÉ Ç Án ¼o¦nª¤µ ªµ¤Á¨ºÉ°Å®ªµÁÃÃ¨¥¸nµ Ç ¸É
Á¸É¥ª o°´µ¦Îµµ Â¨³Ájµ®¤µ¥ °¸¤µ®¦º°®nª¥µ ¼oµ¤o°¦´¦¼o¹¦¦¤µ·nµ Ç
°¼oÎµ ªµ¤¦¼o ªµ¤µ¤µ¦ «´¥£µ¡oµnµ Ç ¨°¦·¥¤ ªµ¤° £¼¤·®¨´nµ Ç
°´Á¸É¥ªÁºÉ°´µ ¼oµ¤o°Á¦¸¥¦¼o ªµ¤¦¼o¹Â¨³°µ¦¤r °¼oÎµ³Åo¦´´ªÅoÁ®¤µ³¤ Â¨³
·´·µÅo¦µ¦ºÉ
3.¤¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦·n°ºÉ°µ¦ ¼oµ¤o°¤¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦·n°ºÉ°µ¦´
»¨nµ Ç ´Ân¼oÎµ °°rµ¦ Á¡º°É ¦nª¤µ Â¨³»¨´ªÉ Å¸É¤µ·n°´®nª¥µ®¦º°°r¦
Á¡ºÉ°ªµ¤´¤¡´r°´¸ Á·ªµ¤Á oµÄ´ ¤¸ªµ¤µ¤´¸ ¹ÊÄ»¨¸ÉÁ¸É¥ª o° ÎµÄ®oµÎµÁ¦È
µ¤Ájµ®¤µ¥
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«·¨³Äµ¦Á}¼oÎµÂ¨³¼o µ¤¸É¤¸¦³··£µ¡
o°¦³°oª¥®¨´ HURA º°®¨´¤»¬¥r´¤¡´rÂ¨³ªµ¤¦´·°Äµ¦Îµµ
H º° Happy ¼oÎµo°ÎµÄ®o¤µ·¤¸ªµ¤» Äµ¦ÎµµÂ¨³µ¦ÎµÁ·¸ª·
U º° Utilization ¼oÎµ³o°ÎµÄ®o¤µ·¦´¨¦³Ã¥rµ¤ªµ¤Á®¤µ³¤
R º° Responsibility ¼oÎµo°¤¸ªµ¤¦´·°n°¤µ·
A º° Acceptant ¼oÎµo°Ä®oµ¦¥°¤¦´Â¨³Ä®oÁ¸¥¦·Ân¤µ·
Änª °¼oµ¤³o°ÎµÄ®o¼oÎµµ¥Ä oª¥µ¦´Ê ÄÎµµ°¥nµÁÈ¤ªµ¤µ¤µ¦Â¨³
Á·¦³Ã¥r¼»Ä»oµ Ã¥¤¸»¤»n®¤µ¥°¥¼n¸Éªµ¤¡¹¡°Ä °¼oÎµ¼oµ¤o°¤¸ªµ¤¦´·°
n°®oµ¸Éµ¦µ¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥ Â¨³¼oµ¤o°¥°¤¦´ Ä®oÁ¸¥¦· Ä®o¤¸ªµ¤Áµ¦¡¥ÎµÁ¦n°¼oÎµ
µ¦¦³¡§··´·n°¼oÎµoª¥ªµ¤Á®¤µ³¤´ÊÄoµnª´ªÂ¨³®oµ¸Éµ¦µ
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ÄµÁ¦ºÉ° µ¦¡´µÁ°
ºÉ°¨»n¤/¨»n¤¸É.........................................................................................®o°..................................
ºÉ°¤µ· 1.......................................................... 2.........................................................
3.......................................................... 4.........................................................
5.......................................................... 6.........................................................

Îµ¸ÊÂ 1.Ä®o´ «¹¬µÂn¨³¨»n¤ °£·¦µ¥¨»n¤Ä¦³ÁÈ¸É Îµ® oµ¨nµ
2. Á ¸¥¦µ¥µ¨µ¦°£·¦µ¥¨»n¤Ä¦¼ °Â´ªµ¤· (Mind Mapping) Ä¦³µ¬
¸É´Á¦¸¥¤Ä®o Â¨oªÎµ¤µÂ¦³°µ¦¦µ¥µ®oµ®o°

“µ¦¡´µÁ° °´«¹¬µ¤®µª·¥µ¨´¥
¼n´·¸É¸ ¤¸»£µ¡ °´¤Å¥”
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Â¦³Á¤·¡§·¦¦¤µ¦Îµµ¨»n¤ °´«¹¬µ
Á¦ºÉ° ¨¥»rµ¦¦·®µ¦Á°
Îµ°·µ¥ Â¦³Á¤·¡§·¦¦¤µ¦Îµµ¨»n¤ °´«¹¬µ¸Ê ÄoÎµÁ·µ¦´ÁÄ ³¸É ÎµÁ·
·¦¦¤µ¦Á¦¸¥µ¦° Ã¥Îµ®µ¦´ÁÎµª 8 o° Ä®o¼o´Á¦³Á¤·ªnµ
¡§·¦¦¤ Ân¨³ o° °¨»n¤Á· ¹ÊÄ¦³´Ä Â¨oªÎµÁ¦ºÉ°®¤µ¥¨Än° 3, 2, 1
¤¸ªµ¤®¤µ¥´¸Ê
3 ®¤µ¥¹
2 ®¤µ¥¹
1 ®¤µ¥¹

¦³Á¤·ªnµ¤¸¨´¬³Án´ÊÄ¦³´¤µ
¦³Á¤·ªnµ¤¸¨´¬³Án´ÊÄ¦³´µ¨µ
¦³Á¤·ªnµ¤¸¨´¬³Án´ÊÄ¦³´o°¥
¦³Á¤·Ã¥¦¼
¦³Á¤·Ã¥®´ª®oµ¨»n¤´«¹¬µ

o°

¦µ¥µ¦¦³Á¤·

1.
2.
3.
4.
5.

µ¦ªµÂµ¦Îµµ¦nª¤´
ªµ¤¦nª¤¤º°Äµ¦Á¦¸¥
ªµ¤¦´·°Äµ¦Îµµ¨»n¤
ªµ¤¦³º°¦º°¦oÄµ¦·´·µ¨»n¤
Ä®oÃ°µÂn¤µ·Äµ¦¦nª¤Âªµ¤
·Á®È
¥°¤¦´ªµ¤·Á®È °Á¡ºÉ°¤µ·Ä¨»n¤Â¨³µ¦®µ
o°¦»
¦ª°»£µ¡Â¨³ªµ¤Á¦¸¥¦o°¥ °µ¨»n¤
ÎµµÁ¦È´Áª¨µ¸ÉÎµ®

6.
7.
8.

¦³´¡§·¦¦¤
3
2 1

¦ª¤³Â
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Árµ¦¦³Á¤·¡§·¦¦¤Äµ¦°£·¦µ¥¨»n¤
Á¦ºÉ°¨¥»rµ¦¦·®µ¦Á°
¦µ¥µ¦
1. µ¦ªµÂµ¦Îµµ¦nª¤´

Árµ¦¦³Á¤·
3 ®¤µ¥¹ ¤¸µ¦µ¦ªµÂµ¦Îµµ¦nª¤´»¦´Ê
2 ®¤µ¥¹ µ¦ªµÂµ¦Îµµ¦nª¤´ 3-4 ¦´Ê
1 ®¤µ¥¹ µ¦ªµÂµ¦Îµµ¦nª¤´ 1-2 ¦´Ê
2. ªµ¤¦nª¤¤º°Äµ¦Á¦¸¥
3 ®¤µ¥¹ ¤¸ªµ¤¦nª¤¤º°Äµ¦Á¦¸¥»¦´Ê
2 ®¤µ¥¹ ¤¸ªµ¤¦nª¤¤º°Äµ¦Á¦¸¥ 3-4 ¦´Ê
1 ®¤µ¥¹ ¤¸ªµ¤¦nª¤¤º°Äµ¦Á¦¸¥ 1-2 ¦´Ê
3.ªµ¤¦´·°Äµ¦Îµµ¨»n¤
3 ®¤µ¥¹ ¤¸ªµ¤¦´·°Äµ¦Îµµ»¦´Ê
2 ®¤µ¥¹ ¤¸ªµ¤¦´·°Äµ¦Îµµ¨»n¤ 3-4 ¦´Ê
1 ®¤µ¥¹ ¤¸ªµ¤¦´·°Äµ¦Îµµ¨»n¤ 1-2 ¦´Ê
4. ªµ¤¦³º°¦º°¦oÄµ¦·´·µ 3 ®¤µ¥¹ ¤¸ªµ¤¦³º°¦º°¦oÄµ¦·´·µ¨»n¤»¦´Ê
¨»n¤
2 ®¤µ¥¹ ¤¸ªµ¤¦³º°¦º°¦oÄµ¦·´·µ¨»n¤ 3-4 ¦´Ê
1 ®¤µ¥¹ ¤¸ªµ¤¦³º°¦º°¦oÄµ¦·´·µ¨»n¤ 1-2 ¦´Ê
5. Ä®oÃ°µÂn¤µ·Äµ¦¦nª¤Â 3 ®¤µ¥¹ ¤¸µ¦Ä®oÃ°µÂn¤µ·Äµ¦¦nª¤Âªµ¤
ªµ¤·Á®È
·Á®È»¦´Ê
2 ®¤µ¥¹ ¤¸µ¦Ä®oÃ°µÂn¤µ·Äµ¦¦nª¤Âªµ¤
·Á®È 3-4 ¦´Ê
1 ®¤µ¥¹ ¤¸µ¦Ä®oÃ°µÂn¤µ·Äµ¦¦nª¤Âªµ¤
·Á®È 1-2 ¦´Ê
6.¥°¤¦´ªµ¤·Á®È °Á¡ºÉ°¤µ· 3 ®¤µ¥¹ ¤¸µ¦¥°¤¦´ªµ¤·Á®È °Á¡ºÉ°¤µ·Ä
Ä¨»n¤Â¨³µ¦®µ °o ¦»
¨»n¤Â¨³µ¦®µ o°¦»»¦´Ê
2 ®¤µ¥¹ ¤¸µ¦¥°¤¦´ªµ¤·Á®È °Á¡ºÉ°¤µ·Ä
¨»n¤Â¨³µ¦®µ o°¦» 3-4 ¦´Ê
1 ®¤µ¥¹ ¤¸µ¦¥°¤¦´ªµ¤·Á®È °Á¡ºÉ°¤µ·Ä
¨»n¤Â¨³µ¦®µ o°¦» 1-2 ¦´Ê
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¦µ¥µ¦
Árµ¦¦³Á¤·
7. ¦ª°»£µ¡Â¨³ªµ¤Á¦¸¥¦o°¥ 3 ®¤µ¥¹ ¤¸µ¦¦ª°»£µ¡Â¨³ªµ¤Á¦¸¥¦o°¥ °µ
°µ¨»n¤
¨»¤n »¦´Ê
2 ®¤µ¥¹ ¤¸µ¦¦ª°»£µ¡Â¨³ªµ¤Á¦¸¥¦o°¥ °µ
¨»n¤ 3-4 ¦´Ê
1 ®¤µ¥¹ ¤¸µ¦¦ª°»£µ¡Â¨³ªµ¤Á¦¸¥¦o°¥ °µ
¨»n¤ 1-2 ¦´Ê
8. ÎµµÁ¦È´Áª¨µ¸ÉÎµ®
3 ®¤µ¥¹ ¤¸µ¦ÎµµÁ¦È´Áª¨µ¸ÉÎµ®»¦´Ê
2 ®¤µ¥¹ ¤¸µ¦ÎµµÁ¦È´Áª¨µ¸ÉÎµ® 3-4 ¦´Ê
1 ®¤µ¥¹ ¤¸µ¦ÎµµÁ¦È´Áª¨µ¸ÉÎµ® 1-2 ¦´Ê
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Â°µ¤ªµ¤·Á®È °´«¹¬µ
¸É¤¸n°µ¦°Â°£·¦µ¥¨»n¤ ª·µ¡´µ»£µ¡¸ª·Â¨³´¤
Á¦ºÉ°¨¥»r¦·®µ¦Á° ¦³´¦³µ«¸¥´¦ª·µ¸¡´Ê¼ µ µ......................................................
Îµ¸ÊÂ Â°µ¤´¸ÊÁ}Â°µ¤ªµ¤·Á®È °´«¹¬µ ¸É¤¸°n µ¦°Â
°£·¦µ¥¨»n¤
°Ä®o´«¹¬µ¡·µ¦µ o°ªµ¤¸ÉÂªµ¤·Á®ÈÂn¨³ o°Â¨oªÎµÁ¦ºÉ°®¤µ¥ 3 ¨Ä
n° 5, 4, 3, 2, 1 ¸É¦´ªµ¤·Á®ÈÁ¡¸¥ o°Á¸¥ª
´ªÁ¨ Än°¤¸ªµ¤®¤µ¥´¸Ê
5
®¤µ¥¹
4
®¤µ¥¹
3
®¤µ¥¹
2
®¤µ¥¹
1
®¤µ¥¹

´«¹¬µ¤¸ªµ¤Á®Èn°
´«¹¬µ¤¸ªµ¤Á®Èn°
´«¹¬µ¤¸ªµ¤Á®Èn°
´«¹¬µ¤¸ªµ¤Á®Èn°
´«¹¬µ¤¸ªµ¤Á®Èn°

¦µ¥µ¦
µ¦´·¦¦¤µ¦Á¦¸¥¦¼o
1. µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ°£·¦µ¥¨»n¤ ÁdÃ°µÄ®o
´«¹¬µÂªµ¤·°¥nµ°·¦³
2. µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ°£·¦µ¥¨»n¤ ¦³»oÄ®o
´«¹¬µ¨oµÂªµ¤·Á®È
3. µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ°£·¦µ¥¨»n¤ nÁ¦·¤Ä®o
´«¹¬µÅoÂ¨Á¨¸É¥ªµ¤¦¼o´Á¡ºÉ°Ç
4. µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ°£·¦µ¥¨»n¤ ¦³»oÄ®o
´«¹¬µÄoªµ¤·¡·µ¦µ°¥nµ¤¸Á®»¨¤µ ¹Ê

°o ¸ÄÊ ¦³´¤µ¸É»
o°¸ÄÊ ¦³´¤µ
o°¸ÄÊ ¦³´µ¨µ
o°¸ÄÊ ¦³´o°¥
o°¸ÄÊ ¦³´o°¥¸É»
¦³´ªµ¤·Á®È
5
4
3
2

1
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¦µ¥µ¦
5
5. µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ°£·¦µ¥¨»n¤ ³nª¥Ä®o
´«¹¬µo¡ªµ¤¦¼ooª¥Á°
¦¦¥µµ«Äµ¦Á¦¸¥¦¼o
1. µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ°£·¦µ¥¨»n¤ nª¥Ä®o´«¹¬µ
ÄÂ¨³¦³º°¦º°¦oÄµ¦Á¦¸¥
2. µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ°£·¦µ¥¨»n¤ ÎµÄ®o´«¹¬µ¤¸
·´¤¡´r´Á¡ºÉ°¦nª¤´Ê
3. µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ°£·¦µ¥¨»n¤ ÎµÄ®o´«¹¬µ»
¤¸nª¦nª¤Äµ¦Á¦¸¥
4. µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ°£·¦µ¥¨»n¤ ÎµÄ®o
´«¹¬µ»µ Á}´Á°¦³®ªnµÁ¡º°É 
5. µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ°£·¦µ¥¨»n¤ nª¥Ä®oÁ¦¸¥°¥nµ
¤¸ªµ¤»
¦³Ã¥rÅ¸É oµµ¦Á¦¸¥¦¼o
1. nª¥¡´µªµ¤·°¥nµÁ}¦³ °
´«¹¬µ
2. nª¥Ä®o´ «¹¬µÁ·ªµ¤¦´·°n°
µ®oµ¸É °
3. nª¥Ä®o´ «¹¬µÁ oµÄ¹ªµ¤Îµ´ °
¦³ªµ¦Îµµ¨»n¤¤µ ¹Ê
4. nª¥Ä®o´ «¹¬µµ¤µ¦Â«´¥£µ¡Äµ¦
ªµÂµ¦·´·µoª¥Á°
5. ÎµÄ®o´ «¹¬µÁ·µ¦Á¦¸¥¦¼o¸É´ÁÂ¨³Á·
ªµ¤¤´ÉÄµ¦Á¦¸¥¦¼o

¦³´ªµ¤·Á®È
4
3
2

1
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Â°ª´¨µ¦Á¦¸¥¦¼oÁ¦ºÉ° ¨¥»rµ¦¦·®µ¦Á°
n°Á¦¸¥Â¨³®¨´Á¦¸¥
Îµ¸ÊÂ Ä®o´ «¹¬µÁ¨º°Îµ°¸É¼o°¸É»Á¡¸¥Îµ°Á¸¥ª
1. »¸Äoª·¸µ¦Îµµ Á¡ºÉ°Ä®oµnµÇ µ¤µ¦ÎµÁ·ÅÃ¥¤¸µ¦¦³µµ´°¥nµ¸Á µÄo
®¨´µ¦Ä ( ªµ¤Á oµÄ )
. µ¦ªµÂ Planning
. µ¦´Éµ¦ Directing
. µ¦ª»¤ Controlling
. µ¦´°rµ¦ Organizing
2. ®´ªÄÎµ´ °µ¦·´·µnµ Ç º°°³Å¦ ( ªµ¤¦¼o- ªµ¤Îµ )
. µ¦¦·®µ¦
. »¨µ¦
. »
. ¦´¡¥µ¦
3. Á·{®µnµÇ ®¦º° o°¡¦n°Äµ¦·´·µ·ÉÂ¦¸É³o°¡·µ¦µ º° o°Ä ( ªµ¤Á oµÄ )
. µ¦ÎµÁ·µ °¤µ·
. Âµ¦·´·µ
. ¼o¦nª¤µ
. ´ªÁ¦µ
4. »£µÎµª·¸µ¦ÂnÁª¨µÄ®o´µ¦Á¦¸¥ µ¦Îµµ Åo°¥nµÁ®¤µ³¤ ¦¼oªnµ³o°Îµ°³Å¦ ¸ÉÅ®
°¥nµÅ¦ Âªnµ»£µÄo®¨´µ¦Ä Äµ¦´µ¦¦·®µ¦Á° ( µ¦ÎµÅÄo )
. µÎµ´Â¨³Á¦nnª
. µ¦´Éµ¦
. µ¦ªµÂ
. µ¦¦³µµ
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5. µ¦¦·®µ¦µ o°ÄÅ¤nÅoÄo®¨´µ¦ ‘‘ Put the right man on the right job ’’( µ¦ª·Á¦µ³®r )
. ¥°¦´¤¸µ¦ªµÂ µ¦Îµµ¨nª®oµn°Á¤°
. ¡«¦ Îµ®ÎµÂ®nµ ´¨»n¤µÁ}Â ° n°´Á oµÎµµ
. ¦£¡ ¦´¡¥µ¦¤»¬¥r ¹ÅoÎµµ iµ¥»¨
. ¤¸µ µµ¦´¸¤µ ¹ÅoÎµµ°¥¼n iµ¥³Á¸¥
6. ´Ê°µ¦¦·®µ¦Á°¦³°oª¥ ´Ê°Äoµ ( ªµ¤¦¼-o ªµ¤Îµ )
. ª·Á¦µ³®r ¥°¤¦´ ªµÂ ¦´¦»
. ¥°¤¦´ ªµÂ ·´· ¦³Á¤·¨
. ªµÂ ·´·µ¤Â ¦³Á¤·¨ ¦´¦»ÂoÅ
. ª·Á¦µ³®r ¦´¦» ·´·µ¤Â ¦³Á¤·¨
7. µ¦¸É»¨Îµ®ª´»¦³r®¦º°Ájµ®¤µ¥Ä¸ª· °Á°Åªo¨nª®oµÂ¨³¡¥µ¥µ¤®µª·¸µ¦
ÎµÁ·¸ª·Ä®o¦¦¨»Ájµ®¤µ¥¸ÉªµÅªo Á¦¸¥ªnµ ( ªµ¤Á oµÄ )
. µ¦¦oµªµ¤ÁºÉ°¤´ÉÄÁ°
. µ¦Áµ¦¡Á°
. µ¦¦·®µ¦Á°
. µ¦¡´µÁ°
8. µ¦¸É³ÎµÄ®o µ¦·´· µÁ®¤µ³¤¸É»Á¡ºÉ°ÎµÄ®oµ¦¦·®µ¦µ £µ¥Ä°r¦Á·ªµ¤µ¤´¸
¨¤Á¨¸¥ªÂ¨³¦oµ¨µÄ®oÁ}¸¥É °¤¦´n°´¤£µ¥° ª¦·´·°¥nµÅ¦ ( µ¦ÎµÅÄo )
. Ä®oªµ¤Îµ´´ÊÄoµ °Â¨³oµ °µÁnµÇ ´
. Ä®oªµ¤Ä´Ê¨»n¤¸ÉÁ}µµ¦Â¨³¨»n¤¸ÉÅ¤nÁ}µµ¦
. Ä®oªµ¤Á°µÄÄnª·¸µ¦·´· Â¨³ªµ¤Á}°¥¼n °¤µ·Ä°r¦
. ¤¸µ¦ªµÂµ¦Îµµ µ¦Ânµ µ¦¤°®¤µ¥µ ·µ¤µ¦·´·µ°¥nµ
Ä¨o·
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9. Îµ¨nµª¸Éªnµ “Ä¦Èµ¤¸É·³Á}¨µÂnoµ¤¸µ¦ªµÂ¸³Á}¨µªnµ Â¨³®µÎµ
Â´Ê¤µÎµÄ®oÁ·¨Åo¦· ³Á}¨µ¸É»” ¤¸ªµ¤®¤µ¥¦´ o°Ä ( µ¦ª·Á¦µ³®r )
. ¸ÉªµÂ¸ ³¦³ªµ¤ÎµÁ¦ÈÄ¸ª·
. ¸É·¸ ¡¼¸ Îµ¸ ³¦³ªµ¤ÎµÁ¦ÈÄ¸ª·
. ¸É·¸ ªµÂ¸ ·´·¸ ³¦³ªµ¤ÎµÁ¦ÈÄ¸ª·
. ¸É³¦³ªµ¤ÎµÁ¦ÈÄ¸ª·Åo o°¤¸µ¦¡´µÁ·µ¦¦·®µ¦µ
10. ª·¸µ¦¡´µoµ»¨·£µ¡ º° o°Ä ( ªµ¤¦¼-o ªµ¤Îµ )
. µ¦Îµ°³Å¦ o°·¹¨¦³¸É³Á· ¹Ê
. ÎµµÃ¥ÄoÁª¨µÄ®oÁ·¦³Ã¥r
. ¦¼o´ª»¤°µ¦¤r
. °¥nµ¡¹É·ªnµÎµÅ¤nÅo o°·Á¤°ªnµÁ¦µÎµÅo
11. µ¦Îµ¦»¦´¬µ¦nµµ¥ Ä®o¤¸» £µ¡¤¼¦r Â ÈÂ¦ Â¨³ÎµÄ®o·Ä¤¸«¸¨¦¦¤ ¦·¥¦¦¤ ¤¸ªµ¤¦¼o
ªµ¤µ¤µ¦Äµ°µ¸¡ Á¦¸¥ªnµÁ}®¨´µ¦ ° o°Ä ( ªµ¤Á oµÄ )
. µ¦¡´µÁ°
. µ¦¡´µµµ¥
. µ¦¡´µµÄ
. µ¦¦·®µ¦Á°
12. »»·¬µ Äo®¨´¦¦¤ÄÄµ¦·´·µ ÎµÄ®o¨¼ o°¦´Â¨³¡¦o°¤¸É³Îµµ¸É¤°®¤µ¥oª¥
ªµ¤ÁÈ¤Ä ( µ¦ÎµÅÄo )
. ¤¸ªµ¤Á¤µ ¦»µ Â¨³¥°¤¦´Äªµ¤µ¤µ¦ °»¨
. ¤¸ªµ¤ ¥´ Â¨³°¥ÂoÅ {®µ °¨¼o°
. ¤¸»¦¦¤¸É¸n°¨¼o°Á¤°
. ¤¸ªµ¤ «¦´µ Â¨³ÁºÉ°¤´ÉÄµ¦Îµªµ¤¸
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13. »¨Ä o°Ä¸ÉÎµ®¨´¦¦¤ °··µ 4 ¤µÄoÅo°¥nµ¼o° ( µ¦ª·Á¦µ³®r )
. ÄoÁ¡ºÉ°ÎµµÂÂ¨oªÅo³ÂÁÈ¤
. ¤µ¡¤¸{µ¸¹Á¦¸¥ÅoÁ¦ A
. ¤«´·ÍÄoª·µ¸ÉÁ¦¸¥¤µÎµ¦³Á· µ¥´Á¦¸¥
. ·¦ºÉ¤£µ¡ªµ¸ÉÁ°ªµÁ¦È
14. ´¤´³ Á}®¨´¦¦¤ ¸ÉÎµÄ®o¡§·¦¦¤ °»¨Á}ÁnÅ¦ ( ¦³Á¤·nµ )
. ¤¸ªµ¤¦³¨¹Åo
. ¤¸ªµ¤¦¼o´ª
. ¤¸ªµ¤°¥µ¤¸ °¥µÅo
. ¤¸ªµ¤°°¨´É
15. “Ã°°o°¤°µ¦¸ ª¸Å¡Á¦µ³ Á¦µ³®rÁºÊ°¼¨ ” o°ªµ¤¸Ê®¤µ¥¹®¨´¦¦¤Ä o°Ä
( ªµ¤Á oµÄ )
. ¦µªµ¦¦¤
. ´»¦·¦¦¤
. ´®ª´»
. °··µ
16. Á¦µ³¦³ªµ¤ÎµÁ¦ÈÄµ¦Á¦¸¥ Â¨³®oµ¸Éµ¦µo°Äo®¨´¦¦¤ o°Ä (ªµ¤¦¼o- ªµ¤Îµ)
. ´®ª´» 4
. ¦µªµ¦¦¤ 4
. °··µ 4
. ¡¦®¤ª·®µ¦ 4
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17. µ¦¦·®µ¦Á°Ä o°Ä ¸ÉÂ¹µ¦Îµ®¨´¦¦¤Å·´· ( ªµ¤Á oµÄ )
. d~¤¸ Á}¸É¤°Ã¨ÄÂn¸ ¦¼o¹¤¸»nµ ¤¸ªµ¤Á¤µ
. »·¬µ ¦¼o´ÄoÎµ¡¼ Å¤nÎµÄ®oÄ¦Îµ®·¦´·°¼
. ª¦¦µ Á®È¦³Ã¥r °®¤¼n³¦´Á¡ºÉ° ¼Å¤n¡¼Îµ¦oµ¥·Ä¼o°ºÉ
. ·µ ¤¸ªµ¤·ªoµÅ¨ ÎµÄ·É¸ÉÁ}¦³Ã¥rn°Á°Â¨³¼o°ºÉ
18. ¦r Á}¼o¦·®µ¦¦³´¼ ¡´µ¸É¦·¬´¦´Â¨³Ä®oªµ¤Áµ¦¡¤µ ¦rª¦Äo®¨´¦¦¤
o°Ä ( µ¦ÎµÅÄo )
. °··µ 4
. ´®ª´» 4
. ¡¦®¤ª·®µ¦ 4
. ®·¦· - Ã°´³
19. µ¦¡´µÁ°Á¡ºÉ°Ä®oÁ}¼o¸Éµ¤µ¦Îµ¦¸ª· °¥¼Än ´¤{»´Åo´Ê ª¦Îµ®¨´
»¨´¬³Ä o°ÄÅÄo ( µ¦ª·Á¦µ³®r )
. ¤¸ª·´¥ ¦³º°¦º°¦o ¤°Ã¨ÄÂn¸
. ¨n°Â¨nª Ä®o¦·µ¦¸ ¡¼Å¡Á¦µ³
. ¤¸µ¦«¹¬µ ¡¼¦· Îµ¦·
. ¡¼µÅ¡Á¦µ³ ¤¸¤µ¦¥µ ¥»·¦¦¤
20. »¨Ä o°Ä µ®¨´¦¦¤Äµ¦¦·®µ¦Á° ( ¦³Á¤·nµ )
. ¥¦¦¥Á}·¸ Îµ¸
. ª¦ÁÁ}¸É¤¸ªµ¤¦°° ¦³¤´¦³ª´Äµ¦Äo¸ª·
. °»Á¤¸Á·ÁnµÅ®¦nÈ¤´Ä®oµÂn¼o» r ¨Îµµ Á· °®¤
. ª·¦´r¤´¤¸µ¦ªµÂµ¦Îµµ¨nª®oµÁ¤°
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21. {´¥Ä o°Ä ¸É¤¸¨n°µ¦¡´µÁ° (ªµ¤¦¼o- ªµ¤Îµ)
. Á· ªµ¤¦¼o ´¬³ Â¨³»¨·£µ¡
. µ¦¦´¦¼o ªµ¤ÁºÉ° nµ·¥¤Â¨³Â¦¼Ä
. nµ·¥¤ ª´¦¦¤ ªµ¤µ¤µ¦Â¨³Áµªr{µ
. ªµ¤ÁºÉ°¤´É µ¦ª·Á¦µ³®r ªµ¤¡¥µ¥µ¤Â¨³¤´ÉÄ
22. ª·¸µ¦¡´µ¦´¡¥µ¦¤»¬¥r¸É¸¸É»¦´ª·¸Ä o°Ä ( ªµ¤Á oµÄ )
. µ¦Ä®oµ¦«¹¬µ¸
. µ¦¦oµ¦°¦´ª¸É¸
. µ¦¦oµµÄ®o¦³µ¦¤¸µÎµ
. µ¦¤¸µµ¦» Â¨³Ã£µµ¦¸É¸
23. µ¦¤°Ã¨ÄÂn¸ ¤¸¨n°µ¦¡´µ»£µ¡¸ª·°¥nµÅ¦ ( ªµ¤Á oµÄ )
. ÎµÄ®o¤¸» £µ¡¸
. ÎµÄ®o¤¸Án®r
. ÎµÄ®o¼o°ºÉ¤°ªnµÁ}¸
. Á}µ¦Îµªµ¤» ¤µÄ®oÂnÁ°Â¨³¼o°ºÉ
24. ¼o¸É³Åo°ºÉ ªnµÁ}¼o¸É¤¸» £µ¡·Ä ¸É ¸ª¦·´·°¥nµÅ¦ ( µ¦ÎµÅÄo )
. ´É¤µ·
. ¤¸¤»¬¥r´¤¡´r
. ¤°Ã¨ÄÂnª
. ¦³¡§· ·´·¸
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25. Äµ³¸ÉnµÁ}¼o·´·µ nµ¡¹·´·Ä®o°¨o°´Îµ¨nµªÄ o°Ä ¹³Á®¤µ³¤
´µ³Â¨³®oµ¸É ( µ¦ª·Á¦µ³®r )
. ªµ¤´s¼Á}Á¦ºÉ°®¤µ¥ °¸
. ¤¸¨¹¡¹¦¦Ä®o¦µ °¥nµÄ®o µ·É °o°¦³r
. Â¨Á} ¸É¡¹É °
. °¥¼noµnµ°¥nµ·É¼µ¥ {ª´ª{ªµ¥Ä®o¨¼nµÁ¨n
26. »¨Ä o°Ä¸ÉÎµ ®¨´ QPC ¤µÄoÅo°¥nµ¼o° ( µ¦´Á¦µ³®r )
. ¤µ·Äoµ¨¼o°¤µÂnnµÂ¦¸
. ´·¤¸ªµ¤» Â¨³¡°ÄÄ¦µ¥Åo
. «·¦·nª¥Á®¨º°Á¡ºÉ°¦nª¤µ»
. ·µÎµµ®´Á¡ºÉ°Ä®oÅo¨µ¦µ
27. o°ÄÅ¤nÄn¨´¬³ °µ¦Á}¼oµ¤¸É¸ ( ªµ¤Á oµÄ )
. ¤¸ªµ¤¦´·°
. ¤¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦¦´¦¼o o°¤¼¨ nµªµ¦
. ¤¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦·n° ºÉ°µ¦
. ¤¸ªµ¤¦¼o ªµ¤¨oµ®µ¤µ Â¨³¨oµÁ¸É¥
28. ¼o¦·®µ¦ª¦ ¥¹®¨´¦¦¤ÄÄµ¦·´·µ ¹ÎµÄ®o¨¼o°¦´Â¨³¡¦o°¤¸É³Îµµ¸É
¤°®¤µ¥oª¥ªµ¤ÁÈ¤Ä ( µ¦ÎµÅÄo )
. ¤¸»¦¦¤n°¨¼o°
. ¤¸«¦´µ ÁºÉ°¤´ÉÄµ¦Îµªµ¤¸Á¤°
. ¤¸ªµ¤ ¥´°¥ÂoÅ {®µ °¨¼o°
. ¤¸Á¤µ Â¨³¥°¤¦´Äªµ¤µ¤µ¦ °»¨

174
29. »¨Ä o°Äº°Åoªnµ¦³¡§·Á}¼oÎµÄµ¨ ( µ¦ª·Á¦µ³®r )
. Äoªµ¤¦¼o »¨¡·· °¥nµ¼o° Á®¤µ³¤
. Äoªµ¤¨oµ®µ ÁÈ µ Äµ¦´·Ä
. Äoªµ¤¥»·¦¦¤ Äµ¦·´·®oµ¸É
. Äoªµ¤·¤ Â¨³µ¦¡¼µ°n°®ªµ Äµ¦¤µ¤
30. ¡§·¦¦¤Ä ³Á}µ¦Á¦·¤¦oµ ª´Â¨³Îµ¨´ÄÄ®oÂn¡´µÄ°rµ¦Åo¸¸É»
( ¦³Á¤·nµ )
. ¼o´µ¦Ä®oªµ¤Á}¦¦¤Ân¡´µ»
. ¼o´µ¦Îµ´ªÁ}´Á°´¡´µ»¦³´
. ¼o´µ¦´ª´·µ¦°µ®µ¦¨µª´Ä®oÂn¡´µ
. ¼o´µ¦¡·µ¦µªµ¤¸ªµ¤°Ä®o´¡´µ¸Án Ã¥Å¤n¨ÎµÁ°¸¥

175
µ¦µ 17 Á¨¥Â°ª´¨µ¦Á¦¸¥¦¼oÁ¦ºÉ° n°Á¦¸¥Â¨³®¨´Á¦¸¥
°o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Îµ°















°o
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Îµ°















£µª 
¦¼£µ¡Â·¦¦¤µ¦Á¦¸¥µ¦°

177

178
¦³ª´·¼oª·´¥
ºÉ° – »¨
¸É°¥¼n
¦³ª´·µ¦«¹¬µ
¡.«. 2537

¡.«. 2540

¡.«. 2543
¡.«. 2547

¡.«. 2552

µµª´¦·¦r
«¦¸ª·Ã·¼¨
42 / 2 ¤. 7 . ®°¼Á®¨º°¤ °.Á¤º° .¦¤

ÎµÁ¦Èµ¦«¹¬µ¦³´¦³¤«¹¬µµÃ¦Á¦¸¥oµ
®°¼Á®¨º°¤ ( ¦³µ¦´Îµ¦» )
. ®°¼Á®¨º°¤ °.Á¤º° .¦¤
ÎµÁ¦Èµ¦«¹¬µ¦³´¤´¥¤«¹¬µµÃ¦Á¦¸¥oµ
®°¼Á®¨º°¤ ( ¦³µ¦´Îµ¦» )
. ®°¼Á®¨º°¤ °.Á¤º° .¦¤
ÎµÁ¦Èµ¦«¹¬µ¦³´¦³µ«¸¥´¦ª·µ¸¡ ( ª.)
µª·¥µ¨´¥Á·¦¤ °.Á¤º° .¦¤
ÎµÁ¦Èµ¦«¹¬µ¦³´¦·µ«¹¬µ ¦»«µ¦r´·
µ µ´¤«¹¬µ µ¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´¦¤
°.Á¤º° .¦¤
ÎµÁ¦Èµ¦«¹¬µ¦³´¦·µ¤®µ´· µ µª·µ
µ¦°´¤«¹¬µ ´·ª·¥µ¨´¥
¤®µª·¥µ¨´¥«·¨µ¦

