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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1)เปรียบเทียบความเชื่อมั่นในตนเองของผูเรียนชวงชั้นที่
3 โครงการโรงเรียนสองภาษากอนและหลงัไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ 2)ศึกษา
ความคิดเห็นของผูเรียนชวงชั้นที่ 3   โครงการโรงเรียนสองภาษาทีม่ีตอการจัดการเรียนรูโดยใช
กิจกรรมกลุมสัมพันธ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือผูเรียนชวงชั้นที่ 3 โครงการโรงเรียนสองภาษา
โรงเรียนสามรอยยอดวิทยาคม จังหวัดประจวบคีรีขนัธ จํานวน  25  คนแบบแผนการวิจัย คือ One 
Group Pretest  Posttest  Design  เครื่องมือที่ใชในการวิจยัไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใช
กิจกรรมกลุมสัมพันธ 2) แบบวัดความเชื่อมั่นในตนเอง 3)  แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียน
วิเคราะหขอมลูดวยคารอยละ ( % ) คาเฉลี่ย  ( X)  คาที ( t-test ) แบบ  dependent   และการ
วิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 
 
 ผลการวิจัยพบวา1) ความเชื่อมั่นในตนเองของผูเรียนชวงชั้นที่ 3 โครงการโรงเรียนสอง
ภาษากอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธแตกตางกนัอยางมีนัยสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธผูเรียนมีความเชื่อมั่น
ในตนเองสูงขึ้นอยูในระดับสูงมาก สวนกอนไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธมคีวาม
เชื่อมั่นในตนเองอยูในระดับปานกลาง 2) ความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอกิจกรรมในภาพรวมพบวา 
ผูเรียนชวงชั้นที่ 3 โครงการโรงเรียนสองภาษาที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ มี
ความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุดโดยเห็นวากิจกรรมกลุมสัมพันธทาํใหเกิดบรรยากาศการ
เรียนรูท่ีมีความสุข   กลาแสดงออก     คิดอยางอิสระ มีเหตุผล เขาใจตนเองและผูอ่ืน รูจักควบคุม
อารมณ จึงสามารถอยูรวมกบัผูอ่ืนอยางมคีวามสขุ 
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 The  purposes of  this  research  were  1)   to compare self -confidence of the  English 
Program students as taught by  group dynamics activities,  2)  to study  the students’ opinion 
toward  group  dynamic activities.  Sample were 25 students in the third level education, 
Samroiyodwittakhom Secondary School in Prachuabkirikhant province . The research design was   
One-Group Pretest -Posttest Design. Instruments used to collect data were, 1) 12 English lesson 
plans on group dynamics activities, 2) test for self-confidence,     3) questionnaire for opinion 
toward group dynamic activities. Data  were analyzed by percentage ( %) , mean( X) , standard  
deviation ( S.D.),  t-test dependent and content  analysis. 
             
 The results were as follow : 1) The student’s self - confidence before and after 
teaching through group dynamics activities was statistically significant different at 0.05 level, the 
student’s post-test achievement of  self- confidence score were higher than that of the pre-test. 2) 
The student’s opinions toward group dynamics activities were at the highest level of agreement. 
They strongly agreed that group dynamics activities could build the happiness learning 
atmosphere. Moreover, it gave a chance for students to express and think independently, 
understand themselves and others and also could live with others happily. 
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บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 การเปลี่ยนแปลงเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในยุคของโลกไรพรมแดน     
จนเกิดกระแสผลักดันในการจัดทําแผนพฒันาการศึกษาแหงชาติ   ฉบับที่ 9 ( พ.ศ. 2545 – 2549 )  
ใหนาํไปสูกระบวนการจัดการศึกษาทัง้ระบบ     พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542      
และฉบับปรับปรุง  (ฉบับที ่2)  พ.ศ.  2545    ( กระทรวงศึกษาธิการ 2545  : 13-15 )   มาตรา 22  
ระบุวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพฒันาตนเองได    
และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา 
ตามธรรมชาตแิละเต็มศักยภาพ   สืบเนือ่งกันในมาตรา 24 (3) และ (4) ระบุวาการจัดการเรียนรู  
ใหสถานศึกษา และหนวยงานที่เกีย่วของดําเนนิการจัดกจิกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  
ฝกการปฏิบัตใิหทาํได   คิดเปนทาํเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง  จัดการเรียนการ
สอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดลุกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรม คานิยมที่ดงีาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา สอดรับกับแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545 – 2549 กลาวถงึ แผนพัฒนาการแนะแนว
การศึกษา โดยมีแนวคิดหลักที่สอดคลองกับรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2545 : 9)   ซึ่งมุงเนนพัฒนาบุคคลใหเกิดบูรณาการการเรียนรูแบบองครวม  
ทั้งองคความรูตามหลกัวิชา  วิชาชีวิต  และวิชางาน  เพือ่ใหบุคคลมีความสมดุล    ทั้งดานรางกาย  
อารมณ  จิตใจ สติปญญา  และสังคม  เปนคนดีมีปญญาและมีความสุข  ทั้งนี้   ใหใชกระบวน  
การแนะแนวการศึกษาเปนกลไกสาํคัญในการขับเคลือ่นกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและพฒันาบคุคลใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 สภาพการเปลี่ยนแปลงดงักลาวนําไปสูแนวคิดของปรัชญาการศึกษาแบบใหม ที่เชือ่วา
การศึกษาคือการเรียนรู (กระทรวงศกึษาธิการ 2544 : 1) ดังนัน้รูปแบบการเรียนรูจึงยึดผูเรียน   
เปนสําคัญโดยครูเปนผูจัดกิจกรรม และสถานการณตาง ๆ เพื่อกระตุนใหผูเรียนแสดงออกถึงศักยภาพ 
หรือความรูความสามารถของตนเองดวยการเรียนรูจากการปฏิบัติ (Learning by doing) แลวจึง
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สรุปองคความรูที่ไดจากการปฏิบัติดวยตนเอง วธิีการสอนที่เนนใหนกัเรียนทองจาํเนือ้หาวชิาตาง ๆ  
จึงใชไมไดผลอีกตอไป การเรียนรูเปนหัวใจสําคัญของการศึกษา  การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา  
(กระทรวงศึกษาธิการ 2545 : 62-63) ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได   
และถือวาผูเรียนมีความสาํคัญที่สุด    กลาวคือในการจัดกระบวนการเรียนรูใหคาํนึงถงึประโยชน
สูงสุดแกผูเรียน    ผูเรียนตองมีสวนรวมในการจัดกจิกรรมการเรียนรูและสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรู
จากประสบการณจริง ไดคิดเอง ปฏิบัติเอง และมีปฏิสัมพนัธกับแหลงเรยีนรูทีห่ลากหลาย สามารถ
สรางองคความรูดวยตัวเอง และนําความรูไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตได  โดยครูเปนผูวางแผน
รวมกับผูเรียนจัดบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรู  กระตุนทาทาย ใหกําลังใจ ชวยแกปญหาและ
ชี้แนะแนวทางการแสวงหาความรูที่ถูกตองใหแกผูเรียนเปนรายบุคคล ดังนัน้ ทีก่ลาววาผูเรียน
สําคัญที่สุดไมไดแปลวาครูลดบทบาทหรือลดความสาํคัญลงตรงกนัขามครูกลบัมีบทบาทและมคีวาม 
สําคัญมากขึน้ อีกทั้งจะทาํใหการศึกษามพีลังและศักดิศ์รีในการแกปญหาของมนุษย  สังคม  และ
ส่ิงแวดลอม (ประเวศ วะส ี 2543 : ก)  นอกจากนัน้ในมาตรา  24 (2) แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (กระทรวงศึกษาธกิาร 2545 : 14) ยังไดใหแนวทางการจัดกิจกรรม
สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ไดรับการฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปนทําเปน รักการอาน 
และเกิดการใฝรูอยางตอเนือ่ง 
 การจัดการศึกษาในปจจุบัน (กระทรวงศกึษาธกิาร 2544 : 1) เปนทีย่อมรับกนัวา
การศึกษาเปนเครื่องมือสรางคนใหมีคุณภาพ ครูคือผูมีหนาที่โดยตรงในการจัดการเรียนรูตอง
พัฒนาวธิีสอน  เปลี่ยนบทบาทจากการตองทองบนเนื้อหาวิชามาถายทอดใหนกัเรียนฟง เปนผูให
ความรักความสนใจในชวีิตของนักเรียนแตละคน  จัดประสบการณการเรียนรูอันหลากหลายและ
เหมาะสมกับผูเรียนรวมเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธกับนกัเรยีนในสถานการณจริง รูและเขาใจศกัยภาพ 
ที่แตกตางกนัของนักเรียนแตละคนและสงเสริมใหนกัเรยีนไดนาํศกัยภาพนัน้ออกมาใช ผูเรียนที่ไดรับ
การสงเสริมศักยภาพตามความถนัดของตนจะมีความสุขและรักครูอยางยิ่ง (ประเวศ วะสี 2543 : ข)   
ผูเรียนแตละชัน้จะมีครูอันหลากหลาย อาทิ พอแม พี่นอง เพื่อนบาน ผูนาํชุมชน ปราชญ ชาวบาน  
ศิลปน ผูประกอบอาชีพตาง ๆ พระ ครูในสภาพจรงิจะไมโดดเดีย่ว แตมีเพื่อนครูหลากหลาย
จํานวนมาก  ครูจะมีความสุขและสนุกในการเรียนการสอนแบบนี้และเกงวันเกงคนื  รวมทั้งเปลีย่น
ความรูสึกนึกคิดใหม พบอิสรภาพและมิตรภาพอันไพศาล เพราะการเรียนการสอนแบบนี้เปน
กระบวนการอนัละเอียดของความเปนมนษุย ซึง่รวมเอาประชาธิปไตยและธรรมะเขามาใน
กระบวนการเรียนรูเชนนี้ดวย ชวีิตของครจูะเปลีย่นไป  นําไปสูความสขุและความสรางสรรคอยางยิง่  
กระบวนการเรยีนรูที่ดีจะเปนการปฏิวัติมนษุย และปฏิวตัิมนษุยชาติ  
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 การจัดกระบวนการเรียนรูทีย่ึดผูเรียนสําคญัที่สุด เปนการมุงสงเสริมและพัฒนาให
ผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศกัยภาพ มทีักษะในการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูทีห่ลากหลาย  
สามารถนําวิธกีารเรียนรูไปใชในชีวิตจริงได ทุกฝายที่เกีย่วของกับการจัดการศึกษาควรมีสวนรวมใน
ทุกข้ันตอน เพือ่พัฒนาผูเรียน (กระทรวงศกึษาธกิาร 2544 : 21) กิจกรรมกลุมสัมพนัธเปนกิจกรรม
การเรียนรูประเภทหนึ่งที่สนบัสนุนการเรียนรูของผูเรียน ยึดผูเรียนสําคัญที่สุดเพราะกิจกรรม    
กลุมสัมพนัธ    มีคุณคา ในการพัฒนาคณุลักษณะบุคลิกภาพที่พงึประสงคโดยรวมของมนษุยใน
หลาย ๆ ดานไดดี โดยเฉพาะดานจติใจ อารมณและสังคม สามารถชวยใหมนุษยมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีไดอันเปนลกัษณะการเปลี่ยนแปลง ที่จะทาํใหมนุษยอยูรวมกัน
ในสังคมไดอยางมีความสุข (ติรกา  รัตนวนั  2543 : 32)  การจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธนัน้จะชวย
พัฒนาบุคคลในดานตาง ๆ ทั้งทางตรงและทางออม ชวยใหรูจักการเรียนรูดวยตนเอง เขาใจตนเอง
เห็นคุณคาและยอมรับตนเองมากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงทางดานการรับรูทางความรูสึก ตระหนักถึง
ความรูสึกของตนเองและผูอ่ืนมากขึ้น สามารถพฒันาทกัษะทางสังคมและเปนการสงเสริมใหเกิด
ความสมัพันธกับบุคคลอืน่ดวยการใชเทคนคิตาง  ๆ มีการเปลีย่นแปลงทางความสามารถในการควบคุม
ความรูสึกตาง ๆ ของตนเอง  มีแนวทางในการสรางแรงจูงใจ   มีการแสดงพฤตกิรรมที่ตรงกับ
ความรูสึก ของตนเองโดยเรียนรูถงึการอยูรวมกนัการปฏิบัติตอกันดวยการแสดงออกอยางเหมาะสม 
เรียนรูการควบคุมการแสดงออกทางอารมณใหเหมาะสมเมื่ออยูในสงัคมรวมก ับผูอ่ืน รูจกัปรับตัว
เพื่อใหสามารถอยูในสงัคมอยางมีความสขุ (ไปรยุรา บุณยภักดิ์ 2545 : 48)  ซึ่งคุณลักษณะ
ดังกลาวสอดคลองกันกับคุณลักษณะทีพ่งึประสงคของกิจกรรมแนะแนวที่ระบุในผงัมโนทัศนกลุม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนหลักสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศักราช  2544 ในกลุมกจิกรรมแนะแนว
ชวงชัน้ที่ 3  ระดับมธัยมศึกษาปที ่1 – 3  ไวชัดเจน 6 ประการ  ดงันี ้1)  รูจกัและเหน็คณุคาในตนเอง
และผูอ่ืน 2)  รูจักแสวงหาและใชขอมูลสารสนเทศ 3) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยูใน
สังคมได  อยางมีความสุข  4) มีเจตคติที่ดีตออาชีพสจุริต 5) มีคานิยมที่ดี มีวนิยั มีคุณธรรม  
จริยธรรม 6)   มีจิตสาํนึกรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว  สังคม  และประเทศไทย 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2546  ข : 10 ) และเปนคุณลักษณะทางบุคลิกภาพของบุคคลที่แสดงถงึการ
มีความเชื่อมั่นในตนเองซึ่งการที่บุคคลจะมีความเชื่อมั่นในตนเองนัน้ควรตองมีคุณลักษณะตางๆ 
ไดแก 1)มีความรูสึกนกึคิดเกี่ยวกบัตนเองในทางที่ดี 2) มีความมัน่คงทางจิตใจ3) กลาแสดงออก
ในทางที่ถูกทีค่วร 4) มีความเปนผูนํา  5) มีความรับผิดชอบ  6) มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  7) รัก
ความยุติธรรม  8) ปรับตัวเขาไดกับทุกสถานการณ (ศิวพร ภูมิสิริวัฒน 2545 : 14) 
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 ความเชื่อมั่นในตนเองเปนคุณลักษณะที่สําคัญในการที่จะพัฒนาคนใหมีคุณภาพ   
อารี  พันธมณี (2538 : 58)  กลาวถึงความสําคัญของความเชื่อมั่นในตนเองวาเปนคุณสมบัติที่
สําคัญอยางหนึ่งที่จะนําบุคคลไปสูความสําเร็จสูงสุดของชีวิต  และยังประโยชนตอมนุษยชาติ   
และโลก  คนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองเปนคนที่รูจักใชพลังงานที่ซอนเรนอยูในตัวใหเปนประโยชน
เพราะมนุษยมีจิตที่มีพลังงานและมีอํานาจสรางสรรคอยางมหาศาล   ความเชื่อมั่นในตนเองเปน
ส่ิงที่มีความสําคัญตอการดําเนินชีวิต สามารถปลูกฝงและสงเสริมใหเกิดขึ้นได  โดยการจัด
ประสบการณใหนักเรียนไดรับความสําเร็จจากการเรียน  ไดรูจักและเขาใจตนเอง (ยุพา เวียงกมล 
2541 : 61) นอกจากนี้ความเชื่อมั่นในตนเองยังมีผลตอการเรียนรูทางภาษาของผูเรียน  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งปจจัยทางดานจิตใจที่มีสวนชวยสนับสนุนการเรียนรูภาษา  ทําใหผูเรียนเรียนรูไดรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ( ชนิตสิรี  ศุภพิมล 2545 : 44 )  สอดคลองกับความเห็นของ อนุ  ธีรานุวรรตน 
(2547) ผูอํานวยการโรงเรียนสามรอยอดวิทยาคมและประธานโครงการโรงเรียนสองภาษาโรงเรียน
สามรอยยอดวิทยาคมไดกลาววา  พฤติกรรมที่พึงประสงคที่ควรไดรับการพัฒนาเปนพิเศษ         
ใหเกิดขึ้นโดยเฉพาะในโรงเรียนสามรอยยอดวิทยาคมก็คือพฤติกรรมที่แสดงวาเด็กมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง เพราะการมีความเชื่อมั่นในตนเองมีความสําคัญมากเปนพื้นฐานของความคิดริเร่ิม
สรางสรรค ทําใหเด็กกลาคิดกลาตัดสินใจ กลาที่จะมีการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืนกอน ทําใหมีเพื่อน
เพิ่มมากขึ้นมีความเปนมิตร กลาที่จะแสดงความคิดเห็นซึ่งเปนการชวยใหเด็กรูจักฝกคิด และ
สามารถทดสอบความคิดของตนเองวาถูกตองหรือไม จากการสังเกตปฏิกริยาของคนอื่น ทําใหเด็ก
มีความคิดกวางขึ้น  ทั้งหมดนี้จะหลอหลอมใหเด็กเปนผูมีบุคลิกภาพด ี มองโลกในแงด ีรับผิดชอบใน
หนาที่การงาน สามารถปรับตัวใหอยูรวมในสังคมอยางมีความสุข ที่สําคัญคือ  เมื่อเด็กมีความ
เชื่อมั่นในตนเองแลวจะสงผลถึงผลการเรียนรูและการพัฒนาตนเองของเด็กในทุก ๆ ดานไมวาจะ
เปนดานวิชาการ ดานอารมณหรือดานสังคม  เชนเดียวกับสินีนารถ คงนมนาน (2547) อาจารย 2 
ระดับ 7 ผูชวยเลขานุการโครงการโรงเรียนสองภาษาโรงเรียนสามรอยยอดวิทยาคมและทําหนาที่
ผูสอนรวมกับครูชาวตางชาติ (Co – teacher) ไดกลาววา ความเชื่อมั่นในตนเองเปนคุณลักษณะที่
สําคัญที่สุดที่ควรสรางเสริมและพัฒนาอยางตอเนื่องในเด็กทุกคน เพราะสงผลโดยตรงถึง
ประสิทธิภาพในการเรียนรู โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนรูทางดานภาษาสําหรับนักเรียนในโครงการ
โรงเรียนสองภาษาซึ่งตองฝกทักษะการฟง  พูด  อาน  เขียน  ตองกลาพูด กลาซักถาม กลา
แสดงออกจึงจะบรรลุผลการเรียนรูตามที่คาดหวัง สภาพปจจุบันของนักเรียนโครงการโรงเรียน    
สองภาษาเปนนักเรียนในพื้นที่ซึ่งสวนใหญตามธรรมชาติของเด็กตางจังหวัดมักไมกลาแสดงออก  
ไมกลาซักถาม หรือตอบคําถาม พื้นฐานความรูดานภาษาอังกฤษอยูในระดับปานกลางถึงคอนขางต่ํา 
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เมื่อตองมาเรียนในหลักสูตรที่ใชภาษาอังกฤษเกือบทุกกลุมสาระกับครูชาวตางชาติ การสื่อสาร  
ตอกันไมเขาใจ นักเรียนไมกลาที่จะซักถาม  แสดงออก  รวมกิจกรรมใด ๆ เพราะอาย  กลัวผิด    
การจัดกิจกรรมที่เปนการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนจะทําใหผูเรียนมีความสุขใน
การเรียนรูได  
 สําหรับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง คือครู เปนผูมีบทบาท
สําคัญในการสงเสริมความเชื่อมั่นในตนเองของเด็ก การสรางบรรยากาศและการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหเด็กเกิดความรูสึกอบอุนเปนกันเอง  มีอิสระในการแสดงออก  สามารถเลือกทํา
กิจกรรมตามความสนใจ  ยอมรับนับถือในความสามารถของตนเองและผูอ่ืน  รูวาตนมีคุณคาและ
ทําสิ่งตางๆใหประสบผลสําเร็จไดดวยตนเอง (นองนุช  เพียรดี 2542 : 3)  สถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา และสังคม ลวนเปนปจจัยแวดลอมที่มีสวนในการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง
ใหเกิดแกเด็กได สถานศึกษาเปนสถาบันที่สําคัญที่สุดในการสรางและพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงคเหลานี้  การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อมุงเนนใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ เอาใจใสในงาน
สวนที่เปนความรับผิดชอบของตนเองปลูกฝงและฝกฝนความเชื่อมั่นในตนเอง กลาคิด  กลาทํา 
กลาตัดสินใจ  กลาเผชิญความจริง  มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  กลาแสดงออกในสิ่งที่ถูกตองเหมาะสม  
ยอมรับตนเอง  และพรอมที่จะแกไขสถานการณตาง ๆ    เมื่อจําเปนตองเผชิญปญหาดวยตนเอง      
เปนบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  มีคุณภาพ  สามารถอยูในสังคมอยางมีความสุข   สรางสรรค
ประโยชนทั้งตอตนเองและสังคมตอไป (ศิวพร  ภูมิสิริวัฒน 2545 : 15)  สรุปไดวาครูและ
สถานศึกษาเปนปจจัยสําคัญที่มีสวนในการเสริมสรางและพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองใหเกิด    
แกเด็กได จึงเปนเรื่องสมควรอยางยิ่งที่ดําเนินการจัดกิจกรรม    เพื่อพัฒนาคุณลักษณะดานความ
เชื่อมั่นในตนเองของผูเรียน  
 ปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย สงเสริมการจัดการเรียนรูในโรงเรียนรูปแบบใหม    
คือโรงเรียนที่มีหลักและวิธีการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน ที่แตกตางไปจากการจัด 
การเรียนการสอนแบบเดิม  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียน   ใหไดรับการพัฒนา   
อยางเต็มตามศักยภาพ และตอบสนองความตองการของประชาชนในสังคม ซึ่งจะเปนกาพัฒนา
นวัตกรรม การศึกษาใหกาวไปสูการมีผลผลิตที่มีคุณภาพ 5 รูปแบบ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 2547 ก : 1-12)    
ไดแก 1) โรงเรียนวิถีพุทธ คือโรงเรียนที่นําหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการ
บริหารและการพัฒนาผูเรียน ใหไดเรียนรูไดพัฒนาผานกระบวนการทางวัฒนธรรม           แสวง
ปญญาและมีวัฒนธรรมเมตตาเปนรากฐานการดําเนินชีวิต แมโรงเรียนที่อยูนอกวัดก็สามารถ
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พัฒนาผูเรียนไดดี สอดคลองกับความตองการของชุมชน  ที่ปรารถนาจะเห็นวิถีพุทธเปนแนวทาง
ในการดําเนินชีวิตของชาวไทย  2) โรงเรียนในกํากับของรัฐ คือโรงเรียนที่เนนความเปนอิสระในการ
บริหารงานที่มีอยู  4  ดาน    คือดานวิชาการ   บุคลากร  การเงินและงบประมาณ   และการบริหาร
ทั่วไป  โดยจะตองมีการดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบไดอยางชัดเจน  โปรงใส  มีชุมชนผูปกครอง
เขามามีสวนรวมในการตรวจสอบและพัฒนาโรงเรียน มีอยู  2 แบบ คือ  Independent  School    
คัดเลือกจากโรงเรียนที่มีคุณสมบัติและเกียรติประวัติดีเดน  มีอิสระในการบริหารจัดการ  สามารถ
พัฒนาหลักสูตรไดเอง    ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐแตสามารถเก็บคาเลาเรียนเพิ่มเติมไดและ  
Autonomous  School  คือโรงเรียนที่มีความยืดหยุนในการบริหารจัดการเพื่อการระดมทุน        
เพื่อการศึกษาได แตยังตองใชหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  และสามารถพัฒนาจุดเดนของ
โรงเรียนไดโรงเรียนละ  1  อยาง  3) โรงเรียนสองภาษา  คือโรงเรียนที่จัดขึ้นเพื่อเปนการสงเสริม
และพัฒนาทักษะทางดานภาษาเพื่อใหนักเรียนซึ่งเปนเด็กรุนใหมสามารถสื่อสารกับชาวตางชาติ
ไดอยางมีคุณภาพกอใหเกิดความสอดคลองกับความตองการของสังคมไทยในการติดตอเชื่อมโยง
ขอมูลขาวสารระหวางประเทศไทยกับนานาประเทศ โดยใชภาษาเปนสื่อกลาง  4) โรงเรียนตนแบบ  
ICT คือโรงเรียนตนแบบซึ่งใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องแสวงหาความรูให
นักเรียนสามารถคนหาความรูจากโลกกวางเกิดการพัฒนาระบบการเรียนรูใหสมบูรณข้ึน และ
พัฒนาผูเรียนที่แตกตางกันใหเกิดความเทาเทียมกัน   และ  5)  โรงเรียนสําหรับผูมีความสามารถ
พิเศษเปนโรงเรียนที่จัดข้ึน    สําหรับเด็กที่มีแววความเปนเลิศหรืออัจฉริยะในดานตาง ๆ ทั้งดาน
วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  ดนตรี  ภาษา กีฬา การแสดง ฯลฯ โดยการจัดหองเรียนเฉพาะตาม
หลักสูตร  การจัดแบบขามชั้นเรียน การจัดกิจกรรมหรือใหเกิดความเหมาะสมกับการพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียนที่มีความสามารถในแตละดาน (สิริกร มณีรินทร 2547)  
 โรงเรียนสามรอยยอดวิทยาคม   กิ่งอําเภอสามรอยยอด   จังหวัดประจวบคีรีขันธ     
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธเขต  2  เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาแหงหนึ่งใน
จํานวนทั้งสิ้น   43  โรงเรียนทั่วประเทศ   ที่ไดรับอนุญาตใหดําเนินการตามนโยบายการจัดการ
เรียนรูในโรงเรียนรูปแบบใหมคือ โครงการโรงเรียนสองภาษาโดยเปดสอนในชวงชั้นที่ 3  ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1   ปการศึกษา 2546   เปนรุนที่ 1   มีวิสัยทัศนของโครงการโรงเรียนสองภาษาวา    
“เกงภาษา กลาแสดงออก” ปจจุบันในปการศึกษา 2548 มีผูเรียน 3 ระดับเปนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3  จํานวน 33 คน นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน  60  คน และ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 32 คน ซึ่งโรงเรียนมีพันธกิจ (Mission) ที่จะตองพัฒนาผูเรียน
ใหไปสูเปาหมายของโครงการ (อนุ  ธีรานุวรรตน 2546 : บทนํา)  ดานผูเรียนดังนี้  1) พัฒนาผูเรียน
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ใหมีความรูภาษาอังกฤษดีข้ึน  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  สามารถใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
เพื่อการสื่อสารได  และสามารถคนควาศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดอยางมีประสิทธิภาพ  2)  ผูเรียน
สามารถพัฒนาตนเองใหรูวิธีคิด  วิเคราะห  รูจักแกปญหาได  มีจิตสํานึกตอตนเอง ชุมชน  สังคม 
และโลกมากขึ้น โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลาง (กระทรวงศึกษาธิการ, คณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน , สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 2547 ข  : 8 )  

จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ดังกลาวแสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูโดยใช
กิจกรรมกลุมสัมพันธ เปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่มีคุณคา สามารถพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง 
ของผูเรียนได นาสนใจสําหรับการศึกษาคนควา ผูวิจัยในฐานะที่เปนครูแนะแนวในโรงเรียนมัธยม 
และเปนบุคลากรหลักในโครงการโรงเรียนสองภาษาของโรงเรียนสามรอยยอดวิทยาคม มีหนาที่โดยตรง 
ในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะพึงประสงคสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2542 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หลักสูตรสถานศึกษา   
ตลอดจนวิสัยทัศนของโครงการโรงเรียนสองภาษาวา “เกงภาษา  กลาแสดงออก“  จึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาคนควาในเรื่องการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธสําหรับนักเรียน 
ในชวงชั้นที่ 3 โครงการโรงเรียนสองภาษา และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชกิจกรรม
กลุมสัมพันธ เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  เขาใจตนเอง  เขาใจผูอ่ืน  กลาแสดงออก กลาตัดสินใจ
มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  และสามารถปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมไดเปนอยางดี  ประกอบกับ
นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชวงชั้นที่ 3 เปนวัยที่เหมาะสมตามหลักทฤษฎีของ อิริคสัน (Erikson 1963,  
อางถึงใน นองนุช  เพียรดี 2542 : 10 ) ที่ควรจะเสริมสรางพฤติกรรมที่พึงประสงค ในที่นี้คือ     
ความเชื่อมั่นในตนเองใหเกิดขึ้นเพื่อเปนการวางรากฐานใหนักเรียนไดคนพบตนเอง  ไดรูและเขาใจ
ถึงความตองการ  ความสนใจ  ความสามารถของตนเองไดอยางถูกตอง  ตลอดจนมีพัฒนาการที่ดี 
ในทุกดาน และเติบโตเปนผูใหญที่มีประสิทธิภาพตอไปแนวคิดและเหตุผลดังกลาว ซึ่งนําไปสู
การศึกษาเอกสารเกี่ยวกับกลุมสัมพันธ และความเชื่อมั่นในตนเองแลว ผูวิจัยในฐานะที่เปนครูแนะ
แนว มีหนาที่โดยตรงเกี่ยวของกับ  การสนับสนุนและสงเสริมการจัดการเรียนรู  กลุมกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนของนักเรียน   ชั้นมัธยมศึกษาระดับชวงชั้นที่ 3  และเปนบุคลากรหลักของโรงเรยีนใน
การดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูในโครงการโรงเรียนสองภาษาของโรงเรียนสามรอย
ยอดวิทยาคม  จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการนํากิจกรรมกลุมสัมพันธมาใชในการจัดการ
เรียนรู   พัฒนาความเชื่อมั่น    ในตนเองของนักเรียนโครงการโรงเรียนสองภาษาของโรงเรียนสาม
รอยยอดวิทยาคม    วาจะมีผลการพัฒนาเปนประการใด   เพื่อจะไดเปนแนวทางหรือเปน
ประโยชนสําหรับผูเกี่ยวของไดนําไปใชในการจัดการเรียนรูและพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน  อัน
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จะนําไปสูการบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนตลอดจนนโยบายของการจัดการศึกษาของโรงเรียน
สามรอยยอดวิทยาคม  ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนตอสังคมและประเทศชาติสืบไป 
 
กรอบแนวคดิที่ใชในการวิจัย 

ในการศึกษาคนควาเรื่องการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3   โครงการโรงเรียนสองภาษา    ผูวิจัยไดทําการศึกษาจากแนวคิดและ
งานวิจัย ของศิรินทรา พันธะศรี(2540 : บทคัดยอ )ซึ่งกลาวไววากิจกรรมกลุมสัมพันธประเภทเกม
และกลุมยอยสามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคไดสูงกวาปกติ  สวนจิตตา  คืนดี (2542: 
บทคัดยอ )  พบวาการใชกิจกรรมกลุม สัมพันธทําให เด็กหญิงในสถานสงเคราะหภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือสามารถปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอมไดดีข้ึน และสรวงสุดา  สิงขรอาสน( 2542:
บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาบุคลิกภาพดานความเปนผูนําของผูนําองคกรนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พบวา การใชเทคนิคกลุมสัมพันธหลายๆวิธี เชน เกม กลุมยอย ละคร 
บทบาทสมมุติ   และสถานการณจําลอง ในการทดลองทําใหผูนําองคกรนิสิตมีบุคลิกภาพของผูนํา 
ทั้งดานความเชื่อมั่นในตนเองและดานความรับผิดชอบสูงขึ้น จากแนวคิดดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษากลุมตัวอยางโดยใชเทคนิคตางๆของกิจกรรมกลุมสัมพันธ  โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัย   
ดังแผนภูมิที่ 1 
  
 
 
         
             
 
 

   
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 1      กรอบแนวคดิที่ใชในการวจิัย 

 
ความเชื่อมั่นในตนเอง 

 
 

ความคิดเหน็ของผูเรียนที่มีตอการ
ใชกิจกรรมกลุมสัมพนัธ 

 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ 
 
 
- เกม 
- ละคร 
- กลุมยอย 
- บทบาทสมมุต ิ
- สถานการณจาํลอง 
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วัตถุประสงคของการวิจยั 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบความเชื่อมั่นในตนเองของผูเรียนชวงชัน้ที ่3 โครงการโรงเรียนสอง
ภาษาโรงเรียนสามรอยยอดวิทยาคม กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมกลุม
สัมพันธ 
 2.  เพื่อศึกษาความคิดเหน็ของผูเรียนชวงชั้นที ่3   โครงการโรงเรียนสองภาษาโรงเรยีน
สามรอยยอดวิทยาคม ทีม่ตีอการจัดการเรียนรูโดยใชกจิกรรมกลุมสัมพันธเพื่อพัฒนาความเชื่อมั่น
ในตนเอง 
คําถามการวจิัย 
 1.  ความเชื่อมั่นในตนเองของผูเรียนชวงชั้นที ่3     โครงการโรงเรียนสองภาษาโรงเรียน
สามรอยยอดวทิยาคมกอนและหลงัการจดัการเรียนรูโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพนัธ  แตกตางกนัหรือไม 
 2.  ผูเรียนชวงชัน้ที ่ 3 โครงการโรงเรยีนสองภาษาโรงเรยีนสามรอยยอดวทิยาคมมีความ 
คิดเห็นตอการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพนัธ   เพื่อพฒันาความเชื่อมัน่ในตนเองเปน
อยางไร 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

ความเชื่อมั่นในตนเองของผูเรียนชวงชัน้ที ่  3  โครงการโรงเรียนสองภาษาโรงเรยีน  
สามรอยยอดวิทยาคม  กอนและหลงัไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกจิกรรมกลุมสัมพันธ มีความ
แตกตางกนั 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1  ประชากรที่ใชในการวิจยั 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี้เปนผูเรียนชวงชัน้ที่ 3 โครงการโรงเรยีนสอง
ภาษา  ภาคเรียนที ่   2   ปการศึกษา  2548    จํานวน  125  คน   ของโรงเรยีนสามรอยยอด
วิทยาคม  กิ่งอําเภอสามรอยยอด จงัหวัดประจวบคีรีขันธ สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจวบคีรีขันธ  เขต 2 

1.2  กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
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  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัครั้งนี้เปนนกัเรียนชวงชัน้ที ่ 3 ที่เปนสมาชิก
ชุมนุมพัฒนาบุคลิกภาพ โครงการโรงเรยีนสองภาษา ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2548 จํานวน  25 
คน ของโรงเรียนสามรอยยอดวิทยาคม  

2.  ตัวแปรที่ศึกษา 
2.1  ตวัแปรตน  ไดแก  กิจกรรมกลุมสัมพันธ  ประกอบดวย  เกม  ละคร  กลุมยอย   

บทบาทสมมุต ิสถานการณจําลอง 
2.2 ตัวแปรตาม  ไดแก  ความเชื่อมัน่ในตนเองของผูเรียน และ ความคิดเห็นของ

ผูเรียนทีม่ีตอการใชกิจกรรมกลุมสัมพนัธ 
 3.ระยะเวลาทีใ่ชในการทดลอง 

 ใชเวลาในชั่วโมงกิจกรรมชุมนุม 1 คร้ัง ตอสัปดาหและเวลานนัทนาการ  
ทุกวนัพุธสัปดาหละ 2-3 คร้ัง ตั้งแตวนัที่ 9 มกราคม ถงึ 17 กุมภาพนัธ 2549 รวม 12 ชั่วโมง 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  ความเชือ่มั่นในตนเอง หมายถงึ คณุลักษณะในตัวเองของผูเรียนที่แสดงออกให
เห็นถึงความมัน่ใจ กลาคิด กลาพูด กลาทาํ กลาแสดงออกและกลาในการที่จะเผชิญเหตุการณ
ตาง ๆ  มีใจคอมั่นคง   ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งที่แสดงออก  สามารถวัดไดจากพฤติกรรม 5 ดานดังนี้  

1.1  ดานความกลาแสดงออก หมายถงึ การกลาพูด บรรยาย อธิบาย เลาเรื่อง
หนาชั้นเรียนโดยไมรีรอ ประหมา เขนิอาย กลาซักถามขอสงสัย กลาตอบคําถามครูอยางไมกลวัวา
จะถูกหรือผิด กลาสบตาครหูรือผูอ่ืนขณะพูดหรือตอบคําถาม กลาแสดงความคิดเหน็อยางไมลังเล
และมีเหตุผล กระฉับกระเฉง วองไว  คลองตัว    

1.2  ดานความกลาตัดสินใจ หมายถงึ การมีความสามารถในการเลือกไดดวย
ตนเองโดยไมลังเลไมตองพึง่พาความคิดหรือรอคอยการสนับสนนุจากผูอ่ืน มีความรอบคอบ รูจัก
การวางแผนทีด่ี  ไมหลกีเลี่ยงปญหาสามารถประมวลสถานการณเพื่อแกปญหาเฉพาะหนาไดดี         

1.3  ดานความคิดสรางสรรค หมายถงึการมีแนวคิดเปนของตนเองชอบคิดคน  
กระทําสิง่แปลก ๆ ใหม ๆ  ไมหวัน่ไหวตอคําวิพากษวิจารณ มีเสรีภาพในการคิด 

1.4  ดานความมัน่คงทางจิตใจ หมายถงึการมีความสามารถในการควบคุมอารมณ
ไดดีไมวิตกกังวล สุขุมรอบคอบ เยือกเยน็ ไมหวั่นไหวตอสถานการณแวดลอม เปนตัวของตัวเอง 
ไมคลอยตามผูอ่ืนโดยขาดการไตรตรอง 
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1.5  ดานการปรับตัวใหเขากับสถานการณแวดลอม หมายถงึการมีอัธยาศัยดี  ยิ้ม
แยมเปนมิตร  มีมนษุยสัมพนัธที่ดกีับบุคคลทั่วไป  มนี้าํใจ  รูจักชวยเหลือผูอ่ืน ใหความรวมมือกบั
หมูคณะ ยอมรับสถานการณใหม ๆ โดยไมกลัว  ยอมรับฟงเหตุผลของผูอ่ืน และมองโลกในแงด ี
 2.  กิจกรรมกลุมสัมพนัธ   หมายถงึ กระบวนการจัดการเรยีนรูที่จัดใหผูเรียนไดกระทํา
รวมกันเปนกลุมมุงใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกนั   มีจุดมุงหมายรวมกัน   โดยการกาํหนดหนาที่ความ 
รับผิดชอบ  มีกติกาเปนแนวทางใหสมาชิกปฏิบัติ  โดยใชเทคนิคกุมสัมพนัธ ไดแก  เกม  ละคร  
กลุมยอย สถานการณจาํลอง  และการแสดงบทบาทสมมุติ 

2.1  เกม หมายถงึ  กิจกรรมที่ผูเรียนไดปฏิบัติดวยตนเองอยางสนกุสนานภายใต
กฎเกณฑ กติกา ที่กาํหนดไวเนนใหผูเรียนตองตัดสนิใจทาํอยางใดอยางหนึง่จากสถานการณที่
สมมุติข้ึนเพื่อใหเกิดผลออกมาในรูปการแพ  

2.2  ละคร  หมายถงึกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดแสดงบทบาทตามทีก่ําหนดไวโดยไม
นําเอา บุคลิกภาพและความรูสึกนึกคิดของตนเขาไปเกีย่วของ เนนใหผูเรียนฝกความรับผิดชอบใน
การทาํงานรวมกัน 

2.3 กลุมยอย หมายถงึ  กจิกรรมหลากหลายทีเ่ปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงออก
และไดรับขอมูลเพิ่มเติมมากขึ้น ไดแก การระดมความคดิซึ่งผูเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเหน็โดย
เสรีไมมีการตัดสินถูกผิดการอภิปรายแบบนกกระจอก ซึ่งเปนการอภิปรายในกลุมเล็ก ๆ ตางคน
ตางแสดงความคิดเห็นใหมากที่สุดและเร็วที่สุด การอภิปรายแบบเวียนกนัแสดงความคิดเหน็เปน
วงกลม และการประชุมแบบสัมมนา 

2.4   สถานการณจําลอง หมายถงึ การจดัสถานการณใหใกลเคียงความเปนจริง
เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูโดยการเขาไปอยูในสถานการณนัน้ เนนการฝกใหผูเรียนไดมีโอกาสทดลอง
แสดงพฤติกรรมตาง ๆ  ฝกการคิดแกปญหาและตัดสินใจ 

2.5  การแสดงบทบาทสมมตุิหมายถึงการที่ผูเรียนไดสวมบทบาทในสถานการณที่
สมมุติข้ึนและแสดงออกตามธรรมชาติโดยอาศัยบุคลิกภาพ ประสบการณและความรูสึกนึกคิดของ
ตนเองเปนหลกั ซึ่งจะสงผลตอการปรับพฤติกรรมของผูเรียน 

3.  แผนการจดัการเรียนรู หมายถงึ   กาํหนดการปฏิบัตทิี่ระบุข้ันตอน รายละเอียดของ
กิจกรรมกลุมสัมพันธในแตละครั้งโดยครูเปนผูวางแผนใหผูเรียนรวมปฏิบัติ เพื่อวัตถุประสงคให
ผูเรียนมพีฤตกิรรมตามความคาดหวงั ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของผูเรียน  

4.  โครงการโรงเรียนสองภาษา  หมายถึง  การจัดการเรียนรูในโรงเรียนรูปแบบใหม
ของกระทรวงศึกษาธกิาร โครงการโรงเรยีนสองภาษาของโรงเรียนสามรอยยอดวทิยาคม กิ่งอาํเภอ
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สามรอยยอด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธเขต 2 ซึ่งเปนโครงการโรงเรยีน
สองภาษาแบบเต็มรูป (English Program : EP) เปดสอนในชวงชัน้ที่ 3 (ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 
1-3 )  

5.  ความคิดเห็น  หมายถึง  ความรูสึกนกึคิดของกลุมตัวอยางที่มีตอการจัดการเรยีนรู
โดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธเพื่อพัฒนาความเชื่อมัน่ในตนเอง3 ดาน คอื ดานบรรยากาศการเรียนรู      
ข้ันตอนการดําเนนิกิจกรรม  และประโยชนที่ไดรับ   
 6.  นักเรียน  หมายถึง ผูเรียนชวงชัน้ที่  3  ที่เปนสมาชิกชมุนมุพัฒนาบุคลิกภาพ 
โครงการโรงเรยีนสองภาษา ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2548 ของโรงเรียนสามรอยยอดวทิยาคม
จํานวน  25  คน  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่ 2 

 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 
 เพื่อเปนพืน้ฐานในการศึกษาวิจัยครั้งนี้   ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร  ตาํรา และงานวจิัยที่   
เกี่ยวของ ดงัไดนําเสนอตามลําดับหัวขอตอไปนี้ คือ 1) กิจกรรมกลุมสัมพันธ เกี่ยวกับความหมาย
ของกิจกรรมกลุมสัมพนัธ จดุมุงหมายของการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ ทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับกลุมสัมพันธ    
คุณคาและประโยชนของการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ ขนาดของกลุมที่ใชในการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ   
เวลาและจาํนวนครั้งที่ใชในการ จัดกิจกรรมกลุมสัมพนัธ ลําดับข้ันของการจัดกจิกรรมกลุมสัมพนัธ 
เทคนิคกลุมสัมพันธ 2) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประกอบดวยความสาํคัญ ความหมาย เปาหมาย    
หลกัการจัด แนวการจดั บทบาทของบคุลากรทีเ่กีย่วของ ข้ันตอนการดําเนนิการจัด การประเมนิผล  
3)  ความเชือ่มั่นในตนเอง เกี่ยวกบั ความหมายของความเชื่อมั่นในตนเอง ลักษณะของการมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสําคัญของความเชื่อมั่นในตนเอง ปจจัยที่มีอิทธพิลตอการพัฒนา
ความเชื่อมั่นในตนเอง การสรางความเชือ่มั่นในตนเอง ทฤษฎีที่เกีย่วกับความเชือ่มั่นในตนเอง     
4)  โครงการโรงเรียนสองภาษา ในเรื่องของความเปนมา วัตถุประสงคในการดําเนนิงานโครงการ
โรงเรียนสองภาษา เปาหมาย นโยบาย โครงการโรงเรยีนสองภาษาโรงเรียนสามรอยยอดวทิยาคม  
ในเรื่องของ  นโยบาย    โครงการ  บทบาทของผูมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินโครงการ การตดิตาม
ประเมินผลโครงการโรงเรยีนสองภาษา  5)  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ 
 
ความหมายของกิจกรรมกลุมสมัพันธ 
 
 กิจกรรมกลุมสัมพันธ มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษหลายคํา  เชน  Group Dynamics, 
Group  Process , Group  Psychology , Human  Relations และมีชื่อเรียกในภาษาไทยหลาย
ชื่อ เชน กิจกรรมกลุม พลวัตรกลุม  กลุมสัมพันธ  กระบวนการกลุม  พลังกลุม หรือกลศาสตรกลุม 
ซึ่งตางก็มีความหมายเดียวกนั แตคําทีน่ยิมใชมากที่สุดคือกลุมสัมพนัธ หรือกระบวนการกลุม       
(โสภาพรรณ  อักฌราศิวะโรจน  2545 : 11 )  ซึ่งในงานวิจัยนี้จะใชชื่อวากลุมสัมพนัธ 
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 โอเซน   (Ohlsen  1970 : 6 – 7) ไดกลาวสรุปความหมายของคําวากิจกรรมกลุม ไว  2  
แบบ   คือ 

1.  กิจกรรมกลุมที่ผูนําเปนผูใหขอมูลรายละเอียดตาง ๆ  แกสมาชิกหรือเปนผูนําการ
อภิปราย   เพื่อที่สมาชิกไดบรรลุถึงความหมายตาง ๆ ของกลุม    โดยปกติผูนํากลุมชนิดนี้จะให
ขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา  อาชีพ  หรือสังคม  และสงเสริมใหสมาชิกในกลุมนําขอมูลเหลานี้มา
อภิปรายเพื่อประโยชนสําหรับตน  เชน  การปฐมนิเทศ ปจฉิมนิเทศ  หรือกิจกรรมตาง ๆ โดยในการ
ทํากิจกรรมกลุมแบบนี้  ครูจะเปนผูดําเนินการวางแผนใหสมาชิก 
 2.  กิจกรรมตาง ๆ ที่สมาชิก  ไดวางแผนรวมกันจัดขึ้นเอง เชน  กลุมอภิปรายในเรือ่ง
ตาง ๆ ทีน่ักเรยีนสนใจ  หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เปนตน 

ชมัค (Schmuck 2001 : 25, อางถึงใน พนิดา จันทรกรานต 2544 : 33) ไดให
ความหมายของกระบวนการกลุมสัมพนัธไววา กระบวนการกลุมสัมพนัธเปนกระบวนการที่
เกี่ยวของกับกระบวนการทาํงานรวมกนัในกลุมใหมีประสิทธิภาพซึ่งสมาชิกในกลุมจะมีปฏิสัมพนัธ
ตอกันและสมาชกิจะมีสวนรวมในกิจกรรมกลุมโดยการรวมมืออภิปรายแสดงขอคิดเหน็ซึง่กนัและกนั 

ชูชัย   สมิทธิไกร (2538 : 12 )  อารุณ  มังบูแวน (2540 : 25) และพนิดา  จันทรกรานต 
(2544 : 33) ไดกลาวถึงความหมายของกิจกรรมกลุมสัมพันธซึ่งสอดคลองกันวา เปนกระบวนการ  
ข้ันตอน วิธีการ  หรือเครื่องมือในการนําสมาชิกกลุมไปสูการเรียนรูที่ใชเปนสื่อใหสมาชิกกลุมไดมี
ประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับการสํารวจความรูสึก  ความคิด  พฤติกรรม  ทัศนคติและคานิยม
ของตนเอง ดวยประสบการณของตนเองกอใหเกิดการรูจักและเขาใจ  เกิดการยอมรับตนเอง  
สามารถแกปญหาขอขัดแยงในใจรวมถึงสามารถพัฒนาจิตใจใหงอกงามไดตลอดจนชวยใหการ
ดําเนินงานในกลุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งถาบุคคลมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกลุม
สัมพันธ จะแสดงพฤติกรรมที่ชวยใหกลุมเกิดกระบวนการที่ดี  ทําใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย
ที่ตองการ 

สมชาติ  กิจยรรยง  (2539 : 10)  และณัฏฐา  ทับทอง  (2541 : 45) ไดใหความหมาย
ของกิจกรรมกลุมไวในทํานองเดียวกันวาหมายถึงกระบวนการหรือเทคนิคการฝกอบรมที่ทําให
สมาชิกในกลุมไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกัน เนนจุดศูนยกลางที่ผูเขารับการอบรม
หรือสมาชิกกลุมโดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหสมาชิกมีปฏิสัมพันธกัน เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เกิดการเรียนรูส่ิงตาง ๆ  ดวยตนเอง  และสามารถนําเอาประสบการณเจตคติ         ความคิดเห็น
ตาง ๆ  ที่ไดรับจากกลุมไปใชในการพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ ตอไป 
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จุไรทอง  ทองจุไร (2542 : 7) ติรกา รัตนะวัน (2543 : 23) และไปรยุรา บุณยภักดิ์ 
(2545 : 42) ไดกลาวถึงความหมายของกิจกรรมกลุมสัมพันธซึ่งสอดคลองกันวา  หมายถึง  การที่
บุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปมารวมกลุมกัน มีวัตถุประสงครวมกัน ใหความสนใจในสิ่งเดียวกันมี
ปฏิสัมพันธ  ยอมรับฟงความคิดเห็นของกันและกัน และรวมกันกระทําหรือทําใหเกิดปฏิสัมพันธ
ระหวางสมาชิกภายในกลุมสมาชิกไดมีการเรียนรูส่ิงตาง ๆ   ดวยการเขารวมกิจกรรมดวยตนเอง
อันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของสมาชิกในการสรางความสัมพันธอันดีกับบุคคลอื่น 
บุคคลในกลุมจะมีอิทธิพลซึ่งกันและกันมีการสื่อสารและปฏิสัมพันธตอกัน ยอมรับฟงความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน  พรอมที่จะใหความรวมมือในการทํากิจกรรมกับสมาชิกของกลุม ซึ่งจะนําไปสูการ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตางปรับปรุงตนเองใหอยู ในสังคมอยางมีความสุข                
ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

จากความหมายดังกลาวขางตนสรุปไดวา  กลุมสัมพันธหมายถงึการที่มีการรวมตัวกัน
ของบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป มีปฏิสัมพันธกัน   มกีารวางแผนรวมกนั   มีเปาหมายเดียวกนั มีการ
ทํากจิกรรมตางๆรวมกนัอยางเปนกระบวนการ ที่มปีระสิทธิภาพโดยมีเทคนิควิธีการตาง ๆ เปน
เครื่องมือในการนําสมาชกิไปสูการเรียนรูจากประสบการณดวยตนเอง กอใหเกิดการยอมรับตนเอง  
เขาใจผูอ่ืน มคีวามสามารถในการแกปญหา ลดหรือกําจัดขอขัดแยงที่เกิดขึ้นไดมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของสมาชิกในทกุ ๆ ดานอนัจะเกิดประโยชนโดยตรงกับตัวสมาชิกในการนําไปปรับใชใน
การทาํงานรวมกับบุคคลอื่นและในชีวิตประจําวนัได 

  
จุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
 จุดประสงคของการจัดกจิกรรมกลุมสัมพนัธ   การตั้งจดุมุงหมาย (Objectives) ของ
การเรียนการสอนโดยการใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ  แบงเปน  2  ดาน  คือ  
 จุดมุงหมายทัว่ไป  เพื่อเสริมสรางประสบการณ  3  ดาน  ของผูเรียนคือ ดานความรู  
ความเขาใจในเนื้อหาวิชา (Cognitive  Domain) ดานมโนธรรม ( Affective  Domain ) และดานทักษะ  
(Psychomotor  Domain) 
 จุดมุงหมายเชงิพฤตกิรรม ตองกําหนดใหชดัเจนวา  จะใหผูเรียนกระทาํพฤติกรรมอะไร  
ในสถานการณอยางไร  และตองการใหเกิดผลดีเพยีงใด พยายามจัดกิจกรรม และสงเสริมให
ผูเรียนคนหาคาํตอบดวยตนเอง 
 เบนเนท (Bennett  1963  : 8 –9) ไดสรุปจุดมุงหมายโดยทั่วไปของการจัดกิจกรรม
กลุมสัมพนัธไว ดังนี ้
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 1.  เปนการเปดโอกาสใหสมาชิกของกลุมไดเรียนรูทางดานการศึกษา  อาชพี  สังคม  
และสวนตัว  จากการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรยีนจดัขึ้น 

2.  กอใหเกิดผลทางการบาํบัดรักษา  จากการที่ไดมีโอกาสปลดปลอยความตงึเครียด
ทางอารมณ ไดมีความเขาใจและไดขอคิดในปญหาตางๆของบุคคลมากขึ้น 

3.  ชวยใหบุคคลทราบถึงจุดมุงหมายของการแนะแนวอยางประหยัดและมี 
ประสิทธิภาพมากกวาวิธีการเปนรายบุคคล 

4.  ชวยใหการใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เพราะกลุมชวยให
เขาใจภูมิหลังและลักษณะทั่วไปของปญหาตาง ๆ 

บัททัน (Button  1974 :  1 – 2 ) กลาววากิจกรรมกลุมสัมพันธเปนสิ่งที่จัดขึ้นโดยมี
จุดมุงหมายที่จะชวยสงเสริมใหมนุษยไดเติบโตและพัฒนา  โดยเฉพาะทักษะทางดานสังคมและ
ดานความสัมพันธกับบุคคลอื่น  ดังนั้นการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธจึงเปนการสรางโอกาสใหมนษุย
ไดเรียนรูเกี่ยวกับการติดตอสัมพันธกับคนอ่ืนๆ  ในบรรยากาศที่สงเสริมซึ่งกันและกัน 

คมเพชร  ฉัตรศุภกุล (2530 : 137-140) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของกลุมสัมพันธ พอ
สรุปไดวา  

1. เพื่อสรางความเขาใจในตนเองอยางถูกตอง 
2. เพื่อสรางความเขาใจในบุคคลอื่น 
3. เพื่อสรางความสามารถในการทํางานรวมกันระหวางสมาชิก 

ประนอม  เดชชัย (2531 : 101 – 102 ) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของกิจกรรมกลุมไว 
ดังนี้ 

1.  เพื่อใหผูเรียนไดเขาใจธรรมชาติของมนุษย คือ ความเขาใจตนเองและเขาใจ
บุคคลอื่นภายในกลุม 

2..  เพื่อใหผูเรียนเขาใจกระบวนการทํางานหรือแกปญหาตาง ๆ รวมกัน 
ประสบการณที่จัดในกลุม จะชวยใหสมาชิกไดเรียนรูวิธีการทํางานรวมกัน 

3.  เพื่อใหผูเรียนฝกความรูสึกทางดานคุณธรรมและจริยธรรมในระหวางรวม
กิจกรรม  สรวงสุดา  สิงขรอาสน (2542 : 47)โสภาพรรณ อักฌราศิวะโรจน (2545 : 17) วันเพ็ญ  
สุมนาพันธุ (2545 : 8) และ ไปรยุรา  บุณยภักดิ์ (2545 : 46) ไดกลาวในทํานองเดียวกันวา  กลุม
สัมพันธมีจุดมุงหมายเพื่อที่จะพัฒนาสงเสริมบุคคลในดานตาง ๆ เพื่อใหเขาใจตนเองและผูอ่ืน 
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ  ไดมีโอกาสเรียนรูการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน  เกิดการเรียนรู
ดวยตนเองจากประสบการณตรง   เกิดเจตคติที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองในทางที่ดี  มีทักษะในการ
อยูรวมกับผูอ่ืน  ตลอดจนเรียนรูที่จะแกไขปรับปรุงพัฒนาตนเอง  และสามารถอยูรวมในสังคมได
อยางมีความสุข  
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 จากการศึกษาเอกสารที่กลาวถึงจุดมุงหมายของกลุมสัมพันธดังกลาวขางตน  พอสรุป
ไดวา  กิจกรรมกลุมสัมพันธมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาและสงเสริมบุคคลใหเกิดเจตคติที่ดีในการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเองในทางที่ดีข้ึนในทุกดาน เกิดการเรียนรูดวยตนเองจาก
ประสบการณตรงที่ไดจากการเขารวมกิจกรรมกลุม  มีปฏิสัมพันธกับสมาชิกคนอื่น ๆ มีโอกาสฝก
ความรูสึกในดานคุณธรรม  จริยธรรม  รูจัก และเขาใจตนเอง เขาใจความแตกตางระหวางบุคคล  
ยอมรับผูอ่ืน  ยอมรับธรรมชาติของมนุษย  มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  มีทักษะใน
การสื่อสาร  มีทักษะทางสังคม  ตลอดจนมีความสามารถในการแกปญหาทั้งสวนตัวและของกลุม   
ทําใหดําเนินชีวิตในสังคมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข  
 
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับกิจกรรมกลุมสัมพันธ 

ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับกลุมสัมพันธนี้  ทิศนา  แขมมณี (2522 : 10 – 12 ) คารทไรท 
และ แซนเดอร (Cartwright  and  Zander 1968 : 26 – 27)  ไดกลาวไวในทํานองเดียวกัน   ดังนี้ 

1.  ทฤษฎีภาคสนาม  ทฤษฎีภาคสนาม (Field Theory) ของเคริท เลวิน (Kurt Lewin)
ทฤษฎีนี้มีแนวคิดที่สําคัญสรุปไดดังนี้ คือ  

1.1  พฤติกรรมจะเปนผลมาจากพลงัความสัมพนัธของสมาชิกในกลุม 
1.2  โครงสรางของกลุมจะเกิดการรวมกลุมของบุคคลทีม่ีลักษณะแตกตางกนั 
1.3  การรวมกลุมแตละครั้งจะตองมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกกลุม โดยเปน 

ปฏิสัมพันธในรูปการกระทาํ (act) ความรูสึก (feel) และความคิด (think) 
1.4  องคประกอบตาง ๆ ดังกลาวไวในขอ 1.3 จะกอใหเกิดโครงสรางของกลุม 

แตละครั้งซึ่งมลัีกษณะแตกตางกนัออกไปตามลักษณะของสมาชกิ 
1.5  สมาชิกในกลุมจะมีการปรับตัวเขาหากัน และพยายามชวยกนัทาํงาน ซึ่งการ

ที่บุคคลพยายามปรับบุคลิกภาพของตนทีม่ีความแตกตางกนันี้จะกอใหเกิดความเปนอันหนึง่อัน
เดียวกนั และทําใหเกิดพลงัหรือแรงผลักดันของกลุมทีท่าํใหการทาํงานเปนไปไดดวยดี 

2.  ทฤษฎีปฏิสัมพันธ (Interaction Theory) ของเบลล (Bales) โฮมานส (Homans) 
และไวท (Whyte) แนวคิดพืน้ฐานของทฤษฎีนี้ คือ  

2.1  กลุมจะมีปฏิสัมพันธโดยการกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง (activity)  
  2.1.1 ปฏิสัมพันธทางรางกาย (Physical Interaction) 

2.1.2  ปฏิสัมพันธทางวาจา (Verbal Interaction) 
2.1.3  ปฏิสัมพันธทางจิตใจ (Emotional Interaction) 
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2.2  กิจกรรมกลุมตาง ๆ ที่กระทําผานการมีปฏิสัมพันธนี้จะกอใหเกิดอารมณ 
ความรูสึก (Sentiment) ข้ึน 

3.  ทฤษฎีระบบ (System Theory) ทฤษฎีนี้มีแนวคิดสําคัญ คือ  
3.1  กลุมจะประกอบดวยโครงสรางหรือระบบ ซึง่จะมกีารแสดงบทบาทและการ

กําหนดตําแหนงหนาที่ของสมาชิก อันถอืวาเปนการลงทนุ (input) เพื่อใหไดผลลัพธ (output) 
อยางใดอยางหนึง่  

3.2  การแสดงบทบาทตําแหนงหนาที่ของสมาชิกจะกระทําไดโดยการสื่อสาร
ระหวางกัน (Communication) และจากการเปดเผยตัวเองในกลุม (Open System) 

4.  ทฤษฎีสังคมมิติ (Sociometric Orientation) ของโมเรโน ทฤษฎีนี้มีแนวคิดที่สําคัญ 
ดังนี้  

4.1  การกระทาํและจริยธรรมหรือขอบเขตการกระทําของกลุม  จะเกิดความ 
สัมพันธทางสงัคมระหวางกนั (Interpersonal Choice) 

4.2  เครื่องมอืทีใชในการศึกษาความสัมพันธ คือ การแสดงบทบาทจําลอง (Role 
playing) หรือการใชเครื่องมอืวัดการเลือกทางสังคม (Sociometric Test) 
 5.  ทฤษฎจีิตวิเคราะห (Psychoanalytic Orientation) ของซิกมันต ฟรอยด 
(Sigmund Freud) ทฤษฎนีีม้ีแนวคิดที่สําคัญ คือ 

5.1 เมื่อบุคคลอยูรวมกันเปนกลุม จะตองอาศัยความจูงใจ (Motivation) ซึ่งอาจ
เปนรางวัล หรือผลจากการทํางานกลุม 

5.2 ในการรวมกลุมบุคคลจะมีโอกาสแสดงตนอยางเปดเผย หรือพยายามปองกัน
ปดบังตนเองโดยวิธีตาง ๆ (Defense Mechanism) การใชแนวคิดนี้ในการวิเคราะหกลุมโดยให
บุคคลแสดงออกตามความเปนจริง โดยใชวิธีการบําบัดทางจิต (Therapy) ก็จะชวยใหสมาชิกใน
กลุมเกิดความเขาใจในตนเองและผูอ่ืนไดดี  
 6.  ทฤษฎีจิตวิทยาทั่วไป (General  Psychology) ทฤษฎีนี้มีแนวคิดที่วาการใชหลัก
จิตวิทยาตาง ๆ เกี่ยวกับการรับรู  การเรียนรู  ความคิดความเขาใจ  การให  แรงจูงใจ ฯลฯ จะชวย
ใหเขาใจพฤติกรรมของบุคลในแงการรวบรวมขอมูล 
 กรมสุขภาพจิต (2539, 18-19) ไดกลาวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวของกับกลุมสัมพันธที่สําคัญไว
ดังนี้ 

1.  ทฤษฎีสนาม ของ เลวิน (Lewin) มีแนวคิดที่สําคัญ สรุปไดดังนี้ คือพฤติกรรมจะ
เปนผลมาจากพลังความสัมพันธของสมาชิกในกลุม โครงสรางของกลุมจะเกิดจากการรวมกลุม
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ของบุคคลที่มีลักษณะแตกตางกัน การรวมกลุมแตละครั้งจะตองมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกใน
กลุมโดยเปนในรูปการกระทํา ความรูสึกและความคิด องคประกอบตาง ๆ จะกอใหเกิดโครงสราง
ของกลุม ซึ่งมีลักษณะแตกตางกันออกไปตามลักษณะของสมาชิกในกลุมที่จะมีการปรับตัวเขาหา
กันและพยายามชวยกันทํางาน การที่บุคคลพยายามปรับบุคลิกภาพของตนที่มีความแตกตางกัน
จะกอใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และทําใหเกิดพลัง หรือแรงผลักดันของกลุมที่ทําใหการ
ทํางานเปนไปดวยดี 
  2.  ทฤษฎีปฏิสัมพันธ ของ โฮมานส (Homans) และ  ไวท (Whyte)  มีแนวคิดที่สําคัญ 
คือ กลุมจะมีปฏิสัมพันธโดยการกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งซึ่งจะเปนปฏิสัมพันธทั้งดาน
รางกาย วาจา ใจ กิจกรรมตาง ๆ ที่กระทําผานการมีปฏิสัมพันธนี้จะกอใหเกิดอารมณ และ
ความรูสึกที่ดีข้ึน  
  3.  ทฤษฎีสังคมมิติ ของโมเรโน (Morano) มีแนวคิดที่สําคัญคือ การกระทําและ
จริยธรรม หรือขอบเขตการกระทําของกลุม จะเกิดความสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม ซึ่งจะ
ศึกษาไดโดยใหสมาชิกเลือกสัมพันธทางสังคมระหวางกัน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาความสัมพันธ 
คือการแสดงบทบาทสมมติหรือ การใชเครื่องมือวัดการเลือกทางสังคม 
 4.  ทฤษฎีจิตวิเคราะห ของฟรอยด (Freud) มีแนวคิดที่สําคัญ คือ เมื่อบุคคลอยู
รวมกันเปนกลุม จะตองอาศัยแรงจูงใจซึ่งอาจเปนรางวัลหรือผลจากการทํางานกลุม ในการ
รวมกลุมบุคคลจะมีโอกาสแสดงตนอยางเปดเผย หรือพยายามปองกัน ปดบังตนเองโดยวิธีตาง ๆ 
การใชแนวคิดนี้ในการวิเคราะหกลุมโดยใหบุคคลแสดงออกตามความเปนจริง ก็จะชวยใหสมาชิก
ในกลุมเกิดความเขาใจตนเอง และผูอ่ืนไดดียิ่งขึ้น  
   
คุณคาและประโยชนของกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
 บัททนั (Button 1974 : 1 – 2)  กลาววา การจัดกิจกรรมกลุมสัมพนัธเปนการสราง
โอกาสใหมนษุยไดเรียนรูเกี่ยวกับการติดตอสัมพันธกับบุคคลอื่นในบรรยากาศที่สงเสริมซึ่งกนัและ
กัน  โดยใชเทคนิคตางๆ  เพื่อใหสมาชกิพยายามชวยกลุมใหบรรลุจุดมุงหมาย   การเรียนรูโดย
กระบวนการกลุมสัมพนัธจงึชวยฝกทักษะที่จําเปนหลายๆดาน  และดานหนึง่ที่สําคญั   คือ ทักษะ
ทางสังคม (Social  Skill)  เปนทกัษะที่ชวยใหอยูรวมกนั  และทํางานกับผูอ่ืนไดอยางราบรื่น  เชน  
ทักษะการเปนผูใหและผูรับ  การปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอม  การควบคุมตนเอง  การยอมรับ
ความสามารถของตนเองและผูอ่ืน 
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 คมเพชร  ฉัตรศุภกุล (2530 : 15 –17)  กลาววา กิจกรรมกลุมสัมพันธมีคุณคาในดาน
ความเจริญงอกงาม  เพิ่มความมั่นใจในตนเอง   มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตนเองดีข้ึน           
เกิดความรูสึกวาตนเองมีคุณคาในหลาย ๆ ดาน เปนตนวา ดานการพัฒนาอารมณและสังคม       
มีโอกาสเรียนรูเร่ืองการควบคุมการแสดงออกทางดานอารมณ   ดานการพัฒนาทัศนคติที่ดีตอ
บุคคลอื่น มีความเคารพบุคคลอื่น  จึงจะทําใหอยูรวมกับกลุมได  นอกจากนี้แลวยังชวยใหบุคคล
อ่ืนไดเรียนรูสังคม สามารถแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมได 
 อุทัย  บุญประเสริฐ ( 2531 : 29 )   กลาววากิจกรรมกลุมสัมพันธจะสามารถชวยให
บุคคลปรับพฤติกรรมของตนเองไดอยางเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  เปนสมาชิกที่ดีของกลุม เขาใจบุคคล
อ่ืน  และมีประสิทธิภาพในการทํางานดีข้ึน 
 อารุณ  มงับูแวน (2540 : 29) ไดกลาวถึงการนํากิจกรรมกลุมสัมพันธไปใชใหเกิด
ประโยชนตอการพัฒนาสมาชิกในดานตาง ๆ   ดังตอไปนี ้
 1.  พัฒนาทกัษะทางสังคม  ทักษะในการติดตอส่ือสารกับผูอ่ืน ทําใหมีโอกาสทาํงาน
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.  พัฒนาทักษะในการคิดพิจารณาและแกไขปญหาโดยกิจกรรมกลุมจัดเปนที่แลกเปลี่ยน 
ประสบการณ ความคิดเหน็ ทัศนคติ ความเอื้ออาทรแกกัน ใหกาํลังใจกนัจะทาํใหสมาชิกรูจกั
ตนเองดีข้ึน ยอมรับขอบกพรองของตนเองเพื่อการปรับปรุงพัฒนาที่ดข้ึีน 
 3.  เสริมสรางความมวีินยั คุณธรรม จริยธรรม คานิยมทีสั่งคมยอมรับเพราะในการเขา
กลุมสมาชิกตองปฏิบัติตามกฎที่ตั้งไว เพือ่ใหผูอ่ืนยอมรับตนเอง 
 4.  พัฒนาทกัษะในการศึกษาคนควา  เชน    ทักษะในการเก็บรวบรวมขอมูล การฟง 
การคิด การพดู การรายงาน การจดบนัทกึ 
 5.  ชวยใหสมาชิกเกิดความรูสึกอบอุนปลอดภัย 
 6.  สมาชิกกลุมไดพบวาเขาไมไดอยูอยางโดดเดี่ยว แตยังมีคนอื่น ๆ ที่มปีญหาคลายคลึง 
กับปญหาของเขา 
 7.  สมาชิกกลุมไดรับการสนับสนนุในการแกไขปญหาซึง่เปนผลมาจากการที่กลุมใหการ 
ยอมรับใหรางวัลและใหกาํลงัใจแกเขา 
 8.  สมาชิกเรยีนรูที่จะมีการใหและรับความชวยเหลือตามบทบาทภายในกลุม 
 9.  สมาชิกมีโอกาสทีจ่ะเรียนรูวิธีการแกปญหาของคนอืน่ดวยการสังเกต 
 10.  บรรยากาศที่เปนกนัเองทาํใหสมาชิกเกิดความรูสึกคุนเคย ไววางใจและนําไปสูการ 
เปดเผยปญหาตาง ๆ 
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 11.  เปนกลุมที่มีคุณคาสําหรับวัยรุน ซึ่งเปนวัยที่แสวงหาเอกลักษณของตน และตองการ 
การยอมรับจากกลุมเพื่อนใหสามารถนําประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมกลุมสัมพนัธไป
ใชในการพัฒนาตนเองในทกุ ๆ ดาน 
 ไปรยุรา  บุณยภักดิ์  (2545 : 48)  กลาววากิจกรรมกลุมสัมพนัธชวยพัฒนาบุคคลใน
ดานตาง ๆ ทัง้ทางตรงและทางออม  ชวยใหรูจักการเรียนรูดวยตนเอง  เขาใจตนเอง  เห็นคุณคา
และยอมรับตนเองมากขึน้ มีการเปลี่ยนแปลงทางดานการรับรูทางความรูสึก ตระหนกัถึงความรูสึก
ของตนเองและผูอ่ืนมากขึ้น   สามารถพัฒนาทักษะทางสังคม    และเปนการสงเสรมิใหเกิดความ 
สัมพันธกับบุคคลอื่นดวยการใชเทคนิคตาง ๆ  มกีารเปลี่ยนแปลงทางความสามารถในการควบคมุ
ความรูสึกตาง ๆ ของตนเอง   มีแนวทางในการสรางแรงจูงใจ  มกีารแสดงพฤติกรรมที่ตรงกับ
ความรูสึกของตนเอง โดยเรียนรูการอยูรวมกนั เรียนรูการควบคุมการแสดงออกทางอารมณให
เหมาะสมเมื่ออยูในสังคมรวมกับผูอ่ืน  รูจกัปรับตัวเพื่อใหสามารถอยูในสังคมอยางมีความสุข 
 จากเอกสารเกีย่วกับคุณคา และประโยชนของกิจกรรมกลุมดังกลาว สรุปไดวา การจดั
กิจกรรมกลุมสัมพันธเปนกระบวนการสรางโอกาสใหบคุคลไดเรียนรูจากประสบการณตรงเพื่อให
บุคคลมีการปรับพฤติกรรมของตนเองในหลาย ๆ ดาน  เชน  ในดานทักษะทางสงัคม  เรียนรูในการ
อยูรวมและทาํงานกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ มีการเขาใจตนเองมองเห็นจุดเดนจดุดอยของตนเอง   
เขาใจในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลเห็นคุณคาและความสามารถของผูอ่ืน รูจักยอมรับผูอ่ืน   
เพิ่มความมัน่ใจในตนเอง      รูจักควบคุมการแสดงออกทางอารมณใหเหมาะสม รูวิธกีารปฏิบัติตน
ในฐานะสมาชกิที่ดีของสงัคม 
 
ขนาดของกลุมที่ใชในการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
 ขนาดของกลุม คือจํานวนสมาชิกในกลุมซ่ึงมีผลกระทบตอคุณภาพของการปฏิสัมพันธ 
ภายในกลุม ตลอดจนการสื่อสารระหวางสมาชกิ  ไดมีผูใหความคดิเห็นเกี่ยวกับขนาดของกลุมไว 
ดังนี ้
  เยาวพา  เดชะคุปต (2522 : 34)   คมเพชร  ฉัตรศุภกุล (2530 : 26) และไปรยรุา  
บุณยภักดิ ์(2545 : 49) กลาวไวในทาํนองเดียวกนัวาขนาดของกลุมอาจเปนปจจัยสาํคญัประการหนึง่ 
ในการพิจารณาธรรมชาตขิองปฏิสัมพันธภายในกลุม กลุมที่มีขนาดแตกตางกนัจะทําใหกระบวน 
การปฏิสัมพนัธแตกตางกนัไปดวย   ขนาดของกลุมมผีลตอการมีสวนรวมของสมาชิกภายในกลุม  
ถาสมาชกิมีจาํนวนมากเกนิไปจะทาํใหสมาชิกบางคนไมมโีอกาสไดแสดงความคิดเหน็หรือมีสวนรวม 
ในกิจกรรมไดอยางเตม็ความสามารถ ขนาดทีช่วยใหการทาํงาน หรือการเรียนการสอนประสบ
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ผลดีควรเปนกลุมขนาดเล็ก มีสมาชกิประมาณ 5 – 15 คน   เพื่อที่สมาชิกจะไดมีโอกาสแสดงออก
ไดอยางทัว่ถงึ  ขนาดของกลุมที่ไมเกนิ 15 คน จะทําใหการปฏิสัมพนัธ และการสื่อสารของสมาชิก
ภายในกลุมและกระบวนการกลุมเปนไปอยางมีประสิทธภิาพดี ขนาดของกลุมจะใหญเทาใดยอม 
ข้ึนอยูกับความจําเปนของสถานการณ  จดุมุงหมายของกลุม  แหลงที่จะใหความชวยเหลือในกลุม 
และระดับวุฒภิาวะของบุคคลในกลุม ครูผูสอนควรเลือกกาํหนดใหเหมาะสมกับลักษณะของ
เนื้อหาและกิจกรรม 
 จากเอกสารเกีย่วกับขนาดของกลุมที่ใชในการจัดกิจกรรมกลุมสัมพนัธดงักลาว สรุปไดวา 
ขนาดที่จะทาํใหกระบวนการกลุมดําเนนิไปอยางเกิดประสิทธิภาพดีที่สุดไมควรมีจาํนวนเกิน 15 คน  
ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความจาํเปน จุดมุงหมาย แหลงที่จะใหความชวยเหลือ  ระดับวุฒิภาวะของสมาชกิกลุม   
ตลอดจนความเหมาะสมตามลักษณะเนื้อหาและกจิกรรมของกลุมอีกดวย 
   
เวลาและจํานวนครั้งทีใ่ชในการ จัดกจิกรรมกลุมสัมพันธ   
 ทิศนา แขมมณี  (2522 ก : 245) กลาววาในการกําหนดระยะเวลาที่ใชในการทํา
กิจกรรมกลุมนั้น    ข้ึนอยูกบัวัตถุประสงคของกิจกรรมนั้นวาเปนอยางไร  ดังนั้นเวลาที่ใชจงึมีตั้งแต 
1 - 6  ชั่วโมง และจาํนวนครั้งทีท่ํากิจกรรมนั้นมีจะใชเวลาประมาณ 4 - 7 คร้ัง หรือถาเปน
ระยะเวลาสั้น ประมาณ 2 - 3 คร้ัง ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของสภาพการณและจุดมุงหมาย
ของกลุมเปนสาํคัญ 
 แพทเทอรสัน (Patterson 1973  : 105) กลาววาการทาํกิจกรรมกลุมควรจัดสัปดาหละ 
2 คร้ัง แตถาเวลาในการเขารวมกิจกรรมมนีอย  อาจจัดสัปดาหละ 3 คร้ัง  ชวงเวลาในการเขารวม
กิจกรรมกลุมประถมศึกษา  ควรใชเวลาไมเกิน  1  ชัว่โมง  เพราะเด็กอาจเกิดความเบื่อหนายได  
 อภิชาติ  ภูประเสริฐ (2541 : 38) และไปรยุรา บุณยภักดิ์ ( 2545 : 50 ) กลาวถงึการใช 
เวลาในการจัดกิจกรรมกลุมในทาํนองเดียวกันวา  ควรจัดสัปดาหละ 2 – 3 ครั้ง ๆ ละ 60 – 90  นาที  
แตก็ข้ึนอยูกับวามีเวลาในการรวมกิจกรรมกลุมมากนอยเพียงใด มีจุดมุงหมายของการเขารวม
กิจกรรมกลุมอยางไร 
 โสภาพรรณ อักฌราศิวะโรจน (2545 : 24) กลาววาควรมีเวลาเขากลุมคร้ังละประมาณ  
50- 60 นาท ีเปนเวลา 2-3 คร้ัง ตอสัปดาห จาํนวน 8 ครั้งเปนอยางนอย หรือมากกวาจะเปนการ 
ดีมาก 
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จากเอกสารเกีย่วกับเวลา และจํานวนครั้งที่ใชในการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธดังกลาว
สรุปไดวา  ควรจัดกิจกรรมกลุมสัปดาหละ 2- 3 คร้ัง ๆละ ประมาณ 60 – 90 นาที  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
ความเหมาะสม   วัยของสมาชิก เวลาที่มแีละจุดมุงหมายของกลุมดวย 
 
ลําดับขั้นของการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
 เยาวภา  เดชะคุปต (2522 : 228-230) ไดแบงขั้นตอนในการจัดกระบวนการกลุม
ออกเปน 4 ระยะ ดังนี้ 1) ระยะการมีสวนรวมของสมาชกิ สมาชิกมีการปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง 
และมีสวนรวมในทุก ๆ ดาน  คือดานรางกาย   คือการแสดงความคดิเห็น ดานจิตใจคือความรูสึก
ตอส่ิงที่กระทํานั้น  ดานสตปิญญาหรือสมอง คือการวเิคราะหสรุปส่ิงที่ไดเรียนรูดวยตนเอง และ
ทางสังคม คอืการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน  เพื่อแลกเปลีย่นประสบการณซึ่งกนัและกนั 2)  ระยะ
วิเคราะหรวมกัน คือการวิเคราะหส่ิงที่เรียนรูไปแลวทนัที ประเมินความสัมพันธของสมาชกิในกลุม 
ทําใหรูจักตนเองดีข้ึน 3) ระยะสรุปและประยุกตหลักการ คือรวบรวมแนวคิดที่ไดจากการแลกเปลีย่น 
ประสบการณในกลุม  แลวสรุปเปนหลกัการของตนเองนาํไปใชในชวีิตจริงไดใน 2 ลักษณะ คือเพื่อ
ปรับปรุงบุคลิกภาพ  ปรับตัวใหเขากบัผูอ่ืน และเพื่อแกปญหาตาง ๆ  4)  ระยะประเมินผล  คือ
สมาชิกมีการประเมินผลการเรียนรูของตนเอง 

ผกา  บุญเรือง (2525 : 101) กลาวถงึขั้นตอนในการจัดกจิกรรมกลุมสัมพันธดังตอไปนี ้
1.  ข้ันนํา เปนการปูพื้นฐานใหผูเรียนมีความพรอมในการเรียน และสรางบรรยากาศ

ใหเหมาะสมในการจัดการเรยีนรู  
2.  ข้ันกิจกรรม  เปนการใหผูเรียนปฏิบัติจริงเพื่อใหเกิดทักษะและประสบการณที่

ผูเรียนสามารถนําไปใชในชวีิตประจําวนัได 
3.  ขั้นอภิปรายและวิเคราะหตองการใหผูเรียนมีโอกาสอภิปราย   และแสดงความ

คิดเห็นเมื่อเสร็จส้ินการจัดกจิกรรมแลว 
4.  ข้ันประยุกตใชและสรุป  ทําใหเกิดความเขาใจยิง่ขึ้น ผูดําเนนิการชวยกระตุน

ผูเรียนนาํทักษะที่ปฏิบัติแลวไปใชในชีวิตประจําวนัอยางถูกตองและเหมาะสม 
 พรรณราย  ทรัพยะประภา (2529 : 16) ไดกําหนดขั้นตอนการดําเนนิงานของกิจกรรม
กลุมสัมพนัธเปนลําดับข้ันตัง้แตตนจนจบ ดังนี้ 1) เริ่มตนกิจกรรมดวยการใหสมาชิกไดรับ
ประสบการณตรง  มีสวนเกีย่วของโดยการแสดงพฤติกรรมหรือสังเกต  มอง  พูด ในการจัดกิจกรรม 
2) เมื่อทาํกิจกรรมไปแลวใหแลกเปลี่ยนประสบการณจากการที่ไดสังเกตตนเองและผูอ่ืน 3)  ใหสมาชกิ 
ประมวลกระบวนการตาง ๆ จากการเขารวมกิจกรรม โดยการสํารวจตรวจตรา  การอภิปรายและ
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การประเมนิตนเองกับสมาชกิคนอื่น ๆ  4) สมาชิกสรางกฎเกณฑตาง ๆ โดยการหาขอสรุปจาก
ประสบการณที่ผานมา ซึ่งจะชวยใหสมาชิกไดอธิบาย ขยายความทาํความเขาใจจากสิง่ที่ได    
เรียนรูมา  5) สมาชิกชวยกนัอภิปราย การวางแผนกฎเกณฑตางๆที่ไดรับนําไปปรับใชในชีวติ 
ประจําวนั 
 ประนอม  เดชชัย  (2531 : 103)   กลาววา  การดําเนนิงานของกลุมไมวาจะเปนกลุม
ในลกัษณะใด จะมีการดาํเนนิงานเปนขั้นตอน  ดงันี ้

1.  ข้ันรวมกลุม (Forming  Stage)  เปนขัน้แรกที่สมาชิกของกลุมมารวมกัน  ถาไม 
รูจักดีพอทุกคนจะสงวนทาที ไมคอยแสดงออกระยะนี้ จงึเปนหนาที่ของผูนํากิจกรรมที่จะตอง
ประสานงานใหสมาชิกในกลุมรูจักและคุนเคยกนักอน  เชน อาจจะมกีารแนะนําตวั  เปนตน 

2.  ข้ันกําหนดจุดมุงหมายของกลุม  (Normal  Stage)  เมื่อสมาชกิภายในกลุม
รูจักกันแลว  จะเริ่มคิดถึงเปาหมายของกลุม และภารกิจของกลุมทีจ่ะตองรับผิดชอบ ในขั้นนี้ผูนํา
กิจกรรมจะมบีทบาทรวมกบัสมาชิกในการกําหนดเปาหมาย และการเรียนรูกิจกรรมที่สมาชิกของ
กลุมจะทํางานรวมกนั 

3.  ข้ันระดมความคิด (Storming Stage) เปนขั้นทีบ่รรยากาศการทํางานเริ่ม
จริงจังมากขึน้  สมาชกิภายในกลุมพยายามกาํหนดรางกฎเกณฑ และระเบียบของกลุม  ในขัน้นี้
ผูนํากจิกรรม  อาจม ี  2  บทบาท  คือปลอยใหสมาชิกดําเนนิการโดยลําพงั  หรือเขารวมในฐานะ
เปนสมาชิกคนหนึ่งของกลุม 

4.  ข้ันกระชับความสัมพันธ (Reforming  Stage) เปนขั้นที่กลุมรูจักคุนเคย  และ
เขาใจบทบาทของตนเองเปนอยางดี   จงึทําใหการดําเนินงานของกลุมเปนไปอยางดี 

5.  ข้ันสลายตัว  (Disbanding  Stage) เปนขั้นสุดทายเมื่อสมาชิกของกลุมได
รวมมือกนัดําเนินการตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย  จนบรรลุเปาหมายแลว  ภารกิจของกลุมเร่ิม
ลดลงไปดวยทําใหกลุมเร่ิมสลายตัวในขั้นนี้ผูนาํกิจกรรมจะมีบทบาทในการทบทวนการดําเนินงาน
ของกลุมที่ผานมาเพือ่ทาํการสรุปผลและเสนอแนะแนวทางในการนาํผลไปใชหรือนาํไปศกึษาคนควา
ตอไป 
 ในการดําเนนิกิจกรรมกลุม  วันทนีย  จันทรเอี่ยม (2541 : 6)  ไดเสนอแนะขั้นตอนและ
วิธีการจัดกิจกรรม ดังนี้  ข้ันตอนที่ 1)  การหาขอมูล  ผูนํากจิกรรมจะตองใหความสาํคัญตอการหา
ขอมูลกอนทีจ่ะเร่ิมกิจกรรมหากมีขอมูลและรายละเอยีดเกี่ยวกบัผูเขารวมกิจกรรม การทาํกิจกรรม  
วัตถุประสงคในการจัดกจิกรรม และสถานที่ที่เหมาะสมจะทําใหมีโอกาสประสบผลสําเร็จในการจัด
กิจกรรมมากขึ้น ข้ันตอนที่ 2) การวางแผน เมื่อไดขอมูลมาแลว ผูนํากิจกรรมจะนํามาวางแผนปฏิบัติการ  
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ดังนี้  2.1  กําหนดขั้นตอนการดําเนนิงาน  2.2 การคัดเลือกและศึกษากิจกรรมเพื่อใหสอดคลองกบั
วัตถุประสงคทีก่ําหนดไวแลวศึกษารายละเอียดวิธีการดําเนินการในกิจกรรมที่เลือก 2.3 การกําหนด 
ข้ันตอนอยางละเอียด นํากิจกรรมที่เลือกมาจัดลําดับของการดําเนินงาน   ข้ันตอนที่ 3)  การนําไปปฏิบัติ  
ผูนํากจิกรรมนาํทุกอยางที่เตรียมการไวมาปฏิบัติใหเกิดผลตามเปาหมายที่ตั้งไว  ซึง่มหีลักการใน
การปฏิบัติ ดังนี้ 3.1 การเตรียมตัวใหพรอมโดยการทําความเขาใจในกจิกรรม เตรียมวัสดุ อุปกรณ
ที่ตองใช พรอมทั้งทดสอบคณุภาพใหสามารถใชไดดวย  3.2 การเริ่มเปดกิจกรรม  ผูนําจาํเปนตอง
สรางความประทับใจใหเกิดขึ้น และตองสรางความตองการเขารวมกิจกรรม และมีความ
สนุกสนานรวมดวย  3.3  การจัดกิจกรรมตองเปนไปตามแผนที่วางไว ซึง่มีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้  
3.3.1  การอธิบายกจิกรรมควรอธิบายอยางเปนขั้นตอนใหชัดเจน  และอาจมีการสาธิต  ทดลอง 
ปฏิบัติกอน  3.3.2  บทลงโทษ ไมควรใชคําวา “ลงโทษ” แตควรใชคําอ่ืนแทน เชนใหแสดง
ความสามารถพิเศษ กจิกรรมทุกอยางที่ผูนําใหผูรวมกจิกรรมปฏิบัตินั้น  ผูนํากจิกรรมจะตองทาํได
และทําไดดีดวย และหลงัจากปฏิบัติกิจกรรมเสร็จส้ินแลว ผูนําตองกลาวขอบคุณ และเชิญชวนให
สมาชิกทุกคนปรบมือใหเกียรติดวย  3.3.3 การติดตามสถานการณใหทัน  ผูนาํกิจกรรมตองสังเกต
ดูวาบรรยากาศในขณะที่ทาํกิจกรรมนัน้เปนอยางไร เพือ่นาํมาพิจารณาในการดําเนนิกิจกรรมตอไป  
3.4 การปดกิจกรรม เปนชวงที่ผูนาํกิจกรรมสามารถสรางความประทับใจในกิจกรรมนัน้ ๆ  โดยการ
นําประเดน็รับรู ขอคิดที่ไดจากการจัดกิจกรรม  นํามากลาวเพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมเกิดการเรียนรู
ในกิจกรรมที่ปฏิบัติ 
 นิรันดร  จุลทรัพย (2542 : 40) ไดกลาวถงึการจัดกระบวนการกลุมวาควรจัดเปน
ข้ันตอนอยางเปนระบบเพื่อใหสอดคลองกบัหลักการเรียนรูโดยดําเนินการ ดังนี ้ 1) ข้ันเตรียมการ  
วิทยากรตองศกึษาและวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของผูเขารับการอบรม  เชน เพศ  อายุ สถานภาพ  
ระดับการศึกษา หนาทีก่ารงาน ความสนใจ  และจาํนวน เปนตน แลวกําหนดจุดมุงหมายและ
ขอบเขตวา ตองการใหผูเขารับการอบรมไดรับอะไรบาง เชนใหเกิดความคุนเคย รูจกับทบาทหนาที่
หรือใหรวมกันทํางานเปนทีม  จากนัน้จงึกําหนดเนื้อหา  รูปแบบและวิธกีารในการถายทอด เปนตน  
2) ข้ันดําเนนิกจิกรรม เปนกระบวนเดียวกันกับการสอน  กลาวคือ มกีารนําเขาสูกิจกรรม  โดยสราง
ส่ิงเรากระตุน ใหผูเขารับการอบรมอยากรูอยากเหน็ อยากทํา ตองการมีสวนรวม เปนการปพูื้นฐาน
ใหเก ิดความพรอมหรือการสรางบรรยากาศใหเกิดการเรียนรู เมื่อผูเขารับการอบรมเกิดความพรอมแลว  
วิทยากรจะทําการสอนหรือถายทอดโดยใหผูเรียนเปนผูคิดผูทํา  ตามรูปแบบที่วางไว  จากนั้นก็ให
มีการแสดงความคิดเหน็ ความรูสึก ใหเกดิการอภิปรายรวมกัน  เพื่อนําไปสูการสรุปตามเปาหมาย
ที่วางไว  3) ข้ันประเมิน  เมื่อเสร็จส้ินการดําเนินกิจกรรมแลว  วทิยากรตองทาํการประเมินผลวา
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ไดผลตามจุดมุงหมายหรือไมอยางไร  โดยอาจใชวธิีการประเมินผลรปูแบบตาง ๆ  เชนการสังเกต 
การใชแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ  เปนตน 
 สรุปไดวาขั้นตอนในการจัดกจิกรรมกลุมสัมพันธหรือกระบวนการกลุมมักจะประกอบดวย 
ข้ันตอนตาง ๆ ดงัตอไปนี ้  1) ข้ันรวมกลุมเปนการปูพืน้ฐานเตรยีมความพรอมในการเรียนรูส่ิงใหม ๆ  
สมาชิกมีกิจกรรมเพื่อสรางความคุนเคยโดยวิทยากรเปนผูดําเนินการใหปฏิสัมพนัธระหวางสมาชกิ
เปนไปตามจุดมุงหมาย 2) ข้ันการดําเนินกิจกรรม เปนลําดับที่สมาชิกทุกคนมสีวนรวมในการ
จัดการเรียนรู แสดงความคิดเห็นมีการปฏิบตัิจริงดวยตนเอง มีการทํางานเปนทีมและมกีารแลกเปลี่ยน 
เรียนรูซึ่งกันและกัน 3) ข้ันสรุป และประยุกตหลักการ ในขั้นตอนนีผู้นํากลุมหรือผูดําเนนิกิจกรรม
พยายามกระตุนใหสมาชิกไดทบทวนทักษะตาง ๆ ทีเ่กดิจากการจดักิจกรรมเพื่อนํามาอภิปราย
รวบรวมแนวคิดที่ไดมาสรุปผลประยุกตใชในชีวิตจริงทั้งเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ  หรือแกปญหาและ
เสนอแนวทางในการนําผลไปใชหรือเพื่อการศึกษาคนควาตอไป  4) ข้ันประเมนิผล คือข้ันที่สมาชกิ
กลุมมีการประเมินพฤติกรรมการเรียนรูของตนเองเพื่อนสมาชิกและผูดําเนินกิกรรมกลุมประเมินผล
การดําเนินการจัดกิจกรรมกลุมโดยภาพรวม เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมในครั้ง
ตอไปใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 
เทคนิคกลุมสัมพันธ  

ทศินา  แขมมณี  และคณะ (2522 :  201 – 202)   กลาวถงึกิจกรรมที่ใชในการเรยีน
การสอนแบบกระบวนการกลุมสัมพนัธไวในทฤษฎกีลุมสัมพันธสอดคลองกบับุหงา วชิระศักดิม์งคล  
(2535 : 37-39)  วาการสอนทีย่ึดหลักทฤษฎีกลุมสัมพนัธ  เปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  
จะมีลักษณะเปนกิจกรรมกลุมที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกจิกรรมการเรียนโดยทั่วถงึกนั  
และในขณะเดียวกนัก็ชวยใหผูเรยีนไดเรียนรูความคิด  ความรูสึก  ปฏิกริิยาและพฤตกิรรมของผูอ่ืน  
และเรียนรูการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ  ดวยตนเองจากกิจกรรมการเรียนและพยายามกระตุนให
ผูเรียนไดนําความรูความเขาใจนัน้ไปใชอยูเสมอ  ซึง่จะสามารถชวยใหผูเรียนเกดิการเรียนรูทีม่ี
ความหมายและเปนประโยชน  การจัดกจิกรรมการเรียนใหสอดคลอง   กับทฤษฎกีลุมสัมพนัธใน
การสอน  สามารถทาํไดหลายวิธ ี ดังตอไปนี ้
 1.  เกม (Game)   เปนวิธีหนึ่งซึ่งสามารถนํามาใชในการสอนไดดี  โดยครูผูสอนสราง
สถานการณสมมุติข้ึน  ใหผูเรียนลงเลนดวยตนเองภายใตขอตกลง  หรือกติกาบางอยาง ที่กําหนดไว   
ซึ่งผูเรียนจะตองตัดสินใจทําอยางใดอยางหนึ่งอันจะมีผลออกมาในรูปของการแพ  การชนะ  
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วิธีการนี้จะชวยใหผูเรียนวิเคราะหความรูสึกนึกคิดและพฤติกรรมตาง ๆ  ที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจ  นอกจากนั้นยังชวยใหผูเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนดวย 
 2.  บทบาทสมมุติ (Role - Play)  เปนอีกวิธีการหนึ่งที่ไดรับความนิยมในการนํามาใช
ในการจัดการเรียนรู  มีลักษณะเปนสถานการณสมมุติเชนเดียวกับเกม   แตมีการกําหนดบทบาท
ของผูเลนในสถานการณนั้น ๆ  แลวใหผูเรียนเขาสวมบทบาท  แลวแสดงออกตามธรรมชาติโดย
อาศัยบุคลิกภาพประสบการณและความรูสึกนึกคิดของตนเปนหลัก   ดังนั้นวิธีการนี้จึงมีสวนชวย
ใหผูเรียนไดมีโอกาสศึกษาวิเคราะหถึงความรูสึกและพฤติกรรมของตนอยางลึกซึ้ง  และยังชวย
เสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูใหนาสนใจและนาติดตามอีกดวย 

3.  กรณีตัวอยาง (Case) เปนอีกวิธีหนึง่ของการสอน  ซึ่งใชกรณหีรือเร่ืองราวตาง ๆ    
ที่เกิดขึ้นจริงนาํมาดัดแปลงและใชเปนตัวอยางในการใหผูเรียนไดวเิคราะหและอภปิรายกนั  เพื่อ
สรางความเขาใจและฝกฝนแกไขปญหานัน้  วิธกีารนี้จะชวยใหผูเรียนไดรูจักคิดและพิจารณา
ขอมูลที่ตนไดรับอยางถีถ่วน  และการอภิปรายจะชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสแลกเปลีย่นขอมูลซ่ึงกนั
และกัน  รวมทั้งการนําเอากรณีตางๆซึง่คลายคลึงกับชีวิตจริงมาใชจะชวยใหการเรียนรูมีลักษณะ
ใกลเคียงกับความเปนจริงซึง่มีสวนทําใหการเรียนรูมีความหมายสําหรบัผูเรียนมากยิง่ขึ้น 

4.  สถานการณจําลอง (Simulation)  คือการจําลองสถานการณจริงหรือสราง
สถานการณใหใกลเคียงกับความเปนจริง    แลวใหผูเรียนเขาไปอยูในสถานการณนัน้  มีปฏิกริยา 
โตตอบกัน  วิธีการนี้จะชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสทดลองแสดงพฤตกิรรมตางๆ ซึง่ในสถานการณ
จริงอาจจะไมกลาแสดง  เพราะเปนการเสีย่งตอผลที่ไดรับเกินไป 

5. ละคร (Acting  or  Dramatization)  คือวิธีการที่ใหผูเรียนไดแสดงบทบาทตามที่ได
เขียนบทไว  โดยผูแสดงตองพยายามแสดงใหสมตามบททีก่ําหนดไว  โดยไมนําเอาบุคลิกภาพและ
ความรูสึกนึกคิดของตนเขาไปมีสวนเกี่ยวของ อันจะทําใหเกิดผลเสียตอบทบาทนัน้ ๆ  วิธนีี้จะชวย
ใหผูเรียนไดมปีระสบการณที่จะเขาใจในความรูสึก เหตุผลและพฤติกรรมของผูอ่ืน มีสวนชวย
เสริมสรางความเขาใจ  เหน็อกเหน็ใจกนั  นอกจากนัน้การที่ผูเรียนไดมีโอกาสแสดงละครรวมกัน  
จะชวยฝกใหผูเรียนเกิดความรับผิดชอบในการเรยีนรูรวมกันและไดฝกการทาํงานรวมกนัดวย 

6.  กลุมยอย (Small  Group)  เปนวิธีการที่ใชมานานแลว อาจเปนเพราะเห็นวาเปน
ประโยชนตอผูเรียนในการจดัการเรียนรู คือการแบงกลุมแยกเปนกลุมขนาดเล็กลงเพื่อเปดโอกาส
ใหผูเรียนทุกคนไดมีสวนรวมในการแสดงออก  และชวยใหผูเรียนไดขอมูลเพิ่มเติมมากขึ้น การใช
กลุมยอยมีหลายวธิี  แตที่นยิมกนัคือกลุมระดมพลังสมอง (Brainstorming)  เปนตน 
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 สรุปไดวากลุมสัมพันธเปนรูปแบบหนึง่ของการจัดกระบวนการเรียนรูที่มีคุณคาเปน
กิจกรรมทีท่ําใหสมาชิกกลุมเกิดการพฒันาตนเองในทุกดาน โดยเฉพาะดานอารมณและทักษะ  
ทางสังคม ดวยการเรียนรูจากประสบการณตรงและจากการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม อันเปน
ประโยชนในการนําไปปรับใชในชีวิตจริง อยูในสังคมอยางมีความสุขและเปนสมาชกิที่ดีของสงัคม  
ผูวิจัยจงึเลือกใชเทคนิคกลุมสัมพนัธหลากหลายวิธ ีผสมผสานกนั  เชน   เกม ละคร กลุมยอยและ
บทบาทสมมุตใินการจัดการเรียนรูสําหรับการศึกษาคนควาในครัง้นี ้ เนื่องจากเหมาะสมกับวยัของ
ผูเรียนซึง่อยูในชวงชัน้ที ่3 โดยดําเนนิการสรางแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 12 แผน เพื่อนาํมาใช
ในการดําเนนิกิจกรรมในเวลาที่กาํหนดไว 6 สัปดาห ในแตละแผนการจัดการเรียนรูใชเวลาครั้งละ 
60 นาท ี
 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 1-13) ไดจัดทําคูมือการจัดกิจกรรมพฒันา
ผูเรียนเปนเอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2544 เพื่อใหสถานศึกษา
นําไปใชเปนแนวทางประกอบการจัดทาํหลักสูตรสถานศึกษา และจดัการเรียนรูใหเกิดกับผูเรียนได
ตรงตามจุดหมายและเจตนารมณของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สรุปสาระสาํคัญไดดังนี้ 
 
ความสาํคัญ   

พระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 กําหนดแนวการจัดการศึกษาโดยยึดหลัก 
วาผูเรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรู  และพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมคีวามสาํคัญทีสุ่ด   
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ   
โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียน คํานึงถงึ
ความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทกัษะกระบวนการคิด การจัดการ  การเผชิญสถานการณและ  
การประยุกตความรูมาใชในการปองกนัแกปญหาและเรยีนรูจากประสบการณจริง  ประกอบกับมี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็ของสังคมและเทคโนโลย ี กอใหเกิดทั้งผลดีและผลเสียตอการดําเนนิ
ชีวิตในปจจุบนัของบุคคล  ทําใหเกิดความยุงยากซับซอนมากยิง่ขึ้น  จําเปนตองปรับเปลี่ยนวิถี  
การดําเนินชวีติใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีคุณคามีศักดิ์ศรีและมีความสุข 

หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กาํหนดใหมีสาระการเรียนรู 8 กลุม และกิจกรรม   
พัฒนาผูเรียนซึ่งกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเอง 
ตามศักยภาพ มุงเนนเพิม่เติมจากกจิกรรมที่ไดจัดใหเรียนรู ตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม  
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การเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมทีเ่หมาะสมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข กับกจิกรรมที่เลือกดวยตนเอง 
ตามความถนดั  และความสนใจอยางแทจริง  การพฒันาที่สําคัญ คือ การพัฒนาองครวมของ
ความเปนมนษุยใหครบทกุดาน ทัง้รางกาย  สติปญญา  อารมณและสังคม  ใหเปนผูมีศีลธรรม  
จริยธรรม มีระเบียบวนิัย  และมีคุณภาพ  ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม  
ซึ่งสถานศึกษาจะตองดําเนนิการอยางมีเปาหมาย  มีรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม กิจกรรม
พัฒนาผูเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แบงเปน 2 ลักษณะ  คือ 

กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียนใหเหมาะสม 
ตามความแตกตางระหวางบุคคลสามารถคนพบและพฒันาศกัยภาพของตน เสริมสรางทักษะชีวิต   
วุฒิภาวะทางอารมณ  การเรียนรูในเชงิพหุปญญา   และการสรางสมัพันธภาพที่ดซีึ่งผูสอนทุกคน
ตองทําหนาทีแ่นะแนวใหคําปรึกษาดานชวีิต การศึกษาตอ  และการพัฒนาตนเองสูโลกอาชพีและ
การมีงานทาํ 

กิจกรรมนกัเรียน เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเองอยางครบวงจร ตัง้แต
ศึกษา วิเคราะห  วางแผน  ปฏิบัติตามแผน  ประเมนิ  และปรับปรุงการทํางาน  โดยเนนการทาํงาน
รวมกันเปนกลุม  เชน  ลูกเสอื  เนตรนารี  ยุวกาชาด  และผูบําเพ็ญประโยชน เปนตน 

กิจกรรมนกัเรียน เปนกิจกรรมที่เกิดจากความสมัครใจของผูเรียน  มุงพฒันาคุณลักษณะ 
ที่พงึประสงคเพิ่มเติมจากกจิกรรมในกลุมสาระ เปนกิจกรรมที่ผูเรียนชวยกนัคิด ชวยกันทาํ     
ชวยกนัแกปญหา สงเสริมศักยภาพของผูเรียนอยางเตม็ที่ รวมถึงกิจกรรมที่มุงปลูกฝงความมี
ระเบียบวนิัยรับผิดชอบรูสิทธิและหนาที่ของตนเอง แบงตามความแตกตางระหวางกิจกรรมไดเปน 
2 ลักษณะ คือ 1) กิจกรรมพัฒนาความถนดั ความสนใจ ตามความตองการของผูเรียน เปนกิจกรรม 
ที่มุงเนนการเติมเต็มความรู ความชาํนาญ และประสบการณของผูเรียนใหกวางขวางยิ่งขึ้น  เพื่อการ 
คนพบความถนัดความสนใจของตนเอง  และพัฒนาตนเองใหเต็มศกัยภาพ  ตลอดจนการพัฒนา
ทักษะของสังคมและปลูกฝงจิตสํานึกของการทาํประโยชนเพื่อสังคม  2)  กิจกรรมลกูเสือ เนตรนารี  
ยุวกาชาด  ผูบําเพ็ญประโยชน และรักษาดินแดนเปนกจิกรรมที่มุงปลูกฝงระเบียบวินัย   กฎเกณฑ    
เพื่อการอยูรวมกันในสภาพชีวิตตาง ๆ นําไปสูพืน้ฐานการทําประโยชนใหแกสังคมและวิถีชวีิตใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ ซึ่งกระบวนการจัดใหเปนไปตามขอกําหนด 
ของคณะกรรมการลูกเสือแหงชาติ ยวุกาชาด สมาคมผูบําเพ็ญประโยชน และกรมการรักษา
ดินแดน 
 ในทางปฏิบัตสิถานศกึษาควรจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ในลกัษณะของการบูรณาการ
องคความรูตาง ๆ  ที่เกื้อกูลสงเสริมการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู  ใหมีความกวางขวางลึกซึง้
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ยิ่งขึ้นอกีทัง้ใหผูเรียนไดคนพบและใชศักยภาพทีม่ีในตนอยางเตม็ที่ เลือก ตัดสินใจ ไดอยางมี
เหตุผลเหมาะสมกับตนเอง  สามารถวางแผนชีวิตและอาชีพไดอยางมีคุณภาพ  เนนการเสริมสราง
ทักษะชีวิต  วฒุิภาวะทางอารมณศีลธรรม และจริยธรรม  รูจักสรางสัมพันธภาพทีด่ีเพื่อปรับตัวเขา
กับบุคคล  และสถานการณตาง ๆ  ไดอยางดีและมีความสุข  เชน  กิจกรรมสรางเสรมิความรูสึกรัก
และเห็นคุณคาในตนเอง  กจิกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ  ศีลธรรม และจริยธรรม  กิจกรรม
พัฒนาทักษะชีวิต  กิจกรรมสรางเสริมประสิทธิภาพการเรียน  เปนตน  กิจกรรมเหลานี้สามารถ
หลอมเขาไปในการจัดกจิกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  ผูบาํเพ็ญประโยชนในลักษณะของการ
เขาคายตาง ๆ  หรืออาจแยกจัดเปนกิจกรรมเฉพาะทางได  เชน จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี      
ยุวกาชาด    ผูบําเพ็ญประโยชน    โดยมุงเปนการฝกระเบียบวนิัย    การอยูรวมกนัอยางมีความสุข  
 กิจกรรมชมรมวิชาการ  มุงเสริมสรางประสบการณความชํานาญเฉพาะเรื่องทีถ่นดัและสนใจจาก
การเรียนรูกลุมสาระตาง ๆ ชุมนุมตาง ๆ  เพื่อการรวมกนัคิดคนกจิกรรมที่สรางสรรคกอใหเกดิ
ความสนุก  ความสุข  และพัฒนาทักษะทางสังคม  ทัง้นี้แมจะแยกจดักิจกรรมเฉพาะทางก็สามารถ
บูรณาการกิจกรรมแนะแนวเขาไวดวย  เพือ่ใหคนพบศกัยภาพของตนเอง 
 
ความหมาย 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกจิกรรมที่จัดอยางเปนกระบวนการ  ดวยรูปแบบ  วิธีการที่
หลากหลาย  ใหไดรับประสบการณจากการปฏิบัติจริง  มีความหมาย   และมีคุณคาในการพัฒนา
ผูเรียนทัง้ดานรางกาย จิตใจ  สติปญญา  อารมณ  และสังคม  มุงเสรมิเจตคติ  คุณคาชีวิต ปลูกฝง
คุณธรรม  และคานิยมทีพ่ึงประสงค  สงเสริมใหผูเรียนรูจักและเขาใจตนเอง สรางจิตสาํนึกในธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม  ปรับตัวและปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสังคม  ประเทศชาติ และดํารงชีวิตได
อยางมีความสขุ   
 
เปาหมาย 

การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มุงพัฒนาผูเรียน ใหบุคคลรูจักและเหน็คุณคาในตนเอง
และผูอ่ืน  มวีฒุิภาวะทางอารมณ มกีระบวนการคิด มทีักษะในการดําเนนิชีวิตอยางเหมาะสมและ
มีความสุข มจีิตสํานึกในการรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติโดยกําหนด
เปาหมายในการจัดกิจกรรมพฒันาผูเรียน   ดังนี ้  1)   ผูเรียนไดรับประสบการณทีห่ลากหลาย เกิดความรู 
ความชํานาญทั้งวิชาการและวิชาชีพอยางกวางขวางมากยิง่ขึ้น 2) ผูเรียนคนพบความสนใจ  ความถนัด 
และพัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะตัวมองเหน็ชองทางในการสรางงาน อาชพีในอนาคตได
เหมาะสมกับตนเอง 3) ผูเรยีนเหน็คุณคาขององคความรูตาง ๆ สามารถนาํความรูและประสบการณ
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ไปใชในการพฒันาตนเอง  และประกอบสัมมาชพี  4) ผูเรียนพฒันาบุคลิกภาพ เจตคติ คานิยมใน
การดําเนินชวีติและเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 5) ผูเรียนมีจิตสํานกึ  และทาํประโยชนเพื่อสังคม
และประเทศชาติ 
 
หลักการจัด 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีหลกัการจัด ดงันี ้1)  มีการกําหนดวัตถุประสงคและแนวปฏิบัติ
ที่ชัดเจนเปนรูปธรรม 2) จัดใหเหมาะสมกบัวัย วุฒิภาวะ ความสนใจ ความถนัดและความสามารถ
ของผูเรียน 3) บูรณาการวชิาการกับชีวิตจริง ใหผูเรียนไดตระหนักถึงความสําคญัของการเรียนรู
ตลอดชีวิต และรูสึกสนุกกับการใฝรูใฝเรียน 4) ใชกระบวนการกลุมในการจดัประสบการณ       
การเรียนรู ฝกใหคิดวิเคราะห สรางสรรคจินตนาการที่เปนประโยชนและสัมพนัธกับชีวิตในแตละ
ชวงวัยอยางตอเนื่อง 5) จาํนวนสมาชิกมคีวามเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม 6) มีการกาํหนด 
เวลาในการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมสอดคลองกับวิสัยทัศน และเปาหมายของสถานศึกษา 7) ผูเรียน 
เปนผูดาํเนนิการมีครูเปนทีป่รึกษา ถอืเปนหนาที่และงานประจาํโดยคาํนึงถงึความปลอดภัย 8) ยึด
หลักการมีสวนรวม  โดยเปดโอกาสใหครู  พอแม  ผูปกครอง  ชุมชน องคกรทัง้ภาครัฐและเอกชน   
มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม  9)  มีการประเมินผลการปฏิบัตกิิจกรรม  โดยวธิีการที่หลากหลาย
และสอดคลองกับกิจกรรมอยางเปนระบบและตอเนื่อง โดยใหถือวาเปนเกณฑประเมินผลการผาน
ชวงชัน้เรียน 
 
แนวการจัด 

สถานศกึษาตองจัดใหผูเรียนทกุคนเขารวมกิจกรรม โดยคํานงึถงึแนวการจัดดังตอไปนี้   
1)  การจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเกื้อกูลสงเสริมการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู เชนการบูรณาการ
โครงการ  องคความรูจากกลุมสาระการเรียนรู  เปนตน  2) จัดกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด
ตามธรรมชาต ิ ความสามารถ   ความตองการของผูเรียนและชุมชน   เชน ชมรมทางวิชาการตาง ๆ
เปนตน 3) จดักิจกรรมเพื่อปลูกฝงและสรางจิตสํานึกในการทาํประโยชนตอสังคม เชน กิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี เปนตน  4)  จัดกิจกรรมประเภทบริการดานตาง ๆ  ฝกการทํางานที่เปนประโยชน
ตอตนเองและสวนรวม  เชน  บริการหองสมุด  เพื่อนชวยเพื่อน  สหกรณ  พยาบาล  เปนตน 

กิจกรรมตอไปนี้เปนกิจกรรมที่สถานศึกษาอาจเสนอแนะตอผูเรียน กจิกรรมสรางเสรมิ
ความรูสึกรักและเหน็คุณคาในตนเอง  กจิกรรมพัฒนาวฒุิภาวะทางอารมณ ศีลธรรมและจริยธรรม  
กิจกรรมพัฒนาทักษะชวีิต กจิกรรมบริการแนะแนวและให กิจกรรมสรางเสริมประสิทธิภาพในการเรียน  
กิจกรรมสรางเสริมนิสัยรักการทํางาน  กจิกรรมฉลาดกินฉลาดใช  กิจกรรมศิลปนนักอาน  กิจกรรม
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เพื่อนที่แสนดี  กิจกรรมสรางเสริมนิสัยการทําประโยชนเพื่อสังคม  กิจกรรมพิทกัษปา และกิจกรรม
เรียนรูรวมกนั  นอกจากกิจกรรมเหลานี้แลว  ผูเรียนอาจเสนอกิจกรรมอื่น ๆ  ไดตามความตองการ
และความสนใจ เชนกิจกรรมทําหนงัสือรุน  กิจกรรมทําหนังสือพิมพโรงเรียน เปนตน 

สําหรับกิจกรรมที่สถานศึกษาทุกแหงตองจดัใหผูเรียน   คือกิจกรรมลูกเสือ   เนตรนารี  
ยุวกาชาด ผูบาํเพ็ญประโยชน และรักษาดินแดน โดยดําเนินการจัดกิจกรรมใหเปนไปตามขอกําหนด
ของคณะกรรมการลูกเสือแหงชาต ิยวุกาชาด สมาคมผูบําเพ็ญประโยชน และกรมการรักษาดนิแดน 
 
บทบาทของบุคลากรที่เกีย่วของ 

ในการดําเนนิการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหเกิดประสิทธิผล  จาํเปนอยางยิ่งที่จะตอง
กําหนดบทบาทหนาที่ของบคุลากรที่เกีย่วของ  สถานศึกษาจะสามารถนาํไปปรับปรุงและเลือก
ปฏิบตัิไดตามความเหมาะสมและความพรอมของแตละสถานศกึษา คอื 

1.  บทบาทของคณะกรรมการสถานศกึษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ
พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 29  และหมวด 5   มาตรา  40  ที่มุงเนนใหชุมชนมีสวนรวมในการจดั
การศึกษาและใหมีคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพื่อทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุน
ในการบริหารจัดการในสถานศึกษานัน้ คณะกรรมการสถานศกึษาควรมีบทบาทในการจัดกจิกรรม
พัฒนาผูเรียนดังนี ้ 1) ใหความเหน็ชอบ มีสวนรวม ในการกาํหนดนโยบาย เปาหมายและ
ดําเนนิการ  2) สงเสริม  สนบัสนุน การดําเนินการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาในดานตางๆ 
     2.  บทบาทของผูบริหารสถานศกึษา ในการจัดกจิกรรมพฒันาผูเรียนของสถานศึกษา  
มีดังนี ้1) กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัต ิ 2)  นเิทศและติดตาม 3)  สงเสริมสนับสนุน  4) ประเมนิ
และรายงาน 

3. บทบาทของหัวหนากจิกรรมพัฒนาผูเรียน ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของ
สถานศกึษามดีงันี้ 1) สํารวจขอมูลความพรอม  ความตองการ และสภาพปญหาของสถานศึกษา  
ชุมชน ทองถิ่น  และผูเรียน เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความตองการ
และปญหาของผูเรียน 2) จดัประชุมครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อรวมกนักําหนดแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมใหมีความเหมาะสมกับสภาพความตองการและปญหาของสถานศึกษา ชุมชน  
ทองถิน่  และผูเรียน  3)  จดัทําแผนงาน  โครงการ  และปฏิทินงานกจิกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนราย
ภาคเรียนหรือรายปการศึกษาหรือตามระยะเวลาที่กําหนดและเสนอขออนุมัติตอผูบริหารการศึกษา 
4) ใหคําปรึกษาแกครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผูเรียน เพื่อชวยใหการดําเนินการจดั
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 5) นิเทศ ติดตาม และประสานงานการดําเนินการ
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จัดกิจกรรมพฒันาผูเรียน ใหเปนไปตามระเบยีบและหลกัเกณฑการจดักิจกรรมพฒันาผูเรียน  การวัด 
และประเมินผลของสถานศึกษา   6) รวบรวมผลการประเมินการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียนจากครูที่
ปรึกษากิจกรรมตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมและนาํเสนอแนวทางในการพัฒนา 
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตอผูบริหารสถานศกึษา 

4.  บทบาทของครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ครูทกุคนตองเปนครูที่ปรึกษากิจกรรม 
พัฒนาผูเรียนตามคําขอของผูเรียนหรือตามที่สถานศกึษามอบหมาย ซึง่จะตองมีบทบาทดงัตอไปนี้   
1) ปฐมนิเทศใหผูเรียนเขาใจเปาหมายและวิธีการดําเนนิการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   2) เลือกตั้ง
คณะกรรมการ จัดใหผูเรียนเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมพฒันาผูเรียน 3) สงเสริมการ
จัดทําแผนงาน/โครงการ  สงเสริมใหผูเรียนที่เปนสมาชิกของกิจกรรมรวมแสดงความคิดเหน็ในการ
จัดทําแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานอยางอสิระ 4) ประสานงานและอํานวยความ
สะดวกในดานทรัพยากรตามความเหมาะสม   5) ใหคําปรึกษา  ดูแล  ติดตามการจดักิจกรรมของ
ผูเรียนใหเปนไปตามแผนงานดวยความเรยีบรอยและปลอดภัย  6) ประเมนิผลการเขารวมและ  
การปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียนในสวนของเวลาที่เขารวมกิจกรรม พฤตกิรรมที่กอใหเกิดคุณลักษณะ
ตามวัตถุประสงคของกิจกรรม 
 5.  บทบาทของผูเรียน ผูเรียนทกุคนมีบทบาทในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดังนี้ 1)  เขารวม
กิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด  ความสามารถ และกิจกรรมที่สถานศกึษากําหนดเพื่อความ
เปนพลเมืองดขีองชาติ 2) รับการปฐมนิเทศจากครูทีป่รึกษากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3) ประชุม
เลือกตั้งคณะกรรมการฝายตาง ๆ  4) ประชุมวางแผน จัดทําแผนงาน   โครงการ  และปฏิทินงาน 
แลวนําเสนอตอครูที่ปรึกษากิจกรรม  5) ปฏิบัติกิจกรรมตราแผนงานโครงการและปฏิทินงานทีไ่ด
กําหนดไวในรปูแบบของคณะกรรมการที่ไดรับการเลือกตั้งโดยใชกระบวนการกลุม  และใหผูเรียน
ทุกคนไดพฒันาตนเองใหเต็มศักยภาพ ตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถ 6)  ประเมิน 
ผลการปฏิบัติกจิกรรมเปนระยะอยางตอเนื่องโดยประเมนิทัง้ตนเองและเพื่อนรวมกจิกรรม จากพฤตกิรรม 
คุณภาพของงาน  และเวลาที่เขารวมกิจกรรม  ถาไมเกดิคุณลักษณะตามวัตถุประสงค  ตองปฏบิัติ
กิจกรรมเพิม่เติมตามที่ครูทีป่รึกษากิจกรรมมอบหมาย   หรือใหความเหน็ชอบตามที่ผูเรียนเสนอ   
7) สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและนาํเสนอครูที่ปรึกษากิจกรรมเมือ่ปฏิบัติกิจกรรม
เสร็จส้ินตามโครงการแลว 

6. บทบาทของผูปกครองและชุมชน ในการจัดกิจกรรมพฒันาผูเรียน ดงันี ้  1) รวมมอื
ประสานงานกบัสถานศกึษาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2) สงเสริมสนับสนุนในสวนของสถาน
ประกอบการ  เปนวทิยากรใหความรู  ประสบการณ  ใหการสนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ  งบประมาณ
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ในการจัดกิจกรรม ตลอดจนดูแลเอาใจใสผูเรียนและใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการปองกนัแกไข
และพัฒนาผูเรียน 3) ติดตาม ประเมนิผล รวมมือกับสถานศึกษาเพื่อติดตามและประเมินผล
พัฒนาการของผูเรียน  รวมถึงการบันทึกสรุปพัฒนาการและการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียน 
 
ขั้นตอนการดําเนินการจดั 
 1. ประชุมชีแ้จงคณะครู ผูเรียน ผูปกครอง เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับการ            
จัดกิจกรรมพฒันาผูเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

2.  พิจารณาวสัิยทัศนของสถานศกึษาสาํรวจขอมูล  ดานความพรอมของสถานศึกษา   
ชุมชน ทองถิน่ ตลอดจนศึกษาสภาพปญหาและความตองการของผูเรียน 
 3. รวมกนัวางแผนระหวางคณะครู ผูเรียนและผูเกีย่วของ โดยนําขอมูลจากขอ 2     
และ  3  มาจัดทําแผนงาน โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงาน กิจกรรมพฒันาผูเรียนทกุภาคเรียนและ
เสนอขออนุมตัิ 
 4. ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน  โครงการ  ปฏิทินปฏิบัติงาน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่
กําหนดไว 
 5.  นิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 6.  สรุปรายงานผลการปฏิบตัิงาน 
 
การประเมินผล 

การประเมนิผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนเงื่อนไขสําคัญประการหนึง่สําหรับ
การผานชวงชัน้หรือจบหลักสูตร  ผูเรียนตองเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ตลอดจน
ผานการประเมินตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด  โดยครูที่ปรึกษากจิกรรม ผูเรียน  และผูปกครอง
มีสวนรวมตามแนวประเมิน  ดังนี ้

1.  การประเมนิกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายกิจกรรม  
2. การประเมนิกิจกรรมพัฒนาผูเรียนผานชวงชัน้ 
3.  เกณฑการผานกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 
สรุปไดวากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนลกัษณะการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ที่มีจุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียนแบบองครวมของความเปน
มนุษยใหครบทุกดานทัง้รางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม มีแนวการจัดเพื่อสงเสริม         
การเรียนรูตามกลุมสาระทัง้ 8 กลุม โดยจัดกิจกรรมตามความถนัด ความสนใจ ความสามารถ 
ความตองการของผูเรียนและชุมชน    มุงปลูกฝงและสรางจิตสํานึกในการเปนสมาชกิที่ดีของสงัคม  
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การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน แบงเปน 2 ลักษณะ 
คือกิจกรรมแนะแนวและกจิกรรมนักเรียน ซึ่งงานวิจยันี้เปนการทํากิจกรรมนกัเรียนเพราะเกิดขึ้น
จากการที่นักเรียนรวมกลุมกันและคิดคนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของตนเองแลวโรงเรียน
จึงจัดครูที่ปรึกษาเขาไปดูแลชวยเหลือเรียกวาครูทีป่รึกษาชุมนุม ในทางปฏิบัติจริงสถานศกึษาและ
บุคลากรที่เกี่ยวของทกุระดับควรคํานึงถึงแนวดําเนนิการ ในลักษณะของการบูรณาการองคความรู
ตาง ๆ ใหผูเรียนไดคนพบและใชศักยภาพทีม่ีในตนอยางเตม็ที่ ใชกระบวนการกลุมในการจดั
ประสบการณการเรียนรู บูรณาการวชิาการกับชีวิตจริง  ใหผูเรียนตระหนกัถึงความสําคัญของการ
เรียนรูตลอดชีวิต  รูสึกสนกุกับการใฝรูใฝเรียน และถงึแมจะแยกจดักิจกรรมเฉพาะทางก็สามารถ
บรูณาการกิจกรรมแนะแนวเขาไวดวย  เพื่อใหผูเรียนไดคนพบศักยภาพของตนเอง  ซึง่สอดคลอง
กับเปาหมายของหลักสูตร 
 

ความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ความหมายของความเชื่อมั่นในตนเอง  
 ความเชื่อมั่นในตนเอง  หมายถงึคุณลักษณะในตัวเองของนักเรียนทีแ่สดงออกใหเห็น
ถึงความมัน่ใจ กลาคิด  กลาพูด กลาทํา  และกลาในการที่จะเผชิญเหตกุารณตาง ๆ  มีใจคอมั่นคง 
ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งที่แสดงออกสามารถวัดไดจากพฤติกรรมความมัน่ใจ ดังนี้ 1)  ดานความมัน่คง
ทางจิตใจ  จําแนกเปน   1.1)  ไมเชื่อคนอ่ืนโดยไรเหตผุล  1.2)   ไมหวัน่ไหวตอคําวิพากษวิจารณ 
1.3) ไมหงุดหงิด  ไมวิตกกงัวล 1.4) ไมทําตามความคิดของผูอ่ืนงาย 1.5)  มีเหตุผลเปนของตนเอง  
1.6)  เชื่อวาตนเองจะพบความสําเร็จ   2)  ดานการกลาแสดงออก จําแนกเปน   2.1) ตอบคําถาม
ของครูดวยความแนใจไมลังเล   2.2)  ซักถามและยอมรับในส่ิงที่ตนไมเขาใจ   2.3)  พูด  บรรยาย  
อภิปราย  เลาเรื่องหนาชัน้โดยไมเขินอาย  2.4)  พูดแสดงความคิดเหน็ดวยเหตุผล   2.5)   ตองการ
ทําอะไรดวยตนเอง ( ชูชีพ  ออนโคกสูง 2516 : 8 , อางถึงใน  วนิดา  ปอมสุวรรณ  2542 : 6 –7 ) 

จีรภา สุดใจ ( 2542 : 22 ) นองนุช เพียรดี (2542 : 20) และรัฐพล  ไผงาม (2543 : 41)     
ไดใหความหมายของความเชือ่มั่นในตนเองสอดคลองกันวา หมายถงึคุณลักษณะในตนเองของบุคคล 
ที่แสดงใหเหน็ถึงความเปนผูนํา มีความสามารถในการโนมนาวจงูใจ กลาแสดงออกในทางสรางสรรค    
กลาทีจ่ะเผชญิสถานการณตาง ๆ  กลาตัดสินใจโดยไมลังเล  มีความรอบคอบ  สามารถแกปญหา
เฉพาะหนาไดดี สามารถเผชิญกับความจริง มีความเปนตัวของตัวเอง  เขาใจบทบาทและหนาที่
ของตนเอง   มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีความรูสึกนกึคิดที่ดีตอตนเอง   มีความมั่นคงทางจิตใจ
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ยอมรับในความสามารถและการกระทําของตนเอง ชอบชวยเหลือหมูคณะ เปนที่เชื่อถือและ
ไววางใจของผูอ่ืนตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมไดอยางเหมาะสม 
 สนธยา  ออนนอม (2538 : 36) สุรพล  บุตรศรีดวง (2539 : 27) ยุพา  เวียงกมล (2541 
: 46)  และ ชนิตสิรี  ศุภพิมล (2545: 42)  ไดกลาวไวในทํานองเดียวกนัวา   ความเชื่อมั่นในตนเอง
เปนบุคลิกภาพสวนหนึ่งของบุคคล ทีจ่ะสะทอนใหเห็นถงึความรูสึกนกึคิดที่ดีตอตนเอง  รูจักตนเอง  
ตระหนักถึงความสามารถของตน วาจะกระทํากิจกรรมตาง ๆ  ใหสําเรจ็ลุลวงไดมีศรัทธาในคุณคา
และความสาํคัญของตนเอง และรูสึกวาตนเองเปนที่ชืน่ชอบของผูอ่ืนยอมรับทุกสิง่ที่ประกอบ    
เปนตนเอง  มองเหน็วาตนเองมีคุณคา    มคีวามสามารถและมีความสาํคัญ    รูสึกภาคภูมิใจในตนเอง  
มีจิตใจมั่นคง กลาเผชิญความจริง กลาแสดงออก กลาแสดงความคดิเห็น กลาตัดสินใจ กลาเผชญิ
กับความเปนจริง  กลาในการที่จะคิด  พดู และกระทํา กลาได กลาเสีย เฉลียวฉลาด   มีความคิด
เปนตัวของตวัเอง กระตือรือรน  คลองแคลว  มีความเปนผูนาํ เขาสงัคมไดดี รูจักแสดงสิทธิของ
ตัวเอง  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค   มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี   มีอารมณขัน  ไมเหน็แกตวั ไม
หวัน่ไหวตอคําวิพากษ  วจิารณ  ตองการทําอะไรดวยตนเอง  มีความเปนตัวของตัวเอง  สามารถ
แกปญหาเฉพาะหนาไดด ี    มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค   มีความอดทน และมีความพยายามจน
ประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายทีก่ําหนดทําใหบุคคลนั้นปรับตัวใหอยูในสังคมไดทุกสภาพการณ
และอยางเปนสุข 
 เลขา ปยะอัจฉริยะ (2539 : 566) สุดคนึง  ฤทธิฤ์าชยั (2541 : 16)  บัวเรียน  โทสวสัด์ิ 
(2542 : 9)  ชัชฎาพร  มาลารัตน (2543 : 3) และศิวพร  ภูมิสิริวัฒน  (2545 : 10)  ไดกลาวใน
ทํานองเดียวกนัวาความเชื่อมั่นในตนเองหมายถงึ พฤตกิรรมของบุคคลที่มีความรูสึกดีตอตนเองคือ
มองเหน็ และแนใจวาตนมคีุณลักษณะทีด่ีตาง ๆ  เชน  ความสามารถ  ความรับผิดชอบ  จึงกระทํา
ส่ิงตาง ๆ ดวยความแนใจ  กลาหาญ   ไมหวัน่ไหวตอคําวิพากษวิจารณ    มีใจคอมัน่คง ไมเชื่อโดย
ไรเหตุผล กลาแสดงออกในสิ่งที่ถกูที่ควร กลาซักถามในสิ่งที่ไมเขาใจ  มีความพยายามในสิ่งที่ตน
ตั้งใจไวทาํสิง่ที่กระทําอยูใหสําเร็จลุลวงไปไดไมทอถอยตออุปสรรค สามารถปรบัตัวใหเขากบับุคคล 
อ่ืน ๆ ไดทกุเวลาและสถานที่ แกปญหาเฉพาะหนาไดดี ไมหนีปญหา ตลอดจนมีความสามารถที่จะ
ชวยเหลือตนเองใหประสบความสาํเรจ็ได          
 โยเดอรและพรอคเตอร (Yoder  and  Proctor 1988, อางถึงใน สุดคนึง ฤทธิฤ์าชัย 
2541 : 16) กลาววาความเชื่อมั่นในตนเอง หมายถึงพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลที่เกิดจาก
แรงขับภายในตนเอง  เปนการแสดงออกของอารมณภายในที่เปนผลจากความรูสึกที่มีคุณคาใน
ตนเอง 
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จากความหมายของความเชื่อมั่นในตนเองดังกลาวขางตนสรุปไดวา  ความเชื่อมั่นใน
ตนเองเปนบุคลิกภาพสวนหนึ่งของบุคคล ที่จะสะทอนใหเหน็ถงึความรูสึกนึกคิดที่ดีตอตนเอง  
ตระหนักและศรัทธาในความมีคุณคา  ความสําคัญของตน  รูสึกภาคภูมิใจในตนเอง  มีจิตใจมัน่คง 
กลาเผชิญความจริง กลาแสดงออกอยางสรางสรรคในสิ่งที่ถกูที่ควรและรูสึกวาตนเองเปนที่ชืน่ชอบ
ของผูอ่ืนยอมรับทุกสิ่งที่ประกอบเปนตนเอง กระทาํสิ่งตาง ๆ ดวยความมัน่ใจ แนใจ กลาหาญ     
ไมหวัน่ไหวตอคําวิพากษวิจารณ มีความพยายามในสิ่งที่ตนตั้งใจไว ทําส่ิงทีก่ระทําอยูใหสําเร็จ
ลุลวงไปโดยไมทอถอยตออุปสรรค  มุงมัน่ทาํและกลาในการที่จะเผชญิเหตุการณตาง ๆ  มีความ
เปนผูนาํ ชอบชวยเหลือหมูคณะ เปนที่เชือ่ถือและไววางใจของผูอ่ืนตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขา
กบัส่ิงแวดลอมไดอยางเหมาะสมมีความมั่นคงทางจิตใจยอมรับในความสามารถ  และการกระทาํ
ของตนเองเปนที่เชื่อถือและไววางใจของผูอ่ืนตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมได
อยางเหมาะสม 
 
ลักษณะของการมีความเชื่อมั่นในตนเอง  
 ความเชื่อมั่นในตนเองของบคุคลจะเกิดข้ึนไดจากประสบการณ และสิง่แวดลอมที่ตนเอง 
ไดรับและสะสมไวเปนประสบการณทีท่ําใหตนเองรูสึกวาตนเองเปนทีย่อมรับของผูอ่ืน  เปนบุคคล
ที่มีคาและมีความสามารถโดยจะแสดงออกทางพฤติกรรมตาง ๆ  ชอบกิจกรรมทีพ่บปะผูคนมาก ๆ  
เปนนกัพูดมากกวานกัฟง  ถาอยูในการทํางานกลุมมกัจะเปนผูประสานงานแนะนําใหคนในกลุม
ไดรูจักกัน  และแนใจในการที่จะเปนผูนาํที่ดีไดถามีโอกาส  และรูสึกวาชวีิตมีคุณคามีความนกึคดิ
เกี่ยวกับตนเองในทางที่ด ี
 แบรนเดน (Branden 1983 : 8 –10 , อางถึงใน  รัฐพล  ไผงาม 2543 : 54) ไดกลาวถึง
พฤติกรรมของบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตนเองไว  ดังนี้ 1)   มีใบหนา  ทาทาง  วิธกีารพูด  และการ
เคลื่อนไหวที่แจมใส  ราเริง  มีชีวิตชีวา  2) สามารถพูดถงึความสาํเร็จหรือขอบกพรองของตนเองได
อยางตรงไปตรงมาและจริงใจ  3) สามารถเปนผูใหและผูรับคําสรรเสริญ การแสดงออกซึ่งความรัก
ความซาบซึ้งตาง ๆ  4) สามารถเปดใจรับคําตําหนิและไมทุกขรอนเมื่อมีผูกลาวถงึความผิดพลาด
ตาง ๆ 5) คําพูดและการเคลื่อนไหวมีลักษณะไมวติกกังวลเปนไปตามธรรมชาติ 6) มีความ
กลมกลนืเปนอยางดีระหวางคําพูด การกระทํา การแสดงออกและการเคลื่อนไหว  7) มีทัศนคติที่
เปดเผย อยากรูอยากเหน็ เกี่ยวกับแนวคิดและประสบการณใหมและโอกาสใหม ๆ ในชวีิต          
8) สามารถทีจ่ะสนุกสนานกับชีวิตทัง้ของตนเองและผูอ่ืน  9) มีทัศนคติที่ยืดหยุนในการตอบสนอง
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ตอสถานการณและส่ิงทาทาย  10) มีพฤติกรรมกลาแสดงออกอยางเหมาะสม  11) สามารถเปน
ตัวของตัวเองแมตกอยูภายใตสถานการณที่มีความกดดัน 

แบรนแดน (Branden, quoted in Walz1992 :16)  กลาววา  ลักษณะของการมีความ
เชื่อมั่นในตนเองเปนลกัษณะของความมัน่ใจในความสามารถที่จะคิด และสามารถเผชิญหนากบั
ส่ิงทาทายในชวีิต    มัน่ใจกับสิทธทิี่จะมคีวามสุข  มคีวามรูสึกวาตนใชชีวิตอยางมีคุณคาตามที่
เห็นสมควร รวมทัง้สามารถแสดงออกถึงความตองการของตนเอง และมีความรูสึกกบัผลของความ
เพียรพยายามของตนเอง 
 สวนแนวคิดของวิลลิส (Willis 1995:11) ลักษณะดังกลาวไดแก 1) เปนคนเปดเผย
ซื่อสัตยตอตนเองและบุคคลอื่น  2) เปนผูที่ฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน 3) เปนผูแสดงความเขาใจ
สภาพการณของบุคคลอื่นได 4) สามารถแสดงความคดิไดเห็นไดอยางชัดเจนโดยไมตองพาดพิงถึง
บุคคลอื่น  5)  เปนคนที่สามารถแกปญหาความยุงยากได  6) สามารถตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ได       
7) มีความชดัเจนในจุดยนืของตนเอง  8) เผชิญหนากบัปญหาที่เกดิ  9) สามารถยนืกรานพูดในสิง่ที่
ตนตองการได 10) มีความเคารพตอตนเองและตอผูอ่ืน 11) เปนผูที่มีความเสมอภาคเทากับบุคคลอืน่ 
12) แสดงความรูสึกของตนเองอยางซื่อสัตย 13) เปนผูทีย่ืนหยัดในความเปนตัวของตัวเอง 
 ลินเดนฟลด (Lindeafield 1995:4-9) ไดกลาวถงึลักษณะของบุคคลที่มีความเชื่อมั่น
ในตนเองไวดังนี้ 1) สงบและรูสึกผอนคลาย (Calm & Relaxed) สามารถควบคุมตนเองไดแมกาํลัง
เผชิญกับความยุงยากและความทาทายที่หวาดกลวัอยู มักไมคอยมีความเครียดปรากฏบนใบหนา 
แมเมื่อไดรับความกดดันอยางสงู ก็สามารถกลับคืนสูความสงบไดอยางรวดเร็ว  2) ดูแลตนเองดี 
(Well-Natured) มีความเปนอยูที่ดีในเร่ืองของการดูแลตนเองและการออกกําลังกาย ซึง่รวมไปถงึ
การเลือกแบบการแตงกาย และการไมละเลยสุขนิสัยทีด่ีในการรับประทานอาหาร การดื่มและการ
นอนหลับรวมทั้งยงัดูแลรางกายตนเองเปนพิเศษเมื่อตกอยูภายใตความกดดันหรือเจบ็ปวย  3) มี
พลังและจุดมุงหมาย (Energy & Purposeful) มีชีวิตชีวาทั้งรางกายและจิตใจ สนุกสนานกับการ
ทํางานในหนาที่อยางกระตือรือรน มีแรงจงูใจสูง มีความคิดสรางสรรคในการเปลีย่นแปลงที่เปนไป
ในทางที่ดี  4) เปดเผยและแสดงความรูสึก (Open & Expressive) สามารถสื่อสารอยาง
ตรงไปตรงมาทั้งภาษาพูดและภาษากายซึ่งบงชัดถึงความรูสึกทีเ่กิดขึ้นไดทันทีและสามารถควบคุม
หรือหยุดความรูสึกที่เกิดขึน้ไดเมื่อตองการ 5) คิดในทางที่ดีและมองโลกในทางที่ด ี (Positive & 
Optimistic) มักจะไมคอยมีความวิตกกังวลความกลัว เมื่อพบความผิดพลาดขณะกําลังเรยีนรู
ประสบการณซึ่งไมคุนเคยกจ็ะสังเกตกระบวนการนัน้อยางเปดเผยและรูสึกปลอดภัย สามารถลด
ความกดดนัและกลับมาเผชญิปญหาใหมดวยความกระตือรือรน และมองเหน็โอกาสในการ
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เปลี่ยนแปลงและพัฒนาในสิง่ที่สนใจ  6) มีความเปนตัวของตนเอง (Self-reliant)สามารถกระทํา
ส่ิงตาง ๆ ไดอยางอสิระและเปนตวัของตัวเอง พึง่พาตนเองไดโดยไมตองมีผูอ่ืนคอยชี้แนะ             
7) มีความสามารถในการเขาสังคมและรวมมือกับผูอ่ืน (Sociable & Co-operative) สามารถเปน
สมาชิกที่ดีของกลุมและสามารถประนีประนอมเพื่อความสัมพนัธที่ดีตอกัน สามารถชืน่ชมตอ
ความสาํเร็จของผูอ่ืนได รวมทัง้สามารถใหกาํลังใจในการพัฒนาของบุคคลอื่น และเปนผูนําก็
สามารถแบงปนพลงัอํานาจไดอยางเหมาะสม 8) มีพฤติกรรมกลาแสดงออกอยางเหมาะสม 
(Appropriate Assertive)  สามารถยืนกรานความตองการและสิทธิของตนเองได  9) มีการพัฒนา
ตนเอง (Self-Developing) สํารวจตรวจสอบตนเองอยูเสมอ ยินดีรับรูขอบกพรองและขอผิดพลาด
ของตนเองอนัจะทําใหสามารถพัฒนาพฤตกิรรมใหเปนไปในทางที่ดีข้ึนได 
 ชูชีพ  ออนโคกสูง  (2516 : 25 – 28)  ไดสรุปพฤติกรรมสําคัญที่แสดงลักษณะของ
บุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตนเองไว  13  กลุม  คือ 1)  กลาในการคิด  การพูด และการกระทาํ       
2)  ใจคอมั่นคง  ไมเชื่อคนงาย  มีเหตุผล  3)  รอบคอบ  มีแผนงาน   4) มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค
ชอบทําสิง่แปลก ๆ ใหม ๆ   5) กลาเสีย่ง กลาไดกลาเสีย  6) ชอบแสดงตัว  7) ไมวิตกกังวล
จนเกนิไป  8) เปนผูนํา  9) รักความยุตธิรรม 10) ชอบชวยเหลือหมูคณะ 11) ชอบอิสระไมโออวด 
12) ตั้งจุดมุงหมายไวสูงและคิดวาจะทําไดสําเร็จ  13) มีความเกรงใจและเหน็ใจผูอ่ืน  
 นิพนธ  แจงเอี่ยม (2519 : 32)  ไดสรุปลักษณะของผูทีม่ีความเชื่อมั่นในตนเองไวดังนี ้ 
1) ดานคานิยมผลสัมฤทธิ์ ไดแก การมุงสูความสาํเร็จ มีความเปนผูนํา พึง่พาตนเอง  มีความคดิ
ริเร่ิมสรางสรรค มีความรับผิดชอบในผลงาน มีความมานะพยายามและอดทน มีความหยิ่งใน
ศักดิ์ศรีและรักเกียรติ มีความพึงพอใจในสภาพความเปนอยูในปจจุบัน 2) ดานการปรับตัวเกี่ยวกับ
อารมณ ไดแก มีความวิตกกังวลต่ํา มองโลกในแงด ี มีความราเรงิแจมใส มกีารแสดงออกอยาง
เหมาะสม มีความมัน่คงทางอารมณ มีความสามารถในการตัดสินใจ 3) ดานการปรบัตัวทางสงัคม 
ไดแก มีความยุติธรรม มีความเอื้อเฟอกับผูอ่ืน เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม มีความรับผิดชอบ
ในงานสวนรวม   
 มาลี วงษแกว (2526 : 6) กลาววาลกัษณะของการมีความเชื่อมัน่ในตนเอง ไดแก 
ความกลาในการคิด การพดู และการกระทํา มีความมั่นคงทางจิตใจ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค
และมีความเปนผูนาํ สวนสรีุพร  กุลนาม (2534:8) กลาวไววา ลักษณะที่สําคัญของการมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง ไดแก การเชื่อมั่นในความคิดและความสามารถของตน พรอมทีจ่ะเผชญิปญหา
และอุปสรรค โดยไมหวัน่วิตก ในความสามารถของตนเอง   
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สุนียรัตน  ฤทธิ์ธงชยัเลิศ  (2530 : 18) และฉันทนา  ภาคบงกช (2533 : 1)  ไดสรุป
ลักษณะของเดก็ที่มีความเชื่อมั่นในตนเองไวในทาํนองเดียวกันวา เปนผูที่มองโลกในแงดี มีความคิด
เกี่ยวกับตนในแงดี  แนใจวาตนมีคุณคาและสามารถเปนผูนาํที่ดีของกลุมได  กลาที่จะตัดสนิใจ
เร่ืองตาง ๆ ดวยตนเอง  กลาในการแสดงออก ไมหวั่นเกรงตอการทีจ่ะตองพูดแสดงความคิดเห็น
หรือปรากฏตัวตอหนาคนหมูมาก มีความรบัผิดชอบในหนาที่สูง และปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข  เพราะสามารถเขากับบุคคลตาง ๆ ไดดีแมวาจะยังไมคุนเคย 

จากเอกสารเกีย่วกับลกัษณะของการมีความเชื่อมั่นในตนเองดังกลาว สรุปไดวาลักษณะ 
ของการมีความเชื่อมั่นในตนเองไดแก การมองโลกในแงดี มองเหน็คุณคาของตนเองดวยความ
ภาคภูมิใจ มคีวามมัน่คงทางอารมณ กลาคิด กลาทาํ กลาตัดสินใจ กลาแสดงออก มีความ
รับผิดชอบ มีความเปนผูนาํ พรอมที่จะเผชิญปญหาและแกปญหาไดอยางมีสติตลอดจนมีความ 
สามารถในการปรับตัว  ปฏิบัติตัวใหมีความสุขไดทุกสถานการณ 
 
ความสาํคัญของความเชือ่มั่นในตนเอง 
 สําหรับความสําคัญของความเชื่อมัน่ในตนเองนั้น  ไดมีผูที่ชี้ใหเหน็ถึงความสําคญัไว  
ดังนี ้

แบลร (Blair 1968 : 138) กลาววาคนทีย่อมรับสถานการณใหม ๆ ที่ตนประสบโดย
ปราศจากความกลัวความลมเหลว จะเปนคนที่มีความมั่นใจในตนเอง จึงทําใหบุคคลกลาที่จะ
เผชิญกับสถานการณใด ๆ ดวยความไมกลัว และแนใจวาสถานการณนั้น ๆ จะไมทําใหไดรับความ
เดือดรอน ไมสบายใจ มีความเชื่อมั่นในตนเองวาที่ตนกระทําไปนั้นเปนส่ิงที่ดีงาม 

สวนา  พรพฒันกุล (2520 : 17) ไดกลาววาความเชื่อมั่นในตนเองเปนสิง่ที่แสดงวา 
บุคคลเปนสวนหนึ่งของสังคม และมีความหมายตอสังคมถาบุคคลมีความเชื่อมั่นในตนเองแลวก็
จะไมเฉยเมอยตอภาวการณตาง ๆ ในสังคมของตน แตจะเขาไปมีสวนรวมในสิทธิและหนาทีท่ี่
ถูกตอง ดังนั้นความเชื่อมัน่ในตนเองจงึเปนสิ่งสาํคัญทีจ่ะกระตุนใหทกุคนกลาแสดงออกซึ่งความ
คิดเห็นตอทกุ ๆ ส่ิง ที่เกีย่วของกับชีวิตตนและความอยูรอดของสังคม  

นภารัตน  รุงสุวรรณ (2535 : 2-4) และศิวพร  ภูมสิิริวัฒน (2545 : 11) กลาวไว
สอดคลองกันถึงความสําคญัของความเชือ่มั่นในตนเองวาเปนบุคลิกภาพอยางหนึง่ที่ควรปลกูฝง
สงเสริมใหเกิดกับทุกคนและพัฒนาอยูเสมอ เพราะคนทีม่ีความเชื่อมั่นในตนเองก็จะมีบุคลิกภาพด ี
มองโลกในแงดีและมีความรูสึกปลอดภัยกลาแสดงออกในทางที่ถกูที่ควร มีความรับผิดชอบใน
หนาทีก่ารงานของตนเอง สามารถประสบความสาํเร็จในการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม และ
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ยังเปนองคประกอบทีท่ําใหบุคคลมีความคิดริเร่ิมในการทํางานทาํใหเปนบุคคลที่มคีุณภาพและ
สามารถดาํรงชีพอยูในสงัคมไดอยางมีความสุข 

แจมจันทร  เกยีรติกุล (2531 : 12) กิตตินภา  พละวัตร (2539 : 10) และนองนุช  เพยีรดี  
(2542 : 21) กลาววาการมคีวามเชื่อมั่นในตนเองนัน้เปนบุคลิกภาพทางสงัคม   ทีม่ีความสาํคัญ
อยางมากในการดําเนนิชีวิตของบุคคลตั้งแตเด็กจนกระทั่งเติบโตเปนผูใหญ  ควรเสริมสรางใหเกดิ
ข้ึนกับทกุคน   ควรเปนความเชื่อมั่นในตนเองที่เปนสัมมาทิฐ ิ  เพื่อจะชวยใหเขาเติบโตเปนผูใหญที่
มีบุคลิกภาพทีด่ี  และใชความเชื่อมั่นในตนเองใหเกิดประโยชนทั้งตอตนเองและสวนรวมเพราะเปน
พื้นฐานของการเปนผูนํา  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีความเปนตัวของตัวเอง  มีความคิดกาวหนา  
มองโลกในแงดี  กลาแสดงออกในทางที่ถกู สามารถประสบความสาํเร็จทั้งดานการเรยีนในหนาที่
การงาน  ทาํงานรวมกับคนอื่นได    สามารถตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ      ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมและอยูในสงัคมไดอยางมีความสุข 

อีกประการที่มคีวามสาํคัญมากก็คือการสรางความเชื่อมัน่ในตนเองเปนวิธกีารที่ดีมาก
สําหรับการเปลี่ยนคนขี้อาย (Shyness) ใหกลาแสดงออกได ความเปนคนขี้อายไมใชเร่ืองเลวราย
หรือผิดแตอยางใด มีคนมากมายที่เปนคนขี้อาย ความขี้อายเปนเรื่องธรรมชาติ  แตบางครั้งกเ็ปน
อุปสรรคในการดํารงชีวิตไดเหมือนกัน  คนขี้อายมกัจะเกิดความกลวั  กังวลตื่นเตนอยางมากที่
จะตองพบสถานการณใหม ๆ  ตองแสดงออกตอหนาคนจํานวนมากหรือคนแปลกหนา ทําใหเกิดปญหา
ในการอยูในสงัคมรวมกบัผูอ่ืน และตนเองก็จะไมมีความสุข มักมีปญหาในการเรยีน  การทํางาน  
การใชชีวิตประจําวนัที่ตองมีปฏิสัมพันธกบับุคคลรอบขาง บุคคลขีอ้ายเหลานี้มักจะเตบิโตมาใน
ครอบครัวที่พอแมเปนผูจัดการ  ดูแล ชีวติความเปนอยู  ตัดสินใจ และปกปองอยางมากไมคอยได
ทําอะไรดวยตนเองเทาไรนกั เมื่อตองเผชิญสถานการณโดยลําพงัมกัไมกลาที่จะแสดงพฤติกรรม
อะไรออกมา ไมกลาตัดสินใจ ไมกลาพูด จะเกิดความเครียด ไมมีความสุขอยางมากทีต่องแสดงออก
ทามกลางสังคมที่ไมคุนชนิ  พอแม  ครู และ เพื่อน ๆ ลวนเปนบุคคลสําคัญที่จะชวยใหคนขี้อาย
สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมไดดวยการฝกหัดใหเขาไดทําส่ิงตาง ๆ ดวยตนเอง ไมลอเลยีน 
กดดันใหเขาอยูในสภาวะแหงความเครียด การสรางความเชื่อมั่นในตนเองใหเกิดข้ึนในบุคคลขี้อาย 
(Shyness) ตองไดรับความรวมมือจากคนใกลชิดทกุคน ใหกาํลังใจ และไมมีส่ิงใดจะสรางความ
เชื่อมั่นใหคนขีอ้ายไดดีเทากบับุคคลนั้นตองพยายามพูดบอย ๆ วา“ฉันทําไดจริง ๆ” 
(Kim Rutherford  : 2001) 

จากที่กลาวมานี้จะเหน็วาความเชื่อมัน่ในตนเองเปนคุณลกัษณะที่ควรสงเสริมใหเกิดขึน้ 
ในบุคคล เพราะการมีความเชื่อมัน่ในตนเองจะทาํใหแตละบุคคลดึงเอาศักยภาพที่มีอยูในตนเอง
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ออกมาใชใหเกดิประโยชนสูงสุด เปนองคประกอบสําคญัที่ทาํใหบุคคลมีความคิดริเร่ิมในการทํางาน 
เปนบุคคลที่มคีุณภาพ มีบุคลิกภาพที่ดีทาํใหไดรับความยอมรับจากสงัคม มีความรูสึกปลอดภัยทํา
ใหประสบความสําเร็จในการทํางาน และสามารถดาํรงชพีในสงัคมไดอยางมีความสุขตอไป 

  
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง 
 กฤษณา  ศกัดิ์ศรี  (2534 : 52)  และนองนุช  เพียรดี (2542 : 43)  กลาวไวในทํานอง
เดียวกนัวาครูเปนบุคคลสําคญัที่มีความสําคัญกับเด็ก  การจัดกิจกรรมของครูจะชวยฝกใหเด็ก  
เกิดความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลและเกิดความคิดสรางสรรคหรือความคิด
วิเคราะหวิจารณ เมื่อเด็กไดเรียนรูวาตนมีความสามารถทางดานสติปญญาเหลานี้เด็กก็จะเกิด
ความภาคภูมใิจในตนเอง  ซึ่งจะนําไปสูการเกิดความเชือ่มั่นในตนเอง  สรุปไดวาบทบาทของครูใน
การสงเสริมความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กก็คือการสรางบรรยากาศและการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหเดก็เกิดความรูสึกอบอุน เปนกนัเองมีอิสระในการแสดงออก  สามารถเลอืกทํากิจกรรม
ตามความสนใจ  ยอมรับนับถือในความสามารถของตนเองและผูอ่ืน  รูวาตนมีคุณคาและทาํ       
ส่ิงตาง ๆ ใหประสบความสําเร็จไดดวยตนเอง  วิธกีารที่ครูควรใชเพื่อลดปญหาการปรับตัวไมได
ของเด็กคือสงเสริมใหกาํลงัใจ ใหมมีานะเอาชนะอุปสรรค ครูยกยองสรรเสริญในความดี  ความสาํเรจ็  
เด็กยอมมีกาํลงัใจ   มีความเชื่อมั่นในตนเอง  เกิดความพยายามในการเผชิญอุปสรรคได 

ยุพา  เวียงกมล  (2541 :  56)  และ รัฐพล  ไผงาม   (2543 : 45)  กลาวไวสอดคลอง
กันวาปจจัยทีส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเองของบุคคลเริ่มตนพฒันามาจากวัยเดก็จากการอบรม
เลี้ยงดู  การใหความรัก  ความเอาใจใสจากพอแม  ผูปกครอง ทัศนคติ ความสัมพนัธที่ดีของพอแม
ลูก ญาตพิี่นอง เพราะเดก็จะรูสึกวาตนเองมีคาเปนทีต่องการของครอบครัว นอกจากนี้ ครูและ
เพื่อนการจัดประสบการณการเรียนรูในโรงเรียน  การมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนในโรงเรียน  และ      
เกิดจากการทีน่ักเรียนไดมีโอกาสประสบผลสําเร็จในการกระทํากจิกรรมตาง ๆ มีอิสระในการตัดสินใจ 
ที่จะกระทําสิง่ตาง ๆ ไดดวยตนเอง  มีโอกาสไดสะทอนความรูสึกจากการทาํงานในชั้นเรยีน และ
ความเชื่อมั่นในตนเองเปนสิง่ที่ปลูกฝงและสงเสริมพัฒนาใหเกิดขึ้นได  

สรุปไดวาปจจัยที่มีอิทธพิลตอการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองไดแกบคุคลที่แวดลอมอยู 
โดยเฉพาะคนใกลชิดไดแก พอแม ญาติพีน่อง เพื่อน และครู ตลอดจนผลของการอบรมเลี้ยงดูใน
วัยเด็ก  วัฒนธรรมความเปนอยูในครอบครัว ประสบการณทั้งสมหวงัหรือผิดหวัง ทัศนคติของคน
รอบขางในสงัคม ไมวาที่บาน โรงเรียน  ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลลวนแลวแตเปนปจจัยทีม่ีอิทธพิล
ตอการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองทัง้สิ้น  
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การสรางความเชื่อมั่นในตนเอง  
เพอรกี้ (Purkey 1970) ไดเสนอแนะการสรางบรรยากาศในหองเรียนเพื่อสงเสริมความ

เชื่อมั่นในตนเอง  ดงันี ้   1) บรรยากาศทีท่าทายความสามารถของเด็ก   2) บรรยากาศที่ สงเสรมิ
และเนนความสําเร็จของผูเรียน 3) บรรยากาศที่แสดงถึงการยอมรับนับถือ  เชื่อถือซ่ึงกนัและกัน  
4) บรรยากาศที่อบอุนเปนกนัเอง 5) บรรยากาศที่สงเสริมความเปนอสิระของนกัเรียน 6)  บรรยากาศ 
ที่มีระเบียบวนิยัและหนาที ่

สุพัตรา  สุภาพ  (2539 : 45) ไดกลาวถึงการฝกเพื่อสงเสริมความเชื่อมั่นในตนเองวา  
สามารถฝกได   ดังนี้  1)  การใหอภัยตนเอง   ถือวาเปนการเริ่มตนของการรักตนเอง  2)  การให
โอกาสตนเองในการกระทาํสิง่ตาง ๆ ที่ควรกระทํา 3)  การชอบตนเอง  โดยหมัน่ดูแลเอาใจใส
ตนเอง   หมัน่สํารวจในสิ่งที่ตองการที่แทจริง   4)  ยอมรับวาตนเองมีความแตกตางจากคนอืน่      
5)  การหาความสุขโดยการคิดถึงเรื่องในอดีต  ที่ตนเองเคยมีความสุขในบางโอกาส  6)  การมองสิ่งทีด่ี   
แทนสิง่ที่ไมดี  โดยไมใหส่ิงที่ไมดีมีอํานาจเหนือตน   7)  ไมยอมกระทําสิง่ที่ตนคิดวา  คือความ
ผิดพลาดที่เคยถูกตําหนิอีก 

สรุปไดวาครูควรพัฒนาการจัดบรรยากาศในหองเรียนใหอบอุนเปนกันเองสงเสริมความ 
เปนอิสระของผูเรียน เนนความสาํเร็จของผูเรียนเพื่อใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจและเหน็คุณคา
ในตัวเอง จัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนเรียนรูในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล  ฝกทกัษะทางสังคม
เพื่อใหผูเรียนสามารถปรับตัวและสามารถอยูในสงัคมไดอยางมีความสุข 
   
ทฤษฎทีี่เกี่ยวของกบัความเชื่อมั่นในตนเอง 

ทฤษฎทีี่เกี่ยวของกับความเชื่อมั่นในตนเอง  ไดแก หลกัทฤษฎีที่เกีย่วของกับการปรับ
พฤติกรรม (Behavior Modification) หรือพฤติกรรมบําบัด(Behavior Therapy) ซึ่งมทีฤษฎีที่
นาสนใจดังนี ้

1. ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social Cognitive Theory) ทฤษฎนีี้ไดรับการ
พัฒนาขึ้นโดย อัลเบริต แบนดูรา (Albert Bandura) นักจิตวิทยาชาวแคนนาดา แบนดูราให
ความหมาย “การเรียนรู” เชนเดียวกับนกัจิตวิทยาคนอืน่ ๆ ซึง่ก็คือ การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม  แต
การตีความหมายของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขานั้นแตกตางไปจากคนอื่น ๆ โดยที่จะมอง
การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมเพียงในแงของการแสดงออก (performance) คือบุคคลจะตองมีการ
แสดงออกจึงจะเรียกไดวามกีารเรียนรูแตแบนดูรากลับมองวาการไดมาซึ่งความรูใหมๆ (acquired) 
โดยยังไมตองมีการแสดงออกก็ถือเปนการเรียนรูได การเรียนรูของแบนดูรามักเนนทีก่ารเปลี่ยน
พฤติกรรมภายในโดยไมจาํเปนตองมกีารแสดงออกของพฤติกรรม กจ็ะสะทอนใหเห็นถึงการเรียนรู
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พื้นฐานของทฤษฎี นอกจากนี้แบนดูรายังมีความเชื่อวา คนสวนใหญตองผานการเรียนรูโดยการ
สังเกตพฤติกรรมจากผูอ่ืนมาแทบทั้งสิน้ ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม เนนแนวคิดสําคัญ 3 
ประการ ไดแกแนวคิดของการเรียนรูโดยการสังเกต (Observational Learning) แนวคิดของการ
กําหนดตนเอง  (Self-Regulation) และแนวคิดของการรบัรู (Self-Efficacy) ( Bandura1998, อาง
ถึงใน สมโภชน  เอี่ยมสุภาษิต 2539 : 47-60 ) 

แนวคิดตอมา คือ แนวคดิเรื่องการกาํกบัตนเอง (Self-Regulation) เปนแนวคิด          
ที่มีความเชื่อวาพฤติกรรมของคนนั้นไมไดเปนผลของการเสริมแรงและลงโทษจากภายนอกแต
เพียงอยางเดยีว แตคนยังสามารถกระทาํบางอยางเพื่อควบคุมความคิด ความรูสึกและการกระทาํ
ของตนเอง ซึ่งแบนดูราเรียกความสามารถในการดําเนนิการดังกลาววาการกาํกับตนเอง การกํากับ
ตนเองนี้ตองอาศัยการฝกฝนและพัฒนาโดยกลไกการกาํกับตนเองประกอบดวยกระบวนการ 3 
ข้ันตอน ไดแกกระบวนการสังเกตตนเอง (Self Observation) ซึ่งเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญของการ
กาํกับตนเอง บุคคลจะตองรูวาตนเองกําลังทําอะไรอยูจึงจะสามารถตัดสินไดวาพฤติกรรมใดควร
จะเปลี่ยนแปลง กระบวนการตอมา ไดแก กระบวนการตัดสิน (Judgment Process) และ
กระบวนการสดุทายไดแกการแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง (Self-Reaction) (สมโภชน  เอี่ยมสุภาษติ
2539:55) 

ในแนวคิดเรื่องการรับรูความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) นั้นแบนดูราไดใหคํา
จํากัดความวา เปนการที่บุคคลตัดสินเกี่ยวกับความสามารถของตนเองที่จะจัดการ และดําเนินการ
กระทําพฤติกรรมใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว โดยสิ่งที่จะกําหนดประสิทธิภาพของการแสดงออก
ไดแกการรับรูความสามารถของตนเองในสภาวะการณนั้น  ๆ  การที่บุคคลรับรูวาตนมี
ความสามารถจะมีความอดทน อุตสาหะ ไมทอถอยและสามารถประสบความสําเร็จในที่สุดปจจัย
ที่เกี่ยวของกับการรับรูความสามารถของตนเองมีอยู 4 ประการไดแกประสบการณที่ประสบ
ความสําเร็จ (Mastery Experiences)    การใชตัวแบบ (Modeling)    การใชคําพูดชักจูง (Verbal 
Persuation) การกระตุนทางอารมณ (Emotional Arousal) (Evans 1989, อางถึงใน สมโภชน  
เอี่ยมสุภาษิต2539:58-59)    
 สรุปไดวาความเชื่อมั่นในตนเองเปนบุคลิกภาพที่สะทอนใหเหน็ถงึความรูสึกนึกคิดทีด่ี
ตอตนเอง  เหน็วาตนเองมีคณุคา  ศรัทธา  ภาคภูมิใจในตนเอง มีความมัน่คงทางอารมณกลาคิด
กลาตัดสินใจ กลาแสดงออกอยางสรางสรรค ไมหลีกเลี่ยงสถานการณที่เปนปญหา สามารถแก 
ปญหาที่เกิดขึน้อยางสุขุมรอบคอบและมีคุณภาพ เปนบุคลิกภาพที่ควรเสริมสรางใหเกิดในบุคคล 
เพราะเมื่อบุคคลมีความเชื่อมั่นในตนเองจะสามารถดึงศักยภาพของตนออกมาใชอยางเต็มที่     
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เกิดประโยชนสูงสุดแกตนเองและสังคม  ปจจัยทีท่ําใหบุคคลเกิดความเชื่อมั่นในตนเองไดแกบุคคล
ที่เกี่ยวของ   สภาพแวดลอม การอบรมเลี้ยงดูในวัยเดก็  เพราะฉะนัน้นอกจากครอบครัวแลวปจจัย
สําคัญในการสรางความเชือ่มั่นในตวับุคคลก็คือ  ครู  กระบวนการจัดการเรียนรู  สภาพแวดลอม
ในสถานศึกษา 
                

โครงการโรงเรียนสองภาษา 
 
ความเปนมา 

ภาษาตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่ใชติดตอส่ือสารกันทั่วโลก นับวันจะมี
ความสําคัญเพิ่มมากขึ้น   อีกทั้งนโยบายของนายกรัฐมนตรี  พันตํารวจโททักษิณ  ชินวัตร  ที่
ตองการพัฒนาความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษของคนไทยเพื่อประโยชนในการพัฒนา
เศรษฐกิจ  สังคมของประเทศ สงผลใหผูปกครองนักเรียนตางคาดหวังใหบุตรหลานมีความสามารถ
ดานภาษาอังกฤษถึงขั้นใชงานได (วีรนุช  ปณฑวณิช  2547 : 14)   กระทรวงศึกษาธิการจึงจัดใหมี
โครงการโรงเรียนสองภาษาที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอนขึ้นเปนครั้งแรกใน
ป 2538 ถึงปจจุบันมีโรงเรียนสองภาษาในสังกัดจํานวน  109  แหง  แบงเปนโรงเรียนสองภาษา
เต็มรูปแบบ 56 แหงและโรงเรียนสองภาษาแบบยออีก 53 แหง  (กระทรวงศึกษาธิการ , 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 2547 ก : 1-3) 
โรงเรียนสองภาษาเปนโรงเรียนหนึ่งใน 5 รูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการริเร่ิมใหมีการจัดการเรียน
การสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการพัฒนาศักยภาพดานความรูความสามารถ     และ
ทักษะทางภาษาของผูเรียน     โดยแบงเปน 2 รูปแบบ  คือ 1) โรงเรียนสองภาษาแบบเต็มรูปแบบ  
(English Program ; EP)  เปนโรงเรียนที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอนไดทุก
วิชา  ยกเวนภาษาไทยและสังคมศึกษาในสวนที่เกี่ยวกับความเปนไทย  2) โรงเรียนสองภาษาแบบ
ยอ    (Mini English Program ; MEP) ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อไดไมเกิน   50%  ของชั่วโมงสอน
ทั้งหมด/สัปดาห     ยกเวนภาษาไทยและสังคม เชนกัน  โรงเรียนสองภาษาทั้งสองรูปแบบเปน
โรงเรียนในลักษณะพิเศษที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตใหโรงเรียนเก็บคาเลาเรียนเพิ่มจาก
ผูปกครอง  โดยในสวนของ  English Program เก็บไดไมเกินคนละ 35,000 บาท   สวน  Mini 
English Program เก็บไดไมเกินคนละ  17,500  บาท ตอคนตอหนึ่งภาคเรียน 

จากความพยายามของทุกฝายที่จะปฏิรูปการศึกษา ตามเจตนารมณของพระราชบัญญตัิ 
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทั้งดานโครงสราง ดานระบบบริหารจัดการและการปฏิรูปการเรียนรู
เพื่อพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพและไดรับโอกาสอยางทัว่ถงึ แตในความเปนจริงที่โรงเรียนมีมากกวา 
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40,000  โรงเรียน  ซึ่งมีความพรอมและศกัยภาพแตกตางกนั  ทัง้ศักยภาพของโรงเรียน ชุมชนและ
ผูเรียนทีห่ลากหลาย อีกทั้งประเทศไทยตองเผชิญกบัการแขงขันในเวทีโลกอยางหลีกเลี่ยงไมได  
ดวยเหตุผลดังกลาว ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พนัตํารวจโททกัษิณ ชนิวัตร ซึง่เล็งเหน็ความสําคัญ
ของการตองดแูลผูเรียนทกุกลุมโดยไมทอดทิ้งผูดอยโอกาส  ผูยากไร  ผูพิการ  พรอมกับการตอง
สนับสนนุสงเสริมผูที่พรอมกวา  เชน ปญญาเลิศ  ใหกาวไปขางหนาเต็มตามศักยภาพอยางรวดเร็ว
เปนพิเศษ  เปรียบเสมือนกระทรวงศึกษาธกิารตองเตรียมเสนทาง 2 เสน คูขนานกนัคือเสนธรรมดา
ที่รองรับผูเรียนทัว่ไป และทางดวน (Fast Track)  สําหรบัผูที่พรอมจะขับเคลื่อนดวยความเรงพิเศษ   
ดังนัน้เมื่อมกีารประชุมเร่ืองการปฏิรูปอุดมศึกษา  10  มกราคม  2546 นายกรัฐมนตรี จึงไดมอบ
นโยบายใหกระทรวงศึกษาธกิารดําเนินการใหมีองคกรเล็กที่คลองตวัเพื่อสรางระบบการทาํงานแก
โรงเรียนในกลุมที่ 2 รวมทัง้การพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ทีเ่ปนอิสระทางความคิดหลุดจากที่รัดรึงอัน
เปนอุปสรรคดานตางๆและขยายผลอยางเต็มรูปในโอกาสตอไป ตระหนกัวาบุคคลเหลานี้คือกําลงั
สําคัญของประเทศชาต ิ   ใหกาวทันโลกที่เทคโนโลยีเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดนี้ โดยไมละเลย
ผูเรียน  โรงเรยีนสวนใหญของประเทศ  ปจจุบันนี้นโยบายกาํลังไดรับการสานตออยางเปนรูปธรรม
ดวยโครงการของสํานกัพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  ในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน โดยในเบื้องตนจะพฒันาโรงเรียนรูปแบบใหมทัง้ 5 ลักษณะไดแก โรงเรียนในกํากับของรัฐ    
โรงเรียนวิถพีุทธ โรงเรียนสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ  โรงเรียนสองภาษา และโรงเรียนตนแบบ 
ICT (สิริกร  มณีรินทร  2547) 
 โครงการโรงเรยีนสองภาษา (English Program) ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธกิาร นอกจากจะสนองตอบความตองการของผูปกครอง  ชุมชนและสังคมแลว  ยงัเปนการ
เติมเต็มใหผูเรียนไดพัฒนาตามศักยภาพดานความรูความสามารถ และดานทักษะภาษาองักฤษ 
อยางมีประสิทธิภาพ โรงเรียนสองภาษาใชหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธกิารเหมอืนกับโรงเรียน
ปกติทั่วไป เพยีงแตใชภาษาอังกฤษเปนสือ่การสอนในทกุรายวชิา ยกเวน วิชาภาษาไทย วิชาสังคม
ในเร่ืองเกีย่วกบัประวัติศาสตรไทย โรงเรยีนสองภาษาจะแตกตางกับโรงเรยีนนานาชาติตรงหลกัสูตร 
การเรียนการสอน ที่โรงเรียนสองภาษาจะใชหลักสูตรกระทรวง ศึกษาธิการแตโรงเรียนนานาชาติ
จะใชหลักสูตรตามแตเครือขายของตนเอง เชน หลกัสตูรของประเทศอังกฤษ, หลักสูตรของสหรัฐ 
อเมริกา   ( กระทรวงศึกษาธิการ,  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , สํานักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา  2547 ข : 7 ) 
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วัตถุประสงคในการดาํเนนิงานโครงการโรงเรียนสองภาษา 
 1.  เพื่อใหนักเรียนมีความเชือ่มั่นในตนเองในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน 
ชีวิตประจําวันตลอดจนการศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติม และการประกอบอาชพีในอนาคต 
 2.  เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาศักยภาพแหงตน    และใชภาษาอังกฤษไดในระดับสากล
บนพืน้ฐานของความเปนไทย 
 3.  เพื่อใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 
เปาหมาย 
 1.  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ผูเรียน
จบการศึกษาตามเงื่อนไขทีห่ลักสูตรกําหนด 
 2.  จัดโครงการ  (Program)  การเรียนภาษาอังกฤษ  ใหผูเรียนเรียนวิชาตาง ๆ  โดยใช
ภาษาอังกฤษเปนสื่อ ยกเวนวิชาภาษาไทย และในวิชาสังคมศึกษา เฉพาะสาระหนาทีพ่ลเมือง  
ประวัติศาสตร  วฒันธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคมตองสอนโดยครูที่เปนคนไทย 
 3.  จัดเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู ใหผูเรียนมทีักษะและศักยภาพในการจัดการ 
 การสื่อสาร      การใชเทคโนโลยี        สามารถปรับวิธีคิด    วิธีทาํงานไดเหมาะสมกับสถานการณ  
(  กระทรวงศึกษาธกิาร,  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,  สํานกัพัฒนานวัตกรรมการจัด 
การศึกษา  2547 ข  : 10) 

จากคําสัง่กระทรวงศกึษาธิการ ที่ วก 1065/2544  เร่ืองใหใชนโยบาย  หลักเกณฑและ
วิธีการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรกระทรวงศกึษาธกิารเปนภาษาอังกฤษ และคําสั่งกระทรวง  
ศึกษาธกิารที ่ สพฐ 43/2546 เร่ืองแกไขเพิ่มเติมนโยบาย  หลักเกณฑ และวิธีการจัดการเรียน    
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศกึษาธิการเปนภาษาองักฤษ  มีรายละเอียด  ดงันี ้
 
นโยบาย 

เพื่อใหสถานศึกษาจัดการเรยีนการสอนตามหลกัสูตรกอนประถมศึกษาประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิาร ซึง่กําหนดจัดเปนภาษาไทยสามารถจัดเปนภาษา 
อังกฤษไดอยางมีคุณภาพ มคีวามเทาเทียม และเปนธรรม กระทรวงศึกษาธกิารจงึกาํหนดนโยบาย
ดังนี ้

1.  การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษถือวาเปนทางเลือกหนึ่งของการจัดการศึกษา  
โดยใหสถานศกึษาจัดไดเปนบางวิชาเทานัน้ 
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2.  ในกรณีที่สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาองักฤษมกีารเก็บคาใชจาย
เพิ่มจากผูปกครอง สถานศกึษาตองจัดเงนิสวนหนึง่เปนกองทนุสําหรับนักเรียนที่ผานเกณฑ
ความสามารถใหไดเรียนตามตองการ ทัง้นี้ใหเปนไปตามที่กระทรวงศึกษาธกิารกาํหนด 
 3.  การบริหารการจัดการเรยีนการสอนเปนภาษาอังกฤษตองเอื้อประโยชนไปยงัระบบ
การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย ในเร่ืองการใชส่ืออุปกรณ การใชหองปฏิบัติการภาษาองักฤษ  
หองปฏิบัติการวิชาอื่น ๆ และบุคลากรในสถานศกึษา 

4.  การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาองักฤษ  ตองคงไวซึ่งความมัน่คงของสถาบนัชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย  ภาษาไทย  ศิลปะไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและวัฒนธรรมไทย 

5.   การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาองักฤษตองมีการกํากับ ติดตาม และประเมนิผล 
อยางเปนระบบ เปนระยะ ๆ เพื่อการแกไขปญหาและการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนือ่ง 
 6.   การเก็บคาธรรมเนียมการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวง 
ศึกษาธกิารใหหนวยงานตนสังกัดเปนผูกําหนดและตรวจสอบคาใชจายที่เหมาะสม 
 7.  การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาองักฤษ  ตองดาํเนนิการตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด และเปนไปตามขอกําหนดในหลักสูตรของกระทรวง 
ศึกษาธกิาร 
 
โครงการโรงเรียนสองภาษา  โรงเรียนสามรอยยอดวทิยาคม 

กระทรวงศึกษาธิการ  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานกัพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการศึกษา  ( 2547 ข  : 1 )  มีนโยบายดําเนนิการปฏิรูปการศึกษาทัง้ระบบโดยจัดการศึกษา
รูปแบบใหมและโรงเรียนสองภาษา เปนรูปแบบหนึ่งทีก่ระทรวงศึกษาธิการมอบหมายใหโรงเรียน
ในสังกัดสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานทีม่ีความพรอมและ   มีศกัยภาพเพยีงพอได
ดําเนนิโครงการโรงเรียนสองภาษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธกิารเปนภาษาอังกฤษ  เนื่องจาก
เห็นความสาํคญัวาสังคมโลกในปจจุบนัเปน ”สังคมแหงการเรียนรู” ภาษาจึงเปนเรื่องทีม่ี
ความสาํคัญ   และจําเปนอยางยิ่งในสังคมของการเรียนรูที่จะใชเปนสื่อกลางของการคนควาศกึษา
หาความรู  เปนสื่อกลางของการติดตอส่ือสารซึ่งกนัและกัน รวมถึงเทคโนโลยทีี่เขามามีบทบาทตอ
สังคมปจจุบนัและอนาคต ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่มีผูนยิมใชทั่วโลก การทีน่ักเรียนมีความ 
สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดเปนอยางดีจึงเปนประโยชนตอการเรียนรูเปนอยางยิง่ 

โรงเรียนสามรอยยอดวิทยาคม (อนุ ธีรานุวรรตน 2546 : 1-8) จึงไดจัดดําเนินโครงการ
โรงเรียนสองภาษา  โดยไดรับการอนุญาตใหพัฒนาโครงการโรงเรียนสองภาษาแบบยอเมื่อวันที่ 
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11 กุมภาพันธ  2546  (กรมสามัญศึกษา 2546) และผานการประเมินเปนโรงเรียนสองภาษาแบบ
เต็มรูป  ในเวลาตอมา วัตถุประสงคของโครงการโรงเรียนสองภาษา โรงเรียนสามรอยยอดวิทยาคม 
(อนุ ธีรานุวรรตน 2546: 6) กําหนดไวเพื่อ  1) สงเสริมศักยภาพผูเรียนใหสามารถใชภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารได  2) สงเสริมการพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนใหเปนคนเกงภาษา  กลาแสดงออก
สามารถคิดวิเคราะห แกปญหาได และมีความเชื่อมั่นในตนเองการบริหารจัดการโรงเรียนสอง
ภาษาโรงเรียนสามรอยยอดวิทยาคม (อนุ ธีรานุวรรตน 2546 : 2) จัดดําเนินโครงการในรูปแบบ
คณะบุคคลเปนคณะกรรมการบริหารโครงการ( โครงการโรงเรียนสองภาษา โรงเรียนสามรอยยอด
วิทยาคม 2546 : 2 )  ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 2  โครงสรางบุคลากรโครงการโรงเรียนสองภาษา โรงเรียนสามรอยยอดวิทยาคม 
 ปการศึกษา 2548 
ที่มา : กระทรวงศึกษาธกิาร, คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจวบคีรีขันธเขต 2 , โรงเรียนสามรอยยอดวิทยาคม,  แผนพัฒนาโครงการโรงเรยีนสองภาษา  
ปการศึกษา 2546  (ประจวบคีรีขันธ : อัดสําเนา, 2546), 12.  
 
 การบริหารครแูละบุคลากรโครงการโรงเรยีนสองภาษาโรงเรียนสามรอยยอดวทิยาคม 
มีครูและบุคลากรทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศทําหนาที่สอนและสนับสนุนการสอน (อน ุธีรานุวรรตน  
2546 : 2-8 )   ดังนี ้

ผูอํานวยการโรงเรียนสามรอยยอดวิทยาคม 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนสามรอยยอดวิทยาคม 

สมาคมผูปกครองและครู 
โรงเรียนสามรอยยอดวิทยาคม 

คณะกรรมการดําเนินโครงการโรงเรียนสองภาษา 
โรงเรียนสามรอยยอดวิทยาคม 

คณะกรรมการผูปกครองนักเรียน 
โครงการโรงเรียนสองภาษา 
โรงเรียนสามรอยยอดวิทยาคม 

ฝาย
ธุรการ 

ฝาย
วิชาการ 

ฝายกิจการ 
พัฒนาผูเรียน 

ฝายแผนงาน 
และวิจัย 

ฝายอาคารสถานที่ 
และวัสดุ/สื่อประกอบ 
การเรียนการสอน 

เลขานุการโครงการฯ ผูชวยเลขานุการโครงการฯ 

ฝายประสานงาน 
และชุมชน 
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1.  ครูที่เปนชาวไทย ไดแกครูประจําการของโรงเรียนซึ่งมาชวยปฏบิัติงานในโครงการ
โดยไมมีคาตอบแทน  และครูหรือครูทีเ่ปนลูกจางรบัเงนิเดือน หรือคาตอบแทนจากโครงการ  กรณีที่
เปนครูผูสอนตองมีคุณสมบัติคือมีความรูไมต่ํากวาปริญญาตรีในวิชาที่สอนและมีความรูความสามารถ 
ในการใชภาษาอังกฤษเปนอยางดีโดยผานการสอบ TOEFL หรือ TOEIC หรือIELTS 

2.  ครูที่เปนชาวตางชาติตองเปนผูที่ใชภาษาแม (Native Speaker) กรณีที่ไมไดใช
ภาษาอังกฤษเปนภาษาแม ตองเปนผูมีความรูทางภาษาองักฤษเปนอยางดี โดยผานการสอบ 
TOEFL หรือ TOEIC หรือ IELTS  

การสรรหาครชูาวตางชาติทีม่ีความสามารถมาทําการสอนในโรงเรียนสองภาษา  เปน
เร่ืองที่เปนปญหาสาํหรับหลายโรงเรยีน  โดยเฉพาะโรงเรียนในตางจงัหวัด และครูชาวตางชาตทิี่มี
ความสามารถเปนชื่อเสียงทีโ่รงเรียนทําใหผูปกครองมคีวามมัน่ใจ  ดังนัน้ การสรรหา  การจัด
สวัสดิการสําหรับครูชาวตางชาติจึงเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง  และมหีลกัเกณฑวิธีการ  ดังนี ้

1.  ดําเนินการประกาศรับสมัครผานสื่อตาง ๆ และทาง Website 
2.  คัดเลือกครูโดยพิจารณาจากใบสมัคร  คุณวุฒิ ประสบการณ  การสัมภาษณ  

ทดลองสอน  โดยมีครูและนักเรียนรวมพิจารณาดวย 
3.  การทําสัญญา  ตองทําสัญญาจางตามแบบที่ทางราชการกําหนด  ข้ันตอนนี้มี

ความสําคัญ  ตองดําเนินการโดยรอบคอบและควรกําหนดระยะทดลองงานไวในสัญญาดวย 
4.  การขอใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) โรงเรียนดําเนินการเสนอเรื่องขอ

ใบอนุญาตทํางาน  พรอมเอกสารประกอบ  ไดแก โครงการโรงเรียนสองภาษาของโรงเรียน   
สัญญาจาง  ตารางสอน  สําเนาหนังสือเดินทางของครูตางชาติ  และหนังสือรับรองความประพฤติ
ของโรงเรียน  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เพื่อทราบและขอความอนุเคราะห
ดําเนินการตอเนื่องถึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใหประสานขอให
อํานวยความสะดวกถึงกรมการจัดหางาน/จัดหางานจังหวัด, โรงเรียน/ครูรับหนังสือนําไปกรมการ
จัดหางาน/จัดหางานจังหวัด  เพื่อขอใบอนุญาตทํางาน  กรณีการขอตออายุการตรวจลงตรา
หนังสือเดินทาง (วีซา)  โรงเรียนรวบรวมเอกสารดังกลาวขางตน  และแนบใบอนุญาตทํางานของ
ครูชาวตางชาติ พรอมกับโรงเรียนมีหนังสือแจง สพท.  สพท. มีหนังสือถึง สพฐ. แลว  จึงนําไป
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง  ดานตรวจคนเขาเมือง เพื่อขอตออายุหนังสือเดินทางตอไป  

5.  อัตราคาจางและคาตอบแทนครูชาวตางชาติ  กรมบัญชีกลางอนุมัติใหเบิกนอก
งบประมาณ( เงินบํารุงการศึกษา) เปนคาใชจายสําหรับครูชาวตางชาติ ดังนี้ 
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- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ไมเกินเดือนละ 30,000  บาท/ ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย  ไมเกินเดือนละ  40,000  บาท 

- กรณีจางเปนรายคาบ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ไมเกนิคาบละ 600  บาท ตอคน/
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมเกินคาบละ  800  บาท 

6.  การพัฒนาบุคลากร  โรงเรียนตองใหคําปรึกษาแนะนําแกครูชาวตางประเทศและ
ควรไดศึกษาหาความรู  วิธีสอนใหม ๆ ทั้งจาก Internet หรือโดยการอบรมวิธีสอนภาษาอังกฤษ 
(EFL) 

ในสวนการบริหารการเงินและแผนการเงินนั้นเงินรายไดของโครงการโรงเรียนสอง
ภาษามาจากสามสวน คือ เงินสนับสนุนคาใชจายรายหัวที่ทางราชการจัดให  เงินบริจาคหรือเงิน
อ่ืนๆที่ไดรับสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงคของผูใหการสนับสนุน  และเงินสนับสนุนที่จัดเก็บ
เพิ่มข้ึนจากเงินอุดหนุนการศึกษาที่รัฐจัดให โดยจัดเก็บคาธรรมเนียมการเรียนตามแนวทางที่
กระทรวง ศึกษาธิการกําหนด  ดังนี้ 

 
รูปแบบ ระดับ อัตราคาธรรมเนียม/ภาค 

EP ประถมศึกษา -  มัธยมศึกษาตอนตน ไมเกิน 35,000 บาท 
(English Program) มัธยมศึกษาตอนปลาย ไมเกิน 40,000 บาท 

MEP ประถมศึกษา -  มัธยมศึกษาตอนตน ไมเกิน 17,500 บาท 
(Mini English Program) มัธยมศึกษาตอนปลาย ไมเกิน 20,000 บาท 
 
 ทั้งนี้ โรงเรียนไดจัดสรรโควตาสําหรับเด็กดอยโอกาสตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ 
วก. 1065/2544 ใหเขาเรียนโดยไมเก็บคาใชจายเพิ่ม  อยางนอย  3 % ของจํานวนนักเรียนใน
โครงการโดยโรงเรียนไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนการใชเงิน  พรอมทั้งจัดทําสรุป
รายงานประจําปของโครงการ 

ในดานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยแบงออกเปน  หาสวน 
ไดแก  ดานหลักสูตร  ดานการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ดานสื่อ แบบเรียน  
แหลงเรียนรู  และนวัตกรรมทางการศึกษา   ดานการวัดประเมินผล  และดานการนิเทศ ติดตามผล  
ดังมีรายละเอยีดของแตละดาน  ดังนี ้
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ดานหลักสูตร  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 
2544 ใหสอดคลองกับกระทรวงศกึษาธิการ  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 
2542 โดยคํานึงถงึบริบทของความเปนไทยผสมผสานความเปนสากล  โดยมุงเนนความรักทองถิน่
ประเทศชาต ิ และความเปนไทย สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงาม  สรางความ
มั่นใจและสงเสริมใหผูเรียนกลาใชภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 

1.  ดานการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั    ดวยเทคนิควธิีการที่
หลากหลาย  เชน การสอนแบบโครงงาน  การสอนแบบบูรณาการ  การสอนทีมุ่งเนนใหนักเรียนได
ปฏิบัติจริง ศึกษาหาความรูดวยตนเอง  และสรุปเปนองคความรูได  

1.1  การจัดเวลาเรียนและสาระการเรียนรูโดยใชภาษาองักฤษเปนสื่อการเรียนรู 
- โครงการโรงเรียนสองภาษา (EP) จัดเวลาตั้งแต 15 ชั่วโมงขึ้นไปอยางนอย 

กลุมสาระการเรียนรู 
- โครงการโรงเรียนสองภาษาฉบับยอ (MEP) จัดเวลาตั้งแต 8-14 ชั่วโมง

ข้ึนไปอยางนอย 2 กลุมสาระการเรียนรู 
1.2  การสอนโดยใชภาษาองักฤษเปนสื่อการเรียนรูจัดไดทกุสาระการเรียนรู  ยกเวน 

สาระการเรียนรูภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  ในสวนที่เกีย่วของกับความเปนไทย 
กฎหมายไทย และวัฒนธรรมไทย 

1.3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  โรงเรียนตองจัดกิจกรรมพฒันาผูเรียนตามหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และจัดกิจกรรมเสริมใหนกัเรียน  เชนการจัดคายภาษา 
อังกฤษ  การจัดคายพัฒนาคุณลักษณะพงึประสงค  การจัดคายคอมพิวเตอร การจัดทัศนศึกษา
แหลงเรียนรูทัง้ในและนอกโรงเรียน เปนตน 

1.4  ครูไทยตองเปนผูสอนรวม (Co-Teacher) กับครูตางชาติในทุกชั่วโมง 
2.  ดานสื่อ แบบเรียน  แหลงเรียนรูและนวัตกรรมทางการศึกษา โรงเรียนจําเปนตอง

จัดหาแบบเรียนของสํานักพมิพตางประเทศใหผูเรียนไดเรียนอยางหลากหลาย และสื่อในลักษณะสื่อ 
ICT เพื่อเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษแกผูเรียน รวมถงึการจัดบรรยากาศในชั้นเรยีนใหเอื้อตอการ
เรียนรู  โรงเรียนในโครงการโรงเรียนสองภาษาควรจดัใหมีหองสมดุ หองปฏิบตัิการทางภาษา  
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เปนสัดสวนโดยเฉพาะ  เพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ และ
เอื้อใหนักเรียนปกติไดใชแหลงเรียนรูเหลานี้รวมดวย  ตลอดจนหองทาํงานของครูชาวตางชาติมี
การแยกเปนสดัสวนตามลกัษณะวัฒนธรรมการทาํงานของตางชาติดวย 
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 3. ดานการวดัประเมินผล  โรงเรียนไดดําเนนิการตามระเบียบการวดัและประเมินผล
หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศักราช 2544  เนนการประเมนิตามสภาพจริง  และประเมนิ
ทุกทักษะการใชภาษาองักฤษอยางตอเนื่อง เพื่อทราบถึงความกาวหนาและเปนขอมูลในการ
พัฒนาผูเรียน  
 4. การนิเทศ ติดตาม โรงเรยีนไดดําเนนิการนิเทศ กํากบั ติดตามกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนทั้งครูไทย (Co-Teacher)  และครูชาวตางชาติและควรมีผูรู   ผูนิเทศ จากหนวยงาน
หรือองคกรอ่ืน มีการติดตามผลการจัดการเรียนการสอนอยูเสมอ 
 ในสวนของการบริหารกิจการนักเรียนโครงการโรงเรียนสองภาษาโรงเรยีนสามรอยยอด
วิทยาคมนั้น นกัเรียนในโครงการโรงเรียนสองภาษามีครูสอนทัง้ชาวตางชาติและคนไทย และ
นักเรียนสวนใหญมีความพรอมดานฐานะเศรษฐกิจ จึงมักเกิดสภาพความแปลกแยกระหวาง
นักเรียนในโครงการโรงเรียนสองภาษาและนักเรียนปกตทิั่วไป โรงเรียนจงึตองจัดกิจกรรมให
นักเรียนทัง้สองกลุมไดทาํกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และกิจกรรมอ่ืนๆรวมกนัทกุกิจกรรม เพื่อลด
ชองวาง   และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรยีนทั้งสองกลุม  ใหเปนที่ยอมรับโดยปกตทิั่วไป 
 
บทบาทของผูมีสวนเกี่ยวของ   

ในการดําเนินโครงการโรงเรียนสองภาษาโรงเรียนสามรอยยอดวิทยาคมไดจัดแบงบุคลากร 
ผูมีสวนเกี่ยวของ  ดงันี ้

1.  ผูอํานวยการโรงเรียน  (ประธานกรรมการอํานวยการโครงการ)   มบีทบาทหนาที ่
- บริหารโครงการตามนโยบายและแผนการดําเนนิการ 
- นิเทศ  กํากับ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายตาง ๆ 
- สงเสริมและสนับสนนุบุคลากรใหปฏิบัติงานไดเต็มตามศักยภาพ  
- วินจิฉัย  แกปญหา  ส่ังการ  ตามอาํนาจที่ไดรับมอบหมาย 

2.  สมาคมผูปกครองและครู และคณะกรรมการทีป่รึกษา  มีบทบาทหนาที ่
- ใหคําปรึกษาในการดําเนนิงานโครงการ 
- เสนอแนะแนวทางในการแกไข 
- ปรับปรุงการดําเนนิงาน  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสดุ 

3.  ผูชวยผูอํานวยการฝายวชิาการ ( ประธานกรรมการดาํเนนิงานโครงการ ) มีบทบาท
หนาที ่
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- ดําเนนิงานตามแผนงาน/โครงการ นิเทศ  กํากับ  ติดตาม การปฏิบัติงานให
เปนไปตามนโยบาย 

- เปนที่ปรึกษาของคณะทาํงานทกุฝาย 
- จัดใหมีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอรายงานความ 

กาวหนาของโครงการตอผูเกี่ยวของและสาธารณชน ตลอดจนพิจารณาเสนอความดีความชอบ
ของผูปฏิบัติงาน 

- ปฏิบัติงานอืน่ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 4.  ฝายธุรการ  มีบทบาทหนาที ่

- ดําเนนิการดานเอกสารตาง ๆ  ในงานสารบรรณ  งานพัสดุ และงานการเงนิ  
ตามที่ไดรับมอบหมายอยางมี ประสิทธิภาพ 

- ติดตอประสานงานดานเอกสาร  วีซา  การขออนุญาตทํางาน ของครูผูสอนชาว
ตางประเทศ 

- ดูแลความเรยีบรอยของสาํนักงาน  โครงการ  หองเรียน  และหองปฏิบตัิการตาง ๆ 
- นําเสนอขอมลูตาง ๆ และรายงานตอประธานกรรมการอํานวยการโครงการ 
- อํานวยความสะดวกแกผูปฏิบัติงานทุกฝายของโครงการ เพื่อใหเกดิ 

ประสิทธิภาพสูงสุด 
- ใหบริการ  ประสานงานดานขอมูล อุปกรณตาง ๆ ที่จาํเปน แกนักเรียน  ครูชาว

ไทย และครูชาวตางประเทศ 
- ตอนรับผูมาติดตอทั้งจากภายในและภายนอกโรงเรียน 
- ดําเนินการจดัซื้อ จัดจาง  ดวยงบประมาณตามแผนงาน  ใหเปนไปตามระเบียบ

และรวดเร็ว 
- ปฏิบัติงานอืน่ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 5.  ฝายวชิาการ  มีบทบาทหนาที ่
- ประสาน  นิเทศ  ติดตาม  การปฏิบัติงานของบุคลากรในดานวิชาการ 
- ดูแล  กํากับ  ติดตาม  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การจัดแผนการเรียน  

การจัดครูผูสอน  การจัดตารางสอน  จัดหาตํารา/ส่ือ/นวตักรรม  หนังสอืประกอบการเรียนการสอน
ในรายวิชาตาง ๆ ใหสอดคลองกับหลักสูตร 

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในดานวิชาการ 
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- ประสานบคุลากรในหมวดวิชาและครูนเิทศ เพือ่อํานวยความสะดวกแกครูผูสอน 
ชาวตางประเทศในดานเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 

-  จัดสอนซอมเสริมและติดตามผลการเรียนของนกัเรียนใหอยูในเกณฑมาตรฐาน 
- ประสานใหครูชาวตางประเทศ  ใหความรูดานการสอน  ใหความรูภาษาอังกฤษ 

แก ครู-อาจารย และบุคลากรอื่นตามสมควร 
- เปนที่ปรึกษาดานวิชาการแกครูผูสอนชาวตางชาต ิ

 6.  ฝายกิจการนักเรียน มีบทบาทหนาที ่
- สงเสริมการใหความรูดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่ดงีาม 
- จัดนักเรียนเขารวมกิจกรรมเหมือนนกัเรยีนปกต ิ
- จัดกิจกรรมสงเสริมพฤติกรรม เพื่อใหนกัเรียนตระหนักในความเปนไทย 
- ติดตามประสานงานกับฝายตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน ในการ

ควบคุม ดูแล ปองกันแกไขพฤติกรรมของนักเรียน ใหเปนไปตามวัตถปุระสงคของโรงเรียน 
- ปฏิบัติงานอืน่ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 7.  ฝายแผนงานและวิจัย มบีทบาท หนาที ่
- ประสานงาน  การจัดทาํแผนงาน โครงการ ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ 

ของโรงเรียนสองภาษา 
- ดูแล ติดตาม  การดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงาน โครงการ 
- จัดทําเครื่องมือประเมินผลโครงการ และดําเนนิการประเมินผลกาดําเนินงาน 

โครงการ  วิเคราะห สรุปผล และจัดทําสารสนเทศเผยแพรแกผูเกี่ยวของ 
- จัดทําแผนพฒันาบุคลากรและดําเนนิการตามแผน 
- ปฏิบัติงานอืน่ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 8.  ฝายประสานงานและชุมชน  มีบทบาท หนาที ่
- ประชาสัมพนัธขาวสาร  ผลงาน  กิจกรรม ของโครงการสูชุมชนในทกุรูปแบบ 
- ประสานงานกับหนวยงานภายนอก  เพื่อดําเนนิกิจกรรมของโครงการ 
- ปฏิบัติงานอืน่ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 9.  ฝายอาคารสถานที่  มีบทบาท หนาที ่
- ประสานงานกับฝายบริหารโรงเรียนในการจัดเตรียมอาคารสถานที ่  พรอมดูแล

รักษาใหอยูในสภาพดี 
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ  เพือ่จัดกิจกรรมตาง ๆ 
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- ดูแล ติดตาม การปฏิบัติงานของนกัการภารโรง/ลูกจาง ใหปฏิบตัิตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

- ปฏิบัติงานอืน่ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
10’  ฝายเลขานุการ  มีบทบาทหนาที ่

- รับเอกสาร  หลักฐาน  และลงทะเบียนนกัเรียนเขาใหม 
- ดูแล กํากับ ติดตาม การจดักิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- ประสานงานและอํานวยความสะดวกแกบุคลากรทุกฝาย เกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมตาง ๆ ภายในโรงเรยีน 
- ใหการตอนรับและบริการแกผูเขาประชุม และศึกษาดูงาน 
- ประสานงานในการจัดหา / จัดจาง ครูผูสอนชาวตางประเทศ และบุคลากรอื่น 

ตามความเหมาะสม 
- นําเสนอขอมูลใหฝายบริหารพิจารณาการจัดจางครูชาวตางประเทศ  พรอมทัง้

ทําสัญญาจาง และตอสัญญาจาง 
- จัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ เชนการจดัคาย การจัดทัศนศึกษา           

การประกวด  การแขงขัน ฯลฯ 
- ปฏิบัติงานอืน่ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
การติดตามประเมินผลโครงการโรงเรียนสองภาษาโรงเรยีนสามรอยยอดวทิยาคม 
 ในการประเมินผลโครงการโรงเรียนสองภาษา โรงเรียนสามรอยยอดวทิยาคม ไดดําเนนิการ  
ดังนี ้
 1.   ประเมนิผลกอนการดําเนินการ  เพื่อศึกษาสภาพความพรอมของโรงเรียน รวมถงึ
ความคิดเหน็และแนวทางการดําเนินงาน 

2.  ประเมนิผลระหวางการดําเนนิการเพื่อใหการสนับสนนุและแกไขปญหาอนัจะเกิดขึ้น 
ระหวางการดําเนนิงานประเมินผลเมื่อส้ินสุดปการศึกษา โดยแบงเปน  การประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  และทําการวจิัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์  และคุณลักษณะที่พงึประสงคของนกัเรียน
ในโครงการ 
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บุคลากรและนักเรียนในโครงการโรงเรียนสองภาษาโรงเรียนสามรอยยอดวิทยาคม 
 ในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา2548โครงการโรงเรียนสองภาษาโรงเรียนสามรอยยอด
วิทยาคม  มีจาํนวนบุคลากรและนักเรียนในโครงการ  ดงัแสดงในตารางที่  1 และตารางที่ 2 
ตารางที่ 1 จํานวนบุคลากรในโครงการโรงเรียนสองภาษาโรงเรียนสามรอยยอดวิทยาคม 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 
 
บุคลากรในโครงการโรงเรียนสองภาษา จํานวน(คน) คิดเปนรอยละ 
ครูไทยในกลุมสาระวิชาภาษาตางประเทศ 8 32 
ครูไทยในกลุมสาระอื่น 4 16 
ฝายบริหาร 5 20 
ครูชาวตางชาติ 8 32 
รวม 25 100 

  
ตารางที่ 2 จํานวนนักเรียนในโครงการโรงเรียนสองภาษาโรงเรียนสามรอยยอดวิทยาคม 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548  
 
นักเรียนในโครงการโรงเรียนสองภาษา จํานวนนักเรียน(คน) คิดเปนรอยละ 
มัธยมศึกษาปที่ 1 33 26.40 
มัธยมศึกษาปที่ 2 60 48.00 
มัธยมศึกษาปที่ 3 32 25.60 
รวม 125 100 

 
 สรุปวาโครงการโรงเรียนสองภาษา  เปนหนึ่งในหารูปแบบการจัดการเรียนรูในโรงเรียน
รูปแบบใหมที่แตกตางไปจากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม  ในดานกระบวนการจัดการ
เรียนรู  หลักการจัดและการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียน  ใหไดรับการ
พัฒนาอยางเต็มศักยภาพ   โรงเรียนสามรอยยอดวิทยาคม  กิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธเขต  2  ไดรับอนุญาตให
ดําเนินการตามนโยบายการจัดการเรียนรูในโรงเรียนรูปแบบใหมคือโครงการโรงเรียนสองภาษา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

59

โดยเปดสอนในชวงชั้นที่ 3 ( มัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 ) เมื่อปการศึกษา 2546  ในชวงแรกเปดใน
ลักษณะของโรงเรียนสองภาษาแบบยอ (MEP)  ตอมาผานการประเมินเปนโรงเรียนสองภาษาแบบ
เต็มรูป (EP) ขณะนี้มีนักเรียน 3 รุน คือ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3  รวมทั้งสิ้นมีจํานวน
นักเรียน  125 คน   การจัดการเรียนรูของโครงการโรงเรียนสองภาษาโรงเรียนสามรอยยอด
วิทยาคมมีวิสัยทัศนวา  เกงภาษา  กลาแสดงออก และวัตถุประสงคของโครงการ ดังนี้   1) สงเสริม
ศักยภาพผูเรียนใหสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได  2) สงเสริมการพัฒนาคุณลักษณะ
ผูเรียนใหเปนคนเกงภาษา กลาแสดงออก สามารถคิดวิเคราะห แกปญหาได และมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 

 
งานวจิัยที่เกีย่วของกับกจิกรรมกลุมสมัพันธและความเชื่อมัน่ในตนเอง 

 
งานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวของกับกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
 ภนิดา  ภูโตนนา (2539 )  ไดศึกษาผลของกิจกรรมกลุมสัมพันธตอการพัฒนา
ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3    กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่   3   โรงเรียนสีหราชเดโชชัย จํานวน 40 คน แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม
กลุมละ 20 คน เครื่องมือที่ใชประกอบดวย 1) โปรแกรมกิจกรรมกลุมสัมพันธซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้น
เองโดยใชเทคนิคของกลุมสัมพันธตาง ๆ  คือ เกม กลุมยอย และบทบาทสมมติซึ่งเปนเทคนิคใน
การพัฒนาความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง 4 ดาน คือ อัตตาโดยทั่วไป  อัตตาดานสังคม  พอแมและ
ทางบาน โรงเรียนและการศึกษา กลุมทดลองไดเขารวมกิจกรรมกลุมสัมพันธสัปดาหละ 3 คร้ัง    
คร้ังละ 60 นาที รวม 12 คร้ัง  2) แบบวัดความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง  ของคูเปอรสมิธ ฉบับ
นักเรียน  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ   การทดสอบคาที  (t – test )   ผลการวิจัยพบวา     
นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมกลุมสัมพันธ มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองสูงกวากอนการเขารวม
กิจกรรมกลุมสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนกลุมที่เขารวมกิจกรรม
กลุมสัมพันธมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองสูงกวานักเรียนที่ไมไดเขารวมกิจกรรมกลุมสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ศิรินทรา พันธะศรี (2540) ศึกษาเรื่องการใชกิจกรรมกลุมสัมพันธเพื่อพัฒนาความคิด
สรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานโคกนางามปลาเซียม ตําบลสําราญ 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โดยใชโปรแกรมกิจกรรมกลุมสัมพันธซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นซึ่งเลือกใช
เทคนิคกลุมสัมพันธ คือเกมและกลุมยอยเพราะเปนเทคนิคที่เหมาะสมสําหรับพัฒนาความคิด
สรางสรรค  พบวา กิจกรรมกลุมสัมพันธสามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคไดสูงกวาปกติ 
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 จิตตา  คืนดี (2542 ) ไดศึกษาการปรับตัวของเด็กในสถานสงเคราะหเด็กหญิง       
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังการใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนหญิงใน
สถานสงเคราะหเด็กหญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปการศึกษา 2541 ไดมาจากการทําสังคมมิติ 
แลวเลือกแบบเจาะจงจํานวน 16 คน  แลวนํามาสุมอยางงายดวยวิธีจับสลาก เพื่อแบงเปนกลุม
ทดลอง 8 คน และกลุมควบคุม 8 คน ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมการปรับตัวของนักเรียนในกลุม
ทดลองโดยภาพรวมทุกดานหลังรวมกิจกรรมกลุมสัมพันธปรากฎวาอยูในระดับดี  และนักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยของการปรับตัวหลังการเขารวมกิจกรรมกลุมสัมพันธสูงกวาคะแนนเฉลี่ยของการ
ปรับตัวกอนเขารวมกิจกรรมกลุมสัมพันธ  รวมทั้งนักเรียนในกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา
คะแนนเฉลี่ยของกลุมควบคุม 
 สรวงสุดา สิงขรอาสน (2542) ไดศึกษาการพัฒนาบุคลิกภาพดานความเปนผูนําของ
ผูนําองคกรนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปการศึกษา 2541 จํานวน 12 คน   
ซึ่งไดโดยการเลือกแบบเจาะจง กลุมทดลองไดรับการฝกกลุมสัมพันธตามโปรแกรมการฝก       
เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพดานความเปนผูนํา ดานบุคลิกภาพความรับผิดชอบ และดานความเชื่อมั่น
ในตนเอง ซึ่งมี 9  โปรแกรม ใชเทคนิคกลุมสัมพันธหลายวิธี  เชน เกม กลุมยอย และบทบาทสมมุติ
ในเวลาในการทดลอง 3 สัปดาห ๆ ละ 3 คร้ัง ๆ ละ 60 นาที ผลการวิจัยพบวาผูนําองคการนิสิต     
มีบุคลิกภาพคามเปนผูนําโดยภาพรวมสูงกวากอนการฝกกลุมสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    
ที่ระดับ .01 
 พิสมัย ศาลาสุข (2542) ซึ่งศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมกลาแสดงออกที่เหมาะสม    
ดวยกลุมสัมพันธ   โดยกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่1 วิทยาลัยพยาบาล                 
ศรีมหาสารคาม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ปการศึกษา 2540 จํานวน 12 คน โดยคัดจาก
นักศึกษาที่มีคะแนนพฤติกรรมการแสดงออกต่ําและมีความสมัครใจในการเขารวมกลุมกําหนดให
มีกลุมทดลองกลุมเดียว   ใหเขารวมกิจกรรมสัมพันธจํานวน 12 คร้ัง  ครั้งละ 1 ชั่วโมง สัปดาหละ 
2 คร้ัง เปนเวลา 6 สัปดาห ผูวิจัยเปนผูนํากลุม ผลการวิจัยพบวานักศึกษาพยาบาลที่ไดรับการฝก
ดวยกลุมสัมพันธมีพฤติกรรมกลาแสดงออกที่เหมาะสมสูงกวากอนการฝกดวยกลุมสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .01 

สุกัญญา  เวียงคํา (2543) ไดศึกษาเกี่ยวกับการใชกิจกรรมกลุมสัมพันธเพื่อสงเสริม
พฤติกรรมดานวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นประถมปที่ 4  กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2542 โรงเรียนบานมวงสามป สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอลี้  จังหวัดลําพูน  จํานวน 24 คน  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาไดแก 1) แผนการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

61

สอนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมดานวิถีชีวิตประชาธิปไตยของนักเรียนโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
จํานวน 9  แผน เวลาสอน  27  คาบ เปนแผนการสอนที่ประกอบดวยเทคนิคกลุมสัมพันธ             
ที่หลากหลาย  เชนเกม  บทบาทสมมุติ สถานการณจําลอง  นิทาน  กิจกรรมการเรียนการสอนเนน
ใหนักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม  และเรียนรูดวยตนเอง  มีการแบงกลุมยอย  เพื่อให
นักเรียนเรียนรูกระบวนการทํางานรวมกัน  และ 2) แบบสังเกตพฤติกรรมดานวิถีประชาธิปไตย 
วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาที  ผลการวิจัยพบวา
แผนการสอนโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธที่ผูวิจัยสรางขึ้นสามารถพัฒนาพฤติกรรมดานวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ได และคุณลักษณะพฤติกรรมดานวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยซึ่งประกอบดวย  ดานคารวะธรรม  สามัคคีธรรม  และปญญาธรรม  ของนักเรียนที่
เรียนโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ยุทธการ  โสเมือง (2544) ไดทําการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ       
เพื่อพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดขอนแกน  โดยใชรูปแบบการทดลองที่เรียกวารูปแบบการทดลองสองกลุม  แบบทดสอบ
กอนและหลังการทดลอง (Randomized  Prettest  Posttest  Control  Group Design)  กลุม
ตัวอยางเปนเด็กและเยาวชนชายจากสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแกนที่
กระทําผิดซ้ําและอยูในระหวางการฝกและอบรมตั้งแตป  พ.ศ. 2543 แบงเปนกลุมควบคุมและ
กลุมทดลองกลุมละ  10  คนโดยคัดเลือกจากคะแนนการเห็นคุณคาในตนเองจากการทําแบบวัด
การเห็นคุณคา เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก   1) แบบวัดความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง  ของคู
เปอรสมิธ ฉบับนักเรียน  2) โปรแกรมกิจกรรมกลุมสัมพันธเพื่อพัฒนาความรูสึกเห็นคุณคาใน
ตนเอง  ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นโดยใชเทคนิคของกลุมสัมพันธ คือ  เกม  กลุมยอย บทบาทสมมุติ และ
บทบาทสมมติซึ่งเปนเทคนิคในการพัฒนาความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง 4 ดาน คือ อัตตา
โดยทั่วไป  อัตตาดานสังคม  พอแมและทางบาน โรงเรียนและการศึกษา จํานวน 10 คร้ังๆละ 1 
ชั่วโมง  ถึง 1 ชั่วโมงครึ่ง สัปดาหละ 2 คร้ัง คร้ังที่ 1  เปนการสรางสัมพันธภาพภายในกลุม ครัง้ที ่2- 
9 เปนกระบวนการกลุมที่มุงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเห็นคุณคาในตนเอง  คร้ังที่ 10 ข้ันสดุทายใน
การดําเนินงานกลุม   ผลการวิจัยพบวา เด็กและเยาวชนที่กระทําผิดซ้ําที่เขารวมกิจกรรมกลุม
สัมพันธมีคะแนนการเห็นคุณคาในตนเองสูงกวากอนการทดลองและสูงกวาเด็กและเยาวชนที่
กระทําผิดซ้ําที่ไมไดเขารวมกิจกรรมกลุมสัมพันธ  
 สุพัฏรา  อนลําพูล ( 2544 ) ไดทําการศึกษาผลการใชกิจกรรมกลุมสัมพันธเพื่อ
พัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมโดยใช     
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โดยใชแบบแผนการวิจัยแบบกลุมเดียว ทดสอบกอนและหลังการทดลอง(One  Group  Prettest  
Posttest  Design)  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัย
อาชีวศึกษานครปฐม  จํานวน 40 คนโดยการเลือกแบบเจาะจงนักเรียนที่เปนสมาชิกในชมรมพุทธ
ศาสนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1)  แผนการจัดกิจกรรมโดยใชเทคนิคกลุมสัมพันธ 5 
วิธี คือ การอภิปราย  การแสดงบทบาทสมมุติ  สถานการณจําลอง  เกม  และ การศึกษาเฉพาะ
กรณี  2) แบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม  3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
การใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ 4) แบบสังเกตพฤติกรรม  การวิเคราะหขอมูลใช คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน วิเคราะหคาความแตกตางของคะแนนกอนและหลังการใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ 1 เดือน
โดยการทดสอบคาที และใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)สําหรับการวิเคราะหขอมูล
ความคิดเห็นและแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  ผลการวิจัยพบวา ระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมดาน
ความมีระเบียบวินัย  ความซื่อสัตย และความรับผิดชอบของนักเรียนกอนใชกิจกรรมและหลังใช
กิจกรรมกลุมสัมพันธแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยหลังใชกิจกรรมสูงกวา
กอนใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
 วันเพ็ญ  สุมนาพันธุ  (2545) ไดทําการศึกษาผลของกิจกรรมกลุมสัมพันธที่มีตอการ
พัฒนาความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง    ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   สาขาวิชาชาง 
อิเลคทรอนิคส  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  โดยใชแบบแผนการวิจัยแบบกลุมเดียว ทดสอบกอน
และหลังการทดลอง(One  Group  Prettest  Posttest  Design)  กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 สาขาวิชาชางอิเลคทรอนิคส  จํานวน  12  คน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยไดแก 1)  แผนการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ  8  ครั้ง ๆ ละ 40 –60 นาที ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้น
เนนใหสมาชิกไดมีโอกาสเปดเผยตนเองและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลโดยใช เกม 
บทบาทสมมุติ  กรณีตัวอยาง  การอภิปรายกลุมยอย 2) แบบวัดการเห็นคุณคาในตนเอง เปนแบบ
มาตราสวนประมาณคาของลิเคิรท (Likert) 6 ระดับ ประกอบดวยขอความที่เปนแบบรายงาน
ตนเองจํานวน 25 ขอซ่ึงมีทั้งขอความที่เปนบวกและเปนลบการวิเคราะหขอมูลใช คาเฉลี่ย  สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังเขารวมกิจกรรมกลุมสัมพันธโดยใชสถิติ 
Paired  Sample t – test  ผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉลี่ยการเห็นคุณคาในตนเองหลังเขารวม
กิจกรรมกลุมสัมพันธสูงกวากอนการเขารวมกิจกรรม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 โสภาพรรณ  อักฌราศิวะโรจน( 2545 ) ไดทําการศึกษาผลการใชกิจกรรมกลุม
สัมพันธในการพัฒนาความรับผิดชอบตอตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนโคกสี
พิทยาสรรพ  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน ใชแบบแผนการวิจัยแบบ Randomized  Prettest-
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Posttest  Control Group  Design  มีข้ันตอนการเลือกกลุมตัวอยางโดยเลือกชั้นเรียนแบบเจาะจง
หองที่อาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจําวิชาลงความเห็นวาเปนหองที่มีความรับผิดชอบต่ํากวา
หองอื่น ๆ คือหอง ม.1/4  แลวใหทุกคนทําแบบวัดความรับผิดชอบตอตนเองที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปน
แบบวัดที่มีลักษณะเปนขอคําถามแบบ Likert   Scale 5 ระดับ จํานวน 30 ขอ มีทั้งขอความที่เปน
บวกและเปนลบ เมื่อตรวจและเรียงลําดับคะแนนจากนอยไปมากคัดเลือกนักเรียนที่ไดคะแนน
ต่ําสุด 16  คนโดยสอบถามความสมัครใจแลวจึงสุมอยางงายอีกครั้งเพื่อจัดเขากลุมทดลองและ
กลุมควบคุม จํานวนกลุมละ 8  คน  กลุมทดลองเขารวมโปรแกรมกิจกรรมกลุมสัมพันธที่ผูวิจัย
สรางขึ้นจํานวน  9  กิจกรรม ใชเวลาในการดําเนินกิจกรรมครั้งละประมาณ  50 นาที ในการวิจัย
คร้ังนี้ไดใชเทคนิคของกิจกรรมกลุมสัมพันธหลายเทคนิคดวยกัน  ไดแก เกม  กรณีศึกษา  การ
อภิปรายกลุมยอย  การแสดงบทบาทสมมุติ สวนกลุมควบคุมเรียนดวยวิธีสอนตามปกติ  
ผลการวิจัยพบวา 1. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมกลุมสัมพันธในการพัฒนาความรับผิดชอบตอ
ตนเองมีความรับผิดชอบตอตนเองสูงกวากอนการเขารวมกิจกรรมกลุมสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05   2. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมกลุมสัมพันธในการพัฒนาความรับผิดชอบตอ
ตนเองสูงกวานักเรียนที่ไมไดเขารวมกิจกรรมกลุมสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
งานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวของกับความเชื่อมั่นในตนเอง 
 ยุพา  เวียงกมล  (2541)  ไดทําการศึกษาผลของการประเมินตนเองโดยใชแฟมสะสม
งานที่มีตอความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 
ในดานกลาแสดงออก และดานเปนตัวของตัวเอง กลุมตัวอยางที่ใชคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  จํานวน  60  คน ของ
โรงเรียนพิพัฒนราษฎรบํารุง สังกัดคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ  แบงเปนกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 30 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก แบบวัดความเชื่อมั่นใน
ตนเอง  และแบบสังเกตพฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเอง ผลการวิจัยพบวา  หลังการทดลอง
นักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนความเชื่อมั่นในตนเองสูงกวานักเรียนกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
 สุดคนึง ฤทธิ์ฤาชัย (2541)  ไดทําการศึกษาผลของกลุมประคับประคองตอความรูสึกมี
คุณคาในตนเองและความเชื่อมั่นในตนเองของมารดาที่ดูแลบุตรตามลําพัง ผลการวิจัยพบวา
มารดาที่ดูแลบุตรตามลําพังที่ไดเขากลุมประคับประคอง มีคะแนนพฤติกรรมความเชื่อมั่นใน
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ตนเองสูงกวามารดาที่ดูแลบุตรตามลําพังที่ไมไดเขากลุมประคับประคองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01  
 จีรภา  สุดใจ  (2542 )  ไดทําการศึกษาผลของการใชกิจกรรมกลุมที่มีตอความเชื่อมั่น
ในตนเองของนักเรียนชาวไทยภูเขาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กลุมตัวอยางเปนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2  โรงเรียนมัธยมปากลาง  อําเภอปว  จังหวัดนาน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
ประกอบดวย1)โปรแกรมการเขากิจกรรมกลุมจํานวน 12 คร้ัง ใชเทคนิคกลุมสัมพันธหลากหลาย
วิธี เชน เกม บทบาทสมมุติ กลุมยอย 2) แบบทดสอบวัดความเชื่อมั่นในตนเองเปนแบบสอบถาม
เลือกตอบชนิด 3 ตัวเลือก จํานวน 38  ขอ โดยยึดลักษณะที่แสดงถึง ความเชื่อมั่นในตนเอง  5  
ดาน ดังนี้  ดานความมั่นคงทางจิตใจ  ดานกลาแสดงออก ดานกลาตัดสินใจ ดานกลาเผชิญความ
จริง และดานความคิดริเร่ิมสรางสรรค ผลการวิจัยพบวาหลังการทดลองนักเรียนกลุมทดลองมี
คะแนนความเชื่อมั่นในตนเองสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 นองนุช  เพียรดี  (2542)  ไดทําการศึกษาผลของการใชชุดการแนะแนวในการพัฒนา
ความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนวัดคลองสวนฯ  อําเภอบานโพธิ์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1. ชุดการแนะแนวที่ผูวิจัยสรางขึ้นอยาง
เปนระบบประกอบดวยคูมือครูและโปรแกรมการสอนเรื่องความเชื่อมั่นในตนเองซึ่งใชเทคนิค
วิธีการตาง ๆ ของกระบวนการกลุมสัมพันธไดแก การแสดงบทบาทสมมุติ  สถานการณจําลอง  
การอภิปรายกลุม  การรายงานเปนรายบุคคล เกม และกรณีตัวอยาง รวม 12 กิจกรรม ๆ ละ 50 
นาที 2. โปรแกรมการสอนแบบปกติที่ผูวิจัยสรางขึ้นแบบทดสอบวัความเชื่อมั่นในตนเอง จํานวน 
12 กิจกรรม ๆ ละ  50  นาที  3. แบบทดสอบวัความเชื่อมั่นในตนเอง (ฉบับนักเรียน)ที่ผูวิจัยสราง
ข้ึนเพื่อทดสอบกอน และ หลังการทดลอง จํานวน 40 ขอเปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  3  
ตัวเลือก ครอบคลุมลักษณะที่เกี่ยวกับความเชื่อมั่นในตนเอง  5  ดาน  ไดแก  ดานการกลา
แสดงออก  ดานการกลาตัดสินใจ  ดานการเปนตัวของตัวเอง  ดานการมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค
และดานการปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอม  4. แบบประเมินพฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเอง (ฉบับ
ครู) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อใหครูประจําชั้นและครูประจําวิชาภาษาไทยใชประเมินความเชื่อมั่นใน
ตนเองของนักเรียนเปนขอความการแสดงพฤติกรรม 30  ขอความแบบมาตราสวนประมาณคาซึ่ง
ประกอบดวยลักษณะพฤติกรมที่แสดงถึงความเชื่อมั่นในตนเอง  5 ดาน เชนเดียวกัน ผลการวิจัย
พบวา  1)  ภายหลังการทดลอง  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการแนะแนว มีคะแนนความ
เชื่อมั่นในตนเองสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ภายหลังการทดลองนักเรียนที่
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ไดรับการสอนโดยใชชุดการแนะแนว  มีคะแนนความเชื่อมั่นในตนเองสูงกวานักเรียนที่ไดรับการ
สอนตามโปรแกรมการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 วนิดา ปอมสุวรรณ (2542)ไดทําการศึกษาและเปรียบเทียบผลการใชกิจกรรม        
กลุมสัมพันธเพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบาน    
โคกกลาง  อําเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลําภู  กลุมตัวอยางไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6     
ที่มีความเชื่อมั่นในตนเองต่ํา  จํานวน  16 คน  แบงเปนกลุมทดลอง 8 คน และกลุมควบคุม  8  คน 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบทดสอบวัดความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 จํานวน 60 ขอเปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  3  ตัวเลือกโดยมีกรอบในการศึกษาเกี่ยวกับ
ความเชื่อมั่นในตนเอง  5  ดาน ไดแก  ดานความมั่นคงทางจิตใจ  ดานการกลาแสดงออก        
ดานการกลาตัดสินใจ   ดานการกลาเผชิญความจริง  และดานความคิดริเ ร่ิมสรางสรรค               
ผลการศึกษาพบวา 1) นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมกลุมสัมพันธมีคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบวัด
ความเชื่อมั่นในตนเองมากกวาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่ไมไดเขารวมกิจกรรมกลุมสัมพันธ  2) 
นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมกลุมสัมพันธ  มีการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองดีข้ึนกวากอนเขารวม
กิจกรรมกลุมสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมกลุม
สัมพันธ  มีการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองสูงกวานักเรียนที่ไมไดเขารวมกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 รัฐพล  ไผงาม ( 2543 ) ไดทําการศึกษาผลของการใชเกมกลุมสัมพันธทางพลศึกษาใน
การสรางความเชื่อมั่นในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 
กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ํา จํานวน 40 คน นํามาสุมอยางงายเปนกลุมทดลอง 20 คนและกลุมควบคุม 20 คน  
เครื่องมือที่ใชประกอบดวย 1.เกมกลุมสัมพันธทางพลศึกษาจํานวน 24 เกม 2. แบบวัดความ
เชื่อมั่นในตนเอง 2 ฉบับสําหรับวัดกอนการทดลอง และหลังการทดลอง  ลักษณะแบบวัดเปน
ขอความ 40 ขอความซึ่งครอบคลุมลักษณะความเชื่อมั่นในตนเอง 5 ดาน ๆ ละ 8 ขอความ ไดแก  
ดานความมั่นคงทางจิตใจ  ดานการกลาแสดงออก  ดานการกลาตัดสินใจ  ดานการกลาเผชิญ
ความจริง และความคิดสรางสรรค มีทั้งขอความที่เปนบวกและเปนลบ 3.แบบประเมินพฤติกรรม
ความเชื่อมั่นในตนเอง   กลุมทดลองเขารวมเกมกลุมสัมพันธทางพลศึกษาเปนเวลา  8  สัปดาห 
สวนกลุมควบคุมใหทํากิจกรรมตามปกติ  การเก็บขอมูลกระทําโดยใหนักเรียนกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมตอบแบบวัดความเชื่อมั่นในตนเอง และใหอาจารยตอบแบบประเมินพฤติกรรมความ
เชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนในชวงกอนการทดลองและหลังการทดลองในสัปดาหที่ 8 วิเคราะห
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ขอมูลดวยการทดสอบคาที (t-test)  ผลการทดลองพบวาหลังการทดลองกลุมทดลองที่เขารวมเกม
กลุมสัมพันธทางพลศึกษามีคะแนนเฉลี่ยความเชื่อมั่นในตนเองสูงขึ้นกวากอนการทดลองทั้งจาก
แบบวัดความเชื่อมั่นในตนเองและแบบประเมินพฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเองและสูงกวากลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 เมตตาจิต   วงษาซาย ( 2545 )  ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลของการใหคําปรึกษา
แบบกลุม ตามแนวทฤษฎียึดบุคคลเปนศูนยกลาง กับการใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ ที่มีตอความ
เชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่มาจากครอบครัวหยาราง กลุมตัวอยางที่
ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่มาจากครอบครัวหยาราง โรงเรียน
มัธยมดงยาง อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ปการศึกษา 2545 สังกัดกรมสามัญศึกษา จํานวน 
16 คนโดยแบงเปน 2 กลุม ๆ ละ 8 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก โปรแกรมการใหคําปรึกษา
แบบกลุมตามแนวทฤษฎียึดบุคคลเปนศูนยกลาง  15  คร้ัง  โปรแกรมกิจกรรมกลุมสัมพันธ  15  
คร้ัง และแบบวัดความเชื่อมั่นในตนเองซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นเอง โดยยึดลักษณะที่แสดงออกถึงความ
เชื่อมั่นในตนเอง 13 ดาน ไดแก ดานมีความมั่นคงทางจิตใจ  ดานกลาแสดงออก  ดานกลาคิดกลา
ตัดสินใจ  ดานมีความรับผิดชอบ  ดานมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ดานชอบชวยเหลือหมูคณะ  
ดานมีความรอบคอบมีเหตุผล  ดานมีน้ําใจ  ดานกลาคิดกลาพูด  ดานยอมรับความแตกตาง
ระหวางบุคคล  ดานมีความเปนผูนํา  ดานมีความภาคภูมิใจในตนเอง  และดานมีมนุษยสัมพันธ  
ผลปรากฏวา  1)   นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ที่มาจากครอบครัวหยารางที่ไดรับการให
คําปรึกษาแบบกลุมตามแนวทฤษฎียึดบุคคลเปนศูนยกลาง  และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน  ที่มาจากครอบครัวหยาราง  หลังทดลองมีความเชื่อมั่นในตนเอง  ทั้ง  13  ดาน  สูงขึ้น
กวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  2) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
ที่มาจากครอบครัวหยารางที่ไดรับการใหคําปรึกษาแบบกลุมตามแนวทฤษฎียึดบุคคลเปน
ศูนยกลาง  และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ที่มาจากครอบครัวหยาราง  ที่เขารวมกิจกรรม
กลุมสัมพันธมีความเชื่อมั่นในตนเองทั้ง  13  ดาน  ไมแตกตางกัน 
 ศิวพร  ภูมิสิริวัฒน ( 2545 ) ไดทําการศึกษาผลของการใชกระบวนการกลุมเพื่อพัฒนา
ความเชื่อมั่นในตนเองของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอพล จังหวัดขอนแกน  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักศึกษาศูนยบริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพล  จังหวัดขอนแกน จํานวน 20 คน ที่มาทําการพบกลุมซ่ึงมี
คะแนนความเชื่อมั่นในตนเองต่ําและเลือกมาแบบเฉพาะเจาะจง   รูปแบบการวิจัยที่ใชคือ         
One Group Prettest  Posttest Design  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย โปรแกรม
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การพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง 7 โปรแกรม และแบบวัดพฤติกรรมดานความเชื่อมั่นในตนเองซึ่ง
ครอบคลุมความเชื่อมั่นในตนเอง 5 ดาน ไดแก  ดานกลาคิด  กลาทํา  กลาตัดสินใจ  ดานความ
มั่นคงทางจิตใจ และดานความคิดสรางสรรค  จํานวน 50 ขอ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
โดยมีขอความทางบวก จํานวน 14 ขอ และขอความทางลบ จํานวน 36  ขอ  ผลการศึกษาพบวา 
นักศึกษาที่ไดเขารวมกิจกรรมกระบวนการกลุม มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงขึ้นกวากอนการทดลอง 
 
งานวจิัยตางประเทศ 

เบิรกฮอเซอร และจอหน ชารล (Birkhauser and John Charles 1985) ได
ทําการศึกษาเรื่องประสทิธผิลของการใชกจิกรรมกลุมสัมพันธทีม่ีตอการสรางอัตมโนทัศนในชัน้เรียน 
ของโรงเรียนระดับประถมศกึษา(ดานความพึงพอใจ  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการให
คําแนะนํา) โดยมีกลุมตัวอยางเปนนักเรยีนระดับประถมศึกษาเกรด 3 – 5 ในสหรัฐอเมริกา  
ผลการวิจยัพบวา นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมกลุมสัมพนัธในชัน้เรียนมผีลดีตอการพฒันาอัตมโนทศัน 
ของตนเองไดมากกวานักเรยีนกลุมที่ไมไดรับประสบการณในการรวมกิจกรรมกลุมสัมพนัธ โดยมี
ผลการแตกตางกันอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับสมมติฐานของการวิจยั  
นอกนัน้ผลการวิจัยยงัพบวาการใชกิจกรรมกลุมสัมพันธในระยะเวลาสัน้ๆและไมตอเนื่องกนัจะไม
กอใหเกิดประสิทธิผลตอการพัฒนาอัตมโนทัศนของผูเรียนแตประการใด  
 แองจีลา  เลโอเน- รันเดล (Angela  Leone –Rundell 1993) ไดทําการศึกษาเรื่องการ
รับรูแบบมีสวนรวมและทัศนคติที่สัมพันธตอการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองกับการพัฒนาทกัษะ
การพูดในที่สาธารณะ   โดยมีนกัศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยแหงรัฐนวิยอรคประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ผูวิจัยไดสรางแบบสัมภาษณและแบบบันทกึการสงัเกตเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลการ
วิจัยทดลองกบักลุมตัวอยางนักศกึษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในป 1991 โดยผูวิจยัได
จัดกลุมตัวอยาง 3 รูปแบบแบงเปน 3 กลุม  กลุมนี้ใชรูปแบบที่ 1ซึ่งผูวิจัยไดจัดโอกาสใหนักศึกษา
ไดรับการฝกอบรมพัฒนาความเชื่อมัน่ในตนเองอยางเปนระบบ   นักศึกษาในกลุมรูปแบบที่ 1       
มีปฏิสัมพันธแบบมีสวนรวม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาทัศนคติจากการรวมกิจกรรม 
กลุมสัมพนัธตามรูปแบบการฝกอบรมโดยมีความตอเนื่องกันระยะหนึง่ จากนัน้ ผูวิจัยไดเก็บ
รวบรวมขอมูล ผลการพฒันาความเชื่อมัน่ในตนเองของกลุมตัวอยางตามรูปแบบที ่1 ที่ใชกระบวน 
การมีสวนรวม  มีกจิกรรมปฏิสัมพันธภายในกลุม  โดยใชกิจกรรมที่สรางขึน้เพื่อพัฒนาทัศนคติ
ควบคูไปดวยแลวนาํไปเปรียบเทยีบกับกลุมที ่ 2 ซึง่ใชรูปแบบการพฒันาทกัษะการพูดในทีส่าธารณะ  
และกลุมตัวอยางที่ใชรูปแบบที ่ 3  เปนกลุมตัวอยางอิสระ ไมตองเขารวมกิจกรรมฝกอบรมและ
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พัฒนาอยางเปนระบบ ผลการวิจยัพบวากลุมตัวอยางนักศึกษาที่ไดรับการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ความเชื่อมั่นในตนเองอยางเปนระบบ มีผลการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองมากกวากลุมตัวอยาง
ที่ไมตองรับการฝกอบรมอยางเปนระบบในรูปแบบที่ 2 และรูปแบบที่ 3  ทัง้นีผู้วิจัยไดทาํการ
ทดสอบทางสถิติ  พบวาผลการพัฒนามคีวามแตกตางกันทั้งสามกลุมตัวอยาง อยางมีนยัสําคญั
ทางสถิต ิ 
 ริชารด  เครมองต   ซอลตัน ดอนเย และกมิเบอรล่ี เอ. นอรเอล (Richard Clement  ,  
Zolton Dornyei, and Kimberly  A. Noels 1994) ไดทําการศึกษาเรือ่ง แรงจูงใจ ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง   และการรวมกิจกรรมกลุมสัมพนัธในชัน้เรียนภาษาตางประเทศ  โดยมกีลุมตัวอยางเปน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชาวฮงักาเรียน ในกรุงบูดาเปสต จํานวน 11 โรงเรียน ผลของการ
ศึกษาวจิัยยนืยันวา กิจกรรมกลุมสัมพนัธมีผลตอการสรางความเขาใจไดดีตอการเรียนรูภาษาที่สอง 
ปจจัยพืน้ฐานดานสังคมมีผลเช่ือมโยงหรอืเกี่ยวของกับการกําหนด และสรางทัศนคติความเพียร
พยายาม  พฤติกรรมในชั้นเรียนและผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนักเรยีนในชั้นเรียน  ผลการวิจัยยัง
ชี้ใหเหน็วา  ความเชื่อมั่นในตนเองและความวิตกกังวล  ไมมีความเกีย่วพนัถงึการสรางบรรยากาศ
ในชัน้เรียนแตประการใด นอกจากนี ้ ผลการวิจยัยังสนบัสนนุการมีสวนรวมของกิจกรรมกลุมสัมพนัธ 
ในการเรียนรูภาษาที่สอง  เพือ่สรางสรรคสภาพแวดลอมใหมีผลเอ้ือตอการเรียนรูไดมากยิง่ขึ้นดวย 
 เอลิซาเบธ  จ.ี อาริสัน ( Elizabeth  G. Arrison 1998  ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องความ
เชื่อมั่นทางดานวิชาการเปนตัวบงชี้ประสิทธิภาพของความเพียรพยายามและความสําเร็จอยางมี
คุณภาพของนกัศึกษาชัน้ปที ่ 1 ในระดับอุดมศึกษา  เปนการศึกษาเพื่อทดสอบความสัมพนัธ
ระหวางตัวแปรของความเชือ่มั่นในตนเองดานวชิาการ ประสิทธิภาพของความเพียรพยายาม  และ
ความสาํเร็จอยางมีคุณภาพของนักศึกษาปที่ 1 ในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทมเปล     
ในสหรัฐอเมริกา (Temple University) โดยผูวิจัยไดจัดทําแบบแผนการศึกษาวิจัยและเก็บรวบรวม
ขอมูลรวมกับการวิจยัระดับสถาบันของสโมสรนักศึกษา การสัมภาษณนักศึกษา การวิเคราะห
ขอมูลจากแบบสอบถามเกีย่งกับประสบการณของนกัศึกษาชัน้ปที ่1  ตั้งแตเร่ิมเขารับการศึกษาถึง
ส้ินภาคการศกึษาที่  1  เมื่อผลการสอบวัดและประเมินผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปรากฏ
คาเฉลี่ยคะแนนสะสมแลว ผูวิจยัไดนําผลมาวเิคราะหศึกษาตัวแปรตามสมมุติฐานการวจิัย  
ผลการวิจยัพบวา การรับรูของนักศกึษาเกี่ยวกับลักษณะนสัิยในระหวางการศึกษาภาคการศึกษาที่  1  
การไดเขารวมกิจกรรมกลุม   การมีบทบาทในกจิกรรมนกัศึกษา  มีผลตอการพัฒนาความเชื่อมั่น
ในตนเอง ชวยเสริมแรงใหมีความเพียรพยายามในการศึกษาอยางมปีระสิทธิภาพ  และสงผลตอ
ความสาํเร็จในการศึกษาของนักศกึษาชัน้ปที ่1  อยางมีนัยสาํคัญทางสถิต ิ
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หวงั ไตซ (Wang Tsai)  และ เจน นา (Jen –Na  2003 ) ไดทําการศึกษาเรื่องการสราง
แบบแผนการฝกอบรมภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพความเชื่อมั่นในตนเองของ
นักศึกษาพยาบาล กลุมตัวอยางคือนักศึกษาพยาบาลของสถาบนั หงุกวงเทคโนโลย ี(Hungkuang 
Technology) ผลการวิจัยพบวาแบบแผนการฝกที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาภาวะผูนําของนักศึกษา 
พยาบาลของสถาบันหงุกวงเทคโนโลยี มผีลกระทบในเชิงบวกตอการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง
ของนักศึกษาพยาบาลของสถาบันในการเขารับการฝกอบรม รวมถงึพัฒนาทักษะและคุณลักษณะ
ของพยาบาลที่ดีซึ่งสถาบนัคาดหวงั กอนทีน่ักศึกษาพยาบาลจะออกไปสูการประกอบอาชีพ
พยาบาลอยางแทจริงหลังจบการศึกษาตามหลกัสูตรของสถาบนั  
 

สรุป 
 
 กลุมสัมพนัธหมายถงึการรวมตัวกันของบคุคลตั้งแตสองคนขึน้ไปมปีฏิสัมพนัธกนัอยาง 
เปนกระบวนการโดยมีเทคนคิวิธีการหลากหลายรูปแบบผสมผสานกัน เปนเครื่องมือในการนําสมาชกิ 
ไปสูการเรียนรูจากประสบการณจริงดวยตนเอง มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาและสงเสรมิบุคคลใหเกดิ
เจตคติที่ดีในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองในทางที่ดข้ึีนในทกุดาน นั่นคือการ
พัฒนาตนเอง  ไปสูความมบีุคลิกภาพจะสะทอนใหเห็นถึงความรูสึกนกึคิดที่ดีตอตนเอง  ตระหนัก
และศรัทธาในความมีคุณคา ความสาํคัญของตน รูสึกภาคภูมิใจในตนเอง มีจิตใจมัน่คง กลาเผชญิ 
ความจริง กลาแสดงออกอยางสรางสรรคและเหมาะสม มีความมั่นคงทางจิตใจยอมรับใน
ความสามารถ และการกระทําของตนเอง เขาใจความแตกตางระหวางบุคคล ยอมรับผูอ่ืน ยอมรับ
ธรรมชาติของมนุษย เรียนรูในการอยูรวมกันและทํางานกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ ซึง่ลักษณะ
ดังที่กลาวมาเปนลักษณะของผูที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาวอีกนยัหนึ่งกค็ือกิจกรรมกลุม
สัมพันธเปนวธิีการที่สามารถสรางความเชื่อมั่นในตนเองใหเกิดขึน้ในบุคคลไดนั่นเอง ปจจัยทีม่ี
อิทธิพลตอการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองไดแกบุคคลที่แวดลอมอยู โดยเฉพาะคนใกลชิดไดแก 
พอแม ญาตพิี่นอง เพื่อน และครู  วัฒนธรรมความเปนอยูในครอบครัว  ประสบการณ ทัศนคติ 
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ครูจึงควรพัฒนาการจัดบรรยากาศในหองเรียนใหอบอุนเปนกนัเอง
สงเสริมความเปนอิสระของผูเรียนเนนความสําเร็จของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจ
และเห็นคณุคาในตัวเอง จัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนเรียนรูในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลฝก
ทักษะทางสงัคมเพื่อใหผูเรียนสามารถปรบัตัวและสามารถอยูในสงัคมไดอยางมีความสุข   
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกจิกรรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กําหนดใหมกีาร 
จัดขึ้นเพื่อพฒันาความสามารถตามศักยภาพของผูเรียน พัฒนาองครวมของทักษะความเปน
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มนุษยในทุกดาน เพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ไดจากการเรียนรูกลุมสาระทัง้ 8 กลุม ซึง่สถานศกึษาตอง
ดําเนนิการอยางมีเปาหมาย  สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมในลักษณะของการบรูณาการที่เกื้อกูล
สงเสริมการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู ใหมีความกวางขวางลึกซึง้ยิ่งขึน้ 
 โครงการโรงเรยีนสองภาษา(English Program) เปนการจัดการเรียนรูรูปแบบใหมของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่เกิดจากนโยบายเติมเต็มใหผูเรียนไดมีโอกาสพัฒนาเต็มตามศักยภาพของ
แตละบุคคล ซึ่งสอดคลองตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พทุธศักราช 
2542 โดยมุงหวังใหผูเรียนในโครงการโรงเรียนสองภาษาสามารถใชภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร
ได ในระดับสากลบนพืน้ฐานของความเปนไทย โรงเรียนสามรอยยอดวิทยาคมไดดําเนนิโครงการ
โรงเรียนสองภาษา  มีวัตถุประสงคเพื่อที่จะผลิตผูเรียนใหมีคุณลักษณะ เกงภาษา กลาแสดงออก 
ดังนัน้กระบวนการจัดการเรยีนรูใหแกผูเรียน จงึจําเปนตองพัฒนาคุณลักษณะทางดานอารมณ  
สังคม และจติใจควบคูกับการพัฒนาความคิด ความรู ความเขาใจ อยางผสมผสานกลมกลนื     
เพื่อบมเพาะความเชื่อมั่นในตนเอง  อันเปนรากฐานความสําเร็จของผูเรียน  ที่ผูปกครองและสังคม
ในยุคโลกไรพรมแดนพึงประสงค จากเอกสารงานวิจยัเหน็ไดวา กลุมสัมพนัธสามารถนําไปใช
ปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลได  ทั้งดานความเชื่อมัน่ในตนเอง  หรือ   บุคลิกภาพดาน
อ่ืนๆ   ซึง่นับวาเปนประโยชนอยางมากในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ครูจึงควรนํากจิกรรมกลุม
สัมพันธมาปรับใชในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถพฒันาเตม็ตามศักยภาพ 

ดังนัน้โครงการโรงเรียนสองภาษาโรงเรียนสามรอยยอดวิทยาคม ซึง่มีความเชื่อตาม
แนวคิดของผลการวจิยัดังกลาวที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและการดําเนินโครงการ จึงตองการศึกษา
และวิจัยเพื่อหาคําตอบจากผลการดําเนินโครงการโรงเรยีนสองภาษา โรงเรียนสามรอยยอด
วิทยาคม ใหสามารถใชหลกัวิชาการวจิัยนําขอคนพบที่เปนประโยชนไปเผยแพรตอผูปกครอง  
สาธารณชน และผูมีสวนไดสวนเสยีตอการจัดการเรยีนรูของโรงเรียนไดอยางนาเชื่อถือ และมี
ประสิทธิภาพตามความรับผิดชอบของโรงเรียนตอไป กจิกรรมกลุมสัมพันธที่ชวยสรางความเชื่อมั่น
ในตนเองประกอบดวย  เกม  ละคร  กลุมยอย  บทบาทสมมุติและสถานการณจําลอง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่ 3 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง โดยใชกิจกรรมกลุมสัมพนัธสําหรับ

นักเรียนชวงชัน้ที่ 3 โครงการโรงเรยีนสองภาษา” เปนการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental 
research)  โดยกําหนดใหนักเรียนชวงชัน้ที ่ 3  โครงการโรงเรียนสองภาษาโรงเรยีนสามรอยยอด
วิทยาคม กิง่อาํเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ    เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis)  
ผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยไว  ดังมรีายละเอียดตามขั้นตอนตอไปนี้ 

1.  ประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
2.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
4.  การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 

 
แบบแผนการวิจัย 
 การวิจยัครั้งนีเ้ปนการวิจัยเชงิทดลอง (Experimental  Research) โดยใชการวจิัยแบบ
กลุมตัวอยางเดียว ทดสอบกอนและหลังการทดลอง (One  Group  Pretest  Posttest  Design) 
เพื่อเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยของคะแนนความแตกตางที่ไดจากคะแนนสอบกอนและหลังซึ่งมีรูปแบบ
ดังนี้ ( พวงรัตน  ทวีรัตน  2540  : 6 ) 
 

T1 X T2 

 
 
แผนภูมิที่ 3   รูปแบบการทดลอง 

เมื่อ T1   คือ  Pretest ทดสอบกอนการใชกิจกรรม 
เมื่อ X คือ  การใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
เมื่อ T2 คือ  Posttes  ทดสอบหลงัการใชกิจกรรม 
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 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรยีนชวงชัน้ที ่ 3  โครงการโรงเรียนสอง

ภาษาโรงเรียนสามรอยยอดวิทยาคม กิง่อาํเภอสามรอยยอด  จงัหวัดประจวบคีรีขันธ  ปการศึกษา 
2548 จํานวน 125 คน  

กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชวงชัน้ที ่ 3  โครงการโรงเรยีนสองภาษา ของโรงเรียน
สามรอยยอดวิทยาคม กิง่อาํเภอสามรอยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ภาคเรียนที ่ 2 ปการศึกษา 
2548 ที่เปนสมาชิกชมุนมุพฒันาบุคลกิภาพจาํนวน 25 คน มีข้ันตอนการเลือกกลุมตัวอยาง โดย 
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

2.  ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก 
2.1  ตัวแปรอิสระ คือ กิจกรรมกลุมสัมพนัธ ประกอบดวย เกม ละคร กลุมยอย 

บทบาทสมมุต ิและสถานการณจําลอง 
2.2  ตวัแปรตาม คือ ความเชื่อมั่นในตนเอง 5 ดานไดแก ดานความกลา

แสดงออก ดานความกลาตัดสินใจ ดานความคิดสรางสรรค ดานความมัน่คงทางจิตใจ ดานการ
ปรับตัวใหเขากับสถานการณแวดลอม และความคิดเหน็ของนักเรียนทีม่ีตอการจัดการเรียนรู     
โดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ 

3.  เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย  ประกอบดวย 
3.1  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพนัธ จํานวน 12 แผน   

รายละเอียด  ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3   การใช แผนการจัดการเรียนรูแจกแจงตามเทคนิคกิจกรรมที่ใช 
 
ลําดับ เทคนิคกิจกรรมที่ใช แผนการจัดการเรียนรู จํานวนชัว่โมง 

1 เกม 1. รักกนัไวเถดิ 
2.  Help  Me 
3. เลารอบวง 
4. มีดนตรีในหัวใจ 

4 

2 กลุมยอย 1. ความเชื่อมัน่ในตนเองครัง้ที1่ 
2 .ความเชื่อมัน่ในตนเองครัง้ที2่ 
3. นี่แหละตัวฉัน 
4. กําลังใจใหเพื่อนเรา 

4 
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ตารางที่ 3 ( ตอ ) 
 
ลําดับ เทคนิคกิจกรรมที่ใช แผนการจัดการเรียนรู จํานวนชัว่โมง 

3 บทบาทสมมุติ 1. EP SHOW  
2. การโฆษณาตนเอง 

2 

4 ละคร 1. ละครสอนใจ 1 
5 สถานการณจําลอง 1. ถาฉันเปนเขา 1 

 
3.2  แบบวัดความเชื่อมั่นในตนเอง ซึง่ผูวิจัยไดสรางขึน้เอง โดยยึดลักษณะที่แสดง 

ออกถึงความเชื่อมั่นในตนเอง 5 ดาน ดังนี ้  1.1)  ดานความกลาแสดงออก  1.2)  ดานความกลา
ตัดสินใจ  1.3) ดานความคดิสรางสรรค  1.4) ดานความมั่นคงทางจติใจ  1.5) ดานการปรับตัวให
เขากับสถานการณแวดลอม  

3.3  แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรม 
กลุมสัมพนัธ 
 วิธีดําเนินการสรางเครื่องมือ   มีดังนี ้

1.  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธเพื่อพฒันาความเชือ่มั่น
ในตนเองที่ผูวจิัยดําเนินการสรางตามขัน้ตอนดังตอไปนี ้

1.1  ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี หลักการ และเนื้อหารายละเอียดจากเอกสารงานวิจยั
ที่เกี่ยวของกบักิจกรรมกลุมสัมพันธและความเชื่อมั่นในตนเอง  

1.2  ศึกษาการสรางแผนการจัดกิจกรรมกลุมสัมพนัธ  ซึง่ผูวิจัยไดประยุกตมาจาก  
ประนอม  เดชชัย (2531 : 103) และ วินัย จุลทรัพย  (2542 : 40)  โดยผูวิจัยไดสรางขั้นตอนการ
ดําเนนิกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพนัธข้ึนเอง  

1.3  สรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกจิกรรมกลุมสัมพันธใหสอดคลองกับวัตถ ุ
ประสงคของการวิจัย 

1.4  นาํเสนอแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพนัธทีส่รางขึ้นตอ
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม 

1.5  นําแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกจิกรรมกลุมสัมพันธที่ปรับปรุงแกไขตาม
คําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ และผูเชีย่วชาญจาํนวน 3 ทาน เพื่อ
ตรวจในเรื่องความถูกตอง ภาษาที่ใช และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และนํามา
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หาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) เกณฑการ
พิจารณาคือ 

เห็นวาสอดคลองกับจุดประสงค ให     1   คะแนน 
ไมแนใจ   ให     0   คะแนน 
เห็นวาไมสอดคลองกับจุดประสงค ให    -1   คะแนน 
จากสูตรการคาํนวณ (พวงรตัน  ทวีรัตน  2540 : 117) 
 

   IOC    =     ∑R / N 
 

เมื่อ  IOC  หมายถงึ  คาเฉลี่ยผลประเมินความสอดคลองเหมาะสมของ
แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู 

R     หมายถึง     ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทัง้หมด 
N     หมายถงึ     จาํนวนผูเชีย่วชาญ 
โดยไดคา    IOC    ระหวาง 0.66 – 1.00 แสดงวาแผนการจัดการเรยีนรูมี

ความเหมาะสม   
1.6 สุมตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพนัธ จํานวน 2 แผน 

ไปทดลองใช (Try out) กับนกัเรียนชวงชัน้ที่ 3   โครงการโรงเรียนสองภาษา   ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง 
จํานวน 20 คน เพื่อตรวจความถูกตองเหมาะสม   ความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) วิธี
สอน  และเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม พบวาเวลาที่ใชมากเกนิไปตองปรับลดขั้นตอนในการทํา
กิจกรรมใหกระชับและรวดเร็วขึ้น กอนนําไปใชดําเนินการทดลองเพื่อการวิจยั 
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การสรางและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ     มีข้ันตอนดงัแผนภูมิที ่4 
 
 
 ข้ันที่ 1          
 
 
 

ข้ันที่ 2   
 
 
 
 ข้ันที่ 3   
  
 
 
 ข้ันที่  4 
 
 
 ข้ันที่  5   
 
 
 ข้ันที่  6     
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 4   ข้ันตอนการสรางและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ 

ศึกษาเอกสาร  ทฤษฎี  หลกัการ  และเนื้อหารายละเอียด 
และศึกษาการสรางแผนการจัดกิจกรรมกลุมสัมพนัธ 

สรางแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 12 แผนใหสอดคลอง 
กับจุดประสงคการเรียนรูและคุณลักษณะที่พงึประสงค 

นําเสนอแผนการจัดการเรียนรูตออาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 

ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนาํ 

สุมตัวอยางแผนการจัดการเรยีนรูจํานวน 2 แผน 
ไปทดลองใช  (Try  Out) 

ปรับปรุงแกไขอีกครั้งกอนนําไปใชจริง 
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2.  แบบวัดความเชื่อมัน่ในตนเอง ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้น มข้ัีนตอนในการสราง
เครื่องมือดังนี ้

2.1  ศึกษาเอกสาร  ตาํราและงานวจิัยทีเ่กี่ยวของกับความเชื่อมั่นในตนเองเพื่อหา
แนวทางในการสรางแบบวัดความเชื่อมั่นในตนเองที่แสดงออกทัง้ 5 ดาน 

2.2  ศึกษาวิธกีารสรางแบบวัดความเชื่อมัน่ในตนเอง กาํหนดรูปแบบของแบบวัด
และกําหนดกรอบในการศึกษาทีเ่กี่ยวของกับความเชื่อมัน่ในตนเอง 5 ดานดังนี้ 2.2.1)  ดานความ
กลาแสดงออก  2.2.2) ดานความกลาตดัสินใจ  2.2.3) ดานความคดิสรางสรรค 2.2.4) ดานความ
มั่นคงทางจิตใจ  2.2.5) ดานการปรับตัวใหเขากับสถานการณแวดลอม  

2.3  นําผลการศึกษาในขอที่ 2.1 และขอที่ 2.2 มาสรางแบบวัดฉบับราง จาํนวน 
ขอใหมีลักษณะเปน แบบวัดมาตราสวนประมาณคาแบบลิเคิรท  he Likert Type Scale) ม ีระดับ
โดยมีขอความเปนบวก 18 ขอความและเปนลบ 32 ขอความ และกาํหนดใหลักษณะความเชื่อมั่น
ในตนเองแตละดานประกอบดวยขอความดานละ 10 ขอความ  ดังนี ้
 
ดานความกลาแสดงออก 
1. รูสึกคิดไมคอยออกเมื่อมีครูมายืนใกล ๆ เวลาทําขอสอบ 
5. รูสึกภาคภูมิใจเวลาที่ใชภาษาอังกฤษในการสนทนา 
6. รูสึกเคอะเขนิเมื่อตองเดนิเขาไปในทีท่ี่มีกลุมคน เชน หองประชุม 
13. คิดวาเปนคนไมเกงและไมมีความสามารถพเิศษใด  
14. เสียงสัน่ทกุครั้งเวลาพูดหนาชั้นเรียน 
16. ชอบการพดูแสดงความคิดเห็นมากกวาการเขียน 
20. ชอบฟงคนอื่นแสดงความคิดเหน็มากกวาเปนผูแสดงเอง 
30. มักจะนั่งหลังหองทุกครัง้ถาเลือกได 
40. รูสึกลําบากใจเมื่อถูกเพือ่น ๆ เลือกใหเปนหวัหนา 
46. มักจะถามครูทันทีเมื่อสงสัย  หรือไมเขาใจ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
77

ดานความกลาตัดสินใจ 
3. มักจะโตแยงทนัทเีมื่อไมเห็นดวยโดยไมกลัวผิด 
12. รูสึกอายและไมกลาพูดโตตอบทุกครั้งเมื่อเพื่อนพูดลอเลียน 
15. จะยอมรับผิดเมื่อทําสิง่ของเสียหาย 
25. ไมกลาตอบคําถามครูเพราะกลัวผิด 
28. จะพยายามคิดแกปญหาดวยตนเองเสมอ 
29. ชอบใหเพือ่นชวยเลือกของใหเวลาไปซือ้ของ 
31. ไมเคยยกมืออาสาเพื่อเปนตัวแทนในการตอบคําถามครูเลย 
43. ทําในสิ่งทีค่ิดวาควรแมวาผูอ่ืนจะไมเหน็ดวยก็ตาม 
45. มักลังเลไมกลาตัดสินใจ แมวาผลที่เกิดขึ้นไมมีอะไรรายแรง 
50. ตองตรวจการบานกับเพือ่นกอนสงครทูุกครั้ง 
 
ดานความคิดสรางสรรค 
9. มักไมสบายใจถาเครื่องแตงกายแตกตางจากเพื่อน 
24. ชอบแตงตัวแปลก ๆ ทีท่ําใหฉันแตกตางจากเพื่อน 
21. ชอบมีบทบาทสาํคัญในชั้นเรียน 
26. มักจะคลอยตามเสียงสวนใหญแมจะไมคอยเห็นดวยเทาไร 
27. จะมีบทบาทในชั้นเรยีนตอเมื่อหลีกเลีย่งไมไดจริง ๆ 
32. ชอบทาํงานดวยตนเองมากกวาใหผูอ่ืนทําให 
34. ไมเคยคิดประดิษฐบัตรอวยพรดวยฝมือตนเองเพื่อมอบใหใคร ๆ เลย 
36. ชอบทาํกจิกรรมตามคําสั่งมากกวาทีต่องคิดเอง 
37. รูสึกวาตองชนะทกุครั้งทีม่ีการแขงขัน 
48. ชอบทาํกจิกรรมแปลกใหมอยูเสมอ 
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ดานความมัน่คงทางจิตใจ 
7. ไมกลามองหนาเพื่อนหรือครูในขณะกําลังพูดคุยหรือขอคําปรึกษา 
8. รูสึกพงึพอใจในรูปรางหนาตาของตนเอง 
11. มักพูดปดเรื่องสาเหตุเมือ่เขาเรียนชาและถูกครูถาม  
17. มักรูสึกประหมาเมื่อมกีารแขงขัน  
23. รูสึกทอถอยเมื่อถูกครูตําหนิและใหปรับปรุงการทํางาน 
22. มักเปรียบเทียบตนเองกบัผูอ่ืนเสมอ 
33. ตองการไดรับคําชมจากผูอ่ืนในเวลาทํางาน 
39. จะรูสึกทอแทหมดกาํลังใจเมื่อทาํสิ่งใดแลวมีอุปสรรค 
41. ไมรูสึกเศราเสียใจเมื่อไดรับการตําหนหิรือวิจารณเมือ่ทําดีที่สุดแลว 
44. รูสึกวาเพือ่น ๆ เกงกวาดีกวาทั้งนั้นเลย 
 
ดานการปรับตัวใหเขากบัสถานการณแวดลอม 
2. รูสึกมีความสุขเวลาทีม่ีคนใหความสนใจเปนจํานวนมาก 
4. ไมกลาทักทาย ยิ้มให หรือพูดกับคนแปลกหนา 
10 รูสึกเคอะเขินเมื่อมีคนจองมองเวลารบัประทานอาหาร  
18. สามารถทาํงานกบักลุมเพื่อนที่ไมสนทิได 
19. มักจะกังวลใจเมื่อตองไปในสถานที่ทีไ่มมีคนรูจัก 
35. ชอบชวยเหลือเพื่อน ๆ ในการทํางานเสมอ ๆ 
38. กลัวทุกครัง้เมื่อมกีารแบงกลุมวาจะตองแยกจากเพื่อนสนทิ 
42. ชอบทาํงานกลุมมากกวาทาํงานคนเดยีว 
47. รูสึกอายเมื่อถูกชมตอหนาคนจํานวนมาก 
49. รูสึกวาการยอมแพทาํใหสบายใจมากกวาการตอสู 
แบบวัดที่มีขอความเปนดานบวก  18  ขอ ไดแก 
ขอ  2, 3, 5, 8, 15, 16, 18, 21, 24, 28, 32, 35, 37, 41, 43, 46, 48, 49 
แบบวัดที่มีขอความเปนดานลบ   32  ขอ ไดแก 
ขอ 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 
38, 39, 40, 42, 44, 45, 47, 50 
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เกณฑการตอบแบบวัดความเชื่อมั่นในตนเองมีดังนี้ คือ 
ตอบหมายเลข  1  เมื่อนกัเรียนรูสึกวาขอความนั้นตรงกบัความรูสึกของนักเรียน    นอยที่สุด  
ตอบหมายเลข  2  เมื่อนกัเรียนรูสึกวาขอความนั้นตรงกบัความรูสึกของนักเรียน    นอย  
ตอบหมายเลข  3  เมื่อนกัเรียนรูสึกวาขอความนั้นตรงกบัความรูสึกของนักเรียน    มาก 
ตอบหมายเลข  4  เมื่อนกัเรียนรูสึกวาขอความนั้นตรงกบัความรูสึกของนักเรียน    มากที่สุด  
เกณฑการใหคะแนนมีดงันี ้
ขอความเปนบวก    เกณฑการใหคะแนน คือ 
ตอบ    1 ได  1   คะแนน 
ตอบ    2 ได  2   คะแนน 
ตอบ    3 ได  3   คะแนน 
ตอบ    4 ได  4   คะแนน 
 
ตัวอยางขอความดานบวก 

ขอความ 4 3 2 1 
ขณะที่ครูสอนฉันจะถามครทูุกครั้งที่ไมเขาใจ /    
ขอความเปนบวกตอบหมายเลข  4  ได  4  คะแนน 
ขอความเปนลบ    เกณฑการใหคะแนน คอื 
ตอบ    1 ได  4   คะแนน 
ตอบ    2 ได  3   คะแนน 
ตอบ    3 ได  2   คะแนน 
ตอบ    4 ได  1   คะแนน 
ตัวอยางขอความดานลบ 

ขอความ 4 3 2 1 
ฉันรูสึกวาคิดไมคอยออกถามีครูมายนืดูเวลาทาํขอสอบ    / 
ขอความเปนลบตอบหมายเลข  1  ได  4  คะแนน 
เกณฑการคิดคะแนน คือคิดคะแนนรวมของขอคําถามทั้ง  50  ขอ เปนคะแนนความเชื่อมั่นใน
ตนเองของผูตอบแบบวัดความเชื่อมัน่ในตนเอง 
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2.4  นําแบบวัดความเชื่อมั่นในตนเองที่สรางขึ้นเสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  
และผูเชี่ยวชาญจํานวน  3 ทาน เพื่อตรวจในเรื่องความถูกตอง  ภาษาที่ใช  และความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validit ) แลวจึงนํามาปรับปรุงแกไข และเลือกขอทีน่าํไปใชได  โดยพิจารณาจาก
คาดัชนีความสอดคลอง  (Index  of   Item  Objective  Congruence : IOC) เกณฑการพิจารณา
คือ 

เห็นวาสอดคลองกับจุดประสงค ให     1     คะแนน 
ไมแนใจ   ให     0     คะแนน 
เห็นวาไมสอดคลองกับจุดประสงค ให   -1     คะแนน 
จากสูตรการคาํนวณ (พวงรตัน  ทวีรัตน  2540 : 117) 

   IOC    =     ∑R  / N 
  

เมื่อ IOC หมายถึง  คาเฉลีย่ผลประเมินความสอดคลองเหมาะสมของแบบวัด 
R     หมายถงึ     ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทัง้หมด 
N     หมายถงึ     จาํนวนผูเชีย่วชาญ 
ซึ่งพบวาคาดัชนีของแบบวดัความเชื่อมัน่ในตนเองเปนรายขอ อยูระหวาง  

0.66  - 1.00  แสดงวาแบบวดัความเชื่อมัน่ในตนเองมีความเหมาะสม   
2.5  แบบวัดความเชื่อมั่นในตนเองไปทดลองใช (Try out)   กับนักเรยีนโรงเรียน

หัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน เพือ่นําคะแนนที่
ไดมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability)     ดวยวิธีหาคาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  ซึ่งพบวาไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.54 
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การสรางแบบวัดความเชื่อมัน่ในตนเองมีข้ันตอนการพัฒนาดังแสดงในแผนภูมิที่ 5 
 
 
ข้ันที่  1    
 
 
 
ข้ันที่  2   
 
 
 
 
ข้ันที่  3      
 
 
 
 
ข้ันที่  4     
 
 
 
ข้ันที่  5   
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 5  ข้ันตอนการสรางและพฒันาแบบวัดความเชื่อมั่นในตนเอง  

ศึกษารายละเอียดและหลักการการสรางแบบวัดความเชือ่มั่นในตนเอง 

สรางแบบวัดความเชื่อมั่นในตนเองโดยพิจารณาใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการวิจัยและกรอบของแผนการจัดการเรียนรู 

เสนอแบบวัดใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชีย่วชาญ
ตรวจสอบความถูกตอง  ภาษา และความ เทีย่งตรงเชงิเนื้อหา 

ปรับปรุงแบบวัดตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวทิยานพินธ
และผูเชี่ยวชาญเพื่อหาคา IOC 

ทดลองกับนักเรียนชวงชัน้ที ่3 โครงการโรงเรียนสองภาษา 
ที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวจิัยครั้งนี ้จํานวน  20  คน 

และนําผลการทดลอง(Try Out )มาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น 
แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  
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3.  แบบสอบถามความคดิเห็นของนักเรียนทีม่ีตอการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรม
กลุมสัมพนัธ 

3.1  สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรยีนรูเโดยใช
กิจกรรมกลุมสัมพันธในดานบรรยากาศการเรียนรู ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม และประโยชนที่
ไดรับจํานวน 13  ขอ เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา ( Rating Scale )  มี 5 ระดับ   
โดยมีคาระดับ ดังนี ้

ระดับ  1     หมายถงึ  นักเรยีนมีความเหน็ดวยนอยที่สุด 
ระดับ  2     หมายถงึ  นักเรยีนมีความเหน็ดวยนอย 
ระดับ  3    หมายถงึ  นักเรยีนมีความเหน็ดวยปานกลาง 
ระดับ  4    หมายถงึ  นักเรยีนมีความเหน็ดวยมาก 
ระดับ  5    หมายถงึ  นักเรยีนมีความเหน็ดวยมากที่สุด 

นําแบบสอบถามที่ไดทดลองใชกับนักเรียนชวงชัน้ที ่3 โครงการโรงเรยีนสองภาษา
โรงเรียนหัวหนิ อําเภอหวัหนิ จงัหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางและไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยใชกจิกรรมกลุมสัมพันธจํานวน 20 คนมาหาคาความเชือ่มั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค(Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาความเชื่อมัน่เทากับ 0.7747 แลวจึง
นําไปใชกับกลุมตัวอยางหลงักิจกรรมสิ้นสดุสมบูรณ 

4.  การเก็บรวบรวมขอมูล   โดยผูวิจยัรวมกับครูภาษาอังกฤษดาํเนินการตามขั้นตอน  
ดังนี ้

4.1  ข้ันเตรียมการ   
4.1.1  จัดเตรียมเครื่องมือที่ใชในการทดลอง  
4.1.2  ผูวิจัยนําหนังสือขอความรวมมือในการทดลอง และเก็บขอมูลจาก

บัณฑิตวิทยาลัย นําเสนอผูอํานวยการโรงเรียนสามรอยยอดวิทยาคมเพื่อขออนุญาตเก็บขอมูล 
4.2  ข้ันดําเนินการ  

4.2.1  ดําเนินการเลือกกลุมทดลอง 
4.2.2  ทําการทดสอบกอนการทดลองกับนักเรียนกลุมตัวอยางโดยใชแบบ

วัดความเชื่อมั่นในตนเอง 
4.2.3  ดําเนินการทดลองตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช

กิจกรรมกลุมสัมพันธดวยเทคนิควิธีตาง ๆ  ไดแก เกม  ละคร  กลุมยอย บทบาทสมมุติและ
สถานการณจําลอง จนครบ  12  กิจกรรมตามที่กําหนดไว  ดังนี้ 
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 ตารางที่  4   แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
 
ลําดับ กิจกรรม สาระสําคัญ พัฒนาความเชื่อมั่นดาน วัน/เดือน/ป 

1 กลุมยอย 1.ความเชื่อมัน่ใน
ตนเอง คร้ังที ่1 

ความมัน่คงทางจิตใจ 
และการปรับตัวใหเขากับ   
สถานการณแวดลอม 

9 ม.ค. 2549 

2 กลุมยอย 2. ความเชื่อมัน่ใน
ตนเองครั้งที่ 2 

การกลาแสดงออกและความ
มั่นคงทางจิตใจ 

9 ม.ค. 2549 

3 เกม 3. รักกนัไวเถดิ ความคิดสรางสรรค 
และการปรับตัวใหเขากับ   
สถานการณแวดลอม 

13ม.ค. 2549 

4 เกม 4.  Help  Me การกลาแสดงออก, 
การกลาตัดสนิใจ 
และความคิดสรางสรรค 

18 ม.ค. 2549 

5 บทบาทสมมุติ 5.  EP SHOW การกลาแสดงออกและ
ความคิดสรางสรรค 

20 ม.ค. 2549 

6 บทบาทสมมุติ 6. การโฆษณาตนเอง การกลาแสดงออกและ
ความคิดสรางสรรค 

23 ม.ค. 2549 

7 เกม 7. เลารอบวง การกลาแสดงออก,การกลา
ตัดสินใจและความคิด
สรางสรรค 

25 ม.ค.2549 

8 กลุมยอย 8. นี่แหละตัวฉัน การกลาตัดสนิใจและความ
มั่นคงทางจิตใจ 

1 ก.พ. 2549 

9 เกม 9. มีดนตรีในหัวใจ การกลาแสดงออก,การกลา
ตัดสินใจและการปรับตัวให
เขากับ สถานการณแวดลอม 

6 ก.พ. 2549 

10 ละคร 10. ละครสอนใจ การกลาแสดงออกและการ
ปรับตัวใหเขากับสถานการณ
แวดลอม 

8 ก.พ. 2549 
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ตารางที่ 4 ( ตอ ) 
 
ลําดับ กิจกรรม สาระสําคัญ พัฒนาความเชื่อมั่นดาน วัน/เดือน/ป 

11 สถานการณ
จําลอง 

11. ถาฉนัเปนเขา การกลาตัดสนิใจและความ
มั่นคงทางจิตใจ 

15 ก.พ. 2549 

12 กลุมยอย 12. กําลงัใจใหเพื่อนเรา การกลาแสดงออกและการ
กลาตัดสินใจ 

17 ก.พ. 2549 

 
  ข้ันตอนการจัดกิจกรรมแตละวิธีดําเนินการดังตอไปนี้ 

เกม 
1)  ข้ันนําเขาสูบทเรียน เปนการปพูื้นฐานใหผูเรียนมคีวามพรอมในการ

เรียน และสรางบรรยากาศใหเหมาะสมในการจัดการเรียนรู 
2)  ข้ันเตรียมความพรอม เราความสนใจ แจงกติกา และสรางบรรยากาศ

ใหเหมาะสมในการจัดการเรยีนรู 
3) ข้ันปฏิบัติการ เปนการใหผูเรียนปฏิบัติจริงเพื่อใหเกิดทักษะและ

ประสบการณที่ผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
4)  ข้ันสรุปและการนาํไปใช ตองการใหผูเรียนมีโอกาสอภิปรายทําใหเกิด

ความเขาใจยิง่ขึ้น ผูดาํเนนิการชวยกระตุนผูเรียนนําทกัษะที่ปฏิบัติแลวไปใชในชีวติ ประจําวนั
อยางถูกตองและเหมาะสม 

ละคร 
1)  ข้ันเตรียมการ  ชี้แจงใหทราบถึงบทบาทที่ตองแสดง  วัตถุประสงคที่

แทจริงของการทํากิจกรรม  ประโยชนที่จะไดรับ 
2)  ข้ันแสดง ใหผูเรียนปฏิบัติตามบทบาทที่ไดรับ โดยไมยึดติดความเปน 

ตัวเองเพื่อใหไดสัมผัสถึงอารมณ  ความรูสึกของตัวละคร 
3)  ข้ันวิเคราะหและนําไปใช ตองการใหผูเรียนมีโอกาสอภิปราย   และ

แสดงความคิดเห็นเมื่อเสร็จส้ินการจัดกิจกรรมแลว จากนั้นนําทักษะที่ไดจากการปฏิบัติจริงไป
ประยุกตใชโดยเฉพาะการรูจักเขาใจบุคคลอื่น  เพื่อใหปรับตัวไดดีในชีวิตจริง 

4)  ข้ันประเมินผล  กระตุนใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น อภิปรายถึง
ประโยชนที่ไดรับจากการทํากิจกรรมละคร  วาจะนําไปประยุกตใช 
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กลุมยอย 
1)  ข้ันเตรียมการ ชี้แจงวตัถุประสงคใหผูเรียนเขาใจวากิจกรรมนี้ทาํเพื่อ

อะไร  ตองทําอยางไรจึงจะบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว  การทาํงานรวมกนัในกลุมยอยตองมกีติกา
อยางไรบาง 

2) ข้ันดําเนนิกิจกรรม กระตุนใหผูเรียนทกุคนมีโอกาสแสดงออกทั้งการ
กระทําและความคิดเหน็โดยอิสระ ภายใตกติกาของกลุมที่ตั้งไว 

3) ข้ันประเมนิผล สังเกตพฤติกรรมที่ผูเรยีนแสดงออกในการทํางานเปนทีม 
การปฏิบัติตน  การมีปฏิสัมพนัธ กับผูอ่ืน และผลงานรวมของกลุม 

บทบาทสมมุติ 
1)  ข้ันเตรียมการ  ใหผูเรียนศึกษาบทบาทของตนเอง  ฝกซอมบทบาทที่

จะตองแสดง  คิดสรางสรรค การสื่อความเพื่อใหผูชมเขาใจ 
2)  ข้ันแสดง ใหกําลังใจ กระตุน  ลดความกดดนั  เพื่อใหผูเรียนแสดง

บทบาทไดเต็มที ่
3)  ข้ันวิเคราะหและอภิปราย 
4)  ข้ันแลกเปลี่ยนประสบการณและสรุป 
สถานการณจําลอง 
1)  ข้ันกําหนดปญหา  เตรียมเนื้อเร่ืองใหผูเรียนศึกษาตามสถานการณที่

บรรยายสถานจําลอง เหตุการณใหใกลเคียงกับสภาพ จริงมากที่สุด 
2)  ข้ันกําหนดบทบาทตามสถานการณ ใหนักเรียนแสดงบทบาทตามที่

กําหนดโดยใชส่ือตาง ๆ ประกอบ เชน  ภาพประกอบ  วิดิทัศน  ฯลฯ 
3)  ข้ันอภิปราย สรุปใหนักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับเร่ืองที่รับรู ศึกษา 

หลังจากนั้นใหนักเรียน สรุปสาระสําคัญ 
4)  ข้ันนําไปใช  อภิปรายขอคิดที่ได  แลกเปลี่ยนเรียนระหวางกลุม  บุคคล 

เพื่อนําไปปรับใชในชีวิตจริง 
 

4.3  ดําเนินการทดสอบหลังการทดลองกับนักเรียนกลุมตัวอยางโดยใชแบบวัด
ความเชื่อมั่นในตนเอง 
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4.4  ดําเนนิการสํารวจความคิดเห็นของนักเรียนกลุมตวัอยาง โดยใชแบบสอบถาม
ความคิดเหน็ที่มีตอการใชแผนการเรียนรูโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพนัธทีผู่วิจัยสรางขึ้น 

 
5.  การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 

5.1  นําคะแนนแบบวัดความเชื่อมั่นในตนเองกอนและหลังการทดลองของกลุม
ตัวอยางมาวิเคราะหหาคาสถิติพื้นฐาน คาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

5.2  ทดสอบความแตกตางของคะแนนความเชื่อมั่นในตนเอง ระหวางคะแนน
กอนการทดลอง (Pretest) กับคะแนนหลงัการทดลอง (Posttest) ของกลุมทดลอง โดยการทดสอบ
คาที( t- test) แบบ Dependent โดยมีเกณฑการแปลความหมายของคะแนนระดับความเชื่อมั่นใน
ตนเอง  ดังนี ้
 
ตารางที่  5 ความสัมพันธของระดับคะแนนจากแบบวัดความเชื่อมั่นในตนเอง และ 

การแปลความหมาย 
 
ระดับคะแนนจากแบบวัด
ความเชื่อมั่นในตนเอง 
จําแนกรายดาน 

ระดับคะแนนจากแบบวัด
ความเชื่อมั่นในตนเอง 

รวม 5 ดาน 

การแปลความหมาย 
ระดับความเชือ่มั่นในตนเอง 

จากคะแนน 
1 - 10 0 - 75 มีความเชื่อมั่นในตนเอง 

อยูในระดับตํ่ามาก 
11 – 20 76 – 130 มีความเชื่อมั่นในตนเอง 

อยูในระดับปานกลาง 
21 - 30 131 -145 มีความเชื่อมั่นในตนเอง 

อยูในระดับสูง 
31 - 40 146 - 200   มีความเชื่อมั่นในตนเอง 

อยูในระดับสูงมาก 
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6. นําเสนอผลของระดับความคดิเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมกลุม 
สัมพันธดวยคาเฉลี่ย ( X) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content 
Analysis) โดยมีคาระดับเกณฑการแปลความหมาย  ดังนี ้

ระดับ  1.00  –  1.49     หมายถงึ  นกัเรียนมีความเห็นดวยนอยที่สุด 
ระดับ  1.50  –  2.49     หมายถงึ  นกัเรียนมีความเห็นดวยนอย 
ระดับ   2.50  – 3.49     หมายถงึ  นกัเรียนมีความเห็นดวยปานกลาง 
ระดับ  3.50   -  4.49     หมายถงึ  นกัเรียนมีความเห็นดวยมาก 
ระดับ  4.50   –  5.00    หมายถงึ  นกัเรียนมีความเห็นดวยมากที่สุด 

 
ตารางที่ 6 สรุปวิธีการดําเนินการวจิัย 
 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ  / 
การวิเคราะหขอมูล 

1. เพื่อเปรียบเทียบระดับ
ความเชื่อมั่นในตนเองของ
นักเรียนกอนและหลังไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใช 
กิจกรรมกลุมสัมพันธ 

การทดสอบ นักเรียนชวงชั้นที่ 3 
โครงการโรงเรียนสอง
ภาษาโรงเรียนสามรอย-
ยอดวิทยาคม จํานวน 
25 คน 

แบบวัดความเชื่อมั่น
ในตนเอง / วิเคราะห
ขอมูลโดยใชคารอยละ 
(%) คาเฉลี่ย ( X) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
( S. D. )  แ ล ะ  t-test 
dependent 

2.เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ขอ งนั ก เ รี ยนที่ มี ต อ ก า ร
จัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรม
กลุมสัมพันธ 

การสอบถาม
ความคิด เห็น
ของนักเรียนที่
มีตอการจัดการ 
เ รียนรู โดยใช
กิจกรรมกลุ ม
สัมพันธ 

 แบบสอบถามความ
คิดเห็น / วิเคราะห 
ขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย 
( X) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( S.D.)และ
การวิเคราะหเนื้อหา 
(Content  Analysis) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่ 4 

 
การวิเคราะหขอมูล 

 
การพัฒนาความเชื่อมัน่ในตนเองโดยใชกจิกรรมกลุมสัมพันธ  สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่ 

3  โครงการโรงเรียนสองภาษา ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  โดยมีรายละเอยีดตาม
ข้ันตอนการดําเนนิการวิจัยตามลําดับ ไดแก ผลการเปรียบเทียบความเชื่อมัน่ในตนเองของผูเรียน
ชวงชัน้ที ่ 3 โครงการโรงเรียนสองภาษาโรงเรยีนสามรอยยอดวิทยาคม กอนและหลังไดรับการ
จัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพนัธ และผลการศึกษาความคิดเหน็ของผูเรียนชวงชัน้ที ่3  
โครงการโรงเรียนสองภาษาโรงเรียนสามรอยยอดวทิยาคม ทีม่ีตอการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรม
กลุมสัมพนัธเพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง โดยนํางานวิจัยไปทดลองกับผูเรียนในชวงชั้นที่ 3 
โครงการโรงเรียนสองภาษาโรงเรียนสามรอยยอดวทิยาคม  จํานวน 25 คน ดวยการใชแบบวัด
ความเชื่อมัน่ในตนเองที่ผูวิจยัสรางขึ้น  จากนัน้ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยแผนการ
จัดการเรียนรูจํานวน  12  แผน  และใชแบบวัดความเชือ่ม่ันในตนเองฉบับเดิมวัดความเชื่อมั่นของ
ผูเรียน  พรอมเก็บขอมูลในสวนที่ผูเรียนแสดงความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรม
กลุมสัมพนัธ   เพื่อเปนการตอบวัตถุประสงคของการวิจัยและขอคําถามในการวิจยั  ผูวิจยัขอ
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน   2   ตอน  ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

88 
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ตอนที่  1   ผลการเปรยีบเทียบความเชื่อมั่นในตนเองของผูเรยีนชวงชั้นที่ 3  โครงการ
โรงเรียนสองภาษาโรงเรยีนสามรอยยอดวิทยาคม ดานความกลาแสดงออก   ดานความกลา
ตัดสินใจ ดานความคิดสรางสรรค ดานความมั่นคงทางจิตใจและดานการปรับตัวใหเขา
กับสถานการณแวดลอม กอนและหลังการใชแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมกลุม
สัมพันธ  
ผลปรากฏดังนี ้
 

ตารางที่ 7 เปรียบเทยีบคาเฉลี่ยของคะแนนความเชื่อมัน่ในตนเองโดยภาพรวมทั้ง 5 ดาน 
 

กอน/หลัง n คะแนน
เต็ม 

X S.D. ระดับ t-test Sig 

กอนการใชกลุม
สัมพันธ 

25 200 96.32 18.19 ปานกลาง 

หลังการใชกลุม
สัมพันธ 

25 200 161.32 15.01 สูงมาก 

16.121 0.00* 

 
จากตารางที ่ 7 พบวา โดยภาพรวมคะแนนความเชื่อมั่นในตนเองกอนการจดัการ

เรียนรูโดยใชกจิกรรมกลุมสัมพันธ ( X= 96.32, S.D = 18.19) และหลังการจัดการเรียนรูโดยใช
กิจกรรมกลุมสัมพันธ ( X = 161.32, S.D = 15.01)แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัที่ระดับ 0.05      
ซึ่งยอมรับสมมติฐานของการวิจัยวา ผูเรียนชวงชัน้ที ่ 3 โครงการโรงเรียนสองภาษา โรงเรยีน     
สามรอยยอดวิทยาคม กอนและหลงัไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกจิกรรมกลุมสัมพันธ มีระดับ
ความเชื่อมัน่ในตนเองแตกตางกนั โดยผูเรียนที่เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาเมือ่ไดรับการจัด    
การเรียนรูโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพนัธแลวจะมีความเชื่อมั่นในตนเองเพิ่มข้ึนอยูในระดับ”สูงมาก”
กอนการไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพนัธซึง่มีระดับความเชื่อมัน่ในตนเองอยูใน
ระดับ “ปานกลาง” 
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ตารางที่ 8   การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยของคะแนนความเชื่อมั่นในตนเองรายดาน 
 

กอนไดรับกิจกรรมกลุมสัมพันธ หลังไดรับกิจกรรมกลุม 
สัมพันธ 

 

ความเช่ือมั่นในตนเอง
รายดาน 

คะ 
แนน
เต็ม 

 X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

 t-test Sig 

ความกลาแสดงออก 
ความกลาตัดสินใจ 
ความคิดสรางสรรค 
ความมั่นคงทางจิตใจ 
การปรับตัวใหเขากับ
สถานการณแวดลอม 

40 
40 
40 
40 

 
40 

18.64 
18.60 
19.32 
19.36 

 
20.40 

5.15 
4.16 
3.14 
3.35 

 
4.56 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
 

32.16 
32.20 
32.08 
31.56 

 
33.32 

4.06 
3.08 
3.18 
3.90 
 
3.33 

สูงมาก 
สูงมาก 
สูงมาก 
สูงมาก 

 
สูงมาก 

16.93 
16.91 
16.15 
16.86 
 
18.98 

0.00* 
0.00* 
0.00* 
0.00* 
 
0.00* 

คะแนนรวม  200 96.32 18.19 ปานกลาง 161.32 15.01 สูงมาก   
   
      เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยคะแนนความเชือ่มั่นในตนเองเปนรายดาน ในตารางที ่ 8 

พบวา ความเชื่อมัน่ในตนเองทกุดานกอนและหลงัไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรมกลุม
สัมพันธมีความแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งกอนไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช
กิจกรรมกลุมสัมพันธ คาเฉลี่ยคะแนนความเชื่อมัน่ในตนเองทกุดาน อยูในระดับปานกลาง 
เรียงลําดับจากมากไปนอยได ดังนี้ ดานการปรับตัวใหเขากับสถานการณแวดลอม ( X =20.40, 
S.D. = 4.56) ดานความมัน่คงทางจิตใจ ( X = 19.36, S.D.= 3.35)    ดานความคิดสรางสรรค 
( X =19.32, S.D. = 3.14) ดานความกลาแสดงออก( X =18.64, S.D. = 5.15)  และดานความ
กลาตัดสินใจ( X =18.60, S.D. = 4.16)กับหลงัจากไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกจิกรรมกลุม
สัมพันธ คาเฉลี่ยคะแนนความเชื่อมัน่ในตนเองทุกดาน อยูในระดับสูงมาก เรียงลาํดับจากมากไป
นอยได  ดังนี้ ดานการปรับตัวใหเขากับสถานการณแวดลอม ( X =33.32, S.D. = 3.33)ดานความ
กลาตัดสินใจ ( X = 32.20, S.D.= 3.08) ดานความกลาแสดงออก ( X = 32.16, S.D.= 4.06) 
ดานความคิดสรางสรรค  ( X = 32.08, S.D.= 3.18) และดานความมัน่คงทางจิตใจ ( X = 
31.56,S.D.=3.90)  หมายความวา เมือ่ผูเรียนไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพนัธ
แลวทําใหผูเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองทกุดานเพิ่มมากขึ้นจากเดิมจากระดับปานกลางเปน
ระดับสูงมาก  
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ตอนที่  2   การวิเคราะหความคิดเห็นของผูเรียนชวงชั้นที่ 3   โครงการโรงเรียนสองภาษา
โรงเรียนสามรอยยอดวิทยาคม   ที่มตีอการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธเพือ่
พัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง 

การวิเคราะหความขอมูลความคิดเห็นของผูเรียนเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที ่ 2      
ของผูเรียนชวงชั้นที่ 3  โครงการโรงเรียนสองภาษา โรงเรียนสามรอยยอดวิทยาคมที่มีตอการ
จัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพนัธอยูในระดับใด หลังจากดําเนนิการใชแผนการจัดการ
เรียนรูโดยใชกจิกรรมกลุมสัมพันธแลว  ไดเสนอขอมูลโดยใชคารอยละ (%)  คาเฉลีย่ ( X )  และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( S.D.)  ดังตอไปนี ้
 
ตารางที ่ 9 จํานวนและรอยละคุณสมบัติทั่วไปของผูเรียนที่เปนกลุมตัวอยางที่ศกึษา 
 

คุณสมบัติ จํานวน รอยละ 
1. เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
12 
13 

 
48.0 
52.0 

รวม 25 100 
2.  ระดับช้ันทีเ่รียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 2 
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 

 
10 
8 
7 

 
40.0 
32.0 
28.0 

รวม 25 100 
3. จํานวนพี่นอง(รวมตัวผูเรียน) 

1  คน 
2  คน 
3  คน 

 
13 
10 
2 

 
52.0 
40.0 
8.0 

รวม 25 100 
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ตารางที่ 9 ( ตอ ) 

คุณสมบัติ จํานวน รอยละ 
 
4. อาชีพของผูปกครอง 

รับราชการ 
คาขาย 
รับจาง 

ธุรกิจสวนตัว 

 
 

3 
13 
6 
3 

 
 

         12.0 
52.0 
24.0 
12.0 

รวม 25 100 
5. ระดับการศึกษาของผูปกครอง 

ปริญญาตรี 
ต่ํากวาปริญญาตรี 

 
14 
11 

 
56.0 
44.0 

รวม 25 100 
 

จากตารางที่  9   พบวาผูเรียนสวนใหญเปนเพศหญิง  (รอยละ 52)   และอยูในระดับ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  (รอยละ 40) มีจํานวนพี่นองซึ่งรวมตวัของผูเรียนเองจํานวน 1 คน  
(รอยละ 52) ผูปกครองมอีาชีพคาขาย (รอยละ 52) และ ผูปกครองมีการศกึษาอยูในระดบั
ปริญญาตรี (รอยละ 56) 

ในลําดับตอไปจะเปนการนาํเสนอผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเรียนชวงชัน้ที ่ 3 
โครงการโรงเรยีนสองภาษา ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรยีนรูโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพนัธเพือ่พฒันา 
ความเชื่อมัน่ในตนเอง ในภาพรวม และ รายกิจกรรม  โดยไดแบงกจิกรรมออกเปน  5  กิจกรรม 
ดังนี ้
 กิจกรรมที ่1 กิจกรรมเกม 
 กิจกรรมที ่2 กิจกรรมละคร 
 กิจกรรมที ่3 กจิกรรมกลุมยอย 
 กิจกรรมที ่4 กจิกรรมบทบาทสมมุต ิ
 กิจกรรมที ่5 กจิกรรมสถานการณจําลอง 
 โดยไดแสดงผลความคิดเหน็เปนลาํดับ ดงัตอไปนี ้
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ตารางที่ 10 การวิเคราะหความคิดเหน็ในภาพรวมของผูเรียนชวงชัน้ที ่3 โครงการโรงเรียนสอง  
ภาษาที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพนัธเพื่อพัฒนาความ 
เชื่อมั่นในตนเอง 

 
ความคิดเห็นของผูเรียน 

ความคิดเห็น 
X S.D. 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ลําดับที่ 

1.  กิจกรรมนี้ใหความสนุกสนาน  มีความสุขในการเรียนรู 4.80 0.40 มากที่สุด 2 
2.  เปนกิจกรรมที่ใหโอกาสผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ 4.76 0.43 มากที่สุด 3 
3.  ขณะทํากิจกรรมรูสึกถึงความอบอุน  เปนกันเอง สรางกําลังใจ 4.32 0.47 มาก 9 
4.  การจัดกิจกรรมมีลําดับขั้นตอนที่เหมาะสม 4.36 0.49 มาก 8 
5. ควรใชกิจกรรมในลักษณะนี้บอย ๆ ในการจัดการเรียนรู 4.44 0.65 มาก 7 
6. ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม 3.96 0.73 มาก 13 
7. กิจกรรมทําใหไดมีโอกาสพัฒนาความคิดสรางสรรค 4.12 0.66 มาก 12 
8.  ทําใหกลาพูดกลาแสดงออกมากขึ้น 4.52 0.51 มากที่สุด 5 
9.  การทํากิจกรรมทําใหมีความรอบคอบ  ในการตัดสินใจมากขึ้น 4.20 0.50 มาก 10 
10.   การเขารวมกิจกรรมทําใหเปนคนมีเหตุผล เขาใจตนเอง 
และผูอื่น 

4.88 0.33 มากที่สุด 1 

11.  ทําใหมีมนุษยสัมพันธดีขึ้น 4.12 0.78 มาก 11 
12. ทําใหไดพัฒนาตนเองในการอยูรวมกับผูอื่น 4.52 0.65 มากที่สุด 5 
13.  ทําใหไดฝกการควบคุมอารมณของตนเอง   4.68 0.47 มากที่สุด 4 

 
 จากตารางที ่ 10 ความคิดเห็นในภาพรวม พบวา ผูเรียนชวงชัน้ที ่ 3 โครงการโรงเรียน
สองภาษา โรงเรียนสามรอยยอดวทิยาคม ทีเ่ปนสมาชิกชุมนุมพฒันาบุคลกิภาพ ที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพนัธ  มีระดับความคิดเหน็ในระดับเหน็ดวยมากที่สุด 6
ความเห็น  และมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมาก 6 ความเห็น โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย 
( X) จากมากที่สุดไปหานอยทีสุ่ดดังนี้   

ระดับเห็นดวยมากที่สุด ไดแก การเขารวมกิจกรรมทาํใหเปนคนมีเหตุผล เขาใจตนเอง
และผูอ่ืน ( X  = 4.88, S.D. = 0.33 ) กิจกรรมนี้ใหความสนุกสนาน  มีความสุขในการเรียนรู ( X  
= 4.80, S.D. = 0.40 ) เปนกิจกรรมที่ใหโอกาสผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยางอสิระ  ( X  = 
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4.76, S.D. = 0.43 )  ทําใหไดฝกการควบคุมอารมณของตนเอง  ( X  = 4.68, S.D. = 0.47 )  ทํา
ใหกลาพูดกลาแสดงออกมากขึ้น ( X = 4.52, S.D. = 0.51 )      ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ ทาํใหได
พัฒนาตนเองในการอยูรวมกับผูอ่ืน ( X  = 4.52, S.D. = 0.65 )  ระดับเห็นดวยมาก ไดแก ควรใช
กิจกรรมในลักษณะนี้บอย ๆ ในการจัดการเรียนรู  ( X  = 4.44, S.D. = 0.65 )   การจดักิจกรรมมี
ลําดับข้ันตอนที่เหมาะสม ( X  = 4.36, S.D. = 0.49 ) ขณะทํากิจกรรมรูสึกถึงความอบอุน เปน
กันเอง สรางกาํลังใจ ( X  = 4.32, S.D. = 0.47 )  การทาํกิจกรรมนี้ทาํใหมีความรอบคอบในการ
ตัดสินใจมากขึ้น ( X  = 4.20, S.D. = 0.50)   การทาํกิจกรรม ทาํใหมีมนุษยสัมพนัธดข้ึีน  ( X  = 
4.12, S.D. = 0.78 ) กิจกรรมทําใหไดมโีอกาสพัฒนาความคิดสรางสรรค ( X  = 4.12, S.D. = 
0.66 ) ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมมคีวามเหมาะสม ( X  = 3.96, S.D. = 0.73 )  ตามลาํดับ  
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ตารางที่ 11  การวิเคราะหความคิดเหน็ของผูเรียนชวงชั้นที ่3 โครงการโรงเรียนสองภาษาที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกิจกรรมกลุม 
      สัมพนัธเปรียบเทียบประเภทของเทคนคิกิจกรรมที่ใช ไดแก เกม ละคร กลุมยอย บทบาทสมมุต ิและสถานการณจําลอง 

 
เทคนิคกลุมสัมพันธที่ใช 

เกม ละคร กลุมยอย บทบาทสมมุติ สถานการณจําลอง               ความคิดเห็นของผูเรียนที่มตีอกิจกรรม 

X S.D. ลําดับ X S.D. ลําดับ X S.D. ลําดับ X S.D. ลําดับ X S.D. ลําดับ 

1. กิจกรรมกลุมสัมพันธใหความสนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู 4.70 0.66 8 4.56 0.66 7 4.35 0.76 2 4.34 0.56 5 4.32 0.77 10 

2.  เปนกิจกรรมทีใ่หโอกาสผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ 4.72 0.74 5 4.63 0.78 6 3.67 0.64 9 4.23 0.43 7 4.52 0.56 6 

3.  ขณะทํากิจกรรมรูสึกถึงความอบอุน  เปนกันเอง สรางกําลงัใจ 4.80 0.81 4 4.76 0.45 2 3.43 0.45 13 4.32 0.44 1 4.76 0.82 1 

4.  การจัดกิจกรรมมีลําดับขั้นตอนที่เหมาะสม 4.64 0.70 11 4.87 0.56 1 3.89 0.81 6 4.34 0.56 4 4.35 0.59 7 

5. ควรใชกิจกรรมในลักษณะนี้บอย ใๆนการจัดการเรียนรู 4.68 0.76 9 4.35 0.65 10 3.98 0.68 5 3.98 0.56 13 4.23 0.42 13 

6. ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.81 0.84 3 4.34 0.73 11 3.45 0.75 11 4.00 0.61 12 4.31 0.63 11 

7.  กิจกรรมทําใหไดมโีอกาสพัฒนาความคดิสรางสรรค 4.64 0.82 11 4.43 0.92 9 4.12 0.86 3 4.12 0.91 11 4.61 0.85 5 

8. ทําใหกลาพูดกลาแสดงออกมากขึ้น 4.68 0.76 9 4.76 0.34 3 3.45 0.57 12 4.43 0.75 6 4.61 0.72 4 

9. การทํากิจกรรมทําใหมีความรอบคอบ  ในการตัดสินใจมากขึ้น 4.71 0.90 7 4.67 0.34 4 3.87 0.91 7 4.23 0.45 8 4..67 0.49 3 

10. การเขารวมกิจกรรมทําใหเปนคนมีเหตุผล เขาใจตนเองและผูอื่น 4.84 0.78 1 4.65 0.49 5 3.49 0.73 10 4.21 0.43 9 4.34 0.56 8 

11. ทําใหมมีนุษยสมัพนัธดีขึ้น 4.72 0.79 5 4.32 0.56 12 4.58 0.76 1 4.12 0.23 10 4.23 0.43 12 

12. ทําใหไดพฒันาตนเองในการอยูรวมกับผูอื่น 4.84 0.81 1 4.23 0.78 13 3.85 0.81 8 4.87 0.99 2 4.32 0.44 9 

13. ทําใหไดฝกการควบคุมอารมณของตนเอง   4.63 0.62 13 4.47 0.71 8 4.12 0.67 4 4.82 0.35 3 4.71 0.53 2 
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 จากตารางที ่ 11 ความคดิเห็นของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมกลุม
สัมพันธเปรียบเทียบตามประเภทของเทคนิคกลุมสัมพนัธที่ใช ไดแก กิจกรรม เกม ละคร กลุมยอย
บทบาทสมมุต ิ และสถานการณจําลอง พบวา ผูเรียนชวงชั้นที่ 3 โครงการโรงเรียนสองภาษา 
โรงเรียนสามรอยยอดวิทยาคม ที่เปนสมาชิกชุมนมุพฒันาบุคลิกภาพ ที่ไดรับการจดัการเรียนรูโดย
ใชกิจกรรมกลุมสัมพนัธ  มีระดับความคิดเห็นอยูในระดบัเห็นดวยมากที่สุดในทุกความคิดเห็น โดย
เรียงลําดับคาเฉล่ีย ( X) จากมากที่สุดไปหานอยที่สุดดังนี ้  
 ความคิดเหน็ของผูเรียนที่มีตอการใชเทคนคิกิจกรรมเกม ระดับความคิดเห็นดวยมาก
ที่สุด 13 ความเหน็ ประกอบดวย การเขารวมกิจกรรมทาํใหเปนคนมเีหตุผล เขาใจตนเองและผูอ่ืน
( X = 4.84, S.D. = 0.78 ) ซึ่งเทากับ กิจกรรมเกมทาํใหไดพัฒนาตนเองในการอยูรวมกับผูอ่ืน( X  
= 4.84, S.D. = 0.81 ) ระยะเวลาในการดําเนนิกิจกรรมมีความเหมาะสม( X  = 4.81, S.D. = 
0.84 ) ขณะทํากิจกรรมรูสึกถึงความอบอุน  เปนกนัเอง สรางกาํลังใจ( X  = 4.80, S.D. = 0.81 ) 
เปนกิจกรรมทีใ่หโอกาสผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ( X  = 4.72, S.D. = 0.74 ) ซึ่ง
เทากับ ทาํใหมีมนุษยสัมพนัธดีข้ึน   ( X  = 4.72, S.D. = 0.79 )  การทํากิจกรรมทําใหมีความ
รอบคอบ  ในการตัดสินใจมากขึ้น  ( X  = 4.71, S.D. = 0.90 ) กิจกรรมนี้ใหความสนุกสนาน  มี
ความสุขในการเรียนรู ( X  = 4.70, S.D. = 0.66 )  ควรใชกิจกรรมในลักษณะนีบ้อย ๆ ในการ
จัดการเรียนรู ( X  = 4.68, S.D. = 0.76 ) ซึ่งเทากับ  ทําใหกลาพูดกลาแสดงออกมากขึ้น ( X  = 
4.68, S.D. = 0.76 ) การจัดกิจกรรมมีลําดบัข้ันตอนทีเ่หมาะสม ( X  = 4.64, S.D. = 0.70 ) และ
ทําใหไดฝกการควบคุมอารมณของตนเอง  ( X  = 4.63, S.D. = 0.62 ) ตามลําดับ 
 ความคิดเหน็ของผูเรียนที่มีตอการใชเทคนคิกิจกรรมละคร ระดับความคิดเห็นดวยมาก
ที่สุด 7  ความเห็น และมรีะดับความคดิเห็นในระดับเห็นดวยมาก  5 ความเห็น  ระดับความ
คิดเห็นดวยมากที่สุด  ไดแก การจัดกิจกรรมมีลําดับข้ันตอนที่เหมาะสม ( X  = 4.87, S.D. = 0.56) 
ขณะทํากจิกรรมรูสึกถึงความอบอุน  เปนกันเอง สรางกาํลังใจ ( X  = 4.76, S.D. = 0.45)  ทําให
กลาพูดกลาแสดงออกมากขึ้น ( X  = 4.76, S.D. = 0.34) การทาํกิจกรรมทําใหมีความรอบคอบ  
ในการตัดสินใจมากขึน้ ( X  = 4.67, S.D. = 0.34 )การเขารวมกจิกรรมทําใหเปนคนมีเหตุผล 
เขาใจตนเองและผูอ่ืน ( X  = 4.65, S.D. = 0.49) เปนกิจกรรมที่ใหโอกาสผูเรียนไดแสดงความ
คิดเห็นอยางอสิระ ( X  = 4.63, S.D. = 0.78) กิจกรรมนี้ใหความสนกุสนาน  มีความสุขในการ
เรียนรู ( X  = 4.56, S.D. = 0.66)ระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมาก   ไดแก ทําใหไดฝกการ
ควบคุมอารมณของตนเอง  ( X  = 4.47, S.D. = 0.71) ระดับเหน็ดวยมากไดแก กจิกรรม ทาํใหได
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มีโอกาสพัฒนาความคิดสรางสรรค ( X  = 4.43, S.D. = 0.92) ควรใชกิจกรรมในลักษณะนี้บอย ๆ 
ในการจัดการเรียนรู ( X = 4.35, S.D. = 0.65)  ระยะเวลาในการดําเนนิกิจกรรมมีความเหมาะสม 
( X  = 4.34, S.D. = 0.73 )ทาํใหมีมนุษยสัมพันธดีข้ึน ( X  = 4.32, S.D. = 0.56) และ ทําใหได
พัฒนาตนเองในการอยูรวมกับผูอ่ืน ( X  = 4.23, S.D. = 0.78) ตามลําดบั  

ความคิดเหน็ของผูเรียนที่มีตอการใชเทคนคิกิจกรรมกลุมยอย ระดับความคิดเหน็ดวย
มากที่สุด 1  ความเห็น ระดับความคิดเห็นดวยมาก 7 ความเหน็ และระดับความคิดเห็นปานกลาง 
4 ความเหน็ ดงันี้ ระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือ ทาํใหมีมนุษยสัมพนัธดีข้ึน   ( X  = 4.58, S.D. = 
0.76) ระดับความคิดเห็นดวยมาก ไดแก  กิจกรรมนี้ใหความสนุกสนาน  มีความสขุในการเรียนรู 
( X  = 4.35, S.D. = 0.76) กิจกรรมทําใหไดมีโอกาสพัฒนาความคิดสรางสรรค ( X  = 4.12, S.D. 
= 0.86) และ ทําใหไดฝกการควบคุมอารมณของตนเอง( X = 4.12, S.D. = 0.67)  ควรใชกิจกรรม
ในลักษณะนี้บอย ๆ ในการจัดการเรียนรู  ( X  = 3,98, S.D. = 0.68)การจัดกิจกรรมมีลําดับ
ข้ันตอนที่เหมาะสม( X  = 3.89, S.D. = 0.81) การทาํกิจกรรมทาํใหมีความรอบคอบ  ในการ
ตัดสินใจมากขึ้น ( X  = 3.87, S.D. = 0.91) ทําใหไดพฒันาตนเองในการอยูรวมกบัผูอ่ืน ( X  = 
3.85, S.D. = 0.81) เปนกจิกรรมที่ใหโอกาสผูเรียนไดแสดงความคดิเห็นอยางอิสระ ( X  = 3.67, 
S.D. = 0.64) ระดับความคิดเห็นปานกลางประกอบดวย การเขารวมกิจกรรมทําใหเปนคนมี
เหตุผล เขาใจตนเองและผูอ่ืน ( X  = 3.49, S.D. = 0.73) ระยะเวลาในการดําเนนิกิจกรรมมีความ
เหมาะสม  ( X  = 3.45, S.D. = 0.75)  ทาํใหกลาพูดกลาแสดงออกมากขึ้น( X  = 3.45, S.D. = 
0.57) ขณะทาํกิจกรรมรูสึกถึงความอบอุน  เปนกันเอง สรางกําลงัใจ( X  = 3.43, S.D. = 0.45)  
ตามลําดับ 
 ความคิดเหน็ของผูเรียนที่มีตอการใชเทคนคิกิจกรรมบทบาทสมมุติ ระดับความคิดเห็น
ดวยมากที่สุด 5 ความเห็น ระดับความคดิเห็นดวยมาก 7 ความเห็น  ระดับความคดิเห็นดวยมาก
ไดแก  ขณะทํากิจกรรมรูสึกถึงความอบอุน  เปนกนัเอง สรางกาํลังใจ ( X  = 4.98, S.D. = 0.45) 
ทําใหไดพัฒนาตนเองในการอยูรวมกับผูอ่ืน ( X  = 4.87, S.D. = 0.99) ทําใหไดฝกการควบคุม
อารมณของตนเอง  ( X  = 4.82, S.D. = 0.35) การจัดกิจกรรมมีลําดับข้ันตอนที่เหมาะสม ( X  = 
4.57, S.D. = 0.87) กิจกรรมนี้ใหความสนุกสนาน  มีความสุขในการเรียนรู ( X  = 4.54, S.D. = 
0.78) ระดับความคิดเห็นดวยมาก ไดแก  ทําใหกลาพูดกลาแสดงออกมากขึน้ ( X  = 4.43, S.D. = 
0.75) เปนกิจกรรมที่ใหโอกาสผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ ( X  = 4.34, S.D. = 0.98)
การทาํกิจกรรมทําใหมีความรอบคอบ  ในการตัดสินใจมากขึ้น ( X  = 4.23, S.D. = 0.45) การเขา
รวมกิจกรรมทาํใหเปนคนมเีหตุผล เขาใจตนเองและผูอ่ืน ( X  = 4.21, S.D. = 0.43) ทําใหมี
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มนุษยสัมพนัธดีข้ึน ( X  = 4.12, S.D. = 0.23) กิจกรรมทาํใหไดมีโอกาสพฒันาความคิด
สรางสรรค ( X  = 4.12, S.D. = 0.91) ระยะเวลาในการดําเนนิกิจกรรมมีความเหมาะสม ( X  = 
4.00, S.D. = 0.61) ควรใชกิจกรรมในลักษณะนี้บอย ๆ ในการจัดการเรียนรู ( X  = 3.98, S.D. = 
0.56)   
 ความคิดเหน็ของผูเรียนที่มีตอการใชเทคนคิกิจกรรมสถานการณจาํลอง ระดับความ
คิดเห็นดวยมากที่สุด  6  ความเหน็ ระดับความคิดเหน็ดวยมาก 7 ความเห็น  ระดับความคิดเห็น
ดวยมากที่สุด ไดแก ดงันี ้ขณะทํากิจกรรมรูสึกถึงความอบอุน  เปนกนัเอง  สรางกาํลังใจ ( X  = 
4.76, S.D. = 0.82) ทําใหไดฝกการควบคุมอารมณของตนเอง ( X  = 4.71, S.D. = 0.53) การทํา
กิจกรรมทาํใหมีความรอบคอบ  ในการตัดสินใจมากขึน้ ( X  = 4.67, S.D. = 0.49) ทาํใหกลาพูด
กลาแสดงออกมากขึน้ ( X  = 4.61, S.D. = 0.72) กิจกรรมทาํใหไดมีโอกาสพฒันาความคิด
สรางสรรค ( X  = 4.61, S.D. = 0.85)    เปนกิจกรรมที่ใหโอกาสผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยาง
อิสระ ( X  = 4.52, S.D. = 0.56)ระดับความคิดเหน็ดวยมาก ไดแก การจัดกิจกรรมมีลําดบั
ข้ันตอนที่เหมาะสม  ( X  = 4.35, S.D. = 0.59)  การเขารวมกิจกรรมทําใหเปนคนมีเหตุผล เขาใจ
ตนเองและผูอ่ืน ( X  = 4.34, S.D. = 0.56) ทาํใหไดพัฒนาตนเองในการอยูรวมกับผูอ่ืน ( X  = 
4.32, S.D. = 0.44) กิจกรรมนี้ใหความสนุกสนาน  มีความสุขในการเรียนรู  ( X  = 4.32, S.D. = 
0.77)  ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมมคีวามเหมาะสม( X  = 4.31, S.D. = 0.63 )ทาํใหมีมนุษย
สัมพันธดีข้ึน( X  = 4.23, S.D. = 0.43 )  ควรใชกิจกรรมในลักษณะนี้บอย ๆ ในการจดัการเรียนรู 
( X  = 4.23, S.D. = 0.42 )  
 นอกจากนัน้กจิกรรมที่ผูเรียนชอบมากที่สุด ไดแกกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมแสดงบทบาท
สมมุติ(Role-Play)ในการทาํกิจกรรมผูรวมกิจกรรมจะตองกําหนดบทบาทของผูเลนในสถานการณ
นั้นๆแลวใหผูเรียนเขาสวมบทบาทแลวแสดงออกตามธรรมชาติโดยอาศัยบุคลิกภาพ ประสบการณ
และความรูสึกนึกคิดของตนเปนหลกั วธิีการนี้ชวยทาํใหผูเรียนไดมีโอกาสศึกษาวเิคราะหถงึ
ความรูสึกและพฤติกรรมของตนอยางลึกซึง้ และยังชวยเสริมสรางบรรยากาศการเรยีนรูใหนาสนใจ
และนาติดตามอีกดวย  
 การวิเคราะหขอมูลจากความคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูเรียนในการจัดการเรียนรู
โดยใชกจิกรรมกลุมสัมพนัธ  ผูวิจัยใชการวิเคราะหเนือ้หา (Content Analysis) เสนอผลการวเิคราะห  
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 ความคิดเหน็ในดานอื่น ๆ ทีม่ีตอการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพนัธ จากการ 
สอบถามความคิดเห็นโดยใชแบบสอบถามแบบปลายเปด พบวาดานบรรยากาศการเรียนรู ผูเรียน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 99

จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 72 มีความเห็นวา การจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพนัธ
สนุกสนาน ตืน่เตน  ไมนาเบื่อ  ไดเลน ไดพูด  ไดทําในสิ่งที่ตองการ  และ คุณครูผูดําเนนิกิจกรรม 
เขาใจเด็ก ๆ  เปนกนัเอง สดชื่น          ใหโอกาส ใหกาํลงัใจ ทําใหกลาคิด  กลาพูด  กลาแสดง ไม
เครียด 
 ดานขั้นตอนการดําเนนิกิจกรรม  ผูเรียนจาํนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 60  มีความเห็น
วาการจัดลําดบัข้ันตอนมีความเหมาะสมมากและมีขอเสนอแนะวาควรจัดติดตอกันทกุวันมากกวา
เพื่อความตอเนื่อง ไมควร  เวนไปนานหลายวนั 

ดานประโยชนที่ไดรับผูเรียนจํานวน  22  คน คิดเปนรอยละ 88  มีความเหน็วาไดรับ
ประโยชนอยางมาก เพราะไดมีสวนรวม ไดแสดงออก  ไดรูจักตนเองรูจักเพื่อน ๆ ในแงมุมที่ไมเคยรู  
ทําใหเขาใจกนั ยอมรับในเหตุผลของผูอ่ืนมากขึ้น สามารถนาํไปใชในชีวิตประจาํวนัไดทันท ี

ขอเสนอแนะอืน่ ๆ พบวาผูเรียนตองการใหจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพนัธ  
ในวิชาทีย่าก ๆ เชนคณติศาสตร  วิทยาศาสตร และตองการเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรมเปน
ภายนอกสถานศึกษาบาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่ 5 

 
สรุปผล   อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจยัครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบความเชื่อมั่นในตนเอง ดานความกลาแสดงออก  
ดานความกลาตัดสินใจ  ดานความคิดสรางสรรค  ดานความมัน่คงทางจิตใจ และดานการปรับตัวให
เขากับสถานการณแวดลอม ของผูเรียนชวงชั้นที่ 3 โครงการโรงเรียนสองภาษา กอนและหลังการใช
กิจกรรมกลุมสัมพันธ รวมทั้งศึกษาความคดิเห็นของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรม     
กลุมสัมพันธ  การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  Research)  ประชากรที่ใชในการวิจัย
คือ ผูเรียนชวงชั้นที่ 3 โครงการโรงเรียนสองภาษา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 ของโรงเรียนสาม
รอยยอดวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขนัธเขต 2 จํานวน 125  คน  กลุม
ตัวอยางคือผูเรียนชวงชัน้ที่  3   ที่เปนสมาชิกชุมนุมพัฒนาบุคลิกภาพ  จํานวน  25  คน มีวัตถุประสงค   
1) เพื่อเปรียบเทียบความเชือ่ม่ันในตนเองของผูเรียนชวงชั้นที่ 3 โครงการโรงเรียนสองภาษา โรงเรียน
สามรอยยอดวิทยาคมที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชกจิกรรมกลุมสัมพันธ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของผูเรียนชวงชั้นที่ 3 โครงการโรงเรียนสองภาษา โรงเรียนสามรอยยอดวิทยาคม  กอนและหลังไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ ตัวแปรตนไดแกกิจกรรมกลุมสัมพันธ  ประกอบดวย เกม  
ละคร  กลุมยอย  บทบาทสมมุติ  และสถานการณจําลอง  ตัวแปรตาม  ไดแกระดับความเชื่อมั่นใน
ตนเองดานความกลาแสดงออก ดานความกลาตัดสินใจ  ดานความคิดสรางสรรค  ดานความมั่นคง
ทางจิตใจ และดานการปรับตัวใหเขากับสถานการณแวดลอม และความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการ
จัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
แบบวัดความเชื่อมั่นในตนเองและแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการใชกจิกรรมกลุมสัมพันธ  
รูปแบบการวิจัยใชวิธทีดสอบกอนใชกิจกรรมและหลังใชกิจกรรม (One Group Pretest-Posttest 
Design) ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 ระหวางวนัที่  9 มกราคมถึง 17 กุมภาพันธ 2549 ในการ
วิเคราะหขอมลูใชคารอยละ(%) คาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  ใชการวิเคราะหความ
แตกตางโดยการทดสอบคาที (t-test) แบบ Dependent  และการวิเคราะหเนื้อหา  (Content 
Analysis)  สามารถสรุปผลการวิจยัไดดังนี้  
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            สรุปผลการวิจัย 
 

 การวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบ  ระดับความเชื่อมั่นในตนเองของผูเรียนชวงชั้นที่ 3 โครงการ
โรงเรียนสองภาษา ที่ใชกิจกรรมกลุมสัมพันธไดผลสรุปดังนี้ 
 1.  การศึกษาครั้งนี้ยอมรับสมมติฐานการวิจัย ที่วา “ผูเรียนชวงชั้นที ่ 3 โครงการโรงเรียน
สองภาษาโรงเรียนสามรอยยอดวิทยาคม หลังจากไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธแลว 
มีระดับความเชื่อม่ันในตนเองแตกตางกับระดับความเชื่อมั่นในตนเองกอนไดรับการจดัการเรียนรูโดย
ใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ” โดยแบงระดับการวิเคราะหออกเปนดังนี้ 
 คาคะแนนความเชื่อมั่นในตนเองในภาพรวมกอนใชกิจกรรมกลุมสัมพันธและหลังใช
กิจกรรมสัมพันธมีความแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคะแนนคาความ
เชื่อมั่นในตนเองโดยภาพรวมหลังจากใชกจิกรรมกลุมสัมพันธ มีคาสูงกวาคาคะแนนความเชื่อมัน่ใน
ตนเอง โดยภาพรมกอนการใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ และการเปลี่ยนแปลงคาคะแนนเปลี่ยนแปลงจาก
ระดับ “ปานกลาง” ไปอยูในระดับคะแนนที่ “สูงมาก” 
 คาคะแนนความเชื่อมั่นในตนเอง เม่ือจําแนกออกเปนรายดาย ไดแกดานความกลา
แสดงออก ดานความกลาตัดสินใจ ดานความคิดสรางสรรค ดานความมัน่คงทางจิตใจ และดานการ
ปรับตัวใหเขากับสถานการณแวดลอม คาคะแนนคาความเชื่อมั่นในตนเองในแตละดานก็มีความ
แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติเชนเดียวกัน โดยคะแนนคาความเชื่อมั่นในตนเองในแตละดาน
หลังจากการใชกิจกรรมสัมพันธ มีคาสูงกวาคาคะแนนความเชื่อมั่นในตนเองในแตละดานกอนการใช
กิจกรรมกลุมสัมพันธ และการเปลี่ยนแปลงคาคะแนนของทุกๆดาน เปลี่ยนแปลงจากระดับ ปานกลาง 
ไปอยูในระดับคะแนนสูงมาก 

2.    ระดับความคิดเห็นของผูเรียนชวงชัน้ที่ 3 โครงการโรงเรียนสองภาษา ที่มีตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชกจิกรรมกลุมสัมพันธเพ่ือพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองในภาพรวม พบวา 
ผูเรียนมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากที่สุดวา กิจกรรมกลุมสัมพันธทีน่ํามาใชน้ัน มีความ
สนุกสนาน กอใหเกิดความสุขในการเรียนรู ไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ ทําใหกลาพูด กลา
แสดงออกมากขึน้ ทําใหเปนคนมีเหตุผล เขาใจตนเองและผูอ่ืนไดพัฒนาตนเองในการอยูรวมกบัผูอ่ืน 
และไดฝกการควบคุมอารมณของตนเอง  ผูเรียนมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากวาขณะทํา
กิจกรรมกลุมสัมพันธผูเรียนรูสึกถึงความอบอุน  เปนกันเอง  สรางกําลังใจ  การจัดกิจกรรมมีลําดับ
ขั้นตอนที่เหมาะสม  ควรใชกิจกรรมลักษณะนี้บอย ๆ ในการจัดการเรียนการเรียนรู ระยะเวลาในการ
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ดําเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม การทํากิจกรรมทาํใหไดมีโอกาสพัฒนาความคิดสรางสรรค ทําใหมี
ความรอบคอบในการตัดสนิใจมากขึน้ ทาํใหเปนผูมีมนษุยสัมพันธดขีึน้ 
    ความคิดเห็นของผูเรียนชวงชั้นที่ 3 โครงการโรงเรียนสองภาษา ตอกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
เมื่อจําแนกออกเปนรายกิจกรรม 5 กิจกรรม พบวา กิจกรรมเกม เปนกิจกรรมที่ผูเรียนมีความคิดเห็นใน
ระดับเห็นดวยมากที่สุดทั้ง 13 ความเห็น กิจกรรมละคร เปนกิจกรรมที่ผูเรียนมีความคิดเห็นในระดับ
เห็นดวยมากทีสุ่ด 7 ความเห็น ผูเรียนมคีวามคิดเห็นในระดับเห็นดวยมาก 5 ความเห็น กิจกรรม
สถานการณจําลองผูเรียนมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากที่สุด  6 ความเหน็  ผูเรียนมีความ
คิดเห็นในระดับเห็นดวยมาก 6 ความเหน็   กิจกรรมบทบาทสมมุต ิ ผูเรียนมีความคิดเห็นในระดับเห็น
ดวยมากที่สุด  5 ความเห็น ผูเรียนมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมาก  7  ความเหน็  

สวนกจิกรรมการแบงกลุมยอยพบวา ผูเรียนโดยสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวย
มากที่สุดเพียง 1 ความเห็นเทานัน้ คือทําใหมีมนษุยสมัพันธดีขึน้ ผูเรียนมีความคิดเห็นในระดับเห็น
ดวยมาก 7 ความเหน็ ไดแก  กิจกรรมนี้ใหความสนกุสนาน  มีความสุขในการเรียนรู  มีโอกาสพัฒนา
ความคิดสรางสรรค    ไดฝกการควบคุมอารมณของตน        ควรใชกิจกรรมในลกัษณะนีบ้อย ๆ ใน
การจัดการเรียนรู  การจดักิจกรรมมีลําดับขั้นตอนที่เหมาะสมการทํากจิกรรมทาํใหมีความรอบคอบ  
ในการตัดสินใจมากขึน้ ทําใหไดพฒันาตนเองในการอยูรวมกับผูอ่ืน เปนกิจกรรมที่ใหโอกาสผูเรียนได
แสดงความคดิเห็นอยางอิสระ ผูเรียนมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยปานกลาง ในเรื่อง การเขารวม
กิจกรรมทาํใหเปนคนมีเหตุผล เขาใจตนเองและผูอ่ืน. ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมมคีวาม
เหมาะสม    ทําใหกลาพูดกลาแสดงออกมากขึน้ขณะทํากจิกรรมรูสึกถึงความอบอุน  เปนกันเอง สราง
กําลังใจ 
 

อภปิรายผลการวิจัย 
 

 1.  จากผลการศึกษาที่พบวาผูเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงขึ้นหลังจากทไีดเขารวมกจิกรรม 
กลุมสัมพันธแลว ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวากิจกรรมกลุมสัมพันธดังกลาวมีสวนกระตุนใหผูเรียนมีความ
กลาแสดงออกมากขึน้ เพราะวากิจกรรมที่นํามาใชนัน้เปนกิจกรรมที่เนนและสงเสริมใหผูเรียนมีสวนใน
แสดงออกทั้งการแสดงออกทางความคิด จินตนาการ ตลอดจนการแสดงออกทางการกระทาํ   รวมถึง
กิจกรรมกลุมสัมพันธมีสวนกระตุนใหผูเรียนเกิดความคดิสรางสรรคในการที่จะตอบ สนองตอกิจกรรม
ท่ีผูเรียนกําลังเขารวมอยู ตลอดจนกิจกรรมเหลานัน้ชวยสงเสริมใหผูเรียนมีความมั่นคงทางดานจิตใจ 
สงผลใหผูเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงขึ้น ทําใหผูเรียนสามารถปรับตัวใหเขากบัสภาพแวดลอมท่ี
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เปลี่ยนแปลงไปไดเปนอยางดี ทั้งนี้ จากผลการศึกษาในครั้งนี้     มีความสอดคลองกับการศึกษาของ
รัฐพล  ไผงาม (2543:99)   พบวาการเขารวมกิจกรรมกลุมสัมพันธทําใหนักเรียนเกดิการเรียนรู เขาใจ
ตนเองดียิ่งขึ้น  มีการตระหนกัรูในตนเอง ตระหนักถึงความมีคุณคาของตนเองอันเปนที่มาของความ
เชื่อมั่นในตนเอง ซ่ึงผลจากการศึกษานีไ้ดสนับสนนุแนวคิดของ  ทิศนา แขมมณี (2545:142-148) ท่ีได
กลาวไววา การเรียนโดยใชวิธีสอนแบบกลุมสัมพันธเปนการฝกใหผูเรียนมีบทบาทรับผิดชอบตอการ
เรียนรูของตนเองมีสวนรวมในกิจการเรียนของตน โดยผูเรียนจะเปนผูคนพบคําตอบดวยตนเอง  
ขณะเดียวกนัก็ยึดกลุมเปนแหลงความรูทีสํ่าคัญ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูท่ีจะปรับตัวให
ทํางานกับผูอ่ืนไดดียิ่งขึ้นซึ่งเปนพฤติกรรมสําคัญประเด็นหนึ่ง ที่แสดงถึงการมีความเชื่อมั่นในตนเอง
ของบุคคล  
 ดังนั้น หากผูจัดการเรียนการสอนใหความสําคัญ และนําเอาวิธกีารกลุมสัมพันธเขาไปใช
ในกระบวนการเรียนการสอนแลว คุณประโยชนที่เกิดขึน้ นอกจากจะบังเกิดตอผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาแลว จะกอใหเกิดผลตอการตระหนกัรูในตนเองของผูเรียน อันจะสงผลทาํใหผูเรียนสามารถ
วิเคราะหบทบาทและหนาทีข่องตนเองในปจจุบัน และ มีความรับผิดชอบตอตนเองมากยิ่งขึ้น 
 จากการศึกษาในคร้ังนี้ เมื่อผูศึกษาไดนาํกิจกรรมกลุมยอยเขาไปใชกับผูเรียน ผูศึกษาได
สังเกตเห็นในเชิงนามธรรม และรูปธรรมไดวา ในขณะที่นักเรียนกําลงัมีสวนรวมในกิจกรรมกลุมอยูนัน้ 
นักเรียนไดเกิดการแลกเปลีย่นความคิดเห็น เกิดการถกเถียงและหยิบยกเอาเหตุผลมาสนับสนุนตอ
ความคิดของตนเอง ในขณะเดียวกัน ก็เปนผูฟงเหตุผลของผูอ่ืนทีโ่ตแยงกับความคดิของตนเอง รวมถึง
การปรับตนเองใหเขากับผูอ่ืน ประเด็นถกเถียงดังกลาวจะนํามาซ่ึงขอสรุป ซึ่งเปนขอสรุปที่สมาชิกใน
กลุมเห็นพองตองกันมากทีสุ่ด ประสบการณกลุมนี้ จะชวยสงเสริมใหผูเรียน รูจักที่จะนําเสนอความคิด 
พรอมทั้งอธิบายถึงเหตุผลสนับสนนุความคิด ตลอดจน การสรุปทางออกของประเด็นปญหารวมกนั ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของวฒันพล  โชควิวฒันวนิช(2546 :41) กลาววานักเรียนที่เขารวมกิจกรรมกลุม
สัมพันธไดเกิดการเรียนรูและสํารวจตนเองรวมกนัมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกนัและได
เรียนรูจากประสบการณทีห่ลากหลาย 
 ซ่ึงการศึกษาในครั้งนี้ พบวา กิจกรรมเกม มีสวนทาํใหผูเรียนมีความกลา และ ที่จะ
ตัดสินใจตอเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง ที่กําลังเผชิญอยูรวมกนั โดยที่การตัดสินใจนั้นเปนการตัดสินใจแบบ 
“กลุม”   นอกจากนี้ กิจกรรมกลุมสัมพันธเชนกิจกรรมละคร สามารถพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนได 
ท้ังดานการพัฒนาความเชือ่ม่ันในตนเอง คือกลาแสดงออก กลาพูดตอหนาคนจาํนวนมาก  สบตาเวลา
พูดกับผูอ่ืน  กระทาํสิ่งตาง ๆ ดวยความตั้งใจจริงจนสําเร็จ กลาแสดงความคิดเห็นแมไมตรงกับผูอ่ืน 
ดานมนษุยสมัพันธ คือการมองโลกในแงด ี  มีอารมณขัน  รูจักเอาใจเขามาใสใจเราใหความชวยเหลือ
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ผูอ่ืนอยางเต็มใจ ดานสังคมคือการปรับตัวใหเขากับผูอ่ืนการรับฟงความคิดและใหการยอมรับนบัถือ
ผูอ่ืน การทํางานรวมกับผูอืน่ไดอยางมีความสุข  ดังที่ ชัชฎาพร  มาลารัตน (2543 : 57-60)ไดเคย
ศึกษาไว ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของศิราณี  ฟูวฒุิ (2543:45) และเมตตาจิต  วงษาซาย  
(2545:138)ไดสรุปไววา ผลการใชกิจกรรมกลุมสัมพันธสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเขารวม
กิจกรรมกลุมในทางที่ดีขึน้  และในขณะเดียวกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ จะชวยสงเสริมใหผูเรียน
มีความคิดสรางสรรคในการที่จะกาํหนดบทบาทสมมต ิ และกลาที่จะแสดงออกตามตามบทบาทที่
ไดรับการสมมตุิขึ้นตามสถานการณตาง ๆ  อีกทั้ง กิจกรรมสถานการณจําลอง จะมีสวนสงเสริมให
ผูเรียนมีความมั่นคงทางอารมณ ตอเหตุการณที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนเหตุการณท่ีผูเรียนมิอาจจะคาดเดาได  
 ดังที่ไดกลาวไวตอนตนวาหากผูทีจั่ดการเรียนการสอนไดนําเอาวิธีสอนโดยใชกลุมสัมพันธ
หรือกระบวนการกลุมเขาไปปรับ หรือ ประยุกตใชในกระบวนการจัดการเรียนรูแลว ผลที่ไดจะเปนผลที่
มีคุณคา ที่จะสามารถสามารถพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง กอใหเกิดเจตคติที่ดีทั้งตอตนเองและผูอ่ืน  
อันจะนําไปสูการอยูรวมกับบุคคลอื่นในสงัคมไดอยางเปนสุข  และเปนประโยชนตอการสรางสรรค
สังคมใหเจริญกาวหนาเปนการพัฒนาประเทศชาติตอไป  
 2. จากผลการวิจัยทีว่าผูเรียนชวงชั้นที่ 3 โครงการโรงเรียนสองภาษา  ชุมนุมพัฒนา
บุคลิกภาพที่เขารวมกิจกรรมกลุมสัมพันธเพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง มีระดับความคิดเห็นตอ
การจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธโดยใชเทคนิคกิจกรรมเกมระดับเห็นดวยมากที่สุดทุก
ความเห็น สวนเทคนิคกลุมสัมพันธอ่ืนๆ ไดแก ละคร  บทบาทสมมุติ หรือสถานการณจําลอง  ผูเรียนมี
ความคิดเห็นในระดับมากทีสุ่ดและเห็นดวยมาก นอกจากเทคนิคกจิกรรมกลุมยอยที่ผูเรียนมีความ
คิดเห็นในระดับเห็นดวยมากที่สุดเพียงความคิดเห็นเดียว คือประโยชนทีทํ่าใหเปนผูมีมนษุยสัมพันธดี
ขึ้น  ที่เปนเชนนี้อาจเปนผลมาจากการเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการจดักิจกรรมอยางเต็ม
ความสามารถ และมีอิสระทางความคิด ใหกําลังใจ ไมเรงเรากดดัน คอยสังเกตและกระตุนผูเรียนที่ชา 
เฉื่อยชา ขี้อาย เฉยเมยหรือไมมีโอกาสไดแสดงออกซึง่ความสามารถและการคิดเนื่องจากอยูในกลุม
ของผูเรียนที่กลาแสดงออก  กลาคิด มีความเปนผูนาํมากกวา ใหไดมีโอกาสแสดงออกเทาเทียมกัน 
รูปแบบของการจัดการเรียนรูเปนกิจกรรมกลุมทีน่ักเรียนไดทาํรวมกับเพื่อน ไมตองคิดและปฏิบัติตาม
ลําพัง จึงอาจทําใหความวติกกังวลและความเครียดลดลง  ผูเรียนจึงมีความสขุ  สนุกสนานและ
กระตือรือรน ในการทํากิจกรรม และเปนการเรียนรูตามความสนใจของผูเรียน อีกทั้งกิจกรรมการเรียนรูแต
ละแผนจะสงเสริมพฤติกรรมอยางตอเนื่อง  ทําใหผูเรียนที่เขารวมกจิกรรม  ไดมีโอกาสฝกพฤติกรรม
ตาง ๆ อยางคอยเปนคอยไปตามลําดับขัน้   จนประสบผลสําเร็จได   สอดคลองกับผลการวจัิยของ
สุพัฏรา  อนลําพูล  (2544: 76) ซ่ึงพบวา กิจกรรมกลุมสัมพันธจะชวยใหนกัเรียนพัฒนาในทกุ ๆ ดาน
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เพราะการเขารวมกลุมนั้นเปนการแสดงถึงการยอมรับจากกลุม ทาํใหเกิดความภาคภูมิใจ ความอบอุน 
รูสึกวาตนเองมีคุณคา ทั้งยังมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นแสดงความสามารถในการทํางาน   มีความ
ม่ันใจมากยิ่งขึน้ 
 

ขอเสนอแนะ 
 
 จากการใชกิจกรรมกลุมสัมพันธเพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง ของผูเรียนชวงชัน้ที่ 3 
โครงการโรงเรียนสองภาษา โรงเรียนสามรอยยอดวทิยาคม สํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขนัธเขต 2 
ผูวิจัยไดสรุปแนวคิดดังมีขอเสนอแนะในการนํากิจกรรมกลุมสัมพันธไปใช ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
และขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ขอเสนอแนะในการนาํไปใช 
 ในการนําผลการวิจัยในครั้งนี้ไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพผูวิจัยมขีอเสนอแนะบางประการ 
ดังนี้ 
 1.       จากผลการวิจัยพบวาการใชกิจกรรมกลุมสัมพันธสงเสริมใหนักเรียนชวงชั้นที่ 3 มีความ
เช่ือม่ันในตนเองเพิ่มขึ้น ดังนั้นครูผูสอนควรนํากิจกรรมกลุมสัมพันธไปใชในการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนใหสม่าํเสมอ  โดยเฉพาะกิจกรรมเกมการศึกษา เนื่องจากเปนกจิกรรมที่ผูเรียนมีความคิดเห็นใน
ระดับเห็นดวยมากที่สุดทกุความเหน็ 
 2.  จากผลการวิจยัพบวาหลังการใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ คาเฉลี่ยคะแนนความเชื่อม่ันใน
ตนเองดานการปรับตัวใหเขากับสถานการณแวดลอมมีคะแนนสูงสุดดาน  ดังนั้น ควรนําแผนการจัดการ
เรียนรูนี้ไปใชเพ่ือชวยในการปรับตัวของผูเรียน 
  3. จากผลการวิจัยพบวาผูเรียนมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากที่สุดวากิจกรรมกลุม
สัมพันธทาํใหเปนคนมีเหตุผลเขาใจตนเองและทําใหผูเรียนมีความสขุในการเรียน ดังนั้นครูผูสอนควร
สงเสริมใหมีการใชกิจกรรมกลุมสัมพันธเพื่อสรางความเชื่อม่ันในตนเองดานอื่น  เชน   ดานการควบคุม
อารมณตนเอง  ดานมนษุยสัมพันธ  เปนตน 
  
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน  พบวาการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธทําให
ผูเรียนเรียนอยางมีความสุข สามารถพัฒนาความเชื่อมัน่ในตนเองซึ่งเปนคุณลักษณะพึงประสงคท่ีควร
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สรางใหเกิดกับผูเรียน ดังนั้นสถานศึกษาควรสงเสริมใหครูจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ  
ควรจัดอบรมสัมมนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ มีทักษะในการใชกจิกรรมกลุมสัมพันธ 
สามารถนําไปใชบูรณาการในรายวิชาตาง ๆ  เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะพึงประสงคในดานอื่น ๆ ของ
ผูเรียน 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป  

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อคนหาตัวแปรที่มีความสัมพันธกับความเชื่อม่ันในตนเองของ 
นักเรียนในทุกชวงชั้นการศึกษา  เชน ลักษณะการอบรมเลี้ยงดู พ้ืนฐานของครอบครัว  อาชีพ รายได  
และการศึกษาของผูปกครอง  เปนตน 

2. ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบความเชื่อม่ันในตนเองของนักเรียนโดยใชกิจกรรมกลุม 
สัมพันธกับกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี 
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จิตวิทยาการใหคําปรึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาสารคาม,2542. 
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ไปรยุรา บุณยภักดิ์.  “ ผลของโปรแกรมกิจกรรมกลุมสัมพันธที่มีตอการพัฒนาความฉลาดทาง   

อารมณของนกัศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 1 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ.  ”   
วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและ 
การแนะแนว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545.  

ผกา  บุญเรือง.  กิจกรรมกลุมในโรงเรียน . ชลบุรี : ภาควิชาแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา   
คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ  บางแสน, 2525. 

พนิดา  จันทรกานต.” ผลของการใชกจิกรรมกลุมสัมพันธที่มีตอการพัฒนาเชาวนอารมณ ของ 
นักเรียนทีม่ีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร. ” วิทยานิพนธ 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลยั  จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลยั, 2544. 

พรรณราย  ทรัพยะประภา.  การสอนกจิกรรมแนะแนวดวยกระบวนการกลุม.  กรุงเทพฯ : รุงเรือง 
สาสนการพิมพ, 2529. 

พวงรัตน  ทวีรัตน.  วิธีการวจิัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร. พิมพคร้ังที่ 7 . กรุงเทพฯ   
: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั, 2540. 

พิศมัย  ศาลาสุข.  “ การพฒันาพฤติกรรมการกลาแสดงออกทีเ่หมาะสมดวยกลุมสัมพันธของ 
นักศึกษาพยาบาลศาสตร  ชั้นปที ่1 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  จงัหวัด  
มหาสารคาม.” รายงานการศึกษาคนควาอิสระปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต   
สาขาวิชาจิตวทิยาการศึกษา  บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2542. 

ภนิดา  ภูโตนนา.  ” ผลการใชกิจกรรมกลุมสัมพนัธพัฒนาความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย  จังหวัดขอนแกน. ” ปริญญานิพนธ   
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาจิตวทิยาการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  
มหาวิทยาลยัขอนแกน, 2539. 

มาลี  วงษแกว.  ” ผลการใหคําปรึกษาแบบกลุมตอการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง 
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่6 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะหกรุงเทพมหานคร.” 
ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษา บัณฑติวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร, 2526. 
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เมตตาจิต  วงษาซาย. ” เปรียบเทียบผลของการใหคําปรึกษาแบบกลุมตามแนวทฤษฎียึดบุคคล 

เปนศูนยกลางกับการใชกิจกรรมกลุมสัมพนัธ  ทีม่ีตอความเชื่อมั่นในตนเองของนกัเรียน   
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ที่มาจากครอบครัวหยาราง. ”   วทิยานพินธปริญญา   
การศึกษามหาบัณฑิต    สาขาวิชาจิตวิทยาการใหคําปรึกษา    บัณฑติวิทยาลัย   
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2545. 

ยุทธการ  โสเมือง. “ ผลของการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธเพื่อพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเอง  
                 ของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแกน.”   

วิทยานพินธศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลยัขอนแกน, 2544 

ยุพา  เวียงกมล. “ ผลการประเมินตนเองโดยใชแฟมสะสมงานที่มีตอความเชื่อมั่นในตนเองของ 
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่6 ที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา.“ วิทยานพินธครุศาสตร 
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541. 

เยาวพา  เดชะคุปต.  ทฤษฎกีลุมสัมพนัธในการสอน: กลุมสัมพนัธ .กรุงเทพฯ:บูรพาศิลปการพิมพ,  
                 2522. 
รัฐพล  ไผงาม. ” ผลของการใชเกมกลุมสัมพันธทางพลศึกษา  ในการสรางความเชื่อมั่นในตนเอง   
                   ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 1ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา. ” วิทยานิพนธครุศาสตร-   
                มหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา  บัณฑิตวทิยาลัย  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543. 
เลขา   ปยะอจัฉริยะ.” การพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของเด็ก.” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ 
                    พฒันาพฤติกรรมวัยเด็ก มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  ,  237 -  281. กรุงเทพมหานคร :  
                วิคตอร่ีการพิมพ, 2539. 
วนิดา  ปอมสุวรรณ.  ” ผลการใชกิจกรรมกลุมสัมพนัธเพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของ 
                    นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานโคกกลาง อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู. “   
                วทิยานพินธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวทิยาการใหคาํปรึกษา   
                บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยมหาสารคาม, 2542. 
วัฒนพล  โชควิวัฒนวนิช. “ ผลของการใชกิจกรมกลุมสัมพันธในการพัฒนาความฉลาดทาง     
                 อารมณของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 3 โรงเรียนทาโพธิศรีพิทยา  อําเภอเดชอุดม 
                 จงัหวัดอุบลราชธาน”ี วทิยานพินธปริญญาศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา   
                 จติวิทยาการศึกษา บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยขอนแกน , 2546 
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วันเพ็ญ  สุมนาพนัธุ. “ ผลของกิจกรรมกลุมสัมพนัธที่มีตอการพัฒนาความรูสึกเหน็คุณคาใน 
                 ตนเองของนักศกึษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี  สาขาวิชาชางอิเลก็ทรอนิกส   
                 วทิยาลยัเทคนคิเชียงใหม.” รายงานการคนควาแบบอิสระปริญญาศึกษาศาสตร 
                 มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  บัณฑิตวิทยาลัย   
                 มหาวิทยาลัยเชยีงใหม, 2545. 
วาสนา  เจริญสอน.  “ ผลของการใชกจิกรรมศิลปะสรางสรรคประกอบคําถามเชื่อมโยงประสบ- 
                 การณที่มีตอความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวยัที่มีระดับความเชื่อมัน่ใน 
                 ตนเองตางกนั.” วทิยานพินธปริญญาการศึกษามหาบัณฑติ   สาขาวชิาการศึกษา    
                 ปฐมวัย   บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร, 2537. 
วินัย  ธรรมศิลป.“การสรางแบบวัดบุคลิกภาพดานความเชื่อมั่นในตนเองสําหรับนักเรียนชัน้มธัยม 
                    ปที่ 3  จงัหวดัเชยีงใหม.”  วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต   สาขาวิชาจิตวิทยา 
                 การศึกษา  บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร, 2527. 
วีรนุช  ปณฑวณิช.  “ โรงเรียนสองภาษา ปญหาที่รอการแกไข.” สานปฏิรูป  7, 72 (เมษายน  
                 2547) : 14 – 19. 
ศิราณี  ฟวูุฒ.ิ “ผลการใชกิจกรรมกลุมทีม่ตีอการปรับพฤติกรรมกาวราวของเยาวชนในสถานพนิจิ  
                 และคุมครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม. “วิทยานพินธปริญญาศึกษาศาสตร- 
                 มหาบัณฑิต    สาขาวิชาจิตวทิยาการศึกษาและการแนะแนว  บัณฑิตวทิยาลยั  
                 มหาวิทยาลัยเชยีงใหม, 2543. 
ศิรินทรา  พนัธะศรี. ” การใชกิจกรรมกลุมสัมพนัธเพื่อพัฒนาความคดิสรางสรรคของนักเรียนชัน้  
                    ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานโคกนางามปลาเซียม ตําบลสําราญ  อําเภอเมอืง จงัหวดั  
                    ขอนแกน.” วทิยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาจิตวทิยาการศกึษา 
                บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแกน, 2540. 
ศิวพร  ภูมิสิริวฒัน.”ผลของการใชกระบวนการกลุมเพื่อพฒันาความเชือ่มั่นในตนเองของนักศึกษา 
                    ระดับมัธยมศกึษาตอนตน ศูนยบริการการศกึษานอกโรงเรยีนอาํเภอพล จังหวดัขอนแกน.” 
                 วทิยานพินธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาจิตวทิยาการศึกษา  
                บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแกน, 2545. 
สนธยา  ออนนอม.  ” ผลของการเสริมแรงในกิจกรรมการเลาเรื่องทีม่ีตอความเชื่อมัน่ในตนเอง 
                   ของเด็กปฐมวัย ” ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
                   บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร, 2538. 
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สมโภชน  เอี่ยมสุภาษิต. “หลักการในการพัฒนาพฤติกรรมเด็ก.“  ในเอกสารการสอนชุดวิชา 

พัฒนาพฤติกรรมเด็ก  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช , 257 – 293. นนทบุรี :  
สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, 2539.  

สรวงสุดา  สิงขรอาสน.” การพัฒนาบุคลิกภาพดานความเปนผูนําองคการนิสิตระดับปริญญาตรี   
                 มหาวิทยาลัยสารคามโดยใชกลุมสัมพนัธ. ” ปริญญานพินธการศึกษามหาบัณฑิต    
                    สาขาวิชาจิตวิทยาการใหคําปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยมหาสารคาม, 2542. 
สินีนารถ  คงนมนาน. อาจารย 2    ผูชวยเลขานุการโครงการโรงเรียนสองภาษา      
                 โรงเรียนสามรอยยอดวทิยาคม. สัมภาษณ , 17 พฤษภาคม  2547.  
สิริกร  มณีรินทร. โครงการโรงเรียนสองภาษา[ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ 2 กันยายน 2547. เขาถงึ 

ได   จาก  http://www.mc41.com/more/new_sch04.htm. 
สุกัญญา  เวียงคํา.”การใชกจิกรรมกลุมสัมพันธเพื่อสงเสริมกิจกรรมดานวิถีประชาธปิไตยของ 
                    นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4.” การคนควาแบบอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
                 สาขาวิชาประถมศึกษา บัณฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลยัเชียงใหม, 2543. 
สุชา  จันทรเอม.  จิตวิทยาวยัรุน . กรุงเทพฯ  : ไทยวฒันาพานิช, 2529. 
สุดคนึง  ฤทธิฤ์าชัย. “ ผลของกลุมประคบัประคองตอความรูสึกมีคณุคาในตนเองและความเชื่อมั่น   
                 ในตนเองของมารดาที่ดูแลบุตรตามลําพงั. “  วทิยานพินธปริญญาพยาบาลศาสตร 
                 มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  บัณฑิตวทิยาลัย    
                 มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2541.                                                                          
สุนียรัตน  ฤทธิ์ธงชยัเลิศ. ”ผลการใชกิจกรรมกลุมสัมพนัธในการพฒันาความเชื่อมัน่ในตนเอง 
                 ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่  5  ที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนแตกตางกนั.”  
                   วทิยานพินธครศุาสตรมหาบณัฑิต สาขาประถมศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  จฬุาลงกรณ 
                 มหาวิทยาลัย, 2530. 
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แผนการจัดการเรยีนรูโดยใชกิจกรรมกลุมสมัพันธ 
จํานวน   12  แผน 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู  ครั้งที่ 1 
learning Activities : Plan  1 

 
กิจกรรม กลุมยอย 
Activity Small Group 
สาระสําคัญ ความเชื่อมั่นในตนเอง คร้ังที่ 1( ความมั่นคงทางจิตใจและการปรับตัว) 
Theme   Self-confidence (the 1st time; Mind maturity and Self-adjustment)  

จุดประสงค 1.  เพ่ือสรางความสมัพันธท่ีดีระหวางผูวิจัยและผูเรียน 
Objectives       To build the good relationship between the researcher and students 
  2.  เพ่ือใหผูเรียนเขาใจในบทบาทของตนเองในการรวมกิจกรรม 

     To make the students understand their roles for the activities  
  3.  เพ่ือใหผูเรียนสามารถควบคุมตนเองและยอมรับฟงคําวิพากษวิจารณได 

     To make the students to be able to control themselves and accept 
     the friends’ comments  

เวลา  90  นาท ี
Time  90 minutes 
จํานวน  ผูเรียน   25  คน 
Number of students 25   
สถานที ่  หอง EP 1 
Place  EP Room 1 
อุปกรณ  1.  แบบวัดความเชื่อม่ันในตนเอง 1 ฉบับ  จํานวน  25  ชุด 
Materials       Self- confidence Test     

2.  คําถามกวนใจ  25  คําถาม 
     Twenty-five questions    
3.  เนื้อหาเรื่องคําทํานายจาํนวน  25  ชุด 

       The content of prediction 
  4.  ผาเช็ดหนา เขียว  ฟา   ชมพู   เหลือง   สม  จํานวนสีละ  5  ผืน 
       five Handkerchiefs; green, blue, pink, yellow, orange  
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วิธีดําเนนิการ   Procedure  
 1.  ผูวิจัยแนะนําตัว  แจงวัตถุประสงคของการวิจัย และสรางความสมัพันธ โดยใชคําถาม
กวนใจจํานวน 25 คําถาม ใหรางวัลผูตอบไดดวยผาเช็ดหนาตางสีกันตามที่ผูเรียนชอบและตองการ
เปนเจาของ ผูท่ีตอบคําถามไดกอนจะมีสิทธิ์เลือกกอน 

     The researcher introduces herself to the students and informs the rationale of 
the study. Then build up the relation with the students by using the twenty five questions, 
give the handkerchief to the winner. The winner will have chance to choose the  color of the 
handkerchief 

2.  ผูวิจัยอธิบายแนวปฏิบัติและขอตกลงในการดําเนนิการทดลอง และจากนีไ้ปผูวิจัยจะ 
ทําหนาที่เปนผูนํากจิกรรม 

     The researcher informs the trends and the agreement while having the 
experiment,  from now on, she is going to be the leader of the activities    
 3.  ทดสอบกอนดําเนินการทดลอง โดยใชแบบวัดความเชือ่มั่นที่ผูวิจัยสรางขึ้น(ใชเวลา 30  
นาท)ี 
      Have the pre-test before experiment by using the self-confident assessment 
from of the researcher 
 4.  ผูนํากิจกรรมแบงกลุมตัวอยางเปน  5  กลุมยอย ตามสีของผาเช็ดหนาที่ไดรางวัลจากการ 
ตอบคําถาม ใหผูเรียนสนทนาเกี่ยวกับสีทีต่นเองชอบ ใหเหตุผล  แลกเปลี่ยนความคิด สรุปเปนความ
คิดเห็นของกลุม แลวจึงใหผูแทนแตละกลุมยอยมานาํเสนอใหกลุมใหญฟง 
      The leader of each group from the five colours of the  handkerchief  
discussion among themselves why he has chosen that colour. 
 5.  เม่ือทุกกลุมนําเสนอจบแลวผูนํากิจกรรม แจกคําทํานายอุปนิสัยจากสีท่ีชอบใหผูเรียน
ทุกคนแลวใหแตละกลุมแสดงความคิดเห็นและรวมกนัอภิปรายในกลุมวาคาํทาํนายและความเปนจริง
ของเพื่อนสวนใดถูกตอง  และสวนใดไมถกูตองในกลุมจนครบทุกคน 
      The researcher, then give them the innate character prophesy from the 
colour, then have   discussion  if they agree or disagree, correct or incorrect with that 
prophesy 
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 6.  ผูนํากิจกรรมนําอภิปรายดวยคําถาม  ดังนี้ 
      The leader leads the discussion with these following questions; 

6.1 ผูเรียนคิดวาคําทาํนายที่อานเชื่อถือไดหรอืไม 
 Do you think the innate character prophesy reliable? 
6.2 ผูเรียนรูสึกอยางไรเมื่อเพื่อนวิพากษวิจารณเกี่ยวกับตัวเราทั้งดานดี และไมด ี
 How do you feel with your friends’ positive and negative comments? 
6.3 ผูเรียนจะนําคาํวิพากษวิจารณจากเพื่อน  และคําทํานายทีแ่จกไป มาพิจารณา 

หาทางแกไขปรับปรุงตนเองหรือไมอยางไร 
 Would you take your friends’ comments to adjust yourself? 

7.  ผูนํากิจกรรมสรุปขอคิดเพ่ิมเติม 
      The leader summaries and gives suggestions  

 
 
การประเมนิผล   สังเกตจากการใหความรวมมือในการทํากจิกรรม 
     ความกระตือรือรนในการตอบคําถาม 

 
 

 
 
 

      สรุปขอคิด 
คนที่มีความมัน่คงทางจิตใจ คือคนที่สามารถเผชิญสถานการณตาง ๆ ไดดี ไมวา

จะเปนสถานการณท่ีพึงพอใจหรือไมก็ตาม   มีความสามารถในการควบคุมอารมณใหสงบ 
ควบคุมพฤติกรรมการแสดงออกของตนเองไดอยางเปนปกติ  ไมวาอะไรจะเกิดขึ้น  จะมีสติ
ในการพิจารณาไตรตรองในการตัดสินใจเสมอ 

การที่บุคคลมคีวามมนัคงทางจิตใจไดนัน้  บุคคลนั้นจะตองไดรับการฝกฝนและ
ขัดเกลามาอยางดี  ทั้งในเรื่องการยอมรับฟงความคิดเห็น  การมองโลกในแงดี  การคิด
อยางมีระบบ และความมีคณุธรรม  
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คําถามกวนใจ 
 
1. มีเด็กคนหนึ่งเลนบาสอยูจนค่ํา พอแมมารับทาํไมเด็กคนนัน้จึงโยนลูกบาสใสหนาแม 

เฉลย... เพราะแมเปนหวง 
2. ซุปอะไรมีสารอาหารมากที่สุด  

เฉลย ซุปเปอรมารเกต 

3. สมมติวาคุณเปนเจาของรานอาหารรานหนึ่ง ทั้งรานมโีตะอาหาร 4 โตะ  โตะหนึ่ง  โตะสอง         
เพิ่งส่ังอาหาร โตะสามจายเงินเเลว   แตโตะส่ี เบ้ียว คุณจะทําอยางไร  

เฉลย จัดใหตรง  

4. เกาะอะไรมแีตคนมอง 

เฉลย เกาะอกหลุด  

5. มดอะไรเอยใหญกวามดเอ็กซ  

เฉลย มดเอ็กซแอล  

6.  ทําไมญาตคินตาย ถึงไมนิยมนํากาแฟมาเปนเครื่องเซนขางโลงศพแตจะเปนของ คาว-หวาน 

เฉลย เพราะจะทาํใหตายตาไมหลับ 

7. รายการไหนที่คุณเฉลิมไมเคยออก และเคาไมเคยคิดจะเชิญคุณเฉลิมเปนแขกรบัเชิญ  

เฉลย รักลูกใหถกูทาง  

8. จระเขโดนตัดหางเปนอะไร !!!  

  เฉลย เปนแผล !    

9. เพลง แปดโมงเชาวันอังคาร รองยังไง ?   

เฉลย ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย 
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10.  พระนอนมีมากที่สุดทีไ่หน   

  เฉลย โรงพยาบาลสงฆซิครับ !  

11. นกอะไรเอยอยูในทะเล   

เฉลย นกอินทรียไง ( In Sea )  

12.  ผลไมอะไรเปลือกแข็งทีสุ่ดในโลก   

เฉลย ผลไมกระปอง  

13.  หมาอะไรเอยขึ้นตนมะพราวได   

เฉลย หมาพยายาม  

14.  ปลาอะไรเอยอึไมออก  

เฉลย ปลาไสตนั  

15.  ทําไมคนลาวถึงไมโลภมาก  

เฉลย เพราะเดี๋ยวลาบหาย  

16.  ยามอะไรเอย มากอนค่ํา 

เฉลย ยามเย็น 

17.  เธอคือคนที่ 25 ของฉันหมายความวาไร       

เฉลย เธอคือคนพิเศษของฉัน ( ธรรมดา 20     พิเศษ   25  )  

18.  ปลาอะไรครองทะเล  

เฉลย ปลาเกา 

19.   มะมวงอะไรกนิไมได   

เฉลย มะมวงมนั (กไ็มใชมะมวงเรานี่ กินไดไง)  
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20.  คนที่ตายไปแลว คุณคิดวาเขาไปสบายหรือไปลําบาก  

เฉลย ไปสบาย ถาไปลําบากคงกลับมานานแลว  

21.  เบคแฮมโดนใบแดงแลวไปไหน  

เฉลย ไปเปนทหาร  

22. ทําไมคาํวา Coca-Cola  ถึงตองใชซีตัวใหญ  

เฉลย ถาเปนซีเล็กกก็ลายเปนปลาทูนาอะเดะ  

23. หองอะไรเอยไมตอนรับคนจีน  

เฉลย หองรับเเขก  

24. เรื่องอะไรที่คุณคิดวากวนที่สุด  

เฉลย เรื่องอะไร ผมจะบอกคุณ  

25. ไอแซกนิวตั้นรูอะไรเมื่อแอปเปลตกลงมายังที่ ๆ เขานั่ง  

เฉลย รูวาเขาควรไปนั่งที่อ่ืน  
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คําทํานาย 
 

สีเขียว สีที่ส่ือถึงธรรมชาติ  บอกถึงอารมณแหงความสดชืน่  มีชีวิตชีวา  บุคลิกภาพของ
คนที่ช่ืนชอบสเีขียวมักเปนคนชางพูด  ชอบสังคม  มีความซื่อสัตย  รักครอบครัวเพ่ือนมนษุย 
และหวงแหนธรรมชาติ  ถึงขั้นปรารถนาทีจ่ะปกปองคุมครอง  และสีเขียวยังใหความรูสึกผอน
คลายจากความกังวล  และหวาดกลวัในเรื่องตาง ๆ 
สีฟา เปนตัวแทนของทะเลและทองฟา  อันแสดงถึงความกวางใหญไรขอบเขต  สีฟา
ยังใหความสดชื่น  มีชีวิตชวีา  คนที่ชอบสีฟามักจะมีพื้นฐานทางความคิด   ความรู  ฐานะ  อยู
ในระดับที่ดี  จึงมีความมัน่คงทางจิตใจ    มีความสุขุม  ขณะเดียวกนัมีความคิดฝนสูง  และ
พรอมท่ีจะเสนอแนะความคิดสรางสรรคแปลกใหม  แตก็เปนคนออนไหวตอคําวิพากษ 
วิจารณ  ยึดถือความคิดของตนเองมาก 
สีชมพู สามารถชวยลดอารมณที่ขุนมัวได  เพราะการสวมเสื้อผาสีชมพูจะทาํใหความเปน
เด็กในตัวคุณอยากออกมาเลนขางนอก  จะรูสึกถึงความราเริง  มีชีวิตชีวา  แตถาคุณชอบสี
ชมพูแลวสิ่งหนึ่งที่คุณมีก็คอื  คุณจะเปนคนเอาแตใจตนเองเปนใหญ  มองโลกในแงดี  คุณมี
วิธีการสารพัดที่จะทําใหใคร ๆ หันมาเอาอกเอาใจ และตามใจคุณ นอกจากนัน้คุณยงัเปนคนขี้
เบื่ออยางมาก 
สีเหลือง สัญลักษณแหงความหวัง  ภูมิปญญา    เปนสีที่สามารถเรงเราอารมณและ
ความรูสึก  ทําใหหวัใจเตนเร็ว  กระตุนประสาทใหตื่นตัว    และพรอมเสาะแสวงหาสิ่งที่
ตอบสนองความปรารถนา   คนที่โปรดปราณสีเหลือง    มักมีความละเอียดออน  ลึกซึ้ง 
ควบคุมอารมณไดดี  มั่นใจในตนเองสูง  เปนคนชางฝน มีจิตนาการแปลกใหมเสมอ 
สีสม เปนสีที่ใหความรูสึกประนีประนอม ไมมีความกาวราว  ความออนไหวจนเกินไปคน
ที่ชอบสีสม   มักเปนคนทีช่อบสังคม  มีเพ่ือนมาก  สามารถเขากับผูอ่ืนไดดี เปนที่รักใครของ
เพ่ือน  มีเสนห เปนคนอิสระ  ยิ้มงาย  ใจดี  และใจกวาง  มองโลกในแงดี 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู  ครั้งที่ 2 

Learning Activities : Plan  2 
 
กิจกรรม  กลุมยอย 
Activity  Small Group 
สาระสําคัญ ความเชื่อมั่นในตนเองครั้งที่ 2  

(การกลาแสดงออกและความมั่นคงทางจิตใจ) 
Theme         : Self-confidence (the 2nd  time; Mind maturity and Self-adjustment)  

จุดประสงค 1.  เพ่ือสรางความสมัพันธท่ีดีระหวางผูวิจัยและผูเรียน 
Objectives       To build the good relationship between the researcher and student 

2.  เพ่ือใหผูเรียนเขาใจในบทบาทของตนเองในการรวมกิจกรรม 
       To make the students understand their roles for the activities  
  3.  เพ่ือใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับความเชือ่มั่นในตนเอง 
       To make the students to know the knowledge of being self-confident 
เวลา  60  นาท ี
Time  60 minutes 
จํานวน  ผูเรียน   25  คน 
Number of students 25   
สถานที ่  หองแนะแนว 
Place  Guidance Room   
อุปกรณ  1.  บัตรเนื้อหาเรื่องความเชื่อมั่นในตนเองจํานวน  5  ชุด 
Materials       The handout of Being self-confident   5 sets  
วิธีดําเนนิการ Procedure 

 1.  ผูนาํกิจกรรมดําเนนิการแบงกลุมผูเรียนโดยใชผาเช็ดหนาทีไ่ดจากการตอบคําถามในครั้งที่ 1 
แตแบงโดยวิธใีหแบงเปน 5 กลุมๆละ  5  คน  โดยแตละกลุมจะตองมีสมาชกิที่มีผาครบทั้ง สีเขียว ฟา  
ชมพู เหลือง และ สม ในการดําเนินการแบงกลุมใชเพลง ลมเพลมพัด เพ่ือกระตุนใหผูเรียนเกิดความ
สนุกสนานกระตือรือรนในการเขารวมกจิกรรม 
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      The leader divides the students into five groups according to the colour of the 
handkerchief from the first activity. Each group will get all five colours. Grouping will be 
done by the song “The wind blows someone who” to encourage to students participation  
 2.  ผูนํากิจกรรมและผูเรียนรวมกันอภิปรายถึงผลดีของการมีความเชื่อมั่นในตนเอง และ 
ผลเสียของบุคคลที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง 

     The leader and the students discuss with the advantage and disadvantage of 
having and lacking of self-confidence    
 3.  ผูนํากิจกรรมแจกบัตรเนือ้หาเรื่องความเชื่อมั่นในตนเองใหแกผูเรียนทกุคน และใหเวลา
สําหรับการระดมสมองหาคณุลักษณะที่บงบอกวาบุคคลเปนผูมีความเชื่อมั่นในตนเอง และความ
จําเปนที่คนเราตองมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
      The leader gives the handout “Being self-confident” then brainstorm to find 
out the most self-confidence student and find out the characters of being self-confident  
 4.  ใหตัวแทนกลุมยอยออกมานาํเสนอแนวคิดของกลุม 
      The representative of each group has the presentation     
 5.  ผูวิจัยและผูเรียนรวมกันสรุป 
      The researcher and the students help to have the summary.    
การประเมนิผล 1.  แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียน 
Evaluation       The questionnaires   
  2.  การนาํเสนอแนวคิด 
       The presentation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
128 

บัตรเนื้อหา 
เร่ืองความเชือ่ม่ันในตนเอง 

 
 ความเชื่อม่ันในตนเอง หมายถึง การที่บุคคลรูจักตนเอง มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง        
ไมหวัน่ไหวตอคําวิพากษวิจารณ โดยการทาํใจใหมัน่คง กลาแสดงออกในสิ่งที่ถูกที่ควร มีความพยายาม 
ทําในสิ่งที่ตนตั้งใจไว  แมจะมีอุปสรรคมาขวางกัน้กไ็มยอมทอถอย  ยังคงมุงมั่นที่จะกระทําสิ่งนั้น ๆ    
ใหสําเร็จ  และสามารถปรับตัวใหเขากบับคุคลอื่น ๆ ไดทุกเวลาและสถานที ่
ลักษณะของบุคคลทีม่ีความเชื่อมัน่ในตนเอง  
 1.  มีความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกบัตนเองในทางที่ดี 
 2.  มีความมั่นคงทางจิตใจ 
 3.  กลาแสดงออกและกลาตัดสินใจในทางที่ถูกที่ควร 
 4.  มีความเปนผูนาํ 
 5.  มีความรับผิดชอบ 
 6.  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 7.  รักความยตุิธรรม 
 8.  กลาเผชิญความจริงและปรับตัวเขาไดกับทุกสถานการณ 
 
วิธีสรางความเชื่อมัน่ในตนเอง 

1.  ตองรูวาตนเปนที่พ่ึงแหงตน  และหมัน่ชวยตนเองใหมากที่สุด 
2.  ตองรูจักนับถือตนเอง  เช่ือในความสามารถและไมดถููกเหยียดหยามตนเอง 
3.  ตองฝกใหมีความคิดอานเปนของตนเอง 
4.  อยาคิดวาทําไมได  จงมีความคิดเกี่ยวกับตนเองในทางบวกเสมอ 
5.  ตองหัดปลูกฝงอุปนิสัยทีด่ี  เชน ไมหวาดหวั่นตอความยากลาํบาก เปนผูไมรูจักหมดหวัง 

กลาหาญไมทอถอย เปนตน 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ของผูเรียน 
 
คําอธบิาย  ขอใหนักเรียนอานขอความทกุขออยางตั้งใจและพิจารณาวาตนเองมีความคิดเหน็ตาม
ขอความนัน้ ๆ มากนอยเพียงใด แลวทําเครื่องหมาย / ลงในชองวางที่ตรงกับความรูสึกหรือความ
คิดเห็นของนักเรียนมากที่สุด โดยมีคาระดับดังนี้  

ระดับ 5 หมายถึง นักเรียนมีความเห็นดวยกับขอความนัน้มากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง นักเรียนมีความเห็นดวยกับขอความนัน้มาก 
ระดับ 3 หมายถึง นักเรียนมีความเห็นดวยกับขอความนัน้ปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง นักเรียนมีความเห็นกับขอความนั้นนอย 
ระดับ 1 หมายถึง นักเรียนมีความเห็นกับขอความนั้นนอยทีสุ่ดหรือไมเห็นดวยเลย 

 
นักเรียนมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในกิจกรรมกลุมสัมพันธครั้งที่ 2  เรื่องความเชื่อมั่นในตนเอง
อยางไร 
 

ระดับความคดิเห็น 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1.  เปนกิจกรรมที่ใหความรู เขาใจเรื่องความเชื่อมั่นในตนเอง      
2.  ใหโอกาสผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ      
3.  ขณะทํากจิกรรมรูสึกถึงความอบอุน  เปนกนัเอง สรางกําลังใจ      
4.  มีขัน้ตอนการดําเนินกิจกรรมเหมาะสม      
5.  ระยะเวลาในการดําเนนิกิจกรรมมีความเหมาะสม      
6.  ทําใหกลาคิด  กลาพูด  กลาแสดงออกมากขึน้      
7.  ทําใหมีความรอบคอบ  ในการตัดสินใจมากขึ้น      
8.  ทําใหไดฝกความอดทน ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น       
9.  ทําใหมี ความคิดของตนเอง ไมคลอยตามแมจะตางจากผูอ่ืน      
10. ทาํใหไดพัฒนาตนเองในการเปนผูนํา      
11. ความคิดเห็นอ่ืน ๆ  .................................................      
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แผนการจัดกจิกรรมการเรยีนรู  คร้ังที ่  3 

Learning Activities: Plan 3 
 
กิจกรรม  เกม 
Activity   Game  
สาระสําคัญ กิจกรรมรักกนัไวเถิด  (ความคิดสรางสรรคและการปรับตัว) 
Theme  Activity “Love each other” (Creativity and Adjustment)  
จุดประสงค 1.  เพ่ือใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค 
Objective       To enable to students to have creativity    
  2.  เพ่ือฝกความมนี้ําใจ  ความเอื้อเฟอเผื่อแผ 
       To enable the students to be helpful and generous. 
  3.  เพ่ือฝกหัดการอยูรวมกัน 
       To enable to be together  
เวลา  60  นาที 
Time   60 minutes 
จํานวน  ผูเรียน   25  คน 
Number of students   25 
สถานที ่  หองแนะแนว 
Place   Guidance Room 
อุปกรณ  1.  กระดาษหนังสือพิมพรายวัน  4  ชิ้น 
Materials        Newspaper ( Four days)   
  2.  VCD คาราโอเกะเพลงประกอบกิจกรรมเพลง “ รักกนัไวเถิด” 
       VCD (Song) 
  3.  นกหวีดใหสัญญาณ 
       Whistle  
  4.  แบบสังเกต 
       Observation check sheet 
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วิธีดําเนนิการProcedure  
 1.  ปูกระดาษหนังสือพิมพ  5  ช้ิน ท่ีพื้นหองโดยใหหางจากกนัพอประมาณ 
      Put the newspaper five pieces on the floor with suitable apart distance  
 2.  เปดเพลงใหผูเรียนเตนตามจังหวะโดยชี้แจงวาเมื่อไดยินสัญญาณนกหวีดทุกคนตองขึ้นไป  
ยืนบนกระดาษหนังสือพิมพ  ผูที่ยืนนอกกระดาษจะถกูคัดออกจากการเลน 

     The students listen to the song when they hear the whistle try to get on the  
     newspaper. The ones who can’t stand on it must leave the game   

 3.  ในรอบที่สองดึงกระดาษหนังสือพิมพออก 1 ช้ินเหลือเพียง  3  ชิ้น 
      The second round put only 3 pieces of newspaper on the floor  
 4.  ในรอบที่สามดึงกระดาษหนังสือพิมพออกอีก 1 ช้ินและพับคร่ึงทั้ง 2 ช้ินที่เหลือเพื่อใหที ่

     ยืนเหลือนอยลง 
      The third round takes one piece out.  

5.  ดําเนนิการเชนนีจ้นกระดาษหนังสือพิมพเหลือ 1 ชิ้นและพับทบจนไดขนาด 1 ใน 4 ของ  
     หนาหนังสือพิมพ และเหลือผูเรียนเพียง  2-3 คน 
     Continue doing like this till there are 2-3 players left 

 6.  เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นในการรวมกิจกรรมในประเด็น  ความรูสึก  สิ่งที่ 
     ไดรับจากการรวมกจิกรรม 

      Ask the students to express the opinion, feeling towards the activity   
 7.  ผูนํากิจกรรมสรุปผลของการดําเนินกิจกรรม 
      Ask the students to summaries the activity  
 
การประเมนิผล แบบสังเกต 
Evaluation  1. The observation  form  
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมของผูเรียน 
กลุมที่ ..........สี........... 

กิจกรรม.......................................................วันที่...........................เวลา...................... 
ผูสังเกต....................................................... 

 
 

พฤติกรรม มาก(คน) ปานกลาง
(คน) นอย(คน) หมายเหตุ 

1.การทาํงานกลุม 
2. ความเปนผูนํา 
3. ความกลาแสดงออก 
4. การมีสวนรวม 
5.การรับฟงผูอื่น 

    

 
ขอสังเกตอื่น ๆ................................................................................................................. 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรยีนรู  คร้ังที ่  4 
Learning Activities : Plan  4 

 
กิจกรรม  เกม 
Activity   Game 
สาระสําคัญ Help  Me (ความคิดสรางสรรคการกลาแสดงออก 
Theme  และกลาตัดสินใจ) 
   Creative thinking, Show off and Decision making   
จุดประสงค 1.  เพ่ือฝกการทํางานเปนระบบกลุม 
Objective       To practice working in a group  
  2.  เพ่ือฝกการกลาแสดงออก 
       To practice showing off 
  3.  เพ่ือใหรูจักคิด  รูจัก แกปญหา  และกลาตัดสินใจ  
       To practice thinking, know how to solve the problem and dare to  

     have decision making   
เวลา  60  นาท ี
Time   60 minutes 
จํานวน  ผูเรียน   25  คน 
Number of students 25 
สถานที ่  หองแนะแนว 
อุปกรณ  ปายคําถาม   5  คําถาม 
Materials   The card of five questions 
วิธีดําเนนิการProcedure 
 1.  แบงกลุมโดยใชลูกอม 5 ชนิดเพ่ือแยกผูเรียนเปนคนละกลุม จะไดผูเรียน  5 กลุม มจํีานวน 
เทากันคือกลุมละ  5  คน 
      Grouping by using five kinds of candies into group of five and there are five  

     members in each group.    
 2.  ผูนํากิจกรรมช้ีแจงกติกาการเลนแกผูเรียน  ดังนี้ 
      The leader informs the students about the regulations of the game.  
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  2.1  ผูนํากิจกรรมมีปายคําถามทั้งสิน้  5  คําถาม แตละคําถามมีหลายคําตอบ
เมื่อผูนําถามจบใหแตละกลุมตอบเรียงลําดับตามการระบุของผูนํากิจกรรม โดยผูนํากจิกรรมจะระบุ
เรียงลําดับตามการนั่ง  แตไมกําหนดจุดเริ่มตน   

      The leader rearranges the seat by asking the questions. Then she 
will tell the order of the seating without the start point    
  2.2  การตอบคําถามจะตองตอบทันที ตอบทลีะคน ไมแยงกนัตอบ และคําตอบตอง 
ไมซ้าํกับที่มีการตอบมาแลวถาตอบไดจะไดคะแนนเปนลูกอมคําตอบละ  1  เม็ด 

       The students have to answer the question quickly one by one 
without competition but the answer must be not the same. The will get a candy for the 
correct answer. 
  2.3  ภายในกลุมเดียวกันตองตอบจนครบทุกคนกอน  จึงจะซ้ําคนเดิมได 

       Everyone must answer the questions, then they take their turn again. 
2.4  ถาตอบไมไดใหพูดวา Help  Me แตถาตอบวา Help  Me ติดกัน  3  รอบ  

ถือวาแพทั้งกลุม 
        If any member can’t answer the question he must say “Help me” 

but if any of them say Help me for three times, each group lost the game.   
  2.5  การตัดสินชนะ คือกลุมท่ีมีจํานวนลกูอมแสดงคะแนนมากที่สุด 
         The group that gets the most candies is the winner.  

3.  เมื่อผูเรียนเขาใจและซักถามกติกาเรียบรอยแลว  จึงเร่ิมดําเนินกิจกรรมโดยเลือกคําถามที
ละคําถามและใหผูเรียนตอบ  ภายใตกติกาทีก่ําหนดไว  โดยทุกรอบของคําถามผูนํากิจกรรมตองใช
การสังเกตการเขารวมกิจกรรมของผูเรียน โดยกระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมเทา ๆ กันทกุคน 

      After the regulation is clear, the leader begins the game and tries to observe 
and  motivate the students to pay attention in the game.   

เม่ือกิจกรรมส้ินสุด ผูนํากิจกรรมใหผูเรียนกลาวถึงความรูสึกในการทาํกิจกรรม Help Me 
อภิปรายถึงสาเหตุของการชนะและแพการแขงขัน และสิง่ที่ไดรับจากการรวมกิจกรรม 
 When the game ends, the leader asks the students to share the feeling of the 
game  the reasons of getting lost and win and what they get from the game 
 ผูนํากจิกรรมสรุปจุดประสงคของกิจกรรม Help  Me 
 The leader summarize the purposes of the game  
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ผูเรียนรูจักการวางแผนในการทํางาน และทํางานอยางเปนระบบ 
  6.1  To enable the students to plan and  work  systematically 
  6.2  ผูเรียนมีโอกาสฝกการคิด  กลาตัดสินใจ   แกปญหาเฉพาะหนา 
  6.3  To enable the students to think, decide, and solve the impromptu problems   

6.4  ผูเรียนไดฝกการเผชิญประสบการณ  ฝกความคลองตัว และกลาแสดงออก 
  6.5  To enable the students to cope with the experience and dare to show off 
 
การประเมนิผล ผลการแขงขันและการแสดงความรูสึกของผูเรียน 
Evaluation  The result of the game and the feeling of the students  
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ปายคาํถามกิจกรรม HELP  ME 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. รองเพลงที่ชอบที่สุดและไมซ้าํกับที่เพ่ือนรองแลว 

3. ใหบอกวัฒนธรรมไทยที่จะแนะนําใหเพ่ือน
ชาวตางชาติไดรูจัก 

 

2. ถาตองข้ึนไปคางคืนบนภูกระดึง  3  คืน   
   ใหบอกสิง่ที่จะนําติดตัวไปดวย 

1. ใหบอกสิ่งท่ีพบเห็นระหวางทางจากบานถงึ
โรงเรียน 

4.  บอกสถานทีท่องเท่ียวในเมืองไทยที่คุณรูจัก 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรยีนรู  คร้ังที ่  5 
Learning Activities : Plan  5 

 
กิจกรรม  บทบาทสมมุต ิ
Activity   Role plays 
สาระสําคัญ กิจกรรม EP  SHOW  (การกลาแสดงออกและความคดิสรางสรรค)  
Theme  EP SHOW (Creative thinking) 
จุดประสงค 1.  เพ่ือฝกการทํางานเปนระบบกลุม 
Objectives       To practice team or group working 
  2.  เพ่ือฝกการกลาแสดงออก 
       To practice show off 
  3.  เพ่ือใหรูจักคิด  รูจัก แกปญหา  และกลาตัดสินใจ  
       To practice thinking, problem solving and decision making 
เวลา  60  นาท ี
Time  60  minutes 
จํานวน  ผูเรียน   25  คน 
Number of students 25 
สถานที ่  หองแนะแนว 
อุปกรณ  1.  กลองบรรจุซองกิจกรรมจํานวน  20  ซอง 
Materials       The box with twenty envelops of activities   
  2.  เทป  หรือ  CD เพลง ตามวัยของผูเรียน 
       The cassette or the CD according to their age 

3.  นกหวีด  1  อัน 
     A whistle  

วิธีดําเนนิการ Procedure 
 1.  ผูนาํกจิกรรมใหผูเรียนนั่งเปนวงกลม จํานวน 22 คน ขออาสาสมัครชวยสังเกตพฤติกรรมเพื่อน 
จํานวน 3 คน และนาํกลองบรรจุซองกิจกรรม 22 ซอง แตละซองบรรจุขอความตาง ๆ ไว   ซองละ 1 
ขอความ เปนขอความที่ส่ังใหปฏิบัติกิจกรรม ใหผูเรียนที่ผูนํากจิกรรมเลือกให เปนผูถือกลอง 
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      The leader ask the students to sit in a circle with 22 students, and ask for the 
3 volunteers to observe their behaviour. The volunteers will contribute the envelope which 
enclosed with the matters for the students to follow. 
 2.  เริ่มกิจกรรมดวยการเปดเพลงที่เตรียมไว ผูเรียนรวมรองเพลงตาม  และผูถือกลองสงกลอง 
ไปทางขวามือเรื่อย ๆ จนรอบวง 
      To begin the activity, the leader turns on the cassette or CD with the prepared 
song.The students will pass the box around to the right.    
 3.  เมื่อผูนํากจิกรรมเปานกหวีด ผูเรียนจะตองหยุดสงกลอง กลองตกอยูที่มือใคร ผูนั้นตอง
ถือกลองออกมากลางวง  แลวเลือกซองคําสั่งออกมา 1 ซอง แลวเปดออกอานเงียบ ๆ แลวจึงปฏิบัติ
ตามนัน้ เม่ือแสดงเสร็จใหผูเรียนออกมาจากวง 
      When the leader makes a whistle, the students have to stop. The one who 
gets the box has to take one of the envelopes in the box, then read and follow the matters.     
 4.  ทําเชนนี้จนหมดซองขอความและหมดจํานวนผูเรียน 
      Continue doing for all students    
 5.  ผูนํากิจกรรมแบงกลุมผูเรียนเปน 5 กลุม ๆ ละ 5 คน (รวมผูสังเกตดวย) เพื่อใหแลกเปลี่ยน 
ความรูสึกภายในกลุมดวยการอภิปราย ในประเด็นตาง ๆ เชน ความรูสึกที่ตองออกไปแสดงความรูสึก
ท่ีตองทําในสิ่งที่ทาํไมได  หรือไมถนัด  ถาใหเลือกทําอยางอื่นแทนได  จะเลือกทําอะไร  เพราะเหตุใด 
      The leader then divide the students into five groups included  the volunteers 
to share  the feeling with a discussion for the thing that they can do or can’t do. If not, if 
there are choices what they choose to do, and why.  
 6.  ใหผูเรียนซึง่เปนตัวแทนกลุมยอยสรุปขอคิดของกลุมใหเพื่อน ๆ ฟง 
      The representative of each group presents their summary  
 7.  ผูนํากิจกรรมสรุปขอคิดเพ่ิมเติม  และนัด  วัน  เวลา  ในการทาํกิจกรรมครั้งตอไป 
      The leader summarizes and makes appointment fro the next activity. 
การประเมนิผล 1.  แบบสังเกตการรวมกิจกรรมของผูเรียน 
Evaluation       The students’ Behaviour Observation  

  2.  การนําเสนอความคิดเห็นของกลุมยอย 
     Group presentation  
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รายการคําส่ังที่อยูในซองเพื่อใหผูเรียนปฏบิัติ 
 
 

1. เดินแฟชั่นโชว  30  วินาท ี
2. เลียนแบบทาทางของกะเทย  30  วินาท ี
3. แสดงทาทางของนายแพทยรักษาคนไข 
4. ใหแสดงทาทางของแดนซเซอร 
5. ใหเลือกเลียนแบบทาทางครู  1  คนใหเพื่อนทายใหถูก 
6. แสดงทาทางเปนนางเอกมิวสิควีดีโอเพลงเศรา 
7. ใหแสดงทาเลียนแบบโฆษณาสินคาอะไรก็ได  30  วินาท ี
8. ใหแสดงทาชกมวยไทย 
9. ใหแสดงบทบาทการประกอบอาชีพใด ๆ ก็ได  1  อาชีพ 
10. ใหแสดงทาเขนิอายเมื่อมีสาว / หนุมเขามาจีบ 
11. ใหแสดงทา ดีใจ เหมือนถูกรางวัลที่ 1 
12. ใหแสดงทาขี่รถจักรยานยนต 
13. ใหแสดงทาโทรศัพทคุยกับแฟน 
14. ใหแสดงทาทางของแมคาสมตําตั้งแตตนจนเสร็จ 
15. ใหแสดงทาอาบน้ํา 
16. ใหแสดงทาทางของพนักงานบริการในรานอาหาร 
17. ใหเลือกนวดแบบแพทยแผนไทยกับเพ่ือนคนใดก็ได  30  วินาท ี
18. ใหทาํทาทางสนุกสนานเหมอืนกําลังดูการแสดงของตลกคาเฟ 
19. ใหแสดงบทบาทของผูหญิงสาวกุลสตรีไทยโบราณ 
20. เลือกแสดงทาแสดงเปนนักกฬีา  1  อยาง 
21. ใหแสดงการเตนโขน 
22. ใหแสดงทาทางของนางงาม 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู  คร้ังที่   6 
Learning Activities : Plan  6 

 
กิจกรรม  บทบาทสมมุต ิ
Activity  Role plays 
สาระสําคัญ การโฆษณาตนเอง(การกลาแสดงออกและความคิดสรางสรรค)  
Theme  Self Advertisement (Self Confident Creative thinking) 
จุดประสงค 1.  เพ่ือฝกการพูดบรรยายหนาช้ันเรียน 
Objectives       To practice having a speech in front of the class 
  2.  เพ่ือฝกการกลาแสดงความคิดเห็น 
       To practice giving opinion 
  3.  เพ่ือใหรูจักคิด  รูจักมองตนเองในแงดี 
       To practice thinking and being self-optimistic   
เวลา  60  นาที 
Time  60 minutes 
จํานวน  ผูเรียน   25  คน 
Number of students 25 
สถานที ่  หอง EP 
อุปกรณ  1.  ใบงานจํานวน  25  แผน 
Materials       25 Worksheets  
  2.  ตัวอยางใบงานทีท่ําเสร็จแลว  1  ชุด 
       The sample of the finished worksheet  

3.  ปากกา  สี  กาว  5  ชุด 
     Five sets of pens, colour, and glue   

  4.  ภาพยนตรโฆษณาสินคาจํานวน  3  เรื่อง 
       The three movies of advertisement   
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วิธีดําเนนิการProcedure 
 1.  ผูนํากจิกรรมเริ่มตนดวยการฉายภาพยนตรโฆษณาใหดแูลว ถามผูเรียน เกี่ยวกับการโฆษณา  
“คุณเห็นวาการโฆษณาที่ดน้ัีนเปนอยางไร  เชน  ดึงดูด  นาสนใจ  บอกคุณภาพที่ดีของสินคา  มีความ
สวยงาม...”  ไมมีการโฆษณาใดเลยที่กลาวถึงสวนบกพรอง 

     The leader play the advertisement movies and ask the students about the 
good  advertisement  (what attractive, interesting, quality features, of the goods.) There is 
no advertisement mention about the weak points  
 2.  ผูนํากิจกรรมแจกใบงานและปากกาใหผูเรียนคนละ 1 ชุด แสดงใบงานตัวอยางทีสํ่าเร็จ
แลวใหดู และสั่งใหปฏิบัติกิจกรรม คือใหผูเรียนเขียนโฆษณาตนเองโดยเนนใหผูอานทราบวา ผูเรียนมี
จุดดี จุดเดน เชนบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ความสามารถ ทักษะตาง ๆ อะไรบาง และสามารถตกแตง
ประกาศโฆษณาของตนเองใหสวยงามได โดยมีขอแมวา ส่ิงที่นกัเรียนเขียนจะตองเปนความจริง       
ทุกประการ ใครไมเขาใจใหถาม 
      The Leader gives the students worksheet and pen, then show them the 
finished    worksheet and ask them to do the activity. The students write the advertisement 
about themselves with the good points of personality, character, ability. Then decorate the 
advertisement but must be the right information. Ask the leader if they got any questions.  

3.  เมื่อผูเรียนเขาใจแลวก็เริ่มปฏิบัติการ ใหเวลา 10  นาท ี
      The length of time is 10 minutes    

4.  เมื่อหมดเวลาใหผูเรียนออกมาโฆษณาตนเองทีละคนจนครบ 
     When they finish, ask them to show to class   
5.  ผูนํากิจกรรมและผูเรียนรวมกันสรุปวา  คนสวนใหญจะรูสึกเปนการยากทีจ่ะพูดถึงจุดดี  

จุดเดนของตนเอง  ดังนั้นการที่บุคคลไดมีโอกาสไดคนหาจุดดี  จุดเดน  ของตนเองแลวเปดเผยออกมา  
จะทําใหบุคคลนั้นเกิดความเชื่อม่ันในตนเอง และมีความรูสึกที่ดีตอตนเอง 

      The leader and the students help to make a summary of the activity 
การประเมนิผล ใบงานแสดงผลงานของผูเขารวมกิจกรรม 
Evaluation  The students’ worksheet 
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ตองการเพื่อนด ีๆ .........ตองอาน 
 

 
 
 
 
 ความสวยปานกลาง  คอนขางมาก  ผิวขาว  หนาหมวย   หัวใจดี๊ดี 
 อุปนิสัย   นารัก   เอาใจเกง   ดูแลใกลชิด  จริงใจ  ไรมารยา 
 ความสามารถพิเศษ   ทําใหคนอยูใกลอารมณดีทั้งวัน 
 ไมเอาเปรียบเพื่อน   ถาไมมีโอกาส 
 ตองการเปนเพื่อนกับคนที่   เขากันได    นิสัยใกลเคียงกัน 
 สนใจติดตอ   0-666-39145 
   e-mail  patcha_20@yahoo.com   นะจะ 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรยีนรู  คร้ังที ่  7 
Learning Activities : Plan  7 

 
กิจกรรม  เกม 
Activity  Game 
สาระสําคัญ กิจกรรมเลารอบวง(กลาแสดงออก กลาตัดสินใจ และความคิดสรางสรรค)  
Theme  Circle Story Telling 
จุดประสงค 1.  เพ่ือฝกใหรูจักการแกปญหาเฉพาะหนา 
Objective       To practice the impromptu problems 
  2.  เพ่ือฝกการกลาแสดงออกอยางคลองตัวและกระฉับกระเฉง 
       To practice showing off and being dexterous 
  3.  เพ่ือใหรูจักคิด อยางรอบคอบ และรูจักการวางแผน  
       To practice thinking carefully and planning  
เวลา  60  นาท ี
Time  60 minutes 
จํานวน  ผูเรียน   25  คน 
Number of students 25 
สถานที ่  หองแนะแนว 
อุปกรณ  ฉลากคําจาํนวน  25  ใบ 
Materials  25  Word  Labels 
วิธีดําเนนิการ 
Procedure 
 1.  ผูนํากิจกรรมน่ังลอมวงรวมกับผูเรียน  โดยยังไมบอกวาจะทําอะไร 

     The leader asks the students to sit in a circle without telling anything 
2.  เมื่อผูเรียนนั่งเรียบรอยแลวผูนํากิจกรรมจึงชี้แจงกติกาการดําเนนิกจิกรรมวา 

      When the students are ready, the leader begins to inform the regulation of the activity 
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 3.  เราจะสรางนิยายรักโรแมนติค 1 เรื่องใหจบอยางมีความสขุ  กตกิาคือทุกคนเลาเร่ืองตอ 
จากเพ่ือน จะเลาอยางไรแลวแตผูเลา แตวาตองมีคําที่จับฉลากไดอยูในเนื้อหาดวย และเพ่ือสราง
นิยายรักโรแมนติคที่จบอยางมีความสขุ 
      We are going to write a romantic story and it is the happy ending. Every 
students has to tell the story from the given word from the slot as they like.    
 4.  ผูเรียนทุกคนจับฉลากคนละ  1  ใบหลังจากเปดฉลากอานแลวหามปรึกษากัน 

     The have to draw a lots, then read the word but don’t consult each other.    
 5.  ผูนํากิจกรรมเริ่มเลาเปนคนแรกดวยประโยควา ”มีหนุมสาวคูหนึ่งอยูดวยกนัตามลําพัง
ในคืนที่ฝนตกหนกั” แลวใหผูเรียนที่นั่งถัดไปทางดานขวามือ ของผูนํากิจกรรมเลาตอตามกติกาทีต่ั้งไว  
จนถึงคนสุดทาย 
      The leader begins the story “The is a couple of young boy and girl live  
together in a heavy rain night. Then student who is sitting on the right continue telling the 
story from the word which he’s got. Continue doing like this until the end. 

6.  เมื่อนิยายจบลงผูนํากิจกรรมใหผูเรียนบอกเลาความรูสึกที่เกิดขึน้ขณะทาํกิจกรรม  โดย
เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ 
      When the story ends, the students have to freedom to comment and give 
feeling    towards the activity.   
 7.  ใหโอกาสผูเรียนเปลี่ยนที่น่ัง  โดยแจงกอนวาจะดาํเนินกิจกรรมเลารอบวงอีกเปนครั้งที่ 2 
แตจะไมมกีติกาใด ๆ เลย  นอกจากใหผูเรียนพูดไดเมื่อถึงคิวของตนเทานั้น 
      The next round, the students change the seat and do the same activity again. 
The leaders doesn’t give them any clues. 
 8.  เริ่มกิจกรรมเลารอบวงอีกโดยผูนาํกิจกรรมเริ่มเลาเปนคนแรก  ดวยประโยควา “ ในการ
เดินทางไกลเมือ่ครั้งเขาคายลูกเสือนั้น ฉันไดพบความตื่นเตนอยางมาก” และผูเรียนคนถัดไปเลาเรื่อง
ตอไปเรื่อย ๆ จนจบเรื่องที่คนสุดทาย 
      The leader begins the first sentence “ During the Walk Rally Activity of the Boy 
scout Camp, I found many exciting events, then the next student continue telling until the 
end.  
 9.  ผูนํากิจกรรมใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นทันที  ดวยการพูดเปรียบเทียบความรูสึกของ
ผูเรียนตอการทํากิจกรรม ครั้งที่  1  และครั้งที่ 2 
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      The leader asks the students to compare the first and the second time of 
telling story 
การประเมนิผล 1.  แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียน 
Evaluation       Questionnaire  
  2. บันทึกหลังการทาํกิจกรรม 

    The note after the activity 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ของผูเรียน 
 
คําอธบิาย  ขอใหนักเรียนอานขอความทกุขออยางตั้งใจและพิจารณาวาตนเองมีความคิดเห็นตาม
ขอความนัน้ๆมากนอยเพียงใด แลวทาํเครื่องหมาย / ลงในชองวางที่ตรงกับความรูสึกหรือความคิดเห็น
ของนักเรียนมากที่สุด  โดยมีคาระดับดังนี้  

ระดับ 5 หมายถึง นักเรียนมีความเห็นดวยกับขอความนัน้มากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง นักเรียนมีความเห็นดวยกับขอความนัน้มาก 
ระดับ 3 หมายถึง นักเรียนมีความเห็นดวยกับขอความนัน้ปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง นักเรียนมีความเห็นกับขอความนั้นนอย 
ระดับ 1 หมายถึง นักเรียนมีความเห็นกับขอความนั้นนอยทีสุ่ดหรือไมเห็นดวยเลย 

 
นักเรียนมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในกิจกรรมกลุมสัมพันธครั้งที่  7 กิจกรรมเลารอบวง  อยางไร 
 

ความคิดเห็น ระดับความคดิเห็น 
 5 4 3 2 1 
1.  เปนกิจกรรมที่ใหความสนุกสนาน  มีความสขุในการเรียนรู      
2.  ทําใหกลาพูด กลาบรรยายโดยไมเขนิอาย      
3.  ขณะทํากจิกรรมรูสึกถึงความอบอุน ใหกําลังใจ       
4.  มีขัน้ตอนการดําเนินกิจกรรมเหมาะสม      
5.  ระยะเวลาในการดําเนนิกิจกรรมมีความเหมาะสม      
6.  ทําใหมีความคิดแปลกใหม เปนของตนเอง อยางอิสระ       
7.  ทําใหมีความกลาในการตัดสินใจโดยไมลังเล       
8.  ทําใหไดฝกการมีเหตุผล  อดทน  รอคอย ยอมรับฟงผูอ่ืน        
9.  ทําใหรูจักควบคุมอารมณ  เยือกเย็น  สุขุมรอบคอบ      
10. ทาํใหรูจักการวางแผนเพื่อ การแกปญหาเฉพาะหนาอยางฉลาด      
11. ความคิดเห็นอ่ืน ๆ  .......................................................      
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คําในฉลาก  จํานวน  25  ใบ 
 
ฟารองเสียงดังโครมคราม  แมวสีดาํตัวใหญ  ลมพัดโชยมาออน ๆ 
     
เสียงสุนัขหอนดังโหยหวน  ทุงดอกไมสวยงามมาก  ละอองน้ําตกสาดกระเซ็น 
     
เรือลํานอยถูกคลื่นทะเลซัดโยนไปมา  พายุพัดกระหน่ํา  สมตํารสเด็ด 
     
แสงดาวระยิบระยับ  รองเพลงอยางมีความสขุ  ศูนยการคา 
     
โทรศัพทมือถอืรุนใหมลาสดุ  รถจักรยานยนต  โรงพยาบาล 
     
ตราบนานเทานาน  กําลังใจ  ถนนสายเปลีย่ว 
     
รองไหจนตาบวม  เขาหองน้าํดีกวา  ตะวันดวงเดียวกัน 
     
สุนัขจนตรอก  ตัวจริงยิ่งเจ็บมาก  รักแทแพใกลชิด 
     
ทรายกบัทะเล     
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู  ครั้งที่  8 
Learning Activities : Plan  8 

 
กิจกรรม  กลุมยอย 
Activity  Small Group 
สาระสําคัญ นี่แหละตวัฉัน(การกลาตัดสนิใจและความมั่นคงทางจิตใจ) 
Theme  This is me! (Decision making and  
จุดประสงค 1.  เพ่ือฝกใหมีแนวคิดเปนของตนเอง 
Objective       To practice to have their owns thought 
  2.  เพ่ือใหรูจักคิด  รูจัก แกปญหา  และกลาตัดสินใจ 
       To practice thinking, problem solving and decision making 
  3.  เพ่ือใหผูเรียนมทีัศนคติทีดี่ตอตนเอง  
       To build up oneself good attitude  
เวลา  60  นาท ี
Time   60 minutes 
จํานวน  ผูเรียน  25  คน 
Number of students  25 
สถานที ่  รอบ ๆ บริเวณโรงเรียน   ในสวนปา  และหองเรียน  EP 
Place   Around school, park and EP room  
อุปกรณ  1.  คําบรรยายเกี่ยวกับตนไมหรือดอกไมที่มีลักษณะตาง ๆ กัน 5 - 6  ชนิด 
       (ตนสน  ตนคูณ  ตนหางนกยูง  ตนกลวย  ตนมะมวง และ ตนสับปะรด) 

     The description of five trees or flowers ( for example : pine tree, 
     Koon tree, banana tree, mango tree, pineapple tree etc.)  

  2.  ใบงานที่ 1 จํานวน  25  ชุด 
       Worksheet  25 copies 
  3.  เพลงสําหรับเปดใหผูเรียนฟงเวลาทํากจิกรรม 
       Song while doing activity 
  4.  กระดาษกาว   สีไม   สีเทียน  หรือสีเมจิก จํานวน  5  ชุด 
       Solo tape, colour pencils, colour pens (five sets) 
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วิธีดําเนนิการ Procedure  
 1.  การนาํเขาสูกิจกรรม ผูนาํกลาวถึงตนไมทั้ง 6 ชนิด โดยใหผูเรียนมสีวนรวมในการอภิปราย 
เนื่องจากตนไมดังกลาวมีมากในโรงเรียน ซึ่งผูนํากิจกรรมควรชี้ใหเห็นถึงความตางกันของตนไมแตละ
ชนิดดวยการใชสื่อของจริงคือนําผูเรียนเดินไปสมัผัสทกุชนิด 
      The leader begins the lesson refer to the six kinds of plant by asking the 
students to share the ideas. The leader indicates the differences of each types of plants and 
ask them to touch them. 
 2.  แจกใบงานที่ 1 “นี่แหละตัวฉัน” ใหผูเรียนทาํทกุคน ใชเวลาประมาณ  10  นาท ี
      The leader contributes the students worksheet “This is me”; timing is 10 minutes  
 3.  ใหผูเรียนแยกเขากลุมยอยโดยใหแตละกลุมมีตนไมทกุประเภทเพื่อให มีโอกาสนาํเสนอ
ใบงานของตนเองแลกเปลี่ยนความคิดกับเพ่ือนที่คิดตางจากตนเอง 
      The students are going to be grouped with the mixed types of plants, then 
each group share their idea.   
 4.  ผูนํากิจกรรมสุมผูเรียนแตละกลุมที่มีความเห็นตางกันนาํเสนอความคิดและใบงาน ตามความ 
เหมาะสมของเวลา ในระหวางการนาํเสนอ ใหผูรวมกิจกรรมซักถามโตตอบ  แสดงความคิดเห็นได 
      The leader do the random for each group to present the different idea. Then 
whole class make suggestion and share idea.   
 5.  เมื่อจบการนําเสนอ ใหผูเรียนทกุคนนาํใบงาน”นีแ่หละตัวฉนั” ติดแสดงในที่ทีจั่ดเตรียมไว 
      The students post  the worksheet on the prepared board.  
การประเมนิผล ตรวจใบงาน 
Evaluation  Check their worksheet 
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ใบงาน  “นีแ่หละตัวฉัน” 
 
 
 
 

1. ช่ือ 
2. ภาพตนไม  :  นี่แหละตวัฉัน 
  
  
  
  
  
  
  
  
3. คุณลักษะของตนไมที่สอดคลองกับตัวฉัน 

……………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
4. ประโยชนของตนไม 

…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
5. สวนดีในตวัของฉัน 

……………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู  ครั้งที่  9 
Learning Activities : Plan  9 

 
กิจกรรม  เกม 
Activity  Game 
สาระสําคัญ กิจกรรมมีดนตรีในหัวใจ (การกลาแสดงออก กลาตัดสินใจและการปรับตัว) 
Theme   Activity of Heart with music (Show off, Decision making, Adjustment)  
จุดประสงค 1.  เพ่ือฝกการทํางานเปนระบบกลุม 
Objective       To practice team working 
  2.  เพ่ือฝกการกลาแสดงออก 
       To practice showing off 
  3.  เพ่ือใหรูจักคิด  รูจัก แกปญหา  และกลาตัดสินใจ  
       To know how to think, problem solving, Decision making     
เวลา  60  นาท ี
Time   60 Minutes 
จํานวน  ผูเรียน   25  คน 
Number of Students 25  
สถานที ่  หองแนะแนว 
Place   Guidance or Counseling room 
อุปกรณ  1.  บัตรเนื้อเพลง ๆ ละ 12 บัตร จํานวน 2 เพลง รวม 24 บัตร 

     (ใชเพลงที่กําลังนิยม คือเพลง แอบเหงาและ รักคนมเีจาของ) 
Materials       The words of a song (popular song; Lonely and Love others’ lover 
  2.  นกหวีด  1  อัน 
       A whistle  
วิธีดําเนนิการ  Procedure 
 1.  เปด VCD เพลงที่เปนชนิดคาราโอเกะ ทั้ง 2 เพลงที่เตรียมไวใหผูเรียนดู และรองตาม 
      The students listen to the song and sing along with its Karaoke  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
152 

 
 2.  แจงกติกาการดําเนินกิจกรรมใหผูเรียนทราบวา ทุกคนตองจับฉลากบัตรเนื้อเพลงที่จัดไวคนละ 
1 บัตร โดยจะตองเปดดูพรอม ๆ กัน 
      Inform the students to draw a lot with the words of a song and open 
altogether. 
 3.  เมื่อไดยินสัญญาณนกหวีด ใหผูเรียนยืนเรียงลําดับตามบัตรเนื้อเพลงที่จับฉลากไดโดย 
แยกเพลง และลําดับใหถกู  เพลงใดเสร็จกอนใหน่ังลงและรองเพลงของตนเองดัง ๆ 
      When the students hear the whistle, the have to rearrange in words of song by 
lining in the correct order of the two songs. When they finish, sit down and sing their song   
 4.  เมื่อจบกิจกรรมจะมีกลุมแพ  และกลุมชนะ  ใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น  และอภิปราย
ถึงประโยชน  ส่ิงที่เขาไดรับจากการรวมกจิกรรมโดยเสรี 
      At the end of the activity, both the winner and the loser share the idea of the 
advantage from the activity. 
 5.  ผูนาํกิจกรรมสรุปเกีย่วกับการปฏิบัติงานหรือทําสิ่งใดก็ตามควรมีระบบมกีารวางแผนที่ด ีมีผูนํา 
มีการเคารพกนั ชวยเหลือดูแลกนั อะไรบางทีจ่ะทาํใหผลของการทาํงานดอยลงเพื่อใหผูเรียนไดคิด  และ
นําไปปรับใชในชีวิตจริง 
      The leader summaries the ways of team working, planning, paying respect, 
help, for their daily life 
การประเมนิผล ผลการแขงขันในเกมและการอภิปรายของผูเขารวมกิจกรรม 
Evaluation  The results of activity and comments from the students  
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู  ครั้งที่  10 

Learning Activities : Plan  10 
 
กิจกรรม  ละคร 
Activity  Drama or play 
สาระสําคัญ กิจกรรมละครสอนใจ(กลาแสดงออกและการปรับตัว)  
Theme  Moral play (Show off and adjustment) 
จุดประสงค 1.  เพ่ือฝกการทํางานเปนระบบกลุม 
Objective       To practice team working   
  2.  เพ่ือฝกการกลาแสดงออก 
       To encourage to the students show off  
  3.  เพ่ือใหรูจักคิด  รูจัก แกปญหา  และกลาตัดสินใจ 
       To know how to think, problem solving, and decision making   
  4.  เพ่ือใหไดขอคิดจากละครและรูจักนําไปปรับใช  
       To make use of the moral from the play for their life. 
เวลา  90  นาท ี
Time   90 minutes 
จํานวน  ผูเรียน   25  คน 
Number of students 25 
สถานที ่  หองเรียน  EP 
Place  EP room 
อุปกรณ  1.  บทละครเรื่องเพื่อน 
Materials       The Play “Friend” 
  2.  บทละครเรื่องกอนหนิกอนใหญในชีวิต 
       The play “The big rock of life”  
  3.  บทละครเรื่องน้ําแข็งกับนาฬิกาทราย 

     The play “The ice and sand clock 
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วิธีดําเนนิการ  Procedure 
 1.  แบงผูเรียนออกเปน 3 กลุมโดยวิธน่ัีงลอมวง แลวใหพูดเรียงลําดับวา I  love  you เม่ือครบ
ทุกคนแลวจึงแยกผูเรียนออกเปน 3 กลุม คือ กลุม I  กลุม love และ กลุม you 
      Ask the students to sit in a circle, then divide them into three groups by 
saying “I love you”. They sit in group of  “I”, “love” and “you” depends on what they have 
said.   
 2.  ใหตัวแทนแตละกลุมออกมาจับซองบทละคร  เพื่อนําไปแบงหนาที่ในการแสดงโดยใหอิสระ
ทางความคิดแกผูเรียนอยางเต็มที่ 
      The representative of each group pick one of the three plays to act freely. 
 3.  ในระหวางการเตรียมตัว  ผูนํากิจกรรมดูแลใหคําปรึกษาเปนรายกลุมอยางใกลชิด 
      For the preparation, they can consult the leader.  
 4.  เมื่อการแสดงละครจบลง  ผูนํากิจกรรมสรุปและนาํอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ  และ
ขอคิดที่ผูเรียนไดจากละครตลอดจนประโยชนในการนาํไปปรับใชในชีวติประจําวนั 
      At the end of the play, they discuss and share the idea or comments towards 
the play and the advantage fro the play to their daily life.    
การประเมนิผล 1.  แบบสังเกต 
Evaluation       Observation check sheet 
  2.  ใบงาน 
       Worksheet 
  3.  ผลการปฏิบัติ  การแสดงละคร 
       The report of performance  
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมของผูเรียน 

กลุม  I / LOVE /  YOU 
 

กิจกรรม............ละคร...................................วันที่...........................เวลา...................... 
ผูสังเกต....................................................... 

 
 

พฤติกรรม มาก(คน) ปานกลาง
(คน) นอย(คน) หมายเหตุ 

1.การประสานสามัคค ี
2. ความเปนผูนํา 
3. ความกลาแสดงออก 
4. การมีสวนรวม 
5.การรับฟงผูอื่น 

    

 
ขอสังเกตอื่น ๆ ............................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงาน”กิจกรรมละครสอนใจ” 
 

1. สรุปเนื้อหาละครเรื่อง…………………...………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………………………...... 
2. ขอคิดทีไ่ดจากละคร ……………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………………………...... 
3. ถาแกไขบทละครไดจะแกไขหรือไมอยางไร ……………………………………........ 
…………………………………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………………………...... 
4. จากละคร 3 เรื่อง ชอบเรื่องใดที่สุด เพราะอะไร …………………………………...... 
…………………………………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………………………...... 
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ละครเรื่อง เพ่ือน 

 ไก กระตาย เปด และหมู เปนเพื่อนกัน ดวยระยะเวลาที่ยาวนานทั้งสี่เร่ิมที่จะสนิทกันมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ ไก...ขยัน อดทน ตื่นแตเชา หาอาหารมาใหทัง้ตัวเองและเพื่อน กระตาย.นารัก สุภาพ พูดจา
ออนหวาน เปนที่รักและเอ็นดูของทุก ๆ ตัว  เปด.โผงผาง ใจรอน เสียงดัง พูดจาตรง ๆ หมู. ขี้เกียจ 
พูดจากระโชกโฮกฮาก ไมสะอาดแตรักเพื่อนเปนทีห่นึ่ง สามารถทาํอะไรเพ่ือเพ่ือนไดเสมอ ดวยการ
เดินทางที่ตองผานปญหาและอุปสรรคมากมาย ทั้งสี่จึงสนิทและรักกนัมาก ทุกตัวลวนมีความสาํคัญ
ใหแตละตวัซึ่งกันและกนั  วันหนึ่งทั้งสี่ตัวตองเดินทางผานโคลนสกปรก เหม็น และมีแตเช้ือโรคทั้งสี่ตัว 
ไมมทีางเลือกอ่ืนจําเปนที่จะตองเดินผานบอโคลนนี ้ หากจะเดินกนัไปทีละตัว แตละตัวตองสกปรก 
และปวยดวยเชื้อโรคนั้นแนนอน หมูจึงรับอาสาทีจ่ะใหเพ่ือนขี่หลังเพ่ือเดินขามไป กระตายจึงพูดขึ้นวา 
"ใชแลว มันเปนเรื่องที่ถูกตอง เพราะหมูตวัโตและแข็งแรง"  หมูไดยินเชนนั้นจึงดีใจและภูมิใจ เปดเลย
พูดขึ้นวา "และหมูกช็อบเลนโคลนสกปรกอยูแลวนีห่วา กากกกก"  หมูเองไดยินเชนนัน้กห็ัวเราะตอกัน 
กระตายเลยพูดขึ้นวา "ไปวาหมูอยางนั้นไดยังไง เดี๋ยวหมูก็เสียใจหรอก" หมู : "ไมเปนไรหรอก ฉันรับได 
เพราะถึงยังไงเราก็เพื่อนสนทิกนั พูดมาแบบนี้ ฉันไมถอืหรอก" เปด : "ใชแลว เราสนิทและรักกนัมาก 
และรูใจกนั เรื่องแคนี้พูดกันเลน ๆ แคนั้นเอง" ไก : "งั้นเราเดินทางกันตอเถอะ เดี๋ยวจะมืดซะกอน"     
ท้ังสามจึงขึน้หลังหมแูลวเดินไป ในระหวางที่อยูในโคลน เปด มองไปเห็นไสเดือน จึงใชปากคุยโคลน
เพื่อที่จะกินไสเดือน ในระหวางที่คุยโคลน โคลนเกิดกระเด็นไปโดนกระตาย กระตายเลยสกปรกไปดวย  
กระตาย : "เปด ระวังหนอยสิ โคลนมนักระเด็นมาโดนฉันนะ" เปด : "อะไรกัน แคนี้เอง เดี๋ยวผานบอ
โคลนไปคอยทําความสะอาดก็ไดนี่" กระตาย : "แตมันไมเหมือนเดิม เพราะขนขาว ๆ ของฉันมนัก็คง
เปนรอยเปอนอยูดี" ไก : "เอานา หยุดไดแลว นิดเดียวเองนะกระตาย เปดเองก็ไมไดตั้งใจ ดูหมูซิ เคา
เปอนทั้งตัวแถมตองแบกเราอีก เคายังไมบนซักคํา" กระตายดวยความเคืองนิด ๆ จึงพูดออกมาโดยไม
ทันคิดวา "ก็หมูสกปรกนี ่ ไมเหมือนฉัน ฉันตองสะอาด สกปรกไมได" หมูเองไดยินเชนนัน้ ก็รูสึกเสียใจ
เล็กนอยที่เหตใุดเพ่ือนถึงพูด กับเขาเชนนัน้ หมูก็รองไห ไกจึงพูดขึ้นวา "แลวนี่คือส่ิงทีห่มูตองไดรับเหรอ 
กับการที่เคาเปนหมู มีนิสัยเปนหม ู เคาตองไดรับแตส่ิงสกปรกเทานัน้เหรอ แลวการที่เปดกินอะไรแลว
ตองคุย แลวไกอยางฉันตองเขี่ยอยางนี้ มันเปนพ้ืนฐานนิสัยที่ติดตัวเรามาตลอดนะ เราเลือกไดเหรอ" 
ไก : "ความแตกตางของแตละตัว ไมเหมือนกนั เราเปนเพื่อนกัน ตองเขาใจและ เปดใจรับส่ิงที่ไม
สวยงาม และสิ่งที่สวยงามซึง่ กันและกันส ิ ไมมีใครที่สวยงามไดตลอดเวลานะ" เปดจึงพูดขึ้นวา "ฉันก็
คิดวาเราสนิทและรักกนัมาก เช่ือใจกันรับรูในสิ่งที่แตละตัวเปนแลว ฉันไมทนันกึวาเธอรับฉันแบบนี้
ไมไดฉันขอโทษนะ" กระตายไดยนิเชนนัน้จึงพูดขึ้นวา "จริงสินะ เราเปนเพื่อนกัน แถมเปนเพื่อนรักกัน
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ดวย ทําไมฉนัถึงไมเขาใจนะวาเราทั้งสี่แตกตางกัน แตเรายังสามารถผานอุปสรรคตาง ๆ มาดวยกันได
ขนาดนี ้ แลวแตละตัวเราก็ไมเหมือนกนัเลย" "ฉันขอโทษนะที่ฉันเปนอยางนี้" หมูกลาวขึ้นวา "ไมเปนไร
หรอกกระตาย ฉันก็เขาใจวาเธอนารัก สะอาด และจิตใจ ออนไหว เธอก็ไมเหมือนกับฉัน บางครั้งฉันก็
พูดอะไรหรือทาํอะไรที่กระโชกโฮกฮากไป บางครั้งเธออาจจะรับไมได แตฉันคิดวาดวยความที่เราเปน
เพื่อนรักกัน เธอคงจะรับฉันไดซักวนัหนึ่ง" กระตาย : "ฉันเองก็ขอโทษดวยที่ฉันออนไหวเกินไปแบบนี ้
ฉันกห็วังวาสักวันหนึ่ง เราแตละตัวทีแ่ตกตางกันคงเขากันไดและ ยอมรับในส่ิงที่แตกตางกันของแตละ
ตัวได" ไกจึงพูดขึ้นบางวา "เอาละ แตละตวัก็เขาใจกันแลวนะ ดวยความแตกตางของแตละตัว และดวย
ความที่เรารักและสนิทกันและก็รูจักกนัมานาน บางครั้งจึงทําอะไรโดยไมทันคิด แตทําใหอีกคนรูสึกไม
ดีฉันคิดวาคงไมไดตั้งใจและเผลอทําอะไรไปก็เทานัน้"  
เปด : "เราเขาใจกันดแีลวนะ งั้นเราเปนเพื่อนที่รักและสนิทกันมากขึน้นะ เพราะเราก็รับในส่ิงทีแ่ตกตาง
ของแตละตัวไดแลว"  
หมู : "ใชแลว งั้นเราทั้งส่ี มารวมกันและตั้งใจที่จะเดินไปขางหนาพรอม ๆ กันและเดินเคียงขางกันอยาง
น้ีตลอดไปนะ"  
หมู เปด ไก กระตาย : "ไชโย เราเปนเพ่ือนรักกนั" แลวทั้งสี่ก็เดินไปดวยกนั อยูเคียงขางกนัไป ตลอด
เสนทางเดินแหงนั้น …………………… 
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ละครเรื่องกอนหนิกอนใหญในชวีิต 
 

 ผูเชี่ยวชาญคนหนึ่งไดมีโอกาสไปพูดใหกลุมนักเรียนบริหารธุรกิจฟง  วิธีดทีี่สุดก็คอืการใช
ตัวอยางซึ่งผมเชื่อวาพวกนักเรียนจะไมลืมเลย หลังจากที่คุณไดรับรูคุณก็จะไมลืมเชนกัน ขณะที่
ผูเชี่ยวชาญยนืตอหนานักเรียนกลุมใหญ เขาพลันพูดวา "เอาละไดเวลาเกี่ยวกับการทดสอบ (quiz)" 
เขานําเอาภาชนะใสรูปรางแบบอางที่แบบปดฝาไดขึ้นมาวางบนโตะ แลวเขาก็เอาหนิขนาดใหญคอย ๆ 
ใสลงไปในภาชนะทีละกอน เมื่อหินเต็มภาชนะ และไมสามารถทีจ่ะเติมหินไดอีกตอไป เขาก็ถาม
นักเรียนวา "มนัเต็มหรือยัง"  นักเรียนทุกคนตอบเปนเสียงเดียวกนัวา "เต็มแลวคะ/ครับ"  เขาก็ถามกลบัวา 
"จริงหรือครับ" แลวเขากน็าํเอากอนกรวดออกมา แลวคอย ๆ ใสลงไปในภาชนะ พรอม ๆ กับเขยา
ภาชนะ ทําใหกอนกรวดเคลื่อนตัวตกลงไปในชองวางของหินกอนโต เขายิ้มพรอมกบัถามกลุมนกัเรียน
อีกคร้ังหนึ่งวา "เต็มหรือยังครับ" นักเรียนทกุคนเงียบ แตนักเรียนคนหนึ่งพูดวา "สงสัยวายังไมเต็มครับ   
" เขาตอบวา "ใชครับ" พรอมกันน้ันเขาก็เขามือไปหยิบถุงทรายขึ้นมาจากใตโตะ แลวก็เททรายใสลงไป
ในภาชนะ เขาเขยาใหทรายวิ่งลงไปในชองวางระหวาง หินกอนใหญและระหวางกอนกรวด เขาถาม
นักเรียนอีกครัง้วา "มันเต็มหรือยัง"  ครั้งนี้ทุกคนตอบเปนเสียงเดียวกันวา "ยังไมเต็มคะ/ครับ" เขากลาว 
"เยี่ยม ใชครับ มันยังไมเต็ม" แลวเขาก็หยบิเขาโถน้ําขึ้นมาแลวก็เทใสลงไปในภาชนะจนมนัเต็มจนเออ 
เขามองไปทีน่กัเรียนทุกคนและถามวาเขาแสดงอะไรใหพวกนักเรียนด ู นักเรียนหนึ่งยกมือขึ้นพรอมกับ
พูดวา "ถึงแมวาตารางการทํางานของคุณจะเต็มแนนแคไหน ถาคุณพยายามอยางหนัก คุณจะ
สามารถทํางานบางอยางไดมากขึ้น" ผูเชี่ยวชาญสายหนาพรอมกับสอนวา "นัน่ไมใชส่ิงที่ผมกําลงัสอน 
ท่ีผมสอนพวกเราก็คือ ถาคณุไมใสหินกอนใหญลงไปกอน คุณจะไมมีวันใสมันลงไปไดเอาซะเลย" "คุณ
จะเปรียบเทียบหินกอนใหญไดกับอะไรในชีวิตของคุณ"  
 - เวลาสําหรับครอบครัวและคนที่คุณรัก  
 - ความซื่อสัตย จริงใจ การศึกษา หรือ เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ  
 - เง่ือนไขตาง ๆ และการตัดสินใจ 
 - สอนหรือแนะนําผูอ่ืน 
 - งานที่คุณอยากทาํใหสําเร็จลุลวง  
 มันอาจจะเปนอะไรกไ็ด แตตองจําไววา ทําหินกอนใหญ ๆ กอน ไมอยางนั้นคุณก็จะไมได
ทํามนัเอาซะเลย ตอนนี้คุณอาจหาเวลาวาง ๆ ลองคิดดูซิครับวาอะไรคือ"หินกอนใหญในชีวิตของคุณ 
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ละครเร่ืองน้าํแข็งกบันาฬิกาทราย 

 นานมาแลว โลกเปนเพียงวัตถุทรงกลมเรียบ ๆ เปลา ๆ ไมมีอะไรอยูเลยนอกจากน้ําแข็ง
กอนใหญกับนาฬิกาทรายเรือนยักษ ที่มปีลายเปดสามารถปลอยทรายออกไดอยางเดียว น้ําแข็งกับ
นาฬิกาทรายเปนเพ่ือนเลนกันมาตั้งแตเล็ก รวมทุกขรวมสุขจนทั้งคูเติบใหญเขาสูวัยหนุมสาวความ
งดงามของน้ําแข็ง ทําใหนาฬิกาทรายแอบชื่นชมหลงใหลแตทกุครั้งที่พยายามแสดงความสนทิสนม
ใกลชิดความเย็นชาจากน้าํแข็งกท็ําใหนาฬิกาทรายตองผิดหวังทุกทไีป วันหนึ่งนาฬิกาทรายทะเลาะ
กับน้ําแข็งอยางรุนแรงถึงขั้นแตกหักนาฬิกาทรายรองไหเสียใจหนีไปอยูอีกซีกโลกหนึ่ง  เวลาผานไปป
แลวปเลานาฬกิาทรายกับน้าํแข็งก็ยังไมคืนดีกันตางคนตางอยูคนละซีกโลก จนมาวนัหนึ่งเกิด
แผนดนิไหวครั้งใหญทําใหโลกจะตองแตกออกเปนสองสวน น้ําแข็งรูดีวาถาโลกแตกเปนสองสวนแลวก็
คงไมไดเจอกับนาฬิกาทรายตลอดกาล แตดวยทิฐิที่มอียู  นํ้าแข็งจึงเลือกที่จะอยูนิ่ง ๆ แทนทีจ่ะออก
ตามหานาฬิกาทรายดวงจันทรโคจรผานมา   น้ําแข็งจึงถามวาอีกซีกโลกเปนอยางไรบาง  ดวงจันทร
บอกวา นาฬิกาทรายกลับมาไมทันเพราะโลกกาํลังจะแยก จึงปลอยทรายออกมาปกคลุมรอยแตกของ
โลก เพื่อยึดไวไมใหแยกออกจากกนั  โดยหวังวาจะไดกลับมาพบน้าํแข็งอีก  ทันทีท่ีรู น้าํแข็งก็รีบออก
ตามหานาฬิกาทราย........ สายเกินไป ทรายกําลังจะหมดจากตัวนาฬิกาแลว  เมื่อน้ําแข็งมาถึงก็ไดยนิ
เพียงคําพูดสุดทายจากปากของนาฬิกาทราย"ฉันรักเธอ" 
 ความเย็นชาทีม่ีในตัวน้ําแข็งหมดลงทันทนี้าํแข็งจึงเริ่มละลายในขณะทีท่รายเม็ดสุดทาย
รวงลงสูพื้นดินกลายเปนน้ําทะเลที่ออนโยน คอยโอบอุมผืนทรายที่บริสุทธิ์อยูคูกนัมาจนทกุวนันี ้
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู  ครั้งที่  11 
Learning Activities : Plan  11 

 
กิจกรรม  สถานการณจําลอง 
สาระสําคัญ กิจกรรมถาฉนัเปนเขา(ความกลาตัดสินใจและความมัน่คงทางจิตใจ) 
จุดประสงค 1.  เพ่ือฝกการทํางานเปนระบบกลุม 
  2.  เพ่ือการกลาแสดงออก 
  3.  เพ่ือใหรูจักคิด  รูจัก แกปญหา  และกลาตัดสินใจ  
เวลา  60  นาที 
จํานวน  ผูเรียน  25  คน 
สถานที ่  หองแนะแนว 
อุปกรณ        1.  ใบความรูเหตุการณจากชีวิตของปูเย็น เฒาทรนง อายุรอยกวาป  5  ชุด 
  2.  ใบความรูเหตุการณขาวเด็กชายถกูจับที่ราชบุรี   5  ชุด 
  3.  ใบงาน  2  ชุด 
วิธีดําเนนิการ 
 1. ผูนํากจิกรรมแบงผูเรียนออกเปน  2  กลุมโดยใชวิธกีจิกรรม “จะเอ” คือใหผูเรียนจับคู
น่ังหันหลังชนกัน เมื่อมีสัญญาณใหจะเอ   ถาหันไปพบหนากนัถือวาชนะ ไมพบกันถือวาแพ  แบงสอง
กลุมคือกลุมทีช่นะ  5 คู  แพ  5  คู 
 2.  ผูนํากิจกรรมแจกใบความรูใหกับผูแทนของแตละกลุมโดยไมใหสิทธิ์ในการเลือก 
 3.  ผูนํากจิกรรมแจงส่ิงที่ตองปฏิบัติ  คือหลังจากศึกษาใบความรูแลว ใหผูเรียนแตละคน
ชวยกนัระดมสมอง ในการทําใบงานของกลุม โดยสมมตุิวาเราเปนเขา  เราจะปฏิบัติอยางไร 
 4.  เมื่อเสร็จเรียบรอยแลวจงึใหตัวแทนออกมานําเสนอ  ระหวางการนาํเสนอผูนํากิจกรรม
ควรกระตุนใหมีการอภิปราย  ซักถาม โดยเฉพาะผูเรียนทีสั่งเกตวา ไมคอยมีสวนรวมในการทํางานหรือ
เฉื่อยชา 
 5. ผูนํากิจกรรมและผูเรียนรวมกันสรุปขอคิดจากการทํากิจกรรม และการนาํไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวัน ในประเด็นของ การรูจักพอใจในสิ่งที่ตนเองมีและเปน คติในการดํารงตนใหอยูในสงัคม
อยางเปนสุข  การคิดกอนทาํ  การมีสติ การรูจักอภัย และอื่น ๆ 
การประเมนิผล ผลงานจากการทําใบงาน 
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เรื่องของปูเย็น 

 
 

 
 
 
 คุณเคยตั้งคําถามใหกับตัวเองหรือไม ถาในวนัหนึ่งคุณมีอาย ุ 100 ป วันนั้นคุณจะเปน
อยางไร  อยูกบัใคร อยูในสภาพไหน  และที่สําคัญการมีชีวิตในวัยชราของคุณในวนันัน้จะเปนอยางไร
หนึ่งคําตอบของคําถามนี้ จากชีวิตยาวนานของชายชราคนหนึ่งที่มีอายุเลยขามศตวรรษมาถึง 106   ป   
เยน็ แกวมณ ีหรือปูเย็น ชายชราหลงยุคผูมีรางกายแขง็แรง และเต็มเปยมหัวใจที่แข็งแกรง ที่ไมยอม
จํานนตอวัย และสังขารอันรวงโรย ในเรือลําเล็ก ๆ ลําหนึ่งขนาดกวาง 1 เมตร ยาว 5  เมตร ที่เปนทั้ง
เรือนงานแหงชีวิตกับการยดึอาชีพวางอวนหาปลาในแมน้ําเพชรบุรี อีกรวมถึงยังเปนเรือนนอนที่กินอยู 
และอาศยัพักพิงเพียงอยูตัวคนเดียวมาหลายสิบปหลังจากที่ภรรยา ญาติสนทิมิตรสหายคอยๆ ลมหาย
ตายจากไปตามอายขุัยของคนปกติทีม่ีอายุไมเกิน  80  ป ทุกเชาที่บริเวณตลาดสดแถวสะพานลําใย 
ชายชราหลังงองุมคนหนึ่ง จะปรากฏตัวขึน้มาจากบันไดเชิงสะพาน พรอมกับกะละมังหนึ่งใบใสปลา
นํ้าจืดประมาณ 10-20 ตัวมานั่งขายใหกบัผูคนที่มาจับจายใชสอยในตลาด ไมมีตราช่ัง ไมมีถุงใส ไมมี
ปายตั้งราคา ใครอยากซื้อเทาไหรก็จายมาเทานัน้ และเมื่อปลาหมด การนั่งกนิน้าํเตาหูท่ีรานใกล
สะพาน ก็จะเปนม้ือเชาของปูทุกวนักอนกลับลงเรือที่จอดอยูใตสะพาน เหตุการณเชนนี้ เกิดขึ้นเปน
ประจําทกุตั้งแตในชวงเดือนพฤศจิกายน หลังฤดูฝนไปจนถึงเดือนมิถนุายนกอนการกลับมาของฤดูฝน
อีกคร้ัง และเมื่อถึงฤดูฝนปูเย็นจะกลับขึ้นฝงไปพักอาศัยอยูกับหลาน พรอมกับการยกเรือขึ้นไปอยู    
บนฝงที่ อ.ทายางเนื่องจากน้ําในแมน้ําหลากเกินไปทีจ่ะหาปลา และอยูอาศัยไดและเมื่อหมดฝนการ
เฝารอคอยของปูเย็นที่จะไดกลับลงแมน้ําอีกครั้งก็จะเกิดขึ้น  
 เรือลําหนึ่งจะลองจากทายางมาที่เมืองเพชรเปนระยะทางกวา 20 กิโลเมตร เพ่ือกลับสูวิถีเดิม 
ภาพของวัฎจักรแหงชวีิตและการงานของปูเย็น ก็จะดําเนินไปอีกครั้ง กับชีวิตและความผกูพันกับแมน้ํา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
163 

เพชร แมนํ้าสายแหงชีวิตทีปู่เย็นทํามาหากินหลอเลี้ยงมาจนวัยลุลวงมาจนถึง 106 ปในวนันี้ คนที่รูจัก
กับปูเย็นกลาววา ปูเย็นอาจจะเปนคนหนึ่ง ที่เปนดัชนีช้ีวัดความเปนไปในสายน้ําเพชรไดเปนอยางดี 
เพราะถาปูเย็นยังคงพึ่งตนเองไดดวยการจับปลาในแมน้ําแหงนี้แสดงวาแมน้ําเพชร ก็ยังคงสะอาดพอที่จะ 
มีส่ิงชีวิตอาศัยอยูในแมน้ํา และยังสามารถหลอเลี้ยงชีวติบั้นปลายของคน ๆ หนึ่งไดจนถึงทุกวันนี้ แต
สําหรับการลงเรือของปูเย็นครั้งลาสุดในปน้ี ภาพทีผู่คนเห็นจนคุนตาอาจจะกลายเปนคร้ังสุดทาย 
เพราะเปาหมายและภาระกจิของปูเย็นเที่ยวสุดทายในครั้งนี้ คือการหาเงินใหไดครบตามที่ตั้งเอาไว
แลว เมื่อฤดูฝนที่จะมาถึงก็จะเปนการกลับคืนขึ้นฝงตลอดกาล ชีวิตคนบางคนความตายมาถึงขณะที่
ยังไมพรอม ในขณะที่บางคนอาจพรอมทีจ่ะตายไดทุกเมื่อ ขณะที่ความตายยังเดินทางมาไมถึง ถึงแม
อาจไมมีใครรูลวงหนาไดวา เราจะอยูไดถงึเมื่อไหร จะตายวนัไหนและเราจะมองเรื่องการตายอยางไรก็
ตาม แตสําหรับชายชราอยางปูเย็นการรอคอยวันตายอาจไมใชส่ิงสุดทายของการมชีีวิตอยู เพราะการ
มีอยูในวันนี้ ของปูเย็นไมจําเปนตองพ่ึงพาไมตองเปนภาระ หรือแบมือขอใครกินและที่สําคัญไปกวานัน้
ถาหากการตายจะเกิดมาจากคําวา อดตาย คงไมมีทางเกิดขึ้นกับชายชราที่ช่ือ ปูเย็น เปนอันขาด 
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เรื่องของ เด็กชายเลนพริกปน 
 
 แมคาขายกวยเตี๋ยวราชบุรีสุดเฮี้ยบ แจงจับเด็กวัย 14 เหตุตักพริกปนใสชามกวยเตี๋ยวแค
ชอนเดียว ครูฝายปกครองระบุ เหยื่อเปนเด็กเรียนดี แถมเปนนักกีฬาวายน้าํดาวรุงมุงทีมชาต ิ         
วอนเจาของรานคิดถึงอนาคตเด็กอยาเอาแตสะใจ ตํารวจยนัไดเจรจาใหยอมความแลว เจาของรานไม
ยอม เลยตองสงเด็กเขาสถานพินิจฯ เหตุแมคารุดแจงตํารวจจับเด็กขอหาทําใหเสียทรัพย  เพราะตัก
พริกปนใสชามกวยเตี๋ยวครัง้นี้ ไดรับการเปดเผยจาก น.ส.นีรฌา มันมณ ี อายุ 20 ป อยูบานเลขที่ 
265/20 หมู 3  ต.ดอนตะโก  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  ที่เขารองเรียนกับผูส่ือขาววา  ด.ช.รุงสวัสด์ิ  มันมณี 
นองชาย อาย ุ 14 ป ถูกตํารวจจับกมุในขอหาทาํใหเสียทรัพย  เพราะตักพริกปนใสในชามกวยเตี๋ยว
มากเกินไป    และสงตัวเขาสถานพนิิจฯ เด็กราชบุรี น.ส.นีรฌา เลาวา เหตุการณดังกลาวเกิดขึน้ตัง้แต
วันที่ 19 เมษายน เวลา 19.30 น. ตนกับนองชายพรอมเพื่อนๆ อีก 6 คน  ไปกนิกวยเตี๋ยวที่รานเจแขก 
ถนนวรเดช เขตเทศบาลเมืองราชบุรี  หลังจากที่กนิกวยเตี๋ยวเสร็จก็ไดเรียกใหคนขายมาเก็บเงิน ขณะที่
รอจะจายเงิน นองชายไดตักพริกปนใสในชามของตน 1 ชอนชา และบอกใหตนกิน ลักษณะวาจะแกลง
ตน แตตนไมกิน หลังจากจายเงินเสร็จก็เดินออกจากราน โดยม ี นางวาสนา พูลรส เจาของราน        
เดินตามออกมาและบอกวาขอเก็บเงินเพิ่มอีก 10 บาท โดยอางวานองชายของตนตักพริกปนเลน 
น.ส.นีรฌา กลาววา ฉันกย็อมจายไป แตนางวาสนายังยืนดาฉนัพรอมกับนองชายอีก ทําใหเกิดการ
โตเถียงกันขึน้ นางวาสนาจงึไดแจงตํารวจใหจับนองชายในขอหาทาํใหเสียทรัพย ทั้งที่จายเงินไปแลว  
โดยสงตัวให  ร.ต.อ.มนูศักดิ์ วงศษา รอยวเร สภ.อ.เมืองราชบุรี ดําเนินคดี ซ่ึงทางตํารวจไดสอบปากคํา
นองชายและสงตัวนองชายไปขังไวที่บริเวณหนาหองขัง 1 คืน  กอนที่จะสงตัวตอไปยังสถานพินิจฯ     
ในวนัรุงขึ้น และเมื่อวันที่ 22 เมษายน ทีผ่านมา ตนไดทําเรื่องขอประกันตวันองชายออกมา"การกระทํา
คร้ังนี้เปนการกระทําที่เกินกวาเหตุเพราะแคตักพริกปนชอนเดียวทีท่างรานกวยเต๋ียวมีไวบริการลูกคา
ใสชาม และตนก็ยอมชดใชคาเสียหายใหแลวก็นาจะจบ แตทางเจาของรานบอกจะเอาเรื่องใหถึงที่สุด 
โดยจะใหนองชายหมดอนาคต ทั้งที่เด็กอายุยังนอยอยูอนาคตยังอีกยาวไกล แตทางเจาของรานก็
พยามยามที่จะไมยอมใหมีการยอมความดวย" น.ส.นีรฌากลาว นายสุรพล อรามศิริรุจิเวช อาจารย
ฝายปกครองโรงเรียนดรุณาราชบุรี กลาววา ด.ช.รุงสวัสด์ิ มีความประพฤติเรียบรอยและเปนนกักีฬา
วายน้ํา อยูในชุดนกักีฬาดาวรุงมุงทีมชาติของโรงเรียน ไมนาเชื่อวาจะตองมาถูกจบัเพราะพริกปนแค
ชอนเดียว เพราะปกติเด็กไมเกเร แตเชื่อวาที่ทําไปเพราะตองการเลนกับพ่ีสาวไมมีเจตนาจะกลัน่แกลง
เจาของรานกวยเตี๋ยว และเมื่อมีการยอมจายคาเสียใหแลวเรื่องก็นาจะจบ แตทําไมเจาของรานกลับทํา
ใหเปนเรื่องใหญโต "เรื่องนี้ทางโรงเรียนตองทําหนังสือรับรองความประพฤติไปใหทางสถานพนิิจฯ เพ่ือ
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ขอประกนัตัวเด็กออกมา เพราะไมอยากใหเด็กตองเขาไปอยูในสถานที่น้ันนาน ๆ จะทาํใหรูสกึวา
ตนเองทําผิดรายแรง ทั้งที่แคตักพริกแคชอนเดียวใสชามกวยเตี๋ยว ผมอยากวอนใหทางเจาของรานเห็น
ใจเด็กบาง ไมใชจะเอาแตความรูสึกสะใจของตนเองเทานั้น" นายสรุพล กลาวร.ต.อ.มนูศักดิ์ รอยเวร
เจาของคดี กลาววา หลังจากรับแจงก็ไดดําเนินการตามขัน้ตอนของกฎหมาย และไดพยายามเจรจาให
ท้ัง 2 ฝายออมชอมกนั เพราะคาเสียหายตีคาอยูท่ี 50 บาท แตทางนางวาสนาไมยอม ตนจึงตองทําไป
ตามหนาที่ โดยสงตัวเด็กไปยังสถานพินจิฯ และสงฟองศาล 
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ใบงานกิจกรรม”ถาฉนัเปนเขา” 
เหตุการณชีวติของปูเย็น 

 
1.  สรุปสาระสําคัญของเรื่อง.......................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.  ถาฉันเปนเขา   ฉันจะทาํ  ดังนี้ .................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.  คุณรูสึกประทับใจ  หรือศรัทธาปูเย็นอยางไรบาง …………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
4.  ขอคิด บทเรียนทีน่ําไปปรับใชกับชีวิตของฉันไดคือ....................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
ช่ือสมาชิกทั้งหมด (ช่ือเลน)............................................................................................................ 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
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ใบงานกิจกรรม”ถาฉนัเปนเขา” 
เหตุการณชีวติของเด็กชายเลนพริกปน 

 
1.  สรุปสาระสําคัญของเรื่อง.......................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.  ถาฉันเปนเขา   ฉันจะทาํ  ดังนี้ .................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.  คุณรูสึกประทับใจ  หรือศรัทธาปูเย็นอยางไรบาง …………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
4.  ขอคิด บทเรียนทีน่ําไปปรับใชกับชีวิตของฉันไดคือ....................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
ช่ือสมาชิกทั้งหมด (ช่ือเลน)............................................................................................................ 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู  ครั้งที่   12 

Learning Activities : Plan  11 
 
กิจกรรม  กลุมยอย 
สาระสําคัญ กิจกรรมกําลังใจใหเพื่อนเรา (กลาแสดงออกและกลาตัดสินใจ)  
จุดประสงค 1. เพื่อใหรูจักและเขาใจความแตกตางระหวางบุคคล 
  2. เพื่อฝกการรูจักและยอมรบัตนเอง 
  3. เพื่อใหรูจักคิด  รูจัก แกปญหา  และกลาตัดสินใจ  
เวลา  60  นาท ี
จํานวน  ผูเรียน   25  คน 
สถานที ่  หองแนะแนว 
อุปกรณ  1.  รูปภาพนักแสดงหญิงจํานวน  1  ภาพ  นักแสดงชาย จํานวน 1 ภาพ 
  2.  ดินสอพรอมเขียน  25  แทง 
  3.  กระดาษ 25  แผนซึ่งมีช่ือของผูเรียนทกุคนแผนละ 1  ช่ือตรงมุมบนซาย 
  4.  VCD คาราโอเกะเพลง  อยายอมแพ  1  แผน 
วิธีดําเนนิการ 

จัดใหผูเรียนนัง่เปนรูปครึ่งวงกลม 
 1.  ผูนํากิจกรรมนําภาพของนักแสดง ที่เตรียมไว ทั้งหญิงชายมาใหผูเรียนดู นําสนทนา
เกี่ยวกับนกัแสดงผูนี้  ท้ังเร่ืองบทบาทการแสดง  ความสวยงาม ความนารัก ความสามารถ โดยให
ผูเรียนรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนักแสดงทั้งสอง ทั้งดานที่ผูเรียนชอบและไมชอบ 
 2.  ผูนาํกลุมแจกกระดาษที่เขียนชื่อผูเรียนไวแลวใหเพื่อน ๆ โดยไมใหเจาของไดรับของตนเอง 
เพื่อใหผูเรียนไดเขียนถึงความประทับใจในตัวเพื่อนเจาของกระดาษ หรือตองการบอกถึงขอบกพรอง
ของเพื่อน  เพื่อใหปรับปรุง  ใหเวลา  1 – 2  นาทีในการใหสัญญาณเปลี่ยนกระดาษระหวางเพื่อน     
แตกติกาคือ  ระวังไมสงใหเจาของชื่อ  ใหเวลาในชวงนี้ประมาณ  10  นาท ี
 3.  เมื่อหมดเวลาใหสงกระดาษคืนที่ผูนาํกลุม  เพื่อสงคืนใหเจาของอานตอไป 
 4.  ผูนํากิจกรรมเปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนคน แสดงความรูสึกในการรวมกิจกรรม  การได
รับคําชืน่ชม หรือรูขอบกพรอง และประโยชนทีไ่ดจากการรวมกิจกรรมสําหรับผูเรียน ตลอดจนประโยชน
ในการนําไปประยุกตใชในชวีิตประจําวนั เพื่อดํารงตนใหมีความสขุ 
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 5.  ผูนํากิจกรรมกลาวสรุปเพิ่มเติม ขอบคุณในความรวมมือ  และนําเนื้อเพลงอยายอมแพ
แสดงใหเห็น  ใหผูเรียนรองพรอมกัน เหตุผลที่เลือกเพลงอยายอมแพ เนื่องจาก เปนเพลงที่มีเนื้อหาให
กําลังใจ ซ่ึงผูนํากิจกรรมกลาวในสรุปวาสิ่งสําคัญที่เพื่อนที่ดีตอกันควรจะทาํตลอดเวลาก็คือการให
กําลังใจแกกัน 
 
การประเมนิผล แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียน 
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เพลงอยายอมแพ 
 
 หากวนันี้เราลมลง           ยังคงลุกขึ้นไดใหม       ยังคงมีหนทางและยังมียิ้มสดใสกาวไป 
อยาหวั่นไหวหวาดกลวั 
 ถอนความทุกขหมองหมน      ผจญความมืดหมองมัว     ไมกลัว        จะฝนถึงวันใหม 
หากวนัใดออนแอ      ทอแทอยาหวัน่ไหว    ขอใหใจไมส้ินหวัง   ปญหาแมจะหนัก     ก็คงไมเกินกําลัง 
อยาหยุดยั้ง  กาวไป 
 ขออยายอมแพ   อยาออนแอ       แมจะรองไห    จงลุกขึ้นสูไป   จุดหมายไมไกลเกินจริง 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ของผูเรียน 
 
คําชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามชุดนี้เปนแบบสอบถามความเห็นหรือความรูสึกที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใช 
กิจกรรมกลุมสัมพันธ 
 2.  ใหนกัเรียนตอบคําถามตามความรูสึก 
 3.  แบบสอบถามมทีั้งหมด 3 ตอน  

ตอนที่  1     สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจาํนวน  5  ขอ 
ตอนที่  2     ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใช 

กิจกรรมกลุมสัมพันธจํานวน   13  ขอ 
 
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามสําหรับกิจกรรม 
 1.  เพศ   (1)  ชาย (2)  หญิง 

2.  เรียนอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  ( 1 )  ม. 1  ( 2 ) ม. 2   ( 3 ) ม. 3 
 3.  จํานวนพีน่อง (รวมตัวนกัเรียน) จํานวน .............. คน 
 4.  อาชีพของผูปกครอง.................................. 
 5.  ระดับการศึกษาของผูปกครอง........................ 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูเรียน 
คําชี้แจง  ขอใหนกัเรียนอานขอความทกุขออยางตั้งใจและพิจารณาวาตนเองมีความคิดเห็นตาม
ขอความนัน้ๆมากนอยเพียงใด แลวทาํเครื่องหมาย / ลงในชองวางที่ตรงกับความรูสึกหรือความคิดเห็น
ของนักเรียนมากที่สุด  โดยมีคาระดับดังนี้  
 

ระดับ 5 หมายถึง นักเรียนมีความเห็นดวยกับขอความนัน้มากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง นักเรียนมีความเห็นดวยกับขอความนัน้มาก 
ระดับ 3 หมายถึง นักเรียนมีความเห็นดวยกับขอความนัน้ปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง นักเรียนมีความเห็นกับขอความนั้นนอย 
ระดับ 1 หมายถึง นักเรียนมีความเห็นกับขอความนั้นนอยทีสุ่ด 

 
 

ระดับความคดิเห็น 
ขอความ 5 4 3 2 1 

1.  กิจกรรมนี้ใหความสนกุสนาน  มีความสุขในการเรียนรู      
2.  เปนกิจกรรมที่ใหโอกาสผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ      
3.  ขณะทํากิจกรรมรูสึกถึงความอบอุน  เปนกันเอง สรางกําลังใจ      
4.  การจัดกิจกรรมมลีําดับข้ันตอนที่เหมาะสม      
5. ควรใชกิจกรรมในลกัษณะนี้บอยๆในการจัดการเรียนรู      
6.  ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมมคีวามเหมาะสม      
7. กิจกรรมทําใหไดมีโอกาสพฒันาความคดิสรางสรรค      
8.  ทําใหกลาพดูกลาแสดงออกมากขึ้น      
9.  การทํากิจกรรมทําใหมคีวามรอบคอบ  ในการตัดสินใจมากขึ้น      
10. การเขารวมกิจกรรมทําใหเปนคนมีเหตุผล เขาใจตนเองและผูอ่ืน      
11. ทําใหมีมนุษยสมัพันธดีขึ้น       
12. ทําใหไดพัฒนาตนเองในการอยูรวมกับผูอื่น       
13. ทําใหไดฝกการควบคมุอารมณของตนเอง      
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นทั่วไปตอการจดัการเรียนรูโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
ดานบรรยากาศการเรียนรู ............................................................................................................. 
ดานขั้นตอนการจัดกิจกรรม ........................................................................................................... 
ดานประโยชนที่ไดรับ .................................................................................................................... 
กิจกรรมใดที่ชอบมากที่สุด (ตอบเพียงกิจกรรมเดียวเทานั้น) ............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบวัดความเชื่อมั่นในตนเองและแบบสอบถามความคดิเห็น 
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แบบวัดความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 
คําอธิบาย  ขอใหนักเรียนอานขอความทกุขออยางตั้งใจและพิจารณาตัวนกัเรียนเองวามีความรูสึก
หรือมีความคิดเห็นตามขอความนั้น ๆ มากนอยเพียงใด แลวทําเครื่องหมาย  /  ลงในชองวางทีต่รง
กับความรูสึกหรือความคิดเห็นของนักเรียนมากที่สุด โดยมีคาระดับดงันี้  
ดังน้ี 

ระดับ 4 หมายถึง นักเรียนมีการแสดงออกหรือมีลักษณะเชนนั้นมากที่สุด 
ระดับ 3 หมายถึง นักเรียนมีการแสดงออกหรือมลีกัษณะเชนนั้นมาก 
ระดับ 2 หมายถึง นักเรียนมีการแสดงออกหรือมีลักษณะเชนนั้นนอย 
ระดับ 1 หมายถึง นักเรียนมีการแสดงออกหรือมลีกัษณะเชนนั้นนอยที่สดุ 

 
หรือไมมีลักษณะเชนนั้นเลย 
 ในการทาํแบบวัดความเชื่อมัน่ในตนเองนีข้อใหตั้งใจตอบคําถามทกุขอดวยความเปนจริง 
เพราะจะสงผลตอการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียน  และคําตอบทุกคําตอบของ
นักเรียนจะเปนความลับ 
 
ตัวอยาง 
 

นักเรียนแสดงออกในสถานการณตอไปนีอ้ยางไร 4 3 2 1 
0.   รูสึกภูมิใจเมื่อตองเปนตัวแทนในการพูดหนาช้ันเรียน /    
 
 
 จากการทาํเครื่องหมาย / ในชองหมายเลข 4 หมายความวา นักเรียนรูสึกมีความภูมิใจ
เมื่อตองเปนตัวแทนพูดหนาชั้นเรียนในระดับ  มากที่สุด 
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นักเรียนแสดงออกในสถานการณตอไปนีอ้ยางไร 4 3 2 1 
1. รูสึกคิดไมคอยออกเมื่อมีครูมายืนใกล ๆ เวลาทําขอสอบ     
2. รูสึกมีความสุขเวลาทีมี่คนใหความสนใจเปนจํานวนมาก     
3. มักจะโตแยงทันทีเมื่อไมเห็นดวยโดยไมกลัวผิด     
4. ไมกลาทักทาย ยิ้มให หรือพูดกับคนแปลกหนา     
5. รูสึกภาคภูมิใจเวลาที่ใชภาษาอังกฤษในการสนทนา     
6. รูสึกเคอะเขินเม่ือตองเดินเขาไปในทีท่ี่มีกลุมคน เชน หองประชุม     
7. ไมกลามองหนาเพื่อนหรือครูในขณะกาํลังพูดคุยหรือขอคําปรึกษา     
8. รูสึกพึงพอใจในรูปรางหนาตาของตนเอง     
9. มักไมสบายใจถาเครื่องแตงกายแตกตางจากเพื่อน     
10 รูสึกเคอะเขินเมื่อมีคนจองมองเวลารับประทานอาหาร      
11. มักพูดปดเร่ืองสาเหตุเมื่อฉันเขาเรียนชาและถูกครูถาม      
12. รูสึกอายและไมกลาพูดโตตอบทุกครั้งเมื่อเพื่อนพูดลอเลียน     
13. คิดวาฉันเปนคนไมเกงและไมมีความสามารถพิเศษใด ๆ     
14. เสียงสั่นทุกครั้งเวลาพูดหนาชั้นเรียน     
15. จะยอมรับผิดเมื่อฉันทําสิ่งของเสียหาย     
16. ชอบการพูดแสดงความคิดเห็นมากกวาการเขียน     
17. มักรูสึกประหมาเมื่อมีการแขงขนั      
18. สามารถทาํงานกับกลุมเพื่อนที่ไมสนทิได     
19. มักจะกังวลใจเมื่อตองไปในสถานที่ทีไ่มมีคนรูจัก     
20. ชอบฟงคนอื่นแสดงความคิดเห็นมากกวาเปนผูแสดงเอง     
21. ชอบมีบทบาทสาํคัญในชั้นเรียน     
22. มักเปรียบเทียบตนเองกับผูอ่ืนเสมอ     
23. รูสึกทอถอยเมื่อถูกครูตําหนแิละใหปรับปรุงการทํางาน     
24. ชอบแตงตัวแปลก ๆ ทีท่ําใหฉันแตกตางจากเพื่อน     
25. ไมกลาตอบคําถามครูเพราะกลัวผิด     
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นักเรียนแสดงออกในสถานการณตอไปนีอ้ยางไร 4 3 2 1 
26. มักจะคลอยตามเสียงสวนใหญแมจะไมคอยเห็นดวยเทาไร     
27. จะมีบทบาทในชั้นเรียนตอเม่ือหลีกเลี่ยงไมไดจริง ๆ     
28. จะพยายามคิดแกปญหาดวยตนเองเสมอ     
29. ชอบใหเพื่อนชวยเลือกของใหเวลาไปซือ้ของ     
30. มักจะนั่งหลังหองทุกครัง้ถาเลือกได     
31. ไมเคยยกมืออาสาเพื่อเปนตัวแทนในการตอบคําถามครูเลย     
32. ชอบทํางานดวยตนเองมากกวาใหผูอ่ืนทําให     
33. ตองการไดรับคําชมจากผูอ่ืนในเวลาทํางาน     
34. ไมเคยคิดประดษิฐบัตรอวยพรดวยฝมอืตนเองเพื่อมอบใหใคร ๆ เลย     
35. ชอบชวยเหลือเพ่ือน ๆ ในการทํางานเสมอ ๆ     
36. ชอบทํากจิกรรมตามคําสั่งมากกวาที่ตองคิดเอง     
37. รูสึกวาตองชนะทกุครั้งที่มีการแขงขัน     
38. กลัวทุกครัง้เมื่อมีการแบงกลุมวาจะตองแยกจากเพื่อนสนทิ     
39. จะรูสึกทอแทหมดกาํลังใจเมื่อทําสิ่งใดแลวมีอุปสรรค     
40. รูสึกลําบากใจเมื่อถูกเพ่ือน ๆ เลือกใหเปนหัวหนา     
41. ไมรูสึกเศราเสียใจเมื่อไดรับการตําหนหิรือวิจารณเมื่อทําดีที่สุดแลว     
42. ชอบทํางานกลุมมากกวาทาํงานคนเดียว     
43. ทําในสิ่งทีค่ิดวาควรแมวาผูอ่ืนจะไมเหน็ดวยก็ตาม     
44. รูสึกวาเพื่อน ๆ เกงกวาดีกวาฉนัทั้งนัน้เลย     
45. มักลังเลไมกลาตัดสินใจ แมวาผลที่เกิดขึน้ไมมีอะไรรายแรง     
46. มักจะถามครูทันทีเมื่อสงสัย  หรือไมเขาใจ     
47. รูสึกอายเมื่อถูกชมตอหนาคนจํานวนมาก     
48. ชอบทํากจิกรรมแปลกใหมอยูเสมอ     
49. รูสึกวาการยอมแพทาํใหสบายใจมากกวาการตอสู     
50. ตองตรวจการบานกับเพ่ือนกอนสงครทูุกคร้ัง     
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แบบสอบถามความคิดเหน็ของผูเรียน 
 
คําช้ีแจง 
 1.  แบบสอบถามชุดนี้เปนแบบสอบถามความเห็นหรือความรูสึกที่มีตอการจัดการเรียนรู 
โดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
 2.  ใหนักเรียนตอบคําถามตามความรูสึก 

3.  แบบสอบถามมท้ัีงหมด 3 ตอน  
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจาํนวน 5 ขอ 

  ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู
โดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธจํานวน   13  ขอ 
 
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามสําหรับกิจกรรม 

1.  เพศ   (1) ชาย    (2)  หญิง 
2.  เรียนอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  ( 1 )  ม. 1  ( 2 ) ม. 2   ( 3 ) ม. 3 
3.  จํานวนพีน่อง (รวมตัวนักเรียน) จํานวน..............คน 
4.  อาชีพของผูปกครอง.................................. 
5.  ระดับการศึกษาของผูปกครอง........................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

179

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูเรียน 
คําช้ีแจง  ขอใหนักเรียนอานขอความทกุขออยางตั้งใจและพิจารณาวาตนเองมีความคิดเห็นตาม
ขอความนัน้ๆมากนอยเพียงใด แลวทาํเคร่ืองหมาย / ลงในชองวางที่ตรงกับความรูสึกหรือความ
คิดเห็นของนักเรียนมากที่สุด  โดยมีคาระดับดังนี้  
 

ระดับ 5 หมายถึง นักเรียนมีความเห็นดวยกับขอความนัน้มากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง นักเรียนมีความเห็นดวยกับขอความนัน้มาก 
ระดับ 3 หมายถึง นักเรียนมีความเห็นดวยกับขอความนัน้ปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง นักเรียนมีความเห็นกับขอความนั้นนอย 
ระดับ 1 หมายถึง นักเรียนมีความเห็นกับขอความนั้นนอยทีสุ่ด 

 
 

ระดับความคดิเห็น 
ขอความ 5 4 3 2 1 

1.  กิจกรรมนี้ใหความสนกุสนาน  มีความสุขในการเรียนรู      
2.  เปนกิจกรรมที่ใหโอกาสผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ      
3.  ขณะทํากิจกรรมรูสึกถึงความอบอุน  เปนกันเอง สรางกําลังใจ      
4.  การจัดกิจกรรมมลีําดับข้ันตอนที่เหมาะสม      
5. ควรใชกิจกรรมในลกัษณะนี้บอยๆในการจัดการเรียนรู      
6.  ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมมคีวามเหมาะสม      
7. กิจกรรมทําใหไดมีโอกาสพฒันาความคดิสรางสรรค      
8.  ทําใหกลาพดูกลาแสดงออกมากขึ้น      
9.  การทํากิจกรรมทําใหมคีวามรอบคอบ  ในการตัดสินใจมากขึ้น      
10. การเขารวมกิจกรรมทําใหเปนคนมีเหตุผล เขาใจตนเองและผูอ่ืน      
11. ทําใหมีมนุษยสมัพันธดีขึ้น       
12. ทําใหไดพัฒนาตนเองในการอยูรวมกับผูอ่ืน       
13. ทําใหไดฝกการควบคมุอารมณของตนเอง      
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นทั่วไปตอการจดัการเรียนรูโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
 
ดานบรรยากาศการเรียนรู 
........................................................................................................................... 
ดานขั้นตอนการจัดกิจกรร 
........................................................................................................................... 
ดานประโยชนที่ไดรับ 
........................................................................................................................... 
กิจกรรมใดที่ชอบมากที่สุด(ตอบเพียงกิจกรรมเดียวเทานั้น) 
........................................................................................................................... 
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ตารางที่  12   คาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
 

ผูเชี่ยวชาญ( คนที)่ 
รายการประเมนิ 

1 2 3 
IOC 

1. ความเชื่อม่ันในตนเองครั้งที่ 1 +1 +1 +1 1.00 
2.  ความเชื่อมั่นในตนเองครั้งที่ 2 +1 +1 +1 1.00 
3.  กิจกรรมรักกันไวเถิด +1 +1 +1 1.00 
4.  เกม Help  Me +1 +1 +1 1.00 
5.  กิจกรรม EP SHOW +1 +1 +1 1.00 
6.  การโฆษณาตนเอง 0 +1 +1 0.66 
7.  กิจกรรมเลารอบวง +1 +1 +1 1.00 
8.  กิจกรรมกลุมยอยนี่แหละตัวฉัน +1 +1 0 0.66 
9.  กิจกรรมมีดนตรีในหัวใจ +1 0 +1 0.66 
10. กิจกรรมละครสอนใจ +1 +1 +1 1.00 
11. กิจกรรมถาฉันเปนเขา 0 +1 +1 0.66 
12. กิจกรรมกําลังใจใหเพ่ือนเรา +1 +1 +1 1.00 
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ตารางที่  13  คาดัชนีความสอดคลองของแบบวัดความเชื่อมั่นในตนเอง 
 

ผูเชี่ยวชาญ( คนที่) 
ขอที่ 

1 2 3 
IOC 

1 +1 +1 +1 1.00 
2 +1 +1 +1 1.00 
3 +1 +1 +1 1.00 
4 +1 +1 +1 1.00 
5 +1 +1 +1 1.00 
6 +1 +1 +1 1.00 
7 +1 +1 +1 1.00 
8 +1 +1 +1 1.00 
9 +1 +1 +1 1.00 
10 +1 +1 +1 1.00 
11 +1 +1 +1 1.00 
12 +1 +1 +1 1.00 
13 0 +1 +1 0.66 
14 +1 +1 +1 1.00 
15 +1 +1 +1 1.00 
16 +1 +1 +1 1.00 
17 +1 +1 +1 1.00 
18 +1 +1 +1 1.00 
19 +1 +1 +1 1.00 
20 +1 +1 +1 1.00 
21 +1 +1 +1 1.00 
22 +1 +1 +1 1.00 
23 +1 +1 +1 1.00 
24 +1 +1 +1 1.00 
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ตารางที่   13 ( ตอ ) 
 

ผูเชี่ยวชาญ( คนที่) 
ขอที่ 

1 2 3 
IOC 

25 +1 +1 +1 1.00 
26 +1 +1 0 0.66 
27 +1 +1 +1 1.00 
28 +1 +1 +1 1.00 
29 +1 +1 +1 1.00 
30 +1 +1 +1 1.00 
31 +1 +1 +1 1.00 
32 +1 +1 +1 1.00 
33 +1 +1 +1 1.00 
34 0 +1 +1 0.66 
35 +1 +1 +1 1.00 
36 +1 +1 +1 1.00 
37 +1 +1 +1 1.00 
38 +1 +1 +1 1.00 
39 +1 +1 +1 1.00 
40 +1 +1 +1 1.00 
41 +1 +1 0 0.66 
42 +1 +1 +1 1.00 
43 +1 +1 +1 1.00 
44 +1 0 +1 0.66 
45 +1 +1 0 0.66 
46 +1 +1 +1 1.00 
47 +1 +1 +1 1.00 
48 +1 +1 +1 1.00 
49 +1 +1 +1 1.00 
50 +1 +1 +1 1.00 

 
 14ภ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
รายนามผูเชีย่วชาญตรวจเครื่องมือวิจยั 
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รายนามผูเชีย่วชาญตรวจเครื่องมือวิจยั 
 

ช่ือ – นามสกลุ ตําแหนง / วุฒ ิ
1.  อาจารยฐิติมา   เวชพงศ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร  วิทยาเขตเพชรบุรี 
ปริญญาศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

2.  อาจารยธญัญนันท   แกวเกิด นักวชิาการ 7 ว. สํานกัพฒันานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 

3.  อาจารยสุพัฎรา   อนลําพูล ครู คศ. 2 วิทยาลัยอาชวีศึกษานครปฐม 
อําเมือง  จังหวัดนครปฐม 
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ประวัติผูวิจยั 
 
ช่ือ – สกุล นางจิดาภา   พงษชุบ 
ที่อยู 203  หมู 4  ถนนเพชรเกษม  ตําบลวังกพง  อําเภอปราณบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ   77120 
สถานทีท่ํางาน โรงเรียนหัวหนิ  อ. หัวหิน  จ. ประจวบคีรีขันธ 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขนัธ เขต 2 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2519 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนวังไกลกังวล 
อําเภอหัวหนิ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

พ.ศ. 2523 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา 
จากมหาวิทยาลัยรามคาํแหง กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2545 ศึกษาตอระดบัปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลกัสูตรและการนเิทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร นครปฐม 

ประวัติการทํางาน  
พ.ศ. 2525 รับราชการครูตําแหนง อาจารย 1 ระดับ 3  โรงเรียนเมืองปราณบุรี 

อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขนัธ 
ปจจุบัน รับราชการครู คศ. 2 โรงเรียนหวัหนิ อําเภอหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขนัธ 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขนัธ เขต 2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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