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55253906 : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
ค าส าคัญ:  กระบวนทัศน์/ การพัฒนาวิชาชีพครู/ ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 
           พัชรา แย้มส าราญ : กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  รศ.ดร.สุเทพ อ่วมเจริญ, รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช 
และ อ. ดร.ประเสริฐ  มงคล.  321  หน้า 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) พัฒนากระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต
และอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2) ศึกษาประสิทธิผลของกระบวนทัศน์
การพัฒนาวิชาชีพครู 3) ศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู และ                               
4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมแนะแนวของครูที่ได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติ                 
ตามกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูที่พัฒนาขึ้น  ประชากร คือครูที่ท าหน้าที่แนะแนวในโรงเรียน               
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ในภาคเรียนที่ 2                           
ปีการศึกษา 2558  จ านวน  33  คน  โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)                       
จ านวน  25  คนและกลุ่มขยายผล จ านวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบ แบบประเมิน และ
แบบสอบถามความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x )  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และ t-test (dependent) 
 ผลการวิจัย พบว่า 

1. กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่  21                           
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พัฒนาขึ้นตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) ซึ่งเป็นการร่วมมือรวมพลังของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือปรับปรุง
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยการพึ่งพากันและกัน เรียกว่า  AEW  Model ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ 4 หน่วย 
ได้แก่ หน่วยที่ 1 การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมแนะแนว และทักษะชีวิตและอาชีพ         
ในศตวรรษที่ 21  หน่วยที่ 2 การออกแบบกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษ         
ที่ 21 หน่วยที่ 3 การจัดกิจกรรมแนะแนวตามแผนที่ออกแบบ และ หน่วยที่ 4 การประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                 
แต่ละหน่วยประกอบด้วยขั้นตอนการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  (A: Analysis)  การเสริมพลังอ านาจ         
(E: Empowerment) และการประเมินคุณค่า  (W: Worth Assessment) ที่ เชื่ อมโยงกัน โดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิพากษ์วิจารณ์ การสะท้อนผลการปฏิบัติ การร่วมมือรวมพลัง และการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้  

2.  หลังการทดลองใช้กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู พบว่า ความรู้และความสามารถในการจัดกิจกรรม                
แนะแนวของครูสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

3.  ความคิดเห็นของครูที่มีต่อกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน                
4. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมแนะแนวของครูที่ได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติ                

ตามกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดทุกด้าน 
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              The purposes of this research were 1) to develop a paradigm for teacher professional 
development to enhance 21st Century Life and Career Skills of junior high school students,                                      
2) to examine evidentially effectiveness of the paradigm, 3) to study teachers’ opinions toward                      
the paradigm and 4) to study students’ opinions toward teachers’guidance on the paradigm.               
The population was 33 teachers who’ve been working as a guidance teacher in Educational 
Opportunity Expansion Schools of Phetchaburi Primary Educational Service Area Office..                
The sample was 25 purposive sample group of teachers and 8 teachers were expansion group. 
The research instruments included Achievement Test, Questionnaire and Opinion Survey. The data  

were analyzed by percentage, mean( x ), standard deviation (S.D.) and t-test dependent.  
                              

 The research results were as follows:      
 1. The paradigm for teacher professional development to enhance 21st Century Life                                
and Career Skills  was developed through Professional Learning Community : PLC which is                          
the continuous improvement cooperation of teacher and education officer called AEW Model.            
The Model  consisted   of 4 learning units. The first one is to Enhance the knowledge about guidance 
activities and Life and Career Skills for 21st Century, the second is to Design guidance activities to 
promote students’ Life and Career Skills for 21st Century, the third is to Implement guidance 
activities and the last one is Formative Assessment. Each unit included 3 steps ; Analysis, 
Empowerment and Worth Assessment which linked each other through discussion, criticizing, 
cooperation and enhancement learning procedure.     
 2. The results of the Paradigm for Teacher Professional Development to enhance 21st 
Century Life and Career Skills  of Junior High  School  Students implementation revealed that 
teachers’ scores were significantly increased at .01 level and skills were higher than before. 
 3. The Teachers’ opinions toward  the Paradigm for Teacher Professional Development  
were at the high agreement level.         
 4. The students’ opinions toward  Life and Career Skills  promotion guidance activity of 
teacher who’ve learned and practiced through the Paradigm for Teacher Professional Development 
were at the highest agreement level. 
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ครัง้นี้จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ศตวรรษที่ 21 ครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช 2001-2100 เป็นยุคที่โลกมีการ
เปลี่ยนแปลงและเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว สืบเนื่องจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงข้อมูล
ต่างๆ ทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน ส่งผลกระทบทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง
ของทุกประเทศ  คนในโลกยุคใหม่จึงต้องมีความพร้อมที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงโดยใช้
การศึกษาเป็นตัวแปรส าคัญในการพัฒนาประเทศทุกด้านที่ เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสังคม                     
ซึ่งกลุ่มการศึกษา Pearson ในฐานะผู้น าการผลิตต าราเรียนส าหรับนักเรียนนักศึกษาในสหรัฐอเมริกา
ได้กล่าวถึงความหมายของการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ว่าเป็นการท าให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะ
พร้อมที่จะแข่งขันได้ในสถานการณ์ระดับโลก เป็นการท าให้เกิดพลเมืองดีที่อยู่ร่วมกันในสังคม                    
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ วิธีการจัดการเรียนรู้                     
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนี้ 

Robert K. Branson (1990: 7-10) ได้ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างภาพอนาคตของกระบวนทัศน์
การศึกษาใหม่ และเสนอรูปแบบการจัดการศึกษายุคฐานการใช้เทคโนโลยีเป็นส าคัญ (Technology- 
Based Paradigm)  ซึ่ งเป็นกระบวนทัศน์ที่ เน้นผู้ เรียนและให้ความส าคัญกับการใช้ข้อมูลย้อนกลับ                            
ในเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการเรียนด้วยตนเอง (Self-Management Skills)  
การออกแบบโปรแกรมหลักสูตรบูรณาการโดยใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงประสบการณ์ทางการเรียน                      
ที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาในการถ่ายโยงความรู้สู่ ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย                       
การประเมินผลและการป้อนกลับข้อมูลไปสู่ ผู้ เ รี ยนอย่าง เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ                               
ซึ่งประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ (2554: 162) กล่าวว่า การปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงควรปฏิรูปกระบวนทัศน์ 
โดยเฉพาะกระบวนการเรียนรู้ที่มีความส าคัญมากกว่าความรู้  และครูในฐานะผู้ออกแบบกระบวนการ
เรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กและเยาวชน ซึ่งวิจารณ์  พาณิช (2553 : 4-7) ได้น าเสนอปัจจัยส าคัญ                       
ของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การเรียนรู้ที่แท้จริง การเรี ยนรู้วิธีสั่งสมประสบการณ์                  
จนเกิดเป็นกระบวนทัศน์หรือความเชื่อ ค่านิยม สิ่งกระตุ้นภายในตน  พหุปัญญา และการเรียนรู้
กิจกรรมในสังคม 
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การจัดการศึกษาในศตวรรษที่  21 มุ่ งส่งเสริมการเรียนรู้ที่พัฒนากระบวนการคิด                 
การบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ  สามารถประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติงาน
และอาชีพ สามารถปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะและดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรม 
(คณะกรรมาธิการนานาชาติว่าด้วยการศึกษาในศตวรรษที่21, 2540 และ  วิชัย วงศ์ ใหญ่  (2557 : 1-2)                        
กระบวนทัศน์ทางการศึกษาในศตวรรษที่  21 จึง เป็นชุดความคิดตามแนวคิดปฏิรูปนิยม 
(Reconstructionism) เพื่อชุมชนหรือการศึกษาที่ใช้ชุมชนเป็นฐานโดยการจัดตั้งพหุภาคีพัฒนา
การศึกษาเพื่อชุมชน ซึ่งหมายถึงสัมพันธภาพของคนในสังคมและการพัฒนาที่มุ่งนําจุดเด่นของชุมชน
เป็นฐานในการพัฒนาตนเองและสังคมมากขึ้น การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการศึกษาดังกล่าวนี้
บ่งช้ีถึงบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับสังคมโลกในศตวรรษที่  21 (Darling – Hammond ,1994,1996                    
และวราพร ศรีสุพรรณ,2557: 277-279)    

ภาคีเพื่อทักษะศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills: P21) เป็นการกลุ่ม
ขององค์กรต่างๆได้พัฒนากรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Framework for 21st 
Century Learning) ที่จะทําให้บุคคลประสบความสําเร็จด้านการดําเนินชีวิตและการทํางาน โดย
กําหนดระบบส่งเสริมความรอบรู้ทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนห้าด้าน ได้แก่  ด้านมาตรฐาน                      
ในศตวรรษที่ 21 (21st Century  Standards)  ด้านการประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21  (Assessment of 21st Century  
Skills) ด้านหลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21 (21st Century  Curriculum and instruction)    
ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 (21st Century  Professional Development)  และ 
ด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ ในศตวรรษที่21 (21st Century  Learning Environment)                 
ครูจึงเป็นปัจจัยสําคัญในกระบวนการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรู้  เนื่องจากสมรรถนะ
การจัดการเรียนการสอนและคุณลักษณะของครูส่งผลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
(พิณสุดา สิริธรังศรี , 2557: 6, สุรเดช อนันตสวัสดิ์ ,2555 : 15-17, บพิตร  อิสระ, 2550 : 9,                
Glaser- Zikuda และ Fub, 2008: 44)   

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาโดยการพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะครูจากการปฏิบัติจริง             
การนิเทศโดยเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนครูทั้งในโรงเรียนเดียวกันหรือระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วน
อื่นๆตามความพร้อมของโรงเรียน และส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูในพื้นที่ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2557: 2-4)  แต่จากการศึกษาวิจัยและบทวิเคราะห์สถานภาพ
การพัฒนาครขูองประเทศไทย พบว่า การพัฒนาครูยังขาดประสิทธิภาพ ส่วนใหญ่หน่วยงานกลางเป็น
ผู้จัด โดยใช้วิธีการอบรม บรรยาย ประชุมกลุ่มย่อยและสรุปความคิดเห็นต่อที่ประชุมใหญ่ และมีผู้เข้า
ประชุมค่อนข้างมาก  ขาดการติดตามผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทําให้ไม่เห็นผลการนําความรู้ที่ได้รับ
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จากการอบรมไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและไม่สามารถแก้ไขปัญหาของโรงเรียนได้ การพัฒนา
วิชาชีพครู จึงจําเป็นต้องมีการวิเคราะห์ประสบการณ์การเรียนรู้ของครูและใช้นวัตกรรมการพัฒนาที่
หลากหลายโดยมุ่งให้ครูเป็นผู้เรียนรู้ (Teacher as Learners) มีทักษะการเรียนรู้และทัศนคติที่ดีต่อ
การปฏิบัติงาน มีการเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนรู้ การใช้ระบบสารสนเทศ และการปฏิรูปวิธีการ
เรียนการสอนที่เน้นทักษะของผู้เรียนมากกว่าความรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  เช่น 
การรวมตัวกันเรียนรู้จากการทํางานประจํา เรียกว่า PLC (Professional Learning Community)  
เพื่อประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ในลักษณะ active learning experience  และเครือข่ายการเรียนรู้
วิชาชีพ (Professional Learning Network ) ซึ่งทําให้เกิดเป็นชุมชนหรือสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน 
(Teacher Collaboration) ที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง มีการนิเทศ ติดตาม การชี้แนะและการสนับสนุน
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจึงจะช่วยให้ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้แบบ active learning ให้กับ
นักเรียน (วิจารณ์ พานิช ,2555 , อมรวิชช์ นาครทรรพ ,2557 พิณสุดา สิริธรังศรี, 2557 และ กฤษณพงศ์ 
กีรติกร ,2557: 59-61)   
 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่สําเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  ในพื้นที่ห่างไกลและขาดความพร้อมด้านต่างๆ ได้ศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและสามารถดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหลังจากสําเร็จ
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ดังนั้นการบริหารจัดการด้านวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาจึงมุ่งเน้นการส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพแก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น            
เป็นสําคัญ  จากการที่ผู้วิจัยมีหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา              
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด พบว่า ครูส่วนใหญ่มีภาระงานด้านการจัดการเรียน       
การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่สอดคล้องกับคุณวุฒิที่สําเร็จการศึกษา เนื่องจากขาดแคลน
บุคลากรที่มีความรู้ความชํานาญในกลุ่มสาระการเรียนรู้น้ันๆ โดยเฉพาะครูที่มีคุณวุฒิทางการแนะแนว 
ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้ที่ทํา
หน้าที่แนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสส่วนใหญ่จึงเป็นครูประจําชั้นหรือครูที่ได้รับมอบหมาย 
 กิจกรรมแนะแนวเป็นภารกิจหนึ่งของงานแนะแนวซึ่งเป็นศาสตร์และศิลป์ที่มีปรัชญา 
หลักการ แนวคิดและขอบข่ายการพัฒนานักเรียนด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม ซึ่งผู้ทํา
หน้าที่แนะแนวจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะด้านการจัดการเรียนรู้   การจัดทําและการนํา
หลักสูตรไปใช้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความรู้ความเข้าใจและทักษะ     
ในการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานของตนและเพื่อนครู การจัด
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในสถานศึกษาให้เหมาะสมกับการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างเพื่อนครู รวมทั้งการประเมินสมรรถนะของตนเป็นระยะอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับครูที่จัดการ
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เรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ (มัณฑนา ทิมมณี 2553: 1, สุวิมล ว่องวาณิช และคณะ, 
2554: บทคัดย่อ)  

ทักษะชีวิตเป็นเป้าหมายสําคัญประการหนึ่งของการจัดการศึกษาซึ่งองค์กรต่างๆทั่วโลก
ดังเช่น UNESCO และองค์การอนามัยโลกได้รณรงค์ให้ทุกประเทศเสริมสร้างแก่เด็กและเยาวชน     
ตลอดมา สําหรับประเทศไทยได้กําหนดให้มีการบูรณาการทักษะชีวิตซึ่งครอบคลุมทักษะอาชีพ                
ในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมแนะแนว                       
จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสถานการณ์โลกในศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ รวมทั้งเป้าหมายหรือผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาโดยเฉพาะทักษะชีวิตและ
อาชีพในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นทักษะสําคัญในการดํารงชีวิตของทุกคน 

การพัฒนาครูที่ทําหน้าที่แนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโดยการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) เป็นการพัฒนาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจากการสร้างความรู้และการ
ทดลองปฏิบัติจริงบนฐานความรู้  การร่วมคิด ร่วมศึกษาปัญหา ร่วมวางแผน ร่วมแก้ปัญหา            
เพื่อพัฒนานักเรียนด้านกระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์และประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา
ที่สอดคล้องกับความแตกต่างของนักเรียน โดยครูจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียน         
ได้ปรับขยายโครงสร้างทางปัญญา ความรอบรู้ และทักษะที่จําเป็นสําหรับการดําเนินชีวิตและ                  
การประกอบอาชีพในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยสําคัญของการพัฒนาครู ได้แก่               
ความตระหนักและเห็นความสําคัญในวิชาชีพของตน มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง สามารถ                
ปรับแนวคิด ความเชื่อ พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ พรทิพย์ แข็งขัน,2550, สุวิมล ว่องวาณิช 
และคณะ, 2554: บทคัดย่อ) 

    
ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความจําเป็นดังกล่าว จึงได้ศึกษาและพัฒนากระบวนทัศน์การพัฒนา

วิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
โดยคาดหวังว่าจะเป็นแนวทางการพัฒนาบทบาทของครูในฐานะผู้เรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ              
เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ในการพัฒนาวิชาชีพครู และเกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานที่ส่งผลทางบวก
ต่อทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของครูและนักเรียนต่อไป 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้ งนี้  เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูทําหน้าที่แนะแนว                                  
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส              
ทางการศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเพื่อใช้ในการวิจัย ได้แก่ รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่มีหลักการ                    
แนวคิดสอดคล้องกัน คือ รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Oliva รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Tyler                        
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และรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Taba แนวคิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) หลักการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล (Universal Design for Learning : UDL) แนวคิด        
การเสริมพลังอํานาจ (Empowerment)  การชี้แนะทางปัญญา (Cognitive Coaching) มิติการเรียนรู้และการคิด 
(Dimentions of Learning and Thinking) แนวคิด 3P Model  และการประเมินระดับคุณภาพการเรี ยนรู้                                
ตาม SOLO Taxonomy   รายละเอียดดังแผนภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
กระบวนทัศนก์ารพัฒนาวิชาชีพครู         
เรียกว่า AEW Model ประกอบด้วย                         
1. หลักการ จุดมุ่งหมาย                                    
2. หน่วยการเรียนรู้ จํานวน 4 หน่วย              
3. เงื่อนไขสู่ความสําเร็จ 

1. ความรู้ของครูในการจัดกจิกรรมแนะแนว
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษ      
ที่ 21  ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
2. ความสามารถของครูในการจัดกิจกรรม         
แนะแนวเพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ        
ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
3. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อกระบวนทัศน์
การพัฒนาวิชาชีพคร ู

1. ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษ ที่ 21               
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 2.ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดกิจกรรมแนะแนว
ของคร ู   
 

1. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 
ของTyler, Taba และ Oliva 
2. แนวคิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 
(Professional Learning Community 
: PLC) Richard Du Four (1998)      

3. การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล
(Universal Design for Learning:UDL) 
4. แนวคิดการเสริมพลังอํานาจ 
มิติการเรียนรู้และมิติการคิด 
5. แนวคิด 3P Model                           
6. การช้ีแนะทางปัญญา            
(Cognitive Coaching)            
7. การสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
(Constructivist)           
8. การประเมินระดับคุณภาพการเรียนรู้  
ตาม SOLO Taxonomy 
9. การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21            
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                                                               

 2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต            
และอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะ
ชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมแนะแนวของครูที่ได้รับความรู้
และการฝึกปฏิบัติตามกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู 
ค าถามการวิจัย 

1. กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ควรมอีงค์ประกอบอะไรบ้าง 

2. ประสิทธิผลของกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพ            
ในศตวรรษที่ 21ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นอย่างไร 

3. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต              
และอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นอย่างไร 

4. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมแนะแนวของครูที่ ได้รับความรู้                         
และการฝึกปฏิบัติตามกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู เป็นอย่างไร 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานของการวิจัยในขั้นตอนการทดลองใช้กระบวนทัศน์การ

พัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ดังนี ้  

1.  ครูมีความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21         
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ก่อนและหลังการพัฒนาแตกต่างกันอย่างมีสําคัญทางสถิติ                   
ที่ระดับ .01 

2. ครูสามารถจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21  ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไดใ้นระดับดี 
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ขอบเขตการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 ประชากร ประกอบด้วย โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจําแนกเป็น 
2 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1จํานวน 15 โรงเรียน และ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จํานวน 25 โรงเรียน รวม 40 โรงเรียน 
 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ครูที่ทําหน้าที่แนะแนว จํานวน  25  คน ในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 ได้มาโดยการเลือก       
แบบเจาะจง เนื่องจากเป็นกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้วิจัยและเพื่อความสะดวก       
ในการควบคุมตัวแปรอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้อง และสุ่มอย่างง่ายเพ่ือเป็นกลุ่มตัวอย่างในการขยายผลการวิจัย 
จํานวน 8 คน  
  

ตัวแปรทีศ่ึกษา ประกอบด้วย 
 1. ตัวแปรต้น คือ กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพ            
ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นชุดความคิดที่พัฒนาขึ้นโดยอาศัย
แนวคิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)  เรี ยกว่ า AEW Model
 2. ตัวแปรตาม ได้แก ่        
     2.1 ความรูใ้นการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21  
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

     2.2 ความสามารถในการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษ
ที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

     2.3 ระดับคุณภาพการเรียนรู้ของครู เกี่ยวกับจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต                    
และอาชีพในศตวรรษที่ 21  ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตาม SOLO Taxonomy 
     2.4 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต
และอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

     2.5 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมแนะแนวของครูที่ได้เรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติตามกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21                  
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยได้กําหนดนิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
 การพัฒนากระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู หมายถึง การสร้างและทดสอบประสิทธิผลของ                
กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่พัฒนาขึ้นโดยอาศัยแนวคิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) เรียกว่า AEW Model 
 กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  หมายถึง  ชุดความคิดที่พัฒนาจากแนวคิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC )  เรียกว่า AEW Model  ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ 4 หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ 1 
กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู หน่วยที่  2  การออกแบบและพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว                            
หน่วยที่ 3  จัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว และหน่วยที่ 4  การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทักษะชีวิตและอาชีพ
ในศตวรรษที่ 21 โดยแต่ละหน่วยมีขั้นตอนการเรียนรู้ตาม AEW Model คือ การวิเคราะห์ (A:Analysis)  การเสริมพลัง
อํานาจ (E:Empowerment) และการประเมินคุณค่า (W:Worth Assessment) ซึ่งแต่ละขั้นตอนเชื่อมโยงกัน                     
ตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 หมายถึง คุณลักษณะของผู้เรียนที่ผู้วิจัยสังเคราะห์      
จากทักษะชีวิตตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ทักษะชีวิตและอาชีพ
ในศตวรรษที่ 21 ตามวิสัยทัศน์ของกลุ่ม P21 และการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ 1) คุณลักษณะ
ด้านการเรียนรู้ ประกอบด้วย การช้ีนําตนเอง และการตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง 2) คุณลักษณะ
ด้านการทํางาน ประกอบด้วย การปรับตัว และความเป็นผู้นํา 3) คุณลักษณะด้านศีลธรรม 
ประกอบด้วย ความเคารพผู้อื่น ความซื่อสัตย์  และสํานึกพลเมือง 

ประสิทธิผล หมายถึง คุณภาพของกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พิจารณาจากความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยคะแนนสอบก่อน  (Pre-test)  และหลัง  (Post-test)  การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ                             
ตามกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู 

ความรู้ หมายถึง คะแนนที่ได้จากการตอบแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมแนะแนว               
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 

ความสามารถ หมายถึง คะแนนที่ได้จากแบบประเมินการจัดกิจกรรมแนะแนวของครู                    
ที่ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพคร ู

ความคิดเห็นของครู  หมายถึง  ความรู้สึกนึกคิดของครูที่มีต่อการพัฒนาวิชาชีพครู                    
ความเหมาะสมของกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู และการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
พิจารณาจากคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามด้านการวางแผนเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติ             
เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู และด้านการประเมินการพัฒนาวิชาชีพคร ู

ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง  ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนที่มีการจัดกิจกรรมแนะแนว
ของครูเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 พิจารณาจากคะแนนที่ได้จากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
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 ครู หมายถึง ผู้ที่ทําหน้าที่แนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  
 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หมายถึง ผู้ที่กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา              
ปีที่  1, 2 และ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  
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บทที่ 2 
วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ              
ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และ
น าเสนอตามล าดับหัวข้อดังนี ้
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับการสร้างรูปแบบ (Model)   
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับกระบวนทัศน์ (Paradigm) 
 2.4 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู 
      2.4.1 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community:PLC) 
      2.4.2 การเสริมพลังอ านาจครู (Empowerment) 
      2.4.3 แนวคิดเก่ียวกับการนิเทศแบบชี้แนะทางปัญญา (Cognitive Coaching)   
 2.5 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21    
      2.5.1 การออกแบบการเรียนรู้ที่ เป็นสากล (Universal Design for Learning:UDL) 
      2.5.2 การเรียนรู้ตามแนว Constructivist Theory     
      2.5.3 มิติการคิดและมิติการเรียนรูข้อง Marzano     
      2.5.4 แนวคิด 3P Model 
               2.5.5 การประเมินตาม SOLO Taxonomy 
 2.6 แนวคิดเก่ียวกับกิจกรรมแนะแนว 
 2.7 แนวคิดเก่ียวกับทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21      
 2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตร 
 วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554: 95) ได้กล่าวว่าหลักสูตร (Curriculum) มีรากศัพท์จากภาษาลาติน          
ว่า “race - course” หมายถึง เส้นทางที่ใช้วิ่งแข่งขัน สืบเนื่องจากเป้าหมายของหลักสูตรมุ่งหวังให้
ผู้เรียนเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิตในปัจจุบันและอนาคต 
หลักสูตรจึงหมายถึงมวลประสบการณ์ทางการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในรายวิชา กลุ่มวิชา เนื้อหาสาระ 
และกิจกรรมต่างๆ เพื่อจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ                              
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 Taba (1962 : 10) ได้กล่าวว่า หลักสูตรเป็นเอกสารที่ประกอบด้วยเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
เนื้อหาสาระ กิจกรรมหรือประสบการณ์การเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ 
 Oliva (1992 : 8-9) ได้ให้นิยามความหมายของหลักสูตรโดยแบ่งเป็นการให้นิยามโดยยึดจุดประสงค์                
บริบทหรือสภาพแวดล้อม และวิธีด าเนินการหรือยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 1.การให้นิยามโดยยึดจุดประสงค์ (Purpose) หลักสูตรจึงมีภาระหน้าที่ที่จะท าให้นักเรียน             
ควรจะเป็นอย่างไร หรือมีลักษณะอย่างไร หลักสูตรในแนวคิดนี้จึงมีความหมายในลักษณะ                      
ที่ เป็นวิธีการที่น าไปสู่ความส าเร็จตามจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายนั้น ๆ เช่น หลักสูตร คือ                         
การถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม หลักสูตร คือ การพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน เป็นต้น 
 2. การให้นิยามโดยยึดบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Contexts) นิยามของหลักสูตรในลักษณะ
นี้จึงเป็นการอธิบายถึงลักษณะทั่วไปของหลักสูตรซึ่งแล้วแต่ว่าเนื้อหาสาระของหลักสูตรนั้นมีลักษณะ
เป็นอย่างไร เช่น หลักสูตรที่ยึดเนื้อหาวิชา หรือหลักสูตรที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง หรือหลักสูตรที่
เน้นการปฏิรูปสังคม เป็นต้น 
 3. การให้นิยามโดยยึดวิธีด าเนินการการหรือยุทธศาสตร์ (Strategies) เป็นการนิยามในเชิง
วิธีด าเนินการที่เป็นกระบวนการ ยุทธศาสตร์หรือเทคนิควิธีการในการจัดการเรียนการสอน เช่น 
หลักสูตร คือ กระบวนการแก้ปัญหาหลักสูตร คือ การอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม การท างานกลุ่ม หลักสูตร 
คือ การเรียนรู้เป็นรายบุคคล หลักสูตร คือ โครงการหรือแผนการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 
 Oliva ได้สรุปความหมายของหลักสูตรไว้ว่า หลักสูตร คือ แผนงานหรือโครงการที่จัด
ประสบการณ์ทั้งหมดให้แก่นักเรียน ภายใต้การด าเนินงานของโรงเรียน และในทางปฏิบัติหลักสูตร
ประกอบด้วยจ านวนของแผนการต่าง ๆ ที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร และมีขอบเขตกว้างหลายหลาย 
เป็นแนวทางของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ต้องการ ดังนั้น หลักสูตรอาจเป็นหน่วย (Unit)         
เป็นรายวิชา (course) หรือเป็นรายวิชาย่อยต่าง ๆ (sequence of courses) แผนงานหรือโครงการ
ทางการศึกษาดังกล่าวนี้อาจจัดขึ้นได้ทั้งในและนอกชั้นเรียนหรือโรงเรียนก็ได้ ซึ่งต่อมา Oliva            
(2009 : 3)  ได้กล่าวถึงความหมายของหลักสูตรเพิ่มเติม ดังนี ้
 1. หลักสูตรคือ สิ่งที่สอนในสถานศึกษา 
 2. หลักสูตร คือ เนื้อหาวิชา  
 3. หลักสูตร คือ โปรแกรมส าหรับการเรียน  
 4. หลักสูตร คือ กลุ่มของวัสดุอุปกรณ ์ 
 5. หลักสูตร คือ กลุ่มวิชา  
 6. หลักสูตร คือ ล าดับของรายวิชา  
 7. หลักสูตร คือ กลุ่มการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ 
 8. หลักสูตร คือ รายวิชาที'จะศึกษา  
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 9. หลักสูตร คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ด าเนินการภายในสถานศึกษา และกิจกรรมนอกชั้นเรียน  
 การแนะแนว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 10. หลักสูตร คือ สิ่งที่สอนทั้งในและนอกสถานศึกษาโดยการดูแลจากสถานศึกษา  
 11. หลักสูตร คือ ทุกสิ่งที่ได้วางแผนจากบุคลากรในสถานศึกษา  
 12. หลักสูตร คือ ล าดับขั้นตอนของประสบการณ์ที่สถานศึกษาจัดให้กับนักเรียน  
 13. หลักสูตร คือ ผลของประสบการณ์ที่นักเรียนแต่ละมนุษย์ได้รับมาจาก สถานศึกษา 
 จากแนวคิดในการนิยามความหมายของหลักสูตรของนักการศึกษาในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยสรุปหลักสูตรหมายถึง แผนส าหรับจัดโอกาสการเรียนรู้วิชาและเนื้อหาสาระ ระบบ
การเรียนการสอนและกิจรรมการเรียนการสอนต่างๆ ที่จัดให้แก่นักเรียนหรือกลุ่มบุคคลในระดับ
การศึกษาต่างๆ โดยมุ่งให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามที่ก าหนด  
 องค์ประกอบของหลักสูตร 

นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบของหลักสูตร ดังนี้ 
Tyler (1950) ได้เสนอข้อคิดเห็นไว้ 4 ประการในการจัดท าหลักสูตรดังนี้ 
1. ความมุ่งหมายทางการศึกษาที่สถาบันต้องการให้บรรลุมีอะไรบ้าง 
2. เพื่อให้บรรลุความมุ่งหมาย จะต้องจัดประสบการณ์อะไรบ้าง 
3. ประสบการณ์ที่ก าหนดไว้สามารถจัดให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร 
4. ทราบได้อย่างไรว่าบรรลุความประสงค์แล้ว 
Taba (1962 : 422) ได้กล่าวถึงส่วนประกอบของหลักสูตรไว้ว่า ต้องประกอบด้วย 
1. จุดมุ่งหมายทั่วไปและจุดมุ่งหมายเฉพาะ 
2. เนื้อหาสาระและประสบการณ์เรียนรู้ 
3. การประเมินผล 

 ดังนั้นจึงสามารถสรุปองค์ประกอบของหลักสูตร ได้ดังนี้ 
1. การวางแผนหลักสูตร (curriculum Planning) เป็นการใช้พื้นฐานแนวคิดการพัฒนา

หลักสูตรของ Tyler ต้องทราบจุดมุ่งหมายการศึกษาที่โรงเรียนต้องแสวงหา มีการก าหนดจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรที่มุ่งเน้นความรู้ นักเรียนและสังคมอาจเพิ่มเติมด้านสาขาวิชาและด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อน าไปวางแผนหลักสูตร 

2. การออกแบบหลักสูตร (Curriculum Design) คือ การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้         
เพื่อช่วยให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้  โดยการน าจุดหมายและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร         
มาจัดท ากรอบการปฏิบัติเพ่ือพัฒนานักเรียนให้ได้รับการพัฒนาตามกระบวนการของหลักสูตร 
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3. การจัดหลักสูตร (Curriculum Organization) เพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพ โดยต้องพิจารณาว่าตรงตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ และสอดคล้องกับค าถามที่ 3 ของ
Tyler ที่ได้กล่าวว่า จัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ  ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการ การนิเทศและการจัดการเรียนรู้ 

4. การประเมินหลักสูตร (Curriculum Evaluation) เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล               
เพื่อน ามาตัดสินใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตร รวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้
หลักสูตรนั้นในอนาคต 
 นักพัฒนาหลักสูตรส่วนใหญ่ยอมรับว่าหลักสูตรเป็นกระบวนการต่อเนื่องและมีความเป็น                 
พลวัตร ซึ่ง Oliva (2001: 28 - 41) ได้เสนอหลักการของหลักสูตร 10 ประการ ดังนี้ 
 1. การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเปนสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และจ าเปนตองที่นักพัฒนา
หลักสูตรต้องพร้อมที่จะปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ 
 2. หลักสูตรเปนผลผลิตของแตละชวงเวลา จึงมีการเปลี่ยนแปลงตามสังคม ความเช่ือ ปรัชญา  
จิตวิทยา องคความรูใหมๆ ภาวะผูน าทางการศึกษาในแตละยุค วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหม ๆ 
ดังนั้น นักพัฒนาหลักสูตรจ าเปนตองตัดสินใจอยางรอบคอบในการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม 
 3. การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักสูตรต้องใช้ระยะเวลานาน และด าเนินตอไปในขณะที่       
มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหมเกิดขึ้น การพัฒนาหลักสูตรจึงมีกระบวนการและขั้นตอนสวนหนึ่ง         
ที่เกิดขึ้นพร้อมกันหรือทับซ้อนกัน 
 4. การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคล การเปลี่ยนแปลง 
หลักสูตรที่ประสบความส าเร็จจ าเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักพัฒนา
หลักสูตร ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงผู้ที่เกี่ยวข้อง              
กับหลักสูตร สามารถท าไดโดยการใหความรู การฝกอบรม การใหมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนา
หลักสูตร และการสรางคานิยม เจตคติเกี่ยวกับหลักสูตรใหม่ 
 5. การพัฒนาหลักสูตรเปนงานที่ตองอาศัยความรวมมือจากบุคคลหลายฝาย การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
โดยทั่วไป ควรจะมีกลุมคนทุกฝายเขามาเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรซึ่งมีผลกระทบตอคนจ านวนมาก 
 6. การพัฒนาหลักสูตร เปนกระบวนการของการตัดสินใจ นักพัฒนาหลักสูตรตองมีการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกรายวิชา เนื้อหาวิชา ควรเลือกวิธีการ การตัดสินใจในสิ่งที่มีความคิดเห็น             
ตางกัน และการตัดสนิใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 
 7. การพัฒนาหลักสูตรเปนกระบวนการตอเนื่อง  นักพัฒนาหลักสูตรตองท างานตลอดเวลา 
เพราะหลักสูตรจะตองมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
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 8. การพัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิผล จ าเปนตองมีการพิจารณาอยางครอบคลุม โดยน า           
สวนตางๆ  ที่เกี่ยวของกับหลักสูตรมาพิจารณา และศึกษาถึงความสัมพันธของสวนตาง ๆ เหลานั้น 
 9. การพัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ ต องมีการด าเนินการไปตามกระบวนการ                    
อยางมีระบบซึ่งจะสงผลดีมากกวาการลองผิดลองถูก 
 10. การพัฒนาหลักสูตรจะเริ่มจากหลักสูตรเดิมที่มีอยูแลวในขณะนั้น โดยการตรวจสอบ 
และประเมินข้อดี ข้อด้อย 
 การพัฒนาหลักสูตรมีขั้นตอนที่ส าคัญหลายขั้นตอน นักพัฒนาหลักสูตรไดใหแนวคิดเกี่ยวกับ
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร (models of curriculum development) ไวหลายรูปแบบ ในการวิจัย
นี้ขอเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร  ดังนี้ 
 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Oliva 
 Oliva (2001: 151) ไดเสนอแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรไว 17 ขั้นตอน ดังนี ้
 1. การก าหนดความตองการของผูเรียน  
 2. การก าหนดความตองการของสังคม  
 3. การก าหนดปรัชญาและเปาหมายของหลักสูตร  
 4. การก าหนดความตองการของนักเรียนกลุมเปาหมาย  
 5. การก าหนดความตองการของชุมชนเปาหมาย  
 6. การก าหนดความตองการของเนื้อหาวิชา  
 7. การก าหนดเปาหมายของหลักสูตร  
 8. การก าหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร  
 9. การจัดการและการน าหลักสูตรไปใช  
         10. การก าหนดเปาหมายของการสอน  
         11. การก าหนดจุดประสงคของการสอน  
         12. การคัดเลือกกลวิธีการสอน  
         13. การเลือกวิธีการประเมินผล  
         14. การน าวิธีสอนไปปฏิบัติ  
         15. การเลือกการประเมินผลครั้งสุดทาย  
         16. การประเมินผลการเรียนการสอน  
         17. การประเมินผลหลักสูตร 
 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร สรุปได้ดังแผนภาพที่ 2  
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แผนภาพที ่2 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Oliva 
ที่มา : https://nkornsiri.files.wordpress.com/2014/12/5.jpg เข้าถึงเมื่อ 10 มิถุนายน  2557.  
 
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Tyler 
 Tyler (1949 : 99) ได้ ให้แนวคิดในการวางโครงร่างหลักสูตร โดยใช้วิธี  Means-Ends Approach                
เป็นหลักการและเหตุผลในการสร้างหลักสูตรที่เรียกว่า “หลักการของไทเลอร์” (Tyler’s rationale) 
ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการจัดหลักสูตรและการสอนที่เน้นการตอบค าถามพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่ 
 1.จุดมุ่งหมายทางการศึกษาอะไรบ้าง ที่สถาบันการศึกษาจะต้องก าหนดให้นักเรียน 
 2.ประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบ้าง ที่สถาบันการศึกษาควรจัดขึ้นเพื่อช่วยให้บรรลุถึง
จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว ้
 3.จะจัดประการณ์ทางการศึกษาอย่างไร จึงจะท าให้การสอนมีประสิทธิภาพ 
 4. จะประเมินผลประสิทธิภาพของประสบการณ์ในการศึกษาอย่างไร  จึงจะตัดสินได้ว่า               
บรรลุจุดมุง่หมายที่ก าหนดไว ้
 Tyler เน้นว่าค าถามทั้ง 4 ข้อนี้ต้องเรียงล าดับกันลงมา ดังนั้น การก าหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็น
ขั้นตอนที่ส าคัญที่สุด เพราะค าตอบอีก 3 ข้อที่ เหลืออยู่นั้นขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้               
(ชมพันธ์ กุญชร ณ อยุธยา, 2540 : 8) 
 แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรของ Tyler เป็นไปตามล าดับขั้น โดยอาศัยข้อมูลที่จะเป็น
พื้นฐานในการตัดสินใจ  3 แหล่ง ได้แก่ การศึกษาจากสังคม นักเรียน และข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชา 

https://nkornsiri.files.wordpress.com/2014/12/5.jpg
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 จากแนวคิดของ Tyler ดังกล่าว อาจสรุปได้ว่าขั้นตอนส าคัญที่สุดในการพัฒนาหลักสูตร               
คือการก าหนดวัตถุประสงค์ทางการศึกษา (Objectives) ซึ่งน าไปสู่การเลือกเนื้อหาสาระ กลยุทธ์            
การจัดการเรียนการสอน (Instructional strategies and content) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
(Organization of learning experiences) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment and 
evaluation)  สรุปได้ดังแผนภาพที่ 3 

 
 
แผนภาพที่ 3  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Tyler 
ที่มา : Allan C. Ornstein and Francis P. Hunkins. (1993). Curriculum Foundations,     
        Principles and Issues. 2nded. Boston : Allyn and Bacon. 
  
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Taba 
 Taba (1962 : 10) ได้กล่าวถึงการพัฒนาหลักสูตรว่าเป็นกระบวนการวินิจฉัย (diagnosis) 
และตัดสินใจ (decision) เกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ เนื้อหาสาระ กิจกรรม
หรือประสบการณ์การเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ โดยด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน                         
7 ขั้นตอน ดังนี ้
 1. การวินิจฉัยความต้องการ (diagnosis of needs) โดยผู้พัฒนาหลักสูตรหรือครูต้องวินิจฉัย
ประสบการณ์ ความต้องการและความสนใจของนักเรียนเพื่อก าหนดเนื้อหาของหลักสูตร 
 2. การก าหนดวัตถุประสงค์ (formulation of objectives) เพื่อใช้ในการก าหนดเนื้อหา            
และวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
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 3. การเลือกเนื้อหา (selection of content) โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ และเนื้อหา           
ที่มีความตรง (validity) ตามวัตถุประสงค์และมีนัยส าคัญ (significance) ต่อนักเรียน 
 4. การจัดองค์ประกอบของเนื้อหา (organization of content)  โดยการจัดเรียงล าดับ 
(sequence) ตามเกณฑ์หรือระบบที่ก าหนด ทั้งนี้ต้อค านึงถึงความเชื่อมโยงและจุดเน้น ( focus)              
ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และระดับของนักเรียน 
 5. การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ (selection of learning experiences)  
 6.  การจัดองค์ประกอบของประสบการณ์การเรียนรู้   ( organization of learning 
experiences) โดยค านึงถึงยุทธศาสตร์การสอนเพื่อพัฒนากระบวนการสร้างมโนทัศน์ (strategic of 
concept attainment) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหา ความสนใจของ
นักเรียนและตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 7. การก าหนดขอบข่าย วิธีการ และเครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
(evaluation and means of evaluation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 4 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Taba  
ที่มา : https://www.academia.edu/9273140/Curriculum_development_models 
        เข้าถึงเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2556. 
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 2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างรูปแบบ (Model)  
 ค าวา “Model” เปนค าในภาษาอังกฤษที่มีบทบาทในการศึกษาวิจัยเพิ่มมากขึ้น โดยใชค าวา 
รูปแบบ ตนแบบ แบบแผน แบบจ าลอง เปนตน ส าหรับในการวิจัยนี้ใชค าวา “รูปแบบ” เนื่องจาก      
เปนค าที่ใชกันอยางแพรหลายในวงการวิจัยและการศึกษา 
  

 ความหมายของรูปแบบ 
 มีผูใหความหมายของ “รูปแบบ หรือ Model  ดังนี ้
 Bardo and Hartman (1982: 70) ไ ด้ นิ ย ามว่ า รู ปแบบหมายถึ ง สิ่ ง ที่ ถู กพัฒนาขึ้ น                   
เพื่อบรรยายคุณลักษณะที่ส าคัญของปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ 
โดยไม่มีข้อก าหนดองค์ประกอบหรือรายละเอียดที่ตายตัว       
 Keeves (1988: 386) อธิบายว่า รูปแบบเป็นการแสดงความเกี่ยวพันเชิงโครงสร้าง                  
ตามสมมติฐาน เพื่อใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรภายใต้สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา             
ที่ต้องการศึกษา ซึ่งหลังจากได้รับการยืนยันและสามารถสรุปอ้างอิงได้จึงจะเกิดเป็นทฤษฎีต่าง ๆ 
 ทิศนา  แขมมณี (2548: 220) ให้ความหมายของรูปแบบว่าเป็นเครื่องมือทางความคิด                   
ที่บุคคลใช้ในการหาค าตอบ ความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น โดยสร้างขึ้นจากความคิด 
ประสบการณ์ การอุปมาอุปมัย หรือจากหลักการ ทฤษฎีต่างๆ และแสดงออกในลักษณะใด             
ลักษณะหนึ่ง เช่น เป็นค าอธิบาย  แผนผัง ไดอะแกรม หรือแผนภาพ เพื่อช่วยให้ตนเองและผู้อื่นเข้าใจ
ได้ชัดเจนขึ้น รูปแบบจึงไม่ใช่ทฤษฎี     
 รัตนะ บัวสนธ (2552 : 124) ได้จ าแนกความหมายของรูปแบบเปน 3 ความหมาย ดังนี ้ 
 1. แผนภาพหรือภาพร างของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งที่ยั งไม สมบูรณ เหมือนของจริง  รูปแบบ                   
ในความหมายนี้มักจะเรียกวา “โมเดล” ไดแก โมเดลบาน โมเดลรถยนต โมเดลเสื้อ เปนตน  
 2.  แบบแผนความสัมพันธของตัวแปร หรือสมการทางคณิตศาสตรเรียกวา “Mathematical 
Model  และ 3) แผนภาพที่แสดงถึงองคประกอบการท างานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รูปแบบในความหมายนี้
จึงเรียกวาภาพยอสวนของทฤษฎีหรือแนวคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชน รูปแบบการสอน รูปแบบ            
การบริหาร และรูปแบบการประเมิน เปนตน       
 จากความหมายที่กลาวมา สรุปไดวารูปแบบ หมายถึงกรอบความคิดทางดานหลักการ                     
วิธีการด าเนินงาน และเกณฑตางๆ ของระบบ ที่สามารถยึดถือเปนแนวทางในการด าเนินงานเพื่อให
บรรลุตามวัตถุประสงคได ้
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 ประเภทของรูปแบบ         
 Smith and others (1980 : 461) จ าแนกประเภทรูปแบบเปน 2 ประเภท ไดแก  
 1. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) ได้แก่       
    1.1 รูปแบบคลายจริง (Iconic Model) มีลักษณะคลายของจริง เชน เครื่องบินจ าลอง 
     1.2 รูปแบบเสมือนจริง (Analog Model) มีลักษณะคลายปรากฏการณจริง เชน เครื่องบิน
จ าลองที่บินไดหรือเครื่องฝกหัดบิน ซึ่งมีความใกลเคียงความจริงมากกวาแบบแรก   
 2. รูปแบบเชิงสัญลักษณ (Symbolic Model) ได้แก ่    
     2.1 รูปแบบขอความ (Verbal model) หรือรูปแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Model) 
เปนการ ใชขอความในการอธิบายโดยยอ เชน ค าพรรณนาลักษณะงาน ค าอธิบายรายวิชา เปนตน    
    2.2 รูปแบบทางคณิตศาสตร (Mathematical Model) หรือรูปแบบเชิ งปริมาณ 
(Quantitative Model) เชน สมการและโปรแกรมเชิงเสน เปนตน    
 Keeves (1988 : 561-565) ไดจ าแนกรูปแบบออกเปน 4 ประเภท ไดแก   
 1. รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) เปนรูปแบบเชิงกายภาพ สวนใหญใชใน                     
ดานวิทยาศาสตร เชน รูปแบบโครงสรางอะตอมสรางขึ้นโดยใชหลักการเปรียบเทียบโครงสราง          
ของรูปแบบใหสอดคลองกับลักษณะที่คลายกันทางกายภาพ สอดคลองกับขอมูลและความรูที่มีอยู       
ในลักษณะนั้นดวย รูปแบบที่สรางขึ้นตองมีองคประกอบชัดเจน สามารถน าไปทดสอบดวยขอมูล          
เชิงประจักษไดและสามารถน าไปใชในการหาขอสรุปของปรากฏการณไดอยางกวางขวาง  
 2. รูปแบบเชิงขอความ (Semantic Model) เปนรูปแบบที่ใชภาษาเปนสื่อในการบรรยาย 
หรืออธิบายปรากฏการณที่ศึกษาดวยภาษา แผนภูมิหรือรูปภาพ เพื่อใหเห็นโครงสรางทางความคิด 
องคประกอบ และความสัมพันธขององคประกอบของปรากฏการณนั้น และใชขอความในการอธิบาย
เพื่อใหเกิดความกระจางมากขึ้น         
 3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร(Mathematical Model) เปนรูปแบบที่ใชแสดงความสัมพันธ                  
ขององคประกอบหรือตัวแปร โดยใชสัญลักษณทางคณิตศาสตร ์    
 4. รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) เปนรูปแบบที่สรางขึ้นจากทฤษฎีหรืองานวิจัย                        
โดยเขียนในลักษณะสมการเสนตรง แตละสมการแสดงความสัมพันธเชิงเหตุและผลระหวางตัวแปร         
มีการเก็บรวบรวมขอมูลในสภาพการณที่เปนจริงเพื่อทดสอบรูปแบบ แบงออกเปนสองลักษณะ ไดแก 
รูปแบบระบบเสนเดี่ยว (Recursive Model) และรูปแบบระบบเสนคู (Non-recursive Model)  
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 Steiner (1988: 7) ไดจ าแนกรูปแบบออกเปน 2 ประเภท ไดแก    
 1. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) ได้แก ่     
    1.1 รูปแบบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Model of) เชน รูปแบบเครื่องบินที่สรางเหมือนจริงแตมีขนาดยอ 
   1.2 รูปแบบส าหรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Model for) เปนรูปแบบจ าลองที่ออกแบบไว เพื่อ          
เปนตนแบบผลิตสินคา ตองสรางรูปแบบเทาของจริงขึ้นมากอนแลวจึงผลิตสินคาตามรูปแบบนั้น  
 2. รูปแบบเชิงแนวคิด (Conceptual Model) ได้แก ่    
     2.1 รูปแบบเชิงแนวคิดของสิ่ งหนึ่ งสิ่ ง ใด (Conceptual Model of) เป นรูปแบบ              
หรือแบบจ าลองที่สรางขึ้นโดยจ าลองมาจากทฤษฎีที่มีอยูแลว เชน รูปแบบที่สรางมาจากทฤษฎี           
การคงอยขูองนักเรียนในโรงเรียน เปนตน 
    2.2 รูปแบบเชิงแนวคิดเพื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด (Conceptual Model for) เปนรูปแบบที่สราง 
ขึ้นมาเพื่ออธิบายทฤษฎีหรือปรากฏการณ เชน รูปแบบที่สรางขึ้นจากทฤษฎีการคัดสรรตามธรรมชาติ 
เพื่อ น าไปอธิบายทฤษฎีการคงอยูของนักเรียนในโรงเรียน เปนตน     
 จากการศึกษาประเภทของรูปแบบ สรุปไดวาการแบงประเภทของรูปแบบจะขึ้นอยูกับ             
วัตถุประสงคในการอธิบายรูปแบบนั้นๆ 
 

 คุณลักษณะของรูปแบบ        
 วาโร เพ็งสวัสดิ ์(2553: 6) ได้สรุปคุณลักษณะที่ดีของรูปแบบ ดังนี้    
 1. ประกอบดวยความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางตัวแปรมากกวาความสัมพันธเชิงเสนตรงธรรมดา   
 2. น าไปสูการท านายผล ซึ่งสามารถตรวจสอบไดดวยขอมูลเชิงประจักษ   
 3. อธิบายโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผลของเรือ่งที่ศึกษาไดอยางชัดเจน   
 4. รูปแบบควรเปนเครื่องมือในการสรางความคิดรวบยอด (Concept) และการสรางความ
สัมพันธ ของตัวแปรใหมซึ่งจะเปนการเพ่ิมองคความรูในเรื่องที่ก าลังศึกษา    
 5. มีหลักการ แนวคิด และทฤษฎเีป็นกรอบแนวคิด 
 

 การพัฒนารูปแบบ         
 Willer (1986 : 83) กลาววาการพัฒนารูปแบบโดยทั่วไปแบงออกเปน 2 ขั้นตอน ไดแก  
 1. การสรางรูปแบบ (Construct)         
 2. การหาความเที่ยงตรงของรูปแบบ (Validity)      
 บุญชม ศรีสะอาด (2546 : 44-46) ไดกลาวถึงกระบวนการวิจัยการพัฒนารูปแบบโดย
แบ่งเป็น  2 ขั้นตอน ไดแก         
 1. การสรางหรือพัฒนารูปแบบ        
 2. การทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ 
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 วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2553: 7-13) ได้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
รูปแบบและสรุปวาการพัฒนารูปแบบแบงออกเปน 2 ขั้นตอน ไดแก  การสรางหรือพัฒนารูปแบบ 
และการตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ ซึ่งแตละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี ้   
 ขั้นตอนที่ 1 การสรางหรือพัฒนารูปแบบตามสมมติฐาน (Hypothesis Model) โดยศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยที่เกี่ยวของ การศึกษารายกรณีหนวยงานที่ด าเนินการในเรื่องนั้นๆได         
เปนอยางดี  เพื่อน ามาใชก าหนดองคประกอบหรือตัวแปรตางๆ ในรูปแบบ รวมทั้งลักษณะ                
ความสัมพันธระหวางองคประกอบหรือตัวแปรเหลานั้น ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ดังนี ้  
 1.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อน าสารสนเทศที่ไดมาวิเคราะหและ
สังเคราะหเปนรางกรอบความคิดการวิจัย 
 1.2 การศึกษาจากบริบทจริง โดยอาจด าเนินการด้วยวิธีการดังนี ้
      1.2.1 การศึกษาสภาพและปญหาการด าเนินการในปจจุบันของหนวยงาน โดยศึกษา
ความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวของ (Stakeholder) โดยการสัมภาษณ การสอบถาม การส ารวจ               
การสนทนากลมุ เปนตน          
      1.2.2 การศึกษารายกรณี (Case Study) หรือพหุกรณีหนวยงานที่ประสบผลส าเร็จ           
หรือมีแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องที่ศึกษา เพื่อน ามาเปนสารสนเทศที่ส าคัญในการพัฒนารูปแบบ  
      1.2.3 การศึกษาขอมูลจากผู เชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิโดยการสัมภาษณ การสนทนากลุ ม                   
(Focus Group Discussion) และกระบวนการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique)  เปนตน   
 1.3 การจัดท ารูปแบบโดยใช้สารสนเทศที่ไดในขอ 1.1 และ1.2 มาวิเคราะหและสังเคราะห                  
เพื่อก าหนดเปนกรอบความคิดการวิจัยเพ่ือน ามาจัดท ารูปแบบ      
 ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ โดยอาจกระท าไดใน 4 ลักษณะ ดังนี้ 
 2.1 การทดสอบรูปแบบโดยการประเมินตามมาตรฐานที่ก าหนด  ดังเช่น การประเมิน               
ที่พัฒนาโดย The Joint Committee on Standards of Educational Evaluation ภายใต การ
ด าเนินงานของ Stufflebeam และคณะ ไดน าเสนอหลักการประเมินเพื่อเปนบรรทัดฐานของกิจกรรม
การตรวจสอบรูปแบบประกอบดวยมาตรฐาน 4 ดาน (สุวิมล วองวานิช. 2549 : 54 - 56) ดังนี ้ 
      2.1.1 มาตรฐานความเปนไปได (Feasibility Standards)   เปนการประเมิน ความเปนไปไดในการ                             
น าไปปฏิบัติจริง               
               2.1.2 มาตรฐานดานความเปนประโยชน (Utility Standards)   เปนการประเมินการสนองตอบ                              
ตอความตองการของผูใชรูปแบบ              
     2.1.3 มาตรฐานดานความเหมาะสม (Propriety Standards) เปนการประเมินความเหมาะสม                       
ทั้งในดานกฎหมายและศีลธรรมจรรยา 
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      2.1.4 มาตรฐานดานความถูกตองครอบคลุม (Accuracy Standards) เปนการประเมิน                   
ความนาเช่ือถือและไดสาระครอบคลุมครบถวนตามความตองการอยางแทจริง   
 2.2 การทดสอบรูปแบบดวยการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ   ดังที่ Eisner (1976 : 192-193) 
ไดเสนอแนวคิด ดังนี ้         
      2.2.1  มุ่งเน้นการวิเคราะหและวิจารณ อยางลึกซึ้งเฉพาะในประเด็นที่พิจารณา                 
ซึ่งไม จ าเปนตองเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค หรือผู ที่มีส วนเกี่ยวข องกับการตัดสินใจเสมอไป                    
แต อาจจะผสมผสานกับป จจัยต างๆในการพิจารณาตามวิจารณญาณของผู ทรงคุณวุฒิ                          
เพื่อใหไดขอสรุปเกี่ยวกับขอมูลคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของสิ่งที่จะท าการประเมิน 
      2.2.2  ใช้ความช านาญเฉพาะทาง (Specialization) ในเรื่องที่จะประเมิน โดยพัฒนา     
มาจากแบบการวิจารณงานศิลปะ (Art Criticism) ที่มีความละเอียดออนลึกซึ้ง และตองอาศัย           
ผ ูเชี่ยวชาญระดับสูงเปนผูวินิจฉัย เนื่องจากเปนการวัดคุณคาที่ไมอาจประเมินดวยเครื่องวัดใดๆ       
และตองใชความรู ความสามารถของผูประเมินอยางแทจริง แนวคิดนี้ไดน ามาประยุกตใชในทาง
การศึกษาอย่างกว้างขวาง                  
      2.2.3 ใชตัวบุคคลคือผูทรงคุณวุฒิเปนเครื่องมือในการประเมินโดยใหความเชื่อถือวา                             
ผูทรงคุณวุฒินั้นเที่ยงธรรม มีดุลพินิจที่ดี  สามารถก าหนดมาตรฐานและเกณฑพิจารณาตางๆ                              
จากประสบการณและความช านาญของผูทรงคุณวุฒ ิ 
      2.2.4 มีความยืดหยุนในกระบวนการท างานของผูทรงคุณวุฒิตามอัธยาศัย และความ
ถนัดของแตละคน นับตั้งแตการก าหนดประเด็นส าคัญที่จะน ามาพิจารณา การบงชี้ขอมูลที่ตองการ                           
การเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผล การวินิจฉัยขอมูล ตลอดจนวิธีการน าเสนอ   
 2.3 การทดสอบรูปแบบโดยการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวของ มักจะใชกับ          
การ พัฒนารูปแบบโดยใช เทคนิคเดลฟาย โดยจัดท าเปนแบบสอบถามที่มีลักษณะเป นแบบ          
ประมาณค า  (Rating Scale) เพื่อน าไปส ารวจความคิดเห็นของบุคคลที่ เกี่ยวข องเกี่ ยวกับ                  
ความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบ     
 2.4 การทดสอบรูปแบบโดยการทดลองใช รูปแบบกับกลุมเปาหมาย มีการด าเนินการ              
ตามกิจกรรมอยางครบถวน เพื่อน าขอคนพบที่ไดจากการประเมินไปปรับปรุงรูปแบบ  
 โดยสรุป รูปแบบ หมายถึงกรอบความคิดทางดานหลักการ วิธีการด าเนินงานและเกณฑตางๆ  ของระบบ            
ที่สามารถยึดถือเปนแนวทางในการด าเนินงานเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค การก าหนดองคประกอบ โครงสราง              
และความสัมพันธกันของตัวแปรต่างๆ  ในรูปแบบขึ้นอยูกับปรากฏการณ  ปจจัยหรือตัวแปรตางๆ  ที่ก าลังศึกษา              
ซึ่งจะออกแบบตามแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และหลักการพื้นฐานในการก าหนดรูปแบบนั้น ๆ เปนส าคัญ                        
ทั้งนี้ กระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนารูปแบบ สามารถสรุปไดเปนสองขั้นตอน ไดแก การสรางหรือพัฒนารูปแบบ                             
และการตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ 
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 2.3 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนทัศน์ (Paradigm) 
 ที่มาและความหมายของค าว่า “กระบวนทัศน์”     
 ค าว่า “paradigm” มี รากศัพท์จาก จากค าว่า para (beside) และ deigma (example)    
ในภาษากรีก ซึ่งเดิมหมายถึง แบบจ าลอง (model) , แบบแผน (pattern) หรือ ตัวอย่าง (example)  

ในบท Priority of paradigm สรุปว่า กระบวนทัศน์ คือ การน ากลุ่มความเชื่อที่เกิดขึ้นใหม่ในวงการ
วิทยาศาสตร์ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฐานความเชื่อเดิมและได้รับการยอมรับให้เป็นตัวแบบแนวคิด 
ค่านิยม และความเชื่อในการมองและก าหนดวิธีการแก้ปัญหา ที่มีความเป็นสากลและน าไปสู่                  
การก าหนดพฤติกรรมของประชาคมวิทยาศาสตร์ต่อไป    
 Joel Arthur Barker (1993) ผู้เขียนหนังสือ Paradigm และ Future Edge ได้ให้ความหมาย
ว่า “Paradigm” คือ กฎหรือข้อบังคับที่ท าหน้าที่  2 อย่าง  ประการแรก คือ การก าหนดกรอบ               
หรือขอบเขต  ประการที่สอง คือ การน าไปใช้ซึ่งเชื่อว่าจะประสบความส าเร็จหรืออาจกล่าวได้ว่า 
“Paradigm” คือ ความเชื่อพื้นฐานที่ฝังอยู่ในจิตใจของมนุษย์ซึ่ งมีความแตกต่างกันตามเพศ                       
วัย สิ่งแวดล้อม การอบรมปลูกฝังทางวัฒนธรรม และการตัดสินใจของแต่ละบุคคล 
 พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน อธิบายว่า กระบวนทัศน์ (paradigm) 
หมายถึงกรอบความคิดหรือแนวทางทั่วไปที่ใช้ในการมองโลก ในสาขาสังคมวิทยา กระบวนทัศน์ 
หมายถึง กลุ่มงานศึกษาวิจัยทางสังคมวิทยาที่มีความคิด ทฤษฎี ระเบียบวิธีวิทยาและการตั้งปัญหา
การวิจัยในแนวเดียวกัน 
 กาญจนา นาคสกุล (2556)  กล่าวว่า กระบวนทัศน์ หรือ Paradigm หมายถึง กรอบความคิด          
แนวทางทั่วไปที่ใช้ในการมองโลก หรือ หมายถึง ระบบคิด วิธีคิด หรือแบบของการคิดที่ใช้เป็น
แนวทาง ในการศึกษาวิจัยเรือ่งใดเรื่องหนึ่งหรือเป็นแนวทางในการจัดระบบสังคม  

คณะกรรมการจัดท าพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ราชบัณฑิตยสถาน  อธิบายว่า                        
กระบวนทัศน์หมายถึง  

1. ชุดของแนวคิด การรับรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนการปฏิบัติร่วมกันของคนกลุ่มหนึ่ง               
ชุมชนหนึ่งจนเกิดเป็นแบบแผนของทัศนะเฉพาะเกี่ยวกับความจริงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และชุดแนวคิด
นั้นมีฐานเป็นแม่บทของความคิดหรือแนวปฏิบัติของกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  เช่น กระบวนทัศน์           
ทางการศึกษาที่เห็นว่ากระบวนการเรียนรู้ที่แท้จริงเกิดจากการสร้างความรู้ของนักเรียน กระบวนทัศน์
น้ีเป็นแมบ่ทของความคิดท่ีท าให้แนวทางการจัดการศึกษาเปล่ียนไป  

2. ภาพรวมของแบบรูปความคิด (thoughts pattern) ที่แตกต่าง น าไปสู่การแก้ปัญหาและ 
การเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ แบบรูปความคิดของส านักคิด (school of thoughts) หนึ่งอาจขัดแย้ง     
หรือแตกต่างจากอีกส านักคิดหนึ่ง ตัวอย่างเช่น กระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษาปฐมวัย ซึ่งฝ่ายหนึ่ง
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เชื่อว่าต้องเป็นกระบวนการเตรียมความพร้อม ทักษะพื้นฐาน พัฒนาบุคลิกภาพและสร้างนิสัยที่ดี       
ส่วนอีกแบบรูปความคิดหนึ่งเชื่อว่าต้องฝึกอ่าน เขียน เรียนเลข ให้คล่องตั้งแต่ยังเยาว์ (จินดารัตน์  โพธิ์นอก : 2558) 
 โดยสรุป กระบวนทัศน์ (paradigm) หมายถึง "กระบวนทางความคิด การรับรู้  วิธีคิด                  
และการสะท้อนความคิดให้ เป็นความหมายหรือให้มีคุณค่าของมนุษยชาติ ในชุมชนหนึ่ ง                          
โดยกระบวนทัศน์เป็นตัวก าหนดแบบแผนพฤติกรรมของชุมชนต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน            
ซึ่งในการศึกษาวิจัยนี้ กระบวนทัศน์ หมายถึง ชุดของแนวความคิด การรับรู้ ความเข้าใจ ตลอดจน 
การปฏิบัติร่วมกันของคนกลุ่มหนึ่งหรือชุมชนหนึ่ง จนเกิดเป็นแบบแผนของทัศนะเฉพาะที่เกี่ยวกับ     
การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน          
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

ประเภทของกระบวนทัศน์ 
 Richard A. Swanson Elwood F. Holton (2001: 127) ได้กล่าวถึง ประเภทของกระบวน
ทัศน์ ดังนี ้
 1. กระบวนทัศน์การเรียนรู้ (learning paradigm)  มีพื้นฐานจากการเรียนรู้ของบุคคล เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถของปัจเจกบุคคล และมีจิตส านึกที่จะเอาชนะอุปสรรคได้มีข้อสมมติฐาน ดังน้ี 
    1.1 การศึกษา การเจริญเติบโต การเรียนรู้ และการพัฒนาของปัจเจกบุคคลเป็นสิ่งที่ดี  
    1.2 บุคคลควรจะได้รับการให้คุณค่า ไม่ใช่เพียงแต่เป็นทรัพยากรที่น าไปสู่ผลลัพธ์เท่านั้น  
    1.3 การเรียนรู้และการพัฒนาของปัจเจกบุคคลควรมีความส าคัญกว่าหรือเท่ากับความ
ต้องการขององค์กร          
    1.4 ผลลัพธ์เบื้องต้นของการพัฒนาวิชาชีพ คือ การเรียนรู้และการพัฒนา   
    1.5 องค์กรจะมีความก้าวหน้าที่สุด ถ้าปัจเจกบุคคลได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ 
     1.6 ปัจเจกบุคคลควรเป็นผู้ควบคุมกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  เนื่องจากบุคคล                      
มีสมรรถนะ และแรงจูงใจในการเรียนรู ้       
    1.7 การพัฒนาปัจเจกบุคคลควรเป็นแบบองค์รวม ไม่ เพียงแต่เฉพาะทักษะ และ
ความสามารถในการปฏิบัติงานเท่านั้น            
    1.8 องค์กรจะต้องจัดหาหนทางเพื่อให้บุคคลบรรลุศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ โดยผ่านงาน
ที่มีความหมาย           
    1.9 การเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นการมองบุคคลแบบเครื่องจักรซึ่งขวางกั้นบุคคล         
ไม่ให้ก้าวไปสู่ศักยภาพสูงสุด  
 2. กระบวนทัศน์ผลการปฏิบัติงาน (performance paradigm) มุ่งเน้นให้เกิดความก้าวหน้า                       
ของภารกิจ ปรับปรุงสมรรถนะของปัจเจกบุคคลในการปรับปรุงระบบงาน มีข้อสมมติฐานดังนี้                                                
    2.1 ปัจเจกบุคคลต้องปฏิบัติงานเพ่ือให้อยู่รอดและเจริญก้าวหน้า     
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   2.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน                              
    2.3 การเน้นผลการปฏิบัติงานไม่ท าให้ศักยภาพของมนุษย์หมดลง                                
    2.4 สร้างสมรรถภาพเพ่ือประสิทธิผลของการปฏิบัติงานในอนาคต 

   2.5 ผู้พัฒนาวชิาชีพต้องมีความรับผิดชอบทางจริยธรรมและศีลธรรม                                        
   2.6 การฝึกอบรมและการเรียนรู้ไม่สามารถแยกออกจากระบบผลการปฏิบัติงาน                                  
   2.7 ระบบผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลเป็นรางวัลให้แก่ปัจเจกบุคคลและองค์กร                                
   2.8  การปรับปรุงผลการปฏิบัติงานทั้งระบบเพื่อส่งเสริมคุณค่าของการเรียนรู้ในองค์กร                         
    2.9  การพัฒนาวิชาชีพต้องเป็นหุ้นส่วนกับฝ่ายต่างๆ เพื่อบรรลุผลส าเร็จของเป้าหมาย 

                 2.10 การพัฒนาวิชาชีพเป็นการพัฒนาการเรียนรู้และผลการปฏิบัติงานของปัจเจกบุคคล
และองค์กร 
 นอกจากนี้ยังมีการจัดประเภทของกระบวนทัศน์ เป็น 2 แนวคิด ดังน้ี 
 1. กระบวนทัศน์ในเชิงปรัชญา หมายถึง ฐานความเชื่อหรือความคิดที่ใช้ความรู้ของบุคคล                     
เพื่อก าหนดวิธีการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม แบ่งย่อยเป็นฐานความเช่ือและความคิด 3 ประเภท ได้แก่ 
   1.1 กระบวนทัศน์แบบเอกนิยม (Monism Paradigm) หรือสสารนิยม (Materialism)                       
หรือจิตนิยม (Idealism) เป็นทัศนะที่เชื่อว่าสิ่งที่เป็นจริงซึ่งเป็นพื้นฐานของสิ่งทั้งปวงมีเพียงหนึ่งเดียว                   
และไม่ยินยอมผสมผสานความเชื่อของกลุ่มตนเองเข้ากับทัศนะอื่น 
   1.2 กระบวนทัศน์แบบทวินิยม (Dualism Paradigm) เป็นทัศนะที่เชื่อว่าสิ่งที่เป็นจริง                        
มี เพียงสองสิ่ งที่ เป็นอิสระจากกัน แต่อาจสัมพันธ์กันได้  เช่น  ในทางอภิปรัชญาเชื่ อว่ า                           
มนุษย์มีองค์ประกอบสองอย่าง คือ  กายกับจิตที่สัมพันธ์กัน และในทางญาณวิทยาเชื่อว่าการรับรู้              
ของจิตมี เพียงสองชนิดที่ ปรากฏต่อประสาทสัมผัส  คื อ  สภาพที่ ปรากฏ ( Appearance)                               
และ ความเป็นจริง (Reality) เป็นต้น 
   1.3 กระบวนทัศน์แบบพหุนิยม (Pluralism Paradigm) เป็นทัศนะที่เชื่อว่าสิ่งที่เป็นจริง              
มีอยู่หลายชนิดและแต่ละชนิดมีความเป็นเอกภาพ  เช่น ปรัชญาทางการเมืองที่ เชื่อว่าสังคม                          
ที่พึงปรารถนา ควรประกอบด้วยสถาบันทางสังคมที่หลากหลายและต่างมีบทบาทและสถานะ                   
ที่เป็นเอกเทศ 

2. กระบวนทัศน์เชิงวัฒนธรรม แบ่งย่อยเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
    2.1 กระบวนทัศน์แบบฐานความเชื่อที่มีเหตุผล ประกอบด้วยองค์ประกอบที่เชื่อมโยงกัน                 
คือ ฐานความเช่ือที่ส่งผลต่อความคิดซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจและการกระท า 
    2.2 กระบวนทัศน์แบบฐานความเชื่อแบบไม่ใช้เหตุผล ประกอบด้วยองค์ประกอบ                     
ที่เชื่อมโยงกัน  คือ ฐานความเชื่อโดยไม่มีข้อสงสัย หรืออาจเรียกว่า “ศรัทธา”ส่งผลต่อการตัดสินใจ
และการกระท าตาโดยไม่ต้องกลั่นกรองก่อน 
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    2.3 กระบวนทัศน์แบบฐานคิดและมีการกลั่นกรองโดยใช้แนวคิด ทฤษฎี ประกอบด้วย
องค์ประกอบที่เชื่อมโยงกัน คือ คิดแล้วน าผลการคิดมาเทียบเคียงกับแนวคิด ทฤษฎีก่อนการตัดสินใจ
กระท า 
    2.4 กระบวนทัศน์แบบฐานคิดและไม่มีการกลั่นกรอง ประกอบด้วยองค์ประกอบ                
ที่เชื่อมโยงกัน คือ คิดแล้วตัดสินใจกระท าโดยไม่เทียบเคียงกับแนวคิด ทฤษฎีใดๆ 
 ถึงแม้ว่าจะมีการจัดประเภทกระบวนทัศน์อย่างแตกต่างหลากหลาย แต่หลักการ แนวคิด           
ที่กระบวนทัศน์แต่ละประเภทมีลักษณะร่วมกันคือความเชื่อและค่านิยมของบุคคลเป็นปัจจัยส าคัญ          
ที่ท าให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลง โดยเฉพาะการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาบุคคลและองค์กร ดั งนั้น                          
ในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เพื่อพัฒนาคุณภาพองค์กรจึงจ าเป็นต้องค านึงถึงความเชื่อ ค่านิยม 
ตลอดจนประสบการณ์ที่มีอยู่เดิมตามความแตกต่างของบุคคลในองค์กรนั้นๆ เป็นส าคัญ 
 

การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการศึกษา 
การเปลี่ยนกระบวนทัศน์กระแสหลักของสังคมส่งผลต่อกระบวนทัศน์ทางการศึกษา              

ในทุกยุคสมัย ดังเช่นในโลกตะวันตกช่วงการเปลี่ยนกระบวนทัศน์แบบสังคมจารีตพิธีกรรม                     
เป็นสังคมที่เน้นเหตุผลเชิงปรัชญา ได้มีแบบแผนการศึกษาแบบส านักปรัชญาเกิดขึ้นเป็นกระบวนทัศน์
สังคมในวิถีศาสนา ซึ่งต่อมามีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมวิถีศาสนาเป็นสังคมวิถีวิทยาศาสตร์และมุ่งมั่น
การพัฒนา ได้มีการจัดการศึกษาโดยอาณาจักรมาแทนที่  

ส าหรับประเทศไทย วราพร ศรีสุพรรณ์ (2557: 265-280)  ได้เสนอกระบวนทัศน์การศึกษา
ทางเลือกเพื่อการพัฒนาส าหรับอนาคต ดังนี้ 

1. การสอนสิ่งที่ไม่รู้ของ Jacques Ranciere ผู้เขียนหนังสือเรื่อง Ignorant Schoolmaster                   
ซึ่ ง เป็นการเล่าเรื่องของ Joseph Jacotot ที่ ได้กล่าวถึงความเสมอภาคและความมีปัญญา               
ของปัจเจกบุคคลในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและท าให้การสอนในสิ่งที่ไม่รู้เป็นไปได้ ซึ่ง นักเรียน               
และผู้สอนสามารถเรียนรู้ไปด้วยกันโดยไม่มีกฎเกณฑ์ก าหนด  ขณะที่ Jacques Ranciere ได้กล่าวว่า 
การสอนสิ่งที่ไม่รู้เป็นการแสดงถึงความพร้อมใช้ปัญญาของนักเรียนและผู้สอนอย่างแท้จริง 

2. กระบวนทัศน์การศึกษาแบบปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) หรือกระบวนทัศน์
การศึกษาที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน หรือการศึกษาเพื่อชุมชน เป็นรูปแบบการศึกษาที่เสนอแนวคิด          
การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งสร้างสรรค์รูปแบบวัฒนธรรมเพื่ออนาคต ด้วยแนวความคิดว่า ชีวิตที่มี               
อารยธรรมจะมีการด าเนินชีวิตแบบเป็นกลุ่มไม่ใช่ชีวิตเฉพาะปัจเจกบุคคล  การศึกษาจึ งจ าเป็นต้อง
ช่วยให้เด็กและเยาวชนเจริญเติบโตตามธรรมชาติของแต่ละบุคคล และได้เรียนรู้วิธีการท างานร่วมกัน  
ตลอดจนตระหนักในการด ารงอยู่ของสังคมที่ตนอาศัยอยู่ โดยก าหนดเป้าหมายการจัดการศึกษา          
เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม จัดท าหลักสูตรเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในสังคมและกระตุ้นให้มีการปรับปรุง
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ชุมชนและสังคม เน้นวิธีการเรียนรู้จากชีวิตจริงในสังคมโดยวิธีวิทยาที่หลากหลาย ครอบคลุม                     
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียน 

กระบวนทัศน์ทางการศึกษาแบบปฏิรูปนิยมจึงเป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การพัฒนามนุษย์                      
แบบปัจเจกไปสู่การพัฒนามนุษย์ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นของตน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพ                   
ของมนุษย์ในการจัดระเบียบภายในตนเอง ครอบครัว ชุมชน องค์กร และสังคม โดยกระบวนการ
เรียนรู้จากชีวิตจริงในสังคม และการพัฒนาจริยธรรมจากการท างานร่วมกับสังคม 

แนวโน้มของสังคมโลกและการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย เป็นการเปลี่ยน              
กระบวนทัศน์กระแสหลักของสังคมที่ส่งผลต่อกระบวนทัศน์ทางการศึกษา ขณะที่กระบวนทัศน์
การศึกษาทางเลือกเพื่อการพัฒนาส าหรับอนาคตดังกล่าวข้างต้นมีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี 
constructivist แนวคิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community) และการ
ออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล (Universal Design for Learning) ซึ่งเป็นหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ต่างๆ ที่เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

 

 2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู 
ความหมายของวิชาชีพ (Professional) 

 ค าว่า "วิชาชีพ (profession)" นั้น มีผู้อธิบายความหมายไว ้ดังนี ้   
 พจนานุกรม Oxford Advanced Learner's Dictionary (1989: 993) ให้ความหมาย ค าว่า      "profession" 
หรือ “วิชาชีพ” ไว้ดั งนี้  "profession: paid occupation especially one that requires advanced 
education and training" ซึ่งหมายถึง “อาชีพที่ได้รับค่าตอบแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องเป็น
อาชีพที่ต้องการการศึกษา และการฝึกอบรมในระดับสูง”      
 ส.เสถบุตร(2536 : 1137) ที่ได้อธิบายความหมายของ "profession" ไว้ในพจนานุกรม                  
New Modern English-Thai Dictionary ว่าหมายถึง อาชีพที่ใช้การศึกษาสูง เช่น ทนายความ 
แพทย์ วิศวกร ครู ฯลฯ          

Wilbert E. Moore (1970: 31) อธิบายว่า วิชาชีพคือ การประกอบอาชีพเต็มเวลา โดย                
ผู้ประกอบวิชาชีพอุทิศเวลาให้แก่อาชีพนั้น ๆ ผู้ประกอบวิชาชีพอยู่ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเดียวกัน 
และมักมีการจัดตั้งสมาคมวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องมีความรู้และทักษะ                
ในการประกอบวิชาชีพนั้นๆ อันเป็นผลมาจากการที่ได้รับการฝึกอบรม หรือการศึกษาตรงตามสาขา               
ที่ประกอบวิชาชีพ นอกจากนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องยึดมั่นอยู่กับกฎเกณฑ์ของการประกอบวิชาชีพ 
ปฏิบัติงานและให้บริการด้วยจิตส านึกในวิชาชีพ ตลอดจนมีความเป็นอสิระในการประกอบวิชาชีพ อัน
เนื่องมาจากการที่ผู้ประกอบวิชาชีพมีความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพของตนในระดับสูง 
 ติน ปรัชญ์พฤทธิ์ (2536: 34 - 35) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ "วิชาชีพนิยมของระบบราชการ      
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ว่าความเป็นวิชาชีพหรือวิชาชีพนิยม 
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(professionalism) หมายถึง สิ่งที่กลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งยึดถือว่าองค์ความรู้ หรือความรอบรู้
เกี่ยวกับอาชีพของตนมีค่า และพยายามผลักดันให้สาธารณชนยอมรับสถานภาพอาชีพของตน           
ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า “วิชาชีพ” เป็นอาชีพที่ผู้ประกอบการต้องมีความรู้ความช านาญที่ฝึกฝนมา
โดยเฉพาะ ซึ่งมีข้อก าหนดคุณลักษณะบางประการที่ท าให้วิชาชีพแตกต่างจากอาชีพทั่วๆไป 
 ศักดิ์ ไทย  สุรกิจบวร  (2554:1) ได้แสดงทัศนะว่าในความเป็นวิชาชีพของอาชีพครู                       
มีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพที่ให้การบริการแก่สังคมในลักษณะที่มีความจ าเพาะ
เจาะจงโดยใช้วิธีการแห่งปัญญาในการให้บริการ (Intellectual Method) สมาชิกในวงการวิชาชีพครู
ต้องได้รับการศึกษาอบรม ให้มีความรู้กว้างขวาง ลึกซึ้งโดยใช้ระยะเวลายาวนานพอสมควร              
(long period training) และมี เสรีภาพในการใช้ วิ ชาชีพนั้ น  ๆ  ตามมาตรฐานของวิ ชาชีพ 
(Professional autonomy) ทั้งนี้ วิชาชีพครูจะต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพ (Professional Ethics) 
และมีสถาบันแห่งวิชาชีพเป็นแหล่งกลางในการสร้างสรรค์จรรโลงความเป็นมาตรฐานวิชาชีพ  
(Professional Institute) รวมทั้งมีลักษณะของความเป็นมืออาชีพ  ที่ส าคัญ กล่าวคือ บุคคล             
ที่ยึดถือวิชาชีพนั้น ๆ จะต้องมีความรู้ในวิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีทักษะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 
มีจิตวิญญาณต่อวิชาชีพ กล้ารับผิดชอบ กล้าเผชิญต่อผลการกระท าอันเนื่องมาจากภารกิจ               
 Gutek (2012: 382-384) กล่าวถึงคุณลักษณะของวิชาชีพครู โดยพิจารณาจากเกณฑ์                
วิชาชีพคร ู ดังนี ้

1. เป็นวิชาชีพที่มีกิจกรรมที่ใช้วิถีทางแห่งปัญญา  ใช้วิชาความรู้ เฉพาะด้านการสอน                
การถ่ายทอด ความรู้ ประสบการณ์ ค่านิยม ทักษะต่าง ๆ ไปสู่นักเรียน ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องใช้
ศาสตร์และศิลป์แห่งวิชาชีพที่เป็นวิทยาการเฉพาะด้าน 

2. เป็นรากฐานและวิชาชีพหลักที่เป็นแหล่งก าเนิดของอาชีพต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสมาชิกใหม่               
ในสังคมให้ด ารงตนอยู่ได้ 

3. การประกอบวิชาชีพครูอยู่บนพื้นฐานทางทฤษฎีทางวิทยาการของศาสตร์แต่ละสาขา               
ที่ประยุกต์มาเป็นการปฏิบัติ การสอนเป็นการผสมผสานวิทยาการทั้งปรัชญาการศึกษา ประวัติศาสตร์ 
จิตวิทยา สังคมวิทยา หลักการสอน และการประเมินผลการศึกษา  

4. ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องเตรียมตัวในการศึกษาเล่าเรียนวิชาชีพจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย           
เป็นระยะเวลามากพอสมควรและใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนอบรมในสถาบันผลิตครูไม่น้อยกว่า 4 ปี  
จึงจะส าเร็จการศึกษาและเข้าสู่วงการวิชาชีพครู 

5. มีการก าหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อควบคุมความประพฤติและการปฏิบัติตน         
ตลอดจนมาตรฐานและคุณภาพในการประกอบวิชาชีพของมวลสมาชิกในวิชาชีพ 
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6. มีเอกสิทธิ์และเสรีภาพทางวิชาชีพ ในการตกลงใจและตัดสินใจที่จะใช้ความรู้ในการแก้ไข
ปัญหา มีเอกสิทธิ์ในการก าหนดวิธีสอน และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์       
ที่ก าหนดในหลักสูตร 

7. มีการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพที่เป็นอิสระเพื่อควบคุมจรรยาบรรณมาตรฐานในการประกอบ
วิชาชีพและสามารถลงโทษสมาชิก ตลอดจนส่งเสริมความก้าวหน้าของวิชาชีพ 
 ส านักวิจัยและพัฒนาการศึกษา (2559:25-26) ได้เสนอแนะการสนับสนุนการเรียนรู้ของครู
โดยสร้างสรรค์โอกาสการเรียนเรียนรู้ สนับสนุนการสืบค้นความรู้ การร่วมมือร่วมใจและการเรียนรู้ 
เป็นการสร้างความเข้มแข็ง   แก่สถานศึกษาและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21                      
แก่นักเรียน โดยสามารถด าเนินการดังต่อไปน้ี    

1. การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิผลให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
พัฒนายุทธศาสตร์การสอนที่เน้นกระบวนการคิดระดับสูง และเรียนรู้วิธีการไตร่ตรองสะท้อนคิด 
(reflection)   

2. การส่งเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู ได้แก่           
การเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การสื่อสารวิสัยทัศน์การเรียนรู้ที่ชัดเจน และการ
สนับสนุนเครือข่ายวิชาชีพ    

3. การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้ขององค์กรและการเรียนรู้ของบุคคล โดยส่งเสริม
วัฒนธรรมของการ   สืบเสาะ การไตร่ตรองสะท้อนคิดร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของคร ู

จากที่กล่าวมาสรุปว่า วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งประกอบด้วยการมีความจ าเพาะ           
และเจาะจงการมีวิถีทางแห่งปัญญาในการบริการ การมีเสรีภาพทางวิชาการและวิชาชีพ การศึกษา
อบรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้  ทักษะความช านาญ สมรรถนะ และทัศนคติ การมีหลักสูตร               
และระยะเวลาที่เพียงพอ การฝึกงานหรือประสบการณ์วิชาชีพ การมีใบรับรอง การมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ การมีองค์กรหรือสมาคมวิชาชีพชั้นสูง  รวมทั้งการมีจิตวิญญาณต่ออาชีพ กล้ารับผิดชอบ      
กล้าเผชิญต่อผลการกระท าอันเนื่องมาจากภารกิจที่ เกี่ยวข้องกับอาชีพ  มีความเป็นมืออาชีพ              
ด้านความรู ้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และทักษะที่เหมาะสมต่อวิชาชีพ 
 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาส่งเสริมให้เกิดการปฏิรูปทุกด้านเพื่อให้ส่งผลต่อการเรียนรู้               
ของนักเรียน การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งในกรอบ                    
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (2552-2561) โดยเป็นการพัฒนาที่มุ่ งเน้นสมรรถนะ 
(Competency-Based Development) ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ของครู ทั้งนี้ ผลการวิจัยพบว่าสมรรถนะและคุณลักษณะของครูที่ควรได้รับการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ 
1) สมรรถนะการจัดการเรียนรู้  2) ความสามารถในการจัดท าและการน าหลักสูตรไปใช้ 3) 
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4) ความรู้ความเข้าใจและทักษะในการ
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ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ และ 5) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  การท างานภายในตนและระหว่าง
เพื่อนครู  สอดคล้องกับการสังเคราะห์งานวิจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาครู
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่ด าเนินการวิจัยในช่วงปี 2543 – 2552 จ านวน 16 เรื่อง ที่พบว่า 
แนวคิดการพัฒนาครู 3 แนวคิด ได้แก่ 1) แนวคิดการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู 2) แนวคิดการ
ประเมิน และ 3) แนวคิดการพัฒนาพฤติกรรมครู  นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้เสนอแนะให้มีการจัด
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในสถานศึกษาให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างเพื่อนครู โดยเน้นการจัดระบบความรู้ของครู  ขยายโอกาสให้ครูได้เพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ๆ  โดยผู้บริหารต้องก าหนดวิสัยทัศน์และควรจัดให้ครูประเมินสมรรถนะของตนเป็น
ระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อส ารวจและตรวจสอบประสิทธิภาพของครู และคัดเลือกนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่เหมาะสมต่อการพัฒนาสมรรถนะตามความต้องการจ าเป็นของครู (สุวิมล ว่องวาณิช และ
คณะ, 2554: บทคัดย่อ, มัณฑนา ทิมมณี (2553: 1)     
 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2556 : 168-174) กล่าวถึงลักษณะส าคัญ                
ของการพัฒนาครูในประเทศที่มีระดับผลการสอบ PISA สูง ดังน้ี    
 1. การมีเวลาท างานและเรียนรู้ร่วมกันภายในโรงเรียนในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การสร้าง              
และพัฒนาเครือข่ายครู (Teacher Network) การเรียนรู้แบบจูเกียว เคนคิว หรือ Lesson  study 
การสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community) 

2. การสร้างสมรรถนะส าหรับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้
ร่วมกันของครู  เช่น ทักษะการคิดแก้ปัญหา (Problem-solving skill)  การท าวิจัยชั้นเรียน                        
เชิงปฏิบัติการ (classroom-based action  research) และการสืบเสาะหาความรู้  (inquiry about 
practice)  (Daring-Hammond, 2010    and Jensen et al. 2012)  ซึ่ ง เป็ นกลุ่ มสมรรถนะที่                   
พึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ครูจ าเป็นต้องมีสมรรถนะเหล่านี้จึงจะสามารถจัดกิจกรรม
พัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ ยังพัฒนาครูให้สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์และพัฒนากระบวนการดังกล่าวด้วยตนเองเพื่อเผยแพร่แก่เพื่อนคร ู

3. การกระจายอ านาจการตัดสินใจสู่โรงเรียนเพื่อเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
4. ระบบการพัฒนาครูใหม่โดยครูพี่เลี้ยง 

          5. การฝึกอบรมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับชาต ิ
 ส านักวิจัยและพัฒนาการศึกษา (2559:25-26) ได้เสนอแนะการสนับสนุนการเรียนรู้ของครู
โดยสร้างสรรค์โอกาสการเรียนเรียนรู้ สนับสนุนการสืบค้นความรู้ การร่วมมือร่วมใจและการเรียนรู้ 
เป็นการสร้างความเข้มแข็งแก่สถานศึกษาและส่งเสริ มทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่  21                      
แก่ผู้เรียน โดยสามารถด าเนินการดังต่อไปน้ี    
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1. การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิผลให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
พัฒนายุทธศาสตร์การสอนที่เน้นกระบวนการคิดระดับสูง และเรียนรู้วิธีการไตร่ตรองสะท้อนคิด 
(reflection)   

2. การส่งเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู ได้แก่           
การเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การสื่อสารวิสัยทัศน์การเรียนรู้ที่ชัดเจน และการ
สนับสนุนเครือข่ายวิชาชีพ    

3. การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้ขององค์กรและการเรียนรู้ของบุคคล โดยส่งเสริม
วัฒนธรรมของการ   สืบเสาะ การไตร่ตรองสะท้อนคิดร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของครู 

 

 ในการพัฒนาคุณลักษณะนัก เรี ยนส าหรับศตวรรษที่  21 พิมพ์พันธ์  เดชะคุปต์                          
และพเยาว์  ยินดีสุ ข  (2557 : 8 – 9) ได้ เสนอแนะว่ าครูจะต้องมีทักษะ 7C ซึ่ ง เป็นทักษะ                  
จากการวิเคราะห์สิ่งที่ครูต้องปฏิบัติและพึงมีตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเป็นทักษะที่ครู
ควรได้รับการพัฒนาเพ่ือการเป็นครูมืออาชีพ ได้แก่  ทักษะดังนี้     
 1. ทักษะการพัฒนาหลักสูตร (C1 : curriculum development)    
 2. ทักษะการเรียนรู้เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง (C2 : child – centered approach)  
 3. ทักษะการใช้นวัตกรรม  (C3 : classroom innovation implementation)  
 4. ทักษะการประเมินตามสภาพจริง (C4 : classroom authentic assessment)  
 5. ทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (C5 : classroom action research)    
 6. ทักษะการจัดการช้ันเรียน (C6 : classroom management)     
 7. ทักษะการเสริมสร้างลักษณะ (C7 : character enhancement)   
 สุพรทิพย์ ธนภัทรโชติวัตร (2557) ได้สังเคราะห์คุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 พบว่า                  
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ          
ด้านที่ 1 ความรู้ความสามารถในสาขาวิชา ประกอบด้วย 6 คุณลักษณะย่อย ได้แก่   
 1.1 ความรู้ความเช่ียวชาญในเนื้อหาวิชา       
 1.2 เทคนิค วิธีการถ่ายทอดความรู้ที่หลากหลาย      
 1.3 ทักษะการค านวณ         
 1.4 ความสามารถในการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย     
 1.5 รู้จักและเข้าใจนักเรียน        
 1.6 ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร จัดท าแผนการสอน กิจกรรมและการประเมินผล            
ที่สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างนักเรียน       

ด้านที่ 2 การปฏิบัติตนและเห็นคุณค่าวิชาชีพครู ประกอบด้วย 7 คุณลักษณะย่อย ได้แก่ 
 2.1 ปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์       
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 2.2 มีสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล ท างานเป็นทีมได้      
 2.3 มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ     
 2.4 เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ     
 2.5 รักและศรัทธาในวิชาชีพครู        
 2.6 มีภาวะผู้น าทางวิชาการ        
 2.7 ปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงาน 

 

ด้านที่ 3 ด้านสังคม พหุวัฒนธรรม ประกอบด้วย 5 คุณลักษณะย่อย ได้แก่   
  3.1 มีความสามารถในการใช้ภาษาและการสื่อสาร     
  3.2 เลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม      
  3.3 รอบรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทันสมัยทันเหตุการณ์    
  3.4 มีความคิดและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์      

พิณสุดา สิริธรังศรี(2557 : 11 - 14) กล่าวว่า การพัฒนาครูเป็นหน้าที่ของต้นสังกัด และ
องค์กรกลางด้านด้านนโยบายและส่งเสริมการพัฒนาครู โดยเฉพาะนวัตกรรมการพัฒนาที่หลากหลาย
ซึ่งให้ความส าคัญแก่ครูในฐานะนักเรียนรู้ (Teacher as Learner)  และได้เสนอยุทธศาสตร์การพัฒนา
ครูให้เกิดทักษะการจัดการเรียนรู้เพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยมาตรการส าคัญ 2 
มาตรการ ดังนี ้
 1.  มาตรการปฏิรูปวิธีการพัฒนาครูให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีแนวทาง  ดังนี้ 
    1.1 ลดและยกเลิกวิธีการพัฒนาที่เน้นการอบรม ปรับเปลี่ยนเป็นการพัฒนาครูโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานเพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ของครูที่โรงเรียน เช่น จัดระบบการจัดการความรู้
ภายในสถานศึกษา จัดตั้งชุมชนแห่งการเรียนรู้ จัดตั้งคลินิกครูเพื่อการเรียนรู้ จัดระบบครูพี่เลี้ยง            
เพื่อช่วยเพื่อน และการนิเทศภายใน เป็นต้น 
    1.2 น าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการพัฒนา เช่น การพัฒนาระบบออนไลน์เพื่อการพัฒนาครู                    
จัดตั้งคลังเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาครูให้สามารถใช้บริการเพื่อการจัดการเรียนรู้ได้อย่างทันสมัยและ
คล่องตัว 
    1.3 ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครูอย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้าประชุม สัมมนา ศึกษาต่อ 
ดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง รับการนิเทศ โดยเฉพาะการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานจนเกิดความช านาญ 
    1.4 สร้างเครือข่ายการพัฒนา ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น 
เครือข่ายเสมือนจริง (ออนไลน์) เครือข่ายครูเฉพาะสาขา เครือข่ายครูสอนดี เป็นต้น 
    1.5 พัฒนาครูแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น 
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 2. ส่งเสริมความรู้และการพัฒนาครูตามความต้องการ โดยมีแนวทางดังนี้ 
    2.1 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และการเรียน การสอนของครูให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
    2.2 จัดให้มีคูปองการพัฒนาประจ าปี จัดสรรให้ครู แต่ละบุคคลตามความต้องการเฉพาะ  
ให้ครูทุกคน ต้องได้รับการพัฒนาและน าเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงาน 
 ทั้งนี้ ได้เสนอประเด็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ 2 ประเด็น ได้แก่ 
 1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนของครูให้เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้แทนการสอนแบบดั้งเดิม 
 2. ปรับระบบการพัฒนาครูเป็นการพัฒนาที่สถานศึกษาอย่างเป็นองค์รวมทั้งการเรียนรู้              
ด้วยตนเอง การปฏิบัติงานจนเกิดความช านาญ การพัฒนาและจัดให้มีครูต้นแบบเพื่อเป็นพี่เลี้ยง             
และช่วยเหลือทางวิชาการ การจัดการเรียนรู้ของครู และจัดระบบเครือข่ ายและนิเทศการสอน               
ภายในสถานศึกษาหรือห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 เจือจันทร์  จงสถิตอยู่ และพิณสุดา สิริธรังศรี (2557) ได้เสนอประเด็นการพัฒนาครูไทย                             
ให้มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ดังนี ้
 1. การพัฒนาครูต้นแบบ หรือ การสร้างระบบครู Coach เพื่อเป็นแนวทางในการท างาน
ระหว่างครูผู้มีประสบการณ์กับเพื่อนครูในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายกลุ่ม                
หรือรายบุคคล รวมทั้ งระบบพี่ เลี้ยงและการให้ค าปรึกษาหารือ  (Coaching & Mentoring)                      
กับครูที่ยังขาดประสบการณ์ มีการสร้างเครือข่ายที่สามารถประสานความร่วมมือระหว่างครู ผู้บริหาร 
ผู้ปกครอง และนักเรียนได ้ตลอดจนมีการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่เข้มแข็งทางวิชาชีพ 
 2. การผสมผสานกระบวนการวัดผลกับกระบวนการสอนให้ยืดหยุ่นและหลากหลาย                                       
ใช้ได้ในหลายสถานการณ์ มีการสร้างแหล่งการเรียนรู้หลากหลาย โดยมีการบรูณาการสิ่งต่างๆ             
เข้าด้วยกันเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะและกระบวนการคิด ตลอดจนมีทักษะในการน าเสนอผลงาน
เพื่อให้เกิดห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ (Thinking Classroom)  
 3. การจดัการความรู้ของครูอย่างเป็นระบบแบบแผนที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง  
 4. การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยเน้นครูให้เป็นนักเรียน
รู้ (Teacher as Learner) ให้มาก  
 5. การสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง หรือปรับปรุงกระบวนทัศน์ของตนเอง                       
ให้เกิดการเรียนรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ โดยเน้นกระบวนการ PLC ให้มากขึ้น 
 เบญจลักษณ์  น้ าฟ้า (2556) ได้กล่าวถึงผลการวิจัยเกี่ยวกับโปรแกรมการพัฒนาครู                   
อย่างยั่งยืน (Sustainable Teacher Development Program)  ซึ่งสรุปองค์ประกอบส าคัญที่ส่งผล
ต่อความยั่งยืนในการพัฒนา ดังนี ้
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 1. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ให้แก่ครูในลักษณะ active learning แบบกระจ่างชัด               
เพื่อ ให้ครูได้สัมผัสกระบวนการและผลที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง จึงจะช่วยให้สามารถออกแบบและจัดการ
เรียนรู้แกนั่กเรียนได ้ (Teacher as a Learner Workshop) 
 2. การนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดจากผู้ชี้แนะ และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
(One on One Supervision / Coaching & Mentoring)  
 3. การสนับสนุนให้ครูได้พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ เป็นเครือข่ายการ
เรียนรู้ร่วมกัน เติมเต็มให้สังคมครูเป็นชุมชนหรือสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน 
 ส านักงานพัฒนาการศึกษาครูของสิงคโปร์ (Office of Teacher Education, National 
Institute  of Education Singapore)  ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดการศึกษา พัฒนาครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาของสิงคโปร์  และเป็นผู้พัฒนากรอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูในสิงคโปร์                   
ในศตวรรษที่ 21  มุ่งเน้นการเตรียม ครูให้เป็นมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) เจตคติ
และค่านิยมนักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้  คุณลักษณะความเป็นครูมืออาชีพ การท างานและ
เรียนรู้ร่วมกัน 2) ทักษะต่างๆ ได้แก่ การสะท้อนคิด การเรียนการสอน การบริหารจัดการ การบริหาร
จัดการตนเอง การสื่อสาร การประสานงาน ทักษะด้านเทคโนโลยี  นวัตกรรม การเป็นผู้ประกอบการ 
และทักษะด้านอารมณ์และสังคม 3) ความรู ้ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับตนเอง นักเรียน ชุมชน เนื้อหาวิชา       
ที่สอน วิธีการเรียนการสอน นโยบายและพื้นฐานด้านการศึกษาความรู้เกี่ยวกับพหุวัฒนธรรม               
ความตระหนักรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงของโลกและสิ่งแวดล้อม 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี                   
ทางการศึกษาของศูนย์ SEAMEO INNOTECH (2552) ได้เห็นชอบกรอบสมรรถนะครูแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 11 ด้าน ประกอบด้วย การเตรียมแผนการเรียนการสอน การสร้างสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ การพัฒนาและการใช้ทรัพยากรส าหรับการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะการจัดล าดับ
ความคิดในระดับสูง การอ านวยความสะดวก ในการเรียนรู้ การส่งเสริมค่านิยมด้านศีลธรรม               
และจริยธรรม การวัดและประเมินผล การพัฒนาด้านวิชาชีพ การสร้างเครือข่าย และการจัดสวัสดิการ
ต่างๆ เพื่อพัฒนานักเรียน 
          จากแนวคิดดังกล่าว จะเห็นได้ว่า วิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 ครอบคลุมภารกิจตามมาตรฐาน
วิชาชีพพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและความคาดหวังของสังคมในประเทศและสังคมโลก            
ทั้งนี้ วิโรจน์ สารรัตนะ (2556) ได้กล่าวว่า การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน                    
มีคุณลักษณะส าหรับศตวรรษที่ 21 นั้น ภาวะผู้น า ทักษะ และทัศนคติของผู้บริหารสถานศึกษา          
มีบทบาทส าคัญในการท างานร่วมกับครู นักเรียน ผู้ปกครอง สมาชิกในชุมชน และหน่วยงานต่างๆ              
โดยส่งเสริมภาวะผู้น าร่วม  (shared leadership) และความรับผิดชอบร่วม (shared responsibility) 
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ในการระบุปัญหา  การสร้างทางเลือกและการน าไปปฏิบัติเพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่าความต้องการ               
ในการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนได้รับการตอบสนองตามศกัยภาพที่แตกต่างกัน 
 

 แนวทางการพัฒนาวิชาชีพครู 
 Guskey and Yoon, 2009: 495 - 500)  ได้ท าการศึกษาวิจัยเชิงประจักษ์ที่โด้ใช้ระเบียบวิธี
วิจัยแบบวิทยาศาสตร์ พบว่า การสัมมนา (Conference) และการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น         
(one-time workshop)  ที่มีคุณภาพและสามารถยกระดับผลการเรียนของนักเรียนได้จริง                            
มีคุณลักษณะที่แตกต่างจากการสัมมนาและการอบรมเชิงปฏิบัติการทั่วไปดังนี ้
 1. ครูได้ฝึกฝนและเรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติจริง (active-learning experiences)   
 2. ผู้เชี่ยวชาญติดตามและสนับสนุนการน าความรู้ไปปฏิบัติการสอนจริง 
 3. การฝึกอบรมมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะการสอนส าคัญของครู 3 ด้านอย่างบูรณาการ 
ได้แก่  ด้านเนื้อหาวิชาที่จะสอน (หลักสูตรและสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักเรียน)  ด้านวิธีการจัด       
การเรียนการสอน และด้านความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหาของนักเรียน 
 ทั้งนี้ การฝึกอบรมที่มีประสิทธิผลควรมีระยะเวลานานและต่อเนื่องอย่างน้อย 30 ช่ัวโมงต่อปี 
(Guskey and Yoon, 2009:495 - 500)  
 Odden  (2011: 26 - 32) ได้น าเสนอกระบวนการเรียนรู้และการออกแบบระบบการบริหาร
จัดการที่เพิ่มประสิทธิผลของการฝึกอบรมครู ดังแผนภาพที่ 5 
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แผนภาพที่ 5 กระบวนการเรียนรู้และการออกแบบระบบการบริหารจัดการที่เพิ่มประสิทธิผล           
                ของการฝึกอบรมคร ู
          
  
 ดังตัวอย่างการฝึกอบรมและเรียนรู้ของครูในประเทศที่มีระดับผลการสอบ PISA สูง                      
มีลักษณะเด่นที่ส าคัญร่วมกัน ดังนี้ 
 1. การสร้ า งชุ มชนการ เรี ยนรู้ วิ ช าชีพ  (Professional Learning Community: PLC)  
ประกอบด้วย 
    1.1 การมีเวลาท างานและเรียนรู้ร่วมกันภายในโรงเรียน 
    1.2 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายครู (Teacher Network) 
    1.3 การเรียนรู้ร่วมกัน (Lesson Study) 
  2. การสร้างสมรรถนะส าหรับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้
ร่วมกันของครู โดยการพัฒนาครูให้มีทักษะการคิดแก้ปัญหา (Problem-solving skill) การวิจัย              
ชั้นเรียนเชิงปฏิบัติการ (classroom-based action research) และการสืบเสาะหาความรู้ (inquiry 
about practice) (Darling-Hammond, 2010 และ Jensen et al., 2012) เนื่องจากสมรรถนะ
เหล่านี้เป็นองค์ประกอบของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นสมรรถนะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

การประชุม/การอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น/การอบรมออนไลน์ สร้าง/ 
ถ่ายทอดความรู้ 

 

น าความรู้ไปปฏิบัต ิ

 

ฝึกปฏิบัติ 

 

ทบทวน/ใคร่ครวญ 
ความรู้/ทักษะ 

 

การฝึกออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้/การได้รับค าแนะน าต่างๆ 

ทดลองจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในห้องเรียน/ครูพี่เลี้ยงสังเกตการสอน 

ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน/พิจารณาและทบทวนปัญหาการจัดการเรียนรู้/
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/แนวทางแก้ปัญหากับเพื่อนครู/ครูพี่เลี้ยง 

ที่มา : www.metiri.com เข้าถึงเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2557.  
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ดังนั้น ครูจ าเป็นต้องมีสมรรถนะเหล่านี้ด้วยจึงจะสามารถจัดกิจกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะ
เหล่านี้ของนักเรียน 
 3. การกระจายอ านาจการตัดสินใจสู่โรงเรียน 
 4. การพัฒนาครูที่เพิ่งสู่วิชาชีพครู 
 5 .  การฝึกอบรมระดับ เขตพื้ นที่ การศึกษาและระดับชาติ  ( Forum Professional 
Development) 
 ส าหรับประเทศไทยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  ได้เสนอแนะการปฏิรูป

ระบบการฝึกอบรมและเรียนรูเ้พื่อพัฒนาวิชาชีพคร ูดังนี ้
 1. ควรสนับสนุนการฝึกอบรมและเรียนรู้ของครู 3 ด้านหลัก ได้แก่ เนื้อหาความรู้  วิธีการสอน                
และการวิเคราะห์นักเรียน  โดยการจัดท าคู่มือการเรียนรู้ของครูและการปรับการประเมินสมรรถนะ                  
การสอนของครูให้ครอบคลุมความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอน  เพื่อกระตุ้นให้ครูพัฒนา              
และฝึกฝนตนเอง 
 2. ควรลดงานธุรการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอน และลดจ านวนชั่วโมงสอน เพิ่มเวลาเรียนรู้
ร่วมกันภายในโรงเรียน 
 3. รัฐควรจัดการฝึกอบรมความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้แก่ครูในรูปแบบต่างๆ เช่น 
ระบบพี่เลี้ยง (coaching and mentoring) การเรียนรู้ผ่านบทเรียน (lesson study) และการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เป็นต้น 
 4. กระจายอ านาจและสนับสนุนให้โรงเรียนเลือกหลักสูตรหรือจัดการฝึกอบรมที่สนองต่อ                 
ปัญหาและความต้องการของโรงเรียน 
 5. สนับสนุนความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนในลักษณะ “โรงเรียน
ฝึกอบรมครู” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของครูภายในโรงเรียนและโรงเรียนอื่น ๆ ภายใน
เขตพ้ืนที่เดียวกัน 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2557: 183 )  ได้กล่าวถึงแนวปฏิบัติในการ
พัฒนาวิช าชีพครูที่ให้ความส าคัญแก่ครูในฐานะนักเรียนรู้ (Teacher as Learner) ว่าควรเป็น               
การพัฒนาผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยสถานศึกษาจัดบรรยากาศเชิงบวกเพื่อส่งเสริม                   
การเรียนรู้และการปฏิบัติงานของครู รวมทั้งการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 จากแนวคิดการพัฒนาครูทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะเห็นได้ว่ารูปแบบการพัฒนาครู                 
มีแนวโน้มที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ครูเกิดการเรียนรู้ 
ปรับเปลี่ยนแนวคิดและการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่น าไปสู่ความพร้อม
และประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู               
เน้นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในขณะปฏิบัติงานในชั้นเรียน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง           
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เพื่อนร่วมวิชาชีพและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในบรรยากาศขององค์กรแห่งการเรียนรู้ และชุมชน
การเรียนรู้วิชาชีพ 
 2.4.1 ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
 

         ความเป็นมาของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
         ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) มีพื้นฐาน
จากภาคธุรกิจเกี่ยวกับความสามารถขององค์กรในการเรียนรู้ (Thomson et all, 2004) ซึ่ง Senge 
(1990) กล่าวว่า ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เกิดจาก
การประยุกต์แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย                 
ตามบริบทที่แตกต่างกันของประเทศต่างๆ ที่ตื่นตัวเพื่อเปลี่ยนผ่านให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง                 
ในยุคศตวรรษที่ 21ดังเช่น กรณีศึกษากลุ่มศึกษาบทเรียน (Lesson Study) ในประเทศญี่ปุ่น                 
การพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้แนวคิด Problem – Solving Groups ในประเทศฟินแลนด์ การพัฒนา
วิชาชีพครูแบบ Lesson Group and Research Group ในเซี่ยงไฮ้ และPLC แห่งชาติเพื่อการปฏิรูป
การเรียนรู้ “teach less learn more” ในประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น 
 Richard DuFour ได้รับการยกย่องว่าเป็น “บิดาของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) โดยริเริ่มศึกษาวิจัยพัฒนาและส่งเสริมแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ  (Professional Learning Community : PLC)  ตั้ งแต่ปี  ค .ศ .  1998 และสรุปว่ า               
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ไม่ใช่โปรแกรมหรือหลักสูตร 
แต่เป็นกลยุทธ์ส าคัญในการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ในช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงการศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 เพื่อให้เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงในสถาบันการศึกษาทุกระดับ โดยครูและบุคลากรจะต้อง
มุ่งเน้นการเรียนรู้มากกว่าการสอน ทั้งยังต้องให้ความร่วมมือรวมพลังปรับปรุงการปฏิบัติงาน              
อย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จภายใต้เป้าหมายเดียวกันโดยอาศัยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
(DuFour, 2006) 
 

 ความหมายของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
 นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 จนถึงปัจจุบันนักการศึกษาได้พยายามนิยามความหมายของชุมชน                  
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community:PLC) อย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถ
สรุปได้อย่างชัดเจน Burkley and Hicks (2005:306-348) ได้อธิบายค าว่า “ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ” 
ในบริบททีแตกต่างกัน 2 ลักษณะ คือ การรวมตัวของครูเป็นกลุ่มย่อยในโรงเรียน (subgroup with school) และ
การรวมตัวของครูทุกคนในภาพรวมของโรงเรียน (school wide community) ซึ่งเป็นลักษณะ ที่
ส อ ดค ล้ อ ง กั บ กลุ่ ม แน วคิ ด  Whole – Faculty Study Group (Murphy and Dale, 2005) ที่
ด าเนินการศึกษาและพัฒนากระบวนการที่เกิดขึ้นในระบบโรงเรียนทั้งหมด    
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 ราชบัณฑิตยสถาน (2558) ได้นิยามว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) หมายถึง การรวมกลุ่มกันของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา       
ในลักษณะชุมชนเชิงวิชาการที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้         
จากการปฏิบัติ การถอดบทเรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
 McLaughlin and Talbet (2006) กล่ าวว่ า  ชุมชนการ เรี ยนรู้ วิ ชาชีพ  (Professional 
Learning Community : PLC) เป็นการร่วมมือรวมพลังของครูในการท างานเพื่อสะท้อนผล               
การปฏิบัติงานและตรวจสอบหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานของครู              
และผลการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อช่วยปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนในช้ันเรียน   
 Stoll and Louis (2007:1-13) อธิบายว่า ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) หมายถึง กลุ่มของครูที่ร่วมกันท างานและวางเป้าหมายร่วมกัน             เพื่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน โดยมีการสะท้อนการท างานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริม
พัฒนาการและความก้าวหน้าของวิชาชีพครู        
 Padwad and Dixit (2008 : 3) อธิบายว่าชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) หมายถึง ชุมชนหรือกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันท างานและสนับสนุน                กัน
และกันเพื่อพัฒนา และส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ  จึงอาจสรุปได้ว่า ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการรวมตัวกันของครูเป็นชุมชน 
(community) เพื่อร่วมกันคิดค้นวิธีการในการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ของนักเรียน                
เป็นส าคัญ ด้วยความเชื่อมั่นในตนเองและความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมาย               
ที่ก าหนดไว้ได้  
 เรวณี ชัยเชาวรัตน์ (2556 : 34 - 46) กล่าวว่า ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) เป็นการรวมตัวกันเป็นกลุ่มของครูผู้สอนเพื่อร่วมมือรวมพลังเรียนรู้
ร่วมกันและสะท้อนผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้                     
เกิดการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน พัฒนาการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 

จากแนวคิดของนักการศึกษาดังกล่าวข้างต้น  สามารถสรุปได้ว่า  ชุมชนการเรียนรู้              
วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เป็นกลยุทธ์เพื่อให้ครูเกิดการรวมกลุ่มกัน         
เป็นชุมชน (community) เพื่อคิดค้นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
เป็นส าคัญ โดยทุกคนมีความเชื่อมั่นในตนเองและเชื่อมั่นซึ่งกันและกันว่าสามารถบรรลุเป้าหมาย          
ที่ก าหนดไว้ได้ 
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 คุณลักษณะของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
  DuFour and DuFour ได้กล่าวถึงวัฒนธรรมในโรงเรียนที่ก่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้       
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ว่าเป็นวัฒนธรรมที่ให้อิสระในการท างาน
ของครู เน้นการพัฒนาหลักสูตรและการประเมินผลด้วยเกณฑ์เดียวกันเพื่อพัฒนาการเรียนรู้            
ของนักเรียนโดยรวม  ซึ่งสามารถจัดโครงสร้างสมาชิกของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) เป็นโครงสร้างหลัก 2 ส่วน คือ สมาชิกที่เป็นครูผู้สอนในระดับชั้น
เรียนหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน  และสมาชิกที่เป็นนักการศึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้ง
ผู้บริหาร นักวิชาการ ศึกษานิเทศก์ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการ ให้ความช่วยเหลือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับความต้องการและช่วยให้นักเรียน
เรียนรู้ได้ดีที่สุด (Hord,Roussin and Sommer,2009)   
 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า ไม่มีการระบุจ านวนสมาชิกแต่จะเน้นคุณลักษณะ
ส าคัญที่ท าให้เกิดในชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community:PLC) ดังที่ 
DuFour (2001 : 4 - 8 ), Hord, Roussin and Sommer (2009), Martin (2011 : 142 - 152), และ 
Annenberg Institute of School Reform (2013) ได้สรุปไว้ดังนี ้    

1. การมีบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน (Shared values and vision) เพื่อก าหนดพันธกิจ            
ที่ชัดเจนในการพัฒนาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning Community) ในโรงเรียน 

2. การร่ วมรับผิดชอบการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน (Collective responsibility for student learning)                
บนฐานความเช่ือว่านักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้โดยอาศัยแนวทางและกลยุทธ์ที่หลากหลาย  
 3. การสืบสอบเพื่อสะท้อนผลเชิงวิชาชีพ (Reflective professional inquiry) เพื่อเป็นกลไก
ในการทบทวนประเด็นส าคัญที่ส่งผลทางบวกต่อคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน    

4. การร่วมมือรวมพลัง (Collaborative) เพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จภายใต้เป้าหมายเดียวกัน       
โดย เน้นการพึ่ งพากันของสมาชิก ในชุมชนการ เรี ยนรู้ วิ ชาชีพ ระหว่ า งด า เนินกิ จกรรม                        
เช่น การแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอน สื่อและแหล่งเรียนรู้      
 5. การสนับสนุนการจัดล าดับโครงสร้างและความสัมพันธ์ของบุคลากร (Supportive 
conditions structural arrangements and collegial relationships)  เพื่ อ ให้สมาชิกมี โอกาส
สังเกตการณ์สอน วิพากษ์วิจารณ์และสะท้อนการปฏิบัติงาน     
 คุณลักษณะดังกล่าวนี้แสดงถึงความแตกต่างของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพกับการรวมกลุ่ม       
หรือชุมชนโดยทั่วไป เนื่องจากการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพเป็นกระบวนการ               
ที่ท าให้เกิดองค์ความรู้ซึ่งเป็นผลลัพธ์ส าคัญ ดังที่ Hord, Roussin and Sommer (2009) ได้ศึกษา
กระบวนการท างานของครูที่ เป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ พบว่า แนวทางที่ท าให้                       
เกิดการเรียนรู ้ดังนี ้
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1. การร่วมกันระบุเป้าหมายการเรียนรู้ของนักเรียน หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและ
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษ        
 2. การร่วมกันสะท้อนผลการปฏิบัติงานและสิ่งที่มีผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
 3. การร่วมกันพิจารณาและตัดสินใจเลือกแนวทางเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน                             
นอกจากนี้  Hord, และคณะ (2009) ได้เสนอหลักการ “HOPE : ความคาดหวัง”เพื่อส่งเสริม                   
การร่วมมือรวมพลังและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ                       มี
รายละเอียดดังนี้    

H : Honesty and Humanity หมายถึง ความซื่อสัตย์ต่อข้อมูลของนักเรียน ความรู้                  
และทักษะของตน การขอรับความช่วยเหลือและเรียนรู้จากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมากกว่า                 
เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน  

O : Option and Openness หมายถึง การเลือกวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย                                                    
และการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้สมาชิกรับรู้ทั่วกัน      
 P : Patience and Persistence  หมายถึง ความอดทน และเพียรพยายามเพื่อหาแนวทาง
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน         
 E : Efficacy and Enthusiasm ห มายถึ ง  ค ว าม เ ชื่ อ มั่ น ใ นป ร ะสิ ท ธิ ภ าพข อ งตน                          
และความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง 

 

 องค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Communities : PLC) 
วรลักษณ์  ชูก าเนิด (2557: 123-134) ได้ศึกษาองค์ประกอบ คุณลักษณะและรูปแบบ           

ของชุมชนการเรียนรู้ วิชาชีพ  (Professional Learning Communities : PLC) บริบทโรงเรียน                
ในประเทศไทยที่มีแนวทางการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า 
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ชุมชนกัลยาณมิตรตามวิถีไทยที่ส่งผลให้เกิดความไว้วางใจ      
และรับฟังกันและกัน 2) ภาวะผู้น าเร้าศักยภาพท าให้เกิดการเผยตนของผู้น าการเปลี่ยนแปลง             
3) วิสัยทัศน์เชิงศรัทธาร่วมท าให้เกิดพลังเข็มทิศวิสัยทัศน์ร่วม4) ระบบเปิดแบบผนึกก าลังมุ่งสู่นักเรียน 
5) ระบบทีมเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่วุฒิภาวะและจิตวิญญาณความเป็นครู  และ 6) พื้นที่ เรียนรู้                    
แบบร่วมแรงร่วมใจบนฐานงานจริง ท าให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงบนฐานงาน
จริง รายละเอียดดังนี ้       

องค์ประกอบที่  1 ชุมชนกัลยาณมิตรตามวิถีไทย เป็นชุมชนที่มีการเอาใจใส่ รับฟัง                  
และการท างานร่วมกันด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตร เกื้อกูลเอ้ืออาทร ประกอบด้วยลักษณะส าคัญ 4 ด้าน 
ได้แก่  1) การท างานแบบร่วมกันด้วยความเกื้อกูลในองค์กร 2) บรรยากาศการอยู่ร่วมกัน                    
แบบครอบครัว 3)วัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจ และ 4) เคารพความแตกต่างของกันและกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มะลิวัลย์ เรือนค า (2552: 146 -159) ที่ระบุว่าบุคลิกภาพของคน                 
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ในวัยท างานจัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นมิตร เป็นผู้รับฟังที่ดี และชอบช่วยเหลือ (Amiable adaptor)                
ซึ่งสอดคล้องกับ ประเวศ วะสีและคณะ (2547) ที่กล่าวถึงความหมายของชุมชนว่าเป็นการรวมกลุ่ม
ตามธรรมชาติเพื่อร่วมคิด ร่วมท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีความเอื้ออาทรต่อกัน เช่นเดียวกับ                          
Sergiovanni (1998: 37-47) ที่กล่าวว่าชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพเป็นชุมชนที่ส่งเสริมวัฒนธรรม                       
แห่งความไว้วางใจ เคารพต่อกันซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญในการสร้างสัมพันธภาพและปฏิสัมพันธ์ ที่ดี
ระหว่างสมาชิกผู้ปฏิบัติงานที่ยึดถือค่านิยมเชิงคุณธรรม จริยธรรม เช่น ความเอื้ออาทร ช่วยเหลือ         
และร่วมมือในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต  ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพจึงเป็นการรวมกลุ่ม         
ที่เกิดจากการดูแลซึ่งกันและกันที่เชื่อมโยงครู นักเรียน และผู้บริหารสถานศึกษา เป็นชุมชน
กัลยาณมิตรที่เช่ือมั่นในศักยภาพของกันและกัน (Stoll and Louis,2007)  

องค์ประกอบที่ 2 ภาวะผู้น าเร้าพลังจากการปฏิบัติงานจริงจนเกิดปัญญาปฏิบัติในตน โดยมี
ลักษณะการน าตนเองในการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่เป็นแบบอย่าง และสร้างแรงบันดาลใจ            
ให้ผู้อื่นเกิดภาวะผู้น าร่วมด้วย โดยมุ่งกระตุ้นศักยภาพที่เป็นจุดเด่นของสมาชิกในชุมชนนั้น ๆ  
 องค์ประกอบที่ 3 วิสัยทัศน์เชิงศรัทธาร่วม ประกอบด้วยลักษณะส าคัญ 4 ด้าน ได้แก่                         
1) ความเชื่อร่วม 2) คุณค่าร่วมที่มีความหมายต่อการด าเนินชีวิตและวิชาชีพ 3) เป้าหมายส าคัญ
ร่วมกัน ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพครู การรู้จัก
ตนเองและพัฒนาวุฒิภาวะ การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และ 4) ภารกิจร่วม   
 องค์ประกอบที่ 4 ระบบเปิดแบบผนึกก าลังที่มุ่งสู่นักเรียนซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากบรรยากาศ                   
การอยู่ ร่ วมกันแบบชุมชนกัลยาณมิตร ท าให้ เกิดความไว้วางใจ  กล้าเปิดเผยความรู้สึก                            
และความสามารถทางวิชาชีพ ประกอบด้วยลักษณะส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 1) การกระจายอ านาจ                    
แก่บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) การเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่               
และ 3) การเปิดรับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้ จ าเป็นต้องเป็นระบบโครงสร้างองค์กร                 
แบบไม่รวมศูนย์ เพื่อลดความขัดแย้ง มีการบริหารจัดการและปฏิบัติงานเป็นทีมเป็นส าคัญ รวมทั้ง                  
การสนับสนุนการปกครองตนเอง การสนับสนุนความร่วมมือและความสามารถของบุคลากร                     
(Louis and Kruse, 1995)  
 องค์ประกอบที่ 5 ระบบทีมเรียนรู้สู่วุฒิภาวะและจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นกระบวนการ
ท างานเป็นทีมที่มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกันในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนในสถานการณ์             
ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน โดยมีกระบวนการของระบบทีมเรียนรู้ที่มีลักษณะส าคัญ 2 ด้าน ได้แก่ การเรียนรู้
ด้วยการใคร่ครวญผ่านกิจกรรมสุนทรียสนทนา (Dialogue) และการเรียนรู้ในขณะปฏิบัติงานเป็นทีม
และใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้บนฐานการวิจัยและพัฒนา การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย               
การศึกษาบทเรียน (Lesson Study) การสังเกตชั้นเรียน การโค้ช การจัดการความรู้และการสะท้อนผล 
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   Bredeson (2003) กล่าวว่าการพัฒนาวิชาชีพโดยกระบวนการทีมเรียนรู้เป็นประสิทธิภาพ
ของการใช้โอกาสในการร่วมกันและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ทาง
วิชาชีพอย่างมีปัญญา สั่งสมเป็นวุฒิภาวะและจิตวิญญาณความเป็นครู สามารถสร้างงานสร้างสรรค์
ทางปัญญาและเป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อเผยแพร่และพัฒนาต่อไป  
 องค์ประกอบที่  6 ระบบสนับสนุนพื้นที่ เรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจบนฐานงานจริง 
ประกอบด้วยลักษณะส าคัญ 6 ด้าน ได้แก่ 1) พื้นที่กลางที่ส่งเสริมให้สมาชิกชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ
พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างอิสระ 2) คูว่ิชาชีพ 3) ทีมเรียนรู้ เช่น ทีมรายวิชา  จัดการความรู้ 
และทีมนิเทศ 4) วงเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน                      
5) ช่องทางการสื่อสารและเรียนรู้ผ่านสังคมออนไลน์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ6) พื้นที่เรยีนรู้
ระหว่างโรงเรียน 
 การพัฒนาวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ วิชาชีพ  (Professional Learning 
Communities : PLC) มีสมมติฐานว่าสิ่ งที่ ครู ร่ วมกันวางแผน ออกแบบการจัดการเรียนรู้                     
และเตรียมการสอนมีความส าคัญเช่นเดียวกับการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน โดยกระบวนการต่าง ๆ นี้
สามารถปรับโครงสร้างของโรงเรียน พัฒนาวิชาชีพครูและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนได้ (Seashore, 
Anderson and Riedel,2003)  ซึ่งวิจารณ์  พาณิช (2555) กล่าวว่า บทบาทของครูในชุมชน             
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและการจัดการศึกษาต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นการเรียนรู้ของนักเรียน 
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม (Team Learning) เน้นความร่วมมือ ช่วยเหลือ แบ่งปัน จัดเป็นการเรียนรู้
ร่วมกันของสมาชิกชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ ซึ่งส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้แบบกัลยาณมิตร
และพึ่งพาอาศัยกัน  การเรียนรู้ดังกล่าวเป็นการปฏิวัติโครงสร้างระบบการท างานและวัฒนธรรม     
การท างานในโรงเรียนให้เป็นระบบทีมและวัฒนธรรมการรวมหมู่ (collective culture) ที่เกิดขึ้น     
ในช่วงเวลาปฏิบัติงานปกติของโรงเรียน ที่ขับเคลื่อนคุณภาพผลผลิตของโรงเรียนและสร้างสรรค์                
ให้โรงเรียนเป็นสถานที่ท างานที่มีความสุข (happy workplace) ซึ่งพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) 
 

 การสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพในโรงเรียน 
 ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียน                 
แห่งการเรียนรู้ โดยการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้ประกอบวิชาชีพครูในโรงเรียนซึ่งมีการปรับเปลี่ยน                 
ด้านโครงสร้างและวัฒนธรรมของโรงเรียน กิจกรรมของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพในโรงเรียน                
ควรประกอบด้วย 1 )  การมี โอกาสเสวนาใคร่ครวญ ( Reflective dialogue)  ระหว่ างกัน                               
2 )  การ เปิดกว้ างให้มีการปฏิสัมพันธ์ ในหมู่ ครูผู้ สอนมากขึ้น เพื่ อลดความรู้ สึก โดดเดี่ ยว 
(Deprivatization of instructional practices) ในการจัดการเรียนการสอนของครู 3) การรวมกลุ่ม
เพื่อร่วมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน (Collective focus  on student learning) 4) การร่วมมือ
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ร่วมใจกันในกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (Collaboration starts)  และ 5) การแลกเปลี่ยน              
ในประเด็นที่เป็นค่านิยมและปทัสถานร่วมกัน (Shared values and norms) ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
 1. การมีโอกาสเสวนาใคร่ครวญ (Reflective dialogue) ระหว่างกัน  
 เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างกันในประเด็นปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงานจัดการเรียนรู้
ของครู ท าให้แต่ละคนได้วิเคราะห์และสะท้อนมุมมองของตนต่อกลุ่มเพื่อนร่วมงาน เกิดการเรียนรู้
และได้ข้อสรุปจากมุมมองที่หลากหลาย  ทั้งนี้สมาชิกในกลุ่มต้องเปิดใจกว้าง รับฟังการประเมิน              
จากเพ่ือนร่วมกลุ่มระหว่างการสนทนาเชิงสร้างสรรค์ดังกล่าว   

2. การเปิดกว้างให้มีการปฏิสัมพันธ์ในหมู่ครูผู้สอนมากขึ้นเพื่อลดความรู้สึกโดดเดี่ยว 
(Deprivatization of instructional practices) ในการจัดการเรียนการสอนของครู 

เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครู โดยทุกคนมีบทบาทเป็นผู้ให้ข้อมูล            
และเป็นที่ปรึกษา เป็นพีเ่ลี้ยง และเป็นผู้เช่ียวชาญ  

3. การรวมกลุ่มเพื่อร่วมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน (Collective focus  on student 
learning)  

เป็นกิจกรรมส าคัญที่ผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนจ าเป็นต้องท าความเข้าใจจุดมุ่งหมายของการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพในโรงเรียน โดยเฉพาะความตระหนักในจุดเน้นการพัฒนาการเรียนรู้               
ของนักเรียนรายบุคคลให้มีคุณลักษณะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ต่อไป 

4. การร่วมมือร่วมใจกันในกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (Collaboration starts)  
เป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องจากการ. การมีโอกาสเสวนาใคร่ครวญ (Reflective dialogue) 

ระหว่างกัน ท าให้เกิดพลังในการร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการที่ซับซ้อนของนักเรียนแต่ละ
คน บรรยากาศความร่วมมือร่วมใจกันจะส่งเสริมการปฏิบัติงานประจ าวันของครูแต่ละคน                        
และสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5. การแลกเปลี่ยนในประเด็นที่เป็นค่านิยมและปทัสถานร่วมกัน (Shared values and norms)  
Sergiovanni (1994) ได้กล่าวว่า การสร้างค่านิยมและปทัสถานร่วมกันของครูด้วยความ         

เป็นมืออาชีพของแต่ละบุคคลจะพัฒนาอ านาจเชิงคุณธรรม (Moral authority) ซึ่งเป็นแนวทาง                   
การอยู่ร่วมกันแทนที่การใช้อ านาจเชิงกฎหมายหรืออ านาจโดยต าแหน่ง (Position authority) 

ทั้งนี้ จ าเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว พร้อมที่จะรองรับ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ เกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่ง Louis et al., (2002) ได้เสนอแนะให้โรงเรียน                      
มีการปรับเปลี่ยนดังนี้ 

1. การก าหนดตารางเวลาเพื่อการพบปะและอภิปรายปัญหา รวมทั้งร่วมกันพิจารณากลยุทธ์ด้านการสอน 
2. การก าหนดขนาดชั้นเรียนให้มีจ านวนนักเรียนที่เหมาะสม 
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3. การเพิ่มอ านาจความรับผิดชอบแก่ครู  และการให้อิสระแก่ โรงเรียน (Teacher 
Empowerment and school autonomy)  เป็นการสร้างความมั่นใจต่อการปฏิบัติงานของครู              
และส่งเสริมแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยจัดท าเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันที่อยู่ภายใต้นโยบาย
รวมของเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 

นอกจากการปรับโครงสร้างองค์กรดังกล่าวแล้วควรค านึงถึงการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร
ซึ่งเป็นความเชื่อที่สมาชิกยึดถือร่วมกัน และควรมีการปรับเปลี่ยนให้เอื้อต่อการเป็นชุมชน                
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ดังนี้ 

1. ลดความเป็นองค์กรที่ยึดวัฒนธรรมแบบราชการ (Bureaucratic culture) ที่ใช้กฎระเบียบ
และค าสั่งในการปฏิบัติงานไปสู่ วัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตรทางวิชาการ (Collegial culture) ซึ่งเน้น
วิธีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกที่ยึดถือค่านิยมเชิงคุณธรรมจริยธรรม  (Moral and ethical cultures) 
เช่น การเอื้ออาทร ห่วงใย ช่วยเหลือและร่วมมือต่อกันในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ของสมาชิก เป็นต้น 

2. สร้างเสริมวัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจ (Trust) และความนับถือ (Respect) ต่อกัน             
เป็นผลสืบเนื่องจากกิจกรรมเสวนาอย่างใคร่ครวญ และการร่วมมือร่วมใจระหว่างกัน ท าให้รู้จัก                 
ให้เกียรติและยอมรับในความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญของผู้อื่น ส่งผลดีต่อคุณภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของสมาชิก  และครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เช่น
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง และสมาชิกของหน่วยงานอ่ืนๆที่เป็นชุมชนแวดล้อมโรงเรียน 

3. การสร้างวัฒนธรรมการใช้ทักษะด้านการคิดและใช้สติปัญญาเป็นฐาน (A cognitive skill 
base) โดยครูต้องปรับเปลี่ยนความเชื่อและพฤติกรรมเป็นนักเรียนรู้ และผู้จัดประสบการณ์                           
ที่หลากหลายให้แก่นักเรียน พร้อมทั้งสร้างความตระหนักให้นักเรียนรับผิดชอบใฝ่หาความรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4. สร้างวัฒนธรรมการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Openess to innovation) โดยเฉพาะการเป็น
ผู้สร้างความรู้ใหม่ เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  
หลักสูตรและความต้องการของนักเรียน โดยผู้น าองค์กรต้องสร้างวัฒนธรรมการกล้าเสี่ยง                        
และการทดลองโดยถือว่าข้อผิดพลาดเป็นโอกาสดีในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และสนับสนุนให้ก าลังใจ               
เพื่อแสวงหาแนวทางหรือองค์ความรู้ที่เหมาะสมต่อไป 

จากแนวคิดการสร้ า ง ชุมชนการ เรี ยนรู้ วิ ชาชีพ จะ เห็น ได้ ว่ ามี ผู้ มี ส่ วน เกี่ ย วข้ อง                      
อย่างกว้างขวาง ทั้งในโงเรียนและชุมชนแวดล้อม แต่จุดเริ่มต้นที่ส าคัญคือครูที่จ าเป็นต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของการพัฒนาวิชาชีพครู โดยสร้าง ชุมชนการเรียนรู้ วิชาชีพ                          
เป็นเบื้องต้น 
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 2.4.2 การเสริมพลังอ านาจครู (Empowerment)     
 ความหมายและความส าคัญของการเสริมสร้างพลังอ านาจ    
 ค าว่า “การเสริมสร้างพลังอ านาจ”  (Empowerment)  ตามพจนานุกรมของ  Merriam 
Webster (2005)  ให้ความหมายไว้ 3 ประการ คือ  1)  การให้อ านาจที่เป็นทางการ หรือที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย  (Legal power to)  2) การจัดหาหรือให้โอกาส  (to provide with the means or 
opportunity)  และ 3) การส่งเสริมความเป็นตัวเอง (to promote the self-actualization)  

นอกจากนี้ นักวิชาการได้ให้ความหมายไว้หลายทัศนะดังน้ี  
Greasley & King (2005) กล่าวว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจมีความสัมพันธ์กับแนวคิด          

ของอ านาจ  (Concept of power)  ซึ่ งเน้นการควบคุม (Control) การปกครอง (Hierarchy)            
และความเคร่งคัด (Rigidity) แต่ความหมายของการเสริมสร้างพลังอ านาจในด้านองค์ กร                       
และการจัดการ หมายถึง การให้อ านาจและความรับผิดชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน  ท าให้เกิดความรู้สึก          
เป็นเจ้าของและการควบคุมงานได้ด้วยตนเอง การท าให้ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง                   
เต็มศักยภาพ  (Tebbitt, 1993: 18-23) ทั้งส่วนบุคคล ทีมงาน และองค์กรโดยรวม (Kinlaw, 1995) 
และมีการจัดเครื่องมือและทรัพยากร เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพและความสามารถ                 
ของบุคคล  (Hawks, 1992: 609-617) 

Conger & Kanungo (1988: 471-482.) กล่าวถึงการเสริมสร้างพลังอ านาจด้านจิตใจ              
โดยการขจัดความรู้สึกไร้อ านาจของบุคคล เพื่อให้มีความรู้สึกมั่นใจในการท างาน เช่นเดียวกับ 
Thomas & Velhouse (1990)  และ Spreitzer (1995) ที่กล่าวว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจ                
เป็นการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาบุคคลให้มีความเชื่อในประสิทธิภาพของการท างานร่วมกัน                        
ที่มุ่งสู่เป้าหมายของงานหรือขององค์กร 

Gibson (1991: 354-361) ได้กล่าวว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจเป็นแนวคิดที่อธิบาย
กระบวนการทางสังคม การแสดงถึงการยอมรับและชื่นชม การส่งเสริม การพัฒนาและเสริมสร้าง
ความสามารถของบุคคลในการตอบสนองความต้องการของตนเองและแก้ปัญหาด้วยตนเอง รวมถึง
ความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต เพื่อให้เกิดความรู้สึกเชื่อมั่นในตนเอง                
และรู้สึกว่าตนเองมีอ านาจสามารถควบคุมความเป็นอยู่หรือวิถีชีวิตของตนเองได้   
  จากความหมายการเสริมสร้างพลังอ านาจที่กล่าวมาแล้ว สรุปได้ว่า การเสริมสร้างพลัง
อ านาจเป็นแนวคิดในการการเพิ่มศักยภาพของบุคคล โดยผู้บังคับบัญชาถ่ายโอนอ านาจ ให้อิสระ           
ในการตัดสินใจและจัดหาทรัพยากร  ในการปฏิบัติงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  รวมถึงการจัดสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานและส่งเสริมให้บุคคล เกิดความสามารถในท างานและแก้ปัญหาต่างๆได้
บรรลุผลส าเร็จของตนเองและองค์กร 
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 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพลังอ านาจ     
 Wilkinson (1998: 40-46) กล่าวว่า แนวคิดการเสริมสร้างพลังอ านาจพัฒนาจากทฤษฎี              
การจัดการและพฤติกรรมองค์กร โดยใช้กระบวนการบริหารงานเป็นสื่อกลางเพื่อความร่วมมือกัน
ท างานให้เพิ่มผลผลิต ขณะที่ Kinlaw (1995) กล่าวว่า แนวคิดการเสริมสร้างพลังอ านาจพัฒนา              
มาจากแนวคิดการจูงใจของ Douglas McGregor ควบคู่กับทฤษฎีความต้องการของ Maslow              
และทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg  ซึ่งใช้เทคนิคการมีส่วนร่วม การเพิ่มงานและความรับผิดชอบ 
(Job enrichment)   เพื่อให้โอกาสความส าเร็จ ความรับผิดชอบ การยกย่อง ความเจริญเติบโต          
และความก้าวหน้ากับผู้ปฏิบัติ        
 McGraw (1992: 16-19)  กล่ าวว่ า  ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ ตามล าดับขั้ น                    
ของ Maslow  เป็นทฤษฎีคู่ขนานกับการเสริมสร้างพลังอ านาจ โดยความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ 
ได้แก่ ความต้องการทางกายภาพ (Physical need)  เปรียบได้กับความต้องการได้รับการตอบสนอง
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ความต้องการขั้นต่อไป คือ ความต้องการความปลอดภัย (Safety 
need) เปรียบได้กับ ความมั่นคงในองค์กร ได้แก่ สภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี  บรรยากาศ               
การท างานด้วยเหตุผล  ได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ความต้องการ
ทางสังคม (Social need)  เปรียบได้กับวัฒนธรรมองค์กรซึ่งแสดงถึงการยอมรับ  ความรู้สึก                     
เป็นเจ้าของและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  กล่าวคือมีความผูกพันกับองค์กร ซึ่งวัฒนธรรมองค์กร             
ต้ อ ง เ ปิ ด ก ว้ า ง  ใ ห้ ก า ร สนั บสนุ น และ เปิ ด โ อก าส ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า นพัฒน าคุณ ภา พ ง าน                           
ความต้องการการยกย่อง (Esteem need)  เปรียบได้กับการได้รับการยกย่องและยอมรับจากองค์กร  
และการมีภาพลักษณ์ที่ดี  ความต้องการขั้นสุดท้ายของ Maslow คือ ความส าเร็จในชีวิต                     
(Self-actualization) เปรียบได้กับการเสริมสร้างพลังอ านาจ คือ การสร้างแรงจูงใจ ตอบสนอง             
ความต้องการในแต่ละล าดับขั้น ท าให้สามารถท างานด้วยความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัย และมีอิสระ                  
ในการปฏิบัติงาน 
  

 กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
Tracy (1990: 68) ได้ก าหนดขั้นตอนของการเสริมสร้างพลังอ านาจ เรียกว่า ปิรามิดอ านาจ 

(Power pyramid)   ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี ้
1. ความชัดเจนเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การร่วมกันก าหนดเป้าหมาย                  

และภารกิจขององค์กร 
2. การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามขอบเขตของงาน 
3.  การก าหนดมาตรฐานการท างาน และการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานบรรลุมาตรฐานนั้น  ๆ
4. การฝึกอบรมและการพัฒนาตนเองตามความสนใจและความสามารถ  
5. ความรู้และสารสนเทศเกี่ยวกับองค์กรที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจในการท างานที่ถูกต้องและชัดเจน 
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6. การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการท างาน 
7. การยกย่องและการยอมรับผลส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการท างาน 
8. ความไว้วางใจในการท างาน โดยให้อิสระในการตัดสินใจ 
9. การยอมรับข้อผิดพลาดและรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน                                 
10. การให้เกียรติและเคารพต่อการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงาน 
Thomas & Velthouse (1990: 670)  ได้เสนอรูปแบบการรับรู้การเสริมสร้างพลังอ านาจ  

ซึ่งให้ความส าคัญต่อผู้ปฏิบัติงานในด้านการรับรู้ความหมายของงาน และความสามารถของตนเอง            
ในการท างาน ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจภายในของบุคคล และผลของงานที่ได้จะมีความสัมพันธ์                  
กับการรับรู้ ในบทบาทของบุคคลนั้นๆ  โดยเสนอรูปแบบการรับรู้การเสริมสร้างพลังอ านาจ 
(Cognitive model of empowerment)  ปร ะกอบด้ ว ย  ส่ ว นที่ เ ป็ น เ ห ตุ ก า ร ณ์ แ วดล้ อ ม  
(Environmental events)   พฤติกรรม (Behavior)  และการวัดประเมินงาน  (Task assessment) 
โดยเหตุการณ์แวดล้อม (Environmental events)  ได้แก่  เหตุการณ์และบุคคลแวดล้อม 
ประกอบด้วย ความสามารถในการท างานให้ส าเร็จ ความหมายของงาน (Meaningfulness) โอกาส
ทางเลือก (Choice) และการประเมินผลกระทบต่องาน  (Impact)  ซึ่งส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรม           
การท างาน (Behavior) ที่แตกต่างกัน เช่น มีความกระตือรือร้นในการท างานมากขึ้น (Activity)                
มีสมาธิมุ่งมั่นในการท างาน (Concentration) การแสดงออกถึงความคิดริเริ่มใหม่ๆ  (Initiative) 
ความสามารถในการเผชิญกับปัญหา (Resiliency) และการมีพฤติกรรมยืดหยุ่น (Flexibility) สามารถ
ปรับตัวอย่างเหมาะสมเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน  ขณะเดียวกันพฤติกรรมเหล่านี้ก็สามารถส่งผล                     
ต่อเหตุการณ์แวดล้อมด้วย   
 Spreitzer (1995: 1442-1465)   ได้เสนอองค์ประกอบการเสริมสร้างพลังอ านาจ ซึ่งผ่าน
การทดสอบการวิ เคราะห์องค์ประกอบแบบยืนยัน (Confirmatory factor analysis) พบว่า                    
มี  4 องค์ประกอบ สอดคล้องกับ  Thomas & Velthouse คือ การรับรู้ความหมายของงาน  
ความสามารถในการท างาน การตัดสินใจด้วยตนเอง และผลกระทบต่อหน่วยงาน   ดังนี้ 
 1.  การรับรู้ความหมาย (Meaning) หมายถึง การให้คุณค่ากับเป้าหมายของงาน                    
ความต้องการบทบาทในงานที่สอดคล้องกับความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน ท าให้         
ผู้ปฏิบัติรู้สึกว่างานที่ท ามีความส าคัญและมีความหมายต่อตนเอง 
 2. ความสามารถในการท างาน (Competence) หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติรับรู้ว่าตนเอง                     
มีทักษะ และความสามารถ ท างานได้ประสบความส าเร็จ 
 3. การตัดสินใจด้วยตนเอง (Self-determination) หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานมีอิสระในการ
ตัดสินใจ คิดริเริ่มสร้างสรรค์งาน และควบคมุการท างานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง  
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 4. ผลกระทบต่อหน่วยงาน (Impact) หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ว่าตนเองมีส่วนท าให้
เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
 

 2.4.3 แนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศแบบชี้แนะทางปัญญา (Cognitive Coaching) 
 Carl Glickman, Stephen P. Gordon, และ Jovita M. Ross-Gordon’s (2003: 238) 
ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของการนิเทศเพ่ือการพัฒนา ดังนี้  
 1 .   Thought- Oriented Approach   หมายถึ ง  การพัฒนาความคิดของครู  ซึ่ ง ให้
ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของผู้นิเทศกับครู โดยเฉพาะการช่วยให้ครูเพิ่มพูนพัฒนาการของ            
ระดับความคิดรวบยอด (conceptual level of development) ซึ่งจ าแนกเป็น 3 ระดับ คือ                  
1) ความคิดรวบยอดที่ยังไม่เป็นระบบ (low abstract) 2) ความคิดรวบยอดที่เกิดจากการสั่งการ 
(Moderate abstract) และ 3) ความคิดรวบยอดที่เกิดจากการประมลความความรู้ ความคิด                    
และการตัดสินใจด้วยตนเอง (high abstract) 
 วิธีการซึ่งผู้นิเทศสามารถช่วยเหลือให้ครูมีพัฒนาการดังกล่าว ได้แก่ การช่วยเหลือโดยตรง 
(direct assisstance) หรือ  การนิเทศแบบคลินิก (clinical supervision) การให้ความรู้ การร่วม
พัฒนาหลักสูตร และการส่งเสริมการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
 2 .  Predictably mixed หมายถึ ง  ผลที่ เ กิ ดจากการนิ เทศ เพื่ อพัฒนาแปรผันตาม                           
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของครูและแนวทางการนิเทศที่สอดคล้องกับสภาพการณ์การของครู                         
แต่ละคน 
 ทั้งนี้ Glickman และคณะ ได้เน้นย้ ากรอบการนิเทศเพื่อพัฒนาโดยให้ความส าคัญต่อการ
พัฒนาครูประจ าการ การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยเชิงปฏิบัติ 
 Costa and Garmston (2011:) อธิบายว่า ครูเป็นปัจเจกบุคคลที่มีอิสระทางความคิด 
สามารถตัดสินใจและบริหารจัดการตนเองได้ ในขณะเดียวกันครูก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบโรงเรียน          
ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้น ความคิด ค่านิยมของครูอาจเกิดจากระบบการท างานในโรงเรียน          
ในขณะที่ความเชื่อ วัฒนธรรมในองค์กรของโรงเรียนก็ได้รับอิทธิพลจากครู การพัฒนาครูให้สามารถ
พึ่งตนเอง สามารถน าตนเองไปสู่การเปลี่ยนแปลงได  ้รวมถึงการส่งเสริมให้เรียนรู้การท างานร่วมกับ
ผู้อื่น  
 Costa and Garmston (2002) เชื่อว่าการพัฒนาปัจเจกบุคคลให้มีความเป็นองค์รวม                 
มีความส าคัญและน าไปสู่สภาวะของความคิด 5 ด้าน ประกอบด้วย การรับรู้และความมั่นใจ                 
ที่จะท างานให้ลุล่วง ความคิดที่ยืดหยุ่น ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน การมีสติ และการพึ่งพา
อาศัยกันเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม สภาวะของความคิดดังกล่าวนี้จะช่วยให้บุคคลเกิดมีความสามารถ 
และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 
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 การชี้แนะทางปัญญาเป็นกระบวนการที่ช่วยพัฒนาและกระตุ้นให้ครูดึงศักยภาพของตนเอง              
ออกมาใช้ โดยในช่วงแรกของกระบวนการผู้ชี้แนะมีบทบาทอย่างมาก แต่จะค่อยๆ  ถ่ายโอนให้ครู               
มีบทบาทมากขึ้นจนพัฒนาความสามารถในการชี้น าตนเองได้ (Garmston, Linder, and Whitaker,  
1993: 57-60) 
 

 จุดมุ่งหมายของการชี้แนะทางปัญญา  
 จุดมุ่งหมายของการชี้แนะทางปัญญาคือ พัฒนาทักษะทางสติปัญญาให้บุคคลสามารถก ากับ
ตนเองได้ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารจัดการตนเอง (self-managing)  ด้านการก ากับตนเอง              
(self-monitoring) และด้านการเปลี่ยนแปลงตนเอง (self-modifying)  ซึงแต่ละด้านมีรายละเอียด 
ดังนี ้
 1. ด้านบริหารจัดการตนเอง (self-managing)  หมายถึง ความสามารถในการด าเนินงาน
ตามเป้าหมาย โดยก าหนดแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็น และสามารถ
น าประสบการณ์เดิมมาใช้เพื่อน าไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  2. ด้านการก ากับตนเอง (self-monitoring) หมายถึง ความสามารถในการสร้างกลยุทธ์           
ทางการคิดที่บ่งบอกให้รับรู้ ได้ว่าสิ่งที่ปฏิบัติ ได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  สามารถ                       
ให้ความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อปรับปรุงและปรับเปลี่ยนแผนการ  
 3. ด้านการเปลี่ยนแปลงตนเอง (self-modifying)  หมายถึง การเรียนรู้ผ่านการคิดไตร่ตรอง 
ประเมิน วิ เคราะห์ และสร้างความหมายจากประสบการณ์เดิม ซึ่ งน าไปสู่การประยุกต์ใช้                             
ในการปฏิบัติงานในอนาคตให้มีประสิทธิภาพ 
  

 ขั้นตอนการชี้แนะทางปัญญา 
 Brooks (2000: 46-50) ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการช้ีแนะทางปัญญา 3 ขั้นตอน ดังนี ้
 1. ขั้นประชุมวางแผน 
 2. ขั้นสังเกตการสอน 
  3. ขั้นประชุมสะท้อนความคิด 
 แต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ขั้นประชุมวางแผน เป็นการสร้างความไว้วางใจระหว่างผู้ชี้แนะกับผู้รับการชี้แนะ                 
ในการร่วมวางแผน ระบุข้อมูลและการสร้างกลยุทธ์ในการเก็บข้อมูล รวมทั้งการวางแผนสังเกตการณ์
และบริบทที่จะเกิดขึ้นในขั้นการประชุมสะท้อนความคิด โดยในขั้นตอนนี้ผู้ชี้แนะจะสอบถามครู                  
ให้เกิดความกระจ่างในจุดประสงค์ของบทเรียน พฤติกรรมที่คาดหวังให้เกิดกับนักเรียน ขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้ และการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่สามารถน ามาประเมินครูและนักเรียน 
 2. ขั้นสังเกตการณ์ในชั้นเรียนโยผู้ช้ีแนะตามแผนที่ได้ร่วมกันก าหนดไว้ 
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 3. ขั้นการประชุมสะท้อนความคิด เป็นขั้นตอนที่ผู้ชี้แนะน าข้อมูลจากการสังเกตและรวบรวม
ในขั้นตอนที่  2 มาน าเสนอ โดยให้ครูได้สะท้อนความคิดเกี่ยวกับสิ่ งที่ เกิดขึ้นในห้องเรียน                        
การแลกเปลี่ยนความรู้สึกและการทบทวนเหตุการณ์ที่ชัดเจน โดยผู้ชี้แนะท าหน้าที่ตั้งค าถาม ชี้ชวนให้
ครูพูดคุยถึงความรู้สึกเกี่ยวกับบทเรียนที่ได้สอน คิดไตร่ตรองในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ                  
สิ่งที่สังเกต เช่น ปฏิกิริยาของนักเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างการสอนกับปฏิกิริยาของนักเรียน                 
การเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ได้วางแผนไว้ และการไตร่ตรองเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการสอน                
ในครั้งต่อไป 
 องค์ประกอบของการชี้แนะทางปัญญา  
 องค์ประกอบของการช้ีแนะทางปัญญา ประกอบด้วย  
 1. ความไว้วางใจในตนเอง พฤติกรรมและความไวในการตอบสนองต่อความรู้สึกของผู้ชี้แนะ 
รวมทั้งความพยายามที่จะเข้าใจครูหรือผู้รับการชี้แนะ (Costa and Garmston ,2002)    
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการชี้แนะ  4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ภาษาท่าทาง (paralanguage) 2) พฤติกรรม          
การตอบสนองต่างๆ เช่น การแสดงการยอมรับ การทวนความ การถามเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติม 
(probing)  3) การวางโครงสร้างเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจ (structuring) เช่น วัตถุประสงค์
ของการชี้แนะ บทบาทของผู้ชี้แนะ เวลา และสถานที่ เป็นต้น และ 4) การตั้งค าถามเพื่ อชักชวน              
ให้มีส่วนร่วมหรือปรับความคิดของบุคคล  โดยใช้ค าถามในการชี้แนะ 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) การใช้
ค าถามที่มุ่งหวังค าตอบมากกว่า 1 ค าตอบ 2) ค าถามเพื่อพัฒนาความคิด เช่น การเปรียบเทียบ                
การลงความเห็น การวิเคราะห์ การจัดล าดับ การสังเคราะห์ และการหาข้อสรุป เป็นต้น 3) ค าถาม
เพื่อให้ได้ข้อมูลภายในและภายนอกของบุคคล เช่น ค าถามเกี่ยวกับความคิด ความรู้สึก ความพึงพอใจ 
และค าถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม  
 โดยค าถามที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาความคิดควรเป็นค าถามที่ได้ค าตอบซึ่งแสดงถึง               
การเช่ือมโยงข้อมูลภายในและข้อมูลภายนอก 
 3. รูปแบบการคิดด้านการจัดการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เป็นแนวทางในการชี้แนะ ประกอบด้วย
ขั้นตอนดังนี ้
    3.1 ขั้นตอนการวางแผน (pre-active phase) เป็นขั้นตอนที่ครูระบุความสามารถ                 
ของนักเรียนหรือความรู้ที่มีอยู่ขณะนั้น และน ามาใช้วางแผนเป็นล าดับขั้นหรือยุทธวิธีการจัดการ
เรียนรู ้
    3.2 ขั้นการจัดการเรียนรู้  ( the interactive phase) เป็นกระบวนการที่สัมพันธ์กับ                  
การตัดสินใจ และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน  
     3.3 ขั้นการวิเคราะห์และประเมินผล (the reflective phase) เป็นข้นที่ครูเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนรู้ และใช้ความเข้าใจจากการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริง          
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กับสิ่งที่คาดหวัง เพื่อให้เหตุผลความแตกต่าง ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลของการจัดการเรียนรู้
และผลลัพธ์เชิงพฤติกรรม 
     3.4 ขั้นประยุกต์ (applying: the projective phase)  ์ ครูสังเคราะห์ความรู้ใหม่โดยการ
วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ในการจัดการเรียนรู ้
 การน าการชี้แนะทางปัญญาไปใช้  
 การชี้แนะทางปัญญามีประโยชน์ในการพัฒนาครูให้สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติงานจริง          
โดยผู้ชี้แนะมีบทบาทส าคัญในการท างานร่วมกับครูในการส่งเสริมให้ครูแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง                
โดยสามารถก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ทางความคิดที่น าไปสู่เป้าหมาย การก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถ
ประเมินตนเอง สามารถคิดไตร่ตรอง  การวิเคราะห์ตนเอง การปรับปรุงและสร้ างข้อสรุป                    
ที่เป็นความรู้ใหม่  
 ดังนั้น ผู้ชี้แนะทางปัญญาควรศึกษา เรียนรู้และฝึกฝนเพื่อให้สามารถใช้การชี้แนะทางปัญญา
ได้อย่างมีประสิทธิผล โดยควรค านึงถึงวิธีการสนับสนุนให้ครูมีเวลาไตร่ตรอง และคิดใคร่ครวญตนเอง
เนื่องจากกระบวนการชี้แนะทางปัญญามุ่งเน้นให้ครูวางแผนและก ากับตนเองเพื่อการเปลี่ยนแปลง      
ทางความคิดและการปฏิบัติงาน   
 โดยสรุป การชี้แนะทางปัญญาเป็นกระบวนการช่วยให้เกิดการพัฒนาทางกระบวนการคิด      
ท าให้ครูหรือผู้รับการชี้แนะมีวิธีการพัฒนาตนเองซึ่งน าไปสู่การชี้น าตนเอง เป็นการสร้างพลังอ านาจ           
ที่จะเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ท าให้การพัฒนาที่ เกิดขึ้นมีความคงทน ยั่งยืน                    
และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนรู ้
 

 2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 Darling-Hammond  (2010) ศาสตราจารย์ด้านการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด             
ได้อธิบายเป้าหมายการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญ  5  ประการ คือ 1) ผู้เรียนจะต้องเข้าใจ
ความหมายและความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดกับปัญหาในเชิงรูปธรรม 2) ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้
แนวคิดและความรู้ ในสถานการณ์จริงที่มีความซับซ้อน 3) ผู้ เรียนปรับใช้ความรู้และทักษะ                         
ใ นสถานการณ์ ใหม่ ๆ  4 )  ผู้ เ รี ยนสื่ อ ส ารแนวคิ ดและร่ วมมื อท า ง าน เพื่ อ แก้ ไ ขปัญหา                                     
และ 5) ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนเพ่ือเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 คณะกรรมาธิการนานาชาติว่าด้วยการศึกษาในศตวรรษที่ 21 แห่งยูเนสโก ได้จัดท ารายงาน
แนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่  21 (Learning : The Treasure Within : การเรียนรู้  : 
ขุมทรัพย์ในตน)” มีสาระส าคัญตอนหนึ่งที่กล่าวถึง “สี่เสาหลักทางการศึกษา” ซึ่งเป็นหลักในการจัด
การศึกษาในศตวรรษที่  21 ประกอบด้วยการเรียนรู้  4 แบบ ได้แก่  การเรียนรู้ เพื่อรู้  (learning to know)                                
การเรี ยนรู้ เพื่ อปฏิ บั ติ ได้  ( learning to do) การเรี ยนรู้ ที่ จะอยู่ ร่ วมกั น ( learning to live together)                                            
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และการเรียนรู้เพื่อชีวิต (learning to be) (คณะกรรมาธิการนานาชาติว่าด้วยการศึกษาในศตวรรษที่ 
21, 2540) ซึ่ง วชิัย วงศ์ใหญ่ (2557 : 1-2) ได้ขยายความการเรียนรู้ดังนี ้  
 1. การเรียนรู้เพื่อรู้ หมายถึง การเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิด การแสวงหาความรู้                
และวิธีการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต โดยเน้นการฝึกสติ 
สมาธิ ความจ า ความคิด ผสมผสาน กับสภาพจริงและประสบการณ์ในการปฏิบัต ิ  
 2. การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ หมายถึง การเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาความสามารถและความช านาญ 
รวมทั้งสมรรถนะทางด้านวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ สามารถประยุกต์องค์ความรู้             
ไปสู่การปฏิบัติงานและอาชีพได้อย่างเหมาะสม  กระบวนการเรียนรู้เป็นการบูรณาการความรู้
ภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติที่เป็นประสบการณ์ต่างๆ ทางสังคม     
 3. การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน หมายถึง การเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข มีความตระหนักในการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน               
การแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  มีความเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเข้าใจ          
ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ของแต่ละบุคคล 
 4. การเรียนรู้ เพื่อชีวิต หมายถึง การเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้ เรียนทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย                      
และสติปัญญา  มุ่งเน้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ภาษาและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนา           
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ศีลธรรม สามารถปรับตัว           
และปรับปรุงบุคลิกภาพของตน เข้าใจตนเองและผู้อื่น      
 การเรียนรู้ เพื่อรู้ เป็นการเรียนรู้ที่ เน้นการพัฒนาสติปัญญา การเรียนรู้ เพื่อปฏิบัติได้              
เป็นการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันเป็นการเรียนรู้ที่เน้นมนุษยสัมพันธ์ 
ส่วนการเรียนรู้เพื่อชีวิตเป็นการเรียนรู้ที่เป็นพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ จึงอาจสรุปได้ว่า             
การเรียนรู้  3 แบบแรกร่วมกันก่อให้ เกิดการเรียนรู้ แบบที่  4 และการเรียนรู้ทั้ ง  4 แบบ                             
ต่ า งมี ความสัมพันธ์ ที่ สะท้อนถึ งคุณลักษณะหรือทักษะส าคัญของคนในศตวรรษที่  21                            
(อดุลย์ วังศรีคูณ,2556) 
 ภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills: P21) ได้พัฒนา
วิสัยทัศน์เพื่อความส าเร็จของผู้เรียนในระบบเศรษฐกิจโลกยุคใหม่  โดยเน้นองค์ความรู้ ทักษะ                
ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพื่อใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง 
โดยเสนอกรอบการเรียนรสู าหรับศตวรรษที่ 21 ดังแผนภาพที ่6 
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แผนภาพที ่6 กรอบการเรียนรสู าหรับศตวรรษที่ 21 
ที่มา : Partnership for 21st Century Skills: P21  เข้าถึงเมื่อ 12  พฤษภาคม 2557.                                 
        เข้าถึงไดจ้าก  http://www.p21.org/our work/p21-framework 

 
องคประกอบที่อธิบายไวในสวนนี้เปน "ลักษณะที่พึงประสงคของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21               

โดยผู้ เรียนควรจะมีทักษะ ความรู และความเชี่ยวชาญเพื่อมุ งสู ความส าเร็จในการด ารงชีวิต              
และการท างานในศตวรรษที่ 21  โดยอธิบายแตละองคประกอบที่ชัดเจน และความเชื่อมโยงกัน            
ในกระบวนการการเรียนการสอนของศตวรรษที่ 21 ดังนี ้
 1. วิชาหลักและสาระส าคัญของการเรียนรูส าหรับศตวรรษที่ 21 (CORE SUBJECTS AND 
21st CENTURY THEMES) ไดแก  ภาษาอังกฤษ การอาน หรือศิลปดานภาษา ภาษาโลก ศิลปะ             
คณิตศาสตร เศรษฐศาสตร วิทยาศาสตร ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร รัฐบาลและกฎหมาย  

โดยสถานศึกษาตองส่งเสริมความเขาใจเนื้อหาระดับที่สูงขึ้น โดยสามารถผสมผสานรูปแบบ
สหวิทยาการของการเรียนรูส าหรับศตวรรษที่ 21 ในวิชาหลักซึ่งไดแก่ การตระหนักถึงความเปนไป
ของโลก (Global awareness) การใช ทักษะการเรียนรู ของศตวรรษที่  21 เพื่อที่จะเข าใจ                      
และแกไขปญหาระดับโลก การเรียนรูจากการท างานและประสานความรวมมือกับบุคคลที่หลากหลาย
วัฒนธรรม ศาสนา และวิถีชีวิต ด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน และสามารถเป ดการสนทนา 
(opendialogue) ทั้งสวนบุคคล ในการท างาน และในบริบทชุมชน  ท าความเขาใจเกี่ยวกับชาติอื่นๆ 
รวมทั้งวัฒนธรรม และการใชภาษาที่ไมใชภาษาอังกฤษ 

http://www.p21.org/our%20work/p21-framework
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 2. ความรอบรู ด านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจและการเปนผู ประกอบการ (Financial, 
Economic, Business and Entrepreneurial Literacy)  รู วิ ธี การสร างทาง เลือกที่ เหมาะสม           
ในทางเศรษฐกิจสวนบุคคล ท าความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทของเศรษฐกิจในสังคม  การใชทักษะ                
ผปูระกอบการเพื่อเพิ่มผลผลิตจากการท างานและสามารถสรางทางเลือกในวิชาชีพ 
 3. ความรอบรูถึงการเปนพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) ได้แก่ การรับทราบและความเขาใจ
กระบวนการของรัฐ   การใชสิทธิและหนาที่ของพลเมืองในระดับทองถิ่น ระดับชาติและระดับโลก  
การท าความเขาใจผลกระทบระดับทองถิ่นและระดับโลกเพื่อการตัดสินใจในฐานะพลเมือง 
 4. ความรอบรูดานระบบสุขภาพ (Health Literacy)  สามารถน าขอมูลมาใช้สงเสริมสุขภาพ 
ความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันโรคทางรางกายและจิตใจ มาตรการดานสุขภาพ รวมทั้งอาหาร             
ที่เหมาะสม ภาวะโภชนาการที่ดี การออกก าลังกาย การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและลดความเครียด       
การใชขอมูลที่มีการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับสุขภาพที่เหมาะสม การสรางเปาหมายและการเฝาระวัง     
ดานสุขภาพของสวนบุคคลและครอบครัว ท าความเขาใจเกี่ยวกับการสาธารณสุขระดับชาติ                
และนานาชาติรวมทั้งการดูแลความปลอดภัย  
 5. ความรอบรู ด านสิ่ งแวดล อม (Environmental Literacy) แสดงให เห็นถึงความรู                   
และความเขาใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอม และผลกระทบของสังคมตอธรรมชาติของโลก  เชน                
การเจริญเติบโตของประชากรการพัฒนาประชากรอัตราการบริโภคทรัพยากรและอื่นๆ ตรวจสอบ
และวิเคราะหปญหาดานสิ่งแวดลอมและใหขอสรุปที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ  ด าเนินการทั้งสวนตัว
และส วนรวมต อสภาพของสิ่ งแวดล อม เช นการมีส วนร วมในการ ด าเนินการระดับโลก                           
ในการด าเนินการเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอม 
 ระบบส่งเสริมให้บุคคลทุกคนได้รอบรู้ทักษะการเรียนรู้ 5 ด้านที่ส าคัญ ได้แก่   

1. มาตรฐาน (21st Century Standards) ประกอบด้วย 
   1.1 เน้นทักษะ ความรู้และความเชี่ยวชาญที่เกิดกับผู้เรียน  
   1.2 สร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนในเชิงสหวิทยาการระหว่างวิชาหลักที่เป็นจุดเน้น      
   1.3 มุ่งเน้นการสร้างความรู้และเข้าใจในเชิงลึกมากกว่าการสร้างความรู้แบบผิวเผิน  
   1.4 ยกระดับความสามารถผู้เรียนด้วยการให้ข้อมูลที่เป็นจริง การใช้สื่อหรือเครื่องมือที่ 

 แสดงถึงคุณภาพจากการเรียนรู้ในสถานศึกษา การท างานและการด ารงชีวิตประจ าวัน ผู้เรียน
ได้เรียนรู้อย่างมีความหมายและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้   

   1.5 ใช้หลักการวัดประเมินผลที่มีคุณภาพระดับสูง 
       1.6 สร้างความสมดุลในการประเมินผลเชิงคุณภาพ โดยการใช้แบบทดสอบมาตรฐาน
ส าหรับการทดสอบย่อยและทดสอบรวมส าหรับการประเมินผลในชั้นเรียน  

   1.7 เน้นการน าประโยชน์ของผลสะท้อนจากการปฏิบัติของผู้เรียนมาปรับปรุงแก้ไขงาน  
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        1.8 ใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการทดสอบวัดและประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   
        1.9 สร้างและพัฒนาระบบแฟ้มสะสมงาน (Portfolios) ของผู้เรียนให้เป็นมาตรฐาน             

และมีคุณภาพ 
  2. หลักสูตรและวิธีการสอนในศตวรรษที่ 21 (21st Century Curriculum & Instruction) 
ประกอบด้วย 

    2.1 การสอนให้เกิดทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นเชิงสหวิทยาการของวิชาแกน           
         2.2 สร้างโอกาสที่จะประยุกต์ทักษะเชิงบูรณาการข้ามสาระเนื้อหา และสร้างระบบการ

เรียนรูท้ี่เน้นสมรรถนะเป็นฐาน (Competency-based) 
              2.3 สร้างนวัตกรรมและวิธีการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวเกื้อหนุน               
การเรียนรู้แบบสืบค้น และวิธีการเรียนจากการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based) เพื่อการสร้าง
ทักษะขั้นสูง ทางการคิด 
              2.4 บูรณาการแหล่งเรียนรู้ (Learning Resources) จากชุมชนเข้ามาใช้ในโรงเรียน 
 3. การประเมินทักษะในศตวรรษที่  21 (Assessment of 21st Century)  โดยใช้การ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่สมดุลทั้งการประเมินย่อยและการประเมินผลสรุป โดยใช้การทดสอบที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน เน้นการใช้ข้อมูลย้อนกลับจากผลการปฏิบัติของผู้เรียนและให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรียนการสอนปกติ ใช้เทคโนโลยีในการประเมินผลอย่างเหมาะสม ใช้แฟ้มสะสมงาน 
(Portfolio) ของผู้เรียนที่แสดงผลการเรียนรู้ทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นข้อมูลประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบการศึกษาเพื่อบรรลุทักษะระดับสูงของผู้เรียน 
 4. การพัฒนาทางวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 (21st Century Professional Development) 
ประกอบด้วย 

         4.1 จุดมุ่งหมายส าคัญเพื่อการสร้างครูให้เป็นผู้ที่มีทักษะความรู้ความสามารถในเชิงบูรณา
การการใช้ เครื่องมือและก าหนดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน และสร้างให้ครูมีความสามารถ
ในการวิเคราะห ์ และก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสม  

    4.2 สร้างความสมบูรณ์แบบในมิติของการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย 
              4.3 สร้างให้ครูเป็นผู้มีทักษะความรู้ความสามารถในเชิงลึกเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการ การ
มีวิจารณญาณ และทักษะด้านอ่ืนๆที่ส าคัญต่อวิชาชีพ                                                                              
     4.4 สร้างสมรรถนะทางวิชาชีพให้เกิดขึ้นกับครูเพื่อเป็นตัวแบบ ( Model ) แห่งการเรียนรู้
ของช้ันเรียนที่จะน าไปสู่การสร้างทักษะการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ  
    4.5 สร้างให้ครูมีความสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนด้านรูปแบบการเรียน สติปัญญา จุดอ่อน
และจุดแข็ง     
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             4.6 ช่วยให้ครูได้เกิดการพัฒนาความสามารถให้สูงขึ้นเพื่อน าไปใช้ส าหรับการก าหนดกล
ยุทธ์ทางการสอนและจัดประสบการณ์ทางการเรียนได้เหมาะสมกับบริบททางการเรียนรู้  
    4.7 สนับสนุนให้เกิดการประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างทักษะและพัฒนาการเรียนรู้  
    4.8 แบ่งปันความรู้ระหว่างชุมชนทางการเรียนรู้โดยใช้ชอ่งทางหลากหลายในการสื่อสาร                   
    4.9 สร้างให้เกิดตัวแบบที่มีการพัฒนาทางวิชาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
         5. สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Environment ) 
ประกอบด้วย 
   5.1 สร้างสรรค์แนวปฏิบัติทางการเรียน การรับการสนับสนุนจากบุคลากรและ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เกื้อหนุน เพื่อช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุผล 
    5.2 สนับสนุนทางวิชาชีพแก่ชุมชนทั้งในด้านการให้การศึกษา การมีส่วนร่วม การแบ่งปันสิ่ง
ปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างกันรวมทั้งการบูรณาการหลอมรวมทักษะหลากหลายสู่การปฏิบัติในช้ันเรียน  
   5.3 สร้างผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่ปฏิบัติจริงตามบริบท โดยเฉพาะการเรียน                    
แบบโครงงาน  
  5.4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยี เครื่องมือหรือแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  
            5.5 ออกแบบระบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมทั้งการเรียนเป็นกลุ่มหรือการเรียนรายบุคคล  
            5.6 น าไปสู่การพัฒนาและขยายผลสู่ชุมชนทั้งในรูปแบบการเผชิญหน้าหรือระบบออนไลน์ 
 

 คณะวิจัย Sasin Institue for Global Affairs (SIGA, 2557: 49 - 50) ได้กล่าวถึงปรัชญา
พื้นฐานซึ่งเป็นรากฐานของระบบการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 ดังนี ้
 1. ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ (Identity) จากสถานะความเป็นพลเมืองไทย (Thai-Thai)  การเป็น
ส่วนหนึ่งของพลเมืองโลก (Global-Thai) ซึ่งหมายถึง การมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลวัต 
เครือขา่ยของประชาคมโลก และจิตส านึกต่อโลก 
 2. ปรับเปลี่ยนจุดเน้น (Reorientation) จากการพัฒนาคนเพื่อสังคมอุตสาหกรรมเพียง                     
อย่างเดียวสู่การพัฒนาศักยภาพเพื่อสังคมองค์ความรู้ (Growth for People) 
 3. ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm) จากความพยายามเอาชนะธรรมชาติเป็นการ              
อยู่ร่วมกับธรรมชาติและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Living with Nature)    
 4. ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม (Transformation of Culture) จากสังคมแห่งการแข่งขัน                
เป็นสังคมที่มีลักษณะเกื้อกูลและแบ่งปัน (Collaborative Culture)                           

5. ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นโลกที่หนึ่ง (First World Nation) โดยการพัฒนาสังคม
และวัฒนธรรมเพ่ือสร้างเกียรติภูมิในความเป็นชาติ (Dignity of Nation) 
 จากแนวโน้มและความคาดหวังของสังคมไทยและสังคมโลกดังกล่าว จะเห็นได้ว่า  การพัฒนาคน                 
ให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับความต้องการและบริบทของสังคมจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องต้องทบทวนภารกิจ      
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และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมาเพื่อปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะครูซึ่งมีบทบาท
ส าคัญต่อนักเรียนมากที่สุด ดังที่  พิมพ์พันธ์  เตชะคุปต์และพเยาว์  ยินดีสุข (2557 : 45-48) ได้เปรียบเทียบ         
กระบวนทัศน์การสอนแบบเดิมและกระบวนทัศน์การสอนแบบใหม่ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบกระบวนทัศน์การสอนแบบเดิมและกระบวนทัศน์การสอนแบบใหม่ 

กระบวนทัศน์เดิมของการเรียนรู้ กระบวนทัศน์ใหม่ของการเรียนรู้ 
1. การสอนแบบให้ท าตามต้นแบบ 
   1.1 นักเรียนปฏิบัติตามครูหรือต้นแบบ  
   1.2 โปรแกรมการเรียนไม่มีการยืดหยุ่น                   
   1.3 รับความรู้จากครโูดยตรง                            
   1.4 การเรียนรู้เป็นกระบวนการรับรู ้        
        ทางวิทยาศาสตร ์  
   1.5 การเรียนรู้เน้นการได้รับความรู้และ   
        ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์                                
   1.6 นักเรียนมีโอกาสไดร้ับรางวัล                         
        จากสถาบนัอืน่น้อย 

1. การเรียนรู้สนองความต้องการของนักเรียน
รายบุคคล            
   1.1 นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู ้                      
   1.2 โปรแกรมเน้นเอกัตบุคคล                        
   1.3 เรียนรู้ด้วยตนเอง                                    
   1.4 เรียนรูด้้วยกระบวนการสืบค้นและค้นพบ                     
        ด้วยตนเอง  
   1.5 เน้นวิธีการเรียนรู้ และสร้างสรรค์  
   1.6 เรียนรู้ด้วยความสุข 

2. การเรียนรู้ภายในขอบเขตโรงเรียน  
   2.1 ครูมีบทบาทและเป็นแหล่งความรู้ส าคัญ  
   2.2 การเรียนรู้แบบแยกส่วน 
        ไม่เน้นการบูรณาการ    
   2.3 การเรียนรู้เกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียน 
        ตามก าหนด 
2.4 การเรียนรู้จ ากัดโอกาสของนักเรียน 
     ด้านเวลา สถานที่และความต้องการ 
     ของนักเรียน 
2.5 ประสบการณ์เรียนรูไ้ดม้าจากโรงเรยีน 
     เป็นหลัก 
 

2. การเรียนรู้เน้นท้องถิ่นและความเป็นสากล  
   2.1 มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายใน 
        และนอกโรงเรียน  
   2.2 การเรียนรูเ้ป็นกลุ่ม 
        และการสร้างเครือข่าย                    
   2.3 การเรียนรู้เกิดทุกเวลาสถานที่ 
        และมีความยั่งยืน 
   2.4 ให้โอกาสการเรียนรู้อย่างทั่วถึง 
   2.5 การเรียนรู้เน้นจากชั้นเรียน 
        สู่โลกภายนอก  
   2.6 การเรียนรู้ที่เน้นทั้งชุมชน 
        และความเปน็สากล                

 

 



59 
 
 จากกระบวนทัศน์ดังกล่าว จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถน ารูปแบบการสอน         
วิ ธี สอน หรื อ เทคนิคการสอนต่ าง ๆ มาใช้ จั ดกิ จรรมการเรี ยนรู้  ได้ แก่project – based learning,                               
problem – based learning เป็นต้น ทั้งนี้ มีปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหลายประการ เช่น การบริหาร ผู้บริหาร                
ครู หลักสูตร  โรงเรียน และห้องเรียน เป็นต้น 

 2.5.1 การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล (Universal Design for Learning : UDL) 

 ความเป็นมา         
 ในปี ค.ศ.1990, Anne Meyer, David Rose, and และคณะ ได้เสนอแนวคิด การออกแบบ
การเรียนรู้ที่ เป็นสากล (Universal Design for Learning :UDL) เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนักเรียนรายบุคคล โดยอาศัยข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร์
แนวใหม่และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ 

 ความหมาย 
 คณะกรรมการจัดท าพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย อธิบายว่า  การออกแบบ              
การเรียนรู้ที่เป็นสากล (Universal Design for Learning :UDL) หมายถึง แนวทางหนึ่งของการ
จัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่น และสนับสนุนความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียนทุกคน             
ในห้องเรียนทั่วไป ด้วยการออกแบบวิธีการประเมินและกลยุทธ์การสอนเพื่ออ านวยความสะดวก             
แก่นักเรียนที่มีความสามารถ ความสนใจ และความต้องการจ าเป็นที่หลากหลาย รวมทั้งนักเรียน                  
ที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกัน        
 หลักการส าคัญของการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล (Universal Design for Learning : 
UDL) สอดคล้องกับระบบสมอง 3 ระบบ คือ  1) ความหลากหลายของวิ ธี การน า เสนอ                               
2) ความหลากหลายของวิธีการมีส่วนร่วม และ 3) ความหลากหลายของวิธีการแสดงออก                    
ด้วยหลักการดังกล่าวนี้ผู้สอนจะวางแผนโดยเริ่มต้นที่นักเรียนแทนที่การเริ่มต้นด้วยข้อก าหนด               
ของหลักสูตร เป็นการให้คุณค่าและความส าคัญแก่นักเรียน และยอมรับว่านักเรียนมีความแตกต่างกัน 
ผู้สอนจะพิจารณาและวางแผนจัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นก่อนเริ่มการสอนหรือการให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนแต่ละคน การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล 
(Universal Design for Learning : UDL) จึงเป็นประโยชน์ส าหรับนักเรียนทุกคนในห้องเรียน ผู้สอน
สามารถใช้วิธีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อด าเนินการตามแนวคิดนี้กรณีในชั้นเรียนมีนักเรียนจ านวนมาก 
นอกจากนี้ แนวคิด UDLยังสามารถน าไปสู่การก าหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
ผลผลิตทางการศึกษา รวมทั้งนโยบายทางการศึกษา  (จินดารัตน์  โพธิ์นอก, 2558,ออนไลน์) 
 Lieberman et al. (2008: 33)  กล่าวว่า  การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล (Universal 
Design for Learning : UDL) เป็นกลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่ส่ งเสริมให้
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นักเรียนทุกคนมีโอกาสที่จะเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกันด้วยวิธีการเรียนรู้ต่างๆที่มีความยืดหยุ่น              
และสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน  โดยมีสมมติฐานว่าการวางแผนที่ดีจะช่วยลด
อุปสรรคและส่งเสริมผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เป็นสากล (Universal 
Designed Instruction : UDI)  ก า ร ออกแ บบหลั ก สู ต รที่ เ ป็ น ส ากล  ( Universal Designed 
Curriculum : UDC)   และการออกแบบการประเมินผลที่ เป็นสากล ( Universal Designed 
Assesssment : UDA) โดยเชื่อมโยงกับแนวคิด (Neuroscience) ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา การรับรู้ การคิด การจ า พฤติกรรมทางการเรียนรู้  เรียกว่า Cognitive neuroscience     
ที่มีมุมองว่าความรู้เกี่ยวกับสมองจะสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเรียนรู้  ความรู้สึกสุข หรือทุกข์ต่าง ๆ 
เนื่องจาก สมองท าหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่ งมีชีวิตอื่น                 
มนุษย์กับมนุษย ์มนุษย์กับสัตว์และสิ่งแวดล้อม หลกัการส าคญัในการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล 

(UDL) จึงเป็นความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายการเรียนรู้ ( learning networks) และ
หลักการส าคัญดังกล่าว ดังแสดงในแผนภาพที่ 7  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 7 ความเช่ือมโยงระหว่างหลักการส าคัญของการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล (UDL)   
                 และเครือข่ายการเรียนรู้ (learning networks)   
ที่มา : https://www.uvm.edu/~cdci/universaldesign. เข้าถึงเมื่อ 28 เมษายน 2558 

 จากแผนภาพที่ 7 แสดงถึงหลักการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล (UDL) ซึ่งเชื่อมโยงกับการ
ท างานของสมองตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ทางสมอง (Neuroscience) รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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  1. วิธีการน าเสนอข้อมูลที่หลากหลาย  (Multiple Means of Representation) เนื่องจาก
นักเรียนแต่ละคนมีวิธีการรับรู้และการท าความเข้าใจข้อมูลที่แตกต่างกัน จึงจ าเป็นที่ ครูจะต้องมี
วิธีการน าเสนอข้อมูลที่หลากหลายเพ่ือให้นักเรียนทุกคนเข้าถึงข้อมูลต่างๆ อย่างทั่วถึง ดังนี ้  
       1.1 ช่องทางการรับรู้ที่หลากหลายตามศักยภาพของนักเรียน (provide options for 
perception) ได้แก่  1) การน าเสนอข้อมูลที่สัมพันธ์กับรูปแบบการเรียนรู้  ( learning style)           
ของนักเรียน 2) การน าเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบที่นักเรียนสามารถปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับ 
นักเรียน 
     1.2 รูปแบบของข้อมูลที่มีความหลากหลายและสามารถตอบสนองความแตกต่างของ
นักเรียนแต่ละคน เช่น ข้อมูลที่เป็นหนังสือ ตัวอักษร สัญลักษณ์ ภาพ รวมทั้งสถานการณ์หรือกรณี
ตัวอย่าง  
     1.3 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนประมวลข้อมูลกับความรู้และ
ประสบการณ์เดิมเพ่ือเป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
  2. แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ (Multiple Means of Expression) ซึ่งเป็น
กระบวนการต่อเนื่องจากหลักการข้อที่ 1 ได้แก่ 
      2.1 การจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่เอ้ืออ านวยใหนั้กเรียนเข้าถึงข้อมูลและร่วมกิจกรรม              
การเรียนรู้ได้ตามศักยภาพที่แตกต่างกัน 
   2.2. การให้อิสระนักเรียนในการแสดงออกและสื่อสารความรู้และทักษะ ตามความถนัด            
และความสามารถของแต่ละคน           
   2.3 กา รส่ ง เ ส ริ ม ทั กษะสมอ ง  (Executive Functions) หรื อ ก า ร เ ชื่ อ มต่ อ ข้ อมู ล                          
จากประสบการณ์ในอดีตเข้ากับปัจจุบัน ซึ่งอาจแสดงออกโดยการสร้างสรรค์แนวคิดและชิ้นงานต่างๆ 
ด้วยตัวเอง     
        3. การสร้ า งแรงจู ง ใน ในการ เรี ยนรู้ ที่ เ หมาะสมกับ นั ก เ รี ยน  (Multiple Means of 
Engagement) ได้แก่ การสร้างสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นความสนใจของนักเรียนตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และการส่งเสริมการควบคุมตนเอง และการตัดสินใจด้วยตนเอง  
       Meyer, Rose and Gordon (2014) ได้ปรับเปลี่ยนล าดับของหลักการส าคัญของการออกแบบ
การเรียนรู้ที่เป็นสากล (UDL)  ดังนี้                                        
       1. วิธีการที่หลากหลายในการมีส่วนรว่ม (Provide Multiple Means of Engagement:
นักเรียนมีจุดมุง่หมายและแรงจูงใจ ดังนี ้                    
              1.1 วิธีการที่หลากหลายในการก ากับตนเอง  ได้แก่ 1) ส่งเสริมความคาดหวังและความเชื่อที่เป็น
แรงจูงใจที่เหมาะสม  2) ส่งเสริมทักษะและกลยุทธ์การจัดการกับความเครียด และ 3) พัฒนาการ
ประเมินตนเองและการสะท้อนคิด           

https://www.uvm.edu/~cdci/universaldesign/?Page=about-udl/guidelines-principles.php&SM=about-udl/submenu.html#expression
https://www.uvm.edu/~cdci/universaldesign/?Page=about-udl/guidelines-principles.php&SM=about-udl/submenu.html#engagement
https://www.uvm.edu/~cdci/universaldesign/?Page=about-udl/guidelines-principles.php&SM=about-udl/submenu.html#engagement
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              1.2  วิธีการที่หลากหลายเพื่อคงความพยามยามและความเชื่อมั่นในตนเอง ได้แก่ 1) เพิ่มความส าคัญของ
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์  2) เปลี่ยนแปลงความต้องการและวิธีการเพื่อความท้าทายอย่างเหมาะสม 3) เสริมสร้าง
การร่วมมือ และความเป็นชุมชน และ 4) ให้ข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์ 
 1.3 วิธีการที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นความสนใจ ได้แก ่1) การตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง  
2) การใช้ความสัมพันธ์ ค่านยิม และความจริงใจอย่างเหมาะสม  และ 3) ลดการบังคับและท าให้เกดิ
ความสับสน        
       2. วิธีการที่หลากหลายในการน าเสนอ (Provide Multiple Means of  Representation : 
นักเรียนมีความคิดริเริ่ม และเฉลียวฉลาด) ดังนี ้         
 2.1 วิ ธี ก า รที่ ห ล ากหลาย เพื่ อท า ค ว ามข้ า ใ จ  ไ ด้ แ ก่  1) ส่ ง เ ส ริ ม คว ามรู้ พื้ น ฐ าน                            
2) เน้นรูปแบบ ลักษณะเด่น หลักคิดที่ส าคัญ และความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน 3) กระบวนการชี้แนะ
ข้อมูล การจินตนการ และการจัดการข้อมูล  และ 4) เพิ่มเติมการถ่ายโอนและสรุปอ้างอิง 
 2.2  วิธีการที่หลากหลาย ในการน า เสนอข้อมูล  ได้แก่ 1) ให้ข้อมูลที่ เป็นค าศัพท์
ห ร ือ ส ัญ ลักษณ์ที ่ม ีค ว า มชัด เ จ น   2) ใ ห ้ข ้อ ม ูล ที ่ เ กี ่ย ว ก ับหลัก เ กณฑ์แ ล ะ โ ค ร ง ส ร้า ง
ความสัมพันธ์ที่ชัด เจน  3) ส่งเสริมความเข้าใจโดยการพูดคุย และการเขียน  และ 4) ท าความเข้าใจผ่านสื่อ
หลากหลายรูปแบบ 
 2.3 วิธีการที่หลากหลายในการรับรู้ ได้แก ่  1) เสนอช่องทางการรับรู้ข้อมูลตามความต้องการ
จ าเป็น หรือความสามารถของนักเรียน 2) เสนอข้อมูลในรูปแบบที่เป็นเสียง และ 3) เสนอข้อมูลที่เป็น
ภาพหรือตัวอักษร และสัญลักษณ์ต่างๆ      
 3.  วิธีการที่หลากหลายในการแสดงออกและการน าเสนอความรู้ : นักเรียนมีกลยุทธ์ ทักษะ
การวางแผน และการจัดการที่ดี ดังนี้     
     3.1  วิธีการที่หลากหลายเพื่อคิดวางแผนปฏิบัติการ ได้แก่   1) แนะแนวทางการก าหนด
จุดมุ่งหมายที่เหมาะสม  2) สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนากลยุทธ์   และ 3) พัฒนาสมรรถนะ
ในการก ากับและตรวจสอบความก้าวหน้า        
      3.2 วิธีการที่หลากหลายในการแสดงออกและสื่อสาร ได้แก ่  1) ใช้ช่องทางการสื่อสาร             
ที่หลากหลาย  2) ใช้เครื่องมือที่หลากหลายเพื่อการสร้างช้ินงานและการจัดองค์ประกอ   และ                
3) สนับสนุนการฝึกปฏิบัติและพฤติกรรมการแสดงออก 
     3.3 วิธีการที่หลากหลายในการแสดงออกทางร่างกาย ได้แก ่การปรับเปลี่ยนวิธีการ
ตอบสนอง  การเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีช่วยในการแสดงออก     
 จะเห็นได้ว่าแนวคิดเกี่ยวกับหลักการส าคญัของการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล (UDL)          
ที่มีการปรับปรงุยังคงเช่ือมโยงกับการท างานสมอง แต่ได้กล่าวถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในกิจกรรม
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การเรียนรู้ภายในหลักการส าคัญของ UDL และการสร้างสรรค์องค์ความรู้ ซึ่งมุ่งเน้นการออกแบบ             
ที่ตอบสนองความแตกต่างของนักเรียนทุกคนเป็นส าคัญ 
 

 2.5.2 การเรียนรู้ตามแนวคิดของทฤษฎี Constructivist   

 Constructivist   เป็นปรัชญาการศึกษาที่ตั้งอยู่บนฐานความเชื่อที่ว่านักเรียนสามารถ         
สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งความรู้นี้จะฝังติดอยู่กับคนสร้าง ดังนั้นความรู้ของแต่ละคนเป็นความรู้
เฉพาะตัวเป็นสิ่งที่ตนสร้างขึ้นเองเท่านั้น โดยนักเรียนจะเป็นผู้ก าหนดหรือมีส่วนร่วมในการก าหนด     
สิ่งที่จะเรียนและวิธีการเรียนของตนเอง และเป็นผู้ตัดสินว่าตนเองจะได้เรียนรู้อะไร  เรยีนรู้อย่างไร
และพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างไร  สามารถน าสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในบริบทอื่นได้อย่างเหมาะสม  
เรียนรู้จากการปฏิบัติมีอิสระในการคิดและท าสิ่งต่างๆเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนด้วยตนเอง  และเรียนรู้
บรรยากาศการเรียนที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายใต้การอ านวยความสะดวกของครู              

 ความหมายและนักคิดที่ส าคัญ       
 ทฤษฎี Constructivist  เกิดขึ้นในศตวรรษที่  18 โดย Giambattista Vico  นักปรัชญาชาวอิตาเลียน         
(Dimitruos Thansoulas , Greece  :  online) ได้บันทึกไว้ว่ามนุษย์จะเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในสิ่งที่ตนสร้างขึ้น
เองเท่านั้น ซึ่งจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี Constructivist มีนักคิดที่ส าคัญดังนี ้  
 1. Von  Glasersfeld   เสนอเกี่ยวกับการเรียนรู้ในมุมมองของ Constructivist ว่านักเรียนสร้างความรู้                
โดยกระบวนการคิดของตนเอง   เมื่อนักเรียนเผชิญปัญหาซึ่งเป็นประสบการณ์ใหม่สอดคล้องกับประสบการณ์เดิม 
นักเรียนจะต้องปรับโครงสร้างทางปัญญาเป็นการเสริมความรู้ใหม่ โดยปรับให้เข้ากับความรู้ เดิมที่มีอยู่                       
และกระบวนการปรับเปลี่ยนซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างใหม่  เพื่อสร้างความรู้ใหม่ให้เข้ากับสถานการณ์ปัญหา                    
ที่เผชิญอยู ่ (Moss  A.  Boudourides. 1998  :  online)        
 2. Piaget   เชื่อว่ามนุษย์มีความพร้อมที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และโดยธรรมชาติ
มนุษย์เป็นผู้พร้อมที่จะมีกริยากรรมหรือเริ่มกระท าก่อน   นอกจากนี้ Piaget ยังเชื่อว่ามนุษย์                      
มีแนวโน้มพื้นฐานโดยธรรมชาติ 2 ประการ คือ  1) การจัดและรวบรวมกระบวนการต่าง ๆ ภายใน          
เข้าเป็นระบบอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามที่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่ งแวดล้อม                       
และ 2) การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมจนอยู่ในภาวะสมดุล โดยการซึมซับหรือดูดซึมประสบการณ์ใหม่ 
หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเชาว์ปัญญาที่มีอยู่แล้วให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมหรือประสบการณ์ใหม่ 
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงความคิดเดิมให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมใหม่ ทั้งนี้ Piaget เห็นว่าการ
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมท าให้เกิดการพัฒนาทางเชาว์ปัญญา  (Dimitruos Thansoulas , Greece  
:  online)              
 3. Bruner เห็นด้วยกับแนวคิดของ Piaget ว่า มนุษย์มีโครงสร้างทางสติปัญญา (cognitive 
structure) ตั้งแต่แรกเกิด ในวัยทารกโครงสร้างทางสติปัญญายังไม่ซับซ้อน  และยังไม่พัฒนา             
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เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมท าให้โครงสร้างสติปัญญามีการขยายและซับซ้อนขึ้น  ดังนั้น Bruner 
เชื่อว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อนักเรียนได้ประมวลข้อมูลข่าวสารจากการที่มีปฏิสัมพันธ์                       
กับสิ่งแวดล้อม และส ารวจสิ่งแวดล้อม การรับรู้ของมนุษย์ขึ้นกับสิ่งที่เลือกจะรับรู้ โดยขึ้นอยู่กับ          
ความสนใจของนักเรียน  มีความอยากรู้อยากเห็นเป็นแรงผลักดันให้เกิดพฤติกรรมส ารวจ                      
สภาพสิ่งแวดล้อม และเกิดการเรียนรู้โดยการค้นพบ (Dimitruos Thansoulas , Greece  :  online)
 4. Vygotsky ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทางสติปัญญา ทฤษฎีทางเชาว์ปัญญาของ Vygotsky                  
เน้นความส าคัญของวัฒนธรรมและสังคมที่มีผลต่อการพัฒนาทางเชาว์ปัญญา โดยที่สังคมและวัฒนธรรม                             
เป็นสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์ตั้งแต่เกิด และถือว่าการเรียนรู้เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างเด็ก
และผู้ใหญ่ (พ่อ แม่ ครู ฯลฯ) และเพื่อน ตามบริบทของสังคมนั้นๆ (social context) การเรียนรู้และพัฒนาการ         
ทางเชาว์ปัญญาจึงเกิดจากการที่นักเรียนเปลี่ยนสิ่งเร้าจากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเข้าไว้ในใจด้วย                          
Baker,E. , McGaw,B.  and  Peterson  P. 2007  ;Yrd.Doc.Dr.Ridvan  TUNCEL .2009  :  online) 
 5. Fosnot   อธิบายว่า  ความรู้เป็นสิ่งช่ัวคราวมีการเปลี่ยนแปลงได้และมีการพัฒนาโดย
อาศัยสื่อกลางทางสังคมและวัฒนธรรม ส่วนการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่สามารถควบคุมได้ด้วย
ตนเอง โดยต้องต่อสู้กับความขัดแย้งระหว่างความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ที่แตกต่างกับความรู้เดิม                 
ซึ่ง George  W.  Gagnon,Jr.and  Michelle  Collay :  online  ไดก้ล่าวถึงปัจจัยส าคัญในการ
สร้างความรู้ใหม ่4 ประเด็น  คือ   
 1. ความรู้ คือรูปธรรมที่สร้างโดยนักเรียนซึ่งเอาใจใส่ กระตือรือร้นในการเรียน                                  
 2. ความรู ้คือสัญลักษณ์ที่สร้างโดยนักเรียนซึ่งแสดงออกด้วยตนเอง                         

 3. ความรู ้คือสังคมที่ถูกสร้างโดยนักเรียนซึ่งสามารถสื่อสารแก่บุคคลอื่นได ้                              

 4. ความรู ้คือเหตุผลที่ถูกสร้างโดยนักเรียนซึ่งพยายามอธิบายสิ่งที่ยังไม่เข้าใจทั้งหมด 

โดยสรุป  Constructivist เชื่อว่าความจริงอยู่ในสมองของมนุษย์มากกว่าที่จะมีที่อยู่ที่อื่น 

มนุษย์สร้างสิ่งที่เรียกว่าความจริงหรืออย่างน้อยก็สร้างความหมายของความจริงขึ้นมาบนพื้นฐานจาก

ประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละคน หรือเกี่ยวข้องกับการสร้างความรู้จากประสบการณ์ จากโครงสร้าง

ในสมองหรือภาพในใจ  และจากความเชื่อซึ่งใช้แปลความหมายเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร 

สมองสร้างโลกส่วนตัวของแต่ละคนขึ้นมา ดังนั้นไม่มีโลกของใครที่จะเหมือนจริงที่สุด ไม่มีความจริง

และไม่มีแก่นแท้ที่เป็นรูปธรรม Constructivist เชื่อว่าสมองหรือจิตใจ (mind) เป็นเครื่องมือและ

ส่วนประกอบที่ส าคัญที่จะแปลความหมายของเหตุการณ์ วัตถุ และทัศนะในโลกของความเป็นจริง         

สิ่งที่สมองรับรู้และเข้าใจประกอบกันเป็นฐานความรู้เฉพาะส่วนตัวของแต่ละคน กล่าวโดยสรุป           

สิ่งส าคัญของความเชื่อแนว Constructivist คือ แต่ละคนรับรู้และเข้าใจโลกภายนอกค่อนข้าง               
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จะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์เกี่ยวกับโลกภายนอกนั้นและความเชื่อเกี่ยวกับประสบการณ์

เหล่านั้น 
 

ลักษณะการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี Constructivist    

 ลักษณะการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี Constructivist สามารถประมวลจากเอกสารของ               

นักการศึกษาหลายท่านในรูปแบบต่างๆ  ดังนี้   (Osborne.andWittrock.  1983 : 489-508 ; 

Wilson. And  Cole.  1991:59-61; Curry.  2540 ;  Suvery.and  Duffy. 1955: 1-38 : อ้างถึงใน  

ภิญญาพัชน์  ปลากัดทอง  2551. : 82  ) 

 1. การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความหมายและตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน  

โดยทั่วไปนักเรียนจะสร้างความหมายจากสิ่งที่ตัวเองรับรู้ตามประสบการณ์เดิมของตน  ความหมาย          

ที่นักเรียนสร้างขึ้นอาจสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับความหมายที่ผู้เชี่ยวชาญสาขานั้นๆ ยอมรับก็ได้  

ตามทฤษฎี  Constructivist ถือว่ าความหมายที่ นัก เรียนสร้ างขึ้น ไม่มีค าตอบที่ ถูกหรือผิด                             

แต่ไม่สอดคล้องกับความหมายที่ผู้เชี่ยวชาญยอมรับในขณะนั้น  เรียกว่า  มโนทัศน์คลาดเคลื่อน                     

การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดนี้จึงเน้นให้นักเรียนและบุคคลที่แวดล้อมนักเรียนตรวจสอบ

ความหมายที่นักเรียนสร้างขึ้นในขณะที่มีการเรียนการสอน   หากพบว่านักเรียนมีมโนทัศน์ที่

คลาดเคลื่อน  ครูในฐานะที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนของนักเรียนจะต้องจัดกิจกรรมให้

นักเรียนมีโอกาสได้พิจารณาตรวจสอบมโนทัศน์ของตนเองอีกครั้ง  โดยครูอาจต้องจัดกิจกรรมใน

ท านองเดียวกันนี้หลายครั้งจึงจะสามารถแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนได้  สรุปได้ว่า

นักเรียนต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบความรู้ที่ตนเองสร้างขึ้นว่าสอดคล้องหรือคลาดเคลื่อน            

จากความรู้ที่ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆยอมรับหรือไม่ 

 2.  การเรียนรู้ขึ้นอยู่กับความรู้เดิมของนักเรียน   การเรียนรู้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับบริบททางสังคม  

วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมเท่านั้น  แต่การเรียนรู้ยังขึ้นอยู่กับความรู้เดิม   แรงจูงใจ    ความคิด

และอารมณ์ของนักเรียนอีกด้วย  เพราะสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการเลือกรับสิ่งเร้าและวิธีการที่นักเรียน        

มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านั้น  และยังมีผู้กล่าวอีกว่า ความรู้ที่ติดตัวนักเรียนจะมีอิทธิพลต่อการที่

นักเรียนจะเลือกเรียนอะไรและใช้วิธีเรียนรู้อย่างไร  การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดนี้จึงเน้น

ความส าคัญเกี่ยวกับความรู้เดิมของนักเรียนเป็นส าคัญ 
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 3.  การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่นักเรียนแก้ปัญหาหรือสืบสอบเพิ่มเติมเพื่อลดความขัดแย้ง

ทางความคิดของตนเอง  นักการศึกษาหลายท่านอธิ บายถึงการเรียนรู้ ของมุมมองนี้ ว่ า                            

การจัดการเรียนการสอนควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาตามสภาพจริง  

หรือควรส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและท าการสืบสอบด้วยตนเอง  เครื่องมือส าคัญที่บุคล

น ามาใช้  คือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ทักษะการคิดระดับสูง และวิธีการทางวิทยาศาสตร์                  

 4.  การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสังคม  นักการศึกษาหลายท่านอธิบายการเรียนรู้               

ตามแนวคิดนี้ว่าเกิดจากปฏิสัมพันธ์ทางสังคมซึ่งอธิบายผลจากการร่วมมือกันทางสังคมไว้ว่า  ความรู้

สามารถถ่ายโอนจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคลหนึ่งได้  แต่การแลกเปลี่ยนและสะท้อนความคิด               

การให้เหตุผลต่อความคิดเห็นของตนเองหรือโต้แย้งความคิดเห็นของบุคคลอื่น  ท าให้นักเรียนได้มี

โอกาสพิจารณากระบวนการคิดของตนเองเปรียบเทียบกับกระบวนการคิดของผู้อ่ืน  ท าให้มีการเจรจา

ต่อรองเกี่ยวกับการสร้างความหมายของสิ่งต่างๆ  ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยน             

ความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนได ้        

 5.  การเรียนรู้เป็นกระบวนการก ากับตนเองของนักเรียน  นักการศึกษาเชื่อว่าการก ากับ

ตนเองเป็นองค์ประกอบส าคัญของการเรียนรู้ ตามแนวคิด Constructivist นั้น  นักเรียนต้อง

รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองโดยการท าให้การเรียนรู้นั้นเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมาย  คือเข้าใจ

เรื่องที่เรียนได้อย่างลึกซึ้ง  จนสามารถสร้างความหมายของสิ่งนั้นๆได้ด้วยตนเอง  รวมทั้งสามารถน า

ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ไปใช้ในบริบทอื่นได้  เป็นความรับผิดชอบของนักเรียนที่ต้องท าความ

เข้าใจมโนทัศน์เฉพาะของเรื่องที่เรียนว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในลักษณะที่

เป็นองค์รวม 

 โดยสรุป ลักษณะการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี Constructivist คือ  นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้  

หรือความหมายของสิ่งที่รับรู้ขึ้นมาด้วยตนเอง  โดยนักเรียนแต่ละคนอาจสร้างความหมายของสิ่งที่

รับรู้แตกต่างกันตามความรู้เดิม การสร้างความรู้ของนักเรียนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง               

และเกี่ยวข้องกับกระบวนการอื่นๆอย่างน้อย  3  กระบวนการ  คือ  กระบวนการก ากับตนเอง  

กระบวนการทางสังคม  และกระบวนการสืบสอบ 
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 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี Constructivist 

 เนื่องจากทฤษฎี Constructivist ไม่ใช่วิธีสอน  จึงใช้การตีความทฤษฎีแล้วจึงน าไปใช้             

ในการจัดการเรียนการสอน  ดังนั้นแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี Constructivist 

จึงมีหลากหลาย  สามารถประมวลได้ดังนี้  (Murphy .  1977 : 112) 

1  กระตุ้นให้นักเรียนใช้มุมมองที่หลากหลายในการน าเสนอความหมายของมโนทัศน์    

2 นักเรียนเป็นผู้ก าหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายการเรียนของตนเอง หรือจุดมุ่งหมายของ      

การเรียนการสอนที่เกิดจากการเจรจาต่อรองระหว่างนักเรียนกับคร ู   

3  ครูแสดงบทบาทเป็นผู้ชี้แนะ  ผู้ก ากับ  ผู้ฝึกฝน  ผู้อ านวยความสะดวกในการเรียน                 

ของนักเรียน   

  4  จัดบริบทของการเรียนเช่น  กิจกรรม  โอกาส  เครื่องมือ  สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม             

วิธีการคดิและการก ากับเกี่ยวกับการรับรู้ของตนเอง     

5 นักเรียนมีบทบาทส าคัญในการสร้างความรู้และก ากับการเรียนรู้ของตนเอง   

  6 จัดสถานการณ์การเรียน  สภาพแวดล้อม  ทักษะ  เนื้อหา  และงานที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน

ตามสภาพที่เป็นจริง   

  7  ใช้ข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิเพื่อยืนยันตามสภาพการณ์ที่เป็นจริง   

8  เสริมสร้างความรู้ด้วยตนเอง  ด้วยการเจรจาต่อรองทางสังคมและการเรียนรู้ร่วมกัน    

9.  พิจารณาความรู้เดิม  ความเชื่อ  ทัศนคติ  ของนักเรียนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                  

 10.  ส่งเสริมการแก้ปัญหา  ทักษะการคิดระดับสูงและความเข้าใจเรื่องงที่เรียนอย่างลึกซึ้ง   

11.  น าความผิดพลาด  ความเช่ือที่ไม่ถูกต้องของนักเรียนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้   

12. ส่งเสริมให้นักเรียนค้นหาความรู้อย่างอิสระ  วางแผนและการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายการเรียนรู้ของตนเอง 

13.  ให้นักเรียนได้เรียนรู้งานที่ซับซ้อน  ทักษะ  และความรู้ที่จ าเป็นจากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง   

14.  ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ของเรื่องที่เรียน   

15.  อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ของนักเรียนโดยให้ค าแนะน าหรือให้ท างานร่วมกับผู้อื่น    

16.  วัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนตามสภาพที่เป็นจริงขณะด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
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 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นนักเรียนสร้างความรู้ตามแนว Constructivist                      

มีขั้นตอนที่น่าสนใจดังนี ้

1.  ขั้นน า (orientation) เป็นขั้นที่นักเรียนจะรับรู้ถึงจุดมุ่งหมายและเกิดแรงจูงใจในการเรียน 

2. ขั้นทบทวนความรู้เดิม (elicitation of the prior knowledge) เป็นขั้นที่นักเรียน

แสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจเดิมที่มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียน วิธีการให้นักเรียนแสดงออกอาจท า

ได้โดยการอภิปรายกลุ่ม การให้นักเรียนออกแบบโปสเตอร์ หรือการให้นักเรียนเขียนเพื่อแสดงความรู้         

ความเข้าใจ นักเรียนอาจเสนอความรู้เดิมด้วยเทคนิคผังกราฟฟิก (graphic organizers) ขั้นนี้ท าให้

เกิดความขัดแย้งทางปัญญา (cognitive conflict) หรือเกิดภาวะไม่สมดุล (unequillibrium) 

3.  ขั้นปรับเปลี่ยนความคิด (turning restructuring of ideas) นับเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ                            

หรือเป็นหัวใจส าคัญตามแนว Constructivist ขั้นนี้ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ดังน้ี 

3.1 ท าความกระจ่างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกัน (clarification and 

exchange of ideas) นักเรียนจะเข้าใจได้ดีขึ้น เมื่อได้พิจารณาความแตกต่างและความขัดแย้ง

ระหว่างความคิดของตนเองกับของมนุษย์อื่น ผู้สอนจะมีหน้าที่อ านวยความสะดวก เช่น ก าหนด

ประเด็นกระตุ้นให้คิด 

3.2 การสร้างความคิดใหม่ (Construction of new ideas) จากการอภิปรายและ

การสาธิต นักเรียนจะเห็นแนวทางแบบวิธีการที่หลากหลายในการตีความปรากฏการณ์ หรือ

เหตุการณ์แล้วก าหนดความคิดใหม่ หรือความรู้ใหม ่

3.3 ประเมินความคิดใหม่  (evaluation of the new ideas) โดยการทดลอง                

หรือการคิดอย่างลึกซึ้ง นักเรียนควรหาแนวทางที่ดีที่สุดในการทดสอบความคิดหรือความรู้ในขั้นตอน

น้ีนักเรียนอาจจะรู้สึกไม่พึงพอใจความคิด ความเข้าใจที่เคยมีอยู่ เนื่องจากหลักฐานการทดลอง

สนับสนุนแนวคิดใหม่มากกว่า 

4.  ขั้นน าความคิดไปใช้ (application of ideas) เป็นขั้นตอนที่นักเรียนมีโอกาสใช้

แนวคิดหรือความรู้ความเข้าใจที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคย เป็น

การแสดงว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  

5.  ขั้นทบทวน (review) เป็นขั้นตอนสุดท้าย นักเรียนจะได้ทบทวนว่า ความคิด          

ความเข้าใจของตนได้เปลี่ยนไป โดยการเปรียบเทียบความคิดเมื่อเริ่มต้นบทเรียนกับความคิด                  
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เมื่อสิ้นสุดบทเรียน ความรู้ที่นักเรียนสร้างด้วยตนเองนั้นจะท าให้เกิดโครงสร้างทางปัญญา (cognitive 

structure) ปรากฏในช่วงความจ าระยะยาว (long-term memory) เป็นการเรียนรู้ อย่ างมีความหมาย                      

นักเรียนสามารถจดจ าได้อย่างถาวรและสามารถน าไปใช้ได้ในสถานการณ์ต่างๆ เพราะโครงสร้าง             

ทางปัญญาคือกรอบของความหมาย หรือแบบแผนที่บุคคลสร้างขึ้น ใช้เป็นเครื่องมือในการ

ตีความหมาย ให้เหตุผล แก้ปัญหา ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานส าหรับการสร้างโครงสร้างทางปัญญาใหม่ 

นอกจากนี้ยังทบทวนเกี่ยวกับความรู้สึกที่เกิดขึ้น ทบทวนว่าจะน าความรู้ไปใช้ได้อย่างไร และยังมีเรื่อง

ใดที่ยังสงสัยอยู่อีกบ้าง 

 ข้อเปรียบเทียบบรรยากาศการเรียนแบบปกติกับการเรียนตามแนวทฤษฎี  Constructivist 

 Brooks และ Brooks (1993: 17: อ้างถึงใน Dani   Baylor,Pavel  Samsonov  and  Noel  

Smith  ;  Online) ได้เปรียบเทียบให้เห็นบรรยากาศในการสอนตามแนวการสร้างองค์ความรู้ 

(constructivist classroom) และการสอนแบบปกติ (traditional classroom) ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ข้อเปรียบเทียบบรรยากาศการเรียนแบบปกติกับการเรียนตามแนวทฤษฎี Constructivist 

การสอนตามแนวการสร้างองค์ความรู้ การสอนแบบปกต ิ

1. หลักสูตรมีลักษณะเริ่มจากส่วนใหญ่ทั้งหมด

ไปสู่ส่วนย่อย โดยเน้นความคิดรวบยอดใหญ่ 

1. หลักสูตรมีลักษณะเริ่มจากส่วนย่อยไปสู่           

ส่วนใหญ่ทั้งหมด โดยเน้นทักษะพ้ืนฐาน 

2. การให้นักเรียนคิดตั้งค าถามขึ้นเองเป็นสิ่งที่          

มีคุณค่า 

2. การเรียนการสอนยึดตามหลักสูตร เป็นสิ่งที่       

มีคุณค่า 

3. กิจกรรมในหลักสูตรขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูล

เบื้องต้นและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้การลงมือปฏิบัติ 

3. กิจกรรมในหลักสูตรขึ้นอยู่กับต าราและ

แบบฝึกหัด 

4. นักเรียนได้รับการมองว่าเป็นนักคิด โดยการ

ใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับโลก 

4. นักเรียนได้รับการมองว่าเป็นแผ่นกระดานที่

ว่างเปล่า 

5. ครูโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นผู้มีปฏิสัมพันธ ์ 5. ครูโดยทั่วไปมีลักษณะเผด็จการและบอก

ข้อมูลให้แก่นักเรียน 
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ตารางที่ 2 ข้อเปรียบเทียบบรรยากาศการเรียนแบบปกติกับการเรียนตามแนวทฤษฎี Constructivist       

              (ต่อ) 

การสอนตามแนวการสร้างองค์ความรู้ การสอนแบบปกต ิ

6. ครูค้นหามุมมองของนักเรียน เพื่อให้เข้าใจ
การแสดงความคิดรวบยอดของนักเรียนส าหรับ
ใช้ในการเรียนต่อไป 

6. ครูมุ่งที่จะค้นหาค าตอบที่ถูกต้อง เพื่อท าให้
เกิดความเที่ยงตรงต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

7. การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน จะ

ผสมผสานอยู่ในระหว่างการสอน และเกิดขึ้น

ตลอดเวลาจากการสังเกตของครูในเรื่องการ

ท างานของนักเรียน การแสดงนิทรรศการของ

นักเรียน และจากแฟ้มผลงาน 

7. การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน จะแยก

ออกจากการสอนและเกิดขึ้นเกือบจะ ตลอดช่วง

ของการทดสอบ 

 

8. นักเรียนท างานเป็นกลุ่มเป็นพื้นฐาน 8. นักเรียนท างานตามล าพังเป็นพื้นฐาน 

 จากการศึกษาเอกสารสามารถประมวลบทบาทของครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนโดยใชท้ฤษฎี Constructivist  (William  R. Warrick  ; Dr. Ronald  J. Bonnstetter; 

Barbara  Jaworski.  1993 ;  Catherine  Twomey  Fosnot  2005  :  online)  พบว่า  กระบวนการ

เรียนการสอนในแนว Constructivist   มักเป็นไปในแบบที่ให้นักเรียนสร้างความรู้จากการช่วยกัน

แก้ปัญหา (Cooperative problem solving) กระบวนการเรียนการสอนจะเริ่มต้นด้วยปัญหา         

ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา (Cognitive conflict) นั่นคือประสบการณ์และโครงสร้าง             

ทางปัญญาที่มีอยู่เดิมไม่สามารถจัดการแก้ปัญหานั้นได้ จ าเป็นต้องมีการคิดค้นเพิ่มเติมที่เรียกว่า       

“การปรับโครงสร้าง” หรือ “การสร้างโครงสร้างใหม  ” ทางปัญญา (Cognitive restructuring)          

โดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ถกเถียงปัญหา ซักค้านจนกระทั่งหาเหตุผล  หรือหลักฐาน                      

ในเชิงประจักษ์มาขจัดความขัดแย้งทางปัญญาภายในตนเอง และระหว่างบุคคล  ลักษณะบรรยากาศ

การเรียนรู้  บทบาทของครูและนักเรียนโดยรวมจะมีลักษณะดังนี้ 

       1. นักเรียนลงมือกระท าด้วยตนเอง (Learning are active) ความส าคัญของการเรียนตามแนว

ทฤษฎี Constructivist เป็นกระบวนการที่นักเรียนบูรณาการข้อมูลใหม่กับประสบการณ์ที่มีมาก่อน

หรือความรู้เดิมของนักเรียน และสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ แนวคิดที่หลากหลายเป็นสิ่งที่มีค่า                 
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แ ล ะ จ า เ ป็ น  ( Multiple perspective are valued and necessary) ต า ม แ น ว ท า ง ท ฤ ษฎี  

Constructivist กล่าวว่า นักเรียนจะต้องสร้างแนวคิดของตนเอง แนวคิดนี้จ าเป็นต้องประกอบด้วย

แนวคิดที่หลากหลายและกว้างขวาง อาจมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ เช่น ครู 

กลุ่มเพื่อน นักเขียน และหนังสือ เป็นต้น ทฤษฎี Constructivist ส่งเสริมให้นักเรียนรวบรวมแนวคิด            

ที่หลากหลายและสังเคราะห์สิ่งเหล่านี้เป็นแนวคิดที่บูรณาการขึ้นมาใหม่ 

        2. การเรียนรู้ควรสนับสนุนการร่วมมือกันไม่ใช่การแข่งขัน (Learning should support 

collaboration , not competition) จากการแลกเปลี่ยนแนวคิดที่หลากหลายนั้น  หมายถึง                

การร่วมมือในระหว่างที่มีการร่วมมือ นักเรียนต้องมีการสนทนากับคนอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องที่ก าลังเรียนรู้ 

กระบวนการนี้จึงเป็นการร่วมมือและแลกเปลี่ยน หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งเป็นการท าให้นักเรียน

ตกผลึกและกลั่นกรองสิ่งที่สร้างขึ้นแทนความรู้ภายในสมองเป็นค าพูดที่ใช้ในการสนทนาที่แสดงออก

มาภายนอกอย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมการสังเคราะห์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ และการสร้าง

ความหมายในการเรียนรู้ของตนเอง ดังนั้น สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่จัดให้มีการร่วมมือกันจะเป็น

การส่งเสริมการสร้างความรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นต่อการเรียนรู้ 

        3. ให้ความส าคัญกับการควบคุมตนเองตามระดับของนักเรียน (Focuses control at the 

leaner level)  เมื่อนักเรียนลงมือกระท าในบริบทการเรียนรู้โดยการร่วมมือกับนักเรียนคนอื่นและ

ผู้สอน จ าเป็นต้องควบคุมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่าการเรียนในลักษณะที่เป็นผู้รับฟัง                 

(Passive listening) จากการบรรยายของผู้สอน ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานกิจกรรมการ

เรียนรู้ในห้องเรียน 

4. น าเสนอประสบการณ์การเรียนรู้ที่ตรงกับสภาพที่เป็นจริงหรือประสบการณ์การเรียนรู้     

ในชีวิตจริง (Provides authentic,real-world learning experiences) ความรู้ที่ถูกแยกออกจาก

บริบทในสภาพจริงในระหว่างการสอนสิ่งที่ เรียนเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สภาพจริงนั้น มักจะเป็น สิ่งที่ไม่มี

ความหมายต่อนักเรียน ดังนั้นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ประยุกต์ไปสู่ปัญหาในชีวิตจริง (Real world 

problems)  จะช่วยสร้างการเชื่อมโยงที่แข็งแกร่ง และส่งผลให้นักเรียนสามารถประยุกต์สิ่งที่ได้เรียน

ไปสู่สถานการณ์ใหม่ในสภาพชีวิตจริงได ้ 

จึงอาจสรุปได้ว่า ทฤษฎี Constructivist ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการสร้างความรู้ได้มีการ

เปลี่ยนจากการเน้นการศึกษาปัจจัยภายนอกมาเป็นสิ่งเร้าภายใน ซึ่งได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ           

หรือกระบวนการรู้คิด (Cognitive processes) ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ จากผลการศึกษา พบว่า 
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ปัจจัยภายในมีส่วนช่วยท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  และความรู้เดิมมีส่วนเกี่ยวข้อง            

และเสริมสร้างความเข้าใจ สามารถสรุปเป็นสาระส าคัญได้ ดังนีl้lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

1. ความรู้ของบุคคลใด คือ โครงสร้างทางปัญญาของบุคคลนั้นที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์   

ในการคลี่คลายสถานการณ์ที่เป็นปัญหาและสามารถน าไปใช้เป็นฐานในการแก้ปัญหาหรืออธิบาย

สถานการณ์อื่น ๆ  ได้สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส 

         2. นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยวิธีการที่ต่างๆ กัน โดยอาศัยประสบการณ์และโครงสร้าง           

ทางปัญญาที่มีอยู่ เดิม  ความสนใจและแรงจูงใจภายในตนเองเป็นจุดเริ่มต้นนนนนนนนน 

         3. ครูมีหน้าที่จัดการให้นักเรียนได้ปรับขยายโครงสร้างทางปัญญาภายใตข้้อสมมติฐานต่อไปนี้ 

              3.1 สถานการณ์ที่เป็นปัญหาและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา 

              3.2 ความขัดแย้งทางปัญญาเป็นแรงจูงใจภายในให้เกิดการไตร่ตรอง เพื่อขจัดความขัดแย้ง 

เกิดความชัดเจนที่สามารถอธิบายสถานการณ์ แก้ปัญหา ตลอดจนได้เรียนรู้และพึงพอใจกับผลที่ได้รับ  

             3.3 การไตร่ตรองบนฐานแห่งประสบการณ์และโครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่เดิมภายใต้การ

มีปฎิสัมพันธ์ทางสังคมกระตุ้นใหม้ีการสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา    

 จึงพอสรุปได้ว่า ทฤษฎีการเรียนรู้ตาม  Constructivist กล่าวถึงการเรียนรู้ที่นักเรียน                 

เป็นผู้สร้าง ความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม โดยใช้
กระบวนการทางปัญญา(cognitive apparatus) ของตน และโครงสร้างทางปัญญาเป็นผลของ              
ความพยายามทางความคิด โดยนักเรียนสร้างเสริมความรู้ผ่านกระบวนการทางจิตวิทยาด้วยตนเอง 
และผู้สอนไม่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาของนักเรียนได้ แต่ผู้สอนสามารถช่วยนักเรียน
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาได้โดยจัดสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างกัน เพื่อเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้เลือกเรียนรู้ตามความสนใจซึ่งจะท าให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการคิด การท าและการเรียนรู้
ต่อไป โดยครูต้องท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่นักเรียน และใช้วิธีการที่หลากหลาย                                
ในการประเมินผลการเรียนรู ้

 2.5.3 มิติการคิดและมิติการเรียนรู้ของ Marzano     
 Marzano (1988) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ มิติการคิด (Dimensions of Thinking) 5 มิติ        
ที่ มี ความสัมพันธ์กันประกอบด้วย การรู้ คิ ดที่ เกิดจากตนเอง ( meta cognition)  การคิด                       
อย่างมีวิจารณญาณและการคิดสร้างสรรค์ (critical and creative thinking) กระบวนการคิด 
(thinking process) ประเภทของทักษะการคิดหลัก (core thinking skills categories) และความรู้
เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ (content area knowledge) ดังแผนภาพที่ 8 
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 จากแผนภาพที่ 8  แสดงถึงความสามารถทางสมองหรือการคิดของมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย
มิติพื้นฐานที่ส าคัญ 3 มิติคือ 1) มิติด้านเนื้อหา หมายถึง ข้อมูลที่ใช้เป็นสื่อก่อให้เกิดความคิด ซึ่งมี          
หลายรูปแบบ เช่น อาจเป็นภาพ เสียง สัญลักษณ์ ภาษาและพฤติกรรม 2) มิติด้านปฏิบัติการ            
หมายถึงกระบวนการต่างๆ ที่บุคคลใช้ในการคิด ซึ่งได้แก่ การรับรู้และเข้าใจ การจดจ า การคิด         
แบบอเนกนัย (Divergent Thinking) และการประเมินค่า และ3) มิติด้านกระบวนการคิด หมายถึง 
การสรุปหลักการ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการศึกษาค้นคว้า ซึ่งเป็นการใช้และพัฒนามิติที่ 4 
คือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดสร้างสรรค์  รวมทั้ง มิติที่ 5 คือ Meta cognition 

 ในปี ค.ศ.1997 Marzano  ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับมิติการเรียนรู้ (Marzano's Dimensions 
of Learning Models) โดยใช้มิติความคิด 5 มิติที่สัมพันธ์กันเป็นแนวทางในการออกแบบหลักสูตร 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนี ้
 
 

แผนภาพที่ 8  Dimensions of Thinking 
ที่มา: Marzano and Others. (1988). Dimensions of Thinking: A Framework for 
 Curriculum and Instruction. Association for Supervision                      
 and Curriculum Development. 
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 มิติที่ 1 ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้  (The Positive attitudes toward learning) ได้แก ่
บรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (Learning climate) และการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
(Classroom Tasks) ซึ่ง Marzano (2000) ได้เสนอแนะว่า การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม 
(cooperative teaching)  ท าให้เกิดการพัฒนาการยอมรับและส่งเสริมความเข้าใจ ในกลุ่มนักเรียน 
สร้างเสริมสัมพันธภาพ สร้างสรรค์ความรู้สึกและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ร่วมกัน  
 มิติที่ 2 การแสวงหาความรู้และการบูรณาการความรู้ (Acquire and Integrate Knowledge) ภาระงาน
การออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ต้องมุ่งช่วยให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิม 
จัดระบบข้อมูลได้อย่างมีเป้าหมายและเกิดความจ าระยะยาวในการเรียนรู้ทักษะกระบวนการใหม่ 
นักเรียนต้องเรียนรู้รูปแบบ ล าดับขั้นตอน ฝึกทักษะตามขั้นตอนหรือกระบวนการ และฝึกฝน                      
ให้เกิดความช านาญต่อไป 
 มิติที่  3 การขยายและปรับแต่งความรู้  (extend and refine knowledge) ภาระงาน               
การออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ต้องมีจุดมุ่งหมายในการช่วยให้นักเรียนได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้น                 
และเชื่อมโยงกับระดับความคิดที่สูงขึ้น จากกิจกรรมการใช้ความคิดและความเป็นเหตุเป็นผล ได้แก ่
การเปรียบเทียบ (comparing) การจ าแนกประเภท (classifying) การคิดเชิงนามธรรม (abstracting) 
การอุปนัยหรือการให้เหตุผลจากส่วนรวมไปหาส่วนย่อย ( inductive reasoning) การนิรนัย                 
หรือการให้เหตุผลจากส่วนย่อยไปหาส่วนรวม (deductive reasoning)  การสร้างข้อสนับสนุน 
(constructing support) การวิเคราะห์ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาด (analyzing errors) และ                
การวิเคราะห์มุมมองต่าง ๆ  (analyzing perspective) 
 มิติที่  4 การใช้ความรู้อย่างมีความหมาย (use knowledge meaningfully) โดยมีการ
วางแผน ออกแบบภาระงาน โดยกระบวนการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การประดิษฐ์คิดค้น การส ารวจ 
การทดลอง และการวิเคราะห์ระบบ 
 มิติที่ 5 (Habits of Mind)  คุณลักษณะทางจิตใจที่ส่งเสรมิใหนั้กเรียนคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
สร้างสรรค์ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง  ได้แก ่
           1. การคิดวิจารณญาณ (critical thinking) ประกอบด้วย ความถูกต้อง ความชัดเจน              
การยอมรับความขัดแย้งหรือความคิดเห็นที่แตกต่าง ความรอบคอบ มีสติ การยืนยันความถูกต้อง 
และการตอบสนองความรู้สึกของผู้อื่นและระดับความรู้อย่างเหมาะสม 
 2. การคิดสร้างสรรค์ (creative thinking)  ประกอบด้วย ความหมั่นเพียร การพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของตนเอง ความมีมาตรฐาน และการปรับมุมมองตามสถานการณ์นั้น ๆ 
 3. ความคิดในการก ากับตนเอง (self-regulation) ประกอบด้วย การก ากับความคิด             
ของตนเอง การวางแผนอย่างเหมาะสม การระบุและใช้แหล่งเรียนรู้ที่จ าเป็น การตอบสนองข้อมูล
ย้อนกลับอย่างเหมาะสม และการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติของตนเอง 
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 มิติการเรียนรู้ทั้ง 5 มิติ มีความสัมพันธ์กัน และไม่ได้เกิดเป็นล าดับขั้น แต่เป็นการสนับสนุน
กันและกัน โดยเฉพาะมิติที่ 1 และมิติที่ 5 กล่าวคือ เจตคติและการรับรู้ที่ดีของนักเรียน และจิตนักคิด
จะเป็นปัจจัยส่งผลให้เกิดการคิดที่ต้องการในมิติที่ 2, 3 และ 4  ทั้งนี้ การคิดในมิติที่ 2,3 และ 4 เป็น
ทักษะที่มีความสัมพันธ์กัน ไม่แยกส่วนหรือเป็นล าดับต่อเนื่องกัน แต่สามารถเกิดในช่วงการเรียนรู้ใน
เวลาเดียวกัน ดังแสดงในแผนภาพที่ 11 
 มิติการเรียนรู้ทั้ง 5 มิติดังกล่าวน้ี  ไม่ได้เกิดเป็นล าดับขั้น แต่เป็นการสนับสนุนกันและกัน 
กล่าวคือ เมื่อนักเรียนมีทัศนคติที่ดี อยู่ในบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ภาระงานในชั้นเรียนส่งเสริม
สัมพันธภาพที่ดี ย่อมเป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความสามารถของตน รวมทั้ง           
เกิดอุปนิสัยการคิดที่เป็นประโยชน์หรือจิตนักคิด ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและการบูรณาการความรู้  
การพัฒนา การปรับปรุงความรู้ และการใช้ข้อมูลอย่างมีความหมาย ซึ่งเป็นทักษะที่มีความสัมพันธ์กัน                    
และสามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะมิติที่ 1 และมิติที่ 5 กล่าวคือ เจตคติและการ
รับรู้ที่ดีของนักเรียน และจิตนักคิดจะเป็นปัจจัยส่งผลให้เกิดการคิดที่ต้องการในมิติที่ 2, 3 และ 4  ทั้งนี้ 
การคิดในมิติที่ 2,3 และ 4 เป็นทักษะที่มีความสัมพันธ์กัน ไม่แยกส่วนหรือเป็นล าดับต่อเนื่องกันแต่
สามารถเกิดในช่วงการเรียนรู้ในเวลาเดียวกัน ดังแสดงในแผนภาพที ่9 

 
 
 

 

แผนภาพที่  9   ความสมัพันธ์ของมิติการเรียนรู้ 
ที่มา: Marzano, Robert., Pickering Debra J., et al.เข้าถึงเมื่อ 12 พฤษภาคม 2558. เข้าถึงได้จาก       
       http://www.ascd.org/ASCD/images/publications/books/marzano1993_fig1.gif   
 

 



76 
 

ต่อมา Marzano (2000) ได้เสนอการแบ่งล าดับการคิดเป็น 3 ระบบ เรียงล าดับลดหลั่นกัน
ในลักษณะการไหลของข้อมูลจากบนลงล่าง โดยระบบตนเอง (Self - System) ท าหน้าที่ตรวจสอบ
ความส าคัญของความรู้ใหม่ ความสามารถในการเรียนรู้ อารมณ์ที่เชื่อมโยงกับความรู้ แรงจูงใจ และ
ควบคุมระบบรู้คิดที่เกิดจากตนเอง (Meta cognitive System) ซึ่งท าหน้าที่ระบุเป้าหมายการเรียนรู้ 
และเฝ้าระวังการปฏิบัติงานเพื่อความชัดเจน ถูกต้อง ระบบรู้คิดที่เกิดจากตนเองจะควบคุมระบบ         
การรู้คิด (Cognitive System) อีกทอดหนึ่ง โดยระบบการรู้คิดนี้เกี่ยวข้องกับการจ า ความเข้าใจ การ
วิเคราะห์ และการใชค้วามรู้ให้เป็นประโยชน์ ดังแผนภาพที่ 10 

 
ระบบตนเอง (Self - System) 

ความเชื่อเกีย่วกับความส าคัญ 
ของความรู ้

ความเชื่อเกีย่วกัประสิทธิภาพ ความรู้สึกทีเ่กี่ยวข้องกับความรู ้

 

ระบบอภิปัญญา (Metacognitive System) : การควบคุมความรู้ 
การระบุเป้าหมาย 

การเรียนรู ้
การก ากับการน าความรู้

ไปประยุกตใ์ช้ 
การตรวจสอบ 
ความชัดเจน 

การตรวจสอบ 
ความถูกตอ้งแมน่ย า 

 

ระบบการรู้คิด (Cognitive System) 
การทบทวนความรู ้

 
ความเข้าใจ 

 
การวเิคราะห ์

 
6. การน าความรไูปใช  

จ าได ้
การด าเนินการ 

การสังเคราะห์ 
การน าเสนอ 

การจับคู ่
การจดัประเภท 
การวเิคราะห์
ข้อผิดพลาด 

การสรุปเป็นกฎเกณฑ ์
การตดัสิน 

การตดัสินใจ 
การแก้ปญัหา 

การสืบค้นโดยการทดลอง 
การตรวจสอบหาความจริง 

ขอบเขตของความรู้ (Knowledge Domain) 
ข้อมูล ความรู ้ข้อเท็จจริง กระบวนการคิด พฤติกรรมการเรียนรู ้

 
แผนภาพที่ 10  ระบบความคิดและขอบเขตของความรู้  (The Three Systems and Knowledge) 
ที่มา :  https://image.slidesharecdn.com/marzano- 161115122956/95/ เข้าถึงเมื่อ  11  มิถุนายน  2558.              
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 ทั้งนี้ Marzano และ Kendall (2007) ได้จ าแนกระดับของกระบวนการคิดซึ่งมีผลต่อการ
เรียนรู้เป็น 6 ระดับ ระดับที่ 1 การดึงความรู้เดิมมาใช้ (retrival system) เป็นการส่งผ่านความรู้         
ที่อยู่ในความทรงจ าเดิมที่ถาวรมาสู่การปฏิบัติ ซึ่งขั้นตอนนี้เกิดขึ้นอัตโนมัติโดยที่บุคคลนั้นไม่ได้รู้ตัวว่า
ก าลังดึงความรู้นั้นมาใช้ ระดับที่  2 การสร้างความคิดรวบยอด (comprehensive system)                    
เป็นกระบวนการในการเก็บและประมวลลักษณะที่ส าคัญของข้อมูลให้เป็นความทรงจ าถาวรใหม่ 
ระดับที่ 3 การวิเคราะห์ความรู้ (analysis knowledge) เป็นการขยายความรู้ผ่านระบบของการคิด
แบบเป็นเหตุเป็นผล ระดับที่ 4 การใช้ประโยชน์จากความรู้ (knowledge utilization) เป็นการ             
เอาความรู้นั้นออกมาใช้ประโยชน์เมื่อปัจเจกบุคคลนั้นๆ ต้องการท างานบางอย่างให้ส าเร็จ ระดับที่ 5 
การควบคุมความรู้ (Meta cognative system) เป็นกระบวนการเพื่อควบคุมการน าความคิดมาสู่
ปฏิบัติการที่รวมตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย และการก ากับเพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจน ระดับที่ 6             
การคิดเชื่อมโยงถึงตนเอง (self - system thinking) เป็นการจัดการกับทัศนะ ความเชื่อ และอารมณ์
ของปัจเจกบุคคลอย่างเชื่อมโยง ซึ่งจะก าหนดแรงบันดาลใจ และความตั้งใจในการท างานที่ต้องใช้
ความรู้ชุดนั้น ทั้งนี้ผู้สอนและวิธีการจัดการเรียนการสอนมีความส าคัญต่อ ระดับการเรียนรู้                         
และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
  Marzano (2001 : 60) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเรียกว่า A New 
Taxonomy of Educational Objectives โดยพัฒนาจากข้อจ ากัดของวัตถุประสงค์ทางการศึกษา 
(Taxonomy of Educational Objectives) ของ  Benjamin Bloom และมาตรฐานหลั กสู ต ร         
โดยการผนวกปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมให้ครูมีแนวทางพัฒนา
ทักษะการคิดของนักเรียน  ประกอบด้วยความรู้ 3 ประเภท และกระบวนการจัดกระท าข้อมูล              
6 ระดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้         
 1. ข้อมูล เน้นการจัดระบบความคิดเห็น จากข้อมูลง่ายสู่ข้อมูลยาก เป็นระดับ  ความคิด              
รวบยอด ข้อเท็จจริง ล าดับของเหตุการณ์ สาเหตุและผล เฉพาะเรื่อง และหลักการ   
 2. กระบวนการ เน้นกระบวนการเพื่อการเรียนรู้ จากทักษะสู่กระบวนการอัตโนมัติ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของความสามารถที่สั่งสมไว้       
 3. ทักษะ เน้นการเรียนรู้ที่ใช้ระบบโครงสร้างกล้ามเนื้อจากทักษะง่ายสู่กระบวนการที่ซับซ้อน 
กระบวนการจัดกระท ากับข้อมูล 6 ระดับ ดังนี ้       
 ระดับที่ 1 ขั้นรวบรวม เป็นการคิดทบทวนความรู้เดิม รับข้อมูลใหม่ และเก็บเป็นคลังข้อมูล      
ไว้เป็นการถ่ายโยงความรู้จากความรู้จากความจ าถาวรสู่ความจ าน าไปใช้ในการปฏิบัติการ                     
โดยไม่จ าเป็นต้องเข้าใจโครงสร้างของความรู้นั้น       
 ระดับที่ 2 ขั้นเข้าใจ เป็นการเข้าใจสาระที่เรียนรู้ สู่การเรียนรู้ใหม่ในรูปแบบการใช้สัญลักษณ์                       
เป็นการสังเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานของความรู้นั้นโดยเข้าใจประเด็นความส าคัญ   
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 ระดับที่ 3 ขั้นวิเคราะห์ เป็นการจ าแนกความเหมือนและความต่างอย่างมีหลักการ  การจัด
หมวดหมู่ที่สัมพันธ์กับความรู้  การสรุปอย่างสมเหตุสมผลโดยสามารถบ่งชี้ข้อผิดพลาดได้                           
การประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่โดยใช้ฐานความรู้ และการคาดการณ์ผลที่ตามมาบนพื้นฐาน              
ของข้อมูล       
 ระดับที่ 4 ขั้นใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ เป็นการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ไม่มี ค าตอบชัดเจน 
การแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยาก การอธิบายปรากฎการณ์ที่แตกต่าง และการ พิจารณาหลักฐานสู่การสรุป
สถานการณ์ที่มีความซับซ้อน การตั้งข้อสมมุติฐานและการ ทดสอบสมมุติฐานนั้นบนพื้นฐาน                  
ของความรู ้     
 ระดับที่ 5 ขั้นบูรณาการความรู้ เป็นการจัดระบบความคิดเพื่อบรรลุเป้าหมายการ  เรียนรู้               
ที่ก าหนด การก ากับติดตามการเรียนรู้ และการจัดขอบเขตการเรียนรู ้    
 ระดับที่  6 ขั้นจัดระบบแห่งตน เป็นการสร้างระดับแรงจูงใจต่อภาวการณ์ เรียนรู้                           
และภาระงานที่ได้รับมอบหมายในการเรียนรู้ รวมทั้งความตระหนักในความสามารถในการเรียนรู้       
ของตนเอง 
 

 ทฤษฎีการเรียนรูข้อง Bloom  
 Bloom et al (1956) ได้จ าแนกจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย 
(Cognitive Domain)  ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) และด้านจิตพิสัย (Affective 
Domain)ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1. ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) พฤติกรรมด้านสมองเป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับ
สติปัญญา ความรู้ ความคิด ความเฉลียว ฉลาด ความสามารถในการคิดเรื่องราวต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นความสามารถทาง สติปัญญา พฤติกรรมทางพุทธิพิสัย 6 ระดับ ได้แก่  
     ระดับที่ 1 ความรู้ความจ า หมายถึง ความสามารถในการเก็บรักษามวลประสบการณ์ต่าง 
ๆ ที่ได้รับรู้และระลึกสิ่งนั้นได้   
     ระดับที่  2 ความเข้าใจใจความส าคัญของสื่อและสามารถแสดงออกมาในรูปของ                
การแปลความ ตีความ คาดคะเน ขยายความ หรือ การกระท าอื่นๆ  
     ระดับที่ 3 การน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ  
     ระดับที่ 4 การวิเคราะห์เรื่องราวสิ่งต่างๆ ออกเป็นส่วนย่อย และเห็นความสัมพันธ์                 
ของส่วนที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งแตกต่างกันในนักเรียนแต่ละมนุษย์  
     ระดับที่ 5 การสังเคราะห์ส่วนย่อย ๆ เข้าเป็นเรื่องราวเดียวกันอย่างมีระบบ เพื่อให้             
เกิดสิ่งใหม่ที่สมบูรณ์และดีกว่าเดิม อาจเป็นการถ่ายทอดความคิดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ การก าหนดวางแผน
วิธีการด าเนินงานขึ้นใหม่ หรือ อาจจะเกิดความคิดที่จะสร้างความสัมพันธ์ของสิ่งที่เป็นนามธรรม
ขึ้นมาในรูปแบบหรือแนวคิดใหม่ 
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     ระดับที่ 6 การประเมินค่า หมายถึง ความสามารถในการตัดสิน ตีราคา หรือ สรุปเกี่ยวกับ
คุณค่า ของสิ่งต่างๆ อย่างมีกฎเกณฑ์ที่เหมาะสม ตามเนื้อหาสาระในเรื่องนั้น ๆ หรืออาจเป็นกฎเกณฑ์
ที่สังคมยอมรับ  
 2. ด้านจิตพิสัยหรือพฤติกรรมด้านจิตใจ ((Affective Domain) ได้แก่ ค่านิยม ความรู้สึก                    
ความซาบซึ้ง ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจและคุณธรรม ซึ่งเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียน           
การสอนโดยจัดสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสม และสอดแทรกสิ่งที่ดีงามอยู่ตลอดเวลา จิตพิสัย
ประกอบด้วย พฤติกรรมย่อยๆ  5 ระดับ ได้แก่  
     ระดับที่ 1 การรับรู้ หมายถึง ความรู้สึกที่มีต่อปรากฎการณ์หรือสิ่งเร้าอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ซึ่งเป็นไปในลักษณะของการแปลความหมายของสิ่งเร้านั้นว่าคืออะไร และแสดงออกมาในรูป                    
ของความรู้สึกที่เกิดขึ้น  
     ระดับที่ 2 การตอบสนอง หมายถึง การกระท าที่แสดงออกมาในรูปของความเต็มใจ 
ยินยอม และพอใจต่อสิ่งเร้านั้น ซึ่งเป็นการตอบสนองที่เกิดจากการเลือกสรรแล้ว  
     ระดับที่ 3 การเกิดค่านิยม หมายถึงการเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เป็นที่ยอมรับกันในสังคม             
การยอมรับนับถือในคุณค่า หรือปฏิบัติตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนกลายเป็นความเชื่อ และทัศนคติที่ดี
ต่อสิ่งนั้น  
     ระดับที่ 4 การจัดระบบ หมายถึง การสร้างแนวคิด การจัดระบบของค่านิยมโดยอาศัย
ความสัมพันธ์  
     ระดับที่ 5 บุคลิกภาพ หมายถึง การน าค่านิยมที่ยึดถือมาแสดงพฤติกรรมที่เป็นนิสัย
ประจ าตัวที่ถูกต้องดีงาม พฤติกรรมด้านนี้จึงเกี่ยวข้องกับความรู้สึกและจิตใจ ซึ่งจะเริ่มจากการได้รับรู้
จากสิ่งแวดล้อม แล้วจึงเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบ ขยายเป็นความรู้สึกด้านต่าง ๆ จนกลายเป็นค่านิยม และ
ยังพัฒนาต่อไปเป็นความคิด อุดมคติ เพื่อควบคุมทิศทางพฤติกรรมของมนุษย์ต่อไป  
 3. ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) ประกอบด้วย พฤติกรรมย่อยๆ 5 ขั้น ดังนี ้ 
    ขั้นที่ 1 การรับรูห้ลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง หรือการเลือกตัวแบบที่สนใจ  
    ขั้นที่ 2 กระท าตามแบบ หรือเครื่องชี้แนะที่ตนสนใจและพยายามท าซ้ า เพื่อให้เกิดทักษะ
ตามแบบที่ตนสนใจ หรือสามารถปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะน า  
    ขั้นที่ 3 การหาความถูกต้องด้วยตนเอง โดยไม่ต้องอาศัยเครื่อง   
     ขั้นที่ 4   การกระท าตามรูปแบบที่เป็นของตัวเองอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยการฝึกฝนจนปฏิบัติงานได้           
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง คล่องแคล่ว  
    ขั้นที่ 5 การกระท าได้อย่างเป็นธรรมชาติ และความสามารถของการปฏบิัติในระดับสูง 
 

 เมื่อพิจารณากรอบแนวคิดการก าหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษา (Taxonomy of 
educational objectives) ข อ ง  Bloom Taxonomy แ ล ะ  Marzano’s A New Taxonomy                   
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จะเห็นได้ว่า มีความสอดคล้องกัน โดยอนุกรมวิธาน (Taxonomy) เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้อธิบายการ
จัดล าดับหรือจ าแนกประเภทของสิ่งต่างๆ ดังเช่น อนุกรมวิธานของวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา 
( Taxonomy of educational objectives)   ข อ ง  Bloom Taxonomy แ ล ะ  Marzano                              
ดังรายละเอียดในตารางที่  3     

ตารางที่ 3  ขอบเขตของความรูแ้ละประเภทของกิจกรรมการเรียนรู ้

ขอบเขตของความรู้ (Domain) 
ประเภทของกิจกรรมการเรียนรู้ 

(Categories of Activities) 

Cognitive 
Knowledge, Comprehension, Application, Analysis, 
Synthesis, Evaluation 

Affective 
Receiving, Responding, Evaluation, Organisation, 
Internalisation 

Psychomotor 

Perception, Mindsets, Guided Response, 
Mechanism, Complex Overt Response, Adaptation, 
Origination 

 
 จากตารางที่ 3  Cognitive domain อธิบายกรอบแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการประมวล
ข้อมูลความรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ  ขณะที่ Affective domain อธิบายถึงความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์ระหว่างนักเรียนแต่ละคนกับ cognitive activities  จึงอาจกล่าวได้ว่า Cognitive domain 
และกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ น้ีเป็นกรอบแนวคิดเบื้องต้นในการออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้
ระหว่างเรียน และการประเมินผลเพื่อตัดสินผลเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนรู้ (formative and summative 
assessments) ซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้ในวงการการศึกษามากว่า 50 ปี โดยใช้การทดสอบความจ า      
ความเข้าใจ การน าความรู้ไปใช้ ตามล าดับ    
 Marzano and Kendall (2007) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการก าหนดวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาที่แตกต่างจาก Bloom และคณะ โดยก าหนดเป็นขอบเขตของความรู้ 3 ด้าน และ
กระบวนการประมวลความรู้  6 ระดับ ดังตารางที่  4 
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ตารางที่ 4  Marzano’s New Taxonomy 

 

ขอบเขตของความรู้ (Domain) 
ระดับของกระบวนการประมวลผล 

(Levels of Processing) 
Information 
 
Mental Procedures 
 
Psychomotor Procedures 

Self System 
Meta-cognitive System 
Knowledge Utilisation (Cognitive) 
Analysis (Cognitive) 
Comprehension (Cognitive) 
Retrieval (Cognitive) 

 

 จากตารางที่ 4   การประมวลข้อมูลความรู้ในระดับต่างๆ จะเกิดขึ้นในขอบเขตของความรู้
ต่างๆ ดังนี้ คือ 4 ระดับแรกอยู่ใน Cognitive domain เริ่มจากความจ า “Retrieval” ที่ค่อยๆเพิ่ม
ความซับซ้อนขึ้นจนเป็นความเข้าใจ (Comprehension)  การวิเคราะห์ (Analysis) และ การน า
ความรู้ไปใช้ (Knowledge Utilisation) ขณะที่ ระดับที่ 5 (Meta-cognitive System) จะเกี่ยวข้อง
กับการก าหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้  การก ากับ ตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง           
การท าความกระจ่างและตรวจสอบความถูกต้อง ชัด เจน  และระดับที่  6 (Self-System)                        
เป็นการตรวจสอบความส าคัญของภาระการเรียนรู้  (learning task) และประสิทธิภาพในตนเอง           
ของนักเรียน รวมทั้งความรู้สึกต่อภาระการเรียนรู้และแรงจูงใจของนักเรียน 
 

 2.5.4 แนวคิด 3P Model  
 Biggs’s (1996: 45–67) ได้พัฒนารูปแบบการสอนและการเรียนรู้ เรียกว่า Presage  - Process - Product        
หรือ 3P Model เพื่อแสดงปฏิสัมพันธ์ของครูและนักเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครู
และผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดย Presage Stage หมายถึง ความรู้เดิม ประสบการณ์ ความสามารถ 
วิธีการเรียนรู้เรียนรู้ ค่านิยม ความคาดหวัง แรงจูงใจ และสมรรถนะที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน     
แต่ละคนที่ส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ดังแผนภาพที่ 10  (The 3P model of teaching 
and learning. Source: Biggs 1996: 62) 
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แผนภาพที ่11  The 3P model of teaching and learning 

ที่มา : https://www120.secure.griffith.edu.au/rch/items/ เข้าถึงเมื่อ 30 พฤษภาคม 2557. 

จากแผนภาพที่ 11  แสดงถึงปฏิสัมพันธ์ของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูและการเรียนรู้
ของนักเรียนที่ส่งผลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยในขั้นตอน PRESAGE กล่าวถึงปัจจัยด้านนักเรียน ได้แก่ 
ความรู้เดิม สมรรถนะ และแรงจูงใจ ปัจจัยด้านครู ได้แก่ การก าหนดจุดมุ่งหมาย การประเมินผล      
การจดับรรยากาศในการเรียนรู้ การสอน และกระบวนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัย
ที่ส่งผลต่อขั้นตอน  PROCESS ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งสู่ผลลัพธ์      
การเรียนรู้ในขั้นตอน PRODUCT ต่อไป 

 การศึกษาวิจัยที่สนับสนุนแนวคิดดังกล่าวนี้ ได้แก่ การวิจัยของ Prosser and Trigwell 
(1998: 252) พบว่า การเรียนรู้ของนักเรียนเกิดจากประสบการณ์เดิมของนักเรียนและสภาพแวดล้อม        
ในการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ เช่นเดียวกับ Ramsden (2003: 65) ที่พบว่า การเรียนรู้
ของนักเรียนเป็นผลจากประสบการณ์เดิมของนักเรียนมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่ง Ballard 
and Clanchy (1997: 10) ได้เสนอความคิดเห็นว่า นักเรียนทุกมนุษย์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยด้วย
ความคาดหวัง ความรู้ และการปฏิบัติซึ่งเป็นผลของบุคลิกภาพส่วนบุคคลและประสบการณ์                
ทางการศึกษา เช่นเดียวกับ Presage stage ของครูที่หล่อหลอมให้ครูมีสมรรถนะในการสื่อสาร           
และเป็นนักการศึกษา มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนรู้                      
การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน การวัดและประเมินผล 

PRODUCT PRESAGE PROCESS 

student factors 
- prior knowledge         
- ability 
- motivation 
 

Teaching context                                
- objectives       
- assessment 
- climate/ethos                       
- teaching               
- institutional procedures 
 

Learning-focused activities  
- appropriate/deep                    
- inappropriate/surface 

 

LEARNING  OUTCOMES 
- quantitative : facts, skills 
- qualitative : structure, 
  Transfer 
- affective : involvment 

https://www120.secure.griffith.edu.au/rch/items/%20เข้าถึง
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 Biggs (1996: 52) กล่าวว่า Process Stage หมายถึง วิธีการที่นักเรียนปฏิบัติภาระงาน (task) ซึ่งก าหนดจาก     
การรับรู้บริบทของการสอน แรงจูงใจ แรงบันดาลใจ และการตัดสินใจของนักเรียน น าไปสู่ Product Stage ซึ่งแสดง      
ระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ ปริมาณและคุณภาพการเรียนรู้ ความคิดเชิงนามธรรมและ ความคิดรวบยอดในเรื่องต่างๆ       
และสิ่งที่ส าคัญใน 3P model คือ การสะท้อนข้อมูลสารสนเทศแก่ครูและนักเรียนเพื่อการปรับปรุง พัฒนาเพื่อให้       
บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ Biggs     ได้กลาวถึงวิธีการเรียนรู (Approachs to Leaning) ของนักเรียนไว 2 วิธี คือ            
แบบผิวเผิน (Surface)   และแบบลุ่มลึก (Deep) ขณะเดียวกันก็ไดก าหนดความคิดรวบยอดของการเรียนรู
(Conceptions of Learning) เป็น  2 รูปแบบ คือ เชิ งปริมาณ (Quantitative) หมายถึ ง การเรียนรู ในสิ่ งที่                                 
ตองรวบรวมเนื้อหาในการเรียน และเชิงคุณภาพ (Qualitative) ซึ่งหมายถึง การเรียนรู เกี่ยวกับความเขาใจ                          
และความหมายที่สัมพันธหรือเชื่อมโยงกับสื่อและความรูเดิมที่มีอยู่llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
 อาจกล่าวได้ว่า 3P model แสดงถึงระบบที่อธิบายกระบวนการเรียนรู้ ได้ในบริบท           
และภูมิหลังที่หลากหลาย สามารถสะท้อนภาพการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ รวมทั้งเป็น
แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการเรียนรู้ของกลุ่มนักเรียนที่มี              
ความแตกต่างกัน         
 Syahrul Nizam Junaini (ออนไลน์) ได้สรุปว่า ขั้นตอนตามกระบวนการของ 3P Model             
มีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันและกัน ดังแผนภาพที่ 12 

 

 

      

  

                

แผนภาพที ่12  การเช่ือมโยงของขั้นตอนตามกระบวนการของ 3P Model                                       
ที่มา : https://www.slideshare.net/syahrulnjunaini/john-biggs-3p-model of-  

      teaching-and learning-47449031 เข้าถึงเมื่อ  22 เมษายน  2557. 
 

 ทั้งนี้ พื้นฐานเดิมของนักเรียนและบริบทการจัดการเรียนรู้ของครูต้องมีความสัมพันธ์กัน              
ดังแผนภาพที่ 13 

 

 

PRESAGE PROCESS PRODUCT 

ก่อนการเรียนรู ้ ระหว่างการเรียนรู ้ หลังการเรียนรู ้
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แผนภาพที่ 13  ความสมัพันธ์ของพื้นฐานเดิมของนักเรียนและบริบทการจัดการเรียนรู้ของครู 
              ใน 3P Model  
ที่มา : https://www.slideshare.net/syahrulnjunaini/john-biggs-3p-model of-  
        Teaching - and learning-47449031 เข้าถึงเมื่อ  22 เมษายน  2557. 
 

 การศึกษาวิจัยของ Prosser and Trigwell (1998: 252) พบว่า การเรียนรู้ของนักเรียน          
เกิดจากประสบการณ์เดิมของนักเรียนและสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
เช่นเดียวกับ Ramsden (2003: 65) ที่พบว่า การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นผลจากประสบการณ์เดิม         
ของนักเรียนมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  และ Catherine Toni Jones (2003) ได้ศึกษา
บทบาทของคุณลักษณะของบุคคลและอิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้  โดยใช้
แบบสอบถามกระบวนการเรียนรู้  ประกอบด้วย แบบสอบถามรายงานตนเอง (self-report 
questionnaire) การสัมภาษณ์ และการเขียนบรรยาย ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบของ                   
3P Model มีความเหมาะสมและสามารถอธิบายกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูและการเรียนรู้             
แบบผิวเผินและแบบลึกซึ้งของนักเรียนได้  ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอเพิ่มเติมว่ารูปแบบการเรียนรู้ ทั้งแบบ
ผิวเผินและแบบลุ่มลึกมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนซึ่ง Ballard and Clanchy (1997: 
10) ได้เสนอความคิดเห็นว่า นักเรียนทุกคนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยด้วยความคาดหวัง ความรู้ และ
การปฏิบัติซึ่งเป็นผลของบุคลิกภาพส่วนบุคคลและประสบการณ์ทางการศึกษา เช่นเดียวกับ Presage 
stage ของครูที่หล่อหลอมให้ครูมีสมรรถนะในการสื่อสารและเป็นนักการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนรู้ การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน การวัดและประเมินผล  

 2.5.5 แนวคิดการประเมินตาม SOLO Taxonomy 
 Biggs and Collis (1982:1-2) ได้พัฒนากรอบแนวคิดในการวิเคราะห์และจ าแนกระดับ
ความคิดของนักเรียนในการเรียนรู้เนื้อหาวิชาต่างๆ เรียกว่า ตัวแบบของโซโล (SOLO Model)                 
หรือบางครั้งอาจเรียกว่า อนุกรมวิธานของโซโล (SOLO Taxonomy) ซึ่งเป็นแนวคิดในการประเมิน
ความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาที่ก าหนดให้ โดยพิจารณาจากโครงสร้างของผลการเรียนรู้ที่ นักเรียน
ตอบสนอง หรือโครงสร้างของลักษณะผลการเรียนรู้ที่ได้จากจากการสังเกต (The Structure of the 
Observed Learning Outcome) โดยการพิจารณาโครงสร้างของลักษณะผลการเรียนรู้ของนักเรียน       
ที่แสดงออกต่อระดับความซับซ้อนของสถานการณ์ปัญหาที่เผชิญ ซึ่งข้อมูลที่ได้เกิดจากการที่ครูผู้สอน
ใช้การสังเกตโครงสร้างของพฤติกรรมที่แสดงออกของนักเรียน เช่น การแสดงออกโดยการอธิบาย            
วิธีคิด การเขียนแสดงความคิดในการแก้ปัญหา เป็นต้น  

พื้นฐานของผู้เรียน 
Student-based 

พื้นฐานด้านบริบทการสอน 
(teaching context-based) 
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 SOLO Taxonomy ได้จ าแนกโครงสร้างของการพิจารณาผลการเรียนรู้ของนักเรียน                       
2 องค์ประกอบที่เกี่ยวเนื่องกัน ได้แก่ 
 องค์ประกอบที1่ การพิจารณาล าดับขั้นพัฒนาการ (Modes) จ าแนกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี ้
 1. ขั้นการใช้ประสาทสัมผัส (Sensorimotor Stage)  
 2. ขั้นการใช้ภาพเป็นสื่อ (Ikonic Stage)  
 3. ขั้นรูปธรรม - สัญลักษณ์ (Concrete-Symbolic Stage)  
 4. ขั้นแบบแผน (Formal Stage)  
 5. ขั้นหลังแบบแผน (Post-Formal Stage) 
 ทั้ง 5 ขั้นข้างต้น มีความหมายและลักษณะคล้ายคลึงกับขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาของ 
Piaget (Piaget’s Stages of Intellectual Development) โ ดยมี ขั้ น ขอ งกา รพัฒนาที่ ค่ อ ยๆ 
เปลี่ยนแปลงไปจากระดับการคิดที่อาศัยสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปสู่การคิดที่มีลักษณะเป็นนามธรรมมากขึ้น 
ดังรายละเอียดต่อไปน้ี  
 1. ขั้นการใช้ประสาทสัมผัส (Sensorimotor Stage) อยู่ในช่วงระยะแรกเกิด ที่เด็กในวัยนี้      
จะมีพัฒนาการการเรียนรู้จากการตอบสนองต่อสิ่งรอบตัวในลักษณะรูปธรรมเท่านั้น  
 2. ขั้นการใช้ภาพเป็นสื่อ ( Ikonic Stage) อยู่ ในช่วงอายุประมาณ 18 เดือน เด็กจะมี
พัฒนาการเพิ่มจากขั้นการใช้ประสาทสัมผัส  โดยเด็กสามารถเรียนรู้ผ่านการจินตนาการภาย                  
หรือรูปภาพ   
 3. ขั้นรูปธรรมและสัญลักษณ์ (Concrete -Symbolic Stage) อยู่ในช่วงอายุประมาณ 6 ปี 
เด็กจะมีพัฒนาการการเรียนรู้คาบเกี่ยวระหว่างการเรียนรู้เชิงรูปธรรมกับการเรียนรู้เชิงนามธรรม       
ในรูปของสัญลักษณ์ โดยสามารถแปลงสิ่งต่างๆ รอบตัวที่เป็นรูปธรรมให้เป็นระบบของสัญลักษณ์           
โดยใช้ภาษาของตนเอง และน าสัญลักษณ์นั้นไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  
 4. ขั้นแบบแผน (Formal Stage) อยู่ในช่วง อายุประมาณ 14 ปี เด็กในช่วงวัยนี้มีการ
พัฒนาการ ทางความคิดที่มีลักษณะเป็นนามธรรม มีระบบ ระเบียบมากขึ้น สามารถสร้างสมมุติฐาน
เพื่อก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา 
 5. ขั้นหลังแบบแผน (Post-Formal Stage) อยู่ในช่วงอายุประมาณ 20 ปี เป็นช่วงวัยที่มี
พัฒนาการสูงสุด สามารถมองสิ่งต่างๆ ในเชิงนามธรรม และสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดเพื่อน าไปสู่
ทฤษฎีหรือการสร้างทฤษฎีใหม่ๆ ได้ด้วยตัวเอง  เกิดเป็นนวัตกรรมระดับสูงในหลายสาขาวิชา             
การตอบสนองของนักเรียนในแต่ละบริบทและช่วงวัยอาจมีระดับและล าดับขั้นพัฒนาการที่แตกต่าง
กัน ทั้งนี้ นักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาส่วนใหญ่จะมีล าดับพัฒนาการในขั้นรูปธรรม-
สัญลักษณ์ โดยในแต่ละขั้นพัฒนาการดังกล่าวข้างต้นสามารถจ าแนกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนเป็น
ระดับย่อย ๆ ในแต่ละขั้นพัฒนาการเป็น 5 ระดับ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ 2 ของ SOLO Taxonomy  
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 องค์ประกอบที่ 2  การพิจารณาระดับของการตอบสนองในแต่ละขั้นพัฒนาการ สามารถ
จ าแนกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นระดับย่อยๆ ในแต่ละขั้นพัฒนาการเป็น 5 ระดับ ดังนี ้ 
 ระดับ 1 ก่อนโครงสร้าง (Prestructural) เป็นระดับการเรียนรู้ของนักเรียนที่ตอบสนองต่อ                           
สถานการณ์ปัญหาที่ก าหนดให้ต่ ากว่าระดับความรู้ความเข้าใจในช่วงวัยของตนเอง กล่าวคือ นักเรียน
กลุ่มนี้จะเรียนรู้ได้ช้ากว่านักเรียนปกติในช่วงวัยเดียวกัน โดยลักษณะการตอบสนองของนักเรียนคือ 
การแสดงออกในรูปของค าพูด หรือท่าทางที่แสดงความสับสน ไม่เข้าใจในประเด็นปัญหาหรือเข้าใจผิด
เมื่อลงมือแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ก าหนดให้ นักเรียนมักจะน าข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์
ปัญหาที่ก าหนดให้มาใช้ในการแก้ปัญหาหรือให้เหตุผล โดยนักเรียนกลุ่มนี้จะไม่สามารถแก้ปัญหาที่
เหมาะสมกับช่วงวัยของตนได้  
 ระดับ 2 โครงสร้างเดียว (Unistructural) เป็นระดับการเรียนรู้ของนักเรียนที่อยู่ในช่วงวัย
ของตนเอง แต่อยู่ในระดับต่ ากว่า กล่าวคือ นักเรียนมีความเข้าใจในประเด็นปัญหาที่เผชิญ รู้ว่า
สถานการณ์ปัญหาที่ก าหนดให้เกี่ยวข้องกับอะไร ต้องการให้นักเรียนท าอะไร แต่เมื่อด าเนินการ
แก้ปัญหาดังกล่าว นักเรียนใช้ข้อมูลที่ก าหนดให้หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว
เพียงประเด็นเดียวท าให้มาสามารถแก้ปัญหานั้น ๆ ได้หรืออาจได้ข้อสรุปที่ไม่สมเหตุผลหรือไม่ถูกต้อง 
 ระดับ 3 หลายโครงสร้าง (Multi- Structural) เป็นระดับการเรียนรู้ที่สูงกว่าระดับโครงสร้าง
เดียว นักเรียนสามารถเข้าใจปัญหา  สามารถใช้ข้อมูลที่ก าหนดหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์
ปัญหามาใช้ในการแก้ปัญหาตั้งแต่สองประเด็นขึ้นไป  แต่ยังไม่สามารถสังเคราะห์หรือเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ในแต่ละประเด็นเข้าด้วยกันเพื่อประโยชน์ในการแก้ปัญหาได้  
 ระดับ 4 เชื่อมโยง (Relational) เป็นระดับการเรียนรู้ที่นักเรียนมองปัญหาที่เผชิญในเชิง
โครงสร้างที่สัมพันธ์กัน สามารถใช้ข้อมูลที่ก าหนดให้ทั้งหมดหรือประเด็นทั้งหมดมาใช้ในการแก้ปัญหา 
และสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมดได้อย่างสมเหตุผลและสอดคล้องกัน  ท าให้ได้
ค าตอบที่ถูกต้องสมบูรณ์ 
 ระดับ 5 นามธรรมขั้นขยาย (Extended Abstract) เป็นระดับการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถ
ตอบสนองสถานการณ์ปัญหาที่ก าหนดให้เกินระดับการเรียนรู้ในช่วงวัยเดียวกัน โดยเรียนรู้ได้อย่าง
รวดเร็ว สามารถใช้เหตุผลนอกเหนือจากข้อมูลที่มีอยู่และสามารถสร้างองค์ความรู้หรือสมมติฐานใหม่
จากข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อแก้ปัญหาที่ถูกต้องสมบูรณ์ 
 SOLO Taxonomy ส่งผลให้การวิเคราะห์การเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละมนุษย์มีความละเอียด
และชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นการพิจารณาตามล าดับขั้นพัฒนาการและระดับพฤติกรรมการเรียนรู้  
ซึ่ง Biggs และ Collis (1991: 57 -76) ได้เสนอแนะเกี่ยวกับการจ าแนกลักษณะการตอบสนองโดย
พิจารณาล าดับขั้นพัฒนาการแล้วจึงด าเนินการวิเคราะห์เพื่อจ าแนกระดับการตอบสนอง ซึ่งโดยปกติ
นักเรียนส่วนใหญ่จะมีลักษณะการตอบสนองใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับโครงสร้างเดียว ระดับหลา
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โครงสร้าง และระดับเชื่อมโยง ส่วนระดับก่อนโครงสร้างจะอยู่ในล าดับขั้นพัฒนาการก่อนหน้า และ
ระดับนามธรรมขั้นขยายจะอยู่ในล าดับขั้นพัฒนาการที่สูงขึ้นไป ดังตารางที่ 5 
  

ตารางที่ 5  ล าดับขั้นพัฒนาการและระดับของการตอบสนองของนักเรียน ตาม  SOLO Taxonomy 
ล าดับขั้นพัฒนาการ (Modes) ระดับการตอบสนอง (Levels) 

ขั้นพัฒนาการล าดับถัดไป (Next) 5 นามธรรมขั้นขยาย (Extended Abstract) 
ขั้นพัฒนาการเป้าหมาย (Target) 4 เชื่อมโยง (Relational) 

3 หลายโครงสร้าง (Multi- Structural) 
2 โครงสร้างเดียว (Unistructural) 

ขั้นพัฒนาการก่อนหน้า (Previous) 1 ก่อนโครงสร้าง (Prestructural) 
 
  

 

จากแนวคิด SOLO Taxonomy และ 3P Model สามารถเช่ือมโยงแนวคิดได้ดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6  ความเช่ือมโยงของแนวคิด SOLO Taxonomy และ 3P Model 

ระดับการเรียนรู้ ผลลัพธ์การเรยีนรู้ 
Prestructural level นักเรียนยังจับประเด็นความรู้ ความคิดไม่ได้และต้องการการ

ช่วยเหลือ สนับสนุนเพื่อเริ่มต้นเรียนรู ้
ความรู้แบบผิวเผิน : surface Knowledge (loose ideas ) 
Unistructural level 
Multistructural level 

นักเรียนจับประเด็นความรู้ ความคิดท่ีส าคัญได้ 1 ประเด็น  
นักเรียนจับประเด็นความรู้ ความคิดท่ีส าคัญได้หลายประเด็น 

 ความรู้แบบลุ่มลึก :deep Knowledge (connected ideas )  
Relational level นักเรียนเช่ือมโยงหรือบูรณาการความรู้ ความคิด เข้าด้วยกันได้ 
ความคิดรวบยอด หรือความรู้ที่สรรค์สร้างขึ้น : Conceptual or constructed knowledge 
(extended ideas) 
Extended abstract level นักเรียนสรุปความรู้ ความคิดท่ีเกีย่วข้องสัมพันธ์กันได้ 

 
ที่มา : http://www.optimus-education.com/helping students-progress-using-                          
       Solo taxonomy   เข้าถึงเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2556.     
          

ที่มา : Biggs, J.B.; and Collis, K. F. (1991). Multimodel Learning and Intelligent                           
         Behavior. In Reconceptualization and Measurement Intelligence.                 
         H. Rowe (Ed.). Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 
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 2.6 แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมแนะแนว 
 ความหมาย 
 Ashby, DeGraaf & Kottman (2001) ใ ห้ ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง กิ จ ก ร ร ม แ น ะ แ น ว ว่ า                            
เป็นมวลประสบการณ์ทุกรูปแบบที่สนับสนุนให้นักเรียนแต่ละมนุษย์ แต่ละกลุ่มได้ปฏิบัติ ฝึกหัด                
หรือร่วมเรียนรู้เพื่อบรรลุเป้าหมาย ทั้งเป็นการส่งเสริมพัฒนา การป้องกันปัญหา และแก้ไขปัญหา                
ที่เกี่ยวข้องกับตน โดยครอบคลุมขอบข่ายการพัฒนาส่วนตนและสังคม การพัฒนาด้านการศึกษา และ
การพัฒนาพ้ืนฐานอาชีพ 
 อาภา  ถนัดช่าง และเรียม  ศรีทอง (2545: 92 - 93) ได้เสนอความคิดว่า กิจกรรมแนะแนว
เป็นส่วนหนึ่งของบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ซึ่งตอบสนองการบริการจัดวางตัวบุคคล 
(Placement Service) โดยมุ่งให้นักเรียนได้ปฏิบัติการเสริมสร้างพฤติกรรม การพิจารณาเลือกใช้
ข้อมูล การปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ เจตคติ ฝึกทักษะ หรือเสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นให้ดียิ่งขึ้น 
 โดยสรุป กิจกรรมแนะแนว หมายถึง ประสบการณ์การเรียนรู้ที่จัดขึ้นในรูปแบบต่างๆ          
เพื่อส่งเสริมการบริการจัดวางตัวบุคคล ซึ่งเป็นบริการหนึ่งในห้าของบริการแนะแนวที่จัดโอกาส         
ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการพัฒนาตนและสังคม ทักษะการเรียนรู้  และทักษะทางอาชีพ โดยค านึงถึง
ความต้องการจ าเป็นและความแตกต่างของนักเรียนเป็นส าคัญ  เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ปรับตัว 
วางแผน และจัดการชีวิตด้านต่างๆ อย่างเต็มศักยภาพ          
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ระบุให้กิจกรรมแนะแนว               
เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนานักเรียน โดยมีการก าหนดให้มีเวลาจัดกิจกรรมแนะแนวทุกระดับชั้น 
คือ ระดับระดับประถมศึกษาปีละ 60 ชั่วโมง  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปีละ 45 ชั่วโมง และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายปีละ 60 ชั่วโมง เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
 กิจกรรมแนะแนวมีเป้าหมายส าคัญเพื่อให้นักเรียนรู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเอง          
และผู้อื่น สามารถวางแผนการเรียน อาชีพ การด าเนินชีวิต สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข โดยขอบข่ายของการจัดกิจกรรมแนะแนวครอบคลุมการพัฒนา 3 ด้าน                            
คือ 1) ด้านการศึกษา ซึ่งมุ่งให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองด้านการเรียนอย่างเต็มศักยภาพ รู้จักแสวงหา
และใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียน การศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเทคนิค วิธีการ     
และทักษะการเรียนรู้ มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและสามารถวางแผนการเรียน การศึกษาได้อย่างเหมาะสม
กับตนเอง 2) ด้านการงานและอาชีพ ซึ่งมุ่งให้นักเรียนรู้จักตนเองในทุกด้าน รู้โลกของงานอาชีพ             
อย่างหลากหลาย มีเจตคติที่ดีและทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นในอาชีพ มีการเตรียมตัวสู่อาชีพ ตลอดจน          
มีการพัฒนางานอาชีพตามที่ตนเองถนัดและสนใจ 3) ด้านชีวิตและสังคม มุ่งให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจ
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ตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีเจตคติที่ดีต่อการมีชีวิตที่ดี          
มีคุณภาพ มีทักษะในการด าเนินชีวิต และสามารถปรับตัวให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 การจัดกิจกรรมแนะแนวให้ครอบคลุมขอบข่ายครอบคลุมด้านการศึกษา ด้านการงาน             
และอาชีพ ด้านชีวิตและสังคม สามารถผสมผสานและบูรณาการเป็นกลุ่มกิจกรรมใหญ่ ๆ 4 กลุ่ม 
ได้แก ่
 1. กิจกรรมรู้จักและเข้าใจตนเอง  
 2. กิจกรรมการแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ  
 3. กิจกรรมการตัดสินใจและแก้ปัญหา  
 4. กิจกรรมการปรับตัวและการด ารงชีวิต  
 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 กิจกรรมกลุ่มที่ 1 เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนสามารถรู้จักตนเองและเข้าใจตนเอง               
ด้านความถนัด  ความสนใจ ความสามารถ จุดเด่น จุดด้อย นิสัย อารมณ์ ความภูมิใจ และเห็นคุณค่า
ในตนเองและผู้อื่น    
 กิจกรรมกลุ่มที่ 2 เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนมีทักษะ และวิธีการแสวงหาข้อมูลจาก             
แหล่งต่างๆ รวบรวม และจัดระเบียบข้อมูล สามารถจัดระบบ กลั่นกรอง เลือกใช้ข้อมูลอย่างฉลาด 
เหมาะสม และเห็นคุณค่าในการใช้ข้อมูลสารสนเทศ  
 กิจกรรมกลุ่มที่ 3 เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนสามารถก าหนดเป้าหมาย วางแผน วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และประเมินผล ตลอดจนปรับปรุงแผนการด าเนินงาน โดยใช้ข้อมูล คุณธรรม                      
และจริยธรรมเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจ  
 กิจกรรมกลุ่มที่ 4 เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจ ยอมรับตนเองและผู้อื่น มีวุฒิภาวะ          
ทางอารมณ์ แสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและด ารงชีวิต             
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมแนะแนวจ าเป็นต้องจัดให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ 
ความสนใจ ธรรมชาติของนักเรียน โดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้               
และทักษะชีวิต  
 ด้วยเป้าหมายและลักษณะของกิจกรรมแนะแนวดังกล่าวท าให้การจัดกิจกรรมแนะแนว
แตกต่างจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ ครูแนะแนวหรือครูที่ท าหน้าที่ครูแนะแนว        
จึงไม่ใช่ครูผู้สอนรายวิชา แต่เป็นผู้จัดบรรยากาศและจัดกิจกรรมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและครอบคลุมขอบข่ายการพัฒนาตน สังคม การศึกษา และอาชีพ  
(นงลักษณ์  ประเสริฐ, 2559: 11) 
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 หลักการจัดกิจกรรมแนะแนว 
 อาภา  ถนัดช่าง และเรียม  ศรีทอง (2545: 91) ได้เสนอหลักการพื้นฐานในการจัดกิจกรรม
แนะแนว ดังนี ้
 1. มีความเหมาะสมกับความต้องการตามวัยของนักเรียน 
 2. เปิดโอกาสให้นักเรียนมีสิทธิและอิสระในการพิจารณาตัดสินใจเลือกหรือเข้าร่วมกิจกรรม 
 3. มุ่งประโยชน์ของนักเรียนอย่างแท้จริง 
 4. นักเรียนมีโอกาสร่วมกิจกรรมและเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 5. จัดกิจกรรมแนะแนวที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร สภาพความจ าเป็นของสังคม
และสภาพแวดล้อม 
 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์เครือข่ายทั่วประเทศ (2555) ได้เสนอ
แนวคิดการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ดังนี้ 
 1. ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ และธรรมชาติของนักเรียน 
 2. วิเคราะห์สมรรถนะส าคัญชองนักเรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
และข้อมูลของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 3. ก าหนดสัดส่วนของการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวให้ครอบคลุมด้านการศึกษา อาชีพ 
ส่วนตัวและสังคม 
 4. ก าหนดวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษา 
 5. ออกแบบการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 
 6. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 
 7. จัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวตามแผน และประเมินผลการจัดกิจกรรม 
 8. ประเมินเพื่อตัดสินผล และสรุปรายงาน 
 จากหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแนะแนวดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า              
การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวมีเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนเพื่อพัฒนาด้านการส่วนตัว               
และสังคม ด้านการศึกษา และด้านอาชีพ โดยค านึงถึงความต้องการของนักเรียนและความคาดหวัง      
ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา วิจารณ์  พานิช (2554: 17 - 36) ได้กล่าวถึงทักษะพื้นฐาน         
ที่ส าคัญของมนุษย์ในศตวรรษที่  21 ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and 
Innovation Skills)  ซึ่ งหมายถึงการเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้  (Learning Skill)  ทักษะการคิด                   
อย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)  ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving) และการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นทักษะที่กิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษาควรให้ความส าคัญ ขณะเดียวกัน                 
ควรพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพที่ส่งเสริมความสามารถในการคิด ความยืดหยุ่นและการปรับตัว             
การสร้างสรรค์และความเชื่อมั่นในตนเอง การเป็นผู้น าและความรับผิดชอบ  ซึ่งเรียม  ศรีทอง (2559: 
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16) ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้โลกอาชีพ
ในปัจจุบัน ทักษะการวิเคราะห์ความต้องการแรงงานในอาชีพต่างๆ มีทักษะในการพิจารณาตนเอง          
ในด้านอาชีพเชื่อมโยงกับข้อมูลทางอาชีพ รวมทั้งเรียนรู้ทักษะการบรรลุความส าเร็จและการสร้าง
ความมั่นคงในอาชีพ 
 จึงอาจสรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมแนะแนวที่ครอบคลุมขอบข่ายด้านตนและสังคม                     
ด้านการศึกษา และด้านอาชีพ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ              
แก่นักเรียน เนื่องจากขอบข่ายทั้งสามด้านดังกล่าวเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินชีวิตของบุคคล           
และกิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเพิ่มเติมจากการเรียนรู้        
ในรายวิชาต่างๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด โดยมีจุดเน้นในการพัฒนานักเรียนตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและการส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพด้วยตนเอง 
 การออกแบบกิจกรรมแนะแนว สามารถอาศัยแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของนักการศึกษา     
ที่มีหลักการแนวคิด สอดคล้องกับหลักการและแนวทางในการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว รวมทั้ง
การนิเทศแบบชี้แนะทางปัญญา (cognitive coaching) ซึ่งสามารถส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวของครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 
ของนักเรียนได้เป็นอย่างด ี
 2.7 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 
 ความหมายและขอบข่ายของทักษะชีวิตและอาชีพ     
 เทพ สงวนกิตติพันธ์ (2545:1) ได้นิยามค าว่า “ทักษะ” ว่าเป็นความรู้ ความสามารถ                 
หรือความช านาญในเรื่องใดๆ ที่เป็นผลจากการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ  ทักษะชีวิต จึงหมายถึง 
ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย จิตใจ            
ของบุคคลและสังคม โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ซึ่งครอบคลุมทักษะการจัดการและความรับผิดชอบ 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดวิพากษ์ คิดสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น 
ทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ      
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2556: 25)  ได้นิยามว่าทักษะชีวิต                     
เป็นความสามารถของบุคคลในการจัดการชีวิตด้านต่างๆ ทั้งการครองชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม 
การพัฒนาการคิดและเรียนรู้       ตลอดชีวิตเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการปรับตัวในอนาคต 
ประกอบด้วยสี่องค์ประกอบ ได้แก่ การตระหนักรู้ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น การคิดวิเคราะห์
ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  การจัดการกับอารมณ์และความเครียด และการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น       
 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2556:1) ได้ระบุว่า ทักษะชีวิตเป็นความสามารถ             
ของบุคคลในการน ากระบวนการต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งครอบคลุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง        
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การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างานและการอยู่ร่วมในสังคมด้วยความสัมพันธ์อันดีต่อกัน การจัดการ
ปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สภาพแวดล้อม               
และความสามารถในการหลีกเลี่ยงพฤตกิรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น  
 ไพฑูรย์  สินลารัตน์ (2558: 18-19) กล่าวถึงทักษะชีวิตที่ส าคัญในศตวรรษที่  21 ว่า                      
เป็นความสามารถที่จะเรียนรู้  พัฒนาตนและประเทศชาติได้ ซึ่งครอบคลุมทักษะในการคิด
วิจารณญาณและการประเมิน ทักษะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ ทักษะการคิดสร้างสรรค์                 
และจินตนาการ ทักษะการผลิตและคิดค้นนวัตกรรม ทักษะการเปลี่ยนแปลงและแก้ปัญหา                     
ทักษะการสื่อสาร และความมั่นใจในตนเอง รวมทั้งทักษะทางคุณธรรมและความรับผิดชอบ 
 อนุชา  โสมาบุตร (2556) ได้สรุปกรอบแนวคิดของภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
(Partnership for 21st Century Skills  : P21) ซึ่งก าหนดทักษะจ าเป็นในการด ารงชีวิต และการท างาน ดังนี้ 
 1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ประกอบด้วย ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิด                       
อยา่งมีวิจารณญาณและการแก้ไขปัญหา การสื่อสารและการท างานร่วมกัน 
 2. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
 3. ทักษะชีวิตและการท างาน (Life and Career Skills) ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ                             
ในด้านต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
   1. ความยื ดหยุ่ นและการปรั บตั ว  ( Flexibility and Adaptability) ประกอบด้ วย                          
      1.1 การปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง (Adapt to Change) โดยสามารถปรับตัว             
ตามบทบาทหน้าที่  ความรับผิดชอบและบริบทตามช่วงเวลาที่ก าหนด และปรับตัวเพื่อก าร
เปลี่ยนแปลงบรรยากาศของการท างานในองค์กรที่ดีขึ้น     
    1.2 มีความยืดหยุ่นในการท างาน (Be Flexible) สามารถหลอมรวมผลสะท้อนของงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้น าที่สร้างสรรค์ให้เกิดผลเชิงบวกกับการท างาน และมีความรู้ความเข้าใจ      
ในการสร้างความสมดุลและความเสมอภาคอย่างรอบด้าน เพื่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์        
ของการท างาน                          
 2. เป็นผู้มีความคิดริ เริ่มและเป็นผู้น า ( Initiative and Self-Direction) ประกอบด้วย                         
    2.1 การจัดการด้านเป้าหมายและเวลา (Manage Goals and Time) โดยสามารถก าหนด
เป้าหมายที่สามารถส าเร็จได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด สร้างความสมดุลในเป้าหมายที่ก าหนดทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว ใช้เวลาและการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน                              
    2.2 การสร้างงานอิสระ (Work Independently) โดยก ากับติดตาม จ าแนกวิเคราะห์               
จัดเรียงล าดับความส าคัญ และก าหนดภารกิจงานอย่างมีอิสระปราศจากการควบคุมจากภายนอก                         
    2.3  เป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพในตนเอง (Be Self-Directed Learners) มุ่งมั่นสู่ความเชี่ยวชาญ                         
ทั้งทางด้านทักษะ ความรู้และขยายผลสู่ความเป็นเลิศ เป็นผู้น าเชิงทักษะขั้นสูง มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ เป็นผู้น า           
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ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) สามารถสะท้อนผลและเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากอดีต                                      
มุ่งสู่เส้นทางแห่งความก้าวหน้าในอนาคต                                                        
 3. ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural Skills) ประกอบด้วย           
    3.1 ประสิทธิผลเชิงปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น (Interact Effectively with Others)  มีความรอบรู้ในการ         
สร้างประสิทธิภาพ จังหวะเวลาที่เหมาะสมในการฟัง การพูดในโอกาสต่างๆ และสร้างศักยภาพต่อการควบคุม                      
ให้เกิดการยอมรับในความเป็นผู้น าทางวิชาชีพ                                                          
 3.2 การสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ (Work Effectively in Diverse Teams) โดยยอมรับข้ อแตกต่ า ง                         
ทางวัฒนธรรมและภารกิจงานของทีมงานที่แตกต่างกันหลากหลายลักษณะ เปิดโลกทัศน์และ             
ปลุกจิตสานึกเพื่อยอมรับและเห็นคุณค่าในความแตกต่างเชิงสังคมและวัฒนธรรม เพื่อน ามา
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการสร้างงานอย่างมีคุณภาพ  
 4. การเพิ่มผลผลิตและการรู้รับผิด (Productivity and Accountability) ประกอบด้วย 
     4.1 การจัดการโครงการ (Manage Projects) โดยก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จ                  
ของงาน และวางแผนจัดเรียงล าดับความส าคัญของงานและบริหารจัดการให้ เกิดผลลัพธ์ที่มุ่ งหวั ง                                                                                                                      
    4.2 ผลผลิตที่เกิดขึ้น (Produce Results) โดยสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพสูง โดยมีจุดเน้น                
ในด้านต่างๆได้แก่ การท างานทางวิชาชีพที่สุจริต สามารถบริหารเวลาและบริหารโครงการได้                  
อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นภารกิจงานในเชิงสหกิจ (Multi-tasks) การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน น าเสนอ
ผลงานได้อย่างมืออาชีพ และ ยอมรับผลผลิตที่เกิดขึ้นด้วยความชื่นชม  
 5. ภา วะผู้ น า แ ล ะค ว าม รั บ ผิ ด ชอบ  ( Leadership and Responsibility) ห มายถึ ง                 
ความเป็นตัวแบบและเป็นผู้น าคนอื่น (Guide and Lead Others) โดยใช้ทักษะการแก้ไขปัญหา
ระหว่างบุคคลเพื่อน าพาองค์การให้บรรลุจุดมุ่งหมาย  เป็นตัวกลางหรือผู้ประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถชี้น าและน าพาองค์กรก้าวสู่ผลลัพธ์   ยอมรับความสามารถของคณะท างานหรือผู้ร่วมงาน          
ที่มีความแตกต่างกัน   
 ประคัลภ์  ปัณฑพลังกูร (2558) ได้น าเสนอแนวคิดของ Professor George Demetropolis                   
แห่ง University of Phoenix ที่กล่าวถึงทักษะแห่งความส าเร็จในการท างานในยุคศตวรรษที่ 21 และ
เป็นที่ต้องการขององค์กรต่างๆ ดังนี้       
 1. ทักษะความเป็นผู้น าตนเองและผู้อื่นหรือทีมงานไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้(Leadership)  
 2. ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล มีตรรกะในการคิดอย่างดี (Critical Thinking)  

3. ทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี (Collaboration)  
4. ทักษะการสื่อความที่ดี (Communication)  
5. ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ๆ (Adaptability)  
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6. ทักษะความรับผิดชอบและความสามารถในการสร้างผลงานมากกว่าคนอ่ืน (Productivity 
and Accountability)  
7. ทักษะในการคิดสร้างสรรค์และต่อยอดความคิดเดิม (Innovation)  
8. ทักษะในการวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลต่างๆ เพื่อน ามาใช้ในการท างานจริงอย่างมี
ประสิทธิผล (Accessing, analyzing and Synthesizing information)  
9. ทักษะในการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมใหม่ๆ ของประเทศต่างๆ และมีความเป็น
ประชากรของโลก (Global Citizenship)  
10. ทักษะการคิดแบบผู้ประกอบการ (Entrepreneurialism) 
  

 จากนิยาม ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับทักษะชีวิตและอาชีพดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย               
ได้สังเคราะห์และสรุปได้ว่า ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21  หมายถึง ความสามารถในการ             
น าความรู้  ความสามารถ และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสติปัญญา ทักษะ                
และมนุษยสัมพันธ์ เพื่อประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21 

 การศึกษามีบทบาทในการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง            
ของสังคมไทย และสังคมโลกอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคที่มีความ
สลับซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรต่างๆ ได้ก าหนดกรอบความคิดเกี่ยวกับทักษะ
ของคนในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ภาคีเพื่อทักษะแห่ง ศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century 
Skills: P21, 2011) ห้องวิจัยการศึกษาของภาคกลางตอนเหนือ (NCREL) และ กลุ่มเมทิรี (Metiri 
Group) องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา  (OECD) สภาผู้น าแห่งชาติเพื่อ
การศึกษา เสรีและสัญญาของอเมริกา (LEAP) สมาคมเทคโนโลยีการศึกษานานานาชาติ (ISTE) และ
ศูนย์บริการทดสอบทางการศึกษาซึ่งแต่ละองค์กรเสนอกรอบความคิดที่มีความสอดคล้องกัน ทั้งนี้ 
ภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills: P21) เป็นองค์กรที่เสนอ
กรอบความคิดที่มีความครอบคลุมมากกว่าองค์กรอื่นๆภาคี เพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่  21 
(Partnership for 21st Century Skills: P21) เป็นองค์กรในสหรัฐอเมริกาซึ่งเกิดจากการรวมตัวกัน
ของนักคิด นักการศึกษา เอกชน และหน่วยงานของรัฐ ร่วมกันพัฒนากรอบงานเพื่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (framework for 21st century learning) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนใน
ระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกาส าหรับศตวรรษที่ 21 และรัฐต่างๆ โดยก าหนดคุณลักษณะดังนี ้
 1. มีความรอบรู้ (Mastery) ในวิชาแกน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ การอ่าน ศิลปะภาษา (English, 
reading or language arts) ภาษาของโลก (world language) และศิลปะ (arts) ศิลปะ (arts) 
คณิตศาสตร์ (mathematics) เศรษฐศาสตร์ (economics) วิทยาศาสตร์ (science) ภูมิศาสตร์ 
(geography) ประวัติศาสตร์ (history)  และ     การปกครองและความเป็นพลเมือง (government 
and civics)        
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 2. มีความรู้ในขอบข่ายของศตวรรษที่ 21 (Themes of 21st Century) ได้แก ่ความตระหนัก
เรื่องโลก (global awareness) พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ 
(financial, economic, business and entrepreneurial literacy) พื้นฐานด้านการเป็นพลเมือง 
( civic literacy) พื้ น ฐ า น ด้ า น สุ ข ภ า พ  ( health literacy) แ ล ะ พื้ น ฐ า น ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 
(environmental literacy)     
 3. มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ได้แก่ ทักษะการ
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (creativity and innovation) ทักษะความคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา 
(critical thinking andproblem solving) การสื่อสารและความรวมกลุ่ม (communication and 
collection) และความร่วมมือ (collaboration)       
 4. มีทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) 
ได้แก่ พื้นฐานเกี่ยวกับสารสนเทศ ( information technology) ความรอบรู้เกี่ยวกับสื่อ (media 
literacy) และความรอบรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร  (ICT literacy) 
 5. มีทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills ) ได้แก่ ความยืดหยุ่นและการปรับตัว 
( flexibility and adaptability) ค ว าม ริ เ ริ่ ม แ ล ะชี้ น า ตน เ อ ง  ( initative and self-direction)                   
ทักษะทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (social and cross-cultural skills) ความสามารถในการผลิต
และพันธะรับผิดชอบ (productivity and accountability) และภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ 
(leadership and responsibility) 
 คุณลักษณะและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ดังกล่าวนี้เป็นทักษะที่ได้รับการพิจารณาว่า         
มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและท างานในระบบสังคมและเศรษฐกิจของศตวรรษที่ 21 ด้วยเหตุผล 
3 ประการ คือ 1) ทักษะเหล่านี้ยังไม่เคยได้รับความส าคัญอย่างจริงจังในหลักสูตรและการสอนในวง
กว้าง 2) เป็นทักษะที่มีความส าคัญต่อผู้เรียนทุกคนในศตวรรษที่ 21 และควรเป็นวาระส าคัญ                
ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 3) ทักษะบางข้อจัดเป็นทักษะใหม่ตามบริบทของศตวรรษที่ 21 ซึ่        
งจ าเป็นต้องได้รับการผนวกเข้าในระบบการศึกษา  (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 
2556:16) 
 นอกจากกรอบงานเพื่อการเรียนรู้ และทักษะแห่งศตวรรษที่  21 ของภาคีเพื่อทักษะ                    
แห่งศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills: P21) ดังกล่าวแล้ว Gardner (2010 :        
9-23) ได้เสนอคุณลักษณะของคนในอนาคตซึ่งเรียกว่า “จิตห้าลักษณะส าหรับอนาคต” (Five minds 
for the future) ในหนังสือ “21 st century skills rethinking how student learn” รายละเอียด
พอสรุปได้ดังนี้ 
   1. จิตเช่ียวชาญ (disciplined mind) หมายถึง มีความรู้และทักษะในวิชาในระดับเชี่ยวชาญ 
สามารถ พัฒนาตนเองในการเรียนรู้ตลอดเวลา       



96 
 
 2. จิตรู้สังเคราะห์ (synthesizing mind) หมายถึง การกลั่นกรองความรู้ที่ส าคัญ จัดระบบ
และน าเสนออย่างมีความหมาย         
 3. จิตสร้างสรรค์ (creative mind) หมายถึง การท าเกิดสิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่างจากขอบเขต       
หรือวิธีการเดิม    
 4. จิตรู้เคารพ (respectful mind) หมายถึง การให้เกียรติและยอมรับในความเป็นตัวตน      
ของผูอ้ื่น   
 5. จิตรู้จริยธรรม (ethical mind) หมายถึง การยึดแนวทางของจริยธรรมเป็นแนวทางปฏิบัติ 
 นอกจากนี้ Gardner ยังได้สรุปว่า จิตเชี่ยวชาญ จิตรู้สังเคราะห์และจิตสร้างสรรค์                     
เป็นจิตที่ เกี่ยวข้องกับการรู้  คิด ส่วนจิตรู้ เคารพและจิตรู้ จริยธรรมเป็นจิตที่ เกี่ยวข้องกับ                          
ความเป็นมนุษย์ 
  

 2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
งานวิจัยในประเทศ 

 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู 
 สิรินภา  กิจเกื้อกูล (2553: 45 – 59) ได้วิจัยสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาครูตามแนวปฏิรูป : 
ประสบการณ์จากวิทยานิพนธ์ ระหว่างปีพุทธศักราช 2543 – 2551 จ านวน  38  เรื่อง  ผลการวิจัย 
พบว่า ปัญหาและอุปสรรคส าคัญของการพัฒนาครู ได้แก่ ครูไม่เห็นความส าคัญของการพัฒนาตนเอง 
กิจกรรมการพัฒนาไม่ตรงตามความต้องการของครู 2) รูปแบบ วิธีการพัฒนาครูควรประกอบด้วย                
3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมการ ขั้นสร้างกิจกรรมการพัฒนาครู และขั้นติดตามผลอย่างต่อเนื่อง               
และ 3) ปัจจัยที่ส่งเสริมให้กระบวนการพัฒนาครูประสบความส าเร็จ ได้แก่ ความต้องการที่จะพัฒนา
ตนเองของครู การสนับสนุนจากผู้บริหาร ความเชี่ยวชาญของวิทยากร และลักษณะของกิจกรรมการ
พัฒนาครู ความร่วมมือระหว่างครู ผู้บริหาร วิทยากร และผู้วิจัย 4) แนวทางการผลิตและพัฒนาครู
ตามแนวปฏิรูป ควรมีการส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูตามสภาพจริง 
และด าเนินการพัฒนาครูโดยเนน้ครูเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 
 สุวิมล  ว่องวาณิช และคณะ (2554) ได้สังเคราะห์งานวิจัยด้านการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาเพื่อการพัฒนาครูตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า มี 15  รูปแบบ                 
โดยจัดกิจกรรมตามแนวคิดดังนี้  1) แนวคิดการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู 10 รูปแบบ ได้แก่ 
การศึกษาผ่านบทเรียนการจัดการความรู้ การท าวิจัยในชั้นเรียน เทคนิคแผนที่ผลลัพธ์  การติดตาม 
แนวทฤษฎีสติปัญญาสามศรการออกแบบย้อนกลับและการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์                      
การเสริมสร้างพลังอ านาจด้วยแนวคิด Humanism การเสริมพลังอ านาจครู การพัฒนาครูโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน และกระบวนการเรียนรู้จาก การปฏิบัติผสานการชี้แนะ 2) แนวคิดการประเมิน                
3 รูปแบบ ได้แก่ การประเมินเสริมพลังอ านาจ การประเมินแบบ 360 องศา และวงจรการเรียนรู้ 7Es 
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โดยใช้แบบตรวจสอบรายการการประเมินหลัก และ 3) แนวคิดการพัฒนาพฤติกรรมครู 2 รูปแบบ 
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามหลักกัลยาณมิตร และการปรับปรุงการพูดโดยใช้เทคนิคละคร 
ปัจจัยด้านผลลัพธ์คือ การพัฒนาครู 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน              
2) ความสามารถในการจัดท าหลักสูตร และการน าหลักสูตรไปใช้  3) ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  4) ความรู้ ความเข้าใจและทักษะในกระบวนการประเมินการจัดการ
เรียนรู้ และ 5) ครูเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานภายในตนและระหว่างเพื่อนครู โดย พบว่า 
นวัตกรรมทางการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการพัฒนาครูทั้ง 5 ด้าน  ส่วนใหญ่ใช้นวัตกรรมทาง
การศึกษาเพื่อพัฒนาครูด้านสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 ทวีศิลป์  กุลนภาดล (2555 : 28 - 36:) ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบร่วมมือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเพื่อช่วยให้ครูปรับเปลี่ยน            
กระบวนทัศน์จากผู้สอนในการน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปปรับปรุงการเรียนการสอน ผลการ
ศึกษาวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาครูควรประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้  การส่งเสริมทักษะทางการวิจัย
ของครู การสร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งความร่วมมือ มีกิจกรรมที่เป็นการสอนแนะ           
ทางการวิจัย รวมทั้งบทบาทของผู้บริหาร การเข้าร่วมท างานของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย 
 วสันต์  ปานทอง (2556 : 193 -205) ได้พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูเพื่อศิษย์ในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประกอบด้วย องค์ประกอบส าคัญ 3 ส่วน                    
คือ องค์ประกอบเชิงระบบ กระบวนการพัฒนา และระดับการพัฒนา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาครูเพื่อศิษย์ ประกอบด้วย  เจตคติต่อวิชาชีพครู ความรู้ทางวิชาชีพ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
การพัฒนาตนเอง  การจัดกระบวนการเรียนรู้ ภาวะผู้น าทางวิชาการ ทีมงาน วัฒนธรรมการเรียนรู้            
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้  พบว่า วิธีการพัฒนาครู 15 วิธี การฝึกอบรม การดูตัวอย่าง                       
โดยการฝังตัว การศึกษาจากคู่มือ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาตนเองให้มีหลักวิชา หลักคิด 
หลักปฏิบัติ การพัฒนาตนเองโดยแสวงหาความรู้รอบด้าน แล้วสรุปข้อเท็จจริง การศึกษาความส าเร็จ
ของผู้ร่วมงานและเพื่อนร่วมวิชาชีพ การจัดการความรู้ การเป็นที่ปรึกษา การสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยง 
กิจกรรมการพูดคุยกับเพื่อนครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การเสวนา และกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ภายในสถานศึกษาและระหว่างสถานศึกษากับชุมชน  
 สุเทพ  แก่งสันเทียะ (2556 : 143 -  152) ได้พัฒนาโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพบุคลากร               
ทางการศึกษาสู่การเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงาน คณะกรรมการการการอาชีวศึกษา พบว่า บุคลากรทางการศึกษาที่มีความต้องการพัฒนา
ตนเองสามารถพัฒนาทักษะการเป็นผู้น า  ในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                          
ในสถานศึกษา และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนและสถานศึกษา   
 ธีรศักดิ์  อุ่นอารมณ์เลิศ และคณะ (2557 : 440-453) ได้ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย                    
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และยุทธศาสตร์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 ถึง
2561 โดยได้ร่างนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐาน                      
ตรงตามวิชาชีพและมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบต่าง ๆ 
ที่หลากหลาย โดยเสนอแนะให้มีการออกแบบร่วมกับแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต ( Lifelong 
Education) ซึ่งมุ่งให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self- directed Learning) และ                
มุ่งพัฒนาบุคคลให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมการเมืองและเศรษฐกิจของโลก โดยมุ่งเน้น                 
การพัฒนาในที่ตั้งหรือสถานศึกษา (Area-based Training and School-based Training) รวมทั้ง
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ในลักษณะภาคีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(Partnership) หรือการท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการสอน                 
และวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งผลการวิจัยนี้พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา      
ในแต่ละสังกัดมีความแตกต่างกันตามสภาพปัญหาและบริบทในการปฏิบัติงาน จึงควรมีการ
ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากร                     
ทางการศึกษาในปัจจุบันเพื่อก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งต่อมาเลขาธิการสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับสภาการศึกษาได้จัดท า "วิสัยทัศน์ทางการศึกษา        
ระยะ 5 ปี" (พ.ศ.2558–2563) โดยก าหนดให้การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นหนึ่ง                 
ในประเด็นส าคัญของวิสัยทัศน์ดังกล่าว 

อุไรวรรณ  หาญวงศ์ (2557: 104-120) ได้พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพครูที่สอดคล้องกับความจ าเป็นของครูและสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นวิธีการพัฒนาที่โรงเรียนเป็น
ฐาน (School – based Development) การพัฒนาบนพื้นฐานการปฏิบัติงานจริง (Work – based 
Professional Development) และก าหนดแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis 
และ McTaggart (1998: 67-83)  ผลการใช้รูปแบบดังกล่าว พบว่า ผลการปฏิบัติงานของครูที่เกิด
จากการอบรมมีความคุ้มค่าน้อย รูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู ดังกล่าว 
ประกอบด้วยการจัดท าแผนพัฒนาตนเองด้านสมรรถนะในการวิจัยในชั้นเรียน สมรรถนะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้เทคโนโลยีต่างๆ โดยครูส่วนใหญ่สามารถพัฒนาตนเองได้ตามแผนที่ก าหนด  
ด้วยความพึงพอใจและมีสมรรถนะ ในระดับดี ปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมพัฒนาตาม
รูปแบบดังกล่าว ได้แก่ ความสามารถ ในการจัดการเวลาตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนด 
 สุวณี อึ่งวรากรณ์ (2558: 66 - 78) ได้ศึกษาวิจัย ครู : อภิวัฒน์การเรียนรู้สู่คุณภาพการศึกษา                             
ในศตวรรษที่ 21  โดยครูต้องยึดหลักส าคัญในการจัดการเรียนรู้  คือ 1) ออกแบบการเรียนรู้ที่ใกล้เคียง
กับชีวิตจริงของนักเรียน 2)  จัดการเรียนรู้ด้วยการสร้างกระบวนการ 3) การเรียนรู้ที่ขับเคลื่อน               
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โดยฉันทะในตัวนักเรียน 4) ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และ 5) การออกแบบการเรียนรู้                   
ให้สนุกสนาน เพลิดเพลิน 
 ชนิพรรณ  จาติเสถียร. (2557: 28 - 35) ได้ศึกษาการชี้แนะทางปัญญาเพื่อการพัฒนาครู 
พบว่า การชี้แนะทางปัญญาเป็นรูปแบบการพัฒนาครูที่ส่งเสริมกระบวนการคิด ความสามารถของครู
ในการแก้ปัญหาและน าพาตนเองไปสู่การท างานตามเป้าหมาย นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ครูสามารถ
ก ากับชี้น า และน าพาตนเองไปสู่การพัฒนางาน รวมถึงสร้างความเชื่ อมั่นและจูงใจที่จะมุ่งมั่น
พัฒนาการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นคร ู
 จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาครูดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า ควรมีการส ารวจและ
วิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูตามสภาพจริง และด าเนินการพัฒนาครูโดยเน้นครู
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนาด้านสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน              
ความสามารถในการจัดท าหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้  ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  ความรู้ ความเข้าใจและทักษะในกระบวนการประเมินการจัดการเรียนรู้ 
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานภายในตนและระหว่างเพื่อนครู โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและ
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบร่วมมือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเพื่อช่วยให้ครูปรับเปลี่ยน             
กระบวนทัศน์ จากการเรียนรู้และทดลองปฏิบัติจริงด้วยตนเองจากกระบวนการพัฒนาที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของการท างานประจ าวันของครูและเพื่อนร่วมงาน โดยใช้การชี้แนะทางปัญญาส่งเสริมให้ครู    
สามารถก ากับชี้น า และน าพาตนเองไปสู่การพัฒนางาน รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นและจูงใจที่จะมุ่งมั่น
พัฒนาการปฏิบัติงาน   

งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 
 นิตยา  อุทธการ (2552:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า หลังเข้าร่วมกิจกรรม            
แนะแนวนักเรียนมีความสามารถปรับตัวทางสังคมโดยรวม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการยอมรับตัวเอง               
และผู้ อื่ น  ด้ านความสัมพันธ์กับ เพื่ อน ด้านความสัมพันธ์กับครู  และด้านความสัมพันธ์                                   
กับสภาพแวดล้อมในโรงเรียนสูงขึ้น 
 ปวีณา  นิยมธรรม (2552:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนา
พฤติกรรมการเป็นผู้น าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เป็นกลุ่มทดลอง             
มีพฤติกรรมการเป็นผู้น าสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
 จากการศึกษาวิจัยจะเห็นว่ากิจกรรมแนะแนวสามารถพัฒนานักเรียนให้สามารถปรับตัว               
ทางสังคม ยอมรับตัวเองและผู้อื่น ความสัมพันธ์กับเพ่ือน ครู และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
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 งานวิจัยในต่างประเทศ 
 งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู 
 Joyce and Showers (2002) ได้ศึกษาวิจัยพบว่า ครูที่เรียนรู้ทฤษฎีและดูตัวอย่างจากการ
จัดการเรียนการสอนของครูต้นแบบ จะน าความรู้ไปใช้จริงในชั้นเรียนน้อย แต่ครูที่มีโอกาสฝึกปฏิบัติ
ในสถานการณ์การทดลองที่ไม่เสี่ยงต่อความล้มเหลวจะพัฒนาทักษะได้มากกว่า เช่นเดียวกับ                
Diaz-Maggioli (2004 ) ที่พบว่า ครูไม่สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้จากการฝึกอบรม ไปสู่                 
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก เนื่องจากการเข้ารับการฝึกอบรม
ขึ้นอยู่กับกับการตัดสินใจของผู้บริหาร ครูขาดอ านาจในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ ความรู้              
ที่ได้จากการฝึกอบรม ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ ในห้องเรียน และขาดการช่วยเหลือ สนับสนุน                   
ในการน าความรู้ใหม่สู่ห้องเรียน  เป็นต้น 
 Loucks-Horsley, et al. (2003: 111-225) ได้เสนอยุทธวิธีการพัฒนาครู กล่าวคือ ควรมี
การสนับสนุนให้ ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงกระบวนการน าหลักสูตรแห่งชาติไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ส่งเสริมการน าการจัดการเรียนรู้ของครู การจัดประสบการณ์ปัญหาให้ครูได้ฝึกแก้ปัญหา การให้
ค าแนะน า ชี้แนะ รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม  การอบรมครู และการให้เทคโนโลยี             
เพื่อช่วยให้ครู สามารถพัฒนาวิชาชีพของตนได้อย่างสม่ าเสมอ 
 Santosh Kumar Behera (2014: 8 - 12)  ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาครูตามแนวคิด Constructivist พบว่า 
ครูมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ และมีพัฒนาการด้านทักษะการสอนที่ดี เนื่องจาก
ความรู้จากการพัฒนาด้วยแนวคิดดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในหน้าที่  ขณะที่ 
Charner-Laird (2007:88) พบว่ า  รูปแบบการพัฒนาครูที่ ครู และโรง เรี ยนต้องการ ได้แก่                           
การชี้แนะทางปัญญา (cognitive coaching) ซึ่งมีรากฐานจากการสร้างองค์ความรู้มากกว่า                      
การถ่ายทอดความรู้ และสอดคล้องกับหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
 Darling-Hammond และ McLaughlin (1995: 579-604) ได้ยืนยันว่า การพัฒนาวิชาชีพ
ครูเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องตั้งแต่การเริ่มเข้าสู่วิชาชีพครู โดยต้องให้ความส าคัญกับความเข้าใจ               
อย่างถ่องแท้เกี่ยวกับกระบวนการสอนและการเรียนรู้ของครูและนักเรียน นอกจากนี้ ได้เสนอแนะ
คุณลักษณะของการพัฒนาวิชาชีพครูมีประสิทธิภาพ คือ 1) การมีส่วนร่วมของครูอย่างเป็นรูปธรรม
ด้านการสอน  การวัดผล การสังเกต และการสะท้อนความคิด 2) การขับเคลื่อนการพัฒนา                  
ด้วยความเท่าเทียมกัน 3) การมีส่วนร่วมและการแบ่งปันความรู้ของชุมชนครูนักปฏิบัติ                           
4) การปฏิบัติงานจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับนักเรียน 5) มีความต่อเนื่องและยั่งยืนโดยได้รับการ
สนับสนุนด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น ครูต้นแบบ การชี้แนะ (coaching) และการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
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ต่างๆในการพัฒนาวิชาชีพและการปฏิบัติงาน  และ 6) การเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงด้านอื่นๆ                             
ของสถานศึกษา 

Garet et al., (2001), Saxe et al.(2001) แ ล ะ  Supovitz et al.(2000)  ไ ด้ ศึ ก ษ าก า ร

ออกแบบการพัฒนาวิชาชีพที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน พบว่า ปัจจัยส าคัญได้แก่ การออกแบบ

วิธีการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ครูค้นหาความหมายและท าความเข้าใจด้วยตนเอง การร่วมสืบค้นหาค าตอบ 

ร่วมอภิปราย ร่วมน าเสนอ และสรุปความคิดรวบยอดร่วมกัน ซึ่งน าไปสู่การพัฒนากลยุทธ์การจัดการ

เรียนรู้ใหม่ การไตร่ตรองสะท้อนคิด และการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองต่อไป   

 Cohen and Hill (2001) ได้ศึกษาผลการพัฒนาครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในรัฐแคลิฟอร์เนีย

โดยใช้วิธีการทั้ง 2 รูปแบบ โดยขั้นตอนแรกด าเนินการพัฒนาด้านเน้ือหาเพื่อให้ครูได้เรียนรู้เนื้อหาวิชา

คณิตศาสตร์แนวใหม่   ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ ในขั้นตอนต่อมากกลุ่มครูเหล่านั้นได้แลกเปลี่ยน

ความรู้ ความเข้าใจ แก่กันและกัน เพื่อปรับปรุง แก้ไขปัญหาการจัดการรู้ก่อนท าการประเมินผล          

การเรียนรู้ของนักเรียน ด้วยกระบวนการพัฒนาดังกล่าวนี้ส่งผลดีต่อครูและนักเรียนซึ่งแตกต่างจาก            

การพัฒนาวิชาชีพในอดีต    

Corcoran, McVay, & Riordan, 2003; Supovitz & Turner (2000) ไ ด้ ศึ ก ษ าปั จ จั ย                

ด้านช่วงเวลาในการพัฒนาวิชาชีพครูทั้ง 2 แบบ พบว่า ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนา 

80 ชั่วโมงขึ้นไปสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้มากกว่าครู             

ที่มีช่วงเวลารับการพัฒนาน้อยกว่าอย่ างมีนัยส าคัญ นอกจากนี้ Banilower (2002) ยังพบว่า                     

ครูที่เข้ารับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์                  

ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้นด้วย       

Yoon, Duncan, Lee, Scarloss, and Shapley (2007) ไ ด้ สั ง เ ค ร า ะ ห์ ผ ล ก า ร วิ จั ย                   

จ านวน 9 เรื่อง พบว่า ปริมาณและคุณภาพของการพัฒนาวิชาชีพมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน การศึกษาวิจัย 3 เรื่อง พบว่า การพัฒนาวิชาชีพที่ใช้เวลาการพัฒนาน้อย

กว่า14 ชั่วโมง ไม่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ขณะที่มีผลการวิจัยอื่นๆ พบว่า จ านวนชั่วโมงการ

พัฒนาวิชาชีพตั้งแต่ 14 ชั่วโมงขึ้นไปส่งผลดีต่อครูและมีอิทธิพลทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียน ทั้งนี้ พบว่าจ านวนชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพที่ส่งผลดีมากที่สุด ได้แก่ การพัฒนาวิชาชีพ               

ที่ใช้ระยะเวลา 30 ถึง 100 ชั่วโมง ในช่วงระยะเวลา  6 – 12 เดือน 
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 Hord (1997) ได้ท าการสังเคราะห์รายงานการวิจัยเกี่ยวกับผลลัพธ์ของชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพ พบว่า มีผลดีต่อครูส่วนใหญ่ ดังนี้ ลดความโดดเดี่ยวในงานสอนของครู  เพิ่มรู้สึกผูกพัน                
ต่อพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้น เกิดพลังการเรียนรู้ (Powerful learning) มีการค้นพบ
ความรู้ ความเชื่อใหม่ที่เกี่ยวกับวิธีการสอนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนเพื่อส่งเสริมคุณภาพ     
การเรียนรู้ของนักเรียน มีความรอบรู้ข้อมูล สารสนเทศที่จ าเป็นต่อวิชาชีพอย่างกว้างขวาง ส่งผลดี              
ต่อการปรับปรุงพัฒนางานวิชาชีพของตนได้ตลอดเวลา  ผลดีต่อนักเรียนได้แก่ มีผลการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
อย่างชัดเจน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักสูงขึ้น 

 Darling-Hammond and Nikole Richardson (2002)  ได้วิเคราะห์ผลการวิจัยเกี่ยวกับ

การส่งเสริมครูให้จัดการเรียนเพื่อช่วยให้นักเรียนเรียนรู้และมีทักษะการคิดที่เหมาะสมกับโลก                  

ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน          

การจัดการเรียนรู้ของครู  และด้านผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนซึ่ งมีความแตกต่างจากในอดีต               

พบว่า รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ รูปแบบที่เน้นเนื้อหา ได้แก่  1) การพัฒนา             

ที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะการสอนของครูและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ การสังเกตและการสะท้อนผลมากกว่าการรับรู้เนื้อหาสาระตามหลักสูตรเพียงอย่างเดียว

(Hawley & Valli, 1999) ซึ่งรูปแบบดังกล่าวนี้ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ของนักเรียนและทักษะ         

การจัดการเรียนรู้ของครูที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระต่างๆ (Blank, de las Alas, & Smith, 2007; 

Wenglinsky, 2000) จากผลส ารวจความคิดเห็นของครู พบว่า ครูส่วนใหญ่ได้รับความรู้และมี

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น สามารถน าความรู้และจัดการเรียนการสอนตามบริบทของตนเอง

ได้อย่างสอดคล้องกับหลักสูตรและนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  (Garet, Porter, Desimone, 

Birman, & Yoon, 2001)  ซึ่ง Saxe, Gearheart, and Nasir (2001) ได้ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ

การสนับสนุนการเรียนรู้ของครู 3 รูปแบบ  ได้แก่ 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ 2) การจัดกิจกรรม         

การใช้หลักสูตรใหม่และการศึกษาหลักสูตรเฉพาะและทดลองปฏิบัติจริง 3) การพัฒนาที่เน้นบริบท

ของสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมใช้ครูประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่ได้รับการพัฒนา  ได้แก่ การก าหนด

กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาและมาตรฐาน

การศึกษาชาติ  เพื่อให้ครูที่ได้รับการพัฒนาตามรูปแบบที่ 1  ได้ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการ

ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษาของตน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อนครู และเครือข่ายความร่วมมือ

ทั้งภายในและภายนอกร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดช่วงระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นการสนับสนุน
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ให้ครูเพิ่มพูนทักษะการสืบเสาะหาความรู้และจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น   

(Supovitz, Mayer, & Kahle, 2000). 

 นอกจากนี้ การศึกษาวิจัยยังพบว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือและการท างานเป็นทีมช่วยให้              

เกิดการพัฒนาชุมชนแห่งการฝึกฝน (communities of practice) ที่ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง                   

ของสถานศึกษาทั้งในระดับชั้นเรียนและโดยภาพรวม (Darling-Hammond & McLaughlin, 1995; 

Hord, 1997; Knapp, 2003; Louis, Marks, & Kruse,1996; Perez et al., 2007) ซึ่งสภาพแวดล้อม

ดังกล่าวท าให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงและการขยายเครือข่ายความรู้ระหว่างกลุ่มครู                      

ภายในสถานศึกษาได้เป็นอย่างด ี         

 Charles Kivunja (2014 : 81-91) ได้ศึกษาการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้
ของครูเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนในศตวรรษที่  21 และสรุปว่า ครูในศตวรรษที่  21                         
ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะที่จ าเป็น ได้แก่ ทักษะการคิด การแก้ปัญหา        
การท างานเป็นทีม และความรับผิดชอบต่อผลงานในสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้  ในการศึกษาวิจัย
นี้ได้น าเสนอกระบวนทัศน์ใหม่ เรียกว่า “Peer Learning Networks” ซึ่งเป็นแนวคิดการเรียนรู้
กระบวนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของมนุษย์ในสังคม โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active  Learning)  กระบวนทัศน์ดังกล่าวประกอบด้วยการปรับเปลี่ยนหลักสูตร การ
สอน การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อเตรียมนักเรียนให้เป็นทรัพยากรบุคคล ที่มีประสิทธิผล               
เป็นพลโลกและก าลังแรงงานที่สร้างสรรค์ในสังคมยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งต่อมาCharles Kivunja (2015 
: 1-11) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อม ด้านทักษะอาชีพและทักษะชีวิต                    
ในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนทัศน์การเรียนรู้ใหม่  ด้วยเหตุผลเชิงประจักษ์ว่าในศตวรรษที่ผ่านมา
สถานศึกษาทุกระดับไม่มีการบรรจุทักษะชีวิตและอาชีพไว้ในกลุ่มสาระวิชาหลัก (Core curriculua) 
ผลการวิจัยได้สรุปถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการสร้างกระบวนทัศน์การเรียนรู้ใหม่ที่บูรณาการ
ทักษะชีวิตและอาชีพกับเนื้อหาสาระหลักเพื่อเตรียมนักเรียนให้สามารถด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21                
ได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพการแข่งขันทางสังคม เศรษฐกิจและด้านอื่นๆ ในสังคมโลก
ต่อไป    

 จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูในต่างประเทศ สามารถสรุปได้ว่า ครูที่มี
โอกาสฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะได้มากกว่าการเข้ารับการฝึกอบรม เนื่องจากครูขาดอ านาจในการแสดง
ความคิดเห็นและการตัดสินใจ รวมทั้งขาดการช่วยเหลือ สนับสนุนในการน าความรู้ใหม่สู่ห้องเรียน 
การพัฒนาครูตามแนวคิด Constructivist  การชี้แนะทางปัญญา และชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพส่งผลให้ครู
ปรับปรุงพัฒนางานวิชาชีพของตน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ และมีพัฒนาการ 
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ด้านทักษะการสอนโดยเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ และสอดคล้องกับหลักการเรียนรู้                 
ของผู้ใหญ่ โดยจ านวนชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพที่ส่งผลดีมากที่สุดควรใช้ระยะเวลา 30 ถึง 100 ชั่วโมง 

ในช่วงระยะเวลา  6 – 12 เดือน นอกจากนี้ ผลการวิจัยได้สรุปถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการ

สร้างกระบวนทัศน์การเรียนรู้ใหม่ที่บูรณาการทักษะชีวิตและอาชีพกับเนื้อหาสาระหลักเพื่อเตรียม
นักเรียนให้สามารถด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21ได้อย่างมีคุณภาพ  
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัย เรื่อง กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ                      
ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริม
ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่  21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  2) เพื่อศึกษา
ประสิทธิผลของกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3) ศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อกระบวนทัศน์การพัฒนา
วิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
และ 4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมแนะแนวของครูที่ได้เรียนรูแ้ละฝึกปฏิบัติ
ตามกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู   มีขั้นตอนการวิจัยดังนี ้
  ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research:R1) การศึกษาและวิเคราะห์ (Analysis: A) 

ขั้นตอนที่  2 การพัฒนา (Development:D1) การออกแบบและพัฒนา (Design and 
Development: D and D) 
 ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research:R2) การทดลองใช้รูปแบบ (Implementation: I) 
 ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development:D2) การประเมินรูปแบบ (Evaluation: E) 
 โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี ้
ขั้นตอนที่ 1 กำรวิจัย (Research:R1) กำรศึกษำและวิเครำะห์ (Analysis: A) 
 เป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานในการสร้างรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะ
ชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยการศึกษาและวิเคราะห์
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การส ารวจสภาพการจัดกิจกรรมแนะแนว และ
การศึกษาความต้องการพัฒนาของครูที่ท าหน้าที่แนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา                       
ซึ่งในขั้นตอนน้ีประกอบด้วย  2 ขั้นย่อย ได้แก ่
 ขั้นที่ 1 การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ขั้นที่ 2 การรวบรวมข้อมูลเพื่อก าหนดเป้าหมายและองค์ประกอบของกระบวนทัศน์                  
การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ  ในศตวรรษที่  21 ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จากผู้เช่ียวชาญและผู้เกี่ยวข้อง 
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 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development:D1) ประกอบด้วย การออกแบบและพัฒนา 
(Design and Development: D&D) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย คือ  
 ขั้นที่ 1 การออกแบบกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
 ขั้นที่ 2 การพัฒนากระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
 ขั้นที่ 3 การปรับปรุงกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
 ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research:R2) การทดลองใช้รูปแบบ (Implementation: I) 
 การศึกษาประสิทธิผลของกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต         
และอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่พัฒนาขึ้น โดยน าไปทดลองใช้        
กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นครูที่ท าหน้าที่แนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 2  จ านวน  25  โรงเรียน  เป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน ประกอบด้วย
กิจกรรมประกอบด้วย 4  ขั้นย่อย คือ 
 ขั้นที่ 1 การระบุความต้องการจ าเป็นของครู 
 ขั้นที่ 2 การทดลองใช้กระบวนทัศน์ 
 ขั้นที่ 3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 ขั้นตอนที่  4 การพัฒนา (Development : D2) และการประเมินความเหมาะสม           
ของกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู (Evaluation : E)  
          เป็นการประเมินผลหลังจากน ากระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต         
และอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไปทดลองใช้ เพื่อปรับปรุง  
 แต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้ 
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แผนภาพที่ 14  กรอบการด าเนินการวิจัยการพัฒนากระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริม            
                    ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research:R1) การศึกษาและวิเคราะห์ (Analysis: A) 
 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาและองค์ประกอบของกระบวนทัศน์การพัฒนา
วิชาชีพครูเพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 วิธีด าเนินการ 

1. ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา มาตรฐานสมรรถนะ
ครูในอาเซียน 

2. ศึกษาและวิเคราะหแ์นวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
   2.1 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร 
   2.2 แนวคิดเก่ียวกับการสร้างรูปแบบ (Model)   
   2.3 แนวคิดเก่ียวกับกระบวนทัศน์ (Paradigm) 
   2.4 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู 

การศึกษา 
และวิเคราะห์ 

ความต้องการพัฒนา
ของครู 

(Need Analysis: NA) 

 

การพัฒนากระบวนทัศน์
การพัฒนาวิชาชีพครู 

(Design and 
Development: 

 D and D) 

 

การทดลองใช้ 
กระบวนทัศน์ 

การพัฒนาวิชาชีพคร ู
(Implementation: I) 

  

การประเมิน
ประสิทธิผลของ
กระบวนทัศน์           

การพัฒนาวิชาชีพคร ู
(Evaluation: E) 

1. วิเคราะห์และ
สังเคราะห์รูปแบบ            
การพัฒนาวิชาชีพคร ู
2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัย      ที่
เกี่ยวข้องกับ          
การพัฒนาวิชาชีพคร ู
3. ส ารวจ               
ความต้องการ          
พัฒนาตนเองของครู 
4. ศึกษาเป้าหมายและ
องค์ประกอบ      ของ
กระบวนทัศน์      การ
พัฒนาวิชาชีพครู 
 

1. ก าหนดองค์ประกอบ 
ของกระบวนทัศน์ 
การพัฒนาวิชาชีพครู 
2. ก าหนดกิจกรรม               
เสริมพลังด้านความรู้             
ความเข้าใจ/การพัฒนา
ความรู้เชิงทฤษฎีแกค่รู 
3. สร้างเสริมความ
เข้าใจเกี่ยวกับชุมชน 
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 
(PLC) 
4. สร้างเครื่องมือการ
วิจัย 
5. ตรวจสอบร่าง
กระบวนทัศน์การพัฒนา
วิชาชีพครู 
6. ปรับปรุง/แก้ไข 
 

1.ครูประเมินสมรรถนะ
ตนเองเพื่อวิเคราะห์ 
และสังเคราะห์           
ความต้องการจ าเป็น        
ในการพัฒนา 
2. ผู้บริหาร ครู และ
ผู้วิจัยร่วมกันก าหนด
เป้าหมายการเรียนรู้ 
3.ครูจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้กิจกรรม
แนะแนวเพื่อส่งเสริม
ทักษะชีวิตและอาชีพ 
4. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเสริมพลัง
อ านาจครู ตามแนวคิด 
PLC 
 

 

1. แบบทดสอบความรู้
ในการจัดกิจกรรม     
แนะแนว 
2. แบบประเมินการจัด
กิจกรรมแนะแนว 
3. แบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของคร ู    
ที่มีต่อกระบวนทัศน์ 
การพัฒนาวิชาชีพคร ู
4. แบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการจัด
กิจกรรมแนะแนว 
ของครูที่เรียนรู ้        
และฝึกปฏิบัติ           
ตามกระบวนทัศน์ 
การพัฒนาวิชาชีพคร ู
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        2.4.1 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community:PLC) 
        2.4.2 การเสริมพลังอ านาจครู (Empowerment) 
        2.4.3 แนวคิดเก่ียวกับการนิเทศแบบช้ีแนะทางปัญญา (Cognitive Coaching)   
   2.5 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21    

         2.5.1 การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล (Universal Design for Learning:UDL) 
         2.5.2 การเรียนรู้ตามแนว Constructivist Theory     
         2.5.3 มิติการคิดและมิติการเรียนรู้ของ Marzano     
         2.5.4 แนวคิด 3P Model 

        2.5.5 การประเมินตาม SOLO Taxonomy 
 2.6 แนวคิดเก่ียวกับกิจกรรมแนะแนว 

   2.7 แนวคิดเก่ียวกับทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21     
    2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3. สังเคราะห์และสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยขั้นตอนการพัฒนาและองค์ประกอบ              
ของกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

แหล่งข้อมูล ได้แก่ หนังสือ ต ารา วารสาร บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และเว็บไซต์ต่างๆ 
เครื่องมือ  ได้แก่ แบบบันทึกการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

 ผลการสังเคราะห์เอกสาร พบว่า  
 1.1 การพัฒนาวิชาชีพครูที่มีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมีการส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการ            
ในการพัฒนาตนเองของครูตามสภาพจริง   ด าเนินการพัฒนาครูโดยเน้นครูเป็นศูนย์กลาง                
ของการพัฒนาและใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบร่วมมือเป็นเครื่องมือ               
ในการพัฒนาเพื่อช่วยให้ครูปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากการเรียนรู้และการปฏิบัติงานประจ าวัน             
ของตนเองและเพื่อนร่วมงาน โดยใช้การชี้แนะทางปัญญาส่งเสริมให้ครูสามารถก ากับ ชี้น า และน าพา
ตนเองไปสู่การพัฒนางาน รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นและแรงจูงใจที่จะมุ่งมั่นพัฒนาการปฏิบัติงาน                 
 1.2 ขอบข่ายวิชาชีพครูที่จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา ได้แก่ สมรรถนะการจัดการเรียน              
การสอน  ความสามารถในการจัดท าหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้  ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  ความรู้ ความเข้าใจและทักษะในกระบวนการประเมินการจัดการเรียนรู้ 
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานของตนเองและเพื่อนครู ซึ่งสามารถอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตรของ Tyler, Oliva และ Taba เป็นพื้นฐานในการสร้างกระบวนทัศน์การพัฒนา
วิชาชีพครู โดยใช้ระยะเวลา 30 ถึง 100 ชั่วโมงในช่วงเวลา  6 – 12 เดือน 
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 1.3 กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูควรอาศัยหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่มี                 
ความสอดคล้องกับหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ( Adult Learning) และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เป็นกรอบแนวคิด ประกอบด้วย แนวคิด ชุมชนการเรียนรู้ วิชาชีพ  (Proesional Learning 
Community) แนวคิด Constructivist  และการชี้แนะทางปัญญา  (Cognitive Coaching) ซึ่งท าให้เกิด
พลังการเรียนรู้ (Powerful learning) การพัฒนาชุมชนแห่งการฝึกฝน (communities of practice) 
การค้นพบความรู้ ความเชื่อใหม่เกี่ยวกับวิธีการสอน และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนที่ส่งเสริม                   
การเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาทั้งในระดับช้ันเรียนและโดยภาพรวม    
 1.4 กิจกรรมแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนานักเรียน  มีขอบข่ายการพัฒนา       
ด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม เพื่ อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์             
และสมรรถนะส าคัญตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551         
ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดการเรียนรู้และทักษะส าคัญในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะชีวิต                
และอาชีพ (Life and Career Skills)  

ขั้นที่ 2 การรวบรวมข้อมูลเพื่อก าหนดเป้าหมายและองค์ประกอบของกระบวนทัศน์                  
การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ  ในศตวรรษที่  21 ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาวิชาชีพ 
และการสอบถามครูและนักเรียน 
 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ครูและนักเรียนเกี่ยวกับเป้าหมายและ
องค์ประกอบของกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ ในศตวรรษที่ 
21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
 วิธีด าเนินการ 
 1. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาวิชาชีพ  โดยใช้                           
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับ นิยาม ความหมาย องค์ประกอบ และกระบวนทัศน์การ
พัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 จากนั้น ผู้วิจัย
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยการสร้างข้อสรุปจากการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) 
 เครื่องมือ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่ได้ปรับปรุงด้านเนื้อหาและภาษา 
ประกอบด้วย ค าถามหลัก (Main question) และค าถามขยาย  (Probe question) ที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์  แบ่งเป็น 2 ตอน คือตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
และตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต     
และอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีประเด็นสัมภาษณ์ 2 ประเด็น ได้แก ่

  ประเด็นที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับนิยาม ความหมาย องค์ประกอบของกระบวนทัศน์               
การพัฒนาวิชาชีพครู 



110 
 
   ประเด็นที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู (ดังแสดง                  
ในภาคผนวก ข) 
   การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง โดยด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้        
1) นัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์ 2) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ 3) วิเคราะห์ข้อมูล
จากการสัมภาษณ ์   
   การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยสร้างข้อสรุปโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับนิยาม ความหมาย องค์ประกอบ และการพัฒนา
และกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนในศตวรรษที่ 21     
         2. แบบสอบถามครู จ านวน  37  คน และนักเรียน จ านวน 34  คนเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล   
สภาพปัจจุบันปัญหา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพแนว
ทางการสนับสนุนคุณภาพการจัดการเรียนรู้        
 เครื่องมือ  ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ             
และแบบบรรยายการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ดังนี ้
 แบบสอบถามส าหรับครู เพื่อสอบถามเกี่ยวกับสภาพและความต้องการจ าเป็นในการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21ของนักเรียน               
โดยมีเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมประเด็นส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 1) สภาพการจัดกิจกรรมแนะแนว                
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน และการประเมินการเรียนรู้                     
2) การวิเคราะห์สภาพการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ ในศตวรรษที่ 21 
ของนักเรียนและการประเมินการเรียนรู้ และ 3) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 แบบสอบถามส าหรับนักเรียน เพื่อสอบถามเกี่ยวกับสภาพและความต้องการจ าเป็น                  
ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21ของนักเรียน 
โดยมีเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมประเด็นส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 1) สภาพการจัดกิจกรรมแนะแนว               
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21  ของนักเรียน และการประเมินการเรียนรู้              
2) การวิเคราะห์สภาพการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21         
ของนักเรียนและการประเมินการเรียนรู้ และ 3) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
   โดยมีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้ 
   1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมแนะแนว ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษ              
ที่ 21 เพื่อประมวลเป็นเนื้อหาสาระในแบบสอบถาม 
   2. ก าหนดโครงสร้างของแบบสอบถามโดยพิจารณาจากข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร           
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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   ตอนที่ 2 สภาพการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 
ของนักเรียนและการประเมินการเรียนรู ้
   ตอนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต และอาชีพ                
ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน และการประเมินการเรียนรู ้
   ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 

ตารางที่ 7 โครงสร้างเนื้อหาสาระของแบบสอบถาม 
 

ตอนที่ 
 

เนื้อหาสาระ 
จ านวนข้อ  

รูปแบบ 
คร ู นักเรียน 

1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 5 2 แบบตรวจสอบรายการ 
2 สภาพการจัดกิจกรรมแนะแนว 

เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ 
ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน 
และการประเมินการเรียนรู ้

 
 

20 

 
 

15 

 
 

มาตราส่วนประมาณค่า 

3 การวิเคราะห์สภาพการจัดกิจกรรม
แนะแนวเพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตและ
อาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน 
และการประเมินการเรียนรู ้

 
 

15 

 
 

16 

 
 

มาตราส่วนประมาณค่า 

4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 4 2 ค าถามปลายเปิด 
             
 3. สร้างข้อค าถามตามโครงสร้างเนื้อหาสาระ 
   4. ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ความเหมาะสมของข้อค าถาม 
การใช้ภาษาและรูปแบบของแบบสอบถาม โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
   5. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูที่ท าหน้าที่     
แนะแนวและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงาน       
เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 1  จากนั้นน าข้อมูลมาวิ เคราะห์คุณภาพ                         
ของแบบสอบถามโดยการค านวณค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coeffcient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามส าหรับครูและนักเรียน        
ดังรายละเอียดในตารางที่  8 
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ตารางที่ 8 ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามส าหรับครูและส าหรับนักเรียน 

ประเด็น ความเชื่อมั่น 
แบบสอบถามครู แบบสอบถามนักเรียน 

1. สภาพการจัดกิจกรรมแนะแนว 
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21
ของนักเรียนและการประเมินการเรียนรู้ 

 
0.81 

 
0.86 

2. วิเคราะห์สภาพการจัดกิจกรรมแนะแนว         
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21
ของนักเรียนและการประเมินการเรียนรู้ 

 
0.96 

 
0.94 

  

 การรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนด้วยตนเอง 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. สภาพการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21                 
ของนักเรียนและการประเมินการเรียนรู้ตามความคิดเห็นของครูและนักเรียน มีเกณฑ์การประเมิน
ดังนี ้

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ปฏิบัตเิป็นประจ า 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ปฏิบัตบิ่อยๆ หรือเกือบเป็นประจ า 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ปฏิบัตเิป็นบางครั้ง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49   หมายถึง ปฏิบัตนิ้อยครั้ง 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมายถึง ไม่เคยปฏิบัต ิ 

 2. การวิเคราะห์สภาพการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21                  
ของนักเรียนและการประเมินการเรียนรู้ตามความคิดเห็นของครูและนักเรียนมีแนวทางดังนี้ 
     2.1 ใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบสอบถาม
สภาพการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน             
และการประเมินการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของครูและนักเรียน ซึ่งแบ่งค าถามเป็น                        2 
ส่วน คือ ส่วนที่ถามเกี่ยวกับสภาพที่คาดหวังและ สภาพที่เป็นจริง 
     2.2 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของสภาพที่คาดหวังและสภาพที่ เป็นจริง                  
เป็นรายข้อ โดยใช้การทดสอบ t-test  ก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.5 แสดงว่า                  
สภาพที่คาดหวังและ สภาพที่เป็นจริงมีความแตกต่างกันจริง ซึ่งบ่งบอกความต้องการในการจัด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนและการประเมินการ
เรียนรู ้
     2.3 ค านวณค่าดัชนีจัดเรียงล าดับความต้องการโดยใช้สูตร PNI (Modified Priority 
Need Index) ซึ่งพัฒนาโดย นงลักษณ์  วิรัชชัย และสุวิมล  ว่องวาณิช (2548: 279) ดังนี ้
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  PNImodified =  (I - D) / D 
  โดย    I  =  สภาพที่คาดหวัง 
           D  = สภาพที่เป็นจริง 
 

    การพิจารณาการวิเคราะห์สภาพโดยพิจารณาค่าร้อยละของดัชนีจัดเรียงล าดับความต้องการ  
(PNImodified  x 100)  โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินค่าดัชนีจัดเรียงล าดับความต้องการของการ
วิเคราะห์สภาพมีค่าร้อยละ 30 ขึ้นไป 
     2.4 ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ                 
ในการพัฒนากระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ผลการรวบรวมข้อมูลเพื่อก าหนดเป้าหมายและองค์ประกอบของกระบวนทัศน์การพัฒนา
วิชาชีพคร ูโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาวิชาชีพ การสอบถามครูและนักเรียน สรุปประเด็น
ส าคัญได้ดังนี้ 
 2.1 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างสัมภาษณ์                 
สรุปได้ดังนี้  
 ประเด็นที่ 1  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู  ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน มีความคิดเห็น                    
ที่สอดคล้องกันว่าควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบและกลไกพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรม             
แนะแนว เนื่องจากเป็นศาสตร์และศิลป์ที่แตกต่างจากการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  ๆโดยเฉพาะ            
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift)  เป็นปัจจัยส าคัญที่ต้องเร่งด าเนินการจากการสังเคราะห์ผลงาน
การวิจัยสะท้อนว่าการจัดการเรียนรู้วิชาหลักและการเตรียมความพร้อมของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน             
ยังไม่ประสบความส าเร็จตามความคาดหวังของสังคม 
 ประเด็นที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต
และอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
          1. สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนากระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะ
ชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
          ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นว่ารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูส่วนใหญ่เป็นลักษณะ                
การชี้แจงแนวนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด จึงมักมีลักษณะการบรรยายความรู้และชี้แ จง                    
แนวปฏิบัติ ซึ่งไม่เน้นการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียน ขาดการชี้แจงกระบวนการน าแนวคิดที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมหรือสัมมนาไปสู่การปฏิบัติในชั้นเรียนอย่างครบวงจร  นักเรียนจึงได้รับเฉพาะ                   
การถ่ายทอดความรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเดิม และขาดการประเมินความก้าวหน้า                     
หรือผลการเรียนรู ้
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 ดังนั้น รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูจึงควรค านึงถึงหลักการ แนวคิด ทฤษฎีด้านการพัฒนา
หลักสูตร ความต้องการจ าเป็นของนักเรียน และคุณลักษณะที่ครูควรพัฒนาเพื่อส่งเสริมความพร้อม                 
ในการด าเนินชีวิตในโลกแห่งอนาคตของนักเรียน ดังค าให้สัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญดังนี้ 
 
 “การพัฒนาด้านองค์ความรู้แก่ครูในศตวรรษนี้ควรเป็นบทบาทของเทคโนโลยีมากกว่าการให้
ความรู้โดยวิทยากร สิ่งที่ส าคัญและควรส่งเสริมในการพัฒนาวิชาชีพครูควรเป็นการส่งเสริม
คุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นต้นแบบของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม” 
 
  

(ผู้เชี่ยวชาญ : การสัมภาษณ์) 
 

  

 เช่นเดียวกับผู้เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งที่ให้ความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวว่า 
 

“ถึงแม้จะมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างไรก็ตาม ครูทุกคนก็ยังจ าเป็นต้อง                 
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาสาระส าคัญ  วิธีการจัด                   
การเรียนการสอน และการประเมินผล เทคโนโลยีจึงเป็นเพียงตัวช่วยเท่านั้น” 

 
 

 (ผู้เชี่ยวชาญ : การสัมภาษณ์) 
 

  ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่ากระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต
และอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ควรมีความเรียบง่ายและชัดเจน 
เนื่องจากครูที่ท าหน้าที่แนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีคุณวุฒิ                        
ด้านการแนะแนว จึงควรออกแบบกระบวนทัศน์การพัฒนาที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงในชั้นเรียน       
โดยควรเน้นการลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถปรับประยุกต์กระบวนทัศน์              
การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อปรับกระบวนทัศน์ด้านการพัฒนาตนเองของนักเรียนซึ่งเป็นคุณลักษณะจ าเป็น
ในศตวรรษที่ 21   ดังค าให้สัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 

 

“จุดมุ่งหมายส าคัญของการพัฒนากระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูในงานวิจัยนี้                     
คือสนับสนุนให้ครูที่ไม่มีคุณวุฒิทางการแนะแนวสามารถจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต               
และอาชีพในศตวรรษที่ 21ของนักเรียน ดังนั้น กระบวนทัศน์จึงควรง่ายต่อการท าความเข้าใจ                    
และไม่ซับซ้อน” 

 (ผู้เชี่ยวชาญ : การสัมภาษณ)์ 
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เช่นเดียวกับผู้เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งที่ให้ความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวว่า 
 
“การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของครูที่ท าหน้าที่แนะแนว ควรเน้นเฉพาะองค์ความรู้ และทักษะ

จ าเป็น ได้แก่ การเสริมเติมเต็มความรู้เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ทฤษฎีการเรียนรู้          
ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน  และการประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งแตกต่าง             
จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป โดยตัวครูก็ควรได้ฝึกทักษะการประเมินผลการเรียนรู้
ของตนเองไปในขณะเดียวกันด้วย” 

 

(ผู้เชี่ยวชาญ : การสัมภาษณ์) 
 
 

 2.2 ข้อมูลจากแบบสอบถาม เพื่อน าผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 และความต้องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กิจกรรม
แนะแนวมาเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและ
อาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้แบบสอบถามครูที่ท าหน้าที่         
แนะแนวจ านวน  37  คน  และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 จ านวน 34 คน ในโรงเรียน               
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1                    
วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลดังนี ้
        2.2.1 สภาพการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ              
ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จากแบบสอบถามครู พบว่า โดยรวม                
ครูปฏิบัติได้ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ยรวม = 2.33, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.50 ) โดยมีการปฏิบัติ
ระดับน้อยที่สุดในด้านศึกษาหลักการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เป็นสากล (Universal Design for 
Learning: UDL) และมีการปฏิบัติระดับน้อยในด้านการก าหนดสัดส่วนการจัดกิจกรรมแนะแนว              
ให้ครอบคลุมด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ส่วนตัวและสังคม ก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้โดยวิเคราะห์
สมรรถนะส าคัญของนักเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะในศตวรรษที่ 21  ตามความ
แตกต่างของนักเรียน  
        2.2.2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสภาพที่ควรจะเป็นและสภาพที่เป็นจริงในการจัด               
กิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะขีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 จากแบบสอบถามครู  พบว่า           
การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะขีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ทุกประเด็นมีความต้องการ
จ าเป็นโดยมีค่า PNImodified  อยู่ระหว่าง  0.29 – 0.52  โดยประเด็นที่มีค่า PNImodified  สูงสุด                   
และมีความส าคัญเป็นล าดับที่ 1 คือ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนได้ฝึก
ปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนและครู (0.52) ซึ่งมีค่า PNImodified  ใกล้เคียงกับล าดับที่ 2 คือ                    
จัดกิจกรรมที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม  เกิดการเรียนรู้และทักษะ
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ชีวิต (0.51) ล าดับที่ 3 คือ มีการก าหนดสัดส่วนกิจกรรมแนะแนวให้สอดคล้องกับจุดเน้นคุณภาพ             
ด้านทักษะชีวิตของนักเรียน (0.48) ล าดับที่ 4 คือมีการก าหนดเกณฑ์คุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน 
(0.47) และล าดับที่ 5 คือ ศึกษาหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินเพื่อพัฒนานักเรียน (0.46)              
    2.2.3 สภาพการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากแบบสอบถามนักเรียน พบว่า นักเรียนไม่มีส่วนร่วม                     
ในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมแนะแนวไม่ส่งเสริมการสร้างความรู้ด้วยตนเอง               
และการแสดงออกตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล  กิจกรรมไม่สอดคล้องกับความต้องการ              
ความสนใจและความถนัดของนักเรียน ขาดโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นหรือท างาน             
เป็นกลุ่ม  การช่วยให้นักเรียนเข้าถึ งแหล่ง เรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย                                  
และการประเมินผลระหว่างปฏิบัติกิจกรรมและสะท้อนผล  
  2.2.4 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสภาพที่ควรจะเป็นและสภาพที่เป็นจริงในกการจัด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะขีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 จากแบบสอบถามนักเรียน พบว่า 
การจัดกิจกรรมแนะแนว เพื่ อพัฒนาทักษะขีวิตและอาชีพในศตวรรษที่  21  ทุกประเด็น                   
เป็นความต้องการจ าเป็น โดยมีค่า PNImodified  อยูร่ะหว่าง 0.29 – 0.70 ประเด็นความต้องการจ าเป็น
ที่พบว่ามีค่า PNImodified  สูงสุดเป็นล าดับที่ 1 ได้แก่ ประเด็นนักเรียน มีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์
การประเมินภาระงาน (0.70) ซึ่งมีค่า PNImodified ใกล้เคียงกับล าดับที่ 2 คือ  นักเรียนสามารถเลือก
ภาระงานเพื่ อแสดงผลการเรียนรู้ ได้ตามความถนัดและความสนใจ  (0 .58)  ล าดับที่  3                        
คือ  นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ (0.55) ล าดับที่ 4  นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับผู้อื่น (0.52) และล าดับที่ 5 คือ นักเรยีนมีโอกาสแสดงออกอย่างอิสระ (0.50)    
 โดยสรุปสภาพการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ                     
ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ศึกษาเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสอบถามครูและนักเรียน พบว่า การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของครู                    
ที่ท าหน้าที่แนะแนว ควรส่งเสริมความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมแนะแนว โดยเฉพาะการ
ออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวที่สอดคล้องกับความแตกต่างของนักเรียน ได้แก่ การเสริมเติมเต็ม
ความรู้เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม                
ในปัจจุบันและการประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ซึ่งแตกต่างจากการประเมินผลสัมฤทธิ์              
ทางการเรียนทั่วไป โดยครูควรวิเคราะห์สมรรถนะส าคัญของนักเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ความสามารถและทักษะในศตวรรษที่ 21 การก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้โดย การวิเคราะห์
สมรรถนะส าคัญของนักเรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา การเปิดโอกาสให้
นักเรียนมส่ีวนร่วมในการออกแบบกิจกรรมแนะแนวที่สอดคล้องกับพัฒนาการแต่ละช่วงวัย สอดคล้อง
กับความต้องการ ความสนใจและความถนัดของนักเรียน การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดอย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง                       
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และได้แสดงความสามารถตามความแตกต่างของแต่บุคคล  การจัดสถานการณ์ให้นักเรียนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น การช่วยให้นักเรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้            
ที่หลากหลาย การก าหนดเกณฑ์คุณภาพและการประเมินผลการเรียนรู้ตามศักยภาพที่แตกต่างของแต่
ละบุคคล รวมทั้งการน าผลการประเมินมาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนรายบุคคลการ
ประเมินผลระหว่างปฏิบัติกิจกรรมและการสะท้อนผล  
 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development:D1) ประกอบด้วย การออกแบบและพัฒนา 
(Design and Development: D&D) 
 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ
ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 วิธีด าเนินการ การออกแบบและพัฒนากระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะ
ชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้ข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 
เป็นแนวทางในการพัฒนาและตรวจสอบประเมินประสิทธิผลของกระบวนทัศน์การพัฒนา                
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย คือ ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบกระบวนทัศน์            
การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนากระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ
ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และขั้นตอนที่ 3 การปรับปรุงกระบวนทัศน์
การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  แต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี ้
 ขั้นที่ 1 การออกแบบกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 วัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและ
อาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์ 
 วิธีด า เนินการ   ผู้ วิจัยน าข้อมูลจากการศึกษาวิ เคราะห์ ในขั้นตอนที่  1 มาก าหนด                       
เป็นโครงสร้างของกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู (ฉบับร่าง) ดังแผนภาพที่ 14 
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แผนภาพที่ 15 องค์ประกอบของกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21     
                  ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

หลักการ    การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมระดับคุณภาพการเรียนรู้ตามความแตกต่างของนักเรียนตามแนวคิด
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  (Professional Learning Community) 
จุดมุ่งหมาย พัฒนาครูให้มีความรู้และจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

องค์ประกอบของกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21        
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

การเสริมพลังอ านาจ 
 (E: Empowerment) 

 

การวิเคราะห์ 
(A: Analysis) 

 

การประเมินคุณค่า 
(W: Worth Assessment) 

แนวคิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 
(PLC : Professional Learning Community) 

 

- นักเรียนรายบุคคล 
- กิจกรรมแนะแนว 
 ในหลักสูตรแกนกลาง    
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 พุทธศักราช 2551           
-ทักษะชีวิตและอาชีพ  
 ในศตวรรษที่ 21                  
-ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของนักเรียน 

- กระบวนการพัฒนาวิชาชีพตามแนวคิด
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC)                                    
- การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล 

(Universal Design for Learning : UDL)                     
- การสร้างความรู้ด้วยตนเอ(Constructivist) 
-การชี้แนะทางปัญญา                     
(Cognitive Coaching) 

 

 
 
 

การประเมิน 
  ระดับคุณภาพการเรียนรู ้              
ตาม SOLO Taxonomy           

การออกแบบหลักสูตรตามรูปแบบของ Tyler

 

 

ธรรมชาติและ
โครงสร้างความรู้

ความต้องการ
ของผู้ เรียน

ความต้องการ
ของสงัคม
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 จากภาพที่15 ผู้ วิจัยก าหนดองค์ประกอบของกระบวนทัศน์ การพัฒนาวิชาชีพครู                 
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยอาศัย
แนวคิดการออกแบบหลักสูตรของ Tyler  ซึ่งให้ความส าคัญกับธรรมชาติและโครงสร้างความรู้ (The 
nature and the structure of knowledge) ความต้องการของสังคม (The needs of the society) 
และความต้องการของนักเรียน (The needs of the students) ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดหลักการจัดการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมระดับคุณภาพการเรียนรู้ ของนักเรียนตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  
(Professional Learning Community)  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้และจัดกิจกรรม
แนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       
โดยส่วนที่ 1 เป็นกระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต
และอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน  ประกอบด้วย 1)  การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (A: Analysis)                                     
2) การเสริมพลังอ านาจ (E: Empowerment)  และ 3) การประเมินคุณค่า (W: Worth Assessment) และ
ส่วนที่ 2 เป็นแนวคิดเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะการจัดกิจกรรมแนะแนวของครู ได้แก่ แนวคิด
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC: Professional Learning Community)   
 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนากระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ
ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับร่าง) ประกอบด้วย  

    2.1 ชุดของแนวความคิดและการปฏิบัติของครูที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามแนวคิดชุมชน            
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  

     2.2 คู่มือการใช้กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต และอาชีพใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
              2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  จ านวน 5 ฉบับ ได้แก่  1) แบบทดสอบความรู้
ของครูด้านการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2) แบบประเมินการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ
ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3) แบบตรวจสอบระดับคุณภาพการเรียนรู้
ของครูเกี่ยวกับจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21           
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อกระบวนทัศน์การ
พัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และ 5) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนมีต่อการจัดกิจกรรมแนะแนวของครูที่เรียนรู้
และฝึกปฏิบัติตามกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 1.กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู เป็นชุดของแนวคิด และการปฏิบัติร่วมกันของครู                
ที่ พัฒนาขึ้ นตามแนวคิ ด ชุ มชนการ เรี ยนรู้ วิ ช าชีพ  เ รี ยกว่ า  AEW Model ประกอบด้ วย                          
1)  การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (A: Analysis) ได้แก่  การพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมแนะแนว        
ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 การออกแบบการเรียนรู้ และความแตกต่างของบุคคล             
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2) การเสริมพลังอ านาจ (E: Empowerment)  ได้แก่ มิติการคิดของ Marzano การออกแบบ                       
ที่ เ ป็ น ส ากล เพื่ อ ก า ร เ รี ย น รู้  (Universal Design for Learning: UDL) แ นวคิ ด  3 P Model                      
ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (constructivist) ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
(constructivist) และการชี้แนะทางปัญญา (cognitive coaching)  และ 3) การประเมินคุณค่า (W: 
Worth Assessment) ได้แก่  การประเมินระดับคุณภาพการเรียนรู้ตาม SOLO Taxonomy ทฤษฎี
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (constructivist) การประเมินภาระงาน (Task Assessment) การ
ประเมินตนเอง (Self Assessment) และการประเมินเพื่อเสริมพลังอ านาจ (Empowerment 
Assessment) โดยแต่ละองค์ประกอบเช่ือมโยงกันด้วยแนวคิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC)  ดังแผนภาพที่ 16 
 

 
  
แผนภาพที่ 16 กระบวนทัศนก์ารพัฒนาวิชาชีพครูเพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ            

                    ในศตวรรษที ่21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับร่าง) 
 
ขั้นที่ 3 การปรับปรุงกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ              

ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ผู้วิจัยน ากระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษ              

ที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นฉบับร่างไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 
2 คน ด้านหลักสูตรและการสอน จ านวน 2 คน ด้านการแนะแนว 1 คน รวมทั้งคณะกรรมการควบคุม
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วิทยานิพนธ์ตรวจสอบความเหมาะสมและสอดคล้องของร่างกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยการสอบถาม
และการประเมินความสอดคล้อง ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เสนอแนะให้เพิ่มเติม
รายละเอียดองค์ประกอบด้านการเสริมพลังอ านาจใน AEW Model โดยจ าแนกหน่วยการเรียนรู้        
ตามองค์ประกอบของกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู เพิ่มเติมเงื่อนไขความส าเร็จของการ
ด าเนินการพัฒนาตามกระบวนทัศน์โดยเฉพาะแนวคิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าร่างกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู
มีความสอดคล้องกันด้านความเป็นประโยชน์  ความเป็นไปได้ ความสมเหตุผล และความถูกต้อง
แม่นย า โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.80 – 1.00   

2. ผู้วิจัยด าเนินการปรับปรุงกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและ
อาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ์ดังนี้ 

   2.1 จัดหมวดหมู่องค์ประกอบย่อยให้สอดคล้องกับองค์ประกอบหลักของ AEW Model 
คือ การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (A: Analysis) ได้แก่  การพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมแนะแนว        
ทักษะชีวิตและอาชีพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และทักษะชีวิตและอาชีพ
ในศตวรรษที่ 21 การเสริมพลังอ านาจ (E: Empowerment)  ได้แก่ มิติการคิดและการเรียนรู้         
ของ Marzano การออกแบบที่เป็นสากลเพื่อการเรียนรู้ (Universal Design for Learning: UDL) 
แนวคิด 3 P Model  ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (constructivist) และการชี้แนะ           
ทางปัญญา (cognitive coaching)  และการประเมินคุณค่า (W: Worth Assessment) ได้แก่                
การประเมินระดับคุณภาพการเรียนรู้ตาม SOLO Taxonomy โดยแต่ละองค์ประกอบเชื่อมโยงกัน
ด้วยแนวคิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 

   2.2 เพิ่มเติมรายละเอียดในกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและ
อาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้   

        2.2.1 ก าหนดหลักการของกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู คือ การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ระดับคุณภาพการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความแตกต่างของนักเรียนตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 

          2.2.2 ก าหนดจุดมุ่งหมายส าคัญของกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู คือ การพัฒนาครูให้มี
ความรู้และจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

       2.2.3 ก าหนดเงื่อนไขความส าเร็จในการใช้กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู คือ  1) การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  2) ความรู้  ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล (Universal Design for Learning : UDL)  และ 3) การสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง (Constructivist) 
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       2.2.4 จัดท าหน่วยการเรียนรู้ 4 หน่วย ได้แก่ 
       หน่วยที่ 1 กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวและทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษ         

ที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                                    
       หน่วยที่ 2 การออกแบบและพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต                 

และอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
       หน่วยที่ 3 การจัดกิจกรรมแนะแนว  
       หน่วยที่ 4 การประเมินระดับคุณภาพการเรียนรู้ 
ซึ่งในแต่ละหน่วยประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการจัด

กิจกรรมแนะแนวที่ส าคัญ ได้แก่  การวิเคราะห์ (Analysis : A)   การเสริมพลังอ านาจครู (Empowerment : E)  และ
การประเมินคุณค่า (Worth Assessment : W)  แต่ละกิจกรรมเชื่อมโยงกันด้วยกระบวนการของชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพ ((Professional Learning Community : PLC)   ได้แก่      
        1. การก าหนดเป้าหมายร่วมกันเพื่อช่วยเหลือกันและกัน  

       2. การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
       3. การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นรายบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน                       

        4. การสนับสนุนและการเป็นผู้น าร่วมกัน  
       5. การรวบรวมความคิดสร้างสรรค์  
       6. การแบ่งปันวิสัยทัศน์ และบทเรียนส่วนบุคคล 
       2.2.5 น ากระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูที่ปรับปรุงแล้วไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ตรวจสอบ  
 3. การสร้างคู่มือการใช้กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ            
ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างคู่มือการใช้กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต
และอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีองค์ประกอบในคู่มือ ดังนี ้

ตอนที่ 1  กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชวีิตและอาชีพ ในศตวรรษที่ 21  
           ฃองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (A Paradigm for Teacher Professional 
  1.1 จุดมุ่งหมายของกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู 
            1.2 องค์ประกอบของกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู   

       ตอนที่ 2  หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
    2.1 แนวคิดเก่ียวกับกิจกรรมแนะแนว 
    2.2 การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล (Universal Design for Learning: UDL) 
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    2.3 การเรยีนรู้ตามแนวคิด Constructivist Theory 
     2.4 มิติการคิดและการเรียนรู้ของ Marzano 
             2.5 การประเมินตาม SOLO Taxonomy 

ตอนที่ 3  การน ากระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ                   
  ในศตวรรษที ่21 ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนต้นไปใช้   

 ตอนที่ 4   แหล่งข้อมูลส าหรับการศึกษา คน้คว้าเพิ่มเติม 
4. น าคู่มือการใช้กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาวิชาชีพ 

จ านวน 2 คน ด้านหลักสูตรและการสอน จ านวน 2 คน ด้านการแนะแนว 1 คน และอาจารย์                    
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยการสอบถามและการประเมินความเหมาะสม ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าคู่มือ
การใช้กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูมีความสอดคล้องกัน โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.80 – 
1.00  และเสนอแนะให้ท าความเข้าใจแนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล (Universal Design 
for Learning: UDL) ให้ชัดเจน และควรแสดงตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ครูสามารถประยุกต์ใช้ได ้
 5. ผู้วิจัยปรับปรุงคู่มือการใช้กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและ
อาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและ
อาจารย์ทีปรึษาวิทยานิพนธ์ และจัดพิมพ์คู่มือเพื่อน าไปใช้จริง 
 6. จัดท าเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลจ านวน  5  ฉบับ ประกอบด้วย 1) แบบทดสอบความรู้
ของครูด้านการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2) แบบประเมินการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ
ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3) แบบตรวจสอบระดับคุณภาพการเรียนรู้     
4) แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู 5) แบบสอบถาม           
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมแนะแนวของครูที่ ได้ เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ                          
ตามกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู  มีขั้นตอนการสร้างและพัฒนาดังนี้ 
 แบบทดสอบความรู้ของครูด้านการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต                         
และอาชีพในศตวรรษที่ 21 เพื่อตรวจสอบความรู้ของครู การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว                 
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และการ
ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก มีขั้นตอนการสร้างดังนี ้
 1. ศึกษาเอกสารการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว และการประเมินกรเรียนรู้ เพื่อก าหนด
ประเด็นและพฤติกรรมที่มุ่งวัด 
 2. จัดท าแผนผังข้อสอบ (Test Blueprint)  ตามแนวคิด Bloom’s Revised Taxonomy   

3. เขียนข้อค าถามตามแผนผังข้อสอบ (Test Blueprint) 
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4. น าแบบทดสอบความรู้ของครูด้านการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะ
ชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 และตารางแผนผังข้อสอบ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ประกอบด้วย 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาวิชาชีพ  จ านวน  2  คน  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะ
แนว 2 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล  จ านวน  1  คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้และการวัดผลในแต่ละประเด็น น าผลการพิจารณาไปค านวณ
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( Index of Item Objective Congruence : 
IOC)  ใช้ เกณฑ์การตัดสินความสอดคล้องของกับวัตถุประสงค์  ( Index of Item Objective 
Congruence : IOC) ใช้เกณฑ์การตัดสินความสอดคล้องของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ระหว่าง 
0.80 – 1.00  (ส าเริง   บุญเรืองรัตน์, 2529 : 95)  
 5. น าแบบทดสอบความรู้ของครูด้านการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะ
ชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21ไปใช้กับกลุ่มครูที่ท าหน้าที่แนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาส จ านวน  
37  คน  ได้ค่าความยากง่ายเท่ากับ 0.37 – 0.70 ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบเท่ากับ 0.20 – 0.93 
และค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.93 
  แบบประเมินการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ                 
ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ เพื่อตรวจสอบพัฒนาการด้านทักษะการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริม
ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีขั้นตอนการสร้างดังนี ้
 1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาแบบประเมินและทักษะจ าเป็นของครูในการจัดการ
พัฒนาแบบประเมินและทักษะจ าเป็นของครูในการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวการเรียนรู้กิจกรรม
แนะแนวและการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
 2. ก าหนดขอบเขตเนื้อหา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ (Module) การด าเนินการจัดการ
เรียนรู้กิจกรรมแนะแนว การวัดและประเมินผล จากนั้นเขียนรายการประเมินที่ครอบคลุมขอบเขต
เนื้อหา 
 3. ผู้วิจัยพิจารณาความสอดคล้องและเหมาะสมของรายการประเมิน น าเสนออาจารย์                   
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ก่อนน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา จ านวน 5  คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การพัฒนาวิชาชีพ  จ านวน  2  คน  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 2 คน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล  จ านวน  1  คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) น าผลการพิจารณาไปค านวณดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC) ใช้เกณฑ์การตัดสินความสอดคล้อง
ของความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ ระหว่าง 0.80 – 1.00 (ส าเริง   บุญเรืองรัตน์, 2529 : 95)  
 4. ผู้วิจัยตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบประเมินทักษะการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21  ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
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โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีการของครอนบัค (Cronbach,1990:204) 
กับกลุ่มครูที่ท าหน้าที่แนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาส จ านวน  37  คน ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบ
ประเมินเท่ากับ 0.9 

แบบตรวจสอบระดับการเรียนรู้ของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพื่อ
ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นแบบ
ตรวจรายการเพื่อตรวจสอบระดับการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะ
ชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีขั้นตอนการสร้างดังนี ้
 1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาแบบตรวจสอบระดับการเรียนรู้ของครูตาม SOLO 
Taxonomy 
 2. ก าหนดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด จ านวน  4  องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การออกแบบการเรียนรู้
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 2) การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริม
ทักษะชีวิตและอาชีพ  ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน 3) การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และ 4) 
การน าเสนอรายงานผลการพัฒนานักเรียนด้วยระดับคุณภาพการเรียนรู ้
 3. ผู้วิจัยพิจารณาความสอดคล้องของรายการประเมิน น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ก่อนน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา จ านวน 5  คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาวิชาชีพ  
จ านวน  2  คน  ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 2 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัด
และประเมินผล  จ านวน  1  คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) น าผลการ
พิจารณาไปค านวณดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( Index of Item 
Objective Congruence : IOC) ใช้เกณฑ์การตัดสินความสอดคล้องของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
ระหว่าง 0.80 – 1.00 (ส าเริง   บุญเรืองรัตน์, 2529 : 95)  ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 
0.80 – 1.00    
 

แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริม
ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นแบบค าถาม
ปลายเปิด มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบความคิดเห็นต่อกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริม
ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีขั้นตอนการสร้างและ
พัฒนา ดงันี ้

1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 
 2. เขียนข้อค าถามความคิดเห็นต่อกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต
และอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 3. ผู้วิจัยพิจารณาความสอดคล้องของประเด็นข้อค าถามความคิดเห็น น าเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ก่อนน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา จ านวน 5  คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้าน
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การพัฒนาวิชาชีพ  จ านวน  2  คน  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 2 คน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล  จ านวน  1  คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) น าผลการพิจารณาไปค านวณดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC) ใช้เกณฑ์การตัดสินความสอดคล้อง
ของความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ ระหว่าง 0.80 – 1.00 (ส าเริง   บุญเรืองรัตน์, 2529 : 95)   

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนมีต่อการจัดกิจกรรมแนะแนวของครูที่ได้เรียนรู้
และฝึกปฏิบัติตามกระบวนทัศน์การพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เป็นแบบค าถามปลายเปิดเพื่อตรวจสอบความคิดเห็นของ
นักเรียน มีขั้นตอนการสร้างและพัฒนาดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม            
แนะแนวเพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน  

2. ก าหนดขอบเขตของเนื้อหาด้านการจัดกิจกรรมแนะเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน  

3. เขียนข้อค าถาม จากนั้นน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ประกอบด้วย ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ                  
ด้านการพัฒนาวิชาชีพ  จ านวน  2  คน  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 2 คน 
และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล  จ านวน  1  คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) น าผลการพิจารณาไปค านวณดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC) ใช้เกณฑ์การตัดสินความสอดคล้อง
ของความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ ระหว่าง 0.80 – 1.00 (ส าเริง   บุญเรืองรัตน์, 2529 : 95)   

  

ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research:R2) การทดลองใช้รูปแบบ (Implementation: I) 
 การศึกษาประสิทธิผลของกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต         
และอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่พัฒนาขึ้น โดยน าไปทดลองใช้        
กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นครูที่ท าหน้าที่แนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 2  จ านวน  25  โรงเรียน  เป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน ประกอบด้วย
กิจกรรม 4  ขั้นย่อย คือ 
 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อท าความเข้าใจกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อ
ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
 2.การออกแบบและการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 
21 นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3   
 3. การพบปะและสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตามกระบวนการ
ของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) และการชี้แนะทางปัญญา (cognitive coaching) 
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 4. การประเมินระดับคุณภาพการเรียนรู้ของครูและนักเรียนตาม SOLO Taxonomy    
 โดยด าเนินการตามขั้นตอนดังนี ้
 หน่วยที่ 1 กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวและทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 
ของนักเรียน 
 วัตถุประสงค์  
           เพื่อวางแผนและสร้างความเข้าใจร่วมกันในการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวและ
ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21ของนักเรียน 
 วิธีด าเนินการ 
 1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และความคิดเห็นของครูและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันปัญหา 
และความต้องการพัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียน 

2. จัดประชุมชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา ความส าคัญ จุดมุ่งหมาย 
องค์ประกอบของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวและทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21ของ
นักเรียนแก่ครูและผู้บริหารสถานศึกษา 

3. ผู้วิจัย ครูและผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกันวางแผนและก าหนดช่วงเวลาด าเนินการตาม
กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู 

กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยครู ผู้บริหารสถานศึกษา และนักเรียน 
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบบันทึกการประชุม เอกสารหน่วยการเรียนรู้ตามกระบวนทัศน์                

การพัฒนาวิชาชีพครูที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content  Analysis) 

หน่วยที่ 2 การออกแบบและพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและ
อาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน 
 วัตถุประสงค์  
 เพื่อให้ครูมีความรู้และทักษะการออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต
และอาชีพในศตวรรษที่ 21ของนักเรียนตามแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบการเรียนรู้ที่
เป็นสากล 

วิธีด าเนินการ ผู้วิจัยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูโดยด าเนินการตามแผนการน ากระบวน
ทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลในเวบไซต์ในประเทศ         
และต่างประเทศเพ่ือสังเคราะห์เป็นข้อมูลสารสนเทศในการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 2. ผู้วิจัยจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อส่งเสเริมทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียน และการพัฒนาเครื่องมือประเมินผลเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู ้
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 3. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มครูที่ท าหน้าที่ครูแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาส         
ทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จ านวน 25  คน 
 4. ครูรวมกลุ่ม 6-8 คนตามความสมัครใจเพื่อร่วมกันออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว และ
ก าหนดปฏิทินการพบกลุ่มเพื่อสะท้อนผลการจัดกิจกรรมแนะแนว แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนา
ความรู้และทักษะการจัดกิจกรรมแนะแนวให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ร่วมกันก าหนดไว้  

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูที่ท าหน้าที่ครูแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน                      
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2  จ านวน  
25  คน 

เครื่องมือที่ใช้ หน่วยการเรียนรู้การออกแบบและพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว              
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย x  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการค านวณ
คะแนนพัฒนาการตามแนวคิดของศิริชัย  กาญจนวาสี (2548 : 28) ดังนี ้
 

    𝑆 =
(𝑌−𝑋)

(𝐹−𝑋)
 x100 

 S  หมายถึง   คะแนนพัฒนาการของนักเรียน (คิดเป็นร้อยละ) 
 X หมายถึง  คะแนนวัดครั้งก่อน 
 Y หมายถึง  คะแนนวัดครั้งหลัง 
 F หมายถึง คะแนนเต็ม 
เกณฑ์การแบ่งระดับพัฒนาการ 
 คะแนนพัฒนาการร้อยละ      76 – 100 หมายถึง  มีพัฒนาการระดับสูงมาก 
 คะแนนพัฒนาการร้อยละ      51 –  75 หมายถึง  มีพัฒนาการระดับสูง 
 คะแนนพัฒนาการร้อยละ      26 –  50 หมายถึง  มีพัฒนาการระดับกลาง 
 คะแนนพัฒนาการร้อยละ       0  –  25 หมายถึง  มีพัฒนาการระดับต้น  
 หน่วยที่ 3 การจัดกิจกรรมแนะแนว 
 วัตถุประสงค์  
 เพื่อให้ครูทดลองใช้แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่พัฒนาขึ้น 
 วิธีด าเนินการ ครูด าเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ออกแบบ
และพัฒนาในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โดยเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ตามกระบวนการของ AEW Model ซึ่ง
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ (A: Analysis)  การเสริมพลังอ านาจ (E:Empowerment) และการ
ประเมินคุณค่า (Worth Assessment)  โดยแต่ละกิจกรรมเชื่อมโยงกันด้วยกระบวนการของชุมชน                       
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ()(Professional Learning Community : PLC)  เช่นเดียวกับกระบวนการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
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ของครู  ได้แก่ การก าหนดเป้าหมายร่วมกันเพื่อช่วยเหลือกันและกัน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมให้
เกิดวัฒนธรรมในการ ท างาน พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เน้นผลสัมฤทธิ์เป็นรายบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน 
มีการสนับสนุนและการเป็นผู้น าร่วมกัน การรวบรวมความคิดสร้างสรรค์  การแบ่งปันคุณค่า                
และวิสัยทัศน์ และการแบ่งปันบทเรียนส่วนบุคคล 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558        
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
จ านวน  25  โรงเรียน 

แบบแผนการทดลองเพื่อประเมินประสิทธิผลของกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อ
ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้แบบแผนการวิจัย
แบบทดสอบก่อนและหลังกับกลุ่มเดียว (One – Group Pretest –Posttest Design) (ล้วน สายยศ และอังคณา 
สายยศ, 2538: 249)    เป็นรูปแบบวิธีการวิจัยศึกษากรณีเดียวส าหรับทดลองกับกลุ่มทดลองเพียง
กลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลังการเรียน ซึ่งมีลักษณะรูปแบบดังนี้ 

 

ตารางที่  9  แบบแผนการวิจัยแบบทดสอบก่อนและหลังกับกลุ่มเดียว 
                      

T1                                  X                                  T2 

 
ที่มา : ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538:249  

เมื่อ T1   แทน การสอบก่อนที่จะจัดกระท าการทดลอง (Pretest)  
X    แทน การกระท าตามแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ                                 
      ในศตวรรษที่ 21      

     T2   แทน การสอบหลังจากที่จัดกระท าการทดลอง (Posttest) 
 เครื่องมือที่ใช้ กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและ
อาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยค่าเฉลี่ย x  และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการค านวณคะแนนพัฒนาการตามแนวคิดของศิริชัย  กาญจนวาสี (2548 : 28) 

หน่วยที่ 4 การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต
และอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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วัตถุประสงค์  
เพื่อประเมินระดับการเรียนรู้การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพใน

ศตวรรษที่ 21 ของครูและนักเรียน 
วิธีด าเนินการ 

  1. ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดพฤติกรรรมที่แสดงถึงการเรียนรู้ทักษะชีวิตและ
อาชีพในศตวรรษที่ 21ของตนเอง 
  2. ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดเกณฑ์การประเมินพฤติกรรรมที่แสดงถึงการเรียนรู้
ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21ของตนเองตาม SOLO Taxonomy 

3. การสะท้อนผลการประเมิน 
4. สรุประดับการเรียนรู้ของครูและระดับการเรียนรู้ของนักเรียน 
5. วางแผนเพื่อพัฒนาระดับการเรียนรู้ 

กลุ่มตัวอย่าง  ประกอบด้วย ครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 เครื่องมือที่ใช้  เป็นเครื่องมือส าหรับนักเรียน จ านวน 3  ฉบับ ได้แก่ 1)  แบบทดสอบวัด
ความรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 2) แบบทดสอบวัดทักษะชีวิตและอาชีพใน
ศตวรรษที่ 21 และ 3) แบบสังเกตพฤติกรรมด้านการเรียนรู้ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21  มี
ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาดังนี ้

ผลการทดลองใช้กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ         
ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พิจารณาจากผลการประเมินครู                      
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ปรากฏผลดังนี้        
 1. ผลการทดสอบความรู้ของครูด้านการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและ
อาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดังตารางที่ 10 

ตารางที่ 10 ผลการทดสอบความรู้ของครูก่อนและหลังการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามกระบวนทัศน์    
      การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน      
               ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

การทดสอบ  

N 
 

x  
 t 

 

Sig. 

Pre-test 25 12.12 1.39   
38.67 

 
.000** 

Post-test 25 23.40 1.85 

** มีนัยส าคญัที่ระดับ .01 

S.D. 
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 จากตารางที่ 10 ความรู้ของครูก่อนและหลังการใช้กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู              
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้
ตามกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู ( x  =  23.40, S.D. = 1.85) สูงกว่าก่อนการเรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติตามกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู  ( x  = 12.12, S.D. = 1.39)  

นอกจากนี้  พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้เกี่ยวกับกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู                  
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อจ าแนก
ตามประเด็นมีค่าเพิ่มขึ้น ดังตารางที่ 11 

ตารางที่ 11  คา่เฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนความรู้ของครู                                
       ด้านการจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน 
                      ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

ประเด็น 
 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
  T1 T2 

x  S.D. x  S.D. 
กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพ่ือ
ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 
21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
7 

 
2.51 

 
0.37 

 
5.97 

 
0.52 

การออกแบบกิจกรรมแนะแนว 7 3.03 0.35 5.03 0.47 
การจัดกิจกรรมแนะแนว 8 3.64 0.29 5.87 0.44 
การประเมินผลการเรียนรู ้ 8 2.94 0.38 6.53 0.42 

คะแนนเฉลี่ยรวม 30 12.12 1.39 23.40 1.85 
   T1 หมายถึง ก่อนใช้กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู, T2 หลังใช้กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู 

จากตารางที่ 11  คะแนนเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกับกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู                  
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น 
3.46, 2.00, 2.23 และ 3.59 ตามล าดับ  

2. ผลการประเมินการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า ครูมีทักษะการจัดกิจกรรมแนะแนวส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ดี โดยล าดับที่ 1 ได้แก่ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีลักษณะท้าทายส าหรับนักเรียนทุกคน             
และค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลการส่งเสริ มการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชุมชน                    
ของผู้ปฏิบัติงาน และการประเมินผลการเรียนรู้อย่างครอบคลุมตามแนวคิด Bloom Taxonomy              
ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 ล าดับที่ 2 ได้แก่ การใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่มี
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ความยืดหยุ่น การจัดกิจกรรมแนะแนวที่ส่งเสริมการรู้จักการท างานส าหรับการเรียนรู้เป็นทีม               
และรายบุคคล การก าหนดเกณฑ์การประเมินผล “ผ่าน” ตามระดับคุณภาพการเรียนรู้ตามแนวคิด  
SOLO Taxonomy และการประเมินตามแนวคิด Bloom Taxonomy เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน             
รู้จักและเข้าใจตนเอง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.20 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 ล าดับที่ 3 ได้แก่              
ทักษะการน าความรู้ใหม่ไปใช้อย่างสร้างสรรค์ มีจุดมุ่งหมายในการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือให้นักเรียน
มีทักษะ ทัศนคติ และบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพื่อความส าเร็จและมีความสุข เชื่อมโยงครู นักเรียนและ
ชุมชนเพื่อร่วมส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 เรียนรู้การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีและ
ทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ ใช้กลยุทธ์ต่างๆ ที่มีความหลากหลาย  และสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน
ความแตกต่างการเรียนการสอนและการเรียนรู้   ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ของนักเรียนที่ถูกฝังลงในการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวัน และสะท้อนผลการประเมินแก่นักเรียน
รายบุคคลเพื่อพัฒนาระดับการเรียนรู้ตามความต้องการของนักเรียน ส าหรับทักษะที่อยู่ในล าดับ
พอใช้ได้แก่ การจัดกิจกรรมแนะแนวที่ช่วยให้นักเรียนได้เตรียมตัวเพื่อใช้ชีวิตในโลกที่เป็นจริง                 
มีทรรศนะว่าโลกของนักเรียนและโลกความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้                     
การสนับสนุนช่วยเหลือให้นักเรียนสามารถเปลี่ยนสารสนเทศเป็นความรู้ และน าความรู้เป็นเครื่องมือ
สู่การปฏิบัติและเป็นประโยชน์ เป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ และมีการสร้างวัฒนธรรมการสืบค้น 
ทักษะในการประสานงาน กระตุนความคิดสรางสรรคนักเรียนในการสรางโปรแกรมการเรียน และ               
การท างานของตนเอง การใช้ค าถามเกี่ยวกับอนาคตเชิงวัฒนธรรม สังคมและสากล และผลการ
ประเมินระดับการเรียนรู้เพื่อจัดกลุ่มนักเรียนและสนับสนุนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ระดับ
นักเรียน มีค่าเฉล่ีย 2.20 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.84 

3. ผลการประเมินระดับการเรียนรู้ของครูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะ
ชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  พบว่า ครูมีความเข้าใจ
องค์ประกอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ                
ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในระดับโครงสร้างเดี่ยว (Unistructural) และหลายโครงสร้าง              
(Multi-Structural) สามารถเชื่อมโยงความรู้ ความคิด และประสบการณ์เดิมกับหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีที่ได้เรียนรู้ใหม่ (Relational) สร้างเป็นองค์ความรู้ในการก าหนดเป้าหมายการออกแบบ
กิจกรรมแนะแนวและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมแนะแนว   
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนตามระดับคุณภาพที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ 
ดังนี้   

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.00  หมายถึง  ระดับดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 1.76 – 2.50  หมายถึง  ระดับดี  
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.75  หมายถึง  ระดับพอใช ้
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ผลการประเมินระดับการเรียนรู้ของครูเกี่ยวกับจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริม
ทักษะชี วิ ตและอาชีพในศตวรรษที่  21  ของนัก เรี ยนระดับมั ธยมศึกษาตอนต้น  พบว่ า                         
ระดับ 1 ปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูระดับพอใช้ จ านวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 12 ค่าระดับ 2 
ปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูระดับดี จ านวน 10  คน คิดเป็นร้อยละ 40  และค่าระดับ 3  ปฏิบัติการ
พัฒนาวิชาชีพครูระดับดมีาก จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 48  
 4. ครูมีความคิดเห็นต่อกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ        
ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านกิจกรรม ด้านบรรยากาศ 
และด้านประโยชน์ที่ได้รับ โดยเห็นด้วยในระดับมากที่สุด จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ กิจกรรมช่วยให้มีการ
ปรับเปลี่ยนความคิดและการเรียนรู้การพัฒนาวิชาชีพครู บรรยากาศในการเรียนส่งเสริมการเรียนรู้
ร่วมกัน และกระบวนการคิดและเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ประเด็นที่เห็นด้วยในระดับมาก 3 ล าดับ
สุดท้ายในแต่ละด้าน ได้แก่ ภาระงานการเรียนรู้ครอบคลุมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู มีการกระตุ้น
และเสริมแรงการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอและการสรุปมโนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู สามารถจ าแนกได้ 
ดังนี ้

ด้านการวางแผนเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการจัดกิจกรรมแนะแนวของครู 
ครูมีความคิดเห็นต่อกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ             

ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านกิจกรรม จ านวน  8 ข้อ เห็นด้วยมากที่สุดในประเด็น
“กิจกรรมช่วยให้มีการปรับเปลี่ยนความคิดและการเรียนรู้การพัฒนาวิชาชีพครู” และเห็นด้วยมาก     
อีก 7 ประเด็น เรียงตามล าดับ ดังนี้ 1) กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติการด้านการพัฒนาวิชาชีพครู              
2) กิจกรรมกระตุ้นให้ครูแสวงหาความรู้ 3) กิจกรรมช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน            
4) กิจกรรมช่วยขยายแนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพครู 5) กิจกรรมมุ่งพัฒนาการคิดและการเรียนรู้           
ของครู 6) กิจกรรมให้ความรู้กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูเพิ่มขึ้น และ 7) ภาระงานการเรียนรู้
ครอบคลุมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู 
          ด้านการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู  
 ครูมีความคิดเห็นต่อกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต และอาชีพ             
ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส ด้านบรรยากาศ 
จ านวน 6 ข้อ เห็นด้วยมากที่สุดในประเด็น“บรรยากาศในการเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน” และ
เห็นด้วยมากอีก 5 ประเด็น เรียงตามล าดับ ดังนี้ 1) ส่งเสริมให้ครูวางแผนการพัฒนาวิชาชีพครู           
ด้วยตนเอง 2) มีอิสระในการพัฒนาวิชาชีพครู 3) มีโอกาสร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพครู              
4) กิจกรรมช่วยขยายแนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพครู และ 5) มีการกระตุ้นและเสริมแรงการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ 
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 ด้านการประเมินผลการพัฒนาตามกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพ  
 ครูมีความคิดเห็นต่อกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต และอาชีพ       
ในศตวรรษที่  21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านการประเมินการพัฒนาวิชาชีพครู  
จ านวน 6 ข้อ เห็นด้วยมากที่สุดในประเด็น“กระบวนการคิดและเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู” และ
เห็นด้วยมากอีก 5 ประเด็น เรียงตามล าดับ ดังนี้ 1) การเรียนรู้เน้นการเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน
ประจ าวัน 2) ความเชื่อมโยงของความรู้และทักษะ 3) การทบทวนและปรับระดับคุณภาพการเรียนรู้
ของตนเอง 4) การก าหนดคุณภาพผลการเรียนรู้โดยใช้  SOLO Taxonomy และ 5) การทบทวน 
ตรวจสอบโดยกลุ่มเพื่อนครู        
 5. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมแนะแนวของครูที่ได้รับความรู้และการฝึกปฏิบัติ
ตามกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู  ดังนี้  เห็นด้วยมากที่สุดเป็นล าดับที่ 1 ได้แก่   มีการส ารวจความสนใจ 
ความถนัดของนักเรียนรายบุคคล มีการแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยอย่างชัดเจน  มีการวัดผล
นักเรียนเป็นระยะ และมีข้อแนะน าให้นักเรียนไปปรับปรุงแก้ไข จัดเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดของนักเรียน  มีการประเมินผลหลายรูปแบบ นักเรียนทราบวิธีการประเมิน และมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดสัดส่วนคะแนน  นักเรียนสามารถเช่ือมโยงข้อมูลของตนเองกับข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพในศตวรรษ
ที่ 21 การรวมกลุ่มเพื่อนที่มีความสนใจและความถนัดคล้ายคลึงกัน ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต
และอาชีพ การพัฒนาระดับการเรียนรู้เป็นการเพิ่มทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 รวมทั้ง
ทักษะที่จ าเป็นอื่นๆ  เห็นด้วยมากเป็นล าดับที่ 2 ได้แก่ มีการเตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย
และ/หรืออุปกรณ์ มีการชี้แจงหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผล อย่างชัดเจน  เปิดโอกาสให้นักเรียน
แสดงความคิดเห็น ซักถามปัญหา และสรุปประเด็นร่วมกันในห้องเรียน  บรรยากาศในชั้นเรียน                 
มีความอบอุ่น เน้นความร่วมมือ  ไม่เน้นการแข่งขัน นักเรียนมีความสุขในการเรียน มีความเป็น
ประชาธิปไตย ให้คุณค่ากับความคิดเห็น และกระบวนการคิดของนักเรียน  การส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถคิด วิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล           
และนักเรียนมีความรู้และความเข้าใจทักษะที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิตและการท างานในอนาคต 

 ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) และการประเมินความเหมาะสมของ
กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู (Evaluation : E)     
  ผู้วิจัยได้น ากระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษ       
ที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไปขยายผลกับครูที่ท าหน้าที่แนะแนวในโรงเรียน             
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2                    
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการทดลอง  จ านวน  8 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ตามกระบวนทัศน์             
การพัฒนาวิชาชีพครู ( x  =  18.12, S.D. = 1.95) สูงกว่าก่อนการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามกระบวนทัศน์
การพัฒนาวิชาชีพครู  ( x  = 8.75, S.D. = 1.66)  



135 
 
 

 ผลการประเมินการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า ครูมีทักษะการจัดกิจกรรมแนะแนวส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ดี โดยล าดับที่ 1 ได้แก่ การจัดกิจกรรมแนะแนวที่ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียน                
การก าหนดเกณฑ์การประเมินผล “ผ่าน” ตามระดับคุณภาพการเรียนรู้ตามแนวคิด  SOLO 
Taxonomy 

ผลการประเมินระดับการเรียนรู้ของครูเกี่ยวกับจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริม
ทักษะชี วิ ตและอาชีพในศตวรรษที่  21  ของนัก เรี ยนระดับมั ธยมศึกษาตอนต้น  พบว่ า                         
ครูมีระดับการเรียนรู้ระดับ 1  จ านวน 2  คน คิดเป็นร้อยละ 25 และ ระดับ 2 จ านวน 6  คน คิดเป็น
ร้อยละ 75          
 ครูมีความคิดเห็นต่อกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ        
ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านกิจกรรม ด้านบรรยากาศ 
และด้านประโยชน์ที่ได้รับ โดยเห็นด้วยในระดับมากที่สุด จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ กิจกรรมช่วยให้มีการ
ปรับเปลี่ยนความคิดและการเรียนรู้การพัฒนาวิชาชีพครู บรรยากาศในการเรียนส่งเสริมการเรียนรู้
ร่วมกัน และกระบวนการคิดและเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพคร ู     
 นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมแนะแนวของครูที่ได้รับความรู้และการฝึกปฏิบัติ
ตามกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยเห็นด้วยมากที่สุด คือ มีการวัดผลนักเรียนเป็นระยะ และมี
ข้อแนะน าให้นักเรียนไปปรับปรุงแก้ไข  นักเรียนทราบวิธีการประเมิน และมีส่วนร่วมในการก าหนดสัดส่วน
คะแนน 
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บทที่ 4 
             ผลกำรวิเครำะหข์้อมูล 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนากระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต

และอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
คือ 1) เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต
และอาชีพในศตวรรษ ที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผล         
ของกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ                       
4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมแนะแนวของครูที่ได้รับความรู้                         
และการฝึกปฏิบัติตามกระบวนทัศน์การพฒันาวิชาชีพครู ผู้วิจัยขอน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการพัฒนากระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ                 
ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
 ตอนที่ 2 ประสิทธิผลของกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ
ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต
และอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ตอนที่ 4 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมแนะแนวของครูที่ได้รับความรู้และ
การฝึกปฏิบัติตามกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู      
 โดยมีรายละเอียดแต่ละตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1 ผลกำรพัฒนำกระบวนทัศน์กำรพัฒนำวิชำชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอำชีพ                 
ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
 ผู้วิจัยน าเสนอเป็น 2 ส่วน คือ 1) ผลการศึกษาและวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) ผลการออกแบบและพัฒนากระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริม
ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  รายละเอียดดังนี ้
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 1. ผลการศึกษาและวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุป
ได้ดังนี้ 

1.1 การพัฒนาวิชาชีพครูที่มีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมีการส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการ            
ในการพัฒนาตนเองของครูตามสภาพจริง  ด าเนินการพัฒนาครูโดยเน้นครูเป็นศูนย์กลางของ               
การพัฒนาและใช้โรงเรียนเป็นฐาน ส่งเสริมความร่วมมือของบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้ครู
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากการเรียนรู้และการปฏิบัติงานประจ าวันของตนเองและเพื่อนร่วมงาน 
โดยใช้การชี้แนะทางปัญญาส่งเสริมให้ครูสามารถก ากับ ชี้น า และน าพาตนเองไปสู่การพัฒนางาน 
รวมถึงสร้างความเช่ือมั่นและแรงจูงใจที่จะมุ่งมั่นพัฒนาการปฏิบัติงาน 

1.2 ขอบข่ายวิชาชีพครูที่ จ า เป็นต้องได้รับการพัฒนา ได้ แก่  สมรรถนะการจัด                
การเรียนการสอน  ความสามารถในการจัดท าหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้  ความสามารถ            
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ความรู้ ความเข้าใจและทักษะในกระบวนการประเมิน            
การจัดการเรียนรู้ ซึ่งสามารถอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรของ Tyler, Oliva และ Taba 
เป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า ระยะเวลา                  

ที่ส่งผลดีต่อประสิทธิภาพของครู คือระยะเวลา 30 ถึง 100 ชั่วโมงในช่วงเวลา  6 – 12 เดือน 

    1.3 รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูควรอาศัยหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่มีความ
สอดคล้องกับหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ( Adult Learning) และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็น
กรอบแนวคิด ประกอบด้วย แนวคิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community 
: PLC) แนวคิด Constructivist  และการชี้แนะทางปัญญา  (Cognitive Coaching)        ซึ่งท าให้เกิด
พลังการเรียนรู้ (Powerful learning) การพัฒนาชุมชนแห่งการฝึกฝน (communities of practice) 
การค้นพบความรู้ ความเชื่อใหม่เกี่ยวกับวิธีการสอน และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนที่ส่งเสริม
การเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาทั้งในระดับช้ันเรียนและโดยภาพรวม 

1.4 กิจกรรมแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนานักเรียน  มีขอบข่ายการพัฒนา       
ด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์             
และสมรรถนะส าคัญตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551         
ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดการเรียนรู้และทักษะส าคัญในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะชีวิต                
และอาชีพ (Life and Career Skills) ซึ่งมักเป็นทักษะส าคัญที่แทรกอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
แต่ปรากฏในขอบข่ายการแนะแนวซึ่งเช่ือมโยงกับการศึกษาและทักษะชีวิต  

ดังนั้น การพัฒนาวิชาชีพครูที่ท าหน้าที่แนะแนวโดยไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา                       
ควรมีการส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการของครูตามสภาพจริง ด าเนินการโดยเน้นครู                
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและใช้โรงเรียนเป็นฐาน ทั้งนี้ ควรค านึงถึงความรู้และประสบการณ์เดิม
ของครู เพื่อออกแบบและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมแนะแนว
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ที่ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Sk ills) ของนักเรียน ซึ่งในการวิจัยนี้ อาศัยแนวคิด
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เป็นแนวทางส าคัญใน
กระบวนการพัฒนาคร ู 
 2. ผลการออกแบบและพัฒนากระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและ
อาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถสรุปได้ว่า กระบวนทัศน์การ
พัฒนาวิชาชีพครทูี่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 3 ส่วน คือ    
 ส่วนที่ 1 หลักการและจุดมุ่งหมาย        
 ส่วนที่ 2 กระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะ
ชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน  ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยเกี่ยวข้อง (A: Analysis) การเสริมพลัง
อ านาจ (E: Empowerment)  และการประเมินคุณค่า (W: Worth Assessment)    
 ส่วนที่ 3 เงื่อนไขความส าเร็จของการด าเนินการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามกระบวนทัศน์การ
พัฒนาวิชาชีพครู ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล (Universal 
Design for Learning) การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ตามแนวคิด ชุมชนการเรียนรู้ วิ ชาชีพ  (PLC: 
Professional Learning Community) และการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivist)                
ดังแผนภาพที ่17        
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แผนภาพที่ 17 กระบวนทัศนก์ารพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21   
                   ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   

หลักการ : การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมระดับคณุภาพการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความแตกต่าง 
               ของนกัเรียนตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  
                  (Professional Learning Community : PLC) 
จุดมุ่งหมาย : พัฒนาครูให้มีความรู้และจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต            
                 และอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

เงื่อนไขความส าเร็จ                 
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) 
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล                  
(Universal Design for Learning : UDL)    
3. การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivist) 
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จากแผนภาพที่  17  ส่วนที่  1  เป็นหลักการของกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู                 
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่  21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ                
การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมระดับคุณภาพการเรียนรู้ตามความแตกต่างของผู้เรียน ซึ่งในการวิจัยนี้
หมายถึงครูและนักเรียน เนื่องจากทักษะชีวิตและอาชีพเป็นคุณลักษณะและสมรรถนะส าคัญที่ทุกคน
จ าเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนาตลอดชีวิต การฝึกปฏิบัติตามกระบวนการ AEW Model จึงมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้และสามารถจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ                       
ในศตวรรษที่ 21ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       
 ส่วนที่ 2 กระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะ
ชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน  ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยเกี่ยวข้อง (A: Analysis) การเสริมพลัง
อ านาจ (E: Empowerment)  และการประเมินคุณค่า (W: Worth Assessment) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ปัจจัยเกี่ยวข้อง (A: Analysis)  ได้แก่ ทักษะชีวิตตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 และกิจกรรมแนะแนว รวมทั้ง
การวิเคราะห์ตนเองของครูและนักเรียน         
 2. การเสริมพลังอ านาจ (E: Empowerment)  ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้
ที่เป็นสากล (Universal Design for Learning) แนวคิด 3P Model  เครือข่ายการเรียนรู้วิชาชีพ 
(Professional Learning Network: PLN)  ทฤษฎี  Constructivist และการชี้ แนะทางปัญญา 
(Cognitive Coaching)           
 3. การประเมินคุณค่า (W: Worth Assessment) ได้แก่ การประเมินระดับคุณภาพการ
เรียนรู้เพื่อจัดกิจกรรมแนะแนวที่ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น         
 โดยจัดเป็นหน่วยการเรียนรู้ 4 หน่วย ได้แก่      
        หน่วยที่ 1 กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวและทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษ         
ที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                                    

       หน่วยที่ 2 การออกแบบและพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต                 
และอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

       หน่วยที่ 3 การจัดกิจกรรมแนะแนว  
       หน่วยที่ 4 การประเมินระดับคุณภาพการเรียนรู้ 

รายละเอียดดังตารางที่ 12 
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ตารางที่ 12  หน่วยการเรียนรู้ในกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 
        21  ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

 
 
 

AEW Model 

หน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 3 หน่วยที่ 4 

 
กระบวนทัศน์การ
พัฒนาวิชาชีพครู 

การออกแบบ              
และพัฒนา              
แผนการจัด        
กิจกรรมแนะแนว 

 
การจัดกิ จกรรม
แนะแนว            

การประเมิน                
เพื่อพัฒนา          
การเรียนรู้               
ทักษะชีวิต              
และอาชีพใน
ศตวรรษที่ 21 

การวิเคราะห์ 
(A:Anlysis) 

แนวโน้ม 
การพัฒนา 
วิชาชีพคร ู
ทักษะชีวิตและ
อาชีพในศตวรรษที่ 
21 

- Learning Styles 
- กิจกรรมแนะแนว 
ตามหลักสูตร 
2551 
เป้าหมายการ
เรียนรู้ 

มิติการคิด                  
และการเรียนรู้            
ของนักเรียน 

-พฤติกรรรมที่
แสดงถึงผลลัพธ์
การเรียนรู้ 
ของครูและนักเรียน 
-เกณฑ์การประเมิน 

การเสริมพลังอ านาจ 
(E:Empowerment) 

-แนวคิดการ
พัฒนาหลักสูตร 
-ทฤษฎีการสร้าง
องค์ความรู้ด้วย
ตนเอง 
-ชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพ (PLC) 

-การออกแบบ 
การเรียนรู้ที่เป็น
สากล (UDL) 
-การจัด
สภาพแวดล้อม 
การเรียนรู้ 

- 3P Model 
- การสร้าง 
ความรู้ด้วยตนเอง 

- การประเมินตาม 
SOLOTaxonomy 
- การสะท้อนผล 

การประเมินคุณค่า 
 (Worth 

Assessment) 

การประเมิน 
ความรู้เดิม 
และเป้าหมาย 
การเรียนรู้ 

การประเมิน            
แผนการจัด
กิจกรรมแนะแนว 

การประเมิน              
ผลการจัด      
การเรียนรู้
กิจกรรมแนะแนว              

-สรุประดับ 
การเรียนรู้             
ของครู 
และระดับ 
การเรียนรู้ 
ของนักเรียน 
-วางแผนเพื่อ
พัฒนาระดับ                
การเรียนรู้ 
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 ส่วนที่ 3 เงื่อนไขความส าเร็จของการด าเนินการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามกระบวนทัศน์             
การพัฒนาวิชาชีพครู ได้แก่  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC: 
Professional Learning Community) ประกอบด้วย การเรียนรู้ร่วมกัน การก าหนดเป้าหมาย           
การเรียนรู้ร่วมกัน การตรวจสอบ สะท้อนผลการปฏิบัติทั้งในส่วนบุคคลและผลที่เกิดขึ้นโดยรวม              
เพื่อปรับปรุงความเป็นวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้                
การวิพากษ์วิจารณ์ การท างานร่วมกัน การร่วมมือรวมพลัง เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้            
อย่างเป็นองค์รวม ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล (Universal 
Design for Learning) และการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivist) ในการจัดกิจกรรม            
แนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน  

 ตอนที่ 2 ประสิทธิผลของกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต                
และอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สรุปได้ดังนี้ 
 1. ความรู้ของครูก่อนและหลังการใช้กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะ
ชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ตามกระบวนทัศน์
การพัฒนาวิชาชีพครู ( x  =  23.40, S.D. = 1.85) สูงกว่าก่อนการเรียนรู้ด้วยกระบวนทัศน์การพัฒนา
วิชาชีพครู  ( x  = 12.20, S.D. = 1.39) 

2. ครูมีทักษะการจัดกิจกรรมแนะแนวอยู่ในระดับดี โดยล าดับที่ 1 ได้แก่ การออกแบบ              
การจัดการเรียนรู้ที่มีลักษณะท้าทายส าหรับนักเรียนทุกคน และค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล            
การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชุมชนของผู้ปฏิบัติงาน และการประเมินผลการเรียนรู้          
อย่างครอบคลุมตามแนวคิด Bloom Taxonomy ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.55 ล าดับที่ 2 ได้แก่ การใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่น การจัดกิจกรรมแนะแนวที่ส่งเสริม
การรู้จักการท างานส าหรับการเรียนรู้เป็นทีมและรายบุคคล การก าหนดเกณฑ์การประเมินผล “ผ่าน” 
ตามระดับคุณภาพการเรียนรู้ตามแนวคิด  SOLO Taxonomy และการประเมินตามแนวคิด                  
Bloom Taxonomyเ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ นั ก เ รี ย น รู้ จั ก แ ละ เ ข้ า ใ จตน เ อ ง  ซึ่ ง มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย  3.20                               
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 ล าดับที่ 3 ได้แก่ ทักษะการน าความรู้ใหม่ไปใช้อย่างสร้างสรรค์                 
มีจุดมุ่งหมายในการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อให้นักเรียนมีทักษะ ทัศนคติ และบุคลิกภาพส่วนบุคคล 
เพื่อความส าเร็จ และมีความสุข เชื่อมโยงครู นักเรียนและชุมชนเพื่อร่วมส่งเสริมทักษะชีวิต                     
และอาชีพในศตวรรษที่ 21 เรียนรู้การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีและทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ ใช้กลยุทธ์
ต่างๆ ที่มีความหลากหลายและสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนความแตกต่างการเรียนการสอน                  
และการเรียนรู ้  ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของนักเรียนที่ถูกฝังลงในการเรียนรู้
ในชีวิตประจ าวัน และสะท้อนผลการประเมินแก่นักเรียนรายบุคคลเพื่อพัฒนาระดับการเรียนรู้             
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ตามความต้องการของนักเรียน ส าหรับทักษะที่อยู่ในล าดับพอใช้ได้แก่ การจัดกิจกรรมแนะแนว            
ที่ช่วยให้นักเรียนได้เตรียมตัวเพื่อใช้ชีวิตในโลกที่เป็นจริง   มีทรรศนะว่าโลกของนักเรียนและ               
โลกความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ การสนับสนุนช่วยเหลือให้นักเรียนสามารถ
เปลี่ยนสารสนเทศเป็นความรู้ และน าความรู้เป็นเครื่องมือสู่การปฏิบัติและเป็นประโยชน์ เป็นการ
เรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ และมีการสร้างวัฒนธรรมการสืบค้น ทักษะในการประสานงาน กระตุน      
ความคิดสรางสรรคนักเรียนในการสรางโปรแกรมการเรียน และการท างานของตนเอง การใช้ค าถาม
เกี่ยวกับอนาคตเชิงวัฒนธรรม สังคมและสากล  และผลการประเมินระดับการเรียนรู้ เพื่อ                            
จัดกลุ่มนักเรียนและสนับสนุนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ระดับนักเรียน มีค่าเฉลี่ย 2.20 และ                   
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 
 3. ระดับคุณภาพการเรียนรู้ของครูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต
และอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   พบว่า ครูมีความเข้าใจ
องค์ประกอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ                
ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในระดับโครงสร้างเดี่ยว (Unistructural) และหลายโครงสร้าง              
(Multi-Structural) สามารถเชื่อมโยงความรู้ ความคิด และประสบการณ์เดิมกับหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีที่ได้เรียนรู้ใหม่ (Relational) สร้างเป็นองค์ความรู้ในการก าหนดเป้าหมายการออกแบบ
กิจกรรมแนะแนวและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมแนะแนว   
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนตามระดับคุณภาพการเรียนรู้ที่ผู้วิจัย
ก าหนดไว้ดังนี ้

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.75  หมายถึง  ระดับพอใช้  
คะแนนเฉลี่ย 1.76 – 2.50  หมายถึง  ระดับดี        

          คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.00  หมายถึง  ระดับดีมาก 
 โดยพบว่า ค่าระดับ 1 ปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูระดับพอใช้ จ านวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 
12 ค่าระดับ 2 ปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูระดับดี จ านวน 10  คน คิดเป็นร้อยละ 40  และค่าระดับ 
3  ปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูระดับดมีาก จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 48 
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะ
ชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
 ครูมีความคิดเห็นต่อกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ             
ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสเห็นด้วยในระดับมาก 
จ านวน 17 ข้อ จากข้อค าถามทั้งหมด 20 ข้อ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

 ครูมีความคิดเห็นต่อกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ        
ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านกิจกรรม            
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ด้านบรรยากาศ และด้านประโยชน์ที่ได้รับ ครูเห็นด้วยในระดับมากที่สุด จ านวน 3 ข้อ โดยล าดับแรก 
ได้แก่ กิจกรรมช่วยให้มีการปรับเปลี่ยนความคิดและการเรียนรู้การพัฒนาวิชาชีพครู  บรรยากาศ             
ในการเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน และกระบวนการคิดและเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ประเด็นที่
ครูแสดงความเห็นด้วยในระดับมาก 3 ล าดับสุดท้ายในแต่ละด้าน ได้แก่ ภาระงาน การเรียนรู้
ครอบคลุมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู  มีการกระตุ้นและเสริมแรงการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ               
และการสรุปมโนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู  
 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและ
อาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ าแนกได้ ดังนี้ 

ด้านการวางแผนเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการจัดกิจกรรมแนะแนวของครู 
ครูมีความคิดเห็นต่อกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ             

ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านกิจกรรม จ านวน  8 ข้อ เห็นด้วยมากที่สุดในประเด็น
“กิจกรรมช่วยให้มีการปรับเปลี่ยนความคิดและการเรียนรู้การพัฒนาวิชาชีพครู” และเห็นด้วยมาก     
อีก 7 ประเด็น เรียงตามล าดับ ดังนี้ 1) กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติการด้านการพัฒนาวิชาชีพครู              
2) กิจกรรมกระตุ้นให้ครูแสวงหาความรู้  3) กิจกรรมช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน            

4) กิจกรรมช่วยขยายแนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพครู 5) กิจกรรมมุ่งพัฒนาการคิดและการเรียนรู้           
ของครู 6) กิจกรรมให้ความรู้กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูเพิ่มขึ้น และ 7) ภาระงานการเรียนรู้
ครอบคลุมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู 
          ด้านการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู  
 ครูมีความคิดเห็นต่อกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต และอาชีพ             
ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส ด้านบรรยากาศ 
จ านวน 6 ข้อ เห็นด้วยมากที่สุดในประเด็น“บรรยากาศในการเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน” และ
เห็นด้วยมากอีก 5 ประเด็น เรียงตามล าดับ ดังนี้ 1) ส่งเสริมให้ครูวางแผนการพัฒนาวิชาชีพครู          
ด้วยตนเอง 2) มีอิสระในการพัฒนาวิชาชีพครู 3) มีโอกาสร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพครู              
4) กิจกรรมช่วยขยายแนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพครู และ 5) มีการกระตุ้นและเสริมแรงการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ 
 ด้านการประเมินผลการพัฒนาตามกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพ  
 ครูมีความคิดเห็นต่อกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต และอาชีพ       
ในศตวรรษที่  21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านการประเมินการพัฒนาวิชาชีพครู  
จ านวน 6 ข้อ เห็นด้วยมากที่สุดในประเด็น“กระบวนการคิดและเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู” และ
เห็นด้วยมากอีก 5 ประเด็น เรียงตามล าดับ ดังนี้ 1) การเรียนรู้เน้นการเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน
ประจ าวัน 2) ความเชื่อมโยงของความรู้และทักษะ 3) การทบทวนและปรับระดับคุณภาพการเรียนรู้
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ของตนเอง 4) การก าหนดคุณภาพผลการเรียนรู้โดยใช้  SOLO Taxonomy และ 5) การทบทวน 
ตรวจสอบโดยกลุ่มเพื่อนคร ู

 ตอนที่ 4 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมแนะแนวของครูที่ได้รับความรู้
และการฝึกปฏิบัติตามกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู  

นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมแนะแนวของครูที่ได้รับความรู้และการฝึกปฏิบัติ
ตามกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู  ดังนี้  เห็นด้วยมากที่สุดเป็นล าดับที่ 1 ได้แก่  มีการส ารวจความสนใจ 
ความถนัดของนักเรียนรายบุคคล มีการแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยอย่างชัดเจน  มีการวัดผล
นักเรียนเป็นระยะ และมีข้อแนะน าให้นักเรียนไปปรับปรุงแก้ไข จัดเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดของนักเรียน  มีการประเมินผลหลายรูปแบบ นักเรียนทราบวิธีการประเมิน และมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดสัดส่วนคะแนน  นักเรียนสามารถเช่ือมโยงข้อมูลของตนเองกับข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพในศตวรรษ
ที่ 21 การรวมกลุ่มเพื่อนที่มีความสนใจและความถนัดคล้ายคลึงกัน  ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต
และอาชีพ การพัฒนาระดับการเรียนรู้เป็นการเพิ่มทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 รวมทั้ง
ทักษะที่จ าเป็นอื่นๆ  เห็นด้วยมากเป็นล าดับที่ 2 ได้แก่ มีการเตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย
และ/หรืออุปกรณ์ มีการชี้แจงหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลอย่างชัดเจน  เปิดโอกาสให้นักเรียน
แสดงความคิดเห็น ซักถามปัญหา และสรุปประเด็นร่วมกันในห้องเรียน  บรรยากาศในชั้นเรียนมีความ
อบอุ่น เน้นความร่วมมือ  ไม่เน้นการแข่งขัน นักเรียนมีความสุขในการเรียน มีความเป็นประชาธิปไตย 
ให้คุณค่ากับความคิดเห็น และกระบวนการคิด ของนักเรียน  การส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้                
ด้วยตนเองและเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถคิด วิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล และนักเรียนมี
ความรู้และความเข้าใจทักษะที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิตและการท างานในอนาคต 
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บทที่ 5 

สรุปผลกำรวิจยั อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) กระบวนทัศน์              
การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของกระบวนทัศน์การพัฒนา
วิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น         
2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ            
ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อ
กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และ 4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมแนะแนว
ของครูที่ได้รับความรู้และการฝึกปฏิบัติตามกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู 
 ประชากร ประกอบด้วย โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจ าแนกเป็น 
2 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1จ านวน                      
15 โรงเรียน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จ านวน 25 โรงเรียน                        
รวม 40 โรงเรียน  กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ครูที่ท าหน้าที่แนะแนว จ านวน  25  คน ในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 จ านวน  
20 โรงเรียนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากเป็นกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้วิจัย และเพื่อความสะดวกในการควบคุมตัวแปรอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้อง เลือกครูที่ท าหน้าที่แนะแนว 
จ านวน 8 คน จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 จ านวน 5 โรงเรียน เป็นกลุ่มตัวอย่างในการขยายผลการวิจัย เครื่องมือ                     
ที่ ใช้ ในการวิจัยประกอบด้วย แบบทดสอบความรู้  แบบประเมินการจัดกิจกรรมแนะแนว                         
แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู และแบบสอบถาม                               
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมแนะแนวของครูที่ ได้ เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ                                
ตามกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x )  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)   และ t-test (dependent) 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่องกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ                        
ในศตวรรษที่ 21ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีรายละเอียดดังนี้ 

1. กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู เป็นชุดของแนวคิด และการปฏิบัติร่วมกันของครูที่
พัฒนาขึ้นตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) เรียกว่า 
AEW Model ประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (A: Analysis) ได้แก่  การพัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมแนะแนว ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 การออกแบบการเรียนรู้และความแตกต่าง
ของบุคคลการเสริมพลังอ านาจ (E: Empowerment)  ได้แก่ มิติการคิดของ Marzano การออกแบบ
ที่เป็นสากลเพื่อการเรียนรู้ (Universal Design for Learning: UDL) แนวคิด 3 P Model  ทฤษฎี
การสร้างความรู้ด้วยตนเอง (constructivist) การชี้แนะทางปัญญา (cognitive coaching)  และการ
ประเมินคุณค่า (W: Worth Assessment) ได้แก่  การประเมินระดับคุณภาพการเรียนรู้ตาม SOLO 
Taxonomy  โดยจัดท าคู่มือการใช้กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูและหน่วยการเรียนรู้ 4 หน่วย 
ได้แก่  หน่วยที่ 1 กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวและทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หน่วยที่ 2 การออกแบบและพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมแนะ
แนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หน่วยที่ 
3 การจัดกิจกรรมแนะแนว และหน่วยที่ 4 การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทักษะชีวิตและอาชีพ แต่
ละหน่วยการเรียนรู้เชื่อมโยงกันด้วยกระบวนการของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ ()(Professional 
Learning Community : PLC)   ได้แก่ การก าหนดเป้าหมายร่วมกันเพื่อช่วยเหลือกันและกัน ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในการท างาน พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เน้นผลสัมฤทธิ์เป็น
รายบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน มีการสนับสนุนและการเป็นผู้น าร่วมกัน การรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ 
การแบ่งปันคุณค่าและวิสัยทัศน์ และการแบ่งปันบทเรียนส่วนบุคคล 

ผู้วิจัยได้สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 2 คน ด้านการจัดกิจกรรมแนะ
แนว 2 คน และด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 1 คน  และปรับปรุงกระบวนทัศน์การพัฒนา
วิชาชีพครูที่พัฒนาขึ้นตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ โดยสรุปกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่  21 ของนักเรียนระดับมัธย มศึกษาตอนต้น                           
มีความสอดคล้องกันด้านความเป็นประโยชน์  ความเป็นไปได้ ความสมเหตุผล และความถูกต้อง
แม่นย า โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.80 – 1.00 

2. ประสิทธิผลของกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพใน
ศตวรรษที ่21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีรายละเอียดดังนี ้
 2.1 การศึกษาประสิทธิผลของกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต               
และอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่พัฒนาขึ้น โดยน าไปทดลองใช้กับ
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ครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 
เขต 2 จ านวน 25  คน รายละเอียดดังนี้ 
      2.1.1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และความคิดเห็นของครูและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน
ปัญหา และความต้องการพัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิ ตและอาชีพของ
นักเรียน 
               2.1.2 จัดประชุมชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา ความส าคัญ จุดมุ่งหมาย 
องค์ประกอบของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวและทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21ของ
นักเรียนแก่ครูและผู้บริหารสถานศึกษา 
               2.1.3 ผู้วิจัย ครูและผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกันวางแผนและก าหนดช่วงเวลาด าเนินการ
ตามกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู 
      2.1.4 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มครูที่ท าหน้าที่ครูแนะแนวในโรงเรียน                    
ขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จ านวน 25  คน 
      2.1.5 ครูรวมกลุ่ม 6-8 คนตามความสมัครใจเพื่อร่วมกันออกแบบการจัดกิจกรรม                   
แนะแนว และก าหนดปฏิทินการพบกลุ่มเพื่อสะท้อนผลการจัดกิจกรรมแนะแนว แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการจัดกิจกรรมแนะแนวให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ร่วมกันก าหนดไว้  
      2.1.6 ครูด าเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ออกแบบ                    
และพัฒนาในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โดยเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ตามกระบวนการของ AEW Model                            
ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์  (A: Analysis)  การเสริมพลังอ านาจ (E:Empowerment) และ                 
การประเมินคุณค่า (Worth Assessment) โดยแต่ละกิจกรรมเชื่อมโยงกันด้วยกระบวนการของชุมชน
การเรียนรู้วิชาชีพ ()(Professional Learning Community : PLC)  เช่นเดียวกับกระบวนการเรียนรู้
และฝึกปฏิบัติของครู  ได้แก่ การก าหนดเป้าหมายร่วมกันเพื่อช่วยเหลือกันและกัน ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในการท างาน พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เน้นผลสัมฤทธิ์เป็นรายบุคคล
อย่างเท่าเทียมกัน มีการสนับสนุนและการเป็นผู้น าร่วมกัน การรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ การ
แบ่งปันคุณค่าและวิสัยทัศน์ และการแบ่งปันบทเรียนส่วนบุคคล 
      2.1.7 ครูประเมินตนเองตาม SOLO Taxonomy  สรุประดับการเรียนรู้ และสะท้อนผล
การประเมินร่วมกับเพื่อนครู 
 2.2 ผลการทดลองใช้กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู สรุปได้ดังนี ้
      2.2.1 ความรู้ของครูก่อนและหลังการใช้กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริม
ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่  21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แตกต่างกัน                         
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้  โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้
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ตามกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู ( x  =  23.40, S.D. = 1.85) สูงกว่าก่อนการเรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติตามกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู  ( x  = 12.12, S.D. = 1.39) 
              2.2.2 ครูมีทักษะการจัดกิจกรรมแนะแนวส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี โดยล าดับที่ 1 ได้แก่           
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีลักษณะทายส าหรับนักเรียนทุกคน และค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชุมชนของผู้ปฏิบัติงาน และการประเมินผล
การเรียนรู้อย่างครอบคลุมตามแนวคิด Bloom Taxonomy ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.60 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.55 ล าดับที่ 2 ได้แก่ การใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่น การจัดกิจกรรมแนะ
แนวที่ส่งเสริมการรู้จักการท างานส าหรับการเรียนรู้เป็นทีมและรายบุคคล การก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินผล “ผ่าน” ตามระดับคุณภาพการเรียนรู้ตามแนวคิด  SOLO Taxonomy และการประเมิน
ตามแนวคิด Bloom Taxonomyเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.20                         
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 ล าดับที่ 3 ได้แก่ ทักษะการน าความรู้ใหม่ไปใช้อย่างสร้างสรรค์                     
มีจุดมุ่งหมายในการจัดกิจกรรมแนะแนว เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ ทัศนคติ และบุคลิกภาพส่วนบุคคล 
เพื่อความส าเร็จและมีความสุข เชื่อมโยงครู นักเรียนและชุมชนเพื่อร่วมส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ
ในศตวรรษที่ 21 เรียนรู้การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีและทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ ใช้กลยุทธ์ต่างๆ            
ที่มีความหลากหลาย  และสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนความแตกต่างการเรียนการสอน                       
และการเรียนรู้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของนักเรียนที่ถูกฝังลงในการเรียนรู้       
ในชีวิตประจ าวัน และสะท้อนผลการประเมินแก่นักเรียนรายบุคคลเพื่อพัฒนาระดับการเรียนรู้               
ตามความต้องการของนักเรียน ส าหรับทักษะที่อยู่ในล าดับพอใช้  ได้แก่ การจัดกิจกรรมแนะแนวที่
ช่วยให้นักเรียนได้เตรียมตัวเพื่อใช้ชีวิตในโลกที่เป็นจริง  มีทรรศนะว่าโลกของนักเรียนและโลกความ
เป็นจริงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ การสนับสนุนช่วยเหลือให้นักเรียนสามารถเปลี่ยน
สารสนเทศเป็นความรู้ และน าความรู้เป็นเครื่องมือสู่การปฏิบัติและเป็นประโยชน์ เป็นการเรียนรู้             
เพื่อสร้างความรู้ และมีการสร้างวัฒนธรรมการสืบค้น ทักษะในการประสานงาน กระตุนความคิด          
สรางสรรคนักเรียนในการสรางโปรแกรมการเรียน และการท างานของตนเอง การใช้ค าถามเกี่ยวกับ
อนาคตเชิงวัฒนธรรม สังคมและสากล และผลการประเมินระดับการเรียนรู้เพื่อจัดกลุ่มนักเรียนและ
สนับสนุนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ระดับนักเรียน มีค่าเฉลี่ย 2.20 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.84 
     2.2.3 ผลการประเมินระดับการเรียนรู้ของครูเกี่ยวกับจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพื่อ
ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า ระดับ 1 
ปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูระดับพอใช้ จ านวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 12 ค่าระดับ 2 ปฏิบัติการ
พัฒนาวิชาชีพครูระดับดี จ านวน 10  คน คิดเป็นร้อยละ 40   และค่าระดับ 3  ปฏิบัติการพัฒนา
วิชาชีพครูระดับดีมาก จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 48 
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     2.2.4 ครูมีความคิดเห็นต่อกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต                 
และอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับด้านกิจกรรม ด้านบรรยากาศ และด้านประโยชน์ที่ได้รับ ครูเห็นด้วยในระดับมากที่สุด จ านวน 3 
ข้อ โดยล าดับแรก ได้แก่ กิจกรรมช่วยให้มีการปรับเปลี่ยนความคิดและการเรียนรู้การพัฒนาวิชาชีพ
ครู บรรยากาศในการเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน และกระบวนการคิดและเรียนรู้เพื่อพัฒนา
วิชาชีพครู ประเด็นที่ครูแสดงความเห็นด้วยในระดับมาก 3 ล าดับสุดท้ายในแต่ละด้าน ได้แก่              
ภาระงานการเรียนรู้ครอบคลุมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู มีการกระตุ้นและเสริมแรงการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอและการสรุปมโนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู      
     2.2.5 นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมแนะแนวของครูที่ ได้รับความรู้                           
และการฝึกปฏิบัติตามกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู  ดังนี้  เห็นด้วยมากที่สุดเป็นล าดับที่ 1  
ได้แก่ มีการส ารวจความสนใจ ความถนัดของนักเรียนรายบุคคล มีการแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
ของแต่ละหน่วยอย่างชัดเจน  มีการวัดผลนักเรียนเป็นระยะ และมีข้อแนะน าให้นักเรียนไปปรับปรุง
แก้ไข จัดเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนักเรียน  มีการ
ประเมินผลหลายรูปแบบ นักเรียนทราบวิธีการประเมินและมีส่วนร่วมในการก าหนดสัดส่วนคะแนน  
นักเรียนสามารถเช่ือมโยงข้อมูลของตนเองกับข้อมูลเกีย่วกับอาชีพในศตวรรษที ่21 การรวมกลุ่มเพื่อน
ที่มีความสนใจและความถนัดคล้ายคลึงกันช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตและอาชีพ การพัฒนา
ระดับการเรียนรู้เป็นการเพิ่มทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งทักษะที่จ าเป็นอื่นๆ                  
เห็นด้วยมากเป็นล าดับที่ 2 ได้แก่ มีการเตรียมเอกสารประกอบการบรรยายและอุปกรณ์ มีการชี้แจง
หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลอย่างชัดเจน  เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ซักถาม
ปัญหา และสรุปประเด็นร่วมกันในห้องเรียน  บรรยากาศในชั้นเรียนมีความอบอุ่น เน้นความร่วมมือ  
ไม่เน้นการแข่งขัน นักเรียนมีความสุขในการเรียน มีความเป็นประชาธิปไตย ให้คุณค่ากับความคิดเห็น 
และกระบวนการคิดของนักเรียน  การส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเน้นนักเรียน
เป็นส าคัญ  ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถคิด วิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล และนักเรียนมีความรู้                                    
และความเข้าใจทักษะที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิตและการท างานในอนาคต  

3. ผู้วิจัยได้น ากระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษ
ที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไปขยายผลกับครูที่ท าหน้าที่แนะแนวในโรงเรียน             
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2                                        
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการทดลอง  จ านวน  8 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ตามกระบวน
ทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู ( x =  18.12 , S.D. = 1.95) สูงกว่าก่อนการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ                   
ตามกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู  ( x  = 8.75, S.D. = 1.66)  
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       3.1 ผลการประเมินการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษ      
ที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า ครูมีทักษะการจัดกิจกรรมแนะแนวส่วนใหญ่          
อยู่ในระดับดี โดยล าดับที่  1 ได้แก่ การจัดกิจกรรมแนะแนวที่ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ                  
ของนักเรียน   การก าหนดเกณฑ์การประเมินผล “ผ่าน” ตามระดับคุณภาพการเรียนรู้ตามแนวคิด  
SOLO Taxonomy 

   3.2 ผลการประเมินระดับการเรียนรู้ของครูเกี่ยวกับจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว             
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า               
ครูมีระดับการเรียนรู้ระดับ 1  จ านวน 2  คน คิดเป็นร้อยละ 25 และ ระดับ 2 จ านวน 6  คน คิดเป็น
ร้อยละ 75          
    3.3 ครูมีความคิดเห็นต่อกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต            
และอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านกิจกรรม                    
ด้านบรรยากาศและด้านประโยชน์ที่ได้รับ โดยเห็นด้วยในระดับมากที่สุด จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ กิจกรรม
ช่วยให้มีการปรับเปลี่ยนความคิดและการเรียนรู้การพัฒนาวิชาชีพครู บรรยากาศในการเรียนส่งเสริม
การเรียนรู้ร่วมกัน และกระบวนการคิดและเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพคร ู   
    3.4 นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมแนะแนวของครูที่ได้รับความรู้และการฝึก
ปฏิบัติตามกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยเห็นด้วยมากที่สุด คือ มีการวัดผลนักเรียนเป็นระยะ 
และมีข้อแนะน าให้นักเรียนไปปรับปรุงแก้ไข  นักเรียนทราบวิธีการประเมิน และมีส่วนร่วม                        
ในการก าหนดสัดส่วนคะแนน 

ทั้งนี้ ในการขยายผลดังกล่าว พบว่า การน ากระบวนทัศน์การพัฒนาครูไปใช้ ควรมีการ
ทบทวนองค์ประกอบด้านการเสริมพลังอ านาจ (Empowerment) ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับความรู้และประสบการณ์เดิมของครู ซึ่งมีความแตกต่างและหลากหลาย เช่น คุณวุฒิ ภาระหน้าที่ 
ระดับชั้นของนักเรียนในความรับผิดชอบ และประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมแนะแนว เป็นต้น                                                  
   
การอภิปรายผล  
 1. กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21                   
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นให้ครูเกิดการปรับเปลี่ยน                          
ชุดความเชื่อและความคิดที่มีต่อตนเองและสภาวการณ์ต่างๆ  โดยค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล           
ของครูและผู้ เกี่ยวข้องเป็นส าคัญ จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี                     
และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ พบว่า โดยธรรมชาติ                      
มนุษย์มีคุณลักษณะของการเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต ขณะที่องค์ประกอบส าคัญของการเรียนรู้                
ยังคงเป็นหลักการที่เป็นสากลและไม่เปลี่ยนแปลงดังจะเห็นได้จากแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร                 
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ซึ่งต่างก็กล่าวถึงองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน  ได้แก่ เนื้อหาสาระหรือความรู้ (content or Knowledge) 
วิธีหรือรูปแบบการเรียนรู้ตามความแตกต่างและความต้องการของนักเรียน และสิ่งบ่งชี้ผลการเรียนรู้
ในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายซึ่งหลักการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับปรัชญาของการแนะแนว     
ที่ให้คุณค่าและความส าคัญต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล  ซึ่งมีการศึกษาวิจัยที่ยืนยันว่า ปัจจัย
ภายในตัวบุคคล ได้แก่ ความเชื่อ ความคิด การรับรู้ ทัศนคติ ความรู้และประสบการณ์ของบุคคลล้วน
มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตและการท างาน   
 การออกแบบกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ ในศตวรรษ
ที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการวิจัยนี้อาศัยแนวคิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) และด าเนินการตามขั้นตอนของ AEW Model ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้น เพื่อปรับเปลี่ยนปัจจัยภายในของครูที่ท าหน้าที่แนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาส                    
ทางการศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีคุณวุฒิทางการแนะแนว กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูจึงเรียบ
ง่าย และเสริมเติมเต็มเฉพาะเนื้อหาสาระที่จ าเป็น ทั้งมีความยืดหยุ่นและส่งเสริมให้ครูรับรู้
ความสามารถในตนเอง โดยท าให้เกิดความเชื่อมั่นในการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต
และอาชีพในศตวรรษที่ 21ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีขั้นตอนการท าความเข้าใจ
องค์ประกอบของกระบวนทัศน์  การเสริมพลังอ านาจครูด้านหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ครูสามารถ
เชื่อมโยงกับความรู้และประสบการณ์เดิม   เช่น การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล  (Universal 
Design for Learning:  UDL) เกิดเป็นความรู้ใหม่ ประกอบกับขั้นตอนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในกระบวนการของชุมชนการเรียนรู้วิชาวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ท าให้
เกิดพลังการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ให้ค าปรึกษา เป็นต้นแบบ และเป็นผู้ชี้แนะ ซึ่งเป็น
วงจรการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพของครูในขณะปฏิบัติงาน และเป็นสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ 
(Learning Environment) ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตและอาชีพแก่นักเรียนไปในขณะเดียวกัน 
ดังที่ Hord (1997) ได้ท าการสังเคราะห์รายงานการวิจัยเกี่ยวกับผลลัพธ์ของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 
พบว่ามีผลดีต่อครูส่วนใหญ่ในด้านการลดความโดดเดี่ยวในงานสอนของครู เพิ่มรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจ
และเป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้น เกิดพลังการเรียนรู้ (Powerful learning) มีการค้นพบความรู้ 
ความเชื่อใหม่เกี่ยวกับวิธีการสอนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนเพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้
ของนักเรียน มีความรอบรู้ข้อมูล สารสนเทศที่จ าเป็นต่อวิชาชีพอย่างกว้างขวาง ส่งผลดีต่อการ
ปรับปรุงพัฒนางานวิชาชีพของตนได้ตลอดเวลาผลดีต่อนักเรียนได้แก่ มีผลการเรียนรู้เพิ่มขึ้น             
อย่างชัดเจน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักสูงขึ้น 
 คุณลักษณะที่เป็นประโยชน์ของกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู ได้แก่ การปรับเปลี่ยน
ความคิดและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญโดยมีการวิเคราะห์นักเรียน
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ  ท าให้ครูรู้จักนักเรียนและสามารถจัดกลุ่มนักเรียนที่มีคุณลักษณะ ความ
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สนใจ ความถนัดใกล้เคียงกันเพื่อตั้งกลุ่มย่อยในการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมแนะแนว และชุมชน             
การเรียนรู้วิชาชีพระดับนักเรียนได้ นอกจากนี้ การประเมินระดับการเรียนรู้ตาม SOLO Taxonomy 
ยังสามารถน าไปประยุกต์เป็นเกณฑ์ประกอบการประเมินผลกิจกรรมแนะแนวตามที่หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนด และสะท้อนผลการประเมินแก่นักเรียน
เพื่อก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ตามที่ต้องการต่อไป 

อาจกล่าวได้ว่า กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูในการวิจัยนี้ช่วยให้ครูมีแนวทางในการ                   
จัดกิจกรรมแนะแนวโดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การทบวนความรู้และประสบการณ์เดิมของครู                  
ซึ่งส่งผลให้ครูพัฒนาตนเองและการประเมินผลการเรียนรู้ที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานแนะแนว                    
เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา นอกจากนี้  พบว่า ครูได้เรียนรู้การพัฒนาตนตามแนวคิด
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ซึ่งมีความแตกต่างจากการ
เข้าร่วมการประชุมอบรม ต่างๆ โดยเป็นบรรยากาศของการร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในขณะ
ปฏิบัติงานประจ าวัน สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชั้นเรียนได้อย่างต่อเนื่อง 

2. ประสิทธิผลของกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ                      
ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งได้จากการประเมินความรู้ ทักษะ                           
และความคิดเห็นของครูและนักเรียน เป็นผลจากการน าหลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง                    
กับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นกรอบแนวคิดในการด าเนินการพัฒนาและใช้กระบวนทัศน์                   
การพัฒนาวิชาชีพครู อันประกอบด้วย การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล (Universal Design for 
Learning : UDL) การเรียนรู้ตามแนว Constructivist Theory มิติการคิดของ Marzano การ
ประเมินตาม SOLO Taxonomy และแนวคิด 3P Model   

จากผลการประเมินระดับการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มขยายผลแสดงถึงประสิทธิภาพ
ของกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) โดยเฉพาะการเสริมพลังอ านาจ (Empowerment: E) 
เป็นกระบวนการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความเป็นชุมชนกัลยาณมิตรของครู                  
จากการพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อสร้างความรู้ในการจัดกิจกรรมแนะแนวระหว่าง       
เพื่อนครู และระหว่างครูกับครูแนะแนวที่มีประสบการณ์ ด้วยความไว้วางใจและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
เป็นการพัฒนาวิชาชีพในขณะปฏิบัติ งานประจ าวันที่ ส่ งผลต่อนักเรียนในระดับชั้นเรียน                         
อย่างเป็นรูปธรรม เกิดการรวมกลุ่มย่อยของครูอย่างอิสระตามความสมัครใจและบริบทสังคม เช่น             
ครูที่ท าหน้าที่แนะแนวในโรงเรียนเดียวกันรวมกลุ่มเป็นคู่วิชาชีพ ทีมรายวิชา และทีมนิเทศ นอกจากนี้ 
ยังส่งผลให้เกิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพในระดับช้ันเรียน และกลุ่มนักเรียน ไปในขณะเดียวกัน  

ส าหรับกลุ่มตัวอย่างซึ่งประเมินระดับการเรียนรู้ตน เองในระดับ 1 นั้น อาจเกิดจาก                    
ความคาดหวังต่อตนเองของครูที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะการจัดกิจกรรมแนะแนว ตลอดจน
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สภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติตามกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู 
เช่น การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา ความร่วมมือของนักเรียน และข้อจ ากัดด้านเวลาในการพบกลุ่ม
สมาชิกในชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพตามที่ได้ก าหนด เป็นต้น 

ทั้งนี้ Linda Darling-Hammond and Nikole Richardson (2002)  ได้วิเคราะห์ผลการวิจัย
เกี่ยวกับการส่งเสริมครูให้จัดการเรียนเพื่อช่วยให้นักเรียนเรียนรู้และมีทักษะการคิดที่เหมาะสมกับโลก            
ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการ
จัดการเรียนรู้ของครู และด้านผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนซึ่งมีความแตกต่างจากในอดีต พบว่า รูปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ รูปแบบที่เน้นเนื้อหา การพัฒนาที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะการ
สอนของครูและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ การสังเกต และ             
การสะท้อนผลมากกว่าการรับรู้เนื้อหาสาระตามหลักสูตรเพียงอย่างเดียว(Hawley & Valli, 1999)   
ซึ่งรูปแบบดังกล่าวนี้ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ของนักเรียนและทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู            
ที่ เหมาะสมกับเนื้อหาสาระต่างๆ (Blank, de las Alas, & Smith, 2007 ; Wenglinsky, 2000)                
จากผลส ารวจความคิดเห็นของครู พบว่า ครูส่วนใหญ่ได้รับความรู้และมีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
เพิ่มขึ้น สามารถน าความรู้และจัดการเรียนการสอนตามบริบทของตนเองได้อย่างสอดคล้องกับ
หลักสูตรและนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด (Garet, Porter, Desimone, Birman, & Yoon,2001)  
ซึ่ง Saxe, Gearheart, and Nasir (2001) ได้ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการสนับสนุนการเรียนรู้          
ของครู 3 รูปแบบ  ได้แก่ 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ  2) การจัดกิจกรรมการใช้หลักสูตรใหม่                 
และการศึกษาหลักสูตรเฉพาะและทดลองปฏิบัติจริง และ3) การพัฒนาที่เน้นบริบทของสถานศึกษา
เพื่อส่งเสริมใช้ครูประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่ได้รับการพัฒนา  ได้แก่  การก าหนดกิจกรรมการ
พัฒนาสมรรถนะครูให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาชาติ  
เพื่อให้ครูที่ได้รับการพัฒนาตามรูปแบบที่ 1 ได้ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานจริงใน
สถานศึกษาของตน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อนครู  และเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและ
ภายนอกร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดช่วงระยะเวลาได้ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ครูเพิ่มพูน
ทักษะการสืบเสาะหาความรู้และจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Supovitz, Mayer, & 
Kahle, 2000). 
 นอกจากนี้ การศึกษาวิจัยยังพบว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือและการท างานเป็นทีมช่วยให้                     
เกิดการพัฒนาชุมชนแห่งการฝึกฝน (communities of practice) ที่ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง                          
ของสถานศึกษาทั้งในระดับชั้นเรียนและโดยภาพรวม (Darling-Hammond & McLaughlin, 1995;    
Hord, 1997; Knapp, 2003; Louis, Marks, & Kruse,1996; Perez et al., 2007) ซึ่งสภาพแวดล้อม
ดังกล่าวท าให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงและการขยายเครือข่ายความรู้ระหว่างกลุ่มครูภายใน
สถานศึกษาได้เป็นอย่างด ี
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 3. ความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีต่อกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริม               
ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
พบว่า ครูเห็นด้วยในระดับมากที่สุด ในด้านกิจกรรมช่วยให้มีการปรับเปลี่ยนความคิดและการเรียนรู้               
การพัฒนาวิชาชีพครู บรรยากาศในการเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน และกระบวนการคิด                
และเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ขณะที่นักเรียนเห็นด้วยในระดับมากที่สุด ดังนี้ มีการส ารวจ            
ความสนใจ ความถนัดของนักเรียนรายบุคคล  มีการแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ของแต่ละหน่วย
อย่างชัดเจน  มีการวัดผลนักเรียนเป็นระยะและมีข้อแนะน าให้นักเรียนไปปรับปรุงแก้ไข จัดเนื้อหา
และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนักเรียน  มีการประเมินผลหลายรูปแบบ 
นักเรียนทราบวิธีการประเมิน และมีส่วนร่วมในการก าหนดสัดส่วนคะแนน  นักเรียนสามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลของตนเองกับข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพในศตวรรษที่ 21 การรวมกลุ่มเพื่อนที่มีความสนใจและ             
ความถนัดคล้ายคลึงกันช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตและอาชีพ และการพัฒนาระดับการเรียนรู้
เป็นการเพิ่มทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งทักษะที่จ า เป็นอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับ 
Charles Kivunja (2014 : 81-91) ที่ได้ศึกษาการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้ของครู
เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนในศตวรรษที่ 21 และสรุปว่า ครูในศตวรรษที่ 21 ต้องปรับเปลี่ยน
วิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะที่จ าเป็น ได้แก่ ทักษะการคิด การแก้ปัญหา การท างานเป็นทีม 
และความรับผิดชอบต่อผลงานในสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้  ในการศึกษาวิจัยนี้ได้น าเสนอ
กระบวนทัศน์ใหม่ เรียกว่า “Peer Learning Networks” ซึ่งเป็นแนวคิดการเรียนรู้กระบวนการ                 
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของคนสังคม โดยใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เชิงรุก                  
(Active  Learning)  กระบวนทัศน์ดังกล่าวประกอบด้วย การปรับเปลี่ยนหลักสูตร การสอน             
การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อเตรียมนักเรียนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิผล                   
เป็นพลโลกและก าลังแรงงานที่สร้างสรรค์ในสังคมยุคศตวรรษที่ 21  ซึ่งต่อมาCharles Kivunja 
(2015 : 1-11) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะอาชีพและทักษะ
ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนทัศน์การเรียนรู้ใหม่ด้วยเหตุผลเชิงประจักษ์ว่าในศตวรรษที่ผ่านมา
สถานศึกษาทุกระดับไม่มีการบรรจุทักษะชีวิตและอาชีพไว้ในกลุ่มสาระวิชาหลัก  (Core curriculua) 
ผลการวิจัยได้สรุปถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการสร้างกระบวนทัศน์การเรียนรู้ใหม่ที่บูรณาการ
ทักษะชีวิตและอาชีพกับเนื้อหาสาระหลักเพื่อเตรียมนักเรียนให้สามารถด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21                      
ได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพการแข่งขันทางสังคม เศรษฐกิจและด้านอื่นๆ ในสังคมโลก
ต่อไป 
 โดยสรุป กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูในการวิจัยนี้ เป็นชุดของความคิดที่พัฒนาขึ้นจาก
แนวคิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) เรียกว่า AEW Model            
ที่มุ่งส่งเสริมการปรับเปลี่ยนความคิด และความเชื่อในการจัดกิจกรรมแนะแนวของครูที่ท าหน้าที่           
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แนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและไม่มีคุณวุฒิทางการแนะแนว โดยการเรียนรู้       
และฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู ผลการศึกษาแสดงแนวโน้มที่ดี           
ในการพัฒนาวิชาชีพของครูเนื่องจากกระบวนการของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ และการเสริมพลัง
อ านาจ (Empowerment) ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดในกระบวนการพัฒนาเป็นสิ่ งแวดล้อม
การเรียนรู้ที่ท าให้ครูเกิดการร่วมมือรวมพลังเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพและต่อเนื่อง โดย
มีปัจจัยสนับสนุนได้แก่ ผู้บริหาร นักวิชาการ ศึกษานิเทศก์ ครูแนะแนวที่มีความรู้และประสบการณ์  
  
ข้อเสนอแนะ 
 กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนต้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ควรวิเคราะห์และสังเคราะห์ หลักการ แนวคิด แนวโน้มของโลกในปัจจุบันและอนาคต 

ปัญหา และความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนไทยในศตวรรษที่ 21 
โดยนักเรียนมีส่วนร่วมก าหนดขอบข่ายทักษะชีวิตและอาชีพที่ต้องการพัฒนาด้วยตนเอง ทั้งนี้                         
ควรครอบคลุมทักษะการพัฒนาชีวิตส่วนตนและสังคม ทักษะการเรียนรู้ และทักษะพื้นฐาน                    
ทางการงานอาชีพ  

2. ควรสร้างความเข้าใจแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ วิชาชีพ (Porfessional Learning 
Community: PLC) และการเสริมพลังอ านาจ (Empowerment) ทั้งในกระบวนการพัฒนาครู            
และการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน เนื่องจากเป็นองค์ประกอบส าคัญที่น าไปสู่การเรียนรู้ทักษะ
ชีวิตและอาชีพในศตวรรษที ่21 ของครูในฐานะผู้เรียนรู้และนักเรียน 

3. ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทในการชี้แนะทางปัญญา (Cognitive Coaching) ควรมีความรู้                
ความเข้าใจ และประสบการณ์ สามารถสนับสนุนการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามกระบวนทัศน์                         
การพัฒนาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจัยสร้างเกณฑ์การประเมินทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21                       

ของนักเรียน เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมแนะแนวส าหรับครู 
2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตาม SOLO Taxonomy  

เนื่องจากเป็นแนวคิดที่ส่งเสริมให้บุคคลก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งส่งเสริมการพัฒนา
ความคิดและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแนวโน้มของโลกในศตวรรษที่ 21 
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3. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการน าแนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากลมาใช้ในการจัด                  
การเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาการแนะแนวด้านความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(Individual Difference)จึงควรมีการวิจัยเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เพื่อส่งเสริมทักษะ                     
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
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…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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              2.2 ขั้นตอนของกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครเูพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและ
อาชีพในศตวรรษ  ที ่21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

         3. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการพัฒนากระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริม
ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษ  ที ่21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

***************************************** 
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(ส าหรับครู) 

แบบสอบถาม 

กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21  
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ค าชี้แจง 
 1. แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว             
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่  21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขอให้ท่าน
ตอบตามความเป็นจริงทุกตอนและทุกข้อ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่  21 ของนักเรียน 
 2. แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
     ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     ตอนที่ 2 สภาพการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ                   
ในศตวรรษที่ 21 
     ตอนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต         
และอาชีพในศตวรรษที่ 21 และการประเมินการเรียนรู ้
              ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
          ผู้วิจัยขอขอบคุณที่ทา่นให้ความร่วมมือในการวิจยัครั้งนี้ด้วยดี ไว้ ณ โอกาสนี้ 

 

นางพัชรา  แย้มส าราญ 
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   และเติมค าลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 

 1. เพศ 

    ชาย    หญิง 

 2. อายุ 

    21 – 30 ป ี   31 – 40 ป ี

    41 – 50 ป ี   51 – 60 ป ี

 3. ระดับการศึกษา 

   ปริญญาตร ี  สาขาวิชา....................................................... 

   ปริญญาโท   สาขาวิชา....................................................... 

   ปริญญาเอก  สาขาวิชา....................................................... 

4. ประสบการณ์ในการสอน 

  น้อยกว่า 5 ปี 

   6 – 10 ป ี

  11 – 15 ป ี

  16 – 20 ป ี

  มากกว่า 20 ป ี

5. ในช่วงเวลา 1 ปีทีผ่่านมา ท่านเคยเข้ารับการพัฒนาเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้กิจกรรม
แนะแนวเพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน หรือไม ่

  เคย 

  ไม่เคย 

 
 
 



181 
 
ตอนที่ 2 สภาพการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทกัษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 
ค าชี้แจง  ขอให้ท่านทบทวนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพใน
    ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาดังประเด็นต่อไปน้ี 
               

    ระดับ 5  หมายถึง ปฏิบัติเป็นประจ าทุกครั้ง 
    ระดับ 4  หมายถึง ปฏิบัติบ่อยๆ หรือเกอืบเป็นประจ า 
             ระดับ 3  หมายถงึ ปฏิบัติบ่อยพอสมควร คือปฏิบัติและไม่ปฏิบัติเท่าๆ กัน 
             ระดับ 2  หมายถงึ ปฏิบัติเป็นบางครั้ง คือปฏิบัติน้อยกว่าไม่ปฏิบัติ 
             ระดับ 1  หมายถงึ ปฏิบัติน้อยที่สุด หรือไม่เคยปฏิบัติ 
 

 

ข้อที ่
การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 

เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21  
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ระดับการปฏิบัติ 
5 4 3 2 1 

1 ศึกษา วิเคราะหส์ภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ 
และธรรมชาติของนักเรียน 

     

2 ศึกษาแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2  
พ.ศ. 2552 - 2561 

     

3 ส ารวจรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียน (Learning 
Style) เพื่อออกแบบการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม                
กับนักเรียน 

     

4 วิเคราะห์สมรรถนะส าคัญของนักเรียน คุณลักษณะ       
ที่พึงประสงค์ วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา และข้อมูล          
ของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

     

5 ก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้โดยวิเคราะห์สมรรถนะ
ส าคัญของนักเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ความสามารถและทักษะในศตวรรษที่ 21 

     

6 ก าหนดสัดส่วนการจัดกิจกรรมแนะแนวใหค้รอบคลุม
ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ส่วนตัวและสังคม 

     

7 ศึกษาหลักการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เป็นสากล 
(UDL: Universal Design for Learning) 

     

8 ออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับพัฒนาการ                   
แต่ละช่วงวัย 
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ข้อที ่
การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 

เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21  
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ระดับการปฏิบัติ 
5 4 3 2 1 

9 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวรายคาบ            
หรือรายช่ัวโมง  

     

10 จัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือส่งเสริมความสามารถ            
ในการคิดอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

11 จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมจิตพิสัย             
ของนักเรียน 

     

12 ใช้เวลาและคุณภาพของงานเป็นตัวบ่งชี้ทักษะพิสัย              
ของนักเรียน 

     

13 จัดกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้              
ด้วยตนเอง 

     

14 จัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ทักษะของนักเรียนตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล 

     

15 จัดสถานการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง             
ของนักเรียน 

     

16 ก าหนดเกณฑ์คุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน      
17 ประเมินประสิทธิภาพและปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรม

แนะแนวอย่างสม่ าเสมอ 
     

18 ประเมินผลกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนานักเรียน      
19 ประเมินเพื่อตัดสินผลการเรยีน เป็น “ผ่าน” และ “ไม่

ผ่าน” 
     

20 น าผลการประเมินมาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนรายบุคคล 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะหส์ภาพจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ                                       
           ในศตวรรษที่ 21 และการประเมินการเรียนรู้               
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในชอ่งที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับสภาพ    
   ปัจจุบันและความต้องการพัฒนาจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต              
   และอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน ดังประเด็นต่อไปนี้  
              

    ระดับ 5  หมายถึง ระดับของสภาพที่ควรจะเป็นและสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับมากที่สุด 
    ระดับ 4  หมายถึง ระดับของสภาพที่ควรจะเป็นและสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับมาก 

ระดับ 3  หมายถึง ระดับของสภาพที่ควรจะเป็นและสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับปานกลาง                  
ระดับ 2  หมายถึง ระดับของสภาพที่ควรจะเป็นและสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับน้อย 

             ระดับ 1  หมายถงึ ระดับของสภาพที่ควรจะเป็นและสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
ข้อที ่ ประเด็น สภาพที่ควรจะเป็น สภาพที่เป็นจริง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้

สอดคล้องกับความต้องการ 
และความสนใจของนักเรียน 

          

2 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้
ที่หลากหลายใหนั้กเรียนได้ฝึกปฏิบัติ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน 
และคร ู

          

3 ความรู้ ความเข้าใจ 
จิตวิทยาพัฒนาการ 
ของนักเรียนตามวัย 

          

4 จัดกิจกรรมที่ครอบคลุมด้าน
การศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม 

          

5 จัดกิจกรรมที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ
และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม 
เกิดการเรียนรู้และทักษะชีวิต 

          

6 จัดกิจกรรมทีส่่งเสริมให้นักเรยีน
สามารถวางแผนการศึกษา อาชีพ 
และการปรับตัว 
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ข้อที ่ ประเด็น สภาพที่ควรจะเป็น สภาพที่เป็นจริง 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

7 มีการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา 
ความต้องการ ความสนใจ          
และธรรมชาติของนักเรียน 

          

8 มีการวิเคราะห์สมรรถนะส าคญั          
ของนักเรียน คุณลักษณะ                    
ที่พึงประสงค์ วิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษา และข้อมูลของนกัเรียน
รายบุคคล 

          

9 มีการก าหนดสัดส่วนกิจกรรม             
แนะแนวให้สอดคล้องกับจุดเน้น
คุณภาพด้านทักษะชีวิตของนักเรียน 

          

10 ศึกษาหลักการ แนวคิดเก่ียวกับการ
ประเมินเพื่อพัฒนานักเรียน 

          

11 มีการประเมินการปฏิบัติกิจกรรม       
แนะแนวของนักเรียน 

          

12 มีการประเมินภาระงานของนักเรียน
ระหว่างจัดกิจกรรมแนะแนว 

          

13 มีการก าหนดเกณฑ์คุณภาพ                
การเรียนรู้ของนักเรียน 

          

14 มีการสะท้อนผลการประเมินระดับ
คุณภาพการเรียนรูข้องนักเรียน 

          

15 มีการแนะแนวให้นักเรียนสามารถ
เชื่อมโยงความรู้ ความคิดด้าน
การศึกษา ด้านอาชีพ ส่วนตัว               
และสังคม 
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
1. การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชวีิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน 
มีแนวโน้มอย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
2. รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพของครูที่ท าหนา้ที่แนะแนวควรเป็นอย่างไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
3. รูปแบบกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน ควรเป็น
อย่างไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
4. การประเมนิผลการเรียนรู้จากกจิกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชวีิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 
ของนักเรียน ควรเป็นอย่างไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 
 

***************************************** 
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(ส าหรับนักเรียน) 

แบบสอบถาม 

กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21  
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ค าชี้แจง 
 1. แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพื่อ
ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่  21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขอให้ท่านตอบ
ตามความเป็นจริงทุกตอนและทุกข้อ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนรู้กิจกรรม
แนะแนวเพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่  21 ของนักเรียน 
 2. แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
     ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     ตอนที่ 2 สภาพการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและ        
           อาชีพในศตวรรษที่ 21 และการประเมินการเรียนรู ้

              ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
          ผู้วิจัยขอขอบคุณที่ทา่นให้ความร่วมมือในการวิจยัครั้งนี้ด้วยดี ไว้ ณ โอกาสนี ้

 

นางพัชรา  แย้มส าราญ 
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   และเติมค าลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 

 1. เพศ 

    ชาย    หญิง 

 2. ระดับชั้น 

   มัธยมศึกษาปีที่ 1 

   มัธยมศึกษาปีที่ 2 

   มัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ตอนที่ 2 สภาพการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่  21 
ค าชี้แจง  การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21        
   ของนักเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา ครูทีท่ าหน้าที่แนะแนวได้ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้                
   ในระดับใด 
    ระดับ 5  หมายถึง ปฏิบัติเป็นประจ าทุกครั้ง 
    ระดับ 4  หมายถึง ปฏิบัติบ่อยๆ หรือเกอืบเป็นประจ า 
             ระดับ 3  หมายถงึ ปฏิบัติบ่อยพอสมควร คือปฏิบัติและไม่ปฏิบัติเท่าๆ กัน 
             ระดับ 2  หมายถงึ ปฏิบัติเป็นบางครั้ง คือปฏิบัติน้อยกว่าไม่ปฏิบัติ 
             ระดับ 1  หมายถงึ ปฏิบัติน้อยที่สุด หรือไม่เคยปฏิบัติ 
 

 

ข้อที ่
การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 

เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21  
ของนักเรียน 

ระดับการปฏิบัติ 
5 4 3 2 1 

1 เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนรว่มในการออกแบบ             
และจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

     

2 จัดกิจกรรมโดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ      
3 น าเสนอเนื้อหาสาระที่ความหลากหลายครอบคลุม

การศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม 
     

4 ช่วยให้นักเรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และเครอืข่าย 
การเรียนรู้ที่หลากหลาย 

     

5 ให้โอกาสนักเรยีนได้ลงมือปฏิบัติจริง      
6 จัดกิจกรรมส่งเสริมใหน้ักเรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง      
7 จัดกิจกรรมส่งเสริมใหน้ักเรียนแสดงออกอย่างอิสระ                       
8 จัดกิจกรรมใหน้ักเรียนได้แสดงความสามารถ                  

ตามความแตกต่างของแต่บุคคล 
     

9 จัดสถานการณ์ให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วม       
กับผู้อื่น หรือได้ท างานเป็นกลุ่ม 

     

10 จัดกิจกรรมสอคล้องกับความต้องการ ความสนใจ             
และความถนัดของนักเรียน 

     

11 จัดกิจกรรมโดยใช้สถานการณ์จ าลอง      
12 ใช้การบรรยายความรู้ ข้อเท็จจริง และเนื้อหาสาระ      



189 
 

 
ตอนที่ 3 การวิเคราะหส์ภาพจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ                                       
           ในศตวรรษที่ 21   
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในชอ่งที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับสภาพ   
   ปัจจุบัน และความต้องการพัฒนาจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต                              
            และอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน ดังนี้  

 

    ระดับ 5  หมายถึง ระดับของสภาพที่ควรจะเป็นและสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับมากที่สุด 
    ระดับ 4  หมายถึง ระดับของสภาพที่ควรจะเป็นและสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับมาก 

ระดับ 3  หมายถึง ระดับของสภาพที่ควรจะเป็นและสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับปานกลาง                  
ระดับ 2  หมายถึง ระดับของสภาพที่ควรจะเป็นและสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับน้อย 

             ระดับ 1  หมายถงึ ระดับของสภาพที่ควรจะเป็นและสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

 

ข้อที ่
 

ประเด็น 
สภาพที่ควรจะเป็น สภาพที่เป็นจริง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการ

เรียนรู ้
          

2 นักเรียนได้เรียนรู้ตรงกับ 
ความต้องการ ความสนใจ   
และความถนัดของตน 

          

3 นักเรียนมีโอกาสคิดอย่างสร้างสรรค์           
4 นักเรียนมีโอกาสแสดงออกอย่างอิสระ           
5 นักเรียนได้เป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง           

 

ข้อที ่
การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 

เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21  
ของนักเรียน 

ระดับการปฏิบัติ 
5 4 3 2 1 

13 จัดกิจกรรมทีใ่ช้เกมเป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรม 
โดยมีการอภิปรายสรุปผลการเรียนรู้จากเกม 
และน าข้อคิดไปประยุกต์ใช ้

     

14 มีการประเมินผลระหว่างปฏิบัติกิจกรรม 
และสะท้อนผล 

     

15 มีการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา      
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6 นักเรียนได้เรียนรู้จากสภาพจริง           
และได้รับประสบการณ์ตรง 

          

7 นักเรียนได้ใช้สื่อต่างๆในการเรียนรู้           
8 นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้          

ร่วมกับผู้อื่น            
          

9 นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข           
10 นักเรียนได้แสดงบทบาทสมมุต ิ           
11 นักเรียนสามารถเลือกภาระงาน           

เพื่อแสดงผลการเรียนรู้ได้                  
ตามความถนัดและความสนใจ 

          

12 นักเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนด
เกณฑ์การประเมินภาระงาน 

          

13 นักเรียนสามารถน าความรู้                
และประสบการณ์ ไปใช ้                      
ในชีวิตประจ าวันได้ 

          

14 นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาข้อมูล
และใช้ข้อมลูให้เป็นประโยชน์ 

          

15 นักเรียนสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดี
กับผู้อื่นด้วยการสื่อสารเชิงบวก 

          

16 นักเรียนสามารถท างานกับผู้อื่น 
ตามวิถีประชาธิปไตย 

          

 
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
1. รูปแบบกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชวีิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ที่นกัเรียนต้องการ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 

ข้อที ่
 

ประเด็น 
สภาพที่ควรจะเป็น สภาพที่เป็นจริง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
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2. การประเมนิผลการเรียนรู้จากกจิกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชวีิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 
ที่นักเรียนต้องการ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 
 

***************************************** 
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ตารางที่ 13 สภาพการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ                 
               ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากแบบสอบถามคร ู

 

สภาพการจัดกิจกรรมแนะแนว 
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21  

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

x  
 

S.D. 
 

ระดับ 
การปฏิบัติ 

 

ล าดับ
ที ่

1. ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ                
และธรรมชาติของนักเรียน 

2.78 0.75 เป็นบางครั้ง 4 

2. ศึกษาแนวทางการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษที่ 2  
(พ.ศ. 2552 – 2561)  

2.05 0.81 น้อย 9 

3. ส ารวจรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียน (Learning Style) 
เพื่อออกแบบการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับนักเรียน 

2.21 0.41 น้อย 6 

4. วิเคราะห์สมรรถนะส าคัญของนักเรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา และข้อมูลของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

2.13 0.78 น้อย 4 

5. ก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้โดยวิเคราะห์สมรรถนะส าคัญ             
ของนักเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะในศตวรรษที่ 21 

1.94 1.24 น้อย 19 

6. ก าหนดสัดส่วนการจัดกิจกรรมแนะแนวให้ครอบคลุมด้านการศึกษา           
ด้านอาชีพ ส่วนตัวและสังคม 

1.81 1.12 น้อย 18 

7. ศึกษาหลักการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เป็นสากล 
(Universal Design for Learning: UDL) 

1.21 0.41 น้อยที่สุด 20 

8. ออกแบบกิจกรรมแนะแนวที่สอดคล้องกับพัฒนาการแต่ละช่วงวัย 2.94 0.70 เป็นบางครั้ง 3 
9. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวรายคาบหรือรายชั่วโมง 2.02 1.01 น้อย 10 
10. จัดกิจกรรมแนะแนวที่กระตุ้นให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ และค้นคว้า
ด้วยตนเอง                      

2.78 0.91 เป็นบางครั้ง 4 

11. จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมจิตพิสัยของนักเรียน 3.05 0.88 มาก 3 
12. ใช้เวลาและคุณภาพของงานเป็นตัวบ่งชี้การเรียนรูข้องนักเรียน 2.35 1.00 น้อย 7 
13. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง 2.21 0.41 น้อย 9 
14. จัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ              
ของนักเรียนตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล 

1.94 1.24 น้อย 19 

15. จัดสภาพแวดล้อมทีส่อดคล้องกับการด าเนินชวีิตของนักเรียน 3.16 0.76 เป็นบางครั้ง 1 
16. เปิดโอกาสให้นักเรียนก าหนดเกณฑ์คุณภาพการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2.16 0.86 น้อย 9 
17. ประเมินและปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวอย่างสม่ าเสมอ 2.02 1.01 น้อย 10 
18. ประเมินผลกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนานักเรียน 2.35 1.00 น้อย 7 
19. ใช้เกณฑ ์“ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน”เพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมแนะแนว 

3.10 0.80 เป็นบางครั้ง 2 

20. น าผลการประเมินการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมของนักเรียนรายบุคคล 2.41 1.06 น้อย 6 
ค่าเฉลี่ยรวม 2.33 0.50 น้อย  
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ตารางที ่14  ผลการเปรียบเทียบสภาพที่ควรจะเป็นและสภาพที่เป็นจริงของการจัดกิจกรรมแนะแนว
      เพื่อส่งเสรมิทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 จากแบบสอบถามคร ู

 
ประเด็น 

สภาพที่ควรจะเป็น สภาพที่เป็นจริง  
t-test 

 
PNI 

 

ล าดับที่  

x  
 

S.D. 
 

x  
 

S.D. 
1. ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้
สอดคล้องกับความต้องการ              
และความสนใจของนักเรียน 

 
3.81 

 
0.74 

 
2.57 

 
0.77 

 
9.94 

 
0.48 

 
3 

2. ออกแบบกิจกรรมแนะแนว 
ที่หลากหลายให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนและครู 

 
3.81 

 
 

0.74 
 

2.51 
 

 

0.73 
 
 

11.24 
 
 

0.52 
 
 

1 

3. ความรู้ ความเข้าใจจิตวิทยา
พัฒนาการของนักเรียนตามวัย 

 

3.62 
 

1.06 
 

3.00 
 

0.75 
 

3.01 
 

0.21 
 

15 

4.จัดกิจกรรมที่ครอบคลุมด้าน
การศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม 

3.92 0.95 3.05 0.94 5.93 0.29 13 

5. จัดกิจกรรมแนะแนวทีน่ักเรียน          
มีส่วนร่วมและเรียนรู้ทักษะชีวิต 

 

4.11 
 

0.70 
 

2.72 
 

0.69 
 

15.37 
 

0.51 
 

2 

6. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถวางแผนการศึกษา อาชีพ 
และการปรับตัว 

 
 

3.92 
 
 

0.95 
 
 

3.05 
 
 

0.94 
 
 

5.93 
 
 

0.29 
 
 

13 

7. มีการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา 
ความต้องการ และความสนใจ 
ของนักเรียน 

 
 

3.95 
 
 

0.91 
 
 

2.97 
 
 

0.80 
 
 

6.00 
 
 

0.33 
 
 

12 

8. มีการวิเคราะห์สมรรถนะส าคัญ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ วิสัยทัศน์ 
ของสถานศึกษา และข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล 

 
4.00 

 
0.88 

 
2.84 

 
0.90 

 
8.83 

 
0.41 

 
8 

9. มีการก าหนดสัดส่วนกิจกรรม
แนะแนวให้สอดคล้องกับจุดเน้น
คุณภาพด้านทักษะชีวิตของนักเรียน 

 
3.81 

 
0.74 

 
2.57 

 
0.77 

 
9.94 

 
0.48 

 
3 

10. ศึกษาหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับ
การประเมินเพื่อพัฒนานักเรียน 

 

3.84 
 

0.80 
 

2.62 
 

0.79 
 

9.01 
 

0.46 
 

5 

11. มีการประเมินการปฏิบัติ
กิจกรรมของนักเรียน 

3.76 0.64 2.67 0.63 10.27 0.40 10 

12. มีการประเมินภาระงาน            
ของนักเรียน 

3.76 0.64 2.67 0.63 10.27 0.40 10 

13. มีการก าหนดเกณฑ์คุณภาพ     
การเรียนรู้ของนักเรียน 

 

3.84 
 

0.80 
 

2.62 
 

0.79 
 

9.01 
 

0.47 
 

4 
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ตารางที่ 14  ผลการเปรียบเทียบสภาพที่ควรจะเป็นและสภาพที่เป็นจริงของการจัดกิจกรรมแนะแนว

      เพื่อส่งเสรมิทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 จากแบบสอบถามครู (ต่อ) 
 

ประเด็น 
สภาพที่ควรจะเป็น สภาพที่เป็นจริง  

t-test 
 

PNI 

 

ล าดับที่  

x  
 

S.D. 
 

x  
 

S.D. 
14. มีการสะท้อนผลการประเมิน
ระดับคุณภาพการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

 

3.97 
 

0.87 
 

2.75 
 

0.80 
 

11.75 
 

0.44 
 

7 

15. มีการแนะแนวให้นักเรียน
สามารถเชื่อมโยงความรู้ ความคิด
ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ส่วนตัว
และสังคม 

 
 

4.00 

 
 

0.88 

 
 

2.84 

 
 

0.90 

 
 

8.83 

 
 

0.41 

 
 

8 
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 ตารางที่ 15  สภาพการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ                 
                ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากแบบสอบถามนักเรียน 
 

การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน 

 

x  
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

ล าดับที่ 

1. เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบและจัดกิจกรรม
แนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 

2.36 1.17 น้อย 10 

2. จัดกิจกรรมแนะแนวโดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 3.09 0.63 ปานกลาง 4 
3. น าเสนอเนื้อหาสาระที่ความหลากหลายครอบคลุมการศึกษา     
อาชีพ ส่วนตัวและสังคม 

 

3.24 
 

0.90 
 

มาก 
 

5 

4. ช่วยให้นักเรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้                       
ที่หลากหลาย 

3.94 0.86 ปานกลาง 3 

5. ให้โอกาสนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 4.12 0.89 มาก 1 
6. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง 2.48 1.20 น้อย 7 
7. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสแสดงออกอย่างอิสระ                  3.01 0.63 ปานกลาง 6 
8. จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถตามความแตกต่าง 
ของแต่บุคคล 

2.21 0.99 น้อย 11 

9. จัดสถานการณ์ให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น  
หรือได้ท างานเป็นกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ 

2.16 0.87 น้อย 13 

10. จัดกิจกรรมสอคล้องกับความต้องการ ความสนใจ                       
และความถนัดของนักเรียน 

2.04 0.86 น้อย 15 

11. จัดกิจกรรมโดยใช้สถานการณ์จ าลอง 3.06 0.75 ปานกลาง 5 
12. ใช้การบรรยายความรู้ ข้อเท็จจริง และเนื้อหาสาระ 4..09 1.42 มาก 2 
13. จัดกิจกรรมที่ใช้เกมเป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรม โดยมีการ
อภิปรายสรุปผลการเรียนรู้จากเกมและน าข้อคิดไปประยุกต์ใช้ 

3.68 0.90 มาก 4 

14. มีการประเมินผลระหว่างปฏิบัติกิจกรรมและสะท้อนผล 2.09 0.60 น้อย 14 
15 มีการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 2.24 0.72 น้อย 9 

ค่าเฉลี่ยรวม 2.98 0.67 น้อย  
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ตารางที่ 16 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสภาพที่ควรจะเป็นและสภาพที่เป็นจริงของสภาพ             
      การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 
                จากแบบสอบถามนักเรียน 

 
ประเด็น 

สภาพที่ควรจะเป็น สภาพที่เป็นจริง  
t-test 

 
PNI 

 
ล าดับที่ 

 

x  
 

S.D. 
 

x  
 

S.D. 
1.นักเรียนมีส่วนร่วม 
ในการวางแผนการเรียนรู้ 

 

3.85 
 

0.76 
 

2.48 
 

0.97 
 

8.75 
 

0.55 
 

3 

2. นักเรียนได้เรียนรู้ 
ตรงกับความต้องการ  
ความสนใจและความถนัด 

 

 
4.12 

 
 

0.74 

 

 

2.42 
 
 

0.50 
 
 

10.24 
 
 

0.70 
 
 

1 

3. นักเรียนมีโอกาสคิด 
อย่างสร้างสรรค ์

 

3.62 
 

1.06 
 

3.00 
 

0.75 
 

3.01 
 

0.21 
 

14 

4. นักเรียนมีโอกาส
แสดงออกอย่างอิสระ 

4.00 
 

0.97 2.67 0.82 8.28 0.50 5 

5. นักเรียนได้เป็นผู้ปฏิบัติ 
ด้วยตนเอง 

3.62 1.06 3.00 0.75 3.01 0.21 14 

6. นักเรียนได้เรียนรู้ 
จากสภาพจริง และได้รับ
ประสบการณ์ตรง 

 
3.92 

 
0.95 

 
3.05 

 
0.94 

 
5.93 

 
0.29 

 
12 

7. นักเรียนได้ใช้สื่อต่างๆ 
ในการเรียนรู้ 

 

3.92 
 

0.95 
 

3.05 
 

0.94 
 

5.93 
 

0.29 
 

12 

8. นักเรียนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น            

3.73 0.72 2.45 0.83 10.16 0.52 4 

9. นักเรียนได้เรียนรู้ 
อย่างมีความสุข 

 

3.61 
 

0.70 
 

2.61 
 

0.83 
 

6.92 
 

0.38 
 

10 

10. นักเรียนได้แสดง
บทบาทสมมุติ 

 
 

3.88 
 
 

0.82 

 
 

2.88 
 
 

1.05 
 
 

6.14 
 
 

0.35 
 

11 

11. นักเรียนสามารถ
เลือกภาระงานได้             
ตามความถนัด 
และความสนใจ 

 
3.97 

 
 

0.77 
 

2.52 
 
 

0.87 
 
 

8.90 
 
 

0.58 
 
 

2 

12. ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
ในการก าหนดเกณฑ์ 
การประเมินภาระงาน 

 
4.00 

 
1.12 

 
2.76 

 
0.94 

 
5.94 

 
0.45 

 
7 

13. ผู้เรียนสามารถ 
น าความรู้และ
ประสบการณ์ไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
3.82 

 
0.77 

 
2.61 

 
0.79 

 
7.79 

 
0.46 

 
6 
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ตารางที่ 16 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสภาพที่ควรจะเป็นและสภาพที่เป็นจริงของสภาพ             
      การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 
                จากแบบสอบถามนักเรียน (ต่อ) 

 
ประเด็น 

สภาพที่ควรจะเป็น สภาพที่เป็นจริง  
t-test 

 
PNI 

 
ล าดับที่ 

 

x  
 

S.D. 
 

x  
 

S.D. 
14. ผู้เรียนมีทักษะ 
ในการแสวงหาข้อมูล      
และใช้ข้อมูล 
ให้เป็นประโยชน์ 

 
3.73 

 
0.80 

 
2.61 

 
0.90 

 
7.85 

 
0.43 

 
8 

15.ผู้เรียนสามารถ 
สร้างสัมพันธภาพที่ดี 
กับผู้อื่นด้วยการสื่อสาร 
เชิงบวก 

 

3.82 
 

0.88 
 

2.70 
 

0.93 
 

7.51 
 

0.41 
 

9 

16. ผู้เรียนสามารถ
ท างานกับผู้อื่นตามวิถี
ประชาธิปไตย 

 

4.00 
 

1.12 
 

2.76 
 

0.94 
 

5.94 
 

0.45 
 

7 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.83 0.81 2.66 0.93  0.50 รวม 
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แบบประเมินความเหมาะสมของกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู 

เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน 

 แบบประเมินนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสอบถามผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนทัศน์                  
การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน  ในด้าน        
ความเป็นประโยชน์  ด้านความเป็นไปได้ ด้านความสมเหตุผล และด้านความถูกต้องแม่นย า เพื่อเป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

ค าชี้แจง    โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ด้านความเป็นประโยชน ์
1. ช่วยให้ครูก าหนดแนวทางการจัด
กิจกรรมแนะแนวที่สอดคล้องกับนักเรียน 

     

2. ท าให้ครูได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพตนเอง 

     

3. สร้างสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้โดย
ใช้ชั้นเรียนและห้องเรียนเป็นฐาน 

     

4. เสริมสร้างแนวคิดการจัดกิจกรรมแนะ
แนวที่มุ่งสัมฤทธิผล 

     

5. เป็นแนวคิดการพัฒนาความสามารถ             
ในการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว               
ที่เป็นประโยชน์ต่อครูและนักเรียน 

     

ด้านความเป็นไปได ้
6. สามารถน ากระบวนทัศน์ 
การพัฒนาวิชาชีพครูไปใช้ได้จริง 

     

7. ครูสามารถพัฒนาตนเองโดยเรียนรู้  
และฝึกปฏิบัติตามหน่วยการเรียนรู ้

     

8. ครูสามารถแลกเปลี่ยนเรยีนรู้             
โดยจัดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
9. ครูสามารถขยายผลแก่ครทูี่ท าหน้าที่
แนะแนวในระดับช้ันอื่นๆได้ 

     

10. กระบวนทศัน์การพัฒนาวิชาชีพครู         
มีความสอดคล้อง เหมาะสมกับ                
การปฏิบัติงานประจ าวันของครู 

     

ด้านความสมเหตุผล 
11. กระบวนทศัน์การพัฒนาวิชาชีพครู           
มีองค์ประกอบที่เหมาะสม 

     

12. กระบวนทศัน์การพัฒนาวิชาชีพครู
สอดคล้องกับบริบทของนโยบายและการ
เปลี่ยนแปลงในสังคม 

     

13. ครสูามารถน ากระบวนทัศน์การพัฒนา
วิชาชีพมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรม
แนะแนวในชั้นเรียน 

     

14. การประเมนิผลในกระบวนทัศน์         
การพัฒนาวิชาชีพครูเป็นพัฒนาการเรียนรู้
ของนักเรียนและคร ู

     

15. ครสูามารถอกแบบและจัดท าแผนการ
เรียนรู้กิจกรรมแนะแนวที่สนองความ
แตกต่างของนักเรียนรายบุคคล 

     

ด้านความถูกต้องแม่นย า 
16. คูม่ือการใช้กระบวนทัศน์การพัฒนา
วิชาชีพมีความชัดเจนและครอบคลุม 

     

17. บทเรียนโมดูลมีกระบวนการ                
และขั้นตอนทีช่ัดเจน 
และง่ายต่อการท าความเข้าใจ 

     

18. รูปแบบการประเมินผลการเรียนรู ้
มีความชัดเจน และเข้าใจง่าย 

     

 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
9. ครูสามารถขยายผลแก่ครทูี่ท าหน้าที่
แนะแนวในระดับช้ันอื่นๆได้ 

     

10. กระบวนทศัน์การพัฒนาวิชาชีพครู         
มีความสอดคล้อง เหมาะสมกับ                
การปฏิบัติงานประจ าวันของครู 
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
19. นักเรียนและครูสามารถน าผล 
การประเมินไปพัฒนาวิธีการเรียนรู้ได ้
ด้วยตนเอง 

     

20. สามารถเขา้ถึงแหล่งศึกษา ค้นคว้า
เพิ่มเติมได ้
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ตารางที่ 17 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมิน  
     กระบวนทศัน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21      
     ของนักเรียน 

 

ประเด็น 
 

ข้อที ่
ผู้เชี่ยวชาญคนที่  

IOC 1 2 3 4 5 
ความเป็นประโยชน์ 1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ความเป็นไปได้ 6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
8 +1 +1 0 +1 +1 0.80 
9 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
10 +1 +1 +1 0 +1 0.80 

ความสมเหตุผล 11 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
12 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
13 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
14 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
15 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ความถูกต้องแม่นย า 16 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
17 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
18 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
19 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
20 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ตารางที่ 18 ผลการประเมินคู่มือการใช้กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้แบบประเมิน           
      ความเหมาะสมของคู่มือการใช้โดยผู้เช่ียวชาญ 

 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่  

IOC 
1 2 3 4 5 

ตอนที่ 1  กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู                     
1.1 แนวคิดและหลักการ                                              
1.2 จุดมุ่งหมายของกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู           
1.3 องค์ประกอบของกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู   

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

1.00 

1.00 

1.00 

ตอนที่ 2  หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง                   
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมแนะแนว                                         
2.2 การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล (Universal 
Design for Learning: UDL)                                             
2.3 การเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivist Theory      
2.4 มิติการคิดและการเรียนรู้ของ Marzano                            
2.5 การประเมินตาม SOLO Taxonomy 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

1.00 

1.00 

1.00 

ตอนที่ 3  การน ากระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู              
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21               
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไปใช้   

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

1.00 

1.00 

1.00 

ตอนที่ 4   แหล่งข้อมูลส าหรับการศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติม 
 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

1.00 

1.00 

1.00 
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ตารางที่ 19 แผนผังข้อสอบ (Test Blueprint)ความรู้ของครูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะ  
                    ชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

 
เนื้อหา 

จุดประสงค ์  
รวม เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห ์ ประเมิน

ค่า 
1. ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 
21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

4 - 2 - 6 

2. การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพใน
ศตวรรษที ่ 21          ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

2 1 4 - 7 

3. การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ 8 4 2 3 17 
รวม 14 5 8 3 30 
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แบบทดสอบความรู้ของครเูกี่ยวกับการกิจกรรมแนะแนว 

เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21                                                

ค าชี้แจง  

1. แบบทดสอบความรู้ของครูด้านการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต
และอาชีพ ในศตวรรษที่ 21 เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบประเภท 4 ตัวเลือก  จ านวน 30 ข้อ                 
มุ่งวัดความรู้ ความเข้าใจด้านทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น               
การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                                                
 2. โปรดเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดโดยท าเครื่องหมาย ลงใน  ที่ตรงกับตัวเลือก ก ข ค  
หรือ ง ในกระดาษค าตอบ 

******************************************** 

1. การก าหนดกรอบแนวคิดทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นควร
พิจารณาจากปัจจัยในข้อใด 

   ก. สมรรถนะส าคัญ คุณลกัษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

   ข. มาตรฐานการแนะแนว  มาตรฐานการเรียนรู้แต่ละช่วงช้ัน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

   ค. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

   ง. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2. ข้อใดเป็นจดุเน้นในการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 

  ก. ทักษะด้านสื่อ เทคโนโลยี ทักษะการสือ่สาร ความร้างสรรค์และนวตักรรม 

  ข. สาระวิชาหลัก การบูรณาการทักษะพื้นฐานอาชีพ นวัตกรรมและความยืดหยุ่น 

  ค. การปรับตัว ภาวะผู้น า ความสามารถในการจูงใจ ความรับผิดชอบ การเป็นผู้ประกอบการ 

  ง. ความสามารถในการคิด ความยืดหยุ่นและการปรับตัว ความเชื่อมั่นในตนเอง การเป็นผู้  

     สร้างสรรคแ์ละความรับผดิชอบที่เช่ือถือได้ 
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3. ข้อใดเป็นความหมายของกิจกรรมแนะแนวด้านการพัฒนาอาชีพ 

   ก. ความเข้าใจความสัมพันธ์ของการศึกษากับโลกของงาน และวุฒิภาวะทางอาชีพ 

   ข. มวลประสบการณ์เพ่ือช่วยให้นักเรียนก าหนดเป้าหมาย และพัฒนาตนเพ่ือชีวิตและอาชีพ 

   ค. การให้บริการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกบัอาชีพ ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพและการเลือกอาชีพ 

   ง. ทักษะพื้นฐานที่มนุษยใ์นศตวรรษที่ 21 ต้องเรียนรู้เพ่ือการศึกษา การท างาน และการด ารงชีวิต 

4. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของกิจกรรมแนะแนวด้านการพัฒนาอาชีพ 

   ก. มุ่งให้นักเรียนเข้าใจพัฒนาการทางอาชีพ บุคลิกภาพ ความสนใจของตนเอง เลือกและพัฒนา    

       ความก้าวหน้าทางอาชีพของตนต่อไปได้ 

  ข. มุ่งให้นักเรียนค้นพบบุคลิกภาพและความสนใจทางอาชีพของตนเอง สามารถเลือกและพัฒนา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

      ความก้าวหน้าทางอาชีพของตนต่อไปได้ 

  ค. มุ่งให้นักเรียนสามารถเลอืกและพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพของตนต่อไปได้ 

  ง. มุ่งใหน้ักเรยีนเข้าใจพฒันาการทางอาชีพ ความสนใจของตนเอง สามารถเลือกและพัฒนา     

     ความก้าวหน้าทางอาชีพของตนต่อไปได้ 

 5. การวิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียน (Learning Style) เป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมในข้อใด
มากที่สุด 

  ก. การออกแบบการประเมินผล 

  ข. การออกแบบสื่อ วัสดุอุปกรณ์ 

  ค. การออกแบบกิจกรรมกลุม่พัฒนา 

  ง. การออกแบบกิจกรรมทีส่อดคล้องกับนักเรียน 

6. การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ควรพิจารณา
ประเด็นใดเป็นส าคัญ 

   ก. การส ารวจรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียน 

   ข. การวิเคราะห์ตนเองและและการพัฒนาวุฒิภาวะทางอาชีพ   
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   ค. การส ารวจบุคลิกภาพและความสนใจของนักเรียน 

   ง. การติดตามแนวโน้มของอาชีพในศตวรรษที่ 21 

7. ข้อใดเป็นองค์ความรู้ส าคัญในการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ 

    ก. ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพและทฤษฎีการเลือกอาชีพ 

    ข. ทฤษฎีจติวิทยาพัฒนาการ และทฤษฎีบุคลิกภาพกับอาชีพ 

    ค. ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและทฤษฎีการเรียนรู ้

    ง. ทฤษฎีการเลือกอาชีพและทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

8. การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ควรมีขอบข่ายอย่างไร 

    ก. มุ่งเน้นทักษะการปรับตัวและการประสบความส าเร็จในอาชีพ 

    ข. มุ่งเน้นสาระหลักที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

    ค. ครอบคลุมด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ส่วนตัวและสังคม 

    ง. ส่งเสริมความรู้และทักษะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

9. การออกแบบกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ควรยึดหลักการ
ข้อใดเป็นส าคัญ 

    ก. ความทันสมัย 

    ข. ครอบคลุมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 

    ค. ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

    ง. รูปแบบกิจกรรมการพฒันาที่เป็นรูปธรรม 

10. ข้อใดจัดเป็นแนวคิดการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ 

    ก. การจัดการศึกษาที่เน้นการมีงานท าระหว่างเรียนและหลังจากส าเร็จการศึกษา 

    ข. การจัดกจิกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพเพ่ิมเติมจากเนื้อหาสาระหลัก 

    ค. การส่งเสริมใหน้ักเรียนตระหนักถึงบทบาทและหนา้ที่ในการรับผดิชอบชีวิตตนเองและสังคม 

    ง. การพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีสากล 
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11. แนวคิดในข้อใดที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ส ารวจและค้นพบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง 

    ก. แนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก 
    ข. แนวคิดเก่ียวกับพหุปัญญา 
    ค. แนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ ์
    ง. แนวคิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
12. การแนะแนวเพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นควรมุ่งเน้นกระบวนการตามข้อใด 

    ก. การทดลองประกอบอาชีพตามความถนัด ความสนใจ ค่านิยม 

    ข. การเข้าศึกษาหลักสูตรอาชีพระยะสั้นอย่างหลากหลายเพื่อส ารวจความสนใจของตนเอง 

    ค. การวิเคราะห์ข้อมูลอาชีพ การทดลองฝึกอาชีพในสถานประกอบการณ์ และหารายได้ 

        ระหว่างเรียน 

    ง. การส ารวจข้อมูลอาชีพ  ความถนัด ความสนใจ ค่านิยม เส้นทางการศึกษาและอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง 

13. การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวควรอยู่บนความเช่ือพื้นฐานข้อใด 

   ก. การช่วยเหลือให้บุคคลสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

   ข. หลักการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

   ค. การออกแบบกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการพัฒนาทักษะนักเรียน 

   ง. ความเชื่อมั่นในศักยภาพของนักเรียน และตระหนักถึงความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน 

14. ข้อใดจัดเป็นคุณลักษณะด้านการเรียนรู้ 

     ก. การช้ีน าตนเอง 

     ข. การเป็นผู้น า และผู้ตามที่ด ี

     ค. ส านึกพลเมือง 

     ง. การเคารพผู้อื่น 
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15. ข้อใดเป็นเป้าหมายส าคัญของการประเมินผลของกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและ
อาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

     ก. การประเมินระดับคุณภาพการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมใหนั้กเรียนพัฒนาตนเองต่อไป 

     ข. การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน 

     ค. การประเมินเพื่อวินิจฉัยนักเรียน 

     ง. การประเมินเพื่อส ารวจความต้องการจ าเป็น 

16. ข้อใดควรเป็นเกณฑ์ประเมินผลของกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษ
ที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

      ก. Bloom Taxonomy 

      ข. Bloom Taxonomy Revise 

      ค. SOLO Taxonomy 

    ง. SOLO Model 

17.  การประเมินที่เน้นการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง โดยผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งมีส่วนร่วมในการประเมิน
จัดเป็นการประเมินเพ่ือจุดมุ่งหมายในข้อใด 

  ก. การตัดสินคุณค่า 
  ข. การสร้างสรรค ์
   ค. การพัฒนาโดยใช้การประเมินเป็นฐาน 
   ง. การประเมินเพื่อวัดผล 
18. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของ SOLO Taxonomy ได้ถูกต้อง 

   ก. แนวคิดการจัดกิจกรรมแนะแนวแบบมุ่งอนาคต 

   ข. แนวคิดที่ประยุกต์จาก Bloom Taxonomy 

   ค. กระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแนวใหม่ 

   ง. กระบวนการประเมินวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนและวิธีการจัดการเรียนรู้ของครู 
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19. “นักเรียนรู้จักชื่ออาชีพต่างๆ แต่ไม่สามารถอธิบายลักษณะของงานในอาชีพนั้นๆ” จัดอยู่ในระดับ
คุณภาพการเรียนรู้ใดใน SOLO Taxonomy 

   ก. ระดับโครงสร้างขั้นพื้นฐาน 

   ข. ระดับโครงสร้างเดี่ยว 

   ค. ระดับโครงสร้างหลากหลาย 

   ง. ระดับโครงสร้างสัมพันธ ์

20. ขอบข่ายเนื้อหาสาระของกิจกรรมแนะแนวข้อใดที่สามารถพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษ
ที่ 21 ของนักเรียน 

     ก. การเรียนรู้ทักษะพื้นฐานอาชีพเฉพาะทาง 

     ข. การส ารวจความถนัด ความสนใจทางอาชีพของตน 

     ค. การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะและความสามารถพิเศษ 

     ง. การเรียนรู้ความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม 

21. ข้อใดจัดเป็นทักษะการท างาน (Employability Skills) 

     ก. เคารพความหลากหลาก 

     ข. จัดล าดับความส าคัญของงาน และท างานได้ตามเวลา 

     ค. เห็นคุณค่าและเชื่อมั่นในตนเอง 

     ง. ศึกษาปัญหาสังคม และลงมือปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

22. ข้อใดเป็นระดับคุณภาพการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมทกัษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียน 

     ก. ระดับโครงสร้างเดี่ยว (Unistructural Level) 

     ข. ระดับหลายโครงสร้าง Multistructural Level) 

     ค. ระดับเห็นความสัมพันธ ์(Relational Level) 

     ง. ระดับขยายนามธรรม (Extended Level)  
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23. ข้อใดเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ที่แสดงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริม
ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

   ก. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถพื้นฐานในอาชีพที่ตนสนใจ 

   ข. นักเรียนสามารถเป็นผูป้ระกอบการเชิงธุรกิจได้ด้วยตนเอง 

   ค. นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ตามหลักสูตรเพือ่ประกอบอาชีพได้ 

   ง. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับอาชีพ รู้จัก เข้าใจตนเอง และเช่ือมโยงข้อมูลอาชีพกับข้อมูล 

      ของตนเองได้ 

24. ทักษะพื้นฐาน (Core Skills) ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 

    ก. การแกป้ัญหา 

    ข. การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 

    ค. การเคารพความหลากหลาย 

    ง. ทัศนะเชิงบวกต่อการเรียนรู้ 

25. ทกัษะการเรียนรู้และพัฒนาตน (Personal Learning and Development Skills) ที่ควรเป็น
เนื้อหาสาระของกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 คือข้อใด 

     ก. ทัศนะเชิงบวกต่อการเรียนรู้ 

     ข. การใช้ ICT 

     ค . การค านวณ 

     ง. มีขันติต่อความหลากหลาย และไม่เลอืกปฏิบัติ 

26. ข้อใดเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ของการแนะแนว 

     ก. ผลสัมฤทธิ์ของการแนะแนวคือความเปลี่ยนแปลงทีแ่ตกต่างกันของนักเรียน 

     ข. สัดส่วนผู้เข้าศึกษาต่อสายสามัญและสายอาชีพเป็นไปตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 

     ค. การจัดกิจกรรมแนะแนวโดยเน้นสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรและทักษะในศตวรรษที่ 21          

     ง. การวิเคราะห์หลักสูตร การวิเคราะห์นักเรียน การก าหนดจุดมุ่งหมายและการวัดประเมินผล 
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27. ข้อใดเป็นตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรมแนะแนวทีมุ่่งสัมฤทธิผล (Result-Based Guidance) 

     ก. ความส าเร็จด้านการศึกษาของนักเรียน 

     ข. การเรียนรู้ของนักเรียนรายบุคคล 

     ค. กิจกรรมแนะแนวที่ครอบคลุมการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม 

     ง. กิจกรรมแนะแนวและการแนะแนวทีค่รอบคลุม 5 บริการหลักของการแนะแนว 

28. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการออกแบบการประเมิน 

     ก. ติดตามการด าเนินงานแนะแนวทั้งระบบเพ่ือประเมินผลและพัฒนา 

     ข. พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมและการแนะแนวด้านการศึกษาและอาชีพ 

     ค. ช่วยให้ครูปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียน และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูข้องคร ู                  

         ให้ตอบสนองความแตกต่างในการเรียนรู้ของนักเรียนรายบุคคล 

     ง. เป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมรายคาบ และการสรุปผลการเรยีนรู้เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 

29. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินควรประกอบด้วยอะไรบ้าง 

    ก. แบบส ารวจ  แบบทดสอบ และเครื่องมือทางจิตวิทยาต่างๆ 

    ข. การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมและหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมแนะแนวทุกภาคการศึกษา 

    ค. การสังเกต การตรวจประเมินช้ินงาน การใช้ค าถาม และการสะท้อนผลอย่างมีวิจารณญาณ 

    ง.  การประเมินด้วยตนเอง การประเมินโดยครู และการประเมินโดยเพื่อน โดยใช้แบบประเมิน 

        ชุดเดียวกัน 

30. ข้อใดเป็นการใช้ข้อมูลผลการประเมินที่มีคุณค่า 

    ก. ประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อเพ่ืออาชีพที่ต้องการ 

    ข. ปรับปรงุบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลให้เหมาะสมกับอาชีพในอนาคต 

    ค. เป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคมของผู้ทีม่ีความสนใจใกล้เคียงกัน                                                                          

    ง. เพ่ือก าหนดความต้องการในการเรียนรู้แบบเฉพาะเจาะจงของนักเรียนเป็นรายบุคคล  

********************************************** 
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เฉลย แบบทดสอบความรู้ของคร ู
 

ข้อที ่ ค าตอบ ข้อที ่ ค าตอบ 
1 ก 16 ค 
2 ง 17 ข 
3 ข 18 ง 
4 ก 19 ข 
5 ง 20 ง 
6 ข 21 ข 
7 ก 22 ค 
8 ค 23 ง 
9 ค 24 ก 
10 ค 25 ก 
11 ข 26 ก 
12 ง 27 ข 
13 ง 28 ค 
14 ก 29 ง 
15 ก 30 ง 
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ตารางที่ 20 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบ          
               ความรู้ของครเูกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ      
               ในศตวรรษที่ 21                                           

 

ตัวชี้วัด 
 

ข้อที ่
พฤติกรรมที่วัด ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ

คนที ่

 

IOC 

Bloom SOLO 1 2 3 4 5 
ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษ 
ที่ 21ของนักเรียนระดบั
มัธยมศึกษาตอนต้น 

         

 1 เข้าใจ U +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

2 เข้าใจ U +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
3 เข้าใจ U +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
4 เข้าใจ U +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
5 วิเคราะห ์ R +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
6 วิเคราะห ์ R +1 +1 +1 +1 0 0.80 

การจัดการเรียนรู้กิจกรรม 
แนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต
และอาชีพในศตวรรษที่ 21  
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

         

 7 เข้าใจ U +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 8 เข้าใจ U +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 9 น าไปใช้ M +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 10 วิเคราะห ์ R +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 11 วิเคราะห ์ R +1 +1 0 +1 +1 0.80 
 12 วิเคราะห ์ R +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 13 วิเคราะห ์ R +1 +1 +1 0 +1 0.80 
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ตารางที ่20 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบ          
               ความรู้ของครเูกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ      
               ในศตวรรษที่ 21 (ต่อ)                                                

 

ตัวชี้วัด 
 

ข้อที ่
พฤติกรรมที่วัด ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ

คนที ่

 

IOC 

Bloom SOLO 1 2 3 4 5 
การประเมินเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู ้

         

 14 เข้าใจ U +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 15 เข้าใจ U +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 16 เข้าใจ U +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 17 เข้าใจ U +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 18 เข้าใจ U +1 +1 +1 +1 0 0.80 
 19 เข้าใจ U +1 +1 +1 0 +1 0.80 
 20 เข้าใจ U +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 21 เข้าใจ U +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 22 น าไปใช้ M +1 +1 0 +1 +1 0.80 
 23 น าไปใช้ M +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 24 น าไปใช้ M +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 25 น าไปใช้ M +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 26 วิเคราะห ์ R +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 27 วิเคราะห ์ R +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 28 ประเมิน

ค่า 
R +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 29 ประเมิน
ค่า 

R +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 30 ประเมิน
ค่า 

R +1 +1 +1 +1 0 0.80 
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ตารางที่ 21 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบทดสอบความรู้ของครูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม        
               แนะแนวเพื่อสง่เสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 

ประเด็น จ านวน
ข้อ 

ค่า IOC ข้อเสนอแนะส าหรับการ
ปรับปรุง 

1. ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 
21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

6 08.00-1.00 แต่ละข้อควรมปีระเด็น
หลักเพียงประเด็นเดียว 

2. การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว                
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ           
ในศตวรรษที ่ 21 ของนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

7 08.00-1.00 จัดเรียงข้อค าถาม
ตามล าดับขั้นตอน            
การจัดกิจกรรมแนะแนว 

3. การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ 17 08.00-1.00 ก าหนดประเด็นให้
ครอบคลุมสิ่งทีจ่ะประเมิน 
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แบบประเมินการจัดกิจกรรมแนะแนว 
เพื่อส่งเสริมทกัษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 

  
ค าชี้แจง   แบบประเมินทักษะการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ 
   ในศตวรรษที ่21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ครูที่เข้าร่วม
   กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพในการวิจัยนี้ประเมินทกัษะของตนเองในการจัดกิจกรรม
   แนะแนว โดยท าเครื่องหมาย   ลงในชอ่งที่สอดคล้องกับระดับทักษะ ดังนี้ 
   

  5 หมายถึง  ดีมาก 
  4 หมายถึง  ดี 
   3  หมายถึง  พอใช ้
  2 หมายถึง  ควรปรับปรุง 
  1 หมายถึง  ต้องปรับปรุง 
 

 

ประเดน็การประเมิน ระดับทักษะ (skill level) 
5 4 3 2 1 

1. ทักษะการน าความรู้ใหม่ไปใช้อย่างสร้างสรรค์      
2. จัดการเรียนรูก้ิจกรรมแนะแนวที่ช่วยให้นักเรียน                      
ได้เตรียมตัวเพื่อใช้ชีวิตในโลกที่เป็นจริง 

     

3. ใชว้ิธีการจัดการเรียนรูท้ี่มีความยืดหยุ่น      
4. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทีม่ีลักษณะท้าทาย    
ส าหรับนักเรียนทุกคน และค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  

     

5. มีทรรศนะว่าโลกของนักเรียนและโลกความเป็นจริง 
เป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู ้ 

     

6. มีจุดมุ่งหมายในการจัดกิจกรรมแนะแนว                  
เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพ
ส่วนบุคคล เพือ่เผชิญกับอนาคตด้วยภาพในทางบวก 
(optimism) ที่มีทั้งความส าเร็จและมีความสขุ 

     

7. เชื่อมโยงครู นักเรียนและชมุชน 
 เพื่อร่วมส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 
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ประเดน็การประเมิน 
ระดับทักษะ (skill level) 

5 4 3 2 1 
8. สนับสนุนให้นักเรียนเปลี่ยนสารสนเทศเป็นความรู้ 
และใชเ้ป็นเครือ่งมือการเรียนรู ้

     

9. กระตนุให้นักเรียนคิดสรางสรรคเพื่อสรางโปรแกรม
การเรียนและการท างานของตนเอง 

     

10. ใชค้ าถามเกี่ยวกับอนาคตเชิงวัฒนธรรม สังคม  
และสากล 

     

11. เรียนรู้การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีและทรัพยากร 
อย่างมีคุณภาพ   

     

12. จัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวที่ส่งเสรมิการรู้จัก
การท างานส าหรับการเรียนรู้เป็นทีมและรายบุคคล 

     

13. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชุมชน             
ของผู้ปฏิบัติงาน 

     

14. ใช้กลยุทธต์่างๆ ที่มีความหลากหลายและสร้าง
สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู ้

     

15. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ของนักเรียนที่ถูกฝังลงในการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวัน 

     

16. ประเมินผลการเรียนรู้อย่างครอบคลุมตามแนวคิด                
Bloom Taxonomy 

     

17. ก าหนดเกณฑ์การประเมินผล “ผ่าน” ตามระดับ
คุณภาพการเรียนรู้ตามแนวคิด  SOLO Taxonomy 

     

18. สะท้อนผลการประเมินแก่นักเรียนรายบุคคล             
เพื่อพัฒนาระดับคุณภาพการเรียนรู้ตามความต้องการ                   
ของนักเรียน 

     

19. เชื่อมโยงผลการประเมินตามแนวคิด                   
Bloom Taxonomyและ SOLO Taxonomy               
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง 

     

20. น าผลการประเมินระดับคุณภาพการเรียนรู้                         
เพื่อจัดกลุ่มนักเรียนและสนับสนุนการสร้างชุมชน               
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพระดับนักเรียน 
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ตารางที่  22  ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
                 ของแบบประเมินการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ 
                 ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

ข้อที ่
 

ประเด็น ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
 

IOC 
1 2 3 4 5 

1 ทักษะการน าความรู้ใหม่ไปใช ้ 
อย่างสร้างสรรค์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

2 จัดการเรียนรูก้ิจกรรมแนะแนว 
ที่ช่วยให้นักเรียนได้เตรียมตัว 
เพื่อใช้ชีวิตในโลกที่เป็นจริง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

3 ใชว้ิธีการจัดการเรียนรู้ 
ที่มีความยืดหยุ่น 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

4 ออกแบบการจัดการเรียนรู ้
ที่มีลักษณะท้าทายส าหรับนักเรียน
ทุกคน และค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

5 มีทรรศนะว่าโลกของนักเรียน 
และโลกความเป็นจริง                        
เป็นศูนย์กลางของกระบวนการ
เรียนรู ้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

6 มีจุดมุ่งหมายในการจัดกิจกรรม 
แนะแนวเพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ 
ทัศนคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพ
ส่วนบุคคล เพือ่เผชิญกับอนาคต
ด้วยภาพในทางบวก (optimism) 
ที่มีทั้งความส าเร็จและมีความสุข 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

7 เชื่อมโยงครู นักเรียนและชุมชน  
เข้าสู่คลังแห่งความรู้ทั่วโลก 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

8 สนับสนุนให้นกัเรียนเปลี่ยน
สารสนเทศเปน็ความรู้ และใช้         
เป็นเครื่องมือเรียนรู้ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
0 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

0.80 
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ตารางที่  22  ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
        ของแบบประเมินการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ 
        ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ต่อ) 

 

ข้อที ่
 

ประเด็น ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
 

IOC 
1 2 3 4 5 

9 มีทักษะในการประสานงาน  
กระตนุความคิด สรางสรรค
นักเรียนในการสรางโปรแกรม      
การเรียน และการท างาน 
ของตนเอง 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

1.00 

10 ใชค้ าถามเกี่ยวกับอนาคต            
เชิงวัฒนธรรม สังคม และสากล 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 

11 เรียนรู้การใช้เครื่องมือ เทคโนโลย ี
และทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ   

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

12 จัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว          
ที่ส่งเสริมการรูจ้ักการท างาน
ส าหรับการเรียนรู้เป็นทีม               
และรายบุคคล 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
0.80 

13 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างชุมชนของผู้ปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

14 ใช้กลยุทธ์ต่างๆ ที่มีความ
หลากหลายและสร้าง
สภาพแวดล้อมที่สนับสนุน         
ความแตกต่างในการเรียนการสอน                
และการเรียนรู ้

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
0 

 
 

+1 

 
 

0.80 

15 ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์          
ในการปฏิบัติงานของนักเรียน          
เป็นการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวัน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

16 ประเมินผลการเรียนรู้                 
อย่างครอบคลุมตามแนวคิด                
Bloom Taxonomy 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 
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ตารางที่  22  ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
                 ของแบบประเมินทักษะการจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต                
                 และอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ต่อ) 

 

ข้อที ่
 

ประเด็น ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
 

IOC 
 

1 2 3 4 5 
17 ก าหนดเกณฑ์การประเมินผล 

“ผ่าน” ตามระดับคุณภาพ               
การเรียนรู้ตามแนวคิด                  
SOLO Taxonomy 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

18 สะท้อนผลการประเมินแก่นักเรียน
รายบุคคลเพ่ือพัฒนาระดับ           
การเรียนรู้ตามความต้องการ          
ของนักเรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

19 เชื่อมโยงผลการประเมิน                
ตามแนวคิด Bloom Taxonomy
และ SOLO Taxonomy               
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก                
และเข้าใจตนเอง 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

1.00 

20 น าผลการประเมินระดับคุณภาพ
การเรียนรูเ้พื่อจัดกลุ่มนักเรียนและ
สนับสนุนการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ระดับนักเรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 
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ตารางที่ 23 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบประเมินการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริม       
               ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

ประเดน็ จ านวน
ข้อ 

ค่า IOC ข้อเสนอแนะส าหรับการ
ปรับปรุง 

1. การวิเคราะห์กิจกรรมแนะแนว 6 1.00 ทุก
ข้อ 

ปรับข้อความให้ชัดเจน 

2. การวิเคราะห์ผู้เรียน 6 08.00-
1.00 

ปรับข้อความให้กระชับ 

3. การออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้กิจกรรมแนะแนว และการ
ประเมิน  เพื่อพัฒนาการเรียนรู ้

8 08.00-
1.00 

ใช้ข้อความและถ้อยค า 
ที่เป็นระบบเดียวกัน 
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ตารางที่ 24  ผลการประเมินการจัดกิจกรรมแนะแนวของครเูพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ  
                ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับทักษะ  
(skill level) 

 
ความหมาย 

 
 

ล าดับ
ที ่x  S.D. 

1. ทักษะการน าความรู้ใหม่ไปใช้อย่างสร้างสรรค์ 3.00 0.00 ดี 3 
2. การจัดกิจกรรมแนะแนวทีส่่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 

2.20 0.84 พอใช้ 4 

3. วิธีการจัดการเรียนรู้มีความยืดหยุ่น ตอบสนองความแตกต่างของ
นักเรียนรายบุคคล 

3.20 0.45 ดี 2 

4. การประเมินผลการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต
และอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

3.60 0.55 ดี 1 

5. มีทรรศนะว่าโลกของนักเรียนและโลกความเป็นจริงเป็น
ศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้  

2.20 0.84 พอใช้ 4 

6. มีจุดมุ่งหมายในการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อให้นักเรียนมีทักษะ 
ทัศนคติ และบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพื่อความส าเร็จและมีความสุข 

3.00 0.00 ดี 3 

7. เชื่อมโยงครู นักเรียนและชุมชนเพื่อร่วมส่งเสริมทักษะชีวิตและ
อาชีพในศตวรรษที่ 21 

3.00 0.00 ดี 3 

8. สนับสนุนช่วยเหลือให้นักเรียนสามารถเปลี่ยนสารสนเทศเป็น
ความรู้ และน าความรู้    เป็นเครื่องมือสู่การปฏิบัติและเป็น
ประโยชน์ เป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ และมีการสร้างวัฒนธรรม
การสืบค้น  

2.20 0.84 พอใช้ 4 

9. มีทักษะในการประสานงาน กระตุนความคิดสรางสรรคนักเรียน 
ในการสรางโปรแกรมการเรียน และการท างานของตนเอง 

2.20 0.84 พอใช้ 4 

10. ใช้ค าถามเกี่ยวกับอนาคตเชิงวัฒนธรรม สังคม และสากล 2.20 0.84 พอใช้ 4 
11. เรียนรู้การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีและทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ   3.00 0.00 ดี 3 
12. จัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวที่ส่งเสริมการรู้จักการท างาน
ส าหรับการเรียนรู้เป็นทีมและรายบุคคล 

3.20 0.45 ดี 2 

13. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชุมชนของผู้ปฏิบัติงาน 3.60 0.55 ดี 1 
14. ใช้กลยุทธ์ต่างๆ ที่มีความหลากหลายและสร้างสภาพแวดล้อม     
ที่สนับสนุนความแตกต่างการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 

3.00 0.00 ดี 3 

15. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของนักเรียน        
ที่ถูกฝังลงในการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวัน 

3.00 0.00 ดี 3 

16. ประเมินผลการเรียนรู้อย่างครอบคลุมตามแนวคิด               
Bloom Taxonomy 

3.60 0.55 ดี 1 
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แบบตรวจสอบระดับคุณภาพการเรียนรูข้องคร ู

เกี่ยวกับการจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21  
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

ค าชี้แจง   แบบตรวจสอบระดับคุณภาพการเรียนรู้ของครูเกี่ยวกับจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว                
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่  21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                           
มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ครูที่ท าหน้าที่แนะแนวได้ประเมินตนเองหลังจากได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตาม                    
กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยพิจารณาภาระงานและให้คะแนนตามเกณฑ์ระดับคุณภาพการเรียนรู้ 
ดังนี ้

 ระดับที่ 1  สามารถน าข้อมูลไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ที่แตกต่างจากเดิม 
 ระดับที่ 2  จ าแนก วินิจฉัย ตรวจสอบความแตกต่างระหว่างปัจจัยต่างๆ ได้ 
 ระดับที่ 3  สามารถตัดสิน สนับสนุน ให้คุณค่า และประเมินค่า  

 
 

ข้อท่ี 
 

ภาระงาน 
ทักษะ  

(Bloom’s Taxonomy) 
ระดับคุณภาพการเรียนรู้ 
(SOLO Taxonomy) 

เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์/ 
ประเมินค่า 

1 2 3 

1 ก าหนดขอบเขตของข้อมูล 
ที่ต้องการได้ 

      

2 ออกแบบกิจกรรมแนะแนว 
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
ตามความแตกต่าง 
ของแต่ละบุคคล 

      

3 ก าหนดนิยามของทักษะชีวิต 
และอาชีพในศตวรรษที่ 21  
ที่ครอบคลุมจุดมุ่งหมาย 
ของหลักสูตร และ ความต้องการ
จ าเป็นของนักเรียน 

      

4 การเสวนา ใคร่ครวญระหว่างกัน
ในกลุ่มครู 

      

5 สร้างสรรค์สภาพแวดล้อม 
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต
และอาชีพในศตวรรษที่ 21 
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ข้อท่ี 

 
ภาระงาน 

ทักษะ  
(Bloom’s Taxonomy) 

ระดับคุณภาพการเรียนรู้ 
(SOLO Taxonomy) 

เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์/ 
ประเมินค่า 

1 2 3 

6 บูรณาการเนื้อหาสาระหลัก 
เพื่อน าสู่การเรียนรู้ทักษะ 
ชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 

      

7 ปรับประยุกต์หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อออกแบบ
และจัดการเรียนรู้กิจกรรม 
แนะแนว 

      

8 ออกแบบการประเมินผล 
การเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ 
SOLO Taxonomy   
กับเกณฑ์การประเมิน 
ตามหลักสูตร 

      

9 จัดการเรียนรู้กิจกรรม 
แนะแนวและประเมินผล  
การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต
และอาชีพในศตวรรษที่ 21  
ของนักเรียน 

      

10 ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 
ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษ 
ที่ 21 สอดคล้องกับจุดเน้น 
การพัฒนาทักษะชีวิต 
ตามระดับชั้น 

      

11 ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ในชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 
เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 

      

12 ช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยงภารกิจ
ด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัว 
และสังคม 
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ข้อท่ี 

 
 

ภาระงาน 

ทักษะ  
(Bloom’s Taxonomy) 

ระดับคุณภาพการเรียนรู้ 
(SOLO Taxonomy) 

เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์/ 
ประเมินค่า 

1 2 3 

13 เชื่อมโยงบริการหลักของ 
งานแนะแนวกับกิจกรรมแนะแนว
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ
ในศตวรรษที่ 21 

      

14 ติดตามข้อมูลสารสนเทศ 
การจัดกิจกรรมแนะแนว 
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ
ในศตวรรษที่ 21 

      

15 ติดตาม ตรวจสอบผลการพัฒนา
ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษ 
ที่ 21 
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ตารางที่  25  ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 
       ของแบบตรวจสอบระดับคุณภาพการเรียนรู้ของครูเกี่ยวกับจัดการเรียนรู้ 
       กิจกรรมแนะแนวเพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21ของนักเรียนระดับ  
                มัธยมศึกษาตอนต้น  

 

ตัวชี้วัด 
 

ข้อท่ี 
ทักษะ ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญคนที่  

IOC Bloom SOLO 1 2 3 4 5 
ก าหนดขอบเขตข้อมูลที่ต้องการได้ 1 เข้าใจ U +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
ก าหนดนิยามของทักษะชีวิต            
และอาชีพในศตวรรษที่ 21                   
ครอบคลุมจุดมุ่งหมายหลักสูตร และ
ความต้องการจ าเป็นของนักเรียน 

3 เข้าใจ U +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

สร้างสรรค์สภาพแวดล้อม 
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต 
และอาชีพในศตวรรษที่ 21 

5 เข้าใจ U +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

บูรณาการเนื้อหาสาระหลักเพื่อน าสู่
การเรียนรู้ทักษะชีวิตและอาชีพ 
ในศตวรรษที่ 21 

6 เข้าใจ U +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ติดตามข้อมูลสารสนเทศ 
การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริม
ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษ 
ที่ 21 

14 เข้าใจ U +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ออกแบบกิจกรรมแนะแนว 
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
ตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล 

2 น าไปใช้ M +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

จัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 
และประเมินผลการเรียนรู้ 
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ 
ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน 

9 น าไปใช้ M +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ทักษะ
ชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนา
ทักษะชีวิตตามระดับชั้น 

10 น าไปใช้ M +1 +1 0 +1 +1 0.80 

ช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยงภารกิจ 
ด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัว 
และสังคม 

12 น าไปใช้ M +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ตารางที่  25  ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 
                 ของแบบตรวจสอบระดับคุณภาพการเรียนรู้ของครูเกี่ยวกับจัดการเรียนรู้กิจกรรม          
        แนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับ    
                 มัธยมศึกษา ตอนต้น (ต่อ) 

 

ตัวชี้วัด 
 

ข้อท่ี 
ทักษะ ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญคนที่  

IOC Bloom SOLO 1 2 3 4 5 
เชื่อมโยงบริการหลักของ 
งานแนะแนวกับกิจกรรมแนะแนว
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ 
ในศตวรรษที่ 21 

 
 

13 

 
 

น าไปใช้ 

 
 

M 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
0 

 
 

+1 

 
 

0.80 

การเสวนา ใคร่ครวญระหว่างกัน 
ในกลุ่มครู 

4 วิเคราะห์/ 
ประเมินค่า 

R +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ปรับประยุกต์หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อออกแบบ           
และจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 

7 วิเคราะห์/ 
ประเมินค่า 

R +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้
โดยประยุกต์ใช้ SOLO Taxonomy   
กับเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตร 

 
8 

 

วิเคราะห์/ 
ประเมินค่า 

 
R 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์                 
ในชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 
เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 

11 วิเคราะห์/ 
ประเมินค่า 

R +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ติดตาม ตรวจสอบผลการพัฒนา
ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษ               
ที่ 21 

15 วิเคราะห์/ 
ประเมินค่า 

R +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ตารางที่ 26  ผลการประเมินระดับคุณภาพการเรียนรู้ของครูเกี่ยวกับจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว               
                เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา     
                ตอนต้น 
 
คนที่ 

การประเมินการเรียนรู้ตาม  SOLO Taxonomy  
คะแนนเฉลี่ย 

 
ระดับคุณภาพ 

 
A E W 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1 1    2   2  1.66 พอใช้ 
2   3   3   3 3.00 ดีมาก 
3   3  2   2  2.33 ดี 
4  2   2   2  2.00 ดี 
5   3   3   3 3.00 ดีมาก 
6   3   3   3 3.00 ดีมาก 
7   3   3   3 3.00 ดีมาก 
8   3   3   3 3.00 ดีมาก 
9  2   2    3 2.33 ดี 
10   3   3   3 3.00 ดีมาก 
11   3   3   3 3.00 ดีมาก 
12   3  2   2  2.33 ดี 
13  2   2   2  2.00 ดี 
14  2    3   3 2.66 ดีมาก 
15  2   2   2  2.00 ดี 
16 1    2  1   1.33 พอใช้ 
17  2    3   3 2.66 ดีมาก 
18  2    3   3 2.66 ดีมาก 
19   3  2   2  2.33 ดี 
20   3   3  2  2.66 ดีมาก 
21  2   2  1   1.66 พอใช้ 
22   3   3   3 3.00 ดีมาก 
23  2   2    3 2.33 ดี 
24  2    3  2  2.33 ดี 
25  2    3  2  2,33 ดี 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ของคร ู
ที่มีต่อกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครเูพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21  

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในชอ่งที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  ดังนี้  

 

    ระดับ 5   หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
    ระดับ 4   หมายถึง เห็นด้วยมาก 

ระดับ 3   หมายถึง เห็นด้วยระดับปานกลาง                  
ระดับ 2   หมายถึง เห็นด้วยน้อย 

             ระดับ 1   หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 

ประเดน็ค าถาม ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1. ด้านการวางแผนเพื่อพัฒนาวิชาชีพคร ู
    1.1 กิจกรรมมุ่งพัฒนาการคิดและการเรียนรู้
ของคร ู

     

    1.2 กิจกรรมให้ความรู้กระบวนการพัฒนา
วิชาชีพครูเพ่ิมขึ้น  

      

    1.3 กิจกรรมช่วยขยายแนวคิดในการพัฒนา            
วิชาชีพครู 

     

    1.4 กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติการ 
ด้านการพัฒนาวิชาชีพคร ู

     

    1.5 กิจกรรมกระตุ้นให้ครแูสวงหาความรู้      
    1.6 กิจกรรมช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน 

     

    1.7 กิจกรรมช่วยให้มีการปรับเปลี่ยนความคิด
และการเรียนรู ้การพัฒนาวิชาชีพครู 

     

    1.8 ภาระงานการเรียนรู้ครอบคลุม
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู 
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***************************************** 

ประเดน็ค าถาม ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

2. ด้านการปฏิบัติเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 
    2.1 ส่งเสริมให้ครูวางแผนการพัฒนาวิชาชีพ
ครูด้วยตนเอง 

     

    2.2 บรรยากาศในการเรียนส่งเสริมการเรียนรู้
ร่วมกัน 

     

    2.3 มีการกระตุ้นและเสริมแรงการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ 

     

    2.4 มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม              
และแหล่งความรู้ต่างๆ 

     

    2.5 มีอิสระในการพัฒนาวิชาชีพครู      
    2.6 มีโอกาสร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา
วิชาชีพครู 

     

    2.7 ส่งเสริมให้ครูวางแผนการพัฒนาวิชาชีพ
ครูด้วยตนเอง 

     

3. ด้านการประเมินการพัฒนาวิชาชีพคร ู      
    3.1 ความเช่ือโยงกับความรู้ ความสามารถ
ตามมาตรฐานคุรุสภา 

     

    3.2 การเรียนรู้เน้นการเชื่อมโยงกับการ
ปฏิบัติงานประจ าวัน 

     

     3.3 การก าหนดคุณภาพผลการเรียนรู้โดยใช้  
SOLO Taxonomy 

     

     3.4 การประเมินการเรียนรู้แต่ละหน่วย      
     3.5 การทบทวนและปรบัระดับคุณภาพ           
การเรียนรู้ของตนเอง 

     

     3.6 การทบทวน ตรวจสอบโดยชุมชน             
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนที่มตี่อการจัดกิจกรรมแนะแนว 
ของครูที่ได้เรยีนรู้และฝึกปฏิบัติตามกระบวนทศัน์การพัฒนาวชิาชีพครู 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  ดังนี้  

 

    ระดับ 5   หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
    ระดับ 4   หมายถึง เห็นด้วยมาก 

ระดับ 3   หมายถึง เห็นดว้ยระดับปานกลาง                  
ระดับ 2   หมายถึง เห็นด้วยน้อย 

             ระดับ 1   หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 

 

ประเดน็ ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1.  มีการส ารวจความสนใจ ความถนัด                 
ของนักเรียนรายบุคคล 

     

2.  มีการแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียนรู ้               
ของแต่ละหน่วยอย่างชัดเจน 

     

3.  มีการเตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย
และ/หรืออุปกรณ์ 

     

4.  มีการช้ีแจงหลักเกณฑ ์                                     
การวัดและประเมินผลอย่างชัดเจน 

     

5. มีการวัดผลนักเรียนเป็นระยะ                             
และมีข้อแนะน าใหนั้กเรียนไปปรับปรุงแก้ไข 

     

6. เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น 
ซักถามปัญหา และสรุปประเด็นร่วมกัน                    
ในห้องเรียน 

     

7. จัดเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ            
ความสนใจและความถนัดของนักเรียน 
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ประเดน็ค าถาม ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

8. มีการประเมินผลหลายรูปแบบ นักเรียน
ทราบวิธีการประเมิน และมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดสัดส่วนคะแนน 

     

9.บรรยากาศในช้ันเรียนมีความอบอุ่น               
เน้นความร่วมมือ ไม่เน้นการแข่งขัน             
นักเรียนมีความสุขในการเรียน                              
มีความเป็นประชาธิปไตย ให้คุณค่ากับ             
ความคิดเห็นและกระบวนการคิดของนักเรียน  

     

10. การส่งเสริมใหนั้กเรียนสามารถเรียนรู ้         
ด้วยตนเองและเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

     

11. ส่งเสริมใหนั้กเรียนสามารถคิด วิเคราะห์               
อย่างมีเหตุผล 

     

12. นักเรียนสามารถเชื่อมโยงข้อมูลของตนเอง
กับข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพในศตวรรษที่ 21 

     

13. นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจทักษะ
จ าเป็นในการด าเนินชีวิตและการท างาน               
ในอนาคต 

     

14. การรวมกลุ่มเพื่อนที่มีความสนใจ         
และความถนัดคล้ายคลึงกันช่วยส่งเสริม               
การเรียนรู้ทักษะชีวิตและอาชีพ 

     

15. การพัฒนาระดับคุณภาพการเรียนรู้                                    
เป็นการเพิ่มทักษะชีวิตและอาชีพ                                                 
ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งทักษะที่จ าเป็นอื่นๆ  
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ตารางที่ 27  ความคิดเห็นของครูที่มีต่อกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและ    
                อาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ข้อท่ี ประเด็น x  S.D. ความหมาย ล าดับ
ที ่

1. ด้านการวางแผนเพื่อพัฒนาความรู้และทกัษะการจัดกิจกรรมแนะแนวของคร ู
1 กิจกรรมมุ่งพฒันาการคิดและการเรียนรู้ของคร ู 4.04 0.84 มาก 6 
2 กิจกรรมให้ความรู้กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู

เพิ่มขึ้น  
3.72 1.06 มาก 7 

3 กิจกรรมช่วยขยายแนวคิดการพัฒนาวิชาชีพครู 4.08 0.76 มาก 5 
4 กิจกรรมส่งเสรมิการปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครู 4.24 0.78 มาก 2 
5 กิจกรรมกระตุน้ให้ครูแสวงหาความรู้ 4.20 0.50 มาก 3 
6 กิจกรรมช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ระหว่างกัน 
4.20 0.58 มาก 4 

7 กิจกรรมช่วยให้มีการปรับเปลี่ยนความคิด                
และการเรียนรู ้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแนะแนว
ของคร ู

4.56 0.77 มากที่สุด 1 

8 ภาระงานการเรียนรู้ครอบคลมุความรู้และทกัษะ
การจัดกิจกรรมแนะแนว 

3.60 0.96 มาก 8 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.28  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
2. ด้านการเรียนรู้และฝึกปฏบิัตติามกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู 

9 ส่งเสริมให้ครูวางแผนการพัฒนาการจัดกิจกรรม 
แนะแนวด้วยตนเอง 

4.12 0.88 มาก 2 

10 บรรยากาศในการเรียนส่งเสริมการเรียนรู้รว่มกัน 4.56 0.58 มากที่สุด 1 
11 มีการกระตุ้นและเสริมแรงการเรียนรู้ 

อย่างสม่ าเสมอ 
3.56 1.66 มาก 6 

12 มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม 
และแหล่งความรู้ต่างๆ 

3.76 0.97 มาก 5 

13 มีอิสระในการพัฒนาวิชาชีพครู 3.84 0.90 มาก 3 
14 มีโอกาสร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพครู 3.80 0.50 มาก 4 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.94  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.32 หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
3. ด้านการประเมินผลการพฒันาตามกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพ 

15 ความเช่ือโยงกับความรู้ ความสามารถ 
ตามมาตรฐานคุรุสภา 

4.04 0.89 มาก 3 

16 การเรียนรู้เน้นการเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน
ประจ าวัน 

4.16 0.75 มาก 2 
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ตารางที่ 27  ความคิดเห็นของครูที่มีต่อกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต                   
      และอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ต่อ) 

ข้อท่ี ประเด็น x  S.D. ความหมาย ล าดับ
ที ่

17 การก าหนดคุณภาพผลการเรียนรูต้าม SOLO 
Taxonomy 

3.92 0.64 มาก 5 

18 การประเมินการเรียนรู้แต่ละหน่วย 4.24 0.78 มาก 6 
19 การทบทวนและปรับระดับคุณภาพการเรียนรู้

ของตนเอง 
4.46 0.57 มากที่สุด 1 

20 การทบทวน ตรวจสอบโดยกลุ่มเพื่อนคร ู 3.96 0.73 มาก 4 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.13  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18 หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
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ตารางที่ 28 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมแนะแนวของครูที่ได้รับความรู้                  
               และการฝึกปฏิบัติตามกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพคร ู

ข้อ
ที่ 

ประเด็น x  S.D. ความหมาย ล าดับ
ที่ 

1. ด้านกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 
1 การมีส่วนร่วมก าหนดเป้าหมายการเรียนรู ้                  

ในกิจกรรมแนะแนว 
5.00 0.00 เห็นด้วย 

มากที่สุด 
1 

2 การส ารวจความสนใจ ความถนัด 
ของนักเรียนรายบุคคล 

5.00 0.00 เห็นด้วย 
มากที่สุด 

1 

3 การเรียนรู้ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21               
โดยการวิเคราะห์ เสริมพลังอ านาจ                       
และการประเมินคุณค่า 

4.75 0.50 เห็นด้วย 
มาก 

2 

4 การรวมกลุ่มตามความสมัครใจเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
และอาชีพ 

4.75 0.50 เห็นด้วย 
มาก 

2 

5 การวัดและประเมินดับคุณภาพการเรียนรู้ 
 

5.00 0.00 เห็นด้วย 
มากที่สุด 

1 

 คะแนนเฉลี่ยรวม   4.90 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด  
2. ด้านการปฏิบัติงานแนะแนวของคร ู
6 เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ซักถาม

ปัญหา และสรปุประเด็นร่วมกันในห้องเรียน 
4.75 0.50 มาก 2 

7 จัดเนื้อหาและกิจกรรมแนะแนวให้สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของนักเรียน 

5.00 0.00 มากที่สุด 1 

8 มีการประเมินผลหลายรูปแบบ นักเรียนทราบวิธีการ
ประเมิน และมีส่วนร่วมในการก าหนด                  
สัดส่วนคะแนน 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากที่สุด 

 
1 

9 บรรยากาศในชั้นเรียนมีความอบอุ่น                       
เน้นความร่วมมือ ไม่เน้นการแข่งขัน                     
นักเรียนมคีวามสุขในการเรียน                                        
มีความเป็นประชาธิปไตย ให้คุณค่ากับความคิดเห็น
และกระบวนการคิดของนักเรียน  

 
5.00 

 
0.00 

 
มาก 

 
2 

10 การส่งเสริมใหน้ักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและ
เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

4.75 0.50 มาก 2 

คะแนนเฉลี่ยรวม   4.90 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
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ตารางที่ 28 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมแนะแนวของครูที่ได้รับความรู้                         
               และการฝึกปฏิบัติตามกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพคร ู(ต่อ) 

ข้อ
ที่ 

ประเด็น x  S.D. ความหมาย ล าดับ
ที่ 

ด้านที่ 3 ผลการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวเพือ่ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที ่21 
11 ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถคดิ วิเคราะห์อย่างมี

เหตุผล 
4.75 0.50 มาก 2 

12 นักเรียนสามารถเช่ือมโยงข้อมูลของตนเองกับข้อมูล
เกี่ยวกับอาชีพในศตวรรษที่ 21 

5.00 0.00 มากที่สุด 1 

13 นักเรียนมคีวามรู้และความเข้าใจทกัษะจ าเป็น                         
ในการด าเนินชีวิตและการท างานในอนาคต 

4.75 0.50 มาก 2 

14 การรวมกลุ่มเพ่ือนที่มีความสนใจและความถนัด
คล้ายคลึงกันช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตและ
อาชีพ 

5.00 0.00 มากที่สุด 1 

15 การพัฒนาระดับคูณภาพการเรียนรู้เป็นการเพิ่ม
ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 รวมทัง้ทักษะ
จ าเป็นอื่นๆ  

5.00 0.00 มากที่สุด 1 

คะแนนเฉลี่ยรวม   4.90 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ค 

คู่มือการใช้กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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คู่มือการใช้ 

กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู 

เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน                             
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

User Guide for A Paradigm for Teacher Professional Development 
to enhance 21st Century Life and Career Skills of  Junior High School Students 

 

 

จัดท าโดย 

นางพัชรา  แย้มส าราญ 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบวิทยานพินธ์ตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาหลักสูตรและการสอน  

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ค าน า 

 คู่มือการใช้กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษ                
ท่ี  21 ของนั ก เ รี ยนระ ดับมั ธ ยม ศึกษาตอน ต้น  (User Guide for A Paradigm for Teacher 
Professional Development to enhance 21st Century Life and Career Skills of  Junior High 
School Students) เป็นเอกสารท่ีผู้วิจัยจัดท าขึ้นส าหรับการด าเนินการทดลองใช้กระบวนทัศน์            
การพัฒนาวิ ชา ชีพครู เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทักษะ ชี วิตและอา ชีพในศตวรรษท่ี  21 ของนั ก เรียน                          
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้ครูท่ีท าหน้าท่ีแนะแนวมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด                
การเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว การออกแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล (Universal Design for Learning : 
UDL) การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามแนว  SOLO Taxonomy และชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) ซึ่งเป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู               และ
เป็นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (Learning Environment) ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตและอาชีพ
ส าหรับการด าเนินชีวิตในอนาคตของผู้เรียน 

สาระส าคัญในคู่มือนี้แบ่งเป็น 4 ตอน  ได้แก่ ตอนท่ี 1 กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู       
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                    
ตอนท่ี 2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง  ตอนท่ี 3 การน ากระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู          
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไปใช้                  
และตอนท่ี 4 แหล่งข้อมูลส าหรับการศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติม 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เช่ียวชาญทุกท่านท่ีกรุณา                      
ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขให้เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยนี้มีความชัดเจนและครอบคลุม 
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องท่ีมี ส่วนสนับสนุน ช่วยเหลือให้การพัฒนากระบวนทัศน์การพัฒนาครู                      
และการจัดท าคู่มือส าเร็จด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารคู่มือการใช้กระบวนทัศน์การพัฒนา
วิชาชีพครูนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 
 

นางพัชรา  แย้มส าราญ 
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน 

มิถุนายน 2558 
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บทน า 

ส่ิงบ่ง ช้ี ท่ีส าคัญของการพัฒนาวิชาชีพคือความสามารถในเชิงสมรรถนะ ท่ีเป็นฐาน 
ในการท างานทางวิชาชีพ ( Competencies – Based Development )  จากการศึกษาวิ จัย 
ความต้องการการพัฒนาวิชาชีพของครูไทย (The Teacher Development Needs of Teachers) 
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งมลรัฐควีนส์แลนด์ ( Queensland University of Technology , 
2002 ) ประเทศออสเตรเลีย พบว่า   ครูไทยต้องการได้รับการพัฒนาเชิงสมรรถนะทางวิชาชีพ 
ด้านรูปแบบขององค์ความรู้แนวใหม่ ( Types of New Knowledge ) และการวัดและประเมินผล 
ท่ีเหมาะสมเพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอนในลักษณะของผู้อ านวยความสะดวก ( Facilitators ) 
ท่ี ส่งผลส า เร็จในการเรียนรู้ ของนัก เรียน รวมท้ังสมรรถนะในเ ชิง ผู้นิ เทศและช่วยเหลือ 
ท่ีมีประสิทธิภาพและสมรรถนะของนักวิจัย เพื่อน าไปสู่การพัฒนาครูและนักเรียนท้ังในระยะส้ัน 
และระยะยาว 

การพัฒนาวิชาชีพครูในปัจจุบันจึงเป็นปัจจัยส าคัญในกระบวนทัศน์ทางการศึกษาท่ีสนับสนุน
ความส าเร็จของการปฏิรูปการศึกษา ในบทบาทผู้เอื้ออ านวยและปรับเปล่ียนวัฒนธรรมในการเรียนรู้
ของนักเรียน โดยปรับเปล่ียนจากผู้สอนเป็นผู้ฝึก (coach) และผู้สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ 
เปล่ียนจากการท างานเด่ียวเป็นทีม (Professional Learning Community: PLC)  และการประเมิน
เพื่อปรับปรุง (Formative Assessment)   ดังนั้น การพัฒนาวิชาชีพครูในปัจจุบันจึงควรมุ่งให้เกิด
การรับรู้และการเข้าใจในการเปล่ียนแปลงจากกระบวนทัศน์เก่าสู่กระบวนทัศน์ใหม่ท้ังด้านการบริหาร
ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านอื่นๆ  ตลอดจนมุ่งให้เกิดทัศนคติ ความเช่ือและค่านิยม 
ท่ีจะน าไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามกรอบแนวคิดของกระบวนทัศน์ใหม่

ถึงแม้ว่าการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที 21 จะมีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น แต่ความสัมพันธ์
ระหว่างครูกับนักเรียนยังคงเป็นทรัพยากรท่ีมี คุณค่า (invaluable resource) ซึ่ ง เทคโนโลยี  
ไม่สามารถจะท าหน้าท่ีได้เทียบเท่าหรือมาแทนทีได้ ท้ังนี้ ครูในยุคศตวรรษ ท่ี 21 ต้องท าหน้าท่ี 
เป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนให้นักเรียนพัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ใช้เทคโนโลยีเป็นแรงกระตุ้น 
สรรหาเทคนิคการสอนแบบใหม่โดยสอดคล้องกับความจ าเป็นเพื่อการด ารงชีวิตในสังคมท่ีทันสมัย 
ฝึกนิสัยให้นักเรียนรักการเรียนรู้ปรับเปล่ียนความคิด มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและส่งเสริมวิธีเรียนรู้
มากกว่าสอนเนื้อหา 

กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี  21 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เป็นรูปแบบการพัฒนาความคิด และความเช่ือของครู  
ท่ีท าหน้าท่ีแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการพัฒนา 
และส่งเสริมผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีขาดโอกาสเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ัวไป 
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ด้วยข้อจ ากัดต่างๆ ได้แก่ สภาพความเป็นอยู่ ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม เป็นต้น และด้วยบริบท               
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาส่วนใหญ่มักประสบปัญหาด้านความพร้อมของครูท่ีมีคุณวุฒิ          
ตรงตามภาระหน้าท่ีๆ รับผิดชอบ โดยเฉพาะครูแนะแนว ซึ่งมีหลักการ แนวด าเนินงาน และเป้าหมาย
ท่ีแตกต่างจากการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามท่ีหลักสูตรก าหนด การพัฒนา
ความรู้  ความเข้าใจและทักษะแก่ครู ท่ีท าหน้าท่ีแนะแนวจึงจ าเป็นต้องมีรูปแบบท่ีชัดเจน                      
และก่อประโยชน์ท้ังครูท่ีท าหน้าท่ีแนะแนวและนักเรียนไปในขณะเดียวกัน 
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ตอนที่ 1 
กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ ในศตวรรษท่ี 2 

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(A Paradigm for Teacher Professional to enhance 21st Century Life 

and Career  Skills of Junior High School Students) 
กระบวนทัศน์การศึกษาแบบปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) หรือกระบวนทัศน์การศึกษา 

ท่ีใช้ชุมชนเป็นฐาน หรือการศึกษาเพื่อชุมชน เป็นรูปแบบการศึกษาท่ีเสนอแนวคิดการจัดการศึกษา 
เพื่อมุ่งสร้างสรรค์รูปแบบวัฒนธรรมเพื่ออนาคต ด้วยแนวความคิดว่า ชีวิตท่ีมีอารยธรรมจะมีการ
ด าเนินชีวิตแบบเป็นกลุ่มไม่ใช่ชีวิตเฉพาะปัจเจกบุคคล  การศึกษาจึงจ าเป็นต้องช่วยให้เด็ก  
และเยาวชนเจริญเติบโตตามธรรมชาติของแต่ละบุคคล และได้เรียนรู้วิธีการท างานร่วมกัน  ตลอดจน
ตระหนักในการด ารงอยู่ของสังคมท่ีตนอาศัยอยู่  โดยก าหนดเป้าหมายการจัดการ ศึกษา 
เพื่อเปล่ียนแปลงสังคม จัดท าหลักสูตรเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในสังคมและกระตุ้นให้มีการปรับปรุง
ชุมชนและสังคม เน้นวิธีการเรียนรู้จากชีวิตจริงในสังคมโดยวิธีวิทยาท่ีหลากหลาย ครอบคลุม 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน 

    กิจกรรมแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  โดยครูแนะแนวมีบทบาทหน้าท่ีบริการแนะแนว 5 บริการ 
ได้แก่ บริการส ารวจข้อมูลเป็นรายบุคคล บริการสนเทศ บริการให้การปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล 
และบริการประเมินติดตามผล รวมท้ังการจัดการเรียนการเรียนรู้ ช่ัวโมงกิจกรรมแนะแนว ซึ่งถือว่า 
เป็นส่วนหนึ่งของบริการสนเทศท่ีจัดให้แก่นักเรียนโดยตรง ในบางโรงเรียนท่ีไม่มีครูแนะแนวทีที่คุณวุฒิ
ในสาขานี้โดยตรงจึงมีนโยบายให้ครูทุกคนท าหน้าท่ีเป็นครูแนะแนว แต่ลักษณะการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมแนะแนวเป็นน ากรอบและทิศทางในการพัฒนาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 มาจัดการเรียนการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง และการ
แสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   กิจกรรมแนะแนวจึงจ าเป็นต้อง 
มีความยืดหยุ่นตามความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน และเน้นการเรียนรู้จากกิจกรรม 
มากกว่าการบรรยาย 

จากข้อจ ากัดเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาด้านการแนะแนวของครู  ส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว โดยเฉพาะทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 
ของนักเรียน ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะตามเจตนารมณ์
ของหลักสูตร 
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แนวคิด 
กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21                        

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พัฒนาขึ้นตามแนวคิดการพัฒนาวิชาชีพครู ดังนี้ 
หลักการ 
1. ครูสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและก าหนดช่วงเวลาการพบปะเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ เดือน

ละ 2 ครั้ง รวม 8 ครั้งต่อภาคเรียน  โดยมีการก าหนดข้อตกลงตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 
(PLC:Prfessional Learning Community) 

2. ครูด าเนินการตามหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ ตามข้ันตอน AEW Model 
3. ครูจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพแก่ผู้เรียนตามข้ันตอน AEW 

Model 
จุดมุ่งหมายของกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู 
1. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนรับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา 
2. เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูแนะแนวตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC: Professional 

Learning Community) 
องค์ประกอบของกระบวนทัศน์ ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ การเรียนรู้ 4 หน่วยการ

เรียนรู้ ได้แก ่ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมแนะแนว และทักษะ

ชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21   
หน่วยการเรียนรู้ ท่ี 2 การออกแบบกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพใน

ศตวรรษท่ี 21    
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 การจัดกิจกรรมแนะแนวตามแผนท่ีออกแบบ  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  การประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้   
ท้ังนี้  ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญตาม AEW Model ได้แก่                        

1) การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (A: Analysis)  2) การเสริมพลังอ านาจ (E:Empoerment) และ 
3) การประเมินตาม SOLO Taxonomy โดยมีการเช่ือมโยงและการสะท้อนคิดแต่ละขั้นตอน                  
ตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  ดังภาพ 
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กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ 
 ในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

หลักการ : การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมระดับคุณภาพการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความแตกต่าง 
ของผู้เรียนตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
จุดมุ่งหมาย : พัฒนาครูให้มีความรู้และจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต  
และอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

เง่ือนไขความส าเร็จ 
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล

(Universal Design for Learning : UDL)
2. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ

(Professional Learning Community : PLC)
3. การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivist)
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 จากภาพกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 องค์ประกอบของกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้การ
เรียนรู้ 4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก ่

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวและทักษะชีวิตและ
อาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียน                                    

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 การออกแบบและพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริม
ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียน                                    

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 

ของนักเรียน                                    
      ซ่ึงแต่ละหน่วยการเรียนรู้ด าเนินการตาม AEW Model ดังนี ้
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวและทักษะชีวิตและอาชีพใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีกระบวนการดังนี ้
1. วิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาวิชาชีพครูทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21         A: Analysis    

2. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร 
   ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง)                                       E: Empowerment   
   และชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC  

 3. การประเมินความรู้เดิมและเป้าหมายการเรียนรู้            W: Worth Assessment 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การออกแบบและพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริม

ทักษะชีวิต            และอาชีพในศตวรรษท่ี 21  มีกระบวนการดังนี้ 
  1. วิเคราะห์ Learning Styles 
              กิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตร 2551            A: Analysis 
              เป้าหมายการเรียนรู้ 

2. การออกแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล (UDL)  
   การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้                    E: Empowerment   

          3. การประเมินแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว            W: Worth Assessment 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวตามแผน มีกระบวนการดังนี้ 
1. มิติการคิดและการเรียนรู้ของผู้เรียน                      A: Analysis 
2. 3P Model และการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง            E: Empowerment   

          3. การประเมินผลการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว           W: Worth Assessment 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทักษะชีวิตและอาชีพ 
1. วิเคราะห์พฤติกรรรมท่ีแสดงถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ของครูและผู้เรียน            
   วิเคราะห์เกณฑ์การประเมิน                                      A: Analysis 
2. การประเมินตาม SOLO Taxonomy  และการสะท้อนผล            E: Empowerment   
3. สรุประดับการเรียนรู้ของครูและระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน            
   วางแผนเพื่อพัฒนาระดับการเรียนรู ้   W: Worth Assessment 

 ท้ังนี้ เงื่อนไขความส าเร็จของกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและ
อาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ           
การออกแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล (UDL: Universal Design for Learning)  การแลกเปล่ียนเรียนรู้
ตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC: Professional Learning Community) และการพัฒนา
วิชาชีพและการเรียนรู้ทักษะชีวิตและอาชีพตามแนวคิด AEW Mode ซึ่งสรุปได้ดังตารางท่ี 40 
 

องค์ประกอบของกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ 
ในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

 
 
 

AEW Model 

หน่วยการเรียนรู ้
 

หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 1 

หน่วยการเรียนรู้
ท่ี 2 

หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 3       

หน่วยการเรียนรู้
ท่ี 4       

 
กระบวนทัศน์การ
พัฒนาวิชาชีพครู 

การออกแบบ              
และพัฒนาแผน          
การจัดกิจกรรม            
แนะแนว 

การจัดการเรียนรู้
กิจกรรมแนะแนว           
ตามแผน 

การประเมิน                
เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้               
ทักษะชีวิตและ
อาชีพ 

การวิเคราะห์  
(A:Anlysis) 

แนวโน้ม 
การพัฒนาวิชาชีพ
คร ู
ทักษะชีวิตและ
อาชีพในศตวรรษ
ที่ 21 

- Learning Styles 
- กิจกรรมแนะแนว 
ตามหลักสูตร 2551 
เป้าหมายการเรียนรู้ 

- มิติการคิด                  
และการเรียนรู้            
ของผู้เรียน 
- การจัดการ
เรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

-พฤติกรรรมที่
แสดงถึงผลลัพธ์
การเรียนรู้ 
ของครูและผู้เรียน 
-เกณฑ์การประเมิน 
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องค์ประกอบของกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ 
ในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ต่อ) 

AEW Model 

หน่วยการเรียนรู ้

หน่วยการเรียนรู้
ท่ี 1 

หน่วยการเรียนรู้
ท่ี 2 

หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 3 

หน่วยการเรียนรู้
ท่ี 4       

กระบวนทัศน์การ
พัฒนาวิชาชีพครู 

การออกแบบ   
และพัฒนาแผน  
การจัดกิจกรรม  
แนะแนว 

การจัดการเรียนรู้
กิจกรรมแนะแนว  
ตามแผน 

การประเมิน  
เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้  
ทักษะชีวิตและ
อาชีพ 

การเสริมพลังอ านาจ 
(E:Empowerment) 

- ความรู้เบื้องต้น
เก่ียวกับกิจกรรม
แนะแนว
-แนวคิดการ
พัฒนาหลักสูตร
-ทฤษฎีการสร้าง
องค์ความรู้ด้วย
ตนเอง
-ชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพ (PLC)

-การออกแบบ
การเรียนรู้ที่เป็น
สากล (UDL)
-การจัด
สภาพแวดล้อม
การเรียนรู้

- 3P Model
- การสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง

- การประเมินตาม
SOLO
Taxonomy
- การสะท้อนผล

W 
(Worth Assessment) 

การประเมินความ
รอบรู้เก่ียวกับ
หลักการแนวคิด    
ทีเ่ก่ียวข้องกับการ
จัดการเรียนรู้
กิจกรรมแนะแนว 

การประเมนิ        
แผนการจัด
กิจกรรมแนะแนว 

การประเมิน  
ผลการจัดการ
เรียนรู้กิจกรรม
แนะแนว  
ตามแผน 

-สรุประดับการ
เรียนรู้
ของครู
และระดับ
การเรียนรู้
ของผู้เรียน
-วางแผน
เพ่ือพัฒนา
ระดับการเรียนรู้
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 
กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู 

 
หลักการและเหตุผลที่เป็นสาระส าคัญ 
 กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาครู เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21                    
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ (Paradigm 
shift) วัฒนธรรม และค่านิยมของครูในลักษณะของการสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อให้
สามารถเรียนรู้ และปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ด้วยตนเองด้วยความเต็มใจ เนื่องจากกระบวนทัศน์          
เป็นกระบวนคิดวิเคราะห์และทบทวน วิธีคิด วิธีปฏิบัติ รวมทั้งแนวการด าเนินชีวิตเพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุคและสถานการณ์ท่ีก าลังเกิดขึ้น และท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งต้องมีพื้นฐานจากกระบวนทัศน์ เดิม
รวมกับกระบวนทัศน์ใหม่ ท่ีจะเข้ามาแทนท่ี  ในการวิจัยนี้  ได้พัฒนาขั้นตอนเพื่อปรับเปล่ียน              
กระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเรียกว่า AEW Model โดยอาศัยหลักการแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นสาระส าคัญท่ีครูซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างจ าเป็นต้องศึกษาเพื่อท าความเข้าใจ
เป็นเบื้องต้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และวิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างแก่ผู้เรียนในลักษณะของส่ิงแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ (Learning Environment)   
 องค์ประกอบของกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) ส่วนท่ีเป็นเนื้อหา
สาระส าคัญ ได้แก่ บทเรียนหน่วยการเรียนรู้จ านวน 4 หน่วยการเรียนรู้ และ 2) ส่วนท่ีเป็นขั้นตอน
การเรียนรู้  ได้แก่ AEW Model  คือ  การวิเคราะห์ (A: Analysis), การเสริมพลังอ านาจ (E: 
Empowerment) และ การประเมินคุณค่า (W: Worth Assessment) 
จุดมุ่งหมาย 

1. เพื่อให้ครูสามารถพัฒนาตนเองตามข้ันตอนของกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาครูเพื่อ
ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

2. เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมและทักษะชีวิตและอาชีพใน
ศตวรรษ         ท่ี 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้ 
ความรู้พื้นฐาน 
 1. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกิจกรรมแนะแนว   แนวคิดการพัฒนาหลักสูตร ทฤษฎีการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง  ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 
 2. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 
 
 
การประเมินผลเบื้องต้น 
 เป็นการประเมินความรู้พื้นฐาน ความสามารถและประสบการณ์ของครูเกี่ยวกับการแนะแนว                
กิจกรรมแนะแนว และทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
โดยใช้แบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน 
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กิจกรรมการเรียนรู้  

 เป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในจัดการเรียนรู้โวยกระบวนการของชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพ (PLC: Professional Learning Community) ดังนี้ 

    1. จัดกลุ่มครูท่ีท าหน้าท่ีแนะแนวแยกเป็นรายอ าเภอ ๆ ละ 4-6 คน 
    2. ครูเรียนรู้บทเรียนหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  ตามข้ันตอน AEW Model ดังนี้ 
       ขั้นตอนท่ี 1 A: Analysis   : การวิเคราะห์ Learning Styles ของผู้เรียนรายบุคคล, 
       การออกแบบและการเขียนแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตร 2551 
       ขั้นตอนท่ี 2 E: Empowerment  : การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวคิดการออกแบบ
กิจกรรมแนะแนวส าหรับนักเรียนโดยอาศัยแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร  ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้              
ด้วยตนเอง  การออกแบบเรียนรู้ท่ีเป็นสากล (UDL: Universal Design  for  Learning) และชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพ (PLC: Professional Learning Community)   
       จากสาระส าคัญและแหล่งเรียนรู้ตามความถนัดและลีลาการเรียนรู้ (Learning  Style) 
ของแต่ละบุคคล            
     ขั้นตอนท่ี 3 W: Worth Assessment : การประเมินความรอบรู้เกี่ยวกับหลักการ
แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว     
   3. การสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนา (Reflection) 

    4. การสร้างเครือข่ายการพัฒนา  
การประเมินผลหลังเรียน 
 โดยใช้แบบทดสอบความรู้หลังเรียน 
การช้ีแนะทางปัญญา 
 ผู้วิจัยด าเนินการช้ีแนะเพื่อส่งเสริมให้ครูเช่ือมโยงความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง 
สาระส าคัญ ดังรายละเอียดในตอนที่ 2 
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แบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน 
ค าช้ีแจง  

1.  แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ 
    ใช้เวลา 20 นาที  คะแนนเต็ม  15  คะแนน 
2.  ให้ท่านท าเครื่องหมายกากบาท () ทับ ก ข ค หรือ ง  ท่ีถูกท่ีสุด เพียงข้อเดียว 

1. ข้อใดคือความหมายของ “กิจกรรมแนะแนว”  
    ก. กิจกรรมเสริมหลักสูตร                     
    ข. การจัดบริการแนะแนว และการจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน 
    ค. กิจกรรมแนะน าการศึกษาต่อและอาชีพ 
    ง.  กิจกรรมช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้เรียนท่ีมีปัญหา 
2. ข้อใดเป็น “ขอบข่าย”ของกิจกรรมแนะแนว 
    ก. การแนะแนวการศึกษาต่อ                    
    ข. การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 
    ค. การแนะแนวด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม 
    ง. การให้ค าปรึกษาด้านการเรียน ปัญหาส่วนตัว และการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา  
3. ข้อใด ไม่ใช ่สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
   ก. ความสามารถในการใช้ชีวิต 
   ข. ความสามารถในการคิด 
   ค. ความสามารถในการส่ือสาร    
   ง. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. การกระท าท่ีเกี่ยวกับกระบวนการทางสมอง เช่น สติปัญญา (Intelligence) การเรียนรู้ (Learning) 
และการแก้ปัญหา (Problem solving) เป็นมิติการเรียนรู้ในด้านใด  
  ก. จิตพิสัย 
  ข. พุทธิพิสัย 
  ค. ทักษะพิสัย 
  ง. ญาณพิสัย 
5. ทฤษฎกีารสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จัดเป็นทฤษฎีประเภทใด 
    ก. ทฤษฎีการเรียนรู้ 
    ข. ทฤษฎีพัฒนาการ 
    ค. ทฤษฏีหลักสูตร 
    ง. ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ 
6. ข้อใดเป็นเงื่อนไขส าคัญของทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง   
    ก. ความรู้และประสบการณ์เดิม 
    ข. ความรู้และประสบการณ์ใหม่ 
    ค. ความเช่ือมโยงของความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ 
    ง. ความจ า ความคิด และการรับรู้ 
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    7. การแปล่ียนแปลงใน  “โครงสร้างทางปัญญาของบุคคล” หมายถึงข้อใด 
    ก. การเกิดมโนทัศน์ใหม่               
    ข. การเกิดรูปแบบการคิดใหม่           
    ค. การเกิดวุฒิภาวะใหม่               
    ง. การเกิดการเรียนรู้ใหม่ 
8. ข้อใดกล่าวถึง “ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ” 
    ก. การรวมกลุ่มคนในชุมชนเพื่อฝึกอาชีพ     
    ข. การรวมกลุ่มของผู้ท่ีมีเป้าหมายเพื่อเรียนรู้และการพัฒนาส่ิงใดส่ิงหนึ่งร่วมกนั 
    ค. การจัดกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะอาชีพต่างๆ เพื่อสร้างอาชีพในชุมชน 
    ง. การจัดต้ังชมรมหรือสมาคมของผู้ประกอบอาชีพเดียวกัน     
9. แหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณค่ามากคืออะไร 
   ก. เอกสาร  ต ารา                  
   ข. ส่ือออนไลน์                         
   ค. หลักสูตร                     
   ง. ตนเอง 
10. การเรียนรู้โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เป็นเครื่องมือท่ีน าพาตนเองไปสู่เป้าหมาย 
จัดเป็น  
     การจัดการเรียนการสอนแบบใด 
     ก. ชุมชนมีส่วนร่วม 
     ข. โรงเรียนเป็นฐาน 
     ค. เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ง. เน้นครูเป็นศูนย์กลาง 
11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551                           
     มีจุดมุ่งหมายตรงกับข้อใดมากท่ีสุด 
     ก. เพื่อเน้นการปฏิบัติตามสภาพจริง 
     ข. เพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
     ค. เพื่อตัดสินผลการเรียน 
     ง. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียน 
12. การเรียนรู้ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ในศตวรรษท่ี 21 หมายถึงข้อใด 
     ก. การบูรณาการวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาเดียวกัน 
     ข. ความรู้ในวิชาแกน คณิตศาสตร์ ภาษาสากล และการน าความรู้รอบตัวมาพัฒนาขึ้นใหม่ 
     ค. การเรียนรู้ในวิชาแกนหลักบูรณาการกับการมีจิตส านกต่อโลก มีความรู้พื้นฐานด้านการเงิน   
         เศรษฐกิจธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ มีความรู้พื้นฐานความเป็นพลเมืองและด้านสุขภาพ 
     ง. ความรู้เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ การอ่าน หรือศิลปะการใช้ภาษา ภาษาส าคัญของโลก ศิลปะ   
        คณิตศาสตร์ การปกครองและหน้าท่ีพลเมือง เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และ  
        ประวัติศาสตร์              
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13. 4Cs หมายถึง ข้อใด 
     ก. Critical Thinking คิดวิเคราะห์, Communication ส่ือสาร, Collaboration ร่วมมือ,     
        Creative สร้างสรรค์                          
     ข. Cost ราคา, Computer คอมพิวเตอร์, Control ควบคุม, Commission นายหน้า           
     ค. Critical Thinking คิดวิเคราะห,์ Creative สร้างสรรค์, Cary ติดตาม, Connect เช่ือมโยง                
     ง. Cake แบ่งปนั, Cable สายงาน, Communication ส่ือสาร, Collaboration ร่วมมือ                           
14. ข้อใดกล่าวถึงบทบาทของครูท่ีท าหน้าท่ีแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพของผู้เรียน                       
    ก. ฝึกทักษะพื้นฐานการงานอาชีพแต่ละประเภท 
    ข. ส่งเสริมให้ผู้เรียนส ารวจตนเองและอาชีพ 
    ค. จัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ 
    ง. จัดโครงการทัศนศึกษาสถานประกอบการ 
15. ข้อใดหมายถึงส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้ (Learning Environment) ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
    ก. ส่ือเทคโนโลยี 
    ข. บรรยากาศในโรงเรียน 
    ค. การปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี 
    ง. บุคลาการ สภาพแวดล้อม และส่ิงอ านวยความสะดวก  
 

******************************************* 
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เฉลย แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
 

ข้อท่ี ค าตอบ 
1 ข 
2 ค 
3 ก 
4 ข 
5 ก 
6 ค 
7 ง 
8 ข 
9 ง 
10 ค 
11 ง 
12 ค 
13 ก 
14 ข 
15 ค 
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แบบทดสอบความรู้หลังเรียน 
ค าช้ีแจง  

1.  แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ 
    ใช้เวลา 20 นาที  คะแนนเต็ม  15  คะแนน 
2.  ให้ท่านท าเครื่องหมายกากบาท () ทับ ก ข ค หรือ ง  ท่ีถูกท่ีสุด เพียงข้อเดียว 
 

1. ข้อใดคือความหมายของ “กิจกรรมแนะแนว”  
    ก. กิจกรรมเสริมหลักสูตร                     
    ข. กิจกรรมแนะน าการศึกษาต่อและอาชีพ 
    ค.  กิจกรรมช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้เรียนท่ีมีปัญหา 
    ง. การจัดบริการแนะแนว และการจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน 
2. ข้อใดเป็น “ขอบข่าย”ของกิจกรรมแนะแนว 
    ก. การแนะแนวการศึกษาต่อ                    
    ข. การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 
    ค. การแนะแนวด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม 
    ง. การให้ค าปรึกษาด้านการเรียน ปัญหาส่วนตัว และการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา  
3. ข้อใด ไม่ใช ่สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 255 
   ข. ความสามารถในการคิด 
   ก. ความสามารถในการส่ือสาร 
   ง. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   ง. ความสามารถในการใช้ชีวิต 
4. สติปัญญา การเรียนรู้ และการแก้ปัญหา เป็นมิติการเรียนรู้ในด้านใด 
    ก. พุทธิพิสัย 
    ข. จิตพิสัย 
    ค. ทักษะพิสัย 
    ง. ญาณพิสัย 
5. ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จัดเป็นทฤษฎีประเภทใด 
  ก. ทฤษฏีหลักสูตร 
  ข. ทฤษฎีพัฒนาการ 
  ค. ทฤษฎีการเรียนรู้ 
  ง. ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ 
6. ข้อใดเป็นเงื่อนไขส าคัญของทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง   
    ก. ความรู้และประสบการณ์เดิม 
    ข. ความรู้และประสบการณ์ใหม่ 
    ค. ความจ า ความคิด และการรับรู้ 
    ง. ความเช่ือมโยงของความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ 
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7. การปล่ียนแปลงใน  “โครงสร้างทางปัญญาของบุคคล” หมายถึงข้อใด 
   ก. การเกิดมโนทัศน์ใหม่               
   ข. การเกิดวุฒิภาวะใหม่               
   ค. การเกิดการเรียนรู้ใหม่ 
   ง. การเกิดรูปแบบการคิดใหม่           
8. ข้อใดกล่าวถึง “ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ” 
    ก. การรวมกลุ่มคนในชุมชนเพื่อฝึกอาชีพ     
    ข. การจัดต้ังชมรมหรือสมาคมของผู้ประกอบอาชีพเดียวกัน 
    ค. การจัดกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะอาชีพต่างๆ เพื่อสร้างอาชีพในชุมชน 
    ง. การรวมกลุ่มของผู้ท่ีมีเป้าหมายเพื่อเรียนรู้และการพัฒนาส่ิงใดส่ิงหนึ่งร่วมกนั 
9. แหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณค่ามากคืออะไร 
   ก. ตนเอง 
   ข. หลักสูตร                     
   ค. ส่ือออนไลน์                         
   ง. เอกสาร  ต ารา 
10. การเรียนรู้โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เป็นเครื่องมือท่ีน าพาตนเองไปสู่เป้าหมาย 
จัดเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบใด 
     ก. ชุมชนมีส่วนร่วม 
     ข. โรงเรียนเป็นฐาน 
     ค. เน้นครูเป็นศูนย์กลาง 
     ง. เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551                           
     มีจุดมุ่งหมายตรงกับข้อใดมากท่ีสุด 
     ก. เพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
     ข. เพื่อตัดสินผลการเรียน 
     ค. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียน 
     ง. เพื่อเน้นการปฏิบัติตามสภาพจริง 
12. การเรียนรู้ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ในศตวรรษท่ี 21 หมายถึงข้อใด 
     ก. การบูรณาการวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาเดียวกัน 
     ข. ความรู้ในวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาสากล และการน าความรู้รอบตัวมาพัฒนาขึ้นใหม่ 
     ค. ความรู้ภาษาอังกฤษ การอ่าน ศิลปะการใช้ภาษา ภาษาส าคัญของโลก ศิลปะ   
         คณิตศาสตร์ การปกครอง หน้าท่ีพลเมือง เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์  
         ประวัติศาสตร์ 
     ง. การเรียนรู้วิชาหลักบูรณาการกับจิตส านกต่อโลก ความรู้ด้านการเงิน การเป็นผู้ประกอบการ        
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13. 4Cs หมายถึง ข้อใด                           
     ก. Cost ราคา, Computer คอมพิวเตอร์, Control ควบคุม, Commission นายหน้า             
     ข . Cake แบ่งปัน, Cable สายงาน, Communication ส่ือสาร, Collaboration ร่วมมือ 
     ค. Critical Thinking คิดวิเคราะห,์ Creative สร้างสรรค์, Cary ติดตาม, Connect เช่ือมโยง                                     
     ง. Critical Thinking คิดวิเคราะห,์ Communication ส่ือสาร, Collaboration ร่วมมือ,   
        Creative  สร้างสรรค์  
14. ข้อใดกล่าวถึงบทบาทของครูท่ีท าหน้าท่ีแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพของผู้เรียน                       
     ก. จัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ 
     ข. ส่งเสริมให้ผู้เรียนส ารวจตนเองและอาชีพ 
     ค. จัดโครงการทัศนศึกษาสถานประกอบการ 
     ง. ฝึกทักษะพื้นฐานการงานอาชีพแต่ละประเภท 
15. ข้อใดหมายถึงส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้ (Learning Environment) ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
    ก. ส่ือเทคโนโลยี 
    ข. บรรยากาศในโรงเรียน 
    ค. การปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี 
    ง. บุคลาการ สภาพแวดล้อม และส่ิงอ านวยความสะดวก 
 

******************************************* 
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เฉลย แบบทดสอบหลังการเรียนรู้ 

ข้อท่ี ค าตอบ 
1 ง 
2 ค 
3 ง 
4 ก 
5 ค 
6 ง 
7 ค 
8 ง 
9 ก 
10 ง 
11 ค 
12 ง 
13 ง 
14 ข 
15 ค 

 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 

                           การออกแบบและพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว  
              

หลักการและเหตุผลที่เป็นสาระส าคัญ 
 การออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวในช้ันเรียนควรเริ่มต้นจากการก าหนดโครงสร้างการจัด
กิจกรรมแนะแนวให้ครอบคลุมของเขตของการแนะแนว 3 ด้าน คือ การแนะแนวด้านการศึกษา             
การแนะแนวด้านอาชีพ และการแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคม  ซึ่งการก าหนดสัดส่วนของน้ าหนัก      
แต่ละด้านอาจแตกต่างกันในแต่ละระดับช้ันตามความเหมาะสมกับลักษณะและปัญหาของผู้เรียน  
จากนั้นจึงน าโครงสร้างท่ีวิเคราะห์ได้มาจัดท าแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวในแต่ละภาคเรียน                
หรือปีการศึกษานั้นๆ เพื่อจัดล าดับของกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ แล้วน าแผนมาจัดท าเป็นประมวล
รายวิชา และเขียนแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวรายคาบให้เหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะ                       
และความต้องการของผู้เรียน สภาพแวดล้อม และบริบทของโรงเรียน 
จุดมุ่งหมาย 

1. เพื่อให้ครูสามารถออกแบบกิจกรรมแนะแนวเพือ่ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษ
ท่ี 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้ 
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2. เพื่อให้ครูสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมและทักษะชีวิต
และอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้ 
ความรู้พื้นฐาน 
 1. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมแนะแนวโดยอาศัยแนวคิดการพัฒนา
หลักสูตร การออกแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล (UDL: Universal Design for Learning) และการ
ประเมินตาม SOLO Taxoxnomy 
 2. ความคิดรวบยอด (concept) ของทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีเช่ือมโยงกับจุดเน้นทักษะชีวิตตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
การประเมินผลเบื้องต้น 
 เป็นการประเมินความรู้พื้นฐาน ความสามารถและประสบการณ์ของครูเกี่ยวกับการออกแบบ
กิจกรรมแนะแนวโดยอาศัยแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล (UDL: 
Universal Design for Learning) การประเมินตาม SOLO Taxoxnomy และความคิดรวบยอด 
(concept) ของทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                 
ท่ีเช่ือมโยงกับจุดเน้นทักษะชีวิตตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 
กิจกรรมการเรียนรู้  

 เป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการของชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพ (PLC: Professional Learning Community) ดังนี้ 

 1. กลุ่มครูท่ีจัดกลุ่มไว้ในบทเรียนหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เรียนรู้บทเรียนหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  
ตามข้ันตอน AEW Model ดังนี ้

       ขั้นตอนท่ี 1 A: Analysis   : การวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาวิชาชีพครูและทักษะ
ชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ตามความถนัดและลีลาการเรียนรู้                 
(Learning Style) ของแต่ละบุคคล          

       ขั้นตอนท่ี 2 E: Empowerment  : เสริมสร้างความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของครู
เกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมแนะแนวโดยอาศัยแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล 
(UDL: Universal Design for Learning) การประเมินตาม SOLO Taxoxnomy และความคิดรวบยอด (concept)             
ของทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีเช่ือมโยงกับจุดเน้นทักษะชีวิต
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จากสาระส าคัญและแหล่งเรียนรู้ท่ีเสนอแนะ 
ท้ายบทเรียนหน่วยการเรียนรู้  
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     ขั้นตอนท่ี 3 W: Worth Assessment : การประเมินแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว  
   2. การสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนา (Reflection) โดยกลุ่มครูท่ีจัดกลุ่มไว้ในบทเรียนหน่วย

การเรียนรู้ท่ี 1 ตามแนวทางของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC: Professional Learning 
Community) 
การประเมินผลหลังเรียน 
 โดยใช้แบบทดสอบความรู้หลังเรียน 
การช้ีแนะทางปัญญา 
 ผู้วิจัยด าเนินการช้ีแนะทางปัญญาทางปัญญาเพื่อส่งเสริมให้ครูเช่ือมโยงความรู้ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง 
สาระส าคัญ ดังรายละเอียดในตอนที่ 2 
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แบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน 
ค าช้ีแจง  

1.  แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ 
    ใช้เวลา 20 นาที  คะแนนเต็ม  15  คะแนน 
2.  ให้ท่านท าเครื่องหมายกากบาท () ทับ ก ข ค หรือ ง  ท่ีถูกท่ีสุด เพียงข้อเดียว 

1. ข้อใดควรเป็นจุดเริ่มต้นในการออกแบบกิจกรรมแนะแนว  
    ก. เขียนโครงร่างแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวตามท่ีหลักสูตรก าหนด                     
    ข. ส ารวจข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล และออกแบบการจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน 
    ค. วิเคราะห์โครงสร้างการจัดกิจกรรมแนะแนวให้ครอบคลุมขอบข่ายของการแนะแน ว             
    ง. ก าหนดสัดส่วนของน้ าหนักด้านการแนะแนวศึกษา การแนะแนวอาชีพ ส่วนตัวและสังคม 
2. ข้อใดหมายถึง การออกแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล (Universal Design for Learning : UDL)  
    ก. แนวทางการจัดการเรียนการสอนส าเร็จรูปท่ีมีความเป็นสากล 
    ข. หลักสูตรการเรียนรู้ท่ีออกแบบโดยผู้เช่ียวชาญท่ีได้รับการยอมรับในระดับสากล 
    ค. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีผู้เรียนแต่ละคนเป็นผู้ออกแบบด้วยตนเองตามความต้องการ 
    ง. การจัดการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุ่น และสนับสนุนความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียน 
3. ข้อใด ไม่ใช ่หลักการส าคัญของการออกแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล (Universal Design for Learning : UDL)  
    ก. สอดคล้องกับระบบสมอง 3 ระบบ    
    ข. ความหลากหลายของวิธีการน าเสนอ  
    ค. ความหลากหลายของวิธีการมีส่วนร่วม  
    ง. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร 
4. ข้อใดหมายถึง “มิติการเรียนรู้” ของ Marzano  
   ก. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู ้
   ข. รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 
   ค. องค์ประกอบของการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
   ง. ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคปฏิรูปการศึกษา 
5. ข้อใดเป็นการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด “มิติการเรียนรู้” ของ Marzano  
   ก. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู้เรียน  
   ข. มุ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิม 
   ค. จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาระดับการคิดและการเรียนรู้ตามล าดับ 
   ง. เน้นเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
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6. ข้อใดหมายถึง SOLO Taxonomy     
    ก. ลีลาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
    ข. ประเภทของความคิดของผู้เรียน 
    ค. ระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน     
    ง. ล าดับข้ันพัฒนาการตามวัยของผู้เรียน 
7. ข้อใดเป็นการด าเนินการตาม SOLO Taxonomy  
   ก. การออกแบบภาระงานเพื่อการเรียนรู้ (learning tasks) และก าหนดเกณฑ์ความส าเร็จ                          
      ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล       
   ข. การจัดต้ังชมรมหรือสมาคมของผู้ประกอบอาชีพเดียวกัน 
   ค. การจัดกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะอาชีพต่างๆ เพื่อสร้างอาชีพในชุมชน 
   ง. การรวมกลุ่มของผู้ท่ีมีเป้าหมายเพื่อเรียนรู้และการพัฒนาส่ิงใดส่ิงหนึ่งร่วมกัน  
8. ข้อใดแสดงความเช่ือมโยงระหว่าง 3 P Model กับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
    ก. จุดมุ่งหมายการศึกษากับการประเมินผล 
    ข. จุดมุ่งหมายทางการศึกษาและเกณฑ์คุณภาพการเรียนรู้ 
    ค. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
    ง. ลีลาการเรียนรู้กับการเรียนรู้แบบผิวเผินและและแบบลุ่มลึกของผู้เรียน 
9. ก าหนดเกณฑ์ความส าเร็จตามความแตกต่างระหว่างบุคคลสัมพันธ์กับแนวคิดในข้อใด       
   ก. Bloom Taxonomy                         
   ข. มิติการเรียนรู้ของ Marzano                    
   ค. ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  
   ง. การออกแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล (Universal Design for Learning : UDL) 
10. ข้อใดเป็นวิธีการประเมินระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน ตาม SOLO Taxonomy 
     ก. การประเมินผลงานของผู้เรียน 
     ข. การทดสอบด้วยแบบทดสอบมาตรฐาน 
     ค. การสังเกตโครงสร้างของพฤติกรรมท่ีแสดงออกของผู้เรียน      
     ง. การประเมินระหว่างเรียนและการประเมินเพื่อตัดดสินผลการเรียน 
11. การตอบสนองต่อภาระการเรียนรู้ (Learning Tasks) ของผู้เรียนแต่ละคน ควรมีลักษณะอย่างไร 
     ก. ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
     ข. ตามขั้นล าดับพัฒนาการและระดับการเรียนรู้      
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     ค. ตามระดับความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียน 
     ง. ตามระดับสติปัญญาและความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
12. ปัจจัยข้อใดท่ีเป็นสาเหตุให้ระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนส่วนใหญ่แตกต่างกัน 
     ก. รูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว 
     ข. เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
     ค. กระบวนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวของครู 
     ง. ความรู้เดิมและรูปแบบการเรียนรู้ (Learning Styles)ของผู้เรียน                         
13. ข้อใดหมายถึง แนวคิด 3P Model  
     ก. ส่ือเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
     ข. Model การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
     ค. รูปแบบการสอนและการเรียนรู้ เรียกว่า Presage – Process - Product                
     ง. การออกแบบการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวที่เน้น Process - Product - Personality  
14. ขั้นตอนใดของ 3P model ท่ีมีความส าคัญท่ีสุด    
     ก. การสะท้อนข้อมูลสารสนเทศแก่ครูและผู้เรียน 
     ข. การปรับปรุง พัฒนาเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้                       
     ค. การประเมินความรู้พื้นฐานของผู้เรียนก่อนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้      
     ง. การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ 
15. ข้อใดเป็นองค์ประกอบส าคัญในการออกแบบกิจกรรมแนะแนว     
     ก.  การศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน บริบทสถานศึกษาและการออกแบบกิจกรรมแนะแนว 
     ข.  การก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
     ค. การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้         
        และการประเมินผลการเรียนรู้  
     ง. การสังเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ การก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้  
        กิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผล 
 
  

************************************** 
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เฉลย แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
 

ข้อท่ี ค าตอบ 
1 ค 
2 ง 
3 ง 
4 ก 
5 ข 
6 ค 
7 ก 
8 ค 
9 ง 
10 ค 
11 ข 
12 ง 
13 ค 
14 ก 
15 ค 
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แบบทดสอบความรู้หลังเรียน 
ค าช้ีแจง  

1.  แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ 
    ใช้เวลา 20 นาที  คะแนนเต็ม  15  คะแนน 
2.  ให้ท่านท าเครื่องหมายกากบาท () ทับ ก ข ค หรือ ง  ท่ีถูกท่ีสุด เพียงข้อเดียว 

********************************************** 

 
1. ข้อใดควรเป็นจุดเริ่มต้นในการออกแบบกิจกรรมแนะแนว  
    ก. เขียนโครงร่างแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวตามท่ีหลักสูตรก าหนด            
    ข. วิเคราะห์โครงสร้างการจัดกิจกรรมแนะแนวให้ครอบคลุมขอบข่ายของการแนะแน ว 
    ค. ส ารวจข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล และออกแบบการจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน             
    ง. ก าหนดสัดส่วนของน้ าหนักด้านการแนะแนวศึกษา การแนะแนวอาชีพ ส่วนตัวและสังคม 
2. ข้อใดหมายถึง การออกแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล (Universal Design for Learning :UDL)  
    ก. แนวทางการจัดการเรียนการสอนส าเร็จรูปท่ีมีความเป็นสากล 
    ข. หลักสูตรการเรียนรู้ท่ีออกแบบโดยผู้เช่ียวชาญท่ีได้รับการยอมรับในระดับสากล 
    ค. การจัดการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุ่น และสนับสนุนความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียน 
        ทุกคน                                    
    ง.  รูปแบบการเรียนการสอนท่ีผู้เรียนแต่ละคนเป็นผู้ออกแบบด้วยตนเองตามความต้องการทุกคน
3. ข้อใด ไม่ใช ่หลักการส าคัญของการออกแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล (Universal Design for Learning : UDL)  
    ก. สอดคล้องกับระบบสมอง 3 ระบบ    
    ข. ความหลากหลายของวิธีการน าเสนอ  
    ค. ความหลากหลายของวิธีการมีส่วนร่วม  
    ง. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร 
4. ข้อใดหมายถึง “มิติการเรียนรู้” ของ Marzano  
   ก. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู ้
   ข. รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 
   ค. องค์ประกอบของการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
   ง. ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคปฏิรูปการศึกษา 
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5. ข้อใดเป็นการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด “มิติการเรียนรู้” ของ Marzano  
   ก. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู้เรียน  
   ข. มุ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิม 
   ค. จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาระดับการคิดและการเรียนรู้ตามล าดับ 
   ง. เน้นเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
6. ข้อใดหมายถึง SOLO Taxonomy     
    ก. ลีลาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
    ข. ประเภทของความคิดของผู้เรียน 
    ค. ระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน     
    ง. ล าดับข้ันพัฒนาการตามวัยของผู้เรียน 
7. ข้อใดเป็นการด าเนินการตาม SOLO Taxonomy  
   ก. การออกแบบภาระงานเพื่อการเรียนรู้ (learning tasks) และก าหนดเกณฑ์ความส าเร็จ 
      ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล       
   ข. การจัดต้ังชมรมหรือสมาคมของผู้ประกอบอาชีพเดียวกัน 
   ค. การจัดกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะอาชีพต่างๆ เพื่อสร้างอาชีพในชุมชน 
   ง. การรวมกลุ่มของผู้ท่ีมีเป้าหมายเพื่อเรียนรู้และการพัฒนาส่ิงใดส่ิงหนึ่งร่วมกัน  
8. ข้อใดแสดงความเช่ือมโยงระหว่าง 3 P Model กับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
    ก. จุดมุ่งหมายการศึกษากับการประเมินผล 
    ข. จุดมุ่งหมายทางการศึกษาและเกณฑ์คุณภาพการเรียนรู้ 
    ค. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
    ง. ลีลาการเรียนรู้กับการเรียนรู้แบบผิวเผินและและแบบลุ่มลึกของผู้เรียน 
9. ก าหนดเกณฑ์ความส าเร็จตามความแตกต่างระหว่างบุคคลสัมพันธ์กับแนวคิดในข้อใด       
   ก. Bloom Taxonomy                         
   ข. มิติการเรียนรู้ของ Marzano                    
   ค. ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  
   ง. การออกแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล (Universal Design for Learning : UDL) 
10. ข้อใดเป็นวิธีการประเมินระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน ตาม SOLO Taxonomy 
     ก. การประเมินผลงานของผู้เรียน 
     ข. การทดสอบด้วยแบบทดสอบมาตรฐาน 
     ค. การสังเกตโครงสร้างของพฤติกรรมท่ีแสดงออกของผู้เรียน      
     ง. การประเมินระหว่างเรียนและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน 
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11. การตอบสนองต่อภาระการเรียนรู้ (Learning Tasks) ของผู้เรียนแต่ละคน ควรมีลักษณะอย่างไร 
     ก. ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
     ข. ตามขั้นล าดับพัฒนาการและระดับการเรียนรู้      
     ค. ตามระดับความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียน 
     ง. ตามระดับสติปัญญาและความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
12. ปัจจัยข้อใดท่ีเป็นสาเหตุให้ระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนส่วนใหญ่แตกต่างกัน 
     ก. รูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว 
     ข. เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
     ค. กระบวนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวของครู 
     ง. ความรู้เดิมและรูปแบบการเรียนรู้ (Learning Styles)ของผู้เรียน                        
13. ข้อใดหมายถึง แนวคิด 3P Model  
     ก. ส่ือเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
     ข. Model การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
     ค. รูปแบบการสอนและการเรียนรู้ เรียกว่า Presage – Process - Product            
     ง. การออกแบบการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวที่เน้น Process - Product - Personality  
14. ขั้นตอนใดของ 3P model ท่ีมีความส าคัญท่ีสุด    
     ก. การสะท้อนข้อมูลสารสนเทศแก่ครูและผู้เรียน 
     ข. การปรับปรุง พัฒนาเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้                       
     ค. การประเมินความรู้พื้นฐานของผู้เรียนก่อนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้      
     ง. การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ 
15. ข้อใดเป็นองค์ประกอบส าคัญในการออกแบบกิจกรรมแนะแนว     
     ก. การศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน บริบทสถานศึกษาและการออกแบบ 
         กิจกรรมแนะแนว 
     ข. การก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร และคุณลักษณะ         
        ท่ีพึงประสงค์ 
     ค. การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้  
        และการประเมินผลการเรียนรู้  
     ง. การสังเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ การก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้  
        กิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผล 
 

************************************** 
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เฉลย แบบทดสอบหลังการเรียนรู้ 
 

ข้อท่ี ค าตอบ 
1 ข 
2 ค 
3 ง 
4 ก 
5 ข 
6 ค 
7 ก 
8 ค 
9 ง 
10 ค 
11 ข 
12 ง 
13 ค 
14 ก 
15 ค 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 
การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 

 
หลักการและเหตุผลที่เป็นสาระส าคัญ 
 การจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551             
ในบริบทโรงเรียนเป็นภารกิจหลักของงานแนะแนว ซึ่งครูแนะแนวจะต้องด าเนินการโดยอาศัย
กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการด าเนินชีวิตด้านต่างๆ เช่น การรู้จักตนเอง
และผู้อื่น รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีทักษะการคิดตัดสินใจ ทักษะการปรับตัว                         
การวางแผนชีวิต รวมท้ังการสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนด การจัด
กิจกรรมแนะแนวสามารถจัดในห้องเรียนตามช่วงเวลาท่ีก าหนดในตารางเรียนตารางสอน                        
อย่างต่อเนื่อง และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อฝึกฝนหรือพัฒนาทักษะท่ีส าคัญ                
และจ าเป็น 
 ด้วยปัจจัยสังคมในปัจจุบันส่งผลต่อความคิด และพฤติกรรมของผู้เรียนอย่างมาก การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครูท่ีท าหน้าท่ีแนะแนวจึงต้องพัฒนารูปแบบ วิธีการและส่ือการสอนให้น่าสนใจ ทันสมัย เหมาะสมกับวัย
และระดับช้ันของผู้เรียนเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนด 
จุดมุ่งหมาย 

1. เพื่อให้ครูสามารถออกแบบกิจกรรมแนะแนวเพือ่ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษ
ท่ี 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้ 

2. เพื่อให้ครูสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมและทักษะชีวิต
และอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้ 
ความรู้พื้นฐาน 
 1. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมแนะแนวโดยอาศัยแนวคิดการพัฒนา
หลักสูตร การออกแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล (UDL: Universal Design for Learning) และการ
ประเมินตาม SOLO Taxoxnomy 
 2. ความคิดรวบยอด (concept) ของทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีเช่ือมโยงกับจุดเน้นทักษะชีวิตตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
การประเมินผลเบื้องต้น 
 เป็นการประเมินความรู้พื้นฐาน ความสามารถและประสบการณ์ของครูเกี่ยวกับการออกแบบ
กิจกรรมแนะแนวโดยอาศัยแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการเรียนรู้ ท่ีเป็นสากล 
( Universal Design for Learning: UDL) ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต า ม  SOLO Taxoxnomy แ ล ะ                        
ความคิดรวบยอด (concept) ของทักษะชีวิตและอา ชีพ ในศตวรรษท่ี 21 ของนัก เรียน                          
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีเช่ือมโยงกับจุดเน้นทักษะชีวิตตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
กิจกรรมการเรียนรู้  

 เป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการของชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพ (PLC: Professional Learning Community) ดังนี้ 

 1. กลุ่มครูท่ีจัดกลุ่มไว้ในบทเรียนหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เรียนรู้บทเรียนหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  
ตามข้ันตอน AEW Model ดังนี ้
       ขั้นตอนท่ี 1 A: Analysis   : การวิเคราะห์มิติการคิดและการเรียนรู้ของผู้เรียนของผู้เรียนและ
การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีสามารถน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมแนะแนว 
       ขั้นตอนท่ี 2 E: Empowerment  : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้กิจกรรมแนะแนวตามแผนท่ีได้ออกแบบไว้จากสาระส าคัญและแหล่งเรียนรู้ ท่ีเสนอแนะ                 
ท้ายบทเรียนหน่วยการเรียนรู้  
       ขั้นตอนท่ี 3 W: Worth Assessment : การประเมินแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว     

   2. การสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนา (Reflection) โดยกลุ่มครูท่ีจัดกลุ่มไว้ในบทเรียนหน่วย
การเรียนรู้ท่ี 1 ตามแนวทางของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC: Professional Learning 
Community)    
การประเมินผลหลังเรียน 
 โดยใช้แบบทดสอบความรู้หลังเรียน 
การช้ีแนะทางปัญญา 
 ผู้วิจัยด าเนินการช้ีแนะทางปัญญาเพื่อส่งเสริมให้ครูเช่ือมโยงความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง 
 
สาระส าคัญ ดังรายละเอียดในตอนที่ 2 
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แบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน 
ค าช้ีแจง  

1.  แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ 
    ใช้เวลา 20 นาที  คะแนนเต็ม  15  คะแนน 
2.  ให้ท่านท าเครื่องหมายกากบาท () ทับ ก ข ค หรือ ง  ท่ีถูกท่ีสุด เพียงข้อเดียว 

********************************************** 

 
1. ข้อใดเป็นที่มาของเป้าหมายการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียน 
    ก. การเสริมทักษะชีวิตและอาชีพตามหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
    ข. การจัดกิจกรรมแนะแนวทางการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในโลกแห่งศตวรรษท่ี 21  
    ค. การจัดบริการแนะแนว 5 บริการและกิจกรรมแนะแนวเพื่อให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในชีวิต    
        และอาชีพ 
    ง. การบูรณาการสมรรถนะด้านทักษะชีวิตของกิจกรรมแนะแนว องค์ประกอบของทักษะชีวิต                   
       ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และทักษะแห่งอนาคตในศตวรรษท่ี 21 
2. ข้อใดไม่จัดเป็นกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาชีวติและอาชีพ 
    ก. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยของผู้เรียน (Developmental tasks)   
    ข. การจัดประสบการณ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวุฒิภาวะทางอาชีพ (Career Maturity) 
    ค. การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้เรียนท่ีมีปัญหาด้านต่างๆ     
    ง. การส่งเสริมคุณลักษณะท่ีส่งเสริมความส าเร็จในการงานอาชีพ 
3. ข้อใดเป็นเป้าหมายส าคัญของการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษ  
ท่ี 21 ของนักเรียน 
   ก. สร้างเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
   ข. สร้างทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียน 
   ค. บูรณาการกิจกรรมแนะแนวกับเนื้อหาสาระในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
   ง. พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการแนะแนว 
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4. ข้อใดแสดงถึงการออกแบบแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ 
ในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนตามแนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล (Universal Design 
for Learning: UDL) 
  ก. กิจกรรมการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดท่ีชัดเจน 
  ข. ประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้แบบอิงกลุ่ม 
  ค. เป้าหมายการเรียนรู้ยึดเกณฑ์การประเมินผลตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
  ง. วิธีการน าเสนอข้อมูลท่ีหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงข้อมูลต่างๆ อย่างท่ัวถึง 
5. คุณลักษณะของแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่แตกต่างจากแผนการจัดการเรียนรูในกลุ่มสาระอื่นๆ 
คือข้อใด 
  ก. ผู้เรียนเป็นผู้กระท า หรือปฏิบัติด้วยตนเอง 
  ข. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
  ค. เป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนค้นพบสาระส าคัญหรือองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง 
  ง. ผู้เรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตนเองได้ 
6. ทักษะในข้อใดเป็นตัวก าหนดความพร้อมของผู้เรียนในการเข้าสู่โลกของอาชีพ 
    ก. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
    ข. สาระวิชาหลักและคุณลักษณะด้านการท างาน 
    ค. ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี 
    ง. ทักษะการเช่ือมโยงของความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ 
7. การแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้อย่างหลากหลายของผู้เรียน
จ าเป็นต้องอาศัยทักษะในข้อใด 
   ก. ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ 
   ข. ทักษะแห่งอนาคตใหม่  
   ค. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 
   ง. ทักษะด้านสารเสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี               
8. ตัวบ่งช้ีท่ีแสดงถึงความสามารถวางแผนชีวิตและอาชีพของผู้เรียนคือข้อใด 
   ก. การพัฒนาลักษณะเฉพาะของอาชีพ 
   ข การรู้จักและเข้าใจคุณลักษณะของอย่างชัดเจน 
   ค. การพิจารณาตัดสินใจเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกับคุณลักษณะของตน 
   ง. ความสามารถคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา และวางแผนด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัว 
      และสังคม 
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9. ข้อใดเป็นคุณภาพของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีเกี่ยวข้องกับการแนะแนว 
   ก. ความสามารถและทักษะชีวิตท่ีสร้างสรรค์ตามช่วงวัยและใฝ่ดี 
   ข. ความสามารถและทักษะชีวิตในการเรียนเนื้อหาสาระพื้นฐาน และใฝ่เรียนรู้ 
   ค. ความสามารถและทักษะชีวิตในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และอยู่อย่างพอเพียง 
   ง. ความสามารถและทักษะชีวิตในการแสวงหาความรู้เพื่อการแก้ปัญหา มุ่งมั่นในการศึกษา 
      และการท างาน                     
10. ข้อใดเป็นคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของทักษะแห่งอนาคตในศตวรรษท่ี 21  
     ก. คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ การท างาน และศีลธรรม 
     ข. คุณลักษณะด้านการแสวงหาความรู้ การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา 
     ค. คุณลักษณะด้านความรอบรู้เทคโนโลยี สาระวิชาหลัก และการสร้างนวัตกรรม                                              
     ง.  คุณลักษณะด้านการสร้างสัมพันธภาพท่ีดี และการท างานในศตวรรษท่ี 21 ร่วมกับผู้อื่นในสังคม                               
           พหวุัฒนธรรม 
11. ข้อใดควรเป็นตัวช้ีวัดในการประเมินผลการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวติ
และอาชีพในศตวรรษท่ี 21  
     ก. ความเป็นผู้น า การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม การปรับตัว ความเป็นผู้น า ความเคารพผู้อื่น                          
         ความซื่อสัตย์ และส านึกพลเมือง                                                                                         
     ข. การช้ีน าตนเอง และการตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง การปรับตัว ความเป็นผู้น า                     
        ความเคารพผู้อื่น  ความซื่อสัตย์ และส านึกพลเมือง 
     ค. การช้ีน าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง ทักษะทางสังคม ความเป็นผู้น า  
         ความเคารพผู้อื่น    
         ความซื่อสัตย์ และการเรียนรู้ข้ามวัฒธนธรรม      
     ง. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ความรู้เชิงบูรณาการ การปรับตัว ความเป็นผู้น า ความคิดริเริ่ม  
        สร้างสรรค์   ความซื่อสัตย์  และส านึกพลเมือง 
12. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีในข้อใดท่ีสามารถน ามาใช้ในการสร้างเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมแนะแนวเพือ่ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21  
     ก. ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพ 
     ข. หลักการจัดบริการสนเทศ 
     ค. หลักการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาชีวิตและอาชีพ 
     ง. แนวคิดการวิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบ 
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13. “การรอบรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ” จัดเป็นการเรียนรู้ตาม SOLO Taxonomyในระดับใด                 
     ก. Prestructural level 
     ข. Unistructural level 
     ค. Multistructural level 
     ง. Relational  level 
14. ข้อใดเป็นระดับการเรียนรู้ตาม SOLO Taxonomy ท่ีคาดหวังในการจัดกิจกรรมแนะแนว 
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21       
     ก. Relational  level 
     ข. Prestructural level 
     ค. Unistructural level 
     ง. Multistructural level 
15. ข้อใดเป็นผลลัพธ์ของกระบวนทัศน์การพฒันาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ                   
ในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียน     
     ก. ทักษะแห่งอนาคตในศตวรรษท่ี 21 
     ข. ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21   ของนักเรียน     
     ค. การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเองของครแูละนักเรียน 
     ง. การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของครูท่ีท าหน้าท่ีแนะแนว               
        และนักเรียน 
 

************************************** 
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เฉลย แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
 

ข้อท่ี ค าตอบ 
1 ง 
2 ค 
3 ก 
4 ง 
5 ง 
6 ก 
7 ง 
8 ง 
9 ค 
10 ก 
11 ข 
12 ก 
13 ข 
14 ก 
15 ง 
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แบบทดสอบความรู้หลังเรียน 
ค าช้ีแจง  

1.  แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ 
    ใช้เวลา 20 นาที  คะแนนเต็ม  15  คะแนน 
2.  ให้ท่านท าเครื่องหมายกากบาท () ทับ ก ข ค หรือ ง  ท่ีถูกท่ีสุด เพียงข้อเดียว 

********************************************** 

 
1. ข้อใดเป็นที่มาของเป้าหมายการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ      
ในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียน 
    ก. การเสริมทักษะชีวิตและอาชีพตามหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
    ข. การจัดกิจกรรมแนะแนวทางการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในโลกแห่งศตวรรษท่ี 21  
    ค. การจัดบริการแนะแนว 5 บริการและกิจกรรมแนะแนวเพื่อให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในชีวิต 
       และอาชีพ 
    ง. การบูรณาการสมรรถนะด้านทักษะชีวิตของกิจกรรมแนะแนว องค์ประกอบของทักษะชีวิต                 
       ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และทักษะแห่งอนาคตในศตวรรษท่ี 21 
2. ข้อใดไม่จัดเป็นกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาชีวติและอาชีพ 
    ก. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยของผู้เรียน (Developmental tasks)          
    ข. การจัดประสบการณ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวุฒิภาวะทางอาชีพ (Career Maturity) 
    ค. การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้เรียนท่ีมีปัญหาด้านต่างๆ     
    ง. การส่งเสริมคุณลักษณะท่ีส่งเสริมความส าเร็จในการงานอาชีพ 
3. ข้อใดเป็นเป้าหมายส าคัญของการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษ
ท่ี 21 ของนักเรียน 
   ก. สร้างเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
   ข. สร้างทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียน 
   ค. บูรณาการกิจกรรมแนะแนวกับเนื้อหาสาระในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
   ง. พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการแนะแนว 
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4. ข้อใดแสดงถึงการออกแบบแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ                  
ในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนตามแนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล (Universal Design 
for Learning: UDL) 
  ก. กิจกรรมการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดท่ีชัดเจน 
  ข. ประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้แบบอิงกลุ่ม 
  ค. เป้าหมายการเรียนรู้ยึดเกณฑ์การประเมินผลตามท่ีหลักสูตรก าหนด                                                                                
  ง. นักเรียนมีส่วนร่วมก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้และวิธีการประเมินผล 
5. คุณลักษณะของแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่แตกต่างจากแผนการจัดการเรียนรูในกลุ่มสาระอื่นๆ 
คือข้อใด 
  ก. ผู้เรียนเป็นผู้กระท า หรือปฏิบัติด้วยตนเอง 
  ข. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
  ค. เป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนค้นพบสาระส าคัญหรือองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง 
  ง. ผู้เรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตนเองได้ 
6. ทักษะในข้อใดเป็นตัวก าหนดความพร้อมของผู้เรียนในการเข้าสู่โลกของอาชีพ 
    ก. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
    ข. สาระวิชาหลักและคุณลักษณะด้านการท างาน 
    ค. ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี 
    ง. ทักษะการเช่ือมโยงของความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ 
7. การแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้อย่างหลากหลายของผู้เรียน
จ าเป็นต้องอาศัยทักษะในข้อใด 
   ก. ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ 
   ข. ทักษะแห่งอนาคตใหม่  
   ค. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 
   ง. ทักษะด้านสารเสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี               
8. ตัวบ่งช้ีท่ีแสดงถึงความสามารถวางแผนชีวิตและอาชีพของผู้เรียนคือข้อใด 
   ก. การพัฒนาลักษณะเฉพาะของอาชีพ 
   ข การรู้จักและเข้าใจคุณลักษณะของอย่างชัดเจน 
   ค. การพิจารณาตัดสินใจเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกับคุณลักษณะของตน 
   ง. ความสามารถคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา และวางแผนด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัว                    
      และสังคม 
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9. ข้อใดเป็นคุณภาพของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีเกี่ยวข้องกับการแนะแนว 
   ก. ความสามารถและทักษะชีวิตท่ีสร้างสรรค์ตามช่วงวัยและใฝ่ดี 
   ข. ความสามารถและทักษะชีวิตในการเรียนเนื้อหาสาระพื้นฐาน และใฝ่เรียนรู้ 
   ค. ความสามารถและทักษะชีวิตในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และอยู่อย่างพอเพียง 
   ง. ความสามารถและทักษะชีวิตในการแสวงหาความรู้เพื่อการแก้ปัญหา มุ่งมั่นในการศึกษา             
      และการท างาน                     
10. ข้อใดเป็นคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของทักษะแห่งอนาคตในศตวรรษท่ี 21  
     ก. คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ การท างาน และศีลธรรม 
     ข. คุณลักษณะด้านการแสวงหาความรู้ การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา 
     ค. คุณลักษณะด้านความรอบรู้เทคโนโลยี สาระวิชาหลัก และการสร้างนวัตกรรม                                              
     ง. คุณลักษณะด้านการสร้างสัมพันธภาพท่ีดี และการท าในศตวรรษท่ีทงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรม 
11. ข้อใดเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อพฒันาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียน 
     ก. Active Learning -  
     ข. Study Tour 
     ค. AEW Model  
     ง. Five Steps 
12. ข้อใดเป็นบทบาทท่ีส าคัญในการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ
ในศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียน 
     ก. เป็นผู้น าและต้นแบบ 
     ข. เป็นผู้ช้ีแนะ (coach) 
     ค. เป็นผู้ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 
     ง. เป็นผู้ช่วยตัดสินใจ    
13. “การรอบรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ” เป็นผลลัพธ์ของขั้นตอนใดใน AEW Model    
     ก. A: Analysis 
     ข. E: Empowerment 
     ค. W: Worth Assessment 
     ง. UDL: Universal Design for Learning 
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14. ข้อใดเป็นภาระงาน (Learning Task) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษ 
ท่ี 21 ของผู้เรียน 
     ก. การรวมกลุ่มตามความถนัดและความสนใจเพื่อวิเคราะห์ สืบค้นและประเมินข้อมูลการศึกษา 
         และอาชีพ ตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 
     ข. การท าแบบส ารวจความสนใจในอาชีพและการพัฒนาบุคลิกภาพ 
     ค. การเลือกเรียนในระบบทวิภาคีตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
     ง. การเข้าเรียนหลักสูตรฝึกอาชีพระยะส้ันเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะเฉพาะทางในสาขาอาชีพต่างๆ 
15. ข้อใดเป็นผลลัพธ์ของกระบวนทัศน์การพฒันาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียน     
     ก. ทักษะแห่งอนาคตในศตวรรษท่ี 21 
     ข. ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21   ของนักเรียน     
     ค. การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเองของครแูละนักเรียน 
     ง. การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของครูท่ีท าหน้าท่ีแนะแนว 
        และนักเรียน 
 

************************************** 
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เฉลย แบบทดสอบหลังการเรียนรู้ 
 

ข้อท่ี ค าตอบ 
1 ง 
2 ค 
3 ก 
4 ง 
5 ง 
6 ก 
7 ง 
8 ง 
9 ค 
10 ก 
11 ข 
12 ก 
13 ข 
14 ก 
15 ง 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 
การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทักษะชีวิตและอาชีพ 

 
หลักการและเหตุผลที่เป็นสาระส าคัญ 
 การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนอาจประเมินได้จากครู ผู้เรียน และผู้ปกครอง โดยครู
ผู้รับผิดชอบวางแผนการประเมินด าเนินการประเมิน น าผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
และรายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ซึ่งผู้เรียนอาจมีส่วนร่วมในการวางแผนการประเมิน ประเมิน
ตนเองและเพื่อน ขณะท่ีผู้ปกครองอาจมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการประเมิน ประเมินผล
การพัฒนาผู้เรียน โดยประสานความร่วมมือกับครูผู้จัดกิจกรรม 
 นอกจากนี้ การประเมินผลกิจกรรมแนะแนวอาจก าหนดเกณฑ์การประเมินตามท่ีหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนด ได้แก่ เกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม             
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 การปฏิบัติกิจกรรม และผลงานตามท่ีได้รับมอบหมายแล้วประเมินผล                
เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” กรณีไม่ผ่านต้องได้รับการแก้ไขให้ผ่าน เมื่อส้ินสุดภาคการศึกษาครูควรให้
ผู้ เรียนประเมินการจัดกิจกรรมเป็นภาพรวมเพื่อปรับปรุง  แก้ ไขก ารจัดกิจกรรมแนะแนว                             
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
จุดมุ่งหมาย 

1. เพื่อให้ครูสามารถสร้างแบบประเมินผลกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ
ในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตาม SOLO Taxonomy ได้ 

2. เพื่อให้ครูและผู้เรียนตรวจสอบผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษ                 
ท่ี 21 ของตนเองได้ 
ความรู้พื้นฐาน 
 1. ความรู้เกี่ยวกับการก าหนดเกณฑ์ระดับการเรียนรู้ตาม SOLO Taxonomy 
 2. การประเมินผล ตาม SOLO Taxonomy 
การประเมินผลเบื้องต้น 
 เป็นการประเมินความรู้พื้นฐาน ความสามารถและประสบการณ์ของครูเกี่ยวกับการการ
ประเมินตาม SOLO Taxonomy  และการสะท้อนผล 
กิจกรรมการเรียนรู้  

 เป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการของชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพ (PLC: Professional Learning Community) ดังนี้ 

 1. กลุ่มครูท่ีจัดกลุ่มไว้ในบทเรียนหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เรียนรู้บทเรียนหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  
ตามข้ันตอน AEW Model ดังนี ้
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       ขั้นตอนท่ี 1 A: Analysis   : การวิเคราะห์พฤติกรรรมท่ีแสดงถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ของครูและ
ผู้เรียนและเกณฑ์การประเมินผล 

       ขั้นตอนท่ี 2 E: Empowerment  : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตาม SOLO 
Taxonomy  และการสะท้อนผลจากสาระส าคัญและแหล่งเรียนรู้ท่ีเสนอแนะ ท้ายบทเรียนหน่วยการ
เรียนรู ้ 

      ขั้นตอนท่ี 3 W: Worth Assessment : สรุประดับการเรียนรู้ของครูและระดับการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและวางแผนเพื่อพัฒนาระดับการเรียนรู้     

   2. การสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนา (Reflection) โดยกลุ่มครูท่ีจัดกลุ่มไว้ในบทเรียนหน่วย
การเรียนรู้ท่ี 1 ตามแนวทางของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC: Professional Learning 
Community)     
การประเมินผลหลังเรียน 
 โดยใช้แบบทดสอบความรู้หลังเรียน 
การช้ีแนะทางปัญญา 
 ผู้วิจัยด าเนินการช้ีแนะทางปัญญาทางปัญญาเพื่อส่งเสริมให้ครูเช่ือมโยงความรู้ไปสู่การปฏิบัติ 
 
สาระส าคัญ ดังรายละเอียดในตอนที่ 2 
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แบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน 
ค าช้ีแจง  

1.  แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ 
    ใช้เวลา 20 นาที  คะแนนเต็ม  15  คะแนน 
2.  ให้ท่านท าเครื่องหมายกากบาท () ทับ ก ข ค หรือ ง  ท่ีถูกท่ีสุด เพียงข้อเดียว 

 
1. ข้อใดคือความหมาย SOLO Taxonomy  
    ก. กิจกรรมเสริมหลักสูตร                
    ข. กิจกรรมแนะน าการศึกษาต่อและอาชีพ 
    ค. การจัดล าดับผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นระดับต่างๆ 
    ง. การจัดบริการแนะแนว และการจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน 
2. ข้อใดไม่จัดเป็นความรู้ตามแนว SOLO Taxonomy 
    ก. ความรู้แบบผิวเผิน (surface knowledge) 
    ข. ความรู้แบบลุ่มลึก (deep knowledge) 
    ค. ความรู้ท่ีเป็นข้อสรุป (conceptual or constructed knowledge) 
    ง. ความรู้ท่ีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) 
3. ผู้เรียนท่ีสามารถเช่ือมโยงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตนเองตนเองและข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ จัดอยู่
ในการเรียนรู้ระดับใด 
    ก. Rational Level 
    ข. Unistructural Level 
    ค. Multistructural Level 
    ง. Extended abstract Level 
4. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลในข้อใดสนับสนุน “การประเมินคุณค่า (Worth Assessment)     
    ก. การประเมินความรู้ความเข้าใจเนื้อหาสาระ        
    ข. การสรุปประโยชน์ของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง 
    ค. การประเมินท่ีท าให้ผู้เรียนรับรู้ถึงความต้ังใจและความพยายามในการรับรู้ข้อมูล การเช่ือมโยง            
       และขยายความคิด 
    ง. การประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู ้
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5. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ของการออกแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล (UDL) และ SOLO Taxonomy 
   ก. การก าหนดภาระงาน (Learning Task) และเกณฑ์การประเมินผลตามความเหมาะสมกับผู้เรียน 
      แต่ละคน 
   ข. การก าหนดรูปแบบน าเสนอข้อมูลและการตอบสนองโดยเคร่งครัด 
   ค. การแบ่งกลุ่มผู้เรียนเพื่อท ากิจกรรมตามท่ีครูก าหนดและประเมินผลเป็นภาพรวม 
   ง. การให้ผู้เรียนทุกคนเรียนรู้ตามบทเรียนท่ีครูก าหนด และมีการทดสอบหลังเรียน 
6. ภาระงาน (Tasks) ในข้อใดเป็นกิจกรรมตาม SOLO Taxonomy 
   ก. การออกแบบจุดมุ่งหมายการเรียนรู้และเกณฑ์การประเมินผล 
   ข. การออกแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล (UDL) 
   ค. การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 
   ง.  การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 3P Model 
7. กิจกรรมในข้อใดจัดเป็นชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 
  ก. การเรียนในรายวิชาเลือกเสรีเพื่อฝึกทักษะในงานอาชีพนั้นๆ 
  ข. การฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
  ค. การแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนกบัผู้เรียน และผู้เรียนกับครูในประเด็นท่ีมีความสนใจ 
     ร่วมกัน 
  ง. การเป็นสมาชิกในกลุ่มอาชีพตามท่ีสนใจเพื่อรวมกลุ่มเป็นองค์กรวิชาชีพ 
8. กิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 มีคุณลักษณะตามข้อใด 
    ก. หลักสูตรอิงผลลัพธ์ (Outcomes-Based Education) 
    ข. หลักสูตรแฝง (Hidden Curriculum) 
    ค. หลักสูตรสหพันธ Correlated Curriculum) 
    ง. หลักสูตรรายวิชา (Subjective Curriculum)       
9. ข้อใดเปน็การส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียน 
   ก. ผู้เรียนพัฒนาระดับการเรียนรู้ และระบบการคิดเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีตนก าหนดด้วยตนเอง   
   ก. ทฤษฏีหลักสูตร 
   ข. ทฤษฎีพัฒนาการ 
   ค. ทฤษฎีการเรียนรู้ 
   ง. ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ 
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10. “การรอบรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ” จัดเป็นการเรียนรู้ตาม SOLO Taxonomyในระดับใด           
     ก. Prestructural level 
     ข. Unistructural level 
     ค. Multistructural level 
     ง. Relational  level 
11. ข้อใดเป็นระดับการเรียนรู้ตาม SOLO Taxonomy ท่ีคาดหวังในการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21       
     ก. Relational  level 
     ข. Prestructural level 
     ค. Unistructural level 
     ง. Multistructural level 
12. ข้อใดเป็นการประยุกต์ SOLO Taxonomy กับเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551     
    ก. ก าหนดระดับเกณฑ์การ “ผ่าน” เป็นระดับการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ 
    ข. ก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็นระดับผลสัมฤทธิ์เช่นเดียวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ 
    ค. ก าหนดเกณฑ์ เป็น 5 ระดับ คือ 0 = ไม่ผ่าน  1 =  ผ่านเกณฑ์เบ้ืองต้น,  2 =  ผ่านระดับพอใช้,                     
        3 =  ผ่านระดับปานกลาง,  4 =  ผ่านระดับดี และ 5 =  ผ่านระดับดีมาก     
    ง. ก าหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนแบบอิงกลุ่มโดยก าหนดช่วงคะแนนเป็นค่าร้อยละ 
13. ข้อใดควรเป็นตัวช้ีวัดในการประเมินผลการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวติ
และอาชีพในศตวรรษท่ี 21  
     ก. ความเป็นผู้น า การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม การปรับตัว ความเป็นผู้น า ความเคารพผู้อื่น                    
        ความซื่อสัตย์และส านึกพลเมือง                                                                                         
     ข. การช้ีน าตนเอง และการตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง การปรับตัว ความเป็นผู้น า                     
         ความเคารพผู้อื่น  ความซื่อสัตย์ และส านึกพลเมือง 
     ค. การช้ีน าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง ทักษะทางสังคม ความเป็นผู้น า                         
        ความเคารพผู้อื่น  ความซื่อสัตย์ และการเรียนรู้ข้ามวัฒธนธรรม      
     ง. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ความรู้เชิงบูรณาการ การปรับตัว ความเป็นผู้น า  
        ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   ความซื่อสัตย์  และส านึกพลเมือง 
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14. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีในข้อใดท่ีสามารถน ามาใช้ในการสร้างเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมแนะแนวเพือ่ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21  
     ก. ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพ 
     ข. หลักการจัดบริการสนเทศ 
     ค. หลักการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาชีวิตและอาชีพ 
     ง. แนวคิดการวิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบ    
15. ข้อใดท่ีแสดงถึงการส่งเสริมระดับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21        
ของผู้เรียน 
     ก. การกระตุ้นและท้าท้ายให้ผู้เรียนพัฒนาระดับความรู้และความคิดให้สูงขึ้น 
     ข. เพิ่มเติมความรู้ในวิชาแกน คณิตศาสตร์ ภาษาสากล และการน าความรู้รอบตัวมาพัฒนาขึ้นใหม่ 
     ค. ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และ การเป็นผู้ประกอบการ 
     ง.  เพิ่มเติมเนื้อหาสาระด้านการเงิน เศรษฐกิจ  ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ความเป็นพลเมือง 
 

************************************** 
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เฉลย แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
 

ข้อท่ี ค าตอบ 
1 ค 
2 ง 
3 ก 
4 ค 
5 ก 
6 ก 
7 ค 
8 ก 
9 ก 
10 ข 
11 ก 
12 ก 
13 ข 
14 ก 
15 ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



288 
 

แบบทดสอบความรู้หลังเรียน 
ค าช้ีแจง  

1.  แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ 
    ใช้เวลา 20 นาที  คะแนนเต็ม  15  คะแนน 
2.  ให้ท่านท าเครื่องหมายกากบาท () ทับ ก ข ค หรือ ง  ท่ีถูกท่ีสุด เพียงข้อเดียว 

********************************************** 

 
1. ข้อใดคือความหมาย SOLO Taxonomy  
    ก. กิจกรรมเสริมหลักสูตร                 
    ข. กิจกรรมแนะน าการศึกษาต่อและอาชีพ 
    ค. การจัดล าดับผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นระดับต่างๆ 
    ง. การจัดบริการแนะแนว และการจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน 
2. ข้อใดไม่จัดเป็นความรู้ตามแนว SOLO Taxonomy 
    ก. ความรู้แบบผิวเผิน (surface knowledge) 
    ข. ความรู้แบบลุ่มลึก (deep knowledge) 
    ค. ความรู้ท่ีเป็นข้อสรุป (conceptual or constructed knowledge) 
    ง. ความรู้ท่ีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) 
3. ผู้เรียนท่ีสามารถเช่ือมโยงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตนเองตนเองและข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ จัดอยู่
ในการเรียนรู้ระดับใด 
    ก. Rational Level 
    ข. Unistructural Level 
    ค. Multistructural Level 
    ง. Extended abstract Level 
4. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลในข้อใดสนับสนุน “การประเมินคุณค่า (Worth Assessment)     
    ก. การประเมินความรู้ความเข้าใจเนื้อหาสาระ           
    ข. การสรุปประโยชน์ของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง 
    ค. การประเมินท่ีท าให้ผู้เรียนรับรู้ถึงความต้ังใจและความพยายามในการรับรู้ข้อมูล การเช่ือมโยง            
       และขยายความคิด 
    ง. การประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู ้
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5. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ของการออกแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล (UDL) และ SOLO Taxonomy 
   ก. การก าหนดภาระงาน (Learning Task) และเกณฑ์การประเมินผลตามความเหมาะสมกับผู้เรียน 
      แต่ละคน 
   ข. การก าหนดรูปแบบน าเสนอข้อมูลและการตอบสนองโดยเคร่งครัด 
   ค. การแบ่งกลุ่มผู้เรียนเพื่อท ากิจกรรมตามท่ีครูก าหนดและประเมินผลเป็นภาพรวม 
   ง. การให้ผู้เรียนทุกคนเรียนรู้ตามบทเรียนท่ีครูก าหนด และมีการทดสอบหลังเรียน 
6. ภาระงาน (Tasks) ในข้อใดเป็นกิจกรรมตาม SOLO Taxonomy 
   ก. การออกแบบจุดมุ่งหมายการเรียนรู้และเกณฑ์การประเมินผล 
   ข. การออกแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล (UDL) 
   ค. การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 
   ง.  การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 3P Model 
7. กิจกรรมในข้อใดจัดเป็นชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 
  ก. การเรียนในรายวิชาเลือกเสรีเพื่อฝึกทักษะในงานอาชีพนั้นๆ 
  ข. การฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
  ค. การแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนกบัผู้เรียน และผู้เรียนกับครูในประเด็นท่ีมีความสนใจ 
     ร่วมกัน 
  ง. การเป็นสมาชิกในกลุ่มอาชีพตามท่ีสนใจเพื่อรวมกลุ่มเป็นองค์กรวิชาชีพ 
8. กิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 มีคุณลักษณะตามข้อใด 
    ก. หลักสูตรอิงผลลัพธ์ (Outcomes-Based Education) 
    ข. หลักสูตรแฝง (Hidden Curriculum) 
    ค. หลักสูตรสหพันธ Correlated Curriculum) 
    ง. หลักสูตรรายวิชา (Subjective Curriculum)       
9. ข้อใดเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียน 
   ก. ผู้เรียนพัฒนาระดับการเรียนรู้ และระบบการคิดเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีตนก าหนดด้วยตนเอง   
   ก. ทฤษฏีหลักสูตร 
   ข. ทฤษฎีพัฒนาการ 
   ค. ทฤษฎีการเรียนรู้ 
  ง. ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ 
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10. “การรอบรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ” จัดเป็นการเรียนรู้ตาม SOLO Taxonomyในระดับใด   
     ก. Prestructural level 
     ข. Unistructural level 
     ค. Multistructural level 
     ง. Relational  level 
11. ข้อใดเป็นระดับการเรียนรู้ตาม SOLO Taxonomy ท่ีคาดหวังในการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
ส่งเสริม  
     ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21       
     ก. Relational  level 
     ข. Prestructural level 
     ค. Unistructural level 
     ง. Multistructural level 
12. ข้อใดเป็นการประยุกต์ SOLO Taxonomy กับเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551     
    ก. ก าหนดระดับเกณฑ์การ “ผ่าน” เป็นระดับการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ 
    ข. ก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็นระดับผลสัมฤทธิ์เช่นเดียวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ 
    ค. ก าหนดเกณฑ์ เป็น 5 ระดับ คือ 0 = ไม่ผ่าน  1 =  ผ่านเกณฑ์เบ้ืองต้น,  2 =  ผ่านระดับพอใช้,                     
        3 =  ผ่านระดับปานกลาง,  4 =  ผ่านระดับดี และ 5 =  ผ่านระดับดีมาก     
    ง. ก าหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนแบบอิงกลุ่มโดยก าหนดช่วงคะแนนเป็นค่าร้อยละ 
13. ข้อใดควรเป็นตัวช้ีวัดในการประเมินผลการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวติ
และอาชีพในศตวรรษท่ี 21  
     ก. ความเปน็ผู้น า การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม การปรับตัว ความเป็นผู้น า ความเคารพผู้อื่น       
        ความซื่อสัตย์ และส านึกพลเมือง                                                                                         
     ข. การช้ีน าตนเอง และการตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง การปรับตัว ความเป็นผู้น า  
         ความเคารพผู้อื่น ความซื่อสัตย์ และส านึกพลเมือง 
     ค. การช้ีน าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง ทักษะทางสังคม ความเป็นผู้น า  
        ความเคารพผู้อื่น  ความซื่อสัตย์ และการเรียนรู้ข้ามวัฒธนธรรม      
     ง. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ความรู้เชิงบูรณาการ การปรับตัว ความเป็นผู้น า ความคิดริเริ่ม  
        สร้างสรรค์  ความซื่อสัตย์  และส านึกพลเมือง 
 



291 
 
14. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีในข้อใดท่ีสามารถน ามาใช้ในการสร้างเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมแนะแนวเพือ่ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21  
     ก. ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพ 
     ข. หลักการจัดบริการสนเทศ 
     ค. หลักการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาชีวิตและอาชีพ 
     ง. แนวคิดการวิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบ    
15. ข้อใดท่ีแสดงถึงการส่งเสริมระดับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21  
ของผู้เรียน 
     ก. การกระตุ้นและท้าท้ายให้ผู้เรียนพัฒนาระดับความรู้และความคิดให้สูงขึ้น 
     ข. เพิ่มเติมความรู้ในวิชาแกน คณิตศาสตร์ ภาษาสากล และการน าความรู้รอบตัวมาพัฒนาขึ้นใหม่ 
     ค. ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และ การเป็นผู้ประกอบการ 
     ง.  เพิ่มเติมเนื้อหาสาระด้านการเงิน เศรษฐกิจ  ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ความเป็นพลเมือง 
 

************************************** 
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เฉลย แบบทดสอบหลังการเรียนรู้ 
 

ข้อท่ี ค าตอบ 
1 ค 
2 ง 
3 ก 
4 ค 
5 ก 
6 ก 
7 ค 
8 ก 
9 ก 
10 ข 
11 ก 
12 ก 
13 ข 
14 ก 
15 ก 
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 ตอนที่ 2    

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
การพัฒนากระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อาศัยแนวคิดและหลักการท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับกิจกรรมแนะแนว       
    ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมตามแนวคิดด้านจิตวิทยาการแนะแนวส่งเสริมและพัฒนา

ความสามารถของผู้เรียน ให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนา
ศักยภาพของตน เสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา และการ
สร้างสัมพันธภาพท่ีดี ซึ่งผู้สอนทุกคนต้องท าหน้าท่ีแนะแนวให้ค าปรึกษาด้านชีวิต การศึกษาต่อ                
และการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานท า  

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมแนะแนว 
1. เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบความถนัด ความสามารถ ความสนใจของตนเอง รักและเห็นคุณค่า

ของตนเองและผู้อื่น 
2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการแสวงหาความรู้จากข้อมูล ข่าวสาร แหล่งเรียนรู้ ท้ังทางด้าน

การศึกษา อาชีพ ส่วนตัว สังคม เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนเลือกแนวทางการศึกษา อาชีพ ให้
เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง 

3. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ในงานอาชีพและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพท่ีสุจริต 
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีค่านิยมท่ีดีงามในการด าเนินชีวิต เสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้เรียน 
6. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 
 

กรอบความคิดกิจกรรมแนะแนว 
การจัดกิจกรรมแนะแนวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามท่ี

สถานศึกษาก าหนดและตอบสนองจุดมุ่ งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544                  
และของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กรอบแนวคิดในการจัดกิจกรรมแนะแนว
ครอบคลุมการศึกษา ด้านการงานและอาชีพ ด้านชีวิตและสังคม ในการจัดกิจกรรมจ าเป็นต้อง                  
จัดกิจกรรมท้ัง 3 ด้านไปพร้อม ๆ กัน โดยผสมผสานและบูรณาการเป็นกลุ่มกิจกรรมใหญ่ ๆ 4 กลุ่ม 
ดังนี้ (กรมวิชาการ, 2546)  

กิจกรรมกลุ่มท่ี 1 กิจกรรมรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น ท้ังในด้านความถนัด ความสนใจ ความสามารถ 
จุดเด่น จุดด้อย นิสัย อารมณ์ ความภูมิใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
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กิจกรรมกลุ่มท่ี 2 กิจกรรมการแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนมี
ทักษะ และวิธีการแสวงหาข้อมูลจากแห่งต่าง ๆ รวบรวมและจัดระเบียบข้อมูล สามารถ จัดระบบ 
กล่ันกรอง เลือกใช้ข้อมูลอย่างฉลาด เหมาะสมและเห็นคุณค่าในการใช้ข้อมูลสารสนเทศ 

กิจกรรมกลุ่มท่ี 3 กิจกรรมการตัดสินใจและแก้ปัญหา มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
ก าหนดเป้าหมาย วางแผน วิ เคราะห์ สัง เคราะห์ และประเมินผล ตลอดจนปรับปรุงแผน                  
การด าเนินงาน โดยใช้ข้อมูล คุณธรรมและจริยธรรมเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ 

กิจกรรมกลุ่มท่ี 4 กิจกรรมการปรับตัวและด ารงชีวิต มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ 
ยอมรับตนเองและผู้อื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ์แสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

กระบวนการจัดกิจกรรมแนะแนว       
 ในการจัดกิจกรรมแนะแนว มีกระบวนการดังต่อไปนี้ (กรมวิชาการ 2546) 

ส ารวจสภาพปัญหา ความต้องการและความสนใจของผู้เรียน เพื่อเป็นข้อมูลในการก าหนด
แนวทางและแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว 

ศึกษาวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนท่ีได้จากการส ารวจ เพื่อทราบ
ปัญหา ความต้องการและความสนใจ น าไปก าหนดสาระและรายละเอียดของกิจกรรมแนะแนว 

ก าหนดสัดส่วนสาระของกิจกรรมในแต่ละด้าน ครอบคลุมด้านการศึกษา การงานและอาชีพ 
ชีวิตและสังคม ให้ได้สัดส่วนท่ีเหมาะสม โดยยึดสภาพปัญหา ความต้องการและความสนใจ ตลอดจน
ธรรมชาติและผู้เรียนเป็นหลัก ท้ังนี้ ครูและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดสาระของกิจกรรม 

ก าหนดแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว เมื่อก าหนดสัดส่วนสาระของกิจกรรมในแต่ละด้าน                  
แล้วว่าแต่ละภาคเรียนจะต้องจัดกิจกรรมแนะแนวในสาระด้านใด จ านวนกี่ช่ัวโมง ต่อมาจะต้อง
ก าหนดรายละเอียดของแต่ละด้านไว้ให้ชัดเจนว่าควรมีเรื่องอะไรบ้าสง เพื่อจะได้จัดท าเป็น
รายละเอียดในแต่ละกิจกรรมย่อยต่อไป 

การจัดท ารายละเอียดของแต่ละกิจกรรม เริ่มต้ังแต่ก าหนดช่ือกิจกรรม จุดประสงค์ เวลา 
เนื้อหา สาระ วิธีด าเนินกิจกรรม ส่ือ อุปกรณ์ การประเมินผล ปฏิบัติตามแผน วัดประเมินผล                       
สรุปรายงาน  

ความส าเร็จในการจัดกิจกรรมแนะแนว      
ครูสามารถจัดท าตัวชี้วัดความส าเร็จในการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อตรวจสอบความส าเร็จ

ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา ดังนี้ 
1. ด้านผลผลิต หมายถึง จุดมุ่งหมายท่ีต้องการให้เกิดขึ้นแก้ผู้เรียน ได้แก่  ผู้เรียนมีความรู้ 

ความสนใจ ความถนัด ความสามารถของตนเอง รักและเห็นคุณค่า ภูมิใจตนเอง และผู้อื่นรู้จักแสวงหา
ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาตนเองด้านการศึกษา การงานอาชีพ ชีวิตและส่วนตัว สามารถใช้ข้อมูล
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สารในเทศในการพัฒนาตนเองด้านการศึกษา การงานอาชีพ ชีวิตและส่วนตัว มีเป้าหมายชีวิต รู้จัก
วางแผนชีวิตด้านการศึกษา การงานและอาชีพได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพ                  
ของตนเอง สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม  มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ ต่อตนเอง 
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 

2. ด้านกระบวนการ หมายถึง ความคาดหมายด้านคุณภาพการด าเนินงานและการเรียนรู้        
เพื่อพัฒนาวิชาชีพของครูท่ีท าหน้าท่ีแนะแนว ได้แก่ส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียนและจัดท าข้อมูล
อย่างเป็นระบบทันสมัยอยู่เสมอ  มีการจัดโปรแกรมชุดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านต่าง ๆ ท่ีสอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและความต้องการ ความสนใจของผู้เรียน  โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัด
กิจกรรมและเสนอแนะวิธีการจัดกิจกรรมท่ีจะช่วยผู้เรียนน าไปสู่การพัฒนาการด้านต่าง ๆ มีการ              
ให้ข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย รวมท้ังมีการประสาน
สัมพันธ์กับผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่องและหลากหลายรูปแบบ เน้นการร่วมกันพัฒนาผู้เรียน 

 3. ด้านปัจจัย  หมายถึง การสนับสนุน  ส่งเสริมจากผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารมีภาวะผู้น า
และเห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรมแนะแนว ครูทุกคนมีบทบาทในการด าเนินการจัดกิจกรรม
แนะแนว  ผู้ปกครองรับรู้และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมแนะแนว  มีแผน               
การด าเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม มีโครงการ/กิจกรรมแนะแนวที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการ ความสนใจของผู้เรียนทุกกลุ่ม เป้าหมาย และชุมชน   มีแนวปฏิบัติ
และเครื่องมือท่ีหลากหลายในการจัดกิจกรรมแนะแนว และมีการปฏิบัติอย่างจริงจัง 

 

แนวทางการประเมินผลการจัดกิจกรรมแนะแนว 
การประเมินผลการจัดกิจกรรมแนะแนว ครูผู้จัดกิจกรรม ผู้เรียน และผู้ปกครองมีส่วนร่วม            

ในการประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยครูผู้จัดกิจกรรมวางแผนในการประเมินผลด้วยการก าหนด
รายการประเมินให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และมีเกณฑ์คุณภาพท่ีชัดเจน ด าเนินการ
ประเมินด้วยวิธีการท่ีหลากหลายโดยผู้เรียนมี ส่วนร่วม น าผลการประเมินไปพัฒ นาผู้ เรียน                    
อย่างต่อเนื่องและสรุปผลการประเมินให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบการประเมินเพื่อตัดสินผล
การเรียน ครูผู้จัดกิจกรรมตรวจสอบเวลาการร่วมกิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน ช้ินงาน
คุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมแนะแนว 3 ข้อ ตัดสินผลการเรียนเป็น “ผ่าน” และ “ไม่
ผ่าน” ซึ่งมีความหมายดังนี้ 

ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงานช้ินงานคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม 
หรือมีผลงาน ช้ินงาน คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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ท้ังนี้ในกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูนี้สามารถก าหนดเกณฑ์คุณภาพการเรียนรู้                 
ของผู้เรียนตาม SOLO Taxonomy ซึ่งจะได้กล่าวถึงในบทเรียนหน่วยการเรียนรู้ต่อไป 

 

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   ได้แก่  
     2.2.1 การออกแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล (Universal Design for Learning :UDL)  

        หลักการส าคัญของการออกแบบการเรียนรู้ ท่ีเป็นสากล (Universal Design for 
Learning :UDL) สอดคล้องกับระบบสมอง 3 ระบบ คือ 1) ความหลากหลายของวิธีการน าเสนอ                              
2) ความหลากหลายของวิธีการมีส่วนร่วม และ 3) ความหลากหลายของวิธีการแสดงออก  ด้วย
หลักการดังกล่าวนี้ผู้สอนจะวางแผนโดยเริ่มต้นท่ีผู้เรียนแทนท่ีการเริ่มต้นด้วยข้อก าหนดของหลักสูตร 
เป็นการให้คุณค่าและความส าคัญแก่ผู้เรียน และยอมรับว่าผู้เรียนมีความแตกต่างกัน ผู้สอนจะ
พิจารณาและวางแผนจัดส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นก่อนเริ่มการสอนหรือการให้ความช่วยเหลือ
เพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนแต่ละคน การออกแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล (Universal 
Design for Learning :UDL) จึงเป็นประโยชน์ส าหรับผู้เรียนทุกคนในห้องเรียน ผู้สอนสามารถใช้
วิธีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อด าเนินการตามแนวคิดนี้กรณีในช้ันเรียนมีผู้เรียนจ านวนมาก นอกจากนี้ 
แนวคิด UDLยังสามารถน าไปสู่การก าหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ผลผลิตทางการ
ศึกษา รวมทั้งนโยบายทางการศึกษา  (จินดารัตน์  โพธิ์นอก, 2558,ออนไลน์)              

    2.2.2 การเรียนรู้ตามแนว Constructivist Theory ซึ่งมีลักษณะการเรียนรู ้ดังนี ้

          1. การเรียนรู้ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างความหมายและตรวจสอบความเข้าใจ                     
ของนักเรียน  โดยท่ัวไปนักเรียนจะสร้างความหมายจากส่ิงท่ีตัวเองรับรู้ตามประสบการณ์เดิมของตน  
ความหมายท่ีนักเรียนสร้างขึ้นอาจสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับความหมายท่ีผู้เช่ียวชาญสาขานั้น
ยอมรับก็ได้  ตามแนว Constructivist Theory ถือว่าความหมายท่ีนักเรียนสร้างขึ้นไม่มีค าตอบ                 
ท่ีถูกหรือผิด  แต่เรียกว่าไม่สอดคล้องกับความหมายท่ีผู้เช่ียวชาญยอมรับในขณะนั้น  เรียกว่า              
มโนทัศน์คลาดเคล่ือน  การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดนี้จึงเน้นให้นักเรียน และบุคคลท่ีแวดล้อม
นักเรียน  ตรวจสอบความหมายท่ีนักเรียนสร้างขึ้นในขณะท่ีมีการเรียนการสอนหากพบว่า นักเรียน              
มีมโนทัศน์ท่ีคลาดเคล่ือน  ครูในฐานะท่ีเป็นผู้คอยอ านวยความสะดวกในการเรียนของนักเรียน              
จะต้องจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีโอกาสได้พิจารณาตรวจสอบมโนทัศน์ของตนเองอีกครั้ง  โดยครู            
อาจต้องจัดกิจกรรมในท านองเดียวกันนี้หลายครั้งจึงจะสามารถแก้ไขมโนทัศน์ท่ีคลาดเคล่ือน             
ของนักเรียนได้  สรุปได้ว่านักเรียนต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบความรู้ ท่ีตนเองสร้างขึ้นว่า
สอดคล้องหรือคลาดเคล่ือนจากความรู้ท่ีผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นๆยอมรับหรือไม่ 
 2.  การเรียนรู้ขึ้นอยู่กับความรู้เดิมของนักเรียน   การเรียนรู้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับบริบททางสังคม  

วัฒนธรรม  และสภาพแวดล้อมเท่านั้น  แต่การเรียนรู้ยังขึ้นอยู่กับความรู้เดิม   แรงจูงใจ    ความคิด
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และอารมณ์ของนักเรียนอีกด้วย  เพราะส่ิงเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการเลือกรับส่ิงเร้าและวิธีการท่ีนักเรียน

มีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงเหล่านั้น  และยังมีผู้กล่าวอีกว่า ความรู้ท่ีติดมากับตัวนักเรียนจะมีอิทธิพลต่อ             

การท่ีนักเรียนจะเลือกเรียนอะไรและใช้วิธีเรียนรู้อย่างไร  การจัดการเรียนการสอนแนวคิดนี้                        

จึงเน้นความส าคัญเกี่ยวกับความรู้เดิมของนักเรียน 

 3.  การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีนักเรียนแก้ปัญหาหรือสืบสอบเพิ่มเติมเพื่อลดความขัดแย้ง

ทางความคิดของตนเอง  นักการศึกษาหลายท่านอธิบายถึงการเรียนรู้ของมุมมองนี้ว่าจัดการเรียน        

การสอนตามแนวนี้ว่าควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาตามสภาพจริง          

หรือควรส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และท าการสืบสอบด้วยตนเอง  เครื่องมือส าคัญ               

ท่ีบุคลน ามาใช้  คือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ทักษะการคิดระดับสูง วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

 4.  การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสังคม  นักการศึกษาหลายท่าน  อธิบายการเรียนรู้                  

ตามแนวคิดนี้ว่า  เกิดจากการปฏิสัมพันธ์กันทางสังคมซึ่งอธิบายผลจากการร่วมมือกันทางสังคม                 

ไว้ว่า  ความรู้สามารถถ่ายโอนจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคลหนึ่งไ ด้ แต่การแลกเปล่ียนและสะท้อน

ความคิดให้เห็นแก่กันและกัน  การเหตุผลกับความคิดเห็นของตนเองหรือโต้แย้งความคิดเห็น               

ของบุคคลอื่น  ท าให้นักเรียนได้มีโอกาสพิจารณากระบวนการคิดของตนเองเปรียบเทียบกับ

กระบวนการคิดของผู้อื่น  ท าให้มีการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับการสร้างความหมายของส่ิงต่างๆ  ซึ่งจะ

ช่วยให้นักเรียนสามารถปรับเปล่ียนความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียนได้ 

 5.  การเรียนรู้เป็นกระบวนการก ากับตนเองของนักเรียน  นักการศึกษาเช่ือว่าการก ากับ

ตนเองเป็นองค์ประกอบส าคัญของการเรียนรู้   ตามแนว Constructivist Theory นั้นนักเรียนต้อง

รับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียนรู้ของตนเอง  ด้วยการท าให้การเรียนรู้นั้นเป็นการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย  

คือเข้าใจเรื่องท่ีเรียนได้อย่างลึกซึ้ง  จนสามารถสร้างความหมายของส่ิงนั้นๆได้ด้วยตนเอง  รวมท้ัง

สามารถน าความรู้และกระบวนการเรียนรู้ไปใช้ในบริบทอื่นได้  เป็นความรับผิดชอบของนักเรียน                

ท่ีต้องท าความเข้าใจมโนทัศน์เฉพาะของเรื่องท่ีเรียนว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร  เพื่อให้เกิด                   

การเรียนรู้ในลักษณะท่ีเป็นองค์รวม 

สรุปลักษณะการเรียนรู้ตามแนว Constructivist Theory คือ  ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้  หรือความหมาย
ของส่ิงท่ีรับรู้ขึ้นมาด้วยตนเอง  โดยนักเรียนแต่ละคนอาจสร้างความหมายของส่ิงท่ีรับรู้แตกต่างกันตามความรู้เดิม
ของแต่ละคน   การสร้างความรู้ของนักเรียนเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
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อื่นๆอย่างน้อย  3  กระบวนการ  คือ  กระบวนการก ากับตนเอง  กระบวนการทางสังคม  และกระบวนการสืบสอบ
 2.2.3 มิติการคิดและการเรียนรู้ของ Marzano 
                ในปี  ค .ศ.1997 Marzano ไ ด้ เสนอแนวคิดเกี่ ยวกับมิ ติการเรียนรู้  (Marzano's 
Dimensions of Learning Models) ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ประกอบด้วยการด าเนินการร่วมกัน
ของรูปแบบการคิด  5 ประเภทซึ่งเรียกว่า “มิติการเรียนรู้” (Learning Dimensions) ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
 มิติท่ี 1 ทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้  (The Positive attitudes toward learning) ได้แก ่
บรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ (Learning climate) และการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
(Classroom Tasks) ซึ่ง Marzano (2000) ได้เสนอแนะว่า การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม 
(cooperative teaching)  ท าให้เกิดการพัฒนาการยอมรับและส่งเสริมความเข้าใจในกลุ่มผู้เรียน 
สร้างเสริมสัมพันธภาพ สร้างสรรค์ความรู้สึกและทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ร่วมกัน 
 มิติท่ี 2 การพัฒนาทักษะและการบูรณาการความรู้  (Acquisition and integration of 
knowledge) 
 มิติท่ี 3 การพัฒนาและปรับปรุงความรู้ (Extending and Refining knowledge) โดยการ
เปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่ การอนุมาน การหาข้อสรุป การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด เป็นต้น 
 มิติท่ี 4 การใช้ข้อมูลอย่างมีความหมาย (Using knowledge meaningfully) 
 มิติท่ี 5 อุปนิสัยในการคิดท่ีเป็นประโยชน์ หรือจิตนักคิด (Productive habits of mind) 
ได้แก่ การก ากับตนเองในการคิดและการเรียนรู้ (Self – regulated thinking and learning) การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) และ การคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) 

มิติการเรียนรู้ท้ัง 5 มิตินี้ไม่ได้เกิดเป็นล าดับขั้น แต่เป็นการสนับสนุนกนและกัน กล่าวคือ            
เมื่อผู้เรียน มีทัศนคติท่ีดี อยู่ในบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ภาระงานในช้ันเรียนในช้ันเรียนส่งเสริม
สัมพันธภาพท่ีดีย่อมเป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความสามารถของตน รวมท้ังเกิด
อุปนิสัยการคิดท่ีเป็นประโยชน์หรือจิตนักคิด ท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะและการบูรณาการความรู้   
การพัฒนาและปรับปรุงความรู้ และการใช้ข้อมูลอย่างมีความหมาย ซึ่งเป็นทักษะท่ีมีความสัมพันธ์กัน
และสามารถเกิดข้ึนได้ในช่วงเวลาเดียวกัน         

2.2.4 การประเมินตาม SOLO Taxonomy 
SOLO ย่ อมาจาก  The Structured Overview of Learning Outcomes ไ ด้ รั บการพัฒนาขึ้ น                 
ในปี ค.ศ. 1982 โดย John Biggs และ Kevin Collis หลังจากได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการคิดของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยในคณะวิชาและช้ันปีการศึกษาต่างๆ เป็นรูปแบบของผลลัพธ์การเรียนรู้ (a 
model of learning outcomes) ซึ่งจัดระบบตามล าดับ 5 ระยะ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและ
วางแผนกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมให้โรงเรียนและครูพัฒนา
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กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อความก้าวหน้า ในการเรียนรู้ของบุคลากรท้ังองค์กรไปพร้อมกัน         
SOLO Taxonomy แสดงระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น 5 ระดับ ดังนี้   
 1. Prestructural level 
 2. Unistructural level 
 3. Multistructural level 
 4. Relational  level  
 5. Extended abstract  level 
 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้
 Prestructural level (ก่อนโครงสร้าง) เป็นระยะก่อนการเรียนรู้ (pre-learning stage) 
ผู้เรียนยังไม่มีความรู้ ความคิดผลลัพธ์การเรียนรู้ไม่มีความเช่ือมโยงกัน เนื่องจากผู้เรียนยังไม่สามารถ
จับประเด็นส าคัญและต้องการความช่วยเหลือ สนับสนุนเพื่อเริ่มต้นเรียนรู้ 
 Unistructural level (โครงสร้างเด่ียว) เป็นระดับการเรียนรู้และเข้าใจข้อเท็จจริงหรือข้อมูล
เพียงบางส่วน เป็นการเรียนรู้ท่ีขาดการเช่ือมโยงและไม่กว้างขวาง 
 Multistructural level (หลายโครงสร้าง) เป็นระดับท่ีผู้เรียนมีปริมาณความรู้เพิ่มขึ้น มีความ
เข้าใจภาระงานเพื่อการเรียนรู้มากขึ้น แต่ยังไม่สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของความรู้และข้อมูลได้ 
 Relational  level (เช่ือมโยง) เป็นระดับการเรียนรู้ ท่ีแสดงถึงการเรียนรู้แบบลุ่มลึก (deep learning)             
เป็นการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ  ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้และข้อมูลท่ีสัมพันธ์กันเพื่อท าความเข้าใจ
ภาระการเรียนรู้อย่างชัดเจน 
 Extended abstract  level (นามธรรมขั้นขยาย) เป็นระดับการเรียนรู้ ท่ีสรุปความรู้  
ความคิดท่ีลึกซึ้ง ผู้เรียนสามารถจดจ าและทบทวนความรู้  ความคิดจาก Relational  level                  
และมีวิธีการท่ีแตกต่างจากเดิมเพื่อเรียนรู้ส่ิงใหม่ สามารถใช้ความรู้ ความคิด และวิธีการเรียนรู้                   
เพื่อคาดการณ์ สรุป สะท้อนผล และสร้างสรรค์การเรียนรู้และความเข้าใจใหม่ๆ 
 อาจกล่าวได้ว่า SOLO Model เป็นการสะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ความเช่ือมโยงกันของครูและการเรียนรู้ของผู้เรียนท้ังด้านเนื้อหาความรู้และทักษะ  ครู
สามารถใช้ SOLO Model ในการออกแบบภาระงานเพื่อการเรียนรู้ (learning tasks) และก าหนด
เกณฑ์ความส าเร็จตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  นอกจากนี้  ยังสามารถใช้เพื่อวางแผนก าหนด
ระดับการเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ การประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน             
และการ ตัด สิน ใจ เพื่ อพัฒนาการ เรี ยนรู้  (http://www.optimus-education.com/helping 
students-progress-using- solo-taxonomy) 
 Biggs and Collis (1991: 57-76) ได้เสนอแนะการจ าแนกลักษณะการตอบสนองต่อภาระ
การเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน 2 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะตามขั้นล าดับพัฒนาการ (Modes)  และ

http://www.optimus-education.com/helping
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ลักษณะตามระดับการเรียนรู้ (level)  ซึ่งโดยปกติ ผู้เรียนส่วนใหญ่จะมีลักษณะการตอบสนอง          
ในช่วง 3 ระดับ คือ  Unistructural level (โครงสร้างเ ด่ียว) Multistructural level (หลาย
โครงสร้าง) และ Relational  level ซึ่งสามารถประยุกต์เป็นเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็น 3 ระดับ โดยก าหนดระดับ 1 ได้แก่ โครงสร้างเด่ียว (Unistructural 
level)  หมายถึง แก้ไขปรับปรุง  ระดับ 2 หลายโครงสร้าง (Multistructural level) หมายถึง พอใช้  
และระดับ 3 หลายโครงสร้าง (Relational  level) หมายถึง ดี  เช่นเดียวกับ สุเทพ  อ่วมเจริญ 
(2554:13) ท่ีได้ก าหนดระดับคุณภาพและเกณฑ์การให้คะแนนในการวิจัยพัฒนารูปแบบการประเมิน
การเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอนของครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2.2.5 3P Model 
Biggs’s (1996: 45–67) ได้พัฒนารูปแบบการสอนและการเรียนรู้  เรียกว่า  Presage -

Process-Product, หรือ 3P Model เพื่อแสดงปฏิสัมพันธ์ของครูและผู้เรียนท่ีส่งผลต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ของครูและผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  โดย Presage stage หมายถึง ความรู้ เดิม 
ประสบการณ์ ความสามารถ วิธีการเรียนรู้เรียนรู้ ค่านิยม ความคาดหวัง แรงจูงใจ และสมรรถนะ              
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนท่ีส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน   การศึกษาวิจัย               
ท่ีสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวนี้  ไ ด้แก่  การวิ จัยของ Prosser and Trigwell (1998: 252) พบว่า                
การเรียนรู้ของผู้เรียนเกิดจากประสบการณ์เดิมของผู้เรียนและสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการ
สอนและการเรียนรู้ เช่นเดียวกับ Ramsden (2003: 65) ท่ีพบว่า การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นผลจาก
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียนมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่ง Ballard and Clanchy (1997: 
10) ได้เสนอความคิดเห็นว่า ผู้เรียนทุกคนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยด้วยความคาดหวัง ความรู้ และ
การปฏิบัติซึ่งเป็นผลของบุคลิกภาพส่วนบุคคลและประสบการณ์ทางการศึกษา เช่นเดียวกับ              
Presage stage ของครูท่ีหล่อหลอมให้ครูมีสมรรถนะในการส่ือสารและเป็นนักการศึกษา มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนรู้ การจัดบรรยากาศในช้ันเรียน การวัด                   
และประเมินผล 
 Biggs  (1996: 52)  กล่าวว่า Process stage หมายถึง วิธีการท่ีผู้เรียนปฏิบัติภาระงาน (task) ซึ่งก าหนดจาก
การรับรู้บริบทของการสอน แรงจูงใจ แรงบันดาลใจ และการตัดสินใจของผู้เรียน น าไปสู่ Product stageซึ่งแสดง
ระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ ปริมาณและคุณภาพการเรียนรู้ ความคิดเชิงนามธรรมและ ความคิดรวบยอด  ในเรื่องต่าง  ๆ
และส่ิงท่ีส าคัญใน 3P model คือ การสะท้อนข้อมูลสารสนเทศแก่ครูและผู้เรียนเพื่อการปรับปรุง พัฒนาเพื่อให้
บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้                    

 นอกจากนี้  Biggs ได้กลาวถึงวิธีการเรียนรู Approachs to Leaning) ของผู้เรียนไว 2 วิธี คือ แบบผิวเผิน 
(Surface) และแบบลุ่มลึก (Deep) และไดก าหนดความคิดรวบยอดของการเรียนรู Conceptions of Learning) 2 
รูปแบบ คือ เชิงปริมาณ (Quantitative) หมายถึง การเรียนรูในส่ิงท่ีตองรวบรวมเนื้อหาในการเรียน และเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) ซึ่งหมายถึง การเรียนรูเกี่ยวกับความเขาใจและความหมายท่ีสัมพันธหรือเช่ือมโยงกับส่ือและความรูเดิม 
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 อาจกล่าวได้ว่า 3P model แสดงถึงระบบท่ีอธิบายกระบวนการเรียนรู้ ไ ด้ในบริบท            
และภูมิหลังท่ีหลากหลาย สามารถสะท้อนภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังเป็น
แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการเรียนรู้ของกลุ่มผู้เรียนท่ีมีความ
แตกต่างกัน  

  แนวคิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community) 

 จากแนวคิดของนักการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชา ชีพ 
(Professional Learning Community:PLC) เป็นกลยุทธ์เพื่อให้ครูเกิดการรวมกลุ่มกันเป็นชุมชน 
(community) เพื่อคิดค้นวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยทุกคนมีความเช่ือมั่นในตนเองและเช่ือมั่นซึ่งกันและกันว่าสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ได้ 
 DuFour and DuFour ได้กล่าวถึงวัฒนธรรมในโรงเรียนท่ีก่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้        
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community:PLC) ว่าเป็นวัฒนธรรมท่ีให้อิสระในการท างาน
ของครู เน้นการพัฒนาหลักสูตรและการประเมินผลด้วยเกณฑ์เดียวกันเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                  
ของ ผู้เรียนโดยรวมซึ่ งสามารถจัดโครงสร้างสมาชิกของ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community:PLC) เป็นโครงสร้างหลัก 2 ส่วน คือ สมาชิกท่ีเป็นครูผู้สอน
ในระดับช้ันเรียนหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน  และสมาชิกท่ีเป็นนักการศึกษาหรือผู้เช่ียวชาญ 
รวมท้ังผู้บริหาร นักวิชาการ ศึกษานิเทศก์ ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในการให้ความช่วยเหลือ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความต้องการและช่วยให้
ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีท่ีสุด (Hord,Roussin and Sommer,2009)    
 จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า ไม่มีการระบุจ านวนสมาชิกแต่จะเน้นคุณลักษณะ
ส าคัญท่ีท าให้เกิดในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
ดังท่ี DuFour (2001 : 4 - 8 ), Hord, Roussin and Sommer (2009), Martin (2011 : 142 - 152), 
และ Annenberg Institute of School Reform (2013) ได้สรุปไว้ดังนี้   
 1. การมีบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน (Shared values and vision) เพื่อก าหนดพันธกิจ        
ท่ีชัดเจนในการพัฒนาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning Community) ในโรงเรียน    
  2. การร่วมรับผิดชอบการเรี ยนรู้ ของผู้ เรี ยน (Collective responsibility for student learning)                                
บนฐานความเช่ือว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้โดยอาศัยแนวทางและกลยุทธ์ที่หลากหลาย   
 3. การสืบสอบเพื่อสะท้อนผลเชิงวิชาชีพ (Reflective professional inquiry) เพื่อเป็นกลไก             
ในการทบทวนประเด็นส าคัญท่ีส่งผลทางบวกต่อคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน   
 4. การร่วมมือรวมพลัง (Collaborative) เพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จภายใต้เป้าหมายเดียวกัน                 
โดยเน้นการพึ่งพากันของสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างด าเนินกิจกรรม เช่น                  
การแลกเปล่ียนเทคนิคการสอน ส่ือและแหล่งเรียนรู้        
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 5. การสนับสนุนการจัดล าดับโครงสร้างและความสัมพันธ์ของบุคลากร (Supportive 
conditions structural arrangements and collegial relationships)  เพื่ อ ให้สมาชิกมี โอกาส
สังเกตการณ์สอน วิพากษ์วิจารณ์และสะท้อนการปฏิบัติงาน     
 คุณลักษณะดังกล่าวนี้แสดงถึงความแตกต่างของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพกับการ
รวมกลุ่มหรือชุมชนโดยท่ัวไป เนื่องจากการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เป็นกระบวนการท่ีท าให้เกิดองค์ความรู้ซึ่งเป็นผลลัพธ์ส าคัญ ดังท่ี Hord, Roussin and Sommer 
(2009) ได้ศึกษากระบวนการท างานของครูท่ีเป็นสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ พบว่า 
แนวทางท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ ดังนี้    

1. การร่วมกันระบุเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือผลการเรียนรู้ ท่ีคาดหวังและ
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษ        
 2. การร่วมกันสะท้อนผลการปฏิบัติงานและส่ิงท่ีมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 3. การร่วมกันพิจารณาและตัดสินใจเลือกแนวทางเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน                             
นอกจากนี้  Hord, และคณะ (2012) ได้เสนอหลักการ “HOPE : ความคาดหวัง”เพื่อส่งเสริม                      
การร่วมมือรวมพลังและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ                    
มีรายละเอียดดังนี้    
 H : Honesty and Humanity หมายถึง ความซื่อสัตย์ต่อข้อมูลของผู้เรียน ความรู้และทักษะ
ของตน การขอรับความช่วยเหลือและเรียนรู้จากผู้ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญมากกว่าเพื่อส่งเสริม
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน         
 O : Option and Openness หมายถึง การเลือกวิธีการจัดการเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย                                                    
และการเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ให้สมาชิกรับรู้ท่ัวกัน      
 P : Patience and Persistence  หมายถึง ความอดทน และเพียรพยายามเพื่อหาแนวทาง
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน         
 E : Efficacy and Enthusiasm หมายถึง ความเช่ือมั่นในประสิทธิภาพของตนและความ
กระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง 
 องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Communities : PLC)  
 วรลักษณ์  ชูก าเนิด (2557: 123-134) ได้ศึกษาองค์ประกอบ คุณลักษณะและรูปแบบ                  
ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional Learning Communities : PLC) บริบท
โรงเรียนในประเทศไทย ท่ีมีแนวทางการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 พบว่า 
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ชุมชนกัลยาณมิตรตามวิถีไทยท่ีส่งผลให้เกิดความไว้วางใจ           
และรับฟังกันและกัน 2) ภาวะผู้น าเร้าศักยภาพท าให้เกิดการเผยตนของผู้น าการเปล่ียนแปลง              
3) วิสัยทัศน์เชิงศรัทธาร่วมท าให้เกิดพลังเข็มทิศวิสัยทัศน์ร่วม4) ระบบเปิดแบบผนึกก าลังมุ่งสู่ผู้เรียน 
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5) ระบบทีมเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่วุฒิภาวะและจิตวิญญาณความเป็นครูและ 6) พื้นท่ีเรียนรู้แบบร่วมแรง
ร่วมใจบนฐานงานจริง ท าให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ เพื่อการเปล่ียนแปลงบนฐานงานจริง 
รายละเอียดดังนี้         
 องค์ประกอบท่ี 1 ชุมชนกัลยาณมิตรตามวิถีไทย เป็นชุมชนท่ีมีการเอาใจใส่ รับฟังและการ
ท างานร่วมกันด้วยบรรยากาศท่ีเป็นมิตร เกื้อกูลเอื้ออาทร ประกอบด้วยลักษณะส าคัญ 4 ด้าน ได้แก่  
1) การท างานแบบร่วมกันด้วยความเกื้อกูลในองค์กร 2) บรรยากาศการอยู่ร่วมกันแบบครอบครัว  
3) วัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจและ 4) เคารพความแตกต่างของกันและกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ มะลิวัลย์ เรือนค า (2552: 146 -159) ท่ีระบุว่าบุคลิกภาพของคนในวัยท างานจัดอยู่ในกลุ่ม           
ท่ีเป็นมิตร เป็นผู้รับฟังท่ีดี และชอบช่วยเหลือ (Amiable adaptor) ซึ่งสอดคล้องกับประเวศ วะสี      
และคณะ (2547) ท่ีกล่าวถึงความหมายของชุมชนว่าเป็นการรวมกลุ่ม ตามธรรมชาติเพื่อร่วมคิด               
ร่วมท าให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยมีความเอื้ออาทรต่อกัน เช่นเดียวกับ Sergiovanni (1998: 37-47)           
ท่ีกล่าวว่าชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพเป็นชุมชนท่ีส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจ เคารพต่อกันซึ่ง
เป็นพื้นฐานส าคัญในการสร้างสัมพันธภาพและปฏิสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างสมาชิกผู้ปฏิบัติงานท่ียึดถือ
ค่านิยมเชิงคุณธรรม จริยธรรม เช่น ความเอื้ออาทร ช่วยเหลือและร่วมมือในการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิต  ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพจึงเป็นการรวมกลุ่มท่ีเกิดจากการดูแลซึ่ งกันและกัน                   
ท่ีเช่ือมโยงครู นักเรียน และผู้บริหารสถานศึกษา เป็นชุมชนกัลยาณมิตรท่ีเช่ือมั่นในศักยภาพ                     
ของกันและกัน (Stoll and Louis,2007)        
 องค์ประกอบท่ี 2 ภาวะผู้น าเร้าพลังจากการปฏิบัติงานจริงจนเกิดปัญญาปฏิบัติในตน โดยมี
ลักษณะการน าตนเองในการเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นแบบอย่าง และสร้างแรงบันดาลใจให้
ผู้อื่นเกิดภาวะผู้น าร่วมด้วย โดยมุ่งกระตุ้นศักยภาพท่ีเป็นจุดเด่นของสมาชิกในชุมชนนั้น ๆ  
 องค์ประกอบท่ี 3 วิสัยทัศน์เชิงศรัทธาร่วม ประกอบด้วยลักษณะส าคัญ 4 ด้าน ได้แก่                         
1) ความเช่ือร่วม 2) คุณค่าร่วมท่ีมีความหมายต่อการด าเนินชีวิตและวิชาชีพ 3) เป้าหมายส าคัญ
ร่วมกัน  ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพครู การรู้ จัก
ตนเองและพัฒนาวุฒิภาวะ การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และ 4) ภารกิจร่วม   
 องค์ประกอบท่ี 4 ระบบเปิดแบบผนึกก าลังท่ีมุ่งสู่ผู้เรียนซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากบรรยากาศ                   
การอยู่ร่วมกันแบบชุมชนกัลยาณมิตร ท าให้เกิดความไว้วางใจ  กล้าเปิดเผ ยความรู้ สึกและ
ความสามารถทางวิชาชีพ ประกอบด้วยลักษณะส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 1) การกระจายอ านาจแก่
บุคลากรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 2) การเปิดใจรับการเปล่ียนแปลงและพร้อมเรียนรู้ส่ิงใหม่ และ 3) 
การเปิดรับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ท้ังนี้ จ าเป็นต้องเป็นระบบโครงสร้างองค์กรแบบไม่รวมศูนย์
เพื่อลดความขัดแย้ง มีการบริหารจัดการและปฏิบัติงานเป็นทีมเป็นส าคัญ รวมท้ังการสนับสนุน                 
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การปกครองตนเอง การสนับสนุนความร่วมมือและความสามารถของบุคลากร (Louis and Kruse, 
1995)  
 องค์ประกอบท่ี 5 ระบบทีมเรียนรู้สู่วุฒิภาวะและจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นกระบวนการ
ท างานเป็นทีมท่ีมีวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกันในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในสถานการณ์ท่ี
เกิดขึ้นในช้ันเรียน โดยมีกระบวนการของระบบทีมเรียนรู้ท่ีมีลักษณะส าคัญ 2 ด้าน ได้แก่ การเรียนรู้
ด้วยการใคร่ครวญผ่านกิจกรรมสุนทรียสนทนา (Dialogue) และการเรียนรู้ในขณะปฏิบัติงานเป็นทีม
และใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้บนฐานการวิจัยและพัฒนา การพัฒนางานประจ าสู่งานวิ จัย 
การศึกษาบทเรียน (Lesson Study) การสังเกตช้ันเรียน การโค้ช การจัดการความรู้และการ                 
สะท้อนผล         
 Bredeson (2003) กล่าวว่าการพัฒนาวิชาชีพโดยกระบวนการทีมเรียนรู้เป็นประสิทธิภาพ
ของการใช้โอกาสในการร่วมกันและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์                   
ทางวิชาชีพอย่างมีปัญญาส่ังสมเป็นวุฒิภาวะและจิตวิญญาณความเป็นครู สามารถสร้างงาน
สร้างสรรค์ทางปัญญาและเป็นนวัตกรรม  การจัดการเรียนรู้เพื่อเผยแพร่และพัฒนาต่อไป 
 องค์ประกอบท่ี 6 ระบบสนับสนุนพื้น ท่ีเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจบนฐานงานจริง 
ประกอบด้วยลักษณะส าคัญ 6 ด้าน ได้แก่ 1) พื้นท่ีกลางท่ีส่งเสริมให้สมาชิกชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ
พบปะ แลกเปล่ียนความคิดเห็นอย่างอิสระ 2) คู่วิชาชีพ 3) ทีมเรียนรู้ เช่น ทีมรายวิชา                  ทีม
จัดการความรู้ และทีมนิเทศ 4) วงเรียนรู้ท่ีเน้นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง            
และชุมชน 5) ช่องทางการส่ือสารและเรียนรู้ผ่านสังคมออนไลน์ หรือส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) 
พื้นท่ีเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน 
 การพัฒนาวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Communities : PLC) มีสมมติฐานว่าส่ิงท่ีครูร่วมกันวางแผน ออกแบบการจัดการเรียนรู้และ
เตรียมการสอน มีความส าคัญเช่นเดียวกับการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน โดยกระบวนการต่าง ๆ นี้
สามารถปรับโครงสร้างของโรงเรียน พัฒนาวิชาชีพครูและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้ (Seashore, 
Anderson and Riedel,2003)  ซึ่งวิจารณ์  พาณิช (2555) กล่าวว่า บทบาทของครูในชุมชน              
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและการจัดการศึกษาต้องมีการเปล่ียนแปลงโดยเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียน 
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม (Team Learning) เน้นความร่วมมือ ช่วยเหลือ แบ่งปัน จัดเป็นการเรียนรู้
ร่วมกันของสมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ซึ่งส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้                 
แบบกัลยาณมิตรและพึ่งพาอาศัยกัน  การเรียนรู้ดังกล่าวเป็นการปฏิวัติโครงสร้างระบบการท างาน                
และวัฒนธรรมการท างานในโรงเรียนให้เป็นระบบทีมและวัฒนธรรมการรวมหมู่ (collective culture) ท่ีเกิดขึ้น           
ในช่วงเวลาปฏิบัติงานปกติของโรงเรียน ท่ีขับเคล่ือนคุณภาพผลผลิตของโรงเรียนและสร้างสรรค์ให้
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โรงเรียนเป็นสถานท่ีท างานท่ีมีความสุข (happy workplace) ซึ่งพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) 
 แนวคิดเก่ียวกับทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 จากการสังเคราะห์ทักษะชีวิตตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21  
รวมทั้งผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง สรุปองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 
ดังนี้  โดยเรียงล าดับตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ดังนี้ 
 1. สามารถท างานได้อย่างหลากหลายตามโอกาสและสถานการณ์ 
 2. ยอมรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 
 3. สามารถก าหนดเป้าหมาย จัดล าดับความส าคัญ วางแผน และท างานให้ส าเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4. มีความสามารถในการเปล่ียนความคิด ทัศนคติ หรือพฤติกรรมให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันและการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 5. สามารถท างานได้อย่างหลากหลายตามโอกาสและสถานการณ์ 
 6. จัดการกับค าชม ค าวิจารณ์ และข้อขัดแย้งอย่างเหมาะสม 
 7. เคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 8. สามารถท างานร่วมกับคนท่ีมีพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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 ตอนที่ 3  การน ากระบวนทศัน์การพัฒนาวิชาชีพครู  
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไปใช ้
   

การน ากระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21                  
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไปใช้ ผู้วิจัย ผู้บริหาร และครู จ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการ  แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ดังท่ีได้น าเสนอในคู่มือการใช้ ตอนท่ี 2 ซึ่งสามารถ
สรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้  
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาองค์ประกอบและกระบวนการขับเคล่ือนกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพ
ครูตามรายละเอียดในบทเรียนหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 
 ขั้นตอนท่ี 2 การจัดต้ังชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูท่ีท าหน้าท่ีแนะแนว (PLC: Professional 
Learning Community) แยกตามท่ีต้ังโรงเรียนรายอ าเภอ ประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มละ 4 – 6 คน 
 โดยศึกษาแนวคิดและก าหนดข้อตกลงดังนี้ 
 1. ร่วมกันระบุเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังและจ าเป็นต้อง                     
ให้ความส าคัญเป็นพิเศษ          
 2. ร่วมกันสะท้อนผลการปฏิบัติงานและส่ิงท่ีมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 3. ร่วมกันพิจารณาและตัดสินใจเลือกแนวทางเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ท้ังนี้ แต่ละกลุ่มสามารถวางแผนก าหนดช่วงเวลาเพื่อพบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้กันและกันได้
ตามความเหมาะสม 
 ขั้นการด าเนินการพัฒนาวิชาชีพครูและทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียน 
โดยด าเนินการตามบทเรียนหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ถึง 4 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ตาม  AEW Model 
ได้แก่ 

  ขั้นการวิเคราะห์ (A:Analysis) 
  ขั้นการเสริมพลังอ านาจครู (E:Empowerment) 
  ขั้นการประเมินคุณค่า (W:Worth Assessment) 
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 ซึ่งบรรยากาศการเรียนรู้ของครูเป็นสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนสามารถซึมซับและ
เกิดการเรียนเรียนรู้ไปในขณะเดียวกัน ดังภาพ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในกระบวนทัศน์การพัฒนาวิชาชีพครู 
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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ตอนที่ 4    
แหล่งข้อมูลส าหรับการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 

 งานแนะแนวเป็นงานหลักท่ีส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องดด าเนินควบคู่ไปกับการเรียน     
การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่างๆ จึงจะสามารถจัดการศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมาย                 
ของหลักสูตรได้ จากสภาพการณ์ท่ีปรากฏในปัจจุบันจะพบว่ามีปัจจัยซึ่งไม่ เอื้อให้สถานศึกษา
ด าเนินงานแนะแนวท่ีเป็นผลต่อการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะครู             
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาการแนะแนว จึงจ าเป็นท่ีครู
ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวและผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษาและพัฒนาตนเองด้วยวิธีการต่างๆ และปัจจัย
ส าคัญท่ีส่งเสริมการพัฒนาดังกล่าวคือการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และแหล่งข้อมูลด้วยรูปแบบ                       
ท่ีหลากหลาย ซึ่งนอกเหนือจากหลักการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีได้น าเสนอในคู่มือการใช้กระบวนทัศน์
การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 นี้แล้ว ผู้วิจัยขอเสนอ
แหล่งข้อมูลส าหรับการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ดังนี้ 
 1. เอกสารชุด “แนะแนวเพื่อเยาวชน”  ซึ่งจัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยเอกสาร 9 รายการ ดังนี้ 
    เล่มท่ี 1 การแนะแนวแบบมุ่งอนาคต 
    เล่มท่ี 2 มาตรฐานการแนะแนว       
    เล่มท่ี 3 หลักการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้นส าหรับครูและผู้บริหาร 
       เล่มท่ี 4 ระบบการแนะแนวในโรงเรียน 
             เล่มท่ี 5 การออกแบบกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการพัฒนาทักษะส าหรับผู้เรียน 
    เล่มท่ี 6 บริการแนะแนวและเครื่องมือทางจิตวิทยา 
    เล่มท่ี 7 การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    เล่มท่ี 8 การให้ค าปรึกษา 
       เล่มท่ี 9 การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 
 2. การจัดกระบวนการเรียนรู้ ท่ี เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ “การสอนทักษะชีวิตแบบมี ส่วนร่ วม”                         
(สมใจ  ปราบพล, 2544) 
 3. จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย (ศรีเรือน  แก้วกังวาน, 2552) 
 4. เอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2555 สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย เรื่อง “กล
ยุทธ์การท างานแนะแนวให้ประสบความส าเร็จ : ขอบข่ายงานแนะแนวในโรงเรียน”  
 5. หน่วยการเรียนรู้ 1 งานแนะแนว วิชาชีพท่ีสร้างคุณค่าชีวิต (วัชรี ทรัพย์มี และวิภา  เกตุเทพา, 2555) 
 6. ชุดฝึกอบรมแนะแนว (คมเพชร  ฉัตรศุภกุล และคณะ, 2555) 
 7. แหล่งเรียนรู้จากเวปไซต์ และ YouTube 



ภาคผนวก ง 

ตัวอย่างเครื่องมือท่ีใช้ในกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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แบบทดสอบความรู้เก่ียวกับทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน 
 

1.  การช้ีน าตนเองในกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสรมิทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ควรมี
ลักษณะอย่างไร 

ก. กลุ่มผู้เรียนท่ีผ่านการคัดเลือก 
ข. กลุ่มผู้เรียนท่ีเรียนโดยสมัครใจ 
ค. กลุ่มผู้เรียนตามระดับความสามารถและทักษะ 
ง. กลุ่มผู้เรียนท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้น 

2.  ข้อใดหมายถึงการเรียนรู้โดยการช้ีน าตนเอง  
    ก. ผู้เรียนรับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง 
    ข. ผู้เรียนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง 
    ค. ผู้เรียนประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยตนเอง    
    ง. ผู้เรียนเลือกเรียนรู้ตามความต้องการและความสนใจของตนเอง 
3.  ข้อใดเป็นลักษณะของผู้ท่ีมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

 ก. ค้นคว้าความรู้อย่างอิสระด้วยตนเอง 
 ข. การศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ด้วยตนเอง 
 ค. การศึกษาด้วยระบบทางไกล และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ง. การรวบรวมข้อมูลจากการได้ปฎิสัมพันธ์กับบุคคลและมีวิธีการน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ 

4. ข้อใดเป็นกระบวนการการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
     ก. การศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง 
     ข. การประเมินความต้องการของตนเอง (Assessing Needs) 
     ค. การสร้างทฤษฎีขึ้นมาด้วยตนเอง 
     ง. การทดลองปฏิบัติเพื่อหาข้อสรุปด้วยตนเอง 
5. ข้อใดเป็นรูปแบบของการตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง 
     ก. การท าแบบประเมินตนเอง 
     ข. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยตนเอง  
     ค. นักเรียนเลือกและแสดงความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติอย่างอิสระ  
     ง. นักเรียนเลือกท าแบบประเมินท่ีครูสร้างขึ้นได้อย่างอิสระ 
6. ข้อใดแสดงถึงความเป็นผู้น าท่ีดี 

ก. ยอมรับความสามารถของคนอื่น 
ข. มีความรู้ ความสามารถมากกว่าผู้ตาม 
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ค. รับผิดชอบภาระงานมากกว่าผู้ตาม 
ง.  มอบหมายบทบาทหน้าท่ีแก่สมาชิกอย่างท่ัวถึง 

7. ลักษณะของงานอาชีพในศตวรรษท่ี 21 มีลักษณะอย่างไร 
    ก. ใช้เทคโนโลยีปฏิบัติงานแทนท่ีคน 
    ข. สถานท่ีท างานและพนักงานมีขนาดและจ านวนลดลง                                                                 
    ค. ค่าตอบแทนและต าแหน่งงานขึ้นอยู่กับทักษะ ความสามารถ 
    ง. การใช้เทคโนโลยีต่างๆ (Technologies) โดยมีอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลท่ีใหญ่ท่ีสุด  
8. การปรับตัวด้านอาชีพของคนในศตวรรษท่ี 21 มีลักษณะอย่างไร 
   ก. มีการเปล่ียนแปลงงานบ่อย ๆ 
   ข. ทุกต าแหน่งงานต้องใช้ทักษะเทคโนโลยีและนวัตกรรม       
   ค. ทัศนคติแปลกใหม่ มีความคาดหวังและเส้นทางการท างานท่ีแตกต่างจากกลุ่มคนรุ่นเก่า 
   ง. มีสายการบังคับบัญชาและควบคุมท่ีเข้มงวดกว่าในอดีต 
9.  ข้อใดเป็นตัวอย่างของความยืดหยุ่นในทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21   
    ก. สามารถท างานหลายองค์กรได้ในเวลาเดียวกัน      
    ข. สามารถเลือกเวลาท างานและท างานในเวลาท่ีสะดวกได้ 
    ค. สามารถเลือกสถานท่ีท างานได้อย่างอิสระ 
    ง. ไม่มีข้อบังคับเกี่ยวกับเวลาการปฏิบัติงาน 
10. เหตุผลข้อใดสนับสนุนความส าคัญของการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 
     ก. ความเจริญก้าวหน้าด้านการศึกษา 

   ข. อัตราการเพิ่มของประชากรโลก 
   ค. การปฏิรูปด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

     ง.  การไหลเวียนของแรงงาน ทุนทางเศรษฐกิจ ข่าวสาร และเทคโนโลยีต่างๆ ง่ายข้ึน                               
11. ข้อใดเป็นความหมายของจิตแห่งความเคารพ (Respectful Mind)                       

 ก. การให้เกียรติ เคารพและเข้าใจความแตกต่างท้ังระหว่างบุคคล  
 ข. การเข้าใจความแตกต่างท้ังระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่มท่ีต่างวัฒนธรรม               
 ค.  การอ่อนน้อมถ่อมตน ให้เกียรติ เคารพและเข้าใจความแตกต่างท้ังระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม  
 ง. การให้เกียรติ เข้าใจความแตกต่างทางความเช่ือ ค่านิยม ความสามารถ ทักษะชีวิตและอาชีพ

ระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม 
 
 
 



312 
 
12. ความซื่อสัตย์ จัดเป็นคุณลักษณะด้านใดในศตวรรษท่ี 21 
     ก. คุณลักษณะด้านศีลธรรม 
     ข. คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ 
     ค. คุณลักษณะด้านการท างาน 
     ง. คุณลักษณะด้านการด าเนินชีวิต 
13. ข้อใดเป็นความหมายของ “ส านึกพลเมือง” 

ก. มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 
ข. มีจิตสาธารณะในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
ค. ใส่ใจผู้อื่น และพร้อมใช้วิชาความรู้และศักยภาพท่ีตนมีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคม 
ง.  จิตส านึกในการเอาใจใส่ และร่วมมือในกิจกรรมเพื่อพันฒนาประเทศและโลก 

14. วัตถุประสงค์ของการสร้างส านึกพลเมืองคือข้อใด 
      ก. รู้และปฏิบัติตนตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ 
      ข. เรียนรู้บทบาทหน้าท่ี สิทธิ และเสรีภาพของตนเมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
      ค. เรียนรู้และปรับตัวตามบทบาทหน้าท่ี สิทธิ และเสรีภาพของตนในและนอกประเทศ 
      ง. ปฏิบัติตนตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ และเสรีภาพของตนในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 
15. “ทักษะพื้นฐานของพลเมือง” เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาพลเมือง ประกอบด้วยทักษะ
ส าคัญตามข้อใด 

      ก. ทักษะการตัดสินใจ  ทักษะการปรับตัว  ทักษะจิตอาสา ทักษะในการส่ือสาร 
      ข. ทักษะการตัดสินใจ ทักษะด้านนวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะในการส่ือสาร 
      ค. ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ทักษะการใช้เทคโนโลยี ทักษะด้านการเรียนรู้ ทักษะในการ 
         ส่ือสาร 
      ง. ทักษะในการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  
         และทักษะในการส่ือสาร  
 

********************************************** 
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 เฉลย แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียน 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อท่ี ค าตอบ 
1 ข 
2 ก 
3 ง 
4 ข 
5 ค 
6 ก 
7 ง 
8 ค 
9 ข 
10 ง 
11 ค 
12 ก 
13 ค 
14 ข 
15 ง 
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แบบประเมินทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 
(นักเรียนประเมินตนเอง) 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนประเมินตนเองดังรายการตอ่ไปนี้ โดยท าเครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับ
ความเป็นจริงของนักเรียน ดังนี ้
  ระดับทักษะ (skill level) 
   ระดับ 5  หมายถึง   มากท่ีสุด 
   ระดับ 4  หมายถึง   มาก 
   ระดับ 3  หมายถึง   ปานกลาง 
   ระดับ 2  หมายถึง   น้อย 
   ระดับ 1  หมายถึง   น้อยท่ีสุด 
 

 

รายการ 
ระดับทักษะ (skill level)  

5 4 3 2 1 
1. ฉันสามารถใช้ภาษาในการส่ือสารได้อย่างถูกต้อง 
และเหมาะสม 

     

2. ฉันสามารถเลือกใช้ส่ือและเครื่องมือท่ีหลากหลาย                 
ในการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความคิด ความรู ความเข้าใจ 
ความรู้สึกและทัศนะของตนเองได้ 

     

3. ฉันสามารถวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ แนวทางในการสร้างช้ินงานได้อย่างมีข้ันตอน 

     

4. ฉันสามารถสร้างสรรค์ ออกแบบช้ินงานได้      
5. ฉันแสวงหาแนวทางหลากหลายในการแก้ปัญหาใหม่ๆ                  
ท่ีไม่เคยประสบมาก่อนได้ 

     

6. ฉันสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา คิดแยกแยะประเด็น
ปัญหาในแง่มุมต่างๆในระหว่างการท างานได้ 

     

7. ฉันสามารถติดต่อส่ือสารและสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น      
ในเชิงบวกได้ 

     

8. ฉันสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
9. ฉันมีความเช่ือมั่น กล้าตัดสินใจ และรับผิดชอบหน้าท่ี 
ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มได้ 

     

10. ฉันสามารถน าผลงานไปแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอื่นได้      
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แบบประเมินทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 
(ครูเป็นผู้ประเมิน) 

ค าช้ีแจง  ขอให้ท่านประเมินนักเรียนดังรายการตอ่ไปนี้ โดยท าเครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับ
ความเป็นจริงของนักเรียน  ดังนี้ 
  ระดับทักษะ (skill level) 
   ระดับ 5  หมายถึง   มากท่ีสุด 
   ระดับ 4  หมายถึง   มาก 
   ระดับ 3  หมายถึง   ปานกลาง 
   ระดับ 2  หมายถึง   น้อย 
   ระดับ 1  หมายถึง   น้อยท่ีสุด 

 

รายการ 
ระดับทักษะ (skill level)  

5 4 3 2 1 
1. นักเรียนสามารถใช้ภาษาในการส่ือสารได้อย่างถูกต้อง               
และเหมาะสม 

     

2. นักเรียนสามารถเลือกใช้ส่ือและเครื่องมือท่ีหลากหลายในการ
ถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความคิด ความรู ความเข้าใจ ความรู้สึก
และทัศนะของตนเองได้ 

     

3. นักเรียนสามารถวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ                 
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ แนวทางในการสร้างช้ินงานได้         
อย่างมีข้ันตอน 

     

4. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ ออกแบบช้ินงานได้      
5. นักเรียนแสวงหาแนวทางหลากหลายในการแก้ปัญหาใหม่ๆ          
ท่ีไม่เคยประสบมาก่อนได้ 

     

6. นักเรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา คิดแยกแยะ
ประเด็นปัญหาในแง่มุมต่างๆในระหว่างการท างานได้ 

     

7. นักเรียนสามารถติดต่อส่ือสารและสร้างสัมพันธภาพ         
กับบุคคลอื่นในเชิงบวกได้ 

     

8. นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
9. นักเรียนมีความเช่ือมั่น กล้าตัดสินใจ และรับผิดชอบหน้าท่ี           
ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มได้ 

     

10. นักเรียนสามารถน าผลงานไปแลกเปล่ียนเรียนรู้          
ร่วมกับกลุ่มอื่นได้ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมด้านการเรียนรู้ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21    

 
สถานการณ์ ระดับการปฏิบัติ 

1 2 3 
คุณลักษณะด้านการเรียนรู้    
การช้ีน าตนเอง     
การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง    
คุณลักษณะด้านการท างาน     
การปรับตัว     
ความเป็นผู้น า    
คุณลักษณะด้านศีลธรรม     
ความเคารพผู้อื่น     
ความซื่อสัตย์      
ส านึกพลเมือง    

 
 

********************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก จ 

ข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี 



318 

ข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี 

ปีการศึกษา 2558 

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จ านวน  15   โรงเรียน และสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จ านวน  25   โรงเรียน  รวม 40 โรงเรียน 
รายละเอียดดังนี้ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จ านวน 15 โรงเรียน 

ล าดับ
ท่ี 

จ านวนนักเรียน 
(กลุ่มตัวอย่าง = 34 คน) 

จ านวนครู 
(กลุ่มตัวอย่าง = 37 

คน) 
1 โรงเรียนหาดเจ้าส าราญ** 2 2 
2 โรงเรียนวัดนาพรม* 2 3 
3 โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง** 2 2 
4 โรงเรียนบ้านท่าแร้ง* 2 3 
5 โรงเรียนบ้านบางแก้ว* 3 3 
6 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว* 2 3 
7 โรงเรียนวัดบางขุนไทร** 2 2 
8 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล* 3 3 
9 โรงเรียนวัดห้วยโรง* 2 3 
10 โรงเรียนวัดกุฏิ (ชุ่มประชาสรรค์)** 2 2 
11 โรงเรียนวัดหนองปรง* 3 3 
12 โรงเรียนบ้านยางน้ ากลัดใต้* 2 3 
13 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ** 2 2 
14 โรงเรียนวัดไทรทอง** 3 2 
15 โรงเรียนวงัตะโก** 2 1 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จ านวน 25 โรงเรียน 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือโรงเรียน 
จ านวนนักเรียน 

(กลุ่มตัวอย่าง = 55 คน) 
จ านวนครู 

(กลุ่มตัวอย่าง =25คน
กลุ่มขยายผล = 8 คน) 

1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเข่ือนเพชร** 3 1 
2 โรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์* 2 2 
3 โรงเรียนเข่ือนเพชร** 2 1 
4 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง* 5 2 
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*  หมายถึง การจัดกิจกรรมแนะแนวแยกตามระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1, 2 และ 3 
** หมายถึง การจัดกิจกรรมแนวโดยรวมระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1, 2 และ 3  
               เนื่องจากแต่ละระดับช้ันมีนักเรียนและครูท่ีท าหน้าท่ีแนะแนวจ านวนน้อย 

 

 

 

 

 

 

ล าดับท่ี 
 

ช่ือโรงเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ช้ัน ม.1, 2 และ 3 
จ านวนครู 

ท่ีท าหน้าท่ีแนะแนว 
5 โรงเรียนวัดวงัไคร*้ 3 2 
6 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย** 2 1 
7 โรงเรียนวัดหนองแก** 2 1 
8 โรงเรียนวัดถ้ ารงค์ (ผ่านผดุง)* 2 2 
9 โรงเรียนวัดตาลกง** 3 1 
10 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ** 3 1 
11 โรงเรียนบ้านหนองโรง* 3 2 
12 โรงเรียนบ้านหนองศาลา** 1 1 
13 โรงเรียนบ้านหุบกะพง** 3 1 
14 โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย* 3 2 
15 โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก* 2 2 
16 โรงเรียนบ้านแหลมทอง** 2 1 
17 โรงเรียนบ้านซ่อง ** 2 1 
18 โรงเรียนบ้านแม่คะเมย* 2 2 
19 โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง** 1 1 
20 โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา** 1 1 
21 โรงเรียนบ้านด่านโง* 2 1 
22 โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว** 1 1 
23 โรงเรียนบ้านท่ายาง** 1 1 
24 โรงเรียนบ้านท่าโล้** 2 1 
25 โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ 2 1 
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ข้อมูลพื้นฐานของครูท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
 ชาย  
 หญิง 

 
4 
21 

 
16.00 
84.00 

อายุ 
 21 – 30 ปี 
 31 – 40 ปี 
 41 – 50 ปี 
 51 – 60 ปี 

 
2 
12 
7 
4 

 
8.00 
48.00 
28.00 
16.00 

ระดับการศึกษา 
     ปริญญาตรี    
        สาขาวิชาประถมศึกษา 
        สาขาวิชาบรรณารักษ์ 
        สาขาพลศึกษา 
     ปริญญาโท        
     สาขาวิชาบริหารการศึกษา 

 
 

17 
3 
3 
 
2 

 
 

68.00 
12.00 
12.00 

 
8.00 

ประสบการณ์ในการสอน 
        น้อยกว่า 5 ปี 
         6 – 10 ปี 
        11 – 15 ปี 
        16 – 20 ปี 
        มากกว่า 20 ปี 

 
3 
11 
7 
2 
2 

 
12.00 
44.00 
28.00 
 8.00 
 8.00 

การพัฒนาเกี่ยวกับ 
การจัดกิจกรรมแนะแนว 
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต 
และอาชีพในศตวรรษท่ี 21 
ของนักเรียน 

 
 

--- 

 
 

--- 
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ประวัติผู้วิจัย 

 

ชื่อ – สกุล 
ที่อยู ่
สถานที่ท างาน 
 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2527 
 
พ.ศ. 2535 
 
พ.ศ. 2555 
 
 
 
ประวัติการท างาน 
พ.ศ. 2528 
 
 
พ.ศ. 2542 
 
 
พ.ศ. 2553 

นางพัชรา  แย้มส าราญ 
73 หมู่ 6 ต าบลหนองพลับ  อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี 
 
ส าเร็จการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยาโรงเรียน) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ส าเร็จการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาการแนะแนว) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร 
ศึกษาต่อปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
กลุ่มวิชาหลักสูตรและการนิเทศ   
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
รับราชการในต าแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 
โรงเรียนบางสะพานวิทยา  
อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
รับราชการในต าแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี  
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
รับราชการในต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 

  พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน   รับราชการในต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ                           
     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  
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