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55253901: สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คําสําคัญ: กระบวนทัศน์/ การจัดกิจกรรมแนะแนว/ การใช้ทกั ษะชีวติ และอาชีพ
จันทร์ เพ็ญ สุ วรรณคร: กระบวนทัศน์ก ารจัดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้ างการใช้ทกั ษะชีวติ และอาชีพของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย. อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์: ผศ.ดร.มาเรี ยม นิลพันธุ,์ รศ.ดร.วิชยั วงษ์ใหญ่ และ รศ.ดร.โกศล มีคุณ. 486 หน้า.
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้
ทักษะชีวิตและอาชี พ ของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย 2) ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
และ 3) ขยายผลกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนดอนคาวิทยา สังกัด
สํานักงานเขตพื้น ที่ การศึ กษามัธยมศึก ษา เขต 9 ภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึก ษา 2558 เป็ นกลุ่ม ทดลอง 1 ห้องเรี ยน จํานวน 36 คน กลุ่มควบคุม
1 ห้องเรี ยน จํานวน 31 คน รวมทั้งสิ้ น 67 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว คู่มือการใช้หน่วยและ
แผนการจัด กิ จ กรรมแนะแนว แบบประเมิ น ชิ้ น งาน แบบสัง เกตพฤติก รรมการทํางานกลุ่ม แบบรายงานผลการใช้ทกั ษะชีวิต และอาชีพของ
ตนเองก่อน-หลังร่ วมกิจกรรมแนะแนว แบบประเมินทักษะการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยนโดยผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดนิทรรศการ “วันแนะแนวอาชีพ”
และแบบบันทึกสะท้อนผลการจัดกิจกรรมแนะแนว (Journal Writing) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์คา่ ที
แบบไม่อิสระ (t - test for dependent samples) แบบอิสระ(t - test for independent samples) และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
ผลการวิจยั พบว่า
1. กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวติ และอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีชื่อว่า
“UNIQUE” มีหลักสําคัญในการจัดกิจกรรม 5 ด้าน คือ 1. การจัดกิจกรรมแนะแนว 2. การสร้างความรู ้ 3. การเรี ยนรู ้กลุม่ มนุษยนิยม 4. การจัดการ
เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ และ 5. การมีส่วนร่ วมของชุมชน การจัดกิจกรรมบูรณาการ 5 รู ปแบบการสอนเข้าด้วยกันคือ (1) การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
(2) การใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (3) การใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน (4) การใช้ปัญหาเป็ นฐาน และ (5) การมีส่วนร่ วมของชุมชน มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่
1) หลักการ เป็ นการพัฒ นาการใช้ท ัก ษะชี วิ ต และอาชี พ อยู่บ นพื้ น ฐานการสร้ า งความรู ้ อ ย่า งเป็ นระบบด้วยตนเอง การร่ วมมือกันเรี ยนรู ้จาก
กิจกรรมแนะแนว ฝึ กปฏิบตั ิประสบการณ์จริ งจากการสนับสนุนแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน 2) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3) ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 6 ขั้น คือ (1) ทําความเข้าใจในข้อมูลและเนื้ อหาอย่างกระจ่างชัด
(Understanding Information and Content : U) (2) สร้ า งเครื อ ข่ ายข้อ มู ล (Networking Information : N) (3) สื บ ค้น ข้อ มู ล เพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หา
(Inquiring Information to Diagnose Problems : I) (4) ซั กถามเพื่ อสร้ างทางเลื อ กหรื อวิ ธี แก้ ปั ญ หา (Questioning to Make Choices or Solutions : Q)
(5) ใช้ประโยชน์ขอ้ มูลจากผลการวิเคราะห์ (Utilizing Information from the Analysis : U) และ (6) นําเสนอผลงานและรายงานผล (Exhibiting
and Results Reporting : E) 4) การวัดและประเมินผล สมรรถนะของผูเ้ รี ยนตามองค์ประกอบของการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ 7 ด้าน 15 ตัวชี้วดั
และ 5) ปั จจัยสนับสนุ น ประกอบด้วย (1) ชุมชน ให้การสนับสนุ นการดําเนิ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทุกขั้นตอนโดยร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วมปฏิบตั ิ
และเป็ นแหล่งฝึ กประสบการณ์จริ งให้แก่ผูเ้ รี ยน (2) บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ความร่ วมมือจัดกิจกรรม จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
ร่ วมประเมินผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ และผลงานที่ผูเ้ รี ยนนําเสนอตามสภาพจริ ง และ (3) นักเรี ยน หมัน่ ศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเองอย่าง
เป็ นระบบ มีการทํางานเป็ นกลุ่ม เน้นการร่ วมมื อ กันเรี ยนรู ้ ร่ วมกิ จกรรมฝึ กปฏิ บตั ิ จากแหล่งเรี ย นรู ้ และสถานประกอบการในชุมชน ผลการ
หาค่าประสิ ทธิภาพของกระบวนทัศน์ตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 81.57/81.27
2. ประสิ ทธิ ผลของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย มีผลสรุ ปดังนี้
2.1 หลังร่ วมกิ จกรรมแนะแนวตามกระบวนทัศน์นักเรี ยนมีผลการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พสู งกว่าก่อนร่ วมกิจกรรมแนะแนว
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 นักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ได้รับการเรี ยนรู ้ตามกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว มีผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ แตกต่าง
กับนักเรี ยนกลุ่มควบคุม โดยนักเรี ยนกลุ่มทดลองมีผลการใช้ท กั ษะชี วิต และอาชี พ สู งกว่า นัก เรี ยนกลุ่ม ควบคุมที่ได้รับการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบ
การจัดกิจกรรมแนะแนวแบบปกติ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการขยายผลกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว พบว่า นักเรี ยนกลุ่มขยายผลที่ร่วมกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
มีผลการใช้ทกั ษะชีวติ และอาชีพหลังร่ วมกิจกรรมแนะแนวสู งกว่าก่อนร่ วมกิจกรรมแนะแนว อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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The purposes of this research were to : 1) develop and determine the efficiency of paradigm of guidance activity to enhance using
life and career skills for high school students, 2) evaluate the effectiveness of using paradigm of guidance activity, and 3) disseminate the
paradigm of guidance activity. The samples comprised experimental group of 36 students and control group of 31 students, a total of 67
students 11th grade students during the second semester of the academic year 2015 at Donkhawittaya School, Secondary Suphanburi Office
Area 9. Research instruments consisted of paradigm of guidance activity, a handbook, units and lesson plans, assessment working form,
behavior observation working group form, report the results of students about using life and career skills before-after activities form,
assessment of the performance of students who are actively involved in the exhibition. "Career Day", and the record reflects guidance
activities (Journal Writing). The data was analyzed by mean, standard deviation, a dependent t-test, independent t-test and content analysis.
The results were as follows :
1. The paradigm of guidance activity to enhance life and career skills for high school students, there are consisted of five
principles. These are 1. guidance activities 2. construct knowledge 3. learning groups humanism 4. collaborative learning and 5. participation
of the community. The activities were integrated 5 techniques of teaching together ; (1) collaborative learning (2) activity based learning
(3) case-based learning (4) problem based learning and (5) participation of community learning. There are five components of the paradigm,
these are 1) principles - the development using life and career skills based on a manual system by themselves, working together, learning from
guidance activities, practical experience of learning support in the community. 2) objective – developing using life and career skills for high
school students. 3) the learning process which had six steps : UNIQUE - (1) Understanding Information and Content : U, (2) Networking
Information : N, (3) Inquiring Information to Diagnose Problems : I, (4) Questioning to Make Choices or Solutions : Q, (5) Utilizing
Information from the Analysis : U and (6) Exhibiting and Results Reporting : E) 4) assessment–capacities of learners based on 7 compositions
of using life and career skills include 15 indicators. 5) supported factors - (1) community : support the learning process by joining together to
share practical ideas and a real experience to students. (2) personnel involved : teachers, parents, community leaders, business owners give
cooperation activities and set the atmosphere that conduct to learn and evaluate the results of using life and career skills, and (3) students :
diligent to study as a manual system, group work and collaboration that focused on learning participants and practice from the establishment
of the community. Implement solutions under circumstances that occur on a daily basis and/or establishment in the community by building
relationships with others to work together. Creative works were based on interest and aptitude in their future careers quality. The efficiency of
this paradigm was 81.57/81.27
2. The effectiveness of the paradigm indicated that 2.1) after using the paradigm of guidance activity (UNIQUE), students’ using
life and career skills were higher than before receiving the instruction at a .05 significance level, 2.2) the experimental group that is received
learning this paradigm had the results of using life and career skills differences with the control group that have been learning with traditional
forms of guidance activities. The results of using life and career skills of experimental group were higher than control group at a .05
significance level,
3. The results of the dissemination using paradigm of guidance activity (UNIQUE) indicated that using life and career skills for
high school students after using the paradigm were significantly higher than before the instruction at .05
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จากผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรี ยม นิ ลพันธุ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชยั วงษ์ใหญ่ และรองศาสตราจารย์
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ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุ ต พัฒผล ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบลวรรณ ส่ งเสริ ม ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
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เจริ ญฉิ ม อาจารย์ ดร.กัมปนาท บริ บูรณ์ อาจารย์ ดร.มนต์ชยั พงศกรนฤวงษ์ อาจารย์ ดร.โชติมา
หนู พริ ก อาจารย์ ดร.นิ วฒ
ั น์ บุ ญสม อาจารย์ ดร.จิ ระ ดี ช่วย และครู ลาวรรณ สกุลกรุ ณาอารี ย ์
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ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการฝึ กปฏิบตั ิ เป็ นสถานประกอบการจริ ง และอํานวยความสะดวก
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขอขอบพระคุณครู นนั ทวดี มีเนตรทิพย์ ครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ปฏิบตั ิ
หน้าที่ครู ที่ปรึ กษา (ทําหน้าที่ครู ผูส้ อนกิจกรรมแนะแนว) โรงเรี ยนดอนคาวิทยา และครู วาสนากัลปาลี
ครู ผูส้ อนกิจกรรมแนะแนว โรงเรี ยนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
ที่ให้ความอนุเคราะห์นาํ กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวไปขยายผล กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 6/2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/1 และอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นอย่างดี
ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา ครู อาจารย์ ที่จุดประกายให้เห็นถึงความสําคัญของ
การพัฒนาตนเองทางด้านการศึกษา ตลอดจนครอบครัวสุ วรรณคร ที่สนับสนุนและให้โอกาสผูว้ ิจยั
ประสบความสําเร็ จในการศึกษาครั้งนี้
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ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
แนวคิดและหลักการสําคัญของการจัดการศึกษาให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะสําคัญในยุคศตวรรษ
ที่ 21 (21th Century Skills) นั้น ผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องจะต้องจัดการศึกษาโดยอาศัยวิธีเรี ยนรู ้ใน 4 แบบ
ซึ่ งจะดําเนิ นไปตลอดชี วิต เรี ยกว่าเสาหลักแห่ งองค์ความรู ้ ซึ่ งประกอบด้วยการเรี ยนรู ้ 4 ลักษณะ
ได้แก่ การเรี ยนเพื่อรู ้ (Learning to know) การเรี ยนรู ้เพื่อปฏิบตั ิได้จริ ง (Learning to do) การเรี ยนรู ้
เพื่อที่จะอยูร่ ่ วมกัน (Learning to live together) และการเรี ยนรู ้เพื่อชีวิต (Learning to be) ทั้งนี้ทกั ษะ
การเรี ยนของบุคคลจะต้อ งประกอบด้ว ย ความสามารถในการผลิตผลงาน (High Productivity)
ความมี ประสิ ท ธิ ภาพในการสื่ อสาร (Effective Communication) ความรู ้ ค วามสามารถทางดิ จิ ต ลั
(Digital-Age Literacy) และความคิ ด ประดิ ษ ฐ์ (Inventive Thinking) ในรายละเอี ยดของความคิ ด
ประดิษฐ์น้ นั จะประกอบด้วยทักษะชี วิต (Life Skills) ที่ เกี่ ยวข้องกับการปรั บตัวและจัดการความ
สลับซับซ้อน (Adaptability and Managing Complexity) การชี้นาํ ตนเอง (Self Direction) ความใฝ่ รู ้
(Curiosity) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ความกล้าเสี่ ยง (Risk Taking) และการคิดขั้นสู งอย่างมี
เหตุ ผ ล (Higher-Order Thinking and Sound Reasoning) (คณะกรรมาธิ การนานาชาติ , 2541: 121;
Levin, 2001, อ้างถึงใน ปรณัฐ กิจรุ่ งเรื อง, 2553: 1 – 2, UNESCO, 2002)
การจัด การเรี ย นการสอนเพื่ อ เสริ ม ทัก ษะและการรู ้ ลึ ก ซึ้ งที่ ส ามารถนําผู เ้ รี ยนไปสู่
ความสําเร็ จในยุคโลกาภิวตั น์น้ นั นักการศึกษาหรื อผูม้ ี ส่ ว นเกี่ ย วข้องในการจัดการเรี ย นการสอน
ต้องคํานึงถึงข้อคําถามเพื่อพัฒนานักเรี ยนทั้งหมดว่าจะล้าหลังหรื อไม่ หากไม่เปลี่ยนสภาพการศึกษา
ของพวกเราด้วยสภาพแวดล้อมโลกาภิวตั น์ในจิตใจ 3 ประเด็นหลัก คือ “อะไรคือกุญแจสําคัญใน
สมัยนี้ที่พวกเราจําเป็ นที่จะให้ความสําคัญ ?”, “อะไรที่ บุ คลากรทางการศึ กษาต้อ งรู ้ และสามารถ
ทําได้ในศตวรรษที่ 21?” และ “เราจะต้องเตรี ยมนักเรี ยนของพวกเราอย่างไร?” และทั้งนี้ แนวโน้ม
ของการจัดการศึกษาต้องครอบคลุม 5 Global Trendsคือ เศรษฐกิจ (Economic Trends) วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (Trends in Science and Technology) การศึ ก ษาสถิ ติ ป ระชากร (Demographic
Trends) ความปลอดภัยของประชากร (Trends in Security and Citizenship) และการศึกษา (Trends
in Education) (Heidi Hayes Jacobs, 2010: 97 – 106)
1

2
ในทางตรงข้ามปั จจุบนั นักเรี ยนจํานวนไม่น้อยต้องเผชิ ญกับปั ญหาการเรี ยนการสอน
ครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว นักเรี ยนหลายคนไม่ได้อยูก่ บั พ่อแม่
และดูเหมือนว่าเด็กกลุ่มนี้ จะเพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่ อย ๆ และมีความรู ้สึกติดลบจากทางบ้าน บางคน
หลงผิด คําถามคือ มีแนวทางใดที่จะช่วยเด็กไม่ตกรางชีวิต ? นี่คือสู ตรของการเรี ยนทักษะชีวิต (Life
Skills) ที่โรงเรี ยน ครู และวงการการศึ ก ษาควรใช้วิ ก ฤติ ต รงนี้ ใ ห้เ ป็ นโอกาสในการที่ จะพัฒนา
การเรี ยนรู ้ทกั ษะชีวิตให้กบั เด็ก แม้ทกั ษะการศึกษาในศตวรรษที่ 21 อาจเป็ นเรื่ องใหญ่ แต่ไม่ใช่เรื่ อง
ที่ทาํ ไม่ได้เพราะอยูใ่ นกระบวนการเรี ยน เพียงแต่ ตอ้ งอาศัยการปฏิ บตั ิ อย่างถูกวิธีเท่านั้น (วิจารณ์
พานิ ช, 2556: 5) หากนักเรี ยนได้รับการพัฒนาทักษะที่ ดีจะส่ งผลทําให้ดาํ เนิ นชี วิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ โลกศตวรรษที่ 21 ผูเ้ รี ยนจําเป็ นต้องมีทกั ษะที่ สําคัญ 3 ด้าน คือ ทักษะ
ชี วิตและทักษะอาชี พ (Life and Career Skills) เช่ น ทักษะการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคล
ซึ่งต้องมีท้ งั ศาสตร์ และศิลป์ ทักษะทางสังคม การมองโลกในแง่ดี การควบคุมอารมณ์ ทําประโยชน์
เพื่อผูอ้ ื่น มีภาวะผูน้ าํ รู ้จกั การให้ ทําดีโดยไม่หวังผลตอบแทน ทักษะการเรี ยนรู ้และสร้างนวัตกรรมใหม่
(Learning and Innovation Skills) มัน่ ฝึ กฝน พัฒนาตัวเอง เรี ยนให้เกิดทักษะ เรี ยนโดยการปฏิ บตั ิ
(learning by doing) การคิดวิเคราะห์ เรี ยนรู ้วิธีการแก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ มีทกั ษะในการ
สื ่ อ สาร และทัก ษะแห่ ง ความร่ ว มมื อ หรื อ เรี ย กง่ า ย ๆ ว่า ต้อ งมี 4C คื อ Communication,
Collaboration, Creativity และ Critical Thinking และที่ ข าดไม่ ไ ด้คื อ ทัก ษะด้านสารสนเทศ สื่ อ
และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) (วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุ ต พัฒ ผล,
2556 : 19 - 21; Partnership for 21st Century Skills; เครื อข่าย P21, 2557)
ทักษะชีวิตเป็ นความสามารถขั้นพื้นฐานของบุคคลในการปรับตัวและเลือกทางเดินชีวิต
ที่ เหมาะสมเพื ่ อ ที ่ จ ะสามารถเผชิ ญ ปั ญ หาต่ า ง ๆ ที ่ อ ยู่ร อบตัว ในสภาพสัง คมปั จ จุ บ ัน และ
เตรี ย มพร้ อ มสํา หรั บ ในอนาคตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยอาศัยการถ่ายทอดประสบการณ์ดว้ ย
การฝึ กฝนอบรมซึ่ งมีความแตกต่างกันในแต่ละวัฒนธรรม แต่ในภาพรวมจะพบว่ามีทกั ษะชีวิตหลัก
(Core Life Skills) อยู่ 10 ประการ ดังนี้ การตัดสิ น ใจ (Decision making) การแก้ปั ญ หา(Problem
solving) ความคิดสร้ างสรรค์ (Creative thinking) ความคิ ดอย่างมี วิจารณญาณ (Critical thinking)
การสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (Effective communication) ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล (Interpersonal relationship skills) ความตระหนักในตนเอง (Self-awareness) ความเห็นอก
เห็ นใจผู ้อื่ น (Empathy) การจั ด การกั บ อารมณ์ (Coping with emotions) และการจั ด การกั บ
ความเครี ยด (Coping with Stress) ทั้งนี้ การเสริ มสร้างทักษะชีวิตก็เหมือนกับทักษะโดยทัว่ ไปที่มีอยู่
ในชี วิต ประจํา วัน ซึ่ ง สามารถที่ จ ะพัฒ นาได้โ ดยจัด โปรแกรมทัก ษะชี วิตศึกษา เพื่อส่ งเสริ ม
สุ ขภาพจิ ตและการมี พฤติกรรมสุ ขภาพที่ดี ปั ญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขาดทักษะ เช่ น แรงกดดัน
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ของขบวนการกลุ่มเพื่อนในการชักนําไปใช้ยา การขาดการป้องกันทางเพศที่นาํ ไปสู่ ปัญหาที่รุนแรง
สามารถที่ จ ะป้ อ งกัน โดยการวางรากฐานที่ดีโดยใช้ทกั ษะชีวิต ดังจะเห็นได้จากผลการศึกษาวิจยั
เกี่ ยวกับการสอนทักษะชี วิตได้ถูกนํามาใช้ในการศึกษากันอย่างกว้างขวางในการป้ องกันปั ญหา
ตั้งแต่ระยะเริ่ มแรกได้อย่างมีประสิ ทธิผล (Errecart; Perry and Kelder and Caplan, อ้างถึงใน WHO,
1994: 4)
ทัก ษะชี วิต มี ค วามจํา เป็ นและสําคัญมากสําหรับการพัฒนาผูเ้ รี ยน เนื่ องจากทักษะชีวิต
เป็ นตัวเชื่อมโยงระหว่างความรู ้ ทัศนคติ และค่านิยม เพื่อนําไปสู่ ความสามารถที่แท้จริ ง เช่น “จะทํา
อะไร และทําอย่างไร” (what to do and how to do it) ทัก ษะชี วิ ต เป็ นความสามารถที่ จะนําไปสู่
หนทางแห่ งการมีสุขภาพที่ดี ดังที่ปรารถนาตามขอบเขตหรื อ โอกาสที่จะทําได้ท้ งั นี้ การนําทักษะ
ชีวิตไปใช้ยงั ต้องคํานึ งถึงปั จจัยแวดล้อมทางวัฒนธรรมและครอบครัวที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรม
สุ ขภาพด้วยการนําทักษะชี วิตไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ผลจะทําให้บุคคลรู ้ จกั และเข้าใจ
ตนเอง รับรู ้และเข้าใจคนอื่น ทักษะชี วิตจะช่ วยสนับสนุ นการรับรู ้ เกี่ ยวกับความสามารถแห่ งตน
(Self-efficacy) ความเชื่อมัน่ ในตนเอง (Self-confidence) และการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem)
ซึ่งส่ งเสริ มให้เกิดการมีสุขภาพจิตที่ดี สนับสนุนหรื อจูงใจที่จะทําให้สามารถดูแลตนเองและบุคคลอื่น
อีกทั้ง ป้ อ งกัน โรคทางจิ ต และปั ญ หาทางพฤติกรรมสุ ขภาพต่าง ๆ จึงได้มีการนําทักษะชีวิตไปใช้
อย่างกว้างขวางในโปรแกรมการศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิผล (WHO, 1994 : 4)
โรงเรี ยนเป็ นสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับการเริ่ มต้นการสอนทักษะชีวิตเนื่องจากเด็กและ
เยาวชนส่ ว นใหญ่ จ ะอยู่ใ นระบบโรงเรี ย นซึ่ งจะเข้า ถึ ง ได้ง่ า ยมี โ ครงสร้ างชัด เจนคุ ้ม ค่ า ต่ อ การ
นําไปใช้ผูส้ อนมีประสบการณ์ อยู่แล้วผูป้ กครองและชุ มชนให้ความเชื่ อถือและไว้วางใจสามารถ
ที่จะติดตามประเมินผลได้ท้ งั ในระยะสั้นและระยะยาวสัดส่ วนของเด็กที่อยูน่ อกระบบโรงเรี ยนยังมี
อยูเ่ ป็ นจํานวนมากในหลาย ๆ ประเทศ การจัดโปรแกรมการสอนทักษะชี วิต อาจจะใช้วิธีรวมเด็ก
ขึ้นเป็ นกลุ่มในชุมชน อย่างไรก็ตามวิถี ทางที่ เ หมาะสมที่ สุ ดก็คือ ควรจะเริ่ มพัฒนาทักษะชีวิตขึ้น
ในระบบโรงเรี ยน (WHO, 1994: 6)ในการสอนทักษะชีวิตจะใช้การเรี ยนการสอนที่ยดึ นักเรี ยนเป็ น
ศูนย์กลางหรื อ “การเรี ย นรู ้ แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม” ซึ่ ง อาจจํา แนกออกเป็ น การสอนเจตคติ การสอน
ทัก ษะ ซึ่ ง ในกระบวนการเรี ย นการสอนนัก เรี ย นจะได้รั บ การฝึ ก ความคิ ด วิ เ คราะห์ วิจ ารณ์
และความคิดสร้างสรรค์อยูใ่ นทุกขั้นตอนของการสอน ดังนั้น การเรี ยนการสอนทักษะชีวิตนักเรี ยน
จะเป็ นผูส้ ร้างความรู ้ดว้ ยตนเองผ่านกระบวนการเรี ยนการสอนที่ใช้หลัก การเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
(participatory learning) กระบวนการสร้างความรู ้น้ ี จะต้องอาศัยประสบการณ์เดิมของนักเรี ยนเป็ น
สําคัญ ทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่ อง การมีปฏิ สัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกันเอง และ
ระหว่างผูเ้ รี ยนผูส้ อน ทําให้เกิดการขยายตัวของเครื อข่ายความรู ้ที่ทุกคนมีอยูอ่ อกไปอย่างกว้างขวาง
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โดยอาศัยการแสดงออกทางภาษา ได้แ ก่ การพูด และการเขียน เป็ นเครื่ องมือในการแลกเปลี่ยน
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู ้
การนําทักษะชี วิตไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ผลจะทําให้บุคคลรู ้ จกั และเข้าใจ
ตนเอง รับรู ้และเข้าใจคนอื่น ทักษะชี วิตจะช่ วยสนับสนุ นการรับรู ้ เกี่ ยวกับความสามารถแห่ งตน
(Self-efficacy) ความเชื่อมัน่ ในตนเอง (Self-confidence) และการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem)
ซึ่งส่ งเสริ มให้เกิดการมีสุขภาพจิตที่ดี สนับสนุนหรื อจูงใจที่จะทําให้สามารถดูแลตนเองและบุคคลอื่น
อี กทั้ง ป้ อ งกัน โรคทางจิ ต และปั ญ หาทางพฤติกรรมสุ ขภาพต่าง ๆ จึงได้มีการนําทักษะชีวิตไปใช้
อย่างกว้างขวางในโปรแกรมการศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิผล เช่นการส่ งเสริ มเชาวน์ปัญญา (Gonzalez,
อ้างใน WHO, 1994:3) การป้ อ งกัน การใช้ค วามรุ น แรง (Olweus, อ้า งถึ ง ใน WHO, 1994: 3)
การส่ งเสริ ม ความมั่น ใจในตนเอง (Self-confidence) และการเห็ น คุ ณ ค่ าในตนเอง (Self esteem)
(TACADE, อ้า งใน WHO, 1994: 3) ทั้งนี้ การสอนทัก ษะชี ว ิต ได้น ํา มาใช้อ ย่า งกว้า งขวางใน
โปรแกรมการส่ งเสริ มและป้องกันทั้งด้านสุ ขภาพ ด้านการจัดการเรี ยนการสอนให้เกิดประโยชน์แก่
ผูเ้ รี ยน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ การแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในช่ วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ระบุ เงื่อนไขที่เป็ น
โอกาส ทิศทางในการพัฒนาประเทศ มุ่งที่การยึดคนเป็ นศูนย์กลาง และการพัฒนาคนเป็ นองค์รวม
ให้มีภูมิคุม้ กันมีทกั ษะชี วิต มีความพอเพียงอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างสันติ และมีความสุ ข ซึ่ งมีความ
สอดคล้องกับฐานคิดด้านการแนะแนว (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2554 : 7) และสอดคล้องกับวิถีการ
เรี ยนรู ้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 ที่ให้ความสําคัญกับทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ว่าต้องมีความจําเป็ นต้อง
เรี ยนตั้งแต่ช้ นั ประถมศึกษาไปจนถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 6 และมหาวิทยาลัย โดยเรี ยนตามพัฒนาการ
ของสมอง ครู จะต้องเรี ยนรู ้วิธีการออกแบบการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมให้แก่ศิษย์แต่ละกลุ่มอายุ และตาม
พัฒนาการของสมองของเด็กแต่ละคน เพราะทักษะกลุ่มนี้ สอนไม่ได้ เด็กต้องเรี ยนเอง และครู ยิ่ง
ต้องทํางานหนักขึ้นในการคิดค้นหาวิธีออกแบบการเรี ยนรู ้วิธีกระตุน้ และอํานวยความสะดวกใน
การเรี ยนรู ้ของทีมงานและศิษย์ รวมถึงวิธีชวนกันถอดบทเรี ยนหลังงานสําเร็ จเพื่อช่วยให้การเรี ยนรู ้
ลึกซึ้ งและกว้างขวางยิง่ ขึ้น การทํางานของครู เ พื่อ ศิ ษ ย์ใ นสภาพนี้ จ ะยิ่ง น่ า สนุ ก และท้า ทายยิ่ง ขึ้ น
(วิจารณ์ พานิช, 2555 : 48) สอดคล้องกับ ชินภัทร ภูมิรัตน์ (2554 : คํานํา) สรุ ปแนวคิดเกี่ยวกับแผน
ยุทธศาสตร์เชิงรุ กที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ มุ่งการป้ องกัน แก้ไข และพัฒนาเพื่อให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาด้าน
การศึกษา อาชีพ ส่ วนตัวและสังคม เต็มตามศักยภาพ มีทกั ษะชีวิต มีความสุ ขอยูอ่ ย่างพอเพียง เป็ น
พลเมื องและพลโลกที่ ดีโ ดยอาศัยการมี ส่วนร่ วมของภาคีเครื อข่ายการแนะแนว ที่เข้มแข็งและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ก ารกํา หนดแผนการปฏิ บ ตั ิ ข องแต่ ล ะกลยุท ธ์ใ นทุ ก ระดับอย่างชัดเจน บนฐาน
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คิดของการประสานความร่ วมมือในการปฏิบตั ิภารกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเป็ นประโยชน์ต่อ
เด็กและเยาชนอย่างแท้จริ ง
การแนะแนวทางด้านวิชาชีพ เป็ นแนวทางการเตรี ยมความพร้อมสําหรับผูเ้ รี ยนเพือ่ สร้าง
เส้นทางที่ดีสําหรับเยาวชนที่จะต้องก้าวไปสู่ ชีวิตของความเป็ นผูใ้ หญ่อย่างมีคุณภาพ โดยปกติแล้ว
มัธยมศึกษาเป็ นช่วงเวลาที่เยาวชนเลือกเส้นทางที่ตนจะก้าวไปสู่ ชีวิตของผูใ้ หญ่เพื่อทํามาหาเลี้ยงชีพ
ในการแนะแนวทางด้านอาชี พซึ่ งให้ผเู ้ รี ยนสามารถเลือกได้จากสายต่าง ๆ ผูส้ อนไม่ควรปิ ดประตู
ตายสําหรับทางเลือ กอื่ น ๆ ที่ อาจตามมาในภายหลัง ระบบการศึกษาควรมี ความคล่องตัวพอและ
สามารถรองรั บ ความแตกต่างของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยจัดเป็ นหน่วยการเรี ยนที่จบในตนเองและจัด
หลักสู ตรต่ า ง ๆ ให้เ ชื่ อ มโยงกัน ในการช่ ว ยนักเรี ย นเลื อ กแนวทางว่าควรเลือกเรี ยนหลักสู ตรใด
ในสายอาชีวศึกษาหรื อสายสามัญนั้น ควรพิจารณาจุดแข็ง และจุ ด อ่ อ นของผู เ้ รี ย นอย่า งรอบคอบ
การแนะแนวหมายถึงการประเมินผลโดยอาศัยทั้งหลักเกณฑ์ทางการศึกษา และการคาดว่าบุคลิกภาพ
ของเด็กในอนาคตจะเป็ นอย่างไร โรงเรี ยนจะต้องทราบเป็ นอย่างดีเกี่ยวกับสมรรถนะของนักเรี ยน
แต่ละคน ฉะนั้นเท่าที่จะสามารถเป็ นไปได้ ควรจัดหานักแนะแนวอาชี พเพื่อช่ วยให้ผูเ้ รี ยนในการ
เลือกหลักสู ตรที่เหมาะสม (โดยคํานึ งถึงความต้องการของตลาดแรงงาน) วินิจฉัยอุปสรรคในการ
เรี ย นรู ้ และคอยช่ ว ยเหลื อ หากมี ปั ญ หาทางด้า นสัง คมเมื่ อ จํา เป็ น มัธ ยมศึ ก ษาจึ ง มี ภ าระหน้า ที่
อันใหญ่ หลวงเพราะมักจะเป็ นภายในกําแพงโรงเรี ยนที่ กาํ หนดเส้ นทางชี วิตในภายภาคหน้าของ
นักเรี ยน แต่ละคน มัธยมศึกษาจึงต้องเปิ ดกว้า งออกไปสู่ โ ลกภายนอกให้ม ากขึ้ น เพื่อ ให้ผู เ้ รี ย น
สามารถปรั บ เส้ น ทางการศึ ก ษาที่ ต นเลื อ กให้ ส อดคล้อ งกับ พัฒ นาการทางด้า นการศึ ก ษาและ
วัฒนธรรมของตน (คณะกรรมาธิ การนานาชาติ, 2541: 161) ทั้งนี้ จากแนวคิดดังกล่าว พบว่า ทักษะ
ชี วิ ต และทักษะอาชี พ ล้ว นแต่ มี ป ระโยชน์ แ ละมี ค วามสําคัญ ต่ อ ผูเ้ รี ยนซึ่ งควรได้รั บ การพัฒ นา
อย่างเร่ งด่วน
การแนะแนวเป็ นกลไกสําคัญในการสร้างคน สร้างงานและสร้างชาติ กล่าวคือ สร้างคน
ให้รู้จกั คุณค่าในตนเอง สร้างงานให้คนรู ้จกั ความถนัด ความสนใจ บุคลิกภาพของตน รู ้ขอ้ มูลอาชีพ
ตลอดจนสามารถเชื่อมความสัมพันธ์คุณลักษณะของตนเองกับอาชีพได้ถูกต้อง มีการฝึ กงานอาชีพ
หรื อมีประสบการณ์ในงาน มีคุณลักษณะพื้นฐานที่จาํ เป็ นในการประกอบอาชีพให้ประสบความสําเร็ จ
สร้ างชาติ ให้คนมีวิธีหาความรู ้ ทางวิชาการ มีคุณธรรมจริ ยธรรม และเห็นประโยชน์ส่วนรวม ซึ่ ง
เป็ นสิ่ งสําคัญที่สุดในยุคปั จจุบนั ที่จะพัฒนาคนเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ ประกอบกับจิตวิทยาพัฒนาการ
ซึ่ งครู แนะแนวจําเป็ นต้องศึกษาแนวคิดทางด้า นจิ ต วิ ท ยาให้รู้ เข้า ใจ และมี ท กั ษะการใช้ความรู ้
พื้นฐานทางด้านจิตวิทยาการแนะแนว ทั้งนี้ “กิจกรรมแนะแนว” ได้ถูกบรรจุเข้าเป็ นส่ วนหนึ่ งใน
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนซึ่ งทุกสถานศึกษาจะต้องจัดให้แก่ผูเ้ รี ยน เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มและพัฒนา

6
ผู เ้ รี ย นให้ รู้ จ ัก ตนเอง รู ้ รั ก ษ์สิ่ งแวดล้อ ม สามารถคิ ด ตัด สิ น ใจ คิ ด แก้ปั ญ หา กําหนดเป้ า หมาย
วางแผนชีวิต ทั้งด้านการเรี ยนและอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยงั ช่วยให้ครู
รู ้จกั และเข้าใจผูเ้ รี ยน ทั้งยังเป็ นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คาํ ปรึ กษาแก่ผปู ้ กครองในการมีส่วนร่ วม
พัฒนาผูเ้ รี ยน (ศิริชยั กาญจนวาสี , 2553: 17; กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 20)
การให้ค วามสํา คัญ ของการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรี ยนนั้น ครู มีบทบาทสําคัญใน
การเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก (facilitator) จําเป็ นอย่างยิง่ ที่ครู จะต้องมีความเป็ นมืออาชีพ (classroom
guidance specialist)ในการถ่ายทอดความรู ้ การให้คาํ ปรึ กษา ชี้ แนะแนวทางที่ถูกต้องให้กบั ผูเ้ รี ยน
ตลอดจนการแนะนําบทเรี ยนต่าง ๆ การพัฒนาจะมุ่งเน้นไปที่การศึกษาหาความรู ้ อาชีพที่เหมาะกับ
ยุค สมัย ของผู เ้ รี ย นและการสร้ า งสัมพันธภาพของบุคคล เป้ าหมายของการจัดการศึกษาเพื่อให้
บรรลุผลการพัฒนา ความสามารถในการเป็ นผูน้ าํ ทั้งในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน สถานศึกษาใน
ชุมชนขนาดใหญ่หรื อในท้องถิ่นล้วนแต่จาํ เป็ นและสําคัญยิง่ ความเป็ นมืออาชีพของครู ไม่เพียงแต่
การจัด การเรี ย นการสอนแต่ ห มายรวมถึ งการร่ ว มมื อ กัน ทํา งานความสามารถที่ จ ะบู ร ณาการ
หลักสู ตรการจัดกิจกรรม การให้คาํ ปรึ กษาที่มีส่วนประกอบต่าง ๆ ในหลักสู ตรของโรงเรี ยนทั้งนี้ มี
หลากหลายประเด็น ที่ ค วรพิจ ารณา คื อ โครงสร้ า งการจัด กิ จ กรรมเพื่อ พัฒนาทักษะและความรู ้
เทคนิ คและวิธีการจัดกิจกรรมที่ควรพัฒนาให้สอดคล้องกับผูเ้ รี ยนทั้งความรู ้ ความสามารถ บริ บท
ชุมชนและสังคมที่อยูอ่ าศัย การวัดผลประเมินผล และการติดตามผลเป็ นสิ่ งจําเป็ นเพื่อให้แน่ใจว่า
การเปลี่ยนแปลงในการเรี ยนรู ้และพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนคงอยู่อย่างต่อเนื่ อง (The ASCA National
Model, 2004 ; Dimmitt, Carey and Hatch, 2007) และที่ สําคัญ ครู แนะแนว มี ความสําคัญ ต่ อ การ
กําหนดอนาคตของนักเรี ยนทั้งหลายหากบุ คลากรทางการศึ กษามี คุณ ภาพจะสามารถเชื่ อ มโยง
ความรู ้ สู่ โ ลกกว้า งทางการศึ ก ษา อาชี พ ในอนาคต ดัง นั้ น การจัด หลัก สู ต รแนวใหม่ ข อง
สถาบันการศึ กษา งานใหม่ และโอกาสใหม่ (Future Career) ที่ หางานง่ ายและมี รายได้ดี การจัด
หลักสู ตรและระบบการเรี ยนการสอนแนวใหม่ (Future Education)ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
เพื่อเตรี ยมรับกับกระแสอาชีพใหม่ของสถาบันการศึกษา ในบทบาทการสร้างปั ญญาแก่สังคม การ
ผลิตบัณฑิ ตที่มีคุณภาพ มีสติและมีความคิดสร้างสรรค์ แนะนําให้ผูเ้ รี ยนรู ้จกั ตนเองด้วยการเรี ยน
อย่ า งมี เ ป้ า หมายตามความถนัด และความสนใจมากกว่ายึดติดกับค่านิยมสังคมเดิม ๆ นําเสนอ
เรื่ อ งราวอาชี พ ใหม่แ ห่ ง อนาคตอย่า งกว้า งขวางในระดับสากลได้ (ภาวิช ทองโรช และรัชนี พร
พุกกะมาน, อ้างถึงใน วิริยะ ฤาชัยพาณิ ชย์, 2557: คํานิยม)
หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้น พื้ นฐาน พุ ทธศักราช 2551 ได้กาํ หนดแนวทางการ
จัดการเรี ยนการสอนกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนโดยเน้นที่ กิจกรรมแนะแนว (Guidance Activities) ไว้
เป็ นกิ จกรรมหลักสําหรั บ การพัฒ นาผูเ้ รี ยนโดยมี วตั ถุป ระสงค์เพื่ อกําหนดคุ ณ ภาพผูเ้ รี ยนระดับ
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การศึ กษาขั้น พื้ น ฐานให้ ผูเ้ รี ยนเกิ ด สมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ได้แก่ 1) ความสามารถในการ
สื่ อสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 4) ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต และ 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อีกทั้งส่ งเสริ ม พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะชีวิต
โดยมุ่ งการจัดกิ จกรรมให้สอดคล้องกับ สภาพปั ญ หา ความต้องการ ความสนใจ ธรรมชาติ ของ
ผูเ้ รี ยน และวิสยั ทัศน์ของสถานศึกษาที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายหลักสู ตรให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา
การงานและอาชี พ รวมทั้งชี วิตและสังคม เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญโดยผูเ้ รี ยนมี อิสระในการคิดและ
ตัดสิ นใจด้วยตนเอง เรี ย นรู ้ ด้ว ยตนเองด้ว ยการปฏิ บ ัติ จนกระทัง่ เกิ ด ทัก ษะชี วิ ต และการเรี ยนรู ้
ตลอดจนครู ทุกคนมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมโดยมีครู แนะแนวเป็ นพี่เลี้ยงและประสานงานทั้งนี้
แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมแนะแนว เป็ นกิจกรรมส่ งเสริ มและพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยน
ให้เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริ มสร้าง
ทักษะชี วิต วุฒิ ภาวะทางอารมณ์ การเรี ยนรู ้ ในเชิ งพหุ ปัญ ญา และการสร้ างสัมพัน ธภาพที่ ดี ซึ่ ง
ผูส้ อนทุกคน ทําหน้าที่ แนะแนว ให้คาํ ปรึ กษาด้านชี วิต การศึกษาต่อและการพัฒนาตนเองสู่ โลก
อาชี พและการมี ง านทํา รวมถึ ง การฝึ กทักษะกระบวนการคิ ดการจัดการ การเผชิ ญ สถานการณ์
ตลอดจนการเลือกรับและส่ งผ่านข้อมูลทางเทคโนโลยีได้อย่างชาญฉลาด (อารยา ช่ออังชัญ, 2553;
กระทรวงศึกษาธิ การ, 2554; สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555; วิจารณ์ พานิ ช,
2556)
จากการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว ผูว้ ิจยั พบว่า รู ปแบบการ
จัดกิ จกรรมและขั้นตอนการจัดกิจกรรมแนะแนวขึ้นอยู่ที่ดุลยพินิจของครู ผูส้ อนในแต่ละบริ บท
พิจารณาเลือกกิจกรรมทางการแนะแนวด้วยตนเอง โดยรู ปแบบการจัดกิจกรรมมักเป็ นการอภิปราย
ศึ กษากรณี ต ัว อย่า งและสรุ ป แลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ น เพื่ อ เสริ มสร้ างทักษะการคิ ด ในห้องเรี ยน
เล่นเกม แสดงบทบาทสมมติ ต ามหัว ข้อ ที่ ค รู กาํ หนดและปฏิ บ ตั ิ ต ามชุ ดกิจกรรม หรื อแบบฝึ ก
ในห้องเรี ยนเท่านั้น ทั้งนี้ หากครู ผูส้ อนมีรู ป แบบการจัด กิ จ กรรมแนะแนวและขั้น ตอนการจัด
กิจกรรมแนะแนวที่ชดั เจน สามารถศึกษาตํารา เอกสาร คู่มือการจัดกิจกรรมแนะแนวที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับยุคสมัยจะส่ งผลทําให้การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลเพิม่ ขึ้น
แนวคิดการจัดกิจกรรมแนะแนวมีจุดเน้นเพื่อส่ งเสริ มบรรยากาศการเรี ยนรู ้ที่เอื้ออํานวยต่อการสร้าง
องค์ความรู ้ ให้เ กิ ด ขึ้ น กับ ผู เ้ รี ย น เสริ ม สร้ า งทัก ษะกระบวนการกลุ่ ม การแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้
การแสวงหาความรู ้เพิ่มเติม การมีสัมพันธภาพระหว่างกลุ่มเพือ่ น การร่ วมรับผิดชอบเพื่อสร้างสรรค์
งานที่ มีคุณภาพ ประกอบกับการใช้รู ป แบบสํา หรั บ การวัด และประเมิ น ผลผู เ้ รี ย นเพื่อ แสดงถึง
ความสามารถในการใช้ท กั ษะชี วิต ทัก ษะการคิ ด สู่ ก ารปฏิ บ ตั ิ ต น การเตรี ย มความพร้ อ มที่ ดี
เพื่อประกอบอาชีพในอนาคต ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู ้สู่การปฏิบตั ิเพื่อดํารงชีวิตอยูใ่ น
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สังคมอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้แนวคิดการจัดกิ จ กรรมแนะแนวมี ห ลากหลายรู ป แบบที่สามารถนํามา
เป็ นแนวทางเสริ มสร้ างทักษะชี วิตและอาชี พ (Life and Career Skill) เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
คุ ณ ภาพผูเ้ รี ยนทําให้สามารถดํารงและดําเนิ นชี วิตที่ เข้มแข็งฝ่ าฟั นอุปสรรคนานัปการในสังคม
ยุคดิจิตลั พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคศตวรรษที่ 21 เพราะหากผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนา
และฝึ กฝนอย่างดี จะสามารถปฏิบตั ิต นและแสวงหาข้อ มู ล ความรู ้ ที่ ดี ที่ ถู ก ต้อ งและมี ป ระโยชน์
ย่อ มสร้ า งสมรรถนะการมี ชี วิต ที่ มีคุณภาพเป็ นที่พ่ ึงแห่งตนและสังคม มีทกั ษะชีวิตอยูบ่ นพื้นฐาน
ของการใช้ห ลัก การและเหตุ ผ ลซึ่ ง มี ค วามสํา คัญ ต่ อ การเรี ย นรู ้ และการดําเนิ นชี วิต ส่ งผลทําให้
สามารถประเมิ นสถานการณ์ ข่าวสาร ข้อมูลหรื อข้อถกเถียงต่าง ๆ ได้อย่างมี หลักฐานน่ าเชื่ อถือ
(Media Literacy) การฝึ กฝนทัก ษะเหล่ า นี้ ส ามารถพัฒ นาให้เ กิ ด ขึ้ น ในตัว ผู เ้ รี ย นได้จ ากการจัด
กิจกรรมแนะแนว โดยอาศัยการเรี ยนรู ้ แ บบมี ส่ว นร่ ว ม (Cooperation) และการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้
(Collaboration) การเป็ นส่ ว นหนึ่ งของกลุ่ ม การเรี ยนรู ้ โดยใช้กิ จ กรรมเป็ นฐาน (Activity Based
Learning) กระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจ เกิดแนวคิดผ่านกระบวนการทํากิจกรรมกลุ่มการใช้กรณี ศึกษา
เป็ นฐานการเรี ย นรู ้ (Case Based Learning) ที่ มี ล ัก ษณะเป็ นเรื่ อ งราวที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง เป็ นตัว อย่า ง
ที่นาํ มาใช้สาํ หรับการศึกษาได้อย่างเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและบริ บท การใช้ปัญหาเป็ นฐาน การเรี ยนรู ้ (Problem
Based Learning) กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด ตลอดจนการใช้ชุมชน
เข้ามามีส่วนส่ งเสริ มสนับสนุ นและเป็ นฐานการเรี ยนรู ้ (Community Based Learning) ทั้งนี้ การจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้สามารถออกแบบเพื่อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดโอกาสในการเรี ยนรู ้ เกิดความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย และสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการที่ดี ที่ผเู ้ รี ยนเลือกใช้โดยพิจารณา
จากความสามารถของตน ทําให้งานเสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ (สุ เทพ อ่วมเจริ ญ, 2555: 133; Sue Z. Beers,
2011: 9; Dori, 2003; Wassermann, 1994)
ประกอบกับแนวคิดของการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนเกิดการหยัง่ รู ้
ในโลกของความเป็ นจริ ง มากขึ้ น เข้า ใจการปฏิ บ ตั ิ ข องบุ ค คลที่มีต่อสังคม และการเมืองมากขึ้น
มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น และสามารถเข้าใจกระบวนการเรี ยนรู ้ เพื่อ ให้ผูเ้ รี ยนได้เ รี ยนรู ้
เกี่ยวกับประเด็นปั ญหาสัง คมที่ มี ค วามซับ ซ้อ น เชื่ อ มโยงข้อ มู ล ความรู ้ ใ นท้อ งถิ่น ที่อยูอ่ าศัย ให้
สอดคล้องเหมาะสมกับยุคสมัยของตน เรี ยนรู ้วฒั นธรรมสําหรับการปฏิบตั ิงาน สามารถปฏิบตั ิงาน
ได้พฒั นาทักษะทางวิชาชีพ ทักษะทางสังคม และความรับผิดชอบต่อสังคมให้กบั ผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี
(บุญสื บ โสโสม, 2553;วิทยากร เชี ยงกูล, 2550; Fischer, Rohde and Wulfm, 2007; Schamber, J.F.,
2008; Ibrahim, 2010) ทั้งนี้ หากนํารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ มาบูรณาการกับการจัดกิจกรรม
แนะแนว โดยฝึ กทักษะการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถเตรี ยมตนเองในด้าน
วิชาการ วิชาชีพ มีทกั ษะชีวิต และทักษะทางสังคมอย่างเหมาะสม ส่ งผลให้เกิดประสิ ทธิภาพในการ
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ดํารงชีวิตในสังคมอย่างดี มีความสุ ข (JoseptKee - Kuok Wong, 2004: 154 -166) ซึ่ งจําเป็ นอย่างยิง่
ที่ ครู ผูจ้ ดั กิ จกรรมแนะแนวจะต้องศึ กษาทําความเข้าใจอย่างถ่องแท้จนเกิดความชํานาญเกี่ ยวกับ
องค์ป ระกอบ รู ป แบบ ขั้น ตอนและเทคนิ ค ที่ เกี่ ยวข้องกับ การจัดกิ จกรรม แนะแนวให้ผูเ้ รี ยนมี
ศักยภาพทั้งด้านความรู ้และความคิดต่อไป
จากการประมวลข้อมู ลการจัดกิจกรรมแนะแนว พบว่า การจัดกิจกรรมแนะแนวเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน รายวิชากิจกรรมแนะแนว โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริ ม สร้ า งความรู ้ พัฒ นาทัก ษะการเรี ย นรู ้ ป้ อ งกัน และแก้ไขปั ญหาที่ ผูเ้ รี ยน
ประสบ ตลอดจนสามารถเตรี ยมตนเองในด้านวิชาการ วิชาชี พ มีทกั ษะชี วิต เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
รู ้จกั วิเคราะห์สังเคราะห์เลือกสรรข้อมูลได้อย่างเหมาะสมและรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ยุคข้อมูลข่าวสารอย่างชาญฉลาด (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551; สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้ น ฐาน, 2555; แผนยุท ธศาสตร์ ก ารแนะแนวระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) (2554 : 7 - 9) ประกอบกับการศึ กษา
ข้อมู ลการจัดกิ จกรรมแนะแนวและการวิเคราะห์ งานวิจยั ทั้งในและต่ างประเทศเกี่ ยวกับ การจัด
กิจกรรมแนะแนว พบว่า รู ปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวขึ้นอยูก่ บั ครู แนะแนวเป็ นผูเ้ ลือกสรรและ
ออกแบบตามความสามารถ ความเหมาะสมของผูเ้ รี ยนและบริ บทของตน โดยประเด็นความสําคัญ
ในการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
ให้สอดคล้องกับยุคสมัย เสริ มสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพที่จาํ เป็ นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้อง
กับผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนตามแนวคิดเครื อข่ายองค์กรความร่ วมมือเพื่อทักษะการเรี ยนรู ้ ที่
จํา เป็ นในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills; เครื อข่ า ย P21, 2557) ได้ พ ั ฒ นา
วิสัยทัศน์เพื่ อความสําเร็ จของนักเรี ยนในระบบเศรษฐกิ จโลกใหม่ เพื่ อช่ วยให้ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ส ามารถ
บูรณาการทักษะเข้าในการสอนเนื้ อหาหลักด้านวิชาการได้พฒั นาวิสัยทัศน์ การเรี ยนรู ้ เป็ นกรอบ
ความคิดเพื่อการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 โดยผสมผสานองค์ค วามรู ้ ท กั ษะเฉพาะด้า นความชํานาญ
การและความรู ้เท่าทันด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้ป ระสบความสํา เร็ จ ทั้ง ในด้า นการทํางานและ
การดําเนิ นชี วิตกรอบแนวคิดข้างต้นเป็ นจุดเริ่ มต้นของการพัฒนาทักษะแห่ งอนาคตใหม่สําหรับ
ประเทศไทยการนําทักษะในศตวรรษที่ 21 ทุกทักษะไปใช้ผเู ้ รี ยนทุกคนจําเป็ นต้องได้รับการพัฒนา
ให้มีความรู ้ความเข้าใจเนื้ อหาหลักด้านวิชาการการที่ผเู ้ รี ยนจะสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
สื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพนั้นต้องอาศัยบูรณาการของพื้นฐานความรู ้ดงั กล่าวภายใต้บริ บทการ
สอนความรู ้วิชาหลักผูเ้ รี ยนต้องเรี ยนรู ้ทกั ษะที่จาํ เป็ นเพือ่ ให้ประสบความสําเร็ จ ในโลกทุกวันนี้เช่น

10
การคิดอย่างมีวิจารณญาณการแก้ปัญหาการคิดสร้างสรรค์การสื่ อสาร การเลือกพิจารณาข้อมูล และ
การร่ วมมือกัน
การศึกษาข้อมูลการจัดกิจกรรมแนะแนวในประเทศไทย พบสภาพและปั ญหาของการ
ดําเนิ นงานแนะแนวในปั จจุบนั พบว่า ครู ผูไ้ ด้รับมอบหมายให้จดั กิจกรรมแนะแนวยังขาดความรู ้
ความเข้าใจขอบข่ายเนื้อหา สาระในการจัดกิจกรรมแนะแนว จัดกิจกรรมแนะแนวโดยไม่ได้เขียน
แผนการจัด กิ จ กรรมแนะแนว การวัด ประเมิ น ผลนัก เรี ย นไม่ ชดั เจน การจัดกิจกรรมแนะแนว
ไม่ สนองจุ ด มุ่ ง หมายของหลัก สู ต รสถานศึ ก ษา ขาดความรู ้ ความเข้า ใจ และความสามารถ
ประสบการณ์ในการเตรี ยมการสอน การเตรี ยมแหล่งเรี ยนรู ้ สื่ ออุปกรณ์ การจัดกิจกรรมแนะแนว
ให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ดา้ นการศึกษา การงานอาชี พ และด้านชีวิตและสังคม การจัดการเรี ยนการสอน
ยังยึดครู เป็ นศูนย์กลาง (ศิริชยั กาญจนวาสี , 2553: 2-5) ทั้งนี้ การขจัดปั ญหานี้ ได้ดีที่สุดนั้น จําเป็ น
อย่างยิง่ ที่จะต้องมีกระบวนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่มีคุณภาพ ทั้งด้านเนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรม
การวัดประเมินผลที่ครู สามารถนําไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับ สัง คมยุค ปั จ จุ บ นั ได้จ ริ ง อย่า งไรก็ต าม กรอบความคิ ด ข้างต้น จําเป็ นต้องมีระบบ
สนับสนุนการศึกษาที่จาํ เป็ น ได้แก่ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ การประเมินผลหลักสู ตร วิธีการสอนและ
รู ปแบบการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพ การพัฒนาวิชาชีพและบรรยากาศการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยน
มี ส่ วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนรู ้ มากขึ้ นและจบการศึ กษาออกไปด้วยความพร้ อมที่ จะประสบ
ความสําเร็ จในเศรษฐกิจโลกของทุกวันนี้
ทั้งนี้การเสริ มสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพมีความสําคัญยิง่ เนื่องจากชีวิตและสภาพ
การทํางานจําเป็ นต้องมีทกั ษะการคิดและองค์ความรู ้เพิ่มขึ้นมากมาย ความสามารถในการทํางาน
ในยุคที่แข่งขันกันด้านข้อมูลข่าวสาร และการดํารงชีวิตที่มี ค วามซํ้า ซ้อ นให้ป ระสบความสํา เร็ จ
ได้น้ นั จําเป็ นที่ผเู ้ รี ยนต้องใส่ ใจอย่างเคร่ ง ครั ด ในการพัฒ นาทัก ษะชี วิตและทักษะอาชีพต่อไปนี้
ให้เพียงพอ ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะพัฒ นากระบวนทัศ น์ก ารจัด กิ จ กรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการ
ใช้ท กั ษะชี วิต และทัก ษะอาชี พ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ ม
และพัฒนาผูเ้ รี ยนให้รู้จกั ตนเอง ค้นพบความสามารถ ความถนัด สามารถคิดตัดสิ นใจ คิดแก้ปัญหา
กําหนดเป้ า หมาย วางแผนชี วิ ต ทั้ง ด้า นการเรี ยนและอาชี พ สามารถปรับตัวอยูใ่ นสังคมได้อย่าง
เหมาะสม โดยผูว้ ิจยั บูรณาการการจัดกิจกรรมแนะแนวซึ่ งมีขอบข่ายการแนะแนว 3 ด้าน คือ การ
แนะแนวการศึ กษา (Educational Guidance) การแนะแนวอาชี พ (Vocational Guidance) และการ
แนะแนวส่ วนตัวและสังคม (Personal and Social Guidance) จากการวิ เคราะห์ สังเคราะห์ ขอ้ มู ล
พื้ นฐานและกรอบแนวคิ ดที่ เกี่ ยวข้องกับ ทฤษฎี การจัดกิ จกรรมแนะแนว ทฤษฎีการสร้างความรู ้
ทฤษฎี การเรี ยนรู ้ กลุ่มมนุ ษ ยนิ ยม ทฤษฎี ท างจิ ต วิทยา โดยมี ความเชื่ อพื้ นฐานว่า มนุ ษ ย์มีคุณ ค่ า
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มี ความดี งาม มี ความสามารถ มี ความต้องการและมี แรงจูงใจภายในที่ จะพัฒนาศักยภาพของตน
ผนวกกับทฤษฎี การเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ ตลอดจนเอกสารและงานวิจ ยั ที่ เ กี่ ย วข้อ งมาสร้ า งเป็ น
กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวขึ้น
กรอบแนวคิดดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นแนวทางในการ
กํา หนดแบบแผนการวิจ ยั โดยใช้วิธี ก ารเชิ ง ระบบเพื่อ นํา สู่ ก รอบแนวคิ ด ของการวิจยั เรื่ อง
กระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้ างการใช้ท ักษะชี วิตและอาชี พ ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังต่อไปนี้
1. แนวคิด เกี่ย วกับ การวิจ ัย และพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอน (Resear ch and
Development)โดยใช้กระบวนการวิจยั แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ในการศึกษา
เรื่ อง กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น ผูว้ ิจยั ใช้วิธีดาํ เนิ นการวิจยั ในลักษณะการวิจยั และพัฒนา (Research
and Development) เนื่องจากแนวคิดการวิจยั และพัฒนา สามารถนํามาใช้ในการแสวงหาและพัฒนา
นวัตกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน ซึ่ งในการศึกษาครั้งนี้ นวัตกรรมการเรี ยนการสอน
คือ กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว โดยมีกระบวนการในพัฒนา 4 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นตอน
ที่ 1 วิจยั (Research : R1) เพื่ อศึ กษาข้อมู ลพื้นฐาน สภาพการปฏิ บ ตั ิ จริ ง ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นหรื อการ
ประเมินความต้องการจําเป็ นของกลุ่มเป้ าหมายและผูท้ ี่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
ผลการวิจยั การวิเคราะห์เอกสารต่าง ๆ แล้วนําผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาสังเคราะห์ไปสู่ ข้ นั ตอน
ที่ 2 พัฒนา (Development : D1) คือ ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาโดยนําผลจากขั้นตอน
ที่ 1 (R1) มาพัฒนานวัตกรรมทําให้น วัต กรรมที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น สามารถตอบสนองความต้องการของ
กลุ่ม เป้ า หมาย และในขั้นพัฒ นา (D1) นี้ ต อ้ งพัฒ นานวัต กรรมให้มีคุณภาพมีประสิ ทธิ ภาพก่อน
ขั้นตอนที่ 3(Research : R2) คือนํานวัตกรรมใช้จริ งกับกลุ่มเป้ าหมายโดยมีการประเมินระหว่างใช้
และเมื่ อใช้แล้ว ดําเนิ นการในขั้นตอนที่ 4 พัฒนา (Development : D2) โดยประเมิ นประสิ ทธิ ผล
ของนวัตกรรม (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555: 230) นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ใช้ระเบียบวิธีวิจยั แบบผสมผสานวิธี
(Mixed Methods Research) และใช้แ บบแผนเชิ งผสมผสานแบบรองรั บ ภายใน (The Embedded
Design) ด้วยการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) เสริ มด้วยการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative
Methods) เพื่อตอบคําถามการวิจยั ให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
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2. แนวคิด เกี่ย วกับการออกแบบระบบการเรี ย นการสอน ADDIE Model ตามแนวคิด
ของDick and Carey (2005) และการออกแบบการสอนเชิงระบบตามแนวคิดของ Joyce, Weil and
Calhoun (2009) เนื่ องจากการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอนโดยเน้นการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นระบบ เพื่อพัฒนาการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พของนักเรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ มีความสามารถพื้นฐานและแบบการเรี ยนรู ้ (Learning Style) แตกต่างกัน
ดังนั้นการจัดการเรี ยนการสอนจึงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อให้นกั เรี ยน แต่ละคน
เกิดทักษะดังกล่าว ซึ่ งเป็ นการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึง
นําหลักการเชิ งระบบ (System Approach) มาใช้ในการออกแบบการเรี ยนการสอนที่ เรี ยกว่า การ
อ อ ก แ บ บ ระ บ บ ก ารเรี ยน ก ารส อ น (Instructional System Approach : ISD) ซึ่ งห ม ายถึ ง
กระบวนการแก้ปัญหาการเรี ยนการสอนโดยการวิเคราะห์สถานการณ์หรื อเงื่อนไขการเรี ยนรู ้อย่าง
เป็ นระบบ เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนบรรลุจุดหมาย โดยอาศัยความรู ้จากหลาย ๆ ทฤษฎี เช่น
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ ทฤษฎีการเรี ยนการสอน ทฤษฎีการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง ตลอดจนทฤษฎี การ
เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดการออกแบบระบบการเรี ยนการสอน ADDIE
Model ของ Dick and Carey (2005) ได้พฒั นาขึ้นและการออกแบบการสอนเชิงระบบตามแนวคิด
ของ Joyce, Weil and Calhoun (2009: 21-37) ร่ ว มกับ แนวคิ ด การวิ จ ัย และพัฒ นา (Research and
Development : R&D) ซึ่งเป็ นการออกแบบระบบการเรี ยนการสอน ADDIE Model ตามแนวคิดของ
Dick and Carey (2005) เป็ นกระบวนการที่ใช้วิธีการเชิงระบบ ประกอบด้วยขั้นตอนการดําเนินการ
5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นวิเคราะห์ (Analyze Phase) เป็ นการวิเคราะห์และประเมินความต้องการจําเป็ น
(Assess and Analyze Needs) ในการพัฒนาหรื อแก้ปัญหา 2) ขั้นออกแบบ (Design Phase) เป็ นการ
ออกแบบวิธีการเรี ยนการสอนหรื อรู ปแบบที่ให้บรรลุเป้ าหมายการเรี ยนการสอนและการนําเสนอ
(Design Instruction and Presentations) 3) ขั้นพัฒนา (Develop Phase) เป็ นการพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ใน
การจั ด การเรี ยนการสอน (Develop Materials) 4) ขั้ นนํ า ไปใช้ (Implement Phase) เป็ นการนํ า
นวัตกรรมที่พฒั นาขึ้นไปใช้ ประกอบด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น การวางแผนในการ
บริ หารจัดการในการนําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไปใช้ และดําเนิ นการจัดการเรี ยนรู ้ตามขั้นตอนต่าง ๆ
ที่กาํ หนดไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ 5) ขั้นประเมินผล (Evaluate Phase) ประเมินความก้าวหน้าของ
ผูเ้ รี ยนและประสิ ทธิ ผลของสื่ อที่ใช้ในการเรี ยนการสอน ผูว้ ิจยั ได้นาํ แนวคิดการออกแบบการเรี ยน
การสอนของ Dick and Carey (2005) มาใช้เป็ นแนวทางพัฒ นากระบวนทัศ น์ ก ารจัด กิ จ กรรม
แนะแนวเพื่ อ เสริ ม สร้ า งการใช้ท ัก ษะชี วิ ต และอาชี พ ของนั ก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
ด้วยวิธีการเรี ยนโดยบูรณาการการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (Collaboration Learning) การจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน (Case Based Learning) การจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
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(Problem Based Learning) และการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน (Community
Participation Learning) สํ า หรั บ การออกแบบการเรี ย นการสอนเชิ ง ระบบของ Joyce, Weil and
Calhoun (2009 : 21 - 37) ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สาํ คัญสรุ ปได้ว่า รู ปแบบการจัดการเรี ยนการ
สอนตามจุดเน้นหรื อผลลัพธ์ที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นในตัวผูเ้ รี ยนเป็ น 4 กลุ่ม โดยได้เสนอรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนการสอน (Model of Teaching) ซึ่ งเริ่ มจากการเสนอภาพให้เห็นเหตุการณ์ในห้องเรี ยน
(Scenario) โดยใช้การเล่าเรื่ อ งมี ผูส้ อนและผูเ้ รี ย นเป็ นผู แ้ สดงโดยจํา ลองเหตุการณ์จริ งที่เกิดขึ้น
ในห้องเรี ยน จากนั้นได้เสนอทฤษฎี แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ ของแต่ละรู ปแบบ เพื่อนําไปสู่
รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนซึ่งแต่ละรู ปแบบมีองค์ประกอบ 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ ว นที ่ 1 องค์ป ระกอบของรู ป แบบการจัด การเรี ย นการสอน (The Model of
Teaching) ประกอบด้วย 4 ส่ วน คือ 1) กระบวนการเรี ยนการสอน (Syntax) เป็ นการจัดเรี ยงลําดับ
กิจกรรมที่จะสอนเป็ นขั้น ๆ ซึ่ งแต่ละรู ปแบบมีจาํ นวนขั้นตอน (Phase) การเรี ยนการสอนแตกต่าง
กันไป 2)ระบบสังคม (Social System) เป็ นการอธิ บายบทบาทของผูส้ อนและผูเ้ รี ยนในการจัดการ
เรี ยนการสอน 3)หลักการตอบสนอง (Principles of Reaction) เป็ นหลักการหรื อวิธีการที่ผสู ้ อน
จะตอบสนองต่อสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนกระทํา อาจเป็ นการให้รางวัล การสร้างบรรยากาศอิสระในการคิดและ
ปฏิบตั ิโดยไม่มีการประเมินว่าถูกหรื อผิด หรื อการให้ผเู ้ รี ยนรับ ผิดชอบร่ วมกันเรี ยนรู ้ในกลุ่มอย่าง
จริ งจัง แนะนําช่วยเหลือซึ่ งกันและกันให้เกิดการเรี ยนรู ้ 4) ระบบสนับสนุน (Support System) เป็ น
สิ่ งสนับสนุ นการเรี ยนการสอนหรื อเป็ นการบอกเงื่อนไขหรื อสิ่ งจําเป็ นในการที่จะใช้รูปแบบการ
จัด การเรี ยนการสอนให้เกิ ดผลลัพธ์ตามที่ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน เช่นการเรี ยนการสอน
ด้ว ยการปฏิ บ ัติ (Action Learning) เป็ นวิ ธี ก ารเรี ย นจากการปฏิ บ ัติ จ ริ ง (Learning by Doing)จาก
ประสบการณ์ ตรง จากปั ญ หาจริ ง (Real Problem) โดยให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกปฏิ บตั ิในสถานที่ และด้วย
อุปกรณ์ที่ใกล้เคียงกับสภาพการทํางานจริ ง หรื อเตรี ยมสื่ อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นให้พร้อมใช้
ครบถ้วนและเพียงพอเป็ นต้น
ส่ วนที่ 2 การนํารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนไปใช้ (Application) เป็ นการแนะนํา
หรื อให้ขอ้ แนะนําสําหรับการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนนั้นเช่นจะใช้กบั เนื้อหาประเภทใด
จึงจะเหมาะสมและใช้กบั ผูเ้ รี ยนระดับใดเป็ นต้น
ส่ วนที่ 3 สาระความรู ้และสิ่ งที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ (Instruction and Nurturing Effects)
ในแต่ ล ะรู ป แบบจะต้อ งจัด สาระความรู ้ อ ะไรบ้า งให้กบั ผูเ้ รี ยน รวมทั้งมีสิ่งสําคัญ องค์ประกอบ
อะไรบ้างที่จะทําให้การดําเนินการจัดการเรี ยนรู ้น้ นั ประสบผลสําเร็ จตามเป้าหมาย ซึ่งก็คือการสอน
ของผูส้ อนที่จดั ขึ้นตามขั้นตอนและสภาพแวดล้อมในการเรี ยน สําหรับสิ่ งที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้น้ นั
เป็ นสมรรถนะสําหรับที่ผเู ้ รี ยนต้องมี และต้องให้มีการพัฒนาตลอดกระบวนการ ซึ่งคือผลที่เกิดขึ้น
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จากการสอน และเป็ นสิ่ งที่ผูเ้ รี ยนต้องมีในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
และประสบผลสําเร็ จ คุณสมบัติคุณลักษณะหรื อสมรรถนะของผูเ้ รี ยนที่ตอ้ งปลูกฝังจนติดตัว เพื่อให้
การเรี ยนการสอนบรรลุผลตามที่คาดหวัง
ผูว้ ิจยั ได้นาํ มาเป็ นแนวทางในการใช้วิธีเชิงระบบกําหนดองค์ประกอบหลัก คือ ปั จจัย
(Input) ด้านผูส้ อน ผูเ้ รี ยน สื่ อ บรรยากาศการเรี ยน กระบวนการเรี ยนรู ้ (Process) กิจกรรมการเรี ยนรู ้
(Learning Activity) ที่ เกี่ ยวกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนหรื อผลลัพธ์
ที่คาดหวังใช้กระบวนการวิธีการและเทคนิคการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มการร่ วมมือ (Collaboration)
เสริ มพัฒนาการคิดสู่ การใช้ทกั ษะชีวิตและอาชี พ ด้วยวิธีการพัฒนาจากการศึกษาหลักการ แนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) ซึ่งเป็ นทฤษฎี
ที่มีรากฐานมาจาก Vygotsky มีแนวคิดที่สาํ คัญที่ว่า "ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาด้านพุทธิ ปัญญา"รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพในการพัฒนาด้านพุทธิ ปัญญาเชื่อว่าผูเ้ รี ยน
สร้ างความรู ้ โดยผ่านทางการมีปฏิ สัมพันธ์ทางสังคมกับผูอ้ ื่นได้แก่ เด็กกับผูใ้ หญ่ พ่อแม่ ครู และ
เพื่อนในขณะที่เด็กอยูใ่ นบริ บทของสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural context)โดยให้ผเู ้ รี ยนสร้าง
ความรู ้ ใ หม่ จ ากการใช้ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในโลกแห่ ง ความเป็ นจริ งเป็ นบริ บท (context) หรื อ
สิ่ งแวดล้อมในชุ มชนมี ส่ ว นร่ ว มเป็ นฐานการเรี ยนรู ้ “Social Constructivism” เพื่ อ ให้ ผูเ้ รี ยนเกิ ด
ทักษะการคิ ดวิ เคราะห์ และคิ ดแก้ปัญหาร่ ว มกับกลุ่ ม ดั้งนั้นการจัดการเรี ยนการสอนในกิจกรรม
แนะแนวเน้นให้ผเู ้ รี ยนคิด ลงมือกระทําและแก้ไขปั ญหาด้วยตนเอง ส่ วนผลผลิต (Product) กําหนด
ว่า ผูเ้ รี ย นจะต้อ งเป็ นผูม้ ี พฒ
ั นาการของการเสริ ม สร้ า งการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพเพิ่มขึ้น และมี
ความสามารถเสริ ม สร้ า งการใช้ ท ัก ษะชี วิ ต และอาชี พ ตามองค์ป ระกอบของทัก ษะที่ จ าํ เป็ น
ในศตวรรษที่ 21 ส่ วนขั้นตอนการออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ใช้ Backward Design คือ
ขั้นที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ ทําความเข้าใจกับเป้ าหมายและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ขั้นที่ 2 ระบุผลลัพธ์
ที่ คาดหวัง ขั้นที่ 3 พิจารณา กําหนดหลักฐานของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ซึ่ งแสดงว่าผูเ้ รี ยนบรรลุ
เป้ าหมายและวิธีวดั และประเมินผล และขั้นที่ 4 การวางแผนประสบการณ์การเรี ยนรู ้ และการวาง
แผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน ทั้งกําหนดบทบาทของครู นักเรี ยน สื่ อ และทรั พ ยากร
เพื่อตอบสนองความต้องการจําเป็ นในการพัฒนาตนเองของผูเ้ รี ยนให้เต็มตามศักยภาพ
3. แนวคิด ทฤษฎีการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้ กระบวนทัศน์ การจัดกิจกรรมแนะแนว
3.1 หลักการจัดกิจ กรรมแนะแนว (Guidance Activity) เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มและ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้รู้จกั ตนเอง รู ้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสิ นใจ คิดแก้ปัญหา กําหนดเป้ าหมาย
วางแผนชีวิต ทั้งด้านการเรี ยนและอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยงั ช่วยให้ครู
รู ้จกั และเข้าใจผูเ้ รี ยน ทั้งยังเป็ นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คาํ ปรึ กษาแก่ผปู ้ กครองในการมีส่วนร่ วม
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พัฒนาผูเ้ รี ยน ขอบข่ายการแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ การแนะแนว
การศึ กษา (Educational Guidance) การแนะแนวอาชี พ (Vocational Guidance) และการแนะแนว
ส่ วนตัวและสังคม (Personal and Social Guidance) ความสําคัญของการแนะแนวเป็ นกลไกสําคัญ
ในการสร้างคน สร้างงาน และสร้างชาติ กล่าวคือ สร้างคนให้รู้จกั คุณค่าในตนเอง สร้างงานให้คน
รู ้จกั ความถนัด ความสนใจ บุคลิกภาพของตน รู ้ขอ้ มูลอาชีพ ตลอดจนสามารถเชื่อมความสัมพันธ์
คุ ณ ลัก ษณะของตนเองกับ อาชี พ ได้ถูก ต้อ ง มี ก ารฝึ กงานอาชี พ หรื อ มี ป ระสบการณ์ใ นงาน
มีคุณลักษณะพื้นฐานที่จาํ เป็ น ในการประกอบอาชีพให้ประสบความสําเร็ จ สร้างชาติ ให้คนมีวิธีหา
ความรู ้ทางวิชาการ มีคุณธรรมจริ ยธรรม และเห็นประโยชน์ส่วนรวม ซึ่ งเป็ นสิ่ งสําคัญที่สุดในยุค
ปั จจุบนั ที่จะพัฒนาคนเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ ทั้งนี้จิตวิทยาพัฒนาการซึ่ ง ครู แ นะแนวจํา เป็ นต้อง
ศึกษาแนวคิดทางด้านจิตวิทยาให้รู้ เข้าใจ และมีทกั ษะการใช้ความรู ้พ้ืนฐานทางด้านจิ ตวิทยาการ
แนะแนว อันดับแรกที่จะช่วยให้ครู เข้าใจผูเ้ รี ยน บุคคลที่มารับบริ การ คือ ความรู ้ในแนวคิดทฤษฎี
พัฒ นาการของมนุ ษ ย์ข องนั ก จิ ต วิ ท ยากลุ่ ม มนุ ษ ยนิ ย ม ของ Carl R. Rogers (1974), Abraham
Maslow (1970) ที่เห็นว่า คนทุกคนเป็ นคนดี รักศักดิ์ศรี ต้องการความรักและความอบอุ่น ต้องการ
พัฒนาตนเองไปในทางที่ดี การที่ยงั ไม่สามารถพัฒนาตนเองได้ เป็ นเพราะขาดการชี้แนะและขาด
การรู ้จกั และเข้าใจตนเองอย่างแท้จริ ง (ศิริชยั กาญจนวาสี , 2553; กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551) ทั้งนี้
บทบาทของครู คือ การอํานวยความสะดวกในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนโดยการเข้าร่ วมกับ
การสร้ า งความรู ้ สึ กที่ ดี ข องผู ้เรี ยน (Feelings) ร่ วมคิ ด (Thoughts) และชี้ แนะแนวคิ ด (Ideas)
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ข องผู เ้ รี ย น ไม่ ใ ช่ ค วามต้อ งการของพวกเขา แต่หากเป็ นเพราะการ
ขาดทักษะการแก้ไขปั ญ หาที่ดีของ วัต ถุประสงค์ของการจัดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อ 1) ให้ผูเ้ รี ยน
นั่น เอง (Greene,2008;Burden,2003;Watson,2003) ผูเ้ รี ยนค้น พบความถนัด ความสามารถ ความ
สนใจของตนเอง รักและเห็ นคุณค่าในตนเองและผูอ้ ื่น 2) รู ้ จกั แสวงหาความรู ้ จากข้อมูลข่าวสาร
แหล่ ง เรี ย นรู ้ ท้ ัง ด้า นการศึ ก ษาอาชี พ ส่ ว นตัว สั ง คมเพื่ อ นํา ไปใช้ใ นการวางแผนเลื อ กแนวทาง
การศึกษาอาชี พได้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง 3) พัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุ ข 4) มีความรู ้มีทกั ษะมีความคิดสร้ างสรรค์ในงานอาชี พและมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุ จริ ต 5) มีค่านิยมที่ดีงามในการดํา เนิ นชี วิต เสริ ม สร้ า งวินัย คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมแก่
ผูเ้ รี ยน และ 6) มีจิตสํานึกในการรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติ
3.2 ทฤษฎีการสร้ างความรู้ (Constructivism Theory) เป็ นทฤษฎีที่มีหลักการสําคัญ
ที่ผูเ้ รี ยนสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง ดัง นี้ คื อ 1) การให้ผู เ้ รี ย นลงมื อ สร้ า งสิ่ ง ของหรื อประกอบ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ได้ปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ ง แวดล้อ มภายนอกที่ มีค วามหมายซึ่ งจะรวมถึง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ในตัวของผูเ้ รี ยนเองกับประสบการณ์และสิ่ งแวดล้อมภายนอกสามารถ
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เชื่อมโยงและสร้างเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ 2) การยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู ้ ซึ่ งครู ตอ้ งจัด
บรรยากาศการเรี ยนการสอนที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนด้วยตนเอง โดยมี
ทางเลือกที่ หลากหลายและเรี ยนรู ้ อย่างมีความสุ ข สามารถเชื่อมโยงความรู ้ระหว่างความรู ้ใหม่กบั
ความรู ้เก่าได้ส่วนครู ทาํ หน้าที่เป็ นผูช้ ่วยและคอยอํานวยความสะดวก 3) การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์
และสิ่ งแวดล้อม โดยเน้นให้เห็นความสําคัญของการเรี ยนรู ้ร่วมกันทําให้ผเู ้ รี ยนเห็นว่าคนเป็ นแหล่ง
ความรู ้อีกแหล่งหนึ่งที่สาํ คัญ การสอนเป็ นการจัดประสบการณ์เพื่อเตรี ยมคนออกไปเผชิ ญโลกถ้า
ผูเ้ รี ย นเห็ นว่า คนเป็ นแหล่ งความรู ้ สาํ คัญ และสามารถแลกเปลี่ยนความรู ้กนั ได้ เมื่อจบการศึกษา
ออกไปก็จ ะปรั บ ตัว และทํา งานร่ ว มกับ ผู อ้ ื่ น ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ 4) การใช้เทคโนโลยีเป็ น
เครื่ องมือ เป็ นการเน้นการใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู ้จากแหล่งความรู ้ต่างๆด้วยตนเองเป็ นผลให้
เกิ ด พฤติ ก รรมที่ ฝั ง แน่ นเมื่ อ ผู ้เรี ยนเรี ยนรู ้ ว่ า จะเรี ยนรู ้ ไ ด้ อ ย่ า งไร (Learning how to Learn)
ซึ่ งหลักการของทฤษฎี น้ ี เป็ นการเรี ยนรู ้ที่ เน้นให้ผูเ้ รี ยนลงมือปฏิ บตั ิ หรื อสร้ างสิ่ งที่ มีความหมาย
กับตนเองดังนั้นเครื่ องมือที่ ใช้ตอ้ งมี ลกั ษณะเอื้อต่อการให้ผูเ้ รี ยนนํามาสร้างเป็ นชิ้นงานได้สําเร็ จ
ตอบสนองความคิดและจิ น ตนาการของผูเ้ รี ยน กล่ า วโดยสรุ ป ก็คื อ เครื่ อ งมื อทุ ก ชนิ ดที่ สามารถ
ทําให้ผเู ้ รี ยนสร้างงานหรื อลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองได้เป็ นเครื่ องมือที่สอดคล้องตามหลักการทฤษฎี
Constructionism 5) การจัดการเรี ยนรู ้เป็ นนวัตกรรมด้านการจัดการเรี ยนรู ้ที่พฒั นากระบวนการคิด
ของผู เ้ รี ย นและนํา เสนอผ่ า นผลงานที่ จ ัด ทํา ดัง นั้ น ครู ผู ส้ อนต้อ งดํา เนิ น การจัด การเรี ย นรู ้ ดัง นี้
1)เชื่อมโยงสิ่ งที่ รู้แล้วกับสิ่ ง ที่ ผู เ้ รี ย นกํา ลัง เรี ย น 2) การให้โ อกาสผู เ้ รี ย นเป็ นผูร้ ิ เริ่ มทําโครงการ
ที่ตนเองสนใจ 3) เปิ ดโอกาสให้มีการนําเสนอความคิด ผลงานและผลการวิเคราะห์กระบวนการ
เรี ยนรู ้ของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั เพื่อน4)ให้เวลาทํางานอย่างต่อเนื่องในการจัดการเรี ยนรู ้
ครู เป็ นบุคคลสําคัญที่ตอ้ งมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่ อ ดังนี้ 1) ต้องไม่ถือว่าครู เป็ นผูร้ ู ้แต่
ผูเ้ ดียว ผูเ้ รี ยนต้องเชื่อตามที่ครู บอกแต่ครู ตอ้ งตระหนักว่าตนเองมีความรู ้ที่จะช่วยเหลือนักเรี ยนเท่าที่
จะช่ วยได้ดงั นั้น ครู จึง ไม่ อบั อายผูเ้ รี ยนที่ จะพูดว่าครู กย็ งั ไม่ทราบ พวกเรามาช่วยกันหาคําตอบดูซิ
2) ต้องพยายามให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองมากที่สุด อดทนและปล่อยให้นกั เรี ยนประกอบ
กิ จกรรมด้ว ยตนเอง อย่า รี บ บอกคํา ตอบ ควรช่ ว ยเหลื อ แนะนํา ผู เ้ รี ย นที่ เ รี ย นช้า และเรี ยนเร็ ว
ให้ส ามารถเรี ยนไปตามความสามารถของตนเองให้มากที่สุด 3)ไม่ควรถือว่าผูเ้ รี ยนที่ดีตอ้ งเงียบ
แต่ครู ควรเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน 4) ต้องไม่ถือว่าการ
ที่ผูเ้ รี ยนเดินไปเดินมาในการทํากิจกรรมการเรี ยนรู ้เป็ นการแสดงถึงความไม่มีระเบียบวินยั แต่ตอ้ ง
คิ ด ว่า การเดิ น ไปเดิ น มาเป็ นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยให้การเรี ยนรู ้เป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง และช่วย
ทําให้ผเู ้ รี ยนไม่เบื่อหน่ายต่อการเรี ยน 5)ไม่ควรยึดติดกับหลักสู ตรมากเกินไปไม่ควรจะยัดเยียดเนื้อหา
ที่ไม่จาํ เป็ นให้กบั ผูเ้ รี ยนควรคิดว่าการให้เนื้อหาที่จาํ เป็ นแม้จะน้อยอย่างก็ยงั ดีกว่าสอนหลาย ๆ อย่าง
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แต่ ผูเ้ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ น้อ ยมากหรื อ นําความรู ้ที่เรี ยนไปประยุกต์ใช้ไม่ได้ 6) การจัดตารางสอน
ควรจัดให้ยดื หยุน่ และเหมาะสมกับเวลาที่เ ปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ย นลงมื อ ปฏิ บ ตั ิ กิจกรรมภายในเวลา
ที่ เห มาะสมไม่ ม ากห รื อน้ อ ยไป (Gagnon and Collay, 2002; Selley, 1999; Glaserfeld, 1999;
Murphy, 1997, อ้างถึ งในสุ เทพ อ่ วมเจริ ญ , 2557: 125 - 126) ทั้งนี้ สรุ ปการเรี ยนรู ้ แ บบสร้ างองค์
ความรู ้ดว้ ยตนเอง แบ่งออกเป็ น 3 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นการทําความรู ้ให้กระจ่างแจ้ง 2) ขั้นการระบุการ
ได้รับและการเข้าใจข้อมูลใหม่ 3) ขั้นการยืนยันความถูกต้องและการใช้ขอ้ มูล
3.3 ทฤษฎีการเรี ย นรู้ กลุ่มมนุษยนิย ม (Humanism Theory) เป็ นทฤษฎีที่มีหลักการ
สําคัญที่คาํ นึงถึงความเป็ นคนของบุคคล คุณค่าของคนเป็ นหลัก โดยจะมองธรรมชาติของมนุษย์ใน
ลักษณะที่ว่า มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความดีที่ติดตัวมาแต่กาํ เนิ ด มนุษย์เป็ นผูท้ ี่มีอิสระสามารถที่จะ
นําตนเอง และพึ่งตนเองได้ เป็ นผูท้ ี่มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะทําประโยชน์ให้สังคม มีอิสรเสรี ภาพ
ที่จะเลือกทําสิ่ งต่ า ง ๆ ที่ จ ะไม่ ทาํ ให้ผู ใ้ ดเดื อ ดร้ อ น ซึ่ ง รวมทั้ง ตนเองด้วย มนุ ษย์เป็ นผูท้ ี่ มีความ
รับผิดชอบและเป็ นผูส้ ร้างสรรค์สังคม นักคิดกลุ่มมนุ ษยนิ ยมให้ค วามสํา คัญ ของความเป็ นมนุษย์
และมองมนุ ษย์ว่ามีคุณค่า มีความดีงาม มีความสามารถ มีความต้องการ และมีแรงจูงใจภายใน
ที่จะพัฒนาศักยภาพของตน ทฤษฏีและแนวคิดที่สาํ คัญๆ ในกลุ่มนี้มี 2 ทฤษฏีและ 5 แนวคิด คือ
3.3.1 ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ ข องมาสโลว์ แนวคิ ด เกี่ ย วกับ การเรี ย นรู ้ ข องทฤษฏี
นี้ คื อ มนุ ษ ย์ทุ กคนมี ความต้องการพื้ นฐานตามธรรมชาติ เป็ นลําดับ ขั้น และต้องการที่ จะรู ้ จกั
ตนเองและพัฒนาตนเอง
3.3.2 ทฤษฎีก ารเรี ย นรู ้ ข องโรเจอร์ แนวคิ ด เกี่ ย วกับ การเรี ย นรู ้ ข องทฤษฏีน้ ี
คือ มนุษย์สามารถพัฒนาตนเองได้ดีหากอยูใ่ นสภาวะที่ผอ่ นคลายและเป็ นอิสระ การจัดบรรยากาศ
ที่ผ่อนคลายและเอื้ อ ต่ อ การเรี ย นเรี ย นรู ้ แ ละเน้น ให้ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง โดยครู เป็ นผูช้ ้ ีแนะและ
ทําหน้าที่อาํ นวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยนและการเรี ยนรู ้จะเน้นกระบวนการเป็ นสําคัญ
3.3.3 แนวคิ ด เกี่ ย วกับ การเรี ยนรู ้ ข องโคมส์ เชื่ อ ว่ า ความรู ้ สึ กของผู ้เรี ย นมี
ความสําคัญต่อการเรี ยนรู ้ มาก เพราะความรู ้ สึกและเจตคติ ของผูเ้ รี ยนมี อิทธิ พลต่ อกระบวนการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
3.3.4 แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของโนลส์ เชื่ อว่าผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู ้ได้มากหากมี
ส่ วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ มีอิสระที่จะเรี ยนและได้รับการส่ งเสริ มในการพัฒนาด้วยตนเอง
3.3.5 แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของแฟร์ เชื่อว่าผูเ้ รี ยนต้องถูกปลดปล่อยจากการ
กดขี่ของครู ที่สอนแบบเก่า ผูเ้ รี ยนมีศกั ยภาพและมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ที่จะกระทําสิ่ งต่างๆ
ด้วยตนเอง
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3.3.6 แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของอิลลิช เชื่อว่าสังคมแห่งการเรี ยนรู ้เป็ นสังคม
ที่ตอ้ งล้มเลิกระบบโรงเรี ยน การศึกษาควรเป็ นการศึกษาตลอดชีวิตแบบเป็ นไปตามธรรมชาติ โดย
ให้โอกาสในการศึกษาเล่าเรี ยนแก่บุคคลอย่างเต็มที่
3.3.7 แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของนีล เชื่อว่ามนุษย์เป็ นผูม้ ีศกั ดิ์ศรี มีความดีโดย
ธรรมชาติ หากมนุ ษ ย์อ ยู่ใ นสภาพแวดล้อ มที ่ อ บอุ ่น บริ บูร ณ์ด ว้ ยความรัก มีอิส รภาพและ
เสรี ภาพ มนุษย์จะพัฒนาไปในทางที่ดีท้ งั ต่อตนเองและสังคม
ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั นําแนวคิดทฤษฎีการเรี ยนรู ้กลุ่มมนุ ษยนิ ยม มาเป็ นแนวทางในการจัด
กิจกรรมแนะแนวโดยใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว ซึ่ งคํานึ งถึงเป้ าหมายสู งสุ ดคือการ
พัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนในแต่ละคนเพื่อความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์
3.4 ทฤษฎีพ ัฒ นาการทางสติปัญ ญาของ Piaget แนวความคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของ
ทฤษฏีน้ ีเน้นเรื่ องพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลที่เป็ นไปตามวัยและเชื่อว่ามนุษย์เลือกที่จะรับรู ้
สิ่ งที่ตนเองสนใจและการเรี ยนรู ้เกิดจากระบวนการการค้นพบด้วยตนเอง หลักการจัดการเรี ยนการ
สอนต้องคํานึ งถึงพัฒนาการทางสติปัญญาของผูเ้ รี ยนและจัดประสบการณ์ให้ผเู ้ รี ยนอย่างเหมาะสม
กับพัฒนาการนั้นเพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้มีประสบการณ์และมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมมาก ๆ ควรให้
ผูเ้ รี ยนได้คน้ พบการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้คิดอย่างอิสระและสอนการคิดแบบรวบยอด
เพื่อช่วยส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์และทฤษฎีวฒั นธรรมเชิงสังคมของ Vygotsky ซึ่ งมีแนว คิด มา
จากทฤษฎีการสร้างความรู ้ (Constructivism Learning Theory)โดยนักการศึกษานิ ยมแบ่งทฤษฎีการ
สร้ า งความรู ้ อ อกเป็ น Cognitive Constructivism ของ Piaget และ Social Constructivism ของ
Vigotsky ในการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวการสร้างความรู ้ของ Piaget จะหมายถึง การสร้ าง
สถานการณ์ที่ทาํ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดโครงสร้างความรู ้ ความคิดใหม่ จากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยน
กับสิ่ งแวดล้อมรอบตัวจะช่วยทําให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสนําข้อมูลและสารสนเทศที่ได้รับนั้นมาเชื่อมโยง
กับความรู ้เดิมและประสบการณ์เดิม ทําให้เกิดการซึ มซับข้อมูลและสารสนเทศที่ได้รับใหม่เข้ากับ
ความรู ้เดิม และมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างความรู ้ความคิดเดิม เกิดเป็ นโครงสร้างความรู ้ความคิด
ใหม่ข้ ึนที่เรี ยกว่าผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างความรู ้เอง ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ให้นกั เรี ยนแก้ปัญหาซึ่ งเป็ นสถานการณ์ที่
ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดภาวะไม่สมดุล การพยายามแก้ปัญหาทําให้ผเู ้ รี ยนพยายามค้นคว้า แสวงหาข้อมูลต่าง ๆ
รอบตัว สําหรั บ Vygotsky (1978: 84 - 91) ให้แนวคิ ดเกี่ ยวกับ เขตของการเชื่ อมโยงสู่ การพัฒ นา
(Zone of Proximal Development : ZPD) ซึ่ งเป็ นช่องว่างระหว่างระดับการพัฒนาปั จจุบนั ที่ ผูเ้ รี ยน
เป็ นอยู่จากการเรี ยนรู ้ และแก้ปัญหาได้ดว้ ยตนเองกับระดับที่ ผูเ้ รี ยนจะมี ศกั ยภาพพัฒนาไปถึงได้
ภายใต้การแนะนําของครู ห รื อ ผู ม้ ี ป ระสบการณ์ หรื อ ผู ใ้ หญ่ หรื อ จากการร่ ว มมือ กับเพื่อนที่ มี
ความสามารถมากกว่า Vygotsky ให้ความสําคัญกับเครื่ องมื อ ทางปั ญ ญาว่า เป็ นสิ่ ง ที่ ช่ ว ยในการ
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แก้ปัญหาและเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้กระทําการใด ๆ ได้ (รุ จิราพร รามศิริ, 2556: 14) ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั นํา
แนวคิดทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาของ Piaget และ Bruner และทฤษฎีวฒั นธรรมเชิงสังคมของ
Vigotsky มาเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
โดยคํานึงถึงเป้าหมายสู งสุ ดคือการพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนในแต่ละคน
3.5 ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ (Theor y of Cooper ative or Collaborative
Learning) และการจัดการเรี ย นรู้ แบบร่ วมมือ (Collaboration Learning) แนวคิดของทฤษฏีน้ ี คือ
การเรี ยนรู ้ เป็ นกลุ่มย่อยโดยสมาชิ กกลุ่ มที่ มีความสามารถแตกต่างกันประมาณ 3 - 6 คนช่ วยกัน
เรี ยนรู ้เพื่อไปสู่ เป้ าหมายของกลุ่มโดยผูเ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในลักษณะแข่งขันกันต่างคน
ต่างเรี ยนและร่ วมมือกันหรื อช่วยกันในการเรี ยนรู ้ การจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฏีน้ ี จะเน้นให้
ผูเ้ รี ยนช่วยกันในการเรี ย นรู ้ โดยมี กิ จ กรรมที่ ใ ห้ผู เ้ รี ย นมี ก ารพึ่ ง พาอาศัยกัน ในการเรี ยนรู ้มีการ
ปรึ กษาหารื อ กัน อย่า งใกล้ชิ ด มี ก ารสั ม พัน ธ์ กัน มี ก ารทํางานร่ ว มกัน เป็ นกลุ่ ม มี ก ารวิ เคราะห์
กระบวนการของกลุ่ มและมี การแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบงานร่ วมกัน ส่ วนการประเมินผลการเรี ยนรู ้
ควรมีการประเมินทั้งทางด้านปริ มาณและคุณภาพ โดยวิธีการที่หลากหลายและควรให้ผเู ้ รี ยนมีส่วน
ร่ วมในการประเมินและครู ควรจัดให้ผูเ้ รี ยนมีเวลาในการวิเคราะห์การทํางานกลุ่มและพฤติกรรม
ของสมาชิกกลุ่มเพื่อให้กลุ่มมีโอกาสที่จะปรับปรุ งส่ วนบกพร่ องของกลุ่มด้วย ทั้งนี้ การเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือกันหรื อการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้เป็ นแนวคิดในการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อให้นกั เรี ยนได้ร่วมมือกัน
เรี ยนรู ้และปฏิบตั ิกิจกรรมให้บรรลุผลสําเร็ จตามจุดมุ่งหมาย มุ่งเน้นการร่ วมกันปฏิบตั ิงานช่วยเหลือ
ซึ่ งกันและกัน ซึ่ งการจัดการเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ วิธี ก ารจัด ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยน
เป็ นกลุ่มเล็ก กลุ่มละประมาณ 3 - 5 คนสมาชิกกลุ่มแต่ละกลุ่มคละเพศ เชื้ อชาติและความสามารถ
ทางการเรี ยน สมาชิกกลุ่มจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รับฟังความคิดเห็นกัน ช่วยเหลือกันและกัน
และสมาชิกกลุ่ม ทุกคนจะต้องร่ วมรับผิดชอบต่อผลงานของกลุ่มและผลงานของตนเองซึ่ งวิธีการ
สอนในแบบดัง กล่า วช่ ว ยให้ผู เ้ รี ย นมี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ภู มิ ใ จในตนเอง ตระหนักถึ งความ
รับผิดชอบของตนเองและต่อกลุ่ม ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์สู งขึ้น พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีเกิดการ
ยอมรับผูอ้ ื่นมากขึ้น สร้างความมัน่ ใจในตนเอง และรู ้ถึงคุณค่าของตนเองมากขึ้น (วัชรา เล่าเรี ยนดี,
2555; Johnson and Johnson,1996; Slavin R.E., 1990) ทั้ง นี้ แนวคิ ด ดัง กล่ า วสอดคล้อ งกับ จอยซ์
และเวล (Joyce and Weil, 1986, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2555: 156) ที่ได้กล่าวว่าการสอนแบบ
ร่ วมมือเรี ยนรู ้ช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านสติปัญญา โดยเพื่อนในกลุ่มจะช่ ว ยเหลือ แนะนํา กัน เนื่ อ งจาก
ผูเ้ รี ยนที่อยู่ในวัยเดียวกัน สามารถสื่ อสาร สื่ อความหมายแก่กนั และกันได้ง่ายและทําให้เข้าใจง่าย
กว่าที่ครู สอนการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือสามารถนํามาผนวกร่ วมกับวิธีการสอนได้หลากหลายวิธี ทั้งนี้
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ที่บูรณาการหลักการ แนวคิดของการเสริ มพัฒนาการให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะ
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การเรี ยนรู ้ สามารถสร้ างองค์ความรู ้ ด้วยตนเอง (Constructivism)มี กระบวนการ 5 ขั้น คื อ 1) ขั้น
นํา เข้า สู่ บ ทเรี ย น 2) ขั้น กิ จ กรรมกลุ่ ม 3) ขั้น วิ เคราะห์ ผ ลงาน 4) ขั้น นํา ไปใช้ 5) ขั้น สรุ ป และ
ประเมินผล ทั้งนี้ผวู ้ ิจยั บูรณาการแนวคิดดังกล่าวสู่ กระบวนการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้กระบวน
ทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว ที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้นต่อไป
3.6 การจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ กิจ กรรมเป็ นฐาน (Activity Based Learning : ABL)
เป็ นรู ปแบบการเรี ยนที่ผูเ้ รี ยนจะได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง ได้เรี ยนรู ้ที่จะคิด แก้ไขปั ญหาด้วยตนเอง และ
เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ผา่ นกิจกรรมต่าง ๆ ผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้การจัดการเรี ยนรู ้
บรรลุวตั ถุประสงค์ โดยเป็ นแนวการสอนแบบใหม่ ที่ไม่ เน้นให้ผูเ้ รี ยนท่องจํา แต่ให้ผเู ้ รี ยนลงมือ
ปฏิบตั ิ จริ ง (Hand - On Learning) และมี บทบาทในการค้นคว้าหาความรู ้ ดว้ ยตนเอง ซึ่ งถือว่าเป็ น
การเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (Active) โดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั คิดวิเคราะห์และเรี ยนรู ้จากกิจกรรมที่ได้ทาํ จริ ง
(Learning by doing) ซึ่ ง ผูเ้ รี ยนสามารถจดจําสิ่ งที่ เรี ยนได้ดีกว่าการท่ องจํา อี กทั้งยังได้ฝึกทักษะ
การคิ ด วิ เคราะห์ ข้ นั สู ง (High-order thinking skill) ได้แก่ การวิเคราะห์ การสั งเคราะห์ และการ
ประเมินค่าเป็ นการพัฒนาศักยภาพทางสมอง การคิด การแก้ปัญหา และการนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้
โดยเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการสร้างองค์ความรู ้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ และการร่ วมมือกัน
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ความรับผิดชอบร่ วมกัน มีวินยั ในการทํางาน และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ร่ วมกัน โดยครู ผสู ้ อนเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก (facilitator) ในการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเป็ น
ผูป้ ฏิ บตั ิดว้ ยตนเอง (รัชนี กร ทัพชัย, 2552: 13; สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา, 2555: 1) ทั้งนี้ การ
ออกแบบกิจกรรม (Activity design) จะต้องพิจารณาใน 3 กลุ่มหลัก คือกลุ่มประสบการณ์ชีวิต กลุ่ม
พัฒนาการทางสติ ปั ญ ญา และกลุ่มวิช าการ และแนวคิ ดรู ป แบบการเรี ยนรู ้ใช้เทคนิค วิธีการผ่าน
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ซ่ึ ง เป็ นแนวคิ ด ที่ มุ่ ง เน้น ให้ผเู ้ รี ยนซึ มซับความรู ้ ความเข้าใจ ผ่านการเล่นเกม
กิจกรรมกลุ่ม ซึ่ งเน้นการกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจ สามารถเกิดแนวคิดขึ้นเองในเนื้อหา สาระระหว่าง
ร่ วมกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากกิจกรรมที่จดั ขึ้นเป็ นกิจกรรมกลุ่มจะสามารถทําให้ผเู ้ รี ยนพัฒนา
ภาวะผูน้ าํ มนุษยสัมพันธ์ การทํางานเป็ นทีม ความสามารถในการเข้าสังคมได้เป็ นอย่างดี (วิโรจน์
ลักขณาอดิศร, 2550) เนื่องด้วยเหตุผลที่ว่า “กิจกรรมกลุ่ม” เป็ นกระบวนการสําคัญที่ทาํ ให้ผเู ้ รี ยนมี
โอกาสรวมกันเป็ นกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาหรื อกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ งโดยมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน
ความหมายของกิจกรรมกลุ่มประกอบด้วย 2 ประการสําคัญ คือ กิจกรรมกลุ่มที่ผนู ้ าํ เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล
รายละเอียดต่าง ๆ แก่สมาชิ กหรื อผูน้ าํ อภิปรายเพื่อที่สมาชิ กจะได้บรรลุถึงความมุ่งหมายของกลุ่ม
และกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ ที่สมาชิกเป็ นผูด้ าํ เนินการคือ ผูเ้ รี ยนได้วางแผนร่ วมกันจัดขึ้น (Hereold,1952:
429 - 504; Ohesen, 1970: 6 - 7) ขั้น ตอนการจัด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การใช้กิ จ กรรมเป็ นฐาน
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ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดกิ จกรรม 4 ขั้น ได้แก่ ขั้นนํา ขั้นกิ จกรรม ขั้นอภิ ปรายและขั้นสรุ ป
และการนําไปใช้
3.7 การจัดการเรี ย นรู้ โดยใช้ กรณีศึกษาเป็ นฐาน (Case Based Learning : CBL) เป็ น
วิธีการที่มุ่งช่วยให้ผเู ้ รี ยนฝึ กฝนการเผชิญและแก้ปัญหาโดยไม่ตอ้ งรอให้เกิดปั ญหาจริ ง เป็ นวิธีการ
ที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนคิดวิเคราะห์และเรี ยนรู ้ความคิดของผูอ้ ื่น มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่ งกันและกัน แก้ปัญหาและตัดสิ นใจอย่างมีเหตุผล รู ้ จกั คิดอย่างเป็ นระบบและฝึ กให้ผูเ้ รี ยนรู ้จกั
รับฟังและยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ทําให้เกิดความสามารถในการเผชิ ญกับ สถานการณ์จ ริ ง
ในชีวิตประจําวันได้ ทั้งนี้ผวู ้ ิจยั สังเคราะห์กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน
จากแนวคิดของนักวิชาการหลากหลายท่าน (Smith and Regan, 1999, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี ,
2555 ; Koldner, 1992, อ้างถึ งใน นิ ตยา โสรี กุล, 2547; ปรณัฐ กิ จรุ่ งเรื อง, 2553; ทิ ศนา แขมมณี ,
2552) สรุ ปกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษามีลกั ษณะสําคัญที่จะนํามาประยุกต์ใช้
ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย 5 ขั้น คื อ 1) ขั้นเตรี ยมตัวผูเ้ รี ยน คือ การแนะนําจุดมุ่งหมายหรื อ
ปั ญ หาที่ จ ะต้อ งพิจ ารณากับ ผูเ้ รี ย นก่ อ นลงมือศึกษา ซึ่ งจะช่วยเร้าความสนใจและจําทําให้ผูเ้ รี ยน
ศึกษาข้อมูลในกรณี ศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น 2) ขั้นเสนอและศึกษากรณี ศึกษา เป็ นการ
เสนอกรณี ศึกษาผ่านใบความรู ้ในชุดกิจกรรม แนะแนวหลากหลายรู ปแบบ เช่น ข่าว เอกสาร วีดีทศั น์
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนทําความเข้าใจกรณี ศึกษาตามองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ตามจุดมุ่งหมายที่ต้ งั ไว้ 3) ขั้น
การวิเคราะห์และอภิปรายกรณี ศึกษาเป็ นรายกลุ่ม เป็ นการสะท้อนความคิ ดระหว่า งกัน เพื่อ สร้ า ง
ทางเลือกในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาหรื อหาคําตอบ 4) ขั้นประเมินทางเลือกและ
ลงข้อ สรุ ป เป็ นการตัด สิ นใจเลื อ กทางเลือ กหรื อ ตอบคํา ถามที่มีความเหมาะสมที่สุด 5) ขั้นสรุ ป
ข้อคิดและหลัก การ เป็ นการสรุ ป ข้อ คิด เห็ น ที่ ผูเ้ รี ยนได้จ ากการวิเคราะห์รายละเอียดต่าง ๆ ของ
กรณี ศึกษาให้เป็ นหลักการทัว่ ไป เป็ นขั้นที่ผสู ้ อนจะได้เสนอหลักการหรื อทฤษฎี ห รื อ ข้อปฏิ บตั ิ ที่
สัมพันธ์กบั กรณี ศึกษา ซึ่ งผูส้ อนได้ศึกษาค้นคว้า ตระเตรี ยมมาเป็ นอย่างดี แก่ผเู ้ รี ยน ทําให้ผเู ้ รี ยนมี
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบตั ิกว้างขวาง เชื่อมโยงความรู ้และความคิด สู่ ทกั ษะการดําเนิ นชีวิต
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพในอนาคต
3.8 การจัดการเรี ย นรู้ โดยใช้ ปัญ หาเป็ นฐาน (Problem Based Learning : PBL) เป็ น
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivism)
มีวิธีการเรี ยนการสอนที่ใช้ปัญหาหรื อสถานการณ์เป็ นจุดเริ่ มต้นของการแสวงหาความรู ้ ซึ่งเป็ นการ
เรี ย นที่ พ ฒ
ั นาทัก ษะการคิ ด แก้ปั ญ หา การเรี ย นรู ้ ด ้ว ยตนเอง และการทํา งานร่ ว มกัน เป็ นที ม
เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหา โดยมีลกั ษณะเด่น
ของการเรี ยนรู ้ ได้แก่ ใช้ปัญ หาแท้จริ งเป็ นตัว กระตุ น้ การแก้ปั ญ หาและเป็ นจุ ด เริ่ ม ต้น ในการ
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แสวงหาความรู ้ ผูเ้ รี ยนเป็ นศู น ย์กลางการเรี ยนรู ้ เน้น ทัก ษะการคิ ด เรี ยนโดยแบ่ งเป็ นกลุ่ ม ย่อ ย
มีบูรณาการของเนื้อหาความรู ้ การจัดการเรี ยนรู ้โ ดยใช้ปั ญ หาเป็ นฐานจะส่ ง เสริ ม การเรี ยนรู ้อย่าง
กระตื อรื อร้นของนักเรี ยน ประกอบด้วยคุณลักษณะ ดังนี้ 1) ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู ้
อย่างแท้จ ริ ง (Student-Centered Learning) 2) การเรี ย นรู ้ เ กิ ด ขึ้ น ในกลุ่ ม ผูเ้ รี ยนที่ มี ขนาดเล็ก
(ประมาณ 3 – 5 คน) 3) ครู เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก (Facilitator) หรื อผูใ้ ห้ค าํ แนะนํา (Guide)
4) นักเรี ยนคือผูท้ ี่มองเห็นปั ญหาและแก้ปัญหาด้วยตนเองผูเ้ รี ยนเป็ นคนแก้ปัญหาโดยการแสวงหา
ข้อมูลใหม่ ๆ ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) 5) ปั ญหาเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นจริ ง หรื อปั ญหาจริ ง
ซึ่ งปั ญหาจะช่วยกําหนดกรอบแนวคิดหรื อกําหนดจุดเน้นและกระตุน้ การเรี ยนรู ้ 6) ปั ญหาคือสิ่ งที่
จะนําไปสู่ การพัฒ นาทัก ษะการแก้ปั ญ หา 7) ความรู ้ ใ หม่ จ ะเกิ ด ขึ้ น โดยการเรี ย นรู ้ ดว้ ยตนเอง
8) ประเมิ นผลจากสถานการณ์ จริ ง โดยดู จากความสามารถในการปฏิ บตั ิ (authentic assessment)
ทั้งนี้ ตามแนวคิดของ Bridges (1992) สรุ ปขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ 8 ขั้น คือ 1) เตรี ยมความพร้อม
ผูเ้ รี ยน 2) เสนอสถานการณ์ของปั ญหา ผูส้ อนเกริ่ นนําเพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยนกับ
สถานการณ์ที่ผเู ้ รี ยนจะได้พบ จากนั้นจึงนําเสนอสถานการณ์ปัญหาพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์หรื อ
ประเด็นปั ญหาที่ตอ้ งการให้แก้ไข รวมทั้งบอกแหล่ง ข้อมู ลที่ เตรี ยมไว้และแหล่งข้อมูลภายนอกที่
ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าไปค้นคว้าได้ 3) กําหนดกรอบการศึกษา 4) สร้างสมมติฐาน 5) ค้นคว้าข้อมูลเพื่อ
พิ สูจน์ สมมติ ฐาน 6) ตัดสิ นใจเลื อกแนวทางแก้ปัญ หา 7) สร้ างผลงานหรื อปฏิ บ ตั ิ ต ามทางเลื อก
8) ประเมินผลโดยวิธีที่หลากหลาย ผูว้ ิจยั นํากระบวนการเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ น
ฐานบูรณาการร่ วมกับการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐานเพื่อกําหนดเป็ นกระบวนการรู ปแบบการ
จัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวที่พฒั นาขึ้น
3.9 การจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุ มชน (Community Participation
Learning : CPL) เป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ เป็ นการพัฒนานักเรี ยนทั้งด้านความรู ้ ทัศนคติ
และทักษะโดยผ่านการสังเคราะห์เพือ่ ให้ได้โครงสร้างพื้นฐานของการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยให้
ผูเ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง กระบวนการกลุ่มส่ งผลทําให้ผูเ้ รี ยนเกิดประสบการณ์ที่ดี ส่ งผลต่อ
การเรี ยนรู ้ที่ดีมีคุณภาพ ทั้งนี้การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนมีความคล้ายคลึง
กับการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้บริ บทเป็ นฐาน (Context - Based Learning) ซึ่ งเป็ นการจัดการ
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เ น้น ภาพรวมของสิ่ ง แวดล้อ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ โดยการใช้บริ บทที่
เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมของนักเรี ยน นักเรี ยนจะถูกปลูกฝังการเรี ยนรู ้โดยมุ่งเน้นการทํากิจกรรมกลุ่ม
และมีครู เป็ นผูค้ อยกระตุน้ และชี้แนะ พร้อมมุ่งเน้นการระดมความคิดของนักเรี ยนเพื่อย้อนดูความรู ้
พื้ น ฐาน เพื่ อ ลดช่ อ งว่ างของระดับ ความรู ้ ข องนัก เรี ยนแต่ ล ะคนที่ มี ไ ม่ เท่ ากัน และนํา ไปสู่ ก าร
แก้ปัญหาร่ วมกันในที่สุด นอกจากนี้กระบวนการเรี ยนโดยใช้บริ บทเป็ นฐานจะเป็ นการเรี ยนรู ้ที่ทาํ ให้
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นักเรี ยนมีความรู ้ที่สามารถนําไปใช้ในการแก้ไขสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันได้และจะส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนเกิ ด การเรี ยนรู ้ ไ ด้ด้ว ยตนเองอย่างไม่ มี ที่ สิ้น สุ ด (ยงยุท ธ พงษ์สุ ภ าพ, 2553; Rattray T.,
1999; Nadler L., 1984) ทั้งนี้ การมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาที่ เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐที่
ต้องการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของนักเรี ยน
ครอบครัว พ่อแม่ ผูป้ กครองและชุมชน การมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็ นฐานจึง
น่าจะเป็ นรู ปแบบวิธีการที่มีแนวทางตรงเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาการศึกษาชาติฉบับปั จจุบนั คือ
ส่ งเสริ มให้สถานศึกษามีอิสระทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ บุ คลากร และบริ หารทัว่ ไป โดยมี
ส่ วนร่ ว มกับชุ มชนในการพัฒนาการศึ ก ษาอย่า งยัง่ ยืน(สมปอง จันทคง, 2556) และกล่าวถึง การ
มีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็ นฐาน สู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืนว่าเป็ นการสร้าง
บทบาทภาระหน้าที่ใหม่ให้กบั ชุมชน โดยมีหลักแนวคิดในการดําเนินการดังนี้ 1) ชุมชนมีส่วนร่ วมกับ
โรงเรี ย นในการพัฒ นาและบริ ห ารหลัก สู ต รสถานศึกษา 2) ใช้หลักการบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
ของทุ กฝ่ าย ไม่ ว่าจะเป็ นผูบ้ ริ หาร ครู ผูป้ กครอง และชุ มชน ผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยในรู ป แบของ
คณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครื อข่ายผูป้ กครองประจํา
คณะสี คณะกรรมการเครื อ ข่ า ยผูป้ กครองประจําหมู่บา้ น 3) การจัดการศึกษาต้องตอบสนองและ
สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยนผูป้ กครองและชุมชนมากที่สุด 4) โรงเรี ยนต้องจัดการศึกษา
ในระบบ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่ งแวดล้อม มีการบริ การ
แก่ชุมชน ตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั สังเคราะห์กระบวนการจัดการ
เรี ยนรู ้จากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน (กล้า ทองขาว, 2556; วัฒนาแป้ นน้อย, 2556; Rattray,
1999 and Nadler, 1984, อ้างถึ งใน ยงยุท ธ พงษ์สุภ าพ, 2553) ประกอบด้วย 6 องค์ป ระกอบ คื อ
1) การประเมินความต้องการจําเป็ นจากชุมชน 2) การกําหนดเป้ า หมายและวัตถุ ป ระสงค์ร่ว มกับ
ชุมชน 3) การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุมชนเป็ นฐาน 4) การจัดการความรู ้ร่วมกับกลุ่มสู่
การปฏิบตั ิในโลกของความเป็ นจริ ง 5) การสะท้อนกลับจากผูเ้ กี่ยวข้องในชุมชน 6) การติดตามและ
ประเมิ น ผล และมี ข้ ั น ตอนการดํา เนิ น การจัด กิ จ กรรมแนะแนว 5 ขั้น ตอน คื อ ขั้น ตอนที่ 1
การอภิปรายร่ วมกันระหว่างครู และผูเ้ รี ยน ขั้นตอนที่ 2 การกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนควบคุมการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง (Self - Directed) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ต้ งั ไว้ในขั้นที่ 1 ขั้นตอนที่ 3 การร่ วมกันอภิปราย
ในกลุ่ มอี กครั้ งเพื่ อแลกเปลี่ ยน แบ่ งปั นข้อมู ลและความคิ ดเห็ นตลอดจนนําข้อมู ลที่ ได้ม าแก้ไข
สถานการณ์ ขั้นตอนที่ 4 สะท้อนคิดเกี่ยวกับบทบาทของนักเรี ยนในการเรี ยนรู ้และวิพากษ์วิจารณ์
กระบวนการทํางานกลุ่ม ขั้นตอนที่ 5 การร่ วมกันประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ผวู ้ ิจยั นํา
กระบวนการเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนบูรณาการร่ วมกับการ
เรี ยนรู ้ โดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน การใช้ปัญหาเป็ นฐานและการเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ เพื่อ กํา หนด
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เป็ นกระบวนการรู ปแบบการจัดกิ จกรรมแนะแนวโดยใช้กระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนว
ที่พฒั นาขึ้น
4. หลักการ แนวคิดเกี่ย วกับการเสริ มสร้ างการใช้ ทักษะชีวติ และอาชีพ (Using Life and
Career skills)
การใช้ ทั ก ษะชี วิ ต และอาชี พ (Using Life and Career Skills) เป็ นความสามารถ
ขั้นพื้นฐานของบุคคลในการปรับตัวและเลือกทางเดินชีวิตที่เหมาะสมเพื่อที่จะสามารถเผชิญปั ญหา
ต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวในสภาพสังคมปั จจุบนั และเป็ นแนวทางการเตรี ยมความพร้อมสําหรับผูเ้ รี ยน
เพื่อสร้างเส้นทางอาชีพที่ดีที่จะต้องก้าวไปสู่ ชีวิตความเป็ นผูใ้ หญ่ในอนาคตอย่างมีประสิ ทธิภาพ
การจัดกิ จกรรมแนะแนว กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ตามหลักสู ตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มี หลักการและแนวปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนิ น
ชีวิตทั้งร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เสริ มภูมิคุม้ กันในการดําเนิ นชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21
โดยมุ่งเน้นการจัดการกับปั ญหาต่าง ๆ รอบตัวในสภาพสังคมปั จจุบนั และเตรี ยมพร้อมสําหรับการ
ปรับตัวในอนาคตให้แก่ผเู ้ รี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูว้ ิจยั ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปผลจาก
การสังเคราะห์ขอ้ มูล ความรู ้ องค์ป ระกอบของพฤติ กรรม และตัวชี้วดั ที่คาดหวังให้เกิดกับผูเ้ รี ยน
ตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั เกี่ยวกับการเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน ซึ่ งเป็ นเป้ าหมายสู งในการจัดการเรี ยนรู ้ โดยกําหนดว่าผูเ้ รี ยนจะต้องเป็ นผูม้ ี
พัฒนาการของการเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพเพิ่มขึ้น และมีความสามารถเสริ มสร้างการ
ใช้ทกั ษะชี วิต (จากแนวคิดของ กระทรวงศึกษาธิ การ, 2555; Sue Z. Beers, 2011; วิจารณ์ พานิ ช,
2555; วิชยั วงษ์ใหญ่ และมารุ ต พัฒผล, 2556 และแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ทกั ษะอาชี พจากแนวคิด
Ginzberg, 1974; Super, 1957; Tiedman and O’ Hara, 1963; สํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย, 2557; Man Power Group, 2013)
สรุ ปหลักการ แนวคิด ทฤษฎีกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้าง
การใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นประกอบด้วย ทฤษฎีการสร้างความรู ้ ทฤษฎีการเรี ยนรู ้
กลุ่มมนุ ษยนิ ยม ทฤษฎี พฒ
ั นาการทางสติ ปัญญาของ Piaget และทฤษฎี วฒ
ั นธรรมในสังคมของ
Vygotsky ทฤษฎี การเรี ยนรู ้ แ บบร่ ว มมื อ ผนวกกับ การจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้กิ จ กรรมเป็ นฐาน
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน และการจัดการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน โดยผูว้ ิจยั นําหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และแนวทาง
การจัดกิ จกรรมเป็ นพื้ น ฐานการเรี ยนรู ้ เพื่ อ พัฒ นาคุ ณ ภาพผูเ้ รี ยน สั งเคราะห์ ความรู ้ ต่ างๆ สร้ าง
กระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้ างการใช้ท ักษะชี วิตและอาชี พ ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจยั ดังแผนภาพที่ 1
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กระบวนทัศ น์ การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้ างการใช้ ทักษะชีวติ และอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
แนวคิด ทฤษฎีการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้
กระบวนทัศน์ การจัดกิจกรรมแนะแนว
• หลักการจัดกิจ กรรมแนะแนว (Guidance Activity)
(Greene, 2008; Burden, 2003; Watson, 2003; ศิริชยั
กาญจนวาสี , 2553; กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
• ทฤษฎีสร้ างสรรค์ ความรู้ (Constructivism
Learning Theory) (Gagnon & Collay 2002, Selley
1999; Glaserfeld 1999, Murphy 1997)
• ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism
Learning Theory) (Carl R. Rogers, 1974; Abraham
Maslow, 1970)
• ทฤษฎีพ ฒ
ั นาการทางสติปัญญาของ Piaget และ
ทฤษฎีวฒั นธรรมในสังคมของ Vygotsky (1978)
• ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่ วมมือ (Collaboration
Learning Theory) ของ Joyce & Weil (1986)
• ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ ของ Malcom
l
หลักการ แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ องกับกระบวนการจัด
กิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดกระบวนทัศน์ การจัด
กิจกรรมแนะแนว
1. การเรียนรู้โดยใช้ กจิ กรรมเป็ นฐาน (Active based
learning : ABL) โดยการสังเคราะห์แนวคิดของ
Ohesen (1970), Hereold (1952),สํานักพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (2555),วัชรา เล่าเรี ยนดี (2555), รัชนีกร ทัพ
ชัย (2552)
2. การเรียนรู้โดยใช้ กรณีศึกษาเป็ นฐาน (Case Based
Learning : CBL) โดยการสังเคราะห์แนวคิดของ Smith
and Regan (1999), Koldner (1992), ปรณัฐ กิจรุ่ งเรื อง
(2553) และ ทิศนา แขมมณี (2552)
3. การเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน(Problem Based
Learning : PBL) โดยการสังเคราะห์แนวคิดของ Savoil
and Hugles (1994),Bridges(1992),วัชรา เล่าเรี ยนดี
(2555)
4. การเรียนรู้ด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุ มชน
(Community Participation Learning : CPL) โดยการ
สังเคราะห์แนวคิดของ Rattray (1999) และ Nadler
(1984) กล้า ทองขาว (2556), วัฒนา แป้นน้อย (2556),
ยงยุทธ พงษ์สุภาพ (2553)
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับการออกแบบการเรียน
การสอนเชิงระบบ (Instructional System Design)
Joyce, Weil and Calhoun (2009), Suhas ; Sindhura
(2008), Dick and Carey (2005), Keeves (1997), Saylor
and others (1981), ทิศนา แขมมณี (2548, 2550)

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

หลักการแนวคิดเกีย่ วกับการวิจยั และพัฒ นา
(Research and Development)
• แนวคิดการวิจัยและพัฒ นา (Research and
Development : R&D) (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2553)
• วิธีวจิ ยั แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methodology)
(Creswell 2001 : 90 – 96)

กระบวนทัศน์ การจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสริมสร้ างการใช้ ทักษะชีวติ และอาชีพ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ขั้นตอนกระบวนทัศน์ การจัดกิจกรรมแนะแนว
ประกอบด้ วย 6 ขั้น คือ

ขั้นที่ 1 ทําความเข้าใจในข้อมูลและเนื้อหา
อย่างกระจ่างชัด
(Understanding Information and Content : U)
ขั้นที่ 2 สร้างข้อมูลเครื อข่าย
(Networking Information : N)
ขั้นที่ 3 สื บค้นข้อมูลเพื่อวินิจฉัยปัญหา
(Inquiring Information to Diagnose Problems : I)

ขั้นที่ 4 ซักถามเพือ่ สร้างทางเลือกหรื อวิธี
แก้ปัญหา
(Questioning to Make Choices or Solutions :Q)
ขั้นที่ 5 ใช้ประโยชน์ขอ้ มูลจากผลการวิเคราะห์
(Utilizing Information from the Analysis : U)
ขั้นที่ 6 นําเสนอผลงานและรายงานผล
(Exhibiting and Results Reporting : E)

หลักการ แนวคิดเกีย่ วกับการเสริมสร้ างการ
ใช้ ทกั ษะชีวิตและอาชีพ (Using Life and
Career Skills)
๏ แนวคิดเกีย่ วกับการใช้ ทักษะชีวิต
(กระทรวงศึกษาธิ การ, 2555; Sue Z. Beers,
2011; วิจารณ์ พานิช, 2555; วิชยั วงษ์ใหญ่
และมารุ ต พัฒผล, 2556)
๏ แนวคิดเกีย่ วกับการใช้ ทักษะอาชีพ
(Ginzberg, 1974; Super, 1957; Tiedman
and O’ Hara, 1963; สํานักงานส่งเสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย, 2557; Manpower Group, 2013)
ผลการจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิด
กระบวนทัศ น์ การจัดกิจกรรมแนะแนว
ตามองค์ประกอบและขั้นตอน
กระบวนทัศ น์ การจัดกิจกรรมแนะแนว
ผลที่เกิดกับผู้เรียน
ทักษะชีวิตและอาชีพ 7 องค์ประกอบ
15 ตัวชีว้ ัด ได้ แก่……..
1. การยืดหยุ่นและการปรับตัว
1.1 ยืดหยุน่ โดยประเมินผลการทํางานเพื่อพิจารณา
ปรับปรุ ง
2. การแสวงหาความรู้ด้วยการริเริ่มและการนําตนเอง
2.1 จัดการกับเป้าหมายและเวลาโดยวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.2 ปฏิบตั ิงานบรรลุเป้าหมายโดยวิเคราะห์และวางแผน
2.3 ปฏิบตั ิงานบรรลุเป้าหมายโดยปราศจากการควบคุม
สั่งการ
2.4 เรี ยนรู ้โดยการนําตนเองโดยวางแผนในการสืบค้น
ข้อมูล
3. การทํางานร่ วมกันในสังคมและวัฒ นธรรมที่ แตกต่ าง
3.1 มีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นโดยฟัง พูด แสดงความ
คิดเห็นและอภิปรายในกลุ่ม
3.2.ปฏิบตั ิงานกับทีมงานที่มีความหลากหลาย
4. การจัดการสร้ างผลผลิตและความรับผิดชอบตรวจสอบ
ได้
4.1 จัดการโครงการโดยลงมือทํางานตามแผนที่กาํ หนด
ไว้โดยใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
4.2 สร้างสรรค์ผลผลิตโดยวิเคราะห์และวางแผน.ในการ
ทํางานที่สนใจ
5. ภาวะผู้นําและความรับผิดชอบในกระบวนการทํางาน
5.1 สํานึกความรับผิดชอบโดยทํางานอย่างมีคุณธรรม
5.2 ให้คาํ แนะนําและการนําบุคคลอื่น
5.3 รับผิดชอบต่อบุคคลอื่นโดยทํางานอย่างมีคุณธรรม
6. การคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์
6.1 ตัดสิ นใจโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทํางาน
ที่สนใจ
6.2 แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
7. การสร้ างสั มพันธ์ ที่ดีกับผู้อื่นในการทํางานร่ วมกัน
7.1 สร้างสัมพันธ์ทดี่ ีกบั ผูอ้ ื่นโดยฟัง พูด แสดงความ
คิดเห็นและอภิปรายในกลุ่ม
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คําถามของการวิจยั
1. กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่พฒั นาขึ้นมีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาํ หนดหรื อไม่ อย่างไร
2. กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีประสิ ทธิผลอยูใ่ นระดับใด และเป็ นอย่างไร
2.1 ผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับจาก
การจัดกิ จกรรมแนะแนวตามกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
แนะแนวเพือ่ เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.2 ผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับจาก
การจัดกิจกรรมแนะแนวตามกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิต
และอาชี พกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมแนะแนวด้วยรู ปแบบ
ปกติแตกต่างกันหรื อไม่
3. ผลการนํากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและ
อาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปขยายผลเป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่ อ พัฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนทัศ น์ ก ารจัดกิ จกรรมแนะแนวเพื่ อ
เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของการใช้ก ระบวนทัศ น์ ก ารจัดกิ จ กรรมแนะแนวเพื่ อ
เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวตั ถุประสงค์ยอ่ ย
ดังนี้
2.1 เพื่ อ เปรี ยบเที ยบผลการใช้ท ัก ษะชี วิ ต และอาชี พ ของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลาย ก่ อ นและหลังการจัด กิ จกรรมแนะแนวตามรู ป แบบกระบวนทัศ น์ ก ารจัด กิ จ กรรม
แนะแนวเพือ่ เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.2 เพื่ อ เปรี ยบเที ยบผลการใช้ท ัก ษะชี วิ ต และอาชี พ ของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลาย ที่ ได้รับจากการจัดกิ จกรรมแนะแนวตามกระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพกับการจัดกิจกรรมแนะแนวด้วยรู ปแบบปกติ
3. เพื่อขยายผลกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชี วิต
และอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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สมมติฐานของการวิจยั
1. นั ก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายที่ ไ ด้รั บ การเรี ย นรู ้ ต ามกระบวนทัศ น์ ก ารจัด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พ หลังการจัดกิ จกรรมแนะแนวมีผล
การใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพสู งกว่าก่อนการจัดกิจกรรมแนะแนว
2. นั ก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายที่ ไ ด้รั บ การเรี ย นรู ้ ต ามกระบวนทัศ น์ ก ารจัด
กิ จกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้ างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ กับรู ปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว
แบบปกติ มีผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพแตกต่างกัน
3. นักเรี ยนกลุ่มขยายผลกระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้ างการใช้
ทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลังร่ วมกิจกรรมแนะแนวมีผลการใช้
ทักษะชีวิตและอาชีพสู งกว่าก่อนร่ วมกิจกรรมแนะแนว
ขอบเขตของการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขอบเขตการวิจยั ไว้ดงั นี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ได้แ ก่ นัก เรี ย นชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 – 6 โรงเรี ยน
ดอนคาวิทยา สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2558 จํานวน 10 ห้องเรี ยน รวมนักเรี ยน จํานวน 320 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ได้มาโดยวิธีการสุ่ มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling)
ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนดอนคาวิทยา สังกัด สํานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 เป็ นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรี ยน
จํานวน 36 คน และเป็ นกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรี ยน จํานวน 31 คน รวมทั้งสิ้ น 67 คน
2. ตัวแปรทีศ่ ึกษา ได้ แก่
2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ การใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ
3. เนื้อหา
เนื้ อหาที่นาํ มาสร้ า งแผนกระบวนทัศ น์ก ารจัดกิจกรรมแนะแนว ที่ใช้ในการทดลอง
ผู ้วิ จัย สั ง เคราะห์ อ งค์ป ระกอบและตัว ชี้ วัด ของการใช้ท ัก ษะชี วิ ต และอาชี พ ของนั ก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยนํามาจากสาระ มาตรฐานการจัดการเรี ยนรู ้กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน รายวิชา
กิจกรรมแนะแนว บูรณาการตามขอบข่ายเนื้อหา สาระที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2558 จํานวน 20 ชั่วโมง ตามแนวคิดของ
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กระทรวงศึกษาธิการ (2555), Sue Z. Beers (2011), วิจารณ์ พานิช (2555), วิชยั วงษ์ใหญ่ และมารุ ต
พัฒ ผล (2556), Ginzberg (1974), Super (1957), Tiedman and O’ Hara (1963), สํานักงานส่ งเสริ ม
การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย (2557) และ Man Power Group (2013) โดย
ประกอบด้วยองค์ประกอบของการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 7 ด้าน
คือ
1. การยืดหยุน่ และการปรับตัว
2. การแสวงหาความรู ้ดว้ ยการริ เริ่ มและการนําตนเอง
3. การทํางานร่ วมกันในสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
4. การจัดการสร้างผลผลิตและความรับผิดชอบตรวจสอบได้
5. ภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบในกระบวนการทํางาน
6. การคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
7. การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นในการทํางานร่ วมกัน
และตัวชี้วดั เพื่อการวัดประเมินผลผูเ้ รี ยนของการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ผูว้ ิจยั นําไปใช้ในการกําหนดตัวชี้ วดั ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนใน
การจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้
ทักษะชีวิตและอาชีพ ประกอบด้วย 15 ตัวชี้วดั ได้แก่
1. ยืดหยุน่ โดยประเมินผลการทํางานเพื่อพิจารณาปรับปรุ ง
2. จัดการกับเป้ าหมายและเวลาโดยวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสื บค้นความรู ้และงาน ที่
สนใจ และลงมือทํางานตามแผนที่กาํ หนดไว้โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
3. ปฏิ บตั ิ ง านบรรลุ เ ป้ า หมายโดยวิ เ คราะห์ และวางแผนในการทํางานที่สนใจ และ
สรุ ปผลความรู ้และงานโดยการทํารายงานและการนําเสนอชิ้นงาน/ผลผลิต
4. ปฏิบตั ิงานบรรลุเป้าหมายโดยปราศจากการควบคุมสัง่ การ โดยวางแผนในการสื บค้น
ข้อมูล สังเกต วิเคราะห์เพื่อสร้างทางเลือก และจัดการระบบงาน (การทํางานเดี่ยว)
5. เรี ยนรู ้โดยการนําตนเองโดยวางแผนในการสื บค้นข้อมูล
6. มีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นโดยฟัง พูด แสดงความคิดเห็นและอภิปรายในกลุ่ม และ
จัดการระบบคน (การทํางานกลุ่ม)
7. ปฏิบตั ิงานกับทีมงานที่มีความหลากหลายโดยจัดการระบบคน (การทํางานกลุ่ม)
8. จัด การโครงการโดยลงมื อ ทํา งานตามแผนที่ กาํ หนดไว้โ ดยการใช้เทคโนโลยี
ที่ทนั สมัย สังเกต วิเคราะห์เพื่อสร้างทางเลือก ประเมินผลการทํางานเพื่อพิจารณาปรับปรุ ง และ
สรุ ปผลความรู ้และงานโดยการทํารายงานและการนําเสนอชิ้นงาน/ผลผลิต
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9. สร้ างสรรค์ผลผลิตโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทํางานที่สนใจ และสรุ ปผล
ความรู ้และงานโดยการทํารายงานและการนําเสนอชิ้นงาน/ผลผลิต
10. สํานึกความรับผิดชอบโดยทํางานอย่างมีคุณธรรม ไม่เอาเปรี ยบบุคคลอื่น
11. ให้คาํ แนะนําและการนําบุคคลอื่นโดยสรุ ปผลความรู ้และงานโดยการทํารายงาน
และการนําเสนอชิ้นงาน/ผลผลิต
12. รับผิดชอบต่อบุคคลอื่นโดยทํางานอย่างมีคุณธรรม ไม่เอาเปรี ยบบุคคลอื่น
13. ตัดสิ นใจโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทํางานที่สนใจ
14. แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยวิเคราะห์และวางแผนในการทํางานที่สนใจ
15. สร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นโดยฟัง พูด แสดงความคิดเห็นและอภิปรายในกลุ่ม และ
จัดการระบบคน (การทํางานกลุ่ม)
4. ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการทดลอง
การทดลองใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิต
และอาชี พของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน รายวิชา
กิจกรรมแนะแนว ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จํานวน 20 สัปดาห์
นิย ามศัพ ท์ เฉพาะ
เพื่อให้เข้าใจตรงกัน ผูว้ ิจยั จึงนิยามความหมายและขอบเขตของศัพท์เฉพาะสําหรับการวิจยั
ในครั้งนี้ ดังนี้
การพัฒ นากระบวนทัศ น์ การจัด กิจ กรรมแนะแนว หมายถึง การสร้างรู ปแบบการจัด
กิจกรรมแนะแนว โดยประยุกต์ใช้ ADDIE Model ตามแนวคิดของ Dick and Carey (2005) และ
Joyce, Weil and Calhoun (2009) ร่ ว มกับ กรอบการวิจัยและพัฒ นา (Research and Development)
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน (Analysis) : การศึกษาข้อมูล
พื้ น ฐานสํา หรั บ การพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอน ขั้น ตอนที ่ 2 การพัฒ นา (Design and
Development) : การพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพรู ปแบบการเรี ยนการสอน ขั้นตอนที่ 3 การนําไปใช้
(Implementation) : การทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน และขั้นตอนที่ 4 การประเมิ นผลและ
ปรับปรุ ง (Evaluation) : การประเมินและปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบการเรี ยนการสอน
กระบวนทัศ น์ การจัดกิจกรรมแนะแนว หมายถึง ชุดความคิดความเชื่อใหม่เพื่อการพัฒนา
รู ปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชี พของนักเรี ยนชั้นมัธยม
ศึกษาตอนปลาย การจัด กิ จ กรรมแนะแนวบู ร ณาการรู ป แบบการสอน 5 รู ปแบบเข้าด้วยกัน คือ
1) การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ 2) การเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน 3) การเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาเป็ น
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ฐาน 4) การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน และ 5) การเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน
ซึ่ งมีห ลัก การจัดกิ จ กรรมแนะแนว ทฤษฎี ก ารเรี ยนรู ้ แ บบสร้ า งสรรค์นิยม ทฤษฎีการเรี ยนรู ้กลุ่ม
มนุ ษ ยนิ ย ม ทฤษฎี พ ฒ
ั นาการทางสติ ปั ญ ญาและวัฒนธรรมในสังคม เป็ นแนวคิดพื้นฐานการจัด
กิจกรรมสําหรับผูเ้ รี ยน โดยมีข้ นั ตอนการจัดกิจกรรมแนะแนวประกอบด้วย 6 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 ทําความเข้าใจในข้อมูลและเนื้อหาอย่างกระจ่างชัด (Understanding Information
and Content : U) เป็ นขั้นที่ ผูเ้ รี ยนศึ กษาข้อมูลที่ ครู มอบหมายให้โดยการทําความเข้าใจในเนื้อหา
สาระ ข้อมูลความรู ้ของกรณี ศึกษา ประเด็น หัวข้อ และ/หรื อรายละเอียดต่าง ๆ โดยวิธีการดังนี้
1. อ่านและทําความเข้า ใจกับ เนื้ อ หาสาระ ข้อ มู ล ความรู ้ ป ระเด็น หัวข้อ และ/หรื อ
รายละเอียดต่าง ๆ
2. เก็บสาระสําคัญหรื อจับประเด็นหลัก ๆ ให้ได้
3. เขียนความสัมพันธ์หรื อแบบจําลองแสดงความสัมพันธ์ของประเด็นต่าง ๆ ในเชิง
บรรยายสั้น ๆ
4. ประเมินความสัมพันธ์และประเด็นต่าง ๆ
5. สรุ ปข้อมูล สถิติหรื อสารสนเทศในเนื้อหา สาระ ข้อมูลความรู ้ ประเด็น หัวข้อ และ/
หรื อรายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ไม่ จาํ เป็ นต้อ งครบถ้ว น ถู ก ต้อ งหรื อ ตรงประเด็นก็ได้ ต้องคาดเดาอย่าง
มีเหตุผลหรื อสร้างขึ้นเองจากข้อมูลที่มี
ขั้นที่ 2 สร้างเครื อข่ายข้อมูล (Networking Information : N) เป็ นขั้นที่ครู ผูส้ อนกระตุน้
ให้ผเู ้ รี ยนควบคุมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (Self-Directed) มีก ารติ ด ตามการสร้ า งเครื อ ข่ า ยข้อ มู ล ให้
ได้ผลสู งสุ ด ทั้งในและนอกห้องเรี ยน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ต้ งั ไว้ในขั้นที่ 1 โดยมีวิธีการดังนี้
1. แลกเปลี่ ย นแบ่ ง ปั น ข้อ มู ล ของตนเองและสมาชิ ก ในกลุ่ ม ด้ว ยเทคนิ ค วิ ธี ก ารที่
เอื้ออํานวยและสะดวกต่อการถ่ายโอนข้อมูลตามยุคสมัย
2. ร่ วมอภิ ปรายและแสดงความคิดเห็ นประเด็นสําคัญของข้อมูลในกลุ่มอีกครั้งทั้งใน
และนอกห้องเรี ยน
3. ติดตามสร้างข้อมูลเครื อข่ายโดยเลือกนําข้อมูลที่ได้มาสรุ ปประเด็นแก้ไขสถานการณ์
ร่ วมกัน
ขั้นที่ 3 สื บค้นข้อมูลเพื่อวินิจฉัยปั ญหา (Inquiring Information to Diagnose Problems : I)
เป็ นขั้น ที่ ผู เ้ รี ย นร่ ว มกัน ศึ ก ษาค้น คว้า ข้อมูลตามความสนใจจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ รวมถึงแหล่ง
ประกอบการจริ ง โดยมีเป้าหมายคือ
1. ระบุ “ปั ญหา” , “ความแตกต่าง” ต่าง ๆ ให้ได้
2. ระบุขอ้ ผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
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3. พิจารณาดูความสัมพันธ์ของปั ญหาต่าง ๆ
4. จัดลําดับความสําคัญของปั ญหาต่าง ๆ
ขั้นที่ 4 ซักถามเพื่อสร้ างทางเลือกหรื อวิธีแก้ปัญหา (Questioning to Make Choices or
Solutions : Q) เป็ นขั้นที่ ผูเ้ รี ยนร่ วมซักถาม ปรึ กษาหารื อ แบ่ งงาน หน้าที่ รับผิดชอบในการสร้ าง
ทางเลือกหรื อวิธีแก้ปัญหา เพื่อนํามาสรรสร้างเป็ นชิ้นงาน ผลผลิตที่กลุ่มสนใจร่ วมกันโดยมีวิธีการ
ดังนี้
1. เรี ยนรู ้ถึงวิธีการแก้ปัญหาสรรสร้างชิ้นงานหลาย ๆ วิธีล่วงหน้า
2. สร้างหลาย ๆ ทางเลือก หรื อหลาย ๆ วิธีการสําหรับการแก้ปัญหาเพื่อสรรสร้างชิ้นงาน
อย่างมีคุณภาพ
3. จัดลําดับความสําคัญของวิธีการแก้ปัญหาเพือ่ สรรสร้างชิ้นงานต่าง ๆ ที่สร้างขึ้น
4. พิจารณาถึงทางเลือกที่เป็ นกลยุทธ์หลัก ๆ ก่อน
5. พิจารณาทางเลือกที่เป็ นเชิงปฏิบตั ิการสําหรับทางเลือกที่เป็ นกลยุทธ์
6. พิจารณาทบทวนอย่างรอบคอบ
7. สรุ ปเป็ นชิ้นงาน/ผลผลิตที่กลุ่มสนใจร่ วมกัน
ขั้ น ที่ 5 ใช้ ป ระโยชน์ ข ้อ มู ล จากผลการวิ เคราะห์ (Utilizing Information from the
Analysis : U) เป็ นขั้นที่ครู ผสู ้ อนกระตุน้ ความคิดของผูเ้ รี ยนรายบุคคลและกลุ่ม เพื่อเชื่อมโยงทําให้
ผูเ้ รี ย นแสดงความคิ ด เห็ น และความรู ้ สึ ก ของตนเองแลกเปลี่ยนกับสมาชิ กในกลุ่ม มองเห็นข้อดี
ข้อบกพร่ อง อภิปรายสะท้อนความคิดจนได้ขอ้ สรุ ปของชิ้ นงาน/ผลผลิตตามที่ ตนและสมาชิกกลุ่ม
สนใจผลิตขึ้นมา โดยมีวิธีการดังนี้
1. ครู แ ละนักเรี ยนร่ ว มกัน อภิ ป รายและสรุ ป ข้อ มู ล ชิ้ น งาน/ผลผลิ ต ทั้งในแง่ มุ ม ผลดี
ผลเสี ย ผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนคุณค่าและคุณประโยชน์
2. สรุ ปผลการวิเคราะห์เชื่อมโยงเข้ากับปั ญหาความสนใจของตนเองและสมาชิกในกลุ่ม
เพื่อสรรสร้างชิ้นงานที่มีคุณภาพ
3. เพิ่มเติมหรื อตัดทอนผลสรุ ปได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ หรื อความสนใจ
ของสมาชิกในกลุ่มเพื่อสรรสร้างชิ้นงานที่มีคุณภาพ
ขั้นที่ 6 นําเสนอผลงานและรายงานผล (Exhibiting and Results Reporting : E) เป็ นขั้น
ที่ผู เ้ รี ย นประชุ ม เพื่อ เตรี ย มพร้ อ มเสนอผลงานและรายงานผลการวิเ คราะห์ การทําความเข้าใจ
แก่ ผูฟ้ ั ง ครู ผูส้ อน และผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องในการศึกษานั้น ๆ อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ทั้งรู ปแบบการ
รายงานหน้าชั้นเรี ยน การนําเสนอชิ้นงาน/ผลผลิต และการจัดทําเอกสารเพื่อเผยแพร่ โดยมีข้ นั ตอน
การปฏิบตั ิดงั นี้
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1. จัดประชุมปรึ กษาหารื อเพือ่ เตรี ยมพร้อมการนําเสนอผลงานและการรายงานผล
2. นําเสนอผลงานในรู ปแบบรายงาน/ชิ้นงาน/ผลผลิต
3. วิเ คราะห์ สรุ ปผลการนํา เสนอและรายงานผลอีกครั้งเพื่อนําปั ญหา ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะสรุ ปผลเป็ นแนวทางพัฒนางานให้มีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น
ประสิ ทธิภาพของกระบวนทัศ น์ การจัดกิจ กรรมแนะแนว หมายถึง ระดับคุณภาพของ
คะแนนที่ได้จากการใช้เครื่ องมือในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี และความเป็ นไปได้
ของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ และการนํากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรม
แนะแนวไปทดลองใช้ ซึ่ ง ประกอบด้ว ย เครื่ อ งมื อ วัด และประเมิ น ความสามารถด้านการใช้
ทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามเกณฑ์ที่กาํ หนดเท่ากับ 80/80 (E1/E2)
โดยมีความหมายดังนี้
80 ตัวแรก (E1) หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของผลการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชีพของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมดซึ่ งเป็ น
ประสิ ทธิภาพของกระบวนการ
80 ตัวหลัง (E2) หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของผลการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลังเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมดซึ่งเป็ นประสิ ทธิภาพของ
กระบวนการ
ประสิ ท ธิผ ลของกระบวนทัศ น์ การจัดกิจ กรรมแนะแนว หมายถึง ผลที่ได้จากการนํา
กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้นไปใช้ เพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและ
อาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ผลเป็ นอย่างไรโดยพิจารณาจากเกณฑ์ที่กาํ หนด ดังนี้
1. ผลการเปรี ยบเทียบการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่ได้รับจากการจัดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้ า งการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ ระหว่างก่อนกับ
หลังการจัดกิจกรรมแนะแนว
2. ผลการเปรี ยบเทียบการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่ได้รับการเรี ยนรู ้ตามกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและ
อาชีพกับรู ปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวแบบปกติ
การจัดกิจกรรมแนะแนวด้ วยรู ปแบบปกติ หมายถึ ง การจัดกิ จกรรมแนะแนวที่ดาํ เนิน
ตามคู่มือ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมแนะแนว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากหลักสู ตรกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยน (กิ จกรรมแนะแนว) ปี พุท ธศักราช 2551 ซึ่ งมี 4 ขั้น ตอน คื อ ขั้นเตรี ยมการ ขั้นจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน ขั้นสรุ ป ขั้นวัดผลและประเมินผล โดยมีเนื้อหา/หน่ วยการจัดกิจกรรม/
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เวลา และเครื่ องมือวัดและประเมินผลเช่นเดียวกับการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว ที่
ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้น ทั้งนี้ผวู ้ ิจยั ทําหน้าที่เป็ นผูจ้ ดั กิจกรรมด้วยตนเอง
การใช้ ทักษะชีวิตและอาชีพ หมายถึง ความสามารถขั้นพื้นฐานของบุคคลในการปรับตัว
และเลือกทางเดินชี วิตที่ เหมาะสมเพื่อที่จะสามารถเผชิญปั ญหาต่าง ๆ ที่อยูร่ อบตัวในสภาพสังคม
ปั จจุบนั และเป็ นแนวทางการเตรี ยมความพร้ อมสําหรับผูเ้ รี ยนเพื่อสร้ างเส้นทางอาชีพที่ดีที่จะต้อง
ก้าวไปสู่ ชีวิตความเป็ นผูใ้ หญ่ในอนาคตอย่างมีประสิ ทธิภาพ ทั้งนี้รวมถึงการพัฒนาทักษะจําเป็ นให้
เกิดขึ้นในตนเอง ได้แก่ การยืดหยุน่ และการปรับตัว การริ เริ่ มและการนําตนเอง การร่ วมกับสังคม
และวัฒนธรรม การสร้างผลผลิตและรับผิดชอบตรวจสอบได้ การมีภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบ
ซึ่ งเป็ นความสามารถที่ประกอบด้วย ความรู ้ เจตคติ และทักษะที่จะทําให้บุคคลมีความพร้อมที่จะ
เผชิญหน้าและรับมือกับปั ญหาที่เกิดขึ้นในสภาพสังคมปั จจุบนั และอนาคตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และการเสริ มสร้างให้บุคคลมีความเข้าใจตนเองมากขึ้น มีความสนใจความถนัดและค่านิยม ที่สอดคล้อง
กับงาน ตลอดจนช่วยให้บุคคลแต่ละคนมี แ ผนสํา หรั บ การเตรี ยมพร้ อมในการประกอบอาชีพใน
อนาคตที่มีคุณภาพ ครอบคลุมองค์ประกอบของการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ 7 ด้านและตัวชี้วดั เพื่อ
การวัดประเมินผลผูเ้ รี ยน 15 ตัวชี้วดั ได้แก่
องค์ ประกอบที่ 1 การยืดหยุน่ และการปรับตัว ตัวชี้วดั เพื่อการวัดประเมินผลผูเ้ รี ยน คือ
1. ยืดหยุน่ โดยประเมินผลการทํางานเพื่อพิจารณาปรับปรุ ง
องค์ ประกอบที่ 2 การแสวงหาความรู ้ดว้ ยการริ เริ่ มและการนําตนเอง ตัวชี้วดั เพื่อการวัด
ประเมินผลผูเ้ รี ยน คือ
1. จัดการกับ เป้ าหมายและเวลาโดยวิ เคราะห์ ขอ้ มู ลจากการสื บ ค้นความรู ้ แ ละงานที่
สนใจ และลงมือทํางานตามแผนที่กาํ หนดไว้โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
2. ปฏิบตั ิงานบรรลุเป้าหมายโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทํางานที่สนใจ และสรุ ปผล
ความรู ้และงานโดยการทํารายงานและการนําเสนอชิ้นงาน/ผลผลิต
3. ปฏิบตั ิงานบรรลุเป้าหมายโดยปราศจากการควบคุมสั่งการ โดยวางแผนในการสื บค้น
ข้อมูล สังเกต วิเคราะห์เพื่อสร้างทางเลือก และจัดการระบบงาน (การทํางานเดี่ยว)
องค์ ประกอบที่ 3 การทํางานร่ วมกันในสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตัวชี้วดั เพื่อการ
วัดประเมินผลผูเ้ รี ยน คือ
1. มีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นโดยฟั ง พูด แสดงความคิดเห็นและอภิปราย ในกลุ่ม และ
จัดการระบบคน (การทํางานกลุ่ม)
2. ปฏิบตั ิงานกับทีมงานที่มีความหลากหลายโดยจัดการระบบคน(การทํางานกลุ่ม)
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องค์ ประกอบที่ 4 การจัดการสร้างผลผลิตและความรั บผิดชอบตรวจสอบได้ ตัวชี้ ว ดั
เพื่อการวัดประเมินผลผูเ้ รี ยน คือ
1. จัด การโครงการโดยลงมื อ ทํา งานตามแผนที่ ก าํ หนดไว้โ ดยการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย สังเกต วิเคราะห์ เพื่ อสร้ างทางเลื อก ประเมิ นผลการทํางานเพื่อ พิ จารณาปรั บ ปรุ ง และ
สรุ ปผลความรู ้และงานโดยการทํารายงานและการนําเสนอชิ้นงาน/ผลผลิต
2. สร้ า งสรรค์ผ ลผลิ ต โดยวิ เ คราะห์ แ ละวางแผนในการทํา งานที่สนใจ และสรุ ปผล
ความรู ้และงานโดยการทํารายงานและการนําเสนอชิ้นงาน/ผลผลิต
องค์ ประกอบที่ 5 ภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบในกระบวนการทํางาน ตัวชี้วดั เพื่อการ
วัดประเมินผลผูเ้ รี ยน คือ
1. สํานึกความรับผิดชอบโดยทํางานอย่างมีคุณธรรม ไม่เอาเปรี ยบบุคคลอื่น
2. ให้คาํ แนะนําและการนําบุคคลอื่นโดยสรุ ปผลความรู ้และงานโดยการทํารายงานและ
การนําเสนอชิ้นงาน/ผลผลิต
3. รับผิดชอบต่อบุคคลอื่นโดยทํางานอย่างมีคุณธรรม ไม่เอาเปรี ยบบุคคลอื่น
องค์ ประกอบที่ 6 การคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจและแก้ปัญหาอย่างร้างสรรค์ ตัวชี้วดั เพื่อ
การวัดประเมินผลผูเ้ รี ยน คือ
1. ตัดสิ นใจโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทํางานที่สนใจ
2. แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยวิเคราะห์และวางแผนในการทํางานที่สนใจ
องค์ ประกอบที่ 7 การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นในการทํางานร่ วมกัน ตัวชี้วดั เพื่อการวัด
ประเมินผลผูเ้ รี ยน คือ
1. สร้ างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นโดยฟั ง พูด แสดงความคิดเห็ นและอภิปราย ในกลุ่ม และ
จัดการระบบคน (การทํางานกลุ่ม)
นักเรี ย นชั้ นมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หมายถึ ง ผู เ้ รี ย นที่ กาํ ลัง ศึ ก ษาอยู่ใ นระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 – 6 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 ของโรงเรี ยนดอนคาวิทยา สังกัด สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

บทที่ 2
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การดําเนิ นการวิจยั เรื่ อง กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้
ทัก ษะชี วิตและอาชี พ ของนักเรี ยนชั้น มัธ ยมศึกษาตอนปลาย ผูว้ ิจยั ศึกษา ทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง อันประกอบด้ว ยเอกสารและงานวิ จ ยั ทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็ นกรอบ
แนวคิดของการดําเนินการวิจยั เป็ นฐานคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ในการพัฒนารู ปแบบ ตลอดจน
แนวทางการกํา หนดและพัฒ นารู ป แบบการสอน การประเมิ น ผลจากการทดลองใช้รู ป แบบที่
ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้น การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องครั้งนี้นาํ เสนอดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนรู ้
2. หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการเรี ยนการสอนเชิงระบบ และรู ปแบบ
การเรี ยนการสอน
3. หลักการ แนวคิด และงานวิจยั เกี่ยวกับรู ปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวและงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง
4. หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง
5. การพัฒนารู ปแบบการจัดกิ จกรรมแนะแนวตามแนวคิ ด “กระบวนทัศน์การจัด
กิจกรรมแนะแนว” และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับการออกแบบหลักสู ตรและการจัดการเรียนรู้
ความสํ าคัญและจําเป็ นของหลักสู ตร
วิชยั วงษ์ใหญ่ (2554: 7) กล่าวถึงความสําคัญของหลักสู ตรว่า หลักสู ตรมีความสําคัญ
และจํา เป็ นสํา หรั บ การจัด การศึ ก ษาทุ ก ระดับ ชั้น ตั้ง แต่ ก ารจัด การศึ ก ษาผู เ้ รี ย นก่อนวัยเรี ยน
ประถมศึกษา มัธ ยมศึก ษา ตลอดจนการศึก ษานอกระบบ การศึก ษาประเภทอาชี ว ศึกษา และ
การอุดมศึกษา รวมทั้งการฝึ กอบรมระยะสั้นและระยะยาว ซึ่ งหลักสู ตรเป็ นเครื่ องมือที่ทาํ ให้ความ
มุ่งหมายของการจัดการศึกษาของประเทศมีประสิ ทธิภาพ ความสําคัญของหลักสู ตรสรุ ปได้ดงั นี้
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1. หลักสู ตรเป็ นแผนและแนวทางในการจัดการศึกษาของชาติให้บรรลุตามความมุ่งหมาย
และนโยบาย
2. หลักสู ตรเป็ นหลักและเป็ นแนวทางในการวางแผนวิชาการ การจัดการ การบริ หาร
การศึกษา การสรรหาและการพัฒนาบุคลากร การจัดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ นวัตกรรมการเรี ยน
การสอน งบประมาณ อาคารสถานที่ ซึ่ งจําเป็ นต้องได้รับการพิจารณาให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับความคาดหวังของหลักสู ตร
3. หลักสู ตรเป็ นเครื่ องมือในการควบคุมมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาและคุณภาพ
ของผูเ้ รี ยนให้เป็ นไปตามนโยบายและแผนการศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละ
ท้องถิ่น
4. ระบบหลัก สู ต รจะกําหนด ความมุ่ งหมาย ขอบข่ ายเนื้ อ หาสาระ แนวทางการจัด
ประสบการณ์ การเรี ยนการสอน แหล่งทรัพยากร และการประเมินผล สําหรับการจัดการศึกษาของ
ผูส้ อนและผูบ้ ริ หาร
5. หลัก สู ต รจะเป็ นเครื่ อ งบ่ ง ชี้ ทิ ศ ทางการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ให้ มี คุ ณ ภาพและ
สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาสังคมของประเทศ
แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับ ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสู ตรและการสอน (Curriculum
and Instruction) ซึ่ งไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เนื่ องจากต่ างก็มีความสําคัญและเกื้ อกูลซึ่ งกัน
และกัน เปรี ยบเทียบได้กบั เหรี ยญเงินตราจะต้องมีท้ งั ด้านหัวและด้านก้อย จึงจะทําให้เหรี ยญนั้นมี
ความสมบู ร ณ์ มี คุ ณ ค่ า สามารถใช้ซ้ื อ สิ่ ง ของได้ ความสัมพัน ธ์ร ะหว่า งหลักสู ต รและการสอน
พิจารณาได้จาก การพัฒนาหลักสู ตร การวางแผนหลักสู ตร จุดเน้นส่ วนนี้กค็ ือหลักสู ตร ส่ วนการสอน
ได้แ ก่ การนํา หลักสู ตรไปใช้ของบุ คลากรหลักที่ เกี่ ย วข้องกับ หลักสู ตรและการสอนโดยตรง คือ
ผูส้ อนและผูบ้ ริ ห าร กล่ า วคื อ ผูส้ อนจะต้อ งมี ค วามรู ้ ความเข้า ใจ และมี เ จตคติ ที่ดีต่อหลักสู ตร
จะช่ ว ยให้ผู ส้ อนเห็ น แนวทางและสามารถกํา หนดจุดประสงค์การเรี ยน การเลือกเนื้ อหาสาระ
การออกแบบกิ จ กรรมและการประเมิ น ผลได้ภ าพรวมที่ชดั เจน ทําให้การวางแผนหลักสู ตรเพื่อ
ใช้สาํ หรับการเรี ยนการสอนดําเนิ นไปโดยราบรื่ น เกิดประโยชน์กบั ผูเ้ รี ยนและบรรลุวตั ถุประสงค์
ของหลักสู ตร
ทั้งนี้ รู ปแบบหลักสู ตรจะเป็ นแนวทางการวางแผนงานวิชาการและการออกแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้ เนื่องจากรู ปแบบการพัฒ นาหลัก สู ต รเป็ นสิ่ ง สํา คัญ และจํา เป็ นสํา หรั บ การพัฒ นา
หลักสู ตรเพราะเปรี ยบเสมือนพิมพ์เขียว (blueprint) ที่จะช่วยให้คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรใช้
เป็ นฐานข้อ มู ล ประการหนึ่ ง ในการสร้ า งหลัก สู ต รอย่างมีทิศทาง พิมพ์เขียวสําหรับการสร้าง
หลักสู ตรมีความชัดเจนมากเท่าใด ก็จะเป็ นข้อบ่งชี้สาํ หรับการสร้างหลักสู ตรได้สะดวกและรวดเร็ ว
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ยิ่ ง ขึ้ น การศึ ก ษาแนวคิ ด จากนั ก การศึ ก ษาหลัก สู ต รถื อ ว่ า เป็ นหลัก (classic curriculum) และ
นักพัฒนาหลักสู ตรในปั จจุบนั จะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์และปรับประยุกต์รูปแบบหลักสู ตรให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมของสังคมและความต้องการที่เหมาะสมและความเป็ นจิรงได้มาก (วิชยั วงษ์ใหญ่,
2554: 42-43) ทั้งนี้ สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ในการพัฒ นาหลักสู ต รของไทเลอร์ (Tyler, 1949) ที่ ไ ด้
กล่ าวถึ ง หลัก การและเหตุ ผลในการพัฒ นาหลักสู ต ร (Tyler’s rationale) และแนวคิ ดนักพัฒ นา
หลักสู ตรที่ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการพัฒนาหลักสู ตร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางที่ 1 องค์ประกอบของการพัฒนาหลักสู ตร ตามแนวคิดนักพัฒนาหลักสู ตร
ไทเลอร์ (1949)
ทาบา (1962)
โบแชมพ์ (1981)
1. การวินิจฉัยความต้องการ 1. การกําหนดวัตถุประสงค์
1. การกําหนดวัตถุประสงค์
2. การคัดเลือกเนื้อหาสาระและ 2. การกําหนดจุดประสงค์
2. การกําหนดขอบข่ายของ
3. การเลือกเนื้อหาสาระ
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้
เนื้อหารสาระ
4. การจัดเนื้อหาสาระ
3. การจัดประสบการณ์การ
3. การวางแผนการใช้หลักสู ตร
5. การเลือกประสบการณ์
เรี ยนรู ้
4. การพิจารณาตัดสิ น
การเรี ยนรู ้
4. การประเมินผลการเรี ยนรู ้
6. การจัดประสบการณ์
การเรี ยนรู ้
7. การประเมินผล

จากการศึกษาองค์ป ระกอบของหลัก สู ต ร พบว่า องค์ป ระกอบหลัก สู ต รจะเป็ นสิ่ ง
กําหนดแนวคิ ด ระบบ และความสอดคล้อ งของเอกสารหลัก สู ต รและการสอน ซึ่ งจะช่ วยให้
คณะกรรมการพัฒ นาหลักสู ตรหรื อผูม้ ี ส่ วนเกี่ ยวข้องสามารถใช้เป็ นแนวทางสําหรั บการศึ กษา
หลักสู ตรทัว่ ไป และการวางแผนออกแบบหลักสู ตรใหม่ และองค์ประกอบหลักสู ตรจะเป็ นส่ วน
หนึ่งของรู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรและนําไปสู่ การจัดการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสู ตร
ที่วางไว้
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ประเภทของหลักสู ตร (Type of Curriculum)
สุ เทพ อ่วมเจริ ญ และ วิจิตรา ธงพานิ ช (2557: 27 - 54) สรุ ปมโนทัศน์ (Concept) การ
จัดประเภทของหลักสู ตรว่าเป็ นประเภทใดนั้นขึ้นอยูก่ บั การตอบสนองผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนการ
สอนและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมแต่ละประเภทและแต่ละระดับการศึกษาเป็ นสําคัญ ประเภท
ของหลักสู ตรสามารถแบ่งได้หลายลักษณะ ซึ่ งจะช่วยให้นกั หลักสู ตรได้นาํ จุดเด่น จุดด้อยไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์ภายใต้ทรัพยากรที่จาํ กัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. หลักสู ตรบูรณาการ (Integrated Curriculum) เป็ นหลักสู ตรที่รวมประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้ต่างๆ เข้าด้วยกัน ประสบการณ์ดงั กล่า วเป็ นประสบการณ์ที่ คดั เลื อ กมาจากหลายสาขาวิชา
แล้วจัดเป็ นกลุ่มหรื อหมวดหมู่ของประสบการณ์ เป็ นการบูรณาการเนื้อหาเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยให้
ผูเ้ รี ยนได้รับประสบการณ์สมั พันธ์และต่อเนื่องอันมีคุณค่าต่อการดํารงชีวิต
2. หลัก สู ต รกว้าง (Broad Fields Curriculum) หรื อหลักสู ตรรวมวิ ชา เป็ นหลักสู ตรที่
พยายามจะแก้ปัญหาต่างๆ ที่ เกิ ดจากหลักสู ตรเนื้ อหาวิชา ซึ่ งขาดการผสมผสานของความรู ้ให้เป็ น
หลักสู ตรที่มีการประสานสัมพันธ์ของเนื้อหาความรู ้ที่กว้างยิง่ ขึ้น
3. หลักสู ต รประสบการณ์ (The Experience Curriculum) เป็ นหลักสู ต รที่ เกิ ดขึ้ น จาก
ความพยายามที่จะแก้ไขการเรี ยนรู ้แบบครู เป็ นผูส้ อนเพียงอย่างเดียว ไม่คาํ นึ งถึงความต้องการและ
ความสนใจของผู เ้ รี ย นซึ่ ง เป็ นข้อ บกพร่ อ งของหลัก สู ต รแบบเนื้ อหาวิชา หลักสู ตรแบบนี้ ยึด
ประสบการณ์ และกิจกรรมเป็ นหลักมุ่งส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนโดยวิธีการแก้ปัญหา ผูเ้ รี ยนได้
แสดงออกด้วยการลงมือกระทํา และลงมือวางแผน เพื่อหาประสบการณ์ที่เกิดจากการแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง เป็ นการเรี ยนรู ้ดว้ ยการกระทํา (Learning by Doing)
4. หลักสู ตรรายวิชา (The Subject Curriculum) เป็ นรู ปแบบที่ เก่ าแก่ ที่สุดซึ่ งใช้ในการ
สอนศาสนาละติ นและกรี ก อาจเรี ยกชื่ ออี กอย่างหนึ่ งว่า เป็ นหลักสู ตรที่ เน้นเนื้ อหาเป็ นศู นย์กลาง
(Subject–Centered - Curriculum) สอดคล้องกับวิธีการสอนของครู ที่ใช้วิธีการบรรยาย ซึ่ งปรัชญาการจัด
การศึกษาแนวนี้จะยึดปรัชญาสารัตถนิยม (Essentialism) และปรัชญาสัจนิยม (Perennialism)
5. หลักสู ตรแบบแกน (The Core Curriculum)เป็ นหลักสู ตรที่ประสานสัมพันธ์เนื้ อหาวิชา
ต่างๆ เข้าด้วยกันมุ่งสนองความต้องการและความสนใจของผูเ้ รี ยนส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน
รวมทั้งเป็ นการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้แบบ Active Learning เป็ นการเน้นให้นาํ สิ่ งที่เรี ยนไปสัมพันธ์กบั
ประสบการณ์และชีวิตของผูเ้ รี ยน เพื่อให้ส ามารถเชื่ อมโยงชี วิ ต ความเป็ นอยู่มาสัม พัน ธ์ก บั การ
เรี ยนรู ้ได้ เป็ นหลักสู ตรที่ยึดปรัชญาการศึกษาสาขาปฏิ รูปนิ ยม ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ มีอยู่แล้วในรู ปแบบ
หลักสู ตรที่ผา่ นมา จึงดูเหมือนว่าหลักสู ต รแบบแกนจะเป็ นหลักสู ต รที่ ร วมเอาลัก ษณะเด่ น ของ
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หลักสู ตรอื่นๆ ไว้ดว้ ยกัน ดังนั้นนักการศึกษาจึงเชื่อว่า หลักสู ตรแบบแกนเป็ นแบบที่ดีเหมาะสมที่สุด
เมื่อเปรี ยบเทียบกับหลักสู ตรอื่น ๆ
6. หลักสู ตรแฝง (Hidden Curriculum) เป็ นหลักสู ต รที่ ไม่ ได้ก าํ หนดแผนการเรี ยนรู ้
เอาไว้ล่วงหน้าและเป็ นประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่โรงเรี ยนไม่ได้ต้ งั ใจจะจัดให้ แต่เป็ นผลที่เกิดขึ้น
จากที่ครู ได้จดั การเรี ยนการสอนซึ่ งโรงเรี ยนและครู ได้สอนหลายสิ่ งหลายอย่างโดยไม่ได้ต้ งั ใจจาก
การสอนตามหลักสู ตรปกติในรู ปของกฎเกณฑ์ที่กาํ หนดขึ้นมา ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้จากสภาพการณ์และ
เงื่อนไขเชิงสังคมและเชิงกายภาพที่โรงเรี ยนจัดให้โดยไม่ได้ต้ งั ใจ
7. หลักสู ตรสัมพันธ์วิชา (The Correlated Curriculum) เป็ นหลักสู ตรเนื้ อหาวิชาอีกรู ปแบบหนึ่ ง
แต่เป็ นหลักสู ตรที่นาํ เอาเนื้ อหาวิชาของวิชาต่างๆ ที่สอดคล้องหรื อส่ งเสริ มซึ่ งกันและกันมาเชื่อมโยง
เข้าด้วยกัน แล้วจัดสอนเป็ นเนื้ อหาเดียวกันวิธีการดังกล่าวอาศัยหลักความคิดของนักการศึกษาที่ว่า
การที่จะเรี ยนรู ้สิ่งใดให้ได้ดีผูเ้ รี ยนต้องมีความสนใจเข้าใจความหมายของสิ่ งที่เรี ยนและมองเห็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งที่เรี ยนกับสิ่ งอื่นที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นหลักสู ตรสหสัมพันธ์จะกําหนด
เนื้อวิชาใดวิชาหนึ่งหรื อหมวดใดหมวดหนึ่ง แล้วนําเนื้อหาสาระวิชาที่สัมพันธ์กนั มารวมไว้ดว้ ยกัน
8. หลักสู ตรเกลียวสว่า น (Spiral Curriculum) เป็ นหลัก สู ต รที่ จดั เนื้ อหาหรื อหัวข้อ
เนื้อหาเดียวกันในทุกระดับชั้น แต่มีความยากง่ายและความลึกซึ้ งแตกต่างกัน กล่าวคือ ในชั้นต้น ๆ
สอนในเรื่ องง่าย ๆ ตื้น ๆ แล้วค่อย ๆ เพิ่มความยากและความลึกลงไปเรื่ อย ๆ ตามระดับชั้นที่สูงขึ้น
ไปเรื่ อย ๆ
9. หลักสู ตรสู ญ (Null Curriculum) เป็ นหลักสู ตรที่ไม่ได้มีปรากฏอยูใ่ ห้เห็นในแผนการ
เรี ยนรู ้และเป็ นสิ่ งที่โรงเรี ยนไม่ได้สอน หลักสู ตรสู ญได้แก่ ทางเลือกที่ไม่ได้จดั เตรี ยมไว้ให้ผูเ้ รี ยน
ความคิดและทรรศนะที่ผเู ้ รี ยนไม่เคยสัมผัสและเรี ยนรู ้สิ่งที่ผเู ้ รี ยนจะนําไปประยุกต์ใช้ได้แต่มีไว้ไม่พอ
รวมทั้งความคิดและทักษะที่ไม่ได้รวมไว้ในกิจกรรมทางปั ญญา
จากข้อความดังกล่าว สรุ ปได้ว่า หลักสู ตรมี หลากหลายประเภท เป็ นต้นว่า หลักสู ตร
บูรณาการหลักสู ตรกว้างหลักสู ตรประสบการณ์หลักสู ตรรายวิชา หลักสู ตรแบบแกน หลักสู ตรแฝง
หลักสู ตรสัมพันธ์วิชา หลักสู ตรเกลียวสว่าน และหลักสู ตรสู ญ ทั้งนี้ความคิดเกี่ยวกับ “ประเภทของ
หลักสู ตร” นั้นมีประโยชน์ต่อการประเมิ น ผลและการวิเ คราะห์ห ลักสู ต รเพื่อ ให้มี ค วามสมบูรณ์
ในการนําไปพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิภาพต่อไป

40
หลักการสํ าคัญในการออกแบบหลักสู ตรและการจัดการเรียนรู้
การออกแบบหลักสู ตรนั้นจําเป็ นต้องมีหลักการต่างๆขึ้นมาเพื่อรองรับ เพื่อให้หลักสู ตร
นั้นเป็ นหลักสู ตรที่ มี ประสิ ท ธิ ภ าพ เหมาะกับ การนําไปใช้ และเหมาะกับ การเปลี่ ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา สําหรับหลักการสําคัญสิ่ งแรกที่ ควรพิ จารณาคื อ ความเป็ น World Class Education
เป็ นการจัดการศึกษาเพื่อ เป็ นไปอย่า งสากล และยังมี ห ลัก การที่ ใ ช้เ ป็ นหลัก ยึดในการออกแบบ
หลัก สู ต รนั้ น อื ่น ๆ (Gagnon and Collay, 2002; Selley, 1999; Glaserfeld, 1999; Murphy, 1997,
อ้างถึงใน สุ เทพ อ่วมเจริ ญ, 2557: 125 - 126) สรุ ปหลักการสําคัญในการออกแบบหลักสู ตรและ
การจัดการเรี ยนรู ้ ได้แก่
1. หลัก 7 ประการในการออกแบบหลักสู ต ร (7 principles of curriculum design) เป็ น
หลักคิดเพื่อการสร้างหลักสู ตรที่ ดีมีประสิ ทธิ ภาพ โดยได้กล่าวว่าการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้หรื อ
หลักสู ตรนั้นต้องประกอบด้วยพื้นฐาน 7 ประการ ดังนี้
1.1 Challenge and enjoyment (ค้นหาศักยภาพและความสุ ข) หลักสู ตรต้องได้รับการ
ออกแบบให้นกั เรี ยนได้คน้ หาศักยภาพและกระตุน้ นักเรี ยนให้มีความสนใจในการเรี ยนรู ้
1.2 Breadths (ความกว้าง) หลักสู ตรที่ดีตอ้ งเปิ ดกว้างในการเรี ยนรู ้ เพราะการเรี ยนรู ้มีได้
หลากหลายแนวทาง
1.3 Progressions (ความก้าวหน้า) หลักสู ตรต้องออกแบบมาให้ผูเ้ รี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้
และพัฒนาไปสู ้ความก้าวหน้าที่ผเู ้ รี ยนตั้งเป้าไว้
1.4 Depths (ความลึกซึ้ ง) หลักสู ตรต้องเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้ความรู ้อย่างลึกซึ้ ง ที่
สําคัญคือ หลักสู ตรต้องให้โอกาสนักเรี ยนได้ใช้
1.5 Coherence (ความเกี่ ยวข้อง) หลักสู ตรที่ ดีตอ้ งมี เนื้ อหาและจุดประสงค์ที่สนองกับ
บริ บทที่จะนําหลักสู ตรไปใช้
1.6 Relevance (ความสัมพันธ์กนั ) เนื้อหาในหลักสู ตรต้องมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
จุดประสงค์
1.7 Personalization and choice (ความเป็ นเอกลักษณ์และตัวเลือก) หลักสู ตรที่ดีตอ้ งให้
นักเรี ยนได้คน้ พบเอกลักษณ์ของตนเองและมีทางเลือกในการแสวงหาเอกลักษณ์ของตนเอง
2. ทักษะที่จาํ เป็ นในศตวรรษที่ 21 (3Rs+7Cs) วิจารณ์ พานิช (2556) ได้กล่าวถึงการศึกษา
ในศตวรรษที ่ 21 สรุ ป ได้ว่า การศึก ษาต้อ งเตรี ยมคนออกไปเป็ น knowledge worker และเป็ น
learning person ไม่ว่าจะประกอบสัมมาชี พใด มนุ ษย์ในศตวรรษที่ 21 ต้องเป็ น learning person และ
เป็ น knowledge worker แม้แต่ชาวนาหรื อเกษตรกรก็ตอ้ งเป็ น learning person และเป็ น knowledge
worker ดังนั้นทักษะสําคัญที่สุดของศตวรรษที่ 21 จึงเป็ นทักษะของการเรี ยนรู ้ (learning skills) ที่
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คนทุกคนต้องเรี ยนรู ้ต้ งั แต่ช้ นั อนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัย และตลอดชีวิต ด้วยเหตุน้ ีทกั ษะดังกล่าว
จึงมีความสําคัญที่ผเู ้ รี ยนพึงมีในศตวรรษที่ 21 ซึ่งหลักสู ตรต้องส่ งเสริ ม ให้ผเู ้ รี ยนได้มีทกั ษะที่สาํ คัญ
และสามารถใช้ชีวิตในสังคมศตวรรษที่ 21ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยก่อนหน้านี้ การศึกษาของเรา
ยึดหลัก 3Rs คือ เน้นการเรี ยนรู ้เพื่อให้ผเู ้ รี ยน อ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็ น และต่อมาจึงได้
เพิ่มเติมรวมหลัก 7Cs ที่จาํ เป็ นในศตวรรษที่ 21 เข้าด้วยกัน จึงกลายเป็ นหลัก 3Rs+7Cs ดังนี้
2.1 3Rs ได้แก่
2.1.1 Reading (อ่านออก)
2.1.2 Writing (เขียนได้)
2.1.3 Arithmetic (คิดเลขเป็ น)
2.2 7Cs ได้แก่
2.2.1 Critical Thinking & Problem solving คือ ทักษะในการคิดวิเคราะห์
และการคิดแก้ปัญหา
2.2.2 Creativity & Innovation คือ ทักษะที่เมื่อคุณคิดวิเคราะห์แล้ว คุณต้อง
สร้างสรรค์ได้ หรื อสร้างนวัตกรรมใหม่ได้
2.2.3 Cross - Cultural Understanding คือ ทักษะที่เน้นความเข้าใจในกลุ่มคนใน
หลากหลายชาติพนั ธ์ เพราะเราเป็ นสังคมโลก
2.2.4 Collaboration Teamwork & Leadership คือ ทักษะการทํางานเป็ นทีม การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ความเป็ นผูน้ าํ
2.2.5 Communication Information and Media Literacy คือ ความสามารถในการ
สื่ อสาร ความสามารถในการรู ้จกั ข้อมูล ความสามารถในการเข้าใจสื่ อ
2.2.6 ICT Literacy คือ ความสามารถในยุค Digital Age ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี
2.2.7 Career and Life Skill คือ ทักษะการใช้ชีวิต และทักษะการประกอบอาชีพ
หรื ออาจหมายถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมของเรา
เมื่อนําหลัก 7Cs มาจัดกลุ่ม สามารถแบ่งออกได้ 3 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 การพัฒ นาด้า นความคิ ด ได้แ ก่ Critical Thinking, Creativity,
Collaboration และ Cross - Culture
ส่ วนที่ 2 ความสามารถความเข้าใจ (Literacy)ได้แก่ Information, Communication,
Media และICT
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ส่ วนที่ 3 ทักษะการใช้ชีวิต (Life Skill) ได้แก่ การมองโลกหรื อคนอื่นรอบ ๆ
เป็ นศูนย์กลางไม่ใช่มองตนเองเป็ นศูนย์กลาง
3. สี่ เสาหลักของการศึ กษา (The four Pillars of Education)พจนานุ กรมศัพท์ศึกษาศาสตร์
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้คาํ อธิ บายไว้ว่าหมายถึง หลักสําคัญ 4 ประการของการศึกษาตลอดชีวิต
ตามคําอธิ บายของคณะกรรมาธิ การนานาชาติว่าด้วยการศึกษาในคริ สต์ศตวรรษที่ 21 ซึ่ งได้เสนอ
รายงานเรื่ อง Learning : The Treasure Within ต่ อองค์การการศึ กษา วิทยาศาสตร์ และวัฒ นธรรม
แห่ งสหประชาชาติ (UNESCO) เมื่ อ ค.ศ. 1995 ว่าการศึ กษาตลอดชี วิตมี หลักสําคัญ 4 ประการ
ได้แก่
3.1 การเรี ยนเพื่อรู ้ (Learning to Know) เป็ นการเรี ยนที่ผสมผสานความรู ้ทวั่ ไปกับ
ความรู ้ใหม่ในเรื่ องต่างๆ อย่างละเอียดลึกซึ้ ง และยังหมายรวมถึงการฝึ กฝนวิธีเรี ยนรู ้เพื่อนําไปใช้
ประโยชน์ในการดํารงชีวิต
3.2 การเรี ยนรู ้ เพื่อปฏิ บตั ิได้จริ ง (Learning to Do) เป็ นการเรี ยนรู ้ ที่ช่วยให้บุคคล
สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ และปฏิบตั ิงานได้ โดยอาศัยประสบการณ์ทางสังคมและการ
ประกอบอาชีพ
3.3 การเรี ยนรู ้ เพื่ อการอยู่ร่ วมกัน (Learning to Live Together) เป็ นการเรี ยนรู ้ ที่
ช่วยให้บุคคลเข้าใจผูอ้ ื่นและตระหนักดีว่า มนุษย์เราจะต้องพึ่งพาอาศัยกัน ดําเนินโครงการร่ วมกัน
และเรี ยนรู ้วิธีแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ โดยตระหนักในความแตกต่างหลากหลาย ความเข้าใจอันดี
ต่อกันและสันติภาพ ว่าเป็ นสิ่ งลํ้าค่าคู่ควรแก่การหวงแหน
3.4 การเรี ยนรู ้ เพื่ อชี วิต (Learning to Be) เป็ นการเรี ยนรู ้ ที่ ช่ว ยให้บุ คคลสามารถ
ปรับปรุ งบุคลิกภาพของตนได้ดีข้ ึน ดําเนินงานต่าง ๆ โดยอิสระยิง่ ขึ้น มีดุลพินิจ และความรับผิดชอบ
ต่อตนเองมากขึ้นซึ่ งการจัดการศึกษาต้องไม่ละเลยศักยภาพด้านใดด้านหนึ่ งของบุคคล เช่ น ความจํา
การใช้เหตุผล ความซาบซึ้ งในสุ นทรี ยภาพ สมรรถนะทางร่ างกาย ทักษะในการติดต่อสื่ อสารกับ
ผูอ้ ื่น
4. การเน้ นผู้เรี ย นเป็ นสํ าคัญ (Child - Centered) Gibbs (2001) อธิ บายการเรี ยนรู ้ Child Centered learningว่าเป็ นการเน้นให้ผูเ้ รี ยนปฏิ บตั ิ (Activity)มากกว่าการเน้นการให้ผูเ้ รี ยนปฏิ บตั ิ
ตามคําบอกของครู (Passivity) ซึ่ งประสบการณ์ของนักเรี ยนที่ได้รับก่อนเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนและ
ก่อนที่เข้าเรี ยนตามหลักสู ตรการเน้นกระบวนการและประสิ ทธิ ภาพผูเ้ รี ยนมากกว่าเนื้ อหานักเรี ยน
ทําการตัดสิ นที่สาํ คัญเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้โดยมีการเจรจากับครู เสี ยก่อน นอกจากนี้ Gibbs (2001) ได้
สรุ ปแนวคิดเกี่ ยวกับการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนว่า ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนอะไรเรี ยนวิธีใดเมื่อไหร่ มีผลสําฤทธิ์
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อย่างไร ใช้กฎเกณฑ์และมาตรฐานอะไรและจะมีการตัดสิ น/ประเมินอย่างไรและใครจะเป็ นผูต้ ดั สิ น
โดยมีหลักสําคัญดังนี้
4.1 นักเรี ยนรับผิดชอบเต็มที่สาํ หรับการเรี ยนรู ้ของตนเอง
4.2 การเกี่ยวข้องและร่ วมมือจําเป็ นสําหรับการเรี ยนรู ้
4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรี ยนเสมอภาคมากขึ้นซึ่ งส่ งเสริ มความเจริ ญเติบโตและ
การพัฒนา
4.4 ครู จะกลายเป็ นผูอ้ าํ นวยการเรี ยนรู ้และเป็ นทรัพยากรบุคคลทางการเรี ยนรู ้
4.5 นักเรี ยนจะรู ้ สึกการเรี ยนรู ้ จะเกิ ดขึ้ น พร้ อม (Affective and Cognitive Domains
Flow Together) และจะมองตัวเองแตกต่างออกจากเดิม
4.6 เน้นให้ความสําคัญต่อการกระทํา การค้นพบ และการเรี ยนรู ้อย่างอิสระ แตกต่าง
จากกลุ่ม Cognitive ที่ สนับสนุ นความคิดที่ ว่า การกระทํา ในการเรี ย นรู ้ เ กิ ด ขึ้ น ในสมองหรื อใน
ความคิดและทัศนะคติของกลุ่ม Constructivist ถือว่าการกระทําเกี่ยวข้องกับการกระทําทางกายภาพ
เช่ น การทํา โครงการ การทํา แบบฝึ กหัด เชิ ง ปฏิ บ ตั ิ ก ารเรี ย นรู ้ แ บบ Child - Centered มี
ความสัมพันธ์กบั ทัศนะคติ ของกลุ่ มการเรี ยนรู ้แบบสร้างความรู ้ (Constructivist)เนื่องจากเป็ นการ
เน้นการกระทําและความสําคัญของผูอ้ ื่นในกระบวนการเรี ยนรู ้
5. ทฤษฎีการสร้ างความรู้ (Constructivism Theory) มีหลักการสําคัญ ดังนี้
5.1 หลัก การที่ ผู ้เ รี ยนสร้ า งองค์ ค วามรู ้ ด้ว ยตนเอง หลัก การเรี ยนรู ้ ต ามทฤษฎี
Constructionism คือ การให้ผูเ้ รี ยนลงมือสร้ างสิ่ งของหรื อประกอบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
ได้ปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมภายนอกที่มีความหมายซึ่ งจะรวมถึงปฏิกิริยาระหว่างความรู ้ในตัวของ
ผูเ้ รี ยนเองกับประสบการณ์และสิ่ งแวดล้อมภายนอก สามารถเชื่อมโยงและสร้างเป็ นองค์ความรู ้ใหม่
5.2 หลัก การที่ ยึ ด ผู ้เ รี ยนเป็ นศู น ย์ก ลางของการเรี ยนรู ้ หลัก การตามทฤษฎี
Constructionism ครู ตอ้ งจัดบรรยากาศการเรี ยนการสอนที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม
การเรี ย นด้ว ยตนเอง โดยมี ทางเลื อ กที่ หลากหลายและเรี ย นรู ้ อย่างมีความสุ ข สามารถเชื่อมโยง
ความรู ้ระหว่างความรู ้ใหม่กบั ความรู ้เก่าได้ส่วนครู ทาํ หน้าที่เป็ นผูช้ ่วยและคอยอํานวยความสะดวก
5.3 หลักการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์และสิ่ งแวดล้อม หลักการนี้เน้นให้เห็นความสําคัญ
ของการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ทําให้ผเู ้ รี ยนเห็นว่าคนเป็ นแหล่งความรู ้อีกแหล่งหนึ่งที่สาํ คัญ การสอนตาม
ทฤษฎี Constructionism เป็ นการจัดประสบการณ์เพื่อเตรี ยมคนออกไปเผชิญโลกถ้าผูเ้ รี ยนเห็นว่า
คนเป็ นแหล่ ง ความรู ้ สาํ คัญ และสามารถแลกเปลี่ ย นความรู ้ กนั ได้ เมื่อจบการศึกษาออกไปก็จะ
ปรับตัวและทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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5.4 หลักการใช้เทคโนโลยีเป็ นเครื่ องมือ เป็ นการนี้ เน้นการใช้เทคโนโลยีแสวงหา
ความรู ้จากแหล่งความรู ้ต่างๆ ด้วยตนเอง เป็ นผลให้เกิดพฤติกรรมที่ฝังแน่นเมื่อผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ว่าจะ
เรี ย นรู ้ ไ ด้อ ย่า งไร (Learning how to Learn) ซึ่ งหลัก การของทฤษฎี Constructionism เป็ นการ
เรี ยนรู ้ที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิหรื อสร้างสิ่ งที่มีความหมายกับตนเองดังนั้นเครื่ องมือที่ใช้ตอ้ งมี
ลักษณะเอื้ อต่อการให้ผูเ้ รี ยนนํามาสร้างเป็ นชิ้นงานได้สาํ เร็ จ ตอบสนองความคิดและจินตนาการ
ของผูเ้ รี ยน กล่าวโดยสรุ ปก็คือ เครื่ องมือทุกชนิดที่สามารถทําให้ผเู ้ รี ยนสร้างงานหรื อลงมือปฏิบตั ิ
ด้วยตนเองได้เป็ นเครื่ องมือที่สอดคล้องตามหลักการทฤษฎี Constructionism
5.5 การจัดการเรี ยนรู ้ ตามทฤษฎี Constructionism เป็ นนวัต กรรมด้านการจัดการ
เรี ย นรู ้ ที่ พ ฒ
ั นากระบวนการคิ ด ของผู เ้ รี ย นและนํา เสนอผ่า นผลงานที่ จดั ทํา ดังนั้นครู ผูส้ อน
ต้องดําเนินการจัดการเรี ยนรู ้ดงั นี้
5.5.1 เชื่อมโยงสิ่ งที่รู้แล้วกับสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนกําลังเรี ยน
5.5.2 การให้โอกาสผูเ้ รี ยนเป็ นผูร้ ิ เริ่ มทําโครงการที่ตนเองสนใจ
5.5.3 เปิ ดโอกาสให้มี ก ารนํา เสนอความคิ ด ผลงาน และผลการวิ เ คราะห์
กระบวนการเรี ยนรู ้ของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั เพือ่ น
5.5.4 ให้เวลาทํางานอย่างต่อเนื่อง
ในการจัดการเรี ยนรู ้ ตามทฤษฎี Constructionism ครู เป็ นบุ คคลสําคัญที่ตอ้ ง
มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อ ดังนี้
1. ต้องไม่ ถือว่า ครู เป็ นผูร้ ู ้ แ ต่ผูเ้ ดี ยว ผูเ้ รี ยนต้องเชื่ อตามที่ ครู บอก แต่ ครู ต้อง
ตระหนักว่าตนเองมีความรู ้ที่จะช่วยเหลือนักเรี ยนเท่าที่จะช่วยได้ดงั นั้นครู จึงไม่อบั อายผูเ้ รี ยนที่จะ
พูดว่าครู กย็ งั ไม่ทราบ พวกเรามาช่วยกันหาคําตอบดูซิ
2. ต้องพยายามให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองมากที่สุด อดทนและปล่อยให้
นักเรี ยนประกอบกิจกรรมด้วยตนเอง อย่ารี บบอกคําตอบ ควรช่วยเหลือแนะนําผูเ้ รี ยนที่เรี ยนช้า
และเรี ยนเร็ วให้สามารถเรี ยนไปตามความสามารถของตนเองให้มากที่สุด
3. ไม่ควรถือว่า ผูเ้ รี ยนที่ดีตอ้ งเงี ย บแต่ ค รู ค วรเปิ ดโอกาสให้ผู เ้ รี ย นได้พู ด คุ ย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
4. ต้องไม่ถือว่าการที่ ผูเ้ รี ยนเดินไปเดินมาในการทํากิ จกรรมการเรี ยนรู ้เป็ นการ
แสดงถึงความไม่มีระเบียบวินยั แต่ตอ้ งคิดว่าการเดินไปเดินมาเป็ นกระบวนการหนึ่ งที่ช่วยให้การ
เรี ยนรู ้เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง และช่วยทําให้ผเู ้ รี ยนไม่เบื่อหน่ายต่อการเรี ยน
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5. ไม่ ค วรยึดติ ดกับ หลักสู ต รมากเกิ น ไปไม่ ค วรจะยัด เยีย ดเนื้ อ หาที่ ไม่ จ าํ เป็ น
ให้กบั ผูเ้ รี ยนควรคิดว่าการให้เนื้อหาที่จาํ เป็ นแม้จะน้อยอย่างก็ยงั ดีกว่าสอนหลายๆอย่าง แต่ผเู ้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้นอ้ ยมากหรื อนําความรู ้ท่ีเรี ยนไปประยุกต์ใช้ไม่ได้
6. การจัดตารางสอนควรจัดให้ยืดหยุ่น และเหมาะสมกับเวลาที่เปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมภายในเวลาที่เหมาะสมไม่มากหรื อน้อยไป
6. ทฤษฎีการเรี ยนรู้ เป็ นแนวความคิดที่ ไ ด้รับ การยอมรั บว่า สามารถใช้อธิ บายลักษณะ
ของการเกิดการเรี ยนรู ้หรื อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ส่วนหลักการสอนก็คือแนวคิดที่เป็ นหลัก
ของการปฏิบตั ิทางการสอนที่สอดคล้องกับทฤษฎีการเรี ยนรู ้ต่างๆซึ่งสามารถแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม
ดังนี้
6.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ช่วงก่อนคริ สต์ศตวรรษที่ 20 ได้แก่
6.1.1 ฝึ กจิ ต หรื อ สมองทฤษฎี ข องกลุ่ ม ที่ เน้น การ (Mental Discipline) นัก คิ ด
กลุ่มนี้ มีความเชื่อว่าจิตหรื อสมองหรื อสติปัญญา (mind) สามารถพัฒนาให้ปราดเปรื่ องได้โดยการ
ฝึ กในการฝึ กจิตหรื อสมองนี้ ทาํ ได้โดยให้บุคคลเรี ยนรู ้สิ่งที่ยากๆ ยิง่ ยากมากเท่าไรจิตก็จะได้รับการ
ฝึ กให้แข็งแกร่ งขึ้นเท่านั้นหลักการในการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฏีน้ ีเน้นการพัฒนาให้ผเู ้ รี ยน
เกิ ด การเรี ย นรู ้ โ ดยการกระตุ ้น ความรู ้ ใ นตัว ผู ้เรี ย นให้ แ สดงออกมาวิ ธี ก ารสอนแบบSocratic
(Socratic Method) และวิธีการสอนแบบบรรยาย(Didactic Method) เป็ นวิธีการสอนตามทฤษฏีน้ ี
ที่ ใช้คาํ ถามเพื่อดึ งความรู ้ ในตัวผูเ้ รี ยนออกมาให้กระจ่ างชัดและช่ วยเพิ่มเติ มประสบการณ์ ให้แก่
ผูเ้ รี ยนซึ่งเป็ นวิธีการสอนที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดี
6.1.2 ทฤษฎี ของกลุ่มที่ เน้นการพัฒนาไปตามธรรมชาติ (Natural Unfoldment)
นักคิดกลุ่มนี้มีความเชื่อว่าธรรมชาติคือแหล่งเรี ยนรู ้สาํ คัญเด็กควรจะได้เรี ยนรู ้ไปตามธรรมชาติการ
ใช้ของจริ งเป็ นสื่ อในการสอนจะช่วยให้เด็กเรี ยนรู ้ได้ดีการเล่นเป็ นการเรี ยนรู ้ที่สําคัญของเด็กเด็ก
ไม่ใช่ผูใ้ หญ่ตวั เล็กๆเด็กมีสภาวะของเด็ก ซึ่ งแตกต่างไปจากวัยอื่นการจัดการศึกษาให้เด็กจึงควร
พิจารณาระดับอายุเป็ นหลักการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฏีน้ ี เน้นการจัดประสบการณ์ เรี ยนรู ้
ให้แก่เด็กจะต้องมีความแตกต่างไปจากการจัดให้ผใู ้ หญ่และยึดเด็กเป็ นศูนย์กลางให้เสรี ภาพแก่เด็ก
ได้เรี ยนรู ้ตามความต้องการและความสนใจของตนให้เด็กได้เรี ยนรู ้ตามธรรมชาติและเป็ นไปตาม
ธรรมชาติโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและความพร้อมของเด็ก
6.1.3 ทฤษฎี ข องกลุ่ม ที่ เ น้น การรั บ รู ้ แ ละการเชื่อมโยงความคิด (Apperception)
นักคิดกลุ่มนี้ มีความเชื่ อว่าการเรี ยนรู ้เกิดจากแรงกระตุน้ ภายนอกหรื อสิ่ งแวดล้อม(Neutral - Passive)
การเรี ยนรู ้ เกิดจากการที่บุคคลได้รับประสบการณ์ผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 (Sensation) และ
ความรู ้สึก (feeling) คือ การตีความหรื อแปลความหมายจากการสัมผัสการจัดการเรี ยนการสอนตาม

46
ทฤษฏีน้ ี จึงเน้นให้ผูเ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 และสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่ซ่ ึงจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเข้าใจได้เป็ นอย่างดี
6.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 20 ได้แก่
6.2.1 ทฤษฎี การเรี ยนรู ้ กลุ่มพฤติกรรมนิ ยม (Behaviorism) นักคิดในกลุ่มนี้ มอง
ธรรมชาติของมนุ ษย์ในลัก ษณะที่ เ ป็ นกลางคื อ ไม่ ดี - ไม่ เ ลวการกระทํา ต่ า งของมนุ ษย์เกิดจาก
อิ ทธิ พลของสิ่ งแวดล้อมภายนอกพฤติ กรรมของมนุษย์เกิดจากการตอบสนองต่อสิ่ งเร้า (Stimulus
Response) การเรี ยนรู ้เกิดจากการเชื่ อมโยงระหว่า งสิ่ งเร้ า และการตอบสนองกลุ่มพฤติกรรมนิยม
ให้ความสนใจกับ ”พฤติกรรม” มากเพราะพฤติกรรมเป็ นสิ่ งที่เห็นได้ชดั สามารถวัดและทดสอบ
ได้ทฤษฏีการเรี ยนรู ้ในกลุ่มนี้ประกอบด้วยแนวคิดสําคัญ ๆ 3 ประการ ดังนี้
6.2.1.1 ทฤษฎีการเชื่อมโยง (Classical Connectionism) ของThorndike ซึ่ ง
มีความเชื่ อว่าการเรี ยนรู ้เกิ ดจากการเชื่ อมโยงระหว่างสิ่ งเร้ ากับการตอบสนองซึ่ งมี หลายรู ปแบบ
บุคคลจะมีการลองผิดลองถูกปรับเปลี่ยนไปเรื่ อยๆ จนกว่าจะพบรู ปแบบการตอบสนองที่สามารถ
ให้ผลที่พึงพอใจมากที่สุดเมื่อเกิดการเรี ยนรู ้แล้วบุคคลจะใช้รูปแบบการตอบสนองที่เหมาะสมเพียง
รู ปแบบ และจะพยายามใช้รูปแบบนั้นเชื่อมโยงกับสิ่ งเร้าในการเรี ยนรู ้ต่อไปเรื่ อยๆการจัดการเรี ยน
การสอนตามทฤษฏีน้ ีจึงเน้นที่การเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนแบบลองผิดลองถูกบ้างมีการสํารวจ
ความพร้อมของผูเ้ รี ยนซึ่ งเป็ นสิ่ งจําเป็ นที่ตอ้ งกระทําก่อนการสอนบทเรี ยนเมื่อผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
แล้วครู ควรฝึ กให้ผเู ้ รี ยนฝึ กการนําการเรี ยนรู ้น้ นั ไปใช้บ่อยๆการศึกษาว่าสิ่ งใดเป็ นสิ่ งเร้าหรื อรางวัล
ที่ผเู ้ รี ยนพึงพอใจจึงเป็ นสิ่ งสําคัญที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
6.2.1.2 ทฤษฎีการวางเงื่อนไข (Conditioning Theory) ประกอบด้วยทฤษฏี
ย่ อ ย 4 ทฤษฏี คื อ 1) ทฤษฏี ก ารวางเงื่ อ นไขแบบอั ต โนมั ติ ข อง Pavlov (Pavlov’s Classical
Conditioning) เน้นการตอบสนองต่อสิ่ งเร้าที่วางเงื่ อ นไขสรุ ป แนวคิ ด ตามทฤษฏี น้ ี ได้ว่า การเรี ยนรู ้
ของสิ่ งมีชีวิตเกิดจากการตอบสนองต่อสิ่ งเร้าที่วางเงื่อนไข 2) ทฤษฏีการวางเงื่อนไขแบบอัตโนมัติ
ของ Watson (Watson’s Classical Conditioning)เน้นการตอบสนองต่อสิ่ งเร้าที่วางเงื่อนไขเช่นกัน
สรุ ปแนวคิดตามทฤษฏีน้ ี ได้ว่าการเรี ยนรู ้จะคงทนถาวรหากมีการให้สิ่งเร้าที่สัมพันธ์กนั นั้นควบคู่
กันไปอย่างสมํ่าเสมอ 3) ทฤษฏีการวางเงื่อนไขแบบต่อเนื่ องของ Guthrie (Guthrie’s Contiguous
Conditioning) เน้นหลักการจูงใจ สรุ ปแนวคิดตามทฤษฏีน้ ี ได้ว่าการเรี ยนรู ้เมื่อเกิดขึ้นแล้วแม้เพียง
ครั้ งเดี ยวก็นับ ว่าได้เ รี ย นรู ้ แ ล้ว ไม่ จ าํ เป็ นต้อ งทํา ซํ้า อี ก และ 4)ทฤษฏี ก ารวางเงื่ อ นไขแบบ
โอเปอร์ แ รนต์ข อง Skinner (Skinner’s Operant Conditioning) เน้น การเสริ ม แรงหรื อ ให้ ร างวัล
สรุ ปแนวคิดตามทฤษฏีน้ ี ได้ว่าการกระทําใด ๆ ถ้าได้รับการเสริ มแรงจะมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอีก
การเสริ มแรงที่แปรเปลี่ยนทําให้การตอบสนองคงทนกว่าการเสริ มแรงที่ตายตัวการจัดการเรี ยนการสอน
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ตามทฤษฏีน้ ี จึงเน้นที่การเสนอสิ่ งเร้าในการเรี ยนการสอนการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมีการแสริ ม
แรงหรื อให้รางวัลเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความพึงพอใจที่จะเรี ยนรู ้ (พรรณี ช. เจนจิต, 2550: 150 -171)
6.2.1.3 ทฤษฏีการเรี ยนรู ้ของ Hull (Hull’s Systematic Behavior Theory)
มีความเชื่อว่าถ้าร่ างกายเมื่อยล้าการเรี ยนรู ้จะลดลงการตอบสนองต่อการเรี ยนรู ้จะเกิดขึ้นได้ดีที่สุด
เมื่ อได้รับแรงเสริ มในเวลาใกล้บ รรลุ เป้ าหมายหลักการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฏี น้ ี จึงมัก
คํานึ งถึงความพร้อมความสามารถและเวลาที่ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนได้ดีที่สุดการจัดการเรี ยนการสอนควร
ให้ทางเลือกที่หลากหลายเพื่อตอบสนองระดับความสามารถของผูเ้ รี ยน
6.2.2 ทฤษฎี การเรี ยนรู ้ก ลุ่ม พุท ธิ นิ ย ม (Cognitivism) เน้น กระบวนการทาง
ปั ญญาหรื อความคิดซึ่ งเป็ นกระบวนการภายในของสมองนักคิดกลุ่มนี้ มีความเชื่อว่าการเรี ยนรู ้ของ
มนุ ษย์ไม่ใช่เรื่ องของพฤติกรรมที่ เกิดจากกระบวนการตอบสนองต่อสิ่ งเร้าเพียงเท่านั้นการเรี ยนรู ้
ของมนุษย์มีความซับซ้อนยิง่ ไปกว่านั้นการเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการทางความคิดที่เกิดจากการสะสม
ข้อมูลการสร้างความหมายและความสัมพันธ์ของข้อมูลและการดึงข้อมูลออกมาใช้ในการกระทํา
และการแก้ปัญหาต่างๆการเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการทางสติปัญญาของมนุษย์ในการที่จะสร้างความรู ้
ความเข้าใจให้แก่ตนเองทฤษฏีในกลุ่มนี้ที่สาํ คัญ ๆ มี 5 ทฤษฏี ดังนี้
6.2.2.1 ทฤษฎี Gestalt (Gestalt Theory) แนวความคิ ดเกี่ ยวกับการเรี ยนรู ้
ของทฤษฏีน้ ี คือการเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการทางความคิดซึ่งเป็ นกระบวนการภายในตัวมนุษย์บุคคล
จะเรี ยนรู ้จากสิ่ งเร้าที่ เป็ นส่ วนรวมได้ดีกว่าส่ วนย่อยหลักการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฏีน้ ี จะ
เน้ น กระบวนการคิ ด การสอนโดยเสนอภาพรวมก่ อ นการเสนอส่ ว นย่อ ยส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้เรี ย นมี
ประสบการณ์มากและหลากหลายซึ่งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามรถคิดแก้ปัญหาคิดริ เริ่ มและเกิดการเรี ยนรู ้
แบบหยัง่ เห็นได้
6.2.2.2 ทฤษฎีสนาม (Field Theory) แนวความคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของ
ทฤษฏีน้ ี คือการเรี ยนรู ้เกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีแรงจูงใจหรื อแรงขับที่จะกระทําให้ไปสู่ จุดหมายปลายทางที่
ตนต้องการหลักการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฏีน้ ี เน้นการเข้าไปอยูใ่ นโลกของผูเ้ รี ยนการสร้าง
แรงจูงใจหรื อแรงขับโดยการจัดสิ่ งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและจิตวิทยาให้ดึงดูดความสนใจและ
สนองความต้องการของผูเ้ รี ยนเป็ นสิ่ งจําเป็ นในการช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
6.2.2.3 ทฤษฎี เครื่ องหมาย (Sign Theory) ของ Tolman แนวความคิ ด
เกี่ ยวกับ การเรี ย นรู ้ ข องทฤษฏี น้ ี คื อการเรี ยนรู ้ เกิ ดจากการใช้เครื่ อ งหมายเป็ นตัว ชี้ ทางให้ แ สดง
พฤติกรรมไปสู่ จุดหมายปลายทางหลักการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฏีน้ ี เน้นการสร้างแรงขับ
และหรื อแรงจูงใจให้ผเู ้ รี ยนบรรลุจุดมุ่งหมายใดๆโดยใช้เครื่ องหมายสัญลักษณ์หรื อสิ่ งอื่นๆ ที่เป็ น
เครื่ องชี้ทางควบคู่ไปด้วย
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6.2.2.4 ทฤษฎี พ ฒ
ั นาการทางสติ ปั ญ ญา (Intellectual Development
Theory) นัก คิ ด คนสํ า คัญ ของทฤษฏี น้ ี มี อ ยู่ 2 คน ได้แ ก่ Piaget และ Bruner แนวความคิ ด
เกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของทฤษฏีน้ ีเน้นเรื่ องพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลที่เป็ นไปตามวัยและเชื่อ
ว่ามนุ ษย์เลือกที่ จะรับรู ้สิ่งที่ ตนเองสนใจและการเรี ยนรู ้ เกิดจากระบวนการการค้นพบด้วยตนเอง
หลักการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฏีน้ ี คือคํานึ งถึงพัฒนาการทางสติปัญญาของผูเ้ รี ยนและจัด
ประสบการณ์ ใ ห้ ผู ้เรี ย นอย่ า งเหมาะสมกับ พัฒ นาการนั้ นให้ ผู ้เรี ย นได้มี ป ระสบการณ์ แ ละมี
ปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมมาก ๆ ควรให้ผเู ้ รี ยนได้คน้ พบการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้
คิดอย่างอิสระและสอนการคิดแบบรวบยอดเพื่อช่วยส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์
6.2.2.5 ทฤษฏี ก ารเรี ยนรู ้ อ ย่า งมี ค วามหมาย (A Theory of Meaningful
Verbal Learning) ของ Ausubel เชื่ อ ว่ า การเรี ยนรู ้ จ ะมี ค วามหมายแก่ ผู เ้ รี ย นหากการเรี ย นรู ้ น้ ัน
สามารถเชื่ อมโยงกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ที่ รู้มาก่อนหลักการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฏีน้ ี คือมีการ
นําเสนอความคิดรวบยอดหรื อกรอบมโนทัศน์หรื อกรอบแนวคิดในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งแก่ผเู ้ รี ยนก่อน
การสอนเนื้อหาสาระนั้นๆจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนเนื้อหาสาระนั้นอย่างมีความหมาย
6.2.3 ทฤษฎี การเรี ยนรู ้ กลุ่มมนุ ษยนิ ยม (Humanism) นักคิดกลุ่มมนุ ษยนิ ยมให้
ความสําคัญ ของความเป็ นมนุ ษย์แ ละมองมนุ ษ ย์ว่ามี คุณ ค่ ามี ความดี งามมี ความสามารถมี ความ
ต้องการและมีแรงจูงใจภายในที่จะพัฒนาศักยภาพของตนหากบุคคลมีอิสรภาพและเสรี ภาพมนุษย์
จะพยายามพัฒนาตนเองไปสู่ ความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทฤษฏีและแนวคิดที่สาํ คัญๆ ดังนี้
6.2.3.1 ทฤษฎี การเรี ย นรู ้ ข อง Maslow แนวคิ ด เกี ่ ย วกับ การเรี ยนรู ้ ข อง
ทฤษฏีน้ ี คือมนุ ษย์ทุกคนมีค วามต้อ งการพื้ น ฐานตามธรรมชาติ เป็ นลําดับขั้นและต้องการที่ จะ
รู ้จกั ตนเองและพัฒนาตนเองหลักการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฏีน้ ีเน้นการเข้าถึงความต้องการ
พื้นฐานของผูเ้ รี ยนและตอบสนองความต้องการพื้นฐานนั้นอย่างพอเพียงให้อิสรภาพและเสรี ภาพ
แก่ ผู ้เรี ย นในการเรี ย นรู ้ มี ก ารจัด บรรยากาศที่ เอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู ้ ซ่ ึ งช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้เรี ย นเกิ ด
ประสบการณ์ในการรู ้จกั ตนเองตามสภาพความเป็ นจริ ง
6.2.3.2 ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของ Rogers แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของทฤษฏีน้ ี
คือมนุษย์สามารถพัฒนาตนเองได้ดีหากอยูใ่ นสภาวะที่ผอ่ นคลายและเป็ นอิสระการจัดบรรยากาศที่
ผ่อนคลายและเอื้ อ ต่ อการเรี ยนเรี ยนรู ้ และเน้นให้ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง โดยครู เป็ นผูช้ ้ ีแนะและทํา
หน้าที่อาํ นวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ให้แก่ผูเ้ รี ยนและการเรี ยนรู ้จะเน้นกระบวนการเป็ นสําคัญ
หลัก การจัด การเรี ยนการสอนตามทฤษฏี น้ ี เน้ น การเรี ยนรู ้ ก ระบวนการเป็ นสํ า คัญ ควรจัด
สภาพแวดล้อมทางการเรี ยนให้อบอุ่นปลอดภัยครู ควรสอนแบบชี้แนะโดยให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูน้ าํ ทางใน
การเรี ยนรู ้ของตนและคอยช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้เรี ยนอย่างสะดวกจนบรรลุผล
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6.2.3.3 แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของ Combs เชื่อว่าความรู ้สึกของผูเ้ รี ยนมี
ความสําคัญต่อการเรี ยนรู ้มากเพราะความรู ้สึกและเจตคติของผูเ้ รี ยนมีอิทธิพลต่อกระบวนการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนหลักการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวคิดนี้จึงเน้นถึงความรู ้สึกของผูเ้ รี ยนเป็ นหลักการ
สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้เป็ นสิ่ งสําคัญที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดี
6.2.3.4 แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของ Knowles เชื่อว่าผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู ้ได้
มากหากมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้มีอิสระที่จะเรี ยนและได้รับการส่ งเสริ มในการพัฒนาด้วยตนเอง
หลักการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวคิดนี้ เน้นการให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนได้เลือกสิ่ งที่เรี ยนและวิธีเรี ยนด้วยตนเองลงมือกระทําและยอมรับผลของการตัดสิ นใจหรื อ
การกระทําของตนเอง
6.2.3.5 แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของ Faire เชื่อว่าผูเ้ รี ยนต้องถูกปลดปล่อย
จากการกดขี่ของครู ที่สอนแบบเก่าผูเ้ รี ยนมีศกั ยภาพและมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ที่จะกระทําสิ่ งต่างๆ
ด้วยตนเองหลักการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ดนี้ เน้นการให้อิส รภาพและเสรี ภาพในการ
เรี ยนรู ้แก่ผเู ้ รี ยน
6.2.3.6 แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ ของ Illich เชื่ อว่าสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้
เป็ นสังคมที่ ต้องล้มเลิ กระบบโรงเรี ยนการศึ กษาควรเป็ นการศึ กษาตลอดชี วิต แบบเป็ นไปตาม
ธรรมชาติโดยให้โอกาสในการศึกษาเล่าเรี ยนแก่บุคคลอย่างเต็มที่หลักการจัดการเรี ยนการสอนตาม
แนวคิดนี้เน้นการจัดการศึกษาต่อเนื่องไปตลอดชีวิตไปตามธรรมชาติ
6.2.3.7 แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของ Neil เชื่อว่ามนุ ษย์เป็ นผูม้ ีศกั ดิ์ศรี มี
ความดีโดยธรรมชาติหากมนุ ษย์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นบริ บูรณ์ดว้ ยความรักมีอิสรภาพและ
เสรี ภาพมนุ ษย์จะพัฒ นาไปในทางที่ ดีท้ งั ต่ อตนเองและสังคมหลักการจัดการเรี ยนการสอนตาม
แนวคิดนี้คือการให้เสรี ภาพอย่างสมบูรณ์แก่ผเู ้ รี ยนในการเรี ยน จัดให้เรี ยนเมื่อพร้อมจะเรี ยนจะช่วย
ให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาไปตามธรรมชาติ
6.2.4 ทฤษฎี ก ารเรี ยนรู ้ ก ลุ่ ม ผสมผสานของ Gagne (Gagne’s eclecticism)
แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของทฤษฏีน้ ี คือ ความรู ้มีหลายประเภทบางประเภทสามารถเข้าใจได้
อย่างรวดเร็ วไม่ตอ้ งใช้ความคิดที่ลึกซึ้งบางประเภทมีความซับซ้อนมากจําเป็ นต้องใช้ความสามารถ
ในขั้นสู งหลักการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฏีน้ ี ดําเนินการอย่างเป็ นระบบจากง่ายไปหายากมี 9
ขั้นดังนี้
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ (Gaining Attention)
ขั้นที่ 2 แจ้งจุดประสงค์ (Informing the Learning)
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ขั้นที่ 3 กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนระลึกถึงความรู ้เดิมที่จาํ เป็ น (Stimulating recall
of Prerequisite learned Capabilities)
ขั้นที่ 4 เสนอบทเรี ยนใหม่ (Presenting the Stimulus)
ขั้นที่ 5 ให้แนวทางการเรี ยนรู ้ (Providing Learning Guidance)
ขั้นที่ 6 ให้ลงมือปฏิบตั ิ (Eliciting the Performance)
ขั้นที่ 7 ให้ขอ้ มูลป้อนกลับ (Feedback)
ขั้นที่ 8 ประเมินพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ตามจุดประสงค์ (Assessing the
Performance)
ขั้นที่ 9 ส่ งเสริ มความแม่ นยําและการถ่ายโอนการเรี ยนรู ้ Enhancing
Retention and Transfer)
6.3 ทฤษฎีการเรี ยนรู ้และการสอนร่ วมสมัย ได้แก่
6.3.1 ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล (Information Processing
Theory)เป็ นทฤษฏีที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาสติปัญญาของมนุษย์โดยให้ความสนใจ
เกี่ยวกับการทํางานของสมองทฤษฏีน้ ี มีแนวคิดว่าการทํางานของสมองมนุ ษย์มีความคล้ายคลึงกับ
การทํางานของคอมพิวเตอร์หลักการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฏีน้ ีคือการนําเสนอสิ่ งเร้าที่ผเู ้ รี ยน
รู ้จกั หรื อมีขอ้ มูลอยู่จะสามารถช่วยให้ผูเ้ รี ยนหันมาใส่ ใจและรับรู ้สิ่งนั้นจัดสิ่ งเร้าในการเรี ยนรู ้ให้
ตรงกับความสนใจของผูเ้ รี ยนสอนให้ฝึกการจําโดยใช้วิธีการที่หลากหลายหากต้องการให้ผูเ้ รี ยน
จดจําเนื้ อหาสาระใดๆได้เป็ นเวลานานสาระนั้นจะต้องได้รับการเข้ารหัส(encoding)เพื่อนําไปเข้า
หน่ ว ยความจํา ระยะยาวซึ่ ง สามารถทําได้ห ลายวิธี เช่ น การท่ อ งจําซํ้าๆการทบทวนหรื อ การใช้
กระบวนการขยายความคิด
6.3.2 ทฤษฎี พ หุ ปั ญ ญ า (Theory of Multiple Intelligences) โดย โฮวาร์ ด
การ์ดเนอร์ (Howard Gardner : 1983) ทฤษฏีน้ ีมีความเชื่อ ดังนี้
6.3.2.1 เชาวน์ปัญญาของบุคคลมิได้มีเพียงความสามารถทางภาษาและทาง
คณิ ตศาสตร์ เท่านั้นแต่มีอยู่อย่างหลากหลายถึง 8 ประเภทด้วยกันซึ่ งเชาวน์ปัญญาของแต่ละคน
อาจจะมี ม ากกว่ า นี้ คนแต่ ล ะคนจะมี ค วามสามารถเฉพาะด้า นที่ แ ตกต่ า งไปจากคนอื่ น และมี
ความสามารถในด้านต่างๆ ไม่เท่ากันความสามารถที่ ผสมผสานกันออกมาทําให้บุ คคลแต่ละคน
มี แบบแผนซึ่ งเป็ นเอกลัก ษณ์ เ ฉพาะตนประกอบด้ว ย 1) เชาวน์ปั ญ ญาด้า นภาษา(Linguistic
Intelligence) 2) เชาวน์ปัญญาด้านคณิ ตศาสตร์ หรื อการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ (Logical mathematical
Intelligence) 3) สติ ปั ญ ญาด้า นมิ ติ สั ม พัน ธ์ (Spatial Intelligence) 4) เชาวน์ ปั ญ ญาด้า นดนตรี
(Musical Intelligence) 5) เชาวน์ ปั ญญาด้ า นการเคลื่ อ นไหวร่ างกายและกล้ า มเนื้ อ (Bodily
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Kinesthetic Intelligence) 6) เชาวน์ปัญญาด้านความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น(Interpersonal Intelligence)
7) เชาวน์ ปั ญ ญาด้านความเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) และ 8) เชาวน์ปั ญ ญาด้าน
ความเข้าใจธรรมชาติ (Naturalist Intelligence)
6.3.2.2 เชาวน์ปัญญาของแต่ละบุคคลจะไม่อยูค่ งที่อยูท่ ี่ระดับที่ตนมีตอนเกิด
แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากได้รับการส่ งเสริ มที่เหมาะสม ซึ่งหลักการจัดการเรี ยนการสอนตาม
ทฤษฏี น้ ี คือมี กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ที่หลากหลายที่ สามารถส่ งเสริ มเชาวน์ปัญญาหลาย ๆ ด้านให้
เหมาะสมกับขั้นพัฒนาการของผูเ้ รี ยนการสอนควรเน้นการส่ งเสริ มความเป็ นเอกลักษณ์ของผูเ้ รี ยน
ครู ควรสอนโดนเน้นให้ผเู ้ รี ยนค้นหาเอกลักษณ์ของตนภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของตนเองและเคารพ
ในเอกลักษณ์ของผูอ้ ื่น รวมทั้งเห็นคุณค่าและเรี ยนรู ้ ที่จะใช้ความแตกต่ างของแต่ ละบุ คคลให้
เป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวมระบบการวัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู ้ควรมีการประเมินหลายๆ
ด้านและในแต่ละด้านควรเป็ นการประเมินในสภาพการณ์ของปั ญหาที่สามารถแก้ปัญหาได้ดว้ ย
อุปกรณ์ที่สมั พันธ์กบั เชาวน์ปัญญาด้านนั้นๆการประเมินจะต้องครอบคลุมความสามารถในการ
แก้ปัญหาหรื อการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้อุปกรณ์ที่สมั พันธ์กบั เชาวน์ปัญญาด้านนั้นๆ อีกวิธีหนึ่ง
6.3.3 ทฤษฎีการสร้างความรู ้ ดว้ ยตนเอง (Constructivism Theory)เป็ นทฤษฏี
ที่ ใ ห้ ค วามสํ า คัญ กับ กระบวนการและวิ ธี ก ารของบุ ค คลในการสร้ า งความรู ้ ค วามเข้า ใจจาก
ประสบการณ์รวมทั้งโครงสร้างทางปั ญญาและความเชื่อที่ใช้ในการแปลความหมายเหตุการณ์และ
สิ่ งต่างๆ เป็ นกระบวนการที่ ผูเ้ รี ยนจะต้อ งจัด กระทํา กับ ข้อ มู ล นอกจากกระบวนการเรี ย นรู ้ จะ
เป็ นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ภายในสมองแล้วยังเป็ นกระบวนการทางสังคมด้วยการสร้างความรู ้จึง
เป็ นกระบวนการทั้งด้านสติปัญญาและสังคมควบคู่กนั ไปหลักการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฏีน้ ี
จะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการสร้างความรู ้ (Process of Knowledge Construction) ซึ่ งเป้ าหมายของ
การสอนจะเปลี่ยนจากการถ่ายทอดให้ผูเ้ รี ยนได้รับสาระความรู ้ ที่แน่ นอนตายตัวไปสู่ การสาธิ ต
กระบวนการแปลและสร้างความหมายที่ หลากหลายผูเ้ รี ยนจะต้องเป็ นผูจ้ ดั กระทํากับข้อมูลหรื อ
ประสบการณ์ ต่างๆและจะต้องสร้ างความหมายให้กบั สิ่ งนั้นด้วยตนเองโดยการให้ผูเ้ รี ยนอยู่ใน
บริ บทจริ งในการจัดการเรี ยนการสอนครู จะต้องพยายามสร้ างบรรยากาศทางสังคมจริ ยธรรมให้
เกิดขึ้นผูเ้ รี ยนได้มีบทบาทในการเรี ยนรู ้อย่างเต็มที่โดยผูเ้ รี ยนจะนําตนเองและควบคุมตนเองในการ
เรี ยนรู ้โดยบทบาทของครู จะเป็ นผูใ้ ห้ความร่ วมมืออํานวยความสะดวกและช่วยเหลือผูเ้ รี ยนในการ
เรี ยนรู ้การประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามทฤษฏีน้ ี มีลกั ษณะที่ยืดหยุน่ กันไปในแต่ละบุคคลการประเมิน
ควรใช้วิธีการที่ หลากหลายการวัดผลจะต้องใช้กิจกรรมหรื องานในบริ บทจริ งด้วยซึ่ งในกรณี ที่
จําเป็ นต้องจําลองของจริ งมาก็สามารถทําได้แต่เกณฑ์ที่ใช้ควรเป็ นเกณฑ์ที่ใช้ในโลกความจริ งด้วย
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6.3.4 ทฤษฎีการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน(Constructionism)
แนวคิดของทฤษฏีน้ ี คือการเรี ยนรู ้ที่ดีเกิดจากการสร้างพลังความรู ้ในตนเองหากผูเ้ รี ยนมีโอกาสได้
สร้ างความคิ ด และนําความคิ ดของตนเองไปสร้ างสรรค์ชิ้ น งานโดยอาศัยสื่ อ และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมจะทําให้ความคิดเห็นนั้นเป็ นรู ปธรรมมากยิง่ ขึ้นหลักการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฏีน้ ี
คื อครู จะต้องทําหน้าที่ อาํ นวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ แก่ ผูเ้ รี ยนให้คาํ ปรึ กษาชี้ แนะแก่ผูเ้ รี ยน
เกื้อหนุนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญในการประเมินผลนั้นต้องมีการประเมินทั้งทางด้านผลงาน
และกระบวนการซึ่ งสามารถใช้วิธีการที่หลากหลายเช่นการประเมินตนเองการประเมินโดยครู และ
เพื่อนการสังเกตการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน
6.3.5 ทฤษฎี ก ารเรี ยนรู ้ แ บบร่ ว มมื อ (Theory of Cooperative or Collaborative
Learning) แนวคิดขอทฤษฏีน้ ี คือการเรี ยนรู ้เป็ นกลุ่มย่อยโดยสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถแตกต่าง
กันประมาณ 3 - 6 คนช่วยกันเรี ยนรู ้เพื่อไปสู่ เป้าหมายของกลุ่มโดยผูเ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
ในลักษณะแข่งขันกันต่างคนต่างเรี ยนและร่ วมมือกันหรื อช่วยกันในการเรี ยนรู ้การจัดการเรี ยนการ
สอนตามทฤษฏีน้ ีจะเน้นให้ผเู ้ รี ยนช่วยกันในการเรี ยนรู ้ โดยมีกิจกรรมที่ให้ผเู ้ รี ยนมีการพึ่งพาอาศัย
กันในการเรี ยนรู ้มีการปรึ กษาหารื อกันอย่างใกล้ชิดมีการสัมพันธ์กนั มีการทํางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มมี
การวิเคราะห์กระบวนการของกลุ่มและมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานร่ วมกัน ส่ วนการประเมินผล
การเรี ยนรู ้ควรมีการประเมินทั้งทางด้านปริ มาณและคุณภาพ โดยวิธีการที่ หลากหลายและควรให้
ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการประเมินและครู ควรจัดให้ผเู ้ รี ยนมีเวลาในการวิเคราะห์การทํางานกลุ่มและ
พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มเพือ่ ให้กลุ่มมีโอกาสที่จะปรับปรุ งส่ วนบกพร่ องของกลุ่มเดียว
6.3.6 ทฤษฎี ว ัฒ นธรรมเชิ ง สั ง คมของ Vygotsky แนวคิ ด ของ Vygotsky เป็ น
พื้นฐานสําคัญของการเรี ยนรู ้ตามแนวการสร้างความรู ้ทางสังคม (Social constructivism) โดยเชื่อว่า
องค์ประกอบสําคัญที่มีอิทธิพลต่อการเรี ยนรู ้ของบุคคลคือการสร้างสื่ อกลาง (Mediation) และการมี
ปฏิสัมพันธ์ (Interaction)ทางสังคมและวัฒนธรรมตามแนวคิดของ Vygotsky บุคคลสามารถสร้าง
กระบวนการจําสิ่ งที่ตนเองรับรู ้ได้โดยใช้สัญลักษณ์หรื อเครื่ องหมายที่เป็ นข้อตกลงทางสังคมและ
ถูกถ่ายทอดมาทางวัฒนธรรมเช่ นภาษากิริยาท่ าทางสัญลักษณ์ ทางคณิ ตศาสตร์ ฯลฯเป็ นสื่ อกลาง
(Mediator)ให้ ร ะลึ ก ถึ ง สิ่ ง นั้ นๆได้ซ่ ึ งความจํา ของบุ ค คลนี้ จะมี ผ ลโดยตรงต่ อ ความรู ้ สึ ก และ
กระบวนการคิดของเขา เมื่ อรั บรู ้ สิ่งเร้ าใหม่นอกจากนี้ Vygotsky ยังได้ให้แนวคิ ดเกี่ ยวกับการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่ งแวดล้อมรอบตัวโดยเฉพาะสิ่ งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมว่า
ช่ วยพัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู ้ ของบุ คคลการช่ วยเหลือและชี้ แนะจากผูท้ ี่ มีความชํานาญ
มากกว่ าจะทําให้บุ ค คลสามารถแก้ปั ญ หาที่ ไม่ ส ามารถแก้ด้ว ยตนเองได้ป ระสบการณ์ จากการ
แก้ปัญหาดังกล่าวจะทําให้บุคคลเกิดการเรี ยนรู ้และสามารถแก้ปัญหานั้นได้โดยลําพังในเวลาต่อมา
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ซึ่ ง Vygotsky เรี ยกการเรี ยนรู ้ลกั ษณะนี้ ว่า Scaffolding เปรี ยบเสมือนหลัก หรื อ ฐานเชื่อมโยง และ
นําไปสู่ การเรี ยนรู ้ ในอีกเรื่ องหนึ่ ง เมื่อการเรี ยนรู ้ น้ ันประสบผลสําเร็ จ (Vygotsky, 1978: 86 - 87;
Gredler, 1997: 239 - 241) เมื่ อบุคคลมีปฏิ สัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมรอบตัวและรับรู้ สิ่งเร้าบางอย่าง
เขาจะเชื่อมโยงสิ่ งที่รับรู ้น้ นั กับความรู ้เดิมที่มีอยู่พฤติกรรมของบุคคลไม่ได้เกิดจากการรับรู ้สิ่งเร้า
แต่ เกิ ดจากการคิ ดพิจารณาอย่างรอบคอบของบุ คคลนั้นการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดนี้ จึงเกิ ดจากการมี
ปฏิ สัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมรอบตัวโดยอาศัยสื่ อกลางทางสังคมและวัฒ นธรรมที่ มนุ ษย์สร้ างขึ้ น
ในด้านการเรี ยนรู ้ ของบุคคล Vygotsky ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ การพัฒ นาขอบเขตของการเรี ยนรู ้
ไว้ (Zone of Proximal Development) สรุ ปได้ว่านักเรี ยนสามารถพัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู ้
ของตนเองขึ้ น ได้ด้ว ยการรั บ คําชี้ แ นะหรื อ ทํา งานร่ ว มกับ ผูท้ ี่ มี ค วามชํา นาญเกี่ ยวกับ เรื่ องนั้น ๆ
มากกว่า Vygotsky อธิบายการพัฒนาขอบเขตของการเรี ยนรู ้ ว่า เป็ นการลดช่ ว งห่ างระหว่างระดับ
พัฒนาการทางสติปัญญาที่นกั เรี ยน มีอยูใ่ นขณะนั้น ซึ่ งดูได้จากปั ญหาที่นกั เรี ยนสามารถแก้ได้ดว้ ย
ตนเองกับระดับศักยภาพทางสติปัญญาของนักเรี ยนซึ่ งดูได้จากปั ญหาที่ นกั เรี ยนไม่สามารถแก้ได้
โดยลําพังแต่สามารถแก้ปัญหานั้นได้ ถ้าได้รับการชี้ แ นะและได้ร่ว มงานกับ ผูใ้ หญ่ห รื อเพื่อนที่มี
ความชํานาญมากกว่า การได้ร่วมงานหรื อได้รับการชี้ แนะจากผูท้ ี่ มีความชํานาญมากกว่า ช่ วยให้
นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และสามารถแก้ปัญหานั้นได้ดว้ ยตนเองในเวลาต่อมา (Vygotsky, 1978 : 86 - 87;
Driscoll, 1994 : 224 - 239) จากแนวคิ ดการพัฒนาขอบเขตของการเรี ยนรู ้ น้ ี Vygotsky เน้นการพัฒนา
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนโดยการรับคําชี้แนะและการร่ วมงานกับผูท้ ี่มีความชํานาญ
เกี่ยวกับเรื่ องนั้นๆมากกว่าซึ่งก็คือการให้ Scaffolding แก่ผเู ้ รี ยน และการเรี ยนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้
(Collaborative Learning) จึงเป็ นกลยุทธ์สําคัญที่นกั การศึกษานํามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
ตามแนวการสร้ างความรู ้ Renshaw (1999: 13) ได้เสนอแนวทางในการนําแนวคิดการพัฒนาขอบเขต
ของการเรี ยนรู ้สาํ หรับครู นาํ ไปใช้ในการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิภาพไว้ สรุ ปได้ดงั นี้
1. สิ่ ง ที่ ผู ้เรี ย นทํา ได้ใ นปั จ จุ บ ัน ด้ว ยความช่ ว ยเหลื อ และชี้ แนะจากครู
ผูป้ กครองและเพื่อนเขาจะทําสิ่ งเหล่านั้นได้ดว้ ยตนเองในอนาคต
2. การเจริ ญเติบโตและการพัฒนาเป็ นการเปลี่ยนแปลงจากการควบคุมและ
ชี้แนะจากภายนอกมาเป็ นการกํากับและชี้แนะจากภายในตนเอง
3. การสอนเป็ นกระบวนการทางสังคมที่เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนคิดใหม่ทาํ
ใหม่และสัมผัสกับความรู ้สึกใหม่ๆ
4. ครู ที่ มีป ระสิ ท ธิ ภาพจะคํานึ งถึ งขั้นพัฒ นาการต่อไปของนักเรี ยนและ
จัดการเรี ยนการสอนที่มุ่งส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนไปถึงขั้นพัฒนานั้น

54
จากการศึกษาทฤษฎี ของ Piaget และ Vygotsky พบว่าทั้ง 2 ท่ านมีมุมมอง
เกี่ยวกับการเรี ยนรู ้แตกต่างกันคือ Piaget อธิ บายการเรี ยนรู ้ในแง่ของกระบวนการซึ่ งเกิดขึ้นภายใน
ตัวของบุคคลว่าเมื่อบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมแล้วบุคคลจะเกิดการเรี ยนรู ้อย่างไรการพัฒนา
กระบวนการทางปั ญญาและความคิดของบุคคลเกิดขึ้นได้อย่างไร Piaget เน้นให้เห็นถึงความสําคัญ
ของประสบการณ์ ใ หม่ก บั ความรู ้ เ ดิ ม ที ่ มี อ ยู่ข ณะที่ Vygotsky มองการเรี ยนรู ้ ว่า เกิ ดจากการ
ปฏิสัมพันธ์กนั ทางสังคมโดยอาศัยสื่ อกลางทางวัฒนธรรมที่มนุ ษย์สร้างขึ้นการช่ วยเหลือด้วยการ
ชี้ แนะและการทํางานร่ วมกับผูท้ ี่มีความชํานาญมากกว่าจะช่ วยพัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู ้
ของนักเรี ยนได้Piaget และ Vygotsky มีความเห็นที่คล้ายๆกันว่า ประสบการณ์หรื อความรู ้เดิมของ
นักเรี ยนและการมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมมีความสําคัญต่อพัฒนาการทางสติปัญญาของนักเรี ยน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนจึงต้องคํานึงถึงความพร้อมและประสบการณ์เดิมของนักเรี ยนเป็ น
สําคัญ
7. หลักการ แนวคิด และความสํ าคัญของจิตวิทยาการเรียนรู้ (วิชาการ.คอม, 2558) สรุ ป
หลักการ แนวคิด และความสําคัญของจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ สรุ ปได้ดงั นี้
จิ ตวิทยา ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Psychology มี รากศัพท์มาจากภาษากรี ก 2 คํา คื อ
Psyche แปลว่า วิญญาณ กับ Logos แปลว่า การศึกษา ตามรู ปศัพท์ จิตวิทยาจึงแปลว่า วิชาที่ศึกษา
เกี่ยวกับวิญญาณ แต่ในปั จจุบนั นี้ จิตวิทยาได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป ความหมายของจิตวิทยา
ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย นัน่ คือ จิตวิทยาเป็ นศาสตร์ ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
มนุษย์และสัตว์
การเรี ย นรู ้ (Learning) ตามความหมายทางจิ ต วิ ท ยา หมายถึ ง การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมของบุคคลอย่างค่อนข้างถาวร อันเป็ นผลมาจากการฝึ กฝนหรื อการมีประสบการณ์ พฤติกรรม
เปลี่ยนแปลงที่ไม่จดั ว่าเกิดจากการเรี ยนรู ้ ได้แก่ พฤติกรรมที่เป็ นการเปลี่ยนแปลงชัว่ คราว และการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เนื่องมาจากวุฒิภาวะ
จากความหมายดังกล่าว พฤติกรรมของบุคคลที่เกิดจากการ เรี ยนรู ้จะต้องมีลกั ษณะ
สําคัญ ดังนี้
1. พฤติ ก รรมที่ เ ปลี่ ย นไปจะต้อ งเปลี่ ย นไปอย่า งค่อนข้างถาวร จึงจะถือว่าเกิดการ
เรี ยนรู ้ข้ ึน หากเป็ นการเปลี่ยนแปลงชัว่ คราวก็ยงั ไม่ถือว่าเป็ นการเรี ยนรู ้ เช่น นักศึกษาพยายามเรี ยนรู ้
การออกเสี ยงภาษาต่ างประเทศ บางคํา หากนักศึ ก ษาออกเสี ยงได้ถู ก ต้องเพี ยงครั้ งหนึ่ ง แต่ ไ ม่
สามารถออกเสี ย งซํ้า ให้ถ ู ก ต้อ งได้อี ก ก็ไ ม่ น ับ ว่ า นัก ศึ ก ษาเกิ ด การเรี ย นรู ้ ก ารออกเสี ย ง
ภาษาต่างประเทศ ดังนั้นจะถือว่านักศึกษาเกิดการเรี ยนรู ้ก็ต่อเมื่ อออก เสี ยงคํา ดังกล่าวได้ถูกต้อง
หลายครั้ง ซึ่ งก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวรนัน่ เองอย่างไรก็ดี ยังมีพฤติกรรมที่
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เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่เปลี่ยนแปลงชัว่ คราวอันเนื่องมาจากการที่ร่างกายได้รับสารเคมียาบางชนิด
หรื อเกิดจากความเหนื่อยล้า เจ็บป่ วยลักษณะดังกล่าวไม่ถือว่าพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนั้นเกิดจากการ
เรี ยนรู ้
2. พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจะต้องเกิดจากการฝึ กฝน หรื อเคยมีประสบการณ์น้ นั ๆ
มาก่อน เช่น ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ต้องได้รับการฝึ กฝน และถ้าสามารถใช้เป็ นแสดง
ว่าเกิดการเรี ยนรู ้ หรื อความสามารถในการขับรถ ซึ่ งไม่มีใครขับรถเป็ นมาแต่กาํ เนิ ดต้องได้รับการ
ฝึ กฝน หรื อมีประสบการณ์ จึงจะขับรถเป็ น ในประเด็นนี้มีพฤติกรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ตอ้ ง
ฝึ กฝนหรื อมีประสบการณ์ ได้แก่ พฤติกรรมที่เกิ ดขึ้นจากกระบวนการเจริ ญเติบโต หรื อการมีวุฒิ
ภาวะ และพฤติกรรมที่เกิ ดจากแนวโน้มการตอบสนองของเผ่าพันธุ์ (ธี ระพร อุวรรณโณ, 2532 :
285) ขอยกตัวอย่างแต่ละด้านดังนี้ ในด้านกระบวนการเจริ ญเติบโต หรื อการมีวฒ
ุ ิภาวะ ได้แก่ การที่
เด็ก 2 ขวบสามารถเดินได้เอง ขณะที่ เด็ก 6 เดือน ไม่สามารถเดินได้ฉะนั้นการเดินจึงไม่จดั เป็ นการ
เรี ยนรู ้แต่เกิดเพราะมีวุฒิภาวะ เป็ นต้น ส่ วนใน ด้านแนวโน้มการตอบสนองของเผ่าพันธุ์ ซึ่ งใช้ใน
ความหมายที่หมายถึงปฏิกริ ยาสะท้อน (Reflex) เช่ น กระพริ บตาเมื่อฝุ่ นเข้าตา ชักมือหนี เมื่อโดน
ของร้อน พฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากการเรี ยนรู ้ แต่เป็ นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของ
เผ่าพันธุ์มนุษย์
ธรรมชาติของการเรียนรู้ มี 4 องค์ประกอบ คือ
1. ความต้อ งการของผู เ้ รี ย น (Want) คื อ ผู เ้ รี ย นอยากทราบอะไร เมื่ อ ผู เ้ รี ย นมี ค วาม
ต้องการอยากรู ้อยากเห็นในสิ่ งใดก็ตาม จะเป็ นสิ่ งที่ยวั่ ยุให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้
2. สิ่ งเร้ าที่ น่าสนใจ (Stimulus) ก่ อนที่ จะเรี ยนรู ้ ได้ จะต้องมี สิ่งเร้ าที่ น่าสนใจ และน่ า
สัมผัสสําหรับมนุษย์ ทําให้มนุษย์ดิ้นรนขวนขวาย และใฝ่ ใจที่จะเรี ยนรู ้ในสิ่ งที่น่าสนใจนั้นๆ
3. การตอบสนอง (Response) เมื่ อมี สิ่ งเร้ าที่ น่ า สนใจและน่ าสั มผัส มนุ ษ ย์จ ะทําการ
สัมผัสโดยใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ เช่น ตาดู หู ฟัง ลิ้นชิม จมูกดม ผิวหนังสัมผัส และสัมผัสด้วยใจ
เป็ นต้น ทําให้มีการแปลความหมายจากการสัมผัสสิ่ งเร้า เป็ นการรับ รู ้ จําได้ ประสานความรู ้เข้า
ด้วยกัน มีการเปรี ยบเทียบ และคิดอย่างมีเหตุผล
4. การได้รับรางวัล (Reward) ภายหลังจากการตอบสนอง มนุษย์อาจเกิดความพึงพอใจ
ซึ่ งเป็ นกําไรชี วิตอย่างหนึ่ งจะได้นาํ ไปพัฒนาคุณภาพชี วิต เช่น การได้เรี ยนรู ้ ในวิชาชี พชั้นสู ง จน
สามารถออกไปประกอบอาชี พชั้นสู ง (Professional) ได้นอกจากจะได้รับรางวัลทางเศรษฐกิจเป็ น
เงินตราแล้ว ยังจะได้รับเกียรติยศจากสังคมเป็ นศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจทางสังคมได้ประการหนึ่ ง
ด้วย
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ลําดับขั้นของการเรียนรู้
ในกระบวนการเรี ยนรู ้ของคนเรานั้น จะประกอบด้วยลําดับขั้นตอนพื้นฐานที่สําคัญ 3
ขั้นตอนด้วยกัน คือ (1) ประสบการณ์ (2) ความเข้าใจ (3) ความนึกคิด
1. ประสบการณ์ (experiences) ในบุคคลปกติทุกคนจะมีประสาทรับรู ้อยูด่ ว้ ยกันทั้งนั้น
ส่ วนใหญ่ที่เป็ นที่เข้าใจก็คือประสาทสัมผัสทั้งห้า ซึ่งได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง ประสาทรับรู ้
เหล่านี้จะเป็ นเสมือนช่องประตูที่จะให้บุคคลได้รับรู ้และตอบสนองต่อสิ่ งเร้าต่าง ๆ ถ้าไม่มีประสาท
รับรู ้เหล่านี้ แล้ว บุคคลจะไม่มีโอกาสรับรู ้หรื อมีประสบการณ์ใด ๆ เลย ซึ่ งก็เท่ากับเขา ไม่สามารถ
เรี ยนรู ้ สิ่งใดๆ ได้ด้วย ประสบการณ์ ต่างๆ ที่ บุคคลได้รับนั้น ย่อมจะแตกต่ างกัน บางชนิ ดก็เป็ น
ประสบการณ์ตรง บางชนิ ดเป็ นประสบการณ์แทน บางชนิ ดเป็ นประสบการณ์รูปธรรม และบางชนิ ด
เป็ นประสบการณ์นามธรรม หรื อเป็ นสัญลักษณ์
2. ความเข้าใจ (understanding) หลังจากบุ คคลได้รับประสบการณ์แล้ว ขั้นต่อไปก็คือ
ตีความหมายหรื อสร้างมโนมติ (concept) ในประสบการณ์น้ นั กระบวนการนี้เกิดขึ้นในสมองหรื อ
จิ ต ของบุ ค คล เพราะสมองจะเกิ ดสัญ ญาณ (percept) และมี ความทรงจํา (retain) ขึ้ น ซึ่ งเราเรี ยก
กระบวนการนี้ ว่า "ความเข้าใจ" ในการเรี ยนรู ้ น้ ัน บุ คคลจะเข้าใจประสบการณ์ ที่ เขาประสบได้
ก็ ต่ อ เมื่ อ เขาสามารถจัด ระเบี ย บ (organize) วิ เ คราะห์ (analyze) และสั ง เคราะห์ (synthesis)
ประสบการณ์ต่าง ๆ จนกระทัง่ หาความหมายอันแท้จริ งของประสบการณ์น้ นั ได้
3. ความนึ กคิ ด (thinking) ความนึ ก คิ ด ถื อ ว่า เป็ นขั้น สุ ด ท้า ยของการเรี ยนรู ้ ซึ่ งเป็ น
กระบวนการที่ เกิ ดขึ้ นในสมอง กล่าวคื อ ความนึ กคิ ดที่ มีป ระสิ ทธิ ภาพนั้น ต้องเป็ นความนึ กคิ ด
ที่ ส ามารถจัด ระเบี ยบ (organize) ประสบการณ์ เดิ ม กับ ประสบการณ์ ใหม่ ที่ ได้รับ ให้ เข้า กัน ได้
สามารถที่จะค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ท้ งั เก่าและใหม่ ซึ่ งเป็ นหัวใจสําคัญที่จะทํา
ให้เกิดบูรณาการการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง
ทั้งนี้ จากหลักการสําคัญในการออกแบบหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั พบว่า
หลักการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนซึ่ งเป็ นเป้ าหมายสู งสุ ดในการจัดการ
เรี ยนรู ้น้ นั ควรคํานึงถึงหลัก 7 ประการในการออกแบบหลักสู ตร ทักษะที่จาํ เป็ นในศตวรรษ ที่ 21 สี่
เสาหลักของการศึ กษา การเน้น ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ทฤษฎี การสร้ างความรู ้ ทฤษฎี การเรี ยนรู ้ และ
จิตวิทยาการเรี ยนรู ้อย่างไรก็ตาม ผูว้ ิจยั พบว่า ทฤษฎี การสร้ างความรู ้ ดว้ ยตนเอง (Constructivism
Theory) สามารถเชื่อมโยงความรู ้สู่การสร้างสรรค์ชิ้นงาน พัฒนากระบวนการคิดที่มีคุณภาพให้เกิด
กับตนเอง ผนวกกับทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences Theory) คือ การพัฒนาเชาวน์ปัญญา
ของผูเ้ รี ยนด้วยตนเอง ตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถ ทฤษฎี การเรี ยนรู ้กลุ่มมนุ ษยนิ ยม
(Humanism) โดยมีความเชื่อพื้นฐานว่า มนุ ษย์มีคุณค่ามีความดีงามมีความสามารถมีความต้องการ
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และมี แ รงจู งใจภายในที่ จะพัฒ นาศักยภาพของตนหากบุ ค คลมี อิ ส รภาพและเสรี ภ าพมนุ ษ ย์จ ะ
พยายามพัฒนาตนเองไปสู่ ความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตลอดจนการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (Collaborative
Learning) จะส่ งผลทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีคุณภาพได้
กระบวนการออกแบบหลักสู ตร (Curriculum Design Process)
การออกแบบหลักสู ตร (Curriculum Design) เป็ นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการพัฒนา
หลักสู ตร โดยในที่น้ ีจะนําเสนอแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการนํามาใช้ในการพัฒนาหลักสู ตร ดังนี้
1. กระบวนการพัฒ นาหลักสู ตรของ Tyler (Tyler’s Model Curriculum Development)
เพื่อใช้ในการอธิ บายเนื่ องจากเป็ นรู ปแบบที่ สามารถทําความเข้าใจได้ง่ายที่ สุด และนําไปใช้เป็ น
แนวคิ ด ในการพัฒ นาหลัก สู ต รต่า งๆได้เ ป็ นอย่างดีซ่ ึ ง Tyler (1949) ได้ให้แนวคิดในการพัฒนา
หลักสู ตรว่าหลักสู ตรที่ดีจาํ เป็ นต้องตอบคําถามพื้นฐานจํานวน 4 ข้อ ได้แก่
1.1 What is the purpose of the education? (มี จุ ด มุ่ งห ม ายท างก ารศึ กษ า
อะไรบ้างที่โรงเรี ยนควรจะแสวงหา)
1.2 What educational experiences will attain the purposes? (มีประสบการณ์
ทางการศึกษาอะไรบ้างที่โรงเรี ยนควรจัดขึ้นเพื่อช่วยให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่กาํ หนดไว้)
1.3 How can these experiences be effectively organized? (จะจัดประสบการณ์
ทางการศึกษาอย่างไร จึงจะทําให้การสอนมีประสิ ทธิภาพ)
1.4 How can we determine when the purposes are met? (จะประเมินผล
ประสิ ทธิภาพของประสบการณ์ในการเรี ยนอย่างไร จึงจะตัดสิ นได้วา่ บรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่กาํ หนดไว้)
นอกจากคําถามดังกล่ าวแล้ว Tyler ยังได้เสนอหลักการในการพัฒนาหลักสู ตรไว้ 4
ประการคือ 1) Planning (การวางแผน) 2) Design (การออกแบบ) 3) Organize (การจัดการ) และ
4) Evaluation (การประเมิ น)โดยเมื่ อนําหลักการของTyler (1949) มาเที ยบเคี ยงกับ คําถามที่ เป็ น
ปั จจัยพื้นฐานจะพบว่ามีความสอดคล้องกัน ดังนี้
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ตารางที่ 2 ความสอดคล้องกันเมื่อนําหลักการของTyler เทียบเคียงกับคําถามที่เป็ นปั จจัยพื้นฐาน
คําถามปัจจัย พืน้ ฐาน
หลักการพัฒ นาหลักสู ตร
1. What is the purpose of the education?( 1. Planning (การวางแผน)
จะสอนอะไร)
2. What educational experiences will
2. Design (การออกแบบ)
attain the purposes? (จะเอาอะไรมาสอน)
3. How can these experiences be
3. Organize (การจัดการ)
effectively organized?(จะสอนอย่างไร)
4. How can we determine when the
4. Evaluation (การประเมิน)
purposes are met?(จะรู ้ได้อย่างไรว่าผูเ้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้)
Tyler’s Model Curriculum Development

ภาพที่ 1 Tyler’s Model Curriculum Development
โมเดลการพัฒนาหลักสู ตรตามแนวคิดของ Tyler (1949) นี้ ได้ดดั แปลงมาจากโมเดล
ของ Ornstein and Hunskin (1998) โดยได้นาํ คําถามที่ เป็ นปั จจัยพื้นฐานในการทําหลักสู ตรของ
Tyler (สัญ ลักษณ์ Q) มากํากับในขั้นตอนต่ าง ๆ ของกระบวนการพัฒ นาหลักสู ตรตามหลักการ
ของ Tyler ซึ่ งกระบวนการในการพัฒนาหลักสู ตรของTylerสามารถกําหนดได้เป็ น 2 ช่ วงหลัก คือ
ช่วงที่ 1 ยังไม่มีหลักสู ตร และช่วงที่ 2 มีหลักสู ตรเกิ ดขึ้นมาแล้ว โดยในช่วงที่ ยงั ไม่มีหลักสู ตร
แต่จะเริ่ มต้นจาก Tentative Objectives (กําหนดวัตถุประสงค์ชั่วคราว) จะเป็ นการตอบคําถาม
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ข้อที่ 1 คือ จะเอาอะไรมาสอน โดยข้อมูลที่จะเป็ นนั้นจะได้จากแหล่งข้อมูล (Source) ประกอบด้วย
1) ข้อมูลด้านผูเ้ รี ยน (Learner) 2) ข้อมูลจากผูร้ ู ้ (Subject Matter) และ 3) ข้อมูลพื้นฐานทางสังคม
(Social) จากนั้นจึงนําข้อมูลที่ได้เข้าสู่ กระบวนการกลัน่ กรอง (Screens) โดยมีพ้ืนฐานที่สาํ คัญคือ
พื้นฐานทางด้านปรัชญา (Philosophy) พื้นฐานทางจิตวิทยา (Psychology) และพื้นฐานทางสังคม
(Social) เมื่อสิ้ นสุ ดกระบวนการกลัน่ กรองนี้แล้วจะได้หลักสู ตรที่มีวตั ถุประสงค์ที่ถาวร (Tentative
Objectives) เกิดขึ้ นมา ซึ่ งได้มาจากการออกแบบ (Design) ที่ มีแนวคิ ดในการออกแบบดังที่ กล่าว
ในตอนต้น โดยในขั้นนี้ จะเป็ นการตอบคําถามข้อที่ 2 ว่าเราจะสอนอะไรให้กบั ผูเ้ รี ยนบ้าง ถัดจาก
ขั้นตอนของการออกแบบจึ งเข้าสู่ ช่วงการวางแผนการใช้หลักสู ตร (Organize) เป็ นการตอบคําถาม
ข้อที่ 3 ว่า จะจัด การสอนให้ก บั ผูเ้ รี ย นอย่า งไร (Selected Experiences) โดยครู ผสู ้ อนเป็ นผูม้ ี
บทบาทหน้า ที่ ใ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับหลักสู ตร และจากนั้นจึงเข้าสู่ รูปแบบ
ของการประเมิน (Evaluation) เป็ นการตอบคําถามข้อที่ 4 ว่า ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้หรื อไม่ โดยใน
การประเมินนี้จะแบ่งการประเมินออกเป็ น 2 ส่ วน คือ 1) การประเมินหลักสู ตร และ 2) การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รี ยน
2. กระบวนการพัฒนาหลักสู ตรของ SU Model ตามแนวคิดของ สุ เทพ อ่วมเจริ ญ ( 2555)
สรุ ปแนวคิดเกี่ยวกับ กระบวนการพัฒนาหลักสู ตรประกอบด้วยขั้นตอนในการจัดทําหลักสู ตรโดย
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 การวางแผนหลักสู ตร (Curriculum Planning)เป็ นขั้น ตอนที่ ต ้องมี จุด หมาย ที่
ชัดเจนเพื่อนําไปวางแผนหลักสู ตร โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
2.1.1 ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานอย่างน้อย 3 ด้าน คือ ปรัชญา จิตวิทยา และ
สังคม
2.1.2 เพิ่มเติมข้อมูลด้านผูเ้ รี ยน ด้านสาขาวิชาและด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.1.3 ประเมินความต้องการจําเป็ น โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน
2.1.4 เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่เป็ นองค์คณะบุคคลที่นาํ เสนอแนวคิดไว้
2.2 การออกแบบหลักสู ตร (Curriculum Design) เป็ นขั้นตอนที่ตอ้ งนําจุดหมายและ
จุดมุ่งหมายของหลักสู ตร มาจัดทํากรอบการปฏิบตั ิ หลักสู ตรที่จ ดั ทํา ขึ้ น จะมุ่ ง พัฒ นาผู เ้ รี ย นให้
ได้รับการพัฒนาตามกระบวนการของหลักสู ตร และหรื อมีผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของหลักสู ตร
สอดคล้องกับคําถามที่ ส องของ Tyler (1949) คื อ มี ป ระสบการณ์ การศึ กษาอะไรบ้างที่ โรงเรี ยน
ควรจัด เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการศึ ก ษา การออกแบบหลัก สู ต รมี ส าระสํา คัญ ทั้ง ในด้าน
กระบวนการและด้านการพัฒนาผูเ้ รี ยน หรื อการออกแบบหลักสู ตรมุ่งเน้นความรู ้ตามหลักสู ตรหรื อ
เนื้อหาสาระและผลผลิตของหลักสู ตร การออกแบบหลักสู ตรก็เพื่อให้มีจดั กิจกรรมหรื อประสบการณ์ที่
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ตอบสนองจุดหมาย (Aim) และจุดมุ่งหมาย (Goal) ของหลักสู ตรปฏิ บตั ิ การพัฒนาหลักสู ตรเรื่ อง
“การออกแบบหลักสู ตร” มีแนวปฏิบตั ิดงั นี้ศึกษาโมเดลต้นแบบ เชิงจุดประสงค์ (Objective Model)
หรื อโมเดลต้นแบบเชิงเหตุผล การปรับปรุ งโมเดลโดย Taba รู ปแบบของการออกแบบหลักสู ตรที่
เน้นเนื้อหาวิชา เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และเน้นปั ญหาสังคม เป็ นสําคัญ หลักการออกแบบหลักสู ตร
7 ประการ แนวคิ ด การออกแบบหลัก สู ต รที่ ส่ ง เสริ ม ความเป็ นเลิ ศ ในการเรี ย นรู ้ แ ละการสอน
การออกแบบหลักสู ตรรายวิชา และการออกแบบหลักสู ตรด้วยแนวคิดจุดประสงค์เป็ นฐาน
2.3 การจัดการหลักสู ตร (Curriculum Organize) ในทางปฏิบตั ิการจัดหลักสู ตรต้อง
พิจ ารณาว่า เป็ นไปตามการวางแผนหรื อ ไม่ สอดคล้อ งกับ คํา ถามที ่ ส ามของ Tyler คื อ จัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้อย่างไรให้มีประสิ ทธิภาพ นอกจากนี้การจัดการหลักสู ตรให้ได้ประสิ ทธิภาพ
มีค วามหมายรวมถึ ง การบริ ห ารจัด การหลัก สู ต รและการจัดการเรี ยนรู ้ กล่าวคือ การจัดระบบ
บริ หารที่สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ผลมีประสิ ทธิ ภาพ กรณี น้ ีการนิเทศ
เข้ามามีบทบาทสําคัญ เพื่อให้นกั เรี ยนได้จดั ระบบระเบี ยบสร้ างองค์ความรู ้ เกิ ดความรู ้ ของตนเอง
และบรรลุจุดประสงค์พร้อมกับสามารถนําความรู ้ที่ได้ไปใช้ในการอยูใ่ นสังคม มีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
2.3.1 ศึ ก ษาแนวคิ ด ในการจัด โครงสร้ า งของ Ornstein and Hunkins (1993)
หรื อองค์ป ระกอบของหลักสู ตร 4 ส่ วน คือ เป้ าหมายและจุ ดประสงค์ของหลักสู ตรเนื้ อหาสาระ
กิจกรรมการเรี ยนการสอนและการประเมินผล
2.3.2 ศึ ก ษาแนวคิ ด การจัด ระบบหลัก สู ต รที่ ดี ต ามแนวคิ ด ของ Ornstein and
Hunkins (1993) และ Henson (2001) หลักการสําคัญ ในการนําหลักสู ต รไปใช้ จากเอกสารการ
ประชุ มของประเทศต่าง ๆ ในเอเชี ย (APEID, 1977: 29) เรื่ อง ยุทธศาสตร์ การนําหลักสู ตรไปใช้
หลัก การทางจิ ต วิ ท ยาสํ า หรั บ การเรี ยนรู ้ แ บบผู ้เรี ยนเป็ นศู น ย์ก ลางที่ ส มาคมจิ ต วิ ท ยาแห่ ง
สหรัฐอเมริ กา
2.3.3 ศึกษากลวิธีการสอนที่มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ และรู ป แบบการสอนเป็ นมิติการ
เรี ยนรู ้ ที่ ช่วยให้ครู ผูส้ อนมีโครงสร้างเกี่ยวกับวิธีการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนโดยใช้มิติของการคิดทั้ง 5
มิติ ตามแนวคิดของ Marzano (1997) และแนวคิดที่ สามารถนําไปปรับใช้ในการจัดระบบหลักสู ตร
ในการบริ หารจัดการซึ่ งเกี่ ยวกับการปฏิ รูปโรงเรี ยน ได้แก่ การพัฒนาระบบข้อมูลย้อนกลับของ
ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล การสร้างความมัน่ ใจในประสิ ทธิ ผลการสอนในทุกชั้นเรี ยน และการจัดทํา
โครงการพัฒนาความรู ้พ้นื ฐานสําหรับผูเ้ รี ยนทุกคน
ในการจัดหลักสู ตรที่ เกี่ยวข้องกับการนําหลักสู ตรไปใช้ในการเรี ยนการสอนนั้น
ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีของ Bloom (1956) นําไปใช้ในด้านหลักสู ตรการเรี ยนการสอน การวัดผล
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน แนวคิดของ Bloom มีประโยชน์อย่างยิง่ ในการจําแนกการเรี ยนรู ้
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แบบท่องจําออกจากความเข้าใจระดับสู ง และช่วยอธิบายคุณลักษณะการเรี ยนรู ้ในรู ปของพฤติกรรมที่
สัง เกตได้แ ละวัด ได้ ตลอดจนแนวทางการจัด การเรี ย นการสอน และการสร้างเครื่ องมือวัดผล
ประเมินผลแนวคิดของ Bloom เป็ นแนวคิดสําคัญในการนํามาจัดระบบระเบียบหรื อนํามาใช้เป็ น
แนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนทั้งการสอนโดยตรง และใช้เป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้
แบบสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง แนวคิดสําคัญได้จากมุมมองเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของทฤษฎีการเรี ยนรู ้
กลุ่มพฤติกรรมนิยม กลุ่มปั ญญานิยม กลุ่มมนุษย์นิยม และกลุ่มสรรค์สร้างนิยม เช่น Biggs (2003)
เป็ นบุคคลที่นาํ เสนอรู ปแบบการออกแบบการเรี ยนการสอน 3P Model ที่ให้แนวทางหนึ่ งในการ
จัดการเรี ยนการสอนแบบสร้างองค์ความรู ้ สอดคล้องกับกลยุทธการเรี ยนการสอนที่ใช้การวิจยั เป็ น
ฐานการจัดการเรี ยนรู ้ ตามสภาพจริ ง กลยุทธการเรี ยนรู ้ ผ่านประสบการณ์ในสถานที่ เหมื อนจริ ง
และกลยุทธการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ เป็ นต้น
2.4 การประเมินหลักสู ตร (Curriculum Evaluation) เป็ นการประเมินทั้งตัวหลักสู ตร
และผลการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตร เน้นการประเมินผลคุณภาพหลักสู ตรและผลการเรี ยนรู ้ ซึ่ งจะทํา
ให้นกั เรี ยนได้ความรู ้ที่สามารถนําไปใช้ในสังคม มีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
2.4.1 ศึกษาแนวคิดการประเมินหลักสู ตร และเลือกใช้ตามความต้องการในเบื้องต้น
ควรเลือกการประเมินตามจุดประสงค์ (Goal - Based) และประเมินหลักสู ตรทั้งหลักสู ตรก่อนใช้
หลักสู ตร และการประเมินความก้าวหน้า (Formative Assessment)
2.4.2 การประเมินสรุ ปรวม (Summative assessment) การเลือกรู ปแบบการประเมิน
หลักสู ตรตามความสนใจ คื อ แนวคิ ดการประเมิ นเพื่ อพัฒ นาของ Glatthorn (2009) แนวคิ ดการ
ประเมินผลการฝึ กอบรมของ Patrick แนวคิดการประเมินเพื่อการตัดสิ นใจของ Stufflebeam (1971)
แนวคิดการประเมินความสอดคล้องของ Stake (1967)
สุ ดท้ายฝึ กปฏิ บตั ิการประเมิ นการเรี ยนรู ้ ตามหลักสู ตร เครื่ องมื อวัดผลการเรี ยนรู ้ เช่ น
แบบทดสอบความรู ้ตามสภาพจริ ง แบบทดสอบวัดความสามารถตามสภาพจริ งแบบสังเกตพฤติกรรม
ในการเรี ยนรู ้การประเมินการเรี ยนรู ้โดยใช้แฟ้มสะสมงาน การกําหนดเกณฑ์การประเมินการเรี ยนรู ้
โดยใช้ The SOLO Taxonomy
จากข้อความดัง กล่ า วสรุ ป พอสั ง เขปได้ว่ า การออกแบบหลัก สู ต ร (Curriculum
Design) เป็ นขั้นตอนหนึ่ งในกระบวนการพัฒนาหลักสู ตรที่สามารถเชื่อมโยงนําไปสู่ การออกแบบ
การเรี ยนการสอนที่ มีประสิ ท ธิ ภาพ เปรี ยบเสมื อนเข็มทิ ศชี้ ท างให้นักพัฒ นาหลักสู ตร บุ คลากร
ทางการศึกษา ตลอดจนครู ผสู ้ อนสามารถนําไปเป็ นแนวทางในการออกแบบการจัดการเรี ยนการสอน
ที่ สอดคล้อ งเหมาะสมกับ เนื้ อ หา สาระ ผูเ้ รี ยน และบริ บ ทได้เป็ นอย่างดี เพราะความสั ม พัน ธ์
ระหว่ า งหลัก สู ต รและการสอน (Curriculum and Instruction) ไม่ ส ามารถแยกออกจากกัน ได้
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เนื่ องจากต่างก็มีความสําคัญและเกื้อกูลซึ่ งกันและกัน นอกจากนี้ กระบวนการออกแบบหลักสู ตร
เป็ นขั้นตอนสําคัญในการพัฒนาหลักสู ตร ซึ่งแนวคิดนักพัฒนาหลักสู ตรที่เห็นเด่นชัด ประกอบด้วย
4 คําถามปั จจัยพื้นฐาน ได้แก่ จะสอนอะไร จะเอาอะไรมาสอน จะสอนอย่างไร และจะรู ้ได้อย่างไร
ว่าผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ และหลักการพัฒนาหลักสู ตรประกอบด้วย 4 หลักการ ได้แก่ การวางแผน
การออกแบบ การจัดการ และการประเมินผล ทั้งนี้การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน (กิจกรรมแนะแนว)
รายวิช ากิ จ กรรมแนะแนวที่ ผูว้ ิจ ยั มี ค วามประสงค์พฒั นาขึ้นนั้น เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยนโดยใช้แนวคิดการพัฒนาหลักสู ตรซึ่งประกอบด้วย 4 หลักการดังกล่าวข้างต้น
หลักการ แนวคิดเกีย่ วกับการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ และรู ปแบบการเรียนการสอน
การออกแบบการเรี ยนการสอน (Instructional System Design) มี ชื่อเรี ยกหลากหลาย
เช่ น การออกแบบการเรี ย นการสอน (Instructional Design) การออกแบบและพัฒ นาการสอน
(Instructional Design and Development) เป็ นต้น ทั้งนี้ไม่ว่าชื่อจะมีความหลากหลายเพียงใด แต่ชื่อ
เหล่านั้นก็มาจากจุดเริ่ มต้นเดียวกัน คือ มาจากแนวคิดในการใช้กระบวนการของวิธีระบบ (System
Approach)
สําหรั บ นิ ย ามความหมายของคํา ว่า “การออกแบบระบบการเรี ย นการสอน” มี
นักวิชาการหลากหลายท่านให้ความหมายในมุมมองที่แตกต่างกัน ดังนี้
Suhas R., Sindhura K. (2008: 1-2) สรุ ป ความหมายตามมุ ม มองเกี่ ยวกับ สถานะของ
การออกแบบการเรี ย นการสอนที่ เ ป็ นได้ท้ งั กระบวนการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และความจริ ง คือ
การออกแบบการเรี ยนการสอนเป็ นกระบวนการ (Instructional System Design is a Process)
หมายถึงการออกแบบการเรี ย นการสอนเป็ นกระบวนการที่มีข้ นั ตอน โดยวิธีการระบบ และใช้
หลักการศึกษา ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ และทฤษฎีการเรี ยนการสอน เพื่อตัดสิ นใจในการออกแบบระบบ
การเรี ยนการสอนให้มีคุณภาพ แต่ละขั้นตอนจึงมีความสัมพันธ์ท้ งั วัสดุการเรี ยนและกิจกรรมการเรี ยน
ในขั้นตอนสุ ดท้ายของการออกแบบการเรี ยนการสอนส่ วนใหญ่ จะเป็ นขั้นตอนของการวัดและ
ประเมินผล
นอกจากนี้ ทิ ศนา แขมมณี (2548: 204) และกาญจนา คุณารักษ์ (2545 : 7) ได้กล่าวถึง
แนวคิดวิธีการเชิงระบบและการออกแบบระบบการเรี ยนการสอนสรุ ปได้ว่าการออกแบบการเรี ยน
การสอนที่เป็ นระบบเป็ นการจัดองค์ประกอบของการเรี ยนการสอนให้มีความสัมพันธ์กนั เพื่อให้
บรรลุเ ป้ า หมายของการเรี ย นการสอนที่ ไ ด้กาํ หนดไว้ ซึ่ ง แนวคิ ด วิธีก ารเชิ ง ระบบเป็ นรากฐาน
ของการออกแบบระบบการเรี ย นการสอน โดยการออกแบบระบบการเรี ย นการสอนเป็ นการ
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นํากระบวนการของวิธีการเชิ งระบบ (System Approach) มาใช้ ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่ ท าํ ให้การ
ทํางานมีประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) และประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) เนื่องจากระบบได้มีกลไกและ
โครงสร้ า งหลัก ในการทํา งานอย่ า งน้ อ ย 3 ส่ วน ประกอบด้ว ย สิ่ ง ที่ นํ า เข้า /ตัว ป้ อ น (Input)
กระบวนการ (Process) ผลผลิต/ผลลัพธ์ (Output) ซึ่ งในแต่ละขั้นมีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรื อ
เงื่อนไขการเรี ยนรู ้อย่างละเอียด มีการระบุ แยกแยะและแก้ปัญหา แล้วจึงวางแผนการเรี ยนการสอน
โดยอาศัยความรู ้ หลักการและแนวคิดจากหลาย ๆ ทฤษฎี มีการปรับปรุ ง แก้ไขการทํางานในตัว
ของมัน เองโดยการใช้ข ้อ มู ล ป้ อ นกลับ (Feedback) และในแต่ ล ะองค์ป ระกอบย่อ ย ๆ ต่ า งก็ มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่ องซึ่ งกันและกัน โดยเป้ าหมายของระบบใหญ่ท้ งั หมดจะบรรลุผลได้จากการ
ประสานสัมพันธ์กนั ขององค์ประกอบย่อย ๆ
จากคํากล่าวข้างต้นสรุ ปได้ว่า การออกแบบการเรี ยนการสอนเชิงระบบเป็ นการจัดการ
สอนอย่างมีระบบเพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนบรรลุเป้าหมาย โดยอาศัยข้อมูลความรู ้จากหลาย ๆ
ทฤษฎี เช่น ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ ทฤษฎีการสอน ทฤษฎีการสื่ อสาร โดยการรวบรวมองค์ประกอบและ
ปั จจัยต่ างๆเพื่อนําไปสู่ กระบวนการตัดสิ นใจออกแบบการเรี ยนการสอน (Instructional Design :
ID) แล้วจึงทําการทดลองและปรั บ ปรุ งแก้ไขจนใช้ได้ผลซึ่ ง ก็คื อการนํา ไปสู่ ความสํา เร็ จของการ
เรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้กระบวนการออกแบบระบบการสอนโดยทัว่ ไปจะประกอบไป
ด้วยหลักพื้นฐาน 4 ส่ วน ดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์เป็ นส่ วนที่กาํ หนดวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
2. ผูเ้ รี ยนโดยพิ จารณาคุ ณ สมบัติและคุ ณ ลักษณะของผูเ้ รี ยนเพื่อการออกแบบระบบ
การสอนให้เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
3. วิธีการและกิจกรรมกําหนดวิธีการและกําหนดกิจกรรมในกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิภาพ
4. การวัดและประเมินผลเป็ นการกําหนดวิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์
สําหรับขั้นตอนการออกแบบการเรี ยนการสอน (Instructional Design : ID) ที่ จะนํามา
ประยุกต์ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นไปตามแนวคิดของ Dick and Carey (2005) และจอยซ์เวลล์ และ
แคลฮอน (Joyce, Weil and Calhoun, 2009: 21-37) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ADDIE Model ต า ม แ น ว คิ ด ข อ ง Dick and Carey (2005) ที่ ไ ด้ พั ฒ น า ขึ้ น นั้ น
ประกอบด้วยขั้นตอนการดําเนินการ 5 ขั้น ดังนี้
1. ขั้น วิเคราะห์ (Analyze Phase) เป็ นการวิเคราะห์ และประเมิ นความต้องการจําเป็ น
(Assess and Analyze Needs) ในการพัฒนาหรื อแก้ปัญหา
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2. ขั้นออกแบบ (Design Phase) เป็ นการออกแบบวิธีการเรี ยนการสอนหรื อรู ปแบบที่ให้
บรรลุเป้าหมายการเรี ยนการสอนและการนําเสนอ (Design Instruction and Presentations)
3. ขั้นพัฒนา (Develop Phase) เป็ นการพัฒนาเครื่ องมือที่ ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
(Develop Materials)
4. ขั้นนําไปใช้ (Implement Phase) เป็ นการนํานวัตกรรมที่พฒั นาขึ้นไปใช้ ประกอบด้วย
รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ พฒั นาขึ้น การวางแผนในการบริ หารจัดการในการนําแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ไปใช้ และดําเนินการจัดการเรี ยนรู ้ตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่กาํ หนดไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้
5. ขั้นประเมินผล (Evaluate Phase) ประเมินความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนและประสิ ทธิผลของ
สื่ อที่ใช้ในการเรี ยนการสอน
แนวคิดการออกแบบการเรี ยนการสอนของ จอยซ์เวลล์ และแคลฮอน (Joyce, Weil and
Calhoun, 2009: 21 - 37) สรุ ป ได้ว่า มี รูป แบบการจัด การเรี ยนการสอนตามจุ ดเน้น หรื อ ผลลัพ ธ์
ที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นในตัวผูเ้ รี ยนเป็ น 4 กลุ่ม โดยได้เสนอรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน (Model
of Teaching) ซึ่ งเริ่ มจากการเสนอภาพให้เห็นเหตุการณ์ในห้องเรี ยน (Scenario) โดยใช้การเล่าเรื่ อง
มีผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนเป็ นผูแ้ สดงโดยจําลองเหตุการณ์จริ งที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยน จากนั้นได้เสนอ ทฤษฎี
แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ ของแต่ละรู ปแบบ เพื่อนําไปสู่ รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนซึ่ ง
แต่ละรู ปแบบมีองค์ประกอบ 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 องค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน (The Model of Teaching)
ประกอบด้วย 4 ส่ วน คือ
1. กระบวนการเรี ยนการสอน (Syntax) เป็ นการจัดเรี ยงลําดับกิจกรรมที่จะสอนเป็ นขั้น ๆ
ซึ่งแต่ละรู ปแบบมีจาํ นวนขั้นตอน (Phase) การเรี ยนการสอนแตกต่างกันไป
2. ระบบสังคม (Social System) เป็ นการอธิ บายบทบาทของผูส้ อนและผูเ้ รี ยนในการ
จัดการเรี ยนการสอน
3. หลัก การตอบสนอง (Principles of Reaction) เป็ นหลัก การหรื อ วิ ธีก ารที่ ผู ส้ อนจะ
ตอบสนองต่ อสิ่ งที่ ผูเ้ รี ยนกระทําอาจเป็ นการให้รางวัลการสร้ างบรรยากาศอิสระในการคิดและ
ปฏิบตั ิโดยไม่มีการประเมินว่าถูกหรื อผิด หรื อการให้ผูเ้ รี ยนรับผิดชอบร่ วมกันเรี ยนรู ้ในกลุ่มอย่าง
จริ งจัง แนะนําช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เกิดการเรี ยนรู ้ เป็ นต้น
4. ระบบสนับสนุน (Support System) เป็ นสิ่ งสนับสนุ นการเรี ยนการสอนหรื อเป็ นการ
บอกเงื่ อนไขหรื อสิ่ งจําเป็ นในการที่ จะใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนให้เกิ ดผลลัพธ์ตามที่
คาดหวัง ที่ จะให้เกิ ดขึ้ นกับผูเ้ รี ยน เช่ นการเรี ยนการสอนด้วยการปฏิ บตั ิ (Action Learning) เป็ น
วิธีการเรี ยนจากการปฏิบตั ิจริ ง (Learning by Doing) จากประสบการณ์ ตรง จากปั ญหาจริ ง (Real
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Problem) โดยให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิในสถานที่และด้วยอุปกรณ์ที่ใ กล้เ คี ยงกับสภาพการทํางานจริ ง
หรื อเตรี ยมสื่ อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นให้พร้อมใช้ ครบถ้วนและเพียงพอเป็ นต้น
ส่ วนที่ 2 การนํารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนไปใช้ (Application) เป็ นการแนะนํา
หรื อให้ขอ้ แนะนําสําหรับการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนนั้นเช่นจะใช้กบั เนื้ อหา ประเภท
ใดจึงจะเหมาะสม และใช้กบั ผูเ้ รี ยนระดับใดเป็ นต้น
ส่ วนที่ 3 สาระความรู ้และสิ่ งที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ (Instruction and Nurturing Effects)
ในแต่ ละรู ปแบบจะต้องจัดสาระความรู ้อะไรบ้างให้กบั ผูเ้ รี ยน รวมทั้งมี สิ่งสําคัญ องค์ประกอบ
อะไรบ้างที่จะทําให้การดําเนินการจัดการเรี ยนรู ้น้ นั ประสบผลสําเร็ จตามเป้าหมาย ซึ่งก็คือการสอน
ของผูส้ อนที่จดั ขึ้นตามขั้นตอนและสภาพแวดล้อมในการเรี ยน สําหรับสิ่ งที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้น้ นั
เป็ นสมรรถนะสําหรับที่ผเู ้ รี ยนต้องมี และต้องให้มีการพัฒนาตลอดกระบวนการ ซึ่งคือผลที่เกิดขึ้น
จากการสอน และเป็ นสิ่ งที่ผูเ้ รี ยนต้องมีในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
และประสบผลสําเร็ จ คุณสมบัติคุณ ลัก ษณะหรื อ สมรรถนะของผูเ้ รี ย นที่ต อ้ งปลูก ฝั ง จนติด ตัว
เพื่อให้การเรี ยนการสอนบรรลุผลตามที่คาดหวัง
จากการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบระบบการเรี ยนการสอนดังกล่าวข้างต้น
ผู ว้ ิ จ ัย สั ง เคราะห์ อ งค์ป ระกอบของการจัด การเรี ย นการสอนกิ จ กรรมแนะแนว โดยใช้ชื่อว่า
“กระบวนทัศน์จดั กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและทักษะอาชีพของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย” ที่ มีการดําเนิ นงานสัมพันธ์กนั เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนบรรลุ
วัตถุ ประสงค์ที่ต้องการกับขั้น ตอนการออกแบบระบบการเรี ยนการสอน (Instructional System
Design) โดยประยุกต์ใช้ ADDIE Model ตามแนวคิดของ Dick and Carey (2005) และจอยซ์เวลล์
และแคลฮอน (Joyce, Weil and Calhoun, 2009 : 21 - 37) บู รณาการเป็ น 4 ขั้นตอน คือ การศึ กษา
วิ เคราะห์ ข ้อ มู ล พื้ น ฐาน (Analysis) การออกแบบและพัฒ นารู ป แบบการจัด กิ จ กรรมแนะแนว
(Design and Development) การทดลองใช้รูป แบบการจัดกิ จกรรมแนะแนว (Implement) และการ
ประเมินผลรู ปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว (Evaluation) ร่ ว มกับ กระบวนการวิจ ยั และพัฒนา
(Research and Development : R & D) กําหนดขั้น ตอนการวิจัยและพัฒ นากระบวนทัศ น์ การจัด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและทักษะอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ดังนี้คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research : R1) เป็ นขั้นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน (Analysis
: A) ของการจัดกิจกรรมแนะแนว ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) เป็ นขั้นการออกแบบ
และพัฒนากระบวนทัศน์ใหม่ของการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้ างการใช้ทกั ษะชี วิตและ
ทักษะอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (Design and Development : D and D) ขั้นตอน
ที่ 3 การวิจยั (Research : R2) เป็ นขั้นการทดลองใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้าง
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การใช้ท กั ษะชี วิ ต และทัก ษะอาชี พ ของนัก เรี ย นชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (Implementation : I)
และขั้น ตอนที่ 4 การพัฒ นา (Development : D2) เป็ นขั้น การประเมิ น ผลกระบวนทัศ น์ ก ารจัด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและทักษะอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย(Evaluation : E) ซึ่งได้ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีการเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
หลักการ แนวคิดเกีย่ วกับรู ปแบบการเรีย นการสอน
ความหมายของรู ปแบบการเรียนการสอน
รู ปแบบการเรี ยนการสอนหรื อรู ปแบบการสอน (Model of Teaching) นั้น นักวิชาการ
ทั้งไทยและต่างประเทศได้ให้ความหมายสอดคล้องกันตามมิติหรื อมุมมองในการจัดการเรี ยนการ
สอนเพื่อพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีคุณภาพ ดังนี้
เซเลอร์ และคณะ (Saylor and others, 1981: 271) ได้ให้ความหมายของคําว่า รู ปแบบ
การสอน (Teaching Model) หมายถึง แบบ (Pattern) ของการสอนที่มีการจัดการกระทําพฤติกรรม
ขึ้นจํานวนหนึ่ งที่มีความหมายแตกต่างกัน เพื่อจุดหมายหรื อจุดเน้นที่เฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่ ง
ในความหมายของคําว่ารู ปแบบการสอน
ทิศนา แขมมณี (2550 : 221) กล่าวว่ารู ปแบบการเรี ยนการสอนหมายถึง สภาพลักษณะ
ของการเรี ยนการสอนที่ครอบคลุมองค์ประกอบสําคัญซึ่ งได้จดั การไว้อย่างเป็ นระเบียบตามหลัก
ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรื อความเชื่ อต่าง ๆ โดยประกอบด้วยกระบวนการหรื อขั้นตอน
สําคัญในการเรี ยนการสอน รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิ คการสอนต่าง ๆ ที่สามารถช่วยให้สภาพการ
เรี ยนการสอนนั้นเป็ นไปตามทฤษฎี หลัก การ แนวคิ ด ที่ ยึด ถื อ รู ป แบบจะต้อ งได้รับการพิสูจน์
ทดสอบ หรื อยอมรั บว่ามี ป ระสิ ทธิ ภาพ สามารถใช้เป็ นแบบแผนในการเรี ยนการสอนให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์เฉพาะของรู ปแบบนั้น ๆ
ปั ญญา ทองนิล (2553: 24) และ จิระ ดีช่วย (2554 : 49) กล่าวถึงความหมายของรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนการสอน สรุ ปได้ว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนหมายถึง แบบแผนของกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นระบบโดยแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ
ในการเรี ยนการสอน ได้แ ก่ หลัก การ วัต ถุ ป ระสงค์ และกระบวนการเรี ยนการสอน หลัก การ
ตอบสนอง ระบบสั ง คม สิ่ ง สนั บ สนุ น สาระความรู ้ แ ละสิ่ ง เสริ มการเรี ย นรู ้ ที่ เกิ ด จากทฤษฎี
ประสบการณ์ การคาดการณ์แล้วนําเสนอในรู ปของข้อความหรื อแผนผัง
นอกจากนี้ จอยซ์และเวลล์ (Joyce and Weil, 1992: 1-4; 2009 : 2) กล่าวถึงรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนการสอนสรุ ปได้ว่า รู ปแบบการสอน คือ แผน (plan) หรื อแบบ (pattern) ที่ สามารถใช้
เพื่อการสอนโดยตรงในห้องเรี ยน หรื อการสอนเป็ นกลุ่มย่อย หรื อเพื่อจัดสื่ อการเรี ยนการสอนต่าง ๆ
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รวมถึงหนังสื อ ภาพยนตร์ เทปบันทึกเสี ยง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน และหลักสู ตรรายวิชา
เป็ นต้ น ซึ่ งแต่ ล ะรู ป แบบการสอนจะให้ แ นวทางในจัด การเรี ย นรู ้ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ผู ้เรี ยนบรรลุ
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ กัน และสอนให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูเ้ รี ยนที่มีคุณภาพ (Powerful Learning) จาก นิ ยาม
ความหมายของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของนักวิชาการดังกล่าว สรุ ปได้วา่ รู ปแบบการ
เรี ยนการสอน หมายถึง ระบบหรื อกระบวนการของการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น
จากทฤษฎี ประสบการณ์ หลักการ แนวคิด ตลอดจนการคาดการณ์ แล้วนําเสนอในรู ปแบบของ
ข้อความหรื อแผนผังอย่างเป็ นระบบ ซึ่ งแสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ทางการเรี ยน
การสอน ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรี ยนการสอน สาระความรู ้และสิ่ งที่ส่งเสริ ม
การเรี ยนรู ้ ระบบสังคม หลักการตอบสนอง ระบบสนับสนุ นและเงื่อนไขการนํารู ปแบบการเรี ยน
การสอนไปใช้ เพือ่ ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามเป้าหมายที่กาํ หนด
องค์ ประกอบของรู ปแบบการเรียนการสอน
คีฟส์ (Keeves, 1997: 386 - 387) สรุ ปองค์ประกอบสําคัญของรู ปแบบการสอน ดังนี้
1. รู ปแบบจะต้องนําไปสู่ การทํานาย (Prediction) ผลที่ตามมาซึ่งสามารถพิสูจน์ ทดสอบ
ได้ กล่าวคือสามารถนําไปสร้างเครื่ องมือเพื่อพิสูจน์ตรวจสอบได้
2. โครงสร้างของรู ปแบบจะต้องประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal Relationship)
ซึ่งสามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์ได้
3. รู ปแบบจะต้องสามารถช่วยสร้างจินตนาการ (Imagination) ความคิดรวบยอด (Concept)
และความสัมพันธ์ (Interrelation) รวมทั้งช่วยขยายขอบเขตของการสื บเสาะความรู ้
4. รู ป แบบจะประกอบด้ว ยความสั ม พัน ธ์ เชิ งโครงสร้ า ง (Structural Relation Ships)
มากกว่าความสัมพันธ์เชิงเชื่อมโยง (Associative Relationships)
จอยซ์ เ วลล์ และแคลฮอน (Joyce, Weil and Calhoun, 2004: 25 - 38; 2009: 21- 37)
สรุ ปรู ปแบบการสอนตามจุดเน้นหรื อผลที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นในตัวผูเ้ รี ยน 4 กลุ่มสําคัญ ๆ ดังนี้
1. รู ป แบบการสอนที่ เ น้ น การจัด กระบวนการสารสนเทศ หรื อกระบวนการคิด
(the information - processing family) มุ่ ง ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการรวบรวมและจัด ระเบี ย บ
ข้อมูล การเข้าใจปั ญหาต่าง ๆ และการคิดหาวิธีแก้ปัญหา ตลอดจนการสร้างความคิดรวบยอด และ
ใช้ภาษาที่ เหมาะสมในการสื่ อสารเพื่อถ่ายทอดวิธีการแก้ปัญหานั้น โดยมุ่ งเน้นความสําคัญไปที่
สมรรถภาพการคิดของผูเ้ รี ยน และวิธีการต่าง ๆ ในการพัฒนากระบวนการเก็บรวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูล รู ปแบบการสอนในกลุ่มนี้ ได้แก่ การสอนการคิดเชิงอนุ มาน (Inductive Thinking) การสอน
การสร้างมโนทัศน์ (Concept Attainment) การฝึ กกระบวนการสื บสอบทางวิทยาศาสตร์ (Scientific
Inquiry) การฝึ กกระบวนการสื บ สอบ (Inquiry Training) การสอนช่ ว ยการจํา (Mnemonics Or
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Memory Assists) การสอนคิดแบบซิ นเนคติกส์ (Synectics) การสอนการให้โครงสร้างทางความคิด
(Advance Organizers) เป็ นต้น
2. รู ปแบบการสอนที่ เน้นปฏิ สัมพันธ์ทางสังคม (the social family) เน้นความสัมพันธ์
กับบุคคลอื่น โดยใช้การประนี ประนอมในการแก้ปั ญ หา การมี ส่ ว นร่ ว มกับ ผู อ้ ื่ น ตามหลักการ
ประชาธิ ปไตย การทํางานร่ วมกันโดยมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนทํางานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพรู ปแบบ
การสอนในกลุ่ มนี้ ได้แก่ การสอนแบบค้นคว้าทํางานเป็ นกลุ่ ม (group investigation) การแสดง
บทบาทสมมติ (role playing) การศึ กษาสังคมด้วยกระบวนการสื บสอบ (jurisprudential inquiry)
เป็ นต้น
3. รู ปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาตน (the personal family) เน้นการพัฒนาที่ตวั บุคคล
กระบวนการพัฒนาผูเ้ รี ยนแต่ละบุคคล กระบวนการสร้างและพัฒนาเอกัตภาพ อารมณ์ของตนเอง
มุ่งสอนให้รู้จกั การแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม เสริ มสร้างความสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม มีความคิด
ริ เริ่ มสร้ างสรรค์ และรับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพชี วิตให้ดีข้ ึน รู ปแบบการสอนในกลุ่มนี้ ได้แก่
การสอนแบบไม่ สั ่ง การ (Nondirective Teaching) การสอนเพื ่อ เพิ ่ม ความมี คุ ณ ค่ า ในตนเอง
(Enhancing Self-Esteem) เป็ นต้น
4. รู ปแบบการสอนที่เน้นด้านพฤติ กรรม (the behavioral system family) รู ปแบบการสอน
ในกลุ่มนี้ได้รับแนวคิดมาจากทฤษฏีการเรี ยนรู ้เชิงพฤติกรรม เน้นการปรับพฤติกรรมการตอบสนอง
หรื อ การเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมผูเ้ รี ยน รู ป แบบการสอนในกลุ่ มนี้ ได้แ ก่ การสอนแบบรอบรู ้
(Mastery Learning) การสอนตรง (Direct Instruction) การสอนด้วยสถานการณ์จาํ ลอง (Simulation)
การเรี ย นรู ้ส ัง คม (Social Learning) การสอนด้ว ยตารางโปรแกรมเสริ มทักษะ การปฏิ บตั ิ งาน
(Programmed Schedule or Task Performance Reinforcement) เป็ นต้น
นอกจากนี้ ทิ ศนา แขมมณี (2550: 221- 222) ได้กล่าวสรุ ปรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ต้องมีองค์ประกอบสําคัญ ๆ ดังนี้
1. มีปรั ชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรื อ ความเชื่ อ ที่เ ป็ นพื้ น ฐานหรื อ เป็ นหลักของ
รู ปแบบการสอนนั้น ๆ
2. มีการบรรยายและอธิ บายสภาพ หรื อลักษณะของการจัดการเรี ยนการสอนที่สอดคล้อง
กับหลักการที่ยดื ถือ
3. มี การจัดระบบ คื อ มี การจัดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของ
ระบบให้สามารถนําผูเ้ รี ยนไปสู่ เป้าหมายของระบบหรื อกระบวนการนั้น
4. มีการอธิ บายหรื อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวิธีสอนและเทคนิ คการสอนต่าง ๆ อันจะช่ วยให้
กระบวนการเรี ยนการสอนนั้น ๆ เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
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จากแนวคิ ด ดัง กล่ า วสรุ ป ได้ว่ า องค์ป ระกอบสํ าคัญ ของรู ป แบบการเรี ย นการสอน
ตามทัศนะของนักวิชาการที่กล่าวไว้ประกอบด้วยหลักการ แนวคิด วัตถุประสงค์ กระบวนการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน สาระความรู ้ แ ละสิ่ ง ที่ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ระบบสั ง คม หลัก การ
ตอบสนอง ระบบสนับสนุ นและเงื่อนไขการนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้ ที่มีความสัมพันธ์
กัน อย่า งเป็ นระบบ โดยอาศัยความรู ้ เกี่ ยวกับ กระบวนการเรี ยนรู ้ ทฤษฎี ก ารเรี ยนรู ้ และทฤษฎี
การสอน ซึ่ งสามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุวตั ถุประสงค์การเรี ยนรู ้ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้
ผูว้ ิจยั ได้นาํ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนและการพัฒนารู ปแบบ
การจัดการเรี ยนการสอนดังกล่าวข้างต้น เป็ นพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมทางการ
แนะแนวตามแนวคิดของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว ดังนี้
หลักการ แนวคิด และงานวิจยั เกีย่ วกับรู ปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว
หลักการและแนวทางการพัฒ นารู ปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว
กระทรวงศึกษาธิ การ โดยสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้นพื้นฐาน (2554: 17 - 19) ได้ยกร่ างแผนยุทธศาสตร์ การแนะแนวระดับการศึ กษาขั้น
พื้นฐาน ในช่ วงแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) กล่าวถึ ง
การแนะแนวว่าเป็ นกระบวนการที่ช่วยให้ผูเ้ รี ยนรู ้ จกั เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ ื่น
คิดเป็ น ใช้ชีวิตเป็ น สามารถตัดสิ นใจและวางแผนการศึกษา อาชีพ และปรับตัวอยูใ่ นสังคมได้อย่าง
มีค วามสุ ข สาระสํา คัญ ของแผนยุท ธศาสตร์ ก ารแนะแนวระดับ การศึก ษาขั้นพื้นฐาน กําหนด
แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
วิสัยทัศ น์ การแนะแนวมุ่งให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาด้านการศึกษา อาชีพ ส่ วนตัวและสังคม เต็ม
ตามศักยภาพ มีทกั ษะชี วิต มีความสุ ข อยู่อย่างพอเพียง เป็ นพลเมืองและพลโลกที่ดีดว้ ยด้วยการมี
ส่ วนร่ วมของภาคีเครื อข่าย
พันธกิจ
1. ใช้กระบวนการแนะแนวดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนทุกคนอย่างเป็ นระบบ
2. ยกระดับคุณภาพการแนะแนวในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน
3. พัฒนาระบบการบริ หารจัดการแนะแนวโดยการมีส่วนร่ วมของภาคีเครื อข่าย
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วัตถุประสงค์หลัก
1. เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านศึกษา อาชีพ ส่ วนตัวและสังคม เต็มตามศักยภาพ
2. เพื่ อสร้ างภู มิคุม้ กันให้ผูเ้ รี ยนสามารถดํารงชี วิตในสั งคมไทยและสั งคมโลกอย่าง
พอเพียงและมีความสุ ข
3. เพื่อให้ครู ทุกคนใช้กระบวนการแนะแนวในการดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
4. เพื่อพัฒนาระบบการบริ หารจัดการแนะแนวให้มีคุณภาพ
5. เพื่อส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของภาคีเครื อข่ายในกระบวนการแนะแนว
เป้ าหมาย
1. ผูเ้ รี ยนรู ้ จกั เข้าใจ รักและเห็ นคุณค่าในตนเองและผูอ้ ื่น เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม สามารถวางแผนในด้านการศึกษา อาชีพ ส่ วนตัวและสังคม ตลอดจนปรับตัวและอยูใ่ นสังคม
อย่างมีความสุ ขและพอเพียง
2. ผูบ้ ริ หาร ครู และบุ คลากรที่ เกี่ ยวข้องกับผูเ้ รี ยน ได้รับการส่ งเสริ มและพัฒนาให้มี
ความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถใช้กระบวนการแนะแนวได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. สถานศึกษาทุกแห่ งมีครู แนะแนวทีมีคุณวุฒิทางการแนะแนวหรื อจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง
กับการแนะแนว
4. สถานศึกษามีการพัฒนา จัดระบบ และดําเนิ นการแนะแนวอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตาม
มาตรฐานการแนะแนว
5. หน่ ว ยงานการศึ ก ษาทุ ก ระดับ (ระดับ การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน-เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสถานศึกษา) มีโครงสร้างและระบบการบริ หารจัดการแนะแนวอย่างชัดเจน
6. ภาคีเครื อข่ายมีส่วนร่ วมในกระบวนการแนะแนวอย่างเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาผูเ้ รี ยน ครู แนะแนว ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2. พัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการแนะแนว
3. สนับสนุนการมีส่วนร่ วมของภาคีเครื อข่าย
กิ จ กรรมแนะแนวเป็ นกิ จ กรรมที่ จัด เพิ่ ม เติ ม ให้ แ ก่ ผูเ้ รี ยนนอกเหนื อ จากการเรี ย นรู ้
ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ท้ งั 8 กลุ่มโดยเน้นการพัฒนาที่สาํ คัญได้แก่ การพัฒนาองค์รวมของความ
เป็ นมนุ ษย์ให้ครบทุกด้านทั้งร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม โดยเป็ นกิจกรรมที่จะช่วยสร้าง
เยาวชนให้เป็ นผูม้ ีศีลธรรม จริ ยธรรม มีระเบียบวินยั และมีคุณภาพเพือ่ พัฒนาองค์รวมของความเป็ น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้างจิตสํานึก ของการทําประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่ งสถานศึกษาจะต้อง
ดําเนิ น การอย่างมี เป้ าหมาย มี รูปแบบและวิ ธีการที่ เหมาะสม กิ จกรรมพัฒ นาผูเ้ รี ยนแบ่ งเป็ น 2
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ลักษณะ คื อ กิ จกรรมแนะแนวและกิ จกรรมนักเรี ยน ในที่ น้ ี จะกล่าวถึ งเฉพาะกิ จกรรมแนะแนว
ว่าเป็ นกิ จ กรรมที่ ส่ งเสริ ม และพัฒ นาความสามารถของผูเ้ รี ยนให้ เหมาะสมตามความแตกต่ าง
ระหว่างบุคคลสามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเสริ มสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์
การเรี ยนรู ้ในเชิ งพหุ ปัญญาและการสร้ างสัมพันธภาพที่ดีซ่ ึ งผูส้ อนทุ กคนต้องทําหน้าที่ แนะแนว
ให้คาํ ปรึ กษาด้านชีวิต การศึกษาต่อและการพัฒ นาตนเองสู่ โ ลกอาชี พ และการมี ง านทําโดยมี
ประเด็นสําคัญ ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
กิจกรรมแนะแนวและหลักการตามหลักสู ตรกําหนดคุณภาพผูเ้ รี ยน ระดับการศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน ไว้ 2 ส่ วน เพื่ อให้เกิ ด สมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ได้แ ก่ ความสามารถในการสื่ อสาร
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชี วิต และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ได้แก่ รักชาติ ศาสตร์
กษัตริ ย ์ ซื่อสัตย์สุจริ ต มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง มุ่งมัน่ ในการทํางาน รักความเป็ นไทย และมี
จิตสาธารณะ ดังนั้นการจัดกิจกรรมแนะแนว จึงต้องมีการส่ งเสริ มและสนับสนุนเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ อันจะนําไปสู่ สมรรถนะที่ สําคัญ 5 ประการ และคุ ณ ลักษณะอันพึงประสงค์ 8
ประการ นําไปบูรณาการในจัดกิ จกรรมตามลักษณะของกิจกรรม แนะแนวที่ ระบุไว้ในหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราชการ 2551 อีกทั้งส่ งเสริ ม พัฒนาผูเ้ รี ยน ให้มีทกั ษะชีวิต
โดยมุ่งการจัดกิจกรรมให้ส อดคล้อ งกับสภาพปั ญ หา ความต้อ งการ ความสนใจ ธรรมชาติของ
ผู เ้ รี ย น และวิสัย ทัศ น์ข องสถานศึ ก ษาที่ ต อบสนองจุ ด มุ่ง หมายหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา การงานและอาชี พ รวมทั้งชีวิต และ
สังคม เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โดยผูเ้ รี ยนมี อิสระในการคิ ด และตัดสิ นใจ ด้ว ยตนเอง เรี ยนรู ้ ด้วย
ตนเอง ด้วยการปฏิ บตั ิ จนกระทัง่ เกิ ดทักษะชี วิต และการเรี ยนรู ้ ตลอดจน ครู ทุ กคนมี ส่วนร่ วม
ในการจัดกิจกรรมโดยมีครู แนะแนวเป็ นพี่เลี้ยง และประสานงาน
1. วัตถุประสงค์ ของการจัดกิจกรรมแนะแนว
1.1 เพื่อให้ผูเ้ รี ยนค้นพบความถนัดความสามารถความสนใจของตนเอง รักและเห็น
คุณค่าในตนเองและผูอ้ ื่น
1.2 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั แสวงหาความรู ้จากข้อมูลข่าวสารแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ด้านการศึกษา
อาชี พ ส่ ว นตัว สั ง คมเพื่ อ นํา ไปใช้ใ นการวางแผนเลื อ กแนวทางการศึ ก ษาอาชี พ ได้เหมาะสม
สอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง
1.3 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาบุคลิกภาพและปรับตัวอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
1.4 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้มีทกั ษะมีความคิดสร้างสรรค์ในงานอาชีพและมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุ จริ ต
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1.5 เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนมี ค่านิ ยมที่ ดีงามในการดําเนิ นชี วิตเสริ มสร้ างวินัยคุณ ธรรมและ
จริ ยธรรมแก่ผเู ้ รี ยน
1.6 เพื่ อ ให้ ผู ้เรี ย นมี จิ ต สํ า นึ ก ในการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองครอบครั ว สั ง คมและ
ประเทศชาติ
2. หลักการจัดกิจกรรมแนะแนว
2.1 จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหาความต้องการความสนใจและธรรมชาติ
ของผูเ้ รี ยน
2.2 จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาที่ตอ้ งสนองตอบจุดหมาย
ของหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
2.3 จัดกิจกรรมเพื่อผูเ้ รี ยนทุกคนโดยครอบคลุมด้านการศึกษาการงานและอาชีพ ชีวิต
และสังคม
2.4 จัดกิจกรรมที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญโดยผูเ้ รี ยนมีอิสระในการเลือกคิดและตัดสิ นใจ
จัดกิจกรรมที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองให้มากที่สุดด้วยการปฏิบตั ิจนเกิดทักษะการเรี ยนรู ้
3. ขอบข่ ายของการจัดกิจกรรมแนะแนว
3.1 การจัด กิ จ กรรมแนะแนวด้า นการศึ ก ษามุ่ ง ให้ ผู เ้ รี ย นได้พ ัฒ นาตนเองในด้า น
การเรี ยนอย่างเต็มศักยภาพรู ้จกั แสวงหาและใช้ขอ้ มูลประกอบการวางแผนการเรี ยนการศึกษาต่อได้
อย่า งมี ประสิ ทธิ ภ าพมี เทคนิ ควิธีการและทักษะการเรี ยนรู ้มีนิสัยใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยนและสามารถวางแผน
การเรี ยนการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง
3.2 การจัดกิจกรรมแนะแนวด้านการงานและอาชีพมุ่งให้ผเู ้ รี ยนได้รู้จกั ตนเองในทุกด้าน
รู ้โลกของงานอาชีพอย่างหลากหลายมีเจตคติที่ดีและทักษะพื้นฐานที่จาํ เป็ นในอาชีพมีการเตรี ยมตัว
สู่ อาชีพตลอดจนมีการพัฒนางานอาชีพตามที่ตนเองถนัดและสนใจ
3.3 การจัดกิจกรรมด้านชี วิตและสังคมมุ่งให้ผูเ้ รี ยนรู ้จกั และเข้าใจตนเองรักและเห็น
คุณค่าในตนเองและผูอ้ ื่นมีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์มีเจตคติที่ดีต่อการมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพมีทกั ษะ
ในการดําเนินชีวิตและสามารถปรับตัวให้ดาํ รงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
กล่าวสรุ ปโดยภาพรวมการจัดกิจกรรมแนะแนว ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อครู และผูเ้ รี ยน
ได้ทราบขอบข่ายทั้งหมด กิ จกรรมแนะแนวช่ วงชั้นที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 - 6 แบ่ งกลุ่ม
กิจกรรมเป็ น 4 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มกิจกรรมรู ้จกั เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ ื่น
2. กลุ่มกิจกรรมการปรับตัวและดํารงชีวิต
3. กลุ่มกิจกรรมการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
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4. กลุ่มกิจกรรมการแสวงหาและใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
4. แนวทางการพัฒ นากิจกรรมแนะแนว
การจัดกิจกรรมแนะแนวให้ได้ผลดี ผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้แก่ ครู แนะแนว ครู
ประจําชั้น ฯลฯ ควรมีความเข้าใจถึงปรัชญาและหลักการแนะแนวเป็ นอย่างดี สอดคล้องกับแนวคิด
ของ กาญจนา ศรี กาฬสิ นธ์ (2535 : 308 – 309, อ้างถึงใน ภัทรมน ขันธาฤทธิ์, 2551: 48) กล่าวถึง
ปรัชญาและหลักการของการแนะแนวไว้ดงั นี้
1. การแนะแนวเป็ นกระบวนการที่ ต่ อ เนื่ อ งกัน ไปตลอดระยะเวลาที่ เด็ ก อยู่ใ น
โรงเรี ยนตั้งแต่ช้ นั ประถมศึกษาถึงมหาวิทยาลัย ข้อมูลต่าง ๆ ที่มีต้ งั แต่ช้ นั ต้น ๆ จะเป็ นประโยชน์
อย่า งมากต่ อ แนะแนวในชั้นสู งขึ้ นไป เพราะยิ่งมี ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับเด็กมากเท่าใด ยิง่ เป็ นประโยชน์
อย่างมากในการตัดสิ นใจของครู ในการจัดการแนะแนวเท่านั้น
2. การแนะแนวเป็ นการบริ การที่จดั ให้แก่เด็กทุกคนไม่ใช่ เฉพาะเด็กที่ มีปัญหาหรื อ
เด็กที่เรี ยนอ่อนเท่านั้น เด็กที่ เรี ยนเก่ง เด็กปกติท้ งั หลาย ก็จะต้องได้รับการแนะแนวเช่ นกันเพราะ
ฉะนั้น ครู แนะแนวจึงควรติดตามดูพฒั นาของเด็กทุกคนโดยตลอด
3. การแนะแนวเป็ นการช่ ว ยให้ เด็ ก แต่ ล ะคนสามารถเข้า ใจในสภาพและฐานะ
ของตนเองได้ ภายใต้การแนะแนวของครู เป็ นการฝึ กให้เด็กรู ้จกั ที่จะพึ่งตนเองเป็ นสําคัญ
4. การแนะแนวถือหลักว่า เด็กแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกัน ฉะนั้นวิธีการแนะ
แนวกับเด็กคนหนึ่งคนใด จะถือเป็ นแบบฉบับใช้กบั เด็กคนอื่นไม่ได้
5. การแนะแนวต้องมุ่งส่ งเสริ มให้เด็กมี พฒั นาการที่ดีในทุกทางพร้อมกัน ไม่วา่ จะ
เป็ นทางกาย ทางสังคม ทางอารมณ์ และทางสติปัญญา เพื่อให้เด็กเป็ นผูม้ ีความเจริ ญงอกงามอย่าง
สมบูรณ์
6. การแนะแนว ถือหลักในการดําเนินงาน จากการพยายามป้องกันไม่ให้เด็กประสบ
ปั ญหา ช่วยแก้ไขเมื่อเด็กพบปั ญหาต่าง ๆ ตลอดจนส่ งเสริ มพัฒนาการในสิ่ งที่เด็กทําให้ดาํ เนิ นไป
ด้วยความเจริ ญก้าวหน้าขึ้นเรื่ อย ๆ
7. การแนะแนวจะได้ผลดีหากบุคคลที่ได้รับการศึกษาด้านนี้ มาเป็ นอย่างดีอย่างไรก็ตาม
ทุกคนในโรงเรี ยนก็เป็ นผูช้ ่วยเหลือได้หากได้รับการอบรมให้เข้าใจถึงปรัชญาและหลักของการแนะ
แนวเพราะบุคคลนั้นพบเห็นเด็กอยูเ่ ป็ นประจําย่อมให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กได้
8. การแนะแนวถือว่าเป็ นส่ วนประกอบของการสอนและการศึกษา จะแยกออกจาก
กันไม่ได้ ฉะนั้นการแนะแนวสามารถทําได้ควบคู่ไปกับการสอน โดยครู ที่สอนจะมีบทบาทสําคัญ
มากในการแนะแนว ทั้งนี้ ครู ที่สอนกับศูนย์แนะแนว จะต้องประสานงานกันอย่างใกล้ชิดในด้าน
ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กหรื อเกี่ยวกับเทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการช่วยเหลือเด็ก
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สมร ทองดี และปราณี รามสู ต (2545: 29 - 59) ได้กล่าวถึ งหลักการและแนวทาง
การพัฒนากิจกรรมแนะแนวไว้ดงั นี้
1. หลักการพัฒนากิจกรรมแนะแนว
1.1 ลักษณะของสิ่ งที่ต้องการพัฒ นา ต้องคํา นึ งถึ งการจัดให้ครบทุกด้าน ทั้งด้าน
การศึ กษา อาชี พ ส่ วนตัวและสังคม สอดคล้องกับ ความต้องการของผูร้ ั บบริ การในสถานการณ์
ปั จจุบนั
1.2 ลักษณะของผูร้ ับบริ การ แบ่งผูร้ ับบริ การเป็ น 3 วัย ได้แก่ วัยเด็ก วัยรุ่ น และวัย
ผูใ้ หญ่ ซึ่งบุคคลแต่ละวัยจะมีธรรมชาติประจําวัย มีปัญหาและความต้องการแตกต่างกันออกไป การ
จัดกิจกรรมจึงต้องให้สอดคล้องกับวัยดังกล่าว เช่น
1.2.1 วัยเด็ก เป็ นวัย ที่ ช อบสนุ ก สมาธิ ส้ ัน สนใจการเล่น รั บ รู ้ เ ชิ ง รู ปธรรม
มากกว่านามธรรม กิจกรรมที่เน้นควรเป็ นลักษณะเรี ยน ปนเล่น ส่ งเสริ มการแสดงออก ใช้สื่อหรื อ
กิจกรรมสอดแทรกการพัฒนาการทางสังคม และเน้นกิจกรรมเป็ นกลุ่ม
1.2.2 วัยรุ่ น เป็ นวัยที่ให้ความสําคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผูอ้ ื่นต้องการ
การยอมรับ ความเป็ นอิสระ แสวงหาเอกลักษณ์และบทบาท สนใจการมีอุดมการณ์แห่ งชีวิต มีพลัง
มากทั้งด้านร่ างกาย ความคิด และปั ญญา ควรเน้นกิจกรรมแบบกลุ่ม และให้ลงมือปฏิบตั ิมากที่สุด
ส่ งเสริ มกิจกรรมประเทศที่ช่วยให้ได้แสดงออก ให้มีการคิดวิเคราะห์
1.2.3 วัยผูใ้ หญ่ เป็ นวัยที่มีประสบการณ์ชีวิตหลายด้าน มีสถานภาพทางสังคม
มีอาชีพ มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์ แต่อาจมีปัญหาบางประการที่เกี่ยวกับการปรับตัวทางอาชีพและสังคม
ควรเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริ มการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ระหว่างผูร้ ับบริ การและ
ผูใ้ ห้บริ การ เน้นการคิดวิเคราะห์ หาเหตุผลและเสนอแนวคิด ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ให้ผรู ้ ับบริ การ
เล่นสนุกสนานหรื อออกท่าทางมากเกินไป
1.3 ลักษณะของกิ จ กรรม การจัดกิ จ กรรมแนะแนวซึ่ ง มี 2 รู ปแบบที่สาํ คัญ คือ
กิจกรรมแนะแนวรายบุคคลและกิจกรรมแนะแนวรายกลุ่ม การเลือกใช้รูปแบบกิจกรรมขึ้นอยูก่ บั
สถานการณ์ โดยให้คาํ นึงถึงผูร้ ับบริ การเป็ นสําคัญ
1.4 ประโยชน์ที่จะนํามาใช้ ซึ่ งเป็ นหัวใจในการจัดกิจกรรมแนะแนว โดยมุ่งเน้น
ให้ผรู ้ ับบริ การสามารถนําสิ่ งที่เรี ยนรู ้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริ ง ในปั จจุบนั นิยมเรี ยกว่า “นําองค์ความรู ้
สู่ วิถีชีวิต”(apply the new information to daily life)
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2. แนวทางในการพัฒนากิจกรรมแนะแนว
2.1 กําหนดวัต ถุ ป ระสงค์ของกิ จ กรรมแนะแนว ซึ่ ง เป็ นหัว ใจสําคัญของการจัด
กิจกรรม เริ่ มต้นด้วยกําหนดหัวข้อ เนื้อหาสาระ แล้วเขียนวัตถุประสงค์เป็ นข้อ ๆ
2.2 การกําหนดขอบข่ายของกิจกรรมแนะแนว ในประเทศไทยกําหนดขอบข่าย
กิจกรรมแนะแนวไว้ 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษา อาชีพ ส่ วนตัวและสังคม
2.3 การกํา หนดขั้น ตอนของกิ จ กรรม การจัด กิ จ กรรมสิ่ ง สํา คัญ ต้องการมุ่งให้
ผูร้ ับ บริ การนําผลการเรี ยนรู ้ จากกิ จกรรมไปใช้ประโยชน์ ซึ่ งในปั จจุบนั เน้นจัดกิ จกรรม โดยใช้
แนวคิดทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม (Participatory Learning) ที่เน้นการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์
(Experiential Learning) และการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการกลุ่ม (Group Process Learning) ซึ่งนักการ
ศึกษาส่ วนใหญ่ยอมรับว่าการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมจะเสริ มสร้างผูร้ ับบริ การทั้งกระบวนการคิดและ
การปฏิบตั ิ
นอกจากนี้ สมร ทองดี และปราณี รามสู ต (2545: 50) ได้แสดงขั้นตอนและวงจร
กิจกรรมเพื่อเสริ มสร้างการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์ซ่ ึ งดัดแปลงมาจาก Luckner& Nadler มี 4 ขั้น
(ERGA) ดังนี้
ขั้นที่ 1 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Experiencing)
ขั้นที่ 2 สะท้อนกลับการเรี ยนรู ้ (Reflecting)
ขั้นที่ 3 สรุ ปสาระสู่ ชีวิต (Generalizing)
ขั้นที่ 4 คิดและนําไปปฏิบตั ิ (Applying)
ซึ่งแสดงเป็ นภาพที่ 2 ไว้ดงั นี้
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ขั้นที่ 1 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Experiencing)
ผูร้ ับบริ การอาจเล่นเกม บทบาทสมมติ ทํางาน ทํากิจกรรม
สถานการณ์จาํ ลอง ฟัง/อ่านกรณี ศึกษา ค้นคว้า เล่าอดีต เล่าเรื่ อง
แบ่งปันประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาระสําคัญหรื อผลลัพธ์การ
เรี ยนรู ้หรื อจุดมุ่งหมายของกิจกรรม
ขั้นที่ 4 คิดและนําไปปฏิบตั ิ (Applying)
ผูร้ ับบริ การทดลองประยุกต์ใช้สาระการเรี ยนรู ้
สู่ ชีวิต โดยอาจทดลองแก้ปัญหาสถานการณ์
จําลอง สร้างคําขวัญ วางแผนพัฒนาตน จูงใจ
ตนเองในการปฏิบตั ิตามแผน

ขั้นที่ 2 สะท้อนกลับการเรี ยนรู ้ (Reflecting)
ผูร้ ับบริ การแสดงความคิดเห็น ความรู ้สึก วิเคราะห์
พิจารณาหาเหตุผลจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในขั้นที่ 1 เพื่อหาคําตอบว่าเกิดอะไรขึ้นจากขั้นที่ 1
นั้น หรื อเขาตีความสิ่ งนั้นว่าอย่างไร

ขั้นที่ 3 สรุ ปสาระสู่ชีวิต (Generalizing)
ผูร้ ับบริ การสร้างองค์ความรู ้หรื อสรุ ปสาระการเรี ยนรู ้
จากการอภิปรายสะท้อนกลับการรับรู ้ อาจศึกษาทฤษฎี
และแนวคิดเพิ่มเติมต่อไปอีกเพื่อความสมบูรณ์ของ
สาระการเรี ยนรู ้ที่สมั พันธ์กบั ชีวิต

แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนและวงจรกิจกรรมเพื่อเสริ มสร้างการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ (ERGA)
ที่ มา: สมร ทองดี และปราณี รามสู ต, “หน่ วยที่ 9 แนวคิดในการพัฒนากิ จกรรมแนะแนว,” ใน
ประมวลสาระชุ ดวิชาการพัฒ นาเครื่ องมือและกิจกรรมแนะแนว (นนทบุรี:สาขาสังคมศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2545), 50.
จากหลักการและแนวทางการพัฒนากิจกรรมแนะแนว สรุ ปได้วา่ การจัดกิจกรรมให้แก่
ผูร้ ับบริ การต้องจัดให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัยของผูร้ ับบริ การ โดยยึดหลักให้ผรู ้ ับบริ การ มีส่วนร่ วม
ในการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ โดยเปิ ดโอกาสให้มีก ารแลกเปลี่ ย นความคิ ดเห็ น ระหว่า งสมาชิ ก
รวมทั้งมีการแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์ และพิจารณาเหตุผลจากประสบการณ์ที่ได้รับ เพื่อ
นําไปสู่ การสรุ ปสาระการเรี ยนรู ้ หรื อองค์ความรู ้ใหม่และนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ซึ่ งจะก่อให้เกิด
การพัฒนาตนอย่างแท้จริ ง
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5. จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมแนะแนว
การจัดกิจกรรมแนะแนวจะได้ผลดีถา้ โรงเรี ยนพิจารณาจุดมุ่งหมายของการแนะแนว
ให้ชดั เจน
วัล นิ ภ า ฉลากบาง (2535: 94 – 95, อ้า งถึ ง ใน ภัท รมน ขัน ธาฤทธิ์ , 2551: 49)
กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการแนะแนวว่าแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ จุดมุ่งหมายทัว่ ไปและจุดมุ่งหมาย
เฉพาะ สรุ ปได้วา่
1. จุ ด มุ่ ง หมายทัว่ ไป หมายถึ ง จุ ดมุ่ ง หมายของการแนะแนวโดยส่ ว นรวมหรื อ
เรี ยกว่าหน้าที่การแนะแนว มี 3 ประการ
1.1 เพื่อป้ องกันปั ญหา คือ การแนะแนวที่ มุ่งให้ป้ อ งกัน มิใ ห้น ัก เรี ย นเกิ ดปั ญหา
ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ดี ม าก เป็ นวิธี ที่ เ หมาะสมมากในปั จ จุ บ นั เพราะเมื่อนักเรี ยนปราศจากปั ญหานักเรี ยน
จะสามารถพัฒนาตนไปได้อย่างดี
1.2 เพื่อแก้ไขปั ญหา คือ การแนะแนวที่มุ่งให้ความช่วยเหลือแก่นกั เรี ยนที่ประสบ
ปั ญหาขึ้นไม่สามารถดํารงตนอยูใ่ นสังคมอย่างปกติสุข ถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือ
1.3 เพื่อส่ งเสริ มพัฒนา คือ การแนะแนวที่มุ่งส่ งเสริ มให้นักเรี ยนทุกคนเกิดความ
เจริ ญงอกงามมีพฒั นาการด้านต่าง ๆ ทั้งการศึกษา อาชีพ สังคม บุคลิกภาพส่ วนตัว เกิดแนวคิดและ
ปฏิบตั ิตนในทางที่ดี
2. จุดมุ่งหมายเฉพาะ หมายถึง จุดมุ่งหมายของการแนะแนวที่ สถานศึกษาจัดให้มี
ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญา เป้ าหมาย หลักสู ตร และสภาพสังคมของสถานศึกษานั้น ๆโดย
จุ ด มุ่ ง หมายการแนะแนวในโรงเรี ย นจะมี ล ัก ษณะที่ เห็ น เด่ น ชัด ในด้า นการจัด การบริ ก ารเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของเด็ก การจัดบริ การเพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก มีรายละเอียด 3 ประการ
ได้แก่
2.1 เพื่อช่วยให้นกั เรี ยนรู ้จกั ตนเองอย่างถ่องแท้ คือ ช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจตนเองรู ้
ถึ งความต้อ งการ ความคิ ด ความสามารถ ความถนัด และข้อ จํากัดต่ าง ๆ ของตนเอง เพื่ อเป็ น
ประโยชน์ในการตัดสิ นใจ เลือกแนวทางการศึกษาต่อ อาชีพ และการดําเนินชีวิต
2.2 เพื่อช่วยส่ งเสริ มให้เกิดสัมพันธภาพอันดีระหว่างครู และนักเรี ยน ช่วยให้ครู มี
ความรู ้ความเข้าใจเด็กแต่ละคนดีข้ ึน ทําให้การบริ การโรงเรี ยนดําเนินไปอย่างมีประสิ ทธิภาพส่ งเสริ ม
เรื่ องประชาธิปไตยแก่เด็ก ฝึ กให้เด็กมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ ทธิและหน้าที่ของตน
2.3 เพื่อ จัดบริ การต่ าง ๆ ในโรงเรี ยน ทั้งด้านการเรี ยนการสอน สวัส ดิ การให้มี
ประสิ ทธิ ภาพและสนองความต้องการของนักเรี ยนให้มากที่สุด เสริ มสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน

78
ทั้งบ้าน โรงเรี ยน ชุ ม ชนอัน จะเป็ นประโยชน์ ในการส่ งเสริ ม พัฒ นานักเรี ยน ให้ มี คุณ ภาพและ
ประสิ ทธิภาพที่ดี ตามศักยภาพที่มีอยู่ จะเป็ นประโยชน์ในการลดปั ญหาสังคม
นอกจากนี้ สําเนาว์ ขจรศิ ล ป์ (2538 : 233 – 234, อ้างถึ งใน ภัท รมน ขัน ธาฤทธิ์ ,
2551: 50) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการบริ การแนะแนวไว้วา่
1. เพื่อช่วยให้นกั เรี ยนสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่ งแวดล้อม และระบบการศึกษา
2. เพื่อให้รู้จกั และเข้าใจตนเองทั้งด้านความถนัด ความสามารถ ความสนใจ ค่านิยม
และเข้าใจสภาพแวดล้อมของตนเอง
3. เพื่อช่วยให้รู้จกั โลกของงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนสภาพของตลาดแรงงาน
4. เพื่อช่วยให้สามารถเลือกอาชีพ เลือกสาขาวิชาเรี ยนได้เหมาะสมกับบุคลิกภาพของ
ตนเองและสถานภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน
5. เพื่อช่วยให้นกั ศึกษาที่มีความวิตกกังวล ความตึงเครี ยดและความทุกข์ใจสามารถ
แก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ได้
6. เพื่อช่วยให้นกั ศึกษาสามารถพัฒนาตนเอง ให้เป็ นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ ทั้งด้าน
สังคม อารมณ์ ร่ างกายและจิตใจ
7. เพื่อเป็ นแหล่งวิชาการและเป็ นศูนย์กลางในการช่วยป้องกันปั ญหาของนักศึกษา
จากข้อความดังกล่าว สรุ ปได้ว่า การจัดกิจกรรมแนะแนว มีจุดประสงค์เพื่อป้ องกัน
ปั ญหาก่อนที่จะเกิดปั ญหาขึ้ น ทั้งนี้ โดยได้รั บความร่ ว มมื อจากทุกฝ่ าย ทั้งทางบ้าน โรงเรี ยน และ
ชุมชน และถ้านักเรี ยนเกิดมีปัญหาขึ้นแล้วครู จะมีหน้าที่ช่วยเหลือแก้ไข หาวิธีแก้ปัญหา ซึ่ งอาจจะ
ขอรับบริ การจากผูเ้ ชี่ ยวชาญในกรณี ที่ครู ไม่สามารถช่วยเหลือหรื อแก้ไขได้ดว้ ยตนเองเพื่อให้การ
บริ หารงานแนะแนวมี ประสิ ทธิ ภาพและประสบความสําเร็ จ ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยน และบุ คลากรที่
เกี่ยวข้องจะต้องทราบถึงจุดมุ่งหมายของการแนะแนวดังกล่าวร่ วมกัน
6. รู ปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว
จากการศึ ก ษารู ป แบบของการจัด กิ จ กรรมแนะแนว สรุ ป ได้ว่า กิ จ กรรมแนะแนว
เป็ นวิธีการที่ ทาํ ให้นักเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ โดยใช้เครื่ องมื อที่ สร้ างขึ้ น ใช้เทคนิ คต่ าง ๆ ซึ่ งได้แก่
การแสดงบทบาทสมมติ กรณี ตวั อย่าง สถานการณ์จาํ ลองและการอภิปรายกลุ่ม พร้อมทั้งสื่ อที่ใช้
ได้แก่ เอกสาร วีดีทศั น์ และสื่ อเคลื่อนที่ การพัฒนาความคิดก็เช่นกันจําเป็ นต้องใช้เทคนิ คต่าง ๆ
เพื่อช่วยให้เด็กได้พฒั นาการคิดสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ เทคนิคที่ใช้ได้แก่การอภิปราย
กลุ่มสัมพันธ์ การแสดงบทบาทสมมติ กรณี ตวั อย่าง สถานการณ์จาํ ลอง การสาธิ ตซึ่ งสอดคล้องกับ
กระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวเกี่ยวกับรู ปแบบของการจัดกิจกรรมแนะแนว สรุ ปได้ ดังนี้
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6.1 การอภิปราย เป็ นวิธีการซึ่งสามารถนํามาใช้ประกอบได้ดีโดยมีการประชุมพิจารณา
ถึงปั ญหาใดปั ญหาหนึ่งที่เป็ นปั ญหาร่ วมกัน การประชุมเป็ นแบบกันเองซึ่ งสมาชิกแต่ละคนจะได้มี
โอกาสแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างเสรี เป็ นการสร้างระบบการประชุม
ขั้นที่ 1 ขั้นมีส่วนร่ วม มีวิธีดาํ เนินการ ดังนี้
1. ผูร้ ายงานกําหนดหัวข้อที่จะอภิปราย ซึ่งอยูใ่ นรู ปแบบของสื่ อประกอบ การสอน
ได้แก่ ใบความรู ้ เทปเพลง รู ปภาพ เกมสอนวิธีคิด หนังสื อพิมพ์ กรณี ศึกษา และสถานการณ์
ตัวอย่าง
2. ผูร้ ายงานแบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่ม โดยให้อภิปรายตามประเด็นที่กาํ หนดให้
3. ผูร้ ายงานให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันอภิปรายในหัวข้อที่กาํ หนด
4. ผูร้ ายงานให้ตวั แทนกลุ่มรายงานผลการอภิปราย
ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์ ผูร้ ายงานช่วยสรุ ป ซักถาม และช่วยเชื่อมโยงเรื่ องต่าง ๆ
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุ ปและประยุกต์หลักการ มีวิธีดาํ เนินการดังนี้
1. นักเรี ยนรวบรวมแนวคิดจากการได้อภิปรายร่ วมกัน รวมทั้งการช่วยสรุ ปจาก
ผูร้ ายงาน
2. นักเรี ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายที่ต้ งั ไว้ในครั้งนี้และสรุ ปวิธีใน
การนําไปปฏิบตั ิ
ขั้นที่ 4 ขั้นประเมิน มีวิธีการดังนี้
1. นักเรี ยนให้ขอ้ เสนอแนะซึ่งกันและกันเกี่ยวกับหัวข้อการอภิปราย
2. ผูร้ ายงานสังเกตการณ์เข้าร่ วมกิจกรรมของนักเรี ยน
6.2 กระบวนการกลุ่ม เป็ นกระบวนการจัดให้นกั เรี ยนทํางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มโดยแต่
ละคนมีตาํ แหน่ ง หน้าที่ รับผิดชอบ มีการอภิปราย วางแผน และร่ วมปฏิบตั ิตามแผนภายในกลุ่ม
จนผลงานสําเร็ จ ถ้าเป็ นกลุ่มใหญ่กลุ่มเดียว จํานวนนักเรี ยนภายในกลุ่มควรประมาณ 12 - 15 คน
แต่ถา้ หากเป็ นกลุ่มย่อย แต่ละกลุ่มควรมีนกั เรี ยนประมาณ 5 - 7 คน การใช้วิธีจดั กิจกรรมแนะแนว
แบบกระบวนการกลุ่มนี้ พบว่าใช้ได้ดีกบั ผูเ้ รี ยนทุ กระดับชั้น และมักใช้เพื่อให้ได้วตั ถุประสงค์
2 ด้านด้วยกัน คือ ทั้งด้านเนื้ อหาของกิ จกรรมแนะแนวครั้ งนั้น และด้านการทํางานกลุ่มร่ วมกับ
ผูอ้ ื่น
การใช้กระบวนการกลุ่มแบ่งเป็ น 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน โดยครู กาํ หนดจุดประสงค์เนื้อหา เลือกกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับจุดประสงค์เนื้อหา อาจะเลือกใช้การอภิปราย ใช้เกม ใช้สื่ออื่น ๆ ประกอบ
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ขั้นที่ 2 ขั้นให้นกั เรี ยนลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมโดยพยายามให้ทุกคนมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรม
ขั้นที่ 3 ขั้นค้นพบสิ่ งที่เรี ยนจากการทํากิจกรรมและการสังเกต
ขั้นที่ 4 ขั้นวิเคราะห์สิ่งที่คน้ พบหรื อสิ่ งที่เรี ยนรู ้เพือ่ ให้ได้ขอ้ สรุ ป โดยอาจวิเคราะห์
ด้วยตนเองหรื อร่ วมกันวิเคราะห์ในกลุ่ม
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล เป็ นการรวบรวมข้อดีขอ้ เสี ยของสิ่ งที่ได้คน้ พบ
ขั้นที่ 6 ขั้นนําไปใช้ โดยการนําอภิปรายร่ วมกับบทเรี ยน ถึงแนวคิดในการนําสิ่ ง
ที่เรี ยนรู ้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน
6.3 กรณี ตัว อย่ าง เป็ นวิธีการซึ่ งใช้เรื่ องราวต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้นจริ งนํามาดัดแปลงและ
เป็ นตัว อย่า งเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ศึ ก ษาวิ เคราะห์ แ ละอภิ ป รายเพื่ อ สร้ า งความเข้า ใจและฝึ กฝน
หาทางแก้ไขปั ญหานั้น ๆ วิธีการนี้ช่วยให้ผู ้เ รี ยนรู ้ จ ั ก คิ ด และพิ จ ารณาข้อ มู ล ที่ ไ ด้อ ย่า งถี่ ถ ้ว น
การอภิ ป รายจะช่ ว ยให้นัก เรี ย นได้มี โ อกาสแลกเปลี่ยนซึ่ งกันและกัน รวมทั้งการเอากรณี ต่าง ๆ
ซึ่งใกล้เคียงกับความเป็ นจริ ง ซึ่งมีส่วนให้การเรี ยนรู ้มีความหมายสําหรับนักเรี ยนมากยิง่ ขึ้น
การใช้กรณี ตวั อย่างแบ่งเป็ น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นนํา เป็ นขั้นที่ เริ่ มนาเข้าสู่ บ ทเรี ยน เพื่อเป็ นการปู พ้ืนฐานให้นักเรี ยน
มีความเข้าใจตรงกันในเรื่ องที่จะเรี ยน
ขั้นที่ 2 ขั้นดําเนินการ มีวิธีการดังนี้
1. ผูร้ ายงานแจกเอกสารกรณี ศึกษาตัวอย่างให้นกั เรี ยนทุกคน
2. แบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 2 กลุ่ม ปรึ กษาในการตอบปั ญหาท้ายกรณี ตวั อย่าง
3. ผูร้ ายงานเก็บกระดาษคําตอบของนักเรี ยนแต่ละกลุ่ม แล้วตรวจดูคาํ ตอบโดยใช้
เวลาอย่างรวดเร็ ว ทั้งนี้ เพื่อดูความสอดคล้องกันของคําตอบก่อนและหลังการร่ วมการอภิปรายกับ
ผูร้ ายงาน
4. นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายข้อคําถามเกี่ยวกันกับที่นกั เรี ยนได้ตอบลงในกระดาษ
โดยในช่ องการอภิป รายนี้ ผูร้ ายงานจะช่วยซักถาม เพื่อกระตุน้ นักเรี ยนได้ใช้ความคิดพิจารณาหา
เหตุผลในการตอบคําถาม ในแง่การเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมเพื่อนําไปสู่ จุดมุ่งหมาย
ที่ต้ งั ไว้แต่ละเรื่ อง
5. ผูร้ ายงานให้นกั เรี ยนเล่าประสบการณ์ที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ต้ งั ไว้
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ขั้นที่ 3 ขั้นสรุ ป นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปเรื่ องที่กาํ หนดให้ เพื่อนําไปสู่ แนวทาง ใน
การปฏิบตั ิและผูร้ ายงานสรุ ปเพิ่มเติม
ขั้นที่ 4 ขั้นประเมิ นผล นักเรี ยนร่ ว มกันแสดงความคิ ดเห็ นเกี่ยวกับการเข้าร่ วม
กิจกรรม
6.4 การบรรยาย เป็ นวิ ธีที่ ค รู แ นะแนว บอก อธิ บ าย เล่ าเรื่ อ งให้นักเรี ย นฟั งโดยมี
จุ ด ประสงค์เ พื่ อ ให้นักเรี ย นได้ทราบเนื้อหาหรื อเรื่ องราวที่ศึกษาเองได้ยาก หรื อเรื่ องราวที่ครู แนะ
แนวทราบแต่เพียงผูเ้ ดียวให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสทราบด้วย
การบรรยายแบ่งออกเป็ น 4 ลักษณะ คือ
1. การบรรยายโดยไม่มีสิ่ ง ประกอบ มัก ใช้ใ นการบรรยายที่ เ ป็ นทางการและ
เหมาะกับผูบ้ รรยายที่มีความรู ้ดีมีความสามารถทางการพูด มีท่าทางหรื อเสี ยงดึงดูดใจผูฟ้ ั ง สนใจ
และสนุกกับเรื่ องที่จะบรรยาย ต้องวางแผนจัดเวลาให้เหมาะสมเพื่อบรรยายประเด็นสําคัญและตัวนักเรี ยน
และควรบรรยายแบบพูดคุยมากกว่าบรรยายแบบอ่านเนื้ อหาให้นกั เรี ยนฟั ง และวิธีน้ ีเหมาะที่จะใช้
กับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาเท่านั้น
2. การบรรยายประกอบสื่ อ เป็ นการบรรยายที่ มีอุปกรณ์หรื อสื่ อประกอบ สื่ อที่
นํามาประกอบอาจเป็ นแผนภูมิ ภาพยนตร์ แผ่นใส เทปเสี ยง วีดีโอ บัตรคํา แถบประโยค เพลง ฯลฯ
วิธี บ รรยายประกอบสื่ อ ช่ ว ยดึ ง ดู ด ความสนใจของนักเรี ยน ลดความน่าเบื่อกลับช่วยส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนเข้าใจสิ่ งที่บรรยายได้มากขึ้น แต่ท้ งั นี้โดยครู แนะแนวต้องเลือกสื่ อให้สอดคล้องกับเนื้อหา
ของการบรรยายกับท่าทางของครู ควรให้เข้ากับบรรยากาศของกิจกรรมและสื่ อ
3. การบรรยายประกอบการสาธิ ต เป็ นการบรรยายที่ มี ก ารแสดงท่ า ทางหรื อ
ทํากิจกรรมประกอบการบรรยายไปด้วย โดยผูบ้ รรยายอาจสาธิตเองหรื อเชิญวิทยากรอื่นมาสาธิต ให้
หรื อให้นกั เรี ยนเป็ นผูส้ าธิตก็ได้ วิธีน้ ีเหมาะที่จะใช้กบั กิจกรรมการฝึ กมารยาท การพัฒนาบุคลิกภาพ
การวางตัว หรื อการสาธิ ตประดิษฐ์สิ่งของเพื่อแนะแนวอาชี พอิสระ การใช้เวลาว่าง ให้เป็ นประโยชน์
หรื องานอดิเรก เป็ นต้น วิธีน้ ีถา้ มีการวางแผนการจัดกิจกรรมที่ดี จะช่วยให้นกั เรี ยนสนใจและเป็ น
ประโยชน์แก่นกั เรี ยนมาก
4. การบรรยายประกอบการอภิปราย เป็ นการบรรยายที่ เ ปิ ดโอกาสให้นักเรี ย น
ได้ถาม แสดงความคิดเห็นภายหลังจากที่ครู ได้เสนอแนวคิด หลักการ ทฤษฎี แล้ว ตั้งคําถามกลาง ๆ
ที่เ น้น ให้ผูเ้ รี ย นแสดงแนวคิ ด มากกว่าแสดงข้อมูล หรื ออาจให้นกั เรี ยนร่ วมยกตัวอย่างจากทฤษฎี
หรื อหลักการการบรรยายแบบต่าง ๆ จะประสบผลสําเร็ จได้ดีโดยผูบ้ รรยายต้องเตรี ยมเนื้ อหาที่จะ
บรรยายโดยลึกซึ้ งแม่นยํา มีอารมณ์ขนั นํ้าเสี ยงน่ าสนใจ มีการทอดเสี ยง เน้นเสี ยง ให้ความสนใจ
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นัก เรี ย นโดยทัว่ ถึ ง และมี ก ารเว้น จัง หวะให้นัก เรี ย นได้ซัก ถาม ตอบคําถามหรื ออภิปรายร่ วมกับ
ผูบ้ รรยายบ้าง
6.5 เล่ นเกม เป็ นการจัดกิ จกรรมโดยใช้เกมเป็ นสื่ อ เป็ นวิธีที่ ครู นิยมใช้กนั มากช่วย
สนองธรรมชาติพฤติกรรมของนักเรี ยนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งกับช่วยดึงดูดความสนใจของนักเรี ยนได้ดี
เหมาะอย่างยิง่ ที่จะใช้เพื่อการแนะแนวนักเรี ยนวัยประถมศึกษา แต่ครู ตอ้ งเลือกเกมให้เหมาะสมกับ
จุ ด มุ่ง หมายและลัก ษณะของผูเ้ รี ย น ครู ต อ้ งวางแผนไว้แ น่ น อนชัด เจนในการดํา เนิ น กิ จ กรรม
โดยกําหนดจุดประสงค์ กําหนดเวลาหรื อขั้นตอนในการใช้เกม กําหนดสื่ อหรื ออุปกรณ์อื่น ๆ
6.6 แบบสื บสวนสอบสวน เป็ นวิธีที่เน้นการถามตามหัว ข้อ ปั ญ หาเพื่อ ให้นกั เรี ยน
สังเกต วิเคราะห์ สังเคราะห์ จนได้ขอ้ สรุ ป ได้มติในเรื่ องที่เรี ยนด้วยตนเอง วิธีดงั กล่าวนี้ มกั ใช้เพื่อ
ฝึ กแก้ปัญหาและสร้างแรงจูงใจให้นกั เรี ยนใช้ความพยายามที่จะค้นพบคําตอบและให้เรี ยนรู ้ได้ดว้ ย
ตนเอง จะช่ วยพัฒ นาบุ ค ลิ กภาพของนักเรี ย นด้ว นทัก ษะการคิ ด การแก้ปั ญ หา มากกว่ามุ่ งเน้น
ให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้เนื้อหากิจกรรมในครั้งนั้น ๆ แต่สามารถสอดแทรกเนื้ อหาที่ ต ้องการให้นักเรี ยน
เรี ยนรู ้ได้ดว้ ย โดยอาจตั้งหัวข้อให้นกั เรี ยนทําการสื บสวนสอบสวนด้านการศึกษา อาชีพ การพัฒนาตน
การปรับตัวทางสังคมตามลักษณะและสภาพของนักเรี ยนชั้นนั้น ๆ
แบบสื บสวนสอบสวน มีข้ นั ตอน 5 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 ครู ใ ช้ประสบการณ์ พ้ื นฐานหรื อ เตรี ยมความพร้ อมเพื่อ เรี ยนรู ้สิ่งใหม่
อาจใช้เพลง เกม นิทาน กรณี ตวั อย่าง เป็ นเครื่ องมือ
ขั้นที่ 2 นักเรี ยนสังเกต วิเคราะห์สภาพการณ์ที่เกี่ ยวข้องกับสิ่ งที่จะเรี ยนมักใช้
คําถามประเภท ใคร อะไร ที่ไหน อย่างไร เพือ่ กระตุน้ การคิดให้เด็ก
ขั้นที่ 3 นักเรี ยนหาเหตุผลมาวิเคราะห์ปัญหา คําถามกระตุน้ ที่ครู อาจใช้ คือ “อย่างไร”
“เพราะเหตุใด”
ขั้นที่ 4 นักเรี ยนคาดคะเนคําตอบโดยอาศัยหลักเหตุผล คําถามที่อาจใช้คือ
“ ถ้า .............................................. แล้วจะเป็ นอย่างไร”
“ ถ้า .............................................. แล้วจะทําอย่างไร”
ขั้นที่ 5 อภิปรายเสนอแนะในการนําไปประยุกต์ในชีวิตประจําวัน ครู อาจกระตุน้
การคิดของนักเรี ยนโดยคําพูดที่ว่า “นักเรี ยนได้แนวทางในการนําไปปฏิบตั ิในชีวิตประจําวันอย่างไร”
การจัดกิจกรรมแบบสื บสวนสอบสวนนี้ช่วยพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล
ของนักเรี ยนได้มาก แต่ถา้ จะจัดโดยได้ประสิ ทธิภาพ ครู ตอ้ งเตรี ยมการมาก ต้องอาศัยการลงทุนด้าน
เวลาและการวางแผนที่รอบคอบ
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จากรู ปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั สังเคราะห์ รูปแบบ
ของการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ใช้สอนผูเ้ รี ยนตามแนวคิดดั้งเดิมที่ผา่ นมา แสดงดังรายละเอียดตาราง
ที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3 การสังเคราะห์รูปแบบของการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ใช้สอนผูเ้ รี ยนตามแนวคิดดั้งเดิม
รูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว
การอภิปราย

กระบวนการกลุ่ม

กรณีตัวอย่าง

บรรยาย

เล่นเกม

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม/เทคนิคการจัดกิจกรรมแนะแนว
แบ่งเป็ น 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นมีส่วนร่ วม
ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุ ปและประยุกต์หลักการ
ขั้นที่ 4 ขั้นประเมิน
แบ่งเป็ น 6 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน
ขั้นที่ 2 ขั้นให้นกั เรี ยนลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม
ขั้นที่ 3 ขั้นค้นพบสิ่ งที่เรี ยนจากการทํากิจกรรมและการสังเกต
ขั้นที่ 4 ขั้นวิเคราะห์สิ่งที่คน้ พบหรื อสิ่ งที่เรี ยนรู ้เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ป
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล เป็ นการรวบรวมข้อดีขอ้ เสี ยของสิ่ งที่ได้
ค้นพบ
ขั้นที่ 6 ขั้นนําไปใช้
แบ่งเป็ น 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นนํา
ขั้นที่ 2 ขั้นดําเนินการ
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุ ป
ขั้นที่ 4 ขั้นประเมินผล
แบ่งเป็ น 4 ลักษณะ คือ
1. การบรรยายโดยไม่มีสิ่งประกอบ
2. การบรรยายประกอบสื่ อ
3. การบรรยายประกอบการสาธิต
4. การบรรยายประกอบการอภิปราย
แบ่งเป็ น 3 ขั้นตอน คือ
1. ครู วางแผนการจัดกิจกรรม และกําหนดจุดประสงค์
2. เลือกใช้เกมที่เหมาะสมเป็ นสื่ อ
3. กําหนดเวลาหรื อขั้นตอนในการใช้เกม
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ตารางที่ 3 การสังเคราะห์รูปแบบของการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ใช้สอนผูเ้ รี ยนตามแนวคิดดั้งเดิม(ต่อ)
รูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว
แบบสื บสวนสอบสวน

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม/เทคนิคการจัดกิจกรรมแนะแนว
แบ่งเป็ น 5 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 ครู ใช้ประสบการณ์พ้ืนฐานหรื อเตรี ยมความพร้อมเพื่อเรี ยนรู ้
สิ่ งใหม่
ขั้นที่ 2 นักเรี ยนสังเกต วิเคราะห์สภาพการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งที่จะ
เรี ยน
ขั้นที่ 3 นักเรี ยนหาเหตุผลมาวิเคราะห์ปัญหา
ขั้นที่ 4 นักเรี ยนคาดคะเนคําตอบโดยอาศัยหลักเหตุผล
ขั้นที่ 5 อภิปรายเสนอแนะในการนําไปประยุกต์ในชีวิตประจําวัน

จากตารางที่ 3 ผูว้ ิจยั พบข้อสังเกตสรุ ปได้ว่า รู ปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวมี
หลากหลายวิธีการ เป็ นต้นว่า การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การบรรยาย การเล่นเกม การสื บสวน
สอบสวนและวิธีการที่นิยมอีกวิธีหนึ่ ง คือ การใช้กรณี ตวั อย่างซึ่ งใช้เรื่ องราวต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นจริ ง
นํามาดัดแปลงและเป็ นตัวอย่างเพื่อให้นกั เรี ยนได้ศึกษาวิเคราะห์และอภิปรายเพื่อสร้างความเข้าใจ
และฝึ กฝนหาทางแก้ไขปั ญหานั้น ๆ ได้สอดคล้องเหมาะสมกับยุคสมัยของผูเ้ รี ยน ทั้งนี้รูปแบบการ
จัดกิจกรรมแนะแนวทั้งหลายทั้งปวงต้องเป็ นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลัก เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแนวทางการดําเนิ นงานแนะแนว เพื่อมุ่งให้ผูเ้ รี ย นพัฒ นาด้า นการศึก ษา
อาชีพ ส่ วนตัวและสังคมเต็มตามศักยภาพ มีทกั ษะชีวิต มีความสุ ข อยูอ่ ย่างพอเพียง เป็ นพลโลกที่ดี
ด้วยการมีส่วนร่ วมของภาคีเครื อข่าย (กระทรวงศึกษาธิ การ,2554 : 17 - 19) ประกอบกับการศึกษา
งานวิจยั ของนักการศึกษาหลากหลายท่าน ผูว้ ิจยั พบว่ารู ปแบบ วิธีการจัดการเรี ยนการสอนกิจกรรม
แนะแนวอีกวิธีการหนึ่งที่ได้รับความนิ ยมคือ การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว
ประกอบด้วยเทคนิ ค การสอนต่ าง ๆ มากมาย ดังที่ อัม พร ชนะทอง (2546) ประไพ กลัดล้อ ม
(2551) และภัทรมน ขันธาฤทธิ์ (2551) ได้ศึกษาการพัฒนาชุ ดกิ จกรรมแนะแนวโดยใช้กิจกรรม
กลุ่มเพื่ อพัฒ นาผูเ้ รี ยน ทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติ ปัญญา ซึ่ งรู ปแบบและเทคนิ คการ
จัดการเรี ยนการสอนได้พฒั นาการจากวิธีการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ ประกอบด้วยกิจกรรม 4 ขั้นตอน
คือ ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ขั้นสะท้อนกลับการเรี ยนรู ้ ขั้นสรุ ปสาระสู่ ชีวิต และขั้นคิดและ
นําไปปฏิบตั ิ สามารถส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้เพิม่ ขึ้น
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กจิ กรรมแนะแนว
สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ กิจกรรมแนะแนว ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (2551) แบ่งออกเป็ นสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ดังนี้
สาระการเรี ย นรู้ ที่ 1 การรู ้จกั เข้าใจ และเห็ นคุณค่าในตนเองและผูอ้ ื่น หมายถึง การมี
ความสามารถในการรู ้ จกั และเข้าใจตนเองทั้งในด้านความถนัดความสนใจความสามารถจุดเด่น
จุดด้อยนิสยั อารมณ์ความภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ ื่น
มาตรฐาน น 1.1 การมีเอกลักษณ์ของตนเอง
มาตรฐาน น 1.2 การรู ้และเข้าใจลักษณะเฉพาะตนและศักยภาพของตนเอง
มาตรฐาน น 1.3 การรัก นับถือตนเองและผูอ้ ื่น
มาตรฐาน น 1.4 การรับรู ้ เข้าใจและยอมรับปั ญหาและสามารถแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
สาระการเรี ย นรู้ ที่ 2 การปรับตัวและการดํารงชี วิต หมายถึง การเข้าใจยอมรับตนเอง
และผูอ้ ื่นมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ แสดงออกอย่างเหมาะสมมีมนุ ษย์สัมพันธ์สามารถทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่นและดํารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
มาตรฐาน น 2.1 การเข้าใจและยอมรับในศักดิ์ศรี ของแต่ละบุคคล
มาตรฐาน น 2.2 ความสามารถในการสื่ อสารความคิด ความรู ้สึกที่ดีต่อผูอ้ ื่นและเป็ น
ประโยชน์ต่อส่ วนรวม
มาตรฐาน น 2.3 ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
เป็ นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
มาตรฐาน น 2.4 ความสามารถในการทํางานตามบทบาทในฐานะผูน้ าํ ผูต้ ามที่ดี และ
อยูร่ ่ วมกันกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
สาระการเรี ย นรู้ ที่ 3 การตัดสิ นใจและแก้ปัญ หา หมายถึง สามารถกําหนดเป้ าหมาย
วางแผนวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมิ นผลตลอดจนปรับปรุ งแผนการดําเนิ นงานโดยใช้ขอ้ มูล
คุณธรรมและจริ ยธรรมเป็ นพื้นฐานในการตัดสิ นใจ
มาตรฐาน น 3.1 ความสามารถในการตัดสิ นใจและแก้ไขปั ญหาของตนเองและร่ วม
ตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับครอบครัว โรงเรี ยน สังคมและประเทศชาติ
มาตรฐาน น 3.2 ความสามารถในการคิด
สาระการเรีย นรู้ ที่ 4 การแสวงหาและใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ หมายถึง มีทกั ษะและวิธีการ
ในการแสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูล สามารถจัดระบบกลัน่ กรอง
เลือกใช้ขอ้ มูลอย่างฉลาดเหมาะสมและเห็นคุณค่าในการใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
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มาตรฐาน น 4.1 ความสามารถในการค้นหา รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลเฉพาะ
ด้านจากแหล่งต่าง ๆ ด้วยวิธีการ เทคโนโลยีที่หลากหลายและทันสมัย
มาตรฐาน น 4.2 ความสามารถในการเลือกและใช้ขอ้ มูลสารสนเทศให้เป็ นประโยชน์
ต่อตนเองและสังคมจนเป็ นนิสยั และนํามาใช้คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีเหตุผล
แนวคิ ดดังกล่ าวสอดคล้องกับ ธี ระ ชัยยุท ธยรรยง และ วราภรณ์ หงษ์ส วัสดิ ลกกุล
(2548: คํา ชี้ แ จง) ได้กล่ า วถึ ง แนวทางการจัดกิ จ กรรมแนะแนวในสถานศึก ษาว่าเป็ นกิจกรรม
ที่ส ถานศึก ษาจัด ขึ้ น เพื่อ มุ่ง ส่ ง เสริ ม พัฒ นาผูเ้ รี ยนให้พฒั นาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ รักและเห็น
คุณค่าในตนเองและผูอ้ ื่น พึ่งตนเอง มีทกั ษะในการเลือกแนวทางการศึกษา การงานอาชีพ ชีวิตและ
สังคม มีสุขภาพจิตที่ดี มีจิตสํานักในการทําประโยชน์ต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ในการ
เลือกจัดกิ จกรรมแนะแนวให้ได้ผลสู่ การพัฒนาผูเ้ รี ยนได้สอดคล้องกับความต้องการปั ญ หาของ
ผูเ้ รี ยน บริ บทของสถานศึกษาและชุมชน ควรมีการดําเนินการ ดังแผนภาพที่ 3 ดังนี้
1. สํารวจปัญหาความต้องการ และความสนใจ
ของผูเ้ รี ยนเพื่อนํามาใช้เป็ นข้อมูลในการกําหนด
แนวทางและแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว

6. จากนั้นปฏิบตั ิตามแผน การประเมิน
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดและ
มีการสรุ ปรายงานผล

5. จัดทํารายละเอียดของแต่ละกิจกรรม เริ่ มตั้งแต่
กําหนดชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ เวลา กิจกรรม
เน้นพัฒนาผูเ้ รี ยนในเรื่ องใด มีการสรุ ปรายงานผล

2. ศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษาที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาผูเ้ รี ยน รวมทั้งผลการวิเคราะห์ความต้องการและ
ปัญหาของผูเ้ รี ยน นําไปกําหนดกิจกรรมและรายละเอียด
กิจกรรมแนะแนว

การดําเนินการ
จัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อพัฒ นาผู้เรียน

3. กําหนดสัดส่ วนกิจกรรมแนะแนวให้
ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา การงาน
อาชีพ ชีวติ และสังคม รวมทั้งสอดคล้อง
กับการศึกษาข้อมูลในข้อ 2
โดยให้ครู และนักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการ
กําหนดกิจกรรม

4. วางแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวในแต่ละด้านว่า
แต่ละภาคเรี ยนจะจัดกิจกรรมในแต่ละด้านมากน้อยเพียงใด ใช้
เวลาเท่าไร

แผนภาพที่ 3 แนวทางการจัดกิจกรรมให้ได้ผลสู่ การพัฒนาผูเ้ รี ยนได้สอดคล้องกับความต้องการ
ปั ญหาของผูเ้ รี ยน บริ บทของสถานศึกษาและชุมชน
ที่มา: ธีระ ชัยยุทธยรรยง และวราภรณ์ หงษ์สวัสดิลกกุล, กิจกรรมพัฒ นาผู้เรียน “กิจกรรมแนะแนว”
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุ งเทพมหานคร: อักษรเจริ ญทัศน์คาํ ชี้แจง, 2548).
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นอกจากนี้ ยงั เสนอแนวทางให้สถานศึกษานําไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพปั ญหา
และความต้องการในหลากหลายประเด็นดังนี้
1. ครู ผจู ้ ดั กิจกรรมแนะแนว
1.1 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์และสอดคล้อง
กับวิสยั ทัศน์ที่สถานศึกษากําหนดตามสภาพความต้องการและปั ญหาของผูเ้ รี ยน
1.2 รายงานเวลาและพฤติกรรมการเข้าร่ วมกิจกรรมอย่างเป็ นระบบ
1.3 ศึกษา ติดตาม และพัฒนาผูเ้ รี ยนในกรณี ที่ผเู ้ รี ยนไม่เข้าร่ วมกิจกรรม
1.4 ประเมินผลการเรี ยนรู ้ โดยดูการพัฒนาของผูเ้ รี ย นเป็ นสํา คัญ ในกรณี ที่ ผ ลการ
ประเมินยังไม่ผา่ น ให้ครู ผจู ้ ดั กิจกรรมดําเนินการให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมซํ้าหรื อเพิ่มเติม จนกระทัง่
ผูเ้ รี ยนเกิดคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ที่สถานศึกษากําหนด
1.5 บันทึกการติดตามและประเมินผลผูเ้ รี ยนไว้เป็ นหลักฐาน
2. ผูเ้ รี ยน
2.1 เข้าร่ วมกิจกรรมแนะแนวตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด โดยมีหลักฐานแสดง
เวลาการเข้าร่ วมกิจกรรม
2.2 ปฏิบตั ิกิจกรรมเพิ่มเติมตามที่ครู ผรู ้ ับผิดชอบการจัดกิจกรรมมอบหมาย ทําให้เกิด
คุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ที่สถานศึกษากําหนด
3. ผูป้ กครอง
3.1 ตรวจสอบการปฏิบตั ิกิจกรรมของผูเ้ รี ยน โดยลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
3.2 สังเกตพัฒนาการของผูเ้ รี ยนโดยมีการบันทึกสรุ ปพัฒนาการในแต่ละกิจกรรมที่มี
ส่ วนร่ วม
3.3 ประเมินพัฒนาการจากสมุดบันทึก และสรุ ปผลพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
สําหรับวิธีการในการประเมิ นผลการจัดกิ จ กรรมแนะแนว ครู ผูจ้ ดั กิ จ กรรมสามารถ
เลือกวิธีการประเมินผลได้หลากหลายวิธีตามความเหมาะสม ดังรายละเอียดในแผนภาพที่ 4 ดังนี้
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วิธีประเมินผลการจัดกิจกรรมแนะแนว
อื่น ๆ

1. แฟ้มสะสมผลงาน

8. หลักฐานการเข้าร่ วมกิจกรรม
7. การเขียนรายงาน

2. การประเมินตามสภาพจริ ง
3. การประเมินตนเองของผูเ้ รี ยน

6. การสัมภาษณ์
4. การประเมินโดยกลุ่มเพื่อน
5. การสังเกต
แผนภาพที่ 4 วิธีประเมินผลการจัดกิจกรรมแนะแนว
ที่มา: ธี ระ ชัยยุทธยรรยง และวราภรณ์ หงษ์สวัสดิลกกุล, กิจกรรมพัฒ นาผู้เรี ย น “กิจกรรมแนะแนว”
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุ งเทพมหานคร: อักษรเจริ ญทัศน์คาํ ชี้แจง, 2548).
ทั้งนี้ การประเมิ น ผลกิ จกรรมพัฒ นาผูเ้ รี ยนของผูเ้ รี ยนแต่ ละคนต้อ งสรุ ป จากผลการ
ประเมินกิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมนักเรี ยน
จากความสําคัญ ดังกล่ าวข้างต้น ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุ ปขั้นตอนการจัด
กิจกรรมแนะแนว เป็ น 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การอภิปรายร่ วมกันเป็ นกลุ่ม เพื่อแสดงความคิด (Think Aloud) แลกเปลี่ยน
อภิปรายร่ วมกันเพื่อแสดงถึงความรู ้เดิมของตนและช่องว่างของความรู ้ที่มีอยูเ่ ดิมของสมาชิกในกลุ่ม
(Knowledge Gaps) ซึ่ งนักเรี ยนจะได้ถกเถียงและแลกเปลี่ยนความรู ้กนั ภายในกลุ่ม และร่ วมมือกัน
ตั้งเป้าหมายพัฒนากลยุทธ์ในการเข้าถึงเป้าหมาย
ขั้นตอนที่ 2 การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (Self-Directed) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ต้ งั ไว้
ขั้นตอนที่ 3 ร่ วมกันอภิปรายในกลุ่มอีกครั้งเพื่อแลกเปลี่ยนแบ่งปั นข้อมูลและความคิดเห็น
ตลอดจนนําข้อมูลที่ได้มาแก้ไขสถานการณ์โดยครู จะคอยชี้แนะ
ขั้นตอนที่ 4 การสะท้อนคิดเกี่ยวกับในบทบาทของนักเรี ยนในการเรี ยนรู ้และวิพากษ์
วิจารณ์กระบวนการทํางานกลุ่ม นักเรี ยนจะต้องสะท้อนคิดในสิ่ งที่ตนได้เรี ยนรู ้จากกิจกรรมที่ใช้
บริ บทเป็ นฐานว่าได้ความรู ้ประสบการณ์อย่างไร และสามารถนําความรู ้ไปใช้ในอนาคตได้อย่างไร
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ขั้นตอนที่ 5 ร่ วมกันประเมินผลการเรี ยนรู ้ของตนเองที่เกิดจากการเรี ยนรู ้
สรุ ป วิ ธี ป ระเมิ น ผลของการจัด กิ จ กรรมแนะแนวตามแนวคิ ด กระบวนทัศ น์ ก ารจัด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อใช้ในการประเมินผลการจัดกิจกรรมแนะแนว ดังแผนภาพที่ 5
วิธีการประเมินผลการจัดกิจกรรมแนะแนว
ตามแนวคิด“กระบวนทัศน์ การจัดกิจกรรมแนะแนว”
6. การนําเสนอผลงาน / ผลผลิต /
นวัตกรรมที่ผลิตขึ้น
5. การสัมภาษณ์
(Interview)

1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

2. การประเมินตนเองของผูเ้ รี ยน
(Self-assessment of learners)

4. การสังเกต
(Observation)

3. การประเมินโดยกลุ่มเพือ่ น/
ผูป้ กครอง

แผนภาพที่ 5 วิธีประเมินผลการจัดกิจกรรมแนะแนว
จากความสําคัญดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั วิเคราะห์สังเคราะห์และ สรุ ปวิธีการประเมินผล
การจัดกิจกรรมแนะแนว 5 วิธีการ ดังนี้
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
2. การประเมินตนเองของผูเ้ รี ยน (Self-assessment of learners)
3. การประเมินโดยกลุ่มเพื่อน/ผูป้ กครอง (Evaluated by a group/parents)
4. การสังเกต (Observation)
5. การนําเสนอผลงาน (Presentations)
ทั้งนี้ การประเมินผลตามสภาพจริ งเป็ นการประเมินที่มุ่งเน้นการตรวจสอบความสามารถ
ที่แท้จริ งของผูเ้ รี ยน โดยพิจารณาจากทุกสิ่ งทุกอย่างที่สะท้อนความสามารของผูถ้ ูกประเมิน โดยเฉพาะ
การปฏิบตั ิจริ ง ในสถานการณ์ที่เป็ นจริ ง หรื อใกล้จริ ง ดังนั้นจึงต้องมีการจัดสถานการณ์และออกแบบ
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ภาระงานสําหรั บให้ผูถ้ ูกประเมิ นได้แสดงความสามารถนั้น ภายใต้เกณฑ์การประเมิ นที่ มีความ
ชัดเจน เรี ยกว่า รู บ ริ กส์ และนอกจากนี้ การประเมิ นสภาพจริ งยังสามารถใช้วิธีการอื่ นๆได้อย่าง
หลากหลาย เช่ นการพิ จารณาจากร่ องรอยหลักฐานที่ สะท้อนความสามารถหรื อแฟ้ มสะสมงาน
นัน่ เอง
เกณฑ์การประเมิ นตามแนวคิดของ SOLO Taxonomy (Sharon L. Bryant and Andrew
A. Timmmins, 2001) คือ การกําหนดระดับคุณภาพผลการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน ซึ่ งไม่มุ่งเน้นเฉพาะ
การสอน และการให้ ค ะแนนจากผลงานเท่ า นั้น แต่ SOLO Taxonomy เป็ นกระบวนการที่ ใ ห้
ความสําคัญว่า ผูเ้ รี ยนมีวิธีการเรี ยนรู ้ สิ่ งที่สาํ คัญประการหนึ่ งคือ ครู จะมีวิธีสอนอย่างไรที่ผเู ้ รี ยนได้
ใช้ปัญญาที่มีความซับซ้อนและก่อให้เกิดพัฒนาการมากขั้น SOLO Taxonomy หรื อ The Structure
of Observed Learning Outcome Taxonomy จึงเป็ นแบบ (Model) ที่ใช้ในการใช้ระบุ บรรยาย หรื อ
อธิ บาย ระดับความเข้าใจอันซับซ้อนที่ เพิ่มขึ้นของผูเ้ รี ยนในสาระหรื อรายวิชา ซึ่ ง John B. Biggs
และ Kelvin Collis (1982) เป็ นผูเ้ สนอแนวคิดนี้ SOLO Taxonomy ประกอบด้วยระดับความเข้าใจ 5
ระดับ ดังนี้
1. Pre-structural (ระดับโครงสร้างขั้นพื้นฐาน) คือ ในระดับนี้ ผูเ้ รี ยนจะยังคงไม่เข้าใจ
จุดมุ่งหมายที่แท้จริ ง และยังคงใช้วิธีการง่ายๆในการทําความเข้าใจสาระเนื้อหา เช่น ผูเ้ รี ยนรับทราบ
แต่ยงั คงพลาดประเด็นที่สาํ คัญ
2. Uni-structural (ระดับมุมมองเดียว) คือ การตอบสนองของผูเ้ รี ยนจะมุ่งไปที่มุมมองที่
เกี่ยวข้องเพียงมุมมองเดียว เช่น สามารถระบุชื่อได้ จําได้ และทําตามคําสัง่ ง่าย ๆได้
3. Multi-structural (ระดับหลายมุมมอง) คือ การตอบสนองของผูเ้ รี ยนจะมุ่งเน้นไปที่
หลายๆมุมมองโดยการปฏิบตั ิต่อผูเ้ รี ยนจะเป็ นไปอย่างอิสระ เช่น สามารถอธิ บายได้ ยกตัวอย่างได้
หรื ออาจเชื่อมโยงได้
4. Relational (ระดับเห็นความสัมพันธ์) คือ การบูรณาการความสัมพันธ์ต่างๆเชื่อมโยง
เข้าด้ว ยกัน เช่ น ผูเ้ รี ยนสามารถวิ เคราะห์ เปรี ยบเที ย บ ระบุ ค วามแตกต่ าง แสดงความสั ม พัน ธ์
อธิบายเชิงเหตุผล และ/หรื อนําไปใช้ได้
5. Extended abstract (ระดับ ขยายนามธรรม) คือ จากขั้ น บูร ณ าการเชื่ อ มโยง
ความสัมพันธ์เข้าด้วยกัน จากนั้นจึงมาสู่ การสร้างเป็ นแนวคิดนามธรรมขั้นสู ง หรื อการสร้างทฤษฎี
ใหม่ เช่น การสร้างสรรค์ สะท้อนแนวคิด สร้างทฤษฏีใหม่ เป็ นต้น
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แผนภาพที่ 6 เกณฑ์การประเมินผูเ้ รี ยนตามแนวคิดของ SOLO Taxonomy
ที่ มา: John Biggs and David Watkins Eds, “Assessment of Learning – Solo Taxonomy” (Classroom
Learning Published by Prentice Hall, 1995), 176.
การประเมินความก้ าวหน้ าผู้เรียนระหว่ างเรียน
การประเมินความก้า วหน้า ผู เ้ รี ย นระหว่ า งเรี ย น เป็ นการประเมิ น ที่ มุ่ ง ตรวจสอบ
พัฒนาการของผูเ้ รี ยนในการบรรลุมาตรฐาน/ตัวชี้วดั ผลการเรี ยนรู ้ตามหน่ วยการเรี ยนรู ้ที่ผูส้ อนได้
วางแผนไว้เพื่อให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศไปพัฒนาปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องและส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้มี
ความรู ้ ค วามสามารถและเกิ ดพัฒ นาการสู ง สุ ด ตามศัก ยภาพนอกจากนี้ ยัง ใช้เป็ นข้อ มู ลในการ
ปรับปรุ งกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของผูส้ อนการประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรี ยนที่ดาํ เนิ นการ
อย่างถู ก หลักวิ ช าและต่ อเนื่ อ งจะให้ ผลการประเมิ น ที่ ส ะท้อ นความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ และ
ศักยภาพของผูเ้ รี ยนอย่างถูกต้องน่าเชื่อถือโดยผูส้ อนเลือกวิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับ
ภาระงานหรื อกิจกรรมที่ กาํ หนดให้ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิ วิธีการประเมิ นที่ เหมาะสมสําหรับการประเมิน
ความก้าวหน้าระหว่างเรี ยนได้แก่การประเมินจากสิ่ งที่ผูเ้ รี ยนได้แสดงให้เห็นว่ามีการพัฒนาด้าน
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ความรู ้ความสามารถทักษะตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็ นผลจากการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งผูส้ อน
สามารถเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลได้หลากหลายดังนี้
1. เลือกวิธีและเครื่ องมือการประเมินให้สอดคล้องกับตัวชี้วดั หรื อผลการเรี ยนรู ้เช่นการ
ประเมินด้วยการสังเกตการซักถามการตรวจแบบฝึ กหัดการประเมินตามสภาพจริ งการประเมินการ
ปฏิบตั ิเป็ นต้น
2. สร้างเครื่ องมือวัดและประเมินผลการเรี ยนให้สอดคล้องกับวิธีการประเมินที่กาํ หนด
3. ดําเนินการวัดและประเมินผลการเรี ยนควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
4. นําผลไปพัฒนาผูเ้ รี ยน
การประเมินความสํ าเร็จหลังเรียน
การประเมิ นความสําเร็ จหลังเรี ยนเป็ นการประเมินเพื่อมุ่งตรวจสอบความสําเร็ จของ
ผูเ้ รี ยนใน 2 ลักษณะคือ
1. การประเมินเมื่อจบหน่วยการเรี ยนรู ้เป็ นการประเมินผูเ้ รี ยนในหน่ วยการเรี ยนรู ้ที่ได้
เรี ยนจบแล้วเพื่อตรวจสอบผลการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนตามตัวชี้ วดั หรื อผลการเรี ยนรู้พฒั นาการของ
ผูเ้ รี ยนเมื่อนําไปเปรี ยบเทียบกับผลการประเมินวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนทําให้สามารถประเมินศักยภาพใน
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและประสิ ทธิ ภาพในการจัดการเรี ยนรู ้ของผูส้ อนข้อมูลที่ได้จากการประเมิน
ความสําเร็ จภายหลังการเรี ยนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการปรั บปรุ งแก้ไขวิธีการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยนการพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของผูส้ อนหรื อซ่อมเสริ มผูเ้ รี ยนให้บรรลุตวั ชี้วดั หรื อผล
การเรี ยนรู ้การประเมินความสําเร็ จหลังเรี ยนนี้จะสอดคล้องกับการประเมินวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนก่อนการ
เรี ยนการสอนหากใช้วิธีการและเครื่ องมือประเมินชุดเดียวกันหรื อคู่ขนานกันเพื่อดูพฒั นาการของ
ผูเ้ รี ยนได้ชดั เจน
2. การประเมิ นปลายปี /ปลายภาคเป็ นการประเมิ นผลเพื่ อตรวจสอบผลสั ม ฤทธิ์ ของ
ผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู ้ตามตัวชี้วดั หรื อผลการเรี ยนรู ้และใช้เป็ นข้อมูลสําหรับปรับปรุ งแก้ไขซ่อมเสริ ม
ผูเ้ รี ยนที่ไม่ผ่านการประเมินตัวชี้ วดั การประเมินปลายปี /ปลายภาคสามารถใช้วิธีการและเครื่ องมือ
ประเมินได้อย่างหลากหลายและเลือกใช้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วดั อาจใช้แบบทดสอบชนิดต่างๆหรื อ
ประเมินโดยใช้ภาระงานหรื อกิจกรรมโดยมีข้ นั ตอนหรื อวิธีการดังนี้
2.1 เลือกวิธีการและเครื่ องมือที่จะใช้ในการวัดและประเมินผล
2.2 สร้างเครื่ องมือประเมิน
2.3 ดําเนินการประเมิน
2.4 นําผลการประเมินไปใช้ตดั สิ นผลการเรี ยนส่ งผลการเรี ยนซ่อมเสริ มแก้ไขผลการเรี ยน
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การวิเคราะห์ เงื่อนไข การเปลี่ย นแปลงและแนวโน้ มของการเปลี่ย นแปลงที่มีผ ลต่ อการพัฒ นาการ
แนะแนวและเกีย่ วข้ องกับการดําเนินงานตามแผนพัฒ นาการแนะแนว
แผนยุทธศาสตร์ การแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) (2554 : 7 - 9) กล่าวถึ งประเด็นสําคัญของการ
วิเ คราะห์เ งื่ อ นไขที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การดํา เนิ น งานแนะแนวที่ผ่านมา แบ่งเป็ นเงื่อนไขที่เป็ นจุดแข็ง
เงื่อนไขที่เป็ นจุดอ่อน เงื่อนไขที่เป็ นโอกาส และเงื่อนไขที่เป็ นข้อจํากัด สรุ ปดังนี้
1. เงื่อนไขทีเ่ ป็ นจุดแข็ง
หลักการของการแนะแนวมีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 พระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) แผนการศึกษา
แห่ งชาติ ฉบับปรับปรุ ง (พ.ศ. 2552 - 2559) แผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่ งชาติ
(พ.ศ. 2545 - 2559) แผนพัฒ นาเด็ก และเยาวชนแห่ งชาติ (พ.ศ. 2555 - 2559) และนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิ การเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) ในการพัฒนา
แบบองค์รวมให้มีความสมบูรณ์และสมดุลทุกด้าน ยึดคนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนาและให้สังคม
มีส่วนร่ วมในการดําเนินงาน
2. เงื่อนไขทีเ่ ป็ นจุดอ่ อน
2.1 สถานศึกษาขาดแคลนบุคลากรทางการแนะแนวที่มีความรู ้ ความสามารถโดยตรง
ด้านการแนะแนว
2.2 ขาดความต่อเนื่องในการจัดทําแผนแม่บทเพือ่ ดําเนินกานแนะแนวในระดับชาติ
2.3 ขาดการประเมินแผนการดําเนิ นงานการแนะแนวในแต่ละระยะอย่างรอบด้าน
และลุ่มลึก เพื่อนําผลที่ได้จากการประเมินมาประกอบการจัดทําแผนการดําเนินงานการแนะแนวใน
ระยะต่อไปให้เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
2.4 ปั ญหาที่ ยงั พบอย่างต่อ เนื่ องมาโดยตลอดจากการประเมิ นแผนการดําเนิ นงาน
แนะแนวทั้ง 3 ฉบับที่ผา่ นมา ได้แก่ ด้านสื่ อ เครื่ องมือ ระบบสารสนเทศทางการแนะแนว และด้าน
การบริ หารจัดการการแนะแนวในทุกระดับฃ
2.5 หน่วยงานที่รับผิดชอบในการนําแผนการดําเนิ นงานแนะแนวไปสู่ การปฏิบตั ิใน
ทุกระดับขาดความเอาใจใส่ การสนับสนุน และการติดตามผลอย่างจริ งจัง
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3. เงื่อนไขทีเ่ ป็ นโอกาส
3.1 ทิศทางในการพัฒนาประเทศมุ่งที่การยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางและการพัฒนาคน
เป็ นองค์รวมให้มีภูมิคุม้ กัน มีทกั ษะชีวิต มีความพอเพียง อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างสันติและมีความสุ ข
ซึ่งมีความสอดคล้องกับฐานคิดด้านการแนะแนว
3.2 สภาพการณ์ ท้ งั ภายในและภายนอกประเทศมี ความเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
ส่ งผลกระทบต่ อวิถี ชีวิ ตของเด็กและเยาวชนอย่างรุ นแรงและเห็นได้ชดั สังคมจึงจําเป็ นต้องอาศัย
กระบวนการทางการแนะแนว เพื่อให้ความช่วยเหลือทั้งการป้องกัน การแก้ไข และการพัฒนา
3.3 ข้อเสนอการปฏิ รูปการศึ กษาในทศวรรษที่ สอง พ.ศ. 2552 - 2561 หัวใจสําคัญ
ของการปฏิรูป คือ มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยให้สามารถเรี ยนรู ้ ใฝ่ เรี ยนรู ้ตลอดชีวิต สามารถสื่ อสาร
มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินยั มีศีลธรรม คุณธรรม จริ ยธรรม มีค่านิ ยมและจิตสํานึกความเป็ นไทย
ซึ่ งการแนะแนวสามารถจัด กิ จ กรรมแนะแนวที่ ส นองตอบนโยบายด้า นทัก ษะชี วิ ต และด้า น
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ได้เป็ นอย่างดี
3.4 คุรุสภากําหนดให้การแนะแนวเป็ นสาระความรู ้ในมาตรฐานจิตวิทยาสําหรับครู
ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของมาตรฐานวิชาชีพครู
4. เงื่อนไขทีเ่ ป็ นข้ อจํากัด
4.1 ระบบการบริ หารจัดการแนะแนว และโครงสร้างการบริ หารงานแนะแนวในทุก
ระดับยังไม่ชดั เจน ขาดหน่วยงานและบุคลากรที่มีความสามารถด้านการแนะแนวสําหรับทําหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรง
4.2 หน่วยปฏิบตั ิการขาดความรู ้ความเข้าใจในการแปลงแผนไปสู่ การปฏิบตั ิ ทําให้มี
การนําแผนไปปฏิบตั ิได้นอ้ ย ก่อให้เกิดปั ญหาในการนําแผนไปสู่ การปฏิบตั ิ
การเปลีย่ นแปลงและแนวโน้ มของการเปลีย่ นแปลงทีม่ ผี ลต่ อการพัฒ นาการแนะแนว
1. การเปลี่ยนแปลงกฎกติกาใหม่ของโลกด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่ งแวดล้อม และด้านสังคม
ซึ่ งเป็ นผลมาจากวิก ฤติ ท างเศรษฐกิ จ ภัย พิบ ตั ิ จ ากความไม่ ส มดุ ลของธรรมชาติ และการให้
ความสําคัญแก่สิทธิ มนุ ษยชนอย่างจริ งจังมากขึ้น ประเทศต่าง ๆ จึงมี การปรับตัวเคลื่อนไหวจาก
สังคมยุคข้อมูลข่าวสาร ยุคสารสนเทศ เข้าสู่ ยคุ สังคมใหม่ที่ใช้ความรู ้เป็ นฐานหรื อการก้าวเข้าสู่ ยุค
สังคมเศรษฐกิจฐานความรู ้ มีความเจริ ญทางเทคโนโลยีและการสื่ อสาร มีการเรี ยนรู ้วฒั นธรรมและ
ค่านิ ยมร่ วมกันมากขึ้ น ความอยู่รอดของผูค้ นในยุคปั จจุบนั ขึ้ นอยู่กบั ความรู ้ ความสามารถ และ
คุณภาพ ดังนั้นจึงจําเป็ นต้องพัฒนาคนไทยให้สามารถเรี ยนรู ้ที่จะอยูร่ ่ วมกับประชากรโลกได้อย่าง
ชาญฉลาด ดังนั้นการมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถเตรี ยมตนเองในด้านวิชาการ วิชาชีพ มีทกั ษะชีวิต
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เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รู ้ จกั วิเคราะห์ เลื อกสรรได้อย่างเหมาะสมและรู ้ เท่ าทัน เพื่อนํามาใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้จากหลักการพื้นฐานของการแนะแนวจะให้ความสําคัญของกับผูเ้ รี ยน
ทุกคนอย่างเท่าเที ยมกัน และส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาทางด้านสติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม
ตามศักยภาพที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล โดยยึดพื้นฐานการเคารพต่อสิ ทธิมนุษยชนเป็ นสําคัญ
2. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการมีการกระจายตัวของศูนย์กลางเศรษฐกิจ
โลกสู่ ภูมิภาคอาเซี ยนมากขึ้น เป็ นการสร้างโอกาสให้แ ก่คนไทยในการประกอบอาชี พที่ มีค วาม
หลากหลาย และต้องอาศัยความรู ้ความชํานาญเฉพาะมากขึ้น เพราะฉะนั้นจึงมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่
จะต้องพัฒ นาผูเ้ รี ยนให้เข้าใจตนเองด้านความรู ้ ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด สามารถ
แสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโลกของงานในสังคมยุคใหม่ เตรี ยมตนเองเข้าสู่ อาชีพอย่างเหมาะสม
ซึ่งการพัฒนาการแนะแนวอาชีพสามารถพัฒนาคนเข้าสู่ อาชีพและการมีงานทําได้
3. ความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีความก้าวหน้าอย่าง
ไม่หยุดยั้ง การติ ดต่อสื่ อสาร การคมนาคม การรับข้อมูลข่าวสารเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว ด้วยระบบ
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารที่ ทนั สมัย ประชาชนสามารถติดต่อกันได้เสมือนโลกไร้
พรมแดน มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตในสังคม ปรั บเปลี่ยนสังคมเป็ นสังคมข้อมูลข่าวสาร ทําให้การ
แสวงหา การกระจายข่าวสารข้อมูล รวมทั้งการเรี ยนรู ้มีความสะดวก รวดเร็ วง่ายดายมากขึ้น ดังนั้น
เด็กและเยาวชนไทยจะต้องรู ้ เท่ าทัน รู ้ จักวิ เคราะห์ เลื อกสรร ในการนํามาใช้ให้เป็ นประโยชน์
การแนะแนวจึงจําเป็ นต้องพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทกั ษะที่จะเข้าถึงข้อมูล มีความสามารถวิเคราะห์
คัดเลือก ข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีประโยชน์ เพื่อนํามาใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง รวมถึงการรู ้จกั การใช้
เทคโนโลยีอย่างมีคุณค่าและเหมาะสม
4. กระแสการให้ความสําคัญในระบอบประชาธิปไตยและมีสิทธิเสรี ภาพ มีบทบาทมากขึ้น
โดยเฉพาะด้านสิ ทธิมนุษยชนที่ส่งเสริ มให้เกิดความเคารพและรักษาศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของทุก
คนอย่างเท่าเทียมกัน มีขอ้ ผูกพันที่เกิดจากสนธิ สัญญาว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชนที่ประเทศไทยเข้าร่ วม
และต้องปฏิ บตั ิ ได้แก่ ด้านสิ ทธิ เด็ก ด้านการขจัดการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี ด้านสิ ทธิ ของคนพิการ
ด้านการขจัดการเลือกปฏิ บตั ิ ทางเชื้ อชาติในทุกรู ปแบบ ด้านเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม ด้าน
การต่อต้านการทรมาน และด้านทางสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง ซึ่ งในการให้บริ การแนะ
แนวจําเป็ นต้องคํานึ งถึงสิ ทธิ เหล่านี้ ประกอบด้วย เพราะการแนะแนวเป็ นกระบวนการที่ให้ความ
ช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน คํานึงถึงคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
ทั้งนี้ บุคลากรทางการแนะแนวจะต้องปฏิ บตั ิงานอย่างมีจรรยาบรรณวิชาชี พ ดังนั้นการให้บริ การ
แนะแนวจึงจําเป็ นต้องมีบุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถ และมีคุณวุฒิโดยตรงด้านการแนะแนว
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จากคํากล่าวข้างต้น สรุ ปได้ว่า การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลต่อการพัฒนาการแนะแนวมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่ งแวดล้อม และด้าน
สังคม ซึ่ งเป็ นผลมาจากวิกฤติทางเศรษฐกิจ ภัยพิบตั ิจากความไม่สมดุลของธรรมชาติ และการให้
ความสําคัญแก่สิทธิมนุษยชนอย่างจริ งจังมากขึ้น รวมถึงความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ซึ่ งมี ความก้า วหน้า อย่า งไม่หยุดยั้ง การติ ดต่อสื่ อสาร การคมนาคม การรับข้อมูล
ข่าวสารเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่ทนั สมัย และกระแส
การให้ความสําคัญในระบอบประชาธิปไตยและมีสิทธิเสรี ภาพมากขึ้นนัน่ เอง
หลักการ แนวคิดเกีย่ วกับการเสริมสร้ างการใช้ ทกั ษะชีวติ และอาชีพ (Using Life and Career Skills)
ทักษะชีวติ (Life Skills)
ความหมายของทักษะชีวติ
ในการศึ กษาความหมายของทักษะชี วิต พบว่า นักวิชาการ องค์กรต่าง ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ ได้กล่าวถึงความหมายของทักษะชีวิตไว้มากมายหลากหลายทัศนะ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
องค์ก รอนามัย โลก (World Health Organization, 1993, อ้า งถึ งใน สกล วรเจริ ญ ศรี ,
2550) ได้ให้ความหมายของทักษะชีวิตไว้ว่า ทักษะชีวิตหมายถึง ความสามารถในการปรับเปลี่ยน
และให้มีพฤติกรรมในทางที่เหมาะสมที่จะสามารถให้บุคคลจัดการกับความต้องการและสิ่ งต่างๆ
ที่มากระตุน้ ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
กฤษณา ปั ญญา (2552: 9) กล่าวว่า ทักษะชีวิต คือ ความสามารถขั้นพื้นฐานที่ใช้ในการ
ดํารงชีวิตประจําวันของบุคคล เป็ นความสามารถที่ประกอบไปด้วย ความรู ้ เจตคติ และทักษะในอัน
ที่จะทําให้บุคคลมีความพร้อมที่จะเผชิญหน้าและรับมือกับปั ญหาที่เกิดขึ้นในสภาพสังคมปั จจุบนั
และอนาคตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ชุลีพร ดัดงาม (2554: 5)กล่าวถึงความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิตว่าเป็ นความสามารถ
ในการนํากระบวนการต่างๆไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองการเรี ยนรู ้อย่าง
ต่อเนื่ องการทํางานและการอยูร่ ่ วมกันในสังคมด้วยการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคลการ
จัดการปั ญหาและความขัดแย้งต่างๆอย่างเหมาะสมการปรับตัวให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และสภาพแวดล้อมและการรู ้จกั หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและ
ผูอ้ ื่น
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สํานักงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน (2555) กล่ า วถึ ง ทักษะชี วิตว่า เป็ น
ความสามารถของบุคคลที่จะจัดการกับปั ญหาต่าง ๆ รอบตัวในสภาพสังคมปั จจุบนั และเตรี ยมพร้อม
สําหรับการปรับตัวในอนาคต
วิจารณ์ พานิ ช (2555: 50 - 58) กล่าวถึ ง ทักษะอาชี พและทักษะชี วิตว่าเป็ นทักษะที่ มี
ความจําเป็ นและสําคัญต่อเยาวชน จะต้องเรี ยนตั้งแต่ช้ นั ประถม (หรื ออนุบาล)ไปจนถึงมัธยมศึกษา
ปี ที่ 6 และมหาวิทยาลัย โดยเรี ยนตามพัฒนาการของสมอง ประกอบด้วยทักษะสําคัญๆ หลายด้าน
เป็ นต้นว่า 1) ทักษะการยืดหยุน่ และการปรับตัว 2) ทักษะการริ เริ่ มและการนําตนเอง 3) ทักษะทาง
สังคมและวัฒนธรรม 4) ทักษะการสร้างผลผลิตและรับผิดชอบตรวจสอบได้ 5) ทักษะภาวะผูน้ าํ
และความรับผิดชอบซึ่ งทักษะเหล่านี้ จะมี ความสําคัญอย่างยิ่งต่อชี วิตในอนาคตของผูเ้ รี ยน ทั้งต่อ
ผลสําเร็ จของงานและต่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
สํานักงานบริ ห ารงานการศึ กษานอกโรงเรี ยน (2557) ได้สรุ ปแนวคิดเรื่ องทักษะชี วิต
และแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนว่า คําว่า ทักษะ (Skill) หมายถึง ความชัดเจน
และความชํานิชาํ นาญในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ซึ่ งบุคคลสามารถสร้างขึ้นได้ จากการเรี ยนรู ้ ได้แก่ ทักษะ
การอาชีพ การกีฬา การท างานร่ วมกับผูอ้ ื่น การอ่าน การสอน การจัดการ ทักษะทางคณิ ตศาสตร์
ทักษะทางภาษา ทักษะทางการใช้เทคโนโลยี ฯลฯ ซึ่ งเป็ นทักษะภายนอกที่ สามารถมองเห็ นได้
ชัดเจน จากการกระทําหรื อจากการปฏิบตั ิซ่ ึ งทักษะดังกล่าวนั้น เป็ นทักษะที่จาํ เป็ นต่อการดํารงชีวิต
ที่จะทําให้ผมู ้ ีทกั ษะเหล่านั้น มีชีวิตที่ดีสามารถดํารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้ โดยมีโอกาสที่ดีกว่าผูไ้ ม่มี
ทักษะดังกล่าว ซึ่ งทักษะประเภทนี้ เรี ยกว่า Livelihood skill หรื อ Skill for living ซึ่ งเป็ นคนละอย่าง
กับทักษะชี วิตที่ เรี ยกว่า Life skill (ประเสริ ฐ ตันสกุล, 2538)ดังนั้น ทักษะชี วิต หรื อ Life skill จึ ง
หมายถึง คุณลักษณะ หรื อความสามารถเชิงสังคมจิตวิทยา (Psychosocial competence) ที่เป็ นทักษะ
ภายในที่ จะช่ วยให้บุคคลสามารถเผชิ ญสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นในชี วิตประจําวัน ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และเตรี ยมความพร้อมสําหรับการปรับตัวในอนาคต ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องการดูแลสุ ขภาพ
เอดส์ยาเสพติด ความปลอดภัย สิ่ งแวดล้อม คุณธรรมจริ ยธรรม ฯลฯ เพื่อให้สามารถ มีชีวิตอยูใ่ น
สังคมได้อย่างมีความสุ ข หรื อจะกล่าวง่าย ๆ ทักษะชีวิต ก็คือ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ตอ้ ง
เผชิญในชีวิตประจําวันเพื่อให้อยูร่ อดปลอดภัย และสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
จากข้อความข้างต้น สรุ ป ได้ว่า การใช้ท ักษะชี วิต คื อ ความสามารถขั้นพื้ น ฐานของ
บุคคลที่จะจัดการกับปั ญหาต่าง ๆ รอบตัวในสภาพสังคมปั จ จุ บ ัน และเตรี ย มพร้ อ มสํา หรั บ การ
ปรับตัวในอนาคต รวมถึงการพัฒนาทักษะจําเป็ นให้เกิ ดขึ้นในตนเอง ได้แก่ การยืดหยุ่นและการ
ปรั บ ตัว การริ เ ริ่ ม และการนํา ตนเอง การร่ ว มกับ สัง คมและวัฒ นธรรม การสร้ างผลผลิตและ
รับผิดชอบตรวจสอบได้ การมีภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบ ซึ่ งเป็ นความสามารถที่ประกอบด้วย
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ความรู ้ เจตคติ และทักษะในอันที่จะทําให้บุคคลมีความพร้อมที่จะเผชิญหน้าและรับมือกับปั ญหาที่
เกิดขึ้นในสภาพสังคมปั จจุบนั และอนาคตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
องค์ ประกอบของทักษะชีวติ
จากการศึกษาองค์ประกอบของทักษะชีวิต พบว่า นักการศึกษา องค์กรต่าง ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศได้กาํ หนดองค์ประกอบของทักษะชีวิตออกเป็ นด้านต่าง ๆ ตามกรอบการศึกษาของตน
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
UNESCO (Focusing Resource on Effective School Health, 2002, อ้างถึงใน สกล
วรเจริ ญศรี , 2550: 42) ได้แบ่งองค์ประกอบของทักษะชีวิตไว้ 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านความสามารถทางความคิด (Cognitive Abilities) เป็ นความสามารถในการเรี ยนรู ้
ที่ จะรู ้ (Learning to Know) โดยแบ่ งออกเป็ น 2 ทักษะ คือ ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2. ด้านความสามารถส่ วนบุ คคล (Personal Abilities) เป็ นความสามารถในการเรี ยนรู ้
ที่จะเป็ น (Learning to be) โดยแบ่งออกเป็ น 3 ทักษะ คือ ทักษะการเพิ่มการควบคุมภายในตนเอง
ทักษะการจัดการกับความรู ้สึก ทักษะการจัดการความเครี ยด
3. ด้านความสามารถระหว่างบุคคล (Interpersonal Abilities) เป็ นความสามารถในการ
เรี ยนรู ้ที่จะอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น แบ่งออกเป็ น 5 ทักษะ คือ ทักษะการสื่ อสารระหว่างบุคคล ทักษะ
การปฏิเสธและการเจรจาต่อรอง ทักษะการเห็นอกเห็นใจ ทักษะการทํางานเป็ นทีมและการให้ความ
ร่ วมมือ
บทสัมภาษณ์ นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ (2554, อ้างถึงใน สุ ริยเดว ทรี ปาตี, 2554:
33 - 35) สรุ ปแนวคิดของการค้นพบว่า แม้คนเราจะอยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมที่ไม่ดีหรื อมีปัจจัยเสี่ ยงมากมาย
ก็ไม่ได้หมายความว่าคนๆ นั้นจะมีปัญหาเสมอไป มีคนไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งที่สามารถผ่านอุปสรรคนี้ได้
ด้ว ยคุ ณ ลัก ษณะที่ อ าจเรี ยกในชื่ อ ต่ า ง ๆ กัน เช่ น ทัก ษะชี วิ ต ความเข้ม แข็ง ทางใจ รวมทั้ง เป็ น
ส่ วนหนึ่งของต้นทุนชีวิตด้วย โดยมีองค์ประกอบสําคัญ 3 กลุ่มคือ
1. การเห็นคุณค่าในตัวเอง เช่น เด็กที่มีความสามารถทางศิลปะหรื อดนตรี แล้วได้รับ
การส่ งเสริ มทําให้เขารู ้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า มีความสามารถ ปั จจัยด้านนี้ จะส่ งเสริ มให้เขาไม่ตอ้ งมี
ปั ญหาด้านอารมณ์หรื อพฤติกรรม
2. การยึดมัน่ ในพฤติกรรมที่ดี เป็ นปั จจัยสําคัญของพลัง ตัว ตนนอกเหนื อ จากการเห็ น
คุณค่าในตัวเอง เพราะวัยรุ่ นเป็ นวัยที่มีโอกาสพบเจอกับเรื่ อง บุหรี่ เหล้า ปั ญหาเรื่ องเพศ แต่คนที่มี
พลังตัวตนจะยึดมัน่ ในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่ดีเหล่านี้ได้
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3. การมี ท กั ษะสํา คัญ โดยเฉพาะการสร้ า งสัม พัน ธภาพที่ดีกบั ผูอ้ ื่น มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา รู ้จกั จัดการกับอารมณ์และความเครี ยดของตนเองในทางที่สร้างสรรค์ ไม่ใช้ความ
รุ นแรง ขณะเดียวกันก็กล้าปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนไปในทางที่ไม่ดี ไม่ถูกต้อง
ทั้งนี้ โรงเรี ยนมีส่วนสําคัญไม่นอ้ ยที่จะช่วยทําให้เด็กเห็นคุณค่าในตัวเอง มีสัมพันธภาพ
ที่ดีกบั ผูอ้ ื่น และรู ้จกั การแก้ปัญหา เพราะโรงเรี ยนมีหลายกลุ่มวิชาที่สามารถสอดแทรกเรื่ องทักษะ
ชี วิตให้เด็กเรี ยนรู ้ได้ ไม่ว่าจะเป็ นสุ ขศึกษา สังคมศึกษา แนะแนว หรื อวิชาที่สอนเกี่ยวกับการงาน
อาชีพ เช่น คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ถ้าครู ไม่มุ่งเน้นแต่วิชาการอย่างเดียว แต่ให้ความสําคัญมุ่ง
สร้างทักษะชีวิตด้วยก็จะเป็ นประโยชน์กบั การสร้างต้นทุนชีวิตมาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2555) ได้กาํ หนดทักษะเป็ นสมรรถนะ
สําคัญที่ผเู ้ รี ยนทุกคนพึงได้รับการพัฒนา ทั้งด้านความรู ้ ความรู ้สึกนึกคิด ให้รู้จกั สร้างสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างบุคคล รู ้จกั จัดการแก้ปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ปรับตัวให้ทนั กับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม รู ้จกั หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อตนเองและผูอ้ ื่น ป้ องกันตัวเองในภาวะ คับขัน และจัดการกับชีวิตอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้น
เพื่ อให้ครู และผูเ้ กี่ ยวข้องมี แ นวทางในการเสริ ม สร้ างทักษะชี วิต ให้แก่ นักเรี ยนที่ ส อดคล้องกับ
หลักสู ตรและองค์ประกอบทักษะชี วิตที่ องค์การอนามัยโลกกําหนดองค์ประกอบของทักษะชีวิต
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้
1. การตระหนัก รู ้ แ ละเห็ น คุ ณ ค่า ในตนเองและผู อ้ ื่ น หมายถึ ง การรู ้ จ ัก ความถนัด
ความสามารถ จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล รู ้จกั ตนเอง ยอมรับ
เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในตนเองและผูอ้ ื่น มีเป้าหมายในชีวิตและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2. การคิ ดวิ เคราะห์ ตัดสิ นใจ และแก้ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ หมายถึ ง การแยกแยะ
ข้อมูลข่าวสาร ปั ญหา และสถานการณ์รอบตัว วิพากษ์วิจารณ์และประเมินสถานการณ์รอบตัวด้วย
หลักเหตุผลและข้อมูลที่ถูกต้อง รับรู ้ปัญหา สาเหตุของปั ญหา หาทางเลือกและตัดสิ นใจแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์
3. การจัดการกับอารมณ์แ ละความเครี ย ด หมายถึ ง ความเข้า ใจและรู ้ เท่าทันภาวะ
อารมณ์ของบุคคล รู ้สาเหตุของความเครี ยด รู ้วิธีการควบคุมอารมณ์และความเครี ยด รู ้วิธีผอ่ นคลาย
หลีกเลี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะก่อให้เกิดอารมณ์ไม่พึงประสงค์ไปในทางที่ดี
4. การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่น หมายถึง การเข้าใจมุมมอง อารมณ์ ความรู ้สึกของผูอ้ ื่น
ใช้ภาษาพูดและภาษากาย เพื่อสื่ อสารความรู ้สึกนึ กคิดของตนเอง รับรู ้ความรู ้ สึกนึ กคิดและความ
ต้อ งการของผู อ้ ื ่ น วางตัว ได้ถ ูก ต้อ ง เหมาะสมในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ใช้การสื่ อ สารที่ ส ร้ าง
สัมพันธภาพที่ดี สร้างความร่ วมมือและทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
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สํานักงานบริ หารงานการศึกษานอกโรงเรี ยน (2557) สรุ ปองค์ประกอบของการศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะชี วิต คือ การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มความสามารถของบุคคล เพื่อให้
สามารถจัดการกับตนเองและสิ่ งแวดล้อมเพื่อให้มีความสุ ขตามสภาพ และความสุ ขความปลอดภัย
ในสังคม ซึ่ งเป็ นการพัฒนาทักษะพื้นฐานของบุ ค คลโดยบู ร ณาการองค์ค วามรู ้ แ ละกระบวนการ
เรี ยนรู ้ ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวันเข้าด้วยกันจากองค์ประกอบของทักษะชี วิต 10 ประการ กรมการ
ศึกษานอกโรงเรี ยนได้กาํ หนดเนื้อหาที่เป็ นจุดเน้นในการพัฒนาทักษะชีวิต 4 ด้าน โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่ อการส่ งเสริ ม การป้ องกัน และการแก้ไขที่ สอดคล้องกับ สภาพปั ญหาและความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่คือ
1. ด้านสุ ขภาพอนามัย มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่ งเสริ มให้มีความรู ้ความเข้าใจและตระหนักใน
การดูแลตนเองให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีท้ งั ร่ างกายและจิ ตใจ มีบุคลิกภาพที่ เหมาะสม รู ้วิธีป้องกัน
ไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บและสามารถแก้ไขปั ญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่จะนําไปสู่ โรคภัยไข้
เจ็บได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2. ด้านความปลอดภัย ในชี วิตและทรัพย์สิน มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่ งเสริ มให้มีความรู ้ความ
เข้าใจและตระหนักในภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยอันตรายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มีจุดมัง่ หมายเพื่อส่ งเสริ มให้มีความรู ้ความ
เข้าใจและตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มีจิตสํานึกในการร่ วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม รู ้วิธีใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุม้ ค่า รู ้วิธีป้องกันไม่ให้
เกิดสภาพแวดล้อมเป็ นพิษ และสามารถแก้ไขปั ญหาสภาพแวดล้อมเป็ นพิษในชุมชนได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
4. ด้านคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ค่ านิ ยม และคุ ณ ลักษณะที่ พึ งประสงค์มี จุดมุ่ งหมาย เพื่ อ
ส่ งเสริ มให้มีความรู ้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่
ถูกต้อง และคุณ ลักษณะที่ พึงประสงค์ของคนในสังคมไทย รู ้ วิธีป้ องกันไม่ ให้ตนเอง ครอบครั ว
ชุมชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุข สามารถปฏิบตั ิตวั เป็ นแบบอย่างที่ดีของครอบครัว ชุมชน และ
สามารถแก้ไขปั ญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
จากการเรี ยนรู ้เนื้ อหาดังกล่าวในรู ปแบบกิจกรรมที่ใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ แบบมีส่วน
ร่ วมโดยให้กลุ่มเป้ าหมาย ได้ฝึก คิด ทํา จํา แก้ปัญหา และพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง จะเป็ นการพัฒนา
ทักษะชี วิตทั้ง 10 ประการ ที่สอดคล้องกับเนื้ อหาดังกล่าวไปด้วยพร้อมกัน จากองค์ประกอบของ
ทักษะชีวิต 10 ประการเมื่อจะนําไปพัฒนากิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตให้กบั กลุ่มเป้ าหมาย สามารถ
แบ่งได้เป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
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1. ทักษะชีวิตทัว่ ไป คือ ความสามารถพื้ น ฐานที่ ใ ช้เ ผชิ ญ ปั ญ หาปกติในชีวิตประจําวัน
เช่น ความเครี ยด สุ ขภาพ การคบเพื่อน การปรับตัว ครอบครัวแตกแยก การบริ โภคอาหาร ฯลฯ
2. ทักษะชีวิตเฉพาะ คือ ความสามารถที่จาํ เป็ นในการเผชิญปั ญหาเฉพาะ เช่น ยาเสพติด
โรคเอดส์ ไฟไหม้ นํ้าท่วม การถูกล่วงละเมิดทางเพศ ฯลฯ
องค์ประกอบของทักษะชี วิตจะมีความแตกต่างกันตามวัฒนธรรมและสถานที่ แต่ละ
ทักษะชีวิตที่จาํ เป็ นที่สุดที่ทุกคนควรมี ซึ่ งองค์การอนามัยโลกได้สรุ ปไว้และถือเป็ นหัวใจสําคัญใน
การดํารงชีวิต คือ
1. ทักษะการตัดสิ นใจ (Decision making) เป็ นความสามารถในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับ
เรื่ องราวต่าง ๆในชีวิตได้อย่างมีระบบ เช่น ถ้าบุคคลสามารถตัดสิ นใจเกี่ยวกับการกระทําของตนเอง
ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมด้านสุ ขภาพ หรื อความปลอดภัยในชีวิต โดยประเมินทางเลือกและผลที่ได้จาก
การตัดสิ นใจเลือกทางที่ถูกต้องเหมาะสม ก็จะมีผลต่อการมีสุขภาพที่ดีท้ งั ร่ างกายและจิตใจ
2. ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving) เป็ นความสามารถในการจัดการกับปั ญหาที่
เกิดขึ้นได้อย่างมีระบบ ไม่เกิดความตรึ งเครี ยดทางกายและจิตใจ จนอาจลุกลามเป็ นปั ญหาใหญ่โต
เกินแก้ไข
3. ทักษะการคิดสร้ างสรรค์ (Creative thinking) เป็ นความสามารถในการคิ ดที่ จะเป็ น
ส่ วนช่วยในการตัดสิ นใจและแก้ไขปั ญหาโดยการคิดสร้างสรรค์เพื่อค้นหาทางเลือกต่าง ๆ รวมทั้ง
ผลที่จะเกิดขึ้นในแต่ละทางเลือก และสามารถนําประสบการณ์มาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่าง
เหมาะสม
4. ทัก ษะการคิ ด อย่างมี วิจ ารณญาณ (Critical thinking) เป็ นความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์ขอ้ มูลต่าง ๆ และประเมินปั ญหา หรื อสถานการณ์ที่อยูร่ อบตัวเราที่มีผลต่อการดําเนินชีวิต
5. ทักษะการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพ (Effective communication) เป็ นความสามารถ
ในการใช้ค าํ พูด และท่ าทางเพื่ อ แสดงออกถึ งความรู ้ สึ กนึ กคิ ด ของตนเองได้อ ย่างเหมาะสมกับ
วัฒนธรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นการแสดงความคิดเห็น การแสดงความต้องการ
การแสดงความชื่นชม การขอร้อง การเจรจาต่อรอง การตักเตือน การช่วยเหลือ การปฏิเสธ ฯลฯ
6. ทักษะการสร้ า งสัม พัน ธภาพระหว่ า งบุ ค คล (Interpersonal relationship) เป็ น
ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและกัน และสามารถรักษาสัมพันธภาพไว้ได้
ยืนยาว
7. ทักษะการตระหนักรู ้ในตน (Self - awareness) เป็ นความสามารถในการค้นหา รู ้จกั
และเข้าใจตนเอง เช่น รู ้ขอ้ ดีขอ้ เสี ยของตนเอง รู ้ความต้องการ และสิ่ งที่ไม่ตอ้ งการของตนเอง ซึ่งจะ
ช่วยให้เรารู ้ตวั เองเวลาเผชิญกับความเครี ยดหรื อสถานการณ์ต่าง ๆ และทักษะนี้ยงั เป็ นพื้นฐานของ
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การพัฒนาทักษะอื่น ๆ เช่ น การสื่ อสาร การสร้างสัมพันธภาพ การตัดสิ นใจ ความเห็ นอกเห็ นใจ
ผูอ้ ื่น
8. ทักษะการเข้าใจผูอ้ ื่ น (Empathy) เป็ นความสามารถในการเข้าใจความเหมื อนหรื อ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ในด้านความสามารถ เพศ วัย ระดับการศึกษา ศาสนา ความเชื่อ สี ผิว
อาชี พ ฯลฯ ช่ วยให้สามารถยอมรับบุคคลอื่นที่ ต่างจากเรา เกิดการช่ วยเหลือบุ คคลอื่ นที่ ดอ้ ยกว่า
หรื อได้รับความเดือดร้อน เช่น ผูต้ ิดยาเสพติด ผูต้ ิดเชื้อเอดส์
9. ทักษะการจัดการกับ อารมณ์ (Coping with emotion) เป็ นความสามารถในการรั บรู ้
อารมณ์ของตนเองและผูอ้ ื่น รู ้ ว่า อารมณ์ มีผ ลต่อ การแสดงพฤติ ก รรมอย่างไร รู ้วิธีการจัดการกับ
อารมณ์โกรธ และความเศร้าโศก ที่ส่งผลทางลบต่อร่ างกาย และจิตใจได้อย่างเหมาะสม
10. ทักษะการจัดการกับความเครี ยด (Coping with stress) เป็ นความสามารถในการรับรู ้
ถึงสาเหตุของความเครี ยด รู ้วิธีผอ่ นคลายความเครี ยด และแนวทางในการควบคุมระดับความเครี ยด
เพื่อให้เกิดการเบี่ยงเบนพฤติกรรมไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมและไม่เกิดปั ญหาด้านสุ ขภาพ
ทั้งนี้จากการศึกษาแนวคิดการเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตที่จาํ เป็ นในศตวรรษที่ 21 ตาม
แนวคิดของ Sue Z. Beers (2011: 14 - 15) วิจารณ์ พานิ ช ( 2555: 50 - 58) และ วิชยั วงษ์ใหญ่ และ
มารุ ต พัฒผล (2556: 20 - 21) สรุ ปองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย ๆ ของทักษะชีวิต ที่
สถานศึกษาต้องจัดการเรี ยนการสอนซึ่ งมีหลักการและแนวปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนิ นชีวิต
ทั้งร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เสริ มภูมิคุม้ กันในการดําเนิ นชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21 โดย
มุ่งเน้นการจัดการกับปั ญหาต่าง ๆ รอบตัวในสภาพสังคมปั จจุบนั และเตรี ยมพร้อมสําหรับการปรับตัว
ในอนาคต ประกอบด้วยองค์ประกอบของทักษะ 5 ด้าน ได้แก่
1. ทักษะการยืดหยุ่นและการปรับตัว (Flexible and Adaptability Skills)
ความยืดหยุน่ และการปรับตัวเป็ นทักษะเพื่อการเรี ยนรู ้ การทํางานและการเป็ นพลเมือง
ในศตวรรษที่ 21 เป็ นความยืดหยุน่ และปรับตัวเพื่อบรรลุเป้าหมาย ไม่ใช่ยดื หยุน่ และปรับตัวแบบไร้
หลักการและเลื่อนลอยการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ ว รุ นแรงและไม่คาดฝันอย่างเป็ นอยูใ่ นโลกปั จจุบนั
และรุ นแรงขึ้นในอนาคตทําให้การวางแผนการทํางานแบบตายตัวใช้ไม่ได้ผล มนุ ษย์ในศตวรรษที่
21 จึงต้องมีความสามารถสู งในการยืดหยุน่ และปรับตัวเพื่อบรรลุเป้ าหมายและคุณค่านอกจากต้อง
เผชิ ญการเปลี่ยนแปลงแล้ว การทํางานในอนาคตยังเผชิญภาวะที่มีทรัพยากรจํากัด ตั้งแต่เวลา และ
ทรัพยากรอื่น ๆ โดยต้องทํางานให้เข้าจังหวะกับงานส่ วนอื่นในภาพใหญ่ และงานส่ วนอื่นนั้นอาจ
อยูใ่ นส่ วนอื่นของโลกที่ห่างไกล เป็ นสภาพที่ตอ้ งการความยืดหยุน่ และปรับตัวและเงื่อนไขของการ
ปรับตัวอาจอยูท่ ี่แข่งขันกับคู่แข่ง
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การปรับตัวที่ ดีที่สุด คื อ การใช้วิกฤติให้เป็ นโอกาสใช้ปัญ หาเป็ นโอกาสหาทาง
ออกอย่างสร้างสรรค์ ซึ่ งจะเกิดการเรี ยนรู ้สูงสุ ด ยิ่งโครงการหรื อการงานมีความยากและซับซ้อน
มากเพียงใด ผูเ้ รี ยนก็มีโอกาสใช้และเรี ยนรู ้ ทกั ษะด้า นการยืดหยุ่นและปรับตัวมากเพียงนั้นครู เพื่อ
ศิษย์ตอ้ งออกแบบการเรี ยนรู ้เพื่อผูเ้ รี ยนให้สามารถพัฒนาทักษะต่อไปนี้
1.1 ทักษะการปรับตัวสู่ การเปลี่ยนแปลง
1.1.1 ปรั บ ตัว เข้า กับ บทบาทที่ แ ตกต่ า ง งานที่ ไ ด้รั บ มอบหมายกํา หนดการที่
เปลี่ยนไปและบริ บทที่เปลี่ยนไป
1.1.2 ทํางานได้ผ ลดี ใ นสภาพของความไม่ ช ัด เจน ไม่แ น่ น อนและในสภาพที่
ลําดับความสําคัญของงานเปลี่ยนไป
1.2 ทักษะความยืดหยุน่
1.2.1 นําเอกผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมาใช้ประโยชน์อย่างได้ผล
1.2.2 จัดการเชิงบวกต่อคําชม คําตําหนิ และความผิดพลาด
1.2.3 สามารถนําเอาความเห็นและความเชื่อที่แตกต่างหลากหลายของทีมงานจาก
หลากหลายวัฒนธรรม มาทําความเข้าใจ ต่อรอง สร้างดุลยภาพ และทํางานลุล่วง
2. ทักษะการริเริ่มและการนําตนเอง (Initiative and Self-Direction Skills)
งานในศตวรรษที่ 21 ต้องการความร่ วมมื อสู ง และในขณะเดี ยวกัน ก็ต้องการการ
พึ่งตนเองสู งด้วย ผูเ้ รี ยนต้องไม่คอยแต่จะพึ่งคนอื่นหรื อคอยให้ผนู ้ าํ มาช่วยเหลือ สัง่ การ การทํางาน
ต้องเพิ่มความฉับไวขึ้น ผูเ้ รี ยนที่ดีตอ้ งขวนขวายเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเป็ นหลัก ลักษณะของการพึ่งพา
อาศัยกันและกัน (inter-dependence) และเป็ นอิสระต่อกัน (independence) ซึ่ งดูแล้วเป็ นขั้วตรงข้าม
กันแต่เมื่อได้รับการฝึ กให้ดีจะเป็ นทักษะที่ สําคัญมากในการทํางานและดํารงชี วิตในโลกยุคใหม่
และมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ต้องฝึ กทักษะนี้ต้ งั แต่เด็กและวิธีเรี ยนหรื อฝึ กที่ได้ผลดี ได้แก่ การจัดการ
เรี ย นรู ้ จ ากการทําโครงการ (Project Base Learning : PBL) ทั้ง นี้ ครู เพื่ อ ศิ ษ ย์ต้อ งออกแบบการ
เรี ยนรู ้เพื่อให้ศิษย์พฒั นาทักษะต่อไปนี้
2.1 ทักษะการจัดการเป้าหมายและเวลา
2.1.1 กําหนดเป้าหมายโดยมีเกณฑ์ความสําเร็ จที่จบั ต้องได้ และที่จบั ต้องไม่ได้
2.1.2 มีความสมดุลระหว่างเป้าหมายเชิงยุทธวิธี (tactical) ซึ่ งเป็ นเป้ าหมายระยะ
สั้นกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ (strategic) ซึ่งเป็ นเป้าหมายระยะยาว
2.1.3 ใช้เวลาและจัดการภาระงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
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2.2 ทักษะการทํางานได้ดว้ ยตนเอง
2.2.1 ทํางานสําเร็ จได้ดว้ ยตนเอง โดยกําหนดตัวงานเอง คอยติ ดตามผลงานเอง
และกําหนดลําดับความสําคัญของงานเอง
2.3 ทักษะการเรี ยนรู ้โดยการนําตนเอง
2.3.1 นอกเหนื อจากเรี ยนรู ้ทกั ษะในงานของตนเองโดยตรงแล้ว สามารถมองเห็น
โอกาสเรี ยนรู ้ใหม่ ๆ เพื่อขยายความเชี่ยวชาญของตน
2.3.2 ริ เริ่ มการพัฒนาทักษะไปสู่ ระดับมืออาชีพ
2.3.3 แสดงความเอาจริ งเอาจังต่อการเรี ยนรู ้วา่ เป็ นกระบวนการที่ตอ้ งทําตลอดชีวิต
2.3.4 สามารถทบทวน ใคร่ ครวญ ประสบการณ์ในอดีต เพื่อใช้คิดหาทางพัฒนา
ในอนาคต
3. ทักษะทางสั งคมและข้ ามวัฒ นธรรม (Social and Cross-Cultural Skills)
หัวใจของทักษะนี้คือ สามารถทํางานและดํารงชีวติ อยูก่ บั สภาพแวดล้อมและผูค้ นที่มี
ความแตกต่างหลากหลายได้อย่างไม่รู้สึกเครี ยดหรื อแปลกแยกและทําให้งานสําเร็ จได้ เป็ นเรื่ อง
ของการเรี ยนรู ้และยกระดับความฉลาดด้านสังคม (social intelligence) และความฉลาดด้านอารมณ์
(emotional intelligence) ของผูเ้ รี ยนครู เพื่อศิษย์ตอ้ งออกแบบการเรี ยนรู ้เพื่อให้ศิษย์พฒั นาทักษะ
ต่อไปนี้
3.1 ทักษะการมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่น
3.1.1 รู ้วา่ เมื่อไรควรฟัง เมื่อไรควรพูด
3.1.2 แสดงพฤติกรรมอย่างมืออาชีพและอย่างน่านับถือ
3.2 ทักษะการปฏิบตั ิงานกับทีมงานที่มีความหลากหลาย
3.2.1 เคารพความแตกต่ า งทางวัฒ นธรรมและทํา งานร่ ว มกับ คนที่ มี พ้ื น ฐาน
แตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างได้ผลดี
3.2.2 ตอบสนองความเห็นและคุณค่าที่แตกต่างอย่างใจกว้าง
3.2.3 ยกระดับความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมไปสู่ การสร้างแนวความคิด
ใหม่ วิธีทาํ งานแบบใหม่ หรื อคุณภาพของผลงาน
4. ทักษะการสร้ างผลผลิตและสํ านึกความรับผิดชอบ (Productivity and Accountability)
การเรี ย นรู ้ จ ากการทํา โครงการ (PBL/Project Base Learning) เป็ นวิ ธี เรี ย นทัก ษะ
เหล่านี้ โดยใช้เครื่ องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเป็ นตัวช่วยอํานวยความสะดวก
ในการทํา งานอย่า งมี ผ ลิ ต ภาพ (Productivity) มี ก ารเก็ บ ข้อ มู ล เพื่ อ ความโปร่ ง ใสตรวจสอบได้
รวมทั้งเพือ่ การรับรู ้ผลงานที่ทาํ ได้ และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
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ทักษะที่ ตอ้ งการคือ ทักษะในการกําหนดเป้ าและบรรลุเป้ าหมายนั้น การจัดลําดับ
ความสําคัญของงานและการใช้เวลา การเรี ยนรู ้จากการทําโครงการมีข้นั ต้อน คือ ต้องทําความเข้าใจ
โครงการให้ชดั เจน วางแผน ลงมือทํา และประเมิ นว่าได้ผลงานคุ ณภาพดี หรื อไม่ กระบวนการ
ทํางานเหมาะสมเพียงไร ขั้นตอนเหล่านี้ จะช่ ว ยให้น ักเรี ย นได้เรี ย นรู ้ ท กั ษะเพื่อ การดํารงชี วิตใน
ศตวรรษที่ 21 ดังนั้นครู เพื่อศิษย์ตอ้ งออกแบบการเรี ยนรู ้เพื่อให้ศิษย์พฒั นาทักษะต่อไปนี้
4.1 ทักษะการจัดการโครงการ
4.1.1 กําหนดเป้ าหมายและทําให้บรรลุเป้ าหมายนั้น แม้จะมีอุปสรรคและมีแรง
บีบคั้น แบ่งเวลาหรื อความสนใจ
4.1.2 กําหนดลําดับความสําคัญ วางแผน และจัดการงาน
4.2 ทักษะการสร้างสรรค์ผลผลิต
แสดงความสามารถพิเศษในการทํางานให้ได้ผลงานที่คุณภาพดีเป็ นพิเศษ ได้แก่
ความสามารถด้าน
1. การทํางานอย่างมีจริ ยธรรมและด้วยท่าทีเชิงบวก
2. จัดการเวลาและโครงการอย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. สามารถทํางานหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน (multitasking)
4. ร่ วมงานอย่างเอาจริ งเอาจัง เชื่อถือได้ และตรงต่อเวลา
5. นําเสนอตนเองอย่างมืออาชีพและมีมารยาท
6. ทํางานร่ วมและร่ วมมือเป็ นทีมอย่างได้ผลดี
7. เคารพและเห็นคุณค่าของความแตกต่างหลากหลายในทีมงาน
8. รับผิดชอบต่อผลงานที่เกิดขึ้น
5. ทักษะภาวะผู้นําและความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility Skills)
ภาวะผูน้ าํ ที่ตอ้ งการในศตวรรษที่ 21 คือ ภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบแบบกระจาย
บทบาท (distributed leadership and responsibility) และความรับผิดชอบมี 3 ระดับ คือ
1. รับผิดชอบต่อตนเอง
2. รับผิดชอบการทํางานประสานสอดคล้องกันในทีม
3. ความร่ วมมือในทีมเพื่อไปสู่ เป้าหมายที่ยงิ่ ใหญ่ร่วมกัน
วิธี ก ารทํา งานแบบที่ จ ะแพร่ ห ลายขึ้ น เรื่ อ ย ๆ ในศตวรรษที่ 21 เรี ยนว่า “สตู ดิโ อ
(studio model)” เป็ นการทํางานแบบที่ คนจากหลากหลายหน่ วยงานย่อยมาร่ วมกันทําโครงการ
ร่ วมกัน แบ่งหน้าที่กนั รับผิดชอบ แสดงบทบาทของแต่ละคนเพื่อทําให้เป็ นทีมที่แข็งแกร่ ง ทุกคน
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ช่วยกันสร้างผลงานที่สร้างสรรค์ และร่ วมเฉลิมฉลองความสําเร็ จ แล้วสลายทีมงานเพื่อให้แต่ละคน
ไปทํางานโครงการถัดไปที่สมาชิกของทีมแตกต่างไปจากเดิม
ในอนาคตคนที่ มี ก ารศึก ษาจะทํา งานแบบเป็ นโครงการ ในสถานที่ ทาํ งานแบบ
สตูดิโอและงานแบบนี้ นอกจากจะเรี ยกร้ องภาวะผูน้ าํ และความรั บผิดชอบสู งมากก็ยงั ให้โอกาส
เรี ยนรู ้สูงมากด้วย ดั้งนั้นครู เพื่อศิษย์ตอ้ งออกแบบการเรี ยนรู ้เพือ่ ศิษย์พฒั นาทักษะต่อไปนี้
5.1 ทักษะการให้คาํ แนะนําและการนําบุคคลอื่น
5.1.1 ใช้ ท ั ก ษะมนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ แ ละทั ก ษะแก้ ปั ญ หาในการชั ก นํ า ผู ้อื่ น ไปสู่
เป้าหมาย
5.1.2 ทําให้ผอู ้ ื่นเกิดพลังในการทํางานให้บรรลุผลสําเร็ จร่ วมกัน
5.1.3 สร้างแรงบันดาลใจให้ผอู ้ ื่นได้ใช้ศกั ยภาพหรื อความสามารถสู งสุ ดผ่านการ
ทําตัวเป็ นตัวอย่างและไม่ถือผลประโยชน์ของตนเป็ นที่ต้ งั
5.1.4 ทําตัวเป็ นตัวอย่างในการใช้อาํ นาจอย่างมีจริ ยธรรมและคุณธรรม
5.2 ทักษะความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่น
5.2.1 ดําเนินการอย่างมีความรับผิดชอบโดยถือประโยชน์ส่วนรวมเป็ นที่ต้ งั
จากองค์ประกอบของการใช้ทกั ษะชีวิตดังกล่าวข้างต้นสรุ ปได้ว่า หลักการและ
แนวปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต แนวทางการดําเนิ นชีวิตที่มีคุณภาพทั้งทางร่ างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา เพื่อเสริ มภูมิคุม้ กันในการดําเนินชีวิตโดยมุ่งเน้นการจัดการกับปั ญหาต่าง ๆ รอบตัว
ในสภาพสังคมปั จจุบนั และเตรี ยมพร้อมสําหรับการปรับตัวในอนาคต ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ของการใช้ทกั ษะชีวิตหลายด้าน ได้แก่ ทักษะการยืดหยุน่ และการปรับตัวทักษะการริ เริ่ มและการนํา
ตนเองทักษะภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบทักษะการคิดขั้นสู ง ซึ่งได้แก่ การตัดสิ นใจ การคิดอย่าง
มีวิจ ารณญาณ การคิ ด แก้ปั ญ หา การคิ ด สร้ า งสรรค์ ทัก ษะการสร้ า งผลผลิตและสํานึ กความ
รับผิดชอบทักษะทางสังคมและข้ามวัฒนธรรมทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครี ยดทักษะ
การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและทักษะการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพ เป็ นต้น
กิจกรรมและแนวทางการเสริมสร้ างการใช้ ทกั ษะชีวติ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2555: 2) กล่าวถึง กิจกรรมที่จะสร้าง
และพัฒนาทักษะชี วิตว่า ต้องเป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ผูเ้ รี ยนเป็ นผูไ้ ด้รับประโยชน์
จากการเรี ยนรู ้ ซึ่งลักษณะของกิ จกรรมที่ มีประสิ ทธิ ภาพในการสร้ างและพัฒนาทักษะชีวิตผูเ้ รี ยน
มีดงั นี้
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1. กิ จกรรมที่ ผูเ้ รี ยนมี ส่วนร่ วมค้นพบความรู ้ ห รื อสร้ า งความรู ้ดว้ ยตนเอง ซึ่งจะทําให้
ผูเ้ รี ยนเกิดทักษะชี วิตในด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดตัดสิ นใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เช่ น
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที่ ใ ห้โ อกาสผู เ้ รี ย นแสดงความคิ ด เห็ น วิพ ากษ์วิจ ารณ์ข่า วสาร เหตุการณ์
สถานการณ์ หรื อประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน และกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนได้สืบค้นหรื อศึกษาค้นคว้า
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู ้จากสื่ อต่าง ๆ และแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกสถานศึกษา ได้
สะท้อนตนเอง เชื่อมโยงกับชีวิตและการดําเนินชีวิตในอนาคต
2. กิจกรรมที่ ผู เ้ รี ย นได้ก ระทํา ร่ ว มกัน ได้ล งมื อ กระทํา กิ จ กรรมลัก ษณะต่ า ง ๆ ได้
ประยุกต์ ใช้ความรู ้ เช่น กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมค่าย กิจกรรมวันสําคัญ กิจกรรมชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมโครงงาน/โครงการ กิจกรรมอาสา เป็ นต้น กิจกรรมเหล่านี้ เป็ นกิจกรรมที่จะทําให้ผูเ้ รี ยน
เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตดังนี้
2.1 ได้เสริ มสร้ างสัมพันธภาพและใช้ทกั ษะการสื่ อสาร ได้ฝึกการจัดการกับอารมณ์
และความเครี ยดของตนเอง
2.2 ได้รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ทําให้เข้าใจผูอ้ ื่น นําไปสู่ การยอมรับความคิดเห็น
ผูอ้ ื่น รู ้จกั ไตร่ ตรอง ทําความเข้าใจและตรวจสอบตนเอง ทําให้เข้าใจตนเองและเห็นใจผูอ้ ื่น
2.3 ได้รับการยอมรับจากกลุ่ม ได้แสดงออกด้านความคิด การพูด และการทํางานมี
ความสํา เร็ จ ทํา ให้ไ ด้รั บ คํา ชม เกิ ด เป็ นความภาคภู มิ ใ จและเห็ น คุ ณ ค่าตนเอง นําไปสู่ ความ
รับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม
การพัฒนาและเสริ มสร้ างทักษะชี วิตเป็ นภูมิคุม้ กันชี วิตให้แก่ผูเ้ รี ยนในสภาพสังคมที่
เปลี่ ยนแปลงและเตรี ยมความพร้ อมสําหรั บ การดําเนิ นชี วิตในอนาคตจึ งเป็ นภารกิ จสําคัญ ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะต้องจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 โดยเสริ มสร้างทักษะชีวิตให้มากที่สุด ทั้งใน 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
อันได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมโฮมรู ม กิจกรรมนักเรี ยน (กิจกรรมลูกเสื อ-เนตรนารี ยวุ กาชาด
ผูบ้ าํ เพ็ญประโยชน์ กิจกรรมชมรม/ชุมนุม) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์และกิจกรรม
ที่เสริ มสร้างคุณลักษณะตามนโยบายของสถานศึกษา ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาและเสริ มสร้าง
ทักษะชีวิตได้ทุกองค์ประกอบของทักษะชีวิต
แนวทางการเสริมสร้ างทักษะชีวติ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2555: 2) กล่าวถึง แนวทางการเสริ มสร้าง
ทักษะชีวิตว่า เป็ นความสามารถที่เกิดในตัวผูเ้ รี ยนได้ดว้ ยวิธีการสําคัญ 2 วิธี คือ
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1. เกิดเองตามธรรมชาติ ซึ่ งเกิดจากประสบการณ์ และการมีแบบอย่างที่ดี แต่การเรี ยนรู ้
ตามธรรมชาติจะไม่มีทิศทางที่แน่นอน บางครั้งกว่าจะเรี ยนรู ้ ก็อาจสายเกินไป
2. การสร้างและพัฒนาโดยกระบวนการเรี ยนการสอน เป็ นการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้
ร่ วมกันในกลุ่มผ่านกิจกรรมรู ปแบบต่าง ๆ ได้ลงมือปฏิ บตั ิ ได้ร่วมคิดอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ได้แลกเปลี่ยนความคิ ด และประสบการณ์ ซ่ึ ง กัน และกัน ได้ส ะท้อ นความรู ้ สึ ก นึ กคิด มุมมอง
เชื่อมโยงสู่ วิถีชีวิตของตนเอง เพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่และปรับใช้กบั ชีวิต
บทสัมภาษณ์ นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศาสติ์ (2554, อ้างถึงใน สุ ริยเดว ทรี ปาตี, 2554: 34)
กล่ า วถึ ง ส่ ว นสํา คัญ ในการสร้ า งทัก ษะชี วิ ต และต้น ทุ น ชี วิ ต ให้ก บั เยาวชนก็คื อ กิ จ กรรม
ที่หลากหลายและส่ งเสริ มให้เด็กได้มีบทบาทให้มากที่สุด ในการคิดและทํากิจกรรม ซึ่ งทั้งนอกเวลา
เรี ยนด้วยความสนใจของเขาเอง กระบวนการทํากิจกรรมก็จะทําให้เขาพัฒนาทักษะต่าง ๆ โดยทาง
โรงเรี ยนและผูใ้ หญ่จะต้องส่ งเสริ มให้เป็ นกิจกรรมของเขาจริ ง ๆ จนเยาวชนสามารถดําเนินการได้เอง
ซึ่ งสภาพแวดล้อมโดยทัว่ ไปในปั จจุบนั นั้น สามารถดึงเด็กไปในทางเสื่ อมได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็ นสื่ อ
โฆษณา บริ การ หรื อกิ จกรรมที่ ไม่ เหมาะสม เช่ น การพนัน แก๊งมอเตอร์ ไซด์ เมื่ อมากระทบกับ
ปั จจัยเฉพาะที่ใกล้ตวั เด็กมากขึ้น เช่น สภาวะครอบครัว หรื อสภาพในชุมชนที่เขาอยู่ ซึ่ งถ้ามีปัญหา
เรื่ องยาเสพติด ความรุ นแรง การดื่มสุ รา เด็กก็จะเห็นพฤติกรรมเหล่านี้อยูท่ ุกเมื่อเชื่อวัน ยิง่ ถ้าอยูใ่ น
ครอบครัวด้ว ยแล้ว ก็จ ะมี ปั จ จัย ด้า นลบมากขึ้ น ซึ่ ง นี่ เ ป็ นเรื่ อ งที่ เ ปลี่ ย นแปลงไม่ ได้ แต่สิ่ งที่
เปลี่ ยนแปลงได้ คื อ การเติ ม ปั จจัยด้านบวกเพิ่ มเข้าไป นี่ คือหัวใจของการพัฒ นาต้น ทุ นชี วิต แก่
เยาวชนในปั จจุบนั ให้สามารถฟันฝ่ าวิกฤตได้ดีข้ ึน
วิจารณ์ พานิ ช (2555) กล่าวถึ ง แนวทางการเสริ มสร้ างทักษะชี วิตว่า การเสริ มสร้ าง
ภู มิ คุ ม้ กัน ต่ อ การดํา เนิ น ชี วิ ต ของผูเ้ รี ยนยิ่ง มี ค วามสํา คัญ และจํา เป็ นทวีคูณยิง่ ขึ้น งานสําคัญของ
การศึ ก ษาไทยในการสร้ า ง “ทัก ษะ” ให้ ผู ้เรี ยนพร้ อ มสู่ ศ ตวรรษที่ 21 ว่ า ความก้า วหน้ า ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ต่อวงการธุรกิจ การศึกษาและการทํางานอย่างมาก
ส่ งผลทําให้ความเชื่อที่ว่านักเรี ยน ที่เรี ยนหนังสื อเก่งจะประสบความสําเร็ จในหน้าที่การงานไม่เป็ น
ความจริ งอีกต่อไป นักเรี ยนพันธุ์ใหม่ในศตวรรษที่ 21 ถูกคาดหวังจากสังคมและนายจ้างให้มีทกั ษะ
ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการทํางานและชีวิตประจําวันด้วย คือ จะต้องเป็ นผูย้ ดื หยุน่
และมี ความสามารถในการปรั บ ตัว เข้า กับ สถานการณ์ ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ สามารถทํางานและ
เรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง มีทกั ษะที่จาํ เป็ นสําหรับการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตเพื่อให้เป็ นคนทันโลก เช่ น การ
รู ้ จกั คิ ดอย่างมี วิ จารณญาณ คิ ด อย่างเป็ นเหตุ เป็ นผล เป็ นระบบ เพื่ อ ให้มองเห็ น ภาพรวมและ
นําไปสู่ การแก้ไขปั ญหา รวมทั้งมีมีทกั ษะในการสื่ อสารและการร่ วมมือกับผูอ้ ื่น
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จากกิ จ กรรมและแนวทางการเสริ ม สร้ า งทักษะชี วิ ต ดัง กล่ า วข้างต้น สรุ ปได้ว่า การ
พัฒนาและเสริ มสร้างทักษะชีวิตเป็ นภูมิคุม้ กันชีวิตให้แก่ผูเ้ รี ยนในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงและ
เป็ นการเตรี ยมความพร้อมสําหรับการดําเนินชีวิตในอนาคต ภารกิจสําคัญของผูส้ อนต้องจัดกิจกรรม
ที่ผูเ้ รี ยนมี ส่ว นร่ วมค้นพบความรู ้ ห รื อ สร้ า งความรู ้ดว้ ยตนเอง ซึ่งจะทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะชีวิตใน
ด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดตัดสิ นใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ใน 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้และ
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน อันได้แก่ กิจกรรมแนะแนว เป็ นต้น
พฤติกรรมทักษะชีวติ ทีค่ าดหวังและตัวชี้วดั จําแนกตามองค์ ประกอบทักษะชีวติ ระดับมัธยมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2555: 8 - 12) ระบุพฤติกรรมทักษะชีวิต
ที่คาดหวังและตัวชี้วดั จําแนกตามองค์ประกอบทักษะชีวิต ระดับมัธยมศึกษา ดังนี้
องค์ ประกอบที่ 1 การตระหนักรู้ และเห็นคุณค่ าในตนเองและผู้อื่น
การตระหนักรู ้และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ ื่น หมายถึง การรู ้จกั ความถนัด ความสามารถ
จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล รู ้จกั ตนเอง ยอมรับ เห็นคุณค่าและ
ภาคภูมิใจในตนเองและผูอ้ ื่น มีเป้าหมายในชีวิตและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ตารางที่ 4 องค์ประกอบที่ 1 การตระหนักรู ้และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ ื่น
พฤติกรรมทักษะชีวติ ทีค่ าดหวัง
ตัวชี้วดั
1. ค้นพบความถนัด ความสามารถ 1.1 วิเคราะห์ความถนัด ความสามารถของตนเองได้
และบุคลิกภาพของตนเอง
1.2 วิเคราะห์ลกั ษณะส่ วนตัว อุปนิสยั และค่านิยมของ
ตนเองได้
2. ค้นพบจุดเด่น จุดด้อยของตนเอง 2.1 วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของตนเองได้
2.2 กําหนดเป้าหมายในชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสม
3. ยอมรั บ ความแตกต่ า งระหว่ า ง 3.1 ยอมรั บ ในความแตกต่ า งทางความคิ ด ความรู ้ สึ ก และ
ตนเองและผูอ้ ื่น
พฤติกรรมของตนเองและผูอ้ ื่นได้อย่างมีเหตุผล
4. มองตนเองและผูอ้ ื่นในแง่บวก
4.1 สะท้อนมุมมองที่ดีของตนเองและผูอ้ ื่นได้
5. รั กและเห็ นคุณ ค่ าในตนเองและ 5.1 แสดงความรู ้สึกรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ ื่นได้
ผูอ้ ื่น
5.2 นําเสนอคุณลักษณะที่ดีมีคุณค่าของตนเองและผูอ้ ื่นได้
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ตารางที่ 4 องค์ประกอบที่ 1 การตระหนักรู ้และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ ื่น (ต่อ)
พฤติกรรมทักษะชีวติ ทีค่ าดหวัง
ตัวชี้วดั
6. มี ความภาคภู มิ ใจในตนเองและ 6.1 แสดงความรู ้สึกภาคภูมิใจในความสามารถ ความดีของ
ตนเองและผูอ้ ื่น
ผูอ้ ื่น
6.2 แสดงความสามารถและความดีงามที่ตนเองภาคภูมิใจ
ให้ผอู ้ ื่นรับรู ้ได้
7. มีความเชื่อมัน่ ในตนเองและผูอ้ ื่น 7.1 กล้าแสดงออกทางความคิด ความรู ้สึกและการกระทํา
ของตนเองด้วยความมัน่ ใจ
7.2 ยอมรับในความคิด ความรู ้สึกและการกระทําที่ดีของ
ผูอ้ ื่น
8. รู ้สิทธิ ของตนเองและเคารพสิ ทธิ 8.1 เคารพในสิ ทธิของตนเองและผูอ้ ื่นตามวิถีประชาธิปไตย
ผูอ้ ื่น
8.2 ปฏิบตั ิตามสิ ทธิของตนเอง
9. มี ทกั ษะในการกําหนดเป้ าหมาย 9.1 กําหนดทิศทางและวางแผนการดําเนินชีวิตไปสู่
เป้าหมายหรื อความสําเร็ จที่ตนเองความหวังได้
และทิศทางสู่ ความสําเร็ จ
9.2 ปฏิบตั ิตามแผนการดําเนินชีวิตที่กาํ หนดไว้และปรับปรุ ง
ให้มีโอกาสประสบความสําเร็ จตามเป้าหมายได้
10. มีความรับผิดชอบต่อสังคม
10.1 ปฏิบตั ิตนได้เหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อส่ วนรวม
10.2 ร่ วมป้องกันแก้ไขปั ญหาที่อาจส่ งผลกระทบต่อ
ส่ วนรวม
องค์ ประกอบที่ 2 การคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ และแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์
การคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การแยกแยะข้อมูล
ข่าวสาร ปั ญหา และสถานการณ์รอบตัว วิพากษ์วิจารณ์และประเมินสถานการณ์รอบตัวด้วยหลัก
เหตุผลและข้อมูลที่ ถูกต้อง รั บรู ้ ปัญหา สาเหตุของปั ญหา หาทางเลือกและตัดสิ นใจแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์พฤติกรรมทักษะชีวิตและตัวชี้วดั ที่คาดหวังให้เกิดกับผูเ้ รี ยน คือ
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ตารางที่ 5 องค์ประกอบที่ 2 การคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
พฤติกรรมทักษะชีวติ ทีค่ าดหวัง
ตัวชี้วดั
1. ค้นพบความถนัด ความสามารถ 1.1 วิเคราะห์ความถนัด ความสามารถของตนเองได้
และบุคลิกภาพของตนเอง
1.2 วิเคราะห์ลกั ษณะส่ วนตัว อุปนิสยั และค่านิยมของ
ตนเองได้
2. ค้นพบจุดเด่น จุดด้อยของตนเอง 2.1 วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของตนเองได้
2.2 กําหนดเป้าหมายในชีวติ ของตนเองได้อย่างเหมาะสม
3. ยอมรับความแตกต่างระหว่าง
3.1 ยอมรับในความแตกต่างทางความคิด ความรู ้สึก และ
ตนเองและผูอ้ ื่น
พฤติกรรมของตนเองและผูอ้ ื่นได้อย่างมีเหตุผล
4. มองตนเองและผูอ้ ื่นในแง่บวก
4.1 สะท้อนมุมมองที่ดีของตนเองและผูอ้ ื่นได้
5. รักและเห็นคุณค่าในตนเองและ 5.1 แสดงความรู ้สึกรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ ื่นได้
ผูอ้ ื่น
5.2 นําเสนอคุณลักษณะที่ดีมีคุณค่าของตนเองและผูอ้ ื่นได้
6. มีความภาคภูมิใจในตนเองและ 6.1 แสดงความรู ้สึกภาคภูมิใจในความสามารถ ความดีของ
ผูอ้ ื่น
ตนเองและผูอ้ ื่น
6.2 แสดงความสามารถและความดีงามที่ตนเองภาคภูมิใจให้
ผูอ้ ื่นรับรู ้ได้
7. มีความเชื่อมัน่ ในตนเองและผูอ้ ื่น 7.1 กล้าแสดงออกทางความคิด ความรู ้สึกและการกระทํา
ของตนเองด้วยความมัน่ ใจ
7.2 ยอมรับในความคิด ความรู ้สึกและการกระทําที่ดีของ
ผูอ้ ื่น
8. รู ้สิทธิของตนเองและเคารพสิ ทธิ 8.1 เคารพในสิ ทธิของตนเองและผูอ้ ื่นตามวิถีประชาธิปไตย
ผูอ้ ื่น
8.2 ปฏิบตั ิตามสิ ทธิของตนเอง
9. มีทกั ษะในการกําหนดเป้าหมาย 9.1 กําหนดทิศทางและวางแผนการดําเนินชีวติ ไปสู่
และทิศทางสู่ ความสําเร็ จ
เป้าหมายหรื อความสําเร็ จที่ตนเองความหวังได้
9.2 ปฏิบตั ิตามแผนการดําเนินชีวติ ที่กาํ หนดไว้และปรับปรุ ง
ให้มีโอกาสประสบความสําเร็ จตามเป้าหมายได้
10. มีความรับผิดชอบต่อสังคม
10.1 ปฏิบตั ิตนได้เหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อส่ วนรวม
10.2 ร่ วมป้องกันแก้ไขปัญหาที่อาจส่ งผลกระทบต่อ
ส่ วนรวม
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องค์ ประกอบที่ 3 การจัดการกับอารมณ์ และความเครียด
การจัดการกับอารมณ์และความเครี ยด หมายถึง ความเข้าใจและรู ้เท่าทันภาวะอารมณ์
ของบุ ค คล รู ้ ส าเหตุ ข องความเครี ย ดรู ้ วิ ธี ก ารควบคุ ม อารมณ์ แ ละความเครี ย ด รู ้ วิธีผ่อนคลาย
หลีกเลี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะก่อให้เกิดอารมณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ไปในทางที่ดี
ตารางที่ 6 องค์ประกอบที่ 3 การจัดการกับอารมณ์และความเครี ยด
พฤติกรรมทักษะชีวติ ทีค่ าดหวัง
ตัวชี้วดั
1.1 สํารวจและประเมินอารมณ์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
1. ประเมินและรู ้เท่าทันสภาวะ
ตนเองได้
อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเอง
1.2 เลือกวิธีการจัดการหรื อควบคุมอารมณ์ของตนเองได้
เหมาะสม
2. จัดการความขัดแย้งต่าง ๆ ได้ดว้ ย 2.1 เลือกวิธีการจัดการความขัดแย้งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
วิธีที่เหมาะสม
2.2 ยุติความรุ นแรงในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยสันติวิธี
3. รู ้จกั คลายเครี ยดด้วยวิธีการที่
3.1 มีวิธีการคลายความเครี ยดอย่างสร้างสรรค์
สร้างสรรค์
4. รู ้จกั สร้างความสุ ขให้กบั ตนเอง 4.1 ปรับความคิด ความรู ้สึก อารมณ์ ที่เกิดขึ้นใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความไม่พอใจหรื อ
และผูอ้ ื่น
ความเครี ยดได้ดว้ ยวิธีการที่ถูกต้องและสร้างสรรค์
4.2 มีวิธีการสร้างความสุ ขให้กบั ตนเองและผูอ้ ื่นได้
เหมาะสมกับเหตุการณ์
องค์ ประกอบที่ 4 การสร้ างสั มพันธภาพทีด่ กี บั ผู้อื่น
การสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกบั ผูอ้ ื่น หมายถึง การเข้าใจมุมมอง อารมณ์ ความรู ้สึกของ
ผูอ้ ื่ น ใช้ภ าษาพูดและภาษากายเพื่อ สื่ อสารความรู ้ สึกนึ กคิดของตนเอง รับรู ้ความรู ้สึกนึกคิดและ
ความต้อ งการของผูอ้ ื่น วางตัว ได้ถูก ต้อ งเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ ใช้การสื่ อสารที่ สร้าง
สัมพันธภาพที่ดี สร้างความร่ วมมือและทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
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ตารางที่ 7 องค์ประกอบที่ 4 การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั ผูอ้ ื่น
พฤติกรรมทักษะชีวติ ทีค่ าดหวัง

ตัวชี้วดั

1. ยืนยันความต้องการของตนเอง 1.1 ยืนยันความต้องการของตนเองบนพื้นฐานของความ
ปฏิเสธและต่อรองบนพื้นฐานของ ถูกต้อง
ความถูกต้อง
1.2 ปฏิเสธและต่อรองบนพื้นฐานของความถูกต้อง
2. กล้ า แสดงความคิ ด เห็ น อย่ า ง 2.1 กล้าแสดงความคิดเห็นของตนเองต่อสถานการณ์
สร้างสรรค์
ต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลและเหมาะสม
3. ทํางานกับผูอ้ ื่นตามวิถี
ประชาธิปไตย

3.1 ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นบนพื้นฐานของความเป็ น
ประชาธิปไตยได้อย่างราบรื่ น

4. มีจิตอาสาช่วยเหลือผูอ้ ื่น

4.1 อาสาช่วยเหลือผูอ้ ื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน

5. สร้ า งสั ม พัน ธภาพที่ ดี กับ ผู ้อื่ น 5.1 มีวิธีการสื่ อสารกับผูอ้ ื่นทั้งด้านภาษาพูด ภาษากาย
ด้วยการสื่ อสารเชิงบวก
ด้วยความสุ ภาพและเป็ นมิตร
6. เคารพกฎกติกาของสังคม

6.1 ปฏิบตั ิตนตามกฎกติกาของสังคมอย่างเต็มใจ
ทุกสถานการณ์

7. ให้คาํ ปรึ กษาแก่ผอู ้ ื่นได้

7.1 ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําที่ถูกต้องแก่ผอู ้ ื่น

จากพฤติ ก รรมทัก ษะชี วิต และตัว ชี้ ว ดั ที่ ค าดหวัง ให้เ กิ ด กับ ผู เ้ รี ย นดัง กล่ า วข้างต้น
สรุ ปจุดเน้นการพัฒนาทักษะชี วิตในระบบการศึ กษาขั้นพื้นฐาน (2555: 18) ได้ว่า นโยบายและ
เป้ า หมายการพัฒ นาคุ ณ ภาพผูเ้ รี ยนในด้านความสามารถและทักษะ ตลอดจนคุณลักษณะที่จะช่วย
เสริ มสร้ า งให้ผูเ้ รี ยนมี คุณภาพตามเป้ า หมายของหลักสู ต รและมีภูมิคุน้ กันการดําเนินชีวิต ผูเ้ รี ยน
จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงและท้าทายซึ่งต้อง
ใช้กระบวนการคิดและการตัดสิ นใจที่เหมาะสมจึงจะสามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างปลอดภัยและมี
ความสุ ขนอกจากนี้ได้กาํ หนดให้สถานศึกษาต้องพัฒนาและเสริ มสร้าง “ทักษะชีวิต” ให้ผเู ้ รี ยนเกิด
การตระหนักรู ้และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ ื่น คิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
มีทกั ษะการจัดการกับอารมณ์และความเครี ยด รู ้จกั สร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั ผูอ้ ื่น ด้วยการจัดการ
เรี ยนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่เสริ มสร้างทักษะชีวิตซึ่ งสามารถเชื่อมโยงไปยังทักษะ
อาชีพที่ดีที่เหมาะสมแก่ผเู ้ รี ยนด้วย ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจยั เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอน
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เพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชี วิตนั้น พบว่า การจัดการเรี ยนการสอนผ่านกระบวนการจัดกิจกรรม
แนะแนวสามารถเสริ มสร้างทักษะการคิดการแก้ไขปั ญหา ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดี
ขึ้ น ได้ (สกล วรเจริ ญศรี , 2550; กาญจนา วงษ์สวัส ดิ์ , 2551; กฤษณา ปั ญญา, 2552; กมลวรรณ
จีนหน่อ, 2553)
นอกจากนี้ การศึกษาข้อมูลพฤติกรรมทักษะชีวิตที่คาดหวังตามองค์ประกอบทักษะชีวิต
จําแนกตามรายชั้นปี ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้
ตารางที่ 8 พฤติกรรมทักษะชีวิตที่คาดหวังตามองค์ประกอบทักษะชีวิตจําแนกตามรายชั้นปี ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น
องค์ ประกอบที่ 1 องค์ ประกอบที่ 2 องค์ ประกอบที่ 3 องค์ ประกอบที่ 4
การตระหนักรู้ และ
เห็นคุณค่ าในตนเอง
และผู้อื่น

มัธยมศึกษาปี ที่ 4 - มีทกั ษะในการ

การคิดวิเคราะห์
ตัดสินใจ และ
แก้ปัญหาอย่ าง
สร้ างสรรค์
- มีหลักคิดที่เป็ น
ระบบ

กําหนดเป้าหมาย
และทิศทางการ
ดําเนินชีวิตไปสู่
ความสําเร็ จ
- ปฏิบตั ิตนตาม
ทิศทางที่กาํ หนด
- มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
่ ทาง
- มีความยืดหยุน
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 - ปรับปรุ งทิศ
ทางการดําเนินชีวิต ความคิดไม่ยดึ ติด
ให้มีโอกาสประสบ กับทางเลือกเดิมที่
ความสําเร็ จตาม
คุน้ เคย
เป้าหมายที่กาํ หนด
ไว้

การจัดการ
กับอารมณ์ และ
ความเครียด

การสร้ างสั มพันธภาพ
ทีด่ กี บั ผู้อื่น

- รู ้เท่าทันอาการทาง

- สร้างความสัมพันธ์ที่

กายที่เกิดจาก
อารมณ์และ
ความเครี ยด
- รู ้จกั การแสดงออก
ทางอารมณ์และ
คลายความเครี ยด
ด้วยวิธีการที่
เหมาะสม
- รู ้จกั สร้างความสุ ข
ให้กบั ตนเองและ
ผูอ้ ื่น
- ปรับอารมณ์
ความรู ้สึกใน
สถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้องและ
เหมาะสม

ดีกบั ผูค้ นที่
หลากหลายรวมถึงคน
ที่มีความเชื่อบน
พื้นฐานที่แตกต่างกัน
- รู ้จกั เลือกคบคน

- วางตัวและกําหนด

ท่าทีได้เหมาะสมกับ
บุคคลและ
สถานการณ์
- มีความสัมพันธ์ที่ดี
กับพ่อแม่และผูใ้ หญ่
รอบตัว
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ตารางที่ 8 พฤติกรรมทักษะชีวิตที่คาดหวังตามองค์ประกอบทักษะชีวิตจําแนกตามรายชั้นปี ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ต่อ)
ชั้น
องค์ ประกอบที่ 1 องค์ ประกอบที่ 2 องค์ ประกอบที่ 3 องค์ ประกอบที่ 4
การตระหนักรู้ และ
เห็นคุณค่ าในตนเอง
และผู้อื่น

การคิดวิเคราะห์
การจัดการ
กับอารมณ์และ
ตัดสิ นใจ และ
ความเครียด
แก้ ปัญหาอย่ าง
สร้ างสรรค์
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 - ประเมินและสร้างข้อสรุ ปจากผลการกระทํา ประสบการณ์ และ
การแก้ไขปั ญหา การสร้างสรรค์งาน การทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นใน
สถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งประสบการณ์ที่ดีของผูอ้ ื่น บันทึกเป็ น
บทเรี ยนของตนเอง และเป็ นแนวทางกาใช้ทกั ษะชีวิตในอนาคต

การสร้ างสั มพันธภาพ
ที่ดกี บั ผู้อื่น

- ให้คาํ ปรึ กษาผูอ้ ื่นได้

สรุ ปการสังเคราะห์องค์ประกอบการใช้ทกั ษะชี วิตที่สําคัญที่ส่งเสริ มการใช้ทกั ษะชีวิต
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานวิจยั นี้ ดังตารางที่ 9

ตารางที่ 9 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบการใช้ทกั ษะชีวิตของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเด็นการสั งเคราะห์

ยูเนสโก้
(Focusing Resource on Effective
School Health 2002)

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน (2555)

Sue Z. Beers (2011)
วิจารณ์ พานิช(2555)
วิชัย วงษ์ ใหญ่ และมารุ ต
พัฒ ผล (2556)

ผลการสั งเคราะห์ องค์ ประกอบ
ของการใช้ ทักษะชีวติ

1. ด้านความคิด
(Cognitive Abilities)

- ด้านความสามารถทางความคิด
(Cognitive Abilities)

- การคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ และ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

-

- การคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ และ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

2. ด้านความสามารถ/ทัศนคติ
ส่วนบุคคล(Personal Abilities)

- ด้านความสามารถส่วนบุคคล

- การตระหนักรู ้และเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผูอ้ ื่น

-

-

-

-

-

(ผูว้ ิจยั 2557)

องค์ ประกอบ

- การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่น
-

-สังคมและข้ามวัฒนธรรม
-การสร้างผลผลิต

- การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่น
- สังคมและวัฒนธรรม
- การสร้างผลผลิต
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3. ด้านความสามารถระหว่างบุคคล -ด้านความสามารถระหว่างบุคคล
(Interpersonal Abilities)
4. ด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
(Good Relationship)
5. สังคมและวัฒนธรรม (Social and
Cross – Culture)
6. ด้านสร้างผลงาน/ชิ้นงาน
(Productivity and Accountability

ตารางที่ 9 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบการใช้ทกั ษะชีวิตของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ต่อ)
ยูเนสโก้
(Focusing Resource on
Effective School Health 2002)

สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน (2555)

7. ด้านความเป็ นผูน้ าํ (Leadership)

-

-

- ภาวะผูน้ าํ

8. ด้านความรับผิดชอบ
(Responsibility)

-

-

- สํานึกความรับผิดชอบ

9. ด้านริ เริ่ มสร้างสรรค์และนํา
ตนเอง (Self-directed)

-

-

- การริ เริ่ มและการนําตนเอง - การริ เริ่ มสร้างสรรค์และนํา
ตนเอง

10. ด้านยืดหยุน่ และปรับตัว
(Flexible and Adaptability)

-

-

- การยืดหยุน่ และการ
ปรับตัว

11. ด้านจัดการกับอารมณ์และ
ความเครี ยด (Dealing with
emotions and stress)

-

ประเด็นการสั งเคราะห์

Sue Z. Beers (2011)
วิจารณ์ พานิช(2555)
วิชัย วงษ์ ใหญ่ และมารุ ต
พัฒ ผล (2556)

ผลการสั งเคราะห์ องค์ ประกอบ
ของการใช้ ทักษะชีวติ
(ผูว้ ิจยั 2557)

องค์ ประกอบ

- การจัดการกับอารมณ์และ
ความเครี ยด

-

-

- สํานึกความรับผิดชอบ

- การยืดหยุน่ และการปรับตัว

-
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จากตารางที่ 9 พบว่า องค์ประกอบของการใช้ทกั ษะชีวิตที่สาํ คัญที่ควรส่ งเสริ มให้เกิด
กับผูเ้ รี ยน ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ
องค์ประกอบที่ 1 ด้านการยืดหยุน่ และการปรับตัว
องค์ประกอบที่ 2 ด้านการริ เริ่ มและการนําตนเอง
องค์ประกอบที่ 3 ด้านสังคมและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 4 ด้านการสร้างผลผลิตและความรับผิดชอบตรวจสอบได้
องค์ประกอบที่ 5 ด้านภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบ
องค์ประกอบที่ 6 ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
องค์ประกอบที่ 7 ด้านการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่น
ทั้งนี้ แต่ละองค์ประกอบ ประกอบด้วยพฤติกรรมของทักษะชี วิตและตัวชี้วดั ที่คาดหวัง
ให้เกิดกับผูเ้ รี ยน ดังแสดงในตารางที่ 10

ตารางที่ 10 ผลการสังเคราะห์พฤติกรรมของทักษะชีวิตและตัวชี้วดั ที่คาดหวังให้เกิดกับผูเ้ รี ยน
ประเด็นการสั งเคราะห์

ยูเนสโก้
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
Sue Z. Beers (2011)
(Focusing Resource on
ขั้นพืน้ ฐาน (2555)
วิจารณ์ พานิช(2555)
Effective School Health 2002)
วิชัย วงษ์ ใหญ่ และมารุ ต พัฒ ผล
(2556)
พฤติกรรมทักษะชีวติ และตัวชี้วดั ทีค่ าดหวังให้ เกิดกับผู้เรีย น
1. ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา ทักษะการแก้ปัญหาและการ
- ทักษะการคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ
และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ตัดสิ นใจ
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2. ทักษะการปรับตัวและยืดหยุน่
- ทักษะการปรับตัวสู่ การ
เปลี่ยนแปลง
- ทักษะการยืดหยุน่
- ทักษะการทํางานได้ดว้ ยตนเอง
3. ทักษะการทํางานด้วยตนเองและ
- ทักษะการตระหนักรู ้และเห็น
คุณค่าในตนเองและผูอ้ ื่น
เรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
-

-

5. ทักษะการจัดการเป้าหมายและ
เวลา
6. ทักษะการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี
กับผูอ้ ื่น

-

-

-

- ทักษะการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั
ผูอ้ ื่น

(ผูว้ ิจยั 2557)

- ทักษะการคิดวิเคราะห์
ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
- ทักษะการปรับตัวสู่ การ
เปลี่ยนแปลง
- ทักษะความยืดหยุน่
- ทักษะการเรี ยนรู ้โดยการนํา
ตนเองและทักษะการทํางานได้
ด้วยตนเอง
- ทักษะการปฏิบตั ิงานกับ
-ทักษะการปฏิบตั ิงานกับ
ทีมงานที่มีความหลากหลาย
ทีมงานที่มีความหลากหลาย
- ทักษะการจัดการเป้าหมายและ - ทักษะการจัดการเป้าหมาย
และเวลา
เวลา
- ทักษะการมีปฏิสมั พันธ์กบั
- ทักษะการมีปฏิสมั พันธ์กบั
บุคคลอื่น
บุคคลอื่น
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4. ทักษะการทํางานเป็ นทีม

ผลการสั งเคราะห์ พฤติกรรม
ของทักษะชีวติ และตัวชี้วดั ที่
คาดหวังให้ เกิดกับผู้เรียน

ตารางที่ 10 ผลการสังเคราะห์พฤติกรรมของทักษะชีวิตและตัวชี้วดั ที่คาดหวังให้เกิดกับผูเ้ รี ยน (ต่อ)
ประเด็นการสั งเคราะห์

ยูเนสโก้
(Focusing Resource on
Effective School Health 2002)

พฤติกรรมทักษะชีวติ ทีค่ าดหวังให้ เกิดกับผู้เรีย น
7. ทักษะความรับผิดชอบ
8. ทักษะการสร้างสรรค์ผลงาน
9. ทักษะการจัดการกับความรู ้สึก/
ความเครี ยด
10. ทักษะการให้คาํ แนะนํา

-

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (2555)

- ทักษะการจัดการกับอารมณ์
และความเครี ยด
-

11. ทักษะการจัดการกับความเครี ยด

-

12. ทักษะการสื่ อสารระหว่างบุคคล

- ทักษะการสื่ อสารระหว่างบุคคล

ทักษะการจัดการกับอารมณ์
และความเครี ยด
-

13. ทักษะการปฏิเสธและเจรจา
ต่อรอง
14. ทักษะการทํางานเป็ นทีมและการ
ให้ความร่ วมมือ

- ทักษะการปฏิเสธและการเจรจา
ต่อรอง
- ทักษะการทํางานเป็ นทีมและการ
ให้ความร่ วมมือ

-

-ทักษะความรับผิดชอบต่อ
บุคคลอื่น
- ทักษะการสร้างสรรค์ผลผลิต
-

- ทักษะความรับผิดชอบต่อบุคคล
อื่น
- ทักษะการสร้างสรรค์ผลผลิต
-

- ทักษะการให้คาํ แนะนําและการ - ทักษะการให้คาํ แนะนําและการ
นําบุคคลอื่น
นําบุคคลอื่น
- ทักษะการมีปฏิสมั พันธ์กบั
บุคคลอื่น
-

-

- ทักษะการมีปฏิสมั พันธ์กบั
บุคคลอื่น

- ทักษะการปฏิบตั ิงานกับทีมงาน
ที่มีความหลากหลาย

-
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- ทักษะการเพิม่ การควบคุมภายใน
ตนเอง
-

Sue Z. Beers (2011)
ผลการสั งเคราะห์ พ ฤติกรรมของ
วิจารณ์ พานิช (2555)
ทักษะชีวติ และอาชีพและตัวชี้วดั
วิชัย วงษ์ ใหญ่ และมารุ ต พัฒ ผล
ทีค่ าดหวังให้ เกิดกับผู้เรียน
(ผูว้ จิ ยั 2557)
(2556)

ตารางที่ 10 ผลการสังเคราะห์พฤติกรรมของทักษะชีวิตและตัวชี้วดั ที่คาดหวังให้เกิดกับผูเ้ รี ยน (ต่อ)
ประเด็นการสั งเคราะห์

ยูเนสโก้
(Focusing Resource on
Effective School Health 2002)

15. ทักษะการจัดการโครงการ/งานที่
ได้รับมอบหมาย
16. ทักษะการเห็นอกเห็นใจ
- ทักษะการเห็นอกเห็นใจ

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (2555)

- ทักษะการตระหนักรู ้และเห็น
คุณค่าในตนเองและผูอ้ ื่น

Sue Z. Beers (2011)
ผลการสั งเคราะห์ พ ฤติกรรมของ
วิจารณ์ พานิช (2555)
ทักษะชีวติ และอาชีพและตัวชี้วดั
วิชัย วงษ์ ใหญ่ และมารุ ต พัฒ ผล
ทีค่ าดหวังให้ เกิดกับผู้เรียน
(ผูว้ ิจยั 2557)
(2556)
- ทักษะการจัดการโครงการ
- ทักษะการจัดการโครงการ
-

-
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จากตารางที่ 10 สรุ ปพฤติ กรรมของการใช้ทกั ษะชี วิตและตัวชี้ วดั ที่ ค าดหวัง ให้เ กิ ด กับ
ผูเ้ รี ยนประกอบด้วย 17 ทักษะ ดังนี้ 1. ทักษะการปรับตัวสู่ การเปลี่ยนแปลง 2. ทักษะความยืดหยุ่น
3. ทักษะการจัดการกับเป้ า หมายและเวลา 4. ทัก ษะการปฏิ บ ตั ิ ง านบรรลุ เ ป้ า หมาย 5. ทักษะการ
ปฏิบตั ิงานบรรลุเป้ าหมายโดยปราศจากการควบคุมสั่งการ 6. ทักษะการเรี ยนรู ้โดยการนําตนเอง
7. ทักษะการมี ปฏิ สัมพันธ์กบั บุ คคลอื่น 8. ทักษะการปฏิ บตั ิ งานกับที มงานที่ มีความหลากหลาย
9. ทัก ษะการจัด การโครงการ 10. ทัก ษะการสร้ า งสรรค์ผ ลผลิต 11. ทัก ษะการมีสํานึ กความ
รับผิดชอบ 12. ทักษะการให้คาํ แนะนําและการนําบุคคลอื่น 13. ทักษะความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่น
14. ทักษะการคิดวิเคราะห์ 15. ทักษะการตัดสิ นใจ 16. ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ และ
17. ทักษะการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่น
ทั้งนี้ เมื่อนําองค์ประกอบและพฤติกรรมของทักษะชีวิตและตัวชี้วดั ที่คาดหวังให้เกิดกับ
ผู เ้ รี ย นโดยสรุ ป จุ ดเน้ นการพัฒ นาทักษะชี วิ ตได้ว่ าเป้ าหมายการพัฒ นาคุ ณ ภาพผู ้เ รี ยน ใน ด้า น
ความสามารถและทักษะ ตลอดจนคุณลักษณะที่จะช่วยเสริ มสร้างให้ผเู ้ รี ยนมีคุณภาพตามเป้ าหมาย
ของหลัก สู ต รและมี ภู มิ คุ น้ กัน การดํา เนิ น ชีวิต ผูเ้ รี ยนจะต้อ งมี ค วามสามารถในการปรั บ ตัว ต่ อ
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงและท้าทาย ซึ่ งต้องใช้กระบวนการคิ ดและการตัดสิ นใจที่
เหมาะสมจึงจะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุ ขซึ่ งต้องพัฒนาและเสริ มสร้าง
การใช้ทกั ษะชีวิตให้ผเู ้ รี ยนเกิดคุณลักษณะของตัวชี้วดั ดังต่อไปนี้
1. การยืดหยุน่ และการปรับตัว ประกอบด้วย
1.1 ทักษะการปรับตัวสู่ การเปลี่ยนแปลง
2. ทักษะความยืดหยุน่
3. การริ เริ่ มและการนําตนเอง ประกอบด้วย
3.1 ทักษะการจัดการกับเป้าหมายและเวลา
3.2 ทักษะการปฏิบตั ิงานบรรลุเป้าหมาย
3.3 ทักษะการปฏิบตั ิงานบรรลุเป้าหมายโดยปราศจากการควบคุมสัง่ การ
3.4 ทักษะการเรี ยนรู ้โดยการนําตนเอง
4. สังคมและวัฒนธรรม
4.1 ทักษะการมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่น
4.2 ทักษะการปฏิบตั ิงานกับทีมงานที่มีความหลากหลาย
5. การสร้างผลผลิตและความรับผิดชอบตรวจสอบได้
5.1 ทักษะการจัดการโครงการ
5.2 ทักษะการสร้างสรรค์ผลผลิต
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5.3 มีสาํ นึกความรับผิดชอบ
6. ภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบ
6.1 ทักษะการให้คาํ แนะนําและการนําบุคคลอื่น
6.2 ทักษะความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่น
7. การคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
7.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์
7.2 ทักษะการตัดสิ นใจ
7.3 ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
8. การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่น
8.1 ทักษะการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่น
สรุ ปองค์ประกอบและตัวชี้วดั ของทักษะชีวิตเพื่อการวัดประเมินผลผูเ้ รี ยน ที่ได้รับจาก
การจัดกิ จกรรมแนะแนวโดยการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้
ทักษะชีวิตของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 องค์ประกอบและตัวชี้วดั ของทักษะชีวิตเพื่อการวัดประเมินผลผูเ้ รี ยน ที่ได้รับจากการ
จัดกิ จกรรมแนะแนวโดยการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้าง
การใช้ทกั ษะชีวิตของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
องค์ ประกอบ
เรื่ อง
ที่
1
การยืดหยุน่ และการปรับตัว
(Flexible and Adaptability Skills)
2
การริ เริ่ มและการนําตนเอง
(Initiative and Self-Direction Skills)

3

สังคมและวัฒนธรรม
(Social and Cross-Cultural Skills)

ตัวชี้วดั
1.1 ทักษะการปรับตัวสู่ การเปลี่ยนแปลง
1.2 ทักษะความยืดหยุน่
2.1 ทักษะการจัดการกับเป้าหมายและเวลา
2.2 ทักษะการปฏิบตั ิงานบรรลุเป้าหมาย
2.3 ทักษะการปฏิบตั ิงานบรรลุเป้าหมาย
โดยปราศจากการควบคุมสัง่ การ
2.4 ทักษะการเรี ยนรู ้โดยการนําตนเอง
3.1 ทักษะการมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่น
3.2 ทักษะการปฏิบตั ิงานกับทีมงานที่มี
ความหลากหลาย
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ตารางที่ 11 องค์ประกอบและตัวชี้วดั ของทักษะชีวิตเพื่อการวัดประเมินผลผูเ้ รี ยน ที่ได้รับจากการ
จัดกิ จกรรมแนะแนวโดยการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้าง
การใช้ทกั ษะชีวิตของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ต่อ)
องค์ ประกอบ
เรื่ อง
ที่
4
การสร้างผลผลิตและความ
รับผิดชอบตรวจสอบได้
(Productivity and Accountability)
5
ภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบ
(Leadership and Responsibility
Skills)
6
การคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ และ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(Critical thinking skills to make
decisions and solve problems
creatively)
7
การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่น
(Building relationships with others)

ตัวชี้วดั
4.1 ทักษะการจัดการโครงการ
4.2 ทักษะการสร้างสรรค์ผลผลิต
4.3 มีสาํ นึกความรับผิดชอบ
5.1 ทักษะการให้คาํ แนะนําและการนํา
บุคคลอื่น
5.2 ทักษะความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่น
6.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์
6.2 ทักษะการตัดสิ นใจ
6.3 ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

7.1 ทักษะการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่น

ทั้ง นี้ ส รุ ป พฤติ ก รรมทัก ษะชี วิต ที่ ค าดหวัง ตามองค์ประกอบทักษะชี วิต จําแนกตาม
รายชั้นปี ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามแนวคิดกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
ดังนี้
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ตารางที่ 12 พฤติกรรมทักษะชีวิตที่คาดหวังตามองค์ประกอบทักษะชีวิต จําแนกตามรายชั้นปี ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามแนวคิดกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
ชั้น

องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบ 4
การยืดหยุ่นและ การริเริ่มและการนํา สังคมและ
การสร้ างผลผลิต
การปรับตัว
ตนเอง
วัฒ นธรรม
และความ
รับผิดชอบ
ตรวจสอบได้

ม.4 - การปรับตัวสู่ การ -การจัดการกับ
เป้าหมายและเวลา
เปลี่ยนแปลง
- การปฏิบตั ิงาน
- ความยืดหยุน่
บรรลุเป้าหมาย

ม.5

ม.6

- การมี
ปฏิสัมพันธ์กบั
บุคคลอื่น
- การปฏิบตั ิงาน
กับทีมงาน
ที่มีความ
หลากหลาย
- การมี
- การปรับตัวสู่ การ - การปฏิบตั ิงาน
บรรลุเป้าหมายโดย ปฏิสัมพันธ์กบั
เปลี่ยนแปลง
ปราศจากการ
บุคคลอื่น
- ความยืดหยุน่
ควบคุมสั่งการ
- การปฏิบตั ิงาน
กับทีมงาน
ที่มีความ
หลากหลาย
- การปรับตัวสู่ การ - การเรี ยนรู ้โดยการ - การมี
ปฏิสัมพันธ์กบั
เปลี่ยนแปลง
นําตนเอง
บุคคลอื่น
-ความยืดหยุน่
- การปฏิบตั ิงาน
กับทีมงาน
ที่มีความ
หลากหลาย

องค์ประกอบที่ 5 องค์ประกอบที่ 6
การคิดวิเคราะห์
ภาวะผู้นํา
ตัดสินใจ และ
และความ
แก้ ปัญหาอย่ าง
รับผิดชอบ
สร้ างสรรค์

องค์ประกอบที่ 7
การสร้ าง
สัมพันธ์ ทดี่ กี บั
ผู้อื่น

- การจัดการ
โครงการ
- การสร้างสรรค์
ผลผลิต
- การมีสาํ นึก
ความรับผิดชอบ

-การให้คาํ แนะนํา
และการนําบุคคล
อื่น
- ความรับผิดชอบ
ต่อบุคคลอื่น

- การคิดวิเคราะห์ - การสร้าง
- การตัดสิ นใจ สัมพันธ์ที่ดีกบั
- การแก้ปัญหา ผูอ้ ื่น
อย่างสร้างสรรค์

- การจัดการ
โครงการ
- การสร้างสรรค์
ผลผลิต
- การมีสาํ นึก
ความรับผิดชอบ

-การให้คาํ แนะนํา
และการนําบุคคล
อื่น
- ความรับผิดชอบ
ต่อบุคคลอื่น

- การคิดวิเคราะห์ - การสร้าง
- การตัดสิ นใจ สัมพันธ์ที่ดีกบั
- การแก้ปัญหา ผูอ้ ื่น
อย่างสร้างสรรค์

- การจัดการ
โครงการ
- การสร้างสรรค์
ผลผลิต
- การมีสาํ นึก
ความรับผิดชอบ

-การให้คาํ แนะนํา
และการนําบุคคล
อื่น
- ความรับผิดชอบ
ต่อบุคคลอื่น

- การคิดวิเคราะห์ - การสร้าง
- การตัดสิ นใจ สัมพันธ์ที่ดีกบั
- การแก้ปัญหา ผูอ้ ื่น
อย่างสร้างสรรค์

จากตารางที่ 12 สรุ ปพฤติกรรมทักษะชีวิตที่คาดหวังตามองค์ประกอบทักษะชีวิต จําแนก
ตามรายชั้น ปี ของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ตามแนวคิดกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรม
แนะแนวพบว่า พฤติกรรมที่คาดหวังให้เกิดกับ ผู เ้ รี ย นตามระดับ ชั้น ปี มี ล กั ษณะที่ ค ล้า ยคลึ ง กัน
กล่ าวคื อ ควรจัด ให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก ระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม. 4 - 6) ดังนั้น ในการจัด
กิจกรรมแนะแนวในระดับชั้นใด ๆ สามารถนําพฤติ ก รรมตัว ชี้ ว ดั ของการใช้ท กั ษะชี วิ ต ที่ ร ะบุ
ดังตาราง เป็ นตัวกําหนดการวัดพฤติกรรมการใช้ทกั ษะชีวิตของผูเ้ รี ยนให้เหมาะสมกับระดับชั้นได้
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ทักษะอาชีพ (Career Skills)
ทักษะอาชีพหรื อทักษะการประกอบอาชีพมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์เป็ น
อันมากเพราะอาชีพสามารถสนองตอบความต้องการของมนุษย์ท้ งั ด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆ เช่น
ด้านสังคมและจิตใจการเลือกอาชีพจึงมีความสําคัญต่อชีวิตของบุคคลถ้าบุคคลสามารถเลือกอาชีพ
ได้เหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถ ความถนัดของตนเองมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็ จใน
การประกอบอาชี พมีความเจริ ญก้าวหน้าเป็ นอันมากในทางตรงกันข้ามถ้าบุคคลใดเลือกอาชีพได้
ไม่เหมาะสมโอกาสที่จะประสบความล้มเหลวในการประกอบอาชีพก็มีอยูม่ ากเช่นกัน
ความหมายและความสํ าคัญของการพัฒ นาทักษะอาชีพ
จากการสรุ ปแนวคิด หลักการ ข้อมูลและงานวิจยั เกี่ยวกับทักษะอาชี พ จากนักวิชาการ
หลากหลายท่ าน (สุ ทธิ รัตน์ ลักษณะสุ ทธิ , 2555; ธงชัย สันติ วงษ์, 2533; ดนัย เที ยนพุฒ, 2540;
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2535; วรรณิ ภา ทันเที่ยง, 2550) สรุ ปดังรายละเอียดต่อไปนี้
การพัฒ นาหมายถึ งการเปลี่ ยนแปลงไปในทางที่ พึงปรารถนาของบุ คคลชุ มชนหรื อ
สังคมต่างๆตรงกับภาษาอังกฤษว่า Development หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสถานะคุณสมบัติอย่าง
เป็ นระบบทั้งทางเศรษฐกิ จซึ่ งรวมไปถึงสภาพแวดล้อมและสภาพทางสังคมในช่ วงระยะเวลาที่
กําหนดภายใต้กระบวนการช่ วยเหลือตนเองโดยมี แรงกระตุน้ จากภายนอกคือผูพ้ ฒ
ั นาและความ
ร่ วมมือร่ วมใจของผูไ้ ด้รับการพัฒนาภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและระยะเวลาที่เอื้ออํานวย
การพัฒนา
การพัฒนาทักษะอาชีพหมายถึงกิจกรรมที่จดั ขึ้นในองค์การเพื่อเสริ มสร้างให้บุคคลใน
องค์การมีความเข้าใจตนเองมากขึ้นมีความสนใจความถนัดและค่านิยมที่สอดคล้องกับงานตลอดจน
ช่วยให้บุคลากรแต่ละคนได้มีแผนสําหรับอาชีพในอนาคตภายในองค์การ
ความก้า วหน้า ในอาชี พ (Career development) หมายถึ ง กิ จ กรรมทางด้า นการ
บริ หารงานบุคคลที่มีข้ ึนเพื่อช่วยให้แต่ละคนได้มีแผนสําหรับอาชีพในอนาคตภายในองค์การหรื อ
หมายถึงวิธีการที่เป็ นระบบซึ่ งจัดทําโดยองค์การเพื่อให้บริ ษทั เกิดความมัน่ ใจว่าจะมีพนักงานและ
ผูบ้ ริ หารที่พร้อมด้วยความสามารถและประสบการณ์ที่องค์การสามารถเลือกใช้หรื อสนองตอบการ
ขยายธุรกิจในอนาคตได้ทนั ตามความต้องการ
การพัฒนาอาชี พ หมายถึง กระบวนการพัฒนาความเชื่ อค่านิ ยมความถนัดความสนใจ
บุคลิกภาพตลอดจนความรอบรู ้ที่เกี่ยวกับโลกของอาชีพการพัฒนาของบุคคลในด้านอาชีพเกี่ยวข้อง
กับการตัดสิ นใจเลือกอาชี พตลอดจนการตั้งจุ ดมุ่ งหมายของชี วิตและการทํางานทั้งนี้ การพัฒ นา
อาชีพออกเป็ น 3 ส่ วนคือ
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1. กระบวนการเป็ นระบบซึ่ งแต่ละขั้นตอนจะเชื่อมโยงกันอย่างสอดคล้องและมีเหตุผล
2. การพัฒนาอาชี พเป็ นกระบวนการส่ งเสริ มการพัฒนาความรู ้ทกั ษะขีดความสามารถ
ศักยภาพและทัศนคติ
3. ความเจริ ญก้าวหน้าเนื่ องจากบุคลากรส่ วนใหญ่ตอ้ งการความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งานหรื อสาขาอาชี พ ที่ ต นปฏิ บ ัติ งานอยู่ก ารพัฒ นาอาชี พ จึ ง เป็ นกระบวนการที่ ช่ วยส่ งเสริ ม ให้
บุคลากรที่มีความมุ่งมัน่ มีความสามารถและมีศกั ยภาพในการพัฒนา
จากคํากล่าวข้างต้นสรุ ปได้ว่า ทักษะอาชีพ หมายถึง กิจกรรมการเสริ มสร้างให้บุคคลมี
ความเข้าใจตนเองมากขึ้นมีความสนใจความถนัดและค่านิ ยมที่สอดคล้องกับงานตลอดจนช่วยให้
บุคคลแต่ละคนมีแผนสําหรับการเตรี ยมพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคตที่มีคุณภาพ
ทฤษฎีพ ฒ
ั นาการทางอาชีพ
ทฤษฎีพฒั นาการทางอาชี พ ที่ สํา คัญ ประกอบด้ว ย 3 ทฤษฎี คื อ ทฤษฎี พฒั นาการทาง
อาชีพของซุ ปเปอร์ ทฤษฎีพฒั นาการทางอาชีพของกินซ์เบอร์กและทฤษฎีพฒั นาการทางอาชีพของ
ไทด์แมนและโอฮารา (Ginzberg, 1974; Super, 1957; Tiedman and O’ Hara, 1963)
ซุ ป เปอร์ (Super, 1957: 99 - 108) ได้ศึ ก ษาการเลื อ กอาชี พ และสรุ ป รวบรวมตั้ง เป็ น
ทฤษฎีก ารเลือ กอาชี พ ขึ้ น โดยใช้ชื่ อ ทฤษฎีว ่า “ทฤษฎี การพัฒ นาอาชี พ ” (theory of vocational
development) ซุปเปอร์ ใช้คาํ ว่า “การพัฒนา” กินความหมายกว้างซึ่ งรวมถึงความชอบการเลือกการ
พิจารณาตัดสิ นใจและการเข้าประกอบอาชีพและเกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆดังนี้
ความรู ้รากฐานเบื้องต้นของทฤษฎีมีอยู่ 12 ประการคือ
1. ความแตกต่างระหว่า งบุ ค คล (individual differences) ทฤษฎี ข องความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเป็ นหลักสําคัญทั้งด้านที่เกี่ยวกับการศึกษาและจิตวิทยาทางอาชีพเพราะบุคคลย่อม
แตกต่างกันทั้งในด้านความสามารถความสนใจและบุคลิกภาพดังนั้นการเลือกอาชี พของบุคคลก็
ควรต้องคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. ความสามารถหลายๆอย่า งในตัว บุ ค คล (multipotentiality) บุ ค คลแต่ ล ะคนมีขีด
ความสามารถประจําตัวของแต่ละบุคคลที่จะทําให้ประสบความสําเร็ จในงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อ
พอใจในงานอย่างใดอย่างหนึ่ งการที่ จะนําเอาคนหนึ่ งไปเปรี ยบกับ อี กคนหนึ่ งไม่ ได้ทุ กคนจะมี
ความสามารถเฉพาะตัวแต่มีคนละอย่าง
3. กระสวนของความสามารถในอาชี พ (occupational ability patterns) อาชี พ แต่ ล ะ
อาชี พ มี กระสวนของความสามารถเฉพาะของแต่ ล ะอาชี พ เช่ น ความสามารถความสนใจและ
บุคลิกภาพนัน่ คืออาชี พหนึ่ งๆก็ตอ้ งการบุคคลที่มีความสามารถความสนใจและบุคลิกภาพต่างไป
จากอีกอาชีพหนึ่ง
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4. การเลี ย นแบบบทบาทของรู ปแบบ (identification and role of models) บุ ค คล
ส่ วนมากจะเลียนแบบบิ ดามารดาหรื อบุคคลอื่นในด้านการประกอบอาชี พวัยรุ่ นจะสนใจโดยการ
เลียนแบบอาชีพจากผูใ้ หญ่ดงั นั้นผูใ้ หญ่กค็ วรจะเป็ นรู ปแบบที่ดีให้แก่เด็ก
5. ความต่ อ เนื่ อ งของการตัด สิ น ใจเลื อ กจะต้อ งจัด ให้ เป็ นกระบวนการที่ ต่ อ เนื่ อ ง
(continuous process) ทั้งนี้ เนื่ องจากสถานการณ์สิ่ ง แวดล้อ มที่ บุ ค คลอาศัย อยู่ห รื อ ทํา งานอยู่ย่อม
เปลี่ ย นแปลงไปตามกาลเวลาและประสบการณ์ ด ัง นั้ นการเลื อ กและการตัด สิ น ใจก็ ต้อ งเป็ น
กระบวนการที่ต่อเนื่องกันไป
6. ช่วงของชีวิต (life stage) กระบวนการเลือกอาชีพเป็ นกระบวนการต่อเนื่ องตามช่ วง
ชีวิตของบุคคลซึ่งแบ่งออกเป็ นขั้นๆดังต่อไปนี้
6.1 ขั้นของการเจริ ญ เติ บโต (growth stage) เริ่ มตั้งแต่ เกิ ดจนถึ งอายุ 14 เป็ นระยะที่
เด็กกําลังเจริ ญเติบโต
6.2 ขั้น ของการสํา รวจ (exploration stage) ระหว่ างอายุ 14-25 ปี เป็ นช่ ว งที่ บุ ค คล
พยายามทําความเข้าใจตนเองทดลองสวมบทบาทของผูใ้ หญ่เช่นการหาคู่การหาอาชี พและการหา
ตําแหน่งในสังคม
6.3 ขั้นของการสร้างหลักฐาน (establishment stage) ระหว่างอายุ 25-45 ปี เป็ นช่วงที่
บุคคลคิดมีครอบครัวมีบทบาทในสังคมมีอาชีพแน่นอนมีงานทํามัน่ คงและมีบา้ นอยูอ่ าศัย
6.4 ขั้น ของชี วิ ต มั่น คง (maintenance stage) ระหว่ า งอายุ 45-65 ปี เป็ นช่ ว งที่ เห็ น
ความสําคัญของครอบครัวพยายามที่จะมีหน้าตาหาความก้าวหน้าในการทํางาน
6.5 ขั้นของความเสื่ อม (decline stage) ตั้งแต่อายุ 65 ปี ถึงตายเป็ นช่ วงที่ ทาํ งานน้อย
และมีความรับผิดชอบน้อยและมีบทบาทในสังคมน้อย
7. กระสวนของอาชี พ (career patterns) กระสวนของอาชี พ ขึ้ น อยู่กบั ระดับสังคม
เศรษฐกิจและโอกาสซึ่ งกระสวนของอาชีพนี้ ได้แก่ระดับสู งตํ่าของอาชีพความถี่ในการเปลี่ยนงาน
อาชีพบางอย่างทําให้เปลี่ยนงานบ่อยแต่อาชีพบางอย่างก็ไม่ตอ้ งเปลี่ยนงานบ่อยๆ
8. การพัฒนาอาชีพควรได้รับการแนะนําแนวทางที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพ
อย่างเหมาะสมโดยการให้ทดลองฝึ กงานบ้างตามโอกาสอันควร
9. การพัฒ นาอาชี พ เป็ นผลของการมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ก ัน ระหว่า งบุ ค คลกับ สิ่ ง แวดล้อ ม
(development of the result of interaction) สิ่ งแวดล้อ มได้แ ก่ ก ารอบรมเลี้ ยงดู จ ากบ้า นการได้รั บ
การศึ กษาจากโรงเรี ยนและจากสังคมซึ่ งจะเป็ นสิ่ งที่ ช่วยประเมินแปลความหมายข้อมู ลเกี่ยวกับ
อาชี พและทดลองวางแผนเกี่ ยวกับอาชี พเพื่อทําให้เกิ ดความเข้าใจตนเองซึ่ งนับว่าเป็ นการสร้ าง
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ความคิดเกี่ยวกับตนเองเช่นรู ้จกั ความสนใจรู ้จกั ความถนัดและความสามารถของตนเองที่จะเป็ นไป
ได้จริ ง
10. การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการประกอบอาชี พ (the dynamics of career patterns)
กระบวนการประกอบอาชี พ นี้ ขึ้ นอยู่ กั บ ระดับ สั ง คมเศรษฐกิ จ ของบิ ด ามารดาสติ ปั ญญา
ความสามารถและความสนใจของบุคคลซึ่ งไม่คงที่เช่ นเดียวกับการพัฒนาของบุคคลตามช่วงของ
การเจริ ญเติ บโต (the growth stage) และระยะต้นของช่ วงการสํารวจ (the early exploration stage)
บุคคลจะมีความเข้าใจเพียงเล็กน้อยต่อกระบวนการพัฒนาอาชี พแต่ความเข้าใจอันเล็กน้อยนี้ จะมี
ประโยชน์สําหรับกระบวนการประกอบอาชี พในช่ วงของการเจริ ญเติ บโตระยะสุ ดท้ายของการ
สํารวจ (late exploratory stage) การสร้ างหลักฐาน (establishment stage) และขั้นของชี วิตที่ มนั่ คง
(maintenance stage)
11. ความพอใจในงานขึ้นอยู่กบั ความแตกต่างระหว่างบุคคลตําแหน่งและบทบาทของ
บุคคล (job satisfaction: individual differences, status and role) บุคคลจะพึงพอใจในงานถ้างานนั้น
ไปกับวิถีชีวิตความสามารถและการได้สวมบทบาทตามบุคคลนั้นต้องการระดับของความพอใจ
ขึ้นอยูก่ บั ระดับของการพัฒนาความคิดเกี่ยวกับตนเองของบุคคล
12. งานคือวิถีทางของชีวิต (work is a way of life) งานเป็ นวิถีทางแห่ งชี วิตของบุคคล
ได้คน้ พบทางออกที่ ใช้แ สดงความสามารถความสนใจบุ ค ลิ กภาพค่ านิ ยมของบุ ค คลนั้น ๆและ
ความสามารถกระทําได้ตามบทบาทที่บุคคลนั้นเลือกสรรแล้ว
นอกจากนั้นซุ ปเปอร์ (Super, 1957: 185-190) ยังได้เสนอหลักเกี่ยวกับการพัฒนาทาง
อาชีพไว้ดงั นี้
1. การพัฒนาทางอาชีพเป็ นกระบวนการที่ต่อเนื่ องตั้งแต่เริ่ มสนใจเลือกอาชี พไปจนถึง
ประกอบอาชีพได้อย่างมัน่ คงเป็ นระยะเวลานาน
2. การพัฒนาทางอาชีพเป็ นขั้นตอนและมีระเบียบแบบแผน
3. บุคคลจะมองเห็นความจริ งเกี่ยวกับการเลือกอาชีพมากขึ้นเมื่อมีอายุเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่
วัยรุ่ นจนถึงวัยผูใ้ หญ่
4. ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตนเองเริ่ มตั้งแต่ก่อนวัยรุ่ นและเข้าใจชัดแจ้งเมื่อเข้าสู่ วยั รุ่ น
5. วิถีและอัตราการเคลื่ อนไหวของแต่ ละบุ คคลจากระดับหนึ่ งไปยังอี กระดับหนึ่ งมี
ความสัมพันธ์กบั สติปัญญาสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของบิดามารดาความต้องการค่านิยม
ความสนใจทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
6. แขนงอาชี พ ที่ แ ต่ ล ะบุ ค คลเลื อ กเกี่ ย วกับ ความสนใจค่ า นิ ย มและความต้อ งการ
เลียนแบบบิดามารดาหรื อสังคมที่อาศัยอยูร่ ะดับคุณภาพของการศึกษา

130
7. ความพอใจในงานและชี วิตขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสมของความสามารถความสนใจ
ค่านิยมและบุคลิกภาพในงานอาชีพ
8. บุคคลจะเลียนแบบจากบิดามารดาโดยทางอ้อมซึ่งมีบทบาทต่อการเลือกอาชีพด้วย
9. การพัฒนาทางอาชีพดําเนินไปตลอดเวลา
10. คุณสมบัติของบุคคลหนึ่งอาจจะเหมาะสมกับอาชีพหนึ่ง
ความรู้ เกีย่ วกับงานอาชีพ
ศูนย์ส่งเสริ มการศึกษาตามอัธยาศัยได้กล่าวถึงความรู ้เกี่ยวกับงานอาชี พไว้ในเว็บไซต์
http:22dnfe5.nfe.go.th/ilp/42033/ (2557; สํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดมหาสารคามสํานักงานส่ งเสริ มการศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัย
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ กระทรวงศึกษาธิ การ, 2555) สรุ ปข้อมูลการประกอบอาชีพ
ดังนี้
ประเภทและลักษณะของอาชีพ
อาชีพหมายถึงการทํากิจกรรมการทํางานการประกอบการที่ไม่เป็ นโทษแก่สังคมและมี
รายได้ตอบแทนโดยอาศัยแรงงานความรู ้ทกั ษะอุปกรณ์ เครื่ องมื อวิธีการแตกต่างกันไปการแบ่ ง
ประเภทของอาชีพสามารถจัดแบ่งตามลักษณะได้เป็ น 2 ลักษณะคือแบ่งตามเนื้ อหาวิชาของอาชีพ
และแบ่งตามลักษณะของการประกอบอาชีพ
1. การแบ่ งอาชีพ ตามเนื้อหาวิชาของอาชีพ สามารถจัดกลุ่มอาชีพตามเนื้อหาวิชาได้เป็ น
6 ประเภทดังนี้
1.1 อาชีพเกษตรกรรม ถือว่าเป็ นอาชีพหลักและเป็ นอาชีพสําคัญของประเทศปั จจุบนั
ประชากรของไทยไม่น ้อ ยกว่า ร้ อ ยละ 60 ยัง ประกอบอาชี พ นี้ อ ยู่อ าชี พ เกษตรกรรมเป็ นอาชี พ
เกี่ยวเนื่ องกับการผลิตและการจัดจําหน่ ายสิ นค้าและบริ การทางด้านการเกษตรซึ่ งผลผลิตทางการ
เกษตรนอกจากใช้ในการบริ โภคเป็ นส่ วนใหญ่แล้วยังใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตทางอุตสาหกรรม
อีกด้วยอาชีพเกษตรกรรมได้แก่การทํานาทําไร่ ทาํ สวนเลี้ยงสัตว์ฯลฯ
1.2 อาชีพ อุตสาหกรรม การทําอุตสาหกรรมหมายถึงการผลิตสิ นค้าอันเนื่ องมาจาก
การนําเอาวัสดุ ห รื อสิ น ค้าบางชนิ ดมาแปรสภาพให้เกิ ดประโยชน์ ต่ อผูใ้ ช้มากขึ้ น กระบวนการ
ประกอบการอุตสาหกรรมประกอบด้วยในขั้นตอนของกระบวนการผลิตมีปัจจัยมากมายนับตั้งแต่
แรงงานเครื่ องจักรเครื่ องมือเครื่ องใช้เงินทุนที่ดินอาคารรวมทั้งการบริ หารจัดการ
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การประกอบอาชีพอุตสาหกรรมแบ่งตามขนาดได้ดงั นี้
1. อุตสาหกรรมในครอบครัวเป็ นอุตสาหกรรมที่ทาํ กันในครัวเรื อนหรื อภายใน
บ้านใช้แรงงานคนในครอบครัวเป็ นหลักบางทีอาจใช้เครื่ องจักรขนาดเล็กช่วยในการผลิตใช้วตั ถุดิบ
วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นมาเป็ นปัจจัยในการผลิตอุตสาหกรรมในครัวเรื อนได้แก่การทอผ้าการจักสาน
การทํา ร่ ม การทํา อิ ฐ มอญฯลฯลัก ษณะการดํา เนิ น งานไม่ เป็ นระบบเท่ า ใดนั ก รวมทั้ง การใช้
เทคโนโลยีแบบง่ายๆไม่ยงุ่ ยากซับซ้อนและมีการลงทุนไม่มากนัก
2. อุตสาหกรรมขนาดย่อมเป็ นอุตสาหกรรมที่มีการจ้างคนงานมากกว่า 50 คนใช้
เงินทุนดําเนิ นการไม่เกิน 10 ล้านบาทอุตสาหกรรมขนาดย่อ มได้แ ก่ โ รงกลึ ง อู่ ซ่ อ มรถโรงงานทํา
ขนมปั งโรงสี ขา้ วเป็ นต้นในการดําเนิ นงานของอุตสาหกรรมขนาดย่อมมีขบวนการผลิตไม่ซบั ซ้อน
ใช้แรงงานที่มีฝีมือไม่มากนัก
3. อุตสาหกรรมขนาดกลางเป็ นอุตสาหกรรมที่มีการจ้างคนงานมากกว่า 50 คน
แต่ไม่เกิน 200 คนใช้เงินทุนดําเนิ นการมากกว่า 10 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 100 ล้านบาทอุตสาหกรรม
ขนาดกลางได้แก่อุตสาหกรรมทอกระสอบอุตสาหกรรมเสื้ อผ้าสําเร็ จรู ปเป็ นต้นการดําเนิ นงานของ
อุ ตสาหกรรมขนาดกลางต้อ งมี การจัดการที่ ดีแรงงานที่ ใช้ตอ้ งมี ทกั ษะความรู ้ ความสามารถใน
กระบวนการผลิตเป็ นอย่างดีเพื่อที่จะได้สินค้าที่มีคุณภาพระดับเดียวกัน
4. อุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็ นอุตสาหกรรมที่มีคนงานมากกว่า 200 คนขึ้นไป
เงินทุนในการดําเนิ นการมากกว่า 200 ล้านบาทอุต สาหกรรมขนาดใหญ่ไ ด้แ ก่ อุ ต สาหกรรมผลิต
แบตเตอรี่ อุตสาหกรรมถลุงเหล็กเป็ นต้นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีระบบการจัดการที่ดีใช้คนที่ มี
ความรู ้ ทกั ษะความสามารถเฉพาะด้านหลายสาขาเช่นวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ ในการดําเนิ นงาน
ผลิตมีกรรมวิธีที่ยงุ่ ยากใช้เครื่ องจักรคนงานเงินทุนจํานวนมากขึ้นมีกระบวนการผลิตที่ทนั สมัยและ
ผลิตสิ นค้าได้ทีละมากๆมีการว่าจ้างบุคคลระดับผูบ้ ริ หารที่มีความสามารถ
1.3 อาชีพพาณิชยกรรมและอาชีพ บริการ
1.3.1 อาชีพพาณิ ชยกรรม เป็ นการประกอบอาชีพที่เป็ นการแลกเปลี่ยนระหว่าง
สิ นค้ากับเงินส่ วนใหญ่จะมีลกั ษณะเป็ นการซื้ อมาและขายไปผูป้ ระกอบอาชีพทางพาณิ ชยกรรมจึง
จัดเป็ นคนกลางซึ่ งทําหน้าที่ซ้ื อสิ นค้าจากผูผ้ ลิตและนํามาขายต่อให้แก่ผบู ้ ริ โภคประกอบด้วยการค้า
ส่ งและการค้าปลีกโดยอาจจัดจําหน่ายในรู ปของการขายตรงหรื อขายอ้อม
1.3.2 อาชี พบริ การหมายถึงอาชี พที่ทาํ ให้เกิดความพอใจแก่ผูซ้ ้ื อการบริ การอาจ
เป็ นสิ นค้าที่มีตวั ตนหรื อไม่มีตวั ตนก็ได้การบริ การที่มีตวั ตนได้แก่บริ การขนส่ งบริ การทางการเงิน
ส่ วนบริ การที่ไม่มีตวั ตนได้แก่บริ การท่องเที่ยวบริ การรักษาพยาบาลเป็ นต้นอาชีพพาณิ ชยกรรมจึง
เป็ นตัว กลางในการขายสิ น ค้า หรื อ บริ ก ารต่ า งๆนั บ ตั้ง แต่ ก ารนํา วัต ถุ ดิ บ จากผู ้ผ ลิ ต ทางด้า น
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เกษตรกรรมตลอดจนสิ นค้าสําเร็ จรู ปจากโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งคหกรรมศิลปกรรมหัตถกรรม
ไปให้ ผู ้ซ้ื อ หรื อ ผู บ้ ริ โ ภคอาชี พ พาณิ ช ยกรรมจึ งเป็ นกิ จ กรรมที่ ส อดแทรกอยู่ทุ ก อาชี พ ในการ
ประกอบอาชี พพาณิ ชยกรรมหรื อบริ การผูป้ ระกอบอาชี พจะต้องมี ความสามารถในการจัดหามี
ความคิดริ เริ่ มและมีคุณธรรมจึงจะทําให้การประกอบอาชีพเจริ ญก้าวหน้า
1.4 อาชีพ คหกรรม การประกอบอาชี พคหกรรมได้แก่อาชีพที่เกี่ยวกับการประกอบ
อาหารขนมการตัดเย็บการเสริ มสวยตัดผมเป็ นต้น
1.5 อาชีพหัตถกรรม การประกอบอาชีพหัตถกรรมได้แก่อาชีพที่เกี่ยวกับงานช่างโดย
การใช้มือในการผลิตชิ้นงานเป็ นส่ วนใหญ่ได้แก่อาชีพจักสานแกะสลักทอผ้าด้วยมือทอเสื่ อเป็ นต้น
1.6 อาชี พ ศิ ลปกรรม การประกอบอาชี พศิ ล ปกรรมได้แ ก่ อ าชี พ เกี่ ย วข้อ งกับการ
แสดงออกในลักษณะต่างๆเช่นการวาดภาพการปั้ นการดนตรี ละครการโฆษณาถ่ายภาพเป็ นต้น
การแบ่ งอาชีพ ตามลักษณะของการประกอบอาชีพ
นอกจากจะจัดกลุ่มอาชีพเป็ น 6 ประเภทแล้วเรายังสามารถจัดกลุ่มอาชีพตามลักษณะ
การประกอบอาชีพเป็ น 2 ลักษณะคืออาชีพอิสระและอาชีพรับจ้าง
1. อาชี พอิสระ หมายถึง อาชีพทุกประเภทที่ผปู ้ ระกอบการดําเนิ นการด้วยตนเองแต่
เพียงผูเ้ ดียวหรื อเป็ นกลุ่มอาชีพอิสระเป็ นอาชีพที่ไม่ตอ้ งใช้คนจํานวนมากแต่หากมีความจําเป็ นอาจ
มีการจ้างคนอื่นมาช่วยงานได้เจ้าของกิจการเป็ นผูล้ งทุนและจําหน่ายเองคิดและตัดสิ นใจด้วยตนเอง
ทุ กเรื่ องซึ่ งช่ วยให้การพัฒ นางานอาชี พเป็ นไปอย่างรวดเร็ วทันต่อเหตุ การณ์ การประกอบอาชี พ
อิสระเช่นขายอาหารขายของชําซ่อมรถจักรยานยนต์ฯลฯในการประกอบอาชีพอิสระผูป้ ระกอบการ
จะต้องมี ความรู ้ ความสามารถในเรื่ องการบริ หารการจัดการเช่ นการตลาดทําเลที่ ต้ งั เงิ นทุ นการ
ตรวจสอบและประเมินผลเป็ นต้นนอกจากนี้ ยงั ต้องมีความอดทนต่องานหนักไม่ถอ้ ถอยต่อปั ญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และมองเห็นภาพการดําเนินงานของตนเองได้ทะลุปรุ โปร่ ง
2. อาชี พรั บจ้าง หมายถึง อาชี พที่ มีผูอ้ ื่ นเป็ นเจ้าของกิ จการโดยตัวเองเป็ นผูร้ ับจ้าง
ทํางานให้และได้รับค่าตอบแทนเป็ นค่าจ้างหรื อเงินเดือนอาชีพรับจ้างประกอบด้วยบุคคล 2 ฝ่ ายซึ่ ง
ได้ตกลงว่าจ้างกันบุ คคลฝ่ ายแรกเรี ยกว่า "นายจ้าง" หรื อผูว้ ่าจ้างบุคคลฝ่ ายหลังเรี ยกว่า "ลูกจ้าง"
หรื อผูร้ ับจ้างมีค่าตอบแทนที่ผูว้ า่ จ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผรู ้ ับจ้างเรี ยกว่า "ค่าจ้าง" การประกอบอาชีพ
รับจ้างโดยทัว่ ไปมีลกั ษณะเป็ นการรับจ้างทํางานในสถานประกอบการหรื อโรงงานเป็ นการรับจ้าง
ในลักษณะการขายแรงงานโดยได้รับค่าตอบแทนเป็ นเงินเดือนหรื อค่าตอบแทนที่คิดตามชิ้นงานที่
ทําได้อตั ราค่าจ้างขึ้นอยูก่ บั การกําหนดของเจ้าของสถานประกอบการหรื อนายจ้างการทํางานผูร้ ับ
จ้างจะทําอยูภ่ ายในโรงงานตามเวลาที่นายจ้างกําหนดการประกอบอาชีพรับจ้างในลักษณะนี้ มีขอ้ ดี
คือไม่ ตอ้ งเสี่ ยงกับการลงทุนเพราะลูกจ้างจะใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ที่นายจ้างจัดไว้ให้ทาํ งานตามที่
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นายจ้า งกํา หนดแต่ มี ข ้อ เสี ย คื อ มัก จะเป็ นงานที่ ท ํา ซํ้าๆเหมื อ นกัน ทุ ก วัน และต้อ งปฏิ บ ัติ ต าม
กฎระเบี ย บของนายจ้า งในการประกอบอาชี พ รั บ จ้า งนั้น มี ปั จ จัย หลายอย่า งที่ เอื้ อ อํา นวยให้ ผู ้
ประกอบอาชีพรับจ้างมีความเจริ ญก้าวหน้าได้เช่นความรู ้ความชํานาญในงานมีนิสัยการทํางานที่ดีมี
ความกระตือรื อร้นมานะอดทนในการทํางานยอมรับกฎเกณฑ์และเชื่อฟังคําสัง่ มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต
ความขยันหมัน่ เพียรรับผิดชอบมีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดีรวมทั้งสุ ขภาพอนามัยที่ดีอาชีพต่างๆในโลกมี
มากมายหลากหลายอาชีพซึ่ งบุคคลสามารถจะเลือกประกอบอาชีพได้ตามความถนัดความต้องการ
ความชอบและความสนใจไม่ว่าจะเป็ นอาชีพประเภทใดจะเป็ นอาชีพอิสระหรื ออาชีพรับจ้างถ้าหาก
เป็ นอาชีพที่สุจริ ตย่อมจะทําให้เกิดรายได้มาสู่ ตนเองและครอบครัวถ้าบุคคลผูน้ ้ นั มีความมุ่งมัน่ ขยัน
อดทนตลอดจนมีความรู ้ขอ้ มูลเกี่ยวกับอาชี พต่างๆจะทําให้มองเห็นโอกาสในการเข้าสู่ อาชี พและ
พัฒนาอาชีพใหม่ๆให้เกิดขึ้นอยูเ่ สมอ
การส่ งเสริมอาชีพสํ าหรับบุคคล
การส่ งเสริ มอาชีพหมายถึงการดําเนิ นการที่มุ่งพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการผลิตอันได้แก่
การเพื่ อพูนความรู ้ เกี่ ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการแก้ไขปั ญ หาด้านปั จจัยพื้ นฐานที่ จาํ เป็ น
สําหรับการอาชีพเพื่อยกระดับฐานะความเป็ นอยูใ่ นการส่ งเสริ มอาชีพนั้นผูป้ ระกอบอาชีพจําเป็ นที่
จะต้องวิเคราะห์ตนเองว่ามีความสนใจอาชีพใดมีความถนัดด้านใดและตลาดมีความต้องการอาชีพ
ใดเราจําเป็ นที่ จะต้อ งมี การวิ เคราะห์ เกี่ ยวกับ งานอาชี พซึ่ งสํานัก งานบริ หารงานการศึ กษานอก
โรงเรี ย นได้จ ัด ทํา ข้อ มู ล ออกเผยแพร่ ใ นเว็บ ไซต์ http://dnfe5. nfe.go.th/ilp/42033/ ในชุ ด วิ ช า
การศึกษาช่องทางการประกอบอาชีพโดยศูนย์ส่งเสริ มการศึกษาตามอัธยาศัยดังนี้ การวิเคราะห์งาน
อาชี พการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบอาชี พจะช่ วยให้ผูท้ ี่ศึกษาวิเคราะห์มีความรู ้ความเข้าใจในอาชี พที่
สนใจในด้านต่างๆทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการตัดสิ นใจเลือกอาชีพได้เหมาะสมกับตนเองและมีความ
เป็ นไปได้ในการนําไปประกอบอาชีพ
ประเด็นสําคัญในการศึกษาวิเคราะห์อาชีพในการศึกษาวิเคราะห์อาชีพมีประเด็นหรื อ
หัวข้อสําคัญๆที่ควรนํามาพิจารณาดังนี้
1. ลักษณะประเภทรู ปแบบของอาชี พเป็ นการศึกษาถึงรายละเอียดเกี่ ยวกับลักษณะ
การดําเนิ น งานของอาชี พ ที่ ศึ ก ษาเช่ น ทําคนเดี ย วทําเป็ นกลุ่ ม ทําในรู ป บริ ษ ัท ห้ างร้ านเครื อ ข่ าย
สาขาแฟรนไชน์ เป็ นต้น
2. ปั จจัยดําเนิ นการเป็ นการศึกษาถึงปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับอาชี พทั้งปั จจัยในการผลิต
ได้แก่วตั ถุดิบแรงงานเครื่ องมือเงินทุนปั จจัยในการดําเนินงานได้แก่การจัดการการบริ หารฯลฯ
3. กระบวนการผลิตขั้นตอนการผลิตเป็ นการศึกษาถึงขั้นตอนของการประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับความรู ้และเทคนิคที่จาํ เป็ นความยุง่ ยากซับซ้อนระยะเวลาฯลฯ
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4. การจัดการผลผลิตเป็ นการศึกษาถึงวิธีการดําเนิ นงานเกี่ยวกับผลผลิตที่ได้จากการ
ประกอบการอาชีพตั้งแต่การเก็บเกี่ยวการเก็บรักษาการจําหน่ายการบรรจุตลอดจนตลาดที่จาํ หน่าย
ผลผลิต
5. ความต้องการของผูบ้ ริ โภคเป็ นการศึกษาถึงความต้องการความพอใจของผูบ้ ริ โภค
ที่มีต่อสิ นค้าที่ผลิตทั้งในด้านปริ มาณคุณภาพราคา
6. ผลตอบแทนเป็ นการศึกษาถึงความพึงพอใจในการประกอบอาชีพตลอดจนรายได้
ที่ได้รับจากการประกอบอาชีพนั้น
7. ปั ญ หาและอุ ป สรรคเป็ นการศึ ก ษาถึ ง ข้อ จํา กัด การแข่ ง ขัน เงื่ อ นไขผลกระทบ
ตลอดจนแนวทางแก้ไขที่เป็ นอยู่
8. ความมัน่ คงในการประกอบอาชีพเป็ นการศึกษาถึงแนวโน้มความเป็ นไปได้โอกาส
การขยายขอบข่ายของอาชีพในอนาคต
2. ขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ อาชีพ
เพื่ อ ให้ ก ารศึ ก ษา/วิ เคราะห์ อ าชี พ เป็ นไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและครอบคลุ ม ถึ ง
ประเด็นสําคัญควรประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. รวบรวมรายชื่ อ ผูป้ ระกอบการสถานประกอบการทั้ง จากการออกไปรวบรวม
โดยตรงหรื อรวบรวมจากเอกสารสิ่ งพิ ม พ์ ต่ า งๆที่ มี ก ารจัด ทํา ไว้โ ดยข้อ มู ล ที่ ร วบรวมควร
ประกอบด้วยชื่ อของผูป้ ระกอบการหรื อสถานประกอบการสถานที่หรื อที่ ต้ งั ซึ่ งสามารถติดต่อได้
หรื อรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. กําหนดหัวข้อหรื อประเด็นคําถามที่ตอ้ งการได้รับคําตอบตามที่กาํ หนดให้ชดั เจน
หรื อครอบคลุมสิ่ งที่ตอ้ งการจะทราบ
3. ติ ดต่ อ ประสานงานขอความร่ ว มมื อ ในการขอข้อมู ล หรื อรายละเอี ยดต่ างๆจาก
ผูป้ ระกอบการสถานประกอบการผูร้ ู ้หรื อแหล่งวิทยาการโดยการออกไปสัมภาษณ์ดว้ ยตนเองหรื อ
อาจใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าหาคําตอบจากเอกสารต่างๆที่มีอยู่
4. นําเอาข้อมูลที่ได้ท้ งั หมดมาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบในด้านต่างๆของแต่ละอาชีพ
3. การวิเคราะห์ ตนเองเกีย่ วกับงานอาชีพ
ปั จจัยสําคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อความสําเร็ จในการประกอบอาชีพคือตัวผูป้ ระกอบ
อาชีพจะต้องมีความสนใจความถนัดความสามารถทักษะทางอาชี พรวมทั้งคุณสมบัติที่พึงมีในการ
ประกอบอาชี พนั้นๆดังนั้นผูท้ ี่ ตดั สิ นใจประกอบอาชี พอย่างใดอย่างหนึ่ งจึ งต้องสํารวจวิเคราะห์
ตนเองให้รู้จกั และเข้าใจตนเองโดยพิจารณาด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้
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1. ด้านความสนใจความชอบความต้องการควรจะพิจารณาว่าตนเองมี ความสนใจ
ความชอบความต้องการที่จะประกอบอาชีพใดบ้างเพราะเหตุใด
2. ด้านความรู ้ความสามารถความถนัดควรจะพิจารณาว่าอาชีพที่สนใจจะทํานั้นต้อง
ใช้ความรู ้ความสามารถความถนัดทักษะทางอาชีพนั้นๆหรื อไม่ถา้ ยังไม่มีหรื อยังขาดอยูจ่ ะสามารถ
หาความรู ้หรื อทักษะเพิ่มเติมได้อย่างไรหรื อจะแก้ปัญหาโดยหาผูร้ ่ วมงานที่มีความรู ้น้ นั ๆได้หรื อไม่
อย่างไร
3. ด้านคุณลักษณะที่พึงมีในการประกอบอาชี พนั้นๆเนื่ องจากลักษณะนิ สัยที่จาํ เป็ น
สําหรับผูป้ ระกอบการในแต่ละอาชีพจะมีความแตกต่างกันเช่นผูป้ ระกอบอาชีพ
4. คุณลักษณะทีส่ ํ าคัญของบุคคลทีจ่ ะประสบความสํ าเร็จในการประกอบอาชีพ
จากการศึกษาวิจยั พบว่าคุณลักษณะที่ สําคัญของบุคคลที่จะประสบความสําเร็ จในการ
ประกอบอาชีพนั้นประกอบด้วย
1. ความขยันอดทนทํางานประเภทหนักเอาเบาสู ้ไม่ทอ้ ถอยในการทํางาน
2. ประหยัด
3. ฉลาดมีไหวพริ บ
4. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
5. รู ้เท่าทันคนเหตุการณ์และมองเห็นการณ์ไกล
6. ซื่อสัตย์มีคุณธรรม
7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
8. มีสุขภาพดี
9. มีความสามารถและความถนัดในงานอาชีพ
10. มีทศั นคติที่ดีต่ออาชีพที่ทาํ รักงานที่ทาํ
11. ตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบ
12. ใฝ่ หาความรู ้แสวงหาแนวทางใหม่ในการทํางาน
ทักษะทีจ่ าํ เป็ นต่ อการประกอบอาชีพ
ทักษะกระบวนการทํางาน หมายถึง การลงมือทํางานต่างๆ ด้วยตนเองโดยมุ่งเน้นการ
ฝึ กฝนวิธีการทํางานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้ทาํ งานได้สําเร็ จและบรรลุตามเป้ าหมายโดยมีข้ นั ตอน
ต่างๆดังนี้
1. การวิเคราะห์งาน เป็ นการมองภาพรวมของงานเมื่อได้รับมอบหมาย ว่าเป้าหมายของ
งานคืออะไรผลลัพธ์ของงานที่จะทําคือ อะไรและจะทําอย่างไรให้งานนั้นบรรลุเป้าหมาย
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2. การวางแผนในการทํางาน เป็ นการกําหนดเป้ าหมายของงานระยะเวลาดําเนิ นงาน
กําลังคนที่ใช้ในการทํางาน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและได้ผลลัพธ์ตามต้องการ
3. การลงมือทํางาน เป็ นการลงมือทํางานตามแผนที่วางไว้ดว้ ยความมุ่งมัน่ อดทนและ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายจนสําเร็ จ
4. การประเมิ นผลการทํางานเป็ นการตรวจสอบทดสอบหรื อทดลองใช้ต้ งั แต่การวาง
แผนการทํา งานว่า รอบคอบ รั ด กุม ครอบคลุ ม และสามารถปฏิ บ ตั ิ ต ามได้ห รื อ ไม่ ต ลอดจน
ประเมินผลงานที่ทาํ สําเร็ จแล้วว่ามีคุณภาพหรื อไม่
ทักษะกระบวนการแก้ ปัญหามีข้ นั ตอนดังนี้
1. สังเกตนักเรี ยนควรฝึ กตนเองให้เป็ นคนช่างสังเกต
2. วิเคราะห์ เมื่อทราบและเข้าใจถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นแล้วควรวิเคราะห์ปัญหาที่มี มีมาก
น้อยเพียงใดลําดับความสําคัญของปั ญหาและวิเคราะห์สาเหตุ
3. สร้างทางเลือก เมื่อวิเคราะห์เรี ยงลําดับปั ญหาได้แล้ว ว่าควรแก้ปัญหาใดก่อนปั ญหา
ใดหลังและเมื่อวิเคราะห์ทีละปั ญหาหาสาเหตุของแต่ละปั ญหาได้ควรสร้างทางเลือก
4. ประเมินทางเลือก ทางเลือกต่างๆที่สร้างขึ้นมาจาการศึกษาค้นคว้าหรื อการตรวจสอบ
ต่าง ๆ ควรพิจารราให้ละเอียดว่าทางใด เหมาะสมกับการแก้ไขปั ญหามากที่สุด
ทักษะการทํางานร่ วมกัน หมายถึง การทํางานร่ วมกันผูอ้ ื่นให้สําเร็ จลุล่วงไปได้อย่างมี
ความสุ ขและปราศจากความขัดแย้งมีหลักการดังนี้
1. รู ้จกั บทบาทหน้าที่ภายในกลุ่ม ในการทํางานร่ วมกันกับผูอ้ ื่นนั้นควรรู ้ จกั หน้าที่และ
ความรับผิดชอบของตนเอง
2. มี ทกั ษะในการฟั ง พูด แสดงความคิดเห็ นและอภิ ปรายในกลุ่ม เมื่ อทํางานร่ วมกับ
บุคคลอื่นควรฝึ กฝนที่จะเป็ นผูฟ้ ั งที่ดียอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ควรฝึ กทักษะการพูดให้พูดจา
สุ ภาพ รู ้จกั โน้มน้าว ชักจูงจิตใจ รักษานํ้าใจเพื่อนร่ วมงาน
3. มีคุณธรรมในการทํางานร่ วมกัน เพื่อความสุ ขในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นและหลีกเลี่ยง
ไม่ให้เกิดความขัดแย้งด้วยการมีความรับผิดชอบต่อหน้าของตนเองที่ได้รับมอบหมาย
4. สรุ ปผลโดยการทํารายงาน การทํางานกลุ่มใด ๆ ก็ตาม ควรมีการสรุ ปผลออกมาอย่าง
เป็ นรู ปธรรมอาจอยูใ่ นรู ปแบบของการจัดทํารายงาน
5. นําเสนอรายงาน เมื่ อมีรายงานออกมาอย่างชัดเจน เป็ นเอกสารแล้วควรมีทกั ษะใน
การนําเสนอรายงานการปฏิบตั ิงานของกลุ่มในรู ปแบบต่างๆ
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ทั กษะการแสวงหาความรู้ คื อ การค้น คว้าหาความรู ้ และสามารถสร้ างความรู ้ ใหม่
เพิ่มเติมได้อาจจะมาจากการคิด การศึกษา การทดลอง กาวค้นคว้า หรื อปฏิบตั ิดว้ ยตนเองทักษะการ
แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองสามารถฝึ กฝนได้จากการปฏิบตั ิต่อไปนี้
1. กําหนดปั ญหาในการสื บค้นข้อมูลความรู ้ คือ การตั้งหัวข้อ ตั้งประเด็นในการศึกษา
ค้นคว้ากําหนดขอบเขตของหัวข้อหรื อประเด็นที่ตอ้ งการจะค้นคว้า
2. การวางแผนในการสื บค้นข้อมูลความรู ้ เมื่อคิดหาหัวข้อหรื อประเด็นที่เราต้องการจะ
สื บค้นได้แล้วควรวางแผน กําหนดเป้าหมายว่าจะสื บค้นข้อมูลที่ใด อย่างไร
3. การดําเนิ นการสื บ ค้นข้อมู ลความรู ้ ตามแผนที่ กาํ หนดไว้ คื อการดําเนิ นการสื บ ค้น
ข้อมูลความรู ้ในหัวข้อที่ตอ้ งการ ตามแผนที่วางไว้
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสื บค้นความรู ้ คือ การนําข้อมูลต่างๆที่ได้คน้ คว้า หรื อได้
รับมา มาพิจารณาอย่างละเอียดถึงองศ์ประกอบและความสัมพันธ์ของข้อมูล
5. การสรุ ปผลจากการสื บค้นความรู ้และจดบันทึ กจัดเก็บเมื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆได้
ออกมาตามขอบเขตของหัวข้อที่ กาํ หนดไว้ต้ งั แต่เริ่ มต้นควรบันทึ กจัดเก็บข้อมูลที่ รวบรวมมาได้
ต่างๆในรู ปแบบที่ง่ายต่อการค้นคว้า
ทักษะการจัดการ หมายถึง ความสามารถของบุคคลหนึ่ งที่สามารถจะจัดระบบงานและ
ระบบคนให้ทาํ งานสําเร็ จได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทักษะการจัดการ แบ่งออกได้เป็ น 2
กลุ่มดังนี้
1. การจัดการระบบงาน (การทํางานเดี่ยว) โดยสามารถจัดสรรเวลาการทํางานให้เป็ น
ระบบ ปฏิบตั ิงานตามกฎระเบียบแบบแผน และขั้นตอนต่างๆรวมไปถึงการเป็ นผูท้ ีมองการณ์ไกล
ฉลาด มีไหวพริ บ รอบรู ้ ทันคน ทันเหตุการณ์ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
2. การจัดการระบบคน(การทํางานกลุ่ ม ) โดยสามารถในการคัดเลื อ กคนเข้าทํางาน
แบ่ งปั น จัดสรรคนให้ เหมาะสมกับ งาน มี ค วามสามารถในการสร้ างบรรยากาศในการทํางาน
สามารถชักจูงเพื่อนร่ วมงาน ให้มีเป้าหมายเดียวกัน ร่ วมมือร่ วมใจกันทํางานจนสําเร็ จ
จากข้อความดังกล่าวข้างต้น สรุ ปจากทฤษฎีพฒั นาการทางอาชี พพบว่าพัฒนาการทาง
อาชีพเป็ นกระบวนการที่ต่อเนื่องมีข้ นั ตอนและระเบียบแบบแผนซึ่ งพัฒนามาจากความเจริ ญเติบโต
ทางด้านร่ างกายและจิตใจของบุคคลประกอบกับประสบการณ์ที่บุคคลได้รับจากครอบครัวและจาก
การศึกษานอกจากนี้สภาพแวดล้อมของสังคมและสภาวะเศรษฐกิจของประเทศยังเป็ นปั จจัยสําคัญที่
มี ผ ลกระทบต่ อ พัฒ นาการทางอาชี พ อี ก ประการหนึ่ งด้ว ยดัง นั้น ทฤษฏี ด ัง กล่ า วสามารถนํามา
พิจารณาในการจัดการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับบุคลิกของผูเ้ รี ยนได้
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ในการส่ งเสริ มทักษะอาชีพเป็ นการจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการทํางาน
ของผูเ้ รี ยนเพื่อเป็ นพื้นฐานสําหรับการวิเคราะห์ตนเองว่ามีความสนใจอาชีพใดมีความถนัดด้านใด
และความต้อ งการของตลาดแรงงานทั้ง ภาครั ฐ และเอกชน ดัง นั้น ในการศึ ก ษาถึงรายละเอียด
เกี่ ยวกับลักษณะการดําเนิ นการกระบวนการผลิ ตการจัดการผลผลิ ตความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ผลตอบแทนปั ญหาและอุปสรรคความมัน่ คงในการประกอบอาชี พและขั้นตอนในการวิเคราะห์
อาชีพควรประกอบด้วยการรวบรวมรายชื่อผูป้ ระกอบการการตั้งคําถามประสานขอข้อมูลนําเอาไป
เปรี ยบเที ยบในด้านต่างๆของแต่ละอาชี พการวิเคราะห์ตนเองเกี่ยวกับงานอาชีพพิจารณาถึงความ
สนใจความชอบความรู ้ ค วามสามารถคุ ณ ลักษณะที่ พึ งมี ในการประกอบอาชี พ นั้น ๆส่ ว นการ
ตัดสิ นใจเลือกอาชีพมีองค์ประกอบคือพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับตนเองสภาพแวดล้อมและสังคมข้อมูล
ทางวิชาการพิจารณาความถนัดและเจตคติต่องานอาชี พนั้นๆและวิเคราะห์ความพร้อมของตนเอง
ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ
Manpower Group (2556) สรุ ปทักษะที่จาํ เป็ นในการประกอบอาชีพ ดังนี้
1. ทักษะในด้านการสื่ อสารและมนุษยสัมพันธ์ (Communication & Relation skills)
สิ่ งจําเป็ นในการทํางานร่ วมกันคือ การสื่ อสารและมนุษยสัมพันธ์ ซึ่ งเป็ นศิลปะในการ
สร้ างเสริ มความสัมพันธ์อนั ดี แก่กนั กับบุ คคล เพื่อให้ได้มาซึ่ งความรักใคร่ ความนับถื อ ความ
จงรั กภักดี และความร่ วมมื อ ดังนั้นทักษะด้านนี้ จึ งเป็ นทักษะสําคัญ อันดับต้นๆ ในการทํางาน
ร่ วมกันกับผู อ้ ื่ น เพราะทัก ษะด้า นนี้ เ ป็ นกลไกที่ ส ามารถลดความขัด แย้ง และยัง เป็ นการช่วย
อํานวยการให้การติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ และจะนํามาซึ่ง
ความสําเร็ จ
2. ทักษะในการแก้ปัญหา (Problem Solving Skills)
การแก้ปัญ หาเป็ นทักษะที่ สําคัญอย่างหนึ่ งในการทํางานและบริ หารงาน เพราะการ
ปฏิ บ ัติ ง านไม่ ว่ า ในตําแหน่ ง ใดๆ ก็ต าม จะต้อ งเผชิ ญ กับ ปั ญ หา และสภาวการณ์ ต่ างๆ ดัง นั้น
ความสามารถในการจัด การกับ ปั ญ หาที่ เ กิ ดขึ้ น ได้อย่างมีระบบ ไม่เกิดความเครี ยดทางกายจิตใจ
เป็ นสิ่ ง ที่ จ าํ เป็ นที่ จ ะทํา ให้ ปั ญ หาไม่ ลุ ก ลามเป็ นปั ญ หาใหญ่ โ ตเกิ น แก้ไ ข การแก้ปั ญ หาต้อ งมี
หลัก เกณฑ์แ ละวิธี ก ารที่เป็ นระบบ เริ่ ม ตั้ง แต่ก ารกํา หนดและแยกแยะสาเหตุของปั ญหา มีการ
ตั้งเป้ าหมายในการดําเนิ นการแก้ไขและวิเคราะห์ รวมถึงวิธีการและการวัดผลหลังการแก้ไข และ
สร้างมาตรฐานเพื่อไม่ให้เกิดปั ญหาเดิม
3. ทักษะในการวางแผน (Organizing and Planning Skills)
การทํางานที่ ขาดการวางแผนที่ ดีเป็ นส่ วนสําคัญที่ ทาํ ให้ไม่บรรลุเป้ าหมายที่ วางไว้
ดังนั้น การมีทกั ษะในการวางแผนของพนักงานย่อมหมายถึงความสําเร็ จ เพราะการวางแผน คือ การ
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หาทางเลือกที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุดในการปฏิบตั ิงาน เช่นการใช้แผนระยะยาวในการพัฒนาทักษะ
และฝี มือของแรงงาน ทําให้งานที่ออกมามีคุณภาพ เพิม่ มูลค่าให้กบั ชิ้นงานหรื อผลงานนั้นได้
4. ทักษะในด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ (Technology and Computer Skills)
ด้ว ยรู ป แบบการทํา งานและการพัฒ นาของการสื่ อ สาร ที่ ค รอบคลุ ม มากขึ้ น ได้
ก่ อ ให้ เกิ ด การนํา เทคโนโลยี แ ละคอมพิ ว เตอร์ เข้า มามี ส่ ว นในการกํา หนดความต้อ งการของ
ตลาดแรงงาน ผูว้ ่าจ้างส่ วนใหญ่กาํ หนดทักษะในด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ไว้เป็ นคุณสมบัติ
เบื้องต้นของการรับพนักงานใหม่เพราะพนักงานที่มีทกั ษะในเรื่ องของเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
จะสามารถทํางานได้รวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
5. ทักษะและความสามารถทางด้านภาษา (Linguistic Skills)
ด้วยความก้าวหน้าของการสื่ อสารและการติดต่อประสานงานกันมากขึ้น ทําให้ทกั ษะ
การใช้ภาษามีส่วนสําคัญมากขึ้น โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพราะฉะนั้นพนักงานที่สามารถสื่ อสาร
ภาษาต่างประเทศได้ จะถือว่าได้เปรี ยบอย่างมาก เพราะปั จจุบนั มีผูล้ งทุน บริ ษทั จากต่างประเทศ
หรื อการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้น องค์กรที่มีพนักงานที่มีทกั ษะและความสามารถด้าน
ภาษาจึงเป็ นสิ่ งจําเป็ น
จากการศึกษาผลการวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาการใช้ทกั ษะอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
กัญ ญา กําศิ ริพิ ม าน (2549) พบว่า ความต้อ งการของชุ ม ชนในการพัฒ นาทักษะอาชี พ เริ่ ม จาก
การศึกษา สํารวจความต้องการของชุ มชนจากหน่ วยงานที่ เป็ นผูเ้ รี ยน โรงเรี ยน กลุ่มแม่บา้ น และ
สถานประกอบการ เนื่องจากทุกหน่ ว ยงานล้ว นมี ค วามต้อ งการพัฒ นาตนเองในด้านทักษะอาชีพ
ต่อไปคือ การพัฒนาหลักสู ตรเพื่อจัดทําโครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพแก่
ชุมชนได้พฒั นาหลักสู ตรฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการตามความต้องการของชุมชนหลากหลายลักษณะ
ตามความสนใจความถนัด บริ บ ทสิ่ งแวดล้อ ม เป็ นต้น ว่า ประเภทวิ ช าอุ ตสาหกรรมได้พ ฒ
ั นา
หลักสู ตรเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ การพ่นทราย ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้พฒั นาหลักสู ตรเพื่อ
พัฒ นาทักษะอาชี พ การทําขนมปั้ นสิ บ ประเภทวิช าบริ ห ารธุ รกิ จศึ กษาได้พฒ
ั นาหลักสู ตรเพื่ อ
พัฒ นาทัก ษะอาชี พ การทํา ภาพยนตร์ จ ากภาพนิ่ ง โปรแกรม Movie Maker และประเภทวิ ช า
ศิลปหัตถกรรม ได้พฒั นาหลักสู ตรเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ การทําเครื่ องประดับด้วยลูกปั ดและหิ นสี
นอกจากนี้ ผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่มีความเห็นว่าการฝึ กอบรมลักษณะนี้ได้ทกั ษะและได้แนวทาง ในการ
ประกอบอาชี พ มี ประโยชน์อย่างมาก นอกจากนี้ รังสี ทองพันธุ์ (2551) ศึกษาสภาพปั ญหา และ
ผลสําเร็ จการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาอาชีพ (การฝึ กทักษะอาชีพ) และการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและ
ชุ มชน (วิสาหกิ จชุ มชน) ของศูนย์บ ริ การการศึ กษานอกโรงเรี ยนอําเภอในจังหวัดสกลนคร พบ
ข้อมูลที่น่าสนใจ กล่าวคือ ผลสําเร็ จการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาอาชีพของศูนย์บริ การการศึกษานอก
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โรงเรี ยนอําเภอในจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของบุคลากรที่มีความแตกต่างกันโดยรวมไม่
แตกต่างกัน ซึ่งสรุ ปได้วา่ ระดับความคิ ดเห็ น ของนักศึ กษาที่ มีต่อการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
(ทักษะอาชีพ) อยูใ่ นระดับมากส่ วนปั ญหาที่พบอยูใ่ นระดับปานกลาง และมัทนียา ค้อมทอง (2552)
ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนที่มีต่อความรู ้ เจตคติและทักษะอาชีพของ
กลุ่มสตรี ชมรมแม่บา้ นทหารอากาศ จังหวัดลพบุรี พบว่า กระบวนการของกิจกรรมที่ส่งผลต่อการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน โดยมีลาํ ดับขั้นตอนดังนี้
1. สร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ร่วมกันและกําหนดวัตถุประสงค์ในการเรี ยนรู ้การฝึ ก
ทักษะอาชีพ
2. จัดกลุ่มผูเ้ รี ยน กลุ่มละ 5 - 7 คน
3. ประชุ มร่ วมกันเพื่อวางแผน วินิ จฉัย สร้ างเป้ าหมาย และกําหนดประเด็นที่ จะต้อง
เรี ยนรู ้และปฏิบตั ิ
4. ดําเนิ นการฝี กทักษะอาชี พตามความต้องการของผูเ้ รี ยนโดยหากมีปัญหาอาจจัดการ
เรี ยนเป็ นกลุ่มย่อยศึกษาเฉพาะกรณี ข้ ึนได้
5. ประเมินความก้าวหน้าและวางแผนการเรี ยนรู ้ในขั้นต่อไป
6. ดําเนินการฝึ กทักษะอาชีพซํ้าตามกระบวนการเดิม
7. จัดทําเอกสารเพื่อสรุ ปกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
จากการศึกษา วิเคราะห์ งานวิจยั จากนักวิชาการหลากหลายท่าน สรุ ปพอสังเขปได้ว่า
การพัฒ นาการใช้ทกั ษะอาชี พสําหรั บ ผูเ้ รี ยนในสถานศึ กษานั้นควรเริ่ มต้นจากการสํารวจความ
ต้องการของผูเ้ รี ยน ความสอดคล้องเหมาะสมกับชุมชน บริ บท หรื อสิ่ งแวดล้อมรอบตัวผูเ้ รี ยนต่อไป
คือ การพัฒนาหลักสู ตรเพื่อจัดทําโครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพแก่ผเู ้ รี ยน
การคํานึ ง ถึ งความสามารถ ความถนัด ความสนใจ แหล่ ง ประกอบการรอบตัว และสถาน
ประกอบการอื่ น ๆ ที่ ส นับ สนุ น ข้อ มู ล การฝึ กทัก ษะอาชี พ ทั้ง นี้ ก ระบวนการพัฒ นาผูเ้ รี ยนมี
กระบวนการและแนวทางสําหรับการพัฒนาคุ ณภาพผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ทกั ษะอาชี พอย่างเป็ น
ระบบและสามารถนําความรู ้ไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กบั ตนเอง ได้แก่ บรรยากาศการ
เรี ยนรู ้ร่วมกัน การร่ วมกันกําหนดวัตถุประสงค์ในการเรี ยนรู ้การฝึ กทักษะอาชีพ ประชุมร่ วมกันเพื่อ
วางแผนการฝึ กปฏิบตั ิ ดําเนินการฝี กทักษะอาชีพตามความต้องการของตนเอง ประเมินความก้าวหน้า
และวางแผนการเรี ยนรู ้ในขั้นต่อไป ฝึ กทักษะอาชีพซํ้าตามกระบวนการเดิม และจัดทําเอกสารเพื่อ
สรุ ปกระบวนการเรี ยนรู ้เพือ่ ใช้ประโยชน์ต่อไปซึ่งสอดคล้องกับ มาเรี ยม นิลพันธุ์ และคณะ (2556 :
บทคัดย่อ) สรุ ปผลการศึกษาข้อ มูลพื้ น ฐานในการพัฒ นาแนวทางการนํา กรอบแผนการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่ ความเป็ นเลิศด้านอาชีพท้องถิ่น พบว่า ทัว่ ทุกกลุ่มภาคของประเทศไทยมี
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กรอบการเรี ย นรู ้ ท ัก ษะอาชี พ ท้องถิ่ น ได้แ ก่ 1) ด้า นเกษตรกรรมท้อ งถิ่ น 2) ด้านอุ ต สาหกรรม
ท้อ งถิ่ น 3) ด้านการบริ การท่ อ งเที่ ยวท้อ งถิ่ น 4) ด้านศิ ล ปะการแสดงท้องถิ่ น 5) ด้านภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่น โดยแต่ละภูมิภาคมีกรอบเนื้อหา สาระการเรี ยนรู ้แตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั บริ บทของชุมชนและ
สภาพสัง คม โดยสนับ สนุ น ให้ผู เ้ รี ย นมีค วามรู ้ แ ละทัก ษะด้านอาชี พท้องถิ่น มี การจัดการศึกษา
ร่ วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน โดยการมีเอกสารแนวทางการบริ หารจัดการหลักสู ตร การจัด
วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร และโรงเรี ยนมี แ หล่ง เรี ย นรู ้ แ ละฝึ กประสบการณ์ สํา หรั บ นัก เรี ย นอย่า ง
เพียงพอ ผูร้ ู ้ ภูมิปัญญา ผูป้ ระกอบการ เข้าของสถานประกอบการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สถาบันการศึกษาด้านอาชีพ ควรมีบทบาทให้ความสําคัญและมีส่วนร่ วม
ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั สังเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมการใช้ทกั ษะอาชีพและตัวชี้วดั เพื่อการวัด
ประเมินผลทักษะอาชีพของผูเ้ รี ยนที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมแนะแนว สรุ ปได้ดงั ตารางที่ 13
ตารางที่ 13 การสังเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมทักษะอาชีพและตัวชี้วดั เพื่อการวัดประเมินผล
ผูเ้ รี ยนที่ได้รับจากการเรี ยนรู ้
องค์
องค์ประกอบพฤติกรรม พฤติกรรมการปฏิบัติ / ตัวชี้วดั เพื่อการ
ประกอบที่
การใช้ ทักษะอาชีพ
วัดประเมินผลผู้เรียน

การสั งเคราะห์ พ ฤติกรรม
การปฏิบัติ / ตัวชีว้ ดั เพื่อการวัด
ประเมินผลผู้เรียน

1. กําหนดปัญหาในการสื บค้นข้อมูล
ความรู ้
2.การวางแผนในการสื บค้นข้อมูลความรู ้
3.การดําเนิ นการสื บค้นข้อมูลความรู ้ตาม
แผนที่กาํ หนดไว้
4.การวิเคราะห์ขอ้ มูลจาการสื บค้นความรู ้
5.การสรุ ปผลจากการสื บค้นความรู ้และจด
บันทึกจัดเก็บ
1.การวิเคราะห์งาน
2.การวางแผนในการทํางาน
3.การลงมือทํางานและการใช้เทคโนโลยี
และคอมพิวเตอร์
4.การประเมินผลการทํางาน
1.สังเกต
2.วิเคราะห์
3.สร้างทางเลือก
4.ประเมินทางเลือก

1.1 ทักษะการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการ
สื บค้นความรู ้และงานที่สนใจ
1.2 ทักษะการกําหนดปัญหาในการ
สื บค้นข้อมูลความรู ้
1.3 ทักษะการวางแผนในการสื บค้น
ข้อมูลความรู ้และการทํางาน

1

การแสวงหาความรู้

2

กระบวนการทํางาน

3

กระบวนการแก้ ปัญหา

2.1 ทักษะการวิเคราะห์และวางแผน
ในการทํางานที่สนใจ
2.2 ทักษะการลงมือทํางานตามแผนที่
กําหนดไว้โดยการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย
3.1 ทักษะการสังเกต วิเคราะห์เพื่อ
สร้างทางเลือกในการแก้ปัญหางานที่
สนใจ
3.2 ทักษะการประเมินผลการทํางาน
เพื่อพิจารณาปรับปรุ ง
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ตารางที่ 13 การสังเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมทักษะอาชีพและตัวชี้วดั เพือ่ การวัดประเมินผล
ผูเ้ รี ยนที่ได้รับจากการเรี ยนรู ้ (ต่อ)
องค์
องค์ประกอบพฤติกรรม พฤติกรรมการปฏิบัติ / ตัวชี้วดั เพื่อการ
ประกอบที่
การใช้ ทักษะอาชีพ
วัดประเมินผลผู้เรียน

4

การทํางานร่ วมกัน

5

การจัดการ

1. รู ้จกั บทบาทหน้าที่ภายในกลุ่ม
2. มีทกั ษะในการฟัง พูด แสดงความ
คิดเห็น
และอภิปรายในกลุ่ม
3. มีคุณธรรมในการทํางานร่ วมกัน
4. สรุ ปผลโดยการทํารายงาน
5. นําเสนอรายงาน
1.การจัดการระบบงาน (การทํางานเดี่ยว)
2.การจัดการระบบคน(การทํางานกลุ่ม)

การสั งเคราะห์ พฤติกรรม
การปฏิบัติ / ตัวชีว้ ดั เพื่อการวัด
ประเมินผลผู้เรียน
4.1 ทักษะการฟัง พูด แสดงความ
คิดเห็นและอภิปรายในกลุ่ม
4.2 ทักษะการทํางานอย่างมีคุณธรรม
ไม่เอาเปรี ยบบุคคลอื่น

5.1 ทักษะการจัดการระบบงาน (การ
ทํางานเดี่ยว)
5.2. ทักษะการจัดการระบบคน(การ
ทํางานกลุ่ม)
5.3 ทักษะการสรุ ปผลความรู ้และงาน
โดยการทํารายงานและการนําเสนอ
ชิ้นงาน/ผลผลิต

จากตารางที่ 13 สรุ ปพฤติ กรรมองค์ประกอบของการใช้ท ักษะอาชี พ และตัว ชี้ ว ดั ที่
คาดหวังให้เกิดกับผูเ้ รี ยนประกอบด้วย 12 ทักษะ ดังนี้ 1. ทักษะการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสื บค้น
ความรู ้ แ ละงาน ที่ ส นใจ 2. ทักษะการกํา หนดปั ญ หาในการสื บ ค้น ข้อ มู ล ความรู ้ 3. ทักษะการ
วางแผนในการสื บค้นข้อมูลความรู ้และการทํางาน 4. ทักษะการวิเคราะห์และวางแผนในการทํางาน
ที่สนใจ 5. ทักษะการลงมือทํางานตามแผนที่กาํ หนดไว้โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย 6. ทักษะ
การสังเกต วิเคราะห์เพื่อสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหางานที่สนใจ 7. ทักษะการประเมินผลการ
ทํางานเพื่อพิจารณาปรับปรุ ง 8. ทักษะการฟัง พูด แสดงความคิดเห็นและอภิปรายในกลุ่ม 9. ทักษะ
การทํางานอย่างมีคุณธรรม ไม่เอาเปรี ยบบุคคลอื่น 10. ทักษะการจัดการระบบงาน (การทํางานเดี่ยว)
11. ทักษะการจัดการระบบคน(การทํางานกลุ่ม) 12. ทักษะการสรุ ปผลความรู ้ และงานโดยการทํา
รายงานและการนําเสนอชิ้นงาน/ผลผลิต
ทั้งนี้สรุ ปพฤติ กรรมทักษะอาชี พที่ คาดหวัง ตามองค์ประกอบของทักษะอาชีพ จําแนก
ตามรายชั้น ปี ของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ตามแนวคิดกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรม
แนะแนว ดังตารางที่ 14
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ตารางที่ 14 พฤติกรรมทักษะอาชี พที่ คาดหวังตามองค์ประกอบทักษะอาชี พ จําแนกตามรายชั้นปี
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามแนวคิดกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
ชั้น

องค์ ประกอบที่ 1

องค์ประกอบที่ 2

องค์ประกอบที่ 3

การแสวงหาความรู้

กระบวนการ
ทํางาน

กระบวนการ
แก้ปัญหา

ม.4

- การวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากการสื บค้นความรู ้
และงานที่สนใจ
- การกําหนดปั ญหาใน
การสื บค้นข้อมูลความรู ้

- การวิเคราะห์และ
วางแผนในการ
ทํางานที่สนใจ
- การลงมือทํางาน
ตามแผนที่กาํ หนดไว้
โดยการใช้
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย

- การสังเกต
วิเคราะห์เพือ่ สร้าง
ทางเลือกในการ
แก้ปัญหางานที่สนใจ
- การประเมินผลการ
ทํางานเพือ่ พิจารณา
ปรับปรุ ง

- การฟัง พูด แสดง
ความคิดเห็นและ
อภิปรายในกลุ่ม
- การทํางานอย่างมี
คุณธรรม ไม่เอา
เปรี ยบบุคคลอื่น

- การจัดการระบบงาน
(การทํางานเดี่ยว)
- การจัดการระบบคน
(การทํางานกลุ่ม)
- การสรุ ปผลความรู ้
และงานโดยการทํา
รายงานและการ
นําเสนอชิ้นงาน/
ผลผลิต

ม.5

- การวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก
การสื บค้นความรู ้และ
งานที่สนใจ
- การกําหนดปัญหาใน
การสื บค้นข้อมูลความรู ้
- การวางแผนในการ
สื บค้นข้อมูลความรู ้และ
การทํางาน

- การวิเคราะห์และ
วางแผนในการทํางาน
ที่สนใจ
- การลงมือทํางานตาม
แผนที่กาํ หนดไว้โดย
การใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย

- การสังเกต วิเคราะห์
เพื่อสร้างทางเลือกใน
การแก้ปัญหางานที่
สนใจ
- การประเมินผลการ
ทํางานเพื่อพิจารณา
ปรับปรุ ง

- การฟัง พูด แสดง
ความคิดเห็นและ
อภิปรายในกลุ่ม
- การทํางานอย่างมี
คุณธรรม ไม่เอา
เปรี ยบบุคคลอื่น

- การจัดการระบบงาน
(การทํางานเดี่ยว)
- การจัดการระบบคน
(การทํางานกลุ่ม)
- การสรุ ปผลความรู ้และ
งานโดยการทํารายงาน
และการนําเสนอชิ้นงาน/
ผลผลิต

ม.6

- การวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากการสื บค้นความรู ้
และงานที่สนใจ
- การกําหนดปั ญหาใน
การสื บค้นข้อมูลความรู ้
- การวางแผนในการ
สื บค้นข้อมูลความรู ้
และการทํางาน

- การวิเคราะห์และ
วางแผนในการ
ทํางานที่สนใจ
- การลงมือทํางาน
ตามแผนที่กาํ หนดไว้
โดยการใช้
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย

- การสังเกต
วิเคราะห์เพือ่ สร้าง
ทางเลือกในการ
แก้ปัญหางานที่สนใจ
- การประเมินผลการ
ทํางานเพือ่ พิจารณา
ปรับปรุ ง

- การฟัง พูด แสดง
ความคิดเห็นและ
อภิปรายในกลุ่ม
- การทํางานอย่างมี
คุณธรรม ไม่เอา
เปรี ยบบุคคลอื่น

- การจัดการระบบงาน
(การทํางานเดี่ยว)
- การจัดการระบบคน
(การทํางานกลุ่ม)
- การสรุ ปผลความรู ้
และงานโดยการทํา
รายงานและการ
นําเสนอชิ้นงาน/
ผลผลิต

องค์ประกอบ 4

การทํางาน
ร่ วมกัน

องค์ ประกอบที่ 5

การจัดการ

จากตารางที่ 14 สรุ ปพฤติกรรมทักษะอาชีพที่คาดหวังตามองค์ประกอบอาชี พ จําแนก
ตามรายชั้นปี ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามแนวคิดกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะ
แนวพบว่า พฤติกรรมที่คาดหวังให้เกิดกับผูเ้ รี ยนตามระดับชั้นปี มีลกั ษณะที่คล้ายคลึงกันไม่สามารถ
แยกจากกัน ได้อ ย่า งชัด เจน ดัง นั้ น ในการจัด กิ จ กรรมแนะแนวในระดับชั้นใด ๆ สามารถนํา
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พฤติ ก รรมตัวชี้ วดั ของการใช้ท กั ษะอาชี พที่ ระบุ ดงั ตารางข้างต้น เป็ นตัวกําหนดการวัดพฤติกรรม
การใช้ทกั ษะอาชีพของผูเ้ รี ยนให้เหมาะสมกับระดับชั้นได้
จากแนวคิ ดและการสังเคราะห์ องค์ประกอบของการใช้ทกั ษะชี วิต และทักษะอาชี พ
ดังกล่าว สรุ ปได้ว่า การใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ (Using Life and Career Skills) เป็ นความสามารถ
ขั้นพื้นฐานของบุคคลในการปรับตัวและเลือกทางเดินชีวิตที่เหมาะสมเพื่อที่จะสามารถเผชิญปั ญหา
ต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวในสภาพสังคมปั จจุบนั และเป็ นแนวทางการเตรี ยมความพร้อมสําหรับผูเ้ รี ยน
เพื่อสร้ างเส้นทางอาชีพที่ดีที่จะต้องก้าวไปสู่ ชีวิตความเป็ นผูใ้ หญ่ในอนาคตอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ที่ควรได้รับการพัฒนาอย่างเร่ งด่วน และจากการสังเคราะห์องค์ประกอบของการใช้ทกั ษะชีวิตและ
อาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ผวู ้ ิจยั นําไปใช้ในการกําหนดตัวชี้วดั ที่คาดหวังให้เกิด
ขึ้นกับผูเ้ รี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดกระบวนทัศน์การจัด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ ดังตารางที่ 15
ตารางที่ 15 การสังเคราะห์องค์ประกอบของการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
องค์ ประกอบของการ
ใช้
ทักษะชีวติ
1. การยืดหยุ่นและการ
ปรับตัว
2. การริเริ่มและการนํา
ตนเอง
3. สั งคมและวัฒ นธรรม
4. การสร้ างผลผลิตและ
ความรับผิดชอบตรวจสอบ
ได้
5. ภาวะผู้นําและความ
รับผิดชอบ
6. การคิดวิเคราะห์
ตัดสิ นใจ และแก้ ปัญหา
อย่ างสร้ างสรรค์
7. การสร้ างสั มพันธ์ ที่ดกี บั
ผู้อื่น

องค์ ประกอบของการใช้ ทักษะอาชีพ
1. การแสวงหา
ความรู้

2. กระบวนการ
ทํางาน

3. กระบวนการ
แก้ปัญหา

4. การทํางาน
ร่ วมกัน

5. การจัดการ

-

√

-

-

-

√

-

-

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-
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จากตารางที่ 15 องค์ประกอบของการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ที่ผวู ้ ิจยั นําไปใช้ในการกําหนดพฤติกรรมตัวชี้วดั ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนในการจัด
กิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิต
และทักษะอาชี พ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ 1. การยืดหยุน่ และการปรับตัว 2. การแสวงหา
ความรู ้ ดว้ ยการริ เ ริ่ มและการนํา ตนเอง 3. การทํางานร่ วมกันในสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
4. การจัดการสร้างผลผลิตและความรั บ ผิดชอบตรวจสอบได้ 5. ภาวะผูน้ าํ และความรั บ ผิด ชอบ
ในกระบวนการทํางาน 6. การคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ 7. การสร้ าง
สัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นในการทํางานร่ วมกัน
นอกจากนี้ การสั งเคราะห์ ต ัว ชี้ ว ดั ของการใช้ท ัก ษะชี วิ ต และอาชี พ ของนัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ ผูว้ ิจยั นําไปใช้ในการกําหนดตัวชี้ วดั ที่ คาดหวังให้เกิ ดขึ้ นกับผูเ้ รี ยน ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในการจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ ดังตารางที่ 16

ตารางที่ 16 การสังเคราะห์ตวั ชี้วดั ของการใช้ทกั ษะชีวติ และอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พฤติกรรมตัวชี้วดั
ของการใช้ ทกั ษะชีวติ

วิเคราะห์ ข้อมูลจาก
การสื บค้ นความรู้

กําหนด
ปัญหาในการ
สื บค้ นข้ อมูล
ความรู้

วางแผน
ในการ
สื บค้ น
ข้ อมูล

วิเคราะห์ และ
วางแผนใน
การทํางานที่
สนใจ

√
-

-

-

-

-

และงานทีส่ นใจ

ปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลง
ความยืดหยุน่
จัดการกับเป้าหมายและเวลา
ปฏิบตั ิงานบรรลุเป้าหมาย
ปฏิบตั ิงานบรรลุเป้าหมายโดย
ปราศจากการควบคุมสั่งการ
เรี ยนรู้โดยการนําตนเอง
มีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น
ปฏิบตั ิงานกับทีมงานที่มีความ
หลากหลาย
จัดการโครงการ
สร้างสรรค์ผลผลิต
สํานึกความรับผิดชอบ
ให้คาํ แนะนําและการนํา
บุคคลอื่น
รับผิดชอบต่อบุคคลอื่น
ตัดสิ นใจ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
สร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่น

-

ลงมือทํางาน
ตามแผนที่
กําหนดไว้โดย
การใช้
เทคโนโลยีที่
ทันสมัย

-

พฤติกรรมตัวชี้วดั ของการใช้ ทกั ษะอาชีพ
สังเกต วิเคราะห์ ประเมินผลการ ฟัง พูด แสดง
ทํางานเพื่อ
ความคิดเห็น
เพื่อสร้ าง
พิจารณา
และอภิปรายใน
ทางเลือก
ปรับปรุง
กลุ่ม

-

-

ทํางานอย่าง
มีคุณธรรม
ไม่ เอาเปรียบ
บุคคลอื่น

จัดการ
ระบบงาน (การ
ทํางานเดี่ยว)

-

-

√

-

-

-

√
√

√
-

-

-

√
√
-

√
-

-

-

-

√

√
-

√
-

√

√
-

-

√
-

-

-

-

-

√
-

-

-

-

-

√
-

√
-

√
-

-

-

-

-

-

-

-

-

√
√
√
-

√

จัดการระบบ
คน(การทํางาน
กลุ่ม)

สรุปผลความรู้และงาน
โดยการทํารายงานและ
การนําเสนอชิ้นงาน/
ผลผลิต

-

√

√
-

√
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จากตารางที่ 16 ตัวชี้วดั ของการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย
ที่ผวู ้ ิจยั นําไปใช้ในการกําหนดตัวชี้วดั ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน ประกอบด้วย 15 ตัวชี้วดั คือ
1. ยืดหยุน่ โดยประเมินผลการทํางานเพื่อพิจารณาปรับปรุ ง
2. จัดการกับ เป้ าหมายและเวลาโดยวิ เคราะห์ ขอ้ มู ลจากการสื บ ค้นความรู ้ แ ละงานที่
สนใจ และลงมือทํางานตามแผนที่กาํ หนดไว้โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
3. ปฏิบตั ิงานบรรลุเป้าหมายโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทํางานที่สนใจ และสรุ ปผล
ความรู ้และงานโดยการทํารายงานและการนําเสนอชิ้นงาน/ผลผลิต
4. ปฏิบตั ิงานบรรลุเป้าหมายโดยปราศจากการควบคุมสั่งการ โดยวางแผนในการสื บค้น
ข้อมูล สังเกต วิเคราะห์เพื่อสร้างทางเลือก และจัดการระบบงาน (การทํางานเดี่ยว)
5. เรี ยนรู ้โดยการนําตนเองโดยวางแผนในการสื บค้นข้อมูล
6. มีปฏิ สัมพันธ์กบั บุคคลอื่นโดยฟั ง พูด แสดงความคิดเห็ นและอภิปรายในกลุ่ม และ
จัดการระบบคน (การทํางานกลุ่ม)
7. ปฏิบตั ิงานกับทีมงานที่มีความหลากหลายโดยจัดการระบบคน (การทํางานกลุ่ม)
8. จัด การโครงการโดยลงมื อ ทํา งานตามแผนที่ ก าํ หนดไว้โ ดยการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย สังเกต วิเคราะห์ เพื่อสร้ างทางเลือก ประเมิ นผลการทํางานเพื่อพิจารณาปรับปรุ ง และ
สรุ ปผลความรู ้และงานโดยการทํารายงานและการนําเสนอชิ้นงาน/ผลผลิต
9. สร้ างสรรค์ผลผลิ ต โดยวิเคราะห์ แ ละวางแผนในการทํางานที่ ส นใจ และสรุ ป ผล
ความรู ้และงานโดยการทํารายงานและการนําเสนอชิ้นงาน/ผลผลิต
10. สํานึกความรับผิดชอบโดยทํางานอย่างมีคุณธรรม ไม่เอาเปรี ยบบุคคลอื่น
11. ให้คาํ แนะนําและการนําบุ คคลอื่นโดยสรุ ปผลความรู ้ และงานโดยการทํารายงาน
และการนําเสนอชิ้นงาน/ผลผลิต
12. รับผิดชอบต่อบุคคลอื่นโดยทํางานอย่างมีคุณธรรม ไม่เอาเปรี ยบบุคคลอื่น
13. ตัดสิ นใจโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทํางานที่สนใจ
14. แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยวิเคราะห์และวางแผนในการทํางานที่สนใจ
15. สร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นโดยฟั ง พูด แสดงความคิดเห็นและอภิปรายในกลุ่ม และ
จัดการระบบคน (การทํางานกลุ่ม)
ทั้งนี้ผวู ้ ิจยั สรุ ปผลการสังเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้วดั เพื่อการวัดประเมินผลผูเ้ รี ยน
ซึ่ งครอบคลุมการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น
ดังตารางที่ 17
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ตารางที่ 17 การสังเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้วดั เพื่อการวัดประเมินผลผูเ้ รี ยนของการใช้ทกั ษะ
ชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น
องค์ ประกอบ
การสั งเคราะห์ ตัวชี้วดั เพื่อการวัดประเมินผลผู้เรียน
องค์ประกอบของ
ที่
การใช้ ทักษะชีวติ และอาชีพ
การยืดหยุน่ และการปรับตัว 1.1 ยืดหยุน่ โดยประเมินผลการทํางานเพื่อพิจารณาปรับปรุ ง (1)
1
การแสวงหาความรู ้ดว้ ยการ 2.1 จัดการกับเป้าหมายและเวลาโดยวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสื บค้นความรู ้และ
2
ริ เริ่ มและการนําตนเอง
งานที่สนใจ และลงมือทํางานตามแผนที่กาํ หนดไว้โดยการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย (2)
2.2. ปฏิบตั ิงานบรรลุเป้าหมายโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทํางานที่สนใจ
และสรุ ปผลความรู ้และงานโดยการทํารายงานและการนําเสนอชิ้นงาน/
ผลผลิต (3)
2.3. ปฏิบตั ิงานบรรลุเป้าหมายโดยปราศจากการควบคุมสัง่ การ โดยวางแผนใน
การสื บค้นข้อมูล สังเกต วิเคราะห์เพื่อสร้างทางเลือก และจัดการระบบงาน
(การทํางานเดี่ยว) (4)
2.4 เรี ยนรู ้โดยการนําตนเองโดยวางแผนในการสื บค้นข้อมูล (5)
การทํางานร่ วมกันในสังคม 3.1 มีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นโดยฟั ง พูด แสดงความคิดเห็นและอภิปราย
3
และวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ในกลุ่ม และจัดการระบบคน (การทํางานกลุ่ม) (6)
3.2 ปฏิบตั ิงานกับทีมงานที่มีความหลากหลายโดยจัดการระบบคน
(การทํางานกลุ่ม) (7)
การจัดการสร้างผลผลิตและ 4.1 จัดการโครงการโดยลงมือทํางานตามแผนที่กาํ หนดไว้โดยการใช้
4
ความรับผิดชอบตรวจสอบ เทคโนโลยีที่ทนั สมัย สังเกต วิเคราะห์เพื่อสร้างทางเลือก ประเมินผลการ
ได้
ทํางานเพื่อพิจารณาปรับปรุ ง และสรุ ปผลความรู ้และงานโดยการทํารายงาน
และการนําเสนอชิ้นงาน/ผลผลิต (8)
4.2 สร้างสรรค์ผลผลิตโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทํางานที่สนใจ และ
สรุ ปผลความรู ้และงานโดยการทํารายงานและการนําเสนอชิ้นงาน/ผลผลิต (9)
ภาวะผูน้ าํ และความ
5.1 สํานึกความรับผิดชอบโดยทํางานอย่างมีคุณธรรม ไม่เอาเปรี ยบบุคคลอื่น
5
รับผิดชอบในกระบวนการ (10)
ทํางาน
5.2 ให้คาํ แนะนําและการนําบุคคลอื่นโดยสรุ ปผลความรู ้และงานโดยการทํา
รายงานและการนําเสนอชิ้นงาน/ผลผลิต (11)
5.3 รับผิดชอบต่อบุคคลอื่นโดยทํางานอย่างมีคุณธรรม ไม่เอาเปรี ยบบุคคลอื่น
(12)
การคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ 6.1 ตัดสิ นใจโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทํางานที่สนใจ (13)
6
และแก้ปัญหาอย่างร้าง
6.2 แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยวิเคราะห์และวางแผนในการทํางานที่สนใจ
สรรค์
(14)
การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั
7.1 สร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นโดยฟัง พูด แสดงความคิดเห็นและอภิปราย
7
ผูอ้ ื่นในการทํางานร่ วมกัน ในกลุ่ม และจัดการระบบคน (การทํางานกลุ่ม) (15)
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การพัฒ นารู ปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิด “กระบวนทัศ น์ การจัดกิจกรรมแนะแนว”
การแนะแนว (Guidance) เป็ นคําที่มีคาํ อธิ บายในรู ปแบบที่แตกต่างกันจากนักวิชาการ
หลากหลายท่ า น แต่ ท้ ัง หมดมี ค วามหมายเหมื อ นกัน ดัง ที่ Shartzer and Stone (1976) สรุ ป ว่ า
หมายถึง การแนะนําโดยตรง การชี้ แนะหรื อการแนะแนว "to direct, pilot or guide” และกล่าวว่า
การแนะแนว หมายถึง การแนะนํา ที่ เป็ นคํา สั่ง มากขึ้ น หรื อ รู ป แบบที่ กาํ หนดให้ความช่วยเหลือ
นอกจากนี้ Idowu (1998) เห็ นว่าเป็ นคําที่มกั ปรากฏชื่ ออยู่ในครอบครัว ซึ่ งหมายถึงการให้บริ การ
ช่ ว ยเหลื อ เกี่ ย วกับ การศึ ก ษาทัว่ ไปและระบบสัง คม ดัง นั้น เพื่อ ให้ค วามหมายที่ ชัด เจนมากขึ้ น
Akinade (1986) ได้ต้ ัง ข้อ สั ง เกตว่ า นัก วิ ช าการหลายท่ า นยื น ยัน ว่ า “การแนะแนว” เป็ นคํา ที่ มี
ความหมายกว้าง ใช้เพื่อให้ครอบคลุมกับจํานวนการให้บริ การของผูเ้ ชี่ยวชาญที่ปฏิบตั ิหน้าที่อยูใ่ น
โรงเรี ยน ซึ่งบริ การดังกล่าวรวมถึงการให้บริ การข้อมูล การให้บริ การทดสอบ บริ การจัดหา บริ การ
การติดตามและการบริ การให้คาํ ปรึ กษา แต่โลก ณ ปั จจุบนั การให้บริ การของครู หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญจะ
ไม่จาํ กัดอยู่แต่เพียงในสถานศึกษาเท่านั้น แต่ยงั รวมถึงชุ มชนโดยทัว่ ไปอีกด้วย ดังนั้นสรุ ปได้ว่า
การแนะแนว คื อ การให้บริ การที่ ครอบคลุมด้านความรู ้ สติ ปัญ ญา (ภายในหรื อภายนอกระบบ
โรงเรี ยน) ที่จะช่วยให้บุคคลเข้าใจตัวเอง เข้าใจปั ญหาที่ประสบ สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้อง
เกี่ ยวกับ ตัว เองและสภาพแวดล้อ มได้อ ย่า งชาญฉลาด (David, 2006: 2 -12) และสรุ ป หลัก การ
พื้นฐานของการแนะแนว ซึ่ งเป็ นหลักการพื้นฐานของการให้คาํ ปรึ กษา การให้คาํ แนะนําที่ถูกต้อง
และเป็ นที่ยอมรับของหน่วยงานมากที่สุดในด้านการจัดบริ การให้คาํ ปรึ กษาและแนะนําที่ ถูกต้อง
ทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยสรุ ปหลักการไว้ดงั ต่อไปนี้ :
1. การให้ คาํ ปรึ ก ษาและคํา แนะนํา สํา หรั บ ทุ ก คนบริ ก ารไม่ เ พี ย งแต่ สํา หรั บ ผู ท้ ี่ มี
ความสามารถพิเศษเท่านั้น แต่มีความหมายสําหรับทุกคน ทั้ง "ปกติ" รวมการพัฒนาเด็ก และผูใ้ หญ่
2. กิ จกรรมการแนะแนวและการให้คาํ ปรึ กษาควรเป็ นไปตามความต้องการและการ
พัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคน เป็ นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในการระบุความต้องการของบุคคลเพื่อให้กิจกรรม
ของโครงการได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว
3. การจัดบริ การให้คาํ ปรึ กษาและแนะแนวจะต้องให้ในทางที่ ทาํ ให้เกิดศักดิ์ ศรี ความ
เป็ นมนุษย์และคุม้ ค่า พัฒนาเต็มรู ปแบบและเพียงพอ ทุกคนจะต้องได้รับการบริ การอย่างทัว่ ถึง เป็ น
กิจกรรมที่ส่งเสริ มให้บุคคลบรรลุถึงความพึงพอใจสู งสุ ดเพื่อให้ตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง
คํานึงถึงส่ วนรวม เกิดความรู ้สึกพึงพอใจในตนเองในท้ายที่สุด
4. การจัดบริ การแนะแนวจะต้องเป็ นลําดับขั้นตอนอย่างต่อเนื่ องและการพัฒนา ซึ่ งจะ
เริ่ มตั้งแต่เกิดจนตาย ทั้งนี้ หมายถึง การจัดบริ การแนะแนวจะต้องจัดให้เกิดตั้งแต่ในโรงเรี ยนระดับ
อนุบาลจนถึงอุดมศึกษา กระบวนการแนะแนวเป็ นส่ วนหนึ่งของโปรแกรมการศึกษารวมตลอดทั้งชีวิต
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5. ความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างกิจกรรมการให้คาํ ปรึ กษาและกระบวนการเรี ยนการสอน
คือ การจัดกิจกรรมแนะแนวสามารถช่วยให้กิจกรรมการเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และ
มีความหมายตรงกับความต้องการของนักเรี ยนในขณะที่กิจกรรมการเรี ยนการสอนสามารถช่วยใน
การให้ขอ้ มูลที่จาํ เป็ นและคําแนะนําแก่นกั เรี ยนในการวางแผน / เป้าหมายในชีวิตของเขา
6. กิจกรรมแนะแนวที่จดั ขึ้น จะต้องเน้นความประสงค์สําหรับนักเรี ยนแต่ละคน ที่จะ
เรี ยนรู ้ เพิ่มเติ มเกี่ ยวกับ ตัวเองในลักษณะที่ถูกต้องและเป็ นระบบ ผ่านการใช้วิธีวางแผนที่มีกลยุทธ์
ทางการเรี ย นการสอนที่ ดี และเทคนิ ค การประเมิ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นัก เรี ย นสามารถเกิ ด
องค์ความรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเองและเกี่ยวกับโลกรอบตัว เพราะหากปราศจากองค์ความรู ้ นักเรี ยน
จะไม่สามารถเลือกแนวทางการประกอบอาชีพ การศึกษาสายอาชี พและสาขาการศึกษา ตลอดจน
ด้านส่ วนตัวและสังคมได้ดี
7. บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาควรมีส่วนร่ วมรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมแนะแนว
ที่ สําคัญ ที่ สุดคื อครู แ ละผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาที่ เป็ นสมาชิ กทั้งหมดของที มงานของการแนะแนวโดยมี
บทบาทหน้าที่รับผิดชอบที่ชดั เจนในการจัดการเรี ยนการสอน
8. ผูน้ าํ ที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพเป็ นหลักสํา คัญ สํา หรั บการแนะแนวที่มีประสิ ทธิภาพ เพราะ
บุคลากรควรมีคุณสมบัติที่ดี เป็ นต้นว่า การฝึ กอบรม มีความรู ้ ความสามารถในการทํางานและมี
ความเชี่ยวชาญ จะสามารถประสานงานทีมงานที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ดี
9. ผูป้ ฏิบตั ิงานควรปฏิบตั ิภายในขอบเขตจริ ยธรรมและศีลธรรม แนวทางคุณธรรมและ
จริ ยธรรมควรเป็ นเช่นนั้นตลอดไป นักเรี ยนรู ้สึกถึงความปลอดภัย ไว้ใจ และมีความมัน่ ใจในการ
ใช้บริ การ นอกจากนี้ ยงั ให้คาํ ปรึ กษาที่รับประกันว่าจะไม่ใช้เทคนิคและ / หรื อวิธีการที่พวกเขารู ้สึก
ถูกมองว่าไร้ความสามารถ
10. วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมแนะแนว และการให้คาํ ปรึ กษาจะขึ้นอยูก่ บั ความ
ต้องการของผูเ้ รี ยนและไม่อยู่ในความต้องการของครู หรื อผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา ที่พยายามใฝ่ หาต้องการ
หรื อยัดเยียดความรู ้ตามที่ตนต้องการให้กบั ผูเ้ รี ยน
การเจริ ญเติบโตและความต้องการของเยาวชนตามแนวคิดของ Okon (1984) นั้น ต้องมี
สภาพภายในบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถและมีพลังงานต่อความเข้าใจในพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
นอกจากนี้ ระบุวา่ ความต้องการในการพัฒนาผูเ้ รี ยน มีรายละเอียด ดังนี้
1. การบรรลุถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. การสร้างความก้าวหน้าในรู ปแบบการจัดด้านบุคลิกภาพ
3. การพัฒนาปรัชญาของชีวิต
4. การพัฒนาแนวคิดของค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
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5. การบรรลุสถานที่ในสังคมสิ่ งแวดล้อมที่แตกต่างกัน
6. ความเข้าใจในสิ นทรัพย์ส่วนบุคคลและหนี้สิน
7. ความครอบคลุมการวางแผนสําหรับการใช้ชีวิตในอนาคต
8. การสร้างความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย
9. เรี ยนรู ้ที่จะมีชีวิตอยูเ่ ป็ นอิสระจากพ่อแม่
10. เรี ยนรู ้ที่จะปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความสัมพันธ์ทางกายภาพและ
สังคม ตลอดจนสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ
11. การเรี ยนรู ้ที่จะบรรลุสถานะผูใ้ หญ่โดยวางแผนการประกออบอาชีพ ครอบครัวและ
ความสัมพันธ์ทางสังคม
จากความหมายและหลักการดังกล่าวข้างต้นสรุ ปได้ว่า กิจกรรมแนะแนว เป็ นการจัด
บริ การเพื่ อพัฒ นาผูเ้ รี ยนทุ ก คนตามความแตกต่ างของแต่ ล ะบุ คคลที่ ครอบคลุ มทั้งด้านร่ างกาย
อารมณ์ สังคม และสติ ปั ญ ญา ทั้งในและนอกสถานศึ กษาตามความต้องการของผูเ้ รี ยน เพื่อ ให้
สามารถเกิดองค์ความรู ้ในการพัฒนาทักษะชีวิต การงานอาชีพ และการวางแผนในอนาคต ตลอดจน
การสร้างความสัมพันธ์กบั บุคคลทุกเพศ ทุกวัย เรี ยนรู ้ที่จะมีชีวิตอยูเ่ ป็ นอิสระ เรี ยนรู ้ที่จะปรับตัว
เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความสัมพันธ์ทางกายภาพและสังคม ตลอดจนสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ
ได้อย่างดี
การแนะแนวถือกําเนิ ดขึ้นอย่างเป็ นระบบในประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยมีจุดเริ่ มต้นจาก
การแนะแนวอาชี พ (Vocational Guidance) เพื่อพิจารณาการเลือกเรี ยนสายอาชี พที่ เหมาะสมกับ
คุณสมบัติของผูเ้ รี ยนในโรงเรี ยนช่างกล California School of Mechanical Arts ในปี ค.ศ. 1895 ซึ่งผู ้
ที่ริเริ่ มวางรากฐานการแนะแนวอย่างเป็ นระบบจนได้รับการยกย่องว่าเป็ นบิ ดาแห่ งการแนะแนว
ได้แก่ แฟรง พาร์ สันส (Frank Parsons) จากจุดเริ่ มต้นการแนะแนวอาชี พในสถานศึกษา ต่อมาได้
ขยายขอบข่ า ยมาสู่ ก ารแนะแนวการศึ ก ษาโดย ทรู แ มน แอล เคลเลย์ (Truman L. Kelley) ได้
บัญ ญัติ ศ ัพ ท์ การแนะแนวการศึ ก ษา (Educational Guidance) ขึ้ น ในปี ค.ศ. 1920 วิ ล เลี่ ย ม เอ็ ม
พรอคเตอร์ (William M. Proctor) ได้เสนอแนวคิดว่า การแนะแนวควรมีขอบข่ายที่ครอบคลุมการ
แนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพ และการแนะแนวส่ วนตัวและสังคม ซึ่ งการเติบโตของการ
แนะแนวอย่า งเป็ นระบบในประเทศสหรั ฐ อเมริ กาได้ขยายตัวสู่ ประเทศอื่น ๆ ในแถบยุโรปและ
เอเชีย เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ได้รับอิทธิพลด้านการแนะแนวจากประเทศสหรัฐอเมริ กา ทั้งนี้การ
แนะแนวในโรงเรี ยนอย่างเป็ นระบบเริ่ มต้นในปี ค.ศ. 2496 ซึ่ งกรมสามัญศึ กษาร่ วมกับองค์การ
UNICEF ได้จัด ให้ มี โ ครงการทดลองโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาแบบประสม (Comprehensive High
School) เพื่อช่วยเหลือนักเรี ยนในการเลือกวิชาเรี ยนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ
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โดยใช้เวลา 1 คาบต่อสัป ดาห์ ใ นทุ ก ภาคเรี ย น ซึ่ ง นับ เป็ นจุ ด เริ่ ม ต้น ที่ สําคัญของการจัดบริ การ
แนะแนวในคาบเรี ยน ภายหลังจากที่กระทรวงศึกษาได้ประกาศใช้หลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนต้นใน
ปี พุทธศักราช 2521 และหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลายในปี พุทธศักราช 2524 ได้มีการกําหนดให้มี
การจัดการแนะแนวไว้ในคาบเรี ยน ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้ห ลัก สู ต รสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2544 จนกระทัง่ ปั จจุบนั ซึ่ งมีการประกาศใช้หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2551 “กิจกรรมแนะแนว” ได้ถูกบรรจุเข้าเป็ นส่ วนหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนซึ่ งทุกสถานศึกษา
จะต้องจัดให้แก่ผเู ้ รี ยน (ศิริชยั กาญจนวาสี , 2553; กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดให้ “กิจกรรมแนะ
แนว” เป็ นกิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาผู เ้ รี ย นให้ รู้จ ัก ตนเอง รู ้ รั ก ษ์สิ่ งแวดล้อ ม สามารถคิ ด
ตัดสิ นใจ คิดแก้ปัญหา กําหนดเป้ าหมาย วางแผนชี วิต ทั้งด้านการเรี ยนและอาชี พ สามารถปรับ
ตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยงั ช่วยให้ครู รู้จกั และเข้าใจผูเ้ รี ยน ทั้งยังเป็ นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ
และให้คาํ ปรึ กษาแก่ ผูป้ กครองในการมี ส่วนร่ วมพัฒนาผูเ้ รี ยน (กระทรวงศึ กษาธิ การ, 2551: 20)
ทั้งนี้ การแนะแนวมีลกั ษณะงานที่ ค รอบคลุม ทั้ง การจัด กิ จ กรรมด้ว ยกระบวนการทางจิตวิทยา
ให้ แ ก่ ผูเ้ รี ยนทั้งเป็ นรายบุ ค คลและกลุ่ ม การจัด บริ ก ารแนะแนว ทั้ง 5 บริ การ ซึ่ งประกอบด้ว ย
บริ การเก็บรวบรวมข้อมูล (Individual Inventory Service) บริ การสารสนเทศ (Information Service)
บริ ก าร ให้ ก ารปรึ ก ษา (Counseling Service) บริ ก ารจัด วางตัว บุ ค คล (Placement Service) และ
บริ การติดตามผล (Follow-up Service) ตลอดจนการบูรณาการแนะแนวในการเรี ยนการสอน โดยมี
ขอบข่ ายการแนะแนว 3 ด้าน คื อ การแนะแนวการศึ กษา (Educational Guidance) การแนะแนว
อาชีพ (Vocational Guidance) และการแนะแนวส่ วนตัวและสังคม (Personal and Social Guidance)
นอกจากนี้ ศิริชยั กาญจนวาสี (2553: 2-5) ได้สรุ ปบทบาทหน้าที่ของครู แนะแนว แนว
การจัดกิ จ กรรมแนะแนว สภาพและปั ญ หาของการดํา เนิ น งานแนะแนวในปั จจุบนั และความรู ้
พื้ น ฐานเพื่อ การจัด กิ จ กรรมแนะแนวว่า ครู แ นะแนวจะต้อ งมี บ ทบาทหน้า ที่ เ ป็ นทั้ง ที่ปรึ กษา
(Supervisor) ในการให้ ค วามรู ้ แ ละคําแนะนํา ด้านจิ ต วิ ท ยาการแนะแนวแก่ ค รู ผู ป้ กครอง และ
ผูเ้ กี่ยวข้องทุกคนเพื่อทําความรู ้จกั และเข้าใจผูเ้ รี ยน ตลอดจนการดูแลช่วยเหลือ ส่ งเสริ ม และพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด ความสนใจและสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศัก ยภาพ เป็ นผู ใ้ ห้ ก ารปรึ ก ษา (Counselor) แก่ ผู เ้ รี ย น ผู ป้ กครอง และผู ม้ าขอรั บ บริ ก ารทั่ว ไป
ทําการศึ กษา รายกรณี (Case Study) ตลอดจนการประสานงานกับ ผู เ้ กี่ ย วข้อ งทั้ง ในและนอก
สถานศึกษาในการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนกลุ่มพิเศษ นอกจากนี้ ครู แนะแนวยังมีบทบาทหน้าที่ใน
การเป็ นผูป้ ระสานงาน (Coordinator) กับผูเ้ กี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อสร้างเครื อข่าย
ในการดําเนิ นงาน แนะแนวและการดูแลช่วยเหลือ ส่ งเสริ ม และพัฒ นาผูเ้ รี ยน สภาพและปั ญหา
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ของการดํา เนิ น งานแนะแนวในปั จ จุ บ นั ที่ เ กี่ ย วกับ การจัดกิ จกรรมแนะแนว พบว่า ครู ผูไ้ ด้รับ
มอบหมายให้จดั กิจกรรมแนะแนวยังขาดความรู ้ความเข้าใจขอบข่ายเนื้อหา สาระในการจัดกิจกรรม
แนะแนว จัดกิ จกรรม แนะแนวโดยไม่ ได้เขียนแผนการจัดกิ จกรรมแนะแนว การวัดประเมินผล
นักเรี ยนไม่ชดั เจน การจัดกิจกรรมแนะแนวไม่สนองจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรสถานศึกษา ขาดความรู ้
ความเข้าใจ และความสามารถประสบการณ์ ใ นการเตรี ย มการสอน การเตรี ย มแหล่งเรี ยนรู ้ สื่ อ
อุปกรณ์ การจัดกิจกรรมแนะแนวให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ดา้ นการศึกษา การงานอาชีพ และด้านชีวิตและ
สังคม การจัดการเรี ยนการสอนยังยึดครู เป็ นศูนย์กลาง ปรัชญาของการแนะแนว เน้นความเชื่อถือ
อย่างมีเหตุผล สําหรั บใช้เป็ นแนวการปฏิ บ ตั ิให้การช่ วยเหลื อผูเ้ รี ยน คือ 1. คนเป็ นทรั พยากรที่ มี
คุณ ค่า และมีศ กั ยภาพ 2. ความแตกต่า งระหว่า งบุ คคล 3. คนมีศกั ดิ์ศรี และต้องการ การยอมรับ
4. คนมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้ 5. พฤติกรรมของคนย่อมมีสาเหตุ
ทั้งนี้ ความสําคัญของการแนะแนวเป็ นกลไกสําคัญในการสร้างคน สร้างงานและสร้างชาติ
กล่าวคือ สร้างคนให้รู้จกั คุณค่าในตนเอง สร้างงานให้คนรู ้จกั ความถนัด ความสนใจ บุคลิกภาพของตน รู ้
ข้อมูลอาชีพ ตลอดจนสามารถเชื่อมความสัมพันธ์คุณลักษณะของตนเองกับอาชีพได้ถูกต้อง มีการ
ฝึ กงานอาชีพหรื อมีประสบการณ์ในงาน มีคุณลักษณะพื้ น ฐานที่ จาํ เป็ นในการประกอบอาชีพให้
ประสบความสําเร็ จ สร้ างชาติ ให้คนมี วิธีหาความรู ้ ทางวิชาการ มี คุณ ธรรมจริ ยธรรม และเห็ น
ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่ งเป็ นสิ่ งสํา คัญ ที่ สุดในยุค ปั จ จุ บนั ที่ จะพัฒนาคนเป็ นมนุ ษ ย์ที่สมบู รณ์ไ ด้
ประกอบกับจิตวิทยาพัฒนาการซึ่ งครู แนะแนวจําเป็ นต้องศึกษาแนวคิดทางด้านจิตวิทยาให้รู้ เข้าใจ
และมี ทกั ษะการใช้ความรู ้ พ้ืนฐานทางด้านจิ ต วิ ท ยาการแนะแนว อันดับแรกที่จะช่วยให้ครู เข้าใจ
ผูเ้ รี ยน บุคคลที่มารับบริ การ คือ ความรู ้ในแนวคิดทฤษฎีพฒั นาการของมนุษย์ของนักจิตวิทยากลุ่ม
มนุษยนิยม ของ Carl R. Rogers, Abraham Maslow.ที่เห็นว่า คนทุกคนเป็ นคนดี รักศักดิ์ศรี ต้องการ
ความรักและความอบอุ่น ต้องการพัฒนาตนเองไปในทางที่ดี การที่ยงั ไม่สามารถพัฒนาตนเองได้
เป็ นเพราะขาดการชี้ แนะและขาดการรู ้ จ ัก และเข้า ใจตนเองอย่างแท้จ ริ ง งานแนะแนวจะ
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในวัยอนุบาล (3-6 ปี ) วัยรุ่ น (12-21 ปี ) วัยผูใ้ หญ่ (21-60 ปี ) วัยสู งอายุหรื อวัยชรา
(อายุ 60 ปี ขึ้นไป) ทฤษฎีพฒั นาการของมนุษย์ เป็ นความรู ้เกี่ยวกับการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่องของ
มนุษย์ในวัยต่าง ๆ ด้านร่ างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และสติปัญญา ดังนั้นครู แนะแนวควรมีพ้ืน
ฐานความรู ้ เกี่ ยวกับ ผูเ้ รี ยนอย่างน้อยในวัยอนุ บ าล วัยเรี ยน และวัยรุ่ น เพื่ อกิ จกรรมแนะแนวให้
สอดคล้องกับช่วงวัย
จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์กลยุทธ์ที่แตกต่างกันของการจัดกิจกรรมแนะแนว พบว่า
กระบวนการของการแก้ไขพฤติกรรมและการจัดการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนมีพฤติกรรมในรู ปแบบ
ที่ยอมรับทางสังคมมีชื่อเรี ยกที่แ ตกต่ า งกัน หลายอย่า ง บางครั้ งเรี ยกว่า คําแนะนําวินยั แต่คาํ ที่มกั
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เรี ยกกันคือ “การจัดการพฤติกรรม” ทั้งนี้ การเรี ยกชื่ อเหล่ า นี้ ม าจากการเลื อ กใช้คาํ และวิ ธี ก ารที่
ครู ผูส้ อนใช้ ซึ่ งขึ้นอยู่กบั พื้นฐานทางปรัชญาที่ ครู ผูส้ อนเลือกและกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ นาํ มาใช้ตอ้ งมี
ความต่ อ เนื่ อง และไม่ ใช่ วิธี การควบคุ ม นัก เรี ย น (Wolfgang, 2001) แต่ ห ากเป็ นคําแนะนําที่ ม ัก
หมายถึงวิธีการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และเกิดทักษะการคิด ส่ งผลสู่ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม นักวิชาการหลายท่ า นให้การสนับสนุ นวิ ธี ก ารจัด การเรี ยนรู ้ ข้ ึ น อยู่กบั ทฤษฎีการสร้าง
องค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง (Constructivism) และเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น ซึ่งสอดคล้องกับหลักจิตวิทยาของ
คาร์ ลโรเจอร์ ส (Carl Roger) เพราะเชื่ อ ว่าผู เ้ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการเรี ย นรู ้ ข องตนเองและเกิ ด
พัฒ นาการเรี ย นรู ้ ใ นห้อ งเรี ย นและการสนับสนุ นประชาธิ ปไตย ทําให้พวกเขามีโอกาสได้เลือก
ตามความสนใจจะส่ งผลทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถสร้างองค์ความรู ้ (Construct) รู ้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง
และเกิดความรู ้ตามมา (Sue Bredekamp, 2012: 173 – 174)
บทบาทของครู คือ การอํานวยความสะดวกในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนโดยการ
เข้า ร่ ว มกับ การสร้ างความรู ้ สึ กที่ ดี ของผูเ้ รี ยน (Feelings) ร่ ว มคิ ด (Thoughts) และชี้ แ นะแนวคิ ด
(Ideas) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน ไม่ใช่ความต้องการของพวกเขา แต่หากเป็ นเพราะ
การขาดทักษะการแก้ไขปั ญหาที่ดีของผูเ้ รี ยนนัน่ เอง (Burden, 2003; Greene, 2008; Watson, 2003)
ทั้งนี้ ขอบข่ายของการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนประกอบด้วย 3 ด้าน
ที่สาํ คัญ คือ
1. ด้านการศึกษา มุ่งให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาตนเองในด้า นการเรี ย นอย่า งเต็มศักยภาพรู ้จกั
แสวงหาและใช้ขอ้ มูลประกอบการวางแผนการเรี ยนการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมีเทคนิ ค
วิธีการและทักษะการเรี ยนรู ้ มีนิสัยใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยนและสามารถวางแผนการเรี ย นการศึ ก ษาต่ อ ได้
อย่างเหมาะสมกับตนเอง
2. ด้านการงานและอาชี พ มุ่งให้ผูเ้ รี ยนได้รู้จกั ตนเองในทุ กด้าน รู ้โลกของงานอาชี พ
อย่างหลากหลายมีเจตคติที่ดีและทักษะพื้นฐานที่จาํ เป็ นในอาชีพมีการเตรี ยมตัวสู่ อาชี พตลอดจนมี
การพัฒนางานอาชีพตามที่ตนเองถนัดและสนใจ
3. ด้านชีวิตและสังคม มุ่งให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั และเข้า ใจตนเองรั ก และเห็ น คุ ณ ค่า ในตนเอง
และผูอ้ ื่นมีวุฒิภาวะทางอารมณ์มีเจตคติที่ดีต่อการมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพมีทกั ษะในการดําเนินชีวิตและ
สามารถปรับตัวให้ดาํ รงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
จากคํากล่าวข้างต้นสรุ ปได้ว่า การจัดการเรี ยนรู ้เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการสร้างองค์ความรู ้ได้
ด้วยตนเองมีหลากหลายวิธีการ กลยุทธ์ในการจัดการเรี ยนการสอนควรเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ครู เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก เป็ นที่ปรึ กษา ชี้แนะแนวทางเมื่อผูเ้ รี ยนเกิดปั ญหา
การเรี ยนรู ้ การส่ งเสริ มการทํางานร่ วมกัน การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผูเ้ รี ยนจะส่ งผลทําให้ผเู ้ รี ยน
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รู ้ สึกอยากเรี ย นรู ้ ใฝ่ หาความรู ้ การเป็ นที่ ย อมรั บ รู ้ สึ ก มีคุณ ค่า จะส่ งผลทําให้เกิ ดการเรี ยนที่ ดี
รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนต่าง ๆ ที่สอดคล้อง ส่ งเสริ มทักษะด้านการศึกษา ด้านการงานและ
อาชีพ และด้านชีวิตและสังคมมีหลากหลายวิธีดงั รายละเอียดต่อไปนี้
การจัดการเรียนรู้ แบบร่ วมมือ (Collaboration Learning)
ความหมายของการจัดการเรียนรู้ แบบร่ วมมือ
การจัดการเรี ยนรู ้ แบบมี ส่วนร่ วม (Cooperation Learning) และการจัดการเรี ยนรู ้ แบบ
ร่ ว มมื อ (Collaborative Learning) เป็ นคํา ที ่ ม ี ค วามหมายใกล้เ คีย งกัน เพราะมี ล ัก ษณะเป็ น
กระบวนการเรี ยนรู ้เป็ นแบบร่ วมมือ ข้อแตกต่างระหว่าง Cooperative Learning กับ Collaborative
Learning อยู่ที่ ร ะดับ ความร่ ว มมื อ ที่ แ ตกต่ า งกัน ดังที่ ซั น ยัง เจ (Sunyoung, J., 2003) ได้ส รุ ป ว่ า
ความแตกต่างที่เห็นได้ชดั เจนระหว่าง Cooperative Learning กับ Collaborative Learning คือ เรื่ อง
โ ค ร ง ส ร้ างข อ งงาน ไ ด้ แ ก่ Pre - Structure , Task - Structure แ ล ะ Content Structure โ ด ย
Cooperative Learning จะมีการกําหนดโครงสร้างล่วงหน้ามากกว่า มีความเกี่ยวข้องกับงานที่มีการ
จัดโครงสร้างไว้เพื่อคําตอบที่จาํ กัดมากกว่า และมีการเรี ยนรู ้ในขอบข่ายความรู ้และทักษะที่ชดั เจน
ส่ ว น Collaborative Learning มี ก ารจัด โครงสร้ า งล่ ว งหน้า น้อ ยกว่า เกี่ ย วข้อ งกับ งานที่ มี ก ารจัด
โครงสร้ างแบบหลวม ๆ (ill - Structure Task) เพื่อให้ได้คาํ ตอบที่ ยืดหยุ่น หลากหลาย และมี การ
เรี ยนรู ้ในขอบข่ายความรู ้และทักษะที่ไม่จาํ กัดตายตัว ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับสภาพการเรี ยนการสอน
ออนไลน์มกั นิยมใช้คาํ ว่า Collaborative Learning
การเรี ยนรู ้ แ บ บร่ วมมื อ (Cooperative Learning and Collaborative Learning) ห รื อ
นักวิชาการบางท่านได้แปล Collaborative Learning ว่าคือ การเรี ยนรู ้ร่วมกัน ซึ่ งเป็ นวิธีการจัดการ
เรี ยนการสอนรู ป แบบหนึ่ ง ที่ เ น้น ให้ผูเ้ รี ย นลงมื อ ปฏิ บ ตั ิ ง านเป็ นกลุ่มย่อย โดยมีสมาชิกกลุ่มที่มี
ความสามารถที่แตกต่างกัน เพื่อเสริ มสร้างสมรรถภาพการเรี ยนรู ้ของแต่ละคน สนับสนุนให้มีการ
ช่ วยเหลือซึ่ งกันและกัน จนบรรลุตามเป้ าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ ยังเป็ นการส่ งเสริ มการทํางาน
ร่ วมกันเป็ นหมู่คณะ หรื อทีม ตามระบอบประชาธิ ปไตย และเป็ นการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
ทําให้สามารถปรับตัวอยูก่ บั ผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
นอกจากนี้ วัชรา เล่าเรี ยนดี (2555: 155 - 156) จอห์นสันและจอห์นสัน (Johnson and
Johnson, 1996) และ สลาวิ น (Slavin, R.E., 1990) ได้ก ล่ า วถึ ง การเรี ยนรู ้ แ บบร่ ว มมื อ สรุ ป ได้ว่ า
การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกันหรื อการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้เป็ นแนวคิดในการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อให้นกั เรี ยน
ได้ร่ ว มมื อ กัน เรี ย นรู ้ แ ละปฏิ บ ตั ิ กิ จ กรรมให้บ รรลุ ผ ลสํา เร็ จ ตามจุดมุ่งหมาย มุ่งเน้นการร่ วมกัน
ปฏิบตั ิงานช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ซึ่งการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือวิธีการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
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ให้กบั ผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่มเล็ก กลุ่มละประมาณ 3 - 5 คน สมาชิ กกลุ่มแต่ละกลุ่มคละเพศ เชื้ อชาติและ
ความสามารถทางการเรี ย น สมาชิ ก กลุ่ ม จะต้อ งมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ที่ ดี ต่ อ กัน รับฟั งความคิดเห็นกัน
ช่วยเหลือกันและกัน และสมาชิกกลุ่มทุกคนจะต้องร่ ว มรั บ ผิดชอบต่ อ ผลงานของกลุ่มและผลงาน
ของตนเอง ทั้ง นี้ วิธี ก ารสอนในแบบดัง กล่ า วช่ ว ยให้ผู เ้ รี ย นมี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ภู มิใจใน
ตนเอง ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองและต่อกลุ่ม ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ สู งขึ้น พัฒนา
ความสัมพันธ์ที่ดี เกิดการยอมรับผูอ้ ื่นมากขึ้น สร้างความมัน่ ใจในตนเอง และรู ้ถึงคุณค่าของตนเอง
มากขึ้น ทั้งนี้ แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับ จอยซ์ และเวล (Joyce and Weil, 1986, อ้างถึงใน วัชรา
เล่าเรี ยนดี , 2555: 156) ที่ ได้กล่าวว่า การสอนแบบร่ วมมือเรี ยนรู ้ ช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านสติ ปัญญา
โดยเพื่อ นในกลุ่ ม จะช่ ว ยเหลื อ แนะนํา กัน เนื่ อ งจากผูเ้ รี ยนที่อยูใ่ นวัยเดียวกัน สามารถสื่ อสาร สื่ อ
ความหมายแก่กนั และกันได้ง่าย และทําให้เข้าใจง่ายกว่าที่ครู สอน
จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุ ปได้ว่า การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือหมายถึง การจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้เพื่อสอนให้ผูเ้ รี ยนร่ วมมือกันเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิกิจกรรมให้บรรลุผลสําเร็ จ
ตามจุดมุ่งหมาย โดยมุ่งเน้นการร่ วมกันปฏิบตั ิงานช่วยเหลือซึ่งกันและกันสมาชิกกลุ่มทุกคนจะต้อง
ร่ วมรับผิดชอบต่อผลงานของกลุ่มและผลงานของตนเอง
ลักษณะสํ าคัญของวิธีสอนแบบร่ วมมือ
วิธีการจัดการเรี ยนการสอนแบบร่ วมมือ เป็ นกระบวนการที่นักเรี ย นที่ มีความสามารถ
แตกต่างกันมารวมเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ ทํางานร่ วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน ทั้งนี้ลกั ษณะสําคัญ
ของวิธีสอนแบบร่ วมมื อ วัชราเล่ าเรี ยนดี (2555: 156) อาโจส และจอยเนอร์ (Ajose and Joyner,
1990) และจอห์นสัน และคณะ (Johnson, Johnson and Holubed, 1987) ได้เสนอลักษณะสําคัญของ
การจัดการเรี ยนการสอนแบบร่ วมมือ ไว้ดงั นี้
1. การพึ่งพาอาศัยกัน
2. การมีปฏิสมั พันธ์ที่ดีต่อกันอย่างใกล้ชิด ร่ วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3. ความรับผิดชอบต่อการทํางานกลุ่ม ต่อตนเอง และต่อสมาชิกกลุ่มช่วยกันปฏิบตั ิงาน
ที่ได้รับมอบหมายจนสําเร็ จ โดยมีเป้าหมายร่ วมกันหรื อเป้าหมายเดียวกัน มีการแบ่งปั น แลกเปลี่ยน
ข้อมูลและสื่ อวัสดุอุปกรณ์
4. การใช้ทกั ษะทางสังคม (Social Skills)
5. การใช้ทกั ษะกระบวนการกลุ่ม (Group Process Skills) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ต่อกัน
ครู ตอ้ งสอนและฝึ กทักษะการทํางานกลุ่มแก่นกั เรี ยนและประเมินผลการทํางานกลุ่มของนักเรี ยนด้วย
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นอกจากนี้ การร่ วมมือกันเรี ยนรู ้มีความสําคัญยิง่ ต่อการเรี ยนรู ้แบบสร้างความรู ้ และการ
ร่ ว มมื อ กัน เรี ย นรู ้ เ ป็ นวิ ธี ที่ เ หมาะสมที่สุดในกาส่ งเสริ มและพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ และสมรรถภาพ
ทางการเรี ยนที่สร้างสรรค์ การร่ วมมือกันเรี ย นรู ้ ไ ด้มี ก ารนํา ไปใช้อ ย่า งแพร่ ห ลายและนําไปใช้
ร่ วมกับการจัดการเรี ยนด้วยวิธีการต่าง ๆ และผ่านสื่ อต่าง ๆ (Roblyes, Edwards and Heviluk, 1996,
อ้า งถึ ง ใน วัช รา เล่ า เรี ย นดี (2555: 81) และนอกจากนี้ เพอร์ คิ น ส์ (Perkins, 1991: 18-23) และ
ดริ สคอลล์ (Discoll, 2000) ได้กล่าวถึงข้อดีของการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ได้ ดังนี้
1. การร่ ว มมื อ กัน เรี ย นของนัก เรี ย นหลายคน ซึ่ ง จะทําให้บรรลุเป้ าหมายหลายอย่าง
เนื่องจากมีการร่ วมกันคิดร่ วมกันปฏิบตั ิ สนับสนุน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
2. การร่ วมมือกันเรี ยน ช่วยเสริ มสร้างความคิดริ เริ่ ม การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เนื่ องจากมี
การแลกเปลี่ยนความรู ้ สติปัญญา ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
3. การร่ วมมื อกันเรี ยนเป็ นการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู ้ สติปัญญาของแต่ละคนซึ่ งมี
ความแตกต่างกัน
4. การร่ วมมือกันเรี ยนช่วยให้ผู เ้ รี ย นพัฒ นาทัก ษะ และแลกเปลี่ ย นความรับผิดชอบ
ทํางานร่ วมกัน เพื่อเป้ าหมายเดียวกัน ผลสําเร็ จของงานย่อ มมาจากการทํางานร่ วมคิดร่ วมปฏิบตั ิ
มากกว่าการรับผิดชอบแต่เพียงคนเดียว
5. การร่ วมมือการเรี ยนทําให้มีวิสัยทัศน์และเกิดความเข้าใจในความคิดเห็นของบุคคลอื่นๆ
ที่อยูใ่ นสังคมที่กว้างขวางแตกต่างกันและ
6. การร่ วมมือกันเรี ยน ทําให้สามารถพัฒนาตนเองให้เข้ากับผูอ้ ื่นและสิ่ งแวดล้อมอื่นได้
สรุ ปลักษณะของการจัดการเรี ยนการสอนแบบร่ วมมือเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนโดย
ให้ผูเ้ รี ยนเข้ากลุ่มร่ วมมือกันปฏิบตั ิกิจกรรมหรื อชิ้นงานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายเดียวกันตามที่ได้รับ
มอบหมายจากครู ผสู ้ อน เป็ นการมุ่งส่ งเสริ มพัฒนาทักษะทางสังคม การพึ่งพาอาศัยกัน รวมทั้งการมี
ปฏิสมั พันธ์ที่ดีต่อกัน และมีพฤติกรรมการทํางานกลุ่มที่ดี
องค์ ประกอบของการเรียนแบบร่ วมมือ
Johnson and Johnson (1996: 31 - 37) ได้สรุ ปว่า Cooperative Learning มีองค์ประกอบ
ที่สาํ คัญ 5 ประการ ดังนี้
1. ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั ในทางบวก (Positive Interdependent) หมายถึง การพึ่งพากัน
ในทางบวก แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1.1 การพึ่งพากันเชิงผลลัพธ์ คือการพึ่งพากัน ในด้า นการได้รั บ ผลประโยชน์ จาก
ความสําเร็ จของกลุ่มร่ วมกัน โดยมีเป้ าหมายร่ วมกัน จึงจะเกิดแรงจูงใจให้ผูเ้ รี ยนมีการพึ่งพาซึ่ งกัน
และกัน สามารถร่ วมมือกันทํางานให้บรรลุผลสําเร็ จได้

158
1.2 การพึ่งพาในเชิ งวิธีการคือ การพึ่งพากันในด้านกระบวนการทํางานเพื่อให้งาน
กลุ่มสามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย
2. การมีปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริ มกันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม (Face to Face Promotive
Interdependence) หมายถึง การเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนช่วยเหลือกัน มีการติดต่อสัมพันธ์กนั การอภิปราย
แลกเปลี่ยนความรู ้ ความคิด การอธิ บายให้สมาชิ กในกลุ่มได้เกิดการเรี ยนรู ้ การรับฟั งเหตุผลของ
สมาชิกในกลุ่ ม การรั บ ฟั งเหตุ ผลของสมาชิ กภายในกลุ่ม จะก่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการคิด
ของผูเ้ รี ยน เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผูเ้ รี ยนได้รู้จกั การทํางานร่ วมกันทางสังคม จากการช่ วยเหลือ
สนับสนุนกัน การเรี ยนรู ้เหตุผลของกันและกัน
3. ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคล (Individual Accountability) หมายถึง ความ
รับผิดชอบในการเรี ยนรู ้ของสมาชิกแต่ละคน โดยต้องทํางานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
โดยประเมินผลงานของสมาชิกแต่ละคน ซึ่ งรวมกันเป็ นผลงานของกลุ่มให้ขอ้ มูลย้อนกลับทั้งกลุ่ม
และรายบุคคลให้สมาชิกทุกคนรายงานหรื อมีโอกาสแสดงความคิดเห็นโดยทัว่ ถึงกัน
4. การใช้ทกั ษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการทํางานกลุ่มย่อย(Interpersonal
and Small Group Skills) หมายถึ ง การมี ท ัก ษะทางสั ง คม (Social Skill) เพื่ อ ให้ ส ามารถทํา งาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข คือ มีความเป็ นผูน้ าํ รู ้จกั ตัดสิ นใจ สามารถสร้างความไว้วางใจ รู ้จกั
ติดต่อสื่ อสาร และสามารถแก้ไขปั ญหาข้อขัดแย้งในการทํางานร่ วมกัน ซึ่ งเป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับการ
ทํางานร่ วมกันที่จะช่วยให้การทํางานกลุ่มประสบความสําเร็ จ
5. กระบวนการทํางานของกลุ่ม (Group Processing) หมายถึง กระบวนการเรี ยนรู ้ของกลุ่ม
โดยผูเ้ รี ยนจะต้องเรี ยนรู ้จากกลุ่มให้มากที่สุด มีความร่ วมมือทั้งด้านความคิด การทํางาน และความ
รั บ ผิด ชอบร่ ว มกัน จนสามารถบรรลุเป้ าหมายได้ การที่จะช่วยให้การดําเนิ นงานของกลุ่มเป็ นไป
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและบรรลุเป้าหมายนั้น กลุ่มจะต้องมีหวั หน้าที่ดี สมาชิกดี และกระบวนการ
ทํางานดี นัน่ คือมีการเข้าใจในเป้าหมายการทํางานร่ วมกัน
ประเภทของกลุ่มการเรียนรู้ แบบร่ วมมือ
1. กลุ่มการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมืออย่างเป็ นทางการ (Formal Cooperative Learning Group)
กลุ่มประเภทนี้ ครู จดั ขึ้นโดยการวางแผน จัดระเบี ยบ กฎเกณฑ์ วิธีการและเทคนิ คต่ างๆเพื่อให้
ผูเ้ รี ยนได้ร่วมมือกันเรี ยนรู ้สาระต่างๆ อย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งอาจเป็ นหลายๆชัว่ โมงติดต่อกัน หรื อหลาย
สัปดาห์ติดต่อกัน จนกระทัง่ ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และบรรลุจุดมุ่งหมายตามที่กาํ หนด
2. กลุ่ ม การเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ อย่างไม่ เป็ นทางการ (Informal Cooperative Learning
Group)กลุ่มประเภทนี้ ครู จดั ขึ้นเฉพาะกิจเป็ นครั้งคราว โดยสอดแทรกอยูใ่ นการสอนปกติอื่นๆ
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3. กลุ่มการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมืออย่างถาวร (Cooperative Base Group) หรื อ Long – Term
Group กลุ่ ม ประเภทนี้ เป็ นกลุ่ มการเรี ยนรู ้ ที่ ส มาชิ กกลุ่ มมี ป ระสบการณ์ การทํางาน / การเรี ยนรู ้
ร่ วมกันมานานมากกว่า 1 หลักสู ตร หรื อภาคการศึ กษา จนกระทัง่ เกิ ดสัมพันธภาพที่ แน่ นแฟ้ น
สมาชิกกลุ่มมีความผูกพัน ห่วงใย ช่วยเหลือกันและกันอย่างต่อเนื่อง
ข้ อดีของการเรีย นรู้ แบบร่ วมมือ
1. ใคร่ ครวญในความหลากหลาย
2. ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4. การรวมนักเรี ยนที่มีความกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้
5. มีโอกาสมากกว่าสําหรับการป้อนกลับส่ วนบุคคล
จากข้อความดังกล่าวสรุ ปได้ว่า การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือนั้นส่ งผลทําให้ผเู ้ รี ยนเกิด
พัฒนาการเรี ยนรู ้ไ ด้อ ย่า งดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ย่อ มมี ท้ ัง ข้อ ดี ใ นการพัฒ นาผูเ้ รี ยนในด้านต่างๆ และ
ข้อจํากัดของกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ เพราะเป็ นการทํา งานร่ ว มกับ บุ ค คลอื่ น ที่ มี ความแตกต่าง
ในหลายๆด้าน ซึ่ งทักษะทางสังคมเป็ นสิ่ งจําเป็ นที่ตอ้ งพัฒนาในตัวผูเ้ รี ยนแต่ละคน และหากผูส้ อน
ได้นาํ เทคนิคการจัดการกับความขัดแย้งมาใช้ได้ทนั ท่วงทีในระยะแรกที่ความขัดแย้งได้เกิดขึ้น ก็จะ
เป็ นการช่วยลดอุปสรรคในการเรี ยนรู ้ และยังเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิภาพของการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วย
ลักษณะของห้ องเรีย นทีม่ กี ารเรียนรู้ แบบร่ วมมือ
Tinzmann et.al. (1990, อ้างถึงใน รุ จิราพร รามศิริ, 2556: 116 - 118) ได้กล่าวเกี่ยวกับ
ข้อได้เ ปรี ย บของการเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ กับเรี ยนรู ้ที่แตกต่างไปจากการเรี ยนรู ้แบบดั้งเดิม เพราะ
บทบาทของกลุ่มสามารถช่ วยให้ผูเ้ รี ยนบรรลุผลสําเร็ จเกี่ยวกับเรื่ องการเรี ยนรู ้อย่างมี ความหมาย
และสามารถแก้ไ ขปั ญ หาได้ม ากกว่า การเรี ย นรู ้ รายบุคคล โดยได้กล่าวเกี่ยวกับห้องเรี ยนที่มีการ
ร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ ควรมีลกั ษณะดังนี้
1. มี การแลกเปลี่ยนความรู ้ ซ่ ึ งกันและกันระหว่างครู กบั นักเรี ยน (Shared Knowledge)
สํา หรั บห้องเรี ยนแบบดั้ง เดิ มครู เปรี ยบเสมื อผูค้ อยให้ขอ้ มูลกับนักเรี ยน ความรู ้ถูกถ่ายทอดจากครู
ไปสู่ นกั เรี ยนแบบทางเดียว แต่สาํ หรับห้องเรี ยนแบบการ่ วมมือกันเรี ยนรู ้ ความรู ้ ประสบการณ์เดิม
ภาษา วัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ นักเรี ยนและครู สามารถนํามาแลกเปลี่ยนกันได้
2. มีการแบ่งอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่ งกันและกันระหว่างครู กบั นักเรี ยน (Shared
Authority) ห้องเรี ยนแบบดั้งเดิมครู เป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู ้ ครู มีอาํ นาจสู งสุ ดในการกําหนด
เป้ าหมายของการเรี ยนรู ้ แต่สําหรับห้องเรี ยนที่ มีการร่ วมมื อกันเรี ยนรู ้ ครู และนักเรี ยนจะร่ วมกัน
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กําหนดเป้าหมายของการเรี ยนรู ้ กิจกรรมที่หลากหลายและวิธีการในการประเมินผลตามความสนใจ
ของนักเรี ยน โดยยึดตามกรอบของหลักสู ตรและบริ บทของเรื่ องที่เรี ยน
3. ครู ทาํ หน้าที่เป็ นผูป้ ระสานงานเพื่อเชื่ อมโยงความรู ้ (Mediators) ครู จะต้องเป็ นผูใ้ ห้
ความช่ วยเหลือนักเรี ยนในการเชื่ อมโยงข้อมูลใหม่ให้เข้ากับประสบการณ์ เดิมของนักเรี ยนและ
สามารถขยายไปสู่ ข อบเขตของการเรี ย นรู ้ ใ นบริ บ ทอื่ น ๆ ครู ช่ ว ยให้นัก เรี ยนเข้า ใจบทบาทของ
ตนเองว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรเมื่อเกิดปั ญหาความสงสัย นอกจากนั้นครู ยงั สามารถช่วยแนะนํา
ให้นกั เรี ยนทราบว่าจะเรี ยนรู ้ได้อย่างไร ซึ่งบทบาทนี้ของครู ถือว่ามีความสําคัญมากในกระบวนการ
ร่ วมมือกันเรี ยนรู ้
4. มีการจัดกลุ่มของนักเรี ยนแบบคละความสามารถ (Heterogeneous Grouping) ทัศนะ
ประสบการณ์ ภูมิหลังของนักเรี ยนทั้งหมดเป็ นสิ่ งสําคัญมากที่จะทําให้คุณภาพของการเรี ยนรู ้สูงขึ้น
สําหรับห้องเรี ยนที่ร่วมมือกันเรี ยนรู ้ นักเรี ยนต้องมีการเรี ยนรู ้จากบุคคลอื่น เพราะจะให้ความสําคัญ
กับแนวคิด ประสบการณ์และพื้นฐานความรู ้ของนักเรี ยนทุกคน
จากคํากล่าวข้างต้นสรุ ปได้ว่า ห้องเรี ยนที่ จดั การเรี ยนรู ้ แ บบร่ วมมือ กันเรี ยนรู ้ ควรมี
ลักษณะสําคัญ 4 ลักษณะ คือ มีการแลกเปลี่ยนความรู ้ซ่ ึ งกันและกันระหว่างครู กบั นักเรี ยน มี การ
แบ่งอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่ งกันและกันระหว่างครู กบั นักเรี ยน มีครู ที่มีความรู ้ ความสามารถ
ทําหน้าที่เป็ นผูป้ ระสานงานเพื่อเชื่อมโยงความรู ้สู่ผูเ้ รี ยน และมีการจัดกลุ่มของนักเรี ยนแบบคละ
ความสามารถอย่างดี
บทบาทของครู ในห้ องเรียนทีม่ กี ารเรีย นรู้ แบบร่ วมมือ
Tinzmann et.al. (1990, อ้า งถึ ง ใน รุ จิ ร าพร รามศิ ริ, 2556: 117) สรู ป บทบาทของครู
ในห้องเรี ยนที่มีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือว่า ครู ตอ้ งแสดงบทบาทในการทํา หน้าที่ เป็ นผูป้ ระสานงาน
หมายถึง การช่วยอํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน การเป็ นแบบอย่างและการทําหน้าที่
ให้คาํ แนะนํา ครู จึงมีภารกิจที่จะต้องปฏิบตั ิดงั นี้ คือ
1. บทบาทของการเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก (Facilitating) อาจเริ่ ม ต้น จากการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของชั้นเรี ยน เช่ น การจัดโต๊ะให้นักเรี ยนมองเห็ นหน้าซึ่ งกันและกัน
เหมาะสําหรับการทําให้เกิดการอภิปรายอย่างแท้จริ ง จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและ
โครงการที่หลากหลาย เช่น เอกสาร วารสาร หนังสื อพิมพ์ เทปบันทึกเสี ยง เป็ นต้น ในชั้นเรี ยนที่มี
การร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ นักเรี ยนจะแบ่งออกเป็ นกลุ่ม สมาชิกจะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างออกไป เช่น
เป็ นหัวหน้าทีม เป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุน เป็ นผูบ้ อกเล่า เป็ นต้น
2. บทบาทการเป็ นแบบอย่าง (Modeling) ครู อาจทําหน้าที่ของผูส้ าธิตหรื ออธิบายในบาง
สิ่ งบางอย่างเพื่อแลกเปลี่ยนกับนักเรี ยน ไม่ใช่เฉพาะความคิดที่เกี่ยวกับเนื้ อหาที่เรี ยนเท่านั้น แต่ยงั
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เกี่ยวข้องกับกระบวนการสื่ อสารและการเรี ย นรู ้ ร่ ว มกัน อี ก ด้ว ย เช่ น การร่ ว มกัน พูด ในสิ่ ง ที่ คิด
(Thinking Aloud) ซึ่งเป็ นการแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง
3. บทบาทในการทําหน้าที่เป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนํา (Coaching) ครู จะช่ วยแนะแนวทางให้
ข้อมูลสะท้อนกลับแก่นกั เรี ยน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือกับนักเรี ยนเท่าที่นกั เรี ยนต้องการ จนกระทัง่
นักเรี ยนสามารถรับผิดชอบต่อการสร้างความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
บทบาทของนักเรียนในห้ องเรียนทีม่ ีการเรียนรู้ แบบร่ วมมือ
บทบาทของนักเรี ยนในห้องเรี ยนที่มีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ จะแตกต่างไปจากบทบาท
ของนักเรี ยนในห้องเรี ยนที่ยึดครู เป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู ้ ซึ่ ง Tinzman และคณะ (1990) กล่าวว่า
บทบาทหลักของนักเรี ยนในห้องเรี ยนที่มีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือคือ ความร่ วมมือและการมีส่วนร่ วม
บทบาทเหล่านี้มีความสําคัญต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ทั้งก่อนการเรี ยน ขณะเรี ยน และภายหลังการ
เรี ยนรู ้ ก่อนการเรี ยนรู ้นกั เรี ยนต้องมีการกําหนดเป้ าหมายและวางแผนกิจกรรมการเรี ยนรู ้ขณะเรี ยนรู ้
นักเรี ยนต้องร่ วมกันทํางานอย่างตั้งใจ เพื่อให้งานประสบความสําเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ หลังการ
เรี ยนรู ้ตอ้ งมีการประเมินการปฏิบตั ิและผลงานที่ผา่ นมา นักเรี ยนจึงมีภาระที่จะต้องปฏิบตั ิดงั นี้ คือ
1. นักเรี ยนเป็ นผูก้ าํ หนดเป้ า หมายการเรี ยนรู ้ การที่ นักเรี ยนกําหนดเป้ าหมายของการ
เรี ยนรู ้นบั ว่าเป็ นสิ่ งที่มีความสําคัญที่จะช่วยแนะนํากิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่างๆ ทั้งก่อนเรี ยนขณะเรี ยน
และหลังการเรี ยนรู ้
2. นักเรี ยนเป็ นผูอ้ อกแบบการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนต้องวางแผนเกี่ ยวกับ กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
ด้วยตนเอง จากการวางแผนของครู ทาํ ให้เ ชื่ อ มัน่ ได้ว่า นักเรี ย นจะสามารถทํา งานร่ วมกันได้ดว้ ย
ตัวเอง
3. นักเรี ยนเป็ นผูค้ วบคุมตนเองในการเรี ยนรู ้ มี การตรวจสอบความก้า วหน้า ของการ
เรี ยนรู ้ ตลอดจนมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม กิจกรรมที่มีการควบคุมด้วนตนเองเป็ นสิ่ งสําคัญ
ต่อการเรี ยนรู ้ในยุคปัจจุบนั เพราะจะได้มีการแลกเปลี่ยนแนวความคิด
4. นักเรี ยนเป็ นผูป้ ระเมินผลการเรี ยนรู ้ เป้าหมายหลักของการประเมินในห้องเรี ยนแบบ
เรี ยนรู ้ ร่วมกัน คือ การให้นักเรี ยนได้รู้จกั ตนเอง ซึ่ งมี ความสัมพันธ์ต่อการติดตามความก้าวหน้า
ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนัก เรี ย น การประเมิ น ในห้อ งเรี ย นแบบการร่ วมมื อกันเรี ยนรู ้ มี
ความหมายมากกว่าการประเมินเพื่อตัดเกรด เพราะการประเมินจะครอบคลุ มถึ งการประเมิ นสิ่ งที่
นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ วิธีการเรี ยนรู ้ คุณภาพของผลผลิต ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการเรี ยนรู ้
จากคํากล่าวข้างต้นสรุ ปพอสังเขปได้ว่า บทบาทของครู ในห้องเรี ยนที่ มีการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือ ครู ตอ้ งมีบทบาทเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก เป็ นแบบอย่างที่ดี และเป็ นผูค้ อยให้คาํ ปรึ กษา
และแนะแนวทางที่ก่อให้เกิดทักษะการเรี ยนรู ้ ส่ วนบทบาทของผูเ้ รี ยนในห้องเรี ยนที่มีการเรี ยนรู ้
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แบบร่ วมมือ ผูเ้ รี ยนต้องมีความสามารถในการกําหนดเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ สามารถออกแบบการ
เรี ยนรู ้และวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง สามารถควบคุมตนเองในการเรี ยนรู ้ และ
สามารถประเมินผลการเรี ยนรู ้และความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
ขั้นตอนการจัดการเรีย นรู้ แบบร่ วมมือ
การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือสามารถนํามาผนวกร่ วมกับวิธีการสอนได้หลากหลายวิธี ทั้งนี้
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่บูรณาการหลักการ แนวคิดของการเสริ มพัฒนาการให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะ
การเรี ยนรู ้ สามารถสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง (Constructivism) Robert E. Slavin (1990, อ้างถึงใน
วัชรา เล่าเรี ยนดี , 2555: 144 - 145) เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนโดยนักเรี ยนจะต้องร่ วมมื อกัน
เรี ยนรู ้ ปฏิ บ ัติกิ จกรรมตามที่ กาํ หนด ซึ่ งครู จะจัดกลุ่ ม นักเรี ยน กลุ่ ม ละประมาณ 4 - 6 คน คละ
ความสามารถในการเรี ย นรู ้ (เก่ ง -กลาง-อ่ อ น) เลื อ กเรื่ อ งที่ ก ลุ่ ม ตนเองสนใจจะศึกษา ค้นคว้า
วางแผนปฏิบตั ิงาน ดําเนิ นการ และนําเสนอผลงานซึ่งในแต่ละขั้นตอน นักเรี ยนจะต้องร่ วมมือกันคิด
อภิปราย และปฏิบตั ิอย่างทัว่ ถึงทุกคน ครู จะต้องคอยดู แ ลการปฏิ บ ตั ิ ง านของนักเรี ย นโดยตลอด
เนื่ องจากผลงานของกลุ่ม คือ ผลงานของทุกคนในกลุ่ม ซึ่ งทุกคนต้องรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและ
ต่อกลุ่ม โดยครู สามารถดําเนินการสอนตามขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นนําเข้าสู่ บทเรี ยน (ประมาณ 20 นาที)
1.1 แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ วิธีการเรี ยน บทบาทของสมาชิกกลุ่ม
1.2 เสนอเหตุการณ์ เพื่อศึกษาเรื่ องราวที่ตนสงสัยหรื อจากหน่ วยการเรี ยนรู ้ในรายวิชา
ของระดับชั้น
1.3 เลือกเรื่ องที่สนใจ (ทั้งชั้น)จัดทีมเพือ่ ศึกษาแต่ละเรื่ องย่อย
2. ขั้นกิจกรรมกลุ่ม (30 นาที)
2.1 ร่ ว มกัน วางแผน สมาชิ ก ในกลุ่ม /กํา หนดระยะเวลา/วิ ธีดาํ เนิ น การศึ ก ษาและ
แหล่งข้อมูล
2.2 ดําเนินการศึกษา ค้นคว้า (นอกเวลา)
2.3 นําเสนอผลงานภายในกลุ่ม และเตรี ยมนําเสนอ แลกเปลี่ยนแนวคิดในชั้นเรี ยน
3. ขั้นวิเคราะห์ผลงานร่ วมกัน (20 นาที)
3.1 ร่ วมกันอภิปรายทั้งชั้นในแต่ละเรื่ อง
3.2 ส่ งเสริ มความรู ้สึกที่ดี เจตนคติที่ดีต่อเรื่ องที่ศึกษา
3.3 สรุ ปความรู ้ สาระสําคัญจากเรื่ องที่ศึกษา

163
4. (20 นาที)
4.1 นําความรู ้ สาระสําคัญไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ (ถาม-ตอบ-อภิปราย
ระหว่างครู -นักเรี ยน) หรื อ
4.2 ทํา ข้อ ทดสอบที่ ส อดคล้อ งกับ เรื่ องราวที่ ศึ ก ษาให้ ร่ วมแสดงแนวคิ ด และ
วิธีดาํ เนิ นการตามความเหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ และผลการเรี ยนรู ้ที่
คาดหวัง
5. (10 นาที)
5.1 ครู -นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปเนื้อหาสาระของการเรี ยนรู ้ ผลการดําเนินการ
5.2 ประเมินผล การทํางานกลุ่มโดยครู เสนอผลการประเมินงานกลุ่มของตนเอง
5.3 นักเรี ยนเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุ งการทํางานร่ วมกันเพื่อประสิ ทธิ ภาพ
ของการพัฒนากลุม่
จากคํากล่าวข้างต้นสรุ ปพอสังเขปได้ว่า ขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือสามารถ
นํามาบูรณาการหลักการ แนวคิดสู่ การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มพัฒนาการให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะ
การเรี ยนรู ้ การคิดอย่างมีเหตุมีผล สามารถสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง ส่ งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนให้ส ามารถเกิ ดการเรี ยนรู ้ จ ากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การร่ วมมือกันปฏิบตั ิงานภายในกลุ่ม
ประกอบด้วยขั้น ตอนการจัดการเรี ยนรู ้ 5 ขั้น ตอน ได้แ ก่ ขั้น นํา ขั้นกิ จกรรม ขั้น วิเคราะห์ ขั้น
นําไปใช้ ขั้นสรุ ปและประเมินผล
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ กจิ กรรมเป็ นฐาน (Activity Based Learning)
ความหมายของการเรียนรู้ โดยใช้ กจิ กรรมเป็ นฐาน
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน หมายถึง รู ปแบบการเรี ยนที่ผเู ้ รี ยนจะได้ลงมือ
ปฏิบตั ิจริ ง ได้เรี ยนรู ้ที่จะคิด แก้ไขปั ญหาด้วยตนเอง และเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
ผสมผสานกับ การใช้เ ทคโนโลยีเ พื่อ ให้การจัดการเรี ยนรู ้ บรรลุวตั ถุประสงค์ โดยเป็ นแนวการ
สอนแบบใหม่ที่ไม่เน้นให้ผเู ้ รี ยนท่องจํา แต่ให้ผูเ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิจริ ง (Hand-On Learning) และมี
บทบาทในการค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง ซึ่ งถือว่าเป็ นการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (Active) โดยเน้นให้
ผูเ้ รี ยนรู ้จกั คิดวิเคราะห์และเรี ยนรู ้จากกิจกรรมที่ได้ทาํ จริ ง (Learning by Doing) ซึ่ งผูเ้ รี ยนสามารถ
จดจําสิ่ งที่เรี ยนได้ดีกว่าการท่องจํา อีกทั้งยังได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ข้นั สู ง (High-order thinking
skill) ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิ นค่าเป็ นการพัฒ นาศักยภาพทางสมอง
การคิด การแก้ปัญหา และการนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ โดยเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการ
สร้างองค์ความรู ้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ และการร่ วมมือกัน เพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ความรับผิดชอบ
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ร่ วมกัน มี วินัยในการทํางาน และแบ่ งหน้าที่ ความรั บผิดชอบร่ วมกัน โดยครู ผูส้ อนเป็ นผูอ้ าํ นวย
ความสะดวก (Facilitator) ในการจัด การเรี ยนรู ้ เพื่ อ ให้ ผูเ้ รี ยนเป็ นผู ป้ ฏิ บ ัติ ด้ว ยตนเอง (รั ช นี ก ร
ทัพชัย, 2552: 13; สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา, 2555: 1)
นอกจากนี้ สุ ทศั น์ เอกา (2557) สรุ ปแนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐานว่า
เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้โดยยึดหลักการให้ผูเ้ รี ยนสร้างองค์ความรู ดว้ ยตนเอง “Child Centered” ตาม
หลักการของ Constructionism การเรี ยนโดยการปฏิบตั ิจริ ง Learning by Doing และปฏิบตั ิเพื่อให้
เกิ ดการเรี ยนรู ้ และแก้ปั ญ หาได้ Doing by Learning จึ ง ถูก นํา มาใช้อ ย่า งจริ งจังในการปฏิ รูป
การศึ กษาของไทยซึ่ งการเรี ยนรู ้ แบบ Learning by Doing นั้นใช้ “กิจกรรม (Activity)” เป็ นหลัก
ในการเรี ยนการสอน โดยการ “ปฏิบตั ิจริ ง (Doing) ”ในเนื้ อหาทุกขั้นตอนของการเรี ยนรู ้ เป็ นการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ทุกคนในกลุ่มเป็ นผูป้ ฏิบตั ิ คุณครู เป็ นพี่เลี้ยงและเทรนเนอร์ แต่ทว่ากิ จกรรมที่
นํามาใช้น้ ีตอ้ งมีประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนรู ้เนื้อหานั้นๆ มีจุดมุ่งหมาย สนุก และน่าสนใจ ไม่ซ้ าํ ซาก
จนก่อให้เกิ ดความเบื่ อหน่ ายดังนั้นคุณครู จึงเป็ น “นักออกแบบกิ จกรรม (Activity Designer)” มือ
อาชี พที่สามารถ “มองเห็นภาพกิจกรรม”ได้ทนั ที เมื่ออ่านเนื้ อหาจบลงสิ่ งสําคัญ คือ ครู ตอ้ งสร้าง
(Constructed) ความคิ ด วิ เ คราะห์ (Critical Thinking) ให้เ กิ ด ขึ้ น ในตัวคุ ณ ครู เพื่ อจะได้รู้ความ
ต้องการและความคิดแท้จริ งของผูเ้ รี ยน เพื่อเข้าใจความต้องการของกลุ่ม ทันสมัยอยูเ่ สมอ ไม่ตกยุค
คุณครู ตอ้ งมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)เพื่อจะได้มีความสามารถสร้างสรรค์กิจกรรม
การเรี ยนรู ้ที่ใหม่และน่ าสนใจอยูเ่ สมอทั้งนี้ ความสําคัญของการเรี ยนยุคใหม่ คือ การเรี ยนรู ้โดยการ
ปฏิบตั ิจ ริ ง (Learning by Doing) นั้ น เน้น ความสํา คัญ ไปที่ ผู เ้ รี ย นเรี ย นผ่า นประสบการณ์ ที่
เรี ยกว่า Experiential Learning ซึ่ งเป็ นวิธีการที่ มีประสิ ทธิ ภาพสู งมากในการส่ งเสริ มศักยภาพของ
บุคคล (Individual Potential)ที่จะพัฒนาไปได้ตลอดชีวิตผูเ้ รี ยนจะเรี ยนอย่างมีความสุ ข มีการพัฒนา
ไปด้ว ยความมั่น ใจ และพึ งพอใจ ดังคํากล่ า วที่ ว่ า “Help the individual grow as a confident and
contented person” หมายถึง การเรี ยนผ่านประสบการณ์เป็ นความเจริ ญงอกงามจากภายในจิตใจและ
มันสมองของผูเ้ รี ยน ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดดั้งเดิมที่ตอบสนองความต้องการจากภายนอกด้วยคะแนน
และการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรหรื อวุฒิบตั รต่าง ๆ
กิ จกรรม (Activity) คื อการเรี ยนจากประสบการณ์ (Experiential Learning) นับว่าเป็ น
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (Learner Centered) อย่างแท้จริ ง เพราะมีการค้นพบและพัฒนาความรู ้ทกั ษะ
และอารมณ์ ค วามรู ้ สึ กต่ า งๆเจริ ญ งอกงามจากภายในผ่านประสบการณ์ ทั้งนี้วตั ถุประสงค์ในการ
เรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนมุ่งที่จะส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพมนุ ษย์ตลอดชี วิตอย่างแท้จริ ง
มากกว่าการเรี ยนเพือ่ วุฒิบตั รในระดับชั้นต่ า งๆ ดังนั้น ครู ผูอ้ อกแบบกิ จกรรมจะต้องตอบคําถาม
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ตนเองให้ได้ก่อนว่า จะให้นักเรี ยนทํากิจกรรมนี้ เพื่ออะไร ?เพราะตามปกติแล้ว ในการออกแบบ
กิจกรรม (Activity Design) จะต้องพิจารณาใน 3 กลุ่มหลักซึ่งถือเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญ คือ
1. กลุ่มประสบการณ์ชีวิต (Life Skill หรื อ Life Experiences หรื อ Humanity)
2. กลุ่มพัฒนาการทางสติปัญญา (Intellectual Development)
3. กลุ่มวิชาการ (Academic Groups)
เมื่ อสามารถตัดสิ นใจได้แล้วว่า จะทํากิ จกรรมเพื่ออะไรแล้ว ก็ลงมือออกแบบได้ตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้ โดยยึดหลักการของวงจรแห่งการเรี ยนรู ้ Learning Cycle ตามลําดับดังนี้
1. ทํา (Do หรื อ Doing) คือกําหนดลงไปว่าในเนื้ อหาวิชานี้บทนี้ ตอนนี้ผเู ้ รี ยนจะต้องทํา
กิ จกรรมอะไรอย่างไรแค่ไหน เพื่อ ให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning)
อย่างแท้จริ ง
2. ทบทวน (Review) คือ ทบทวนการเรี ยน การสอน การทํากิจกรรมทุกอย่าง จะต้องมี
การ ประเมินผล (Evaluate) ทุกครั้ง เพื่อการพัฒนาและปรับปรุ ง
3. การพัฒ นาและหาแนวทางในการปรั บ ปรุ ง (Develop and Implement Ideas for
Improvement)
จากความหมายดังกล่าวข้า งต้นสรุ ปได้ว่า การจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้กิจ กรรมเป็ นฐาน
หมายถึง รู ปแบบการเรี ยนที่ ผูเ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง เรี ยนรู ้วิธีคิด แก้ไขปั ญหาด้วยตนเอง ครู มี
บทบาทเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกและมีความคิดสร้ างสรรค์ในการออกแบบกิจกรรมที่ มีคุณภาพ
เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ผ่านประสบการณ์อย่างแท้จริ ง และสามารถเชื่ อมโยงความรู ้ก่อให้เกิดทักษะ
การคิดอย่างมีคุณภาพ
แนวคิดการเรียนรู้ โดยใช้ กจิ กรรมเป็ นฐาน (Active Based Learning : ABL)
แนวคิดรู ปแบบการเรี ย นรู ้ ผ่า นกิ จ กรรม เป็ นแนวคิ ดที่ มุ่ง เน้นให้ผูเ้ รี ย นซึ มซับความรู ้
ความเข้าใจ ผ่านการเล่นเกม กิจกรรมกลุ่ม ซึ่ งเน้นการกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจ สามารถเกิดแนวคิด
ขึ้นเองในเนื้อหาสาระระหว่างร่ วมกิ จกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกิ จกรรมที่ จดั ขึ้นเป็ นกิจกรรม
กลุ่มจะสามารถทําให้ผูเ้ รี ยนพัฒนาภาวะผูน้ าํ มนุ ษยสัมพันธ์ การทํางานเป็ นทีม ความสามารถใน
การเข้าสังคมได้อีกด้วย (วิโรจน์ ลักขณาอดิศร, 2550)
กิจกรรมกลุ่ม เป็ นกระบวนการสําคัญที่ทาํ ให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสรวมกันเป็ นกลุ่มเพื่อแก้ปัญหา
หรื อกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ งโดยมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนความหมายของกิจกรรมกลุ่มประกอบด้วย
2 ประการสําคัญ (Hereold, 1952 : 429 - 504 ; Ohesen, 1970: 6 - 7) คือ
1. กิจกรรมกลุ่มที่ผูน้ าํ เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายละเอียดต่ า ง ๆ แก่ ส มาชิ ก หรื อ ผู น้ าํ อภิปราย
เพื่อที่สมาชิกจะได้บรรลุถึงความมุ่งหมายของกลุ่ม โดยปกติผนู ้ าํ ในกลุ่มชนิดนี้จะให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
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การศึกษา อาชี พหรื อสังคม และส่ ง เสริ ม ให้ส มาชิ ก ในกลุ่ ม นํา ข้อ มู ล เหล่ า นี้ ม าอภิ ป ราย เพื่อ
ประโยชน์สําหรับ ตน เช่ น การปฐมนิ เทศ การปั จฉิ มนิ เทศ หรื อกิ จกรรมต่ าง ๆ ที่ จดั ในชั่วโมง
เป็ นต้น ซึ่งในการทํากิจกรรมกลุ่มแบบนี้ครู จะเป็ นผูด้ าํ เนินการวางแผนกลุ่มให้สมาชิก
2. กิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ ที่สมาชิกเป็ นผูด้ าํ เนินการคือผูเ้ รี ยนได้วางแผนร่ วมกันจัดขึ้นเอง
เช่น กลุ่มอภิปรายเรื่ องต่าง ๆ ที่ผเู ้ รี ยนสนใจหรื อกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร เป็ นต้น
นอกจากนี้ วัชรา เล่าเรี ยนดี (2555: 175 - 178) สรุ ปความสําคัญของเทคนิคกลุ่มร่ วมมือ
กันเรี ยนรู ้ (Group Investigations: GI) ที่มีลกั ษณะสอดคล้องและคล้ายคลึงกับแนวคิดการเรี ยนรู ้โดย
ใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (Active Based Learning: ABL) กล่าวคือ เป็ นการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมื อกัน และ
เป็ นการศึกษาหาความรู ้โดยใช้กระบวนการกลุ่มร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ ซึ่ งจะไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้าน
ความรู ้และทักษะต่าง ๆ แต่จะมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนศึกษาหาความรู ้เป็ นกลุ่มโดยละเอียดลึกซึ้งจากเรื่ องที่
ตนเองสนใจเป็ นหลัก ดังนั้นการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิ คกลุ่มร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ผเู ้ รี ยนจะเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
กระบวนการและวิธีการแสวงหาความรู ้และข้อเท็จจริ งต่าง ๆ เช่น หลักสู ตรกําหนดให้ผเู ้ รี ยนเรี ยน
เรื่ องประวัติศาสตร์ ท้ งั ชั้น ผูเ้ รี ยนก็จะได้รับโอกาสที่เลือกศึกษาโดยละเอียดในหน่วยที่ตนเองสนใจ
เป็ นพิเศษ ทั้งนี้ วิธีการเรี ยนรู ้ที่สําคัญคือ วิธีการที่จะได้มาซึ่ งความรู ้ รายละเอียดต่าง ๆเหล่านั้น มี
หลายวิธี เช่น อาจจะได้มาด้วยการร่ ว มกัน วิเ คราะห์ว รรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้อ ง โดยใช้การคิดอย่างมี
เหตุผลเชิงตรรกะและการสังเคราะห์ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั จึงเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญของ
การแสวงหาความรู ้ แบบกลุ่ม (GI) แต่ สําหรั บเนื้ อหาที่ จะต้องเรี ยนนั้น ผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูเ้ ลื อกตาม
ความสนใจ
การสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยนจากการศึกษาความรู ้แบบกลุ่ม ขึ้นอยูก่ บั ทักษะในการทํางาน
กลุ่มและกระบวนการกลุ่มของสมาชิกในกลุ่ม เนื่องจากเทคนิคการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกันแบบอื่น ๆ
สาระความรู ้ และทักษะที่ เกิ ดขึ้ นกับผูเ้ รี ย นถูกกําหนดโดยครู กิจกรรมการเรี ยนรู ้ข้ ึนอยูก่ บั เนื้อหาที่
กําหนดหรื อที่ คาดหวังไว้ งานที่ กาํ หนดให้กลุ่มก็ตอ้ งใช้ปฏิ สัมพันธ์ระหว่างสมาชิ กกลุ่ม ในทาง
ตรงกันข้ามในการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ (GI) ผลสําเร็ จจะขึ้นอยูก่ บั ผูเ้ รี ยนว่าผูเ้ รี ยนแต่
ละคนรับฟัง ยอมรับกันและกัน สนับสนุนงานที่ทาํ ร่ วมกันอย่างไร ให้ความสําคัญกับการช่วยเหลือ
ร่ วมมือกันของทุกคนหรื อไม่ เนื่องจากงานกลุ่มเป็ นงานที่ละเอียดซับซ้อน ต้องทํางานร่ วมกัน หลายคน
ดังนั้นเทคนิคการร่ วมศึกษาหาความรู ้แบบ GI จะประสบผลสําเร็ จสู งสุ ด เมื่อผูเ้ รี ยนในกลุ่มได้มีการ
ฝึ กการทํางานร่ วมกันเป็ นที ม แสดงออกซึ่ งความสามารถและความพึงพอใจที่จะทํางานเป็ นกลุ่ม
การพัฒ นาทักษะกระบวนการกลุ่ มให้เข้มแข็งเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ สําคัญ ของการวางแผนผลลัพธ์ที่
ต้องการขั้นตอนการสอนโดยใช้เทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย 6 ขั้น คือ
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1. การเลือกเรื่ องที่สนใจ ผูเ้ รี ยนสามารถเลือกหัวข้อ/เรื่ องได้ตามความสนใจ ถามคําถาม
ที่เกี่ยวข้องให้ครู อธิบายจนเข้า ใจชัดเจน นักเรี ย นจับคู่ห รื อ เข้า กลุ่ม เปรี ยบเทียบคําถามตนเองรวม
เป็ นรายการคําถามที่แตกต่างกันมากมายหลายข้อ ให้แต่ละคู่หรื อกลุ่มอ่านรายการคําถามให้จาํ แนก
คําถามเป็ นเรื่ อง ๆ โดยครู คอยช่วยเหลือ เช่น ในกลุ่มประวัติศาสตร์อาจจะจัดกลุ่มเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
คือ ประเภทของงาน การสํารวจ สถาปั ตยกรรม เครื่ องแต่งกาย อาหาร ศิลปะ เกม โรงเรี ยน และการ
กสิ กรรม ซึ่งกลุ่มเหล่านี้กจ็ ะเกี่ยวข้องและอยูใ่ นเรื่ องที่นาํ เสนอตอนแรก
2. การจัดทีมเพื่อทําการศึกษาแบบกลุ่มร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แต่ละทีมประกอบด้วยสมาชิก
4-5 คน ที่มีความสนใจเรื่ องเดียวกันร่ วมประชุมพิจารณาสื่ อ ทรัพยากรที่มีประโยชน์ กําหนดเวลาที่
ปฏิบตั ิให้เสร็ จสิ้ น แล้วพูดคุยเพือ่ เสนอแผนปฏิบตั ิ
3. การดําเนิ นการศึกษาสํารวจเรื่ องที่ได้เลือกแล้วสมาชิกแต่ละคนจะปฏิบตั ิงานตามที่
ได้วางแผน โดยครู คอยช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตัดสิ นใจพิจารณาประโยชน์ของข้อมูล
ร่ วมกับสมาชิ กในกลุ่ม บางครั้งครู อาจจะช่วยผูเ้ รี ยนโดยการเตรี ยมในงานให้ เช่น ทําแบบฟอร์ มที่
ประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ ให้ผเู ้ รี ยนก่อน
4. การเตรี ยมเสนอผลงานผูเ้ รี ยนจะเตรี ยมเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าหรื อคําตอบ
ของกลุ่มตนเองหน้าชั้นเรี ยน โดยครู จะเป็ นผูป้ ระสานงานการเสนอรายงานทั้งหมดทุกทีม สมาชิก
ทีมแต่ละที มจะร่ วมกันพิจารณาว่าจะเสนอรายงานอะไรบ้าง อย่างไร ไหม้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
สมาชิกจะเลือกวิธีเสนองาน เตรี ยมสื่ อที่เหมาะสม ร่ วมทั้งการสนับสนุนการนําเสนอ แต่ละทีมควร
ร่ วมกันกําหนดเกณฑ์การนําเสนอ ผลงานของทีมตนเองด้วย
5. การนําเสนอผลงานในชั้นเรี ยน ผูเ้ รี ยนจะเสนอรายงานจากผลการศึ ก ษาของที ม
ตนเองให้ทุกคนในชั้น โดยพยายามเชื่อมโยงกับเรื่ องต่าง ๆ ที่ทีมอื่น ๆ ได้ทาํ การศึกษา และกําลังจะ
นําเสนอผลงานหรื อเสนอผลงานแล้ว เพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางที่ได้กาํ หนดร่ วมกันโดยให้ผฟู ้ ั งมี
ส่ วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
6. การประเมินผลงานการประเมินผลงานกลุ่มยึดเกณฑ์ที่เหมาะสมกับงานที่ให้เรี ยนรู ้
เช่น งานที่ให้ทาํ เน้นความรู ้ความเข้าใจ ครู ควรมีการทดสอบความรู ้ความเข้าใจด้วยข้อทดสอบที่
อาจได้มาจากผูเ้ รี ยนได้ร่วมกันออกข้อสอบ แล้วครู นาํ มาเลือกภายหลัง หรื ออาจให้ประเมินผลด้วย
ตนเองหรื อ กลุ่ม เพื่อ น หรื อ ดู จ ากผลงานที่ แ ต่ ล ะคนปฏิบตั ิ ทําสําคัญควรเป็ นการพัฒนาความคิด
ระดับสู ง (higher-order-thinking)
จุดมุ่งหมายและประโยชน์ ของกิจกรรมกลุ่ม
วินิจ เกตุขาํ และคมเพชร ฉัตรศุภกุล (2522, อ้างถึงใน รัชนี กร ทัพชัย, 2552: 14 - 15)
กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมกลุ่ม สรุ ปไว้ดงั นี้
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1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน การอยูร่ ่ วมกับสมาชิ กในกลุ่มจะมีส่วนช่ วยให้บุคคล
เกิ ดการเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับตนเองได้ดีข้ ึ น เช่ น รู ้ ความสามารถบางประการของตน รู ้ จกั ข้อบกพร่ อง
บางอย่าง ทั้งนี้เพราะกลุ่มจะมีปฏิกิริยาให้เห็นข้อเท็จจริ งได้
2. เพื่อให้เข้าใจบุคคลอื่น เมื่อสมาชิกในกลุ่มได้ทาํ กิจกรรมร่ วมกันก็
3. เพื่อให้บุคคลสามารถทํางานร่ วมกันได้ดีข้ ึน
นอกจากนี้ โรเจอร์ ส (Roger, 1970: 121 – 122) ได้ก ล่ า วถึ ง ประโยชน์ ข องการจัด
กิจกรรมกลุ่ม สรุ ปพอสังเขป ดังนี้
1. ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการรับรู ้ทางความรู ้สึก
2. มีการตระหนักถึงความรู ้สึกของตนเองและผูอ้ ื่นมากขึ้น ตลอดจนเปิ ดเผยความรู ้สึก
มีความจริ งใจและเป็ นไปอย่า งธรรมชาติ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางความสามารถในการควบคุม
ความรู ้สึกต่าง ๆ ของตนเอง มีการแสดงที่ตรงกับความรู ้สึกของตน
3. เกิดแนวทางในการสร้างแรงจูงใจ หมายถึง การเข้าใจในตนเอง (Self – Actualization)
การรู ้จกั ตัดสิ นใจด้วยตนเอง
4. เกิ ดการเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติ ท้ งั ต่อตนเองและผูอ้ ื่ น หมายความว่า บุ คคล
ยอมรับตนเอง พัฒนาในเรื่ องคุณค่าของตนเอง เข้าใจตนเองและมีความมัน่ คงยิง่ ขึ้น ลดการสั่งสอน
และควบคุ ม ผู อ้ ื่ น มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมมากขึ้ น และมี ค วามรู ้ สึ ก พึ่ ง พากัน และกัน เชื่ อ ใน
ความสามารถของบุคคล มีการแก้ปัญหาโดยการทํางานกลุ่มและเป็ นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
จากคํากล่าวข้า งต้น สรุ ป พอสัง เขปได้ว่า การจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้กิ จ กรรมเป็ นฐาน
เป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ กิจกรรมที่ สามารถนํามาบู รณาการใช้ในการจัดกิ จกรรมแนะแนว
เพื่อเสริ มสร้างทักษะการเรี ยนรู ้ การเปลี่ยนแปลงการรับรู ้ทางความรู ้สึก เกิดแนวทางในการสร้ าง
แรงจูงใจ การเข้าใจตนเอง เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ต่อตนเองและผูอ้ ื่ น รู ้ สึกเป็ นส่ วนหนึ่ งของกลุ่ม
เกิดความรับผิดชอบและเป็ นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม นําพากลุ่มไปสู่ เป้าหมายร่ วมกัน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมกลุ่ม
สมพงษ์ จิ ต ระดับ (2530, อ้า งถึ ง ใน รั ช นี กร ทัพ ชัย, 2552: 14 - 15) สรุ ป ขั้น การจัด
กิจกรรมกลุ่ม ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นนํา ได้แก่ การเริ่ มบทเรี ยนที่ น่าสนใจ การให้คาํ แนะนํา กติกาคําสั่งต่าง ๆ การ
แบ่งกลุ่ม การรับมอบหมายงานที่กาํ หนดให้ เพื่อให้การดําเนินกิจกรรมในขั้นต่อไป เกิดความเข้าใจ
ตรงกันและสามารถดําเนินไปได้ดว้ ยดี และควรเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้ศึ กษาทบทวนและซักถาม
ความเข้าใจด้วย
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2. ขั้น กิ จ กรรม ได้แ ก่ การดํา เนิ น บทบาท และหน้า ที ่ ห รื อ กิ จ กรรมตามที่ ได้รับ
มอบหมาย การแยกย้ายจากกลุ่ม การเสนอความคิดเห็น การหาข้อสรุ ปคําตอบที่ตอ้ งการ การเสนอ
ผลงานและการแสดงออก
3. ขั้นอภิ ป ราย ได้แ ก่ การซัก ถาม การวิพ ากษ์วิจ ารณ์ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ประสบการณ์และการเสนอแนววิธีการต่าง ๆ
4. ขั้นสรุ ปและการนําไปใช้ ได้แก่ การประมวลเนื้ อหา กิจกรรม ประสบการณ์ และ
ความคิดเห็นใน 2 ลักษณะ คือ สรุ ปสิ่ งที่เรี ยนรู ้ท้ งั หมดตามจุดมุ่งหมายที่กาํ หนดไว้และเกิดความคิด
รวบยอดเป็ นหลักการแนวคิดที่ชดั เจน มีแนวทางข้อเสนอหลาย ๆ ด้านที่เป็ นประโยชน์และสามารถ
ปฏิบตั ิได้
สรุ ปแนวคิดและขั้นตอนการเรี ยนรู ้ โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐานคือการจัดการเรี ยนรู ้ แบบ
ร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ในแบบกลุ่มซึ่ งสมาชิกกลุ่มร่ วมคิด ลงมือปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ ปฏิบตั ิงาน
ให้บรรลุวตั ถุ ประสงค์ร่วมกัน การจัดที มเพื่อร่ วมกันเรี ยนรู ้ ประกอบด้วยสมาชิ ก 4 - 5 คน คละ
ความสามารถแต่จดั ทีมตามเรื่ องที่สนใจเดียวกัน ครู เป็ นผูป้ ระสาน (อํานวยความสะดวก) ดูแล การ
ปฏิบตั ิ งานกลุ่มในห้องเรี ยนตลอดเวลา ช่ วยในเรื่ องการกําหนดเรื่ องย่อย ๆ โดยงานที่ กาํ หนดให้
กลุ่มต้องใช้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกลุ่ม ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดกิจกรรมที่สาํ คัญ คือ การ
เลือกเรื่ องที่สนใจ การจัดทีมเพื่อทําการศึกษาแบบกลุ่มร่ วมมือกันเรี ยนรู ้การดําเนินการศึกษาสํารวจ
เรื่ องที่ได้เลือกแล้วการเตรี ยมเสนอผลงานการนําเสนอผลงานในชั้นเรี ยนและการประเมินผลงาน
ส่ วนขั้นตอนการจัดกิ จกรรมประกอบด้วย 4 ขั้น ได้แก่ 1)ขั้นนํา 2) ขั้นกิจกรรม 3) ขั้นอภิปราย
และ 4) ขั้นสรุ ปและการนําไปใช้
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ กรณีศึกษาเป็ นฐาน (Case Based Learning)
สมิ ธ และ เรแกน (Smith and Regan, 1999, อ้า งถึ ง ใน วัช รา เล่ า เรี ย นดี , 2555 : 83)
กล่าวถึงการเรี ยนรู ้ ดว้ ยกรณี ศึกษาว่า เป็ นการเรี ยนรู ้ดว้ ยการศึกษากรณี ปัญหา ผูเ้ รี ยนจะได้รับการ
นําเสนอสถานการณ์ปัญหาที่เป็ นสถานการณ์จริ ง และผูเ้ รี ยนจะต้องดําเนิ นการแก้ปัญหานั้น ซึ่ งใน
การแก้ปัญหาผูเ้ รี ยนจะเลือกจัดการกับหลักการต่าง ๆ การศึกษาเป็ นรายกรณี เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้
เพื่อแก้ปัญหาที่ไม่มีคาํ ตอบถูกต้องเพียงคําตอบเดียวโดยเฉพาะปั ญหานั้นต้องเป็ นปั ญหาที่ซบั ซ้อน
มองได้หลาย ๆ มุ มมอง การศึ กษาเป็ นรายกรณี ส ามารถพัฒ นาทัก ษะการตัด สิ น ใจได้ด ว้ ยการ
พิจารณาหาทางแก้ปัญหาและนําเสนอแนวทางแก้ปัญหา ซึ่ งต้องเป็ นกรณี ศึกษาที่เขียนขึ้นมาเพื่อให้
ศึกษาและหาแนวทางแก้ปัญหาโดยเฉพาะและต้องมีการเขียนตอบ นอกจากนี้ วอลเลซ (Wallace,
2003 :13 ; Bailey, 2006 : 22, อ้างถึงใน ปรณัฐ กิจรุ่ งเรื อง, 2553 :36) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนการสอน
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โดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นวิธีที่นิยมมากในการศึกษาทางวิชาชีพ สําหรับความเป็ นมาของการใช้กรณี ศึกษา
นั้น พบว่า เริ่ มใช้ครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ ด ในระหว่างปี ค.ศ. 1869-1870 โดย คริ สโตเฟอร์
ซี . แลงเดล (Christopher C. Langdell) (กาญจนา เกี ยรติประวัติ, ม.ป.ป. : 134) โดยมีสาระสําคัญ
ของกรณี ศึกษาและการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษา ดังนี้
ความหมายของกรณีศึกษา (Case Study)
ไบเล่ย ์ (Bailey, 2006: 24) กล่าวว่า ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ กรณี ศึกษาเป็ นเรื่ องราว
เกี่ยวกับการสอนและการเรี ยนรู ้ รวมถึงการเรี ยนรู ้จากครู นักการศึกษา และผูน้ ิเทศ
วนิ ดา ม่ วงศิ ลปะชัย (2546, อ้างถึงใน นิ ตยา โสรี กุล, 2547: 54) กล่ าวว่า กรณี ศึกษา
หมายถึง เรื่ อราวหรื อเหตุการณ์ที่ เ กิ ดขึ้ น จริ ง ซึ่ ง ได้มี การรวบรวมมานํา เสนอให้ทราบข้อเท็จจริ ง
พร้อมทั้งข้อมูลต่ าง ๆที่ เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ศึกษาอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะห์
เรื่ องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแล้วสรุ ปแนวทางการตัดสิ นใจ หรื อวิธีแก้ปัญหาที่เห็นว่าดีที่สุด เหมาะสม
ที่สุด และอํานวยประโยชน์มากกว่าแนวทางหรื อวิธีแก้ปัญหาอื่น ๆ
ปรณัฐ กิจรุ่ งเรื อง (2553: 37) กล่ า วว่า กรณี ศึ ก ษาเป็ นสื่ อ การสอนที่ มี ลกั ษณะเป็ น
เรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบริ บทที่มีความเฉพาะเจาะจง เป็ นประเด็นที่ยงั หาข้อยุติไม่ได้ ซึ่ ง
ต้องอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุ ป และตัดสิ นใจ
จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุ ปได้ว่า กรณี ศึกษาเป็ นสื่ อการสอนที่ มีลกั ษณะเป็ น
เรื่ อ งราวหรื อ เหตุ ก ารณ์ ที่เ กิ ดขึ้ นในบริ บ ทที่มีความเฉพาะเจาะจง ซึ่ งได้มีการรวบรวมมานําเสนอ
ให้ท ราบข้อเท็จจริ ง พร้ อ มทั้งข้อ มู ล ต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อ ง เพื่ อกระตุ ้น ให้ผูเ้ รี ย นได้ศึ กษา อภิ ปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะห์เรื่ องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแล้วสรุ ปแนวทางการตัดสิ นใจ หรื อ
วิธีแก้ปัญหาที่เห็นว่าดีที่สุด เหมาะสมที่สุด
ความหมายของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ กรณีศึกษา (Case Based Learning)
ไบเล่ย ์ (Bailey, 2006: 24) กล่ า วถึ ง การนํา กรณี ศึ ก ษามาใช้ใ นการจัดการเรี ยนรู ้ ใน
ลักษณะของแนวคิดหรื อหลักการในเชิงทฤษฎี ระเบียบแบบแผนสําหรับการปฏิบตั ิ จริ ยธรรมหรื อ
คุณธรรม กลวิธี การจัดการ และนิสยั การคิด วิสยั ทัศน์ หรื อการคิดในสิ่ งที่เป็ นไปได้
ทิศนา แขมมณี (2548) กล่าวถึง การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาว่าคือ กระบวนการ
ที่ ผูส้ อนใช้ในการช่วยให้ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนด โดยให้ผเู ้ รี ยนศึกษาเรื่ อง
ที่สมมติข้ ึนจากความเป็ นจริ ง และตอบประเด็นคําถามเกี่ยวกับเรื่ องนั้น แล้วนําคําตอบและเหตุผล
ที่มาของคําตอบนั้นมาใช้เป็ นข้อมูลในการอภิปรายเพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์
ปรณัฐ กิจรุ่ งเรื อง (2553: 45) กล่าวถึง การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาว่า เป็ นการนํา
กรณี ศึกษาที่ สร้ างขึ้ น อย่างสอดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ของการจัดการเรี ยนรู ้ มาให้ผูเ้ รี ยนศึ กษา
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วิเคราะห์ อภิปราย และตัดสิ นใจหาทางแก้ปัญหาหรื อหาคําตอบทั้งเป็ นรายบุคคลและเป็ นรายกลุ่ม
ซึ่งแต่ละกรณี อาจมีวิธีแก้ปัญหาหรื อคําตอบทางเดียวหรื อหลายแนวทางก็ได้
จากความหมายที่ กล่าวมา สรุ ปได้ว่า การจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้กรณี ศึกษา คื อ การนํา
กรณี ศึกษามาใช้ในสื่ อประกอบการเรี ยนรู ้ที่ผสู ้ อนสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการช่วยเหลือให้ผเู ้ รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้ตามวัดตุป ระสงค์ที่ กาํ หนด โดยให้ผู เ้ รี ย นศึ ก ษา วิเ คราะห์ อภิปราย และตัดสิ นใจหาทาง
แก้ปัญหาหรื อหาคําตอบโดยใช้วิธีคิดมาเป็ นฐานประกอบการตัดสิ นใจทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
วัตถุประสงค์ ของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ กรณีศึกษา
วารี รัตน์ แก้วอุไร (2541) กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา
ไว้ดงั นี้
1. เพื่อฝึ กการใช้ความคิดวิเคราะห์และแยกแยะประเด็นปั ญหาเมื่อเผชิญกับปั ญหาหรื อ
สถานการณ์หลาย ๆ แบบ ซึ่ งเป็ นการมุ่งเสริ มสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อนําไปใช้แก้ปัญหาใน
สถานการณ์จริ ง
2. การพิจารณากรณี ศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบ สมเหตุสมผล เพื่อให้เกิดข้อสรุ ปเป็ น
การทําให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั การตัดสิ นใจอย่างมีหลักการและมีเหตุผลสนับสนุนได้ปฏิบตั ิการคิดทุกระดับ
จากง่ายไปจนถึงการประเมิน โดยจุดเน้นของกรณี ศึก ษาจะอยู่ที่ เ นื้ อ หาของเรื่ อ งและการอภิปราย
ประเด็นปั ญหาต่าง ๆ
3. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั วิธีการสื บค้นความรู ้ดว้ ยตนเองและนําไปสู่ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริ งได้
4. เพื่อ เสริ ม สร้ า งทัก ษะในการทํางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม อย่างรู ้บทบาทและหน้าที่ของ
ตนเอง
5. เพื่อฝึ กและให้โอกาสผูเ้ รี ยนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ความรู ้ สึกและ
เจตคติซ่ ึงกันและกัน
ทิศนา แขมมณี (2548) กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาว่า
เป็ นวิธีการที่ มุ่งช่ วยให้ผูเ้ รี ยนฝึ กฝนการเผชิ ญและแก้ปัญหาโดยไม่ ตอ้ งรอให้เกิ ดปั ญหาจริ งเป็ น
วิธีการที่เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนคิ ดวิ เ คราะห์ และเรี ยนรู ้ ค วามคิดของผูอ้ ื่น ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีมุมมองที่
กว้างขึ้น
ปรณัฐ กิจรุ่ งเรื อง (2553) กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาว่า
เป็ นการฝึ กให้ผูเ้ รี ยนได้เผชิญปั ญหาหรื อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้สืบค้นความรู ้และประยุกต์ใช้ความรู ้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกระบวนการกลุ่ม ทําให้เกิดความสามารถในการเผชิญกับสถานการณ์
จริ งในอนาคตได้ต่อไป
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จากแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาของนักวิชาการดังที่กล่าวข้างต้น
สรุ ปได้ว่า วัตถุประสงค์ของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นวิธีการที่มุ่งช่วยให้ผเู ้ รี ยนฝึ กฝน
การเผชิญและแก้ปัญหาโดยไม่ตอ้ งรอให้เกิดปั ญหาจริ ง เป็ นวิธีการที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนคิดวิเคราะห์
และเรี ยนรู ้ความคิดของผูอ้ ื่น มีโอกาสได้แ ลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ซึ่ ง กัน และกัน แก้ปั ญ หาและ
ตัดสิ นใจอย่างมีเหตุผลรู ้จกั คิดอย่างเป็ นระบบและฝึ กให้ผูเ้ รี ยนรู ้จกั รับฟั งและยอมรับความคิดเห็น
ของผูอ้ ื่น ทําให้เกิดความสามารถในการเผชิญกับสถานการณ์จริ งในชีวิตประจําวันได้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ กรณีศึกษา
โคลดเนอร์ (Koldner, 1992, อ้างถึงใน นิ ตยา โสรี กุล, 2547: 64) กล่าวถึงขั้นตอนการ
เรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาในการแก้ปัญหาว่ามี 3 ขั้น ดังนี้
1. การระลึกถึงประสบการณ์เดิม ขึ้นอยูก่ บั ว่ากรณี ศึกษานั้นสร้างได้ดีเพียงใด เหมาะสม
ที่ จะดึงประสบการณ์ เดิ มเพื่อเข้าไปอยู่ในความจําของผูเ้ รี ยนหรื อไม่ ถ้ากรณี ศึกษานั้น ๆ มี ความ
ชัดเจนมากกว่าการรับรู ้ในกรณี ศึกษานั้นก็จะดียงิ่ ขึ้นตามไปด้วย
2. การตี ความสถานการณ์ ใหม่จากประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ เป็ นกระบวนการของการ
เปรี ยบเทียบและจําแนกความแตกต่างจากประสบการณ์เดิมไปสู่ ประสบการณ์ใหม่
3. นําวิธีการแก้ปัญหาแบบเดิมที่จาํ เป็ นต้องใช้มาใช้ในสถานการณ์ใหม่ กล่าวคือ ถ้าการ
แก้ปัญหาในกรณี ศึกษาเดิมมีส่วนสําคัญในการแก้ปัญหาใหม่ได้ ผูเ้ รี ยนก็จะยอมรับนําวิธีน้ นั นํามาใช้
แต่ถา้ ไม่มีส่วนสําคัญในการแก้ปัญหาวิธีน้ นั ก็จะไม่ได้รับความสนใจ
วิฑูรย์ สิ มะโชคดี (2542) กล่าวถึงขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาอย่างมี
ประสิ ทธิภาพเพือ่ ให้เกิดทักษะ 9 ประการ คือ ทักษะด้านความรู ้ ทักษะด้านการวิเคราะห์ ทักษะด้าน
การนําไปประยุก ต์ใ ช้ ทัก ษะด้า นความคิด สร้ า งสรรค์ ทัก ษะด้า นการตัดสิ นใจ ทักษะด้านการ
ติดต่อสื่ อสาร ทักษะด้านสังคม ทักษะด้านการวิเคราะห์ตนเอง และทักษะด้านทัศนคติ ได้แก่
1. ทําความเข้าใจในเนื้อหาของกรณี ศึกษา (Understanding The Case Situation)
1.1 อ่านแล้วทําความคุน้ เคยกับเนื้อหาในกรณี ศึกษา
1.2 เก็บสาระสําคัญหรื อจับประเด็นหลัก ๆ ให้ได้
1.3 เขียนความสัมพันธ์หรื อแบบจําลองแสดงความสัมพันธ์ของประเด็นต่าง ๆ ในเชิง
บรรยายสั้น
1.4 ประเมินความสัมพันธ์และประเด็นต่าง ๆ
1.5 ข้อมูล สถิติหรื อสารสนเทศใน “กรณี ศึกษา” ไม่จาํ เป็ นต้องครบถ้วน ถูกต้องหรื อ
ตรงประเด็นก็ได้ จึงต้องคาดเดาอย่างมีเหตุผลหรื อสร้างขึ้นเองจากข้อมูลที่มีในกรณี ศึกษา
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2. การวินิจฉัยปั ญหา (Diagnosing Problems)
2.1 ปั ญ หา คื อ “ความแตกต่ าง” ระหว่างสิ่ งที่ เป็ นอยู่กบั สิ่ งที่ คิดว่าควรจะเป็ นหรื อ
ต้องการจะเป็ น
2.2 ระบุปัญหาต่าง ๆ ให้ได้ (จากกรณี ศึกษา)
2.3 ระบุขอ้ ผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
2.4 พิจารณาดูความสัมพันธ์ของปั ญหาต่าง ๆ
2.5 จัดลําดับความสําคัญของปั ญหาต่าง ๆ
3. การสร้างทางเลือกหรื อวิธีแก้ปัญหา (Generating Alternative Solutions)
3.1 เรี ยนรู ้ถึงวิธีการแก้ปัญหาหลาย ๆ วิธีล่วงหน้า
3.2 สร้างหลาย ๆ ทางเลือก หรื อหลาย ๆ วิธีการสําหรับการแก้ปัญหา
3.3 จัดลําดับความสําคัญของวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่สร้างขึ้น
3.4 พิจารณาถึงทางเลือกที่เป็ นกลยุทธ์หลัก ๆ ก่อน
3.5 พิจารณาทางเลือกที่เป็ นเชิงปฏิบตั ิการสําหรับทางเลือกที่เป็ นกลยุทธ์
3.6 พิจารณาทบทวนอย่างรอบคอบ
4. การพยากรณ์ผลลัพธ์ (Predicting Outcomes)
4.1 พิจารณาแต่ละทางเลือก (วิธีการแก้ปัญหา) โดยพยากรณ์ถึงผลลัพธ์ต่าง ๆ ที่จะ
เกิดขึ้นสําหรับแต่ละทางเลือกเมื่อนําไปสู่ การปฏิบตั ิ
4.2 ต้องพยายามพยากรณ์ถึงผลลัพธ์สาํ คัญ ๆ ของแต่ละทางเลือกให้ได้มากที่สุด
4.3 ต้องระวังว่าทางเลือกที่จะใช้แก้ปัญหาจะไม่สร้างปัญหาลูกโซ่ต่อไป
4.4 ต้องคํานึงถึงความเสี่ ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นด้วย
5. การประเมินทางเลือกต่าง ๆ (Evaluating Alternatives)
5.1 พิจารณาถึงผลดีผลเสี ยของทางเลือกต่าง ๆ
5.2 เปรี ยบเทียบทางเลือกต่าง ๆ ทั้งในเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
5.3 ประเมิ น และตัดสิ น ใจทางเลื อ กหรื อ วิ ธี ก ารแก้ปั ญ หาที่ พิ จ ารณาแล้ว เห็ น ว่ า
เหมาะสมที่สุด
6. การสรุ ปผลการวิเคราะห์ (Rounding Out The Analysis)
6.1 สรุ ปผลการวิเคราะห์เชื่อมโยงเข้ากับปั ญหาของกรณี ศึกษา
6.2 เพิ่มเติมหรื อตัดทอนผลสรุ ปได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
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7. การสื่ อสารและการรายงานผล (Communicating The Results)
เตรี ยมตัว เพื่ อ รายงานผลการวิเคราะห์ แ ละการสื่ อ สารทํา ความเข้าใจแก่ ผูฟ้ ั ง และ
อาจารย์ผกู ้ าํ กับการใช้กรณี เพื่อการศึกษานั้น ๆ อย่างมีประสิ ทธิภาพ ทั้งรู ปแบบรายงานหน้าชั้นเรี ยน
และพิมพ์เป็ นเล่ม
ทิศนา แขมมณี (2552: 362 - 363) กล่าวถึง ขั้นตอนการเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษา
ว่า ประกอบด้วย
1. ผูส้ อน หรื อผูเ้ รี ยนนําเสนอกรณี ศึกษา
2. ผูเ้ รี ยนศึกษากรณี ศึกษา
3. ผูเ้ รี ยนอภิปรายประเด็นคําถามเพื่อหาคําตอบ
4. ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนอภิปรายคําตอบ
5. ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนอภิปรายเกี่ยวกับปั ญหาและวิธีแก้ปัญหาของผูเ้ รี ยนและสรุ ปการ
เรี ยนรู ้ที่ได้รับ
6. ผูส้ อนประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
ปรณัฐ กิจรุ่ งเรื อง (2553: 51) กล่ าวถึ ง ขั้นตอนการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้
กรณี ศึกษาว่า มีลกั ษณะสําคัญที่จะนํามาประยุกต์ใช้ ได้แก่
1. การเตรี ยมตัวผูเ้ รี ยน เป็ นขั้นตอนที่ผสู ้ อนแนะนําจุดมุ่งหมาย ทบทวนประสบการณ์
เดิมและเติมเต็มความรู ้พ้นื ฐานให้เพียงพอต่อการเรี ยนรู ้จากกรณี ศึกษานั้น
2. การนําเสนอกรณี ศึกษา เป็ นขั้นตอนที่ผสู ้ อนนําเสนอกรณี ศึกษาผ่านสื่ อที่หลากหลาย
ทั้งสื่ อสิ่ งพิมพ์ และสื่ อที่เป็ นเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้น
3. การวินิจฉัยและอภิ ป รายกรณี ศึ กษา เป็ นขั้น ตอนที่ ผูเ้ รี ย นแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และมุมมองต่อปัญหาตามหลักการเหตุผลในลักษณะและกระบวนการกลุ่ม
4. การประเมินและตัดสิ น เป็ นขั้นตอนที่ผเู ้ รี ยนคิดและตัดสิ นใจลงข้อสรุ ปคําตอบหรื อ
แนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับกรณี ที่ศึกษา และรายงานผลการคิด
จากกระบวนการจัด การเรี ย นการสอนโดยใช้กรณี ศึ ก ษาดัง กล่าวข้างต้น สรุ ปได้ว่า
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษานั้นมีลกั ษณะสําคัญที่จะนํามาประยุกต์ใช้ในการ
วิจยั ครั้งนี้ ดังต่อไปนี้
1. ขั้นเตรี ยมตัวผูเ้ รี ยน คือ การแนะนํา จุ ด มุ่ ง หมายหรื อ ปั ญ หาที่ จ ะต้อ งพิจ ารณากับ
ผูเ้ รี ยนก่อนลงมือศึกษา ซึ่ งจะช่วยเร้าความสนใจและจํา ทํา ให้ผูเ้ รี ย นศึ ก ษาข้อ มู ล ในกรณี ศึ ก ษา
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น

175
2. ขั้นเสนอและศึกษากรณี ศึกษา เป็ นการเสนอกรณี ศึกษาผ่านใบความรู ้ในชุดกิจกรรม
แนะแนวหลากหลายรู ปแบบ เช่น ข่าว เอกสาร วีดีทศั น์ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนทําความเข้าใจกรณี ศึกษาตาม
องค์ประกอบด้านต่าง ๆ ตามจุดมุ่งหมายที่ต้ งั ไว้
3. ขั้นการวิเคราะห์แ ละอภิ ป รายกรณี ศึ ก ษาเป็ นรายกลุ่ม เป็ นการสะท้อ นความคิด
ระหว่างกันเพื่อสร้างทางเลือกในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาหรื อหาคําตอบ
4. ขั้นประเมินทางเลือกและลงข้อสรุ ป เป็ นการตัดสิ นใจเลือกทางเลือกหรื อตอบคําถาม
ที่มีความเหมาะสมที่สุด
5. ขั้นสรุ ปข้อคิดและหลัก การ เป็ นการสรุ ป ข้อ คิ ด เห็ นที่ ผูเ้ รี ยนได้จ ากการวิเคราะห์
รายละเอียดต่าง ๆ ของกรณี ศึกษาให้เป็ นหลักการทัว่ ไป เป็ นขั้นที่ผูส้ อนจะได้เสนอหลักการหรื อ
ทฤษฎีหรื อข้อปฏิบตั ิที่สัมพันธ์กบั กรณี ศึกษา ซึ่ งผูส้ อนได้ศึกษาค้นคว้า ตระเตรี ยมมาเป็ นอย่างดีแก่
ผูเ้ รี ยน ทําให้ผูเ้ รี ยนมี หลักการ แนวคิ ด และแนวปฏิ บตั ิ กว้างขวาง เชื่ อมโยงความรู ้ และความคิด
สู่ ทกั ษะการดําเนินชีวิตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพในอนาคต
ประโยชน์ ของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ กรณีศึกษา
เอสตัน (Easton, 1992, อ้างถึงใน ปรณัฐ กิ จรุ่ งเรื อง, 2553 : 52) กล่าวว่า การจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาสามารถพัฒนาการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยช่วยพัฒนาความสามารถ
ในด้านต่าง ๆ 9 ด้านประกอบด้วย ความรู ้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการประยุกต์ใช้ ทักษะความ
สร้ างสรรค์ ทักษะการตัดสิ นใจ ทักษะการสื่ อสาร ทักษะทางสังคม ทักษะการคิ ดวิ เคราะห์ ดว้ ย
ตนเอง และเจตคติ
เสริ มศรี ไชยศร (2539, อ้างถึงใน ปรณัฐ กิจรุ่ งเรื อง, 2553 : 54) กล่าวถึงข้อดีของการ
ใช้กรณี ศึกษาประกอบการเรี ยนการสอนว่าเป็ นการพัฒนาสิ่ งต่อไปนี้
1. ความคิดเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ (Learning by Doing)
2. ทักษะการแก้ปัญหา (Problem - Solving Skills)
3. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)
4. การคิดและการดําเนินการด้วยตนเอง (Self Direction)
5. การอุทิศตนว่ามีพนั ธะสัญญากับภาระหน้าที่ (Personal Commitment)
6. ความรู ้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาที่ลึกซึ้ งถ่องแท้และกว้างขวาง
7. การประยุกต์ความรู ้เดิมที่เรี ยนรู ้มาก่อน
8. ทัศนคติต่อสิ่ งต่าง ๆ
9. ความเต็มใจที่จะรับผิดชอบการเรี ยนรู ้ของตนเอง
10. ความเชื่อมัน่ ว่าการตัดสิ นใจของตนมีความสําคัญและเชื่อถือได้

176
11. ความสามารถวิเคราะห์ปฏิสมั พันธ์ในกลุ่มทั้งในด้านเนื้อหาและกระบวนการ
12. แรงจูงใจที่เรี ยนสิ่ งอื่น ๆ ต่อไป
ทิศนา แขมมณี (2552: 364) กล่าวถึง ข้อดีของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาไว้วา่
1. เป็ นการสอนที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการคิดแก้ปัญหา ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีมุมมองที่กว้างขึ้น
2. เป็ นวิธีสอนที่ ช่วยให้ผูเ้ รี ยน ได้เผชิ ญปั ญหาที่ เกิดขึ้นในสถานการณ์จริ ง และได้ฝึก
แก้ปัญหาโดยไม่ตอ้ งเสี่ ยงกับผลที่จะเกิดขึ้น ช่วยให้เกิดความพร้ อ มที่ จ ะแก้ปั ญ หาเมื่ อเผชิญปั ญหา
นั้นในสถานการณ์จริ ง
3. เป็ นวิธีสอนที่ช่ วยให้ผูเ้ รี ยนมีส่ว นร่ วมในการเรี ยนสู ง ส่ งเสริ มปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผูเ้ รี ยนและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้จากกันและกัน
4. เป็ นวิธีสอนที่ให้ผลดีมากสําหรับกลุ่มผูเ้ รี ยนที่มีความรู ้ และประสบการณ์หลากหลาย
สาขา
ทั้งนี้ กรณี ศึกษา (Case Study) คื อ “เรื่ องราวที่ มีขอ้ ความบรรยาย” หรื อ “เรื่ องราวที่ ใช้
สําหรับศึกษา” (Herried,1997) ลักษณะของกรณี ศึกษาจะมีเนื้ อหาที่เป็ นปั ญหาท้าทายให้ผูเ้ รี ยนได้
คิ ดแก้ปั ญหาก่ อนที่ จะได้ลงมื อปฏิ บ ตั ิ (Sykes and Bird, 1992) การนํากรณี ศึกษาเข้ามาใช้จดั เป็ น
รู ป แบบการเรี ยนรู ้ ที่ เรี ยกว่า Problem-based Learning (PBL) ซึ่ งเป็ นการเรี ยนรู ้ โดยใช้ปัญ หาเป็ น
ฐานหรื อเป็ นวิธีการเรี ยนรู ้ ที่เป็ นผลมาจากการแก้ปัญ หาโดยใช้ความรู ้ ที่ผูเ้ รี ยนทําการสื บ ค้นเอง
(Barrows and Tamblyn1980) การสอนโดยใช้กรณี ศึกษานั้นจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ในบริ บทของ
สิ่ งต่าง ๆ หรื อสภาพแวดล้อมที่ผเู ้ รี ยนรู ้แล้วทําให้ง่ายต่อการเชื่อมโยงแนวคิดที่เป็ นนามธรรมกับสิ่ งต่าง ๆ
ที่ ผูเ้ รี ยนเคยรู ้ เคยเห็ นและเคยใช้ในชี วิตประจําวันดังนั้นจึ งเป็ นที่ ยอมรั บ ว่ากรณี ศึกษาทําให้การ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเกิดขึ้นอย่างมีประสิ ทธิภาพ (Bransfordet al., 1999) ด้วยเหตุผลที่วา่
1. ผูเ้ รี ยนสามารถสร้ างองค์ความรู ้ ด้วยตนเองบนพื้ น ฐานจากสิ่ งที่ รู้อยู่แ ล้วกับ สิ่ งที่
ผูเ้ รี ยนสนใจนํามาสัมพันธ์กบั กรณี ศึกษาทําให้พฒั นาการสร้ างคําถามที่ มีความหมายนําไปสู่ การ
สื บค้นต่อไป
2. ในระหว่ า งที่ ผู เ้ รี ยนวิ เคราะห์ ก รณี ศึ ก ษานั้น ผูเ้ รี ย นจะต้อ งทํา งานเป็ นกลุ่ ม อย่า ง
ร่ วมมือร่ วมใจกันเพื่อหาข้อสรุ ปของกลุ่มว่าได้รู้อะไรบ้างจากกรณี ศึกษาและอยากรู ้อะไรเพิ่มเติม
อีกบ้าง
3. ผูเ้ รี ยนจะได้เรี ย นรู ้ การเคารพความคิ ดซึ่ งกัน และกัน รวมทั้งมี ก ระบวนการปรั บ
แนวความคิดที่คลาดเคลื่อนของสมาชิกในระหว่างที่มีการอภิปรายในกลุ่มกรณี ศึกษาสามารถใช้ได้
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ทั้งด้านการสอนและการประเมิ น (Dori, 2003; Dori and Herscovitz, 1999) ซึ่ งการใช้กรณี ศึกษา
ช่วยให้นกั เรี ยนพัฒนาทักษะการคิดขั้นสู ง
จากข้อดี ของการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาดังกล่าว สรุ ปได้ว่า การจัดการ
เรี ยนการสอนโดยใช้ก รณี ศึ ก ษา เป็ นวิธี ก ารที่ ช่ ว ยพัฒ นาทัก ษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา และการดําเนินการด้วยตนเอง ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีมุมมองที่กว้างขึ้น และ
เป็ นวิธีสอนที่ช่วยให้ผูเ้ รี ยนได้เผชิญปั ญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริ ง ได้ฝึกแก้ปัญหาโดยไม่ตอ้ ง
เสี่ ยงกับผลที่จะเกิดขึ้น ช่วยให้เกิดความพร้อมที่จะแก้ปัญหาเมื่อเผชิญปั ญหานั้นในสถานการณ์จริ ง
ในชีวิตประจําวัน ส่ งผลทําให้สามารถดํารงและดําเนินชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีคุณภาพมีความพร้อม
ในการเสริ มสร้างทักษะชีวิตได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนักวิชาการหลายท่านที่ได้
ศึกษาเกี่ยวกับการใช้กรณี ศึกษาเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน โดยพบว่า การใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน การเรี ยนรู ้ใน
การจัดการเรี ยนการสอนมีมานานแล้ว ทั้งในสาขาวิชาการแพทย์ กฎหมาย ทั้งนี้เพื่อช่วยให้บุคลากร
ในวิชาชี พนั้นพัฒ นาทักษะการคิ ด วิเ คราะห์ สัง เคราะห์ หาแนวทางแก้ไ ขปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้นใน
กรณี ศึกษาตามสถานการณ์ที่เป็ นจริ ง นอกจากนี้การใช้กรณี ศึกษาเป็ นวิธีที่นิยมมาก ในสาขาวิชาชีพ
สําหรับความเป็ นมาของการใช้กรณี ศึกษานั้น พบว่า เริ่ ม ใช้ค รั้ งแรกที่ม หาวิท ยาลัยฮาวาร์ ด ใน
ระหว่างปี ค.ศ. 1869 - 1870 โดยคริ สโตเฟอร์ ซี. แลงเดล (Christopher C. Langdell) ซึ่ งสาระสําคัญ
ของกรณี ศึกษาและการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาเพื่อเสริ มสร้างทักษะการเรี ยนรู ้แก้
ผูเ้ รี ยน (เกรี ยงศักดิ์ เขียวยิ่ง , 2534: 13; กาญจนา เกียรติ ป ระวัติ, ม.ป.ป.: 134; Bailey, 2006: 22,
อ้างถึงใน ปรณัฐ กิจรุ่ งเรื อง, 2553 : 36 - 37)
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (Problem Based Learning)
ความหมายของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem Based Learning : PBL) เป็ นรู ปแบบ
การเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) โดยให้
ผูเ้ รี ยนสร้ างความรู ้ ใหม่ จากการใช้ปัญหาที่ เกิ ดขึ้นในโลกแห่ งความเป็ นจริ งเป็ นบริ บท (context)
ของการเรี ยนรู ้ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา รวมทั้งได้ความรู ้ตาม
ศาสตร์ ในสาขาวิชาที่ตนศึกษาด้วยการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานจึงเป็ นผลมาจากกระบวนการ
ทํางานที่ตอ้ งอาศัยความเข้าใจและการแก้ไขปั ญหาเป็ นหลักถ้ามองในเชิงยุทธศาสตร์การสอน PBL
เป็ นเทคนิคการสอนแบบใหม่ที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะ
ในการคิดวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์
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Barrow (1980) ให้ความหมายว่า การเรี ยนแบบการใช้ปัญหาเป็ นหลักเป็ นวิธีการเรี ยนรู ้
ที่ใช้คาํ ถามกระตุน้ ให้นัก เรี ย นได้คิ ด วิ เ คราะห์ แสวงหาและบู ร ณาการความรู ้ใหม่ให้เหมาะกับ
สภาพจริ ง โดยไม่จาํ เป็ นต้องมีพ้นื ฐานความรู ้ในเรื่ องนั้นมาก่อน
Allen and Duch (1998, อ้างใน อาภรณ์ แสงรัศมี, 2543 : 14) ให้ความหมายว่า การเรี ยน
แบบใช้ปัญหาเป็ นหลัก คือ การเรี ยนที่เริ่ มต้นด้วยปัญหาการสอบถาม หรื อปริ ศนาที่ผเู ้ รี ยนต้องการ
แก้ปัญหา เพื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนระบุและค้นคว้ามโนทัศน์แ ละหลักการที่ พวกเขาต้องการรู ้เพื่อ
ความก้าวหน้าโดยผ่านปั ญหา ผูเ้ รี ยนทํางานเป็ นทีม การเรี ยนเล็กๆ ซึ่งเป็ นการเรี ยนที่ได้ทกั ษะต่าง ๆ
เช่น การติดต่อสื่ อสารและการบูรณาการความรู ้ และเป็ นกระบวนการที่ ค ล้า ยกับ การสื บ เสาะ
หาความรู ้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ประกอบกับ Howard (1999, อ้า งใน อาภรณ์ แสงรั ศ มี , 2543: 14)
ให้ความหมายว่า การเรี ยนแบบใช้ปั ญ หาเป็ นหลัก เป็ นวิ ธี ก ารทางการศึ ก ษาที่ นาํ เสนอผูเ้ รี ยน
ด้วยปั ญหา ที่มีรูปแบบของโครงสร้างที่ซบั ซ้อนในระยะเริ่ มแรกของประสบการณ์การเรี ยน ข้อมูล
ที่ได้ในระยะเริ่ มแรกไม่เพียงพอให้แก้ปัญหา คําถามต่างๆ ที่เกี่ยวกับปั ญหาจะผลักดันให้ไปทําการ
สื บเสาะหาความรู ้
นอกจากนี้ วัชรา เล่าเรี ยนดี (2555: 107 – 112) ให้ความหมายของการจัดการเรี ยนรู ้โดย
ใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem Based Learning) ซึ่ งเรี ยกสั้น ๆ ว่า PBL สรุ ปได้ว่า เป็ นยุทธวิธีในการ
จัดการเรี ยนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญแบบหนึ่ ง เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และทักษะการแก้ปัญหา และวิธีการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมายอีกวิธีหนึ่ง โดยจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่
ใช้ปัญหาเป็ นหลักหรื อจุดเริ่ มต้นเพื่อกระตุน้ จูงใจ เร้าความสนใจเพื่อเรี ยนรู ้และสร้างความรู ้ดว้ ย
ตนเอง โดยปั ญหาเป็ นฐานสําหรับกิจกรรมการเรี ยนรู ้และกิจกรรมการเรี ยนรู ้น้ นั ปั ญหานั้นต้องเป็ น
ปั ญหาที่มาจากตัวนักเรี ยน เป็ นปั ญหาที่นกั เรี ยนสนใจ ต้องการการแสวงหา ค้นคว้าคําตอบและหา
เหตุผลมาแก้ปัญหาหรื อทําให้ปัญหานั้นชัดเจนมองเห็นแนวทางแก้ไข ซึ่ งจะทําให้เกิดการเรี ยนรู ้
สามารถผสมผสานความรู ้น้ นั ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ทั้งนี้ สรุ ปได้ว่าการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน หมายถึง วิธีการเรี ยนการสอนที่
ใช้ปัญหาหรื อสถานการณ์เป็ นจุดเริ่ มต้นของการแสวงหาความรู ้ ซึ่งเป็ นการเรี ยนที่พฒั นาทักษะการ
คิดแก้ปัญหา การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และการทํางานร่ วมกันเป็ นทีม เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาทักษะการ
คิดอย่างมี วิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหา โดยมีลกั ษณะเด่นของการเรี ยนรู ้ ได้แก่ ใช้ปัญหา
แท้จริ งเป็ นตัวกระตุน้ การแก้ปัญหาและเป็ นจุดเริ่ มต้นในการแสวงหาความรู ้ ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
การเรี ยนรู ้ เน้นทักษะการคิด เรี ยนโดยแบ่งเป็ นกลุ่มย่อย มีบูรณาการของเนื้ อหาความรู ้ การจัดการ
เรี ย นรู ้ โ ดยใช้ปั ญ หาเป็ นฐานจะส่ งเสริ ม การเรี ยนรู ้ อย่างกระตือรื อร้นของนักเรี ยน ประกอบด้วย
คุณลักษณะ ดังนี้
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1. ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง (Student - Centered Learning)
2. การเรี ยนรู ้เกิดขึ้นในกลุ่มผูเ้ รี ยนที่มีขนาดเล็ก (ประมาณ 3 - 5 คน)
3. ครู เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก (Facilitator) หรื อผูใ้ ห้คาํ แนะนํา (Guide)
4. นักเรี ยนคือผูท้ ี่มองเห็นปั ญหาและแก้ปัญหาด้วยตนเองผูเ้ รี ยนเป็ นคนแก้ปัญหาโดย
การแสวงหาข้อมูลใหม่ ๆ ด้วยตนเอง (Self - Directed Learning)
5. ปั ญหาเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นจริ ง หรื อปั ญหาจริ ง ซึ่งปั ญหาจะช่วยกําหนดกรอบแนวคิด
หรื อกําหนดจุดเน้นและกระตุน้ การเรี ยนรู ้
6. ปั ญหาคือสิ่ งที่จะนําไปสู่ การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
7. ความรู ้ใหม่จะเกิดขึ้นโดยการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
8. ประเมินผลจากสถานการณ์ จ ริ ง โดยดู จ ากความสามารถในการปฏิบตั ิ (Authentic
Assessment)
กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
Bridges(1992) ได้ จ ํ า แนกการเรี ยนที่ ใช้ ปั ญหาเป็ นหลั ก ที่ นํ า ไปใช้ ใ นห้ องเรี ยน
ออกเป็ น 2 รู ปแบบ คือ แบบเน้นปั ญหา (problem -Stimulated PBL) และแบบเน้นผูเ้ รี ยน (Student
Centered PBL) ดังนี้
1. การเรี ยนที่ใช้ปัญหาเป็ นหลักที่เน้นปั ญหา (Problem - Stimulated PBL) รู ปแบบนี้จะ
ใช้บทบาทของปั ญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะแนะนําและเรี ยนรู ้ความรู ้ใหม่ การเรี ยนที่ใช้ปัญหา
เป็ นหลัก ที ่ เ น้น ปั ญ หานี้ ใ ห้ค วามสํา คัญ กับ เป้ า หมายหลัก 3ประการ คื อ 1) การพัฒ นาทักษะ
เฉพาะเจาะจง (Domain - Specific Skills) 2) การพัฒ นาทัก ษะการแก้ปั ญ หา (Problem - Solving
Skills) และ 3) การได้มาซึ่งความรู ้เฉพาะเจาะจง (Domain - Specific Knowledge) โดยประกอบด้วย
กระบวนการดังต่อไปนี้
1.1 ผูเ้ รี ยนได้รับทรัพยากรการเรี ยนรู ้ ดังนี้
1.1.1 ปั ญหา
1.1.2 วัตถุประสงค์ที่ผเู ้ รี ยนคาดหวังว่าจะได้รับขณะปฏิบตั ิการแก้ปัญหา
1.1.3 รายการอ้างอิงของทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์พ้ืนฐาน
1.1.4 คําถามที่เน้นมโนทัศน์ที่สาํ คัญและการประยุกต์ใช้ฐานความรู ้
1.2 ผู เ้ รี ย นร่ ว มกัน ทํา งานเป็ นกลุ่มเพื่อให้โครงการประสบความสําเร็ จ สามารถ
แก้ปัญหา และทําให้บรรลุวตั ถุประสงค์การเรี ยนรู ้
1.2.1 ผูเ้ รี ยนแต่ละคนมีบทบาทหน้าที่ต่างๆ กันในกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นบทบาทผูน้ าํ
ผูช้ ่วยเหลือ ผูบ้ นั ทึก และสมาชิกกลุ่ม
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1.2.2 จัดสรรเวลาที่ชดั เจนในแต่ละช่วงของโครงการ
1.2.3 จัดตารางกิจกรรมการปฏิบตั ิงานของทีมและวางแผนให้เป็ นไปตามเวลาที่
กําหนด
1.3 ความสามารถของผูเ้ รี ยนถูกวัดโดยผูส้ อน เพื่อนร่ วมชั้น และตัวผูเ้ รี ยนเองโดยใช้
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต และวิธีการประเมินอื่นๆ กระบวนการทั้งหมด ผูส้ อนจะทํา
หน้าที่ เป็ นผูส้ นับสนุ นแก่ก ลุ่ม และให้คาํ แนะนํา รวมทั้ง กํา หนดทิ ศทางถ้ากลุ่มร้องขอหรื อเกิด
ปั ญหาอุปสรรคในการทํางาน
2. การเรี ยนที่ใช้ปัญหาเป็ นหลักที่เน้นผูเ้ รี ยน (Student Centered PBL) รู ปแบบนี้ คล้าย
กับรู ปแบบแรกในบางลักษณะ เช่น มีเป้าหมายเหมือนกัน แต่มีสิ่งที่มากกว่าคือ ส่ งเสริ มทักษะการ
เรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต (Fostering Life -Long Learning Skills) กลุ่ ม แพทย์เป็ นผู ท้ ี่ ต้อ งการการพัฒ นา
ทํางานอยูต่ ลอดเวลา ทักษะการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตจึงเป็ นส่ วนที่สาํ คัญในการปฏิบตั ิงาน เพราะฉะนั้น
โรงเรี ยนแพทย์จึงนิยมใช้รูปแบบนี้ ในการเรี ยนการสอน โดยประกอบด้วยกระบวนการที่คล้ายกับ
รู ปแบบแรกดังต่อไปนี้
2.1 ผูเ้ รี ยนได้รับสถานการณ์ของปั ญหา
2.2 ผูเ้ รี ยนทําการฝึ กปฏิบตั ิการแก้ปัญหาในรู ปแบบกลุ่ม
2.3 ผูเ้ รี ยนถูกประเมินผลโดยวิธีการที่หลากหลายโดยผูส้ อน เพื่อนร่ วมชั้น และตัว
ผูเ้ รี ยนเอง
แม้ก ระบวนการดัง กล่า วจะมี ค วามใกล้เคี ย งกับรู ปแบบแรก แต่สิ่งที่แตกต่างกันอย่าง
ชัดเจนคือในกระบวนการแต่ละขั้นตอนนั้นจะถูกขับเคลื่อนโดยเป้าหมายของการส่ งเสริ มทักษะการ
เรี ยนรู ้ตลอดชีวิต โดยภาระความรับผิดชอบของผูเ้ รี ยนมีดงั นี้
1. ผูเ้ รี ยนระบุปัญหาการเรี ยนรู ้ที่พวกเขาต้องการค้นหา
2. ผูเ้ รี ยนกําหนดเนื้อหาที่ตอ้ งการศึกษา
3. ผูเ้ รี ยนกําหนดและค้นหาแหล่งข้อมูลที่จาํ เป็ นต้องใช้
4. โดยสรุ ปแล้ว ผูเ้ รี ยนกําหนดประเด็นที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง โดยตัดสิ นใจว่าจะ
ใช้ขอ้ มูลและความรู ้ใหม่ที่ได้รับมาแก้ปัญหาได้อย่างไรจึงจะเหมาะสม
จากทั้ง 2 แนวทาง สามารถสรุ ป ได้ว่า กระบวนการเรี ยนที่ ใช้ปั ญ หาเป็ นหลัก น่ าจะ
ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้
1. เตรี ยมความพร้อมผูเ้ รี ยน
ผูส้ อนทํา การปฐมนิ เทศเพื่อให้ผเู ้ รี ยนทราบวิธีการเรี ยนการสอน บทบาทของผูส้ อน
ผูเ้ รี ยน การแบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยน รวมทั้งระยะเวลาในการเรี ยนหรื อเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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2. เสนอสถานการณ์ของปั ญหา
ผูส้ อนเกริ่ นนําเพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยนกับสถานการณ์ที่ผเู ้ รี ยนจะได้
พบ จากนั้นจึงนําเสนอสถานการณ์ปัญหาพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์หรื อประเด็นปั ญหาที่ตอ้ งการ
ให้แก้ไข รวมทั้งบอกแหล่ ง ข้อ มู ล ที่ เ ตรี ย มไว้แ ละแหล่ ง ข้อ มู ล ภายนอกที่ ผู เ้ รี ย นสามารถเข้า ไป
ค้นคว้าได้
3. กําหนดกรอบการศึกษา
ผูเ้ รี ยนวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาร่ วมกันภายในกลุ่มเพื่อกําหนดกรอบหรื อขอบเขต
ที่จะศึกษาแนวทางการแก้ปั ญ หา จากนั้น วางแผนการดํา เนิ น งานและแบ่งบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบ
4. สร้างสมมติฐาน
ผูเ้ รี ยนระดมความคิดเห็นจากสมาชิกทุกคนในกลุ่ม เพื่อเชื่อมโยงแนวคิดของแต่ละคน
ซึ่ ง อาศัย ความรู ้ เ ดิ ม เป็ นข้อ มู ลในการสร้างสมมติฐานโดยสร้างสมมติฐานให้ได้มากที่สุด จากนั้น
ร่ วมกันคัดเลือกแต่สมมติฐานที่น่าจะเป็ นไปได้ และคัดที่ไม่น่าจะใช่ทิ้งไป
5. ค้นคว้าข้อมูลเพื่อพิสูจน์สมมติฐาน
ในขั้นตอนนี้ ผูเ้ รี ยนแต่ละคนหรื อทั้งกลุ่มค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมู ล
ภายในและภายนอกตามที่ได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
6. ตัดสิ นใจเลือกแนวทางแก้ปัญหา
สมาชิกในกลุ่มประชุมร่ วมกันเพื่อพิจารณาเลือกสมมติฐานที่น่าจะถูกต้องที่สุดในการ
นําไปใช้เป็ นแนวทางในการแก้ปัญหา โดยใช้ขอ้ มูลที่ไปศึกษาค้นคว้ามาประกอบการตัดสิ นใจ หรื อ
หากมีสมมติฐานที่น่าจะถูกต้องมากกว่าหนึ่ง ก็ให้จดั เรี ยงลําดับความน่าจะเป็ น
7. สร้างผลงาน หรื อปฏิบตั ิตามทางเลือก
นําแนวทางที่เลือกไปทดลองแก้ปัญหา หากแก้ปัญหาไม่ได้กใ็ ห้ใช้ทางเลือกข้อถัดไป
หรื อค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุ งทางเลือกนั้นให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้นและนําไปทดลองใหม่อีกครั้ง
(ในการนําไปใช้จริ งๆ อาจไม่ตอ้ งให้ผูเ้ รี ยนลงมือปฏิ บตั ิการทดลองแก้ปัญหาจริ งก็ได้ หากปั จจัย
ต่างๆ ไม่เอื้อ อาจใช้แค่การให้ผเู ้ รี ยนตรวจสอบแนวทางการแก้ปัญหาของกลุ่มตนด้วยการสอบถาม
ผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกก็ได้)
8. ประเมินผลโดยวิธีที่หลากหลาย
โดยกลุ่มนําเสนอผลการแก้ปัญหาหรื อแนวทางการแก้ปัญหาหน้าชั้นเรี ยน และทําการ
ประเมินทั้งจากผูส้ อน ผูเ้ รี ยนกลุ่มอื่นและกลุ่มที่นาํ เสนอเอง รวมทั้งผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อบุคคลภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง การประเมินจะไม่วดั เฉพาะความรู ้หรื อผลงานสุ ดท้ายเพียงอย่างเดียว แต่จะวัดกระบวนการ
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ที่ได้มาซึ่ งผลงานด้วย ซึ่ งการประเมินสามารถวัดได้จากแบบทดสอบ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์
การสังเกต หรื อวิธีการประเมินอื่น ๆ
ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (Stage in Problem Based Learning)
สเตปเพียน และแกลแลกเกอร์ (Stepien, and Gallagher, 1993, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี ,
2555 : 110 - 111) ได้นาํ เสนอขั้นตอนการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานดังนี้ คือ
ขั้นที่ 1 เข้าสู่ ปัญหาและนิ ยามปั ญหา (Encountering and Defining the problem) ผูเ้ รี ยน
จะได้รับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาจริ งให้อ่านวิเคราะห์ทาํ ความเข้าใจกับสถานการณ์ที่เป็ น
ปั ญหานั้น หรื อให้ดูจากภาพ จาก VDO จากสถานการณ์จริ ง โดยอาจให้ต้ งั คําถาม ถามตัวเองว่า
1. รู ้อะไรบ้างเกี่ยวกับปั ญหาหรื อคําถามนี้
2. จําเป็ นต้องรู ้อะไรบ้างเพื่อจะได้แก้ปัญหานี้ได้
3. ต้องใช้ขอ้ มูลสื่ อการเรี ยนรู ้อะไรบ้างเพือ่ จะได้แนวทางการแก้ปัญหาหรื อสมมติฐาน
ในขั้นตอนก็ควรได้คาํ ถามที่ชดั เจน ถึงแม้ว่าแนวทางการแก้ปัญหานั้นจะต้องใช้ความรู ้
ใหม่เพือ่ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหา
ขั้นที่ 2 หาข้อ มู ล รวบรวมข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้อ ง (Data Collection) ประเมิ น ข้อมูลและ
นําไปใช้เมื่อผูเ้ รี ยนได้ปัญหาที่ชดั เจนจากขั้นที่ 1 ผูเ้ รี ยนจะต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ หรื อสื่ อต่าง ๆ ที่
ต้องใช้ ซึ่ งข้อมูลและสื่ อต่าง ๆ ต้องมีการประเมิ นความถูกต้อง ความเหมาะสม ความคุม้ ค่าก่อน
นําไปใช้แก้ปัญหา
ขั้นที่ 3 สังเคราะห์ขอ้ มูลและปฏิบตั ิ (Synthesis and Performance) เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนสร้าง
หรื อกําหนดแนวทางการแก้ปัญหา อาจมีการสร้างสื่ อประกอบหรื อจัดการกับสาระความรู ้ใหม่ ซึ่ ง
แตกต่างจากการทํารายงานธรรมดา แต่เป็ นการนําเสนอแนวทาง วิธีการแก้ปัญหาที่ ชัดเจน และ
ดําเนินการแก้ปัญหา สรุ ปผล หรื อหลักการทัว่ ไปที่ได้จากการแก้ปัญหาและนําเสนอผลการเรี ยนรู ้
ในชั้นเรี ยน
นอกจากนี้ เซวอยและฮิ ว จ์ (Savoil and Hugles, 1994) ได้เสนอขั้น ตอนการจัด การ
เรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานไว้ดงั นี้ คือ
ขั้นที่ 1 ระบุปัญหาที่เหมาะสมสําหรับผูเ้ รี ยน
ขั้นที่ 2 เชื่อมโยงปั ญหากับบริ บทของผูเ้ รี ยนเพื่อให้โอกาสในการปฏิบตั ิจริ ง
ขั้นที่ 3 มอบหมายความรับผิดชอบให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ของตัวเองให้
วางแผนแก้ปัญหา
ขั้นที่ 4 กระตุน้ ความร่ วมมือ โดยการจัดกลุ่มให้ร่วมกันเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิงาน
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ขั้นที่ 5 ตั้งความคาดหวังหรื อกําหนดเป้าหมายว่า ผูเ้ รี ยนจะต้องแสดงหรื อนําเสนอผล
การเรี ยนรู ้ของตัวเองโดยแสดงผลงาน ชิ้นงาน หรื อการปฏิบตั ิงานให้ดู
วิธีการวัดประเมินผลเป็ นการประเมิ น ผลทั้ง ความรู ้ ความเข้า ใจ และความสามารถที่
แสดงออกด้วยการให้เหตุผลที่ถูกต้อง เป็ นเหตุเป็ นผล ใช้ขอ้ มูลอ้างอิงที่มาจากความเข้าใจมากกว่า
การท่องจําและประเมินชิ้นงานความเกณฑ์ที่กาํ หนดโดยใช้ Rubrics Score
ทั้งนี้ จากข้อความดังกล่าวข้างต้น สรุ ปได้ว่า การจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ปั ญหาเป็ นฐาน
(Problem – based learning) เป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองโดยใช้ปัญหาหรื อการจําลองสถานการณ์เป็ นเครื่ องมือกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ ดั้งนั้น
การจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานจึ่ งเป็ นอีกรู ปแบบหนึ่ งของการเรี ยนการสอนแบบ “การ
เรี ยนรู ้ร่วมกัน (Collaborative learning)” (Duch, Groh, and Allen, 2001) ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู ้
ภายใต้ความเชื่อว่า ผูเ้ รี ยนจะสามารถเรี ยนรู ้ได้ดีที่สุดในบรรยากาศของการมีป ฏิ สัม พันธ์ ทางสัง คม
ที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น บนข้อ ตกลงร่ ว มกัน และการร่ วมมือกัน (Cooperation) มากกว่าการแข่งขันกัน ทั้งนี้
การเรี ยนรู ้แบบนี้ไม่ใช่เป็ นเพียงเทคนิ คที่ใช้ในห้องเรี ยนเท่านั้น หากแต่ยงั เป็ นแนวทางที่จะทํางาน
กับผูอ้ ื่นด้วยการเคารพในความสามารถและมีการสรรค์สร้าง (Contributions) ของสมาชิกในกลุ่มมี
การแบ่ งปั นอํานาจ และความรั บ ผิดชอบระหว่างสมาชิ กในกลุ่ ม โดยมี จุดมุ่ งหมายให้ ผูเ้ รี ยนมี
ความสามารถดังนี้
1. เข้าร่ วมในการหาความรู ้อย่างเข้มแข็งและอย่างมีความสร้างสรรค์กบั งานหรื อปั ญหา
ที่มีความท้าทายและมีความซับซ้อน
2. ใช้เหตุผลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพชัดเจนและมีความสร้างสรรค์บนพื้นฐานของความรู ้
ที่เป็ นองค์รวมและใช้ประโยชน์ได้จริ ง
3. ติดตามและประเมินความพร้อมของตนเองในการที่จะทํางานให้บรรลุผลสําเร็ จ
4. บอกได้ถึงความรู ้และทักษะของตนที่ตอ้ งได้รับการพัฒนา และ
5. ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้งานสําเร็ จตามจุดมุ่งหมาย
การจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน (Community Participation Learning)
การจัดการเรี ย นรู ้ หมายถึง การส่ ง เสริ ม หรื อ สร้า งขั้น ตอนวิธี ก ารในการจัดให้เกิ ด
การศึกษาเรี ยนรู ้ของบุคคลทั้งในระดับปั จเจกและพหุ ชนตลอดจนการสร้างวัตถุปัจจัยแวดล้อมให้
เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ในสถานศึกษาชุมชนและสังคม (นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ และ คณะ, 2555)
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การเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ ว ม คื อ ร่ ว มกัน เรี ย นรู ้ แ ละเรี ย นรู ้ ซ่ึ ง กัน และกันในบรรยากาศ
ที่ ผ่อนคลายยืดหยุน่ ไม่เ คร่ งครั ดอึ ดอัดเกิ นไปและมี การใช้เครื่ องมือและเทคนิ คที่เหมาะสมเพื่อ
สร้างการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมเป็ นสิ่ งสําคัญ (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และ คณะ, 2545 : 15)
ความสําคัญ ของการจัดการเรี ยนรู ้โดยการมี ส่วนร่ วมของชุ มชนตามพระราชบัญ ญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545: 8) ได้กล่าวถึงการจัดการเรี ยนรู ้
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนไว้ในมาตรา 24 โดยเฉพาะส่ งเสริ มสนับสนุนให้ครู สามารถ
จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่ อการเรี ยนและอํานวยความสะดวกเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้และมีความ
รอบรู ้รวมทั้งสามารถใช้การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ท้ งั นี้ครู และผูเ้ รี ยนอาจ
เรี ยนรู ้ไปพร้อมกันจากสื่ อการเรี ยนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ และจัดการเรี ยนรู ้ให้
เกิ ดขึ้ นได้ทุกเวลา ทุ กสถานที่ มี การประสานความร่ วมมื อกับบิ ดา มารดา ผูป้ กครองและบุ คคล
ในชุมชนทุกฝ่ ายเพื่อร่ วมกันพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ (ฐิติมา วัฒนจัง, 2556 : 5 – 6)
หัว ใจของการปฏิ รูป การศึ ก ษาตามที่ สํานัก นโยบายและแผนการศึ กษาศาสนาและ
วัฒนธรรมสํา นัก งานปลัดกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (สํา นัก นโยบายและแผนการศึ ก ษาศาสนาและ
วัฒ นธรรม, 2543: 30, อ้างถึ งใน ฐิ ติ ม า วัฒ นจัง, 2556 : 6 - 7) ได้เขี ยนไว้ว่า กระบวนการที่ เปิ ด
โอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาร่ วมกับโรงเรี ยนเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้
ซึ่ งกันและกันของทุกฝ่ ายนับตั้งแต่การแสดงความคิดเห็นการวางแผนการดําเนินการและการแก้ไข
ปั ญหาตลอดจนการควบคุม กํากับติดตามและประเมิ น ผลเพื่อ ประโยชน์ใ นการพัฒ นาการศึกษา
โดยเฉพาะการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองและชุมชนในการจัดการศึกษาและทําให้การจัดการศึกษา
เกิดผลดีมีประสิ ทธิ ภาพตรงตามความต้องการของประชาชนและข้อมูลที่ระบุไว้ใน (เอกสารอบรม
ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงสําหรั บผูบ้ ริ หาร, 2550 : 88 - 90) และได้เสนอแนวทางการมี ส่วนร่ วมของ
ชุมชนในการจัดการศึกษาไว้ดงั นี้
1. การมีส่วนร่ วมในการจัดทําหลักสู ตรสถานศึกษาโดยสถานศึกษาสามารถเปิ ดโอกาส
ให้ผปู ้ กครองและชุมชนจัดสร้างหลักสู ตรสถานศึกษาและกํากับติดตามการใช้หลักสู ตรสถานศึกษา
2. การมี ส่ วนร่ วมในการจัดการศึ กษาการสร้ างความร่ วมมื อระหว่างสถานศึ กษากับ
ผูป้ กครองและชุ มชนเป็ นยุทธศาสตร์ ท่ี ผูบ้ ริ หารจะต้องสร้ างความศรัทธาและมี ความเชื่ อมัน่ ต่อ
ชุมชน
3. บทบาทของชุมชนในการมีส่วนร่ วมจัดการศึกษาที่จะต้องมีส่วนร่ วมในการจัดและ
ส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนทั้งที่บา้ นและที่สถานศึกษาร่ วมกําหนดนโยบายเป้าหมายการ
จัดการศึกษาแก่ สถานศึ กษาทําการประชาสัมพันธ์และสนับสนุ นกิ จกรรมทางการศึกษาทั้งด้าน
ทรัพยากรและบุคลากรในการจัดการศึกษาและการตรวจสอบการจัดการศึกษา
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นอกจากนี้ ธนสาร บัลลังก์ปัทมา (2551 : 30) ได้เน้นว่าการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ให้
นักเรี ยนด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชนและชุ มชนที่เป็ นกระบวนการที่สําคัญในการ
ช่ วยพัฒนาการศึกษาที่ ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นโดยเฉพาะในโรงเรี ยนขนาดเล็กหาก
ชุ มชนมีส่วนร่ วมในการสนับสนุ นทรัพยากรการศึกษารวมถึงการเชิ ญผูป้ กครองที่ มีความรู ้และมี
เวลาว่างมาเป็ นครู พ่อครู แม่ให้ความรู ้ดา้ นวิชาการด้านภูมิปัญญากับบุตรหลานย่อมเกิดผลดีท้ งั ต่อ
โรงเรี ยนที่ ได้บุคลากรเพิ่มส่ วนผูป้ กครองย่อมภาคภูมิใจที่ ได้สอนบุตรหลานในโรงเรี ยนรวมถึ ง
นักเรี ยนที่จะมีความเคารพและนับถือในตัวผูป้ กครองเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับชุ นชน ดังนั้น การเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนและครู ดว้ ยการมี ส่วนร่ วมของชุ มชนจะช่ วยเสริ มสร้ าง
บรรยากาศการเรี ยนรู ้ที่ดีช่วยฝึ กการช่วยเหลือเกื้อกูลกันการอยูร่ ่ วมกันอย่างเป็ นสุ ขช่วยให้นกั เรี ยน
เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรี ยนต่อครู ต่อสถานศึกษาและต่อสังคมรวมทั้งช่วยลดปั ญหาทางวินยั ในชั้น
เรี ยนเพราะนักเรี ยนทุกคนจะได้ฝึกฝนจนกระทัง่ เกิดวินัยในตนเองนักเรี ยนแต่ละคนจะได้รับการ
ยอมรับจากครู จากเพื่อนได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ ทําให้การยอมรับตนเองเกิดความสุ ขในการ
อยูร่ ่ วมกับเพื่อน ๆ และช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนทั้งชั้นสู งขึ้นการช่วยเหลือ
กันในกลุ่มเพื่อนทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเข้าใจในสิ่ งที่เรี ยนได้ดียงิ่ ขึ้น (สุ มณฑา พรหมบุญ และอรพรรณ
พรสี มา, 2555) และการเรี ยนรู ้จากการมีส่วนร่ วมทําให้เกิดพลังชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทาํ ให้เกิดสังคม
ความรู ้ทาํ ให้คนในสังคมเกิดสันติสุขและสันติภาพ
พืน้ ฐานแนวคิดการจัดการเรีย นรู้ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วม
การเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการมีส่วนร่ วมเป็ นแนวคิดที่พฒั นามาจากการการเรี ยนรู ้จากการ
ปฏิบตั ิ (Learning by Doing) เพื่อดึงความสามารถของผูเ้ รี ยนออกมาในรู ปของการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนมี
โอกาสลงมื อ กระทํา เองในการจัด กิ จ กรรมการเรี ยนการสอนประกอบด้ ว ยประสบการณ์
(Experience) การสะท้อนความคิด (Reflection) ความคิ ดรวบยอด (Concept) และการประยุกต์ใช้
(Application) เหล่านี้จะช่วยพัฒนาการเรี ยนรู ้ ข องผูเ้ รี ย นโดยผู เ้ รี ย นจะมี ส่ว นร่ ว มทางด้า นจิตใจ
ได้รับประสบการณ์ที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งแสวงหาความรู ้การคิดการจัดการความรู ้การแสดงออก
การสร้างความรู ้ใหม่และการทํางานร่ วมกัน (กรองได อุณหสู ติ, 2555)
การจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ชุ มชนมี ส่วนร่ วมเป็ นรู ป แบบการจัดกรรการสอนที่ เน้นให้
ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ย นรู ้ จากการได้ป ฏิ บ ตั ิ งานจากสถานการณ์จริ งของชุมชนเกิดความรัก เห็นคุณค่า
ของแหล่งที่อยูอ่ าศัยและนําส่ วนดีมาพัฒนาปรับปรุ งคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีข้ ึน ทั้งนี้สอดคล้อง
กับแนวคิดที่ว่า การสร้างสังคมความรู ้และสัง คมภู มิปั ญ ญาคื อ แนวทางสํา คัญ ของแผนการศึกษา
แห่ งชาติ (สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 2552) แต่สังคมภูมิปัญญาและสังคมความรู ้ที่แท้จริ ง
ควรมาจากฐานรากของสังคม และการพัฒนาอย่างบูรณาการต้องเอาพื้นที่เป็ นตัวตั้ง เพราะชุมชนคือ
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ฐานรากของประเทศ ถ้าชุ ม ชนทั้งหมดเข้ม แข็งทุ ก ด้าน ทั้ง เศรษฐกิ จ จิ ต ใจ สั ง คม วัฒ นธรรม
สิ่ งแวดล้อม สุ ขภาพ การศึกษา ประชาธิ ปไตย ประเทศไทยก็จะมัน่ คง (ประเวศ วะสี , 2555: 2) ทั้งนี้
แนวคิดเกี่ ย วกับ การจัด การศึ ก ษาโดยองค์ก รในชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว ม เป็ นแนวคิ ด ที่มีมานานแล้ว
รู ปแบบที่คุน้ เคยคือ การจัดการศึกษาโดยความร่ วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรี ยน หรื อที่เรี ยกย่อ ๆ ว่า
บวร (กล้า ทองขาว, 2555: 1) สอดคล้องกับกลยุทธ์ของการจัดการเรี ยนการสอนกิจกรรมแนะแนว
และแผนยุทธศาสตร์การแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) (2554: 7 - 9) โดยนํ า ภาคี เครื อข่ า ยเข้า มามี ส่ วนร่ วม
ในกระบวนการแนะแนวอย่างเข้มแข็งโดยมีหลักการและแนวทางการดําเนินงาน ดั้งนี้
1. ประชาสัมพันธ์ให้ภาคีเครื อข่ายตระหนักให้ความสําคัญ และมีส่วนร่ วมในการป้องกัน
แก้ไขปั ญหา และพัฒนาผูเ้ รี ยน
2. สร้างแรงจูงใจให้ภาคีเครื อข่ายเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนได้รับการแนะแนวอย่าง
ต่อเนื่อง
3. ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้มีกลุ่ม ชมรม หรื อองค์กรภาคีเครื อข่ายการแนะแนวตามความ
เหมาะสม
ความหมายและความสํ าคัญของการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน
การจัด การเรี ยนการสอนด้ ว ยกระบวนการมี ส่ วนร่ วมของชุ ม ชน (Community
Participation Learning ย่อว่า CPL) เป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้เกิดการ
เรี ยนรู ้จากการได้ปฏิบตั ิงานจากสถานการณ์จริ งของชุมชนโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถ
ทํางานได้กบั ทุกภาคส่ วนในสังคมเกิดการหยัง่ รู ้ในโลกของความเป็ นจริ งมากขึ้น เข้าใจการปฏิบตั ิ
ของบุคคลที่มีต่อสังคม และการเมืองมากขึ้น มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น และสามารถเข้าใจ
กระบวนการเรี ย นรู ้ เ พื ่อ ให้ผู เ้ รี ย นได้เ รี ย นรู ้ เ กี่ ย วกับ ประเด็น ปั ญ หาสัง คมที่ มีความซับซ้อน
เรี ยนรู ้วฒั นธรรมสําหรับการปฏิบตั ิงาน สามารถปฏิบตั ิงานได้พฒั นาทักษะทางวิชาชี พ ทักษะทาง
สังคม และความรับผิดชอบต่อสังคมให้กบั ผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี (ยงยุทธ พงษ์สุภาพ, 2553 ; บุญสื บ
โสโสม, 2553;วิทยากร เชี ยงกูล, 2550 ; ฐิ ติมา วัฒนจัง, 2556; Rattray T., 1999 ; Nadler L., 1984;
Dakwah, V.A., 2006 ; Fischer, Rohde andWulf, 2007 ; Schamber,J.F., 2008 ; Ibrahim, 2010 )
การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนมีความคล้ายคลึงกับการจัดการ
เรี ยนการสอนโดยใช้บริ บทเป็ นฐาน (Context-Based Learning) ซึ่ งเป็ นการจัดการกิจกรรมการเรี ยน
การสอนที่เน้นภาพรวมของสิ่ งแวดล้อมให้เกิดการเรี ยนรู ้ โดยการใช้บริ บทที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม
ของนักเรี ยนนักเรี ยนจะถูกปลูกฝั งการเรี ยนรู ้ โดยมุ่ งเน้นการทํากิ จกรรมกลุ่มและมีครู เป็ นผูค้ อย
กระตุน้ และชี้ แนะ พร้ อมมุ่งเน้นการระดมความคิดของนักเรี ยนเพื่อย้อนดูความรู ้พ้ืนฐาน เพื่อลด
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ช่ องว่างของระดับความรู ้ ของนักเรี ยนแต่ละคนที่ มีไม่เท่ากันและนําไปสู่ การแก้ปัญหาร่ วมกันใน
ที่ สุ ด นอกจากนี้ กระบวนการเรี ย นโดยใช้บ ริ บ ทเป็ นฐานจะเป็ นการเรี ยนรู ้ ที่ท าํ ให้นักเรี ยนมี
ความรู ้ที่สามารถนําไปใช้ในการแก้ไขสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันได้และจะส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิด
การเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด (ยงยุทธ พงษ์สุภาพ, 2553 ; Rattray T., 1999 ; Nadler L.,
1984)
การมี ส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาที่ เป็ นไปตามเจตนารมณ์ ของรัฐที่ ตอ้ งการกระจาย
อํานาจ การจัดการศึ ก ษาที่ เ หมาะสมและสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของนักเรี ยน ครอบครัว พ่อ
แม่ ผูป้ กครองและชุ มชน การมี ส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็ นฐานจึงน่ าจะเป็ น
รู ปแบบวิธีการที่มีแนวทางตรงเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาการศึกษาชาติฉบับปั จจุบนั คือส่ งเสริ ม
ให้สถานศึกษามีอิสระทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ บุ คลากร และบริ หารทัว่ ไป โดยมี ส่วน
ร่ วมกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาอย่างยัง่ ยืน (สมปอง จันทคง, 2556) และกล่าวถึง การมีส่วน
ร่ วมของชุ มชนในการจัด การศึ ก ษาโดยใช้ชุ ม ชนเป็ นฐาน สู่ การพัฒ นาที่ ยงั่ ยืน ว่าเป็ นการสร้ าง
บทบาทภาระหน้าที่ใหม่ให้กบั ชุมชน โดยมีหลักแนวคิดในการดําเนินการ ดังนี้
1. ชุมชนมีส่วนร่ วมกับโรงเรี ยนในการพัฒนาและบริ หารหลักสู ตรสถานศึกษา
2. ใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ าย ไม่ว่าจะเป็ นผูบ้ ริ หาร ครู ผูป้ กครอง
และชุ ม ชน ผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ในรู ป แบของคณะกรรมการ เช่ น คณะกรรมการสถานศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครื อข่ายผูป้ กครองประจําคณะสี คณะกรรมการเครื อข่ายผูป้ กครอง
ประจําหมู่บา้ น
3. การจัดการศึกษาต้องตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง
และชุมชนมากที่สุด
4. โรงเรี ยนต้ องจัดการศึ กษาในระบบ พัฒนาผู ้เรี ยนให้ มี ความรั บผิ ดชอบ ต่ อ เศรษฐกิ จ
สังคม การเมื อง สิ่ งแวดล้อม มี การบริ การแก่ชุมชน ตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้ ชุมชน เพื่อการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน
โรงเรี ยนมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็ นคณะกรรมการที่ ได้มาโดยการ
สรรหาที่ชุมชนมีบทบาทหลักมากที่สุด การจัดการศึกษาจะประสบความสําเร็ จหรื อถูกขับเคลื่อน
อย่างต่ อเนื่ องหรื อไม่ น้ ันขึ้ นอยู่กบั ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับชุ มชนซึ่ งถือว่าทั้งสองฝ่ าย
มีบทบาทภาระหน้าที่ที่สาํ คัญยิง่ หากสามารถพัฒนาอย่างยัง่ ยืนแล้วการศึกษาของชุมชนท้องถิ่นจะ
เกิดประโยชน์สูงสุ ดในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ของชุมชนนั้นๆ ให้มีศกั ยภาพ มีประสิ ทธิ ภาพ
และเกิดประสิ ทธิผลต่อไป
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การจัดการศึกษาตามแนวคิ ด เดิ ม ๆ มัก มองว่า เป็ นภาระหน้า ที่ ข องรั ฐ เท่านั้น แต่ใน
ปั จจุบนั นี้การมีส่วนร่ วมของประชาชนในระดับชุมชน ถือเป็ นเรื่ องที่มีความสําคัญเพราะจะได้ ร่ วม
แสดงความคิ ดเห็ น เพื่ อ กําหนดนโยบาย การร่ ว มวางแผน มี ก ลไกทางสั งคมเข้า มาตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา รวมทั้งการะดมทรัพยากร การจัดสรรงบประมาณไปยังผูเ้ รี ยนให้มากที่สุด
การปฏิรูปการศึกษาให้มีคุณภาพ จําเป็ นต้องปฏิ รูปครู บุคลากร นักเรี ยน หลักสู ตร
และการเรี ย นการสอน การจัด ทํานโยบายและแผนดําเนิ น งาน การประเมิ น ผล ระบบข้อ มู ล
สารสนเทศ การมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยชุมชม
เข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการคิ ด วางแผน(Plan)ร่ ว มตัด สิ น ใจ (Decision-Making)ร่ วมดําเนิ นการ
(Implementation) ร่ วมประเมิ น (Evaluation)และการจัดการศึกษาแบบมี ส่วนร่ วม (Management)
โดยใช้ชุมชนเป็ นฐานด้วยการมีส่วนร่ วมในการควบคุม การตัดสิ นใจ การวางแผน และการปฏิบตั ิ
ในระดับโรงเรี ยน
หลักการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน
ฐิ ติมา วัฒ นจัง (2556: 8 - 9) สรุ ปหลักการจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยกระบวนการมี ส่วนร่ วม
ของชุ มชน ตามแนวคิดของนักเรี ยนวิชาการหลากหลายท่านว่า ประกอบด้วยวงจรการเรี ยนรู ้ เชิ ง
ประสบการณ์ที่สาํ คัญ 4 องค์ประกอบได้แก่
1. ประสบการณ์ (Experience) โดยผูส้ อนมีหน้าที่กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนซึ่ งมีประสบการณ์ที่
แตกต่างกันมาแลกเปลี่ยนและแบ่งปั นกับเพื่อนในห้องและจะทําให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกว่าตัวเองได้มีส่วนร่ วม
ในฐานะสมาชิกคนหนึ่ง
2. สะท้อ น/อภิ ป ราย (Reflection / Discussion) เป็ นกระบวนการที่ ท าํ ให้ผูเ้ รี ยนจะได้
แสดงความคิดเห็นและความรู ้สึกของตนเองแลกเปลี่ยนกับสมาชิกในกลุ่มซึ่ งผูส้ อนจะเป็ นผูก้ าํ หนด
ประเด็นการวิเคราะห์วิจารณ์ผเู ้ รี ยนจะได้เรี ยนรู ้ถึงความคิดความรู ้สึกของคนอื่นที่ต่างไปจากตนเอง
จะช่ วยให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่กว้างขวางขึ้นและการอภิ ปรายจะทําให้ได้ขอ้ สรุ ปที่ หลากหลายหรื อมี
นํ้าหนักมากยิ่งขึ้นองค์ประกอบนี้ จะช่วยทําให้ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาทั้งด้านความรู ้และเจตคติในเรื่ องที่
อภิปรายการที่ผเู ้ รี ยนจะอภิปรายหรื อแสดงความคิดเห็นได้มากน้อยแค่ไหนเป็ นไปตามเนื้อหาที่จะ
สอนหรื อไม่น้ นั
3. การทดลอง/ประยุกต์แนวคิ ด (Experimentation/Application) นักเรี ยนได้ทดลองใช้
ความคิดรวบยอดหรื อผลิตขั้นความคิดรวบยอดในรู ปแบบต่างๆเช่นการสนทนาสร้างคําขวัญทํา
แผนภูมิเล่นบทบาทสมมุติฯลฯซึ่ งผูส้ อนจะได้เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้รู้จกั การประยุกต์ใช้ความรู ้
โดยการนําความรู ้ไปใช้ได้จริ ง
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4. ความคิดรวบยอด (Concept) ผูเ้ รี ยนจะเข้าใจและเกิ ดความคิ ดรวบยอดซึ่ งความคิด
รวบยอดนี้ จะส่ งผลไปถึ งการเปลี่ ยนแปลงเจตคติ ห รื อความเข้าใจในเนื้ อหาขั้นตอนของการฝึ ก
ทักษะต่างๆที่ช่วยทําให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิได้ง่ายขึ้น
ทั้งนี้ องค์ประกอบทั้ง 4 นี้มีความสัมพันธ์เป็ นไปอย่างพลวัตร (Dynamic) เกี่ยวข้องมีผล
ถึงผูส้ อนจะเริ่ มจากจุดใดก่อนก็ได้ส่วนใหญ่จะเริ่ มจากประสบการณ์ (Experience) หรื อความคิด
รวบยอด (Concept) ซึ่ งทั้ง 2 องค์ประกอบจะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนได้ดึงประสบการณ์ เดิมหรื อรั บข้อมูล
ใหม่ บ างส่ วนก่ อนเพื่ อนนําไปสู่ การอภิ ปรายและการประยุกต์ใช้ระยะเวลาแต่ ละองค์ประกอบ
ไม่ จาํ เป็ นต้องเท่ ากันผูส้ อนจัดได้ตามความเหมาะสมของกิ จกรรมในแต่ละองค์ประกอบเช่ นถ้า
เนื้อหาที่สาํ คัญมากก็อาจใช้เวลามากหรื อถ้าผูส้ อนมีประเด็นในการอภิปรายที่สาํ คัญและจํานวนมาก
ก็อาจใช้เวลาในการอภิปรายมากกว่าส่ วนขององค์ประกอบความคิดรวบยอด
จากข้อความดังกล่าวข้างต้นสรุ ปได้ว่าหลักการการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการมีส่วนร่ วม
ของชุมชนเป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เป็ นการพัฒนานักเรี ยนทั้งด้านความรู ้ทศั นคติและทักษะ
โดยผ่านการสังเคราะห์เพื่อให้ได้โครงสร้างพื้นฐานของการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยให้ผเู ้ รี ยนลง
มือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง กระบวนการกลุ่มส่ งผลทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดประสบการณ์ที่ดีส่งผลต่อการเรี ยนรู ้ที่
ดีมีคุณภาพ
เป้ าหมายของการจัดการศึกษาด้ วยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน
การจัดการศึกษาด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนหรื อโดยใช้ชุมชนเป็ นฐานการ
จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ เป็ นแนวทางในการจัดการศึกษาแก่ชุมชน เพื่อชุมชนโดยชุมชน ทั้งนี้
เพื่อเป็ นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่นชุ มชนนั้น ๆ ให้เป็ นผูม้ ี ความรู ้ ทักษะกระบวนการ
และมี คุณ ลักษณะอันพึ งประสงค์ของครู พ่ อแม่ ผูป้ กครอง ชุ มชน และร่ วมด้วยช่ วยกันพัฒ นา
ชุมชนของตนเองให้ยงั่ ยืน โดยมีส่วนร่ วมในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ประชุมวางแผนในการพัฒนาโรงเรี ยน
2. ส่ งเสริ มการระดมทรัพยากรที่จาํ เป็ นในการพัฒนา
3. ส่ ง เสริ ม วิ ธี ก ารจัด การศึ ก ษาให้ เหมาะสมกับ ความต้อ งการของผู ้เรี ย น พ่ อ แม่
ผูป้ กครอง และชุมชน
4. ส่ งเสริ ม ภาระหน้าที่ ของพ่อ แม่ ผูป้ กครองและชุ ม ชนให้มี ส่ วนร่ ว มในการพัฒ นา
การศึกษา
หลักการและแนวทางการจัดการเรีย นรู้ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน (CPL)
การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน (CPL) สอดคล้องกับแนวทาง
การจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ซึ่งประยุกต์รูปแบบมาจากการเรี ยนรู ้โดยใช้ประสบการณ์
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เป็ นฐาน (Experiential-based learning) ด้วยการนําบริ บทของแต่ละพื้นที่ และประสบการณ์ของ
ผูเ้ รี ยนเป็ นสิ่ งที่จดั การเรี ยนรู ้ เน้นการสร้างทัก ษะการเรี ย นรู ้ แ บบผู ้ใ หญ่ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ยนรู ้
แบบต่อเนื่องตลอดชีวิต (lifelong learning) รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดการจัดการเรี ยน
โดยใช้บริ บทเป็ นฐาน หรื อบริ บทมีส่วนร่ วม ดังแผนภาพที่ 7 – 8 ต่อไปนี้

แผนภาพที่ 7 รู ปแบบการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดการจัดการเรี ยนโดยใช้บริ บทเป็ นฐาน
ที่มา: Rattray T., Guide to Participatory Training for Trainers for Primary Health Care Workers,
Accessed 8 July 2010, Available from http://www.rhrc.org/resources/general_fieldtools /
toolkit/51d%20Tng Hndbk. doc.
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แผนภาพที่ 8 วงจรการเรี ยนรู ้ของการจัดการเรี ยนโดยใช้บริ บทเป็ นฐาน
ที่มา: L. Nadler, The Handbook of Human Resources Development (New York: John Wiley
and Sons, 1984).
นอกจากนี้ ยงยุทธ พงษ์สุภาพ (2553) ได้สรุ ปหลักการของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
ชุมชนเป็ นฐานซึ่ งใช้หลักการเรี ยนรู ้คล้ายคลึงกับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชนโดยมีแนวดําเนินการ 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การประเมินความจําเป็ นในการพัฒนาศักยภาพ (Assessment) ทั้งด้านความรู ้ ทักษะ
เพื่อนําไปสู่ การกําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
2. การกําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ นําไปใช้ในการออกแบบการจัดโปรแกรมการ
เรี ยนรู ้
3. การออกแบบโปรแกรมการเรี ย นรู ้ ประกอบด้ว ยขั้น เตรี ย มการทั้ง ผู เ้ รี ย น ผู ส้ อน
สถานที่
4. การนําแผนไปปฏิบตั ิ และ
5. การติดตามและประเมินผล
การดําเนินการเน้นที่กระบวนการเรี ยนและผลลัพธ์ที่เกิดจากการเรี ยนของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
มากกว่าผลลัพธ์ของการให้บริ การของสถานบริ การที่ อยู่ในชุ มชนการประเมินที่สําคัญที่ สุดของการ
เรี ยนโดยใช้บริ บทเป็ นฐานคือการประเมินตนเองของผูเ้ รี ยนว่า ขณะเรี ยนได้เรี ยนจริ งหรื อไม่ และ
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หลังเรี ยนมี สมรรถนะเพิ่มขึ้ นมากน้อยแค่ไหนเพียงไรในการที่ ทาํ ให้เกิ ดความมัน่ ใจในการให้บริ การ
ปฐมภูมิที่สถานบริ การที่อยูใ่ นชุมชน แสดงดังแผนภาพที่ 9

แผนภาพที่ 9 ขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดการจัดการเรี ยนโดยใช้ชุมชนเป็ นฐาน
ที่มา: ยงยุทธ พงษ์สุภาพ, การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ บริบทเป็ นฐาน (Context-based learning: CBL)
(เล่ ม 1) (กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิมพ์หมอชาวบ้าน, 2553).
: Rattray T. Guide to Participatory Training for Trainers for Primary Health Care Workers,
accessed July 8, 2010. available from http://www.rhrc.org/resources/general_fieldtools/toolkit/51d%
20Tng Hndbk. doc.
ดังนั้นรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน (CPL) กิจกรรม
ที่ทาํ ให้เกิดการเรี ยนแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กิจกรรมหลัก และกิจกรรมเสริ ม
1. กิจกรรมหลัก คือ สิ่ งที่ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ในกิจกรรมการให้บริ การที่ “ยังทําไม่ได้”
จากการ “ได้เห็น” “ได้ทาํ ” และสามารถเรี ยนรู ้จนกระทัง่ “ทําได้” ประกอบด้วย
1.1 การจัดให้มีการเรี ยน โดยใช้โรงเรี ยนที่อยูใ่ นชุมชนนั้น ๆเป็ นฐาน
1.2 การจัดให้มีการเรี ยน โดยใช้สถานบริ การที่อยูใ่ นชุมชนที่มีความพร้อม ที่ต้ งั อยูใ่ น
ชุมชนนั้น ๆ เป็ นฐาน
1.3 การนิเทศงาน ถือเป็ นการเรี ยนโดยใช้บริ บทซึ่งเป็ นสถานบริ การของผูเ้ รี ยนเป็ นฐาน
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2. กิจกรรมเสริ ม คือ กิจกรรมที่ทาํ ให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่มีอยูแ่ ล้ว โดย “ไม่จาํ เป็ น” ต้องผ่าน
กระบวนการเรี ยนรู ้ในลักษณะ ได้เห็นได้ทาํ และทําได้ แต่มีส่วนช่วยทําให้กระบวนการเรี ยนมีความ
สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้นประกอบด้วย
2.1 การจัดให้มีการอภิปรายกรณี ศึกษา (Case conference) อย่างสมํ่าเสมอและเป็ น
ระบบ
2.2 การจัดให้มีระบบการให้คาํ ปรึ กษาระหว่างแพทย์หรื อเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
กับผูใ้ ห้บริ การที่อยูท่ ี่สถานบริ การที่อยูใ่ นชุมชนอย่างเป็ นระบบ
2.3 การตามไปเยี่ยมและเรี ยนรู ้ ที่โรงพยาบาลในกรณี สมาชิกในชุมชนที่อยูใ่ นความ
รับผิดชอบได้รับบริ การด้วยการให้นอนรักษาตัวอยูท่ ี่โรงพยาบาล
นอกจากนี้ วัฒนาแป้นน้อย (2556) สรุ ปแนวคิดการจัดการความรู ้เรื่ องการออกแบบการ
เรี ยนการสอนโดยเน้นชุมชนมีส่วนร่ วมว่าต้องเริ่ มจาก
1. คุณลักษณะบัณฑิ ตที่พึงประสงค์พิจารณาจากคุณลักษณะบัณฑิ ตที่พึงประสงค์ของ
หลักสู ตร “คิดเป็ นทําเป็ นแก้ปั ญหาในชุ ม ชนได้” เพราะฉะนั้นการออกแบบการเรี ยนการสอนจึง
ต้องเน้นการฝึ กให้นกั ศึกษาสามารถแก้ปัญหาในพื้นที่แบบบูรณาการ
2. หลักสู ตรพิจารณารายวิชาของหลักสู ตรว่ามีวิชาอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับชุมชนแล้วจัด
กลุ่มวิชาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
2.1 ออกแบบกิจกรรมที่จะให้นกั ศึกษาฝึ กปฏิบตั ิในชุมชน
2.2 ออกแบบรายวิช าให้สอดคล้องกับ กิ จกรรมในชุมชนต้องตอบได้ว่า “ชุมชนได้
อะไรจากการลงชุมชน”
2.3 เนื้อหาวิชาถ้าหัวข้อเดียวกันในหลายวิชาให้นามารวมกัน
3. ประสานการออกแบบตารางสอนตารางสอนต้องเอื้อต่อการบูรณาการรายวิชาและฝึ ก
ปฏิบตั ิในชุมชน
4. การเตรี ยมผูส้ อน
4.1 ผูส้ อนต้องมีความเข้าใจตรงกันในเรื่ องการเรี ยนการสอนโดยเน้นชุมชนเป็ นฐาน
อาจารย์ผสู ้ อนต้องเปิ ดใจกว้างในการเรี ยนรู ้
4.2 ในการฝึ กปฏิบตั ิในชุมชนอาจารย์ตอ้ งมาจากหลายสาขาวิชาเช่นด้านชุมชนด้าน
การพยาบาลด้านสิ่ งแวดล้อมเป็ นต้นเนื่องจากนักศึกษาจะเจอปั ญหาในชุมชนแตกต่างกัน
5. การเตรี ยมนักศึกษานักศึกษาต้องได้รับความรู ้ในเรื่ องการจัดการระบบสุ ขภาพและ
สามารถบูรณาการความรู ้จากสาขาต่างๆมาแก้ปัญหาในชุมชน
6. การเตรี ยมชุมชน
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6.1 ระยะทางต้องไม่ไกลจากวิทยาลัยมากเกินไปเนื่ องจากจะเสี ยเวลาทํากิจกรรมไป
กับการเดินทาง
6.2 ชุมชนต้องยินดีให้ความร่ วมมือ
6.3 ชุมชนต้องมีส่วนร่ วมในการประเมินผลการฝึ กปฏิบตั ิของนักศึกษา (ผูน้ าํ ปราชญ์
ชุมชนเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขในพื้นที่เป็ นต้น)
7. การฝึ กปฏิบตั ิในชุมชน
7.1 แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็ นกลุ่มแต่ละกลุ่มควรมีสมาชิกไม่เกิน 15 คน
7.2 มี อาจารย์ป ระจํากลุ่ มลงชุ ม ชนพร้ อมนัก ศึกษาเพื่ อประเมิ น วิธีการทํางานของ
นักศึกษา
8. การประเมิ น ผลการฝึ กปฏิ บ ัติในชุ ม ชนนักศึ กษานําเสนอผลการดําเนิ นการโดยมี
อาจารย์ทุ ก คนเป็ นผูว้ ิ พ ากษ์เนื่ อ งจากมุ ม มองอาจารย์จ ากแต่ ล ะสาขาจะแตกต่ า งกัน ซึ่ งจะเป็ น
ประโยชน์แก่นกั ศึกษา
9. การประเมินผลการออกแบบการเรี ยนการสอนโดยเน้นชุมชนเป็ นฐานประเมินผลเมื่อ
จบภาคเรี ยนโดยอาจารย์ผูส้ อนและผูบ้ ริ ห ารวิ ท ยาลัยโดยวัด จากผลงานของนัก ศึ ก ษาและการ
ประเมินจากชุมชน
ข้ อดีในการออกแบบการเรียนการสอนโดยเน้ นชุมชนมีส่วนร่ วม
1. นักศึกษา
1.1 การรวมชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิของหลายๆวิชาเข้าด้วยกันทําให้นกั ศึกษามีเวลาใน
การลงชุ มชนแต่ ล ะสัป ดาห์ ม ากขึ้ นซึ่ งทําให้สามารถเข้าถึ งชุ ม ชนทราบปั ญ หาและวางแผนการ
แก้ปัญหาได้ดีข้ ึน
1.2 ได้เรี ยนรู ้การบูรณาการความรู ้ในการแก้ปัญหาในชุมชน
2. อาจารย์ผสู ้ อน
2.1 เป็ นการพัฒนาความรู ้เพิม่ เติมจากการเป็ นอาจารย์ประจากลุ่มและจากการวิพากษ์
ผลการดําเนินงานของนักศึกษา
3. ชุมชน
3.1 จะเห็นผลในการแก้ปัญหาทางด้านสุ ขภาพในชุมชน
3.2 เกิดการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาหมู่บา้ นระหว่างหมู่บา้ นกับวิทยาลัย
ข้ อจํากัดในการออกแบบการเรียนการสอนโดยเน้ นชุมชนมีส่วนร่ วม
1. จํานวนอาจารย์ในการลงชุมชนไม่เพียงพอกับนักศึกษาทําให้ตอ้ งแบ่งนักศึกษาเป็ น
กลุ่มใหญ่ทาํ ให้การฝึ กปฏิบตั ิไม่ทวั่ ถึง
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2. อาจารย์ผสู ้ อนมีภาระงานมากทําให้ขาดความต่อเนื่องในการลงชุมชนกับนักศึกษา
หลัก การและแนวทางจัด การศึ ก ษาฐานชุ ม ชนและ/หรื อการจัด การเรี ยนรู ้ ด้ ว ย
กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน จากแนวคิดของ กล้า ทองขาว (2556) ที่สรุ ปไว้ใน การจัดการ
ศึกษาฐานชุมชน (Community Based Education Management = CBEM)
ดังเป็ นที่ทราบกันทัว่ ไปว่า เป้าหมายหลักของการพัฒนาประเทศคือ การสร้างสังคมไทย
ให้เป็ นสังคมภูมิปัญญา หรื อสังคมฐานความรู ้ (Knowledge-based Society) เป็ นสังคมสันติสุข คน
ไทยรู ้ เท่ า ทัน โลกและรั ก ความเป็ นไทย การศึ ก ษาคื อ กลไกหลัก หรื อ เครื่ อ งมื อ สําคัญ ของการ
ขับเคลื่อนสังคม ความเข้มแข็งฐานราก คือเป้ าหมายของการจัดการศึกษาฐานชุมชน ตามแนวคิด 6
ประการดังที่กล่าวมาแล้ว หลักการและแนวทางจัดการศึกษาตามแนวคิดดังกล่าวประกอบด้วย
1. หลักการกระจายอํานาจไปยังประชาชนและชุ มชน (Empowering People = E ) ให้
ประชาชนและชุมชนมีสิทธิ มีอิสระในการคิดและปฏิบตั ิในการแก้ไขปั ญหา กําหนดเป้ าหมายและ
แนวทาง หรื อประเด็นที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้ เช่น ต้องการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการดําเนิ นการ หรื อการกระทํา
ใดๆที่ยงั ไม่เคยทํามาก่อน (Learning to do) เรี ยนรู ้ ในสิ่ งที่ ไม่เคยรู ้ (Learning to know) เรี ยนรู ้ ที่จะ
ค้น หาหรื อพัฒ นาตน (Learning to be) และเรี ยนรู ้ ที่ จ ะอยู่ ร่ ว มกัน อย่ า งสั น ติ (learning to live
together) โดยเบื้องต้นจะมีนกั วิชาการที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาชุมชนให้คาํ ปรึ กษา
2. หลักการมี ส่วนร่ วมขององค์กรในชุ มชน (Participatory Learning = P ) องค์กรใน
ชุ มชน หมายถึง องค์กรที่ได้รับการจัดตั้งเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่
ประกอบกันเป็ นชุมชนท้องถิ่น เช่น องค์กรการปกครองท้องที่ (กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น) องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้อ งถิ่ น สถานศึ ก ษา องค์ ก รศาสนา ครอบครั ว องค์ ก รเกี่ ย วกับ งานสาธารณสุ ข ชุ ม ชน
ประชาคม กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี และแม่บา้ น กลุ่มอาสาสมัคร กลุ่มสนใจด้านอาชีพ สุ ขภาพ การ
กีฬา นันทนาการ กลุ่มสนใจศิลปวัฒนธรรม และแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆในชุมชน เป็ นต้น การมีส่วนร่ วม
หมายถึง กระบวนการที่ชุมชนหรื อผูน้ าํ หรื อผูแ้ ทนองค์กรในชุ มชน มีบทบาทในการร่ วมคิด ร่ วม
ค้นหาปั ญหา ร่ วมกําหนดเป้ าหมายและทิศทางในการแก้ไขปั ญหา ที่เรี ยกว่า ร่ วมวางแผน ร่ วมคิด
ตัดสิ นใจ ร่ วมดําเนิ นการ ร่ วมรับผิดชอบ ร่ วมแก้ปัญหาในขั้นปฏิ บตั ิ ร่ วมติ ดตามผล ประเมินผล
ร่ วมชื่นชม และร่ วมเรี ยนรู ้ประสบการณ์ของกันและกันในกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
3. หลัก การเอาพื้ น ที่ เป็ นตัว ตั้ง (Area Focused = A ) กล่ า วคื อ การจัด การศึ ก ษาฐาน
ชุ มชน ใช้กระบวนการชุมชนเป็ นกลไก มีสภาผูน้ าํ ชุ มชน โดยการรวมตัวของผูน้ าํ ชุ มชน ทั้งผูน้ าํ
เป็ นทางการและผูน้ าํ ตามธรรมชาติ มีการศึกษาและสํารวจข้อมูลชุมชน ข้อมูลชุ มชนใช้เป็ นฐาน
ความคิดและใช้ทาํ แผนชุมชน และแผนชุมชนจะเป็ นแผนพัฒนาอย่างบูรณาการ และตั้งเป้าหมายได้
มีสภาประชาชนที่คนทั้งชุมชนมีส่วนร่ วม กําหนดทิศทางและเป้าหมายของชุมชน ทั้งทางสังคมและ
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สัมมาชีพ เป็ นประชาธิปไตย มีหนึ่ งมหาวิทยาลัย หรื อสถาบันอุดมศึกษาที่ต้ งั ในจังหวัด ร่ วมทํางาน
กับพื้นที่ บูรณาการทรัพยากรของชุมชน ท้องถิ่น และรัฐบาลสนับสนุน
4. หลักการยึดชี วิตหรื อยึดผูเ้ รี ยนเป็ นตัวตั้ง (Life, Learners Centered = L ) ผูเ้ รี ยนได้
เรี ยนรู ้ตามความสนใจและความต้องการ ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข เต็มตามศักยภาพ เช่น เรี ยนรู ้
รากเหง้า รู ้ทอ้ งถิ่น รู ้ศาสนา รู ้วฒั นธรรม จารี ตประเพณี รู ้ประวัติศาสตร์ชุมชน รู ้วิชาสามัญ รู ้วิชาชีพ
รู ้รักษาสุ ขภาพ รู ้ศิลปะคนตรี และกีฬา การอนุ รักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ตลอดจนรู ้เท่าทันโลก การเป็ นพลเมืองดี พลโลกที่ดี มีสัมมาอาชีพและมีสันติสุข นําไปสู่ สุขภาวะที่
ยัง่ ยืน สาระการเรี ยนรู ้ เน้นวิถีชีวิต เป็ นกระบวนการทางสังคม และเป็ นการเรี ยนรู ้ร่วมกันในการ
ปฏิบตั ิ
5. หลักการจัดการศึ กษาที่ บู รณาการกันระหว่างการศึ กษาในระบบ นอกระบบ และ
การศึ กษาตามอัธยาศัย ( Integrated Education Systems Approach = I ) เป็ นการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต
เป็ นการจัดการศึกษาที่ไม่แยกการจัดการทั้งสามระบบออกจากกัน แต่เป็ นการบูรณาการเชื่ อมโยงกัน
ขึ้นอยูก่ บั ประเภทของหลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนมีความหลากหลายวัยและวุฒิ
โดยสรุ ป หลัก การและแนวทางในการจัด การศึ ก ษาฐานชุ มชน ที่มีชื่อเรี ยกย่อๆว่า
EPALI จะประกอบด้วย หลักการกระจายอํานาจไปยังประชาชนและชุมชน หลักการมีส่วนร่ วมของ
องค์กรในชุมชน หลักการเอาพื้นที่เป็ นตัวตั้ง หลักการยึดชีวิตหรื อผูเ้ รี ยนเป็ นตัวตั้ง และหลักการจัด
การศึกษาแบบบูรณาการทั้งสามระบบ ตามอธิ บายมาแล้ว โดยมีสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดร่ วม
ทํางานกับพื้นที่ และบูรณาการทรัพยากรจากชุมชน รัฐและท้องถิ่นสนับสนุน ดังแผนภาพที่ 10

แผนภาพที่ 10 การจัดการศึกษาฐานชุมชน (Community-based Education Management Model)
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สรุ ป การสั งเคราะห์ อ งค์ป ระกอบ แนวทางและขั้น ตอนการจัด การการเรี ย นรู ้ ด้ว ย
กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน ดังตารางที่ 18
ตารางที่ 18 การสังเคราะห์องค์ประกอบ แนวทางและขั้นตอนการจัดการการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการมี
ส่ วนร่ วมของชุมชน
นักวิชาการ

องค์ ประกอบ/แนวทาง/ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
ด้ วยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน

ยงยุทธ พงษ์ สุภาพ (2553)
ดัดแปลงจาก
Rattray (1999)และ
Nadler (1984)

ประกอบด้ วยการดําเนินการ 5 ขั้นตอนดังนี้
1) การประเมินความจําเป็ นในการพัฒนาศักยภาพ (Assessment) ทั้งด้านความรู ้ ทักษะ
เพื่อนําไปสู่ การกําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
2) การกําหนดเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ นําไปใช้ในการออกแบบการจัดโปรแกรมการเรี ยนรู ้
3) การออกแบบโปรแกรมการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วยขั้นเตรี ยมการทั้งผูเ้ รี ยน ผูส้ อน สถานที่
4) การนําแผนไปปฏิบตั ิ
5) การติดตามและประเมินผล

กล้า ทองขาว (2556)

ประกอบด้ วย 5 หลักการสํ าคัญ ดังนี้
1. หลักการกระจายอํานาจไปยังประชาชนและชุมชน (Empowering People = E )
2.หลักการมีส่วนร่ วมขององค์กรในชุมชน (Participatory Learning = P )
3. หลักการเอาพื้นที่เป็ นตัวตั้ง (Area Focused = A )
4. หลักการยึดชีวิตหรื อยึดผูเ้ รี ยนเป็ นตัวตั้ง (Life, Learners Centered = L )
5. หลักการจัดการศึกษาที่บูรณาการกันระหว่างการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ( Integrated Education Systems Approach = I )
ประกอบด้ วย 6 องค์ประกอบ คือ
1. การประเมินความต้องการจําเป็ นจากชุมชน
2. การกําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกับชุมชน
3. การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุมชนเป็ นฐาน
4. การจัดการความรู ้ร่วมกับกลุ่มสู่ การปฏิบตั ิในโลกของความเป็ นจริ ง
5. การสะท้อนกลับจากผูเ้ กี่ยวข้องในชุมชน
6. การติดตามและประเมินผล
และมีข้ ันตอนการดําเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้ ชุมชนมีส่วนร่ วม (CBL)
แบ่งออกเป็ น 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การอภิปรายร่ วมกันระหว่างครู และผูเ้ รี ยน
ขั้นตอนที่ 2 การกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนควบคุมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (Self-Directed) เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่ได้ต้งั ไว้ในขั้นที่ 1
ขั้นตอนที่ 3 การร่ วมกันอภิปรายในกลุ่มอีกครั้งเพื่อแลกเปลี่ยน
แบ่งปันข้อมูลและความคิดเห็นตลอดจนนําข้อมูลที่ได้มาแก้ไขสถานการณ์
ขั้นตอนที่ 4 สะท้อนคิดเกี่ยวกับบทบาทของนักเรี ยนในการเรี ยนรู ้และวิพากษ์วจิ ารณ์
กระบวนการทํางานกลุ่ม
ขั้นตอนที่ 5 การร่ วมกันประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดจากการเรี ยนรู ้

ผู้วจิ ยั (2557)
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จากตารางที่ 18 การจัดการการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนโดยภาพรวม
พบว่า องค์ประกอบที่ สําคัญในการจัดการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย ความต้องการจําเป็ น การกําหนด
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ การออกแบบโปรแกรมการจัดการเรี ยนรู ้ การจัดการเรี ยนรู ้ การสะท้อน
กลับจากผู เ้ กี่ ย วข้อ ง และการประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ สํา หรั บ แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ เริ่ มจาก
ขั้นตอนที่ สําคัญคือ การระบุคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ตอ้ งการ การกําหนดรายวิชาการจัดการ
เรี ยนรู ้การออกแบบการสอน การเตรี ยมผูส้ อน/ผูเ้ รี ยน/สื่ อและอุปกรณ์การเตรี ยมชุมชนแห่งการ
เรี ยนรู ้ การฝึ กปฏิบตั ิจริ งในชุมชน และการประเมินผลการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ในชุมชน ทั้งนี้
ขั้นตอนในการดําเนิ นการจัดการกิจกรรม ประกอบด้วย การอภิปรายการกระตุน้ ความสนใจ การ
แลกเปลี่ ย นแบ่ ง ปั น ข้อ มู ล การสะท้อ นคิ ด กระบวนการทํางานกลุ่ม และการร่ วมกันประเมินผล
การเรี ยนรู ้
ทั้งนี้ จากการศึกษางานวิจยั เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชน พบประเด็นสําคัญของการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนดังนี้ หัวใจที่สาํ คัญที่สุดของการพัฒนาการ
จัดการเรี ยนการเรี ยนการสอน การให้บริ การชุ มชนของแต่ละบริ บทคือ ความตั้งใจ(Willingness)
และทัศนคติ (Attitude) ของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง การเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ (Systemic learning) โดยมี
มาตรฐานที่เป็ นที่ยอมรับเป็ นแนวทางในการเรี ยนรู ้การเตรี ยมความพร้อมทั้งผูเ้ รี ยนผูส้ อนและระบบ
สนับสนุนต่างๆต้องค่อยๆปรับตามความเหมาะสมโดยมีการประเมินเป็ นระยะๆจะสามารถทําให้ได้
บทเรี ยนที่มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยงั พบว่า การทํางานร่ วมกันระหว่างผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
ส่ งเสริ มทําให้การจัดการเรี ยนการสอนประสบความสําเร็ จได้อย่างเร็ วขึ้นด้วย
สําหรับงานวิจยั ของ สกลวรรษ สุ ธามณี (2551) พบประเด็นสําคัญของเครื่ องมือที่ใช้
ในการพัฒ นาหลัก สู ต รและแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สาํ คัญ ได้แก่ 1) เอกสารประกอบการประชุม
เพื่อร่ างหลักสู ตรและรู ปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสู ตร 2) แบบบันทึกบทบาทการมีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาหลักสู ตร 3) แบบสังเกตความสนใจของนักเรี ยน 4) แบบวัดความสามารถของนักเรี ยนใน
การประยุกต์ใ ช้ค วามรู ้ 5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน 6) แบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรี ยนและ 7) แบบบันทึกการสนทนากลุ่มเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการส่ งผลทําให้การพัฒนา
รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิผล
เพ็ญประภา ภัทรานุกรม (2553) พบว่า เทคนิค วิธีการโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
จัดสนทนากลุ่มในการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นวิธีการที่ ได้มาซึ่ งข้อมูลที่ เป็ นประโยชน์
การใช้กรณี ศึกษา เช่น สถานการณ์การประสบภัยพิบตั ิสึนามิที่ชาวบ้านประสบอย่างเฉี ยบพลัน ผ่าน
กระบวนการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ การสร้ า งความร่ ว มมื อ เกิ ด สัม พัน ธภาพที่เข้มแข็งระหว่าง
สมาชิกในกลุ่ม การมีแผนแม่บท การพัฒ นาชุ มชนโดยใช้วิธีก ารให้ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ วม การพัฒนา
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ความรู ้และทักษะในการประกอบอาชี พ การสร้างเครื อข่ายชุมชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
การสร้ างผูน้ าํ ที่ มีปัญ ญา มี แผนการพัฒ นาชุ มชนที่ มาจากการมี ส่วนร่ วมของชุ มชน การสร้ างให้
ชุ มชนเห็นคุณค่าของการกินและอยู่แบบพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการส่ งเสริ ม
ความเสมอภาคหญิงชายในชุมชนล้วนมีความสําคัญที่ควรคํานึงถึงด้วย
ศรี วรรณ ฉัตรสุ ริยวงศ์ (2557) ศึกษาเรื่ อง กระบวนทัศน์การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุมชน
เป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิ งสร้างสรรค์
สําหรับนักเรี ยนประถมศึกษา (CLTE) พบว่า องค์ประกอบหลักที่สาํ คัญในการจัดการเรี ยนรู ้ 4 ด้าน
ที่ ต้อ งคํา นึ ง ถึ ง ประกอบด้ว ย 1. ด้า นชุ ม ชน (Community) 2. ด้า นการจัด การเรี ย นรู ้ (Learning)
3. ด้า นเทคโนโลยี (Technology) และ 4. การประเมิ น ผล (Evaluation) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้เรี ยน
มีความสามารถด้า นการคิ ดอย่า งมี วิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สําหรับขั้นตอน
การจัดการเรี ยนรู ้ดาํ เนิ นการตามขั้นตอน PSRA ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 เตรี ยมความพร้อม (Preparing :
P) ขั้นที่ 2 กลยุทธ์การเรี ยนรู ้ (Strategies : S) ขั้นที่ 3 สู่ ผลสะท้อนคิด (Reflection : R) และ ขั้นที่ 4
ประเมินประสิ ทธิ ผล (Assessing : A) โดยกําหนดให้ท้ งั 4 ขั้นตอนมีการนําชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วม
ตามความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรมที่จดั ขึ้น ซึ่ งอาจเข้ามามีส่วนร่ วมในลักษณะของการวางแผน
การร่ วมคิด ร่ วมปฏิบตั ิ ร่ วมประเมิน ถ่ายทอดความรู ้ ร่ วมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ร่ วมภาคภูมิใจ
ร่ วมรับผิดชอบสําหรับกระบวนทัศน์การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุมชนเป็ นฐาน(CLTE) มีองค์ประกอบ
ของกระบวนทัศน์ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
4) การวัดประเมินผล และ 5) เงื่ อ นไขสํา คัญ ในการการกระบวนทัศ น์ก ารจัด การเรี ย นรู ้ ไ ปใช้
ให้ประสบผลสําเร็ จ ซึ่ งประกอบด้วย (1) ชุ มชนให้การส่ งเสริ มสนับสนุ นและมี ส่วนร่ วมในทุ ก
ขั้นตอน (2) ผูเ้ รี ยนลงพื้ นที่ ในชุ มชนเพื่ อเก็บ ข้อมู ลด้วยตนเอง ฝึ กการคิ ดและการแก้ปั ญ หาจาก
สถานการณ์ จริ งที่ พบในชุ มชน และ (3) มี การยึดหยุ่นเวลาในการจัดการเรี ยนรู ้ ให้เหมาะสมกับ
กิจกรรมนอกห้องเรี ยน
นอกจากนี้ งานวิ จั ย ของ Gerhard Fischer1, Markus Rohde2,3, and Volker Wulf2,4
(2007) ได้ศึกษา เรื่ อ ง ชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ก รณี ศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลัย โคโลราโดและ
มหาวิทยาลัยซี เกิน พบว่าแนวคิดเกี่ยวกับการสอน (didactical) ที่มีประสิ ทธิภาพจะต้องอยูภ่ ายใต้กล
ยุทธ์ที่มุ่งเน้นการปฏิบตั ิเกี่ยวกับชุมชน สังคมและสิ่ งแวดล้อมใกล้ตวั ผูเ้ รี ยน และ การเพิ่มเติมทักษะ
การสื่ อสารและการเปลี่ ยนแปลงการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและข้อมูลเพิ่มเติม ตลอดจนการ
ตระหนักถึงความต้องการของชุมชนเป็ นสิ่ งสําคัญยิง่ ในการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ (Mona Ibrahim,
2008) ทั้งนี้การออกแบบการเรี ยนการสอนโดยเน้นชุมชนมีส่วนร่ วมจะต้องมีแนวคิดร่ วมกันในการ
จัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นข้อ มู ลการเรี ยนรู ้ ในชุ ม ชนลําดับ ถัดไปคื อ การกํา หนดแผนแม่ บ ท
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หลักสู ตรจะต้องบูรณาการรายวิชาต่าง ๆ ที่มีค วามสอดคล้อ งและสามารถประยุก ต์ใ ช้ในชุมชน
ร่ วมกันนอกจากนี้ ผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องจะต้องออกแบบการเรี ยนการสอนโดยเน้นชุ มชนมีส่วนร่ วม
โดยต้องเริ่ มจากประเด็นสําคัญ ๆ สรุ ปได้ดงั นี้ (จันทิมา ลิ่มหัน และคณะ, 2556)
1. คุ ณลักษณะผูเ้ รี ยนที่ พึงประสงค์พิจารณาจากคุ ณ ลักษณะผูเ้ รี ยนที่ พึงประสงค์ของ
หลักสู ตร “คิดเป็ นทําเป็ นแก้ปัญหาในชุ มชนได้” เพราะฉะนั้นการออกแบบการเรี ยนการสอนจึ ง
ต้องเน้นการฝึ กให้ผเู ้ รี ยนสามารถแก้ปัญหาในพื้นที่แบบบูรณาการ
2. หลักสู ตรพิจารณารายวิชาของหลักสู ตรว่ามีวิชาอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับชุมชนแล้วจัด
กลุ่มวิชาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะผูเ้ รี ยนที่พึงประสงค์
3. ประสานการออกแบบตารางสอน ตารางสอนต้องเอื้อต่อการบูรณาการรายวิชาและ
ฝึ กปฏิบตั ิในชุมชน
4. การเตรี ยมผูส้ อน
5. การเตรี ย มผูเ้ รี ย นซึ่ ง ผู เ้ รี ย นต้อ งได้รั บ ความรู ้ ใ นเรื่ อ งการจัดการระบบ ความรู ้และ
สามารถบูรณาการความรู ้จากสาขาต่างๆมาแก้ปัญหาในชุมชน
6. การเตรี ยมชุมชน
7. การฝึ กปฏิบตั ิในชุมชน
8. การประเมินผลการฝึ กปฏิบตั ิในชุมชนผูเ้ รี ยนนําเสนอผลการดําเนินการโดยมีอาจารย์
ผูส้ อนเป็ นผูว้ ิพากษ์เนื่ องจากมุมมองอาจารย์ที่สะท้อนกลับผูเ้ รี ยน (Feedback) เป็ นประโยชน์เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
9. การประเมินผลการออกแบบการเรี ยนการสอนโดยเน้นชุ มชนเป็ นฐาน ประเมินผล
เมื่ อจบภาคเรี ยนโดยอาจารย์ผูส้ อนและผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องโดยวัดจากผลงานของผูเ้ รี ยนและการ
ประเมินจากชุมชน
ข้ อดีในการออกแบบการเรียนการสอนด้ วยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน
1. ผูเ้ รี ยนรวมชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิของหลายๆวิชาเข้าด้วยกัน ทําให้ผเู ้ รี ยนมีเวลาในการ
ฝึ กปฏิบตั ิในชุมชนแต่ละสัปดาห์มากขึ้น ซึ่ งทําให้สามารถเข้าถึงชุ มชน ทราบปั ญหาและวางแผน
การแก้ปัญหาได้ดีข้ นึ ได้เรี ยนรู ้การบูรณาการความรู ้ในการแก้ปัญหาในชุมชน
2. อาจารย์ผูส้ อนพัฒ นาความรู ้ เพิ่ มเติ ม จากการเป็ นอาจารย์ป ระจํากลุ่ ม และจากการ
วิพากษ์ผลการดาเนินงานของผูเ้ รี ยน
3. ชุมชนจะเห็นผลในการแก้ปัญหาทางด้านการเรี ยนการสอน เกิดการมีส่วนร่ วมในการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การให้ขอ้ มูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์
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จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สรุ ปได้ว่า นักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการ
จัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการมีส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน ซึ่ ง แนวคิ ด วิธี ก าร ขั้นตอนการปฏิ บตั ิการ
การดําเนิ นงานและผลที่ได้รับหรื อผลการวิจยั จะแตกต่างกันไปตามสภาพของบริ บทของท้องถิ่น
ชุมชนและปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามสภาพที่ แ ท้จ ริ ง ของการจัด การเรี ย นรู ้ ใ นแต่ ละกรณี ดังนั้น
หากสนับสนุ นให้มีการศึกษาในเรื่ องของการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุ มชน
อย่างต่อเนื่ องในอนาคต จะทําให้บุคลากร ภาคีเครื อข่ายที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ มีความรู ้
ความเข้าใจและสนใจที่ จ ะพัฒ นาการจัดการเรี ยนรู ้ ให้ เป็ นแบบมี ส่ ว นร่ ว มจากภาคี ที่ เกี่ ยวข้อ ง
โดยเฉพาะชุมชน ผูป้ กครองโดยจะก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการ
ของผูเ้ รี ยนได้อย่างเหมาะสม
กระบวนทัศน์ การจัดกิจกรรมแนะแนว (Paradigm of Guidance Activity)
ความหมายของกระบวนทัศน์ (Paradigm)
กระบวนทัศน์ (Paradigm) คือชุดแนวคิด (Concepts) ค่านิ ยม (Values) ความเข้าใจรับรู ้
(perceptions) และการปฏิบตั ิที่มีร่ ว มกัน ของคนกลุ่ ม หนึ่ ง ชุ ม ชนหนึ่ ง ที่ ก่ อ ตัวเป็ นแบบแผนของ
ทัศนะอย่างเฉพาะแบบหนึ่ งเกี่ยวกับความจริ ง (Reality) ซึ่ งเป็ นฐานของชีวิตของการจัดการตนเอง
ของชุมชนนั้น (Fritjof Capra, 1997)
กระบวนทัศน์ (Paradigm) หมายถึง ค่านิ ยม (value) ที่เป็ นสิ่ งเชื่ อมโยงระหว่างคนกับ
สังคมการสร้ างความเชื่ อ (belief) ให้กบั คนลงในจิ ต สํา นึ ก กลายเป็ นกระบวนทัศ น์ซ่ึ ง เป็ นชุ ด
ความคิดความเชื่อในการทําความดี (วิชยั วงษ์ใหญ่, 2557)
กระบวนทัศ น์ (Paradigm) คื อ ทัศ นะพื้ น ฐานอย่า งใดอย่า งหนึ่ ง หรื อหลายอย่างอัน
กําหนดแบบแผนการคิดและการปฏิบตั ิในชุมชนหนึ่ งๆเมื่อทัศนะพื้นฐานดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป
จะทําให้แบบแผนการคิดและการปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยทั้งกระบวนซึ่ งเรี ยกว่าเป็ น
การ “ปรั บเปลี่ ย นกระบวนทัศ น์(Paradigm Shift)” (คณะกรรมการร่ ว มภาครั ฐ และเอกชนเพื่อ
แก้ปัญหาสังคม,2537) นอกจากนี้กระบวนทัศน์มิใช่เพียง “ความใหม่” หรื อ “ระดับการเปลี่ยนแปลง
แบบสิ้ นเชิ ง”เท่านั้นแต่หัวใจของกระบวนทัศน์คือ “ระดับความสําคัญ” กล่าวคือกระบวนทัศน์มี
ฐานะเป็ น “ทัศนะแม่บท” หรื อ“เป็ นความเชื่ อระดับรากหรื อฐานคิด” ที่มีอิทธิ พลก่อให้เกิดทัศนะ
ความเชื่ออื่นๆตามมาอีกมากมาย
นอกจากนี้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลการจัดการเรี ยนรู ้นานาทัศนะของนักวิชาการ
ในแวดวงการศึกษาเพื่อเป้าหมายสู งสุ ดในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน ประกอบกับข้อเสนอการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552 – 2561 (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2554: 7) พบว่า หัวใจสําคัญ
ของการปฏิรูป คือ มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยให้สามารถเรี ยนรู ้ ใฝ่ เรี ยนรู ้ตลอดชีวิต สามารถสื่ อสาร
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มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินยั มีศีลธรรม คุณธรรม จริ ยธรรม มีค่านิ ยมและจิตสํานึกความเป็ นไทย
ซึ่ งการแนะแนวสามารถจัด กิ จ กรรมแนะแนวที่ ส นองตอบนโยบายด้า นทัก ษะชี วิ ต และด้า น
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้เป็ นอย่างดี และเนื่องจากรู ปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวไม่มีรูปแบบ
ที่แน่ชดั ตายตัว ครู ผสู ้ อนดําเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวด้วยตนเอง ทั้งนี้หากครู ที่มีพ้นื ฐานความรู ้
ด้านแนะแนวโดยตรง สามารถจัดการเรี ยนการสอน เลือกรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน และ
เลือกสรรทักษะ เทคนิ คที่ นาํ มาพัฒนาผูเ้ รี ยนได้บ้าง แต่ ในทางตรงข้ามมี ครู ผูส้ อนที่ มาจากครู ที่
ปรึ กษาซึ่ งทําหน้าที่ครู ผูส้ อนกิจกรรมแนะแนวอีกเป็ นจํานวนมากไม่มีพ้ืนฐานการจัดการเรี ยนการ
สอนกิจกรรมแนะแนว ดังนั้นการเลือกสรรบทเรี ยน เนื้อหา สาระ ทักษะ เทคนิค ตลอดจนรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนการสอนไม่สอดคล้องเหมาะสมกับความรู ้ (Content) ผูเ้ รี ยน (Learner) และชุมชน
สิ่ งแวดล้อ ม (Society) แต่ ท ว่าหากมี รูป แบบการจัดกิ จ กรรมแนะแนวที่ ชัดเจน เป็ นรู ป ธรรมจะ
สามารถส่ งผลทําให้เกิดพัฒนาการสําหรับผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี
ประกอบกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อให้
สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 นั้นควรปรับกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนอย่าง
เร่ งด่วน ทั้งนี้ แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับ ชลลดา ทองทวี (2556) ได้สรุ ป แนวคิดทางปรั ชญาสังคม-วิทยาศาสตร์ เกี่ ยวกับเรื่ องกระบวนทัศน์ โดยภาพรวมว่า กระบวนทัศน์ (paradigm) ในเชิ ง
วิทยาศาสตร์ หมายถึง "กรอบแนวคิด(conceptual framework) หรื อโลกทัศน์ (worldview)ที่แตกต่าง
หลากหลายกันไปขึ้นอยูก่ บั แต่ละชุมชนทางวิทยาศาสตร์ (scientific community) คําว่า paradigm มี
รากศัพท์มาจากภาษากรี กจากคําว่า para (beside) และ deigma (example) และในความหมายดั้งเดิม
หมายถึ ง แบบจําลอง (model) แบบแผน (pattern) หรื อ ตัวอย่าง (example) ที่ เป็ นที่ ยอมรับ อัน มี
นัยยะว่าเป็ นตัวอย่าง สําหรับการทําซํ้าอย่างไรก็ต ามกระบวนทัศ น์ใ นเชิ งวิทยาศาสตร์ ไม่ได้มีนยั ยะ
เพี ยงแค่การทําซํ้า แต่ เป็ นสิ่ งที่ จะต้องมี การเชื่ อมโยง (articulation) และ ระบุ อย่างเฉพาะเจาะจง
(specification) ต่อไปได้ ภายใต้ปัจจัยเงื่อนไขใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น
ทั้ งนี้ ใน The Concept of Paradigm and Paradigm Shift (1986) หมายถึ ง "มโนทั ศ น์
(concepts) ค่านิ ยม (value) การรับรู ้(perceptions) และการปฏิบตั ิ (practices)ที่ชุมชน (community)
หนึ่งมีหรื อกระทําร่ วมกัน ซึ่ งก่อให้เกิดวิสัยทัศน์ (vision) แห่ งความเป็ นจริ ง ที่เป็ นพื้นฐานของการ
จัดระบบตนเองของชุ มชนนั้น" (Capra, 1986: 3) ดังนั้น กระบวนทัศ น์มีนัยยะของทัศนะแม่ บท
ที่ เป็ นรากฐานของทัศนะอื่ น ๆ ต่ อมา ประสาน ต่ างใจ (มปป.) นิ ยามกระบวนทัศ น์ (paradigm
ในบุ พนิ มิตแห่ งกระบวนทัศน์ใหม่ (พ.ศ. 2545) ว่า หมายถึ ง กระบวนทางความคิด ทางการรั บรู ้
ทางวิธีคิด และการสะท้อนความคิด ให้เป็ นความหมายหรื อให้มีคุณค่าของมนุษยชาติ สําหรับดํารง
อยู่ในช่ ว งเวลาหนึ่ ง ทั้งนี้ ประสาน ต่ างใจ พัฒ นานิ ยามดังกล่ าวจากนิ ยามของ วิลลิ ส ฮาร์ แ มน
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(Willis Harman) (ค.ศ. 1976) ที่ ว่า "กระบวนทัศ น์ คือ แนวทางพื้นฐานว่าด้วยความคิ ด การรั บรู ้
คุณค่า และการปฏิบตั ิที่สัมพันธ์เป็ นการเฉพาะกับวิสัยทัศน์แห่งความจริ ง"
สรุ ปจากคํากล่าวข้างต้น สังเคราะห์นิยามความหมายของ กระบวนทัศน์ (paradigm) ได้
ว่า หมายถึง ชุดความคิด ความเชื่อค่านิยมความเข้าใจรับรู ้ทางความคิด การสะท้อนความคิดให้เป็ น
ความหมายหรื อให้มีคุณค่าของมนุษยชาติ และการปฏิ บ ตั ิ ที่ มี ร่ ว มกัน ในทางที่ ดี ข องคนกลุ่มหนึ่ ง
ชุมชนหนึ่ งที่ก่อตัวเป็ นแบบแผนของทัศนะเฉพาะแบบหนึ่ งเกี่ยวกับความจริ งซึ่ งเป็ นฐานของชีวิต
ของการจัดการตนเอง
นอกจากนี้การสังเคราะห์แบบแผน (pattern) กระบวนการเปลี่ยนย้ายกระบวนทัศน์ : มิติ
ของกระบวนการที่เกิดขึ้นในตนในหนังสื อ เรื่ อง The Visionary Window : A Quantum Physicist's
Guide to Enlightenment ของ อมิต โฆษวามี (Amit Goswami) ใน ปี ค.ศ. 2000 อธิ บายกระบวนการ
เรี ยนรู ้ของมนุษย์ว่า มีกระบวนการ 4 ลําดับขั้น ดังนี้
1. ขั้นการรับรู ้ (Perception)
2. ขั้นการสร้างมโนทัศน์ (Conception)
3. ขั้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)
4. ขั้นการคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
จากข้อความดังกล่าวข้างต้นสรุ ปได้ว่า กระบวนทัศน์การจัดการเรี ยนการสอน หมายถึง
แนวคิดใหม่ของการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้างทักษะทางความคิด ทางการรับรู ้ ทางวิธีคิด
และการสะท้อนความคิดแห่ งความเป็ นจริ งที่ เป็ นพื้นฐานของมโนทัศน์ ค่านิ ยม การรับรู ้และการ
ปฏิบตั ิที่ชุมชนมีหรื อกระทําร่ วมกันในการจัดระบบตนเองของชุมชนนั้น ๆ ให้มีความหมายหรื อมี
คุณค่าของมนุษยชาติในชุมชนเพื่อการดํารงชีวิตอยูอ่ ย่างมีคุณภาพและสามารถเชื่อมโยงคุณภาพการ
ดํารงชีวิตที่ดีสู่สงั คมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วได้
ทั้งนี้ สรุ ปความหมายของ กระบวนทัศ น์ การจัดกิจ กรรมแนะแนว หมายถึง ชุดความคิด
ความเชื่ อใหม่เพื่อการพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและ
อาชี พของนักเรี ยนชั้นมัธยม ศึกษาตอนปลาย การจัดกิจกรรมแนะแนวบูรณาการรู ปแบบการสอน
5 รู ปแบบเข้าด้วยกัน คือ 1) การเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ 2) การเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน 3) การ
เรี ยนรู ้โดยใช้ก รณี ศึ ก ษาเป็ นฐาน 4) การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ปั ญ หาเป็ นฐาน และ 5) การเรี ยนรู ้ ดว้ ย
กระบวนการมีส่วนร่ ว มของชุ ม ชน ซึ่ ง มี ห ลัก การจัด กิ จ กรรมแนะแนว ทฤษฎี ก ารเรี ยนรู ้ แบบ
สร้ างสรรค์นิยม ทฤษฎีการเรี ยนรู ้กลุ่มมนุ ษยนิ ยม ทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาและวัฒนธรรม
ในสังคม เป็ นแนวคิดพื้นฐานการจัดกิจกรรมสําหรับผูเ้ รี ยน โดยมีข้ นั ตอนการจัดกิจกรรมแนะแนว
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1) ทําความเข้าใจในเนื้ อหาและข้อมูลอย่างกระจ่างชัด 2) สร้ างข้อมูล
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เครื อข่าย 3) สื บค้นข้อมูลเพื่อวินิจฉัยปั ญหา 4) ซักถามเพื่อสร้างทางเลือกหรื อวิธีแก้ปัญหา 5) ใช้
ประโยชน์ขอ้ มูลจากผลการวิเคราะห์ 6) นําเสนอผลงานและรายงานผล
ผลการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ องค์ป ระกอบของกระบวนทัศน์ การจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้และสาระองค์ประกอบจากการศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับรู ปแบบการจัดกิจกรรม
ก ารเรี ยน รู ้ ข อ ง Joyce, Weil and Calhoun (2009: 21 - 37), Keeves (1997: 386 – 387), ทิ ศ น า
แขมมณี (2550) ดังแสดงในตารางที่ 19
ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้
องค์ ประกอบของ
กระบวนทัศน์ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
กระบวนทัศน์การจัด
กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรม
กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรม
กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย ทฤษฎี การเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย
การเรี ยนรู ้ ประกอบไปด้วยหลัก กิจกรรมการเรี ยนรู ้
ประกอบด้วย
แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์
1. รู ปแบบจะต้องนําไปสู่ การ พื้นฐาน 4 ส่ วน
1. หลักการ
ของแต่ละรู ปแบบเพื่อนําไปสู่
1. ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ
ทํานาย (Prediction) ผลที่
2. วัตถุประสงค์
รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน ตามมาซึ่งสามารถพิสูจน์
แนวคิดหรื อความเชื่อที่เป็ น
3. ขั้นตอนการจัด
ซึ่งแต่ละรู ปแบบมีองค์ประกอบ ทดสอบได้ กล่าวคือสามารถ
พื้นฐานหรื อเป็ นหลักของ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
3 ส่ วน
นําไปสร้างเครื่ องมือเพือ่ พิสูจน์ รู ปแบบการสอนนั้น ๆ
1. องค์ประกอบของรู ปแบบการ ตรวจสอบได้
2. การบรรยายและอธิบายสภาพ 4. การวัดประเมินผล
2. โครงสร้างของรู ปแบบ
จัดการเรี ยนการสอน (The
หรื อลักษณะของการจัดการเรี ยน 5. ปั จจัยสนับสนุน
จะต้องประกอบด้วยความ
Model of Teaching)
การสอนที่สอดคล้องกับ
สัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal
1.1 กระบวนการเรี ยนการ
หลักการที่ยดื ถือ
3. การจัดระบบ คือ มีการจัด
Relationship) ซึ่ งสามารถใช้
สอน (Syntax)
องค์ประกอบและความ สัมพันธ์
อธิบายปรากฏการณ์ได้
1.2 ระบบสังคม (Social
3. รู ปแบบจะต้องสามารถช่วย ขององค์ประกอบของระบบให้
System)
สร้างจินตนาการ (Imagination) สามารถนําผูเ้ รี ยนไปสู่ เป้าหมาย
1.3 หลักการตอบสนอง
ของระบบหรื อกระบวนการนั้น
ความคิดรวบยอด (Concept)
(Principles of Reaction)
1.4 ระบบสนับสนุน (Support และความสัมพันธ์
4. การอธิบายหรื อให้ขอ้ มูล
System)
(Interrelation) รวมทั้งช่วยขยาย เกี่ยวกับวิธีสอนและเทคนิคการ
2. การนํารู ปแบบการจัดการเรี ยน ขอบเขตของการสื บเสาะความรู ้ สอนต่าง ๆ อันจะช่วยให้
การสอนไปใช้ (Application)
กระบวนการเรี ยนการสอนนั้น ๆ
4. รู ปแบบจะประกอบด้วย
3. สาระความรู ้และสิ่ งที่ส่งเสริ ม ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง
เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
(Structural Relation Ships)
การเรี ยนรู ้ (Instruction and
มากกว่าความสัมพันธ์เชิง
Nurturing Effects)
เชื่อมโยง (Associative
Relationships)

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

Keeves
(1997 : 386 – 387)

ทิศนา แขมมณี
(2550 : 221)
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จากตารางที่ 19 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม การวัดและประเมินผล และ
ปั จจัยสนับสนุน
นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ออกแบบระบบการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้ชื่อว่า “กระบวนทัศน์
การจัดกิจกรรมแนะแนว” ด้วยวิธีการเรี ยนโดยบูรณาการการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ การจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน และการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน ซึ่ งใช้วิธีเชิงระบบ ในการ
กําหนดองค์ประกอบหลัก คือ ปั จจัย (Input) ด้านผูส้ อน ผูเ้ รี ยน สื่ อ บรรยากาศการเรี ยน กระบวนการ
เรี ยนรู ้ (Process) กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ (Learning Activity) ที่ เกี่ ยวกับ วัตถุ ประสงค์ของการพัฒ นา
รู ปแบบการเรี ยนการสอนหรื อผลลัพธ์ที่คาดหวัง ใช้กระบวนการ วิธีการและเทคนิคการเรี ยนการสอน
ที่ส่งเสริ มการร่ วมมือ (Collaboration) เสริ มพัฒนาการคิดสู่ การใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ ด้วยวิธีการ
พัฒนาจากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์นิยม
(Constructivism) ซึ่ งเป็ นทฤษฎีที่มีรากฐานมาจาก Vygotsky มีแนวคิด ที่สาํ คัญที่ว่า " ปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาด้านพุทธิ ปัญญา" รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพในการพัฒนา
ด้านพุทธิ ปัญญาเชื่ อว่าผูเ้ รี ยนสร้ างความรู ้ โดยผ่านทางการมีปฏิ สัมพันธ์ทางสังคมกับผูอ้ ื่น ได้แก่
เด็ กกับ ผูใ้ หญ่ พ่ อ แม่ ครู แ ละเพื่ อ นในขณะที่ เด็ก อยู่ในบริ บ ทของสั ง คมและวัฒ นธรรม (Socio
cultural context)โดยให้ผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้ใหม่ จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็ นจริ ง
เป็ นบริ บท (context) หรื อสิ่ งแวดล้อมในชุ มชนมีส่วนร่ วมเป็ นฐานการเรี ยนรู ้ “Social Constructivism”
เพื่อให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหาร่ วมกับกลุ่ม ดั้งนั้นการจัดกิ จกรรมแนะ
แนวเน้นให้ผูเ้ รี ยนคิด ลงมือกระทําและแก้ไขปั ญหาด้วยตนเองส่ วนผลผลิต (Product) กําหนดว่า
ผูเ้ รี ยนจะต้อ งเป็ นผู ม้ ี พ ฒ
ั นาการของการเสริ ม สร้ า งการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พเพิ่มขึ้น และมี
ความสามารถเสริ ม สร้ า งการใช้ท กั ษะชี วิต และอาชี พ ตามองค์ประกอบของทักษะที่ จาํ เป็ นใน
ศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้โดยการนําความรู ้ ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมแนะแนวไปเชื่อมโยง ปรับประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม ทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติ ปั ญ ญา ส่ ว นขั้น ตอน
การออกแบบแผนการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ใช้ Backward Design คือ ขั้นที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์
ทําความเข้าใจกับเป้าหมายและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ขั้นที่ 2 ระบุผลลัพธ์ที่คาดหวัง ขั้นที่ 3 พิจารณา
กําหนดหลักฐานของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ซึ่ งแสดงว่าผูเ้ รี ยนบรรลุ เป้ าหมาย และวิธีวดั และประเมินผล
และขั้นที่ 4 การวางแผนประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ และการวางแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวพร้อม
ทั้งกําหนดบทบาทของครู นักเรี ยน สื่ อ และทรัพยากร ทั้งนี้ตารางสังเคราะห์กระบวนการจัดกิจกรรมแนะ
แนวโดยใช้ กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรี ยนที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น สรุ ปดังตารางที่ 20

ตารางที่ 20 ผลการสังเคราะห์กระบวนการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
การจัดการเรียนรู้แบบร่ วมมือ
(Collaboration learning)
(Johnson and Johnson (1996)
Joyce & Weil (1986)

องค์ประกอบของรู ปแบบการสอน
1.ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั ใน
ทางบวก(Positive Interdependent)
2.การมีปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริ มกัน
ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม (Face
to Face Promotive
Interdependence)
3. ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่
ละบุคคล(Individual
Accountability)
4.การใช้ทกั ษะการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ทํางานกลุ่มย่อย(Interpersonal and
Small Group Skills)
5. กระบวนการทํางานของกลุ่ม
(Group Process)

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ กจิ กรรม
เป็ นฐาน (Activity Based
Learning : ABL)
รัชนีกร ทัพชัย (2552), สํานัก
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
(2555),วัชรา
เล่าเรี ยนดี (2555),Hereold (1952),
Ohesen (1970)
องค์ประกอบของรูปแบบการสอน
1. การเลือกเรื่ องที่สนใจ
2. การจัดทีมเพื่อทําการศึกษาแบบ
กลุม่ ร่ วมมือกันเรี ยนรู ้
3. การดําเนินการศึกษาสํารวจเรื่ อง
ที่ได้เลือกแล้ว
4. การเตรี ยมเสนอผลงาน
5. การนําเสนอผลงาน
ในชั้นเรี ยน
6. การประเมินผลงาน

การจัดการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาเป็ นฐาน
(Case Based Learning:CBL)
เสริ มศรี ไชยศร (2539),
ปรณัฐ กิจรุ่ งเรื อง (2553)

องค์ประกอบของรูปแบบการสอน
1. ปฏิสัมพันธ์ทางบวกของสมาชิก
ในกลุ่มทั้งด้านเนื้อหาและ
กระบวนการ
2. ความเต็มใจและรับผิดชอบการ
ปฏิบตั ิงานของสมาชิกในกลุ่ม
3. ความกระจ่างชัดด้านทักษะ
กระบวนการและวิธีคิด
4. แบ่งปันประสบการณ์ของ
สมาชิกในกลุ่มและไตร่ ตรอง
สะท้อนคิด

การจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็ นฐาน
(Problem Based Learning :
PBL)
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2555),Bridges
(1992), Duch Groh & Allen
(2001)

การจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชน(Community
Participation Learning : CPL)
ยงยุทธ์ พงษ์สุภาพ (2553), วัฒนา
แป้นน้อย (2556),
กล้า ทองขาว (2556)

องค์ประกอบของรูปแบบการสอน
1. ความต้องการจําเป็ นของ
สมาชิกกลุม่ และสิ่ งแวดล้อม
2.การใช้ทกั ษะการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ชุมชนและ
กระบวนการทํางานกลุม่
3. การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของ
ผูเ้ รี ยนบนพื้นฐานจากสิ่ งที่รู้อยู่
แล้วกับสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนสนใจนํามา
สัมพันธ์กนั
4. ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่
ละบุคคล
5. การจัดการความรู ้ร่วมกับกลุ่ม
สู่การปฏิบตั ิในโลกของความเป็ น
จริ ง
6. สรุ ปข้อคิดเห็นและหลักการ

206

องค์ประกอบของรู ปแบบการสอน องค์ประกอบของรู ปแบบการสอน
1. ความสัมพันธ์ร่วมกันลงมือ
1. การประเมินความต้องการ
ปฏิบตั ิของสมาชิกในกลุ่มย่อย 3-5 จําเป็ นจากชุมชน
2. การกําหนดเป้าหมายและ
คน
2. ผูเ้ รี ยนระบุปัญหา กําหนดปัญหา วัตถุประสงค์ร่วมกับชุมชน
และค้นหาแหล่งเรี ยนรู ้ที่จาํ เป็ นต้อง 3. การออกแบบกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้โดยใช้ชุมชนมีส่วนร่ วม
ใช้เพื่อแสวงหาความรู ้ใหม่
3. ความสามารถเชื่อมโยง วิเคราะห์ 4. การจัดการความรู ้ร่วมกับกลุ่มสู่
สถานการณ์ ทักษะการเรี ยนรู ้
การปฏิบตั ิในโลกของความเป็ น
วางแผนดําเนินงานและแบ่ง
จริ ง
บทบาทหน้าที่รับผิดชอบของ
5. การสะท้อนกลับจากผูเ้ กี่ยวข้อง
สมาชิกกลุม่
ในชุมชน
6. การติดตามและประเมินผล
4. ความสัมพันธ์ร่วมกันลงมือ
ปฏิบตั ิของสมาชิกในกลุ่มย่อย 3-5
คน
5. สรรค์สร้างชิ้นงานและ
ประเมินผลด้วยกระบวนการกลุ่ม

ผลการสั งเคราะห์ กระบวนทัศ น์
การจัดกิจกรรมแนะแนว
(Paradigm of Guidance
Activity)
(ผูว้ ิจยั 2558)
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จากตารางที่ 20 ผูว้ ิจยั สังเคราะห์องค์ประกอบกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
โดยบู รณาการการจัดการเรี ยนรู ้ แ บบร่ วมมื อ (Collaboration Learning) การจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้
กิ จ กรรมเป็ นฐาน (Activity Based Learning) การจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ก รณี ศึ ก ษาเป็ นฐาน(Case
Based Learning) การจัด การเรี ยนรู ้ โ ดยใช้ปั ญ หาเป็ นฐาน (Problem Based Learning) และการ
จัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน (Community Participation Learning) เพื่อใช้
ในการจัดการเรี ยนการสอนนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วยองค์ประกอบการจัด
กิจกรรม 6 องค์ประกอบ ดังนี้
1. ความต้อ งการจํา เป็ นของสมาชิ ก กลุ่ ม และสิ่ ง แวดล้อ ม (Need Assessment of the
membership and the environment))
2. การใช้ทกั ษะการปฏิ สัมพันธ์ระหว่างบุคคล ชุ มชนและกระบวนการทํางานกลุ่ม
(Interpersonal and Group Processing)
3. การสื บสานสร้างความรู ้ใหม่ของผูเ้ รี ยนบนพื้นฐานจากสิ่ งที่รู้อยู่แล้วกับสิ่ งที่ ผูเ้ รี ยน
สนใจนํามาสัมพันธ์กนั (Construction for New Knowledge)
4. ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคล (Individual Accountability)
5. การจัดการความรู ้ ร่ ว มกับ กลุ่ม สู่ การปฏิ บ ตั ิ ในโลกของความเป็ นจริ ง (Knowledge
Management)
6. สรุ ปข้อคิดเห็นและหลักการ (Conclusion and Principal)
ทั้งนี้ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดกระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะ
แนวโดยบูรณาการการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (Collaboration Learning) การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
กิ จ กรรมเป็ นฐาน (Activity Based Learning) การจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้กรณี ศึ ก ษาเป็ นฐาน (Case
Based Learning) การจัด การเรี ยนรู ้ โ ดยใช้ปั ญ หาเป็ นฐาน (Problem Based Learning) และการ
จัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน (Community Participation Learning) ที่ผูว้ ิจยั
พัฒนาขึ้น จากผลการวิเคราะห์หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักการ
แนวคิ ด เกี่ ย วกับ การออกแบบหลัก สู ต รและการจัดการเรี ยนรู ้ แนวคิดการจัดกิจกรรมแนะแนว
แนวคิดการเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ แนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ และแนวคิ ด เกี่ ย วกับ กระบวนทัศ น์ก ารจัดกิ จ กรรมแนะแนว ซึ่ ง ผูว้ ิจ ัยได้สัง เคราะห์ แล้ว
นํามาใช้ในการกําหนดแนวทางการพัฒนากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพือ่ เสริ มสร้างการ
ใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการสังเคราะห์ข้ นั ตอนการ
จัดกิ จกรรมแนะแนวโดยใช้กระบวนทัศ น์การจัดกิจกรรมแนะแนว และรายละเอียดของหลักการ
วัตถุประสงค์ ปั จจัยสนับสนุนของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว สรุ ปดังตารางที่ 21

ตารางที่ 21 ผลการสังเคราะห์ข้ นั ตอนการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
การจัดการเรียนรู้แบบร่ วมมือ
(Collaboration learning)
(Johnson and Johnson (1996)
Joyce & Weil (1986)

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ กจิ กรรม
เป็ นฐาน (Activity Based
Learning : ABL)
รัชนีกร ทัพชัย (2552), สํานัก
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
(2555),วัชรา
เล่าเรี ยนดี (2555),Hereold
(1952), Ohesen (1970)

การจัดการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาเป็ นฐาน
(Case Based Learning:CBL)
เสริ มศรี ไชยศร (2539),
ปรณัฐ กิจรุ่ งเรื อง (2553)

การจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็ นฐาน
(Problem Based Learning :
PBL)
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2555),Bridges
(1992), Duch Groh & Allen
(2001)

การจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชน(Community Participation
Learning : CPL)
ยงยุทธ์ พงษ์สุภาพ (2553), วัฒนา
แป้นน้อย (2556), กล้า ทองขาว
(2556)

ผลการสั งเคราะห์ กระบวนทัศ น์
การจัดกิจกรรมแนะแนว
(Paradigm of Guidance Activity)
(ผูว้ ิจยั 2557)

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
1. ขั้นนําเข้าสู่ บทเรี ยน
2. ขั้นกิจกรรมกลุ่ม
3. ขั้นวิเคราะห์ผลงานร่ วมกัน
4. ขั้นนําไปใช้
5. ขั้นสรุ ปและประเมินผล

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
1. ขั้นนํา
2. ขั้นกิจกรรม
3. ขั้นอภิปราย
4. ขั้นสรุ ปและการนําไปใช้

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
1. ทําความเข้าใจในเนื้อหา
2. การวินิจฉัย
3. การสร้างทางเลือกหรื อวิธี
แก้ปัญหา
4. การพยากรณ์ผลลัพธ์
5. การประเมินทางเลือกต่าง ๆ
6. การสรุ ปผลการ
7. การสื่ อสารและการรายงานผล

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
1. เตรี ยมความพร้อมผูเ้ รี ยน
2. เสนอสถานการณ์ของปัญหา
3. กําหนดกรอบการศึกษา
4. สร้างสมมติฐาน
5. ค้นคว้าข้อมูลเพื่อพิสูจน์
สมมติฐาน
6. ตัดสิ นใจเลือกแนวทาง
แก้ปัญหา
7. สร้างผลงาน หรื อปฏิบตั ิตาม
ทางเลือก
8. ประเมินผลโดยวิธีที่หลากหลาย

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
1. การร่ วมอภิปรายในกลุ่ม
2. การกระตุน้ ความสนใจ
3. การแลกเปลี่ยนแบ่งปั นข้อมูล
4. การสะท้อนคิดกระบวนการ
ทํางานกลุ่ม
5. การร่ วมกันประเมินผลการเรี ยนรู ้

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
1. ทําความเข้าใจในเนื้อหาและ
ข้อมูลอย่างกระจ่างชัด
2. สร้างเครื อข่ายข้อมูล
3. สื บค้นข้อมูลเพื่อวินิจฉัยปัญหา
4. ซักถามเพื่อสร้างทางเลือกหรื อ
วิธีแก้ปัญหา
5. ใช้ประโยชน์ขอ้ มูลจากผลการ
วิเคราะห์
6. นําเสนอผลงานและรายงานผล
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จากตารางที่ 21 ผูว้ ิจยั สังเคราะห์ข้ นั ตอนการจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดกระบวนทัศน์
การจัดกิ จกรรมแนะแนวโดยบู รณาการการจัดการเรี ยนรู ้ แ บบร่ ว มมื อ (Collaboration Learning)
การจัด การเรี ยนรู ้ โ ดยใช้ กิ จ กรรมเป็ นฐาน (Activity Based Learning) จัด การเรี ยนรู ้ โ ดยใช้
กรณี ศึ ก ษาเป็ นฐาน (Case Based Learning) การจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ปั ญ หาเป็ นฐาน (Problem
Based Learning) และการจัด การเรี ย นรู ้ ด ้ว ยกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของชุมชน (Community
Participation Learning) ซึ่ งใช้ชื่อรู ปแบบว่า “UNIQUE Model”หรื อเรี ยกว่า “รู ปแบบยูนิค” โดยมี
กระบวนการจัดกิจกรรม 6 ขั้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 ทําความเข้าใจในข้อมูลและเนื้ อหาอย่างกระจ่างชัด (Understanding Information
and Content : U) เป็ นขั้นที่ผูเ้ รี ยนศึกษาข้อมู ลที่ ครู มอบหมายให้โดยการทําความเข้าใจในเนื้ อหา
สาระ ข้อมูลความรู ้ของกรณี ศึกษา ประเด็น หัวข้อ และ/หรื อรายละเอียดต่าง ๆ โดยวิธีการดังนี้
1. อ่ า นและทําความเข้า ใจกับ เนื้ อ หาสาระ ข้อ มู ล ความรู ้ ป ระเด็ น หั ว ข้อ และ/หรื อ
รายละเอียดต่าง ๆ
2. เก็บสาระสําคัญหรื อจับประเด็นหลัก ๆ ให้ได้
3. เขียนความสัมพันธ์หรื อแบบจําลองแสดงความสัมพันธ์ของประเด็นต่าง ๆ ในเชิ ง
บรรยายสั้น ๆ
4. ประเมินความสัมพันธ์และประเด็นต่าง ๆ
5. สรุ ปข้อมูล สถิติหรื อสารสนเทศในเนื้อหา สาระ ข้อมูลความรู ้ ประเด็น หัวข้อ และ/
หรื อรายละเอียดต่าง ๆ ไม่จาํ เป็ นต้องครบถ้วน ถูกต้องหรื อตรงประเด็นก็ได้ ต้องคาดเดาอย่างมี
เหตุผลหรื อสร้างขึ้นเองจากข้อมูลที่มี
ขั้นที่ 2 สร้างเครื อข่ายข้อมูล (Networking Information : N) เป็ นขั้นที่ครู ผูส้ อนกระตุน้
ให้ผูเ้ รี ยนควบคุ มการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง (Self-Directed) มีการติ ดตามการสร้ างเครื อข่ายข้อมูลให้
ได้ผลสู งสุ ด ทั้งในและนอกห้องเรี ยน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ต้ งั ไว้ในขั้นที่ 1 โดยมีวิธีการดังนี้
1. แลกเปลี่ ย นแบ่ ง ปั น ข้อ มู ล ของตนเองและสมาชิ ก ในกลุ่ ม ด้ว ยเทคนิ ค วิ ธี ก ารที่
เอื้ออํานวยและสะดวกต่อการถ่ายโอนข้อมูลตามยุคสมัย
2. ร่ วมอภิ ปรายและแสดงความคิดเห็ นประเด็นสําคัญของข้อมูลในกลุ่มอีกครั้งทั้งใน
และนอกห้องเรี ยน
3. ติดตามสร้างข้อมูลเครื อข่ายโดยเลือกนําข้อมูลที่ได้มาสรุ ปประเด็นแก้ไขสถานการณ์
ร่ วมกัน
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ขั้นที่ 3 สื บค้นข้อมูลเพื่อวินิจฉัยปั ญหา (Inquiring Information to Diagnose Problems : I)
เป็ นขั้นที่ ผูเ้ รี ย นร่ ว มกัน ศึ ก ษาค้น คว้า ข้อ มู ล ตามความสนใจจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ รวมถึงแหล่ง
ประกอบการจริ ง โดยมีเป้าหมายคือ
1. ระบุ “ปั ญหา” , “ความแตกต่าง” ต่าง ๆ ให้ได้
2. ระบุขอ้ ผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
3. พิจารณาดูความสัมพันธ์ของปั ญหาต่าง ๆ
4. จัดลําดับความสําคัญของปั ญหาต่าง ๆ
ขั้นที่ 4 ซักถามเพื่อสร้างทางเลือกหรื อวิธีแก้ปัญหา (Questioning to Make Choices or
Solutions : Q) เป็ นขั้นที่ ผูเ้ รี ยนร่ วมซักถาม ปรึ กษาหารื อ แบ่ งงาน หน้าที่ รับผิดชอบในการสร้ าง
ทางเลือกหรื อวิธีแก้ปัญหา เพื่อนํามาสรรสร้างเป็ นชิ้นงาน ผลผลิตที่กลุ่มสนใจร่ วมกันโดยมีวิธีการ
ดังนี้
1. เรี ยนรู ้ถึงวิธีการแก้ปัญหาสรรสร้างชิ้นงานหลาย ๆ วิธีล่วงหน้า
2. สร้ างหลาย ๆ ทางเลื อ ก หรื อ หลาย ๆ วิ ธีก ารสําหรั บ การแก้ปั ญ หาเพื่ อ สรรสร้ า ง
ชิ้นงานอย่างมีคุณภาพ
3. จัดลําดับความสําคัญของวิธีการแก้ปัญหาเพือ่ สรรสร้างชิ้นงานต่าง ๆ ที่สร้างขึ้น
4. พิจารณาถึงทางเลือกที่เป็ นกลยุทธ์หลัก ๆ ก่อน
5. พิจารณาทางเลือกที่เป็ นเชิงปฏิบตั ิการสําหรับทางเลือกที่เป็ นกลยุทธ์
6. พิจารณาทบทวนอย่างรอบคอบ
7. สรุ ปเป็ นชิ้นงาน/ผลผลิตที่กลุ่มสนใจร่ วมกัน
ขั้ น ที่ 5 ใช้ ป ระโยชน์ ข ้อ มู ล จากผลการวิ เ คราะห์ (Utilizing Information from the
Analysis : U) เป็ นขั้นที่ครู ผสู ้ อนกระตุน้ ความคิดของผูเ้ รี ยนรายบุคคลและกลุ่ม เพื่อเชื่อมโยงทําให้
ผูเ้ รี ย นแสดงความคิ ด เห็ น และความรู ้ สึก ของตนเองแลกเปลี่ ยนกับสมาชิกในกลุ่ม มองเห็นข้อดี
ข้อบกพร่ อง อภิปรายสะท้อนความคิดจนได้ขอ้ สรุ ปของชิ้นงาน/ผลผลิตตามที่ตนและสมาชิกกลุ่ม
สนใจผลิตขึ้นมา โดยมีวิธีการดังนี้
1. ครู แ ละนักเรี ยนร่ ว มกัน อภิ ป รายและสรุ ป ข้อ มู ล ชิ้ น งาน/ผลผลิ ต ทั้งในแง่ มุ ม ผลดี
ผลเสี ย ผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนคุณค่าและคุณประโยชน์
2. สรุ ปผลการวิเคราะห์เชื่อมโยงเข้ากับปั ญหาความสนใจของตนเองและสมาชิกในกลุ่ม
เพื่อสรรสร้างชิ้นงานที่มีคุณภาพ
3. เพิ่มเติมหรื อตัดทอนผลสรุ ปได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ หรื อความสนใจ
ของสมาชิกในกลุ่มเพื่อสรรสร้างชิ้นงานที่มีคุณภาพ
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ขั้นที่ 6 นําเสนอผลงานและรายงานผล (Exhibiting and Results Reporting : E) เป็ นขั้น
ที่ผเู ้ รี ยนประชุมเพื่อเตรี ยมพร้อมเสนอผลงานและรายงานผลการวิเคราะห์ การทําความเข้าใจแก่ผฟู ้ ัง
ครู ผสู ้ อน และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการศึกษานั้น ๆ อย่างมีประสิ ทธิภาพ ทั้งรู ปแบบการรายงานหน้า
ชั้นเรี ยน การนําเสนอชิ้นงาน/ผลผลิต และการจัดทําเอกสารเพื่อเผยแพร่ โดยมีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิ
ดังนี้
1. จัดประชุมปรึ กษาหารื อเพือ่ เตรี ยมพร้อมการนําเสนอผลงานและการรายงานผล
2. นําเสนอผลงานในรู ปแบบรายงาน/ชิ้นงาน/ผลผลิต
3. วิเคราะห์ สรุ ปผลการนําเสนอและรายงานผลอีกครั้งเพื่อนําปั ญ หา ข้อคิดเห็ นและ
ข้อเสนอแนะสรุ ปผลเป็ นแนวทางพัฒนางานให้มีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น
หลักการของกระบวนทัศ น์ การจัดกิจ กรรมแนะแนว คือ การพัฒนาการใช้ทกั ษะชี วิต
และอาชี พ อยู่บ นพื้ น ฐานการสร้ า งความรู ้ อย่างเป็ นระบบด้วยตนเอง คํานึ งถึงความต้องการของ
มนุ ษย์ การร่ วมมือกันเรี ยนรู ้จากกิจกรรมแนะแนว ฝึ กปฏิบตั ิประสบการณ์จริ งจากการสนับสนุ น
แหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปัจจัยสนับสนุน ประกอบด้วย
1. ชุ มชน ให้การสนับสนุ นการดําเนิ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทุกขั้นตอน โดยร่ วมคิด ร่ วมทํา
ร่ วมปฏิบตั ิ และเป็ นแหล่งฝึ กประสบการณ์จริ งให้แก่ผเู ้ รี ยน
2. บุ ค ลากรที่ ม ีส่ ว นเกี ่ย วข้ อ ง ได้แ ก่ ครู ผู ป้ กครอง ผู น้ ํา ชุ ม ชน เจ้า ของสถาน
ประกอบการ ให้ความร่ วมมือจัดกิจกรรม จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ร่ วมประเมินผลการใช้
ทักษะชีวิตและอาชีพ และผลงานที่ผเู ้ รี ยนนําเสนอตามสภาพจริ ง
3. นักเรี ย น หมัน่ ศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเองอย่างเป็ นระบบ มีการทํางานเป็ นกลุ่ม เน้น
การร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ ร่ วมกิจกรรมฝึ กปฏิ บ ตั ิ จ ากแหล่ง เรี ย นรู ้ แ ละสถานประกอบการในชุ ม ชน
ดําเนินการแก้ปัญหาภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน และ/หรื อ สถานประกอบการจริ ง
ในชุ มชนด้วยการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ่ืนในการทํางานร่ วมกัน คิดสร้างสรรค์ผลงานตามความ
สนใจและความถนัดสู่ อาชีพในอนาคตของตนเองอย่างมีคุณภาพ

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง กระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้ างการใช้ทกั ษะชี วิต
และอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์การจัด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีดาํ เนิ นการวิจยั ในลักษณะของการวิจยั และพัฒ นา (Research & Development : R&D)
โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจยั แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ที่มีลกั ษณะเป็ นแบบแผน
เชิ ง ผสมผสานแบบรองรั บ ภายใน (The Embedded Design) ด้ว ยการศึ ก ษาวิ ธี ก ารเชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Methods) เสริ มด้วยวิธีการเชิงปริ มาณ (Quantitative Methods) เพือ่ ตอบคําถามการวิจยั
ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยมีรายละเอียดวิธีดาํ เนินการวิจยั เป็ น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research : R1) ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน (Analysis : A)
เกี่ยวกับความต้องการจําเป็ นในการพัฒนากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้ าง
การใช้ท กั ษะชี วิ ต และอาชี พ ของนัก เรี ย นชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการวิเคราะห์หลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ยุทธศาสตร์การแนะแนว กิจกรรมแนะแนว ศึกษา
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน การวิจยั และพัฒนา ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบ
สร้ า งสรรค์นิ ย ม ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ ก ลุ่ม มนุ ษ ยนิ ย ม ทฤษฎี พ ฒ
ั นาการทางสติปัญญาของ Piaget
ทฤษฎีวฒั นธรรมในสังคม ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ และการบูรณาการรู ปแบบการสอน 5 รู ปแบบ
เข้าด้วยกัน คือ 1) การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (Collaboration Learning) 2) การจัดการเรี ยนรู ้โดย
ใช้กิจ กรรมเป็ นฐาน (Activity Based Learning) 3) การจัด การเรี ยนรู ้ โ ดยใช้ก รณี ศึ ก ษาเป็ นฐาน
(Case Based Learning) 4) การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem Based Learning) และ
5) การจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยกระบวนการมี ส่วนร่ วมของชุ มชน (Community Participation Learning)
และการเสริ ม สร้ า งการใช้ท กั ษะชี วิต และทัก ษะอาชี พ เมื่ อ ได้ข อ้ มู ล จากการวิเ คราะห์เบื้ อ งต้น
ดังกล่าว ทําให้ได้แนวทางในการสังเคราะห์กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้าง การ
ใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในขั้นต่อไป
ขั้ นต อนที่ 2 การพั ฒ น า (Development : D1) ออกแบบและพั ฒ นา (Design and
Development : D&D) การพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
ได้แก่ ระบุเป้ าหมายและผลลัพ ธ์ ที่ พึ ง ประสงค์ ข องกระบวนทัศ น์ ก ารจัด กิ จ กรรมแนะแนว
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เพื่ อ เสริ ม สร้ า งการใช้ท ัก ษะชี วิ ต และอาชี พ ของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ร่ างรู ปแบบ
กระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนว ศึ กษาและกํา หนดเงื่ อนไข และความพร้อมของนักเรี ยน
ขณะจัดกิจกรรม ระหว่างการจัดกิ จ กรรมและหลังการจัด กิ จ กรรมตามรู ป แบบกระบวนทัศน์การ
จัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการทดลองและรวบรวมข้อมูล ได้แก่ คู่มือการใช้กระบวนทัศน์การจัด
กิจกรรมแนะแนว หน่ ว ยและแผนการจัด กิ จ กรรมแนะแนว แบบประเมินความสอดคล้องของ
กระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวตามรู ปแบบที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น แบบสังเกตผลการใช้ทกั ษะ
ชีวิตและอาชีพของนัก เรี ยนชั้น มัธ ยมศึ กษาตอนปลาย และเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ในการทดลอง แล้วจัด
สั ม มนาอ้า งอิ ง ผูเ้ ชี่ ย วชาญ (Connoisseurship) จํา นวน 14 คน เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพด้า นความ
เที่ยงตรงของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว คู่มือการใช้ หน่ วยและแผนการจัดกิจกรรม
แนะแนว แล้วนําไปทดลองใช้ (Try Out) กับ นักเรี ย นที่ มี ล ัก ษณะไม่ แ ตกต่ า งจากกลุ่ ม ตัว อย่าง
เพื่ อ ตรวจสอบความเป็ นไปได้ และหาประสิ ท ธิ ภ าพแบบภาคสนาม (Field Tryout) ก่ อนนําไป
ทดลองใช้จริ ง (Implement) กับกลุ่มตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research : R2) ทดลองใช้กระบวนทัศน์ (Implementation : I) ใน
ขั้น ตอนนี้ เ ป็ นขั้น ตอนของการนํา กระบวนทัศ น์ก ารจัด กิ จ กรรมแนะแนว ที่ ผู ว้ ิจ ัย พัฒ นาขึ้ น
ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นมัธ ยมศึ กษาตอนปลาย ดําเนิ นการทดลองตามแบบแผนการวิจ ยั แบบ
กึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design เพื่อ 1) เปรี ยบเทียบผลการใช้ทกั ษะชี วิตและทักษะอาชีพ
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมแนะแนวตามรู ปแบบ กระบวนทัศน์
การจัดกิ จ กรรมแนะแนวเพื่อ เสริ ม สร้ า งการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยน ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 2) เปรี ยบเทียบผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชี พของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่
ได้รับจากการจัดกิจกรรมแนะแนวตามกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้
ทัก ษะชี วิต และอาชี พ กับ การจัดกิ จ กรรมแนะแนวด้วยรู ปแบบปกติ ด้วยวิธีกาํ หนดแบบแผนการ
วิ จัย แบบ 2 กลุ่ ม ทดสอบเฉพาะหลัง เรี ย น (Non – Randomized Control – Group Posttest only
Design) (Campbell and Stanley, 1973 : 6; Tuckman, 1999 : 159 – 174, อ้า งถึ ง ใน มาเรี ย ม นิ ล พัน ธุ์ ,
2555: 150-152)
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) ประเมิ นผล (Evaluation : E) การประเมิน
และปรับปรุ งแก้ไขกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวซึ่งเป็ นการทบทวนปรับปรุ ง
วิธีดาํ เนินการวิจยั กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิต
และอาชี พ ของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ผู ว้ ิ จ ัย ดํา เนิ น การตามกรอบดํา เนิ น การวิจยั
ดังรายละเอียดในแผนภาพที่ 11
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ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย
(Research : R 1)
ศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis
: A)
- วิเคราะห์หลักการ แนวคิด
ทฤษฎี และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตร ยุทธศาสตร์การ
แนะแนว นโยบายการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
แบบแผนการจัดกิจกรรรม
งานวิจยั เทคนิคการสอนและ
รู ปแบบการจัดกิจกรรม
แนะแนว
- สัมภาษณ์หลักการแนวคิด
และรู ปแบบการจัดกิจกรรม
ของคณะกรรมการ ครู
ผูป้ กครอง ผูน้ าํ ชุมชนและ
นักเรี ยนโรงเรี ยนดอนคา
วิทยา และผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
การพัฒนาทักษะชีวิตและ
ทักษะอาชีพ
วิเคราะห์ ผ้เู รีย น
1. ศึกษาและวิเคราะห์
ความสามารถของผูเ้ รี ยนตาม
ความสามารถ 8 ด้าน
(Multiple Intelligent) เพื่อใช้
เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการจัด
กลุ่มตามความสนใจและ
ความถนัด
2. วิเคราะห์ความคาดหวัง/
จุดมุ่งหมายของการร่ วม
กิจกรรมแนะแนว
3. วิเคราะห์พ้นื ฐานการใช้
ทักษะชีวิตและอาชีพ
ศึกษาความต้องการจําเป็ น
ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านการใช้
ทักษะชีวติ ทักษะอาชีพของ
นักเรี ยนชั้นโดยการสัมภาษณ์
และตอบแบบสอบถาม

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา
(Development : D1)

ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย
(Research : R 2)
ทดลองใช้รูปแบบ
กระบวนทัศ น์ การจัด
กิจกรรมแนะแนว
(Implementation : I)

ออกแบบและพัฒนา
กระบวนทัศ น์ การจัด
กิจ กรรมแนะแนว(Design
and Development : D&D)
กําหนดกรอบโครงร่ างของกระบวนทัศน์
การจัดกิจกรรมแนะแนว

พัฒนาโครงร่ างกระบวนทัศน์การจัด
กิจกรรมแนะแนวโดยการวิเคราะห์งาน
สัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญ ครู แนะแนวและ
ผูเ้ กี่ยวข้องด้านการจัดกิจกรรมแนะ
แนว ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ และ
ออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว
สร้างและตรวจสอบความเหมาะสมหา
คุณภาพด้านความเที่ยงตรงและความ
สอดคล้องของกระบวนทัศน์การจัด
กิจกรรมแนะแนว คู่มือการใช้ หน่วย
และแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว
และเครื่ องมือประกอบการใช้จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 14 ท่าน โดยการจัด
ประชุมอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ
(Connoisseurship) เพื่อวิพากษ์
กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวติ และ
อาชีพ ที่ผว้ ิจยั พัฒนาขึ้น

หาประสิ ทธิภาพกระบวนทัศน์การจัด
กิจกรรมแนะแนวแบบภาคสนาม
(Field Tryout) ก่อนนําไปทดลองจริ ง
กับนักเรี ยนที่มีลกั ษณะไม่แตกต่าง
กับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบความ
เป็ นไปได้และหาประสิ ทธิ ภาพ
โดยใช้สูตร E1/E2และใช้เกณฑ์ 80/80

ปรับปรุ งแก้ไข

ทดลองใช้
กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรม
แนะแนว

ประเมินประสิ ทธิผล
กระบวนทัศน์ การจัด
กิจกรรมแนะแนว

กระบวนทัศน์ การจัดกิจกรรม
แนะแนว ประกอบด้ วยขั้นตอน
การจัดกิจกรรม 6 ขั้น

จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมใน
ขั้นตอนการนํากระบวนทัศน์ไป
ทดลองใช้ โดยมีการประเมิน
ดังนี้
1. เปรี ยบเทียบผลการใช้ทกั ษะ
ชีวติ และอาชีพของนักเรี ยนก่อน
และหลังร่ วมกิจกรรมแนะแนว
ตามแนวคิดกระบวนทัศน์การจัด
กิจกรรมแนะแนว
2. เปรี ยบเทียบผลการใช้ทกั ษะ
ชีวติ และอาชีพของนักเรี ยนที่
ได้รับจากการจัดกิจกรรม
แนะแนวตามกระบวนทัศน์การ
จัดกิจกรรมแนะแนวกับนักเรี ยน
ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม
แนะแนวด้วยรู ปแบบปกติ

ขั้นที่ 1 ทําความเข้าใจในข้อมูล
และเนื้อหาอย่างกระจ่างชัด
(Understanding Information
and Content : U)
ขั้นที่ 2 สร้างเครื อข่ายข้อมูล
(Networking Information : N)

ขั้นที่ 3 สื บค้นข้อมูลเพื่อ
วินิจฉัยปัญหา (Inquiring
Information to Diagnose
Problems : I)

ขั้นที่ 5 ใช้ประโยชน์ขอ้ มูล
จากผลการวิเคราะห์ (Utilizing
Information from the Analysis
: U)
ขั้นที่ 6 นําเสนอผลงานและ
รายงานผล (Exhibiting and
Results Reporting : E)

ปรับปรุงแก้ไข

แผนภาพที่ 11 กรอบดําเนินการวิจยั

ประเมินประสิ ทธิ ผล
กระบวนทัศ น์ การจัด
กิจกรรมแนะแนว
(Evaluation : E)

ขั้นที่ 4 ซักถามเพื่อสร้าง
ทางเลือกหรื อวิธีแก้ปัญหา
(Questioning to Make Choices
or Solutions : Q)

ปรับปรุ งแก้ไข

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา
(Development : D2)

ไม่
ผ่าน

ตรวจสอบปรับปรุ ง/
แก้ไขจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ/
ผู้เชี่ยวชาญ

ผ่าน
ขยายผลการวิจยั
กระบวนทัศน์การจัด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะ
ชีวติ และอาชีพของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายฉบับสมบูรณ์
สามารถนําไปใช้และ
เผยแพร่ ต่อไป
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วิธีดาํ เนินการวิจยั
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ดําเนินการวิจยั ตามรายละเอียดขั้นตอน
ต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research : R 1) ศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ฐาน (Analysis : A)
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข อ้ มู ล พื้ น ฐานและวิเ คราะห์ ค วามต้อ งการจําเป็ นที่
เกี่ยวข้องเพื่อนํามาใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
แหล่ งข้ อมูล
แหล่ งข้ อมูลเอกสาร ประกอบด้วย
1. หลักสู ตรกิจกรรมพัฒ นาผู เ้ รี ย น (กิ จ กรรมแนะแนว) สํา นัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ยุท ธศาสตร์ การแนะแนว นโยบายการศึกษา แผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ และงานวิจยั ทางการแนะแนว
แหล่ งข้ อมูลบุคคล ประกอบด้วย
1. ครู แ นะแนว ครู ที ่ ป รึ ก ษา คณะกรรมการฝ่ ายบริ ห ารงานวิช าการ ผูน้ ําชุ ม ชน
ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและนักเรี ยนโรงเรี ยนดอนคาวิทยา ปี การศึกษา
2557
2. ผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ดา้ นการจัดกิจกรรมแนะแนว ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
การใช้ทกั ษะชีวิต และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการใช้ทกั ษะอาชีพ
ตัวแปรทีศ่ ึกษา ได้แก่
1. ความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนกิ จกรรมแนะแนว ครู ที่ ปรึ ก ษาที่ ทาํ หน้า ที่ สอนกิจกรรม
แนะแนว คณะกรรมการฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ ผูน้ าํ ชุมชน ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานและนักเรี ยนโรงเรี ยนดอนคาวิทยา ปี การศึกษา 2557 เกี่ยวกับรู ปแบบการสอนกิจกรรม
แนะแนว เทคนิคการจัดกิจกรรมแนะแนว แนวทางการนําชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการเสริ มสร้าง
ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ และความต้องการของผูเ้ รี ยนในการร่ วมกิจกรรมแนะแนวได้จากผลการ
สัมภาษณ์บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษาและในชุมชน
2. แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว หลักการ แนวคิด เทคนิค ขั้นตอนและกระบวนการ
เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและทักษะอาชีพ ได้จากผลการสัมภาษณ์ผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
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ด้านการจัดกิจกรรมแนะแนว ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการใช้ทกั ษะชีวิต และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนาการใช้ทกั ษะอาชีพ
วิธีดาํ เนินการ
1. วิเคราะห์ ข อ้ มู ลพื้ นฐาน หลักการ แนวคิ ด ทฤษฎี และคุ ณ ลักษณะอัน พึ งประสงค์
ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ หลักสู ต รกิ จ กรรมพัฒ นาผู เ้ รี ย น (กิ จ กรรมแนะแนว) สํา นัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ยุทธศาสตร์ การแนะแนว นโยบายการศึกษา แผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ และงานวิจยั ทางการแนะแนว
2. วิเคราะห์แ บบแผนการจัดกิ จกรรรมแนะแนว เทคนิ คการสอนและรู ปแบบการจัด
กิจกรรมแนะแนว
3. วิเคราะห์แ นวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนารู ปแบบการจัดกิ จกรรม
แนะแนวของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. สัมภาษณ์หลักการแนวคิดและรู ปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
กับ การจัดกิ จกรรมแนะแนวเพื่ อ เสริ ม สร้ างการใช้ท ัก ษะชี วิ ต และทักษะอาชี พ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่ งประกอบด้วย ครู แนะแนว ครู ที่ปรึ กษา คณะกรรมการฝ่ ายบริ หารงาน
วิชาการ ผูน้ าํ ชุมชน ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรี ยนโรงเรี ยนดอนคาวิทยา
และผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ มีประสบการณ์ ดา้ นการจัดกิ จกรรมแนะแนว ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการพัฒนาการใช้
ทักษะชีวิตและผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการใช้ทกั ษะอาชีพ
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานในการพัฒนากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรม
แนะแนวเพือ่ เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและทักษะอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่
1. แบบวิเคราะห์ เอกสาร ข้อ มู ลพื้นฐานในการพัฒ นากระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรม
แนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชี วิตและทักษะอาชี พของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
จํานวน 1 ฉบับ
2. แบบสั มภาษณ์ ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้ างการใช้
ทักษะชีวิตและอาชี พของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่ งประกอบด้วย ครู แนะแนว ครู ที่ปรึ กษา
คณะกรรมการฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ ผูน้ าํ ชุมชน ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักเรี ยนโรงเรี ยนดอนคาวิทยา และผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ดา้ นการจัดกิจกรรมแนะแนว ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านการพัฒนาการใช้ทกั ษะชีวิต และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการใช้ทกั ษะอาชีพ จํานวน 1 ฉบับ
3. ประเด็ นการสนทนากลุ่ ม สํ าหรั บ นั กเรี ย นกลุ่ม ตั ว อย่ าง (Focus Group Discussion)
เกี่ยวกับสภาพปั ญหาและความต้องการเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ จํานวน 1 ฉบับ
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ขั้นตอนการสร้ างเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ฉบับที่ 1 แบบวิเคราะห์ เอกสาร ดําเนินการดังนี้
1. ศึกษาเอกสารการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ศึกษาความต้องการ
2. กําหนดประเด็นการวิเคราะห์เอกสารและสร้างแบบวิเคราะห์เอกสารในการพัฒนา
กระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวโดยข้อมูลครอบคลุมเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ การจัดกิจกรรม
แนะแนว หลัก สู ต รการเรี ย นรู ้ กิ จ กรรมพัฒ นาผู เ้ รี ย น (กิ จ กรรมแนะแนว)พุท ธศักราช 2551
คุ ณ ลักษณะอันพึ งของการจัดกิ จกรรมแนะแนว วิเคราะห์ ห ลักการ แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว
3. นํ า แบบวิ เคราะห์ เอกสารที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาความต้อ งการที่ ส ร้ า งขึ้ นเสนอต่ อ
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและนําไปปรับปรุ งแก้ไข
4. นําแบบวิเคราะห์เอกสารที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิท ยานิ พ นธ์ เสนอต่ อผูเ้ ชี่ ยวชาญ จํานวน 5 คน ประกอบด้ว ย ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้า นการจัดกิ จ กรรม
แนะแนว จํานวน 2 คน ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสู ตรและการสอน จํานวน 2 คนและผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวิจยั
และประเมิ นผลการศึ กษา จํานวน 1 คน เพื่อพิจารณาความสอดคล้องโดยใช้แบบประเมิ นความ
สอดคล้องที่มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประเมินค่า 5 ระดับของ Likert เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง
ของแบบวิเคราะห์เอกสาร โดยใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
การตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) มี เกณฑ์การพิจารณาของผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ดังนี้ (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555 : 179)
ระดับคะแนน 5
หมายถึง
มีความสอดคล้องมากที่สุด
ระดับคะแนน 4
หมายถึง
มีความสอดคล้องมาก
ระดับคะแนน 3
หมายถึง
มีความสอดคล้องปานกลาง
ระดับคะแนน 2
หมายถึง
มีความสอดคล้องน้อย
ระดับคะแนน 1
หมายถึง
มีความสอดคล้องน้อยที่สุด
ในการหาคุณภาพด้านความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหาของแบบวิเคราะห์เอกสารจะพิจารณา
จากเกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555: 196)
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง
มีความสอดคล้องมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง
มีความสอดคล้องมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง
มีความสอดคล้องปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง
มีความสอดคล้องน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง
มีความสอดคล้องน้อยที่สุด
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เกณฑ์ในการพิ จ ารณาค่ าความสอดคล้อ งต้องมี ค่าเฉลี่ ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้ น ไป และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00 แสดงว่าข้อความใช้ได้คือ มีความสอดคล้อง หากมีค่าไม่เป็ นไป
ตามเกณฑ์ ดังกล่ า วก็ให้ ป รั บ ปรุ งแก้ไขก่ อ นนําไปใช้ (มาเรี ยม นิ ล พัน ธุ์, 2555: 179) ซึ่ งผลการ
ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหาของแบบวิเคราะห์เอกสารจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ พบว่า
ทุกรายการมีค่าความสอดคล้องระหว่างรายการที่ใช้วิเคราะห์เอกสารกับรายละเอียดที่ศึกษาอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean = 4.80, S.D. = 0.45) ทุกข้อ ซึ่ ง
แสดงว่าแบบวิเคราะห์เอกสารที่ ผูว้ ิจัย พัฒนาขึ้ นมี คุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) สามารถนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้
5. ปรับปรุ งแบบวิเคราะห์เอกสารตามคําแนะนําและข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ และ
นํา ไปใช้ วิ เคราะห์ ค วามต้อ งการจํา เป็ นกระบวนทัศ น์ ก ารจัด กิ จ กรรมแนะแนวของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากขั้นตอนการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ศึกษาความต้องการกระบวนทัศน์การ
จัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สามารถสรุ ปได้ดงั แผนภาพที่ 12
ศึกษาเอกสารการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสารที่ใ ช้ศึกษาความต้องการ
กําหนดประเด็นการวิเคราะห์เอกสารและสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร
ที่ใ ช้ศึกษาความต้องการในการพัฒนากระบวนทัศน์
การจัดกิจกรรมแนะแนว จํานวน 1 ฉบับ
นําแบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ในการศึกษาความต้องการที่สร้างขึ้นเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและนําไปปรับปรุ งแก้ไข
นําแบบวิเคราะห์เอกสารที่ปรับปรุ งแล้วเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 คน ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา รู ปแบบ และวัด
ประเมินผล เพื่อพิจารณาความสอดคล้องโดยใช้แบบประเมินความสอดคล้อง
มีค่าความสอดคล้องระหว่างประเด็นคําถามกับรายละเอียดที่ศึกษาในแต่ละประเด็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Mean = 4.80, S.D. = 0.45 ทุกข้อ
ปรับปรุ งแบบวิเคราะห์เอกสารตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
และนําไปใช้วิเคราะห์เอกสารที่ใ ช้ศึกษาความต้องการ

แผนภาพที่ 12 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ศึกษาความต้องการ
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ฉบับที่ 2 แบบสั ม ภาษณ์ ผ้ ูมีส่วนเกี่ย วข้ อง และประเด็นการสนทนากลุ่ม นักเรี ย นกลุ่ม
ตัวอย่ างเกีย่ วกับการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้ างการใช้ ทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ย นชั้น
มัธยมศึ กษาตอนปลาย ซึ่ งประกอบด้วย ครู แนะแนว ครู ที่ปรึ กษา คณะกรรมการฝ่ ายบริ หารงาน
วิชาการ ผูน้ าํ ชุมชน ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรี ยนโรงเรี ยนดอนคาวิทยา
และผูเ้ ชี่ ย วชาญที่ มี ป ระสบการณ์ ด ้า นการจัดกิจกรรมแนะแนว ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการพัฒนาการใช้
ทักษะชีวิต และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการใช้ทกั ษะอาชีพ จํานวน 1 ฉบับ ดําเนินการดังนี้
1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีในการสัมภาษณ์ วิเคราะห์สภาพปั จจุบนั ของ
โรงเรี ยนดอนคาวิทยา เกี่ยวกับ 1) นโยบายและแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน 2) หลักสู ตร
การจัดกิ จ กรรมแนะแนวของโรงเรี ย นและของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร 3) สภาพปั ญหาและความ
ต้องการของการจัดกิ จ กรรมแนะแนวในระดับ มัธยมศึ กษาตอนปลาย 4) ผลการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการ
ให้เกิดกับผูเ้ รี ยนในกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน (กิจกรรมแนะแนว) และประเด็นสนทนากลุ่ม
สําหรับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง (Focus Group Discussion)
2. สร้ า งประเด็ น สั ม ภาษณ์ ผูม้ ี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งและประเด็ น การสนทนากลุ่ ม สํา หรั บ
นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับแนวทาง วิธีการจัดกิจกรรมแนะแนว สภาพการจัดกิจกรรมแนะแนว
ของนักเรี ยน และความคิดเห็นที่มีต่อครู ผจู ้ ดั กิจกรรมแนะแนวในมุมมองปั จจุบนั
3. นําแบบสัมภาษณ์ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องและประเด็นการสนทนากลุ่มที่สร้างขึ้นไปปรึ กษา
อาจารย์ผูค้ วบคุมวิทยานิ พนธ์ และนําเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 คน ประกอบด้วย ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการจัด
กิ จ กรรมแนะแนว จํา นวน 2 คน ผู ้เชี่ ย วชาญด้า นหลัก สู ต รและการสอน จํา นวน 2 คน และ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านวิจยั และประเมินผลการศึกษา จํานวน 1 คน พิจารณาความสอดคล้องโดยใช้แบบ
ประเมินความสอดคล้องที่มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประเมินค่า 5 ระดับของ Likert เพื่อตรวจสอบ
ความสอดคล้องของประเด็นการสัมภาษณ์ โดยการหาค่าความสอดคล้อง ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content
Validity) มี เ กณฑ์ก ารพิจ ารณาของผูเ้ ชี่ ย วชาญและเกณฑ์ใ นการแปลความหมายของคะแนน
เช่นเดียวกับแบบวิเคราะห์เอกสาร ซึ่ งผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหาของ
ประเด็นการสัมภาษณ์ จ ากผู เ้ ชี่ ย วชาญ พบว่า ค่ า ความสอดคล้อ งระหว่า งประเด็น คําถามกับ
รายละเอียดที่ศึกษาในแต่ละประเด็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตั้งแต่ Mean = 4.40, S.D. = 0.89 ถึง Mean = 5.00, S.D. = 0.00 ซึ่ งแสดงว่าแบบสัมภาษณ์ ผูม้ ีส่วน
เกี่ ยวข้อ ง ที่ ผูว้ ิจัยพัฒ นาขึ้ น มี คุ ณ ภาพด้านความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อ หา (Content Validity) สามารถ
นําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้

220
4. นําแบบสัมภาษณ์ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องและประเด็นการสนทนากลุ่มที่ปรับปรุ งแก้ไขตาม
คําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์และผูเ้ ชี่ ยวชาญแล้วไปทดลองใช้สัมภาษณ์ผูเ้ กี่ยวข้อง
และสนทนากลุ่มสําหรับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 22 ข้อ เสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อ การปรั บปรุ งแก้ไขประเด็นการสัม ภาษณ์ ผมู ้ ีส่วน
เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิต
และอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในมุมมองปั จจุบนั
ลําดับที่ หัวข้ อการแก้ ไขทีผ่ ้ ูทรงคุณวุฒ ิเสนอแนะ
แนวทางการแก้ ไข
1. ด้ านการจัดกิจกรรมแนะแนว
1.1 หลักการ/แนวคิด/ทฤษฎีที่ใช้ในการ
1.
ประเด็นการสัมภาษณ์ควรครอบคลุมทั้ง
หลักการ/แนวคิด/ทฤษฎีที่ใช้ในการจัด จัดกิจกรรมแนะแนวควรประกอบด้วย
อะไรบ้าง
กิจกรรมแนะแนว/เทคนิควิธีการสอน
1.2 เทคนิควิธีการสอน และขั้นตอนจัด
และขั้นตอนการสอน
กิจกรรมแนะแนวควรประกอบด้วย
อะไรบ้าง
2.
ควรระบุบทบาทของครู /บทบาทผูเ้ รี ยน
1.3 บทบาทของครู ในการจัดกิจกรรม
ไว้อย่างชัดเจน
แนะแนวควรเป็ นอย่างไรบ้าง
1.4 บทบาทของผูเ้ รี ยนในการร่ วม
กิจกรรมแนะแนวควรเป็ นอย่างไรบ้าง
3.
ต้องเชื่อมโยงเทคโนโลยี/สื่ อ/วัสดุที่ใช้ใน 1.5 การนําเทคโนโลยี/สื่ อ/วัสดุมาใช้ใน
การจัดกิจกรรมแนะแนวมาใช้ร่วมด้วย การจัดกิจกรรมแนะแนวได้อย่างไรบ้าง
4.
ระบุพฤติกรรมตัวชี้วดั และวิธีวดั และ
1.6 วิธีวดั และประเมินผลผูเ้ รี ยนในการจัด
ประเมินผลผูเ้ รี ยนให้ชดั เจน
กิจกรรมแนะแนวควรวัดจากอะไรได้บา้ ง
2. ด้ านการเสริมสร้ างการใช้ ทกั ษะชีวติ
1.
ประเด็นการสัมภาษณ์ควรครอบคลุม
ปรับตามประเด็นการสัมภาษณ์ควร
เช่นเดียวกับด้านการจัดกิจกรรมแนะแนว ครอบคลุมเช่นเดียวกับด้านการจัดกิจกรรม
แนะแนว
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ตารางที่ 22 ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อการปรั บปรุ งแก้ไขประเด็นการสัมภาษณ์ ผมู ้ ีส่วน
เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพือ่ เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวติ
และอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในมุมมองปั จจุบนั (ต่อ)
ลําดับที่ หัวข้ อการแก้ ไขทีผ่ ู้ทรงคุณวุฒ ิเสนอแนะ
2. ด้ านการเสริมสร้ างการใช้ ทกั ษะชีวติ (ต่อ)
2.

ควรเพิ่มเติมข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับการเสริ มสร้างการใช้
ทักษะชีวติ ที่สอดคล้องเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน

3. ด้ านการเสริมสร้ างการใช้ ทกั ษะอาชีพ
1.
ควรเพิ่มเติมข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับการเสริ มสร้างการ
ใช้ทกั ษะอาชีพที่สอดคล้องเหมาะสมกับ
ผูเ้ รี ยน
4. ประเด็นการสนทนากลุ่ม
1.
ควรระบุความคาดหวังให้ผเู ้ รี ยนมี
คุณลักษณะอย่างไรและคิดว่าควรทํา
อย่างไรเพื่อให้เกิดคุณลักษณะดังกล่าว

แนวทางการแก้ ไข
2.8 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
เกี่ยวกับการเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตที่
สอดคล้องเหมาะสมกับทักษะที่จาํ เป็ นใน
ศตวรรษที่ 21 ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง
ดังหัวข้อต่อไปนี้
2.8.1 องค์ประกอบของการเสริ มสร้าง
ทักษะชีวติ ประกอบด้วยอะไรบ้าง
2.8.2 พฤติกรรมตัวชี้วดั ของการ
เสริ มสร้างทักษะชีวิตประกอบด้วยอะไรบ้าง
2.8.3 เครื่ องมือที่ใช้วดั ความสามารถ
ของผูเ้ รี ยนว่ามีความสามารถการใช้ทกั ษะ
ชีวิตที่ชดั เจนควรประกอบด้วยอะไรบ้าง
2.8.4 ความสอดคล้องเหมาะสมและ
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ทกั ษะชีวิตและ
ทักษะอาชีพประกอบด้วยอะไรบ้าง

ปรับตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้านการ
เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวติ

6. ท่านคาดหวังให้ผเู ้ รี ยนมีคุณลักษณะ
อย่างไรและคิดว่าควรทําอย่างไรเพื่อให้
เกิดคุณลักษณะดังกล่าว

222
จากขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ผูเ้ ชี่ ยวชาญเกี่ยวกับกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรม
แนะแนวเพื่ อ เสริ ม สร้ า งการใช้ท ัก ษะชี วิ ต และอาชี พ ของนั ก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
ในมุมมองปั จจุบนั สามารถสรุ ปได้ดงั แผนภาพที่ 13
ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี วิเคราะห์สภาพปั จจุบนั ของโรงเรี ยน เกี่ยวกับ นโยบายแนวทาง
การจัดการเรี ยนรู ้ หลักสู ตร สภาพปัญหาและความต้องการของการจัดกิจกรรมแนะแนว
ผลการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการให้เกิดกับผูเ้ รี ยน และประเด็นสนทนากลุ่มสําหรับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง

สร้างประเด็นสัมภาษณ์ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องและประเด็นการสนทนากลุ่มสําหรับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับ
แนวทาง วิธีการจัดกิจกรรมแนะแนว สภาพการจัดกิจกรรมแนะแนวของนักเรี ยน และความคิดเห็นที่มีต่อครู
ผูจ้ ดั กิจกรรมแนะแนวในมุมมองปัจจุบนั จํานวน 1 ฉบับ

นําแบบสัมภาษณ์ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องและประเด็นการสนทนากลุ่มนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างที่สร้างขึ้นไปปรึ กษาอาจารย์
ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และนําเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 พิจารณาความสอดคล้องโดยใช้แบบประเมินความสอดคล้อง
มีคา่ ความสอดคล้องระหว่างประเด็นคําถามกับรายละเอียดที่ศึกษาในแต่ละประเด็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
โดยมีคา่ เฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต่ Mean = 4.4, S.D. = 0.89 ถึง Mean = 5.00, S.D. = 0.00

นําแบบสัมภาษณ์ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องและประเด็นการสนทนากลุ่มสําหรับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างไปใช้สัมภาษณ์
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย ครู แนะแนว ครู ที่ปรึ กษา คณะกรรมการฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ ผูน้ าํ ชุมชน ผูป้ กครอง
คณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรี ยนโรงเรี ยนดอนคาวิทยา และผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ดา้ นการจัดกิจกรรม
แนะแนว ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการใช้ทกั ษะชีวติ
และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการใช้ทกั ษะอาชีพ จํานวน 20 คน

แผนภาพที่ 13 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน
มุมมองปั จจุบนั
จากขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research : R1) ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน (Analysis :
A) สามารถสรุ ปเป็ นขั้นตอนได้ดงั ตารางที่ 23
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ตารางที่ 23 สรุ ปขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research : R1) ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน (Analysis :
A) สําหรับการพัฒนากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
วัตถุประสงค์

วิธีการ

กลุ่มเป้ าหมาย

ศึกษา - หลักสูตรกิจกรรม
1. เพือ่ วิเคราะห์ขอ้ มูล
พื้นฐาน หลักการ แนวคิด เอกสาร พัฒนาผูเ้ รี ยน(กิจกรรม
ทฤษฎี และคุณลักษณะ
แนะแนว)
อันพึงประสงค์ ที่
- ยุทธศาสตร์การแนะ
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
แนว
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
- นโยบายการศึกษา
(กิจกรรมแนะแนว)
- แผนพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2551 ยุทธศาสตร์
แห่งชาติ
การแนะแนว นโยบาย
- งานวิจยั ทางการแนะ
การศึกษา แผนพัฒนา
แนว
การศึกษาแห่งชาติ และ
งานวิจยั ทางการแนะแนว
2. เพือ่ วิเคราะห์แบบแผน ศึกษา - แผนการจัดกิจกรรม
เอกสาร แนะแนว
การจัดกิจกรรรมแนะ
แนว เทคนิคการสอนและ
รู ปแบบการจัดกิจกรรม
แนะแนว
ศึกษา - หลักการ แนวคิด
3. เพือ่ วิเคราะห์แนวคิด
เอกสาร ทฤษฎี และรู ปแบบการ
ทฤษฎี งานวิจยั ที่
จัดการเรี ยนรู ้ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เกี่ยวข้องกับการจัด
กระบวนทัศน์ การจัด
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมแนะแนวของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

เครื่ องมือ/การ
วิเคราะห์ ข้อมูล
แบบวิเคราะห์
เอกสาร/การ
วิเคราะห์เนื้อหา
(Content
Analysis)

แบบวิเคราะห์
เอกสาร/การ
วิเคราะห์เนื้อหา
(Content
Analysis)
แบบวิเคราะห์
เอกสาร/การ
วิเคราะห์เนื้อหา
(Content
Analysis)

ผลทีไ่ ด้
- ข้อมูลหลักการ
แนวคิด ทฤษฎีและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของหลักสู ตร
แนะแนว
- ยุทธศาสตร์การ
แนะแนว
- แผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติ
- งานวิจยั ทางการ
แนะแนว
ข้อมูล/รายละเอียด
ประกอบการจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรม
แนะแนว
ข้อมูลแนวคิด ทฤษฎี
และรู ปแบบการจัด
กิจกรรมแนะแนวตาม
แนวคิดกระบวนทัศน์
การจัดกิจกรรม
แนะแนว
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ตารางที่ 23 สรุ ปขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research : R1) ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน (Analysis :
A) สําหรับการพัฒนากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว (ต่อ)
เครื่ องมือ/การ
วิเคราะห์ ข้อมูล
แบบสัมภาษณ์/
4. เพือ่ วิเคราะห์หลักการ สัมภาษณ์ ครู แนะแนว ครู ที่
แนวคิดและรู ปแบบการ
ปรึ กษา คณะกรรมการ การวิเคราะห์
จัดกิจกรรมของผูม้ ีส่วน
ฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ เนื้อหา (Content
เกี่ยวข้อง และผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผูน้ าํ ชุมชน ผูป้ กครอง Analysis)
ที่มีประสบการณ์ดา้ นการ
คณะกรรมการ
จัดกิจกรรมแนะแนว
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาการใช้
นักเรี ยนโรงเรี ยนดอน
ทักษะชีวิต และด้านการ
คาวิทยา และ
พัฒนาการใช้ทกั ษะอาชีพ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ด้านแนะ
แนว ทักษะชีวิตและ
ทักษะอาชีพ จํานวน 20
คน
วัตถุประสงค์

วิธีการ

กลุ่มเป้ าหมาย

ผลทีไ่ ด้
ข้อมูลการจัดกิจกรรม
แนะแนว การพัฒนา
ทักษะชีวิตและทักษะ
อาชีพที่มีคุณภาพ
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
บริ บทและเนื้อหา

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒ นา (Development : D1) ออกแบบและพัฒ นา (Design and Development :
D&D)
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อพัฒนาและตรวจสอบคุ ณ ภาพของกระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และพัฒนาเครื่ องมือ
ประกอบการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว คู่มือการใช้ หน่วยและแผนการจัดกิจกรรม
แนะแนว
2. เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินประสิ ทธิ ผลของ
กระบวนทัศน์การจัดกิจกรมแนะแนว ได้แก่ แบบประเมินชิ้นงาน แบบสังเกตผลการใช้ทกั ษะชีวิต
และอาชีพ แบบบันทึกสะท้อนผลการจัดกิจกรรมแนะแนว (Journal Writing)
3. เพื่อประเมินประสิ ทธิ ภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) ของกระบวนทัศน์การจัด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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แหล่ งข้ อมูลเอกสาร ประกอบด้วย
1. กระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้ างการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พ
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. คู่มือการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิต
และอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. หน่วยและแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว
4. เครื่ องมื อที่ ใช้ในการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะ
แนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ ชิ้นงาน
ใบงาน แบบวิเคราะห์สถานการณ์ และแบบฝึ กการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ที่กาํ หนดให้
5. เครื่ องมื อ ประเมิ น ประสิ ทธิ ผ ลการใช้ ก ระบวนทัศ น์ ก ารจัด กิ จ กรรมแนะแนว
เพื่อเสริ มสร้ างการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 5 ฉบับ
ประกอบด้วย 1) แบบประเมินชิ้ นงาน 2) แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม (การปฏิ สัมพันธ์
นักเรี ยน) 3) แบบรายงานผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของตนเองก่อน-หลังร่ วมกิจกรรมแนะแนว
4) แบบประเมินทักษะการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยนโดยผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดนิ ทรรศการ “วัน
แนะแนวอาชีพ” และ 5) แบบบันทึกสะท้อนผลการจัดกิจกรรมแนะแนว (Journal Writing)
แหล่ งข้ อมูลบุคคล ประกอบด้วยi
1. ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จํา นวน 14 คน ประกอบด้ว ย ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านหลักสู ต รและการสอน
จํานวน 4 คน ด้านการจัดกิจกรรมแนะแนวและจิตวิทยาการเรี ยนการสอน จํานวน 2 คน ด้านการวัด
และประเมินผลการศึกษา จํานวน 5 คน ด้านการพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรม การเขียนหน่วยและ
แผนการจัดกิ จกรรม จํานวน 2 คน และด้านการบู รณาการนําชุ มชนเข้ามามี ส่วนร่ วมในการจัด
กิจกรรม จํานวน 1 คน ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
ของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว และคู่มือการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเพื่อเป็ นการ
รับรองโครงร่ างกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พ
ก่อนนําไปใช้จริ งในขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research : R2)
2. ผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ประกอบด้วย ครู ผสู ้ อนกิจกรรมแนะแนว ซึ่ งมีประสบการณ์
ในการสอนวิชากิจกรรมแนะแนวและการเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพมาแล้วไม่ต่าํ กว่า 5
ปี จํานวน 2 คน ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสู ตรและการสอน จํานวน 2 คน และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา จํานวน 1 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content
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Validity) ของแบบประเมิ นชิ้ นงาน แบบสังเกตผลการใช้ท กั ษะชี วิตและอาชี พ และแบบบันทึ ก
สะท้อนผลการจัดกิจกรรมแนะแนว (Journal Writing)
3. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีลกั ษณะไม่แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างที่คละเด็ก
เก่ง ปานกลาง อ่อนจํานวน 35 คน
ตัวแปรทีศ่ ึกษา ได้แก่
1. กระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้ างการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พ
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะ
ชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินประสิ ทธิ ผลการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะ
แนวเพือ่ เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
วิธีดาํ เนินการ
ตอนที่ 1 การพัฒนาร่ างกระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้ างการใช้
ทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย
1. สังเคราะห์ผลที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1
2. สังเคราะห์ร่างกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิต
และอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. นําแบบสังเคราะห์ร่างกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้
ทักษะชี วิตและอาชี พของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ สร้ างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและนําไปปรับปรุ งแก้ไข
4. การตรวจสอบคุณภาพของร่ างกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้าง
การใช้ท กั ษะชี วิ ต และอาชี พ ของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ประเด็นที่ตรวจสอบได้แก่
ความสมเหตุสมผลเชิ งทฤษฎี ความเป็ นไปได้ และความสอดคล้อ งของกระบวนทัศ น์การจัด
กิจกรรมแนะแนว โดยวิธีสัมมนาอ้างอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ (Connoisseurship) จํานวน 14 คน ประกอบด้วย
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านหลักสู ตรและการสอน จํานวน 4 คน ด้านการจัดกิ จกรรมแนะแนวและจิ ตวิทยา
การเรี ยนการสอน จํานวน 2 คน ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา จํานวน 5 คน ด้านการพัฒนา
รู ปแบบการจัดกิจกรรม การเขียนหน่วยและแผนการจัดกิจกรรม จํานวน 2 คน และด้านการบูรณาการนําชุ ม ชนเข้ามามี ส่ ว นร่ ว มในการจัด กิ จ กรรม จํา นวน 1 คน โดยดําเนิ น การในวัน ศุ ก ร์ ที่ 7
มี นาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุ มภาควิชาหลักสู ตรและวิธีสอน อาคาร1
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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5. ประเด็นในการสัมมนาอ้างอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ (Connoisseurship) มี 2 ประเด็น คือ
5.1 องค์ประกอบของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้
ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีหลักการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอน
การจัดกิจกรรม ปั จจัยสนับสนุน และการวัดประเมินผลที่เหมาะสมครบถ้วน หรื อไม่/อย่างไร
5.2 คู่มือการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิต
และทักษะอาชี พของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มี ความเหมาะสม หรื อไม่ /อย่างไร ตาม
ประเด็นย่อย 6 ประเด็น คือ
5.2.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของการพัฒนากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรม
แนะแนว
5.2.2 แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
5.2.3 องค์ประกอบของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการ
ใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
5.2.4 การวิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู ้ กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสริ มสร้ างการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และตัวชี้ วดั ที่
คาดหวังสําหรับการจัดทําหน่วย/แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว
5.2.5 หน่ วย/แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้ างการใช้ทกั ษะชี วิตและ
อาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
5.2.6 การวัดและประเมินผลผูเ้ รี ยนมีความชัดเจน ง่ายต่อการดําเนินการของผูจ้ ดั
กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ภาพที่ 2 การสัม มนาอ้า งอิ ง ผูเ้ ชี่ ย วชาญ (Connoisseurship) วันศุ ก ร์ ที่ 7 มี น าคม พ.ศ. 2558
(ภาควิชาหลักสู ตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)
ผลสรุ ปผูเ้ ชี่ ยวชาญให้ความคิดเห็นว่าองค์ประกอบของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรม
แนะแนวเพื่ อ เสริ ม สร้ า งการใช้ท ัก ษะชี วิ ต และอาชี พ ของนั ก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
มีหลักการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม เงื่อนไขสําคัญในการนํากระบวนทัศน์ไปใช้ให้
ประสบผลสําเร็ จ การวัดและประเมินผลที่เหมาะสมครบถ้วนและคู่มือการใช้กระบวนทัศน์การจัด
กิจกรรมแนะแนว มีความเหมาะสมในการนําไปใช้ ซึ่งมีขอ้ เสนอแนะ ดังตารางที่ 24 หน้า 230-233
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กระบวนทัศ น์ การจัดกิจกรรม
UESGRRC Model

หลักการ : มุ่งเน้นการเรี ยนรู ้
ที่ผเู้ รี ยนสร้างความรู้อย่างเป็ น
ระบบด้วยตนเอง ส่งเสริ มการ
ร่ วมมือกันเรี ยนรู ้และการ
สนับสนุนจากชุมชน ผ่านการบูร
ณาการกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือ ใช้กิจกรรมเป็ นฐาน
ใช้กรณีศึกษาเป็ นฐาน
ใช้ปัญหาเป็ นฐานและใช้
กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน

วัตถุประสงค์ :
เพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะ
ชีวิตและอาชีพของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

การวัดและประเมินผล :
การใช้ ทกั ษะชีวิตและทักษะ
อาชีพ ครอบคลุม 7
องค์ประกอบ
15 พฤติกรรมตัวชี้วดั

ปัจ จัยสนับสนุน :
1. ชุมชน ให้การสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมทุกขั้นตอน ร่ วมคิด
ร่ วมทํา ร่ วมปฏิบตั ิ
2. บุคลากรทีม่ ีส่วนเกีย่ วข้ อง
ร่ วมประเมินการใช้ทกั ษะและผลงาน
3. นักเรียน ร่ วมใจปฏิบตั ิจากแหล่ง
เรี ยนรู ้และสถานประกอบการ

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม : ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้ แก่
ขั้นที่ 1 ทําความเข้าใจในเนื้อหาและข้อมูลอย่างกระจ่างชัด (Understanding Content
and Information : U)
ขั้นที่ 2 การแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูล (Exchange Information : E)
ขั้นที่ 3 ค้นคว้าข้อมูลเพื่อวินิจฉัยปัญหา (Surfing to Diagnosing Problems : S)
ขั้นที่ 4 การสร้างทางเลือกหรื อวิธีแก้ปัญหา (Generating Alternative Solutions : G)
ขั้นที่ 5 การสะท้อนคิดกระบวนการทํางานกลุ่ม (Reflect Grouping Working : R)
ขั้นที่ 6 การสรุ ปผลการวิเคราะห์ (Rounding Out The Analysis : R)
ขั้นที่ 7 การสื่ อสารและการรายงานผล (Communicating The Results : C)

แผนภาพที่ 14 ร่ างกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพือ่ เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ

230
ตารางที่ 24 ข้อเสนอแนะในการพัฒ นากระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวจากการสัมมนา
อ้างอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ (Connoisseurship)
หัวข้ อการแก้ ไขทีผ่ ู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ

แนวทางการแก้ ไข

1. ปรับชื่อโมเดลเพราะมีความซับซ้อนต่อการอ่าน
สะกดไม่เป็ นคํา ขั้นตอนมีจาํ นวนมาก และยากต่อ
การทําความเข้าใจ (UESGRRC Model)

รวมเนื้อหาที่เหมือนกันเข้าด้วยกันเพื่อลดขั้นตอนให้
น้อยลง ปรับภาษาเพื่อให้อ่านเข้าใจง่าย โดยปรับชื่ อ
เป็ น UNIQUE Model

2. องค์ ประกอบของกระบวนทัศ น์
2.1 หลักการ
- ควรปรับภาษาในหลักการให้กระชับ อ่าน
เข้าใจง่าย ไม่ควรยาวเยิน่ เย้อ ตัดส่ วนที่ไม่สาํ คัญออก
ไม่ควรนําหลักการแนวคิด ต่าง ๆ มาวางต่อกัน จากเดิม
...กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว คือ การ
เรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้อย่างเป็ นระบบด้วยตนเอง
ส่งเสริ มการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้และการสนับสนุนจาก
ชุมชน ผ่านการบูรณาการกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือ ใช้กิจกรรมเป็ นฐาน ใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน
ใช้ปัญหาเป็ นฐาน และใช้กระบวนการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชน โดยมีหลักสําคัญทางด้านความต้องการจําเป็ น
ของสมาชิกกลุ่มและสิ่ งแวดล้อม ใช้ทกั ษะการ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล ชุมชนและกระบวนการ
ทํางานกลุ่ม การสื บสานสร้างความรู ้ใหม่ของผูเ้ รี ยน
บนพื้นฐานจากสิ่ งที่รู้อยูแ่ ล้วกับสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนสนใจนํามา
สัมพันธ์กนั ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคล
การจัดการความรู ้ร่วมกับกลุ่มสู่การปฏิบตั ิในโลก
ของความเป็ นจริ งและสรุ ปข้อคิดเห็นและหลักการ

แก้ไข เป็ น....

การพัฒนาการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพอยูบ่ น
พื้นฐานการสร้างความรู ้อย่างเป็ นระบบด้วยตนเอง
คํานึงถึงความต้องการของมนุษย์ การร่ วมมือกัน
เรี ยนรู ้จากกิจกรรมแนะแนว ฝึ กปฏิบตั ิประสบการณ์
จริ งจากการสนับสนุนแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน

2.2 วัตถุประสงค์
- ปรับคําในวัตถุประสงค์ให้ส้ นั กระชับ ตรง
ตามสิ่ งที่ตอ้ งการวัด ตัดประเด็นที่ใช้คาํ ซํ้า ๆ ออก
จากเดิม.. เพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและทักษะ
อาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยม ศึกษาตอนปลาย
ซึ่งประกอบด้วย 7 องค์ ประกอบ พฤติกรรมตัวชี้วดั
15 ตัวชี้วดั

แก้ไขเป็ น....
เพือ่ พัฒนาการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ตารางที่ 24 ข้อเสนอแนะในการพัฒ นากระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวจากการสัมมนา
อ้างอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ (Connoisseurship) (ต่อ)
หัวข้ อการแก้ ไขทีผ่ ู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ
แนวทางการแก้ ไข
2.3 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ปรับแก้ไขหน่วย/แผนการเชื่อมโยงจุดเด่นของชุมชน
(ลาวเวียง) โดยวิเคราะห์ชื่อหน่วย/แผน/มาตรฐาน/สาระ
การเรี ยนรู ้/ ตัวชี้วดั ให้สอดคล้องกับหลักสู ตรกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยน (กิจกรรมแนะแนว) /การวัดประเมินผล
ตามตัวแปรตาม (การใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ 7 ด้าน
15 ตัวชี้วดั ) โดยแบ่งหน่วยการจัดกิจกรรมแนะแนว
เป็ น 7 หน่วย รวมจํานวนชัว่ โมงสอน 20 ชัว่ โมง ซึ่ง
แต่ละหน่วย/แผนการจัดกิจกรรมสื่ อถึงขั้นตอนการจัด
กิจกรรม (ปรับใหม่เป็ น UNIQUE Model)
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม : 6 ขั้นตอน ได้ แก่
ขั้นที่ 1 ทําความเข้าใจในข้อมูลและเนื้อหาอย่างกระจ่าง
ชัด (Understanding Information and Content : U)
ขั้นที่ 2 สร้างเครื อข่ายข้อมูล (Networking Information
: N)
ขั้นที่ 3 สื บค้นข้อมูลเพื่อวินิจฉัยปัญหา
(Inquiring Information to Diagnose Problems : I)
ขั้นที่ 4 ซักถามเพือ่ สร้างทางเลือกหรื อวิธีแก้ปัญหา
(Questioning to Make Choices or Solutions : Q)
ขั้นที่ 5 ใช้ประโยชน์ขอ้ มูลจากผลการวิเคราะห์
(Utilizing Information from the Analysis : U)
ขั้นที่ 6 นําเสนอผลงานและรายงานผล (Exhibiting and
Results Reporting : E)
- วิเคราะห์หน่วยการเรี ยนรู ้ใหม่ให้ชดั เจนขึ้น - วิเคราะห์หน่วยการเรี ยนรู ้ใหม่ให้ชดั เจนขึ้นและนําไป
และนําไปจัดกิจกรรมตามขั้นตอนทั้ง 7 ขั้นของโมเดล จัดกิจกรรมตามขั้นตอนทั้ง 6 ขั้นของโมเดลเพือ่ ให้
เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะชีวิตและอาชีพ เช่น 2 สัปดาห์ 7 ผูเ้ รี ยนเกิดทักษะชีวิตและอาชีพ เช่น 2 สัปดาห์ 6 ขั้น ให้
ขั้น ให้ใช้บทปฏิบตั ิการช่วยกํากับการเรี ยนรู ้
ใช้บทปฏิบตั ิการช่วยกํากับการเรี ยนรู ้ เช่น
ชม.ที่ 1 = 1 ขั้น นอกเวลา = 2 ขั้น
ชม.ที่ 2 = ในเวลาเรี ยน 2 ขั้น
ชม.ที่ 3 = ในเวลาเรี ยน 1 ขั้น
(รวม 6 ขั้น)

- แผนการจัดการเรี ยนรู ้ยงั ไม่สื่อถึงขั้นตอนการ
จัดกิจกรรม ควรปรับหน่วย/แผนการจัดกิจกรรมให้สื่อ
ถึงขั้นตอนให้มากขึ้น เดิมประกอบด้วย 7 ขั้น
(UESGRRC Model) ได้ แก่
ขั้นที่ 1 ทําความเข้าใจในเนื้อหาและข้อมูลอย่าง
กระจ่างชัด (Understanding Content and Information :
U)
ขั้นที่ 2 การแลกเปลี่ยนแบ่งปั นข้อมูล (Exchange
Information : E)
ขั้นที่ 3 ค้นคว้าข้อมูลเพื่อวินิจฉัยปั ญหา (Surfing to
Diagnosing Problems : S)
ขั้นที่ 4 การสร้างทางเลือกหรื อวิธีแก้ปัญหา
(Generating Alternative Solutions : G)
ขั้นที่ 5 การสะท้อนคิดกระบวนการทํางานกลุ่ม
(Reflect Grouping Working : R)
ขั้นที่ 6 การสรุ ปผลการวิเคราะห์ (Rounding Out
The Analysis : R)
ขั้นที่ 7 การสื่ อสารและการรายงานผล
(Communicating The Results : C)
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ตารางที่ 24 ข้อเสนอแนะในการพัฒ นากระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวจากการสัมมนา
อ้างอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ (Connoisseurship) (ต่อ)
หัวข้ อการแก้ไขทีผ่ ู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ
2.4 ปัจจัย สนับสนุน
- ควรอธิบายปัจจัยสนับสนุนให้ชดั เจนกว่านี้
เช่น 1) ชุมชนทําอะไร ....
2) บุคลากรร่ วมทําอะไร......
3) นักเรี ยน ร่ วม.......
จากเดิม..
1. ชุมชน ให้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมทุก
ขั้นตอน ร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วมปฏิบตั ิ
2. บุคลากรทีม่ ีส่วนเกีย่ วข้ อง ร่ วมประเมินการใช้
ทักษะและผลงาน
3. นักเรียน ร่ วมใจปฏิบตั ิจากแหล่งเรี ยนรู ้และ
สถานประกอบการ

2.5 การวัดประเมินผล
- ควรระบุการประเมินให้ชดั ว่า ทักษะชีวิต
วัดแค่ไหน และ ทักษะอาชีพวัดแค่ไหน

- แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนควรให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมตัวชี้วดั ซึ่งควรระบุเกณฑ์ไว้
ให้ชดั เจนขึ้น

แนวทางการแก้ไข
ปรับแก้ไข เป็ น... ปัจจัยสนับสนุน :
1. ชุมชน ให้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ทุกขั้นตอน โดยร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วมปฏิบตั ิ และเป็ นแหล่ง
ฝึ กประสบการณ์จริ งให้แก่ผเู ้ รี ยน
2. บุคลากรที่มีส่วนเกีย่ วข้ อง ได้แก่ ครู ผูป้ กครอง ผูน้ าํ
ชุมชน เจ้าของสถานประกอบการ ให้ความร่ วมมือจัด
กิจกรรม จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ร่ วม
ประเมินผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ และผลงานที่
ผูเ้ รี ยนนําเสนอตามสภาพจริ ง
3. นั กเรี ย น หมั่น ศึ ก ษาหาความรู ้ ด้ว ยตนเองอย่างเป็ น
ระบบ มี ก ารทํางานเป็ นกลุ่ม เน้น การร่ วมมื อ กัน เรี ย นรู ้
ร่ วมกิ จ กรรมฝึ กปฏิ บ ั ติ จ ากแหล่ ง เรี ยนรู ้ แ ละสถาน
ประกอบการในชุ ม ชน ดํา เนิ น การแก้ ปั ญ หาภายใต้
สถานการณ์ ที่เกิ ดขึ้ นในชี วิตประจําวัน และ/หรื อ สถาน
ประกอบการจริ งในชุ มชนด้วยการสร้างสัมพัน ธ์ที่ดีกบั
ผูอ้ ื่นในการทํางานร่ วมกันคิดสร้างสรรค์ผลงานตามความ
สนใจและความถนัดสู่ อาชีพในอนาคต ของตนเองอย่างมี
คุณภาพ
- ระบุการประเมินการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพให้ชดั เจน
ขึ้นโดยการสังเคราะห์องค์ประกอบและพฤติกรรมการ
ปฏิบตั ิ/ตัวชี้วดั เพือ่ การวัดประเมินผลผูเ้ รี ยนด้านการใช้
ทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น โดยการระบุในตาราง
การวัดประเมินผล
- ปรับใหม่และระบุไว้ในเครื่ องมือการวัดประเมินผล
ผูเ้ รี ยน ได้แก่
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม (การ
ปฏิสมั พันธ์นกั เรี ยน)
2. แบบสังเกตผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ตารางที่ 24 ข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวจากการสัมมนา
อ้างอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ (Connoisseurship) (ต่อ)
หัวข้ อการแก้ไขทีผ่ ู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ
- ควรเพิม่ การประเมินตามสภาพจริ ง

3. ข้ อเสนอแนะอื่น ๆ
3.1 ทฤษฎีฐานคิดที่สงั เคราะห์ได้มากไปหรื อไม่ควร
ใช้เพียงหนึ่งก็พอจะได้เป็ นเจ้าของ....การทําเรื่ องนั้น ๆ
3.2 ในคูม่ ือควรระบุแผนทุกแผนให้ครอบถ้วนไม่ใช้
แค่ตวั อย่าง 1 แผนจะได้มองภาพรวมได้ครบองค์
3.3 แนวคิดในการพัฒนากระบวนทัศน์ฯ ที่ระบุใน
คู่มือควรมีภาษาไทยกํากับเพื่อง่ายต่อการทําความเข้าใจ
ของผูน้ าํ ไปใช้
3.4 ความเป็ นมาและความสําคัญของการพัฒนา
กระบวนทัศน์ฯในคู่มือควรสรุ ปเพียงแค่ concept ไม่
ควรยาวเยิน้ เย้อ
3.5 เพิ่มเติมแนวทางในการจัดกิจกรรมแนะแนว ควร
เห็นแนวทางในการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ชดั เจนขึ้น
3.6 หัวข้อในแผนการจัดกิจกรรมควรเรี ยงลําดับ ให้
ชัดเจน เหมือนกันทุกแผนการสอน สอดคล้องกับ ตัว
แปรตามที่ตอ้ งการให้เกิดกับผูเ้ รี ยน

แนวทางการแก้ไข
-ปรับแก้ไขโดยการสร้างเครื่ องมือประเมินผูเ้ รี ยนตาม
สภาพจริ งโดยสร้างเป็ นแบบประเมินทักษะการ
ปฏิบตั ิงานของนักเรี ยนโดยครู /ผูป้ กครอง/ผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดนิทรรศการ “วันแนะแนวอาชีพ”
เพื่อนําเสนอผลผลิต/ผลงานของนักเรี ยน
- ปรับทฤษฎีฐานคิดสะดวก ง่ายต่อการทําความเข้าใจ
และหรื อ ผูส้ นใจสามารถศึกษาได้ง่าย
- ระบุแผน/หน่วยการจัดกิจกรรมแนะแนว จํานวน 7
หน่วยอย่างครอบคลุมในคู่มือ
- ปรับทฤษฎีฐานคิดสะดวก ง่ายต่อการทําความเข้าใจ
และหรื อ ผูส้ นใจสามารถศึกษาได้ง่าย
- ปรับความเป็ นมาและความสําคัญของการพัฒนา
กระบวนทัศน์ฯในคูม่ ือควรสรุ ปเพียงแค่ concept
กระชับ
- เพิ่มเติมแนวทางในการจัดกิจกรรมแนะแนว ควรเห็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ชดั เจนขึ้น
- ปรับเปลี่ยนหัวข้อในแผนการจัดกิจกรรมซึ่งเรี ยงลําดับให้
ชัดเจนเหมือนกันทุกแผนการสอน สอดคล้องกับตัว
แปรตามที่ตอ้ งการให้เกิดกับผูเ้ รี ยน ได้แก่
หน่วยที่ 1 รากเหง้าลาวเวียง
หน่วยที่ 2 สําเนียงภาษาถิ่น
หน่วยที่ 3 หัตถศิลป์ ลํ้าค่า
หน่วยที่ 4 สุ ขอุราวงลําแคน
หน่วยที่ 5 ดินแดนอาหารพื้นบ้าน
หน่วยที่ 6 สื บสานตํานานบุญบั้งไฟ
หน่วยที่ 7 สุ ขหทัยกับการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ
สาธารณะชน

6. แก้ไขปรับปรุ งกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ได้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวที่มีคุณภาพและนําไปปรับใช้ได้
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กระบวนทัศ น์ การจัดกิจกรรมแนะแนว

UNIQUE Model
วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาการใช้ทกั ษะชีวิต
และอาชีพของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักการ : การพัฒนาการใช้
ทักษะชีวิตและอาชีพอยูบ่ น
พื้นฐานการสร้างความรู ้อย่าง
เป็ นระบบด้วยตนเอง
คํานึงถึงความต้องการของ
มนุษย์ การร่ วมมือกันเรี ยนรู ้
จากกิจกรรมแนะแนว
ฝึ กปฏิบตั ิประสบการณ์จริ ง
จากการสนับสนุนแหล่ง
เรี ยนรู ้ในชุมชน

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม : 6 ขั้น ได้ แก่
ขั้นที่ 1 ทําความเข้าใจในเนื้ อหาและข้อมูลอย่าง
กระจ่างชัด (Understanding Content and
Information : U)
ขั้นที่ 2 สร้างเครื อข่ายข้อมูล (Networking
Information : N)
ขั้นที่ 3 สื บค้นข้อมูลเพื่อวินิจฉัยปัญหา
(Inquiry to Diagnose Problems : I)
ขั้นที่ 4 ซักถามเพือ่ สร้างทางเลือกหรื อวิธี
แก้ปัญหา (Questioning to Make Choices or
Solutions : Q)
ขั้นที่ 5 ใช้ประโยชน์ขอ้ มูลจากผลการวิเคราะห์
(Utilizing data from the analysis : U)
ขั้นที่ 6 นําเสนอผลงานและรายงานผล
(Exhibiting and Results Reporting : E)

การวัดและประเมินผล :
การใช้ ทกั ษะชีวิตและอาชีพ
ครอบคลุมองค์ ประกอบ 7 ด้ าน
1. การยืดหยุน่ และการปรับตัว
2. การแสวงหาความรู ้ดว้ ยการ
ริ เริ่ มและการนําตนเอง
3. การทํางานร่ วมกันในสังคม
และวัฒนธรรมที่แตกต่าง
4. การจัดการสร้างผลผลิตและ
ความรับผิดชอบตรวจสอบได้
5. ภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบ
ในกระบวนการทํางาน
6. การคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ และ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
7. การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่น
ในการทํางานร่ วมกัน

ปัจจัยสนับสนุน :
1. ชุ มชน ให้การสนับสนุ นการดําเนิ นกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ ทุ กขั้น ตอน โดยร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วมปฏิ บ ัติ
และเป็ นแหล่งฝึ กประสบการณ์จริ งให้แก่ผเู ้ รี ยน
2. บุคลากรที่มีส่วนเกี่ย วข้ อง ได้แก่ ครู ผูป้ กครอง
ผูน้ ํา ชุ ม ชน เจ้า ของสถานประกอบการ ให้ ค วาม
ร่ ว มมื อ จัด กิ จ กรรม จัด บรรยากาศที่ เอื้ อ ต่ อ การ
เรี ยนรู ้ ร่ วมประเมินผลการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชีพ
และผลงานที่ผเู้ รี ยนนําเสนอตามสภาพจริ ง
3. นักเรีย น หมัน่ ศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเองอย่าง
เป็ นระบบ มีการทํางานเป็ นกลุ่ม เน้นการร่ วมมือกัน
เรี ยนรู ้ ร่ วมกิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิจากแหล่งเรี ยนรู ้และ
สถานประกอบการในชุมชน ดําเนินการแก้ปัญหา
ภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน และ/
หรื อ สถานประกอบการจริ งในชุมชนด้วยการสร้าง
สัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นในการทํางานร่ วมกัน คิด
สร้างสรรค์ ผลงานตามความสนใจและความถนัด
สู่อาชีพในอนาคตของตนเองอย่างมีคุณภาพ

แผนภาพที่ 15 ร่ างกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว (UNIQUE Model) ที่ปรับแก้ไข หลังการ
ประชุมอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ (Connoisseurship)
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การพัฒ นาเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการทดลองและเครื่ องมือเก็บรวบรวมข้ อมูลการวิจยั
การพัฒนากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและ
อาชี พของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง
กระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนว และ เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมู ลในการวิจยั
ซึ่งประกอบด้วย
1. เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่
1.1 คู่มือการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
1.2 หน่วย/แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว จํานวน 7 หน่วย ใช้เวลา 20 ชัว่ โมง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในขั้นตอนการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของกระบวนทัศน์การจัด
กิ จ กรรมแนะแนวเพื่อ เสริ ม สร้ า งการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลก่อนการทดลอง ระหว่างการทดลอง และภายหลังที่ได้พฒั นากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรม
แนะแนวเสร็ จสิ้ นแล้ว
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั จํานวน 5 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 แบบประเมินชิ้นงาน
ฉบับที่ 2 แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม (การปฏิสมั พันธ์นกั เรี ยน)
ฉบับที่ 3 แบบรายงานผลการใช้ทกั ษะชี วิต และอาชี พของตนเอง ก่ อน-หลังร่ วม
กิจกรรมแนะแนว
ฉบับที่ 4 แบบประเมินทักษะการปฏิบตั ิงานของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดนิทรรศการ
“วันแนะแนวอาชีพ”
ฉบับที่ 5 แบบบันทึกสะท้อนผลการจัดกิจกรรมแนะแนว (Journal Writing)
การพัฒ นาและหาคุณภาพเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการทดลอง
เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลองกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวสําหรับการวิจยั ใน
ครั้งนี้ ประกอบด้วย คู่มือการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะ
ชี วิตและอาชี พของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หน่ วย/แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ซึ่ งมี
วิธีการพัฒนาและหาคุณภาพ ดังนี้
1. คู่มื อการใช้ กระบวนทัศ น์ การจัดกิจ กรรมแนะแนวเพื่ อเสริ ม สร้ างการใช้ ทักษะชี วิต
และอาชี พ ของนักเรี ย นชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็ นเครื่ องมือที่พฒั นาขึ้นเพื่อให้ผสู ้ อนได้ศึกษา
แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ถูกต้อง โดยผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการสร้างและพัฒนาแบบตรวจสอบ
ดังนี้

236
1.1 นําข้อมูลพื้นฐานที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 มาสังเคราะห์กระบวนทัศน์
การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้ างการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
1.2 สภาพที่เป็ นอยูจ่ ริ งกับสิ่ งที่ผสู ้ อนคาดหวังและต้องการพัฒนาให้เกิดขึ้นในอนาคต
ของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ชดั เจน
1.3 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี วิธีการเกี่ยวกับการสร้างคู่มือการใช้กระบวนทัศน์การจัด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.4 จัดทําร่ างคู่มือการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้
ทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย คํานํา คําชี้แจง แนวคิด
พื้นฐานในการพัฒนากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวตามองค์ประกอบของกระบวนทัศน์
การจัดกิ จ กรรมแนะแนว หน่ วย/แผนการจัด กิ จ กรรมแนะแนว และเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ในการและ
ประเมิ นผลเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์และอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ร่วมพิจารณา
แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึ กษา
1.5 ตรวจสอบคุ ณ ภาพของคู่ มือการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริ ม สร้ า งการใช้ท กั ษะชี วิต และอาชี พ ของนัก เรี ย นชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ
จํา นวน 14 คน จากการสั ม มนาอ้างอิ งผูเ้ ชี่ ยวชาญ (Connoisseurship) เพื่ อ พิ จ ารณาความถู ก ต้อ ง
เหมาะสมและตรวจสอบความสอดคล้องของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้าง
การใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ
1.6 นํากระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชี วิตและ
อาชี พของนักเรี ยนชั้นมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ไ ขแล้ว เสนอต่ อ ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการ
พัฒนากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ จํานวน 5 คน
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
โดยใช้แบบประเมิ นความเหมาะสม/สอดคล้องเชิ งโครงสร้ างของกระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรม
แนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่ งมี
ลักษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scales) ประเมินความเหมาะสม/สอดคล้องใน
ประเด็น การกํา หนดองค์ป ระกอบของกระบวนทัศ น์ การจัดกิ จกรรมแนะแนวในภาพรวมและ
องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ คือ องค์ประกอบเชิ งหลักการและวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการจัด
กิ จกรรมแนะแนว การวัดและประเมิ นผล และปั จจัยสนับสนุ น การนํากระบวนทัศน์ไปใช้การ
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ประเมินความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างกําหนดเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ (มาเรี ยม นิ ลพันธุ์,
2555: 179)
ระดับคะแนน 5
หมายถึง
มีความเหมาะสม/สอดคล้องมากที่สุด
ระดับคะแนน 4
หมายถึง
มีความเหมาะสม/สอดคล้องมาก
ระดับคะแนน 3
หมายถึง
มีความเหมาะสม/สอดคล้องปานกลาง
ระดับคะแนน 2
หมายถึง
มีความเหมาะสม/สอดคล้องน้อย
ระดับคะแนน 1
หมายถึง
มีความเหมาะสม/สอดคล้องน้อยที่สุด
ทั้งนี้ การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการประเมินความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้าง
ของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคล้อ งในประเด็นการกําหนด
องค์ประกอบของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวในภาพรวมและองค์ประกอบของกระบวน
ทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวแต่ละองค์ประกอบ คือ องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมแนะแนว การวัดและประเมินผล และปัจจัยสนับสนุน การนํากระบวนทัศน์
การจัดกิ จกรรมแนะแนวไปใช้ ตามความคิดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญ และนํามาแปลความหมายตาม
เกณฑ์ ดังนี้ (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555 : 196)
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง
มีความเหมาะสม/สอดคล้องมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง
มีความเหมาะสม/สอดคล้องมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง
มีความเหมาะสม/สอดคล้องปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง
มีความความเหมาะสม/สอดคล้องน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง
มีความเหมาะสม/สอดคล้องน้อยที่สุด
พิ จารณาค่ าความเหมาะสม/สอดคล้องที่ มีค่าเฉลี่ ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้ นไป และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ซึ่ งแสดงว่า กระบวนทัศ น์ก ารจัด กิ จ กรรมแนะแนวที่พฒั นาขึ้นมี
ความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้าง สามารถนําไปทดลองใช้ได้
นําข้อมูลที่รวบรวมจากผูเ้ ชี่ยวชาญคํานวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสม/สอดคล้องในประเด็นการกําหนดองค์ประกอบ
ของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวอยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกรายการประเมิน ทั้งในประเด็น
การกํา หนดองค์ป ระกอบของกระบวนทัศ น์ก ารจัด กิ จ กรรมแนะแนวในภาพรวม การกําหนด
องค์ประกอบของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวมีความเหมาะสม ครอบคลุมความต้องการ
จํา เป็ นของการเสริ ม สร้ า งการใช้ท กั ษะชี วิตและอาชี พ องค์ประกอบมีความสัมพันธ์สอดคล้อง
ส่ งเสริ มซึ่ งกันและกัน องค์ประกอบของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวแต่ละองค์ประกอบ
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คือ 1) องค์ประกอบเชิ งหลัก การและวัต ถุ ป ระสงค์ หลัก การของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรม
แนะแนว มีความเหมาะสมสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐาน สามารถใช้เป็ นกรอบในการ
กําหนดกิจกรรมการเรี ย นรู ้ ข้ นั ตอน วัต ถุป ระสงค์มี ความเหมาะสมชัดเจนสามารถแสดงถึงสิ่ งที่
มุ่งหวังให้เกิดในตัว ผู เ้ รี ย น 2) องค์ป ระกอบเชิ ง กระบวนการ ขั้น ตอนการจัดกิจกรรมแนะแนว
มี ค วามเหมาะสม สอดคล้อ ง ขั้น ตอนครบถ้วน สามารถส่ งผลให้การจัดกิ จกรรมบรรลุ ผ ลตาม
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ มีความสอดคล้องกับหลัก การและวัตถุประสงค์
และ 3) องค์ประกอบเชิ งปั จจัยสนับสนุ นในการนํากระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวไปใช้
มีค วามสอดคล้อ งเหมาะสมกับ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ค่าความเหมาะสมสอดคล้อง
มีค่าเฉลี่ย (Mean) ตั้งแต่ 3.50 ขึ้ นไป และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ไม่เกิ น 1.00 ซึ่ งแสดงว่า
กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายที่พฒั นาขึ้น มีความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างสามารถนําไปทดลอง
ใช้ได้ นอกจากนี้ผวู ้ ิจยั ได้ปรับปรุ งแก้ไขในเรื่ องความชัดเจนของข้อความและภาษาที่ใช้ตามคําแนะนํา
ของผูเ้ ชี่ยวชาญก่อนนําไปทดลองใช้
จากขั้นตอนการพัฒนากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการ
ใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถสรุ ปได้ดงั แผนภาพที่ 16
สังเคราะห์กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้
ทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระบุเป้าหมายและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวติ และอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่ชดั เจน
ตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสม/สอดคล้องของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรม
แนะแนวที่พฒั นาขึ้น โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 14 คน จากการสัมมนาอ้างอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ
(Connoisseurship) เพื่อพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม และตรวจสอบความสอดคล้อง
ของกระบวนทัศน์โดยใช้ประเด็นการสัมมนาอ้างอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ แล้วปรับปรุ งแก้ไข

แผนภาพที่ 16 แสดงขั้นตอนการพัฒนากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพือ่ เสริ มสร้างการ
ใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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2. การพัฒ นาเครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมู ล พัฒ นาเครื่ องมื อประกอบการ
ใช้ กระบวนทัศ น์ การจัดกิจกรรมแนะแนว ได้แก่ คู่มือการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
และหน่วย/แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ซึ่งผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการดังนี้
2.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตํารา และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นแนวทางในการ
สร้างคู่มือการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวและหน่วย/แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว
2.2 สร้ างคู่มือการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวเพื่ อเสริ มสร้ างการใช้
ทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลาย ที่ สอดคล้องกับแผนการจัดกิจกรรม
แนะแนวตามแนวคิดกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวโดยบูรณาการการจัดการเรี ยนรู ้ แบบ
ร่ ว มมื อ (Collaboration Learning) การจัด การเรี ยนรู ้ โ ดยใช้ กิ จ กรรมเป็ นฐาน (Activity Based
Learning) การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน (Case Based Learning) การจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem Based Learning) และการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการมีส่วนร่ วม
ของชุมชน (Community Participation Learning) จํานวน 7 หน่วย ใช้เวลาเรี ยน 20 ชัว่ โมง โดยใช้
เนื้ อหากลุ่มสาระการเรี ยนกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน (กิจกรรมแนะแนว) เพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะ
ชี วิตและอาชี พของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ อง รากเหง้าลาวเวียง
ใช้เวลาเรี ยน 3 ชัว่ โมง
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 เรื่ อง สําเนียงภาษาถิ่น
ใช้เวลาเรี ยน 3 ชัว่ โมง
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 เรื่ อง หัตถศิลป์ ลํ้าค่า
ใช้เวลาเรี ยน 3 ชัว่ โมง
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 เรื่ อง สุ ขอุราวงลําแคน
ใช้เวลาเรี ยน 2 ชัว่ โมง
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 เรื่ อง ดินแดนอาหารพื้นบ้าน ใช้เวลาเรี ยน 3 ชัว่ โมง
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 6 เรื่ อง สื บสานตํานานบุญบั้งไฟ ใช้เวลาเรี ยน 3 ชัว่ โมง
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 7 เรื่ อง สุ ขหทัยกับการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพสู่ สาธารณะชน
ใช้เวลาเรี ยน 3 ชัว่ โมง
การจัดทําหน่ วย/แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดกระบวนทัศน์การจัด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยสร้างกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่มีเนื้ อหา สาระสําคัญของทุกกรณี อ ยู่บ นพื้ น ฐานของความจริ ง ใน
ชีวิตประจําวัน เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กบั มาตรฐานการแนะแนวและครอบคลุมองค์ประกอบของการใช้
ทักษะชีวิตและอาชีพ 7 ด้าน และตัวชี้วดั เพื่อการวัดประเมินผลผูเ้ รี ยน 15 ตัวชี้วดั ได้แก่
1. องค์ประกอบที่ 1 การยืดหยุน่ และการปรับตัว ตัวชี้วดั เพื่อการวัดประเมินผล
ผูเ้ รี ยน คือ
1.1 ยืดหยุน่ โดยประเมินผลการทํางานเพื่อพิจารณาปรับปรุ ง

240
2. องค์ประกอบที่ 2 การแสวงหาความรู ้ดว้ ยการริ เริ่ มและการนําตนเอง ตัวชี้วดั
เพื่อการวัดประเมินผลผูเ้ รี ยน คือ
2.1 จัดการกับเป้ าหมายและเวลาโดยวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสื บค้นความรู ้และ
งานที่สนใจ และลงมือทํางานตามแผนที่กาํ หนดไว้โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
2.2 ปฏิบตั ิงานบรรลุเป้ าหมายโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทํางานที่สนใจ
และสรุ ปผลความรู ้และงานโดยการทํารายงานและการนําเสนอชิ้นงาน/ผลผลิต
2.3 ปฏิบตั ิงานบรรลุเป้ าหมายโดยปราศจากการควบคุมสั่งการ โดยวางแผนใน
การสื บค้นข้อมูล สังเกต วิเคราะห์เพื่อสร้างทางเลือก และจัดการระบบงาน (การทํางานเดี่ยว)
3. องค์ประกอบที่ 3 การทํางานร่ วมกันในสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตัวชี้วดั
เพื่อการวัดประเมินผลผูเ้ รี ยน คือ
3.1 มีปฏิ สัมพันธ์กบั บุคคลอื่นโดยฟั ง พูด แสดงความคิดเห็นและอภิปรายใน
กลุ่ม และจัดการระบบคน (การทํางานกลุ่ม)
3.2 ปฏิบตั ิงานกับทีมงานที่มีความหลากหลายโดยจัดการระบบคน(การทํางานกลุ่ม)
4. องค์ประกอบที่ 4 การจัดการสร้างผลผลิตและความรับผิดชอบตรวจสอบได้
ตัวชี้วดั เพื่อการวัดประเมินผลผูเ้ รี ยน คือ
4.1 จัด การโครงการโดยลงมื อ ทํา งานตามแผนที่ ก ํา หนดไว้โ ดยการใช้
เทคโนโลยีที่ ท นั สมัย สั งเกต วิเคราะห์ เพื่ อสร้ างทางเลือก ประเมิ นผลการทํางานเพื่อพิจารณา
ปรับปรุ ง และสรุ ปผลความรู ้และงานโดยการทํารายงานและการนําเสนอชิ้นงาน/ผลผลิต
4.2 สร้ า งสรรค์ผลผลิต โดยวิเ คราะห์ แ ละวางแผนในการทํางานที่สนใจ และ
สรุ ปผลความรู ้และงานโดยการทํารายงานและการนําเสนอชิ้นงาน/ผลผลิต
5. องค์ป ระกอบที่ 5 ภาวะผู น้ าํ และความรั บ ผิด ชอบในกระบวนการทํางาน
ตัวชี้วดั เพื่อการวัดประเมินผลผูเ้ รี ยน คือ
5.1 สํานึกความรับผิดชอบโดยทํางานอย่างมีคุณธรรม ไม่เอาเปรี ยบบุคคลอื่น
5.2 ให้คาํ แนะนําและการนําบุคคลอื่นโดยสรุ ปผลความรู ้ และงานโดยการทํา
รายงานและการนําเสนอชิ้นงาน/ผลผลิต
5.3 รับผิดชอบต่อบุคคลอื่นโดยทํางานอย่างมีคุณธรรม ไม่เอาเปรี ยบบุคคลอื่น
6. องค์ประกอบที่ 6 การคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจและแก้ปัญหาอย่างร้างสรรค์ ตัวชี้วดั
เพื่อการวัดประเมินผลผูเ้ รี ยน คือ
6.1 ตัดสิ นใจโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทํางานที่สนใจ
6.2 แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยวิเคราะห์และวางแผนในการทํางานที่สนใจ
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7. องค์ประกอบที่ 7 การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นในการทํางานร่ วมกัน ตัวชี้ วดั
เพื่อการวัดประเมินผลผูเ้ รี ยน คือ
7.1 สร้ างสัมพันธ์ที่ดีก บั ผู อ้ ื่ น โดยฟั ง พูด แสดงความคิ ดเห็ นและอภิ ปราย
ในกลุ่ม และจัดการระบบคน (การทํางานกลุ่ม)
2.3 นําคู่มือการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิต
และอาชี พ และหน่ วย/แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะ ของ
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เสนอต่ อผูเ้ ชี่ ยวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม/
สอดคล้องเชิงโครงสร้างของคู่มือการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการ
ใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพและหน่ วย/แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสม/
สอดคล้อ งของคู่ มื อ การใช้ก ระบวนทัศ น์ก ารจัดกิ จกรรมแนะแนว ซึ่ งเป็ นลักษณะมาตราส่ วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประเมิ นความเหมาะสม/สอดคล้องของสาระสําคัญ ในคู่มือ
รายละเอียดในคู่มือและแนวทางในการนํากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวไปใช้ ซึ่ งสาระใน
คู่มือ ประกอบด้วย คําชี้ แจงในการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว แนวคิดพื้นฐานการ
พัฒนากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว องค์ประกอบของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
ตัวอย่างหน่ วย/แผนการจัดกิจกรรม และตัวอย่างเครื่ องมือที่ ใช้ในการวัดและประเมินผล รวมทั้ง
รายละเอียดในคู่มือมีความชัดเจนเพียงพอที่ จะทําให้ผูท้ ี่ ตอ้ งการนํากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรม
แนะแนวไปใช้ เข้าใจในองค์ประกอบต่าง ๆ และทราบถึงสิ่ งที่ ตอ้ งศึกษา การจัดเตรี ยมสื่ อ วัสดุ
อุปกรณ์ และใช้กระบวนทัศน์ก ารจัดกิ จ กรรมแนะแนวนี้ ใ นการจัดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อ พัฒนา
ผูเ้ รี ยนได้อย่างราบรื่ นและบรรลุผลตามจุ ดมุ่ งหมายของกระบวนทัศน์การจัดกิ จกรามแนะแนว
เพื่อเสริ มสร้ างการใช้ท กั ษะชี วิ ต และอาชี พ แนวทางในการนํา กระบวนทัศ น์ก ารจัดกิจกรรม
แนะแนวมีความชัดเจน เพียงพอสําหรับการนําไปใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิผลสู งสุ ด
กับผูเ้ รี ยนและใช้แบบประเมิ นความเหมาะสม/สอดคล้องเชิ งโครงสร้ างของหน่ วย/แผนการจัด
กิจกรรมแนะแนว ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประเมินความ
เหมาะสม/สอดคล้องของสาระสําคัญ จุดประสงค์การจัดกิจกรรม กิจกรรมการเรี ยนรู ้ รู ปแบบการ
จัดกิ จ กรรม สื่ อ การจัด กิ จ กรรม และการวัด และประเมินผล การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการประเมิน
ความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของคู่มือการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวและ
หน่วย/แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของความเหมาะสม/สอดคล้องของสาระสําคัญในคู่มือ รายละเอียดในคู่มือและ
แนวทางในการนํากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวไปใช้ สาระสําคัญในหน่ วย/แผนการจัด
กิจกรรม จุดประสงค์การจัดกิจกรรม เนื้ อหา กิจกรรมการเรี ยนรู ้ รู ปแบบการจัดกิจกรรม สื่ อ และ
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การวัดและประเมินผล ตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญแล้วนํามาแปลความหมายเช่นเดียวกับการ
ประเมินความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
2.4 นําข้อมู ลที่ รวบรวมจากผู เ้ ชี่ ย วชาญมาคํา นวณหาค่า เฉลี่ ย (Mean) และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคล้องตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ได้ค่ า เฉลี่ ย คะแนนความเหมาะสม/สอดคล้อ งของสาระสําคัญในคู่มือ รายละเอียดในคู่มือและ
แนวทางในการนํากระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวไปใช้อยู่ในระดับมาก 4 รายการ ระดับ
มากที่สุด 2 รายการ ประเมินค่าความเหมาะสม/สอดคล้องมีค่าเฉลี่ย (Mean) ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และ
ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ไม่เกิน 1.00 ซึ่ งแสดงว่าคู่มือการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรม
แนะแนวเพื่ อ เสริ ม สร้ างการใช้ท ัก ษะชี วิ ต และอาชี พ ที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น มี ค วามเหมาะสม/สอดคล้อ ง
สามารถนําไปทดลองใช้ได้ นอกจากนี้แล้วผูว้ ิจยั ได้ปรับปรุ งแก้ไขในเรื่ องความชัดเจนของข้อความ
และภาษาที่ ใช้ตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ ยวชาญก่ อนนําไปทดลองใช้และได้ค่าเฉลี่ ยคะแนนความ
เหมาะสม/สอดคล้อ งของสาระสํา คัญ ในหน่ ว ย/แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว จุดประสงค์การจัด
กิ จ กรรมแนะแนว เนื้ อ หา กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ รู ป แบบการจัด กิ จ กรรม สื่ อ และการวัด และ
ประเมิ นผล อยู่ในระดับมากและมากที่สุด ค่าความเหมาะสม/สอดคล้องมี ค่าเฉลี่ย (Mean) ตั้งแต่
3.50 ขึ้นไป และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ไม่เกิน 1.00 ซึ่ งแสดงว่าหน่วย/แผนการจัดกิจกรรม
แนะแนวที่พฒั นาขึ้นมีความเหมาะสม/สอดคล้อง สามารถนําไปทดลองใช้ได้
2.5 นํากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวและเครื่ องมือประกอบการใช้กระบวนทัศน์
การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ ได้แก่ คู่มือการใช้กระบวนทัศน์
การจัดกิจกรรมแนะแนว หน่วย/แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ผา่ นการหาคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ และ
ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปหาประสิ ทธิ ภาพ (E1/E2) โดยการทดลองภาคสนาม (Field Tryout) ประเมิน
ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ (E1) และประสิ ทธิ ภาพของผลผลิต (E2) ใช้เกณฑ์ 80/80 ทดลองใช้
กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาที่ 6/1 ซึ่งมีลกั ษณะไม่แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน
จากขั้นตอนการพัฒนาคู่มือการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว สามารถสรุ ป
ได้ดงั แผนภาพที่ 17
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ศึกษาเอกสาร หลักการจัดทําคู่มือ และส่ วนประกอบการจัดทําคู่มือการจัดกิจกรรมแนะแนว
สร้างคู่มือการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวติ และอาชีพ
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สอดคล้องกับแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว
ตามแนวคิดกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
นําคู่มือการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพือ่ เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ
ที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 5 คน
เพื่อตรวจสอบเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และตรวจสอบหาคุณภาพของคู่มือ
นําคู่มือการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวและหน่วย/แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว
ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะแนวของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ
จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้าง
นํากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวและเครื่ องมือประกอบการใช้กระบวนทัศน์การจัด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ ที่ผ่านการหาคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
และปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปหาประสิ ทธิ ภาพ (E1/E2) โดยการทดลองภาคสนาม (Field Tryout)

แผนภาพที่ 17 แสดงขั้นตอนการพัฒนาคู่มือการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวติ และอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. พัฒ นาเครื่ องมื อที่ใช้ ในการประเมินประสิ ทธิผ ลของกระบวนทัศ น์ การจัดกิจ กรรม
แนะแนวเพื่อเสริมสร้ างการใช้ ทกั ษะชีวติ และอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 5
ฉบับ ได้แก่ 1) แบบประเมิ นชิ้ นงาน 2) แบบสังเกตพฤติ กรรมการทํางานกลุ่ม (การปฏิ สัมพันธ์
นัก เรี ยน) 3) แบบรายงานพฤติ กรรมการปฏิ บ ตั ิ ข องตนเองก่ อ น– หลังร่ วมกิ จ กรรมแนะแนว
4) แบบประเมินทักษะการปฏิ บตั ิ งานของผูม้ ี ส่ว นเกี่ ยวข้องในการจัดนิ ท รรศการ “วันแนะแนว
อาชี พ ” และ 5) แบบบัน ทึ ก สะท้อ นผลการจัด กิ จ กรรมแนะแนว (Journal Writing) การสร้ า ง
เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินประสิ ทธิผลของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้าง
การใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้
3.1 แบบประเมินชิ้นงาน
แบบประเมินชิ้นงาน เป็ นแบบประเมิ นผลการทํา งาน/ภาระงานของนัก เรี ยนที่
ผ่านการเรี ยนโดยการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหน่วย/แผนการจัดกิจกรรมแนะ
แนว ทั้ง 7 หน่วย เพื่อประเมินชิ้นงาน/ภาระงานของผูเ้ รี ยน 2 ประเด็นหลัก คือ 1) ความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลการทํางาน/รายงานเป็ นรู ปเล่มและผังนําเสนองานตามองค์ประกอบของหัวข้อแต่ละหน่วย/
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แผนที่ กาํ หนด และ 2) ประเมิ น ความสมบู ร ณ์ ข องการนํา เสนอข้อ มู ล ตามที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย
ความสมบูรณ์เกี่ยวกับภาษา/เนื้อหา/รู ปแบบการนําเสนอ และสื่ อประกอบการนําเสนอภาระงานของ
ผูเ้ รี ยนเป็ นรายกลุ่ม ผูว้ ิจยั กําหนดเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
ระดับคะแนน 4 หมายถึง ความครบถ้วนสมบูรณ์ของภาระงานระดับดีมาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ความครบถ้วนสมบูรณ์ของภาระงานระดับดี
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ความครบถ้วนสมบูรณ์ของภาระงานระดับพอใช้
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ความครบถ้วนสมบู รณ์ ของภาระงานระดับควร
ปรับปรุ ง
เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนรวมในการประเมินคุณภาพชิ้นงาน/ภาระ
งาน ดังนี้
คะแนนรวม 7 - 8 หมายถึง ชิ้นงาน/ภาระงานมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีมาก
คะแนนรวม 5 - 6 หมายถึง ชิ้นงาน/ภาระงานมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี
คะแนนรวม 3 - 4 หมายถึง ชิ้นงาน/ภาระงานมีคุณภาพอยูใ่ นระดับพอใช้
คะแนนรวม 1 - 2 หมายถึง ชิ้นงาน/ภาระงานมีคุณภาพอยูใ่ นระดับควรปรับปรุ ง
3.2 แบบสั งเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม (การปฏิสัมพันธ์ นักเรียน)
แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม (การปฏิสัมพันธ์นกั เรี ยน) เป็ นแบบสังเกต
พฤติกรรมการทํางานกลุ่มของผูเ้ รี ยนร่ วมกับบุคคลอื่น โดยครู เป็ นผูส้ ังเกตพฤติกรรมผูเ้ รี ยนในการ
ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายในห้องเรี ยน และ/หรื อ นอกห้องเรี ยนในภาพรวมรายบุคคล การสังเกต
พฤติกรรมผูเ้ รี ยนประเมิน 5 ประเด็นหลัก คือ 1) การใช้ขอ้ มูลในการตอบคําถามที่เป็ นเหตุและผล
2) ความคิดรวบยอด 3) การเชื่อมโยงเนื้อหาเก่าไปสู่ เนื้อหาใหม่ 4) การนําเสนอครอบคลุมประเด็น
เนื้อหา และ 5) ความกระชับถูกต้องชัดเจน โดยผูว้ ิจยั กําหนดเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
ระดับคะแนน 3 หมายถึง พฤติกรรมการทํางานกลุ่มอยูใ่ นระดับดีมาก
ระดับคะแนน 2 หมายถึง พฤติกรรมการทํางานกลุ่มอยูใ่ นระดับดี
ระดับคะแนน 1 หมายถึง พฤติกรรมการทํางานกลุ่มอยูใ่ นระดับพอใช้
เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนรวมในการประเมินคุณภาพชิ้นงาน/ภาระงาน
ดังนี้
คะแนนรวม 11-15 หมายถึง พฤติกรรมการทํางานกลุ่มโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก
คะแนนรวม 6 - 10 หมายถึง พฤติกรรมการทํางานกลุ่มโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดี
คะแนนรวม 1 - 5 หมายถึง พฤติกรรมการทํางานกลุ่มโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับพอใช้
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3.3 แบบรายงานผลการใช้ ทักษะชี วิต และอาชี พ ของตนเองก่ อน-หลังร่ วมกิจ กรรม
แนะแนว
แบบรายงานผลการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชีพของตนเอง เป็ นแบบประเมินผลการ
ใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนเพื่อประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานของตนเองก่อน – หลัง
ร่ วมกิจกรรมแนะแนวรายบุคคล ตามแนวคิดกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้าง
การใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พ โดยผูว้ ิจยั ใช้แนวคิดการประเมิ นของ SOLO หรื อ The Structure of
Observed Learning Outcome Taxonomy จึ งเป็ นแบบ (Model) ที่ ใ ช้ในการใช้ระบุ บรรยาย หรื อ
อธิ บาย ระดับความเข้าใจอันซับซ้อนที่ เพิ่มขึ้นของผูเ้ รี ยนในสาระหรื อรายวิชา ซึ่ ง John B. Biggs
และ Kelvin Collis (1982) เป็ นผูเ้ สนอแนวคิดนี้ SOLO Taxonomy ประกอบด้วยระดับความเข้าใจ
5 ระดับ ดังนี้
1. Pre-structural (ระดับโครงสร้างขั้นพื้นฐาน) คือ ในระดับนี้ ผูเ้ รี ยนจะยังคงไม่
เข้าใจจุดมุ่งหมายที่แท้จริ ง และยังคงใช้วิธีการง่ายๆในการทําความเข้าใจสาระเนื้ อหา เช่ น ผูเ้ รี ยน
รับทราบแต่ยงั คงพลาดประเด็นที่สาํ คัญ
2. Uni-structural (ระดับมุ ม มองเดี ยว) คือ การตอบสนองของผูเ้ รี ยนจะมุ่ งไปที่
มุมมองที่เกี่ยวข้องเพียงมุมมองเดียว เช่น สามารถระบุชื่อได้ จําได้ และทําตามคําสัง่ ง่ายๆได้
3. Multi-structural (ระดับหลายมุมมอง) คือ การตอบสนองของผูเ้ รี ยนจะมุ่งเน้น
ไปที่ ห ลายๆมุม มองโดยการปฏิ บ ตั ิ ต่ อ ผู เ้ รี ย นจะเป็ นไปอย่า งอิ ส ระ เช่ น สามารถอธิ บ ายได้
ยกตัวอย่างได้ หรื ออาจเชื่อมโยงได้
4. Relational (ระดับ เห็ น ความสั ม พัน ธ์) คื อ การบู รณาการความสัมพัน ธ์ ต่างๆ
เชื่ อ มโยงเข้า ด้ว ยกัน เช่ น ผู ้เรี ย นสามารถวิ เคราะห์ เปรี ยบเที ย บ ระบุ ค วามแตกต่ า ง แสดง
ความสัมพันธ์ อธิบายเชิงเหตุผล และ/หรื อนําไปใช้ได้
5. Extended abstract (ระดับ ขยายนามธรรม) คื อ จากขั้น บู ร ณาการเชื่ อ มโยง
ความสัมพันธ์เข้าด้วยกัน จากนั้นจึงมาสู่ การสร้างเป็ นแนวคิดนามธรรมขั้นสู ง หรื อการสร้างทฤษฎี
ใหม่ เช่น การสร้างสรรค์ สะท้อนแนวคิด สร้างทฤษฏีใหม่ เป็ นต้น
เทคนิคและวิธีการประเมินผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ ใช้การประเมินผลจาก
การประเมิ น ตนเองของผูเ้ รี ยน (Self-Assessment of Learners) ซึ่ งใช้วิ ธีการสังเกต (Observation)
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับตนเองก่อน- หลังการกิจกรรมแนะแนว ตลอดจนสรุ ป วิเคราะห์ สังเคราะห์
การนําเสนอผลงาน (Presentations) และการร่ วมกิจกรรมกลุ่ม ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นเพื่อวัดความสามารถ
การใช้ทกั ษะชี วิต และทัก ษะอาชี พ ตามองค์ป ระกอบของการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พ 7 ด้าน
ครอบคลุมพฤติกรรมตัวชี้วดั 15 ตัวชี้วดั
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โดยมี คาํ อธิ บายเกณฑ์การให้คะแนนที่ ผูเ้ รี ยนใช้ในการประเมินตนเอง 5 ระดับ
ดังนี้
5 หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบตั ิเกิดขึ้นเป็ นประจําสมํ่าเสมอในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบตั ิเกิดขึ้นเป็ นประจําสมํ่าเสมอในระดับมาก
3 หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบตั ิเกิดขึ้นเป็ นบางครั้งไม่สมํ่าเสมอในระดับปานกลาง
2 หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบตั ิเกิดขึ้นเป็ นบางครั้งไม่สมํ่าเสมอในระดับน้อย
1 หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบตั ินานๆครั้งจึงจะเกิดขึ้น ไม่สมํ่าเสมอขึ้นอยูก่ บั
โอกาสในระดับน้อยที่สุด
3.4 แบบประเมินทักษะการปฏิบัติง านของผู้ มีส่วนเกี่ย วข้ องในการจัด นิ ทรรศการ
“วันแนะแนวอาชีพ”
แบบประเมิ นทักษะการปฏิ บตั ิ งานของผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องในการจัดนิ ท รรศการ
“วัน แนะแนวอาชีพ” เป็ นแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูเ้ รี ยนในการจัดนิทรรศการ “วันแนะ
แนวอาชีพ” ซึ่ งผูเ้ รี ยนเตรี ยมพร้อมนําเสนอผลงานเพื่อแสดงถึงความสามารถในการใช้ทกั ษะชี วิต
และอาชี พหลังจากร่ วมกิ จกรรมแนะแนวครบทั้ง 7 หน่ วย เทคนิ คและวิธีการประเมิ นผลการใช้
ทักษะชี วิต และอาชี พ ใช้การประเมิ น ผลโดยผูม้ ี ส่ว นเกี่ ย วข้อ ง ได้แก่ ครู ผูป้ กครอง และ เพื่ อ น
(Evaluated by a Group/Parents) ซึ่ งใช้วิธีการสังเกต (Observation) การสัมภาษณ์ (Interview) และ
ประเมินการนําเสนอผลงาน (Presentations) ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นเพื่อวัดความสามารถการใช้ทกั ษะชีวิต
และทักษะอาชี พ ตามองค์ประกอบของการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พ 7 ด้าน ครอบคลุมตัวชี้ วดั 15
ตัวชี้ วดั ประเด็นการประเมินครอบคลุม 5 ประเด็นหลัก คือ 1) การใช้ขอ้ มูลในการตอบคําถามที่
เป็ นเหตุและผล 2) ความคิดรวบยอด 3) การเชื่ อมโยงเนื้ อหาเก่าไปสู่ เนื้ อหาใหม่ 4) การนําเสนอ
ผลงานครอบคลุมประเด็นเนื้ อหา และ 5) ความกระชับถูกต้องชัดเจนในการนําเสนอผลงาน ผูว้ ิจยั
กําหนดเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
ระดับคะแนน 3 หมายถึง พฤติกรรมการทํางานกลุ่มอยูใ่ นระดับดีมาก
ระดับคะแนน 2 หมายถึง พฤติกรรมการทํางานกลุ่มอยูใ่ นระดับดี
ระดับคะแนน 1 หมายถึง พฤติกรรมการทํางานกลุ่มอยูใ่ นระดับพอใช้
เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนรวมในการประเมินคุณภาพชิ้นงาน/ภาระ
งาน ดังนี้
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คะแนนรวม 11-15 หมายถึ ง พฤติ กรรมการทํางานกลุ่ มโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก
คะแนนรวม 6 - 10 หมายถึง พฤติ ก รรมการทํา งานกลุ่ ม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี
คะแนนรวม 1 - 5 หมายถึง พฤติ กรรมการทํางานกลุ่มโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับพอใช้
3.5 แบบบันทึกสะท้ อนผลการจัดกิจกรรมแนะแนว
แบบบันทึกสะท้อนผลการจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดกระบวนทัศน์การจัด
กิ จกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้ างการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พ มีลกั ษณะเป็ นการบันทึ กข้อมูลเชิ ง
คุณภาพแบบพรรณนาความ (Journal Writing) ใช้สําหรับผูเ้ รี ยนเขียนสะท้อนการเรี ยนรู ้ และการ
พัฒนาการเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ ซึ่ งครอบคลุมองค์ประกอบทุกด้าน หลังจากการ
เรี ยนรู ้ตามกระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวที่ ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นทุกหน่ วย/แผนการจัดกิจกรรม
แนะแนว โดยเขียนครอบคลุม 4 ประเด็นหลัก คือ 1) ความรู ้ที่ได้รับจากการร่ วมกิจกรรมแนะแนว
2) แง่คิดที่ได้รับจากการฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมแนะแนว 3) การนําความรู ้และแง่คิดไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวัน และ 4) ปั ญหา/ข้อเสนอแนะสําหรับการจัดกิจกรรมแนะแนว
ขั้นตอนในการสร้างและพัฒ นาเครื่ องมื อที่ ใช้ในการประเมิ นประสิ ทธิ ผลของ
กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษา ตอนปลาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.5.1 ศึ กษาเอกสารต่ าง ๆ ได้แก่ คู่มือ การจัดการเรี ยนรู ้ กิจกรรมพัฒ นาผูเ้ รี ยน
(กิจกรรม แนะแนว) หนังสื อเรี ยน จุดประสงค์ คําอธิ บาย มาตรฐานการเรี ยนรู ้กิจกรรมแนะแนว
และงานวิ จ ัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การสร้ า งแบบสั งเกต แบบประเมิ น แบบบัน ทึ ก และแบบวัด และ
ประเมินผลต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ตวั ชี้ วดั พฤติกรรม/เนื้ อหาสาระที่เหมาะสมเพื่อนําไปจัดกิจกรรม
แนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พตามองค์ประกอบของการใช้ทกั ษะชี วิตและ
อาชีพ 7 ด้าน ครอบคลุมตัวชี้วดั 15 ตัวชี้วดั ที่ผวู ้ ิจยั สังเคราะห์
3.5.2 สร้ างแบบประเมิ น ชิ้ น งาน แบบสัง เกตพฤติ ก รรมการทํางานกลุ่ม แบบ
รายงานพฤติกรรมการปฏิบตั ิของตนเอง แบบประเมินทักษะการปฏิบตั ิงาน และแบบบันทึก
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3.5.3 นําแบบประเมินชิ้นงาน แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม แบบ

รายงานพฤติ ก รรมการปฏิ บ ัติข องตนเอง แบบประเมิ น ทัก ษะการปฏิ บ ัติงาน และแบบ
บันทึกไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/2 จํานวน 5 คน ที่มีลกั ษณะไม่แตกต่าง
กับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง และผ่านการเรี ยนรู ้กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะ
ชีวิตและอาชี พมาแล้ว เพื่อตรวจสอบความเข้าใจในภาษา และการสื่ อความหมายของข้อ
คําถาม จากนั้นนําผลการทดลองไปปรับปรุ งแก้ไข

3.5.4 ตรวจสอบคุ ณ ภาพด้านความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) ของ
แบบประเมินชิ้นงาน แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม แบบรายงานพฤติกรรมการปฏิบตั ิของ
ตนเอง แบบประเมินทักษะการปฏิ บ ตั ิ งาน และแบบบันทึ ก โดยพิจ ารณาความสอดคล้องของข้อ
คําถาม รายการประเมิน รายการสังเกต และเกณฑ์การประเมิน (Scoring Rubrics) ผลการประเมิน
ความสอดคล้องโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.5.4.1 แบบประเมินชิ้นงาน มีความสอดคล้องระหว่างประเด็นคําถามกับ
ความสามารถการสร้างสรรค์ชิ้นงาน/ภาระงานที่ เกิ ดจากความสามารถในการใช้ทกั ษะชี วิตและ
อาชีพ อยูใ่ นระดับมากและมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตั้งแต่ Mean = 4.40,
S.D. = 0.55 ถึง Mean = 4.60, S.D. = 0.55 ซึ่ งแสดงว่าแบบประเมินชิ้นงาน มีคุณภาพด้านความตรง
เชิ งเนื้ อหา (Content Validity) สามารถนําไปใช้ในการประเมินชิ้ นงาน/ภาระงานของผูเ้ รี ยน ตาม
หัวข้อที่ได้รับมอบหมายเพื่อแสดงถึงการมีความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของผูเ้ รี ยนได้
3.5.4.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม (การปฏิสัมพันธ์นกั เรี ยน) มี
ความสอดคล้องระหว่างประเด็นคําถามกับการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม การมีปฏิสัมพันธ์
ของผูเ้ รี ยนร่ วมกับกลุ่ม ที่แสดงถึงการมีความสามารถในการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พ อยู่ในระดับ
มากและมากที่ สุด โดยมี ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ตั้งแต่ Mean = 4.40, S.D. = 0.55 ถึ ง
Mean = 4.60, S.D. = 0.55 ซึ่ งแสดงว่ า แบบสั ง เกตพฤติ ก รรมการทํา งานกลุ่ ม (การปฏิ สั ม พัน ธ์
นักเรี ยน) มี คุณ ภาพด้านความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) สามารถนําไปใช้ในการสัง เกต
พฤติกรรมการทํางานกลุ่ม การมีปฏิ สัมพันธ์ของผูเ้ รี ยนร่ วมกับกลุ่ม ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อแสดงถึงการมีความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของผูเ้ รี ยนได้
3.5.4.3 แบบรายงานผลการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พของตนเองก่อน-หลัง
ร่ วมกิจกรรมแนะแนว มีความสอดคล้องระหว่างประเด็น คํา ถามกับ การประเมิ น พฤติ ก รรมของ
ตนเองของผูเ้ รี ยนก่ อน – หลังการร่ วมกิ จกรรมแนะแนว อยู่ในระดับมากที่ สุดทุ กรายการ โดยมี
ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตั้งแต่ Mean = 4.60, S.D. = 0.55 ถึง Mean = 4.80, S.D. = 0.45
ซึ่ งแสดงว่า แบบรายงานผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของตนเองก่อน-หลังร่ วมกิจกรรมแนะแนว
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มีคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และหาคุณภาพโดยนําไปทดสอบกับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/3 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2557 จํานวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์
หาค่าความเชื่ อมัน่ ทั้งฉบับโดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach มีค่า
เท่ ากับ .937 ซึ่ งแสดงว่า แบบรายงานผลการใช้ท ักษะชี วิตและอาชี พ ของตนเองก่ อ น-หลังร่ วม
กิจกรรมแนะแนว มีค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) สามารถนําไปใช้ในการรายงานผลการใช้ทกั ษะ
ชีวิตและอาชี พของตนเองก่อน-หลังร่ วมกิจกรรมแนะแนว เพื่อแสดงถึงการมีความสามารถในการ
ใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของผูเ้ รี ยนได้
3.5.4.4 แบบประเมินทักษะการปฏิ บตั ิงานของผูม้ ี ส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
นิ ทรรศการ “วัน แนะแนวอาชี พ ” มี ค วามสอดคล้อ งระหว่า งประเด็น คํา ถามกับ การประเมิ น
พฤติกรรมของผูเ้ รี ยนในการจัดนิ ทรรศการวันแนะแนวอาชีพ อยูใ่ นระดับมากและมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตั้งแต่ Mean = 4.40, S.D. = 0.55 ถึง Mean = 5.00, S.D. = 0.00
ซึ่ งแสดงว่า แบบประเมินทักษะการปฏิบตั ิงานของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดนิทรรศการ “วันแนะ
แนวอาชีพ” มีคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) สามารถนําไปใช้ในการประเมิน
ทักษะการปฏิบตั ิงานผูเ้ รี ยนเมื่อเสร็ จสิ้ นจากการร่ วมกิจกรรมแนะแนว และร่ วมจัดนิทรรศการ “วัน
แนะแนวอาชีพ “ เพื่อแสดงถึงการมีความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของผูเ้ รี ยนได้
3.5.4.5 แบบบันทึกสะท้อนผลการจัดกิจกรรมแนะแนว (Journal Writing) มี
ความสอดคล้องระหว่างประเด็นคําถามกับการเขียนบันทึ กข้อมูลเชิ งคุณภาพแบบพรรณนาความ
(Journal Writing) สําหรับผูเ้ รี ยนเขียนสะท้อนการเรี ยนรู ้และการพัฒนาการเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะ
ชี วิตและอาชี พ อยู่ในระดับ มากและมากที่ สุด โดยมี ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ตั้งแต่
Mean = 4.40, S.D. = 0.55 ถึง Mean = 4.80, S.D. = 0.45 ซึ่ งแสดงว่า แบบบันทึกสะท้อนผลการจัด
กิจกรรมแนะแนว มีคุณภาพด้านความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) สามารถนําไปใช้ในการ
เขียนบันทึกข้อมูล เชิ งคุณภาพแบบพรรณนาความ (Journal Writing) สําหรับผูเ้ รี ยนเขียนสะท้อน
การเรี ยนรู ้และการพัฒนาการเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของผูเ้ รี ยนได้
3.5.5 ปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญและจัดพิมพ์เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ใน
การประเมินประสิ ทธิผลของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิต
และอาชี พ ของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายฉบับสมบูรณ์ เพื่อนําไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างต่อไป
3.5.6 ตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพของกระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ผูว้ ิจัย ตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนทัศน์ก ารจัดกิ จ กรรมแนะแนวเพื่ อ
เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชีพ และ เครื่ องมือประกอบการใช้กระบวนทัศน์ดว้ ยการนําไป
ทดลองใช้ในภาคสนาม (Field Tryout) กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/1 โรงเรี ยนดอนคาวิทยา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 จํานวน 30 คน
ซึ่ งมีลกั ษณะไม่แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่าง โดยทดลองจัดกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้กิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยน (กิจกรรมแนะแนว) ตามกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้
ทักษะชีวิตและอาชีพ โดยภาพรวมมีค่าประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนทัศ น์การจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ เท่ากับ 81.57/ 81.27
จากการศึกษาแนวคิดกระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนว การใช้ทกั ษะชี วิต
และอาชี พ แนวคิ ด ทฤษฎี การเรี ยนรู ้ โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน การใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน การใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน การเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน และการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือ ซึ่ ง
ประกอบด้วยทฤษฎีสรรค์สร้างความรู ้ ทฤษฎีทางจิตวิทยา ได้แก่ ทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญา
ของ Piaget และ ทฤษฎี วฒั นธรรมเชิ งสังคมของ Vygotsky หลักการจัดกิ จกรรมแนะแนว การมี
ส่ วนร่ วมของชุ ม ชน และการเรี ย นรู ้ ก ลุ่ม มนุ ษ ย์นิ ย ม ผูเ้ รี ย นเรี ย นรู ้ จ ากการสื บค้นหาข้อมูล หา
เสาะหาความรู ้และการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ รวมทั้งงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและผลการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยน ซึ่ ง
ผูว้ ิจยั นํามาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการ
ใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้ชื่อกระบวนทัศน์ว่า “UNIQUE
Model” หรื อ “กระบวนทัศน์ยูนิค” โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพกระบวนทัศน์การจัด
กิจกรรม แนะแนวจากผูท้ รงคุณวุฒิดว้ ยวิธีการสัมมนาอ้างอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ (Connoisseurship) และ
ผ่านการหาประสิ ทธิ ภาพจากการทดลองใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวแบบภาคสนาม
(Field Tryout) หลังจากการทดลองภาคสนาม (Field Tryout) ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการปรับปรุ งและแก้ไข
กระบวนทัศน์ตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์และผูเ้ ชี่ ยวชาญอี กครั้ง ประเด็นที่
ปรับปรุ งแก้ไขสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 25
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ตารางที่ 25 ข้อเสนอแนะในการปรับกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวหลังจากการทดลอง
ภาคสนาม (Field Tryout)
หัวข้ อการแก้ไขที่ผ้ทู รงคุณวุฒ ิเสนอแนะ
ปรับรู ปแบบการนําเสนอโมเดลของกระบวนทัศน์
ให้มีสีสนั สะดุดตาและภาพที่สามารถสื่ อความหมาย
ให้ชดั เจนเป็ นเอกลักษณ์เพิม่ ขึ้น
ภาพเดิม :

แนวทางการแก้ไข
ปรับใหม่ ดังภาพ : สัญลักษณ์ดอกทานตะวัน
เป็ นสัญลักษณ์ของการปรับตัวของผูเ้ รี ยนอย่างไม่หยุด
นิ่งแม้วา่ สังคมจะเปลี่ยนไปตามกระแสใด ๆ
ยังต้านทานแสงตะวันได้ดีตลอดไป

ระบุรายละเอียดของกระบวนทัศน์ และองค์ประกอบของ ปรับใหม่ ดงั ภาพ
กระบวนทัศน์ ซึ่ งประกอบด้วยหลักการ วัตถุประสงค์
ขั้นตอน การจัดกิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน การวัดและ
ประเมินผลให้ชดั เจน พร้อมทั้งปรับทิศทางของลูกศรให้มี
ความชัดเจนและถูกต้องเหมาะสมโดยบอกจุดเริ่ มและ
จุดสิ้นสุ ดให้ชดั เจน

กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชีพของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มี รายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบของกระบวนทัศน์การจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ดังตารางที่ 25 หน้า 251
หลังการทดลองใช้ ภ าคสนาม (Field Tryout) กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/1 ตาม
กระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนว ด้วยรู ปแบบยูนิค “UNIQUE Model” ได้มีการปรับ ปรุ ง
กระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวและขั้นตอนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ตามคําแนะนําของ
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อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ ชี่ยวชาญโดยเปลี่ยนรู ปแบบการนําเสนอโมเดลให้มีความกระจ่างชัด
สื่ อความหมายชัดเจน ระบุตวั เลขที่ข้ นั ตอนการจัดกิ จกรรมเพื่อ แสดงถึ งจุ ด เริ่ มและจุ ดสิ้ นสุ ดของ
การจัดกิจกรรม
หลักการ
การพัฒนาการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พอยู่บนพื้นฐานการสร้ างความรู ้ อย่างเป็ นระบบ
ด้วยตนเอง คํานึ งถึงความต้องการของมนุษย์ การร่ วมมือกันเรี ยนรู ้จากกิจกรรมแนะแนว ฝึ กปฏิบตั ิ
ประสบการณ์จริ งจากการสนับสนุนแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม (UNIQUE) กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว ประกอบด้วย
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 6 ขั้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 ทําความเข้าใจในข้อมูลและเนื้ อหาอย่างกระจ่างชัด (Understanding Information
and Content : U) เป็ นขั้นที่ผูเ้ รี ยนศึกษาข้อมู ลที่ ครู มอบหมายให้โดยการทําความเข้าใจในเนื้ อหา
สาระ ข้อมูลความรู ้ของกรณี ศึกษา ประเด็น หัวข้อ และ/หรื อรายละเอียดต่าง ๆ โดยวิธีการดังนี้
1. อ่านและทําความเข้า ใจกับ เนื้ อ หาสาระ ข้อ มูล ความรู ้ ป ระเด็น หัวข้อ และ/หรื อ
รายละเอียดต่าง ๆ
2. เก็บสาระสําคัญหรื อจับประเด็นหลัก ๆ ให้ได้
3. เขียนความสัมพันธ์หรื อแบบจําลองแสดงความสัมพันธ์ของประเด็นต่าง ๆ ในเชิ ง
บรรยายสั้น ๆ
4. ประเมินความสัมพันธ์และประเด็นต่าง ๆ
5. สรุ ปข้อมูล สถิติหรื อสารสนเทศในเนื้อหา สาระ ข้อมูลความรู ้ ประเด็น หัวข้อ และ/
หรื อรายละเอียดต่าง ๆ ไม่จาํ เป็ นต้องครบถ้วน ถูกต้องหรื อตรงประเด็นก็ได้ ต้องคาดเดาอย่างมี
เหตุผลหรื อสร้างขึ้นเองจากข้อมูลที่มี
ขั้นที่ 2 สร้ างเครื อข่ายข้อมูล (Networking Information : N) เป็ นขั้นที่ครู ผูส้ อนกระตุน้
ให้ผูเ้ รี ยนควบคุ มการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง (Self-Directed) มีการติ ดตามการสร้ างเครื อข่ายข้อมูลให้
ได้ผลสู งสุ ด ทั้งในและนอกห้องเรี ยน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ต้ งั ไว้ในขั้นที่ 1 โดยมีวิธีการดังนี้
1. แลกเปลี่ ย นแบ่ ง ปั น ข้อ มู ล ของตนเองและสมาชิ ก ในกลุ่ ม ด้ว ยเทคนิ ค วิ ธี ก ารที่
เอื้ออํานวยและสะดวกต่อการถ่ายโอนข้อมูลตามยุคสมัย
2. ร่ วมอภิ ปรายและแสดงความคิดเห็ นประเด็นสําคัญของข้อมูลในกลุ่มอีกครั้งทั้งใน
และนอกห้องเรี ยน
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3. ติดตามสร้างข้อมูลเครื อข่ายโดยเลือกนําข้อมูลที่ได้มาสรุ ปประเด็นแก้ไขสถานการณ์
ร่ วมกัน
ขั้นที่ 3 สื บค้นข้อมูลเพือ่ วินิจฉัยปั ญหา (Inquiring Information to Diagnose Problems :
I) เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนร่ วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลตามความสนใจจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ รวมถึงแหล่ง
ประกอบการจริ ง โดยมีเป้าหมายคือ
1. ระบุ “ปั ญหา” , “ความแตกต่าง” ต่าง ๆ ให้ได้
2. ระบุขอ้ ผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
3. พิจารณาดูความสัมพันธ์ของปั ญหาต่าง ๆ
4. จัดลําดับความสําคัญของปั ญหาต่าง ๆ
ขั้นที่ 4 ซักถามเพื่อสร้ างทางเลือกหรื อวิธีแก้ปัญ หา (Questioning to Make Choices or
Solutions : Q)เป็ นขั้นที่ ผูเ้ รี ยนร่ วมซักถาม ปรึ กษาหารื อ แบ่ งงาน หน้าที่ รับผิดชอบในการสร้ าง
ทางเลือกหรื อวิธีแก้ปัญหา เพื่อนํามาสรรสร้างเป็ นชิ้นงาน ผลผลิตที่กลุ่มสนใจร่ วมกันโดยมีวิธีการ
ดังนี้
1. เรี ยนรู ้ถึงวิธีการแก้ปัญหาสรรสร้างชิ้นงานหลาย ๆ วิธีล่วงหน้า
2. สร้ างหลาย ๆ ทางเลื อ ก หรื อ หลาย ๆ วิ ธีก ารสําหรั บ การแก้ปั ญ หาเพื่ อ สรรสร้ า ง
ชิ้นงานอย่างมีคุณภาพ
3. จัดลําดับความสําคัญของวิธีการแก้ปัญหาเพือ่ สรรสร้างชิ้นงานต่าง ๆ ที่สร้างขึ้น
4. พิจารณาถึงทางเลือกที่เป็ นกลยุทธ์หลัก ๆ ก่อน
5. พิจารณาทางเลือกที่เป็ นเชิงปฏิบตั ิการสําหรับทางเลือกที่เป็ นกลยุทธ์
6. พิจารณาทบทวนอย่างรอบคอบ
7. สรุ ปเป็ นชิ้นงาน/ผลผลิตที่กลุ่มสนใจร่ วมกัน
ขั้นที่ 5 ใช้ ป ระโยชน์ ข ้ อ มู ล จากผลการวิ เ คราะห์ (Utilizing Information from the
Analysis : U) เป็ นขั้นที่ครู ผสู ้ อนกระตุน้ ความคิดของผูเ้ รี ยนรายบุคคลและกลุ่ม เพื่อเชื่อมโยงทําให้
ผูเ้ รี ย นแสดงความคิ ดเห็ น และความรู ้ สึ ก ของตนเองแลกเปลี่ยนกับสมาชิกในกลุ่ม มองเห็นข้อดี
ข้อบกพร่ อง อภิปรายสะท้อนความคิ ด จนได้ข อ้ สรุ ป ของชิ้ น งาน/ผลผลิ ต ตามที่ ตนและสมาชิ ก
กลุ่มสนใจผลิตขึ้นมา โดยมีวิธีการดังนี้
1. ครู แ ละนักเรี ยนร่ ว มกัน อภิ ป รายและสรุ ป ข้อ มู ล ชิ้ น งาน/ผลผลิ ต ทั้งในแง่ มุ ม ผลดี
ผลเสี ย ผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนคุณค่าและคุณประโยชน์
2. สรุ ปผลการวิเคราะห์เชื่อมโยงเข้ากับปั ญหาความสนใจของตนเองและสมาชิกในกลุ่ม
เพื่อสรรสร้างชิ้นงานที่มีคุณภาพ
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3. เพิ่มเติมหรื อตัดทอนผลสรุ ปได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ หรื อความสนใจ
ของสมาชิกในกลุ่มเพื่อสรรสร้างชิ้นงานที่มีคุณภาพ
ขั้นที่ 6 นําเสนอผลงานและรายงานผล (Exhibiting and Results Reporting : E) เป็ นขั้น
ที่ผเู ้ รี ยนประชุมเพื่อเตรี ยมพร้อมเสนอผลงานและรายงานผลการวิเคราะห์ การทําความเข้าใจ แก่ผฟู ้ ั ง
ครู ผสู ้ อน และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการศึกษานั้น ๆ อย่างมีประสิ ทธิภาพ ทั้งรู ปแบบการรายงานหน้า
ชั้นเรี ยน การนําเสนอชิ้นงาน/ผลผลิต และการจัดทําเอกสารเพื่อเผยแพร่ โดยมีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิ
ดังนี้
1. จัดประชุมปรึ กษาหารื อเพือ่ เตรี ยมพร้อมการนําเสนอผลงานและการรายงานผล
2. นําเสนอผลงานในรู ปแบบรายงาน/ชิ้นงาน/ผลผลิต
3. วิเคราะห์ สรุ ปผลการนําเสนอและรายงานผลอีกครั้งเพื่อนําปั ญ หา ข้อคิดเห็ นและ
ข้อเสนอแนะสรุ ปผลเป็ นแนวทางพัฒนางานให้มีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น
การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลตามกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้
ทักษะชี วิตและอาชี พของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการวัดและประเมินสมรรถนะของ
ผูเ้ รี ยนตามองค์ประกอบของการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ 7 ด้าน ครอบคลุมตัวชี้วดั 15 ตัวชี้วดั
ปัจจัยสนับสนุน ประกอบด้วย
1. ชุมชน ให้การสนับสนุ นการดําเนิ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทุกขั้นตอน โดยร่ วมคิด ร่ วม
ทํา ร่ วมปฏิบตั ิ และเป็ นแหล่งฝึ กประสบการณ์จริ งให้แก่ผเู ้ รี ยน
2. บุ ค ลากรที่ มี ส่ วนเกี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ ครู ผู ้ป กครอง ผู ้น ํ า ชุ ม ชน เจ้ า ของสถาน
ประกอบการ ให้ความร่ วมมือจัดกิจกรรม จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ร่ วมประเมินผลการใช้
ทักษะชีวิตและอาชีพ และผลงานที่ผเู ้ รี ยนนําเสนอตามสภาพจริ ง
3. นักเรี ยน หมัน่ ศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเองอย่างเป็ นระบบ มีการทํางานเป็ นกลุ่ม เน้น
การร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ ร่ วมกิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิจ ากแหล่ง เรี ย นรู ้ แ ละสถานประกอบการในชุ ม ชน
ดําเนินการแก้ปัญหาภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน และ/หรื อ สถานประกอบการจริ ง
ในชุ มชนด้วยการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นในการทํางานร่ วมกัน คิดสร้างสรรค์ผลงานตามความ
สนใจและความถนัดสู่ อาชีพในอนาคตของตนเองอย่างมีคุณภาพ
การศึกษากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชี วิตและ
อาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากแนวคิด ทฤษฎีการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรม เป็ นฐาน
การใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน การใช้ปัญหาเป็ นฐาน การเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน
และการเรี ยนรู ้แบบร่ ว มมื อ ซึ่ ง ประกอบด้ว ยทฤษฎี ส รรค์สร้างความรู ้ ทฤษฎีทางจิตวิทยา ได้แก่
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ทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาของ Piaget และ ทฤษฎีวฒั นธรรมเชิงสังคมของ Vygotsky หลักการ
จัดกิจกรรมแนะแนว การมีส่วนร่ วมของชุมชน และการเรี ยนรู ้กลุ่มมนุ ษย์นิยม ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้จาก
การสื บค้นหาข้อมูล หาเสาะหาความรู ้และการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ รวมทั้งงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและผล
การวิเคราะห์ผูเ้ รี ยน ซึ่ งผูว้ ิจยั นํา มาใช้เ ป็ นแนวทางในการพัฒ นากระบวนทัศ น์ก ารจัดกิจกรรม
แนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย โดย
ใช้ชื่อกระบวนทัศน์ว่า “UNIQUE” หรื อ “กระบวนทัศน์ยูนิค” โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวจากผูท้ รงคุณวุฒิดว้ ยวิธีการสัมมนา อ้างอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ
(Connoisseurship) และผ่านการหาประสิ ทธิ ภาพจากการทดลองใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรม
แนะแนวแบบภาคสนาม (Field Tryout) ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการปรับปรุ งและแก้ไขหลังจากการตรวจสอบ
คุณภาพและหาประสิ ทธิภาพก่อนนําไปใช้จริ ง โดยมีรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบ ของกระบวน
ทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพือ่ เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ ดังแผนภาพ ที่ 18
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การวัดและประเมินผล :
การใช้ ทกั ษะชีวติ และอาชีพ
ครอบคลุมองค์ประกอบ 7 ด้ าน
1. การยืดหยุน่ และการปรับตัว
2. การแสวงหาความรู้ดว้ ยการ
ริ เริ่ มและการนําตนเอง
3. การทํางานร่ วมกันในสังคมและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง
4. การจัดการสร้างผลผลิตและ
ความรับผิดชอบตรวจสอบได้
5. ภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบ
ในกระบวนการทํางาน
6. การคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ และ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
7. การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่น
ในการทํางานร่ วมกัน

ปัจจัย สนับสนุน :
1. ชุมชน
● ให้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
การเรี ยนรู้ทุกขั้นตอน โดยร่ วมคิด ร่ วมทํา
ร่ วมปฏิบตั ิ และเป็ นแหล่งฝึ กประสบการณ์
จริ งให้แก่ผเู ้ รี ยน
2. บุคลากรที่มีส่วนเกีย่ วข้อง
● ให้ความร่ วมมือจัดกิจกรรม จัด
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ร่ วม
ประเมินผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ และ
ผลงานที่ผเู ้ รี ยนนําเสนอ ตามสภาพจริ ง
3. นักเรีย น
● หมัน่ ศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเองอย่าง
เป็ นระบบ มีการทํางานเป็ นกลุ่ม เน้นการ
ร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ ร่ วมกิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิจาก
แหล่งเรี ยนรู ้และสถานประกอบการใน
ชุมชน ดําเนินการแก้ปัญหาภายใต้
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต ประจําวันและ/
หรื อสถานประกอบการจริ งในชุมชนด้วย
การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นในการทํางาน
ร่ วมกัน

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม : 6 ขั้น
ขั้นที่ 1 ทําความเข้าใจในข้อมูลและ
เนื้อหาอย่างกระจ่างชัด (Understanding
Information and Content : U)
ขั้นที่ 2 สร้างเครื อข่ายข้อมูล
(Networking Information : N)
ขั้นที่ 3 สื บค้นข้อมูลเพือ่ วินิจฉัยปัญหา
(Inquiring Information to Diagnose
Problems : I)
ขั้นที่ 4 ซักถามเพื่อสร้างทางเลือกหรื อ
วิธีแก้ปัญหา (Questioning to Make
Choices or Solutions : Q)
ขั้นที่ 5 ใช้ประโยชน์ขอ้ มูลจากผลการ
วิเคราะห์ (Utilizing Information from
the Analysis : U)
ขั้นที่ 6 นําเสนอผลงานและรายงานผล
(Exhibiting and Results Reporting : E)

หลักการ : การพัฒนาการใช้
ทักษะชีวติ และอาชีพอยูบ่ น
พื้นฐานการสร้างความรู ้
อย่างเป็ นระบบด้วยตนเอง
คํานึงถึงความต้องการของ
มนุษย์ การร่ วมมือกันเรี ยนรู ้
จากกิจกรรมแนะแนว ฝึ ก
ปฏิบตั ิประสบการณ์จริ ง
จากการสนับสนุนแหล่ง
เรี ยนรู ้ในชุมชน
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนา
การใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

แผนภาพที่ 18 กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ (UNIQUE
Model) ปรับแก้หลังการทดลองภาคสนาม (Field Tryout) ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
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จากขั้นตอนการพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินประสิ ทธิ ผลของกระบวนทัศน์การ
จัดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายสามารถสรุ ปได้ดงั แผนภาพที่ 19
ศึกษาเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ คูม่ ือการจัดการเรี ยนรู ้กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน (กิจกรรมแนะแนว) หนังสื อเรี ยน จุดประสงค์
คําอธิบาย มาตรฐานการเรี ยนรู ้กิจกรรมแนะแนว และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสังเกต
แบบประเมิน แบบบันทึก และแบบวัดและประเมินผลต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ตวั ชี้วดั พฤติกรรม/เนื้อหาสาระ
ที่เหมาะสมเพื่อนําไปจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ ตามองค์ประกอบของการใช้ทกั ษะชีวิต
และอาชีพ 7 ด้าน ครอบคลุมตัวชี้วดั 15 ตัวชี้วดั ที่ผวู ้ จิ ยั สังเคราะห์

สร้างแบบประเมินชิ้นงาน แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม แบบรายงานพฤติกรรมการปฏิบตั ิของตนเอง
แบบประเมินทักษะการปฏิบตั ิงาน และแบบบันทึก
นําแบบประเมินชิ้นงาน แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม แบบรายงานพฤติกรรมการปฏิบตั ิของตนเอง
แบบประเมินทักษะการปฏิบตั ิงาน และแบบบันทึกไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/2 จํานวน 5 คน
ที่มีลกั ษณะไม่แตกต่างกับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง และผ่านการเรี ยนรู ้กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวติ และอาชีพ
มาแล้ว เพื่อตรวจสอบความเข้าใจในภาษา และการสื่ อความหมายของข้อคําถาม จากนั้นนําผลการทดลองไปปรับปรุ งแก้ไข
ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบประเมินชิ้นงาน แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม แบบ
รายงานผลการใช้ทกั ษะชีวติ และอาชีพของตนเองก่อน-หลังร่ วมกิจกรรมแนะแนว แบบประเมินทักษะการปฏิบตั ิงาน และแบบบันทึก
โดยพิจารณาความสอดคล้องของข้อคําถาม รายการประเมิน รายการสังเกต และเกณฑ์การประเมิน (Scoring Rubrics) ผลการประเมิน
ความสอดคล้อง โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน และหาความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับของแบบรายงานฯ กับนักเรี ยนชั้น ม.6/3 จํานวน 30 คน
ปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญและจัดพิมพ์เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินประสิ ทธิผล
ของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวติ และอาชีพ
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายฉบับสมบูรณ์

ตรวจสอบประสิ ทธิภาพของกระบวนทัศน์และเครื่ องมือโดยทดลองใช้ในภาคสนาม (Field Tryout) กับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/1 โรงเรี ยนดอนคาวิทยา สังกัด สพม. เขต 9 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 จํานวน 30 คน
ซึ่งมีลกั ษณะไม่แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่าง และวิเคราะห์คา่ ประสิ ทธิภาพของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวโดยหาค่า
E1/E2 ได้คา่ เท่ากับ 81.57/ 81.27

แผนภาพที่ 19 แสดงขั้นตอนการพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินประสิ ทธิ ผลกระบวนทัศน์
การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
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และจากขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) ออกแบบและพัฒนา (Design and
Development : D&D) กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและ
ทักษะอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถสรุ ปขั้นตอนการดําเนินการได้ดงั ตาราง
ที่ 26
ตารางที่ 26 สรุ ปขั้นที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) ออกแบบและพัฒนา (Design and Development :
D&D) : การพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรม
แนะแนวเพื่อเสริ มสร้าง
การใช้ทกั ษะชีวิตและ
ทักษะอาชีพของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
1.1 สังเคราะห์กระบวน
ทัศน์การจัดกิจกรรม
แนะแนวเพื่อเสริ มสร้าง
การใช้ทกั ษะชีวิตและ
อาชีพของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

1.2 ระบุเป้าหมายและ
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
ของกระบวนทัศน์การ
จัดกิจกรรมแนะแนว
เพือ่ เสริ มสร้างการใช้
ทักษะชีวิตและอาชีพ
ที่ชดั เจน

วิธีการ

กลุ่มเป้ าหมาย

สังเคราะห์

เอกสาร

สังเคราะห์

เอกสาร

เครื่ องมือ/การ
วิเคราะห์ ข้อมูล

ผลที่ได้

การวิเคราะห์เนื้อหา กระบวนทัศน์การ
(Content Analysis) จัดกิจกรรม
แนะแนวเพื่อ
เสริ มสร้างการใช้
ทักษะชีวิตและ
อาชีพของนักเรี ยน
ชั้นมัธยม ศึกษา
ตอนปลาย
การวิเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลเป้าหมายและ
(Content Analysis) ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
ของกระบวนทัศน์
การจัดกิจกรรม
แนะแนวเพื่อ
เสริ มสร้างการใช้
ทักษะชีวิตและอาชีพ
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ตารางที่ 26 สรุ ปขั้นที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) ออกแบบและพัฒนา (Design and Development :
D&D) : การพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ (ต่อ)
วัตถุประสงค์
1.3 ตรวจสอบคุณภาพของ
กระบวนทัศน์การจัด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะ
ชีวิตและอาชีพของนักเรี ยน
ชั้นมัธยม ศึกษาตอนปลาย

วิธีการ

กลุ่มเป้ าหมาย

จัดสัมมนา
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
อ้างอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ
จํานวน 14 คน
(Connoisseurship) - ด้านหลักสูตรและ
การสอน จํานวน 4
คน
- ด้านการจัด
กิจกรรม
แนะแนวและ
จิตวิทยา การเรี ยน
การสอน
จํานวน 2 คน
- ด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
จํานวน 5 คน
- ด้านการพัฒนา
รู ปแบบการจัด
กิจกรรม การเขียน
หน่วยและแผนการ
จัดกิจกรรม จํานวน
2 คน
- ด้านการบูรณาการ
นําชุมชนเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการจัด
กิจกรรม จํานวน 1
คน

เครื่ องมือ/การ
วิเคราะห์ ข้อมูล
ประเด็นคําถามการจัด
สัมมนาอ้างอิง
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
(Connoisseurship)/
การวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)
- ความถูกต้อง
เหมาะสมของกระบวน
ทัศน์ฯ
ในประเด็นเกี่ยวกับ….
1) หลักการ
2) วัตถุประสงค์
3) ขั้นตอนการจัด
กิจกรรม
4) ปั จจัยสนับสนุน
และ
5) การวัดและ
ประเมินผล

ผลที่ได้
กระบวนทัศน์การจัด
กิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสริ มสร้างการใช้
ทักษะชีวิตและอาชีพ
ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพ
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ตารางที่ 26 สรุ ปขั้นที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) ออกแบบและพัฒนา (Design and Development :
D&D) : การพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ (ต่อ)
วัตถุประสงค์

วิธีการ

กลุ่มเป้ าหมาย

2. การพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 ศึกษาเอกสารต่างๆ

สังเคราะห์

เอกสาร

2.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล

สร้าง

เครื่ องมือ/การ
วิเคราะห์ ข้อมูล

การวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)
เครื่ องมือที่ใช้ในการ เครื่ องมือที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูล ได้แก่
- คูม่ ือการใช้กระบวน
ทัศน์การจัดกิจกรรมแนะ
แนว
- หน่วย/แผนการจัด
กิจกรรมแนะแนว
- แบบประเมินชิ้นงาน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทํางานกลุ่ม
- แบบรายงานผลการใช้
ทักษะชีวติ และอาชีพของ
ตนเองก่อน-หลัง
- แบบประเมินทักษะการ
ปฏิบตั ิงานของผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้อง
- แบบบันทึก

ผลที่ได้

ข้อมูลแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง
เครื่ องมือที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลมี
คุณภาพ ได้แก่
- คู่มือการใช้กระบวนทัศน์
การจัดกิจกรรมแนะแนว
- หน่วย/แผนการจัด
กิจกรรมแนะแนว
- แบบประเมินชิ้นงาน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทํางานกลุ่ม
- แบบรายงานผลการใช้
ทักษะชีวติ และอาชีพของ
ตนเองก่อน-หลัง
- แบบประเมินทักษะการ
ปฏิบตั ิงานของผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้อง - แบบบันทึก

2.3 ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา
(Content Validity)

สอบถาม

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
จํานวน 5 คน

แบบประเมินค่า/ค่า
ดัชนีความ
สอดคล้องและการ
วิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)

เครื่ องมือรวบรวม
ข้อมูล ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ

2.4 การหา
ประสิ ทธิภาพและ
คุณภาพของเครื่ องมือ

สังเกต
ประเมิน
สัมภาษณ์

นักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอน
ปลายที่มีลกั ษณะ
ไม่แตกต่างจาก
กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 30 คน

เครื่ องมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูล
/ค่าร้อยละ, ค่าความ
เชื่อมัน่ , ค่า E1/E2
ตามเกณฑ์ 80/80

เครื่ องมือรวบรวม
ข้อมูล ตรวจสอบหา
ประสิ ทธิภาพและ
คุณภาพ
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ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research : R 2) ทดลองใช้ กระบวนทัศน์ (Implementation : I)
วัต ถุประสงค์ เพื่อทดลองใช้ก ระบวนทัศ น์ก ารจัด กิ จ กรรมแนะแนวเพื่อ เสริ มสร้าง
การใช้ทกั ษะชีวิตและทักษะอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่นกั เรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4– 6 โรงเรี ยนดอนคาวิทยา
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2558 จํานวน 10 ห้องเรี ยน รวมนักเรี ยนจํานวน 320 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ได้มาโดยวิธีการสุ่ มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) ได้แก่
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนดอนคาวิทยา สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 ที่กาํ ลังศึกษาอยู่ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 เป็ นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรี ยน จํานวน 36
คน (ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/1) และเป็ นกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรี ยน จํานวน 31 คน (ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
5/2) รวมทั้งสิ้ น 67 คน
แบบแผนการวิจยั
เพื่ อ ให้ ก ารวิ จ ัย เป็ นไปอย่ า งสมบู ร ณ์ ผู ้วิ จ ัย จึ ง ได้ก ํา หนดแผนการวิ จ ัย และพัฒ นา
(Research and Development) โดยดําเนิ นการทดลองตามแบบแผนการวิจยั แบบกึ่ งทดลอง (Quasi
Experimental Design) เพื่อ 1) เปรี ยบเที ยบผลการใช้ท กั ษะชี วิตและทักษะอาชี พของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึ กษาตอนปลาย ก่อนและหลังการจัดกิ จกรรมแนะแนวตามรู ปแบบกระบวนทัศน์การจัด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2) เปรี ยบเทียบผลการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับจาก
การจัดกิจกรรมแนะแนวตามกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิต
และอาชี พกับการจัดกิจกรรมแนะแนวด้วยรู ปแบบปกติ ด้วยวิธีกาํ หนดแบบแผนการวิจยั แบบ 2
กลุ่ ม ทดสอบเฉพาะหลัง เรี ย น แบบ Non – Randomized Control – Group Posttest only Design
(Campbell and Stanley, 1973 : 6; Tuckman, 1999 : 159 – 174 อ้างถึ งใน มาเรี ยม นิ ลพันธุ์, 2555:
150 - 152) ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ทดสอบความแตกต่างของการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมก่อนการจัดกิจกรรมแนะแนวตามกระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนว พบว่า
ทั้ง 2 กลุ่มมีผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพไม่แตกต่างกัน (t = .70, sig = .24) ดังแบบแผนในตาราง
ที่ 27
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ตารางที่ 27 แบบแผนการเปรี ยบเทียบผลการจัดกิจกรรมแนะแนวตามกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรม
แนะแนวเพือ่ เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวติ และทักษะอาชีพของนักเรี ยนกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม
กลุ่ม

ทดสอบ
ก่อนจัดกิจกรรมแนะแนว

ทดลองจัดกิจกรรม
แนะแนว

ทดสอบ
หลังจัดกิจกรรมแนะแนว

E

~T 1E

X

C

~T 1C

~X

T 2E
T 2C

E
แทน กลุม่ ทดลอง โดยใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพือ่
เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวติ และอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
C
แทน กลุ่มควบคุม โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวรู ปแบบปกติ
~T 1E , ~T 1C แทน

ไม่มีการทดสอบก่อนจัดกิจกรรมแนะแนว
X
แทน การจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรม
แนะแนวเพือ่ เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวติ และอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
~X
แทน การจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว
รู ปแบบปกติ
T 2E,T 2C แทน การทดสอบหลังจัดกิจกรรมแนะแนว
วิธีดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมแนะแนวของนักเรี ยน
กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มควบคุม นําข้อมูลมาวิเคราะห์ ดังนี้
1. ข้อมูลจากการวิเคราะห์ความรู ้ ความสามารถ พฤติกรรมการปฏิบตั ิ และการนําเสนอ
ผลงาน จากการประเมินนัก เรี ย นกลุ่ม ตัว อย่า งและกลุ่ ม ควบคุ ม ก่ อ นและหลัง การจัด กิ จ กรรม
แนะแนว โดยการใช้เครื่ องมือวัดและประเมินผล จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
1.1 แบบประเมินชิ้นงาน
1.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม (การปฏิสมั พันธ์นกั เรี ยน)
1.3 แบบรายงานพฤติกรรมการปฏิบตั ิของตนเองก่อน– หลังร่ วมกิจกรรมแนะแนว
1.4 แบบประเมิ นทักษะการปฏิ บตั ิ งานของผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องในการจัดนิ ท รรศการ
“วันแนะแนวอาชีพ”
1.5 แบบบันทึกสะท้อนผลการจัดกิจกรรมแนะแนว (Journal Writing)
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2. ข้อมูลจากการประเมินชิ้นงาน การสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม (การปฏิสัมพันธ์
นักเรี ยน) การรายงานพฤติกรรมการปฏิบตั ิของตนเองก่อน–หลังร่ วมกิจกรรมแนะแนว การประเมิน
ทักษะการปฏิ บตั ิ งานของผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องในการจัดนิ ท รรศการ “วันแนะแนวอาชี พ” และการ
วิเคราะห์การเขียนบันทึกสะท้อนผลการจัดกิจกรรมแนะแนว (Journal Writing) ในแต่ละหน่วยการ
จัดกิจกรรม ซึ่งได้จากการประเมินกลุ่มตัวอย่างในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2.1 ประเมินประสิ ทธิ ภาพของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้าง
การใช้ท ัก ษะชี วิ ต และอาชี พ (E1/E2) โดยการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการ (E1) และ
ประสิ ทธิ ภาพของผลผลิต (E2) โดยที่ E1 ได้จากคะแนนการปฏิบตั ิงานและผลงาน และ E2 ได้จาก
คะแนนการรายงานพฤติกรรมการปฏิบตั ิของตนเองก่อน– หลังร่ วมกิจกรรมแนะแนว โดยใช้เกณฑ์
80/80
จากขั้นตอนการนํากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะ
ชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการนํากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะ
แนวไปดําเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ สามารถสรุ ปขั้นตอนการดําเนินการได้ดงั ตารางที่ 28
ตารางที่ 28 สรุ ปขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research : R2) ทดลองใช้กระบวนทัศน์ (Implementation : I)
: กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวติ และอาชีพของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
วัตถุประสงค์

วิธีการ

1. เพื่อทดลองใช้
กระบวน-ทัศน์การจัด

1. ชี้แจงหลักการ เหตุผล

กิจกรรม แนะแนวเพื่อ
เสริ มสร้างการใช้
ทักษะชีวิตและอาชีพ
ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

และประโยชน์ ของการ
วิจยั ให้กบั นักเรี ยนที่เป็ น
กลุ่มทดลอง

2. ชี้แจงให้นกั เรี ยน
รายงานพฤติกรรมการ
ปฏิบตั ิของตนเองก่อน
ร่ วมกิจกรรมแนะแนว
4. ดําเนินการทดลองและ
ประเมิน สังเกต บันทึกผล

ระหว่างการทดลอง

5. สัปดาห์ที่ 20 ประเมิน
หลังการจัดกิจกรรม
แนะแนว

กลุ่มตัวอย่ าง
นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5/1
โรงเรี ยนดอนคา
วิทยา ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2558
กลุ่มทดลอง
จํานวน 36 คนและ
นักเรี ยนชั้นมัธยม
ศึกษาปี ที่ 5/2
กลุ่มควบคุม
จํานวน 31 คน

เครื่ องมือ/การ
วิเคราะห์ ข้อมูล

ผลทีไ่ ด้

- กระบวนทั ศ น์ ก าร ได้กระบวนทัศน์การจัด
กิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสริ มสร้างการใช้
- เครื่ องมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูล / ทักษะชีวิตและอาชีพ
ของนักเรี ยนชั้นมัธยม
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ค่าเฉลี่ย,ส่ วนเบี่ยงเบน ศึกษาตอนปลาย ที่ผา่ น
การนําไปใช้จริ ง
มาตรฐาน, t-test

จัดกิจกรรมแนะแนว
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ตารางที่ 28 สรุ ปขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research : R2) ทดลองใช้กระบวนทัศน์ (Implementation : I)
: กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวติ และอาชีพของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ต่อ)
วัตถุประสงค์

วิธีการ

2. เพื่อประเมินความ
สามารถการใช้ทกั ษะ
ชีวิตและอาชีพ

- เปรี ยบเทียบคะแนน
ผลการใช้ทกั ษะชีวิตและ
อาชีพก่อนและหลังการ
จัดกิจกรรมแนะแนวของ
กลุ่มตัวอย่าง
- เปรี ยบเทียบคะแนน
ผลการใช้ทกั ษะชีวิตและ
อาชีพของนักเรี ยนกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม

กลุ่มตัวอย่ าง
- นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5/1
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558
จํานวน 36 คน
- นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5/2
ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2558
จํานวน 31 คน

เครื่ องมือ/การ
วิเคราะห์ ข้อมูล
- แบบประเมินชิ้นงาน
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการทํางาน
กลุ่ม
- แบบรายงานผลการ
ใช้ทกั ษะชีวิตและ
อาชีพก่อน-หลังร่ วม
กิจกรรมแนะแนว
- แบบประเมินทักษะ
การปฏิบตั ิงานของผูม้ ี
ส่ วนเกี่ยวข้องในการ
จัดนิทรรศการ
“วันแนะแนวอาชีพ”
- แบบบันทึกสะท้อน
ผลการจัดกิจกรรม
แนะแนว (Journal
Writing)/ค่าเฉลี่ย,
ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน, t-test

3. เพื่อประเมิน
ประสิ ทธิผลและ
ประสิ ทธิภาพของ
กระบวนทัศน์การจัด
กิจกรรมแนะแนว

1. หาค่าประสิ ทธิผลจาก
แบบประเมิน แบบสังเกต
แบบรายงาน แบบบันทึก
2. ประเมินความสามารถ
การใช้ทกั ษะชีวิตและ
อาชีพและคะแนนรายงาน
พฤติกรรมการปฏิบตั ิของ
ตนเองก่อนหลังร่ วม
กิจกรรมแนะแนว

- นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5/1
(กลุ่มทดลอง)
ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2558
จํานวน 36 คน
- นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5/2
(กลุ่มควบคุม)
ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2558
จํานวน 31 คน

แบบประเมิน
แบบสังเกต
แบบรายงาน
แบบบันทึก/
หาประสิ ทธิผลและ
ประสิ ทธิภาพของ
กระบวนทัศน์การจัด
กิจกรรมแนะแนว
(E1/E2)

ผลทีไ่ ด้
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ขั้นตอนที่ 4 การพัฒ นา (Development : D2) ประเมินผล (Evaluation : E)
วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบประสิ ทธิ ผลของกระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนว
เพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชี พของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนําข้อมูลมา
พิจารณาปรับปรุ งแก้ไขรายละเอียดของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว เพื่อสามารถนําไปใช้
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป และสามารถนํา ไปขยายผลกับ นักเรี ยนหลายห้องเรี ยนในบริ บทที่มี
ความคล้ายคลึงกัน
วิธีดาํ เนินการ
ขั้น ตอนนี้ เป็ นการนําข้อ มู ล ผลการทดลองใช้รูป แบบการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ม า
พิจารณาประเมินผล และปรับปรุ งกระบวนทัศ น์การจัดกิ จ กรรมแนะแนวเพื่อ เสริ ม สร้ า งการใช้
ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยดําเนินการ ดังนี้
1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการเปรี ยบเทียบผลการเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เกิดขึ้นจากการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
โดยดู ผลก่ อนและหลังการร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนที่ เรี ยนด้วยกระบวนทัศน์การจัด
กิจกรรมแนะแนวที่พฒั นาขึ้น และเปรี ยบเทียบผลการเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พของ
นักเรี ยน ชั้น มัธ ยมศึ กษาตอนปลาย กลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม โดยใช้ค่า เฉลี่ ย (Mean) ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบสถิติค่า (t-test) แบบอิสระและไม่อิสระ
2. ตรวจสอบ ปรับปรุ ง/แก้ไข กระบวนทัศน์การจัดกิกจรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการ
ใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยนําผลการใช้กระบวนทัศน์การ
จัดกิจกรรมแนะแนวมาพิจารณาความเหมาะสมตามองค์ประกอบต่าง ๆ โดยเฉพาะองค์ประกอบ
ด้านขั้นตอนการจัดกิจกรรม (UNIQUE) กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว ซึ่ งประกอบด้วย
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 6 ขั้น ผูว้ ิจยั เสนอแนวทางการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับสิ่ งที่
ต้องการให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถด้านการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ แล้วนําเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณา และนํามาปรับปรุ งแก้ไข จัดทําเป็ นกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายฉบับสมบูรณ์
3. รับรองกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้ างการใช้ทกั ษะชี วิตและ
อาชีพด้วยการนํากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวไปขยายผล (Transportability) เป็ นขั้นตอน
การนํา กระบวนทัศ น์ การจัดกิ จ กรรมแนะแนวเพื่ อ เสริ ม สร้ างการใช้ท ักษะชี วิต และอาชี พ ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ผา่ นการนําไปทดลองใช้จริ งพิจารณาปรับปรุ ง/แก้ไขแล้ว ไปใช้
กับกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการขยายผลการวิจยั ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่ มีลกั ษณะไม่ แตกต่ า งกับ กลุ่มทดลองที่
ใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ ที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น
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โดยกลุ่มเป้ าหมายที่ ใช้ในการขยายผลการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/2 โรงเรี ยน
ดอนคาวิทยา สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึ ก ษา 2558 จํา นวน 30 คน และนั ก เรี ย นโรงเรี ย นงิ้ ว รายบุ ญ มี รั ง สฤษฏ์ จํา นวน 23 คน
เนื่ องจากนักเรี ยนมีความรู ้ความสามารถและมีคุณลักษณะไม่แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจยั ครั้งนี้
โดยการขยายผลครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ต้องการทราบว่ากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อนําไปใช้กบั ผูเ้ รี ยน
กลุ่มอื่น ๆ ที่มีลกั ษณะไม่แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ จะมีประสิ ทธิ ผลเป็ นอย่างไร
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งกําหนดวัตถุประสงค์ ในการขยายผลการวิจยั ครั้ งนี้ โดยพิจารณาจากการประเมิน
ประสิ ทธิ ผลของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวที่ใช้ในการวิจยั เฉพาะวัตถุประสงค์สําคัญ
ดังนี้
1. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พของนักเรี ยนกลุ่มขยายผล
ที่ร่วมกิจกรรมแนะแนวตามกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิต
และอาชีพ ก่อนและหลังร่ วมกิจกรรมแนะแนว
ในการดําเนิ นงานนํากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้ างการใช้
ทักษะชี วิ ต และอาชี พ ที่ ผ่านการปรั บ ปรุ งแก้ไขตามกระบวนการวิจ ยั และพัฒ นา (Research and
Development : R&D) แล้วนําไปขยายผล ผูว้ ิจยั ดําเนินงานเช่นเดียวกับการนํากระบวนทัศน์การจัด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชี พไปทดลองใช้จริ งในขั้นตอนที่ 3 และ
ประเมินประสิ ทธิ ผลในขั้นตอนที่ 4 ของการวิจยั และพัฒนา ทั้งนี้ผวู ้ ิจยั ให้ความสําคัญกับการสร้าง
ความเข้าใจกับครู ผสู ้ อนที่นาํ กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิต
และอาชี พไปใช้ คือ ครู ผูส้ อนกลุ่ม สาระการเรี ย นรู ้ กิ จ กรรมพัฒ นาผูเ้ รี ย น (กิ จ กรรมแนะแนว)
รวมทั้งผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้
ทักษะชี วิตและอาชี พ ได้แก่ ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษา ผูป้ กครอง ครู ชุ มชน ภู มิปั ญ ญาท้องถิ่ น และ
นักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มเป้าหมายในการขยายผลครั้งนี้
จากขั้น ตอนที่ 4 การพัฒ นา (Development : D2) เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของ
กระบวน-ทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (Evaluation : E) ผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอขั้นตอนการดําเนินการ ดังแผนภาพที่ 20
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ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2)
ประเมินประสิ ทธิผลของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้าง
การใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (Evaluation : E)
ประเมินประสิ ทธิผลของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรม
แนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวติ และอาชีพ
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตรวจสอบปรับปรุ ง/แก้ไข
กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวติ และอาชีพ

เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถการใช้ทกั ษะชีวิตและ
อาชีพของนักเรี ยนกลุ่มขยายผลที่ร่วมกิจกรรมแนะแนว
ตามกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้าง
การใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ ก่อนและหลังร่ วมกิจกรรม
แนะแนว

เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพือ่ พิจารณาร่ วมกัน
ได้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวติ และอาชีพ
ฉบับสมบูรณ์
ขยายผลกระบวนทัศน์
ผูว้ จิ ยั ชี้แจงวัตถุประสงค์ และวิธีการใช้กระบวนทัศน์การจัด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวติ และอาชีพ
รวมทั้งการประเมินประสิ ทธิผลการใช้กระบวนทัศน์การจัด
กิจกรรมแนะแนวให้แก่ ครู ผสู ้ อนและกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ใน
การขยายผลการวิจยั ในครั้งนี้ โดยผูว้ จิ ยั และครู ผสู ้ อนร่ วมกัน
ดําเนินการประเมินประสิ ทธิผลของกระบวนทัศน์การจัด

กิจกรรมแนะแนวที่ใช้ในการวิจยั ตามวัตถุประสงค์
เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถการใช้ทกั ษะชีวิตและ
อาชีพของนักเรี ยนกลุ่มขยายผลที่ร่วมกิจกรรมแนะแนว
ตามกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ ก่อนและหลัง
ร่ วมกิจกรรมแนะแนว

แผนภาพที่ 20 ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) ประเมินประสิ ทธิผลของกระบวนทัศน์
การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
จากขั้นตอนการประเมิ นประสิ ทธิ ผลของกระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถสรุ ปขั้นตอน
การดําเนินการได้ดงั ตารางที่ 29
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ตารางที่ 29 ขั้น ตอนการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของกระบวนทัศน์ การจัดกิ จ กรรมแนะแนว เพื่อ
เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
วัตถุประสงค์

วิธีการ

เพื่อตรวจสอบ
ประสิ ทธิผลของ
กระบวนทัศน์การจัด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะ
ชีวิตและอาชีพของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

ประเมินผลการใช้ทกั ษะ
ชีวิตและอาชีพของผูเ้ รี ยน

กลุ่มตัวอย่ าง

เครื่ องมือ/การ
วิเคราะห์ ข้อมูล
1. นักเรี ยนกลุ่มทดลอง - แบบประเมิน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/1 ชิ้นงาน
โรงเรี ยนดอนคาวิทยา - แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
จํานวน 36 คน
ทํางานกลุ่ม
ภาคเรี ยนที่ 2
(การปฏิสมั พันธ์
ปี การศึกษา 2558
2. นักเรี ยนกลุ่มควบคุม นักเรี ยน)
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/2 - แบบรายงานผล
โรงเรี ยนดอนคาวิทยา การใช้ทกั ษะชีวิต
และอาชีพของ
จํานวน 31 คน
ตนเองก่อน-หลัง
ภาคเรี ยนที่ 2
ร่ วมกิจกรรม
ปี การศึกษา 2558
3. นักเรี ยนที่ขายผลเป็ น แนะแนว
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา - แบบประเมิน
ปี ที่ 6/2 โรงเรี ยนดอน- ทักษะการปฏิบตั ิ
คาวิทยา จํานวน 30 คน งานของผูม้ ีส่วน
ภาคเรี ยนที่ 2
เกี่ยวข้องในการจัด
ปี การศึกษา 2558
นิทรรศการ
และโรงเรี ยนงิ้วราย
“วันแนะแนว
บุญมีรังสฤษดิ์
อาชีพ”
จํานวน 23 คน
- แบบบันทึก
สะท้อนผลการจัด
กิจกรรมแนะแนว
(Journal Writing)/
โดยใช้ค่าเฉลี่ย
(Mean) ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) , t-test, การ
วิเคราะห์เนื้อหา

ผลทีไ่ ด้
นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
และนักเรี ยนที่ขยายผล
มีผลการใช้ทกั ษะชีวิต
และอาชีพหลังร่ วม
กิจกรรมแนะแนว
สู งกว่าก่อนร่ วม
กิจกรรมแนะแนว

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง กระบวนทัศน์การจัด กิ จ กรรมแนะแนวเพื่ อ เสริ มสร้ า งการใช้ทกั ษะชีวิต
และอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิ ทธิภาพ
ของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) ประเมินประสิ ทธิ ผลของการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่ อ เสริ มสร้ า งการใช้ท ัก ษะชี วิ ต และอาชี พ ของนัก เรี ย นชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย โดยมี
วัตถุประสงค์ยอ่ ย เพื่อ 2.1 เปรี ยบเทียบผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมแนะแนวตามรู ปแบบกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสริ ม สร้ า งการใช้ท กั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2.2 เปรี ยบเทียบ
ผลการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม
แนะแนวตามกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชี พกับ
การจัดกิจกรรมแนะแนวด้วยรู ปแบบปกติ และ 3) ขยายผลกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในการวิจยั ครั้ งนี้ ใช้วิธีดาํ เนิ นการวิจยั ในลักษณะของการวิจยั และพัฒนา (Research and
Development : R & D) โดยใช้ระเบี ยบวิ ธีการวิ จยั แบบผสมผสานวิ ธี (Mixed Methods Research) ที่ มี
ลักษณะเป็ นแบบแผนเชิงผสมผสานแบบรองรับภายใน (The Embeded Design) ด้วยการศึกษาวิธีการเชิง
คุ ณ ภาพ (Qualitative Methods) เสริ มด้ ว ยวิ ธี ก ารเชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Methods) มี ผ ลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพของกระบวนทัศน์การ
จัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตอนที่ 2 ประสิ ทธิผลของกระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้
ทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตอนที่ 3 ผลการขยายผลกระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวเพือ่ เสริ มสร้างการใช้
ทักษะชีวติ และอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐานการพัฒ นาและหาประสิ ทธิภาพของกระบวนทัศน์ การจัดกิจกรรม
แนะแนวเพื่อเสริมสร้ างการใช้ ทกั ษะชีวติ และอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. ผลการศึกษาเอกสารข้ อมูลพื้นฐานสํ าหรั บการพัฒ นากระบวนทัศ น์ การจัดกิจ กรรม
แนะแนวเพื่อเสริมสร้ างการใช้ ทกั ษะชีวติ และอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลดังนี้
1.1 ผลการวิเคราะห์ เอกสาร มีขอ้ ค้นพบดังนี้
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน นโยบายการจัดการศึกษาตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ยุทธศาสตร์การแนะแนว ศึกษาหลักการ แนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน (กิจกรรมแนะแนว) ศึกษาความคิดเห็นจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน (กิจกรรมแนะแนว) ด้านการพัฒนาการใช้ทกั ษะชีวิต
และอาชี พ และสังเคราะห์แ นวคิ ด ทฤษฎี และผลการวิจ ยั ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ กระบวนทัศน์การจัด
กิจกรรมแนะแนว การจัดกิจกรรมที่ เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พ ซึ่ งมีผลการศึกษาและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานสรุ ปได้ดงั นี้
1.1.1 ผลการวิเคราะห์ หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
และศึ กษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ย วกับการจัดกิจ กรรมพัฒ นาผู้เรี ย น (กิจ กรรมแนะแนว) ด้วย
วิ ธี ก ารวิ เคราะห์ เนื้ อ หา (Content Analysis) พบว่ า กิ จ กรรมพัฒ นาผู ้เรี ย น (กิ จ กรรมแนะแนว)
มีเป้าหมายในการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านการศึกษา อาชีพ ส่ วนตัวและสังคมเต็มตามศักยภาพ ให้มีทกั ษะชีวิต
มี ความสุ ข อยู่อย่างพอเพียง เป็ นพลเมื องและพลโลกที่ ดี ด้วยการมีส่วนร่ วมของภาคีเครื อข่าย มี
ความรู ้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้งนี้ เนื่องจากการจัดกิจกรรมแนะแนว
(Guidance Activity) เป็ นกิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาผู เ้ รี ย นให้รู้จกั ตนเอง รู ้รักษ์สิ่งแวดล้อม
สามารถคิ ด ตัดสิ น ใจ คิ ด แก้ปั ญ หา กําหนดเป้ า หมาย วางแผนชี วิต ทั้งด้านการเรี ยนและอาชี พ
สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยงั ช่วยให้ครู รู้จกั และเข้าใจผูเ้ รี ยน ทั้งยังเป็ นกิจกรรมที่
ช่วยเหลือและให้คาํ ปรึ กษาแก่ผปู ้ กครองในการมีส่วนร่ วมพัฒนาผูเ้ รี ยน ขอบข่ายการ แนะแนวเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ การแนะแนวการศึกษา (Educational Guidance) การ
แนะแนวอาชี พ (Vocational Guidance) และการแนะแนวส่ วนตัวและสังคม (Personal and Social
Guidance) ความสําคัญของการแนะแนวเป็ นกลไกสําคัญในการสร้างคน สร้างงาน และสร้างชาติ
กล่าวคือ สร้างคนให้รู้จกั คุณค่าในตนเอง สร้างงานให้คนรู ้จกั ความถนัด ความสนใจ บุคลิกภาพของตน
รู ้ขอ้ มูลอาชีพ ตลอดจนสามารถเชื่อมความสัมพันธ์คุณลักษณะของตนเองกับอาชีพได้ถูกต้อง มีการ
ฝึ กงานอาชี พหรื อมีประสบการณ์ ในงานมี คุณลักษณะพื้นฐานที่ จาํ เป็ นในการประกอบอาชี พให้
ประสบความสําเร็ จ และสร้างชาติ ให้คนมีวิธีหาความรู ้ทางวิชาการ มีคุณธรรมจริ ยธรรม และเห็น
ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่ งเป็ นสิ่ งสําคัญที่สุดในยุค ปั จ จุ บ นั ที่ จ ะพัฒ นาคนเป็ นมนุ ษ ย์ที่ ส มบู ร ณ์ ได้
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ดังนั้นบทบาทของครู คือ การอํานวยความสะดวกในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนโดยการเข้า
ร่ วมกับการสร้างความรู ้สึกที่ดีของผูเ้ รี ยน (Feelings) ร่ วมคิด (Thoughts) และชี้แนะแนวคิด (Ideas)
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน ไม่ใช่ความต้องการของพวกเขา แต่หากเป็ นเพราะการขาด
ทั ก ษะการแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ดี ข องผู ้ เ รี ยนนั่ น เอง (Greene, 2008; Burden, 2003; Watson, 2003)
วัต ถุ ป ระสงค์ข องการจัด กิ จ กรรมแนะแนวเพื่อให้ผูเ้ รี ยน 1) ค้นพบความถนัด ความสามารถ
ความสนใจของตนเอง รั ก และเห็ น คุ ณ ค่า ในตนเองและผูอ้ ื่น 2) รู ้จกั แสวงหาความรู ้จากข้อมูล
ข่าวสารแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ด้านการศึกษาอาชีพส่ วนตัวสังคมเพื่อนําไปใช้ในการวางแผนเลือกแนวทาง
การศึกษาอาชี พได้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง 3) พัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุ ข 4) มีความรู ้มีทกั ษะมี ความคิ ดสร้ า งสรรค์ในงานอาชี พและมีเจตคติที่
ดีต่ออาชีพสุ จริ ต 5) มีค่านิยมที่ดีงามในการดํา เนิ น ชี วิต เสริ ม สร้ า งวินัย คุ ณ ธรรมและจริ ยธรรมแก่
ผูเ้ รี ยน และ 6) มีจิตสํานึกในการรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติ
1.1.2 ผลการวิเคราะห์ แนวปฏิ บัติเพื่ อพัฒ นาแนวทางการจัด กิจ กรรมแนะแนว
หลักการ แนวคิด เทคนิค ขั้นตอนและกระบวนการเสริ ม สร้ างการใช้ ทักษะชี วิต และทักษะอาชี พ
มุ่งเน้นการจัดการกับปั ญหาต่าง ๆ รอบตัวในสภาพสังคมปั จจุบนั และเตรี ยมพร้อมสําหรับการปรับตัว
ในอนาคตให้แก่ผูเ้ รี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า ต้องอาศัยหลักการและแนวทางการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ กลุ่ม สาระการเรี ย นรู ้ กิ จ กรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน (กิจกรรมแนะแนว) ผูว้ ิจยั ศึกษา
วิเคราะห์ และสรุ ปผลจากการสังเคราะห์ขอ้ มูลความรู ้ องค์ประกอบของพฤติกรรม และตัวชี้ วดั ที่
คาดหวังให้เกิดกับผูเ้ รี ยนตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั เกี่ ยวกับการเสริ มสร้างการใช้
ทักษะชีวิตและอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน ซึ่งเป็ นเป้าหมายสู งสุ ดในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
โดยกําหนดว่าผูเ้ รี ยนจะต้องเป็ นผูม้ ีพฒั นาการของการใช้ทกั ษะชีวิตและ271อาชี พเพิ่มขึ้น และจาก
แนวคิดของ กระทรวงศึกษาธิ การ (2555), Sue Z. Beers (2011), วิจารณ์ พานิ ช (2555), วิชยั วงษ์ใหญ่
และมารุ ต พัฒ ผล (2556) และแนวคิ ดเกี่ ยวกับ การใช้ท ักษะอาชี พ จากแนวคิ ด Ginzberg (1974),
Super (1957), Tiedman and O’ Hara (1963), สํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (2557) และ Man Power Group (2013) จํานวน 7 องค์ประกอบ คือ
1. การยืดหยุน่ และการปรับตัว
2. การแสวงหาความรู ้ดว้ ยการริ เริ่ มและการนําตนเอง
3. การทํางานร่ วมกันในสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
4. การจัดการสร้างผลผลิตและความรับผิดชอบตรวจสอบได้
5. ภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบในกระบวนการทํางาน
6. การคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
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7. การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นในการทํางานร่ วมกัน
โดยครอบคลุมตัวชี้ วดั เพื่อการวัดประเมินผลผูเ้ รี ยนของการใช้ทกั ษะชี วิต
และอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 15 ตัวชี้วดั ได้แก่
1. ยืดหยุน่ โดยประเมินผลการทํางานเพื่อพิจารณาปรับปรุ ง
2. จัดการกับเป้าหมายและเวลาโดยวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสื บค้นความรู ้และ
งานที่สนใจ และลงมือทํางานตามแผนที่กาํ หนดไว้โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
3. ปฏิบตั ิงานบรรลุเป้าหมายโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทํางานที่สนใจ
และสรุ ปผลความรู ้และงานโดยการทํารายงานและการนําเสนอชิ้นงาน/ผลผลิต
4. ปฏิบตั ิงานบรรลุเป้ าหมายโดยปราศจากการควบคุมสั่งการ โดยวางแผน
ในการสื บค้นข้อมูล สังเกต วิเคราะห์เพื่อสร้างทางเลือก และจัดการระบบงาน (การทํางานเดี่ยว)
5. เรี ยนรู ้โดยการนําตนเองโดยวางแผนในการสื บค้นข้อมูล
6. มีป ฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นโดยฟั ง พูด แสดงความคิดเห็นและอภิปราย
ในกลุ่ม และจัดการระบบคน (การทํางานกลุ่ม)
7. ปฏิ บ ตั ิ ง านกับ ที ม งานที่ มี ค วามหลากหลายโดยจัด การระบบคน (การ
ทํางานกลุ่ม)
8. จัด การโครงการโดยลงมื อ ทํา งานตามแผนที่ ก ํา หนดไว้โ ดยการใช้
เทคโนโลยีที่ ท ัน สมัย สั งเกต วิ เคราะห์ เพื่ อ สร้ างทางเลื อ ก ประเมิ น ผลการทํางานเพื่ อ พิ จารณา
ปรับปรุ ง และสรุ ปผลความรู ้และงานโดยการทํารายงานและการนําเสนอชิ้นงาน/ผลผลิต
9. สร้ างสรรค์ผลผลิ ตโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทํางานที่สนใจ และ
สรุ ปผลความรู ้และงานโดยการทํารายงานและการนําเสนอชิ้นงาน/ผลผลิต
10. สํานึกความรับผิดชอบโดยทํางานอย่างมีคุณธรรม ไม่เอาเปรี ยบบุคคลอื่น
11. ให้คาํ แนะนําและการนําบุคคลอื่นโดยสรุ ปผลความรู ้และงานโดยการทํา
รายงานและการนําเสนอชิ้นงาน/ผลผลิต
12. รับผิดชอบต่อบุคคลอื่นโดยทํางานอย่างมีคุณธรรม ไม่เอาเปรี ยบบุคคลอื่น
13. ตัดสิ นใจโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทํางานที่สนใจ
14. แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยวิเคราะห์และวางแผนในการทํางานที่สนใจ
15. สร้ างสัมพันธ์ท่ี ดีกบั ผูอ้ ื่ นโดยฟั ง พูด แสดงความคิ ดเห็ นและอภิ ปราย
ในกลุ่ม และจัดการระบบคน (การทํางานกลุ่ม)
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1.2 ผลการสั งเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัย ที่เกี่ย วข้ องกับกระบวนทัศ น์
การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้ างการใช้ ทักษะชี วิต และอาชี พ ด้ว ยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ เนื้ อหา
(Content Analysis) พบว่า
1.2.1 กระบวนทัศ น์ การจัดกิจกรรมแนะแนว (Paradigm of Guidance Activity)
ผู ว้ ิ จ ัย ได้สั ง เคราะห์ แ นวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว สามารถสรุ ปได้ว่า
วิธีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สามารถบูรณาการการจัดการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายเข้าด้วยกัน เป็ นต้นว่า
การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ การจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
กรณี ศึกษาเป็ นฐาน การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปั ญ หาเป็ น และการจัด การเรี ย นรู ้ ดว้ ยกระบวนการ
มีส่วนร่ วมของชุ มชน ซึ่ งใช้วิธีเชิ งระบบในการกําหนดองค์ประกอบหลัก คือ ปั จจัย (Input) ด้าน
ผูส้ อน ผูเ้ รี ยน สื่ อ บรรยากาศการเรี ยน กระบวนการเรี ยนรู ้ (Process) กิจกรรมการเรี ยนรู ้ (Learning
Activity) ที่เกี่ยวกับวัต ถุ ป ระสงค์ข องการพัฒ นารู ป แบบการจัดกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ห รื อ ผลลัพธ์
ที่คาดหวัง ใช้ก ระบวนการ วิธี ก ารและเทคนิ ค การเรี ย นการสอนที่ ส่ ง เสริ ม การร่ วมมื อ เสริ ม
พัฒนาการคิดสู่ การใช้ทกั ษะชีวิตและทักษะอาชีพ ด้วยวิธีการพัฒนาจากการศึกษาหลักการ แนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) ซึ่งเป็ นทฤษฎี
ที่มีรากฐานมาจาก Vygotsky มีแนวคิดที่สาํ คัญที่ว่า "ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาด้านพุทธิ ปัญญา"รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพในการพัฒนาด้านพุทธิ ปัญญาเชื่อว่าผูเ้ รี ยน
สร้ างความรู ้ โดยผ่านทางการมีปฏิ สัมพันธ์ทางสังคมกับผูอ้ ื่นได้แก่ เด็กกับผูใ้ หญ่ พ่อแม่ ครู และ
เพื่อนในขณะที่ เ ด็ก อยู่ใ นบริ บ ทของสัง คมและวัฒนธรรม (Socio cultural context )โดยให้ผเู ้ รี ยน
สร้ า งความรู ้ ใ หม่ จ ากการใช้ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในโลกแห่ งความเป็ นจริ งเป็ นบริ บท (context) หรื อ
สิ่ งแวดล้อมในชุมชนมีส่วนร่ วมเป็ นฐานการเรี ยนรู ้ “Social Constructivism”เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะ
การคิดวิเคราะห์แ ละคิ ด แก้ปั ญ หาร่ ว มกับ กลุ่ ม ดั้งนั้นการจัดกิ จ กรรมแนะแนวเน้น ให้ผเู ้ รี ยนคิด
ลงมือกระทําและแก้ไขปั ญหาด้วยตนเองส่ ว นผลผลิ ต (Product) กํา หนดว่า ผูเ้ รี ยนจะต้อ งเป็ นผูม้ ี
พัฒนาการของการเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและทักษะอาชีพเพิ่มขึ้น และมีความสามารถเสริ มสร้าง
การใช้ทกั ษะชี วิตและทักษะอาชี พตามองค์ประกอบของทักษะที่จาํ เป็ นในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ โดย
การนําความรู ้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมแนะแนวไปเชื่อมโยง ปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเองและสังคม ทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
1.2.2 รู ปแบบการจัดกิจ กรรมแนะแนว (Instructional Models) มีมากมายหลาย
รู ปแบบควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเป้ าหมายที่ตอ้ งการให้เกิดกับผูเ้ รี ยน ลักษณะเนื้ อหาวิชา ความ
สนใจ ความสามารถและความถนัดของผูเ้ รี ยน และจัดเตรี ยมสื่ อ การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ใ ห้มี
ความเหมาะสม สอดคล้องกับแนวทางการจัดกิจกรรม ในการวิจยั ครั้งนี้ มีเป้ าหมายในการเสริ มสร้าง
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การใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พ ซึ่ งมี ลกั ษณะเป็ นกระบวนการ ดังนั้น ผูว้ ิ จัยนําแนวคิ ดของแนวทาง
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการ (Process Skills) มาใช้เป็ นแนวทาง
ในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามกระบวนการของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
จากการศึ ก ษาพบว่า มี แ นวคิ ด และทฤษฎี ที่ เ ป็ นพื้ น ฐานในการพัฒ นา กระบวนทัศน์ การจัด
กิจกรรมแนะแนว ดังนี้
1.2.2.1 ทฤษฎีการสร้ างความรู้ (Constructivism Theory)
เป็ นทฤษฎี ที่มีหลักการสําคัญที่ ผูเ้ รี ยนสร้ างองค์ความรู ้ ด้วยตนเอง
ดัง นี้ คื อ 1) การให้ผู เ้ รี ย นลงมื อ สร้ า งสิ่ ง ของหรื อ ประกอบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง ได้
ปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมภายนอกที่มีความหมายซึ่ งจะรวมถึงปฏิกิริยาระหว่างความรู ้ในตัวของ
ผูเ้ รี ยนเองกับประสบการณ์และสิ่ งแวดล้อมภายนอกสามารถเชื่อมโยงและสร้างเป็ นองค์ความรู ้ใหม่
2) การยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ย นรู ้ ซึ่ ง ครู ต อ้ งจัด บรรยากาศการเรี ย นการสอนที่เปิ ด
โอกาสให้ผเู ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนด้วยตนเอง โดยมีทางเลือกที่หลากหลายและเรี ยนรู ้
อย่างมีความสุ ข สามารถเชื่อมโยงความรู ้ระหว่างความรู ้ใหม่กบั ความรู ้เก่าได้ส่วนครู ทาํ หน้าที่เป็ น
ผูช้ ่วยและคอยอํานวยความสะดวก 3) การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์และสิ่ งแวดล้อม โดยเน้นให้เห็น
ความสําคัญของการเรี ยนรู ้ ร่วมกันทําให้ผูเ้ รี ยนเห็ นว่าคนเป็ นแหล่งความรู ้ อีกแหล่งหนึ่ งที่ สําคัญ
การสอนเป็ นการจัด ประสบการณ์ เ พื่ อ เตรี ย มคนออกไปเผชิญโลก ถ้าผูเ้ รี ยนเห็นว่าคนเป็ นแหล่ง
ความรู ้สาํ คัญและสามารถแลกเปลี่ยนความรู ้กนั ได้ เมื่อจบการศึกษาออกไปก็จะปรับตัวและทํางาน
ร่ วมกับผูอ้ ่ืนได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 4) การใช้เ ทคโนโลยีเ ป็ นเครื่ อ งมื อ เป็ นการเน้นการใช้
เทคโนโลยีแสวงหาความรู ้ จากแหล่งความรู ้ ต่างๆด้วยตนเองเป็ นผลให้เกิ ดพฤติ กรรมที่ ฝังแน่ น
เมื่อผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ว่าจะเรี ยนรู ้ได้อย่างไร (Learning how to Learn) 5) การจัดการเรี ยนรู ้เป็ นนวัตกรรม
ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ที่พฒั นากระบวนการคิดของผูเ้ รี ยนและนําเสนอผ่านผลงานที่จดั ทํา ดังนั้น
ครู ผูส้ อนต้องดําเนิ นการจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้ 1) เชื่อมโยงสิ่ งที่รู้แล้วกับสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนกําลังเรี ยน 2) การ
ให้โอกาสผูเ้ รี ยนเป็ นผูร้ ิ เริ่ มทําโครงการที่ ต นเองสนใจ 3) เปิ ดโอกาสให้มี ก ารนํา เสนอความคิด
ผลงานและผลการวิเคราะห์กระบวนการเรี ยนรู ้ของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั เพื่อน 4)ให้เวลา
ทํางานอย่างต่อเนื่องในการจัดการเรี ยนรู ้ ครู เป็ นบุคคลสําคัญที่ตอ้ งมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความ
เชื่อ ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั สรุ ปการเรี ยนรู ้แบบสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง แบ่งออกเป็ น 3 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นการ
ทําความรู ้ให้กระจ่างแจ้ง 2) ขั้นการระบุการได้รับและการเข้าใจข้อมูลใหม่ 3) ขั้นการยืนยันความ
ถูกต้องและการใช้ขอ้ มูล
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1.2.2.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism Theory)
เป็ นทฤษฎี ที่ มี ห ลัก การสําคัญ ที่ ค าํ นึ งถึ งความเป็ นคนของบุ ค คล
คุณค่าของคนเป็ นหลัก โดยจะมองธรรมชาติของมนุษย์ในลักษณะที่ว่า มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความ
ดี ที่ ติดตัวมาแต่ กาํ เนิ ด มนุ ษ ย์เป็ นผูท้ ี่ มีอิส ระสามารถที่ จะนําตนเอง และพึ่ งตนเองได้ เป็ นผูท้ ี่ มี
ความคิดสร้างสรรค์ที่จะทําประโยชน์ให้สังคม มีอิสรเสรี ภาพที่จะเลือกทําสิ่ งต่าง ๆ ที่จะไม่ทาํ ให้
ผูใ้ ดเดือดร้อน ซึ่ งรวมทั้งตนเองด้วย มนุ ษ ย์เ ป็ นผูท้ ี่ มี ความรั บผิดชอบและเป็ นผูส้ ร้ า งสรรค์สังคม
นักคิดกลุ่มมนุ ษยนิ ยมให้ความสําคัญของความเป็ นมนุ ษย์และมองมนุ ษย์ว่ามีคุณค่า มีความดีงาม
มีความสามารถ มีความต้องการและมีแรงจูงใจภายในที่จะพัฒนาศักยภาพของตน ผูว้ ิจยั นําแนวคิด
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้กลุ่มมนุษยนิยม มาเป็ นแนวทางในการจัดกิ จ กรรมแนะแนวโดยใช้กระบวนทัศน์
การจัดกิจกรรมแนะแนว ซึ่ งคํานึงถึงเป้ าหมายสู งสุ ดคือ การพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนในแต่ละคน
เพื่อความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์
1.2.2.3 ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสติปัญญาของ Piaget
แนวความคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของทฤษฏีน้ ีเน้นเรื่ องพัฒนาการทาง
สติปัญญาของบุคคลที่เป็ นไปตามวัยและเชื่อว่ามนุษย์เลือกที่จะรับรู ้สิ่งที่ตนเองสนใจและการเรี ยนรู ้
เกิดจากระบวนการการค้นพบด้วยตนเอง หลักการจัดการเรี ยนการสอนต้องคํานึงถึงพัฒนาการทาง
สติปัญญาของผูเ้ รี ยนและจัดประสบการณ์ให้ผูเ้ รี ยนอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการนั้นเพื่อให้ผเู ้ รี ยน
ได้มี ป ระสบการณ์ แ ละมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ สิ่ งแวดล้อมมากๆ ควรให้ผเู ้ รี ยนได้คน้ พบการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้คิดอย่างอิสระและสอนการคิดแบบรวบยอดเพื่อช่ วยส่ งเสริ มความคิด
สร้ างสรรค์ผูว้ ิจัยนําแนวคิ ด ทฤษฎี พฒ
ั นาการทางสติ ปั ญ ญาของ Piaget และ Bruner และทฤษฎี
วัฒนธรรมเชิงสังคมของ Vigotsky มาเป็ นแนวทางในการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โดยคํานึ งถึง
เป้าหมายสู งสุ ดคือ การพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนในแต่ละคน
1.2.2.4 ทฤษฎีการเรี ย นรู้ แบบร่ ว มมื อ (Theor y of Cooper ative or
Collaborative Learning) และการจัดการเรียนรู้ แบบร่ วมมือ (Collaboration Learning)
แนวคิดของทฤษฏีน้ ี คือการเรี ยนรู ้เป็ นกลุ่มย่อยโดยสมาชิ กกลุ่มที่มี
ความสามารถแตกต่างกันประมาณ 3 - 6 คนช่วยกันเรี ยนรู ้เพื่อไปสู่ เป้ าหมายของกลุ่ม การจัดการ
เรี ย นการสอนตามทฤษฏี น้ ี จ ะเน้นให้ผูเ้ รี ย นช่วยกันในการเรี ยนรู ้ โดยมีกิจกรรมที่ให้ผเู ้ รี ยนมีการ
พึ่ งพาอาศัยกันในการเรี ยนรู ้ มี การปรึ กษาหารื อกันอย่างใกล้ชิด มี การสัมพันธ์กนั มี การทํางาน
ร่ วมกันเป็ นกลุ่ม มีการวิเคราะห์กระบวนการของกลุ่มและมี การแบ่ งหน้าที่ รับผิดชอบงานร่ วมกัน
ส่ ว นการประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ค วรมี ก ารประเมิ น ทั้งทางด้านปริ ม าณและคุ ณ ภาพโดยวิ ธีก าร
ที่หลากหลายและควรให้ผูเ้ รี ยนมี ส่วนร่ วมในการประเมิ น และครู ควรจัดให้ผูเ้ รี ยนมี เวลาในการ
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วิ เคราะห์ ก ารทํา งานกลุ่ ม และพฤติ ก รรมของสมาชิ ก กลุ่ ม เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม มี โ อกาสที่ จ ะปรั บ ปรุ ง
ส่ วนบกพร่ องของกลุ่มเดียว ทั้งนี้การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกันหรื อการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้เป็ นแนวคิดใน
การจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อให้นักเรี ยนได้ร่วมมื อกันเรี ยนรู ้ และปฏิ บ ตั ิ กิจกรรมให้บรรลุ ผลสําเร็ จตาม
จุดมุ่งหมาย มุ่งเน้นการร่ วมกันปฏิบตั ิงานช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน สมาชิกกลุ่มจะต้องมีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน รับฟังความคิดเห็นกัน ช่วยเหลือกันและกัน และสมาชิกกลุ่มทุกคนจะต้องร่ วมรับผิดชอบ
ต่อผลงานของกลุ่มและผลงานของตนเอง ซึ่ งวิธี ก ารสอนในแบบดัง กล่า วช่ ว ยให้ผเู ้ รี ยนมีความ
กระตือรื อร้น ภูมิใจในตนเอง ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองและต่อกลุ่ม ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ สู งขึ้น พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีเกิดการยอมรับผูอ้ ื่นมากขึ้น สร้ างความมัน่ ใจในตนเอง
และรู ้ถึงคุณค่าของตนเองมากขึ้น (วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2555; Johnson and Johnson,1996; Slavin R.E.,
1990) ทั้งนี้ แนวคิ ดดังกล่าวสอดคล้องกับ จอยซ์และเวล (Joyce and Weil, 1986, อ้างถึ งใน วัชรา
เล่าเรี ยนดี, 2555: 156) ที่ได้กล่าวว่าการสอนแบบร่ วมมือเรี ยนรู ้ช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านสติปัญญา โดย
เพื่อนในกลุ่มจะช่วยเหลือแนะนํากันเนื่องจากผูเ้ รี ยนที่อยูใ่ นวัยเดียวกัน สามารถสื่ อสาร สื่ อความหมาย
แก่กนั และกันได้ง่ายและทําให้เข้าใจง่ายกว่าที่ครู สอนการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมื อสามารถนํามาผนวก
ร่ วมกับวิธีการสอนได้หลากหลายวิธี ทั้งนี้การจัดกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที่ บู รณาการหลักการ แนวคิด
ของการเสริ ม พัฒ นาการให้ผูเ้ รี ย นเกิ ด ทัก ษะการเรี ย นรู ้ สามารถสร้ า งองค์ค วามรู ้ ด ้ว ยตนเอง
(Constructivism) มี ก ระบวนการ 5 ขั้น คื อ 1) ขั้น นํา เข้า สู่ บ ทเรี ย น 2) ขั้น กิ จ กรรมกลุ่ ม 3) ขั้น
วิเคราะห์ผลงาน 4) ขั้นนําไปใช้ 5) ขั้นสรุ ปและประเมินผล ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั บูรณาการแนวคิดดังกล่าวสู่
กระบวนการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น
ต่อไป
1.2.2.5 แนวคิดการจัดการเรี ย นรู้ โดยใช้ กิจ กรรมเป็ นฐาน (Activity Based
Learning : ABL)
เป็ นรู ปแบบการเรี ยนที่ผเู ้ รี ยนจะได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง ได้เรี ยนรู ้ที่จะคิด
แก้ไขปั ญหาด้วยตนเอง และเป็ นการจัด การเรี ย นรู ้ ผ่ า นกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ผสมผสานกับ การใช้
เทคโนโลยีเพื่อให้การจัดการเรี ยนรู ้บรรลุวตั ถุประสงค์ โดยเป็ นแนวการสอนแบบใหม่ที่ไม่เน้นให้
ผูเ้ รี ยนท่องจํา แต่ให้ผเู ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิจริ ง (Hand - On Learning) และมีบทบาทในการค้นคว้าหา
ความรู ้ ดว้ ยตนเอง ซึ่ งถือว่าเป็ นการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (Active) โดยเน้นให้ผูเ้ รี ยนรู ้จกั คิดวิเคราะห์
และเรี ยนรู ้จากกิจกรรมที่ได้ทาํ จริ ง (Learning by doing) ซึ่ งผูเ้ รี ยนสามารถจดจําสิ่ งที่เรี ยนได้ดีกว่า
การท่ อ งจํา อี ก ทั้ง ยังได้ฝึ กทัก ษะการคิ ด วิ เคราะห์ ข้ นั สู ง (High-order thinking skill) ได้แ ก่ การ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่าเป็ นการพัฒนาศักยภาพทางสมอง การคิด การแก้ปัญหา
และการนํา ความรู ้ ไ ปประยุก ต์ใ ช้ โดยเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการสร้ า งองค์ความรู ้
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การสร้างปฏิสัมพันธ์ และการร่ วมมือกัน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ความรับผิดชอบร่ วมกัน มีวินยั ใน
การทํา งาน และแบ่ ง หน้า ที่ ค วามรั บ ผิด ชอบร่ ว มกัน โดยครู ผู ส้ อนเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก
(facilitator) ในการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูป้ ฏิบตั ิดว้ ยตนเอง (รัชนี กร ทัพชัย, 2552: 13 ;
สํานักพัฒนาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา, 2555: 1) ทั้ง นี้ ก ารออกแบบกิ จ กรรม (Activity design) จะต้อง
พิจารณาใน 3 กลุ่มหลัก คือกลุ่มประสบการณ์ชีวิต กลุ่มพัฒนาการทางสติปัญญา และกลุ่มวิชาการ
และแนวคิดรู ปแบบการเรี ยนรู ้ใช้เทคนิค วิธีการผ่านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งเป็ นแนวคิ ดที่มุ่งเน้นให้
ผูเ้ รี ยนซึ มซับความรู ้ ความเข้าใจ ผ่านการเล่นเกม กิจกรรมกลุ่ม ซึ่ งเน้นการกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจ
สามารถเกิดแนวคิดขึ้นเองในเนื้ อหา สาระระหว่างร่ วมกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกิจกรรมที่
จัดขึ้นเป็ นกิจกรรมกลุ่มจะสามารถทําให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาภาวะผูน้ าํ มนุษยสัมพันธ์ การทํางานเป็ นทีม
ความสามารถในการเข้าสัง คมได้เ ป็ นอย่า งดี (วิ โ รจน์ ลักขณาอดิศร, 2550) เนื่องด้วยเหตุผลที่ว่า
“กิจกรรมกลุ่ม” เป็ นกระบวนการสําคัญที่ทาํ ให้ผูเ้ รี ย นมี โ อกาสรวมกันเป็ นกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาหรื อ
กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน ความหมายของกิจกรรมกลุ่มประกอบด้วย
2 ประการสําคัญ คื อ กิ จกรรมกลุ่ ม ที่ ผูน้ ําเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มู ลรายละเอี ยดต่ าง ๆ แก่ ส มาชิ กหรื อผูน้ ํา
อภิ ปรายเพื่อที่ สมาชิ กจะได้บรรลุ ถึงความมุ่งหมายของกลุ่ม และกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ ที่สมาชิกเป็ น
ผูด้ าํ เนิ นการคือ ผูเ้ รี ยนได้วางแผนร่ วมกันจัดขึ้น (Hereold, 1952: 429 - 504; Ohesen, 1970: 6 - 7)
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการใช้กิจกรรมเป็ นฐานประกอบด้วยขั้นตอนการจัดกิจกรรม 4 ขั้น
ได้แก่ ขั้นนํา ขั้นกิจกรรม ขั้นอภิปรายและขั้นสรุ ป และการนําไปใช้
1.2.2.6 แนวคิด การจัด การเรี ย นรู้ โดยใช้ กรณี ศึ กษาเป็ นฐาน (Case Based
Learning : CBL)
เป็ นวิ ธีการที่ มุ่ งช่ วยให้ผูเ้ รี ยนฝึ กฝนการเผชิ ญ และแก้ปั ญ หาโดย
ไม่ตอ้ งรอให้เกิดปั ญหาจริ ง เป็ นวิธีการที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนคิดวิเคราะห์และเรี ยนรู ้ความคิดของผูอ้ ื่น
มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ งกันและกันแก้ปัญหาและตัดสิ นใจอย่างมีเหตุผลรู ้จกั คิดอย่าง
เป็ นระบบและฝึ กให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั รับฟั งและยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ทําให้เกิดความสามารถใน
การเผชิญกับสถานการณ์จริ งในชีวิตประจําวันได้ท้ งั นี้ผวู ้ ิจยั สังเคราะห์กระบวนการจัดการเรี ยนการ
สอนโดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน จากแนวคิดของนักวิชาการหลากหลายท่าน (Smith and Regan,1999
อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2555 ; Koldner, 1992, อ้างถึงใน นิ ตยา โสรี กุล, 2547; ปรณัฐ กิจรุ่ งเรื อง,
2553; ทิ ศ นา แขมมณี , 2552) สรุ ป กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน
มี ลกั ษณะสําคัญ ที่ จะนํามาประยุกต์ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ประกอบด้วย 5 ขั้น คื อ 1) ขั้นเตรี ยมตัว
ผูเ้ รี ยน คือ การแนะนําจุดมุ่งหมายหรื อปั ญหาที่จะต้องพิจารณากับผูเ้ รี ยนก่อนลงมือศึกษา ซึ่ งจะช่วย
เร้าความสนใจและจําทําให้ผเู ้ รี ยนศึกษาข้อมูลในกรณี ศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น 2) ขั้นเสนอ
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และศึกษากรณี ศึกษา เป็ นการเสนอกรณี ศึกษาผ่านใบความรู ้ในชุดกิจกรรม แนะแนวหลากหลาย
รู ปแบบ เช่น ข่าว เอกสาร วีดีทศั น์ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนทําความเข้าใจกรณี ศึกษาตามองค์ประกอบด้านต่าง ๆ
ตามจุดมุ่งหมายที่ ต้ งั ไว้ 3) ขั้นการวิเคราะห์และอภิ ปรายกรณี ศึกษาเป็ นรายกลุ่ม เป็ นการสะท้อน
ความคิดระหว่างกันเพื่อสร้างทางเลือกในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาหรื อหาคําตอบ
4) ขั้นประเมินทางเลือกและลงข้อ สรุ ป เป็ นการตัดสิ น ใจเลื อ กทางเลือกหรื อตอบคําถามที่มีความ
เหมาะสมที่สุด 5) ขั้นสรุ ปข้อคิดและหลักการ เป็ นการสรุ ปข้อคิดเห็ นที่ผเู ้ รี ยนได้จากการวิเคราะห์
รายละเอียดต่าง ๆ ของกรณี ศึกษาให้เป็ นหลักการทัว่ ไป เป็ นขั้นที่ ผูส้ อนจะได้เสนอหลักการหรื อ
ทฤษฎีหรื อข้อปฏิบตั ิที่สัมพันธ์กบั กรณี ศึกษา ซึ่ งผูส้ อนได้ศึกษาค้นคว้า ตระเตรี ยมมาเป็ นอย่างดีแก่
ผูเ้ รี ยน ทําให้ผูเ้ รี ยนมีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบตั ิกว้างขวาง เชื่ อมโยงความรู ้และความคิดสู่
ทักษะการดําเนินชีวิตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพในอนาคต
1.2.2.7 แนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (Problem Based
Learning : PBL)
เป็ นรู ป แบบการเรี ยนรู ้ ที่ เกิ ดขึ้ นจากแนวคิ ด ตามทฤษฎี การเรี ยนรู ้
แบบสร้ างสรรค์นิยม (Constructivism) มีวิธีการเรี ย นการสอนที่ ใ ช้ปั ญ หาหรื อ สถานการณ์ เ ป็ น
จุดเริ่ มต้นของการแสวงหาความรู ้ ซึ่ งเป็ นการเรี ยนที่พฒั นาทักษะการคิดแก้ปัญหา การเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง และการทํางานร่ วมกันเป็ นทีม เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ทักษะการแก้ปัญหา โดยมีลกั ษณะเด่นของการเรี ยนรู ้ ได้แก่ ใช้ปัญหาแท้จริ งเป็ นตัวกระตุน้ การ
แก้ปัญหาและเป็ นจุดเริ่ มต้นในการแสวงหาความรู ้ ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ เน้นทักษะการคิด
เรี ยนโดยแบ่งเป็ นกลุ่มย่อยมีบูรณาการของเนื้อหาความรู ้ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานจะ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ อย่างกระตื อรื อร้ นของนักเรี ยน ประกอบด้วยคุ ณ ลักษณะ ดังนี้ 1) ผูเ้ รี ยนเป็ น
ศู นย์กลางของการเรี ยนรู ้ อ ย่า งแท้จ ริ ง (Student-Centered Learning) 2) การเรี ย นรู ้ เกิ ด ขึ้ น ในกลุ่ ม
ผูเ้ รี ยนที่ มีขนาดเล็ก(ประมาณ 3 – 5 คน) 3) ครู เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก (Facilitator) หรื อผูใ้ ห้
คําแนะนํา (Guide) 4) นักเรี ยนคื อ ผูท้ ี่ ม องเห็ น ปั ญ หาและแก้ปั ญ หาด้ว ยตนเองผูเ้ รี ยนเป็ นคน
แก้ปัญหาโดยการแสวงหาข้อมูลใหม่ ๆ ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) 5) ปั ญหาเป็ นปั ญหาที่
เกิดขึ้นจริ ง หรื อปั ญหาจริ ง ซึ่ งปั ญหาจะช่วยกําหนดกรอบแนวคิดหรื อกําหนดจุดเน้นและกระตุน้
การเรี ยนรู ้ 6) ปั ญหาคือสิ่ งที่จะนําไปสู่ ก ารพัฒ นาทัก ษะการแก้ปั ญ หา 7) ความรู ้ ใหม่จะเกิดขึ้น
โดยการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง 8) ประเมินผลจากสถานการณ์จริ ง โดยดูจากความสามารถในการปฏิบตั ิ
(authentic assessment) ทั้งนี้ ตามแนวคิดของ Bridges (1992) สรุ ปขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ 8 ขั้น
คื อ 1) เตรี ยมความพร้ อ มผูเ้ รี ย น 2) เสนอสถานการณ์ ข องปั ญ หา ผูส้ อนเกริ่ น นํา เพื่ อ เชื่ อ มโยง
ประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยนกับสถานการณ์ที่ผเู ้ รี ยนจะได้พบ จากนั้นจึงนําเสนอสถานการณ์ปัญหา
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พร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์หรื อประเด็นปั ญหาที่ตอ้ งการให้แก้ไข รวมทั้งบอกแหล่งข้อมูลที่เตรี ยม
ไว้และแหล่งข้อมูลภายนอกที่ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าไปค้นคว้าได้ 3) กําหนดกรอบการศึกษา 4) สร้าง
สมมติฐาน 5) ค้นคว้าข้อมูลเพื่อพิสู จ น์ส มมติ ฐ าน 6) ตัด สิ น ใจเลื อ กแนวทางแก้ปัญหา 7) สร้ าง
ผลงานหรื อปฏิบตั ิตามทางเลือก 8) ประเมินผลโดยวิธีที่หลากหลาย ผูว้ ิจยั นํากระบวนการเกี่ยวกับ
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานบูรณาการร่ วมกับการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐานเพื่อ
กําหนดเป็ นกระบวนการรู ป แบบการจัดกิ จกรรมแนะแนวโดยใช้กระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรม
แนะแนวที่พฒั นาขึ้น
1.2.2.8 แนวคิด การจัด การเรี ย นรู้ ด้ วยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุ ม ชน
(Community Participation Learning : CPL)
เป็ นรู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ เป็ นการพัฒ นานัก เรี ย นทั้ง ด้า น
ความรู ้ ท ัศ นคติ แ ละทัก ษะโดยผ่ า นการสั ง เคราะห์ เพื่ อ ให้ ไ ด้โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานของการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้โดยให้ผูเ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง ทั้งนี้ การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการมี
ส่ วนร่ วมของชุมชน ซึ่ งเป็ นการจัดกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที่ เ น้น ภาพรวมของสิ่ งแวดล้อมให้เกิดการ
เรี ยนรู ้ โดยการใช้บริ บทที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมของนักเรี ยน นักเรี ยนจะถูกปลูกฝังการเรี ยนรู ้โดย
มุ่ง เน้นการทํากิ จ กรรมกลุ่ม และมีครู เป็ นผูค้ อยกระตุน้ และชี้แนะ พร้อมมุ่งเน้นการระดมความคิด
ของนักเรี ยน เพื่อย้อนดูความรู ้พ้ืนฐาน เพื่อ ลดช่ อ งว่า งของระดับ ความรู ้ ข องนักเรี ยนแต่ละคนที่
มีไม่เท่ากันและนําไปสู่ การแก้ปัญหาร่ วมกันในที่สุด นอกจากนี้กระบวนการจัดกิจกรรมจะเป็ นการ
เรี ยนรู ้เน้นความรู ้ที่สามารถนําไปใช้ในการแก้ไขสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันได้ และจะส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด (ยงยุทธ พงษ์สุภาพ, 2553; Rattray T., 1999;
Nadler L., 1984) ทั้งนี้ การมีส่วนร่ วมของชุ ม ชนในการจัด การศึ ก ษาโดยใช้ชุมชนมีส่วนร่ วมเป็ น
พื้นฐานสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน เป็ นการสร้างบทบาทภาระหน้าที่ใหม่ให้กบั ชุมชน โดยมีหลักแนวคิด
ในการดําเนิ น การ ดัง นี้ 1) ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มกับ โรงเรี ย นในการพัฒ นาและบริ ห ารหลักสู ต ร
สถานศึกษา 2) ใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ าย ไม่ว่าจะเป็ นผูบ้ ริ หาร ครู ผูป้ กครอง
และชุมชน ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในรู ปแบของคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการเครื อข่ายผูป้ กครองประจําคณะสี คณะกรรมการเครื อข่ายผูป้ กครองประจําหมู่บา้ น
3)การจัดการศึกษาต้องตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยนผูป้ กครองและชุมชน
มากที่สุด 4) โรงเรี ยนต้องจัดการศึ กษาในระบบ พัฒ นาผูเ้ รี ยนให้มี ค วามรั บ ผิดชอบต่อเศรษฐกิจ
สังคมการเมืองสิ่ งแวดล้อมมีการบริ การแก่ชุมชน ตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ทั้งนี้
ผู ้วิ จ ัย สั ง เคราะห์ ก ระบวนการจัดการเรี ยนรู ้จากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน (กล้า ทองขาว,
2556; วัฒ นาแป้ น น้ อ ย, 2556; Rattray, 1999 และ Nadler, 1984, อ้า งถึ ง ใน ยงยุท ธ พงษ์ สุ ภ าพ,
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2553) ผูว้ ิจยั สังเคราะห์องค์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ
1) การประเมิ นความต้องการจําเป็ นจากชุ มชน 2) การกําหนดเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกับ
ชุมชน 3) การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุมชนเป็ นฐาน 4) การจัดการความรู ้ร่วมกับกลุ่มสู่
การปฏิบตั ิในโลกของความเป็ นจริ ง 5) การสะท้อนกลับจากผูเ้ กี่ยวข้องในชุมชน 6) การติดตามและ
ประเมิ น ผล และมี ข้ นั ตอนการดําเนิ น การจัดกิ จ กรรมแนะแนว 5 ขั้น ตอน คื อ ขั้น ตอนที่ 1 การ
อภิปรายร่ วมกันระหว่างครู และผูเ้ รี ยน ขั้นตอนที่ 2 การกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนควบคุมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
(Self - Directed) เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ ได้ต้ งั ไว้ในขั้นที่ 1 ขั้นตอนที่ 3 การร่ วมกันอภิปรายใน
กลุ่มอีกครั้งเพื่อแลกเปลี่ ย น แบ่ ง ปั น ข้อ มู ล และความคิ ด เห็ น ตลอดจนนํา ข้อ มูล ที่ได้มาแก้ไข
สถานการณ์ ขั้นตอนที่ 4 สะท้อนคิดเกี่ยวกับบทบาทของนักเรี ยนในการเรี ยนรู ้และวิพากษ์วิจารณ์
กระบวนการทํางานกลุ่ม ขั้นตอนที่ 5 การร่ วมกันประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดจาก การเรี ยนรู ้
1.2.2.9 แนวคิดการเสริ มสร้ างการใช้ ทักษะชี วิตและอาชี พ (Using Life and
Career skills)
เป็ นความสามารถขั้นพื้ น ฐานของบุ คคลในการปรั บ ตัวและเลื อก
ทางเดิ น ชี วิต ที่ เหมาะสมเพื่อ ที่ จ ะสามารถเผชิ ญปั ญหาต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวในสภาพสังคมปั จจุบนั
และเป็ นแนวทางการเตรี ยมความพร้อมสําหรับผูเ้ รี ยนเพื่อสร้างเส้นทางอาชีพที่ดีที่จะต้องก้าวไปสู่
ชีวิตความเป็ นผูใ้ หญ่ใ นอนาคตอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ผูว้ ิจยั ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปผลจากการ
สังเคราะห์ข อ้ มู ลความรู ้ องค์ป ระกอบของพฤติ กรรม และตัวชี้วดั ที่คาดหวังให้เกิดกับผูเ้ รี ยนตาม
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั เกี่ยวกับการเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ เพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยนซึ่ ง เป็ นเป้ า หมายสู ง ในการจัด การเรี ย นรู ้ จากแนวคิ ด ของ กระทรวงศึกษาธิ การ
(2555), Sue Z. Beers (2011), วิจารณ์ พานิ ช (2555), วิชยั วงษ์ใหญ่ และมารุ ต พัฒผล (2556) และ
แนวคิ ด เกี่ ยวกับ การใช้ท ักษะอาชี พ จากแนวคิ ด Ginzberg (1974), Super (1957),Tiedman and O’
Hara (1963) และสํา นัก งานส่ ง เสริ ม การศึ กษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย (2557),
Manpower Group (2013) ดังนี้
องค์ ประกอบที่ 1 การยืดหยุ่นและการปรั บตัว ตัวชี้ วดั เพื่อการวัด
ประเมินผลผูเ้ รี ยน คือ
1. ยืดหยุน่ โดยประเมินผลการทํางานเพื่อพิจารณาปรับปรุ ง
องค์ ประกอบที่ 2 การแสวงหาความรู ้ดว้ ยการริ เริ่ มและการนําตนเอง
ตัวชี้วดั เพื่อการวัดประเมินผลผูเ้ รี ยน คือ
1. จัดการกับเป้ าหมายและเวลาโดยวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสื บค้น
ความรู ้และงานที่สนใจ และลงมือทํางานตามแผนที่กาํ หนดไว้โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย

281
2. ปฏิ บ ัติ ง านบรรลุ เป้ า หมายโดยวิ เคราะห์ แ ละวางแผนในการ
ทํางานที่สนใจ และสรุ ปผลความรู ้และงานโดยการทํารายงานและการนําเสนอชิ้นงาน/ผลผลิต
3. ปฏิ บตั ิ งานบรรลุ เป้ าหมายโดยปราศจากการควบคุมสัง่ การ โดย
วางแผนในการสื บค้นข้อมูล สังเกต วิเคราะห์เพื่อสร้างทางเลือก และจัดการระบบงาน (การทํางาน
เดี่ยว)
องค์ ประกอบที่ 3 การทํางานร่ วมกันในสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ตัวชี้วดั เพื่อการวัดประเมินผลผูเ้ รี ยน คือ
1. มีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่นโดยฟัง พูด แสดงความคิดเห็นและ
อภิปรายในกลุ่ม และจัดการระบบคน (การทํางานกลุ่ม)
2. ปฏิบตั ิงานกับที มงานที่มีความหลากหลายโดยจัดการระบบคน
(การทํางานกลุ่ม)
องค์ ประกอบที่ 4 การจัดการสร้ างผลผลิตและความรับผิดชอบ
ตรวจสอบได้ ตัวชี้วดั เพื่อการวัดประเมินผลผูเ้ รี ยน คือ
1. จัดการโครงการโดยลงมือทํางานตามแผนที่กาํ หนดไว้โดยการใช้
เทคโนโลยีที่ท นั สมัย สัง เกต วิ เ คราะห์ เ พื่ อ สร้ า งทางเลือก ประเมินผลการทํางานเพื่อพิจารณา
ปรับปรุ ง และสรุ ปผลความรู ้และงานโดยการทํารายงานและการนําเสนอชิ้นงาน/ผลผลิต
2. สร้ างสรรค์ผ ลผลิ ต โดยวิเคราะห์ แ ละวางแผนในการทํางานที่
สนใจ และสรุ ปผลความรู ้และงานโดยการทํารายงานและการนําเสนอชิ้นงาน/ผลผลิต
องค์ ประกอบที่ 5 ภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบในกระบวนการทํางาน
ตัวชี้วดั เพื่อการวัดประเมินผลผูเ้ รี ยน คือ
1. สํานึ กความรับผิดชอบโดยทํางานอย่างมีคุณธรรม ไม่เอาเปรี ยบ
บุคคลอื่น
2. ให้คาํ แนะนําและการนําบุ คคลอื่ น โดยสรุ ปผลความรู ้ และงาน
โดยการทํารายงานและการนําเสนอชิ้นงาน/ผลผลิต
3. รับผิดชอบต่อบุคคลอื่นโดยทํางานอย่างมีคุณธรรม ไม่เอาเปรี ยบ
บุคคลอื่น
องค์ ประกอบที่ 6 การคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจและแก้ปัญหาอย่างร้าง
สรรค์ ตัวชี้วดั เพื่อการวัดประเมินผลผูเ้ รี ยน คือ
1. ตัดสิ นใจโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทํางานที่สนใจ
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2. แก้ปั ญ หาอย่า งสร้ า งสรรค์โ ดยวิ เคราะห์ แ ละวางแผนในการ
ทํางานที่สนใจ
องค์ ประกอบที่ 7 การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นในการทํางานร่ วมกัน
ตัวชี้วดั เพื่อการวัดประเมินผลผูเ้ รี ยน คือ
1. สร้ างสัมพันธ์ที่ดี ก บั ผู อ้ ื่ น โดยฟั ง พูด แสดงความคิ ดเห็ นและ
อภิปรายในกลุ่ม และจัดการระบบคน (การทํางานกลุ่ม)
1.3 ผลการวิเ คราะห์ บทสั ม ภาษณ์ ผ้ ูเชี่ยวชาญด้ านการจัดกิจกรรมแนะแนว ด้ านการ
เสริ ม สร้ างการใช้ ทักษะชีวิต และด้ านการเสริ มสร้ างการใช้ ทักษะอาชี พ (จากบทสัมภาษณ์ ยงยุทธ
วงศ์ภิ รมย์ศานติ์ , 2554, อ้างถึ งใน สุ ริยเดว ทรี ปาตี , 2554: 33 – 35; สุ ริยเดว ทรี ป าตี , 2557; วิชัย
วงษ์ใหญ่ , 2557; พิ ชิ ต ฤทธิ์ จรู ญ , 2557; โกศล มี คุณ , 2557) ผูว้ ิจัยใช้วิธี การสั ม ภาษณ์ แบบเป็ น
ทางการ (Formal Interview) โดยใช้เครื่ องมือ การสัมภาษณ์เป็ นแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง (Structured
Interview) ที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้นและดําเนินการสัมภาษณ์ดว้ ยตนเอง ผลการสัมภาษณ์สรุ ปแนวคิดของการ
ค้นพบว่า แม้คนเราจะอยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมที่ไม่ดีหรื อมีปัจจัยเสี่ ยงเยอะก็ไม่ได้หมายความว่าคนๆ นั้น
จะมีปัญหาเสมอไป มีคนไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งที่สามารถผ่านอุปสรรคนี้ได้ดว้ ย คุณลักษณะที่อาจเรี ยกใน
ชื่อต่าง ๆ กัน เช่น ทักษะชีวิต ความเข้มแข็งทางใจ รวมทั้งเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนชีวิตด้วย โดยมี
องค์ประกอบสําคัญ 3 กลุ่มคือ 1) การเห็นคุณค่าในตัวเอง 2) การยึดมัน่ ในพฤติกรรมที่ดี 3) การมี
ทักษะสําคัญโดยเฉพาะการสร้ างสัมพันธภาพที่ ดีกบั ผูอ้ ื่ น มี ความสามารถในการแก้ปัญหา รู ้ จกั
จัดการกับอารมณ์และความเครี ยดของตนเองในทางที่สร้างสรรค์ ไม่ใช้ความรุ นแรง ทั้งนี้โรงเรี ยน
มีส่ ว นสํา คัญ ไม่ น้อ ยที่ จ ะช่ ว ยทํา ให้เ ด็ก เห็ น คุณค่าในตัวเอง มีสัมพันธภาพที่ดีกบั ผูอ้ ื่นและรู ้จกั
การแก้ปัญหาเพราะโรงเรี ยนมีหลายกลุ่มวิชาที่สามารถสอดแทรกเรื่ องทักษะชีวิต การเตรี ยมพร้อม
สู่ โลกอาชีพให้เด็กเรี ยนรู ้ได้ ไม่ว่าจะเป็ นสุ ขศึกษา สังคมศึกษา แนะแนว หรื อวิชาที่สอนเกี่ยวกับ
การงานอาชี พ เช่ น คอมพิ วเตอร์ แ ละอิ น เทอร์ เน็ ต ถ้าครู ไม่ มุ่ งเน้น แต่ วิช าการอย่างเดี ย ว แต่ ให้
ความสําคัญมุ่งสร้างทักษะชีวิต ทักษะอาชีพด้วยก็จะเป็ นประโยชน์ ก ับ การสร้ า งต้น ทุ น ชี วิ ต ที่ ดี
การจัดกิจกรรมแนะแนวที่ดีสามารถส่ งเสริ มและพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนให้เหมาะสมตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริ มสร้างทักษะชี วิต วุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ การเรี ยนรู ้ในเชิ ง พหุ ปั ญ ญาและการสร้ า งสัม พัน ธภาพที่ดีซ่ ึ งผูส้ อนทุกคนต้อง
ทําหน้าที่แนะแนว ให้คาํ ปรึ กษาด้านชีวิต การศึกษาต่อและการพัฒนาตนเองสู่ โลกอาชีพและการมี
งานทําที่สมบูรณ์ได้ นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั พบข้อมูลที่สําคัญที่ใช้เป็ นแนวทางพัฒนากระบวนทัศน์การ
จัดกิจกรรมแนะแนว การเสริ มสร้างทักษะชีวิต และการเสริ มสร้างทักษะอาชีพ ดังคํากล่าวที่สาํ คัญ
ๆ ต่อไปนี้

283
“...หลักการจัดกิจ กรรมแนะแนว ควรยึดหลักดําเนินงานด้วยวิถีระบบ ดําเนินงาน
อย่างต่ อ เนื่ อ ง และดํา เนิ น งานแบบมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค คลหลายฝ่ าย ช่ ว ยเกื้ อ กูล กันซึ่ งรวมถึ ง
ผูป้ กครองและชุมชน บริ บทรอบตัวผูเ้ รี ยน ทั้งนี้การให้ concept หรื อความรู ้ที่ถูกต้องก่อนการปฏิบตั ิ
ก็สาํ คัญ หลังจากนั้นก็เสริ มสร้างทัศนคติที่ดีจะทําให้ผเู ้ รี ยนพร้อมที่สุดในการเรี ยนรู ้...”
“...การเสริมสร้ างทักษะอาชีพ ที่ดีแก่ ผู้ เ รี ย นนั้น การบริ ห ารจัดการเป็ นสิ่ งสําคัญ
มากที่ผเู ้ รี ยนต้องมี ดังนั้นการให้ความรู ้เกี่ยวกับงาน การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับงาน และการวิจยั การงานที่
ปฏิบตั ิ(work based education, work based learning and work base researching) เป็ นพื้นฐานสําคัญ
ในการเตรี ยมพร้อมสู่ โลกอาชีพที่มีคุณภาพต่อไป...”
“...เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒ นาผู้เรียนให้ เกิดการเรียนรู้ ด้วยตนเองต้องใช้
วิธีการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง การมีส่วนร่ วม การใช้กิจกรรมเป็ นฐานการเรี ยนรู ้ การใช้เทคนิค
การจัดการเรี ยนรู ้หลากหลายแบบบูรณาการจะสามารถเสริ มพัฒนาการผูเ้ รี ยนได้...”
“…บทบาทสํ าคัญ ของครู ต้องเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก (facilitator) ไม่ใช่ สอน
เตรี ยมอุปกรณ์ สรุ ป และประเมิน นอกจากนี้ บทบาทที่ครู จาํ เป็ นต้องคํานึ งถึง คือ การวางแผน การ
สร้ างแรงจูงใจ (coaching) การเป็ นแบบอย่างที่ ดี (modeling) และเป็ นนักประเมินตามสภาพจริ งที่
ชาญฉลาด (Authentic Assessment) ซึ่ งต้องให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (feedback) แก่ผเู ้ รี ยน สําหรับผูเ้ รี ยน
ต้องเป็ นผู ้รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง สามารถวางแผนการเรี ยนรู ้ ด ้ว ยตนเอง และเป็ นผู ้มี ความ
กระตือรื อร้นที่จะเรี ยนรู ้ (Active Learner)...”
“…การวัดและประเมินผลผู้เรี ย น ต้องใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อประเมินผูเ้ รี ยน
ได้ครบทุ ก ด้านทั้งความรู ้ พฤติ กรรม การปฏิ บ ัติ เป็ นต้น ว่า แฟ้ ม สะสมผลงาน (Portfolio) การ
ประเมินตนเองของผูเ้ รี ย น (Self-assessment of learners) การประเมินโดยกลุ่มเพื่อน/ผูป้ กครอง
(Evaluated by a group/parents) การสังเกต (Observation) และการนําเสนอผลงาน (Presentations)…”
จากการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญสรุ ปแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว ได้ว่า การจัด
กิจกรรมแนะแนวที่ได้ผลดีมีประสิ ทธิ ภาพ ประกอบด้วยหลัก การจัด กิ จ กรรมแนะแนวที่ ยึด หลัก
ดําเนิ นงานด้ว ยวิถี ร ะบบ อย่า งต่ อ เนื่ อ ง และดํา เนิ น งานแบบมี ส่ ว นร่ ว มของบุคคลหลายฝ่ าย
ช่วยเกื้อกูลกันซึ่ งรวมถึงผูป้ กครองและชุมชน บริ บทรอบตัวผูเ้ รี ยน เป้ าหมายการพัฒนาผูเ้ รี ยนคือ
การบริ หารจัดการให้ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ งาน การเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกับ งาน และการวิจยั การงานที่ปฏิบตั ิ
เป็ นพื้นฐานสําคัญในการเตรี ยมพร้อมสู่ โลกอาชี พที่มีคุณภาพ เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองต้องใช้วิธีการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง การมีส่วนร่ วม การใช้
กิจกรรมเป็ นฐานการเรี ยนรู ้ การใช้เทคนิ คการจัดการเรี ยนรู ้หลากหลายแบบบูรณาการจะสามารถ
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เสริ มพัฒนาการผูเ้ รี ยนได้ โดยมีครู เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก การวัดและประเมินผลผูเ้ รี ยน ต้องใช้
วิธีการที่หลากหลายเพือ่ ประเมินผูเ้ รี ยนได้ครบทุกด้านทั้งความรู ้ พฤติกรรมการปฏิบตั ิ
1.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของครู ผ้ ูสอนกิจกรรมแนะแนว ครู ที่ปรึ กษาที่ทําหน้ าที่
สอนกิจกรรมแนะแนว คณะกรรมการฝ่ ายบริหารงานวิชาการ ผู้นําชุมชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ผูว้ ิจยั สัมภาษณ์ครู ผสู ้ อน ครู ที่ปรึ กษา คณะกรรมการฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ ผูน้ าํ
ชุมชน ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและนักเรี ยน โดยใช้วิธีการจัดสนทนากลุ่ม
(Focus Group Discussion : FGD) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ แบบเป็ นทางการ (Formal Interview) ด้วย
เครื่ องมือการสัมภาษณ์เป็ นแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง (Structured Interview) ที่ ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้นและ
ดําเนิ นการสั มภาษณ์ /เปิ ดประเด็ นการพู ดคุ ยด้วยตนเอง วัน ที่ 28 พฤศจิ ก ายน 2557 รวมจํา นวน
ผูเ้ ข้าร่ วม 20 ท่าน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปั ญหาและความต้องการ
ในการพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว เทคนิ คการจัดกิ จกรรมแนะแนว แนวทางการนํา
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วม ในการเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและทักษะอาชีพ และความต้องการของ
ผูเ้ รี ยนในการร่ วมกิจกรรมแนะแนวของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สรุ ปได้ดงั ตารางที่ 30
ตารางที่ 30 ผลการสนทนากลุ่มครู ผูส้ อนกิ จกรรมแนะแนว ครู ที่ปรึ กษาที่ทาํ หน้าที่สอนกิจกรรม
แนะแนว คณะกรรมการฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ ผูน้ าํ ชุมชน ผูป้ กครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นสนทนากลุ่ม
1. ลักษณะของการจัดกิจกรรม
แนะแนวที่คาดหวังให้ เกิดขึน้
ควรมีลกั ษณะอย่ างไร
2. ความคิดเห็นและคาดหวังต่ อ
การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริมสร้ างการใช้ ทักษะชีวติ และ
อาชีพ

ผลการสนทนากลุ่ม
ต้อ งมี ค รบ 2 รู ป แบบที่ สําคัญ คื อ กิ จกรรมแนะแนวรายบุ ค คลและ
กิจกรรมแนะแนวรายกลุ่ม ซึ่ งการเลื อกใช้รูปแบบกิ จกรรมขึ้นอยู่กบั
สถานการณ์โดยให้คาํ นึงถึงผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
เป็ นประโยชน์สูงสุ ดของการจัดกิจกรรมซึ่งต้องมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยน
สามารถนําสิ่ งที่เรี ยนรู ้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริ งในปัจจุบนั นิ ยม
เรี ยกว่า “นําองค์ความรู ้สู่วถิ ีชีวิต” (apply the new information to daily
life)
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ตารางที่ 30 ผลการสนทนากลุ่มครู ผูส้ อนกิ จกรรมแนะแนว ครู ที่ปรึ กษาที่ทาํ หน้าที่สอนกิจกรรม
แนะแนว คณะกรรมการฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ ผูน้ าํ ชุมชน ผูป้ กครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)
ประเด็นสนทนากลุ่ม
3. รู ปแบบการจัดกิจกรรมแนะ
แนวควรมีลกั ษณะเป็ นอย่ างไร

4. การประเมินผลผู้เรียนควรมี
ลักษณะอย่ างไร

5. ท่ านมีบทบาทอย่างไรบ้ าง

ผลการสนทนากลุ่ม
เน้นการมีส่วนร่ วมของกลุ่ม กิ จกรรมมีความหลากหลาย เรี ยนรู ้จาก
แหล่ งประกอบการจริ ง ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเชื่ อมโยงความรู ้ สู่การปฏิ บ ัติ
โดยมี เ ป้ า หมาย/วัต ถุ ป ระสงค์ ร่ ว มกัน เช่ น 1) ปรั บ ตัว เข้ากับ
สิ่ งแวดล้อมและระบบการศึกษา 2) รู ้จกั และเข้าใจตนเองทั้งด้านความ
ถนัด ความสามารถ ความสนใจ ค่ า นิ ย มและเข้าใจสภาพแวดล้อม
ของตนเอง 3) รู ้ จ กั โลกของงานอาชี พ ต่างๆ ตลอดจนสภาพของ
ตลาดแรงงาน 4) สามารถเลือกอาชีพ สาขาวิชาเรี ยนได้เหมาะสมกับ
บุ ค ลิ ก ภาพของตนเองและสถานภาพตามความต้อ งการของ
ตลาดแรงงาน 5) พัฒนาตนเองให้ที่ มี ค วามสมบู ร ณ์ ท้ ัง ด้านสังคม
อารมณ์ ร่ างกายและจิตใจ
ควรเป็ นการประเมิ นที่ มุ่งเน้นการตรวจสอบความสามารถที่ แท้จริ ง
ของผูเ้ รี ยน โดยพิ จ ารณาจากทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่างที่สะท้อนความสามารถ
ของผูเ้ รี ยน โดยเฉพาะการปฏิ บ ตั ิ จริ งในสถานการณ์ ที่เป็ นจริ ง หรื อ
ใกล้จริ ง ดังนั้น จึ งต้องมี การจัดสถานการณ์ และออกแบบภาระงาน
สําหรับให้ผูถ้ ูกประเมินได้แสดงความสามารถนั้น ภายใต้เกณฑ์การ
ประเมินที่ มีความชัดเจน ไม่เครี ยดจนเกินไป และควรเปิ ดโอกาสให้
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น เพื่อน ผูป้ กครอง เข้ามามีส่วนร่ วมประเมินผลด้วย
เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก จัดหาเตรี ยมอุ ป กรณ์ สื่ อ เทคโนโลยีให้
พร้อมใช้งาน และเป็ นผูป้ ระเมินที่ดี
ต้องหลากหลาย ทันสมัยและสะดวกต่อการใช้งาน

6. สื่ อ วัสดุ อุปกรณ์ ควรเป็ น
อย่ างไร
เป็ นปัจจัยสนับสนุนที่ดี สามารถให้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
7. บทบาทหน้ าที่ของแหล่ง
เรียนรู้/ภูมปิ ัญญา/ชุ มชน เข้ ามามี การเรี ยนรู ้ทุกขั้นตอน โดยร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วมปฏิบตั ิ และเป็ นแหล่ง
ฝึ กประสบการณ์ จ ริ ง ให้ แ ก่ ผู เ้ รี ย น ทํา ให้ ผู เ้ รี ย นสามารถเชื่ อ มโยง
ส่ วนเกีย่ วข้ องได้ อย่ างไร
ความรู ้สู่การปฏิบตั ิได้อย่างดี
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การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion : FGD) ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 การสนทนากลุ่มครู ผสู ้ อน ครู ที่ปรึ กษา คณะกรรมการฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ ผูน้ าํ ชุมชน
ผูป้ กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากตารางที่ 30 ผลการสนทนากลุ่ ม ครู ผู ส้ อนกิ จ กรรมแนะแนว ครู ที่ปรึ กษา
คณะกรรมการฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ ผูน้ าํ ชุ มชน ผูป้ กครอง และคณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผลการสนทนากลุ่มส่ วนใหญ่มีความเห็นโดยสรุ ปคือ ลักษณะการจัดกิจกรรมแนะแนว ควร
เน้นทั้ง รายบุคคลและกลุ่ม ซึ่งการเลือกใช้รูปแบบกิจกรรมขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ในบริ บทนั้นๆ โดย
มีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนสามารถนําสิ่ งที่เรี ยนรู ้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริ งในปั จจุบนั รู ปแบบ
การจัดกิจกรรมเน้น การมี ส่ ว นร่ วมของกลุ่ ม กิ จ กรรมมี ค วามหลากหลาย เรี ยนรู ้จากแหล่ง
ประกอบการจริ ง ผูเ้ รี ยนเกิดการเชื่อมโยงความรู ้สู่การปฏิบตั ิ ครู ผสู ้ อนมีบทบาทเป็ นผูอ้ าํ นวยความ
สะดวก จัดหาเตรี ยมอุปกรณ์ สื่ อ เทคโนโลยีให้พร้อมใช้งาน และเป็ นผูป้ ระเมินที่ดี การประเมินผล
เป็ นการประเมินที่มุ่งเน้นการตรวจสอบความสามารถที่แท้จริ งของผูเ้ รี ยน โดยพิจารณาจากทุกสิ่ งทุกอย่างที่
สะท้อนความสามารถของผูเ้ รี ยน มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่หลากหลาย ทันสมัยและสะดวกต่อการใช้งาน
มี แ หล่ งเรี ยนรู ้ /ภู มิปั ญ ญา/ชุ ม ชน เป็ นปั จจัยสนับ สนุ น ที่ ดี สามารถให้การสนับ สนุ นการดําเนิ น
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ทุกขั้นตอน โดยร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วมปฏิบตั ิ และเป็ นแหล่งฝึ กประสบการณ์จริ ง
ให้แก่ผเู ้ รี ยน ทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถเชื่อมโยงความรู ้สู่การปฏิบตั ิได้
1.5 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานการเรียนรู้ กจิ กรรมแนะแนวของกลุ่มตัวอย่ าง
การสํ า รวจข้อ มู ล พื้ น ฐานและการเรี ย นรู ้ กิ จ กรรมแนะแนวของนัก เรี ย นกลุ่ ม
ตัวอย่าง ขณะที่กาํ ลังเรี ยนอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 โดยการ
สํารวจ ผลการเรี ยนรู ้กิจกรรมพัฒ นาผูเ้ รี ย น (กิ จ กรรมแนะแนว) โดยผู ว้ ิจ ยั ใช้การรวบรวมผล
การเรี ยนรู ้กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน (กิ จกรรมแนะแนว) รวม 4 มาตรฐานการเรี ยนรู ้ในการวิเคราะห์
ผูเ้ รี ยนออกเป็ นกลุ่มความสามารถพื้นฐานระดับ มาก มี คะแนนเฉลี่ ย 28 – 40 กลุ่มความสามารถ
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พื้นฐานระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย 14 – 27 และกลุ่มความสามารถพื้นฐานระดับควรปรับปรุ ง
มีคะแนนเฉลี่ย 1 – 13 มีรายละเอียด ดังตารางที่ 31
ตารางที่ 31 แสดงผลการเรี ยนรู ้ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน(กิ จกรรมแนะแนว) รวม 4 มาตรฐานของ
นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
ข้ อมูลทั่วไป
เพศ

กลุ่มตัวอย่ าง

ชาย
หญิง
รวม

อายุ

15 ปี
16 ปี

รวม
ผลการเรี ยนรู ้กิจกรรมพัฒนา กลุ่มความสามารถ
ผูเ้ รี ยน(กิจกรรม
พื้นฐานระดับมาก
แนะแนว) รวม 4 มาตรฐาน
คะแนนเฉลี่ย 28 – 40
1. รู ้จกั เข้าใจ และเห็นคุณค่า
กลุ่มความสามารถ
ในตนเองและผูอ้ ื่น
พื้นฐานระดับปานกลาง
2. การปรับตัวและดํารงชีวติ
คะแนนเฉลี่ย 14 – 27
3. การตัดสิ นใจและแก้ ปั ญหา
4. การแสวงหาและใช้ขอ้ มูล กลุ่มความสามารถพื้นฐาน
สารสนเทศ
ระดับควรปรับปรุ ง
คะแนนเฉลี่ย 1 - 13
รวม

จํานวน

ร้อยละ

10
26
36
17
19
36
5

27.78
72.22
100.00
47.22
52.78
100.00
13.89

22

61.11

9

25.00

36

100.00

จากตารางที่ 31 พบว่า ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงร้อยละ
72.22 มี อายุ 16 ปี ร้ อยละ 52.78 มี ผลการเรี ยนรู ้ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน(กิ จกรรมแนะแนว) รวม 4
มาตรฐานในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1 ส่ วนใหญ่มีพ้ืนฐานความสามารถอยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ
61.11 จากตารางวิเคราะห์ผูเ้ รี ยนออกเป็ นกลุ่มความสามารถพื้นฐานระดับมาก จํานวน 5 คน กลุ่ม
ความสามารถพื้นฐานระดับปานกลาง จํานวน 22 คน และกลุ่มความสามารถพื้นฐานระดับควร
ปรับปรุ ง จําวน 9 คน
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1.6 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานความสามารถด้ านการใช้ ทักษะชีวติ และอาชีพ ของ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่ าง
ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลพื้ นฐานความสามารถการใช้ท ักษะชี วิตและอาชี พ ของ
นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั รวบรวมผลโดยรวมจากแบบรายงานผลการใช้ท กั ษะชี วิต และอาชีพ
ของตนเอง ก่อนร่ วมกิจกรรมแนะแนว มีรายละเอียดดังตารางที่ 32
ตารางที่ 32 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานความสามารถการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชีพของนักเรี ยน
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 36 คน
ความสามารถการใช้ ทกั ษะชีวติ และอาชีพ

คะแนน
เต็ม

1. การใช้ ทกั ษะชีวติ และอาชีพ
รวมหน่ วยการจัดกิจกรรม 7 หน่ วย
2. การใช้ ทกั ษะชีวติ และอาชีพ
รวมพฤติกรรม 7 ด้ าน/15ตัวชี้วดั
3. การใช้ ทักษะชีวติ และอาชีพแยกตาม
รายด้ าน
3.1 การยืดหยุน่ และการปรับตัว
3.2 การแสวงหาความรู ้ดว้ ยการริ เริ่ มและ
การนําตนเอง
3.3 การทํางานร่ วมกันในสังคมและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง
3.4 การจัดการสร้างผลผลิตและความ
รับผิดชอบตรวจสอบได้
3. การใช้ ทักษะชีวติ และอาชีพแยกตาม
รายด้ าน (ต่อ)
3.5 ภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบใน
กระบวนการทํางาน

176

คะแนน ค่ าส่ วนเบี่ยงเบน ระดับความสามารถ
เฉลีย่
มาตรฐาน
การใช้ ทกั ษะชีวติ
(Mean)
(S.D.)
และอาชีพ
81.63
1.92
ควรปรับปรุ ง

105

55.17

1.02

ควรปรับปรุ ง

5.0

2.36

0.15

ควรปรับปรุ ง

5.0

2.49

0.07

ควรปรับปรุ ง

5.0

2.46

0.27

ควรปรับปรุ ง

5.0

2.48

0.24

ควรปรับปรุ ง

5.0

2.37

0.19

ควรปรับปรุ ง

3.6 การคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจและ
แก้ปัญหาอย่างร้างสรรค์
3.7 การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นในการ
ทํางานร่ วมกัน

5.0

2.44

0.05

ควรปรับปรุ ง

5.0

2.53

0.16

ระดับปานกลาง
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จากตารางที่ 32 พบว่า โดยภาพรวมนักเรี ยนมีขอ้ มูลพื้นฐานการใช้ทกั ษะชีวิตและ
อาชี พรวมหน่ วยการจัดกิจกรรมอยูใ่ นระดับควรปรับปรุ ง (Mean = 81.63, S.D. = 1.92) มีพ้ืนฐาน
การใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พรวมพฤติกรรม 7 ด้าน/15 ตัวชี้ วดั อยู่ในระดับควรปรับปรุ ง (Mean = 55.17,
S.D. = 1.02) และมี พ้ืนฐานการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พแยกตามรายด้านมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด
อยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้านคือ ด้านการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นในการทํางานร่ วมกัน (Mean = 2.53,
S.D. = 0.16) และอีก 6 ด้านมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับควรปรับปรุ ง เรี ยงจากมากไปน้อยได้แก่ ด้าน
การแสวงหาความรู ้ดว้ ยการริ เริ่ มและการนําตนเอง คะแนนเฉลี่ย (Mean = 2.49, S.D. = 0.07) การ
จัด การสร้ างผลผลิ ต และความรั บ ผิด ชอบตรวจสอบได้ (Mean = 2.48, S.D. = 0.24) การทํางาน
ร่ วมกันในสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง (Mean = 2.46, S.D. = 0.27) และด้านที่มีคะแนนเฉลี่ย
ตํ่าที่สุด คือ การยืดหยุน่ และการปรับตัว (Mean = 2.36, S.D. = 0.15)
1.7 ผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
5/1 ซึ่ งเป็ นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 16 คน ในการศึกษาสภาพปั ญหาและความต้องการการจัดกิจกรรม
แนะแนวเพือ่ เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ สรุ ปได้ดงั ตารางที่ 33
ตารางที่ 33 ผลการสนทนากลุ่มนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
ประเด็นสนทนากลุ่ม

ผลการสนทนากลุ่ม

1. ลักษณะของการจัดกิจกรรมแนะแนว
ที่คาดหวังให้ เกิดขึน้ ควรมีลกั ษณะ
อย่ างไร
2. ความคิดเห็นและคาดหวังต่ อการจัด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้ างการใช้
ทักษะชีวติ และอาชีพ

มีท้ งั กิ จกรรมรายบุ คคลและรายกลุ่ม เน้นการมี ส่วนร่ วมของสมาชิ กในกลุ่ ม
สามารถเชื่อมโยงแหล่งเรี ยนรู ้มาใช้เป็ นแนวทางในการฝึ กประสบการณ์จริ งได้

เกิดการเชื่อมโยงความรู ้สู่การฝึ กปฏิบตั ิจริ งในและนอกห้องเรี ยนเพื่อ
เตรี ยมพร้อมสู่โลกอาชีพและเลือกสาขาวิชาที่ตนสนใจ สามารถและถนัดอย่าง
แท้จริ ง
3. รูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวควร เน้นการมีส่วนร่ วมของกลุ่ม มีกรณี ศึกษาให้คน้ คว้า เรี ยนรู ้ ฝึ กเปรี ยบเทียบ
มีลกั ษณะเป็ นอย่ างไร
เพื่อเห็นความต่าง เกิดแรงจูงใจ/กระตุน้ ในการเรี ยนรู ้ กิจกรรมมีความ
หลากหลาย เรี ยนรู ้จากแหล่งประกอบการจริ ง สามารถเกิดการเชื่อมโยงความรู ้
สู่การปฏิบตั ิ โดยมีเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ร่วมกัน เช่น รู ้จกั โลกของงานอาชีพ
ต่าง ๆ ตลอดจนสภาพของตลาดแรงงาน สามารถเลือกอาชีพ สาขาวิชาเรี ยนได้
เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเองและสถานภาพตามความต้องการของตลาด
แรงงาน พัฒนาตนเองให้มีความสมบูรณ์ท้ งั ด้านสังคม อารมณ์ ร่ างกายและ
จิตใจ และเตรี ยมพร้อมสู่ทกั ษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างสมบูรณ์
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ตารางที่ 33 ผลการสนทนากลุ่มนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
ประเด็นสนทนากลุ่ม

ผลการสนทนากลุ่ม

ประเมิ น ที่ มุ่ งเน้น การตรวจสอบความสามารถที่ แ ท้จริ งของผูเ้ รี ยน เน้น การ
ประเมินที่เกิดจากการปฏิบตั ิ ดูผลที่ทกั ษะ/ผลผลิตของผูเ้ รี ยน โดยพิจารณาจาก
ทุกสิ่ งทุกอย่างที่สะท้อนความสามารถของผูเ้ รี ยน โดยเฉพาะการปฏิบตั ิจริ งใน
สถานการณ์ที่เป็ นจริ ง หรื อใกล้จริ ง ไม่เครี ยดจนเกินไป และควรเปิ ดโอกาสให้
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น เพื่อน ผูป้ กครอง ครู ผูส้ อนอื่นๆตามกลุ่มสาระ เข้ามามี
ส่ วนร่ วมประเมินผล
5. ท่ านมีบทบาทอย่ างไรบ้ าง
นักเรีย น : หมัน่ ศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเองอย่างเป็ นระบบ มีการทํางานเป็ น
กลุ่ม เน้นการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ รับ ผิดชอบต่อตนเอง วางแผนการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง ร่ วมกิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิจากแหล่งเรี ยนรู ้และสถานประกอบการในชุมชน
ดําเนิ นการแก้ปัญหาภายใต้สถานการณ์ที่ เกิ ดขึ้นในชี วิตประจําวัน และ/หรื อ
สถานประกอบการจริ งในชุ ม ชนด้ว ยการสร้ างสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ก ับ ผูอ้ ื่ น ในการ
ทํางานร่ วมกัน คิดสร้างสรรค์ผลงานตามความสนใจและความถนัดสู่ อาชีพใน
อนาคตของตนเองอย่างมีคุณภาพ
6. สื่ อ วัสดุ อุปกรณ์ ควรเป็ นอย่ างไร
มีความทันสมัย หลากหลาย สามารถปรับใช้ได้ตามความต้องการ สะดวกต่อ
การใช้งาน และราคาไม่แพง
7. บทบาทหน้ าทีข่ องแหล่ งเรียนรู้/ภูมิ ความเข้มแข็งของสมาชิ กในชุ มชน ซึ่ งประกอบด้วย ประเพณี วัฒนธรรม วิถี
ปัญญา/ชุมชน เข้ ามามีส่วนเกีย่ วข้ องได้ ชีวติ ความเป็ นอยู่ การแต่งกาย ภาษา บุคคลสําคัญในชุมชนและแหล่งเรี ยนรู ้ใน
อย่ างไร
ชุมชน สิ่ งแวดล้อม และบริ บทใกล้เคียงเป็ นปัจจัยสนับสนุนที่ดี สามารถให้การ
สนับสนุ นการดําเนิ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้ทุกขั้นตอน และการเข้ามามีส่วน
เป็ นแบบอย่างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชี พที่ดี เป็ นแหล่งฝึ กประสบการณ์ จริ ง
ให้แก่ผเู ้ รี ยน ทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถเชื่อมโยงความรู ้สู่การปฏิบตั ิได้อย่างดี

4. การประเมินผลผู้เรีย นควรมีลักษณะ
อย่ างไร

การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion : FGD) ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 การสนทนากลุ่มนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
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จากตารางที่ 33 ผลการสนทนากลุ่มนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง โดยสรุ ปคือ ลักษณะ
การจัดกิจกรรมแนะแนว ควรมีท้ งั กิจกรรมรายบุคคลและรายกลุ่ม เน้นการมีส่วนร่ วมของสมาชิกใน
กลุ่ม สามารถเชื่อมโยงแหล่งเรี ยนรู ้มาใช้เป็ นแนวทางในการฝึ กประสบการณ์จริ งได้ รู ปแบบการจัด
กิ จกรรมควรเน้นการมี ส่วนร่ วมของกลุ่ม มี กรณี ศึกษาให้คน้ คว้า เรี ยนรู ้ ฝึ กเปรี ยบเที ยบเพื่อเห็ น
ความต่าง กิจกรรมมีความหลากหลาย เรี ยนรู ้จากแหล่งประกอบการจริ ง สามารถเกิดการเชื่อมโยง
ความรู ้ สู่ก ารปฏิ บ ตั ิ โดยมี เ ป้ า หมาย/วัต ถุป ระสงค์ร่ ว มกัน เช่ น รู ้ จ กั โลกของงานอาชี พต่ างๆ
ตลอดจนสภาพของตลาดแรงงาน เลือกอาชีพ สาขาวิชาเรี ยนได้เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง
และสถานภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน พัฒนาตนเองให้ที่มีความสมบูรณ์ท้ งั ด้านสังคม
อารมณ์ ร่ างกายและจิตใจ และเตรี ยมพร้อมสู่ ทกั ษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างสมบูรณ์ บทบาท
ของผูเ้ รี ยนเป็ นผูห้ มัน่ ศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเองอย่างเป็ นระบบ รับผิดชอบ วางแผนการเรี ยนรู ้ ร่ วม
กิ จกรรมฝึ กปฏิบตั ิ จากแหล่งเรี ยนรู ้ และสถานประกอบการในชุมชน แก้ปัญหาภายใต้สถานการณ์
ที่เกิดขึ้นในชี วิตประจําวันและสถานประกอบการจริ งในชุ มชนด้วยการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่น
ร่ ว มคิ ด สร้ างสรรค์ผ ลงานตามความสนใจและความถนัดสู่ อ าชี พ ในอนาคตของตนเองอย่างมี
คุณภาพ ครู เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก (facilitator) เป็ นผูว้ างแผน สร้างแรงจูงใจ เป็ นแบบอย่างที่ดี
และเป็ นนักประเมินตามสภาพจริ งที่ดี พร้อมให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่ผเู ้ รี ยน การประเมินผลมุ่งเน้นการ
ตรวจสอบความสามารถที่ แท้จ ริ ง ของผูเ้ รี ยน เน้นการประเมิ นที่ เกิ ดจากการปฏิบตั ิ ดูผลที่ทกั ษะ/
ผลผลิตของผูเ้ รี ยน มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่หลากหลาย ทันสมัยและสะดวกต่อการใช้งาน ประเพณี
วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็ นอยู่ การแต่งกาย ภาษา บุคคลสําคัญในชุมชนและแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน
สิ่ งแวดล้อม และบริ บทใกล้เคียงเป็ นปั จ จัย สนับ สนุ น ที่ ดี สามารถให้ก ารสนับ สนุ น การดําเนิ น
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้ทุกขั้นตอนและการเข้ามามีส่วนเป็ นแบบอย่างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพที่ดี
เป็ นแหล่งฝึ กประสบการณ์จริ งให้แก่ ผูเ้ รี ยน ทําให้ผูเ้ รี ยนสามารถเชื่ อมโยงความรู ้ สู่การปฏิบตั ิได้
อย่างดี
2. ผลการพัฒ นา และหาประสิ ทธิภาพของกระบวนทัศ น์ การจัด กิจ กรรมแนะแนวเพื่อ
เสริมสร้ างการใช้ ทกั ษะชีวติ และอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในขั้น ตอนการออกแบบและพัฒ นากระบวนทัศ น์ ก ารจัด กิ จ กรรมแนะแนวเพื่ อ
เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนากระบวนทัศน์
การจัดกิจกรรมแนะแนว เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของกระบวนทัศน์และการพัฒ นาเครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ใน
การประเมินประสิ ทธิ ผลการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะ
ชีวิตและอาชีพ โดยมีผลการพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพของกระบวนทัศน์ดงั นี้
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2.1 ผลการออกแบบและพัฒ นากระบวนทัศ น์ การจัดกิจ กรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้ าง
การใช้ ทกั ษะชีวติ และอาชีพ
ในการออกแบบและพัฒนาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูลที่มาจากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
พื้นฐานในขั้นตอนที่ 1 มาใช้ในการออกแบบและพัฒ นา มี ผ ลการสัง เคราะห์แ ละการพัฒนาตาม
องค์ประกอบของกระบวนทัศน์ ดังนี้
2.1.1 ผลการสังเคราะห์ ความเป็ นมาและความสําคัญของกระบวนทัศน์การจัด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ และผลการสังเคราะห์แนวคิดพื้นฐาน
ในการพัฒนากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ การ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน การจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน และการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน
2.1.2 ผลการพัฒนาหลักการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม และการวัด
และประเมิ นผลของกระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้ างการใช้ทกั ษะชี วิตและ
อาชี พและปั จจัยสนับสนุ น โดยการศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับ หลักการจัดกิจกรรมแนะแนว
(Guidance Activity) จ าก แ น ว คิ ด ข อ ง Greene (2008), Burden (2003), Watson (2003), ศิ ริ ชั ย
กาญจนวาสี (2553), กระทรวงศึกษาธิ การ (2551) ทฤษฎีการสร้างความรู ้ (Constructivism Learning
Theory) จ า ก แ น ว คิ ด ข อ ง Vygotsky (1978), Gredler (1997), Driscoll (1994), Renshaw (1999),
Gagnon and Collay (2002), Selley (1999), Glaserfeld (1999), Murphy (1997, อ้ า งถึ งใน สุ เท พ
อ่วมเจริ ญ, 2557: 125 - 126) ทฤษฎีการเรี ยนรู ้กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism Theory) จากแนวคิดของ
Carl R. Rogers (1974), Abraham Maslow (1970) ทฤษฎี พฒั นาการทางสติ ปัญญาของ Piaget และ
ทฤษฎี ว ฒ
ั นธรรมในสั ง คมของ Vygotsky (1978) ทฤษฎี ก ารเรี ยนรู ้ แ บบร่ ว มมื อ (Collaboration
Learning Theory)จากแนวคิดของ Joyce &Weil (1986) และการมีส่วนร่ วมของชุมชน (Community
Participation Learning) จากแนวคิ ดของ กล้า ทองขาว (2556), วัฒ นา แป้ น น้อ ย (2556), Rattray
(1999) และ Nadler (1984, อ้างถึงใน ยงยุทธ พงษ์สุภาพ, 2553)
2.1.3 ผลการสังเคราะห์หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิต
และอาชีพ โดยการศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ (Using Life and
Career skills) ผูว้ ิจยั นํามาสัง เคราะห์ กํา หนดเป็ นกรอบแนวคิ ดทฤษฎี และกรอบแนวคิดการวิจยั
ดังแผนภาพที่ 21
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ข้ อมูลเบื้องต้ นของกระบวนทัศ น์ การจัดกิจกรรม
แนะแนวเพื่อเสริมสร้ างการใช้ ทักษะชีวติ และอาชีพ
1. สภาพปัญหาการจัดกิจกรรมแนะแนวและการพัฒนาการใช้
ทักษะชีวติ และอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมแนะแนว
การพัฒนาทักษะชีวติ การพัฒนาทักษะอาชีพและความคิดเห็น
ของครู ผสู ้ อนกิจกรรมแนะแนว ครู ที่ปรึ กษา คณะกรรมการ
ฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ ผูน้ าํ ชุมชน ผูป้ กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรี ยนต่อแนวทางการจัดกิจกรรม
แนะแนว

กระบวนทัศ น์ การจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสริมสร้ างการใช้ ทักษะชีวติ และอาชี พ
องค์ประกอบของรู ปแบบ
1. หลักการ
2. วัตถุประสงค์
3. ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
4. การวัดและประเมินผล
5. ปัจจัยสนับสนุน
กระบวนทัศ น์ การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้ างการใช้
ทักษะและอาชีพ ประกอบด้วย
1. หลักการจัดกิจกรรมแนะแนว
2. ทฤษฎีการสร้างความรู ้
3. ทฤษฎีการเรี ยนรู ้กลุม่ มนุษยนิยม
4. ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
5. การมีส่วนร่ วมของชุมชน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมแนะแนว 6 ขั้นตอน (UNIQUE)
1. ขั้นทําความเข้าใจในข้อมูลและเนื้อหาอย่างกระจ่างชัด
(Understanding Information and Content : U)
2. ขั้นสร้างเครื อข่ายข้อมูล (Networking Information : N)
3. ขั้นสื บค้นข้อมูลเพือ่ วินิจฉัยปัญหา (Inquiring Information to
Diagnose Problems : I)
4. ขั้นซักถามเพือ่ สร้างทางเลือกหรื อวิธีแก้ปัญหา (Questioning to
Make Choices or Solutions : Q)
5. ขั้นใช้ประโยชน์ขอ้ มูลจากผลการวิเคราะห์ (Utilizing Information
from the Analysis : U)
6. นําเสนอผลงานและรายงานผล (Exhibiting and Results Reporting :

- หลักการ แนวคิดการใช้ ทักษะชีวติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555 ; Sue Z. Beers,
2011; วิจารณ์ พานิช, 2555; วิชยั วงษ์ใหญ่ และมารุ ต พัฒผล, 2556)
- หลักการ แนวคิดการใช้ ทักษะอาชีพ (Ginzberg,1974; Super,1957; Tiedman and
O’ Hara,1963;สํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย,
2557; Manpower Group, 2013)
- หลักการจัดกิจ กรรมแนะแนว (Guidance Activity) (Greene, 2008; Burden, 2003;
Watson, 2003; ศิริชยั กาญจนวาสี , 2553; กระทรวง ศึกษาธิการ, 2551)
- ทฤษฎีสร้ างสรรค์ ความรู้ (Constructivism Learning Theory) (Gagnon & Collay,
2002; Selley,1999; Glaserfeld,1999; Murphy 1997)
- ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism Learning Theory) (Carl R.
Rogers, 1974; Abraham Maslow, 1970)
- ทฤษฎีพ ฒ
ั นาการทางสติปัญญาของ Piaget และทฤษฎีวฒั นธรรมในสังคมของ
Vygotsky (1978)
- ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่ วมมือ (Collaboration Learning Theory) ของ Joyce &
Weil (1986)
- หลักการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (Collaboration Learning : CL)
- หลักการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (Activity Based Learning : ABL)
- หลักการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณีศึกษาเป็ นฐาน(Case Based Learning : CBL)
- หลักการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem Based Learning : PBL)
- หลักการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน (Community
Participation Learning : CPL)

ทักษะชีวิตและอาชีพ 7 องค์ ประกอบ 15 ตัวชี้วัด
1. การยืดหยุ่นและการปรับตัว
1.1 ยืดหยุ่นโดยประเมินผลการทํางานเพื่อพิจารณา ปรับปรุ ง
2. การแสวงหาความรู้ ด้วยการริ เริ่ มและการนําตนเอง
2.1 จัดการกับเป้ าหมายและเวลาโดยวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.2 ปฏิบตั ิงานบรรลุเป้าหมายโดยวิเคราะห์และวางแผน
2.3 ปฏิบตั ิงานบรรลุเป้าหมายโดยปราศจากการควบคุมสัง่ การ
2.4 เรี ยนรู ้โดยการนําตนเองโดยวางแผนในการสื บค้นข้อมูล
3. การทํางานร่ วมกันในสั งคมและวัฒนธรรมที่ แตกต่ าง
3.1 มีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่นโดยฟั ง พูด แสดงความคิดเห็นและอภิปรายในกลุ่ม
3.2. ปฏิบตั ิงานกับทีมงานที่มีความหลากหลาย
4. การจัดการสร้ างผลผลิตและความรั บผิดชอบตรวจสอบได้
4.1 จัดการโครงการโดยลงมือทํางานตามแผนที่ กาํ หนดไว้โดยใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
4.2 สร้างสรรค์ผลผลิตโดยวิเคราะห์และวางแผน.ในการทํางานที่สนใจ
5. ภาวะผู้นําและความรับผิดชอบในกระบวนการทํางาน
5.1 สํานึ กความรับผิดชอบโดยทํางานอย่างมีคุณธรรม
5.2 ให้คาํ แนะนําและการนําบุคคลอื่น
5.3 รับผิดชอบต่อบุคคลอื่นโดยทํางานอย่างมีคุณธรรม
6. การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์
6.1 ตัดสิ นใจโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทํางานที่สนใจ
6.2 แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
7. การสร้ างสั มพันธ์ ที่ดกี ับผู้อื่นในการทํางานร่ วมกัน
7.1 สร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นโดยฟัง พูด แสดงความคิดเห็นและอภิปรายในกลุ่ม

สรุ ปการวิจยั กระบวนทัศ น์ การจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสริมสร้ างการใช้ ทกั ษะชีวิตและอาชีพ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

แผนภาพที่ 21 การสังเคราะห์กรอบทฤษฎีและกรอบแนวคิดการวิจยั
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2.1.4 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ซึ่ งประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม การวัดและประเมินผล และปั จจัย
สนับสนุ น โดยใช้สาระสําคัญจากการวิเคราะห์ หลักการจัดกิจกรรมแนะแนว ทฤษฎี สร้ างสรรค์
ความรู ้ ทฤษฎี การเรี ยนรู ้กลุ่มมนุ ษยนิ ยม ทฤษฎี พฒั นาการทางสติ ปัญญาของ Piaget และทฤษฎี
วัฒ นธรรมในสั ง คมของ Vygotsky ทฤษฎี ก ารเรี ยนรู ้ แ บบร่ ว มมื อ และข้อ มู ล เบื้ อ งต้น การจัด
กิจกรรมแนะแนวของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังแผนภาพที่ 22
ข้ อมูลเบื้องต้ นการจัดกิจกรรมแนะแนว
1. นโยบายการจัดกิจกรรมพัฒ นาผู้เรีย น(กิจกรรม
แนะแนว)
การแนะแนวมุ่งให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาด้านการศึกษา
อาชีพ ส่ วนตัวและสังคมเต็มตามศักยภาพ มีทกั ษะชีวิต
มีความสุ ข อยูอ่ ย่างพอเพียง เป็ นพลเมืองและพลโลกที่ดี
ด้วยการมีส่วนร่ วมของภาคีเครื อข่าย
2. หลักการจัดกิจกรรมแนะแนว
2.1 จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหาความ
ต้องการความสนใจและธรรมชาติของผูเ้ รี ยน
2.2 จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของ
สถานศึกษาที่ตอ้ งสนองตอบจุดหมายของหลักสู ตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
2.3 จัดกิจกรรมเพื่อผูเ้ รี ยนทุกคนโดยครอบคลุมด้าน
การศึกษาการงานและอาชีพ ชีวิตและสังคม
2.4 จัดกิจกรรมที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญโดยผูเ้ รี ยนมี
อิสระในการเลือกคิดและตัดสิ นใจจัดกิจกรรมที่เน้นให้
ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองให้มากที่สุดด้วยการปฏิบตั ิ
จนเกิดทักษะการเรี ยนรู ้
3. สภาพปัญหาการจัดกิจกรรมแนะแนวของครู
พื้นฐานความรู ้ ความสามารถ ความสนใจและมุ่งมัน่
ในการเรี ยน ขาดทักษะชีวิต ส่ งผลไปยังการเตรี ยมความ
พร้อมที่ดีสู่โลกอาชีพที่ตนสนใจ ถนัด ขาดทักษะทํางาน
อย่างเป็ นระบบ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผูอ้ ื่น การคิด
แก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ผลผลิต ขาดการเชื่อมโยงความรู ้
กับชีวิตจริ ง และขาดการนําภูมิปัญหาท้องถิ่นมาใช้
สนับสนุน

ความเป็ นมาและความสํ าคัญของกระบวนทัศน์
การจัดกิจกรรมแนะแนว
- การใช้ ทักษะชีวติ และอาชี พ (Using Life and Career
Skills) เป็ นความสามารถขั้นพื้นฐานของบุคคลในการ
ปรับตัวและเลือกทางเดินชีวติ ที่เหมาะสมเพื่อที่จะสามารถ
เผชิญปั ญหาต่าง ๆ ที่อยูร่ อบตัวในสภาพสังคมปัจจุบนั
และเป็ นแนวทางการเตรี ยมความพร้อมสําหรับผูเ้ รี ยน
เพื่อสร้างเส้นทางอาชีพที่ดีที่จะต้องก้าวไปสู่ชีวติ ความเป็ น
ผูใ้ หญ่ในอนาคตอย่างมีประสิ ทธิภาพที่ควรได้รับการ
พัฒนาอย่างเร่ งด่วน
- การจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษาเป็ นกลไกสําคัญ
ในการสร้างคน สร้างงาน และ สร้างชาติ
- กิจกรรมแนะแนว เป็ นส่ วนหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ซึ่ งทุกสถานศึกษาจะต้องจัดให้แก่ผเู ้ รี ยนเป็ นกิจกรรมที่
ส่ งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้รู้จกั ตนเอง รู ้รักษ์สิ่งแวดล้อม
สามารถคิดตัดสิ นใจ คิดแก้ปัญหา กําหนดเป้าหมาย
วางแผนชีวิต ทั้งด้านการเรี ยนและอาชีพ สามารถปรับตัว
ได้อย่างเหมาะสม และช่วยให้ครู รู้จกั และเข้าใจผูเ้ รี ยน
รวมทั้งเป็ นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คาํ ปรึ กษาแก่
ผูป้ กครองในการมีส่วนร่ วมพัฒนาผูเ้ รี ยน
- ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ควรเสริ มสร้างความรู ้ พัฒนา
ทักษะการเรี ยนรู ้ ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ผเู ้ รี ยนประสบ
ตลอดจนสามารถเตรี ยมตนเองในด้านวิชาการ วิชาชีพ
มีทกั ษะชีวิต เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รู ้จกั วิเคราะห์สงั เคราะห์
เลือกสรรข้อมูลได้อย่างเหมาะสมและรู ้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมยุคข้อมูลข่าวสารอย่างชาญฉลาด

แผนภาพที่ 22 ผลการสังเคราะห์ความเป็ นมาและความสําคัญของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรม
แนะแนว
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แนวคิด ทฤษฎี
ทฤษฎีการสร้ างความรู้
1) การเรี ยนรู ้ เป็ นกระบวนการที่ผเู้ รี ยน
สร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง โดยอาศัย
กระบวนการกํากับตนเอง เพื่อหาแนวทาง
ลดความขัดแย้งทางความคิดของตนเอง
2) การเรี ยนรู ้ข้ ึนอยูก่ บั การที่ผเู ้ รี ยนใช้
กระบวนการทางปั ญญาในการจัดกระทํากับ
ข้อมูล เพื่อทําความเข้าใจกับประสบการณ์
ใหม่ที่ได้รับอย่างมีความหมาย
3) การมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม มีบทบาท
สําคัญต่อการสร้างความรู ้

ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสติปัญญาของ
เพียเจต์ และทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคม
ของไวกอตสกี
1) บุคคลแต่ละคนมีความสามารถใน
การเรี ยนรู ้แตกต่างกัน ดังนั้นการจัดการ
เรี ยนการสอนจึงต้องพิจารณาให้
สอดคล้องกับความสามารถ และความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้านต่าง ๆ
ของแต่ละบุคคล
2) การเรี ยนรู ้ เกิดจากการปฏิสัมพันธ์
กันทางสังคมโดยอาศัยสื่ อกลางทาง
วัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น การ
ช่วยเหลือด้วยการชี้แนะและการทํางาน
ร่ วมกับผูท้ ี่มีความชํานาญมากกว่าจะ
ช่วยพัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู ้
ของนักเรี ยนได้
3) ประสบการณ์หรื อความรู ้เดิมของ
นักเรี ยนและการมีปฏิสัมพันธ์กบั
สิ่ งแวดล้อมมีความสําคัญต่อพัฒนาการ
ทางสติปัญญาของนักเรี ยน การจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนจึงต้อง
คํานึงถึงความพร้อมและประสบการณ์
เดิมของนักเรี ยนเป็ นสําคัญ

แนวคิดพื้นฐานในการพัฒ นา
การจัดกิจกรรมแนะแนว

แนวคิดพื้นฐานในการพัฒ นา
กระบวนทัศน์

- หลักการจัดกิจกรรมแนะแนว ส่ งเสริ ม
และพัฒนาผูเ้ รี ยนให้รู้จกั ตนเอง รู ้รักษ์
สิ่ งแวดล้อม สามารถคิดตัดสิ นใจ คิด
แก้ปัญหา กําหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิต
ทั้งด้านการเรี ยนและอาชีพ สามารถปรับ
ตนได้อย่างเหมาะสม
- การเรี ย นรู้ แบบสร้ างองค์ ค วามรู้ แบ่ ง
ออกเป็ น 3 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นการทําความรู ้
ให้กระจ่างแจ้ง 2) ขั้น การระบุ การได้รั บ
และการเข้าใจข้อมูลใหม่ 3) ขั้นการยืนยัน
ความถูกต้องและการใช้ขอ้ มูล
- การเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม ให้ความ
สําคัญของความเป็ นมนุษย์และมองมนุษย์
ว่ามีคุณค่า ดีงาม มีความสามารถ มีความ
ต้องการ และมีแรงจูงใจภายในที่จะพัฒนา
ศักยภาพของตน
- การเรีย นรู้ แบบร่ วมมื อ ช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยน
ด้านสติปัญญา โดยเพื่อนในกลุ่มจะ
ช่วยเหลือแนะนํากัน
- การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการมี
ส่ วนร่ วมของชุมชน จัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนที่เน้นภาพรวมของสิ่ งแวดล้อม
ให้เกิดการเรี ยนรู ้ โดยการใช้บริ บทที่
เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมของผูเ้ รี ยน
- กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
บูรณาการหลักการ แนวคิดของการเสริ ม
พัฒนาการให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง จากการร่ วมกิจกรรมที่
หลากหลาย ได้แก่
1. การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
2. การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรม
เป็ นฐาน
3. การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา
เป็ นฐาน
4. การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
5. การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการมี
ส่วนร่ วมของชุมชน

- แนวทางการจัดการเรียนรู้ผ่านขั้นตอน
การจัดกิจกรรม UNIQUE 6 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1 ทําความเข้าใจในข้อมูลและเนื้อหา
อย่างกระจ่างชัด (Understanding
Information and Content : U)
ขั้นที่ 2 สร้างเครื อข่ายข้อมูล (Networking
Information : N)
ขั้นที่ 3 สื บค้นข้อมูลเพื่อวินิจฉัยปัญหา
(Inquiring Information to Diagnose
Problems : I)
ขั้นที่ 4 ซักถามเพื่อสร้างทางเลือกหรื อวิธี
แก้ปัญหา (Questioning to Make Choices
or Solutions : Q )
ขั้นที่ 5 ใช้ประโยชน์ขอ้ มูลจากผลการ
วิเคราะห์ (Utilizing Information from the
Analysis : U)
ขั้นที่ 6 นําเสนอผลงานและรายงานผล
(Exhibiting and Results Reporting : E)
- เนื้อหา เน้นการจัดกิจกรรมที่มุ่งให้ผเู ้ รี ยน
สร้างความรู ้ เชื่อมโยงภูมิปัญหาท้องถิ่นใน
บริ บทสิ่ งแวดล้อมผูเ้ รี ยน เสริ มสร้างทักษะ
ชีวติ และอาชีพที่เหมาะสมกับความรู ้
ความสามารถ ความถนัด และเตรี ยมพร้อม
สู่โลกอาชีพอย่างมีคุณภาพ
- นักเรียน หมัน่ ศึกษาหาความรู ้ดว้ ย
ตนเองอย่างเป็ นระบบ มีการทํางานเป็ น
กลุม่ เน้นการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ ร่ วม
กิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิจากแหล่งเรี ยนรู ้และ
สถานประกอบการในชุมชน
- บุ ค ลากรที่ มี ส่ วนเกี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ ครู
ผู ้ป กครอง ผู ้ นํ า ชุ ม ชน เจ้ า ของสถาน
ประกอบการ ให้ความร่ วมมือจัดกิจกรรม
จัด บรรยากาศที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ยนรู ้ ร่ วม
ประเมิ น ผลการใช้ท ัก ษะชี วิต และอาชี พ
และผลงานที่ผเู ้ รี ยนนําเสนอตามสภาพจริ ง

แผนภาพที่ 23 ผลการสังเคราะห์แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
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ผลการพัฒ นาหลักการของกระบวนทัศน์ การจัดกิจกรรมแนะแนว
พัฒนาหลักการของกระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวโดยนําแนวคิ ดของ
ทฤษฎีการสร้างความรู ้ ทฤษฎีการเรี ยนรู ้กลุ่มมนุ ษยนิยม ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบและการมีส่วนร่ วม
ของชุมชน และแนวคิดการจัดกิจกรรมที่เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ มาสังเคราะห์เป็ น
หลักการของกระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้ างการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พ
ผลการสังเคราะห์ดงั แสดงในแผนภาพที่ 24
หลักการของกระบวนทัศน์ การจัดกิจกรรมแนะแนว
แนวคิด ทฤษฎี
การสร้ างความรู้
แนวคิดพืน้ ฐาน
ในการจัดกิจกรรมแนะแนว

1. การเรี ยนรู ้ เกิดจากการที่ผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้ข้ ึนเองอย่างเป็ นระบบ โดยเชื่อมโยงความรู ้
จากภูมิปัญญาในท้องถิ่นและสิ่ งแวดล้อมรอบตัวเป็ นพื้นฐานในการเสริ มสร้างการใช้
ทักษะชีวิตและอาชีพ ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่มีความต่อเนื่องภายใต้ทฤษฎีพฒั นาการทาง
สติปัญญาของ Piaget ร่ วมกับทฤษฎีวฒั นธรรมเชิงสังคมของ Vygotsky
2. ผูเ้ รี ยนมีบทบาทสําคัญในการเรี ยนรู ้ เน้นให้มีการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้โดยคํานึงถึงองค์ประกอบ
สําคัญที่ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมเรี ยนรู ้ คือ หลักการจัดกิจกรรมแนะแนว การเรี ยนรู ้แบบสร้าง
องค์ความรู ้ การเรี ยนรู ้กลุ่มมนุษยนิยม โดยให้ความสําคัญของความเป็ นมนุษย์ การเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือ และการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน สําหรับผูส้ อนทําหน้าที่
ดําเนินกิจกรรมให้เป็ นไปในทางที่ส่งเสริ มพัฒนาการของผูเ้ รี ยนบนความแตกต่างด้าน
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยใช้เนื้อหาเสริ มสร้างความรู ้
ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากสิ่ งแวดล้อมในบริ บทของผูเ้ รี ยน และดําเนินการจัดกิจกรรมแนะแนว
ตามขั้น UNIQUE ดังนี้
ขั้นที่ 1 ทําความเข้าใจในข้อมูลและเนื้อหาอย่างกระจ่างชัด (Understanding Information and Content : U)
ขั้นที่ 2 สร้างเครื อข่ายข้อมูล (Networking Information : N)
ขั้นที่ 3 สื บค้นข้อมูลเพื่อวินิจฉัยปัญหา (Inquiring Information to Diagnose Problems : I)
ขั้นที่ 4 ซักถามเพื่อสร้างทางเลือกหรื อวิธีแก้ปัญหา (Questioning to Make Choices or Solutions : Q )
ขั้นที่ 5 ใช้ประโยชน์ขอ้ มูลจากผลการวิเคราะห์ (Utilizing Information from the Analysis : U)
ขั้นที่ 6 นําเสนอผลงานและรายงานผล (Exhibiting and Results Reporting : E)

สรุปหลักการของกระบวนทัศน์ การจัดกิจกรรมแนะแนว: เป็ นวิธีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างผูเ้ รี ยนกับชุมชน โดยมีการนําหลักการสําคัญด้านชุมชน
เสริ มสร้างพัฒนาการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของผูเ้ รี ยน อยูบ่ นพื้นฐานการสร้างความรู ้อย่างเป็ น
ระบบด้วยตนเอง การร่ วมมือกันเรี ยนรู ้จากกิจกรรมแนะแนว ฝึ กปฏิบตั ิประสบการณ์จริ งจากการ
สนับสนุนแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนโดยการบูรณารู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
การใช้กิจกรรมเป็ นฐาน การใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน การใช้ปัญหาเป็ นฐานและการใช้กระบวนการ
มีส่วนร่ วมของชุมชน มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริ งโดยผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่ วม
ในการประเมิน

แผนภาพที่ 24 ผลการพัฒนาหลักการของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวจากการสังเคราะห์
แนวคิดทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู ้และแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว
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ผลการพัฒ นาจุ ด มุ่ ง หมายของกระบวนทัศ น์ก ารจัด กิ จ กรรมแนะแนว โดยนํา
หลักการของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวมาวิเคราะห์เพื่อเชื่อมโยงถึงผลที่คาดว่าจะเกิด
กับผูเ้ รี ยน ภายใต้หลักการแต่ละข้อแล้วนําผลการวิเคราะห์น้ นั มาพัฒนาจุดประสงค์ของกระบวนทัศน์
การจัดกิจกรรมแนะแนว ดังแสดงในแผนภาพที่ 25
หลักการของกระบวนทัศน์ การจัดกิจกรรมแนะแนว
ผลทีค่ าดว่าจะเกิดกับผู้เรีย น
ผู้เรียนมีความสามารถการใช้ ทกั ษะชีวติ และอาชีพ 7 องค์ ประกอบ
15 พฤติกรรมตัวชี้วดั ได้ แก่ ……..
1. การยืดหยุ่นและการปรับตัว
1.1 ยืดหยุน่ โดยประเมินผลการทํางานเพื่อพิจารณาปรับปรุ ง
2. การแสวงหาความรู้ด้วยการริเริ่มและการนําตนเอง
2.1 จัดการกับเป้าหมายและเวลาโดยวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.2 ปฏิบตั ิงานบรรลุเป้าหมายโดยวิเคราะห์และวางแผน
2.3 ปฏิบตั ิงานบรรลุเป้าหมายโดยปราศจากการควบคุมสั่งการ
2.4 เรี ยนรู ้โดยการนําตนเองโดยวางแผนในการสื บค้นข้อมูล
3. การทํางานร่ วมกันในสั งคมและวัฒ นธรรมที่ แตกต่ าง
3.1 มีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นโดยฟัง พูด แสดงความคิดเห็นและอภิปรายในกลุ่ม
3.2. ปฏิบตั ิงานกับทีมงานที่มีความหลากหลาย
4. การจัดการสร้ างผลผลิตและความรับผิดชอบตรวจสอบได้
4.1 จัดการโครงการโดยลงมือทํางานตามแผนที่กาํ หนดไว้โดยใช้เทคโนโลยี
ที่ทนั สมัย
4.2 สร้างสรรค์ผลผลิตโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทํางานที่สนใจ
5. ภาวะผู้นําและความรับผิดชอบในกระบวนการทํางาน
5.1 สํานึกความรับผิดชอบโดยทํางานอย่างมีคุณธรรม
5.2 ให้คาํ แนะนําและการนําบุคคลอื่น
5.3 รับผิดชอบต่อบุคคลอื่นโดยทํางานอย่างมีคุณธรรม
6. การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์
6.1 ตัดสิ นใจโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทํางานที่สนใจ
6.2 แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
7. การสร้ างสัมพันธ์ ทดี่ กี บั ผู้อื่นในการทํางานร่ วมกัน
7.1 สร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นโดยฟัง พูด แสดงความคิดเห็นและอภิปรายในกลุ่ม

วัตถุประสงค์ของกระบวนทัศน์
การจัดกิจกรรมแนะแนว
เพือ่ พัฒนาการใช้ทกั ษะชีวิต
และอาชีพของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

แผนภาพที่ 25 ผลการพัฒนาวัตถุประสงค์ของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวจากการวิเคราะห์
หลักการของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
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ผลการพัฒนาขั้นตอนการจัดกิจกรรมแนะแนวของกระบวนทัศน์ การจัดกิจกรรมแนะแนว
พัฒนาขั้นตอนการจัดกิ จกรรมแนะแนวของกระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะ
แนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พ โดยนําหลักการของกระบวนทัศน์มาวิเคราะห์เพื่อ
เชื่อมโยงถึงแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้และสนับสนุ นการจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลัก
กระบวนทัศ น์ก ารจัดกิ จ กรรมแนะแนว จากนั้นวิเคราะห์แ นวทางในการจัด กิ จ กรรมและสรุ ป
กระบวนการจัดกิจกรรมแนะแนว ดังแสดงในแผนภาพที่ 26
วัตถุประสงค์ ของกระบวนทัศน์ การจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสริมสร้ างการใช้ ทักษะชีวิตและอาชีพ

การกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว
ผูส้ อนทําความเข้าใจเกี่ยวกับความรู ้ ความเข้าใจพื้นฐานเดิมของ
ผูเ้ รี ยน วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคล หลังจากนั้นให้ความรู ้
ในส่ วนที่ผเู ้ รี ยนจําเป็ นต้องรู ้และประเด็นที่ผเู ้ รี ยนสนใจ โดยนํา
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมเรี ยนรู ้ มาใช้ประกอบเป็ น
แนวทางที่สาํ คัญในการดําเนินกิจกรรม
1. หลักการจัดกิจกรรมแนะแนว เป็ นการจัดกิจกรรมที่มุ่งส่ งเสริ มและ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้รู้จกั ตนเอง รู ้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสิ นใจ
คิดแก้ปัญหา กําหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิต มีทกั ษะชีวิต ทั้งด้านการ
เรี ยนและอาชีพ พร้อมสามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม
2. การสร้ างความรู้ เป็ นการเรี ยนรู ้ เกิดจากการที่ผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้
ขึ้นเองอย่างเป็ นระบบ โดยเชื่อมโยงความรู ้จากภูมิปัญญาในท้องถิ่น
และสิ่ งแวดล้อมรอบตัวเป็ นพื้นฐานในการเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะ
ชีวติ และอาชีพ ซึ่งเป็ นกระบวนการที่มีความต่อเนื่องภายใต้ทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปัญญาของ Piaget ร่ วมกับทฤษฎีวฒั นธรรมเชิง
สังคมของ Vygotsky
3. การเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม เป็ นการจัดกิจกรรมโดยให้ความสําคัญ
ของความเป็ นมนุษย์ ให้คุณค่าของผูเ้ รี ยนเป็ นผูท้ ี่มีความรับผิดชอบ
และเป็ นผูส้ ร้างสรรค์สังคม มองมนุษย์วา่ มีคุณค่า มีความดีงาม มี
ความ สามารถ มีความต้องการและมีแรงจูงใจภายในที่จะพัฒนา
ศักยภาพของตนได้อย่างมีคุณภาพ
4. การร่ วมมือกันเรียนรู้ การจัดการเรี ยนรู ้เพื่อให้นกั เรี ยนได้ร่วมมือ
กันเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิกิจกรรมให้บรรลุผลสําเร็ จตามจุดมุ่งหมาย
มุ่งเน้นการร่ วมกันปฏิบตั ิงานช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
5. การมีส่วนร่ วมของชุมชน เป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้น
ภาพรวมของสิ่ งแวดล้อมให้เกิดการเรี ยนรู ้ โดยการใช้บริ บทที่
เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมของผูเ้ รี ยน และวัดประเมินผลโดยผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องในชุมชน

กระบวนทัศน์ การจัดกิจกรรมแนะแนว
การจัดกิจกรรมแนะแนวตามขั้นตอน UNIQUE
ขั้นที่ 1 : ขั้นทําความเข้ าใจในข้ อมูลและเนื้อหาอย่างกระจ่างชัด
(Understanding Information and Content : U)
● ผูเ้ รี ยนศึกษาข้อมูลที่ครู มอบหมายให้โดยการทําความเข้าใจในเนื้อหา
สาระ ข้อมูลความรู ้ของกรณี ศึกษา ประเด็น หัวข้อ และ/หรื อรายละเอียด
ต่าง ๆ
ขั้นที่ 2 : ขั้นสร้ างเครื อข่ ายข้ อมูล (Networking Information : N)
● ครู ผสู้ อนกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนควบคุมการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง (SelfDirected) มีการติดตามการสร้างเครื อข่ายข้อมูลให้ได้ผลสูงสุ ดทั้งในและ
นอกห้องเรี ยน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ต้งั ไว้ในขั้นที่ 1
ขั้นที่ 3 : ขั้นสื บค้นข้ อมูลเพื่อวินิจฉัย ปัญหา
(Inquiring Information to Diagnose Problems : I)
● ผูเ้ รี ยนร่ วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลตามความสนใจจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง
ๆ รวมถึงแหล่งประกอบการจริ ง
ขั้นที่ 4 : ขั้น ซักถามเพื่อสร้ างทางเลือกหรือวิธแี ก้ปัญหา
(Questioning to Make Choices or Solutions : Q)
● ผูเ้ รี ยนร่ วมซักถาม ปรึ กษาหารื อ แบ่งงานหน้าที่รับผิดชอบในการสร้าง
ทางเลือกหรื อวิธีแก้ปัญหา เพือ่ นํามาสรรสร้างเป็ นชิ้นงาน ผลผลิตที่กลุ่ม
สนใจร่ วมกัน
ขั้นที่ 5 : ขั้น ใช้ ประโยชน์ ข้อมูลจากผลการวิเคราะห์
(Utilizing Information from the Analysis : U)
●ครู ผสู ้ อนกระตุน้ ความคิดของผูเ้ รี ยนรายบุคคลและกลุ่ม เพือ่ เชื่อมโยงทํา
ให้ผเู ้ รี ยนแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเองแลกเปลี่ยนกับ
สมาชิกในกลุ่ม มองเห็นข้อดี ข้อบกพร่ อง อภิปรายสะท้อนความคิดจนได้
ข้อสรุ ปของชิ้นงาน/ผลผลิตตามที่ตนและสมาชิกกลุ่มสนใจผลิตขึ้นมา
ขั้นที่ 6 : ขั้นนําเสนอผลงานและรายงานผล
(Exhibiting and Results Reporting : E)
● ผูเ้ รี ยนประชุมเพื่อเตรี ยมพร้อมเสนอผลงานและรายงานผลการ
วิเคราะห์ การทําความเข้าใจแก่ผฟู ้ ัง ครู ผสู ้ อน และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องใน
การศึกษานั้น ๆ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งรู ปแบบการรายงานหน้าชั้นเรี ยน
การนําเสนอชิ้นงาน/ผลผลิต และการจัดทําเอกสารเพื่อเผยแพร่

แผนภาพที่ 26 ผลการพัฒนาขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรม
แนะแนวจากการสังเคราะห์วตั ถุประสงค์และแนวทางการจัดกิจกรรม
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จากการออกแบบและพัฒนากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้าง
การใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในขั้นนี้ เป็ นการสังเคราะห์ร่าง
กระบวนทัศ น์ก ารจัด กิ จ กรรมแนะแนวเพื่อ เสริ ม สร้ า งการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชี พ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้
พิจารณาดําเนิ นการในลัก ษณะควบคู่ ก นั ไปในขั้น การออกแบบ (Design) และขั้น การพัฒนา
(Development) โดยนําข้อมูลที่วิเคราะห์ได้จากขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) : Research1 (R1) ทั้งหมด
รวมถึงเป้าหมายและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว มาใช้เป็ นฐาน
คิดในการร่ างกระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ท กั ษะชี วิตและอาชี พ
ที่ ป ระกอบด้ว ย หลักการ วัต ถุ ป ระสงค์ ขั้น ตอนการจัดกิ จกรรม วัดและประเมิ น ผลและปั จ จัย
สนับสนุน ซึ่ งได้พฒั นาขึ้นตามหลักการ แนวคิดตามแบบจําลอง การออกแบบระบบการเรี ยนการ
สอน ADDIE Model ตามแนวคิดของ Dick and Carey (2005) และการออกแบบการสอนเชิงระบบ
ตามแนวคิดของ Joyce, Weil and Calhoun (2009) การวิจยั และพัฒนา (Research and Development)
(มาเรี ยม นิ ล พันธุ์ , 2555: 230) ร่ ว มกับ การศึ ก ษาหลักการแนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ ยวกับ กระบวนทัศ น์
การจัดกิจกรรมแนะแนว การเสริ ม สร้ า งใช้ท กั ษะชี วิต และอาชี พ รวมไปถึงข้อมูลจากการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน การพัฒนาและการหาประสิ ทธิภาพของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว ทําให้
ได้ร่างกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวซึ่ งประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการ
จัดกิจกรรม การวัดและประเมินผล และปั จจัยสนับสนุน ในการนํากระบวนทัศน์ไปใช้ดงั นี้
ร่ างกระบวนทัศ น์ การจัด กิจ กรรมแนะแนวก่ อนการสั ม มนาอ้ างอิงผู้ เชี่ ย วชาญ
(Connoisseurship)
องค์ประกอบของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้ างการใช้
ทักษะชีวิตและอาชีพ มีรายละเอียดดังนี้
หลักการ คือ การเรี ยนรู ้ที่ผูเ้ รี ยนสร้างความรู ้อย่างเป็ นระบบด้วยตนเอง ส่ งเสริ ม
การร่ วมมือกัน เรี ย นรู ้ แ ละการสนับ สนุ น จากชุ ม ชน ผ่า นการบู ร ณาการกิ จ กรรมการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือ ใช้กิจกรรมเป็ นฐานใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน ใช้ปัญหาเป็ นฐาน และใช้กระบวนการมีส่วน
ร่ วมของชุมชน โดยมีหลักสําคัญทางด้า นความต้อ งการจํา เป็ นของสมาชิ ก กลุ่มและสิ่ งแวดล้อม
ใช้ทกั ษะการปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล ชุมชนและกระบวนการทํางานกลุ่มการสื บสานสร้างความรู ้
ใหม่ของผูเ้ รี ยนบนพื้นฐานจากสิ่ งที่รู้อยูแ่ ล้วกับสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนสนใจนํามาสัมพันธ์กนั ความรับผิดชอบ
ของสมาชิ กแต่ละบุคคลการจัดการความรู ้ร่วมกับกลุ่มสู่ การปฏิบตั ิในโลกของความเป็ นจริ งและ
สรุ ปข้อคิดเห็นและหลักการ
วัตถุประสงค์ เพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและทักษะอาชีพของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรม (UESGRRC)
ขั้นที่ 1 ทําความเข้าใจในเนื้ อหาและข้อมูลอย่างกระจ่ างชัด (Understanding
Content and Information : U)
ขั้นที่ 2 การแลกเปลี่ยนแบ่งปั นข้อมูล (Exchange Information : E)
ขั้นที่ 3 ค้นคว้าข้อมูลเพื่อวินิจฉัยปั ญหา (Surfing to Diagnosing Problems : S)
ขั้นที่ 4 การสร้างทางเลือกหรื อวิธีแก้ปัญหา (Generating Alternative Solutions : G)
ขั้นที่ 5 การสะท้อนคิดกระบวนการทํางานกลุ่ม (Reflect Grouping Working : R)
ขั้นที่ 6 การสรุ ปผลการวิเคราะห์ (Rounding Out The Analysis : R)
ขั้นที่ 7 การสื่ อสารและการรายงานผล (Communicating The Results : C)
การวัดและประเมินผล การใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ 7 องค์ประกอบ 15 ตัวชี้วดั
ปัจจัยสนับสนุน
1. ชุ มชน ให้การสนับสนุ นการดําเนิ นกิจกรรมทุกขั้นตอน ร่ วมคิด ร่ วมทําร่ วม
ปฏิบตั ิ
2. บุคลากรทีม่ สี ่ วนเกีย่ วข้ อง ร่ วมประเมินการใช้ทกั ษะและผลงาน
3. นักเรีย น ร่ วมใจปฏิบตั ิจากแหล่งเรี ยนรู ้และสถานประกอบการจริ ง
ซึ่ งกระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชี วิตและ
อาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีรายละเอียดดังแผนภาพที่ 27
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กระบวนทัศน์ การจัดกิจกรรมแนะแนว
หลักการ : การเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้
อย่างเป็ นระบบด้วยตนเอง ส่ งเสริ มการ
ร่ วมมือกันเรี ยนรู ้และ
การ สนับสนุนจากชุมชน ผ่านการ บูรณา
การกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ ใช้
กิจกรรมเป็ นฐาน ใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน
ใช้ปัญหาเป็ นฐาน และใช้กระบวนการมี
ส่ วนร่ วมของชุมชน โดยมีหลักสําคัญ
ทางด้านความต้องการจําเป็ นของสมาชิก
กลุ่มและสิ่ งแวดล้อมใช้ทกั ษะการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ชุมชนและ
กระบวนการทํางานกลุ่มการสืบสานสร้าง
ความรู ้ใหม่ของผูเ้ รี ยนบนพื้นฐานจากสิ่ ง
ที่รู้อยูแ่ ล้วกับสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนสนใจนํามา
สัมพันธ์กนั ความรับผิดชอบของสมาชิ ก
แต่ละบุคคลการจัดการความรู ้ร่วมกับ
กลุ่มสู่การปฏิบตั ิในโลกของความเป็ น
จริ งและสรุ ปข้อคิดเห็นและหลักการ

ปัจ จัยสนับสนุน :
1. ชุมชน ให้การสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมทุกขั้นตอน ร่ วมคิด
ร่ วมทํา ร่ วมปฏิบตั ิ
2. บุคลากรทีม่ ีส่วนเกี่ยวข้ อง
ร่ วมประเมินการใช้ทกั ษะและ
ผลงาน
3.นักเรียน ร่ วมใจปฏิบตั ิจาก
แหล่งเรี ยนรู ้และสถานประกอบการจริ ง

UESGRRC Model

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
ขั้นที่ 1 ทําความเข้าใจในเนื้อหาและข้อมูลอย่างกระจ่างชัด
(Understanding Content and Information : U)
ขั้นที่ 2 การแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูล (Exchange
Information : E)
ขั้นที่ 3 ค้นคว้าข้อมูลเพื่อวินิจฉัยปั ญหา (Surfing to
Diagnosing Problems : S)
ขั้นที่ 4 การสร้างทางเลือกหรื อวิธีแก้ปัญหา (Generating
Alternative Solutions : G)
ขั้นที่ 5 การสะท้อนคิดกระบวนการทํางานกลุ่ม (Reflect
Grouping Working : R)
ขั้นที่ 6 การสรุ ปผลการวิเคราะห์ (Rounding Out The
Analysis : R)
ขั้นที่ 7 การสื่ อสารและการรายงานผล (Communicating
The Results : C)

วัตถุประสงค์
เพื่อเสริ มสร้างการใช้
ทักษะชีวติ และอาชีพ
ของนักเรี ยนชั้นมัธยม
ศึกษาตอนปลาย
การวัดและประเมินผล :
การใช้ ทกั ษะชีวติ และอาชีพ
7 องค์ประกอบ 15 ตัวชี้วดั

แผนภาพที่ 27 ร่ างกระบวนทัศน์การจัดกิ จ กรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้ างการใช้ทกั ษะชี วิตและ
อาชีพ (UESGRRC Model) ก่อนการสัมมนาอ้างอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ (Connoisseurship)
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2.2 ผลการออกแบบและพัฒ นาเครื่ องมื อประกอบการพัฒ นากระบวนทัศ น์ การจัด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้ างการใช้ ทักษะชีวติ และอาชีพ ของนักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้แก่ เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้ว ย 1) คู่มื อ การใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรม
แนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พ 2) หน่ วย/แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว และ
3) เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อ มู ล การวิ จ ัย และเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ต รวจสอบประสิ ทธิภาพ
ประกอบด้ว ย 1) แบบวิเ คราะห์เ อกสาร 2) แบบสัมภาษณ์ 3) ประเด็นการสนทนากลุ่มสําหรับ
นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง 4) แบบตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งมื อ เก็บ รวบรวมข้อมูลการวิจยั
(รายละเอียดในภาคผนวก ง)
2.3 การหาคุณภาพของกระบวนทัศ น์ การจัดกิจ กรรมแนะแนวเพื่ อเสริ มสร้ างการใช้
ทักษะชี วิต และอาชี พ ของนั กเรี ย นชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่พฒั นาขึ้นมีการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้ อหาและความเป็ นไปได้ของการนําร่ างกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปใช้จริ งด้วยการจัด
สัมมนาอ้างอิงผูเ้ ชี่ ย วชาญ (Connoisseurship) เพื่อ รั บ รองกระบวนทัศ น์ “กระบวนทัศน์การจัด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย”
ในวัน ศุกร์ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาหลักสู ตรและ
วิธีสอน อาคาร1 คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร ซึ่ ง ผลการประชุ ม อิ งผูเ้ ชี่ ยวชาญ
มี ขอ้ เสนอในการปรับปรุ งและพัฒนากระบวนทัศน์ให้มีความสมบู รณ์ พร้ อมทั้งรั บรองต้นแบบ
“กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย” ดังคํากล่าวบางตอนจากการประชุมอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ
“เห็นด้วยกับองค์ประกอบหลักและหลักการของกระบวนทัศน์ โดยขอให้ปรับแก้
ในรายละเอี ยดเพื่อ ให้กระบวนทัศน์มีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยเฉพาะชื่อขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ที่เยิน่ เย้อควรปรับให้กระชับและสามารถอ่านเป็ นคําที่มีความหมายชัดเจนเพื่อสะดวกต่อการจําและ
นําไปใช้ เช่ น คําว่า “UESGRRC” อ่านอย่างไรก็ไม่เป็ นคํา ทําให้จาํ ได้ยาก” ศาสตราจารย์ (พิเศษ)
ดร.กาญจนา คุณารักษ์
“องค์ประกอบของกระบวนทัศ น์ค รบถ้ว น มี ค วามสอดคล้อ งเหมาะสมและ
เพื่อความสมบูรณ์ของบริ บทสิ่ งแวดล้อมรอบตัวผูเ้ รี ยนควรมีมิติทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ
ของชุมชนมาให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ เชื่อมโยงสู่ การพัฒนาทัก ษะชี วิต และอาชี พ ซึ่ งเป็ นเป้ าหมายของ
การจัดกิจกรรมนี้” ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุ ต พัฒนผล
“แนวคิด ทฤษฎี และขั้นตอนการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้กระบวนทัศน์การจัด
กิจกรรมแนะแนวมีความเหมาะสม ครอบคลุมทุกขั้นตอนการจัดกิจกรรม โดยขอให้สะท้อนออกมา
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ให้ช ัด เจนว่า มุ่ ง เน้น การพัฒ นาตัว แปรตามที่ ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์ข้ ึนทั้งหมดข้อใด จะช่ วยทําให้
เขียน concept ของการจัดกิจกรรมแต่ละขั้นได้ดีข้ ึน” รองศาสตราจารย์ ลิขิต กาญจนาพร
ทั้งนี้ จ ากการประชุ ม อิ ง ผู เ้ ชี่ ย วชาญเพื่อรับรอง “กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรม
แนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย” เมื่อนํา
ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญมาวิเคราะห์และปรับปรุ งแก้ไข จึงได้องค์ประกอบของกระบวนทัศน์
การจัดกิจกรรมแนะแนว ชื่อว่า “UNIQUE” ซึ่ งประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการจัด
กิจกรรม การวัดและประเมินผล และปัจจัยสนับสนุน โดยมีรายละเอียดของการปรับปรุ งดังนี้
หลักการ การพัฒนาการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พอยู่บนพื้ นฐานการสร้างความรู ้
อย่างเป็ นระบบด้วยตนเอง การร่ วมมือกันเรี ยนรู ้จากกิจกรรมแนะแนว ฝึ กปฏิบตั ิประสบการณ์จริ ง
จากการสนับ สนุ น แหล่ งเรี ยนรู ้ ในชุ มชนโดยการบู รณารู ป แบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบ
ร่ วมมือ การใช้กิ จ กรรมเป็ นฐาน การใช้ก รณี ศึ ก ษาเป็ นฐาน การใช้ปัญหาเป็ นฐาน และการใช้
กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
ขั้นตอนการจัด กิจ กรรม (UNIQUE) กระบวนทัศ น์ก ารจัดกิจกรรมแนะแนว
ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดกิจกรรม 6 ขั้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 ทําความเข้าใจในข้อมูลและเนื้ อ หาอย่า งกระจ่ า งชัด (Understanding
Information and Content : U) เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนศึกษาข้อมูลที่ครู มอบหมายให้โดยการทําความเข้าใจ
ในเนื้อหา สาระ ข้อมูลความรู ้ของกรณี ศึกษา ประเด็น หัวข้อ และ/หรื อรายละเอียดต่าง ๆ
ขั้น ที่ 2 สร้ างเครื อ ข่ ายข้อมู ล (Networking Information : N) เป็ นขั้น ที่ ครู ผูส้ อน
กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนควบคุมการเรี ย นรู ้ ดว้ ยตนเอง (Self-Directed) มี ก ารติ ด ตามการสร้างเครื อข่าย
ข้อมูลให้ได้ผลสู งสุ ด ทั้งในและนอกห้องเรี ยน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ต้ งั ไว้ในขั้นที่ 1
ขั้นที่ 3 สื บค้นข้อมูลเพือ่ วินิจฉัยปั ญหา (Inquiring Information to Diagnose
Problems : I) เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนร่ วมกันศึ กษาค้นคว้าข้อมู ลตามความสนใจจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
รวมถึงแหล่งประกอบการจริ ง
ขั้ น ที่ 4 ซั ก ถามเพื่ อ สร้ า งทางเลื อ กหรื อวิ ธี แ ก้ ปั ญหา (Questioning to Make
Choices or Solutions : Q)เป็ นขั้นที่ ผูเ้ รี ยนร่ วมซักถาม ปรึ กษาหารื อ แบ่งงาน หน้าที่รับผิดชอบใน
การสร้างทางเลือกหรื อวิธีแก้ปัญหา เพื่อนํามาสรรสร้างเป็ นชิ้นงาน ผลผลิตที่กลุ่มสนใจร่ วมกัน
ขั้นที่ 5 ใช้ประโยชน์ขอ้ มูลจากผลการวิเคราะห์ (Utilizing Information from the
Analysis : U) เป็ นขั้นที่ครู ผสู ้ อนกระตุน้ ความคิดของผูเ้ รี ยนรายบุคคลและกลุ่ม เพื่อเชื่อมโยงทําให้
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ผูเ้ รี ย นแสดงความคิ ดเห็ น และความรู ้ สึ ก ของตนเองแลกเปลี่ยนกับสมาชิกในกลุ่ม มองเห็นข้อดี
ข้อบกพร่ อง อภิปรายสะท้อนความคิดจนได้ขอ้ สรุ ปของชิ้ นงาน/ผลผลิ ตตามที่ ตนและสมาชิกกลุ่ม
สนใจผลิตขึ้นมา
ขั้นที่ 6 นําเสนอผลงานและรายงานผล (Exhibiting and Results Reporting : E)
เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนประชุมเพื่อเตรี ยมพร้อมเสนอผลงานและรายงานผลการวิเคราะห์ การทําความเข้าใจ
แก่ ผูฟ้ ั ง ครู ผูส้ อน และผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องในการศึกษานั้น ๆ อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ทั้งรู ปแบบการ
รายงานหน้าชั้นเรี ยน การนําเสนอชิ้นงาน/ผลผลิต และการจัดทําเอกสารเพื่อเผยแพร่
การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลตามกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้าง
การใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการวัดและประเมินสมรรถนะ
ของผูเ้ รี ยนตามองค์ประกอบของการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ 7 ด้าน ครอบคลุมตัวชี้วดั 15 ตัวชี้วดั
ปัจจัยสนับสนุน ประกอบด้วย
1. ชุมชน ให้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทุกขั้นตอน โดยร่ วมคิด
ร่ วมทํา ร่ วมปฏิบตั ิ และเป็ นแหล่งฝึ กประสบการณ์จริ งให้แก่ผเู ้ รี ยน
2. บุ ค ลากรที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ ง ได้แ ก่ ครู ผูป้ กครอง ผู น้ ําชุ ม ชน เจ้า ของสถาน
ประกอบการ ให้ความร่ วมมือจัดกิจกรรม จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ร่ วมประเมินผลการใช้
ทักษะชีวิตและอาชีพ และผลงานที่ผเู ้ รี ยนนําเสนอตามสภาพจริ ง
3. นักเรี ยน หมัน่ ศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเองอย่างเป็ นระบบ มีการทํางานเป็ นกลุ่ม
เน้นการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ ร่ วมกิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิจากแหล่งเรี ยนรู ้และสถานประกอบการในชุมชน
ดําเนินการแก้ปัญหาภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน และ/หรื อ สถานประกอบการจริ ง
ในชุมชนด้วยการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นในการทํางานร่ วมกัน คิดสร้างสรรค์ผลงานตามความสนใจ
และความถนัดสู่ อาชีพในอนาคตของตนเองอย่างมีคุณภาพ
2.4 การหาประสิ ทธิภ าพของกระบวนทัศ น์ การจัดกิจ กรรมแนะแนวเพื่ อเสริ มสร้ าง
การใช้ ทักษะชี วิต และอาชี พ ที่ ปรับปรุ งแก้ไขตามคํา แนะนํา ของอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์
และผูเ้ ชี่ ยวชาญไปทดลองภาคสนาม (Field Tryout) โดยการนําหน่ วยการจัดกิ จกรรมแนะแนว
จํานวน 7 หน่ วย/แผน ใช้เวลา 20 ชัว่ โมง ที่พฒั นาขึ้นตามกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/1 จํานวน
30 คน ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 ห้องเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งมีคุณลักษณะไม่แตกต่าง
จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นระยะเวลา 20 คาบ เพื่อตรวจสอบความเป็ นไปได้ในการ
นํา ไปใช้ใ นการจัด กิ จ กรรมแนะแนวในชั้น เรี ย นตามสภาพจริ ง และรวบรวมข้อ มู ล โดยผู ว้ ิ จัย
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ดํา เนิ นการหาประสิ ทธิ ภาพของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว ที่มีความสามารถพื้นฐาน
การใช้ทกั ษะชีวิตและอาชี พระดับมาก ปานกลาง และควรปรับปรุ ง สัดส่ วน 5:22:9 และวิเคราะห์
พื้นฐานการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ พบว่า โดยภาพรวมมีพ้นื ฐานการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพอยูใ่ น
ระดับควรปรับปรุ ง เพื่อให้ผเู ้ รี ยนทดลองใช้นวัตกรรม จากนั้นจึงหาค่าประสิ ทธิ ภาพ (E1/E2) โดยหา
ค่า E1 จากคะแนนที่ได้ทาํ กิจกรรมระหว่างเรี ยนแต่ละหน่วยการจัดกิจกรรมแนะแนว และหาค่า E2
จากคะแนนที่ได้จากการทําแบบรายงานผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ จากการตรวจสอบการนําไป
ทดลองใช้แบบภาคสนาม (Field Tryout) พบว่า กระบวนทัศ น์ก ารจัด กิ จกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพมีประสิ ทธิ ภาพสามารถนําไปทดลองใช้ได้ ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลการสัมมนาอ้างอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ (Connoisseurship) ดังภาพแสดงการทดลองภาคสนามของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/1

ภาพที่ 5 การนํากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ
ไปทดลองภาคสนาม (Field Tryout)
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จากการนํากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิต
และอาชี พ (Field Tryout) พบว่า สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรม
แนะแนวเพื่อ เสริ ม สร้ า งการใช้ท กั ษะชี วิต และอาชี พ ได้ต ามหน่ ว ยการจัดกิจกรรมที่กาํ หนดไว้
แต่การจัดกิจกรรมบางขั้นตอน ผูว้ ิจยั ต้องใช้เวลามากกว่ า ที่ กาํ หนดไว้ท้ ัง ในและนอกห้อ งเรี ย น
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมแนะแนว ขั้นที่ 1 ทําความเข้าใจในข้อมู ลและเนื้ อหา
อย่างกระจ่างชัด เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนศึ ก ษาข้อ มู ล ที่ ค รู ม อบหมายให้โ ดยการทํา ความเข้า ใจในเนื้อหา
สาระ ข้อมูลความรู ้ของกรณี ศึกษา ประเด็น หัวข้อ และ/หรื อรายละเอียดต่าง ๆ โดยวิธีการอ่านและ
ทําความเข้าใจกับเนื้ อ หาสาระ ข้อ มูล ความรู ้ ป ระเด็น หัว ข้อ และ/หรื อรายละเอี ยดต่ าง ๆ เก็บ
สาระสําคัญหรื อจับประเด็นหลัก ๆ ให้ได้ เขียนความสัมพันธ์หรื อแบบจําลองแสดงความสัมพันธ์
ของประเด็นต่าง ๆ ในเชิงบรรยายสั้น ๆ ประเมินความสัมพันธ์และประเด็นต่าง ๆ และสรุ ปข้อมูล
สถิติหรื อสารสนเทศในเนื้อหา สาระ ข้อมูลความรู ้ ประเด็น หัวข้อ และ/หรื อรายละเอียดต่าง ๆ ไม่
จําเป็ นต้องครบถ้วน ถูกต้องหรื อตรงประเด็นก็ได้ ต้องคาดเดาอย่างมีเหตุผลหรื อสร้างขึ้นเองจาก
ข้อมูลที่มี ผูว้ ิจยั ต้องจัดเตรี ยมข้อมูลและสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของผูเ้ รี ยน ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องใน
ชุมชนก่อนที่นกั เรี ยนจะดําเนินการสู่ ข้ นั ตอนที่ 2 (ศึกษานอกห้องเรี ยน)
2. ขั้น ตอนการจัดกิ จ กรรมแนะแนว ขั้น ที ่ 2 สร้ า งเครื อ ข่ า ยข้อ มู ล เป็ นขั้น ที่
ครู ผสู ้ อนกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนควบคุ ม การเรี ย นรู ้ ด้ว ยตนเอง (Self-Directed) มี การติ ดตามการสร้าง
เครื อข่ายข้อมูลให้ได้ผลสู งสุ ด ทั้งในและนอกห้องเรี ยน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ต้ งั ไว้ในขั้นที่ 1
โดยมีวิธีการ แลกเปลี่ยนแบ่งปั นข้อมูลของตนเองและสมาชิกในกลุ่มด้วยเทคนิควิธีการที่เอื้ออํานวย
และสะดวกต่อการถ่ายโอนข้อมูลตามยุคสมัย ร่ วมอภิปรายและแสดงความคิ ด เห็ น ประเด็นสําคัญ
ของข้อมูลในกลุ่มอีกครั้งทั้งในและนอกห้องเรี ยน ติดตามสร้างข้อ มู ลเครื อ ข่ า ยโดยเลื อ กนํา ข้อ มู ล
ที่ได้มาสรุ ปประเด็นแก้ไขสถานการณ์ร่วมกัน ผูว้ ิจยั ต้องใช้เวลาในการสังเกตทักษะการปฏิบตั ิงาน
การมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน การตั้งคําถาม การสะท้อนข้อมูล การเสริ มแรงเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดแรงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ์ การอํานวยความสะดวกแก่ผเู ้ รี ยนของครู มีส่วนสําคัญในการเสริ มสร้างทักษะการปฏิบตั ิงาน
เพื่อนําไปสู่ เป้ าหมายที่ตอ้ งการของผูเ้ รี ยนได้อย่างดี ซึ่ งจะส่ งผลดีกบั ขั้นตอนขั้นที่ 3 คือ ขั้นสื บค้น
ข้อมูลเพื่อวินิจฉัยปั ญหาให้ได้ผลดีต่อไป
3. การฝึ กความพร้อมของผูเ้ รี ยนในการใช้คาํ ถามซักถามเพือ่ สร้างทางเลือกหรื อวิธี
แก้ปัญหา (ขั้นที่ 4) เชื่ อมโยงทําให้ผูเ้ รี ยนปรึ กษาหารื อ แบ่ งงาน หน้าที่ รับผิดชอบในการสร้ าง
ทางเลือกหรื อวิธีแก้ปัญหา เพื่อนํามาสรรสร้างเป็ นชิ้นงาน ผลผลิตที่กลุ่มสนใจร่ วมกัน ตลอดจนการ
ใช้ประโยชน์ขอ้ มูลจากผลการวิเคราะห์ (ขั้นที่ 5) และสนใจ ให้เวลากับการนําเสนอผลงานและ
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รายงานผล (ขั้นที่ 6) ของผูเ้ รี ยนซึ่ งเป็ นขั้นที่ ผูเ้ รี ยนเตรี ยมพร้อมเสนอผลงานและรายงานผลการ
วิเคราะห์ การทําความเข้าใจแก่ ผูฟ้ ั ง ครู ผูส้ อน และผูม้ ี ส่ วนเกี่ ยวข้องในการศึ กษานั้น ๆ อย่างมี
ประสิ ทธิ ภ าพ ทั้งรู ปแบบการรายงานหน้าชั้นเรี ยน การนําเสนอชิ้ นงาน/ผลผลิ ต และการจัดทํา
เอกสารเพื่อเผยแพร่
ผลการหาประสิ ทธิภาพของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้าง
การใช้ทกั ษะชีวิตและอาชี พของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนนําไปทดลองใช้จริ ง เพื่อ
ตรวจสอบความเป็ นไปได้ในการนําไปใช้จดั กิ จ กรรมแนะแนวในชั้น เรี ยนตามสภาพจริ งและ
รวบรวมข้อมูลโดยผูว้ ิจยั ดําเนิ นการหาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบ แบบภาคสนาม (Field Tryout)
นําไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนจํานวน 30 คน ที่ มีความสามารถพื้นฐานการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พ
ระดับมาก ปานกลาง ควรปรับปรุ ง (จํานวน 5:22:9) และส่ วนใหญ่มีพ้ืนฐานการใช้ทกั ษะชีวิตและ
อาชี พอยู่ในระดับควรปรับปรุ ง เพื่อให้ผูเ้ รี ยนทดลองใช้นวัตกรรม จากนั้นจึ งหาค่าประสิ ทธิ ภาพ
(E1/E2) โดยหาค่า E1 จากคะแนนที่ได้ทาํ กิจกรรมระหว่างเรี ยนแต่ละหน่วยการจัดกิจกรรมแนะแนว
และหาค่ า E2 จากคะแนนที่ ไ ด้จ ากการทํา แบบรายงานผลการใช้ท กั ษะชี วิตและอาชี พ ได้ค่า
ประสิ ทธิภาพ เท่ากับ 81.57/81.27
ผลการทดลองใช้กระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้ างการใช้
ทักษะชีวิตและอาชี พดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้ปรับปรุ งแก้ไขหน่ วย/แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว
ที่เหมาะสม ลดขั้นตอนที่ซบั ซ้อนออกไป มีการสร้างความเข้าใจและข้อตกลงร่ วมกันระหว่างผูเ้ รี ยน
และผูจ้ ดั กิจกรรมเพื่อเป็ นการเตรี ยมตัวก่อนร่ วมกิจกรรม มีการตรวจสอบความรู ้พ้ืนฐานของผูเ้ รี ยน
ก่อนร่ วมกิจกรรม และจัดเตรี ยมสื่ อและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมให้พร้อมเพื่ออํานวยความสะดวก
หากผูเ้ รี ยนมีขอ้ สงสัยประการใด ผู จ้ ดั กิ จ กรรมตอบด้ว ยความกระจ่ า ง และนัด หมายให้เวลา
นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมในห้องเรี ยนเพิ่มเติม คู่มือการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชี พ (ภาคผนวก ข) หน่ ว ย/แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว
(ภาคผนวก ข) เพื่อนําไปใช้ในสถานการณ์จริ งต่อไป
หลังจากนั้นผูว้ ิจยั นํากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้
ทักษะชี วิตและอาชี พที่ นาํ ไปทดลองใช้ (Field Tryout) มาปรั บปรุ งข้อความและขั้นตอนในการ
ดําเนินการอีกครั้งเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ก่อนนําไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง โดยมีรายละเอียดดังนี้
หลักการ การพัฒนาการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พอยู่บนพื้ นฐานการสร้างความรู ้
อย่างเป็ นระบบด้วยตนเอง คํา นึ งถึ ง ความต้อ งการของมนุ ษ ย์ การร่ วมมื อ กัน เรี ย นรู ้ จากกิจกรรม
แนะแนว ฝึ กปฏิบตั ิประสบการณ์จริ งจากการสนับสนุนแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน
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วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
ขั้นตอนการจัดกิจ กรรม (UNIQUE) กระบวนทัศ น์ก ารจัดกิจกรรมแนะแนว
ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดกิจกรรม 6 ขั้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 ทํา ความเข้า ใจในข้อ มู ล และเนื้ อ หาอย่า งกระจ่ า งชัด (Understanding
Information and Content : U) เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนศึกษาข้อมูลที่ครู มอบหมายให้โดยการทําความเข้าใจ
ในเนื้ อหา สาระ ข้อ มู ลความรู ้ ข องกรณี ศึกษา ประเด็น หัวข้อ และ/หรื อรายละเอี ยดต่ าง ๆ โดย
วิธีการดังนี้
1. อ่านและทําความเข้าใจกับเนื้ อหาสาระ ข้อมูลความรู ้ประเด็น หัวข้อ และ/หรื อ
รายละเอียดต่าง ๆ
2. เก็บสาระสําคัญหรื อจับประเด็นหลัก ๆ ให้ได้
3. เขียนความสัมพันธ์หรื อแบบจําลองแสดงความสัมพันธ์ของประเด็นต่าง ๆ ใน
เชิงบรรยายสั้น ๆ
4. ประเมินความสัมพันธ์และประเด็นต่าง ๆ
5. สรุ ปข้อมูล สถิติหรื อสารสนเทศในเนื้อหา สาระ ข้อมูลความรู ้ ประเด็น หัวข้อ
และ/หรื อรายละเอียดต่าง ๆ ไม่จาํ เป็ นต้องครบถ้วน ถูกต้องหรื อตรงประเด็นก็ได้ ต้องคาดเดาอย่าง
มีเหตุผลหรื อสร้างขึ้นเองจากข้อมูลที่มี
ขั้นที่ 2 สร้างเครื อข่ายข้อมูล (Networking Information : N) เป็ นขั้น ที่ ครู ผูส้ อน
กระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนควบคุมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (Self-Directed) มี ก ารติ ด ตามการสร้างเครื อข่าย
ข้อมูลให้ได้ผลสู งสุ ด ทั้งในและนอกห้องเรี ยน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ได้ต้ งั ไว้ในขั้นที่ 1 โดยมี
วิธีการดังนี้
1. แลกเปลี่ยนแบ่งปั นข้อมูลของตนเองและสมาชิ กในกลุ่มด้วยเทคนิ ควิธีการที่
เอื้ออํานวยและสะดวกต่อการถ่ายโอนข้อมูลตามยุคสมัย
2. ร่ วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นประเด็นสําคัญของข้อมูลในกลุ่มอีกครั้งทั้ง
ในและนอกห้องเรี ยน
3. ติ ด ตามสร้ างข้อ มู ล เครื อ ข่ า ยโดยเลื อ กนําข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าสรุ ป ประเด็น แก้ไ ข
สถานการณ์ร่วมกัน
ขั้ น ที่ 3 สื บค้น ข้ อ มู ล เพื่ อ วิ นิ จฉั ย ปั ญหา (Inquiring Information to Diagnose
Problems : I) เป็ นขั้นที่ผูเ้ รี ยนร่ ว มกัน ศึ ก ษาค้น คว้า ข้อ มูล ตามความสนใจจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
รวมถึงแหล่งประกอบการจริ ง โดยมีเป้าหมายคือ
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1. ระบุ “ปั ญหา” , “ความแตกต่าง” ต่าง ๆ ให้ได้
2. ระบุขอ้ ผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
3. พิจารณาดูความสัมพันธ์ของปั ญหาต่าง ๆ
4. จัดลําดับความสําคัญของปั ญหาต่าง ๆ
ขั้ น ที่ 4 ซัก ถามเพื่ อ สร้ า งทางเลื อ กหรื อ วิ ธี แ ก้ปั ญ หา (Questioning to Make
Choices or Solutions : Q) เป็ นขั้นที่ผูเ้ รี ยนร่ วมซักถาม ปรึ กษาหารื อ แบ่งงาน หน้าที่รับผิดชอบใน
การสร้างทางเลือกหรื อวิธีแก้ปัญหา เพื่อนํามาสรรสร้างเป็ นชิ้นงาน ผลผลิตที่กลุ่มสนใจร่ วมกันโดย
มีวิธีการดังนี้
1. เรี ยนรู ้ถึงวิธีการแก้ปัญหาสรรสร้างชิ้นงานหลาย ๆ วิธีล่วงหน้า
2. สร้างหลาย ๆ ทางเลือก หรื อหลาย ๆ วิธีการสําหรับการแก้ปัญหาเพื่อสรรสร้าง
ชิ้นงานอย่างมีคุณภาพ
3. จัดลําดับความสําคัญของวิธีการแก้ปัญหาเพือ่ สรรสร้างชิ้นงานต่าง ๆ ที่สร้างขึ้น
4. พิจารณาถึงทางเลือกที่เป็ นกลยุทธ์หลัก ๆ ก่อน
5. พิจารณาทางเลือกที่เป็ นเชิงปฏิบตั ิการสําหรับทางเลือกที่เป็ นกลยุทธ์
6. พิจารณาทบทวนอย่างรอบคอบ
7. สรุ ปเป็ นชิ้นงาน/ผลผลิตที่กลุ่มสนใจร่ วมกัน
ขั้นที่ 5 ใช้ประโยชน์ขอ้ มูลจากผลการวิเคราะห์ (Utilizing Information from the
Analysis : U) เป็ นขั้นที่ครู ผสู ้ อนกระตุน้ ความคิดของผูเ้ รี ยนรายบุคคลและกลุ่ม เพื่อเชื่อมโยงทําให้
ผูเ้ รี ย นแสดงความคิ ดเห็ น และความรู ้ สึ ก ของตนเองแลกเปลี่ยนกับสมาชิกในกลุ่ม มองเห็นข้อดี
ข้อบกพร่ อง อภิปรายสะท้อนความคิดจนได้ข อ้ สรุ ป ของชิ้ น งาน/ผลผลิ ต ตามที่ ต นและสมาชิ ก
กลุ่มสนใจผลิตขึ้นมา โดยมีวิธีการดังนี้
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายและสรุ ปข้อมูลชิ้นงาน/ผลผลิตทั้งในแง่มุมผลดี
ผลเสี ย ผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนคุณค่าและคุณประโยชน์
2. สรุ ปผลการวิเคราะห์เชื่ อมโยงเข้ากับปั ญหาความสนใจของตนเองและสมาชิก
ในกลุ่มเพื่อสรรสร้างชิ้นงานที่มีคุณภาพ
3. เพิ่มเติมหรื อตัดทอนผลสรุ ปได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์หรื อความ
สนใจของสมาชิกในกลุ่มเพื่อสรรสร้างชิ้นงานที่มีคุณภาพ
ขั้ น ที่ 6 นํา เสนอผลงานและรายงานผล (Exhibiting and Results Reporting : E)
เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนประชุมเพื่อเตรี ยมพร้อมเสนอผลงานและรายงานผลการวิเคราะห์ การทําความเข้าใจ
แก่ ผูฟ้ ั ง ครู ผูส้ อน และผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องในการศึกษานั้น ๆ อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ทั้งรู ปแบบการ

310
รายงานหน้าชั้นเรี ยน การนําเสนอชิ้นงาน/ผลผลิต และการจัดทําเอกสารเพื่อเผยแพร่ โดยมีข้ นั ตอน
การปฏิบตั ิดงั นี้
1. จัดประชุมปรึ กษาหารื อเพือ่ เตรี ยมพร้อมการนําเสนอผลงานและการรายงานผล
2. นําเสนอผลงานในรู ปแบบรายงาน/ชิ้นงาน/ผลผลิต
3. วิเคราะห์ สรุ ปผลการนําเสนอและรายงานผลอีกครั้งเพื่อนําปั ญหา ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะสรุ ปผลเป็ นแนวทางพัฒนางานให้มีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น
การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมิ นผลตามกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้ าง
การใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการวัดและประเมินสมรรถนะ
ของผูเ้ รี ยนตามองค์ประกอบของการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ 7 ด้าน ครอบคลุมตัวชี้วดั 15 ตัวชี้วดั
ปัจจัยสนับสนุน ประกอบด้วย
1. ชุมชน ให้การสนับสนุ นการดําเนิ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทุกขั้นตอน โดยร่ วมคิด
ร่ วมทํา ร่ วมปฏิบตั ิ และเป็ นแหล่งฝึ กประสบการณ์จริ งให้แก่ผเู ้ รี ยน
2. บุ ค ลากรที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ ง ได้แ ก่ ครู ผู ป้ กครอง ผูน้ ํา ชุ ม ชน เจ้า ของสถาน
ประกอบการ ให้ความร่ วมมือจัดกิจกรรม จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ร่ วมประเมินผลการใช้
ทักษะชีวิตและอาชีพ และผลงานที่ผเู ้ รี ยนนําเสนอตามสภาพจริ ง
3. นักเรี ยน หมัน่ ศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเองอย่างเป็ นระบบ มีการทํางานเป็ นกลุ่ม
เน้นการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ ร่ วมกิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิจากแหล่ง เรี ยนรู ้ แ ละสถานประกอบการในชุมชน
ดําเนินการแก้ปัญหาภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน และ/หรื อ สถานประกอบการจริ ง
ในชุมชนด้วยการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นในการทํางานร่ วมกัน คิดสร้างสรรค์ผลงานตามความสนใจ
และความถนัดสู่ อาชีพในอนาคตของตนเองอย่างมีคุณภาพ
หลังจากนั้นตรวจสอบ ปรับปรุ ง/แก้ไขกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริ มสร้ างการใช้ท ัก ษะชี วิ ต และอาชี พ โดยนํา ผลการใช้ม าพิ จ ารณาความเหมาะสมตาม
องค์ประกอบต่าง ๆ โดยเฉพาะองค์ประกอบด้านขั้นตอนการจัดกิจกรรมของกระบวนทัศน์ จากการ
นําไปจัดกิจกรรมแนะแนวของการวิจยั แล้วนําเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์เพื่อพิจารณา
กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไข จัดทําเป็ นฉบับสมบูรณ์ ดังแผนภาพที่ 28
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กระบวนทัศน์ การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้ างการใช้ ทักษะชีวติ และอาชีพ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลั กการ : การพัฒ นาการใช้
ทัก ษะชี วิ ต และอาชี พ อยู่บ น
พื้ น ฐ าน ก ารส ร้ างค วาม รู ้
อย่ า งเป็ นระบบด้ ว ยตนเอง
คํา นึ ง ถึ ง ความต้ อ งการของ
มนุ ษ ย์ การร่ ว มมื อ กัน เรี ย นรู ้
จ า ก กิ จ ก ร ร ม แ น ะ แ น ว
ฝึ กปฏิ บัติ ป ระสบการณ์ จ ริ ง
จากการสนับสนุนแหล่งเรี ยนรู ้
ในชุมชน

UNIQUE Model
1.0

6.0

2.0
การเรียนรู้ แบบ
ร่ วมมือ

การเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมเป็ นฐาน

การเรียนรู้ด้วย
กระบวนการมีส่วนร่ วม
ของชุมชน

ปัจจัยสนับสนุน :
1. ชุ ม ชน ให้ ก ารสนั บ สนุ น การดํา เนิ น
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ทุกขั้นตอน โดยร่ วมคิด
ร่ ว มทํา ร่ วมปฏิ บ ั ติ และเป็ นแหล่ ง ฝึ ก
ประสบการณ์จริ งให้แก่ผเู ้ รี ยน
2. บุ ค ลากรที่ มี ส่วนเกี่ย วข้ อง ได้แ ก่ ครู
ผู ้ป กครอง ผู ้นํ า ชุ ม ชน เจ้ า ของสถาน
ประกอบการ ให้ความร่ วมมือจัดกิจกรรม
จัด บรรยากาศที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ยนรู้ ร่ ว ม
ประเมิ น ผลการใช้ท ัก ษะชี วิ ต และอาชี พ
และผลงานที่ผเู ้ รี ยนนําเสนอตามสภาพจริ ง
3. นั ก เรี ย น หมั่น ศึ ก ษาหาความรู ้ ด้ว ย
ตนเองอย่างเป็ นระบบ มี ก ารทํางานเป็ น
กลุ่ ม เน้ น การร่ วมมื อ กั น เรี ยนรู ้ ร่ วม
กิ จกรรมฝึ กปฏิ บัติ จ ากแหล่ งเรี ย นรู้ และ
สถานประกอบการในชุ มชน ดําเนิ นการ
แก้ปัญ หาภายใต้สถานการณ์ ที่ เกิ ดขึ้นใน
ชี วิ ต ป ร ะ จํ า วั น แ ล ะ /ห รื อ ส ถ า น
ประกอบการจริ งในชุ มชนด้วยการสร้ าง
สัมพันธ์ที่ดีกับผูอ้ ื่ นในการทํางานร่ วมกัน
คิดสร้างสรรค์ผลงานตามความสนใจและ
ความถนัด สู่ อ าชี พ ในอนาคตของตนเอง
อย่างมีคุณภาพ

การเรียนรู้ โดยใช้
กรณีศึกษาเป็ นฐาน

3.0

5.0
การเรียนรู้โดยใช้ ปัญหา
เป็ นฐาน

4.0

วัต ถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาการใช้ทกั ษะชี วิต
และอาชี พ ของนักเรี ยนชั้น มัธยมศึ กษาตอน

การวัดและประเมินผล : การใช้ ทกั ษะชีวติ และอาชีพ
ครอบคลุมองค์ ประกอบ 7 ด้ าน
1. การยืดหยุน่ และการปรับตัว
2. การแสวงหาความรู ้ดว้ ยการริ เริ่ มและการนําตนเอง
3. การทํางานร่ วมกันในสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
4. การจัดการสร้างผลผลิตและความรับผิดชอบตรวจสอบได้
5. ภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบในกระบวนการทํางาน
6. การคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
7. การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นในการทํางานร่ วมกัน

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
6 ขั้นตอน ได้ แก่
ขั้ น ที่ 1 ทําความเข้าใจในข้อ มู ล และ
เนื้อหาอย่างกระจ่างชัด (Understanding
Information and Content : U)
ขั้ น ที่ 2 ส ร้ า ง เค รื อ ข่ า ย ข้ อ มู ล
(Networking Information : N)
ขั้นที่ 3 สื บค้นข้อมูลเพื่อวินิจฉัยปัญหา
( Inquiring Information to Diagnose
Problems : I)
ขั้นที่ 4 ซักถามเพื่อสร้างทางเลือกหรื อ
วิ ธี แ ก้ ปั ญ ห า (Questioning to Make
Choices or Solutions : Q)
ขั้น ที่ 5 ใช้ประโยชน์ขอ้ มูลจากผลการ
วิ เคราะห์ (Utilizing Information from
the Analysis : U)
ขั้นที่ 6 นําเสนอผลงานและรายงานผล
(Exhibiting and Results Reporting :
E)

แผนภาพที่ 28 กระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ
(UNIQUE Model) ปรับปรุ งแก้ไขหลังการสัมมนาอ้างอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ (Connoisseurship)
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การวัดและประเมินผล :
ก าร ใช้ ทั กษ ะชี วิ ต แล ะอ าชี พ
ครอบคลุมองค์ประกอบ 7 ด้ าน
1. การยืดหยุน่ และการปรับตัว
2. การแสวงหาความรู้ดว้ ยการ
ริ เริ่ มและการนําตนเอง
3. การทํางานร่ วมกันในสังคมและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง
4. การจัดการสร้างผลผลิตและ
ความรับผิดชอบตรวจสอบได้
5. ภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบ
ในกระบวนการทํางาน
6. การคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ และ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
7. การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่น
ในการทํางานร่ วมกัน

ปัจจัย สนับสนุน :
1. ชุมชน
● ให้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ทุกขั้นตอน โดยร่ วมคิด ร่ วมทํา
ร่ วมปฏิบตั ิ และเป็ นแหล่งฝึ กประสบการณ์
จริ งให้แก่ผเู้ รี ยน
2. บุคลากรที่มีส่วนเกีย่ วข้อง
● ให้ความร่ วมมือจัดกิจกรรม
จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ร่ วม
ประเมินผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ และ
ผลงานที่ผเู ้ รี ยนนําเสนอ ตามสภาพจริ ง
3. นักเรีย น
● หมัน่ ศึ ก ษาหาความรู ้ ด้วยตนเองอย่าง
เป็ นระบบ มี ก ารทํา งานเป็ นกลุ่ ม เน้ น การ
ร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ ร่ วมกิ จกรรมฝึ กปฏิบตั ิจาก
แหล่ ง เรี ยนรู ้ แ ละสถานประกอบการใน
ชุ ม ช น ดํ า เนิ น ก าร แ ก้ ปั ญ ห าภ าย ใ ต้
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต ประจําวันและ/
หรื อ สถานประกอบการจริ ง ในชุ ม ชนด้วย
การสร้ างสัมพัน ธ์ที่ดีก ับผูอ้ ื่น ในการทํางาน
ร่ วมกัน

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม : 6 ขั้น
ขั้นที่ 1 ทําความเข้าใจในข้อมูลและ
เนื้อหาอย่างกระจ่างชัด
(Understanding Information and
Content : U)
ขั้นที่ 2 สร้างเครื อข่ายข้อมูล
(Networking Information : N)
ขั้นที่ 3 สื บค้นข้อมูลเพื่อวินิจฉัย
ปัญหา
( Inquiring Information to Diagnose
Problems : I)
ขั้นที่ 4 ซักถามเพื่อสร้างทางเลือก
หรื อวิธีแก้ปัญหา (Questioning to
Make Choices or Solutions : Q)
ขั้นที่ 5 ใช้ประโยชน์ขอ้ มูลจากผลการ
วิเคราะห์ (Utilizing Information from
the Analysis : U)
ขั้นที่ 6 นําเสนอผลงานและรายงานผล
(Exhibiting and Results Reporting : E)

หลั กการ : การพัฒ นาการใช้
ทัก ษะชี วิ ต และอาชี พ อยู่บ น
พื้ น ฐ าน ก ารส ร้ างค ว าม รู ้
อย่ า งเป็ นระบบด้ ว ยตนเอง
คํา นึ งถึ ง ความต้ อ งการของ
มนุ ษ ย์ การร่ ว มมื อกัน เรี ยนรู ้
จากกิ จ กรรมแน ะแน ว ฝึ ก
ป ฏิ บั ติ ป ระส บ ก ารณ์ จริ ง
จาก ก ารส นั บ ส นุ น แ ห ล่ ง
เรี ยนรู ้ในชุมชน
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ พั ฒ นา
การใช้ท ัก ษะชี วิ ต และอาชี พ
ของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลาย

แผนภาพที่ 29 หลังการทดลองภาคสนาม (Field Tryout) ได้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งการใช้ท ัก ษะชี วิ ต และอาชี พ (UNIQUE Model) ฉบับสมบูรณ์
ปรับปรุ งแก้ไขหลังการประชุมอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ (Connoisseurship)
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2.5 ผลการพัฒ นากระบวนทัศ น์ การจัด กิจ กรรมแนะแนวคู่ มื อการใช้ กระบวนทัศ น์
การจัดกิจกรรมแนะแนวและการจัดทําหน่ วย/แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว
การนําเสนอเสนอผลการตรวจสอบและปรับปรุ งกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรม
แนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชีพ คู่มือการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะ
แนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ และการจัดกิจกรรมแนะแนว แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน
คือ การตรวจสอบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญและตรวจสอบโดยการทดลองจัดกิจกรรมแนะแนว (Field Tryout)
รายละเอียดผลการตรวจสอบและปรับปรุ ง ดังนี้
1. ผลการตรวจสอบโดยผู้เชี่ย วชาญ
ผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพด้า นความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity)
ของการจัดสัมมนาอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เกี่ยวกับกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
คู่มือการใช้กระบวนทัศน์และหน่วย/แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิต
และอาชีพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ปรากฏผลดังตารางที่ 34
ตารางที่ 34 ผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของการสัมมนา
อ้างอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เกี่ยวกับกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 คน
คะแนน ค่าเบี่ยงเบน ระดับความ
มาตรฐาน เหมาะสม/
เฉลี่ย
สอดคล้อง
(S.D.)
(Mean)

รายการประเมิน

คะแนน
เต็ม

1. องค์ป ระกอบของกระบวนทัศน์ก ารจัด กิ จกรรม
แนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและทักษะ
อาชี พ ของนั ก เรี ยนชั้ นมั ธ ยม ศึ ก ษาตอนปลาย
(UNIQUE Model) มีหลักการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอน
การจั ด กิ จ กรรม ปั จจั ย สนั บ สนุ น และการวั ด
ประเมินผลที่เหมาะสมครบถ้วน หรื อไม่/อย่างไร
2. คู่มือการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
เพือ่ เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและทักษะอาชีพของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความเหมาะสม
หรื อไม่/อย่างไร

5

4.60

0.55

มากที่สุด

5

4.60

0.55

มากที่สุด

รวมทุกด้ าน

5

4.60

0.00

มากที่สุด
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จากตารางที่ 34 พบว่า ผูเ้ ชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อคุณภาพด้านความเที่ยงตรง
เชิ งเนื้ อหา (Content Validity) ของการสัม มนาอ้า งอิง ผู เ้ ชี่ ย วชาญ (Connoisseurship) เกี่ ยวกับ
กระบวน-ทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษา โดยภาพรวมมีระดับความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (Mean = 4.6, S.D. = 0.00) เมื่อ
แยกเป็ นแต่ละด้าน พบว่า ด้านองค์ประกอบของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวมีหลักการ
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ปั จจัยสนับสนุน และการวัดประเมินผลที่เหมาะสมครบถ้วน
หรื อไม่/อย่างไร อยูใ่ นระดับมากที่สุดเท่ า กับ ด้า นคู่ มื อ การใช้ก ระบวนทัศ น์การจัดกิจกรรมแนะ
แนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและทักษะอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความ
เหมาะสม หรื อไม่/อย่างไร
ตารางที่ 35 ผลการประเมิ นคู่ มือการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนว และหน่ วย/แผน
การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 คน
คะแนน ค่าเบี่ยงเบน ระดับความ
มาตรฐาน เหมาะสม/
เฉลี่ย
สอดคล้อง
(S.D.)
(Mean)
4.40
0.55
มาก

รายการประเมิน

คะแนน
เต็ม

1. ความเป็ นมาและความสําคัญของการพัฒนา
กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
2. แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนากระบวนทัศน์
การจัดกิจกรรมแนะแนว

5
5

4.40

0.55

มาก

3.องค์ ป ระกอบของกระบวนทั ศ น์ ก ารจัด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะ
ชี วิ ต และอาชี พ ของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลาย (UNIQUE Model)
3.1 หลักการ
3.2 วัตถุประสงค์
3.3 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
3.4 การวัดและประเมินผล
3.5 ปั จจัยสนับสนุน

5

4.40

0.55

มาก
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ตารางที่ 35 ผลการประเมิ นคู่ มือการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนว และหน่ วย/แผน
การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 คน
(ต่อ)
รายการประเมิน

4.การวิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู ้กระบวนทัศน์
การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้
ทั ก ษ ะ ชี วิ ต แ ละ อ าชี พ ข อ งนั กเรี ยน ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย และพฤติกรรมตัวชี้วดั
ที่คาดหวังสําหรับการจัดทําหน่วย/แผนการจัด
กิจกรรมแนะแนว
5.หน่ ว ย/แผนการจัด กิ จ กรรมแนะแนวเพื่ อ
เสริ ม สร้ า งการใช้ท ักษะชี วิต และอาชี พ ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
6.การวัดและประเมินผลผูเ้ รี ยนมีความชัดเจน
ง่ า ยต่ อ การดํ า เนิ นการของผู ้ จ ั ด กิ จ กรรม
แนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชี วิตและ
อาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวมทุกด้ าน

คะแนน คะแนน ค่าเบี่ยงเบน ระดับความ
เต็ม
เฉลี่ย มาตรฐาน เหมาะสม/
สอดคล้อง
(S.D.)
(Mean)
5

4.60

0.55

มากที่สุด

5

4.40

0.55

มาก

5

4.60

0.55

มากที่สุด

5

4.47

0.10

มาก

จากตารางที่ 35 พบว่า ผูเ้ ชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อคู่มือการใช้กระบวนทัศน์
การจัดกิจกรรมแนะแนว และหน่วย/แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิต
และอาชี พ โดยภาพรวมมีระดับความเหมาะสมในระดับมาก (Mean = 4.47, S.D. = 0.10) เมื่อแยก
เป็ นแต่ละด้าน พบว่า ด้านการวิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู ้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อ เสริ ม สร้ า งการใช้ท กั ษะชี วิต และอาชี พ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และตัวชี้วดั ที่
คาดหวังสําหรับการจัดทําหน่ ว ย/แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ด้านการวัดและประเมินผลผูเ้ รี ยน
มีความชัดเจน ง่ายต่อการดําเนิ นการของผูจ้ ดั กิ จ กรรมแนะแนวเพื่ อ เสริ ม สร้ า งการใช้ทกั ษะชีวิต
มีระดับความเหมาะสมในระดับ มากที่ สุ ด และด้า นความเป็ นมาและความสํา คัญ ของการพัฒนา
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กระบวนทัศน์การจัดกิ จ กรรมแนะแนว ด้า นแนวคิ ดพื้ น ฐานในการพัฒ นากระบวนทัศน์การจัด
กิจกรรมแนะแนว ด้านองค์ประกอบของกระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนว และด้านหน่ วย/
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย มีระดับความเหมาะสมในระดับมากเท่ากัน
2.6 ข้ อเสนอแนะจากผู้ เ ชี่ ย วชาญ ผู เ้ ชี่ ย วชาญได้ใ ห้ข อ้ เสนอแนะเพิ่ม เติ มเกี่ยวกับ
กระบวนทัศ น์ก ารจัด กิ จ กรรมแนะแนวเพื่อ เสริ ม สร้ า งการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชี พ คู่มือการใช้
กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวและหน่วย/แผนการจัดกิจกรรม ไว้ดงั นี้
1. กระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้ างการใช้ทกั ษะชี วิตและ
อาชีพ ผูเ้ ชี่ยวชาญให้ขอ้ เสนอแนะว่า ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานในการจัดกิจกรรมแนะแนว ควรยึด
หลักการจัดกิจกรรมแนะแนว 4 มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิ การร่ วมด้วย พร้อมทั้งเชื่ อมโยงสู่
แนวปฏิบตั ิของการใช้ทกั ษะชี วิต และอาชี พ ที่ ผูว้ ิจ ัย สัง เคราะห์ไ ด้ท้ ัง 7 ด้า นให้ค รบ โดยอธิ บาย
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมตามแนวคิดกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว (UNIQUE) ให้ชดั เจน
แต่ละขั้น ตอน หากอธิ บายไม่ ชัดเจนผูท้ ี่ นาํ ไปใช้จ ะเกิ ด ความสับสน ซึ่งผลที่ได้จะไม่เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้
2. คู่มือการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิต
และอาชี พ ควรสรุ ปบทบาทหน้าที่ ของครู นักเรี ยนไว้ในแต่ละขั้นตอนให้ชดั โดยสรุ ปเป็ นระบบ
หรื อแผนผัง (Step) เพื่อ ให้ผู น้ าํ ไปใช้ส ามารถเข้า ใจได้อ ย่า งละเอี ย ดและชัด เจน พร้ อ มทั้งระบุ
แนวทางการเตรี ย มความพร้ อ มของครู ในการติดต่อประสานงาน การนําผูเ้ รี ยนลงสู่ ชุมชนเพื่อ
ปฏิบตั ิการจริ งร่ วมกับภูมิปัญญาสําคัญในท้องถิ่น
3. หน่วย/แผนการจัดกิ จ กรรมแนะแนว ผูเ้ ชี่ ย วชาญให้ข อ้ เสนอแนะว่า การจัด
กิจกรรมแนะแนวตามขั้นตอนซึ่ งระบุไว้ชดั เจนในแผนอาจต้องใช้เวลาเพิ่มเติมเนื่ องจากมีกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ในและนอกห้องเรี ยน ดังนั้นการวัดและประเมินผลควรต้องมีความชัดเจนและเหมาะสม
โดยใช้การวัดและประเมินผลจากผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องทั้งครู เพื่อน ผูป้ กครอง และต้องมี เกณฑ์การ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
4. ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ขั้นตอนที่ 6 นําเสนอผลงานและรายงานผล ที่อยู่ระบุ
ในหน่วย/แผนการจัดกิ จ กรรมที่ 7 เรื่ อ ง สุ ข หทัย กับ การใช้ท กั ษะชี วิต และอาชี พ สู่ ส าธารณชน
ผูเ้ ชี่ ยวชาญให้ขอ้ เสนอแนะว่า การจัดกิจกรรมมีความซับซ้อน ผูเ้ รี ยนสามารถแสดงความสามารถ
การใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพได้เต็มที่ และแนวทางสํา หรั บการวัดและประเมิ นผลต้องชัดเจนตั้งแต่
กระบวนการเตรี ยมพร้อม การดําเนิ นการ การสรุ ปสิ้ นสุ ดการจัดกิจกรรม ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการ
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ประเมินควรศึกษาเกณฑ์การให้คะแนน เทคนิคการสังเกต การตอบคําถามและการนําเสนอล่วงหน้า
จะทําให้การวัดและประเมินผลผูเ้ รี ยนมีความสอดคล้องและเหมาะสมที่สุด
จากข้อเสนอแนะของผู เ้ ชี่ ย วชาญ ผูว้ ิ จ ยั ได้ป รั บ ปรุ ง แนวคิ ด พื้นฐานในการจัด
กิ จ กรรมแนะแนวโดยเขี ย นให้ มี ค วามสอดคล้อ งกับ แนวทางการจัด กิ จ กรรมแนะแนวและ
ความสามารถที่เป็ นไปได้มากขึ้น ปรับกระบวนทัศน์ให้ดูง่าย ลดขั้นตอนที่ซบั ซ้อนออก พร้อมทั้ง
ระบุบทบาทหน้าที่ ของครู บทบาทนักเรี ยนโดยเขียนแผนผังไว้ในส่ วนหน้าของคู่มือ เพื่อให้ผูใ้ ช้
เข้าใจ สามารถนําไปใช้ได้อย่างชัดเจน จัดเตรี ยมสื่ อ วัสดุ อุปกรณ์ และแหล่งเรี ยนรู ้ ที่เหมาะสม
ให้ก บั ผู เ้ รี ย นมุ่ง เน้น และส่ ง เสริ ม ให้ผู เ้ รี ย นแก้ปั ญ หาจากสถานการณ์ที่เ กิด ขึ้ น จริ ง ในชุม ชน/
สถานประกอบการ โดยให้ชุ ม ชนเข้า มามี ส่ว นร่ ว มในการดําเนินการทุกขั้นตอน ปรับเนื้อหาใน
หน่วย/แผนให้มีความสอดคล้องกับบริ บทของผูเ้ รี ยนและเวลาในการจัดกิจกรรม และสร้างเครื่ องมือ
วัดและประเมินผลที่มีความหลากหลายให้ครอบคลุมการเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตอนที่ 2 ประสิ ทธิผลของกระบวนทัศ น์ การจัด กิจ กรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้ างการใช้ ทักษะชีวิต
และอาชีพของนักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. ผลการทดลองใช้ กระบวนทัศ น์ การจัดกิจ กรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้ างการใช้ ทักษะ
ชีวติ และอาชีพ
การประเมินประสิ ทธิ ผลของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้าง
การใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ ซึ่งนํากระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวไปทดลองใช้ในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน รายวิชากิจกรรมแนะแนวกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/1 โรงเรี ยนดอนคา
วิ ท ยา อําเภออู่ ท อง จัง หวัด สุ พ รรณบุ รี สั ง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 9
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 สุ่ มห้องเรี ยนเป็ นกลุ่มทดลอง ประกอบด้วยผูเ้ รี ยนจํานวน 36 คน
ดําเนิ นการจัดกระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้ างการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พ
ตามที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น โดยผูว้ ิจยั ทําหน้า ที่ เป็ นผูส้ อน ดําเนิ นการจัดกิ จกรรมแนะแนวตามขั้นตอน
ของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว “รู ปแบบยูนิค (UNIQUE Model)” จํานวน 6 ขั้นตอน
ซึ่ งได้อ อกแบบหน่ ว ย/แผนการจัด กิ จ กรรมแนะแนว จํานวน 7 หน่ ว ย ใช้เวลาเรี ย น 20 ชั่ว โมง
ประกอบด้วย หน่ วยการจัดกิ จกรรมที่ 1 เรื่ อง รากเหง้าลาวเวียง จํานวน 3 ชั่วโมง หน่ วยการจัด
กิจกรรมที่ 2 เรื่ อง สําเนียงภาษาถิ่น จํานวน 3 ชัว่ โมง หน่วยการจัดกิจกรรมที่ 3 เรื่ อง หัตถศิลป์ ลํ้าค่า
จํานวน 3 ชัว่ โมง หน่ วยการจัดกิจกรรมที่ 4 เรื่ อง สุ ขอุราวงลําแคน จํานวน 2 ชัว่ โมง หน่ วยการจัด
กิจกรรมที่ 5 เรื่ อง ดินแดนอาหารพื้นบ้าน จํานวน 3 ชัว่ โมง หน่วยการจัดกิจกรรมที่ 6 เรื่ อง สื บสาน
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ตํานานบุญบั้งไฟ จํานวน 3 ชัว่ โมง และหน่วยการจัดกิจกรรมที่ 7 เรื่ อง สุ ขหทัยกับการใช้ทกั ษะชีวิต
และอาชีพสู่ สาธารณชน จํานวน 3 ชัว่ โมง ในแต่ละหน่วยการจัดกิจกรรมมีกระบวนการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ที่ครู และผูเ้ รี ยนมีบทบาทสําคัญในการเรี ยนรู ้ที่ร่วมกันเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชี วิต
และอาชี พจากการเข้าร่ วมปฏิ บตั ิ กิจกรรมของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละหน่ วย/แผนการจัด
กิจกรรมแนะแนว
ผูว้ ิจยั ดําเนินการจัดกิจกรรมตามกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพือ่ เสริ มสร้าง
การใช้ทกั ษะชี วิตและอาชีพ โดยใช้หลักการจัดกิจกรรมแนะแนว (Guidance Activity) ทฤษฎีการ
สร้ า งความรู ้ (Constructivism Theory) ทฤษฎี ก ารเรี ยนรู ้ ก ลุ่ ม มนุ ษ ยนิ ย ม (Humanism Theory)
การจัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือ (Collaboration Learning) และการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการมี
ส่ วนร่ วมของชุมชน (Community Participation Learning) เป็ นกรอบใหญ่ในการดําเนินการ และจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยขั้นตอน UNIQUE กับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมดังนี้
กระบวนทัศ น์ การจัดกิจ กรรมแนะแนว หมายถึง ชุ ดความคิดความเชื่ อใหม่เพื่อการ
พัฒนารู ปแบบการจัดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้ างการใช้ท กั ษะชี วิตและอาชี พของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การจัดกิจกรรมแนะแนวบูรณาการรู ปแบบการสอน 5 รู ปแบบเข้าด้วยกัน
คือ 1) การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ 2) การเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน 3) การเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา
เป็ นฐาน 4) การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน และ 5) การเรี ยนรู ้ ดว้ ยกระบวนการมี ส่วนร่ วมของ
ชุมชน ซึ่ งมีหลักการจัดกิจกรรมแนะแนว ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์นิยม ทฤษฎีการเรี ยนรู ้
กลุ่มมนุษยนิยม ทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาและวัฒนธรรมในสังคม เป็ นแนวคิดพื้นฐานการจัด
กิจกรรมสําหรับผูเ้ รี ยน โดยมีข้ นั ตอนการจัดกิจกรรมแนะแนวประกอบด้วย 6 ขั้นตอนคือ
ขั้นที่ 1 ทําความเข้าใจในข้อมูลและเนื้ อหาอย่างกระจ่างชัด (Understanding Information
and Content : U) ครู ผูส้ อนสร้างแรงจูงใจและกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนศึกษาข้อมูลที่ครู มอบหมายให้โดย
การทํา ความเข้า ใจในเนื้ อ หา สาระ ข้อ มู ล ความรู ้ ข องกรณี ศึ ก ษา ประเด็ น หั ว ข้อ และ/หรื อ
รายละเอียดต่าง ๆ โดยวิธีการดังนี้
1. อ่านและทําความเข้าใจกับ เนื้ อหาสาระ ข้อ มู ลความรู ้ ประเด็น หัวข้อ และ/หรื อ
รายละเอียดต่าง ๆ
2. เก็บสาระสําคัญหรื อจับประเด็นหลัก ๆ ให้ได้
3. เขียนความสัมพันธ์หรื อแบบจําลองแสดงความสัมพันธ์ของประเด็นต่าง ๆ ในเชิ ง
บรรยายสั้น ๆ
4. ประเมินความสัมพันธ์และประเด็นต่าง ๆ
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5. สรุ ป ข้อมู ล สถิ ติห รื อสารสนเทศในเนื้ อหา สาระ ข้อมู ลความรู ้ ประเด็น หัวข้อ
และ/หรื อรายละเอียดต่าง ๆ ไม่จาํ เป็ นต้องครบถ้วน ถูกต้องหรื อตรงประเด็นก็ได้ ต้องคาดเดาอย่าง
มีเหตุผลหรื อสร้างขึ้นเองจากข้อมูลที่มี
ขั้ น ที่ 2 สร้ า งเครื อ ข่ า ยข้อ มู ล (Networking Information : N) เป็ นขั้น ที่ ค รู ผู ้ส อน
กระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนควบคุมการเรี ยนรู ้ด ้ว ยตนเอง (Self-Directed) มี ก ารติ ด ตามการสร้างเครื อข่าย
ข้อมูลให้ได้ผลสู งสุ ด ทั้งในและนอกห้องเรี ยน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ได้ต้ งั ไว้ในขั้นที่ 1 โดยมี
วิธีการดังนี้
1. แลกเปลี่ ยนแบ่ งปั น ข้อมู ล ของตนเองและสมาชิ กในกลุ่ ม ด้วยเทคนิ ค วิธีการที่
เอื้ออํานวยและสะดวกต่อการถ่ายโอนข้อมูลตามยุคสมัย
2. ร่ วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นประเด็นสําคัญของข้อมูลในกลุ่มอีกครั้งทั้งใน
และนอกห้องเรี ยน
3. ติดตามสร้างข้อมูลเครื อข่ายโดยเลือกนําข้อมูลที่ได้มาสรุ ปประเด็นแก้ไขสถานการณ์
ร่ วมกัน
ขั้นที่ 3 สื บค้นข้อมูลเพื่อวินิจฉัยปั ญหา (Inquiring Information to Diagnose Problems : I)
เป็ นขั้นที่ ผูเ้ รี ยนร่ วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมู ลตามความสนใจจากแหล่งเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ รวมถึ งแหล่ง
ประกอบการจริ ง โดยมีเป้าหมายคือ
1. ระบุ “ปั ญหา” , “ความแตกต่าง” ต่าง ๆ ให้ได้
2. ระบุขอ้ ผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
3. พิจารณาดูความสัมพันธ์ของปั ญหาต่าง ๆ
4. จัดลําดับความสําคัญของปั ญหาต่าง ๆ
ขั้นที่ 4 ซักถามเพื่อสร้างทางเลือกหรื อวิธีแก้ปัญหา (Questioning to Make Choices
or Solutions : Q) เป็ นขั้นที่ผูเ้ รี ยนร่ วมซักถาม ปรึ กษาหารื อ แบ่งงาน หน้าที่รับผิดชอบในการสร้าง
ทางเลือกหรื อวิธีแก้ปัญหา เพื่อนํามาสรรสร้างเป็ นชิ้นงาน ผลผลิตที่กลุ่มสนใจร่ วมกันโดยมีวิธีการ
ดังนี้
1. เรี ยนรู ้ถึงวิธีการแก้ปัญหาสรรสร้างชิ้นงานหลาย ๆ วิธีล่วงหน้า
2. สร้ างหลาย ๆ ทางเลือก หรื อหลาย ๆ วิธีการสําหรั บการแก้ปัญหาเพื่อสรรสร้ าง
ชิ้นงานอย่างมีคุณภาพ
3. จัดลําดับความสําคัญของวิธีการแก้ปัญหาเพือ่ สรรสร้างชิ้นงานต่าง ๆ ที่สร้างขึ้น
4. พิจารณาถึงทางเลือกที่เป็ นกลยุทธ์หลัก ๆ ก่อน
5. พิจารณาทางเลือกที่เป็ นเชิงปฏิบตั ิการสําหรับทางเลือกที่เป็ นกลยุทธ์
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6. พิจารณาทบทวนอย่างรอบคอบ
7. สรุ ปเป็ นชิ้นงาน/ผลผลิตที่กลุ่มสนใจร่ วมกัน
ขั้ น ที่ 5 ใช้ป ระโยชน์ ข ้อ มู ล จากผลการวิ เคราะห์ (Utilizing Information from the
Analysis : U) เป็ นขั้นที่ครู ผสู ้ อนกระตุน้ ความคิดของผูเ้ รี ยนรายบุคคลและกลุ่ม เพื่อเชื่อมโยงทําให้
ผูเ้ รี ย นแสดงความคิ ด เห็ น และความรู ้ สึ ก ของตนเองแลกเปลี่ยนกับสมาชิกในกลุ่ม มองเห็นข้อดี
ข้อบกพร่ อง อภิปรายสะท้อนความคิดจนได้ขอ้ สรุ ปของชิ้ นงาน/ผลผลิ ตตามที่ตนและสมาชิกกลุ่ม
สนใจผลิตขึ้นมา โดยมีวิธีการดังนี้
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิ ปรายและสรุ ปข้อมู ลชิ้ นงาน/ผลผลิ ตทั้งในแง่มุมผลดี
ผลเสี ย ผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนคุณค่าและคุณประโยชน์
2. สรุ ปผลการวิเคราะห์เชื่อมโยงเข้ากับปั ญหาความสนใจของตนเองและสมาชิ กใน
กลุ่มเพื่อสรรสร้างชิ้นงานที่มีคุณภาพ
3. เพิ่มเติมหรื อตัดทอนผลสรุ ปได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์หรื อความสนใจ
ของสมาชิกในกลุ่มเพื่อสรรสร้างชิ้นงานที่มีคุณภาพ
ขั้นที่ 6 นําเสนอผลงานและรายงานผล (Exhibiting and Results Reporting : E) เป็ น
ขั้นที่ผูเ้ รี ยนประชุ มเพื่อ เตรี ยมพร้ อมเสนอผลงานและรายงานผลการวิเคราะห์ การทําความเข้าใจ
แก่ ผูฟ้ ั ง ครู ผูส้ อน และผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องในการศึกษานั้น ๆ อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ทั้งรู ปแบบการ
รายงานหน้าชั้นเรี ยน การนําเสนอชิ้นงาน/ผลผลิต และการจัดทําเอกสารเพื่อเผยแพร่ โดยมีข้ นั ตอน
การปฏิบตั ิดงั นี้
1. จัดประชุมปรึ กษาหารื อเพือ่ เตรี ยมพร้อมการนําเสนอผลงานและการรายงานผล
2. นําเสนอผลงานในรู ปแบบรายงาน/ชิ้นงาน/ผลผลิต
3. วิเคราะห์ สรุ ปผลการนําเสนอและรายงานผลอีกครั้งเพื่อนําปั ญหา ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะสรุ ปผลเป็ นแนวทางพัฒนางานให้มีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น
เทคนิ คและวิธีการประเมินผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชี พใช้การประเมินผลโดยผูม้ ี
ส่ วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู ผูป้ กครอง และ เพื่อน (Evaluated by a Group/Parents) ซึ่ งใช้วิธีการสังเกต
(Observation) การสัมภาษณ์ (Interview) และประเมินการนําเสนอผลงาน (Presentations) ที่ผวู ้ ิจยั
สร้างขึ้นเพื่อวัดความสามารถการใช้ทกั ษะชีวิตและทักษะอาชีพ ตามองค์ประกอบของการใช้ทกั ษะ
ชี วิตและอาชี พ 7 ด้าน ครอบคลุมตัวชี้ วดั 15 ตัวชี้ วดั ประเด็นการประเมินครอบคลุม 5 ประเด็น
หลัก คือ 1) การใช้ขอ้ มูลในการตอบคําถามที่เป็ นเหตุและผล 2) ความคิดรวบยอด 3) การเชื่อมโยง
เนื้ อหาเก่าไปสู่ เนื้ อหาใหม่ 4) การนําเสนอผลงานครอบคลุมประเด็นเนื้ อหา และ 5) ความกระชับ
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ถูกต้องชัดเจนในการนําเสนอผลงาน ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั กําหนดหน่วย/แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว จํานวน
7 หน่วย ดังนี้
หน่ วยการจัดกิจ กรรมที่ 1 รากเหง้ าลาวเวีย ง จํานวน 3 ชัว่ โมง เป็ นการฝึ กให้ผูเ้ รี ยน
ร่ ว มมื อ กัน เรี ย นรู ้ โ ดยใช้ข้ ัน ตอนกระบวนทัศ น์การจัดกิจกรรมแนะแนวครบ 6 ขั้นตอนในหนึ่ ง
หน่วย กล่าวคือ 1) นักเรี ยนทําความเข้าใจในข้อมูลและเนื้ อหาอย่างกระจ่างชัดตามข้อมูลที่ระบุใน
หน่วยการจัดกิจกรรม “รากเหง้าลาวเวียง” เป็ นต้นว่า ประวัติความเป็ นมา ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน
ลาวเวียงบ้านดอนคา ซึ่ งเป็ นพื้นฐานสําคัญของการศึกษาหาความรู ้ ทักษะการดํารงและดําเนิ นชีวิต
ทักษะการประกอบอาชี พของบุคลากรในชุมชน ความสามารถในการเชื่ อมโยงข้อมูล 2) ฝึ กปฏิบตั ิ
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสร้างเครื อข่ายข้อมูล 3) สื บค้นข้อมูลเพื่อวินิจฉัยปั ญหาจากสื่ อเทคโนโลยี สิ่ งแวดล้อม
รอบตัวและประสบการณ์จริ งจากสถานประกอบการในท้องถิ่น 4) การนําข้อมูลมาซักถามเพื่อสร้าง
ทางเลือกหรื อวิธีแ ก้ปั ญ หา โดย 5) ใช้ป ระโยชน์ข อ้ มูล จากผลการวิเ คราะห์ เพื่อเตรี ยมพร้อม
6) นําเสนอผลงานและรายงานผล เพือ่ ให้งานที่ได้รับมอบหมายประสบผลสําเร็ จ

ภาพที่ 6 ผูเ้ รี ย นร่ ว มกิ จ กรรมแนะแนวตามขั้น ตอนกระบวนทัศ น์ ก ารจัดกิ จ กรรมแนะแนวเพื่อ
เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวติ และอาชีพ หน่วยที่ 1 รากเหง้าลาวเวียง
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หน่ วยการจัดกิจ กรรมที่ 2 สํ าเนีย งภาษาถิ่น จํานวน 3 ชัว่ โมง เป็ นการฝึ กให้ผูเ้ รี ยน
ร่ วมมือกันเรี ยนรู ้โดยใช้ข้ นั ตอนกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวครบ 6 ขั้นตอนในหนึ่ งหน่วย
โดย 1) นักเรี ยนทําความเข้าใจในข้อมูลและเนื้ อหาอย่างกระจ่างชัดเกี่ยวกับ “สําเนี ยงภาษาถิ่น” ซึ่ ง
ประกอบด้ว ยสํา เนี ยง ความหมาย ลัก ษณะการใช้สื่ อ ความ การติ ด ต่ อ สื่ อสารและการแยกแยะ
องค์ประกอบทางภาษา 2) ฝึ กปฏิ บ ตั ิ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสร้ างเครื อข่ายข้อมู ล สอบถามผูร้ ู ้ แบ่ งหน้าที่
รับผิดชอบเพื่อเป้าหมายของสมาชิ ก กลุ่ ม 3) สื บ ค้น ข้อ มู ล เพื่ อ วิ นิ จ ฉัย ปั ญ หาจากสื่ อเทคโนโลยี
สิ่ งแวดล้อมรอบตัวและประสบการณ์ในท้องถิ่นด้านภาษา 4) นําข้อมูลมาซักถามเพื่อสร้างทางเลือก
หรื อวิธีแ ก้ปั ญ หา โดย 5) ใช้ป ระโยชน์ข อ้ มู ล จากผลการวิเ คราะห์ จัด ทํา ชิ้นงานเชิงสร้างสรรค์
สื่ อสารทางภาษาได้อย่างชัดเจน และเตรี ยมพร้อม 6) นําเสนอผลงานและรายงานผล เพื่อให้งาน
ที่ไ ด้รั บ มอบหมายบรรลุ เ ป้ า หมายของการจัดกิจกรรมแนะแนว ทําให้ผูเ้ รี ยนนําความรู ้ทางภาษา
มาเชื่อมโยงข้อมูล เปรี ยบเทียบภาษากลางและ/หรื อภาษาต่างประเทศ ทําให้เกิดความสนุกกับภาษา
ลาวเวียง ผูเ้ รี ยนสามารถใช้ภาษาเชื่อมโยงสู่ ทกั ษะชีวิตและอาชีพ ค้นพบความสามารถ ความสนใจ
และความถนัดของตนเอง พร้อมทั้งมองเห็นอนาคตตลาดแรงงานทางด้านภาษาอย่างชัดเจน

ภาพที่ 7 ผูเ้ รี ย นร่ ว มกิ จ กรรมแนะแนวตามขั้น ตอนกระบวนทัศ น์ ก ารจัด กิ จ กรรมแนะแนว
เพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ หน่วยที่ 2 สําเนียงภาษาถิ่น
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หน่ วยการจัด กิจ กรรมที่ 3 หั ต ถศิ ลป์ ลํ้าค่ า จํานวน 3 ชั่วโมง เป็ นการฝึ กให้ผูเ้ รี ยน
ร่ ว มมื อ กัน เรี ย นรู ้ โ ดยใช้ข้ นั ตอนกระบวนทัศ น์การจัดกิจกรรมแนะแนวครบ 6 ขั้นตอนในหนึ่ ง
หน่วย เรี ยนรู ้เกี่ยวกับชีวิตความเป็ นอยูข่ องบุคคลสําคัญในชุมชน กรณี ศึกษาของการประกอบอาชีพ
ที่ประสบความสําเร็ จ การทําวัสดุอุปกรณ์/เครื่ องมือที่ ใช้ในการประกอบอาชี พ การทําการเกษตร
การถักทอ ตลอดจนการจักสานต่างๆ ซึ่ งแสดงถึงทักษะการคิด การมีวิถีชีวิตความเป็ นอยู่อย่างมี
คุณภาพ การใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ เป็ นเอกลักษณ์ของชุมชนลาวเวียง ซึ่ งถือว่าเป็ น “หัตถศิลป์ ” ที่
มีคุณค่าควรแก่การอนุ รักษ์ เป็ นพื้นฐานและเป็ นแนวทางการทําความเข้าใจ การใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ การหารายได้เพื่อดํารงและดําเนินชีวิตอยูใ่ นชุมชนนับจากอดีตจนปั จจุบนั การมีจิตใจใฝ่
ศึกษาหาความรู ้ การนําภูมิปัญญาด้านการจักสาน การถักทอ การประกอบอาชีพมาเชื่อมโยงข้อมูล
ทําให้เห็นแนวทางการดํารงชีวิตแบบเรี ยบง่ายแต่เปี่ ยมด้วยคุณภาพของประชาชนในชุมชนลาวเวียง
โดยผูส้ อนเน้นให้ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิ ดังขั้นตอนต่อไปนี้ 1) นักเรี ยนทําความเข้าใจในข้อมูลและเนื้ อหา
อย่างกระจ่างชัดเกี่ยวกับ “หัตถศิลป์ ลํ้าค่า” 2) ฝึ กปฏิบตั ิเพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนสร้างเครื อข่ายข้อมูล สอบถาม
ผูร้ ู ้ แบ่งหน้าที่รับผิดชอบเพื่อเป้ าหมายของสมาชิ กกลุ่ม 3) สื บค้นข้อมูลเพื่อวินิจฉัยปั ญหาจากสื่ อ
เทคโนโลยี สิ่ งแวดล้อมรอบตัวและประสบการณ์ ใ นท้อ งถิ่ น ด้า นหัต ถศิ ล ป์ ที่ ส มาชิ ก กลุ่ ม สนใจ
4) นําข้อมูลมาซักถามเพื่อสร้ างทางเลือกหรื อวิธีแก้ปัญหา โดย 5) ใช้ประโยชน์ขอ้ มูลจากผลการ
วิเคราะห์ จัดทํา ชิ้ น งานเชิ ง สร้ า งสรรค์เ กี่ ย วกับ หัต ถศิ ล ป์ ตามที่ ค รู ม อบหมาย และเตรี ย มพร้ อ ม
6) นําเสนอผลงานและรายงานผล หรื อสาธิตเพื่อการใช้หตั ถศิลป์ ให้เป็ นประโยชน์ในชีวิตประจําวัน
สามารถเสริ มสร้างทักษะที่ดีแก่ผเู ้ รี ยนได้

ภาพที่ 8 ผูเ้ รี ยนร่ วมกิ จกรรมแนะแนวตามขั้นตอนกระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวเพือ่
เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวติ และอาชีพ หน่วยที่ 3 หัตถศิลป์ ลํ้าค่า
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หน่ วยการจัด กิจ กรรมที่ 4 สุ ขอุราวงลําแคน จํานวน 2 ชัว่ โมง เป็ นการฝึ กให้ผูเ้ รี ยน
ร่ วมมือกันเรี ยนรู ้โดยใช้ข้ นั ตอนกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวครบ 6 ขั้นตอนในหนึ่ งหน่วย
โดยครู ผสู ้ อนกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยน 1) ทําความเข้าใจในข้อ มูลและเนื้ อหาอย่างกระจ่างชัดตามข้อมูลที่
ระบุในหน่วยการจัดกิจกรรม “สุ ขอุราวงลําแคน” เรี ยนรู ้จงั หวะ ภาษาในเพลงพื้นบ้าน การร้องรํา
และการ่ วมกิจกรรมนันทนาการที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น “ลาวเวียง” ถือเป็ นการเล่นแบบหนึ่งซึ่ ง
มี อ ยู่ใ นวิถี ชีวิต แบบเรี ย บง่ า ยของชาวบ้า นยามว่างจากกิจการงาน แสดงถึงการใช้ทกั ษะชีวิตและ
อาชีพที่ดีงามที่นกั เรี ยนควรเรี ยนรู ้และนํามาปรับประยุกต์เกิดแนวคิดที่ดีในการดํารงและดําเนินชีวิต
ในสภาพสังคมปั จจุบนั 2) ฝึ กปฏิ บตั ิเพื่อให้ผูเ้ รี ยนสร้างเครื อข่ายข้อมู ลเกี่ยวกับวงลําแคน 3) สื บค้น
ข้อมูลเพื่อวินิจฉัยปั ญหาจากสื่ อเทคโนโลยี สิ่ งแวดล้อมรอบตัวและประสบการณ์จริ งจากวงดนตรี
ลําแคนบ้านดอนคา ซึ่งมีมากที่สุดในประเทศไทย 4) การนําข้อมูลมาซักถามเพื่อสร้างทางเลือกหรื อ
วิธีแก้ปัญหา โดย 5) ใช้ประโยชน์ขอ้ มูลจากผลการวิเคราะห์ เพื่อเตรี ยมพร้อม 6) นําเสนอผลงาน
และรายงานผล เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายประสบผลสําเร็ จ โดยแสดงถึงการร่ วมร้องรําทําเพลง
การร่ วมบรรเลงดนตรี ที่ผเู ้ รี ยนสนใจและถนัด ทั้ง นี้ เพราะกิ จกรรมสุ ขอุรา วงลําแคนเป็ นกิจกรรม
นัน ทนาการซึ่ งเป็ นพื้ นฐานของความรั ก สามัคคี การใช้เวลาว่างให้เกิ ด ประโยชน์ ห่ างไกลจาก
อบายมุขทั้งหลายทั้งปวง

ภาพที่ 9 ผู ้เ รี ยนร่ ว มกิ จ กรรมแนะแนวตามขั้น ตอนกระบวนทัศ น์ ก ารจัด กิ จ กรรมแนะแนว
เพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ หน่วยที่ 4 สุ ขอุราวงลําแคน
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หน่ วยการจัดกิจ กรรมที่ 5 ดินแดนอาหารพื้นบ้ าน จํานวน 3 ชัว่ โมง เป็ นการฝึ กให้
ผูเ้ รี ยนร่ ว มมือกัน เรี ยนรู ้โดยใช้ข้ นั ตอนกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวครบ 6 ขั้นตอนใน
หนึ่ งหน่ วย โดยครู ผูส้ อนกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยน 1) ทําความเข้าใจในข้อมูลและเนื้ อหาอย่างกระจ่างชัด
ตามข้อ มู ล ที่ ระบุ ในหน่ ว ยการจัด กิ จ กรรม “ดิ น แดนอาหารพื้ น บาน” การเรี ยนรู ้ อ าหารซึ่ งเป็ น
เอกลักษณ์ของชาวลาวเวียงตามนํานานการเล่าขานทั้งคาวและหวาน การร่ วมสาธิ ต 2) ฝึ กปฏิบตั ิ
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสร้างเครื อข่ายข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาหารที่ข้ ึนชื่อและชื่นชอบ 3) สื บค้นข้อมูล
เพื่อวินิจฉัยปั ญหาจากสื่ อเทคโนโลยี สิ่ งแวดล้อมรอบตัว ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานประสบการณ์
จริ งในชุ มชน คิ ดสร้ างสรรค์ผลิ ตอาหารทั้งคาว หวาน เพื่อสร้ างมู ลค่าเพิ่มแก่ตนเองและสมาชิ ก
แสดงถึงการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พที่ดีงามที่เกิดขึ้นในตัวผูเ้ รี ยน 4) นําข้อมูลมาซักถามเพื่อสร้าง
ทางเลือกหรื อวิธีแก้ปัญหา 5) ใช้ประโยชน์ขอ้ มูลจากผลการวิเคราะห์ นํามาปรับประยุกต์ใช้กบั งาน
ที่ได้รับมอบหมาย จนสามารถเกิดแนวคิดที่ดีในการดํา รงและดํา เนิ นชี วิ ตในสภาพสัง คมปั จจุบนั
ได้อย่างดี เพราะทักษะชี วิตและอาชี พ สามารถนํา มาเชื่ อ มโยงทํา ให้ ผู เ้ รี ย นมีทางเลื อกในการ
รับประทานอาหารได้อย่างหลากหลายมากขึ้น ได้ลิ้มรสอาหารที่มีรูปแบบและรสชาติใหม่ ๆ และ
6) นําเสนอผลงานและรายงานผล ซึ่ งแสดงถึงความสามารถสอดแทรกความคิดและนําวัตถุดิบที่มี
อยูใ่ นท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และช่วยประหยัดเวลาในการปรุ งอาหาร เหมาะกับ
ชีวิตที่รีบเร่ งในปั จจุบนั ได้อย่างชาญฉลาด

ภาพที่ 10 ผูเ้ รี ยนร่ วมกิจกรรมแนะแนวตามขั้นตอนกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว เพือ่ เสริ มสร้าง
การใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ หน่วยที่ 5 ดินแดนอาหารพื้นบ้าน
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หน่ วยการจัดกิจกรรมที่ 6 สื บสานตํานานบุญ บั้งไฟ จํานวน 3 ชัว่ โมง เป็ นการฝึ กให้
ผูเ้ รี ย นร่ ว มมื อ กันเรี ยนรู ้ โ ดยใช้ข้ นั ตอนกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวครบ 6 ขั้นตอนใน
หนึ่ งหน่ ว ย โดยครู ผูส้ อนกระตุ น้ ให้ผูเ้ รี ยน 1) ทําความเข้าใจในข้อมูลและเนื้อหาอย่างกระจ่างชัด
ตามข้อ มู ล ที่ ร ะบุ ใ นหน่ ว ยการจัด กิ จ กรรม “สื บ สานตํา นานบุ ญ บั้งไฟ” ซึ่ งเป็ นประเพณี และ
วัฒนธรรมเด่นของชุมชนลาวเวียง 2) ฝึ กปฏิบตั ิเพื่อให้ผเู ้ รี ยนสร้างเครื อข่ายข้อมูลเกี่ยวกับประเพณี
บุญบั้งไฟตามองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ สมาชิ กกลุ่มตกลงร่ วมกัน 3) ผูเ้ รี ยนร่ วมกันสื บค้นข้อมูลเพื่อ
วินิจฉัยปั ญหาจากสื่ อเทคโนโลยี สิ่ งแวดล้อมรอบตัว ภูมิปัญญาท้องถิ่นและบุคคลสําคัญในชุมชน
ตลอดจนผูน้ าํ และกลุ่มสตรี แม่บา้ นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนําเสนอประเพณี บุญบั้งไฟ คิดสร้างสรรค์
ผลิตบทร้อง บทรําเกี่ยวกับประเพณี บุญบั้งไฟ ครู ผสู ้ อนกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยน 4) นําข้อมูลมาซักถามเพื่อ
สร้างทางเลือกหรื อวิธีแก้ปัญหา โดย 5) ใช้ประโยชน์ขอ้ มูลจากผลการวิเคราะห์ นํามาปรับประยุกต์
จนสามารถเกิดแนวคิดที่ดีในการแสดงออกถึงภูมิปัญญาด้านการร้อง รํา การประดิษฐ์วสั ดุ อุปกรณ์
ที่ใช้ประกอบการแสดงเพื่อหารายได้พิเศษ การใช้เวลาว่างเพื่อร่ วมกลุ่มแสดงออกถึงความรัก สามัคคี
เป็ นหมู่คณะ ซึ่ งเป็ นสิ่ งสําคัญในการเรี ยนรู ้วิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวลาวเวียงบ้านดอนคา เพราะ
ประเพณี “บุญบั้งไฟ” นับเป็ นประเพณี สาํ คัญยิง่ ที่ประชาชนในชุมชนให้ความสําคัญ แสดงออกซึ่ ง
การเคารพ รัก สามัคคี กตัญญูแก่บรรพบุรุษ และดําเนินสื บต่อกันมาหลายช่วงวัย และครู กระตุน้ ให้
ผูเ้ รี ยน 6) นําเสนอผลงานและรายงานผล ข้อมู ลความรู ้ ที่ร่วมกันสังเคราะห์ เกี่ ยวกับการสื บสาน
ตํานานบุญบั้งไฟ ซึ่ งประกอบด้วย องค์ประกอบของการร่ วมกิจกรรมตํานานบุญบั้งไฟหนึ่งเดียวใน
สุ พรรณบุ รี การบูรณาการประวัติ ภาษา ดนตรี ลําแคน สู่ การร่ วมกิ จกรรมในชุ มชนเป็ นพื้นฐาน
สําคัญสําหรับผูเ้ รี ยนในการนําแนวคิด หลักการที่ดีไปใช้ปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างคุณค่า

ภาพที่ 11 ผู เ้ รี ย นร่ ว มกิ จ กรรมแนะแนวตามขั้น ตอนกระบวนทัศ น์ ก ารจัด กิ จ กรรมแนะแนว
เพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ หน่วยที่ 6 สื บสานตํานานบุญบั้งไฟ
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หน่ วยการจัด กิจ กรรมที่ 7 สุ ข หทัย กับ การใช้ ทัก ษะชี วิต และอาชี พ สู่ สาธารณชน
จํานวน 3 ชัว่ โมง เป็ นการฝึ กให้ผูเ้ รี ยนร่ วมมือกันเชื่ อมโยงข้อมูลการเรี ยนรู ้จากการร่ วมกิจกรรม
แนะแนวตั้งแต่ หน่ วยที่ 1 ถึ งหน่ วยที่ 6 ที่ ผูเ้ รี ยนได้ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็ นชิ้ นงาน สร้ าง
ผลผลิต โดยนํามาสาธิตเพื่อแสดงถึงความสามารถบูรณาการความรู ้สู่การปฏิบตั ิ ตลอดจนสร้างองค์
ความรู ้ใหม่ และนําเสนอให้เห็นผลเชิงประจักษ์ต่อสาธารณชน ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะชีวิตและ
อาชี พ โดยครอบคลุมทักษะทั้ง 7 ด้าน คือ 1) การยืดหยุ่นและการปรับตัว 2) การแสวงหาความรู ้
ด้วยการริ เริ่ มและการนําตนเอง 3) การทํางานร่ วมกันในสังคมและวัฒนธรรมที่ แตกต่าง 4) การ
จัดการสร้ างผลผลิ ตและความรั บ ผิด ชอบตรวจสอบได้ 5) ภาวะผู น้ าํ และความรั บ ผิดชอบใน
กระบวนการทํางาน 6) การคิ ดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจและแก้ปัญหาอย่างร้างสรรค์ และ7) การสร้ าง
สัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นในการทํางานร่ วมกัน ทั้งนี้ การนําเสนอผลงานต่อสาธารณชนเป็ นอีกแนวทาง
หนึ่ งซึ่ งแสดงถึงการใช้ทกั ษะการคิด การสรรค์สร้างชิ้ นงาน การแก้ปัญหา การร่ วมกิจกรรมกลุ่ม
การมีวิถีชีวิตความเป็ นอยูอ่ ย่างมีคุณภาพ บ่งบอกถึ งการมี ท กั ษะชี วิต และอาชี พของผูเ้ รี ยนได้อย่าง
สมบูรณ์ โดยภาพรวมผูเ้ รี ยนคิดสร้างสรรค์อาชีพที่ตนสนใจทั้งสิ้ นรวม 16 กลุ่มอาชีพ

ภาพที่ 12 ผู ้เ รี ย นร่ ว มกิ จ กรรมแนะแนวตามขั้น ตอนกระบวนทัศ น์ ก ารจัด กิ จ กรรมแนะแนว
เพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ หน่วยที่ 7 สุ ขหทัยกับการใช้ทกั ษะชีวิตและ
อาชีพสู่ สาธารณะชน
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การจัดกิจกรรมแนะแนวผูเ้ รี ยนคิดสร้างสรรค์อาชีพที่ตนสนใจถนัดและสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งสิ้ น 16 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ 1) มัคคุเทศก์ 2) พนักงานบริ การ
บนเครื่ อ งบิ น 3) ครู 4) เจ้าของร้ านอาหาร 5) ผูผ้ ลิ ตอาหาร 6) ช่ างอุ ต สาหกรรม 7) ครู น าฏศิ ล ป์
8) จิ ต กร 9) งานฝี มื อ 10) จํา หน่ า ยเครื่ อ งสํา อาง 11) เภสั ช กร 12) แพทย์ 13) เทคนิ ค การแพทย์
14) พยาบาล 15) เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข และ 16) แพทย์แผนไทย โดยภาพรวมแล้วการจัดกิจกรรม
แนะแนวด้วยกระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้ างการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พ
ช่ ว ยให้ครู แ ละนักเรี ยนมี โ อกาสแลกเปลี่ ย นความรู ้และประสบการณ์ร่วมกัน ทั้งภายในกลุ่มและ
ระหว่างกลุ่ม ทั้งในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยนโดยผ่านสื่ อเทคโนโลยี การร่ วมมือเรี ยนรู ้ ร่ วมคิด
ร่ วมทําร่ วมปฏิ บ ตั ิ มี ปฏิ สัมพันธ์ที่ดีในกลุ่ม มี โอกาสแสดงความคิ ดเห็ น แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ และ
เตรี ยมพร้ อ มนํา เสนอผลผลิ ต ของตนเอง ตามความสนใจ ความถนัด การตัด สิ น ใจเลื อ กอาชี พ
ที่เหมาะสมกับตนเองและตลาดแรงงาน การแสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ในบริ บทชุมชน
สามารถเชื่อมโยงทักษะชีวิตสู่ การปฏิบตั ิ เกิดความภาคภูมิ ใจในการเป็ นส่ ว นหนึ่ งของความสําเร็ จ
และแสดงศักยภาพด้านการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพอย่างเต็มภาคภูมิ ภาพประกอบการจัดกิจกรรม
แนะแนวตามกลุ่มอาชีพ ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 36 การจัดกิจกรรมแนะแนวตามกลุ่มอาชีพ
ลักษณะอาชีพ

ภาพประกอบการจัดกิจกรรม
แนะแนว
วันแนะแนวอาชีพ

ลักษณะอาชีพ

1) มัคคุเทศก์

2) พนักงาน
บริ การ
บนเครื่ องบิน

3) ครู

4) เจ้าของ
ร้านอาหาร

5) ผูผ้ ลิตอาหาร

6) ช่าง
อุตสาหกรรม

ภาพประกอบการจัดกิจกรรม
แนะแนว
วันแนะแนวอาชีพ
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ตารางที่ 36 การจัดกิจกรรมแนะแนวตามกลุ่มอาชีพ (ต่อ)
ลักษณะอาชีพ
ภาพประกอบการจัด
ลักษณะอาชีพ
กิจกรรมแนะแนว
วันแนะแนวอาชีพ
7) ครู นาฏศิลป์
8) จิตกร

9) งานฝี มือ

10) จําหน่าย
เครื่ องสําอาง

11) เภสัชกร

12) แพทย์

13) เทคนิค
การแพทย์

14) พยาบาล

15) เจ้าหน้าที่
สาธารณสุ ข

16) แพทย์แผนไทย

ภาพประกอบการจัด
กิจกรรมแนะแนว
วันแนะแนวอาชีพ

330
2. ผลการเปรี ย บเทีย บการใช้ ทักษะชี วิต และอาชีพ ของนักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/1
ก่ อนและหลังการจัดกิจกรรมตามกระบวนทัศน์ การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้ างการใช้ ทกั ษะ
ชีวติ และอาชีพ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ t-test แบบ dependent มีผลการทดสอบ ดังตารางที่ 37
ตารางที่ 37 เปรี ยบเทียบผลการใช้ทกั ษะชีวติ และอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/1 ก่อนและ
หลัง การจัดกิจกรรมตามกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้
ทักษะชีวิตและอาชีพโดยภาพรวม
การใช้ ทกั ษะชีวติ
และอาชีพ

n

โดยภาพรวม 7 ด้าน
ครอบคลุม 15 ตัวชี้วดั

36

คะแนน
เต็ม

105

คะแนน
ก่ อนร่ วมกิจกรรม

คะแนน
หลังร่ วมกิจกรรม

S.D. Mean S.D.
55.17 6.12 85.83 2.68
Mean

P
t – test
25.69*

.00

*P < .05
จากตารางที่ 37 โดยภาพรวมพบว่า นักเรี ยนมี ผ ลการใช้ท กั ษะชี วิต และอาชีพหลัง
ร่ วมกิจกรรมแนะแนวตามกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิต
และอาชีพ (Mean = 85.83, S.D. = 2.68) สู งกว่าก่อนร่ วมกิจกรรมแนะแนวตามกระบวนทัศน์การจัด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พ (Mean = 55.17, S.D. = 6.12) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1
ตารางที่ 38 เปรี ยบเทียบผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/1 ก่อนและหลัง
การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ แยกตามรายด้าน
การใช้ ทกั ษะชีวติ และอาชีพ
ด้ าน...

n

1. การยืดหยุน่ และการปรับตัว 36
2. การแสวงหาความรู ้ ด้ว ยการ 36
ริ เริ่ มและการนําตนเอง
3. การทํา งานร่ ว มกัน ในสั ง คม 36
และวัฒนธรรมที่แตกต่าง

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ก่อนร่ วมกิจกรรม

คะแนน
หลังร่ วมกิจกรรม

15
15

7.67
8.08

t -test
S.D. Mean S.D.
0.63 11.53 0.91 19.72*
1.13 11.97 0.38 18.86*

15

7.64

0.80 12.89 0.47 31.61*

Mean

P
.00
.00
.00
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ตารางที่ 38 เปรี ยบเทียบผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/1 ก่อนและหลัง
การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ แยกตามรายด้าน(ต่อ)
คะแนน
คะแนน
การใช้ ทกั ษะชีวติ และอาชีพ n คะแนน
เต็ม
ก่อนร่ วมกิจกรรม หลังร่ วมกิจกรรม
t -test P
ด้ าน...
Mean S.D. Mean S.D.
4. การจัดการสร้างผลผลิตและ 36 15 8.00 0.83 11.50 0.74 18.12* .00
ความรับผิดชอบตรวจสอบได้
36 15 8.11 0.82 12.19 0.40 29.14* .00
5. ภาวะผูน้ าํ และความ
รับผิดชอบในกระบวนการ
ทํางาน
6. การคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ 36 15 7.56 1.05 11.89 0.47 24.32* .00
และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
7. การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั
36 15 8.17 1.67 13.83 0.37 19.36* .00
ผูอ้ ื่นในการทํางานร่ วมกัน
*P < .05
จากตารางที่ 38 เมื่อเปรี ยบเที ยบผลการใช้ท กั ษะชี วิต และอาชี พ แยกตามรายด้าน
พบว่า นักเรี ยนมีผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพหลังร่ วมกิจกรรมแนะแนวตามกระบวนทัศน์การจัด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ สู งกว่าก่อนร่ วมกิจกรรมแนะแนวตาม
กระบวนทัศ น์การจัดกิ จ กรรมแนะแนวเพื่อ เสริ ม สร้ า งการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพทุกด้าน อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1
ผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอกราฟแสดงผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพโดยภาพรวมและจําแนก
ตามรายด้าน ดังแผนภาพที่ 30
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100
80
60

ก่ อนเรียน
หลังเรียน

40
20
0

ผลการใช้ทกั ษะชีวติ และอาชีพ

แผนภาพที่ 30 แสดงผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพก่อนและหลังในภาพรวม
14
12
10
8

ก่อน
หลัง

6
4
2
0

ด้ านที่ 1 ด้ านที่ 2 ด้ านที่ 3 ด้ านที่ 4 ด้ านที่ 5 ด้ านที่ 6 ด้ านที่ 7

แผนภาพที่ 31 แสดงผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพก่อนและหลังจําแนกตามรายด้าน
3. การเปรี ย บเทีย บผลการใช้ ทักษะชี วิต และอาชี พ ของนักเรี ย นชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ที่ได้ รับการเรี ย นรู้ ต ามกระบวนทัศ น์ การจัดกิจ กรรมแนะแนวเพื่อเสริม สร้ างการใช้ ทักษะชีวิต และ
อาชีพ (กลุ่มทดลอง) กับรู ปแบบการจัดกิจ กรรมแนะแนวแบบปกติ (กลุ่มควบคุม) ในภาพรวมและ
แยกตามรายด้ าน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ t-test แบบ Independent มีผลการทดสอบดังตารางที่ 39–40
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ตารางที่ 39 เปรี ยบเทียบผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนที่ได้รับการเรี ยนรู ้ตามกระบวน
ทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพือ่ เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ (กลุ่มทดลอง)
กับรู ปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวแบบปกติ (กลุ่มควบคุม) ในภาพรวม
ผลการใช้ ทกั ษะชีวติ และอาชีพ
กลุ่มทดลองใช้กระบวนทัศน์
การจัดกิจกรรมแนะแนว
กลุ่มควบคุมใช้รูปแบบการจัด
กิจกรรมแนะแนวแบบปกติ

คะแนน
เต็ม
105
105

คะแนน
Mean
S.D.
85.83
2.68
65.03

8.05

t – test

P

14.59*

.00

*P < .05
จากตารางที่ 39 พบว่า โดยภาพรวมนัก เรี ย นกลุ่ม ทดลองที่ ไ ด้รั บ การเรี ยนรู ้ ตาม
กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิต มีผลการใช้ทกั ษะชีวิตและ
อาชีพแตกต่างกับนักเรี ยนกลุ่มควบคุม โดยนักเรี ยนกลุ่มทดลองมีผลการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชีพ
(Mean = 85.33, S.D. = 2.68) สู ง กว่า นักเรี ยนกลุ่ ม ควบคุ มที่ ได้รับ การเรี ยนรู ้ ด้วยรู ป แบบการจัด
กิ จกรรมแนะแนวแบบปกติ (Mean = 65.03, S.D. = 8.05) อย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05
ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 2
ตารางที่ 40 เปรี ยบเทียบผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนที่ได้รับการเรี ยนรู ้ตามกระบวนทัศน์
การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ (กลุ่มทดลอง) กับ
รู ปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวแบบปกติ (กลุ่มควบคุม) แยกตามรายด้าน
การใช้ ทกั ษะชีวติ และอาชีพ
นักเรียน คะแนน คะแนนหลังร่ วมกิจกรรม
S.D. t – test P
ด้ าน…
เต็ม Mean
กลุ่มทดลอง
1. การยืดหยุน่ และการปรับตัว
15
11.53
0.91
11.00* .00
กลุ่มควบคุม
15
8.90
1.04
กลุ่มทดลอง
2. การแสวงหาความรู ้ดว้ ยการ
15
11.97
0.37
14.77* .00
กลุ่มควบคุม
ริ เริ่ มและการนําตนเอง
15
9.48
0.92
3. การทํางานร่ วมกันในสังคม
และวัฒนธรรมที่แตกต่าง

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

15
15

12.89
8.84

0.46
1.37

16.69*

.00
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ตารางที่ 40 เปรี ยบเทียบผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนที่ได้รับการเรี ยนรู ้ตามกระบวนทัศน์
การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ (กลุ่มทดลอง) กับ
รู ปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวแบบปกติ (กลุ่มควบคุม) แยกตามรายด้าน (ต่อ)
การใช้ ทกั ษะชีวติ และอาชีพ
นักเรียน คะแนน คะแนนหลังร่ วมกิจกรรม
S.D. t – test P
ด้ าน…
เต็ม Mean
4. การจัด การสร้ า งผลผลิ ต และ กลุ่มทดลอง 15
11.50
0.73
9.10* .00
กลุ่มควบคุม
ความรับผิดชอบตรวจสอบได้
15
9.42
1.12
5. ภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบ กลุ่มทดลอง 15
12.19
0.40
16.05* .00
กลุ่มควบคุม
ในกระบวนการทํางาน
15
9.10
1.08
6. การคิ ด วิ เ คราะห์ ตั ด สิ นใจ กลุ่มทดลอง 15
11.89
0.46
11.61* .00
กลุ่มควบคุม
และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
15
9.23
1.28
7. การสร้ างสัมพันธ์ที่ ดีกบั ผูอ้ ื่ น กลุ่มทดลอง 15
13.83
0.37
10.88* .00
กลุ่มควบคุม
ในการทํางานร่ วมกัน
15
10.10
2.02
*P < .05
จากตารางที่ 40 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บผลการใช้ท กั ษะชี วิ ต และอาชี พแยกตามรายด้าน
พบว่า นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพหลังร่ วมกิจกรรมแนะแนวตามกระบวน
ทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ แตกต่างจากนักเรี ยนกลุ่ม
ควบคุม โดยภาพรวมนัก เรี ยนกลุ่ม ทดลองมี ผ ลการใช้ท กั ษะชี วิ ต และอาชี พ สู ง กว่า กลุ่มควบคุม
ทุกด้าน อย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งยอมรับสมมติ ฐานการวิจยั ข้อที่ 2 เมื่ อพิจารณา
รายด้านพบว่า ผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด 3 ลําดับเรี ยงจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นในการทํางานร่ วมกัน (Mean = 13.83, S.D. = 0.37)
การทํางานร่ วมกันในสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง (Mean = 12.89, S.D. = 0.46) และภาวะผูน้ าํ
และความรับผิดชอบในกระบวนการทํางาน (Mean = 12.19, S.D. = 0.40) ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่า
ที่สุด คือ การจัดการสร้างผลผลิตและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (Mean = 11.50, S.D. = 0.73)
ผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอกราฟแสดงผลการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พในภาพรวมและจําแนก
ตามรายด้าน ดังแผนภาพที่ 32 – 33
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กลุ่มควบคุม
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0

ผลการใช้ ทกั ษะชีวติ และอาชีพ

แผนภาพที่ 32 แสดงการเปรี ยบเทียบผลการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พของนักเรี ยนกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมในภาพรวม

14
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กลุ่ม ทดลอง

6

กลุ่ม ควบคุม

4
2
0

ด้ านที่ 1

ด้ านที่ 2

ด้ านที่ 3

ด้ านที่ 4

ด้ านที่ 5

ด้ านที่ 6

ด้ านที่ 7

แผนภาพที่ 33 แสดงการเปรี ยบเทียบผลการใช้ทกั ษะชีวติ และอาชีพของนักเรี ยนกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมจําแนกตามรายด้าน
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ตอนที่ 3 ผลการขยายผลกระบวนทัศ น์ การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้ างการใช้ ทักษะชีวติ และ
อาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. การขยายผลกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชี วิต
และอาชี พ กลุ่ ม เป้ าหมายที่ ใช้ในการขยายผลรู ป แบบครั้ งนี้ คื อ นัก เรี ยนชั้น มัธยมศึ กษาปี ที่ 6/2
โรงเรี ยนดอนคาวิทยา สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่ กาํ ลังศึกษาอยู่ใน
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จํานวน 1 ห้องเรี ยน มีนกั เรี ยนจํานวน 30 คน (กลุ่มที่ 1) โดยนักเรี ยน
มีความรู ้ ความสามารถและมีคุณลักษณะไม่แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ในการ
ขยายผลครั้งนี้ผสู ้ อนเป็ นครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทําหน้าที่ครู
ที่ปรึ กษานักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/2 (ถือว่าเป็ นครู แนะแนวโดยหน้าที่) ทั้งนี้ผวู ้ ิจยั ทําการศึกษา
ความสามารถด้านการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพโดยภาพรวม
คําถามทีใ่ ช้ ในการวิจยั
กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มขยายผลการวิจยั มีประสิ ทธิผลเป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อประเมินประสิ ทธิ ผลการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้าง
การใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนกลุ่มขยายผลกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อเปรี ยบเทียบผลการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พของนักเรี ยนกลุ่มขยายผลกระบวนทัศน์
การจัดกิ จกรรมแนะแนว ที่ เรี ยนตามกระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนว เพื่อเสริ มสร้ างการใช้
ทักษะชีวิตและอาชีพก่อนและหลังร่ วมกิจกรรมแนะแนว
สมมติฐานการวิจยั
ในการขยายผลกระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวครั้ งนี้ ผูว้ ิจ ัยตั้งสมมติฐานไว้
ดังนี้ นักเรี ยนกลุ่มขยายผลกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิต
และอาชีพ หลังร่ วมกิจกรรมแนะแนวมี ผ ลการใช้ท กั ษะชี วิ ต และอาชี พ สู ง กว่ า ก่ อ นร่ วมกิจกรรม
แนะแนว
ประสิ ทธิผ ลการใช้ กระบวนทัศ น์ การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้ างการใช้ ทักษะ
ชี วิตและอาชีพ คือ ผลการเปรี ยบเทียบผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนกลุ่มขยายผล ที่
ร่ วมกิจกรรมแนะแนวด้วยกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิต
และอาชีพก่อนและหลังการร่ วมกิจกรรมแนะแนว วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ t-test แบบ dependent มี
ผลการทดสอบ ดังตารางที่ 41
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ตารางที่ 41 การเปรี ยบเทียบผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ ก่อนและหลังการร่ วมกิจกรรมแนะแนว
ตามกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ
ของนักเรี ยนกลุ่มขยายผล (กลุ่มที่ 1)
กลุ่มขยายผล
ก่อนร่ วมกิจกรรม
หลังร่ วมกิจกรรม

n
30
30

คะแนนเต็ม
105
105

Mean
54.50
80.50

S.D.
2.36
3.08

t – test

P

44.58*

.00

*P < .05
จากตารางที่ 41 โดยภาพรวมพบว่า นักเรี ยนกลุ่มขยายผลมีผลการใช้ทกั ษะชีวิตและ
อาชี พหลังร่ วมกิจกรรมแนะแนวตามกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้
ทั ก ษะชี วิ ต และอาชี พ (Mean = 80.50, S.D. = 3.08) สู งกว่ า ก่ อ นร่ วมกิ จ กรรมแนะแนวตาม
กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชี พ (Mean = 54.50,
S.D. = 2.36) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1

ภาพที่ 13 การขยายผลกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและ
อาชีพกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/2 โรงเรี ยนดอนคาวิทยา (กลุ่มที่ 1)
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ผลจากการวิเคราะห์ผลการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
6/2 หลังการร่ วมกิจกรรมแนะแนวตามกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้
ทักษะชีวิตและอาชีพ แยกเป็ นรายด้าน ดังตารางที่ 42
ตารางที่ 42 การวิเคราะห์ผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนกลุ่มขยายผลก่อนและหลัง ร่ วม
กิจกรรมแนะแนวแยกตามรายด้าน
คะแนน
คะแนน
เต็ม ก่ อนร่ วมกิจกรรม

การใช้ ทกั ษะชีวติ และอาชีพ
ด้ าน...

n

1. การยืดหยุน่ และการปรับตัว
2. การแสวงหาความรู ้ ด้ว ยการริ เริ่ ม
และการนําตนเอง
3. การทํางานร่ ว มกัน ในสั งคมและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง
4. การจัดการสร้ างผลผลิตและความ
รับผิดชอบตรวจสอบได้
5. ภาวะผู ้นํ า และความรั บ ผิ ด ชอบ
ในกระบวนการทํางาน
6. การคิ ด วิ เคราะห์ ตั ด สิ นใจและ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
7. การสร้ า งสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ ผู ้ อื่ น
ในการทํางานร่ วมกัน
*P < .05

30
30

15
15

30

คะแนน
หลังร่ วมกิจกรรม

t -test

P

5.81*
8.11*

.00
.00

1.36

7.31*

.00

9.43

1.16

7.70*

.00

0.98

9.10

1.07

5.42*

.00

7.42

1.36

9.23

1.28

8.23*

.00

7.77

1.94

10.10

2.02

6.86*

.00

Mean

7.68
7.61

S.D.
1.01
1.35

8.90
9.48

S.D.
1.04
0.92

15

7.19

1.37

8.84

30

15

7.79

1.25

30

15

8.03

30

15

30

15

Mean

จากตารางที่ 42 เมื่อเปรี ย บเที ย บผลการใช้ทกั ษะชี วิต และอาชี พของนัก เรี ย นกลุ่ม
ขยายผลแยกตามรายด้าน พบว่า นักเรี ยนมีผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพหลังร่ วมกิจกรรมแนะแนว
ตามกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ สู งกว่าก่อน
ร่ วมกิจกรรมแนะแนวตามกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวทุกด้าน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่ งยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผลการใช้ทกั ษะชี วิต
และอาชีพของนักเรี ยนที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด 3 ลําดับเรี ยงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การสร้างสัมพันธ์
ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นในการทํางานร่ วมกัน (Mean = 10.10, S.D. = 2.02) การแสวงหาความรู ้ดว้ ยการริ เริ่ มและ
การนําตนเอง (Mean = 9.48, S.D. = 0.92) และการจัดการสร้างผลผลิตและความรับผิดชอบตรวจสอบได้
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(Mean = 9.43, S.D. = 1.16) ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ การทํางานร่ วมกันในสังคมและวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง (Mean = 8.84, S.D. = 1.36)
2. การขยายผลกระบวนทัศ น์ การจัดกิจ กรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้ างการใช้ ทักษะชีวิต
และอาชี พ กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ใ ช้ใ นการขยายผลกระบวนทัศ น์ก ารจัดกิจกรรมแนะแนว ครั้งนี้ คือ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จํานวน 1 ห้องเรี ยน มีนกั เรี ยน
จํานวน 23 คน (กลุ่มที่ 2) โดยนักเรี ยนมีความรู ้ ความสามารถและมีคุณลักษณะไม่แตกต่างกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ในการขยายผลครั้งนี้ ผูส้ อนเป็ นครู แนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ปฏิบตั ิหน้าที่ ครู แนะแนว ทํา หน้า ที่ ค รู ผู ส้ อนกิ จ กรรมแนะแนว การขยายผลใช้เวลาในการจัด
กิ จ กรรมแนะแนวรวมทั้งสิ้ น 6 ชั่ ว โมง จํา นวน 2 หน่ ว ยการเรี ยนรู ้ ทั้ง นี้ ผู ้วิ จ ัย ทํา การศึ ก ษา
ความสามารถด้านการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพโดยภาพรวม ดังนี้
คําถามทีใ่ ช้ ในการวิจยั
กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มขยายผลการวิจยั มีประสิ ทธิผลเป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อประเมินประสิ ทธิ ผลการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้าง
การใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนกลุ่มขยายผลกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อเปรี ยบเทียบผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนกลุ่มขยายผลกระบวนทัศน์
การจัดกิ จกรรมแนะแนว ที่ เ รี ยนตามกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว เพื่อเสริ มสร้างการใช้
ทัก ษะชี วิ ต และอาชี พ ก่ อ นและหลัง ร่ ว มกิจกรรมแนะแนว และความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนที่มีต่อ
กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
สมมติฐานการวิจยั
ในการขยายผลกระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวครั้ งนี้ ผูว้ ิจ ยั ตั้งสมมติ ฐานไว้
ดังนี้ นักเรี ยนกลุ่มขยายผลกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิต
และอาชีพ หลังร่ วมกิจกรรมแนะแนวมี ผลการใช้ท กั ษะชี วิต และอาชี พสู ง กว่า ก่ อ นร่ ว มกิจกรรม
แนะแนว และ ผูเ้ รี ยนมีความคิดเห็นที่ดีต่อการร่ วมกิจกรรมแนะแนว
ประสิ ทธิผ ลการใช้ กระบวนทัศ น์ การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้ างการใช้ ทักษะ
ชี วิตและอาชีพ คือ ผลการเปรี ยบเทียบผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนกลุ่มขยายผล ที่
ร่ วมกิจกรรมแนะแนวด้วยกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิต
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และอาชี พก่อนและหลังการร่ วมกิ จกรรมแนะแนว วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ t-test แบบ dependent
และวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) แสดงผลดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางที่ 43 การเปรี ยบเทียบผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ ก่อนและหลังการร่ วมกิจกรรมแนะแนว
ตามกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิต และอาชีพ
ของนักเรี ยนกลุ่มขยายผล (กลุ่มที่ 2)
กลุ่มขยายผล
ก่อนร่ วมกิจกรรม
หลังร่ วมกิจกรรม

n
23
23

คะแนนเต็ม
46
46

Mean
30.83
38.30

S.D.
3.96
3.62

t – test

P

20.44*

.00

*P < .05
จากตารางที่ 43 โดยภาพรวมพบว่า นักเรี ยนกลุ่มขยายผลมีผลการใช้ทกั ษะชีวิตและ
อาชี พหลังร่ วมกิจกรรมแนะแนวตามกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้
ทั ก ษะชี วิ ต และอาชี พ (Mean = 38.30, S.D. = 3.62) สู งกว่ า ก่ อ นร่ วมกิ จ กรรมแนะแนวตาม
กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชี พ (Mean = 30.83,
S.D. = 3.96) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 3

ภาพที่ 14 การขยายผลกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและ
อาชีพกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ์ (กลุ่มที่ 2)
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ผลการวิเคราะห์เนื้ อหา (content analysis) โดยภาพรวม ครู ผูส้ อนกิจกรรมแนะแนว
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและ
อาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังรายละเอียดตามองค์ประกอบต่อไปนี้
1. หลักการ : เป็ นการพัฒ นาการใช้ท กั ษะชี วิต และอาชี พ อยู่บ นพื้ น ฐานการสร้าง
ความรู ้ อ ย่า งเป็ นระบบด้ว ยตนเอง การร่ ว มมื อ กัน เรี ย นรู ้ จ ากกิ จ กรรมแนะแนว ฝึ กปฏิ บตั ิ
ประสบการณ์จริ งจากการสนับสนุนแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนโดยการบูรณารู ปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ การใช้กิจกรรมเป็ นฐาน การใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน การใช้ปัญหาเป็ นฐาน และ
การใช้กระบวนการมี ส่วนร่ วมของชุมชน มีความสอดคล้ อง เหมาะสม ทั้งนี้ เนื่ องจาก หลักการมี
ความครอบคลุมกับแนวคิดของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อให้เกิดคุณภาพสู งสุ ดต่อผูเ้ รี ยนในยุค
ปั จจุบนั
2. วัต ถุประสงค์ : เพื่อเสริ มสร้างการใช้ ท ั ก ษะชี วิ ต และอาชี พ ของนัก เรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษา ตอนปลาย มีความสอดคล้ อง เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนในยุคสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ ว ทั้ งนี้ เนื่ องจากการใช้ ท ั ก ษ ะชี วิ ต และอาชี พ (Using Life and Career Skills) เป็ น
ความสามารถขั้น พื้ น ฐานของบุ ค คลในการปรั บ ตัว และเลื อ กทางเดิ น ชี วิต ที่ เหมาะสมเพื่ อ ที่ จ ะ
สามารถเผชิญปั ญหาต่าง ๆ ที่อยูร่ อบตัวในสภาพสัง คมปั จ จุ บ นั และเป็ นแนวทางการเตรี ยมความ
พร้อมสําหรับผูเ้ รี ยนเพื่อสร้างเส้นทางอาชี พที่ ดีที่จะต้องก้าวไปสู่ ชีวิตความเป็ นผูใ้ หญ่ในอนาคต
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพที่ควรได้รับการพัฒนาอย่างเร่ งด่วน หากผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนาครบทั้ง 7 ด้าน
และครอบคลุ ม ทุ ก พฤติ ก รรมตัว ชี้ ว ดั จะเป็ นสิ่ งที่ดียงิ่ นับเป็ นแนวคิดที่ดีสามารถใช้เป็ นแนวทาง
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน และเหมาะสมกับการนํา ไปใช้พฒั นาคุ ณ ภาพผูเ้ รี ยนในยุคปั จจุบนั ได้อย่างดี
เช่นกัน
3. ขั้นตอนการจัด กิจ กรรม : ขั้นตอนการจัดกิ จ กรรมแนะแนว ซึ่ งประกอบด้วย 6
ขั้นตอน (UNIQUE) คื อ (1) ทําความเข้าใจในข้อมูลและเนื้ อหาอย่างกระจ่างชัด (Understanding
Information and Content : U) (2) สร้ างเครื อข่ายข้อมูล (Networking Information : N) (3) สื บค้น
ข้อ มู ลเพื่ อ วินิ จฉัยปั ญ หา (Inquiring Information to Diagnose Problems : I) (4) ซัก ถามเพื่ อสร้ าง
ทางเลือกหรื อวิธีแก้ปัญหา (Questioning to Make Choices or Solutions : Q) (5) ใช้ประโยชน์ขอ้ มูล
จากผลการวิเคราะห์ (Utilizing Information from the Analysis : U) และ (6) นําเสนอผลงานและ
รายงานผล (Exhibiting and Results Reporting : E) มีค วามสอดคล้ อง เหมาะสมกับ ผูเ้ รี ย น ทั้งนี้
เนื่ องจาก ขั้นตอนทั้ง 6 ขั้นมีความชัดเจน ไม่ซับซ้อน สามารถนําไปใช้ได้ไม่ยาก ประกอบกับการ
อธิบายรายละเอียดขั้นตอนการใช้อย่างละเอียดในคู่มือ การอธิบายเทคนิค วิธีการใช้เข้าใจง่าย ตลอด
การวิเคราะห์หน่วย/แผนการจัดกิ จ กรรมอย่า งดี สามารถนํา ไปใช้จ ดั กิ จ กรรมแนะแนว และ/หรื อ
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ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริ บท สิ่ งแวดล้อมของผูเ้ รี ยนได้อย่างดี ผูเ้ รี ยนรู ้สึกตื่ นเต้น ร่ วมกิจกรรม
แนะแนวได้อย่างมี ความสุ ข รู ้ สึกสนุ กสนานไม่เครี ยด กระตื อรื อร้ นที่ จะเรี ยนรู ้ สื บค้นหาข้อมูล
สามารถร่ วมกิจกรรมกลุ่ม ซักถามผูร้ ู ้ ปรับตัวเข้ากับสมาชิกกลุ่มด้วยดี สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงาน
พร้อมนําเสนอผลงานของตนอย่างมัน่ ใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมทั้งให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
ได้ อย่างดียงิ่
4. การวัดและประเมินผล : วัดและประเมินสมรรถนะของผูเ้ รี ยนตามองค์ป ระกอบ
ของการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชีพ 7 ด้าน ครอบคลุมตัวชี้วดั 15 ตัวชี้ วดั มีความสอดคล้ อง เหมาะสม
กับผูเ้ รี ยนทั้งด้านคุณวุฒิและวัยวุฒิ ทั้งนี้ เนื่ องจาก การวัดและประเมินผลผูเ้ รี ยน สามารถตอบโจทย์
ตามวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมแนะแนวได้อย่างดี กล่าวคือ การวัดผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายดําเนินการได้อย่างดีตามที่ระบุไว้
5. ปัจ จัย สนับสนุน : ประกอบด้วย (1) ชุมชน ให้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ ทุกขั้นตอนโดยร่ วมคิ ด ร่ วมทํา ร่ วมปฏิ บตั ิ และเป็ นแหล่งฝึ กประสบการณ์ จริ งให้แก่
ผูเ้ รี ยน (2) บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู ผูป้ กครอง ผูน้ าํ ชุ มชน เจ้าของสถานประกอบการ
ให้ความร่ วมมือจัดกิจกรรม จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ร่ วมประเมินผลการใช้ทกั ษะชีวิตและ
อาชีพ และผลงานที่ผเู ้ รี ยนนําเสนอตามสภาพจริ ง และ (3) นักเรี ยน หมัน่ ศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
อย่างเป็ นระบบ มีการทํางานเป็ นกลุ่ม เน้นการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ ร่ วมกิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิจากแหล่ง
เรี ยนรู ้และสถานประกอบการในชุ ม ชน ดํา เนิ น การแก้ปั ญ หาภายใต้ส ถานการณ์ ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจําวัน และ/หรื อ สถานประกอบการจริ งในชุมชนด้วยการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นในการ
ทํางานร่ วมกัน คิดสร้างสรรค์ผลงานตามความสนใจและความถนัดสู่ อาชี พในอนาคตของตนเอง
อย่างมี คุ ณ ภาพ มี ค วามสอดคล้ อ ง เหมาะสมกับ ผู เ้ รี ย น ทั้ ง นี้ เ นื ่ อ งจากหลัก การของการจัด
กิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวนั้น อยูบ่ นพื้นฐานของการ
สร้ างความรู ้อย่างเป็ นระบบด้วยตนเอง การร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ การฝึ กปฏิบตั ิประสบการณ์จริ งจาก
การสนับสนุนแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน การบูรณาการรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
การใช้กิจกรรมเป็ นฐาน การใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน การใช้ปัญหาเป็ นฐาน และการใช้กระบวนการมี
ส่ วนร่ วมของชุมชนล้วนเป็ นปั จจัยสนับสนุนให้การจัดกิจกรรมแนะแนวประสบความสําเร็ จและมี
คุณภาพ เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของผูเ้ รี ยนได้อย่างดีมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง กระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้ างการใช้ทกั ษะชีวิต
และอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิ ทธิภาพ
ของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) ประเมินประสิ ทธิผลของการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชี พของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวตั ถุประสงค์
คือ 2.1 เปรี ยบเที ยบผลการใช้ทกั ษะชี วิ ต และอาชี พ ของนั ก เรี ยนชั้ นมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
ก่อ นและหลังการจัดกิ จกรรมแนะแนวตามรู ปแบบกระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2.2 เปรี ยบเที ยบผล
การใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมแนะ
แนวตามกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพกับการ
จัดกิจกรรมแนะแนวด้วยรู ปแบบปกติ และ 3) ขยายผลกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนดอนคา
วิทยา สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 เป็ น
กลุ่มทดลอง 1 ห้องเรี ยน จํานวน 36 คน กลุ่มควบคุม 1 ห้องเรี ยน จํานวน 31 คน รวมทั้งสิ้ น 67 คน
ใช้วิธีดาํ เนิ นการวิจยั ในลักษณะของการวิจยั และพัฒนา (Research and Development : R&D) โดย
ใช้ระเบี ยบวิ ธีการวิจ ยั แบบผสมผสานวิ ธี (Mixed Methods Research) ที่ มี ล กั ษณะเป็ นแบบแผน
เชิ ง ผสมผสานแบบรองรั บ ภายใน (The Embeded Design) ด้ว ยการศึ ก ษาวิ ธี ก ารเชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Methods) แล้วเสริ มด้วยวิธีการเชิ งปริ มาณ (Quantitative Methods) ใช้แบบแผนการ
วิจัยแบบกึ่ งทดลอง (Quasi Experimental Design) ด้วยวิธีกาํ หนดแบบแผนการวิ จัยแบบ 2 กลุ่ ม
ทดสอบเฉพาะหลัง เรี ย น (Non – Randomized Control – Group Posttest only Design) (Campbell
and Stanley, 1973: 6; Tuckman, 1999: 159 – 174, อ้า งถึ งใน มาเรี ยม นิ ล พัน ธุ์ , 2555: 150 - 152)
และใช้รูปแบบวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์หาค่าที
แบบไม่ อิสระ (t-test for dependent samples) และแบบอิ สระ (t-test for independent samples) และการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยสรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผล และมีขอ้ เสนอแนะ ดังต่อไปนี้
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สรุ ปผลการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง กระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้ างการใช้ทกั ษะชี วิต
และอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีหลักสําคัญที่ตอ้ งคํานึ งถึงในการจัดกิจกรรม 5 ด้าน คือ 1. การจัด
กิจกรรมแนะแนว 2. การสร้างความรู ้ 3. การเรี ยนรู ้กลุ่มมนุษยนิยม 4. การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
และ 5. การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน แนวทางการจัดกิจกรรมบูรณาการ
รู ปแบบการสอน 5 รู ปแบบเข้าด้วยกันคือ (1) การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (2) การเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรม
เป็ นฐาน (3) การเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน (4) การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน และ (5) การ
เรี ย นรู ้ ด้ว ยกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน มี 5 องค์ป ระกอบ ได้แ ก่ 1) หลัก การ เป็ นการ
พัฒ นาการใช้ท กั ษะชี วิต และอาชี พ อยู่บ นพื้ น ฐานการสร้ า งความรู ้ อ ย่า งเป็ นระบบด้วยตนเอง
การร่ วมมือกันเรี ยนรู ้จากกิจกรรมแนะแนว ฝึ กปฏิบตั ิป ระสบการณ์ จ ริ ง จากการสนับสนุ นแหล่ง
เรี ยนรู ้ในชุมชนโดยการบูรณารู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ การใช้กิจกรรมเป็ นฐาน
การใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน การใช้ปัญหาเป็ นฐาน และการใช้กระบวนการ มีส่วนร่ วมของชุมชน
2) วัต ถุป ระสงค์ เพื่อ พัฒ นาการใช้ท กั ษะชี วิต และอาชี พ ของนัก เรี ย นชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3) ขั้น ตอนการจัดกิ จกรรม 6 ขั้น ตอน เรี ยกว่า UNIQUE Model ได้แก่ ขั้น ที่ 1 ทําความเข้าใจใน
ข้อ มู ล และเนื้ อ หาอย่า งกระจ่ า งชัด (Understanding Information and Content : U) ขั้น ที่ 2 สร้ า ง
เครื อข่ายข้อมูล (Networking Information : N) ขั้นที่ 3 สื บค้นข้อมูลเพื่อวินิจฉัยปั ญ หา (Inquiring
Information to Diagnose Problems : I) ขั้ นที่ 4 ซั ก ถามเพื่ อ สร้ า งทางเลื อ กหรื อวิ ธี แ ก้ ปั ญหา
(Questioning to Make Choices or Solutions : Q) ขั้นที่ 5 ใช้ประโยชน์ ขอ้ มู ลจากผลการวิ เคราะห์
(Utilizing Information from the Analysis : U) ขั้นที่ 6 นําเสนอผลงานและรายงานผล (Exhibiting
and Results Reporting : E) 4) การวัดและประเมิ นผล วัดและประเมิ นสมรรถนะของผูเ้ รี ยนตาม
องค์ประกอบของการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พ 7 ด้าน ครอบคลุมตัวชี้ วดั 15 ตัวชี้ วดั และ 5) ปั จจัย
สนับสนุน ประกอบด้วย 1. ชุมชน ให้การสนับสนุนการดําเนิ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ทุกขั้นตอน โดย
ร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วมปฏิ บตั ิ และเป็ นแหล่งฝึ กประสบการณ์จริ งให้แก่ผเู ้ รี ยน 2. บุคลากรที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู ผูป้ กครอง ผูน้ าํ ชุ มชน เจ้าของสถานประกอบการให้ความร่ วมมือจัดกิจกรรม
จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ร่ วมประเมินผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ และผลงานที่ผูเ้ รี ยน
นําเสนอตามสภาพจริ ง 3. นักเรี ยน หมัน่ ศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเองอย่างเป็ นระบบ มีการทํางานเป็ นกลุ่ม
เน้นการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ ร่ วมกิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิจากแหล่งเรี ยนรู ้และสถานประกอบการในชุมชน
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ดําเนินการแก้ปัญหาภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน และ/หรื อ สถานประกอบการจริ ง
ในชุ ม ชนด้ว ยการสร้ า งสัมพันธ์ ที่ดีก บั ผูอ้ ื่ น ในการทํางานร่ วมกัน คิดสร้างสรรค์ผลงานตามความ
สนใจและความถนัดสู่ อาชี พในอนาคตของตนเองอย่างมีคุณภาพ ผลการหาค่าประสิ ทธิ ภาพของ
กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พ ตามเกณฑ์ E1/E2
กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้ค่าประสิ ทธิภาพของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
เท่ากับ 81.57/81.27
2. ประสิ ทธิ ผลของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะ
ชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลสรุ ปดังนี้
2.1 หลังการจัดกิ จกรรมแนะแนวตามกระบวนทัศ น์ การจัดกิ จกรรมแนะแนวเพื่ อ
เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ พบว่า นักเรี ยนมีผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพสู งกว่าก่อน
การจัดกิจกรรมแนะแนว อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยอมรับสมมติ ฐานข้อที่ 1 และเมื่อ
เปรี ยบเทียบผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพแยกตามรายด้าน พบว่า นักเรี ยนมีผลการใช้ทกั ษะชีวิต
และอาชีพหลังร่ วมกิจกรรมแนะแนวตามกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการ
ใช้ทกั ษะชีวิตและอาชี พ สู งกว่าก่อนร่ วมกิ จ กรรมแนะแนวตามกระบวนทัศ น์ก ารจัด กิ จ กรรม
แนะแนวเพือ่ เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพทุกด้าน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 นักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ ได้รับการเรี ยนรู ้ ตามกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรม แนะ
แนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิต มีผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งยอมรับสมมติฐานการวิจ ยั ข้อที่ 2 โดยนักเรี ย นกลุ่ม ทดลองมีผลการใช้ทกั ษะ
ชี วิตและอาชี พสู งกว่านักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว
แบบปกติ และเมื่อเปรี ยบเทียบผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพแยกตามรายด้าน พบว่า นักเรี ยนกลุ่ม
ทดลองมีผลการใช้ท กั ษะชี วิต และอาชี พ หลัง ร่ ว มกิ จ กรรมแนะแนวตามกระบวนทัศน์การจัด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ แตกต่างจากนักเรี ยนกลุ่มควบคุม โดย
ภาพรวมนักเรี ยนกลุ่มทดลองมีผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพสู งกว่ากลุ่มควบคุมทุกด้าน
3. ผลการขยายผลกระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้ างการใช้ทกั ษะ
ชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย พบว่ า นัก เรี ย นกลุ่ ม ขยายผลการวิจยั ที่ร่วม
กิจกรรมแนะแนวตามกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและ
อาชีพ หลังร่ วมกิจกรรมแนะแนวมีผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพสู งกว่าก่อนร่ วมกิจกรรมแนะแนว
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานข้อที่ 3
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อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง กระบวนทัศน์การจัดกิ จ กรรมแนะแนวเพื่อเสริ ม สร้ า งการใช้ทกั ษะชีวิต
และอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. จากผลการพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของกระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนว
เพื่อเสริ มสร้ างการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พ ด้วยขั้นตอนการจัดกิ จกรรมแนะแนวแบบ UNIQUE
ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจากผูท้ รงคุ ณ วุฒ แล้ว พบว่า กระบวนทัศ น์ก ารจัด กิ จกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พมีคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิ งโครงสร้าง และเชิ งเนื้ อหา
และมีประสิ ทธิภาพเพียงพอต่อการนําไปใช้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ มีความเหมาะสม และครอบคลุม
ความต้องการจําเป็ นในการส่ งเสริ มผลการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษา
ตอนปลาย ทั้งนี้ เนื่ องมาจากกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชี วิต
และอาชีพ ได้พฒั นาขึ้นอย่างเป็ นระบบ มีการดําเนินการตามขั้นตอนของวิธีการเชิงระบบ โดยนําผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการจัดการศึกษา มาตรฐานของหลักสู ตรแกนกลาง
การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 กิ จกรรมพัฒ นาผูเ้ รี ยน (กิ จ กรรมแนะแนว) วิ เคราะห์
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนทัศ น์การจัดกิจกรรมแนะแนว(Greene,
2008; Burden, 2003; Watson, 2003) แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชี วิตและ
อาชี พ ตามแนวคิดของ กระทรวงศึกษาธิ การ (2555), Sue Z. Beers (2011), วิจารณ์ พานิ ช (2555),
วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุ ต พัฒผล (2556), Ginzberg (1974), Super (1957), Tiedman and O’ Hara
(1963), สํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2557) และ Manpower
Group (2013) ทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาของ Piaget ร่ วมกับทฤษฎีวฒั นธรรม เชิ งสังคมของ
Vygotsky ทฤษฎีการสร้างความรู ้ ทฤษฎี การเรี ยนรู ้กลุ่มมนุ ษยนิ ยม ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
โดยการบูรณาการการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (Collaboration Learning) การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
กรณี ศึกษาเป็ นฐาน(Case Based Learning) การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem Based
Learning) และการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน (Community Participation
Learning) วิเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม
กับเรี ยนการสอนอันเนื่ อ งมาจากแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ ป็ นพื้น ฐานของการจัดกิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนารู ปแบบ (Joyce, Weil and Calhoun, 2009 : 21-37) ที่สรุ ปว่า รู ป
เรี ยนการสอนเป็ นแบบแผนการดําเนิ นการสอนที่ได้รับการจัดอย่างเป็ นระบบ สัมพันธ์สอดคล้องกับ
ทฤษฎี โดยการเรี ยนการสอนต้องมีทฤษฎีรองรับ นอกจากนี้ ยงั มีการศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนของครู แนะแนว/ครู ที่ปรึ กษา (ทําหน้าที่ครู แนะแนว) และพฤติกรรมการเรี ยนรู ้/การ
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ร่ วมกิจกรรมของนัก เรี ย นในรายวิช ากิ จ กรรมแนะแนว รวมทั้ง การวิ เ คราะห์ ผู เ้ รี ย นเกี่ ย วกับ
ความสามารถพื้นฐานในการเรี ยนรู ้และสนทนากลุ่มเพื่อต้องการให้ผเู ้ รี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับปั ญหาและแนวทางในการจัดกิ จ กรรมแนะแนว เพื่อเสริ มสร้ า งการใช้ทกั ษะและอาชีพ
รวมทั้งวิเคราะห์งานและภาระงานที่ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมแนะแนว แล้วนําแนวทางที่ได้ไปใช้ใน
การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่อไป
ผลจากการวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามากําหนดกรอบ
แนวคิดในการพัฒนากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ
ซึ่งมีแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้หลายวิธีการ ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
ลักษณะเนื้ อหาวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ความพร้อมของผูเ้ รี ยน บริ บทและสภาพแวดล้อม
และสื่ อการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั จึงนําแนวคิดของหลักการจัดกิจกรรมแนะแนว (Guidance Activity) ทฤษฎี
การสร้ างความรู ้ (Constructivism Theory) ทฤษฎี การเรี ยนรู ้ กลุ่มมนุ ษยนิ ยม (Humanism Theory)
ทฤษฎี พฒั นาการทางสติ ปัญญาของ Piaget และกระบวนการมี ส่วนร่ วมของชุ มชน (Community
Participation) ร่ วมกับการบู รณาการการจัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ (Collaboration Learning : CL)
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน(Case Based Learning : CBL) การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน (Problem Based Learning : PBL) และการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการมีส่วนร่ วม
ของชุ ม ชน (Community Participation Learning : CPL) มาเป็ นแนวทางในจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
ซึ่ งกระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน โดยกิจกรรม
ทุกขั้นตอนเน้นการใช้แหล่ งเรี ยนรู ้ สถานประกอบการฝึ กทักษะชีวิตที่สามารถเชื่อมโยงสู่ ทกั ษะ
อาชี พ การนํากลุ่มสตรี แม่บา้ น และ/หรื อบุคลากรเด่นในชุมชน ตลอดจนภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
เป็ นหลักในการร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วมปฏิบตั ิ และร่ วมประเมินผลผูเ้ รี ยนเมื่อเสร็ จสิ้ นการดําเนินงาน
ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั พบว่า การเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชี พ (Using Life and Career
Skills) เป็ นผลเนื่ องมาจากการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยนําทฤษฎีการสร้างความรู ้ (Constructivism
Theory) ซึ่ งสรุ ปแนวคิดได้ว่า 1) การเรี ยนรู ้ เป็ นกระบวนการที่ผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง โดย
อาศัยกระบวนการกํากับตนเอง เพื่อหาแนวทางลดความขัดแย้งทางความคิดของตนเอง 2) การเรี ยนรู ้
ขึ้นอยู่กบั การที่ผูเ้ รี ยนใช้กระบวนการทางปั ญญาในการจัดกระทํากับข้อมูลเพื่อทําความเข้าใจกับ
ประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับอย่างมีความหมาย และ 3) การมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม มีบทบาทสําคัญต่อ
การสร้างความรู ้ จากการศึกษาหลักการ และแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู ้ ผูว้ ิจยั นํามาเป็ นแนวทาง
ในการจัดกิ จกรรมแนะแนวเพื่ อให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดกระบวนการเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับ การใช้ทกั ษะชี วิต และ
อาชี พ โดยเน้นการจัดกิจกรรมการเรี ย นรู ้ ที่ ผูเ้ รี ย นเป็ นเจ้า ของการเรี ยนรู ้ รับผิดชอบการเรี ยนของ
ตนเอง โดยมีการวิเคราะห์การปฏิบตั ิ การวางแผน ลงมือปฏิบตั ิจริ ง และแก้ไขปั ญหา ตรวจสอบและ
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นําเสนอผลงานด้วยตนเอง และมีการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น รวมทั้งมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม ทั้งใน
ห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน (Vygotsky, 1978: 86 - 87; Gredler, 1997: 239 - 241) การจัดกิจกรรม
อยูบ่ นสถานการณ์และปั ญหาที่เกิดขึ้นจริ งในชุมชน เป็ นเรื่ องที่ผเู ้ รี ยนสนใจต้องการศึกษา มีความถนัด
และสอดคล้อ งกับ ความสามารถของตนในการฝึ กทักษะชีวิตและอาชีพ สามารถนําความรู ้ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน เตรี ยมพร้อมประกอบอาชีพที่ตนสนใจ มีความถนัด ตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
จากการสังเคราะห์องค์ประกอบของการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนเพื่อใช้เป็ นแนวทางใน
การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ ตามแนวคิดของ กระทรวงศึกษาธิการ
(2555), Sue Z. Beers (2011), วิ จ ารณ์ พานิ ช (2555), วิ ชัย วงษ์ใ หญ่ และมารุ ต พัฒ ผล (2556),
Ginzberg (1974), Super (1957), Tiedman and O’ Hara (1963), สํา นัก งานส่ งเสริ ม การศึ ก ษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2557) และ Manpower Group (2013) พบว่า มี 7 องค์ประกอบ
หลักที่ สําคัญ คือ 1) การยืดหยุ่นและการปรั บตัว 2) การแสวงหาความรู ้ ดว้ ยการริ เริ่ มและการนํา
ตนเอง 3) การทํางานร่ วมกันในสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 4) การจัดการสร้างผลผลิตและความ
รับผิดชอบตรวจสอบได้ 5) ภาวะผูน้ าํ และความรั บ ผิด ชอบในกระบวนการทํา งาน 6) การคิ ด
วิเคราะห์ ตัดสิ นใจ และแก้ปั ญหาอย่างสร้ างสรรค์ และ 7) การสร้ างสัมพันธ์ที่ ดีกบั ผูอ้ ื่ นในการ
ทํางานร่ วมกัน ผูว้ ิจยั นําเข้าสู่ ข้ นั ตอนการจัดกิ จ กรรมแนะแนวตามกระบวนทัศ น์การจัดกิจกรรม
แนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พ ด้วยขั้นตอนการจัดกิจกรรมแนะแนว 6 ขั้นตอน
ตามรู ป แบบ UNIQUE ได้แ ก่ ขั้น ที่ 1 ทํา ความเข้า ใจในข้อ มู ล และเนื ้ อ หาอย่า งกระจ่ า งชัด
(Understanding Information and Content : U) เป็ นขั้นที่ ผูเ้ รี ยนศึกษาข้อมูลที่ ครู มอบหมายให้โดย
การทํา ความเข้า ใจในเนื้ อ หา สาระ ข้อ มู ล ความรู ้ ข องกรณี ศึ ก ษา ประเด็ น หั ว ข้อ และ/หรื อ
รายละเอียดต่าง ๆ ขั้นที่ 2 สร้างเครื อข่ายข้อมูล (Networking Information : N) เป็ นขั้นที่ครู ผูส้ อน
กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนควบคุมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (Self-Directed) มีการติดตามการสร้างเครื อข่ายข้อมูลให้
ได้ผลสู งสุ ด ทั้งในและนอกห้อ งเรี ย น เพื่อ ให้บ รรลุเ ป้ า หมายที่ได้ต้ งั ไว้ในขั้นที่ 1 ขั้นที่ 3 สื บค้น
ข้อมูลเพื่อวินิจฉัยปั ญหา (Inquiring Information to Diagnose Problems : I) เป็ นขั้นที่ผูเ้ รี ยนร่ วมกัน
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลตามความสนใจจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ รวมถึงแหล่งประกอบการจริ ง ขั้นที่ 4
ซักถามเพื่อสร้ างทางเลือกหรื อวิธีแก้ปัญ หา (Questioning to Make Choices or Solutions : Q) เป็ น
ขั้นที่ผูเ้ รี ยนร่ วมซักถาม ปรึ ก ษาหารื อ แบ่ ง งาน หน้า ที่ รั บ ผิด ชอบในการสร้ า งทางเลือกหรื อวิธี
แก้ปัญหา เพื่อนํามาสรรสร้างเป็ นชิ้ นงาน ผลผลิตที่กลุ่มสนใจร่ วมกัน ขั้นที่ 5 ใช้ประโยชน์ขอ้ มูล
จากผลการวิ เคราะห์ (Utilizing Information from the Analysis : U) เป็ นขั้น ที่ ค รู ผูส้ อนกระตุ ้น
ความคิดของผูเ้ รี ยนรายบุคคลและกลุ่ม เพื่อเชื่อมโยงทําให้ผเู ้ รี ยนแสดงความคิดเห็นและความรู ้สึก
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ของตนเองแลกเปลี่ยนกับสมาชิกในกลุ่ม มองเห็นข้อดี ข้อบกพร่ อง อภิปรายสะท้อนความคิดจนได้
ข้อสรุ ปของชิ้นงาน/ผลผลิตตามที่ตนและสมาชิกกลุ่มสนใจผลิตขึ้นมา ขั้นที่ 6 นําเสนอผลงานและ
รายงานผล (Exhibiting and Results Reporting : E) เป็ นขั้นที่ ผูเ้ รี ยนประชุมเพื่อเตรี ยมพร้อมเสนอ
ผลงานและรายงานผลการวิเคราะห์ การทําความเข้าใจแก่ผฟู ้ ั ง ครู ผูส้ อน และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องใน
การศึ กษานั้น ๆ อย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพ ทั้งรู ปแบบการรายงานหน้าชั้นเรี ยน การนําเสนอชิ้ นงาน/
ผลผลิต และการจัดทําเอกสารเพื่อเผยแพร่
สําหรับเทคนิ คและวิธีการประเมินผลการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชีพใช้การประเมินผล
โดยผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู ผูป้ กครอง และ เพื่อน (Evaluated by a Group/Parents) ซึ่งใช้วิธีการ
สังเกต (Observation) การสัมภาษณ์ (Interview) และประเมิ นการนําเสนอผลงาน (Presentations)
เพื่อประเมินผลการใช้ทกั ษะชีวิตและทักษะอาชีพ ตามองค์ประกอบของการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ
ทั้ง 7 ด้าน ครอบคลุม 15 ตัวชี้ วดั โดยมี ประเด็นการประเมิ นครอบคลุ ม 5 ประเด็นหลัก คื อ 1) การใช้
ข้อมู ลในการตอบคําถามที่ เป็ นเหตุและผล 2) ความคิ ดรวบยอด 3) การเชื่ อมโยงเนื้ อหาเก่ าไปสู่
เนื้อหาใหม่ 4) การนําเสนอผลงานครอบคลุมประเด็นเนื้อหา และ 5) ความกระชับถูกต้องชัดเจนใน
การนําเสนอผลงาน ด้ว ยเครื่ องมื อ ประเมิ น ผลการใช้ท กั ษะชี วิ ต และอาชีพ ที่ผา่ นการตรวจสอบ
คุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน รวมจํานวน 5 ฉบับ
ประกอบด้วย 1) แบบประเมินชิ้ นงาน 2) แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม (การปฏิ สัมพันธ์
นักเรี ยน) 3) แบบรายงานผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของตนเองก่อน-หลังร่ วมกิจกรรมแนะแนว
4) แบบประเมินทักษะการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยนโดยผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดนิ ทรรศการ “วัน
แนะแนวอาชี พ ” และ 5) แบบบัน ทึ ก สะท้อ นผลการจัด กิ จ กรรมแนะแนว (Journal Writing)
ตลอดจนจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ภ ายใต้ก ารกํา หนดหน่ ว ย/แผนการจัด กิ จ กรรมพัฒ นาผูเ้ รี ย น
(กิจกรรมแนะแนว) ที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับวิวฒั นาการของการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ ซึ่ งเป็ นกิจกรรม
ที่ ส่งเสริ มและพัฒ นาผูเ้ รี ยนให้รู้จกั ตนเอง เห็ นคุ ณ ค่าของตนเอง รู ้ รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิ ด
ตัดสิ นใจ คิดแก้ปัญหา กําหนดเป้ าหมาย วางแผนชีวิต ทั้งด้านการเรี ยนและอาชีพ สามารถปรับตน
ได้อย่างเหมาะสม ซึ่ งในแต่ละหน่วยการจัด กิ จ กรรมจะใช้เ ทคนิ ค การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที่
แตกต่างกันขึ้นอยู่กบั เนื้อหา จุดประสงค์ กิจกรรมการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล ซึ่ งกําหนดไว้
อย่างชัดเจน ดังนี้
หน่ วยการจัดกิจ กรรมที่ 1 เรื่ อง รากเหง้ าลาวเวีย ง ใช้เทคนิ คการเรี ยนรู ้แบบกิจกรรม
เป็ นฐาน (Activity Based Learning : ABL) เป็ นรู ปแบบการเรี ยนที่ผูเ้ รี ยนจะได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง ได้
เรี ยนรู ้ที่จะคิด แก้ไขปั ญหาด้วยตนเอง และเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ผสมผสานกับ
การใช้เ ทคโนโลยีเพื่อ ให้ก ารจัด การเรี ย นรู ้ บ รรลุวตั ถุประสงค์ โดยเป็ นแนวการสอนแบบใหม่ที่
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ไม่เน้นให้ผูเ้ รี ยนท่องจํา แต่ให้ผูเ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิจริ ง (Hand - On Learning) และมีบทบาทในการ
ค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง ซึ่ งถือว่าเป็ นการเรี ยนรู ้แบบเชิ งรุ ก (Active) โดยเน้นให้ผูเ้ รี ยนรู ้จกั คิด
วิเคราะห์และเรี ยนรู ้จากกิจกรรมที่ได้ทาํ จริ ง (Learning by doing) ซึ่ งผูเ้ รี ยนสามารถจดจําสิ่ งที่เรี ยน
ได้ดีกว่าการท่องจํา อีกทั้งยังได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ข้ นั สู ง (High-order thinking skill) ได้แก่
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิ นค่าเป็ นการพัฒ นาศักยภาพทางสมอง การคิด การ
แก้ปัญหา และการนําความรู ้ ไปประยุกต์ใช้ โดยเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการสร้างองค์
ความรู ้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ และการร่ วมมือกัน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ความรับผิดชอบร่ วมกัน มี
วินยั ในการทํางาน และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบร่ วมกัน โดยครู ผสู ้ อนเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก
(facilitator) ในการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนเป็ นผูป้ ฏิบตั ิดว้ ยตนเอง (รัชนี กร ทัพชัย, 2552: 13 ;
สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา, 2555: 1) ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดกิจกรรม 4 ขั้น ได้แก่ ขั้นนํา
ขั้นกิจกรรม ขั้นอภิปรายและขั้นสรุ ป และการนําไปใช้
หน่ วยการจัด กิจ กรรมที่ 2 เรื่ อง สํ าเนี ย งภาษาถิ่น ใช้เทคนิ คการเรี ยนรู ้ แบบการใช้
กิจกรรมเป็ นฐาน (Activity Based Learning : ABL) ร่ วมกับการใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem Based
Learning : PBL) ที่พฒั นาทักษะการคิดแก้ปัญหา การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และการทํางานร่ วมกันเป็ น
ทีมเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหา โดยมีลกั ษณะ
เด่นของการเรี ยนรู ้ ได้แก่ ใช้ปั ญ หาแท้จ ริ งเป็ นตัวกระตุ ้นการแก้ปัญหาและเป็ นจุดเริ่ มต้นในการ
แสวงหาความรู ้ ผู เ้ รี ย นเป็ นศูน ย์ก ลางการเรี ย นรู ้ เน้น ทัก ษะการคิด เรี ยนโดยแบ่งเป็ นกลุ่มย่อย
มีบูรณาการของเนื้อหาความรู ้ การจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ปั ญ หาเป็ นฐานจะส่ งเสริ ม การเรี ยนรู ้อย่าง
กระตือรื อร้นของนัก เรี ย น ประกอบด้ว ยคุ ณ ลัก ษณะ ดังนี้ 1) ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู ้
อย่างแท้จ ริ ง (Student-Centered Learning) 2) การเรี ย นรู ้ เ กิ ด ขึ้ น ในกลุ ่ม ผู เ้ รี ย นที ่ ม ี ข นาดเล็ก
(ประมาณ 3 – 5 คน) 3) ครู เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก (Facilitator) หรื อ ผูใ้ ห้ ค าํ แนะนํา (Guide)
4)นักเรี ยนคือผูท้ ี่มองเห็นปั ญหาและแก้ปัญหาด้วยตนเองผูเ้ รี ยนเป็ นคนแก้ปัญหาโดยการแสวงหา
ข้อมูลใหม่ ๆ ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) 5) ปั ญหาเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นจริ ง หรื อปั ญหาจริ ง
ซึ่ งปั ญหาจะช่ ว ยกํา หนดกรอบแนวคิ ด หรื อ กํา หนดจุดเน้นและกระตุน้ การเรี ยนรู ้ 6) ปั ญหาคือสิ่ ง
ที่จะนําไปสู่ การพัฒนาทัก ษะการแก้ปั ญ หา 7) ความรู ้ ใ หม่ จ ะเกิ ด ขึ้ น โดยการเรี ย นรู ้ ดว้ ยตนเอง
8) ประเมิ นผลจากสถานการณ์ จริ ง โดยดู จากความสามารถในการปฏิ บตั ิ (authentic assessment)
ทั้งนี้ ตามแนวคิดของ Bridges (1992) สรุ ปขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ 8 ขั้น คือ 1) เตรี ยมความพร้อม
ผูเ้ รี ยน 2) เสนอสถานการณ์ของปั ญหา ผูส้ อนเกริ่ นนําเพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยนกับ
สถานการณ์ที่ผเู ้ รี ยนจะได้พบ จากนั้นจึงนําเสนอสถานการณ์ปัญหาพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์หรื อ
ประเด็นปั ญหาที่ต้องการให้แก้ไข รวมทั้งบอกแหล่งข้อมู ล ที่ เตรี ยมไว้และแหล่ งข้อมู ลภายนอก
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ที่ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าไปค้นคว้าได้ 3) กําหนดกรอบการศึกษา 4) สร้างสมมติ ฐาน 5) ค้นคว้าข้อมูล
เพื่อพิสูจน์สมมติฐาน 6) ตัดสิ นใจเลือกแนวทางแก้ปัญหา 7) สร้างผลงานหรื อปฏิบตั ิตามทางเลือก
8) ประเมินผลโดยวิธีที่หลากหลาย ผูว้ ิจยั นํากระบวนการเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ น
ฐานบูรณาการร่ วมกับการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน (Case Based Learning : CBL)
หน่ วยการจัดกิจกรรมที่ 3 เรื่ อง หัตถศิลป์ ลํา้ ค่า ใช้เทคนิคการเรี ยนรู ้แบบกระบวนการ
มีส่วนร่ วมของชุมชน (Community Participation Learning : CPL) เป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่
เป็ นการพัฒนานัก เรี ย นทั้ง ด้า นความรู ้ ทัศ นคติ และทัก ษะโดยผ่า นการสัง เคราะห์ เพื่อให้ได้
โครงสร้างพื้นฐานของการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยให้ผเู ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง กระบวนการ
กลุ่ม ส่ งผลทําให้ผูเ้ รี ยนเกิดประสบการณ์ที่ดี ส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้ที่ดีมีคุณภาพ ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด (ยงยุทธ พงษ์สุภาพ, 2553;Rattray T., 1999; Nadler L.,
1984) ขั้นตอนการดําเนิ นกิจกรรมแนะแนว 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การอภิปรายร่ วมกันระหว่างครู และ
ผูเ้ รี ยน ขั้นที่ 2 การกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนควบคุมการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง (Self - Directed) เพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายที่ได้ต้ งั ไว้ในขั้นที่ 1 ขั้นที่ 3 การร่ วมกันอภิปรายในกลุ่มอีกครั้งเพื่อแลกเปลี่ยน แบ่งปั น
ข้อ มู ล และความคิ ด เห็ น ตลอดจนนํา ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าแก้ไขสถานการณ์ ขั้นที่ 4 สะท้อนคิดเกี่ยวกับ
บทบาทของนักเรี ยนในการเรี ยนรู ้และวิพากษ์วิจารณ์กระบวนการทํางานกลุ่ม ขั้นตอนที่ 5 การร่ วมกัน
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ที่ เกิ ด จากการเรี ย นรู ้ โดยนํา กระบวนการเกี่ ย วกับ การจัด การเรี ย นรู ้ ดว้ ย
กระบวนการมี ส่ว นร่ วมของชุ มชนบูรณาการร่ วมกับการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน การใช้
ปั ญหาเป็ นฐานและการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
หน่ วยการจัด กิจ กรรมที่ 4 เรื่ อง สุ ข อุร าวงลําแคน ใช้เทคนิ คการเรี ยนรู ้ แบบการใช้
กิ จ กรรมเป็ นฐาน (Activity Based Learning : ABL) ร่ ว มกับ การจัด การเรี ยนรู ้ ด้ว ยกระบวนการ
มี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน (Community Participation Learning : CPL) และการจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน (Problem Based Learning : PBL) ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู ้ ที่เกิ ดขึ้ นจากแนวคิ ด
ตามทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) มีวิธีการเรี ยนการสอนที่ใช้ปัญหาหรื อ
สถานการณ์ เป็ นจุ ดเริ่ มต้นของการแสวงหาความรู ้ ซึ่งเป็ นการเรี ยนที่พฒั นาทักษะการคิดแก้ปัญหา
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และการทํางานร่ ว มกัน เป็ นที ม เพื่อ ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและทักษะการแก้ปั ญ หา การบู ร ณาการของเนื้ อ หาความรู ้ การจัด การเรี ยนรู ้โดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐานจะส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้อย่างกระตือรื อร้นของนักเรี ยน
หน่ วยการจัดกิจกรรมที่ 5 เรื่ อง ดินแดนอาหารพื้นบ้ าน ใช้เทคนิคการเรี ยนรู ้แบบการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (Activity Based Learning : ABL) ร่ วมกับการใช้กรณี ศึกษา
เป็ นฐาน (Case Based Learning : CBL) เพื่อให้ผูเ้ รี ยนมีโอกาส สื บค้นข้อมูล ฝึ กประสบการณ์ และ
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ฝึ กปฏิบตั ิการประกอบอาหารทั้งคาว หวาน จากแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน ผูเ้ รี ยนเกิดความสนุ กสนาน
เห็ น คุ ณ ค่ า ของอาหาร ในท้องถิ่ น รู ้ ข้ นั ตอนและเทคนิ ค การประกอบอาหารอย่า งแท้จริ ง ทั้งนี้
เนื่ องจากการจัดกิจกรรมสามารถพัฒนาการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในการประกอบอาหาร การคิด
สร้างสรรค์ผลงานด้านอาหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนพัฒนาความสามารถในด้านต่าง ๆ แก่
ผูเ้ รี ยน เป็ นต้นว่า ความรู ้ ทักษะการคิ ดวิเคราะห์ ทักษะการประยุกต์ใช้ ทักษะความสร้ างสรรค์
ทักษะการตัดสิ นใจ ทักษะการสื่ อสาร ทักษะทางสังคม ทักษะการคิ ดวิเคราะห์ ดว้ ยตนเอง และ
เจตคติ (Easton, 1992, อ้างถึงใน ปรณัฐ กิจรุ่ งเรื อง, 2553: 52) จนสามารถพัฒนาการเกิดผลการใช้
ทักษะชีวิตและอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ
หน่ วยการจัดกิจ กรรมที่ 6 เรื่ อง สื บสานตํานานบุญบั้งไฟ ใช้เทคนิคการเรี ยนรู ้แบบ
กิ จกรรมเป็ นฐาน (Activity Based Learning : ABL) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้ ด้วยกระบวนการมี
ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน (Community Participation Learning : CPL) และการจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน (Problem Based Learning : PBL) เน้นยุทธวิธีจดั กิจกรรมที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญใน
การสื บ ค้น วิเ คราะห์ข อ้ มู ล สร้ า งสรรค์ชิ้ น งานตามความถนัด และสนใจ ภายใต้ข้ นั ตอนการจัด
กิจกรรม 6 ขั้น ส่ งเสริ มและพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหา และ
วิธีการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมายซึ่ งเป็ นจุ ดเริ่ มต้นเพื่อกระตุน้ จู งใจ เร้ า ความสนใจเพื่อเรี ยนรู ้และ
สร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง (วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2555:107– 112) ทั้งนี้ผวู ้ ิจยั พบว่าองค์ประกอบสําคัญที่ทาํ
ให้ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ ได้ดี สามารถเสริ มพัฒนาการของการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พที่สูงขึ้น คือ
การนําชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมตามความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรมที่จดั ขึ้น โดยเข้ามามีส่วนร่ วม
ในลักษณะของการวางแผน การร่ วมคิ ด ร่ วมปฏิ บตั ิ ร่ วมประเมิ น ถ่ายทอดความรู ้ ร่ วมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ร่ วมภาคภูมิใจ ร่ วมรับผิดชอบ (ศรี วรรณ ฉัตรสุ ริยวงศ์, 2557) เป็ นตัวกระตุน้ ให้
ผูเ้ รี ยนเกิ ดแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้ ฝึ กปฏิ บตั ิ และสรรค์สร้ างผลงานจากการเชื่อมโยงข้อมูลเดิ มสู่
ความรู ้ใหม่ ๆ ได้อย่างดี
หน่ วยการจัดกิจ กรรมที่ 7 เรื่ อง สุ ขหทัย กับการใช้ ทักษะชีวิตและอาชีพ สู่ สาธารณชน
เน้ น การใช้ เทคนิ ค การเรี ยนรู ้ แ บบการใช้ กิ จ กรรมเป็ นฐาน (Activity Based Learning : ABL)
เสริ มสร้างให้ผูเ้ รี ยนคิดวิเคราะห์นาํ เสนอผลงานของตนเองตามความสนใจ ความถนัดและตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน ร่ วมกับการจัดการเรี ย นรู ้ ด้ว ยกระบวนการมี ส่ว นร่ วมของชุมชน
และการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ทั้งนี้ผวู ้ ิจยั พบว่า การจัดกิจกรรมที่เป็ นการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ทั้งด้านความรู ้ ทัศนคติ และทักษะโดยผ่านการสังเคราะห์เพื่อให้ได้โครงสร้างพื้นฐานของการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้โดยให้ผู เ้ รี ย นลงมื อ ปฏิ บ ัติ ด้ว ยตนเอง กระบวนการกลุ่ ม ส่ ง ผลทํา ให้ผเู ้ รี ยน
เกิ ดประสบการณ์ ที่ดี ส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้ ที่ดีมีคุณภาพ สอดคล้องกับแนวคิ ดของ ฐิ ติมา วัฒนจัง
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(2556: 8 - 9) ที่สรุ ปไว้ว่า 4 องค์ประกอบที่ มีความสัมพันธ์เป็ นไปอย่างพลวัตร (Dynamic) ในการ
พัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างแท้จริ ง คือ 1) ประสบการณ์ (Experience) โดยผูส้ อนมีหน้าที่กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนซึ่ ง
มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันมาแลกเปลี่ยนและแบ่งปั นกับเพื่อนในห้องและจะทําให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกว่า
ตัวเองได้มีส่วนร่ วมในฐานะสมาชิ กคนหนึ่ ง 2) สะท้อน/อภิ ปราย (Reflection / Discussion) เป็ น
กระบวนการที่ทาํ ให้ผเู ้ รี ยนจะได้แสดงความคิดเห็นและความรู ้สึกของตนเองแลกเปลี่ยนกับสมาชิก
ในกลุ่ ม ซึ่ ง ผู ส้ อนจะเป็ นผูก้ าํ หนดประเด็น การวิเคราะห์ วิจ ารณ์ ผูเ้ รี ย นจะได้เรี ยนรู ้ ถึ งความคิ ด
ความรู ้สึกของคนอื่นที่ต่างไปจากตนเองจะช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่กว้างขวางขึ้นและการอภิปรายจะ
ทําให้ได้ขอ้ สรุ ปที่หลากหลายหรื อมีน้ าํ หนักมากยิง่ ขึ้นองค์ประกอบนี้จะช่วยทําให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นา
ทั้งด้านความรู ้และเจตคติในเรื่ องที่อภิปรายการที่ผเู ้ รี ยนจะอภิปรายหรื อแสดงความคิดเห็นได้มากน้อย
แค่ไหนเป็ นไปตามเนื้ อหาที่จะสอนหรื อไม่น้ นั 3) การทดลอง/ประยุกต์แนวคิด (Experimentation/
Application) นักเรี ยนได้ทดลองใช้ความคิดรวบยอดหรื อผลิตขั้นความคิดรวบยอดในรู ปแบบต่าง ๆ
เช่นการสนทนาสร้างคําขวัญทําแผนภูมิเล่นบทบาทสมมุติฯลฯซึ่ งผูส้ อนจะได้เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยน
ได้รู้จกั การประยุกต์ใช้ความรู ้โดยการนําความรู ้ไปใช้ได้จริ ง 4) ความคิดรวบยอด (Concept) ผูเ้ รี ยน
จะเข้าใจและเกิดความคิดรวบยอดซึ่งความคิดรวบยอดนี้จะส่ งผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงเจตคติหรื อ
ความเข้าใจในเนื้อหาขั้นตอนของการฝึ กทักษะต่าง ๆ ที่ช่วยทําให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิได้ง่ายขึ้น
ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ
ตามแนวคิดเกี่ยวกับ 1) หลักการจัดกิจกรรมแนะแนว โดยจัดให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหาความ
ต้องการ ความสนใจและธรรมชาติของผูเ้ รี ยน 2) การให้ความสําคัญของความเป็ นมนุ ษย์และมอง
มนุ ษย์ว่ามีคุณค่า มีความดีงาม มีความสามารถ มีความต้องการ และมี แรงจูงใจภายในที่จะพัฒนา
ศัก ยภาพของตนหากบุ ค คลมี อิสรภาพและเสรี ภาพ มนุ ษย์จะพยายามพัฒนาตนเองไปสู่ ความเป็ น
มนุ ษ ย์ที่ ส มบู ร ณ์ 3) การมุ ่ง เน้น ไป ที ่ ก ระบ วน การส ร้ า งความรู ้ (Process of Knowledge
Construction) โดย 4) มีกิจกรรมให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ ร่วมกัน มี การพึ่งพาอาศัยกันในการเรี ยนรู ้ มี การ
ปรึ กษาหารื อกันอย่างใกล้ชิด มีการทํางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม มีการวิเคราะห์จากกระบวนการของกลุ่ม
และมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบร่ วมกัน ประกอบกับ 5) การเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการมีส่วนร่ วมของ
ชุ ม ชน เป็ นแนวคิ ด ที่ พ ัฒ นามาจากการการเรี ย นรู ้ จ ากการปฏิ บ ัติ (Learning by Doing) เพื่ อ ดึ ง
ความสามารถของผู เ้ รี ย นออกมาในรู ป ของการเรี ย นรู ้ ที่ผูเ้ รี ยนมีโอกาสลงมือกระทําเอง จะช่วย
พัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนโดยผูเ้ รี ยนจะมีส่วนร่ วมทางด้านจิตใจได้รับประสบการณ์ที่สัมพันธ์กบั
ชี วิตจริ ง แสวงหาความรู ้ การคิด การจัดการความรู ้ การแสดงออก การสร้างความรู ้ ใหม่ และการ
ทํา งานร่ ว มกัน ทั้ง นี้ ผู ว้ ิ จ ัย นํา มากํา หนดเป็ นองค์ป ระกอบสํา คัญ ของการจัด กิ จ กรรมแนะแนว
เพื่อ เสริ ม สร้ า งการใช้ท กั ษะชี วิต และอาชี พ ของนัก เรี ย นชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการหา
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ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวด้วยรู ปแบบ UNIQUE กับกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้ค่าประสิ ทธิ ภาพของกระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมเพื่อเสริ มสร้างการใช้
ทักษะชีวิตและอาชีพ เท่ากับ 81.57/81.27 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1
2. จากผลการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของกระบวนทัศ น์ ก ารจัด กิ จ กรรมแนะแนวเพื่ อ
เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ มีผลการวิจยั ดังนี้
2.1 หลังการจัดกิ จกรรมแนะแนวตามกระบวนทัศ น์ การจัดกิ จกรรมแนะแนวเพื่ อ
เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ นักเรี ยนมีผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพหลังการจัดกิจกรรม
แนะแนวสู งกว่าก่ อนการจัดกิ จกรรมแนะแนว อย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 ซึ่ งยอมรั บ
สมมติฐานข้อที่ 1 และเมื่ อเปรี ยบเทียบผลการใช้ท ัก ษะชี วิ ต และอาชี พ แยกตามรายด้าน พบว่า
นักเรี ยนมี ผลการใช้ท กั ษะชี วิ ต และอาชี พ หลังร่ ว มกิ จกรรมแนะแนวตามกระบวนทัศ น์ การจัด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ สู งกว่าก่อนร่ วมกิจกรรมแนะแนวตาม
กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพทุกด้าน ทั้งนี้เป็ น
เพราะว่าการจัดกิจกรรมแนะแนวตามกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้
ทักษะชี วิตและอาชี พ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสํา คัญ (Child - Centered) กิ จ กรรมเน้น ให้ผู เ้ รี ย นปฏิ บตั ิ
(Activity) มากกว่าการเน้นการให้ผูเ้ รี ยนปฏิ บตั ิ ตามคําบอกของครู (Passivity) การเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนรับผิดชอบเต็มที่สาํ หรับการเรี ยนรู ้ของตนเอง การเกี่ยวข้องและร่ วมมือกับสมาชิกกลุ่มจําเป็ น
สําหรับการเรี ยนรู ้ ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรี ยนเสมอภาคมากขึ้นซึ่งส่ งเสริ มความเจริ ญเติบโตและ
การพัฒนา ครู จะกลายเป็ นผูอ้ าํ นวยการเรี ยนรู ้และเป็ นทรั พยากรบุ คคลทางการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนมี
ทัศนคติที่ดี มีอิสระในการเรี ยนรู ้ การเน้นให้ความสําคัญต่อการกระทํา การค้นพบและการเรี ยนรู ้
อย่างอิสระจะส่ งผลทําให้นกั เรี ยนมีผลการเรี ยนที่ดีข้ ึน (Gibbs, 2001)
กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น เน้นหลักการและแนวคิด
การสร้างความรู ้ (Constructivist) โดยเน้นการจัดการเรี ยนรู ้ที่พฒั นากระบวนการคิดของผูเ้ รี ยนและ
นําเสนอผ่านผลงานที่จดั ทํา ดังนั้นครู ผสู ้ อนต้องดําเนิ นการจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนรู ้แล้ว
กับสิ่ งที่ ผูเ้ รี ยนกําลังเรี ย น การให้โ อกาสผู เ้ รี ย นเป็ นผู ร้ ิ เ ริ่ ม ทํา โครงการ/ชิ้ นงานที่ ตนเองสนใจ
เปิ ดโอกาสให้มีการนําเสนอความคิด ผลงานและผลการวิ เ คราะห์ ก ระบวนการเรี ย นรู ้ ของตนเอง
เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั เพื่อน และให้เวลาทํางานอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการเรี ยนรู ้
กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) ที่ให้ความสําคัญของความเป็ นมนุษย์และมองมนุษย์ว่ามีคุณค่ามีความ
ดีงามมีความสามารถมีความต้องการและมีแรงจูงใจภายในที่จะพัฒนาศักยภาพของตนหากบุคคล
มีอิสรภาพและเสรี ภาพมนุษย์จะพยายามพัฒนาตนเองไปสู่ ความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ผลงาน ภาระ
งานที่ผูเ้ รี ยนคิด ประดิษฐ์เป็ นผลจากความรู ้ ความสามารถ ความถนัดเพื่อสื่ อสารออกมาให้รู้ตวั ตน
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ของผู เ้ รี ย นอย่า งดี ยิ่ ง ดัง ที่ อัม พร ชนะทอง (2546), ประไพ กลัด ล้อ ม (2551) และภัท รมน
ขันธาฤทธิ์ (2551) ได้ศึกษาการพัฒนาชุ ดกิ จ กรรมแนะแนวโดยใช้กิจ กรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน
ทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่ งรู ปแบบและเทคนิ คการจัดการเรี ยนการสอนได้
พัฒนาการจากวิธีการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ ประกอบด้วยกิจกรรม 4 ขั้นตอน คือ ขั้นแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ขั้นสะท้อนกลับการเรี ยนรู ้ ขั้นสรุ ปสาระสู่ ชีวิต และขั้นคิดและนําไปปฏิบตั ิ สามารถ
ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้เพิ่มขึ้น
กระบวนทัศน์การจัด กิ จ กรรมแนะแนวที่ ผูว้ ิจ ยั พัฒ นาขึ้ น เป็ นแนวทางการจัด
กิจกรรมที่ตอบสนองการพัฒนาความสามารถด้านการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยน โดยผ่าน
ขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ 6 ขั้นตอน โดยเริ่ มจาก 1) ทําความเข้าใจในข้อมูลและเนื้อหาอย่างกระจ่าง
ชัด 2) สร้างเครื อข่ายข้อมูล 3) สื บค้นข้อมูลเพื่อวินิจฉัยปั ญหา 4) ซักถามเพื่อสร้างทางเลือกหรื อวิธี
แก้ปัญหา 5) ใช้ประโยชน์ขอ้ มูลจากผลการวิเคราะห์ และ 6) นําเสนอผลงานและรายงานผล ทั้งนี้
โดยการจัดกิจกรรมจากสถานการณ์ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ในชุ ม ชน ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ในชุมชน
มีบทบาทสําคัญในการส่ งเสริ ม สนับสนุน เป็ นแหล่งฝึ กประสบการณ์ที่ดีให้กบั ผูเ้ รี ยน พร้อมทั้งเข้า
มามีส่วนร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วมปฏิบตั ิ ร่ วมวัดประเมินผล จึงเป็ นการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองความต้องการ
ของผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ องและหลากหลาย การจัดกิจกรรม สื่ ออุปกรณ์การเรี ยนรู ้ที่กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยน
ได้ร่วมกันคิด แก้ปัญหาและพิจารณาสาเหตุของปั ญหา คิด ประดิษฐ์สร้างสรรค์ชิ้นงาน/ภาระงานที่
ตรงกับความสนใจ ความถนัด และความสามารถ ร่ วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นและนําเสนอ
ผลงาน โดยครู มีบทบาทสําคัญเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก (facilitator) ไม่ใช่ สอน เตรี ยมอุปกรณ์
สรุ ป และประเมิน ดังนั้นหลักการจัดกิจกรรมแนะแนวยึดหลักดําเนินงานด้วยวิถีระบบ ดําเนินงาน
อย่างต่ อ เนื่ อ ง และดํา เนิ น งานแบบมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค คลหลายฝ่ าย ช่ ว ยเกื้ อ กูล กันซึ่ งรวมถึง
ผูป้ กครองและชุมชน บริ บทรอบตัวผูเ้ รี ยน ทั้งนี้ การให้ concept หรื อความรู ้ที่ถูกต้องเป็ นสิ่ งสําคัญยิ่ง
นอกจากนี้บทบาทที่ครู จาํ เป็ นต้องคํานึงถึง คือ การวางแผน การสร้างแรงจูงใจ (coaching) การเป็ น
แบบอย่างที่ดี (modeling) และเป็ นนักประเมินตามสภาพจริ งที่ชาญฉลาด (Authentic Assessment)
ซึ่ งต้องให้ขอ้ มูลย้อ นกลับ (feedback) แก่ ผู เ้ รี ย น สํา หรั บ ผู เ้ รี ย นต้อ งเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อตนเอง
สามารถวางแผนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และเป็ นผูม้ ีความกระตือรื อร้นที่จะเรี ยนรู ้ (Active Learner)
(Tinzmann,1990, อ้างถึงใน รุ จิราพร รามศิริ, 2556: 117) ประกอบกับการจัดกิจกรรมแนะแนวที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสํา คัญ เปิ ดโอกาสให้ผู เ้ รี ย นรั บ ผิด ชอบเต็ม ที่ สาํ หรับการเรี ยนรู ้ของตนเอง การมี
ปฏิ สัม พัน ธ์ ที่ ดี ร่ ว มมื อ กับ สมาชิ ก กลุ่ ม การจัด กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ความเจริ ญ เติ บ โตและการ
พัฒนา นักเรี ยนมีทศั นคติที่ดี มีอิสระในการเรี ยนรู ้ การเน้นให้ความสําคัญต่อการกระทํา การค้นพบ
และการเรี ยนรู ้อย่างอิสระจะส่ งผลทําให้นกั เรี ยนมีผลการเรี ยนที่ดีข้ ึน ซึ่งยอมรับสมมติฐานข้อที่ 1
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2.2 นัก เรี ยนกลุ่ ม ทดลองที ่ ไ ด้รั บ การเรี ย นรู ้ ต ามกระบวนทัศ น์ ก ารจัด กิ จ กรรม
แนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ท ัก ษะชี วิ ต มี ผ ลการใช้ท ัก ษะชี วิ ต และอาชี พ แตกต่ า งกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 2 โดยนักเรี ยนกลุ่มทดลองมีผล
การใช้ท ักษะชี วิ ต และอาชี พ สู งกว่านักเรี ยนกลุ่ ม ควบคุ มที่ ได้รับ การเรี ย นรู ้ ด้ว ยรู ป แบบการจัด
กิจกรรมแนะแนวแบบปกติ และเมื่อเปรี ยบเทียบผลการใช้ท ัก ษะชี วิ ต และอาชี พ แยกตามรายด้าน
พบว่ า นัก เรี ย นกลุ่ ม ทดลองมี ผ ลการใช้ท ัก ษะชี วิ ต และอาชี พ หลังร่ วมกิจกรรมแนะแนวตาม
กระบวนทัศ น์การจัดกิ จ กรรมแนะแนวเพื่อ เสริ ม สร้ า งการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ แตกต่างจาก
นักเรี ยนกลุ่มควบคุม โดยภาพรวมนักเรี ยนกลุ่มทดลองมีผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพสู งกว่ากลุ่ม
ควบคุมทุ กด้าน ทั้งนี้ เป็ นเพราะกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว ตามขั้นตอน UNIQUE ที่
ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้นโดยมีหลักการจัดกิจกรรมแนะแนว (Guidance Activity) ทฤษฎี ก ารสร้างความรู ้
(Constructivism Theory) ทฤษฎีการเรี ยนรู ้กลุ่มมนุ ษยนิ ยม (Humanism Theory) ทฤษฎีพฒั นาการ
ทางสติ ปั ญ ญาของ Piaget และกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน (Community Participation)
ร่ วมกับการบูรณาการการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (Collaboration Learning: CL) การจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน(Case Based Learning : CBL) การจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ปั ญหาเป็ นฐาน
(Problem Based Learning : PBL) และการจัด การเรี ย นรู ้ ด้ว ยกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
(Community Participation Learning : CPL) เป็ นแนวทางในจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และมี ข้ นั ตอน
การจัดกิจกรรมแนะแนว 6 ขั้น อย่างเป็ นระบบ สามารถนําไปใช้จดั กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนได้อย่างดี
ได้แก่ ขั้นที่ 1 ทําความเข้าใจในข้อมู ลและเนื้ อหาอย่างกระจ่ างชัด ขั้นที่ 2 สร้ างเครื อข่ายข้อมู ล
ขั้นที่ 3 สื บค้นข้อมูลเพื่อวินิจฉัยปั ญหา ขั้นที่ 4 ซักถามเพื่อสร้างทางเลือกหรื อวิธีแก้ปัญหา ขั้นที่ 5
ใช้ประโยชน์ขอ้ มูลจากผลการวิเคราะห์ ขั้นที่ 6 นําเสนอผลงานและรายงานผล
ประกอบกับการระบุ 5 องค์ประกอบที่ สาํ คัญ ของกระบวนทัศ น์ก ารจัดกิจกรรม
แนะแนวที่ผวู ้ ิจยั สรุ ปไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
1. หลักการ เป็ นการพัฒนาการใช้ทกั ษะชี วิ ต และอาชี พอยู่บ นพื้ น ฐานการสร้ า ง
ความรู ้อย่างเป็ นระบบด้วยตนเอง การร่ วมมือกันเรี ยนรู ้จากกิจกรรมแนะแนว ฝึ กปฏิบตั ิประสบการณ์
จริ งจากการสนับสนุนแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน
2. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
3. ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 6 ขั้นตอน เรี ยกว่า UNIQUE Model
4. การวัดและประเมินผล วัดและประเมินสมรรถนะของผูเ้ รี ยนตามองค์ประกอบ
ของการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ 7 ด้าน ครอบคลุมตัวชี้วดั 15 ตัวชี้วดั และ
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5. ปั จจัยสนับสนุน ประกอบด้วย
5.1 ชุมชน ให้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทุกขั้นตอน โดยร่ วมคิด
ร่ วมทํา ร่ วมปฏิบตั ิ และเป็ นแหล่งฝึ กประสบการณ์จริ งให้แก่ผเู ้ รี ยน
5.2 บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู ผูป้ กครอง ผูน้ าํ ชุ มชน เจ้าของสถาน
ประกอบการให้ความร่ วมมือจัดกิจกรรม จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ร่ วมประเมินผลการใช้
ทักษะชีวิตและอาชีพ และผลงานที่ผเู ้ รี ยนนําเสนอตามสภาพจริ ง
5.3 นักเรี ยน หมัน่ ศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเองอย่างเป็ นระบบ มีการทํางานเป็ นกลุ่ม
เน้นการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ ร่ วมกิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิจากแหล่ง เรี ยนรู ้ แ ละสถานประกอบการในชุมชน
ดําเนินการแก้ปัญหาภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน และ/หรื อ สถานประกอบการจริ ง
ในชุมชนด้วยการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นในการทํางานร่ วมกัน คิดสร้างสรรค์ผลงานตามความสนใจ
และความถนัดสู่ อาชีพในอนาคตของตนเองอย่างมีคุณภาพ
กระบวนการทัศน์จดั กิจกรรมแนะแนว ส่ งผลทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ สามารถ
พัฒนาความรู ้ ความสามารถของตนได้อย่างเป็ นขั้น เป็ นตอน ผูเ้ รี ยนมีเวลาศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติม
อย่างไม่จาํ กัด เกิดผลการใช้ทกั ษะชีวิต ที่ดีท้ งั ด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาทั้งภายใน
ห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน ทั้งนี้จากการสังเคราะห์องค์ประกอบของการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ 7
ด้าน ครอบคลุม 15 ตัวชี้ วดั ซึ่ งมี ป ระเด็น การประเมิ นครอบคลุม 5 ประเด็น หลัก คื อ 1) การใช้
ข้อมูลในการตอบคํา ถามที่ เ ป็ นเหตุแ ละผล 2) ความคิ ด รวบยอด 3) การเชื่ อมโยงเนื้ อหาเก่าไปสู่
เนื้อหาใหม่ 4) การนําเสนอผลงานครอบคลุมประเด็นเนื้อหา และ 5) ความกระชับถูกต้องชัดเจนใน
การนําเสนอผลงาน ดําเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวภายใต้การกํา หนดหน่ ว ย/แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยน (กิจกรรมแนะแนว) ที่ มีเนื้ อหาเกี่ ยวกับวิวฒั นาการของการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พ
ซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้รู้จกั ตนเอง เห็นคุณค่าของตนเอง รู ้รักษ์ส่ิ งแวดล้อม
สามารถคิ ด ตัดสิ น ใจ คิ ด แก้ปั ญ หา กําหนดเป้ า หมาย วางแผนชี วิต ทั้งด้านการเรี ยนและอาชี พ
สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งในแต่ละหน่วยการจัดกิ จ กรรมจะใช้เ ทคนิ ค การจัด กิจกรรม
การเรี ยนรู ้ที่แตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั เนื้อหา จุดประสงค์ กิจกรรมการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิ ดการของพัฒ นากระบวนทัศน์ที่ว่า The Concept of Paradigm and Paradigm
Shift (1986) หมายถึง "มโนทัศน์ (concepts) ค่านิ ยม (value) การรับรู ้ (perceptions) และการปฏิบตั ิ
(practices) ที่ ชุมชน (community) หนึ่ งมี ห รื อกระทําร่ วมกัน ซึ่ งก่อให้เกิ ดวิสัยทัศน์ (vision) แห่ ง
ความเป็ นจริ งที่เป็ นพื้นฐานของการจัดระบบตนเองของชุมชนนั้น" (Capra, 1986: 3)
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ผลการใช้ท กั ษะชี วิต และอาชี พ ของนักเรี ย นชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลังร่ วม
กระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ 7 องค์ประกอบ
ครอบคลุ ม 15 ตัวชี้ วดั เรี ยงลําดับ ผลการประเมิ น การใช้ท ักษะชี วิตและอาชี พของนักเรี ยนกลุ่ ม
ทดลองจากค่าเฉลี่ยสู งที่สุดไปหาน้อยที่สุด ปรากฏผลดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การใช้ ทกั ษะชีวติ และอาชีพ องค์ ประกอบด้ านที่ 7 การสร้ างสั มพันธ์ ที่ดกี บั ผู้อื่น
ในการทํางานร่ วมกัน ตัวชี้ วดั 7.1) สร้างสัม พัน ธ์ ที่ ดี ก บั ผู อ้ ื่ น โดยฟั ง พูด แสดงความคิดเห็นและ
อภิปรายในกลุ่ม พบว่า ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะการสร้ า งสัม พันธ์ ที่ ดีก ับ ผูอ้ ื่ น ในการทํางานร่ วมกัน ร่ วมคิด
ร่ วมทํา ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่มโดยฟัง พูด แสดงความคิดเห็นและอภิปรายในกลุ่ม ทั้งนี้เป็ นเพราะ
ขั้นตอนของกระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวมี ลกั ษณะสําคัญของการจัดการเรี ยนรู ้ แ บบ
ร่ ว มมื อ กล่ าวคื อ ผูเ้ รี ยนมี 1) การพึ่ งพาอาศัยกัน 2) การปฏิ สัม พันธ์ที่ ดีต่อ กันอย่างใกล้ชิด ร่ ว ม
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 3) ความรั บผิดชอบต่ อ การทํา งานกลุ่มต่อตนเอง และต่อสมาชิก
กลุ่ ม ช่ ว ยกัน ปฏิ บ ตั ิ ง านที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจนสําเร็ จ โดยมีเป้ าหมายร่ วมกันหรื อเป้ าหมายเดียวกัน
มี การแบ่ งปั น แลกเปลี่ ยนข้อมู ลและสื่ อวัสดุ อุปกรณ์ 4) การใช้ท กั ษะทางสัง คม (Social Skills)
5) การใช้ท กั ษะกระบวนการกลุ่ม (Group Process Skills) ส่ งผลทําให้มีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ ดีต่อกัน
(วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2555 : 156; Ajose and Joyner, 1990; Johnson, Johnson and Holubed, 1987)
การสร้ างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นในการทํางานเป็ นจุดเริ่ มต้นของการสร้างทักษะ
ชีวิตที่ดีในตัวผูเ้ รี ยน เนื่องจากการร่ วมมือกันเรี ยนช่วยให้ผูเ้ รี ยนพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนความ
รับผิดชอบ ทํางานร่ วมกันเพื่อเป้ าหมายเดี ยวกัน ผลสําเร็ จของงานย่อมมาจากการทํางาน ร่ วมคิด
ร่ วมปฏิบตั ิมากกว่าการรับผิดชอบแต่เพียงคนเดียว และการร่ วมมือกันเรี ยนสามารถ ช่วยเสริ มสร้าง
ความคิดริ เริ่ ม การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เนื่ องจากมีการแลกเปลี่ยนความรู ้ สติปัญญา ช่วยเหลือซึ่ งกัน
และกัน (Perkins, 1991:18-23; Discoll, 2000) สอดคล้องกับขอบข่ายของการจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนด้านที่ 3 ที่สาํ คัญคือ ด้านชีวิตและสังคม มุ่งให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั และเข้าใจตนเอง
รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ ื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีเจตคติที่ดีต่อการมีชีวิตที่ดี มีคุณภาพ
มีทกั ษะในการดําเนินชีวิตและสามารถปรับตัวให้ดาํ รงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
2. การใช้ ทักษะชีวิต และอาชี พ องค์ ประกอบด้ านที่ 3 การทํางานร่ วมกันในสั งคม
และวัฒ นธรรมทีแ่ ตกต่ าง ตัวชี้วดั 3.1) มีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่นโดยฟัง พูด แสดงความคิดเห็นและ
อภิปรายในกลุ่ม 3.2) ปฏิบตั ิงานกับทีมงานที่ มีความหลากหลาย พบว่า ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะการทํางาน
ร่ วมกันในสังคมและวัฒ นธรรมที่ แ ตกต่ า ง ทั้ง นี้ เ ป็ นเพราะผลจากการวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี
ที่ผวู ้ ิจยั นํามากําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้าง
การใช้ทกั ษะชีวิตและอาชี พ มี ความเหมาะสมกับจุดประสงค์การกิ จกรรม ความพร้อม บริ บทและ
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สภาพแวดล้อมของผูเ้ รี ยน โดยมีหลักสําคัญที่ตอ้ งคํานึ งถึงในการจัดกิจกรรม 5 ด้าน คือ 1. การจัด
กิจกรรมแนะแนว 2. การสร้างความรู ้ 3. การเรี ยนรู ้กลุ่มมนุษยนิยม 4. การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
และ 5. การจัด การเรี ย นรู ้ ด ว้ ยกระบวนการมี ส่วนร่ วมของชุ มชน มีแนวทางการจัดกิจกรรม
บูรณาการรู ปแบบการสอน 5 รู ปแบบเข้าด้วยกันคือ (1) การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (2) การเรี ยนรู ้โดยใช้
กิจกรรมเป็ นฐาน (3) การเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน (4) การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน และ
(5) การเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการมีส่วนร่ ว มของชุ ม ชน ประกอบกับ กระบวนทัศ น์ก ารจัดกิจกรรม
แนะแนวมุ่ ง เน้น กระบวนการมี ส่ ว นร่ วมของชุมชน กิจกรรมทุกขั้นตอนเน้นการใช้แหล่งเรี ยนรู ้
สถานประกอบการเพื่อฝึ กทักษะชี วิตและอาชี พ กลุ่มสตรี แม่บา้ น บุคลากรเด่นในชุมชน การเชื่อมโยง
ข้อมูลความรู ้ สรรค์สร้างผลผลิตจากภูมิปัญญาของท้องถิ่นเป็ นหลักในการร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วมปฏิบตั ิ
ส่ งผลทําให้ผูเ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นโดยฟั ง พูด แสดงความคิ ด เห็ น และอภิ ป รายในกลุ่ม
เสริ มสร้างทักษะชีวิตและอาชีพในการปฏิบตั ิงานกับทีมงานที่มีความหลากหลาย ส่ งผลทําให้เกิดผลดี
ตามมามากมาย ได้แก่ การฝึ กการคิดใคร่ ครวญ ในความหลากหลาย การยอมรั บความแตกต่ าง
ระหว่างบุคคล การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เกิดความกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้ และการ
มีโอกาสสะท้อนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผลการวิจยั ดังกล่ าวสอดคล้องกับ แนวคิ ดการเสริ ม สร้ างการใช้ท กั ษะชี วิตที่
จําเป็ นในศตวรรษที่ 21 เกี่ ยวกับ ทักษะทางสังคมและข้ามวัฒ นธรรม (Social and Cross-Cultural
Skills) หัวใจของทักษะนี้ คือ ความสามารถทํางานและดํารงชี วิตอยูก่ บั สภาพแวดล้อมและผูค้ นที่มี
ความแตกต่างหลากหลายได้อย่างไม่รู้สึกเครี ยดหรื อแปลกแยกและทําให้งานสําเร็ จได้ เป็ นเรื่ องของ
การเรี ยนรู ้และยกระดับความฉลาดด้า นสัง คม (social intelligence) และความฉลาดด้านอารมณ์
(emotional intelligence) ของผูเ้ รี ยน ครู ตอ้ งออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนา
ทักษะการมี ปฏิ สัมพันธ์กบั บุ คคลอื่ น รู ้ ว่าเมื่อไรควรฟั ง เมื่ อไรควรพูด แสดงพฤติ กรรมอย่างมื อ
อาชีพและอย่า งน่ า นับ ถื อ และทักษะการปฏิ บตั ิ ง านกับ ที ม งานที่มีความหลากหลาย เคารพความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมและทํางานร่ วมกับคนที่ มีพ้ืนฐานแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมอย่าง
ได้ผลดี ตอบสนองความเห็ นและคุณค่าที่ แตกต่างอย่างใจกว้าง ยกระดับความแตกต่างทางสังคม
และวัฒนธรรมไปสู่ การสร้างแนวความคิดใหม่ วิธีทาํ งานแบบใหม่ หรื อคุณภาพของผลงาน (Sue Z.
Beers, 2011; วิจารณ์ พานิช, 2555; วิชยั วงษ์ใหญ่ และมารุ ต พัฒผล, 2556)
3. การใช้ ทั ก ษะชี ว ิต และอาชี พ องค์ ป ระกอบด้ า นที่ 5 ภาวะผู้ นํา และความ
รับผิดชอบในกระบวนการทํางาน ตัวชี้วดั 5.1) สํานึกความรั บ ผิ ด ชอบโดยทํา งานอย่างมีคุณธรรม
5.2) ให้คาํ แนะนําและการนําบุ ค คลอื่ น 5.3) รั บ ผิด ชอบต่ อ บุ คคลอื่ น โดยทํา งานอย่า งมีคุณธรรม
พบว่า ผูเ้ รี ยนมีภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบในกระบวนการทํางานหลังร่ วมกระบวนทัศน์การจัด
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กิจกรรมแนะแนว ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ขั้นตอนการจัดกิจกรรมตามกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรม
แนะแนว ด้วยรู ปแบบ UNIQUE ทั้ง 6 ขั้น ที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 ทําความเข้าใจในข้อมูล
และเนื้อหาอย่างกระจ่างชัด ขั้นที่ 2 สร้างเครื อข่ายข้อมูล ขั้นที่ 3 สื บค้นข้อมูลเพื่อวินิจฉัยปั ญหา ขั้น
ที่ 4 ซักถามเพื่อสร้างทางเลือกหรื อวิธีแก้ปัญหา ขั้นที่ 5 ใช้ประโยชน์ขอ้ มูลจากผลการวิเคราะห์ และ
ขั้นที่ 6 นําเสนอผลงานและรายงานผล มีความเหมาะสมกับการเสริ มสร้ างการใช้ทกั ษะชี วิตและ
อาชี พของผูเ้ รี ย น โดยผู เ้ รี ย นมี ภ าวะผู น้ าํ และความรั บ ผิด ชอบแบบกระจายบทบาท (distributed
leadership and responsibility) ซึ่ งการจัดกิ จกรรมแนะแนวตามหน่ วย/แผนการจัดกิ จกรรม ทั้ง 7
แผนที่ จ ดั ทํา ขึ้ น เสริ ม พัฒ นาการของผูเ้ รี ยนให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบการทํางาน
ประสานสอดคล้องกันในทีม และความร่ วมมือในทีมเพื่อไปสู่ เป้าหมายที่ยงิ่ ใหญ่ร่วมกัน
4. การใช้ ทักษะชีวิตและอาชีพ องค์ ประกอบด้ านที่ 2 การแสวงหาความรู้ ด้วยการ
ริ เริ่มและการนําตนเอง ตัว ชี้ วัด คื อ 2.1) จัด การกับ เป้ า หมายและเวลาโดยวิ เ คราะห์ ขอ้ มูล
2.2) ปฏิ บตั ิ งานบรรลุเป้ าหมายโดยวิเคราะห์และวางแผน 2.3) ปฏิ บ ตั ิ ง านบรรลุเ ป้ า หมายโดย
ปราศจากการควบคุมสั่งการ 2.4) เรี ยนรู ้ โดยการนําตนเองโดยวางแผนในการสื บค้นข้อมูล พบว่า
หลังร่ วมกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว ผูเ้ รี ยนเกิดการแสวงหาความรู ้ดว้ ยการริ เริ่ มและการ
นําตนเอง สามารถจัดการกับเป้ าหมายและเวลาโดยวิเคราะห์ขอ้ มูล ปฏิบตั ิงานบรรลุเป้ าหมายโดย
วิเคราะห์และวางแผน ปฏิบตั ิงานบรรลุ เ ป้ า หมายโดยปราศจากการควบคุ ม สัง่ การ และเรี ยนรู ้โดย
การนําตนเองโดยวางแผนในการสื บค้นข้อมูลได้ในระดับดี ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่า เทคนิควิธีการจัด
กิ จกรรมแนะแนว ผูว้ ิจ ัยบู รณาการ 5 รู ป แบบการสอนเข้าด้วยกันคื อ (1) การเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ
(2) การเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (3) การเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน (4) การเรี ยนรู ้โดย
ใช้ปัญหาเป็ นฐาน และ (5) การเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั หน่วย/
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เนื้อหา สาระสําคัญ จุดประสงค์การจัดกิจกรรม การวัดประเมินผล ผลการจัด
กิจกรรมส่ งผลทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถจัดลําดับความสําคัญของงานและการใช้เวลา การเรี ยนรู ้จากการ
ลงมือปฏิบตั ิจริ งอย่างมีข้ นั ตอน ทําความเข้าใจจุดมุ่งหมายของผลงานให้ชดั เจน วางแผน ลงมือทํา
และประเมินว่าได้ผลงานคุณภาพดีหรื อไม่ กระบวนการทํางานเหมาะสมเพียงไร ขั้นตอนเหล่านี้
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ทกั ษะเพื่อการดํารงชีวิตอย่างแท้จริ ง
ผลการวิจยั สอดคล้องกับแนวคิดการเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชี วิตที่ จาํ เป็ นใน
ศตวรรษที่ 21 เกี่ยวกับทักษะการริ เริ่ มและการนําตนเอง (Initiative and Self-Direction Skills) ที่ว่า
ผูเ้ รี ยนที่ดีตอ้ งขวนขวายเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเป็ นหลัก ลักษณะของการพึ่งพาอาศัยกันและกัน (interdependence) และเป็ นอิสระต่อกัน (independence) แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวครู ผสู ้ อนทําหน้าที่
เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก (facilitator) โดยจัดประสบการณ์ให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะการจัดการเป้าหมาย
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และเวลา กําหนดเป้ าหมายโดยมีเกณฑ์ความสําเร็ จที่จบั ต้องได้และที่ จบั ต้องไม่ได้ มีความสมดุล
ระหว่างเป้าหมายเชิงยุทธวิธี (tactical) ซึ่งเป็ นเป้าหมายระยะสั้นกับ เป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์ (strategic)
ซึ่ งเป็ นเป้ าหมายระยะยาว ใช้เ วลาและจัด การภาระงานอย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ (วิจารณ์ พานิ ช,
2555: 50-58; วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุ ต พัฒผล, 2556:20-21) ประกอบกับกระบวนทัศน์ ที่ ผูว้ ิจยั
พัฒนาขึ้น มีส่วนสําคัญในการสร้างทักษะชีวิตและต้นทุนชีวิตให้กบั เยาวชน เนื่ องจากมีกิจกรรมที่
หลากหลายและส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้มีบทบาทมากที่สุดในการคิดและทํากิจกรรม ทั้งในและนอก
เวลาเรี ยนด้วยความสนใจของเขาเอง กระบวนการทํากิจกรรมก็จะทําให้ผูเ้ รี ยนพัฒนาทักษะต่าง ๆ
โดยทางโรงเรี ย นและผู ใ้ หญ่ จ ะต้อ งส่ ง เสริ ม ให้เป็ นกิ จกรรมของเขาจริ ง ๆ จนเยาวชนสามารถ
ดําเนินการได้เอง (ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศาสติ์, 2554, อ้างถึงใน สุ ริยเดว ทรี ปาตี, 2554:34)
5. การใช้ ทักษะชี วิต และอาชี พ องค์ ประกอบด้ านที่ 6 การคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ
และแก้ ปัญ หาอย่ างสร้ างสรรค์ ตัวชี้ วดั 6.1) ตัดสิ นใจโดยวิเคราะห์ และวางแผนในการทํางานที่
สนใจ 6.2) แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พบว่า หลังร่ วมกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว ผูเ้ รี ยน
เกิดการคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า กระบวนทัศน์
การจัดกิจกรรมแนะแนว “UNIQUE Model” ที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้นจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์หลักการ
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง จนสามารถสรุ ปหลักการสําคัญในการจัดกิจกรรม 5 ด้าน คือ
1.การจัดกิจกรรม แนะแนว 2.การสร้างความรู ้ 3.การเรี ยนรู ้กลุ่มมนุษยนิยม 4.การจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือ และ 5.การมีส่วนร่ วมของชุมชน แนวทางการจัดกิจกรรมบูรณาการ 5 รู ปแบบการสอนเข้า
ด้วยกันคือ (1) การเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือ (2) การใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (3) การใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน
(4) การใช้ปั ญ หาเป็ นฐาน และ (5) การมี ส่วนร่ วมของชุ มชน มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม การวัดและประเมินผล และปั จจัยสนับสนุน ทั้งนี้ข้นั ตอนการ
จัดกิจกรรมมีความชัดเจนและมีค่าประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 81.57/81.27 สามารถนําไปใช้จดั กิจกรรม
แนะแนวเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนได้ นอกจากนี้ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมแนะแนว 6 ขั้น คือ 1) ทํา
ความเข้าใจในข้อมูลและเนื้อหาอย่างกระจ่างชัด 2) สร้างเครื อข่ายข้อมูล 3) สื บค้นข้อมูลเพื่อวินิจฉัย
ปั ญหา 4) ซักถามเพื่อสร้างทางเลือกหรื อวิธีแก้ปัญหา 5) ใช้ประโยชน์ขอ้ มูลจากผลการวิเคราะห์ และ
6) นําเสนอผลงานและรายงานผล เป็ นขั้นตอนที่สามารถส่ งผลทําให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาการใช้ทกั ษะชีวิต
โดยจะมีความแตกต่างกันตามวัฒนธรรมและสถานที่แต่ละทักษะชี วิตที่จาํ เป็ นที่สุดที่ทุกคนควรมี
ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้สรุ ปไว้และถือเป็ นหัวใจสําคัญในการดํารงชีวิต คือ 1) ทักษะการตัดสิ นใจ
(Decision making) เป็ นความสามารถในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับเรื่ องราวต่าง ๆ ในชีวิตได้อย่างมี
2) ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving) เป็ นความสามารถในการจัดการกับปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นได้
อย่างมีระบบ 3) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) เป็ นความสามารถในการคิดที่จะเป็ น
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ส่ วนช่วยในการตัดสิ นใจและแก้ไขปั ญหาโดยการคิดสร้างสรรค์เพื่อค้นหาทางเลือกต่าง ๆ รวมทั้ง
ผลที่จะเกิดขึ้นในแต่ละทางเลือก และสามารถนําประสบการณ์มาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่าง
เหมาะสม (WHO, 1994)
6. การใช้ ทักษะชีวิตและอาชีพ องค์ ประกอบด้ านที่ 1 การยืดหยุ่นและการปรั บตัว
ตัวชี้วดั 1.1) ยืดหยุน่ โดยประเมินผลการทํางานเพื่อพิจารณาปรับปรุ ง พบว่า หลังร่ วมกระบวนทัศน์
การจัดกิจกรรมแนะแนว ผูเ้ รี ยนเกิดการยืดหยุน่ และการปรับตัวในการทํางาน ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่า
กระบวนทัศน์การจัดกิ จ กรรมแนะแนวที่ ผู ว้ ิ จ ัย พัฒ นาขึ้ น มุ่ ง เน้น การจัด การเรี ย นรู ้ แ บบร่ วมมือ
ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Tinzman และคณะ (1990) กล่าวว่า บทบาทหลักของนักเรี ยนใน
ห้องเรี ยนที่ มีการเรี ยนรู ้ แบบร่ ว มมื อ คื อ ความร่ ว มมื อ และการมี ส่ ว นร่ ว ม ซึ่ ง บทบาทเหล่านี้ มี
ความสําคัญต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ทั้งก่อนการเรี ยน ขณะเรี ยน และภายหลังการเรี ยนรู ้ นักเรี ยน
จึงมีภาระที่จะต้องปฏิบตั ิดงั นี้ คือ 1) เป็ นผูก้ าํ หนดเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ 2) เป็ นผูอ้ อกแบบการเรี ยนรู ้
นักเรี ยนต้องวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง 3) เป็ นผูค้ วบคุมตนเองในการเรี ยนรู ้ มี
การตรวจสอบความก้าวหน้าของการเรี ยนรู ้ ตลอดจนมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม 4) เป็ นผู ้
ประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ เป้ าหมายหลักของการประเมินในห้องเรี ยนแบบเรี ยนรู ้ร่วมกัน คือ การให้
นักเรี ยนได้รู้จกั ตนเอง ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อการติดตามความก้าวหน้า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นัก เรี ย น ประกอบกับ การจัด กิ จ กรรมที่ บู ร ณาการการเรี ย นรู ้ แบบร่ วมมือ การใช้กิจกรรมเป็ น
ฐาน การใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน การใช้ปั ญ หาเป็ นฐาน และการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ มชน ทําให้
ผูเ้ รี ยนสามารถปรับตัวสู่ การเปลี่ยนแปลง ปรับตัวเข้ากับบทบาทที่แตกต่าง งานที่ได้รับมอบหมาย
กําหนดการที่เปลี่ยนไปและบริ บทที่เปลี่ยนไป สอดคล้องกับ ศรี วรรณ ฉัตรสุ ริยวงศ์ (2557) ได้สรุ ป
ขั้นตอนสําคัญที่ส่งผลต่อการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิภาพสู ง ด้วยการนําชุมชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
ตามความเหมาะสมในแต่ ละกิ จกรรม เป็ นต้นว่า ร่ วมวางแผน ร่ วมคิ ด ร่ วมปฏิ บ ตั ิ ร่ วมประเมิ น
ถ่ายทอดความรู ้ ร่ วมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ร่ วมภาคภูมิใจและร่ วมรับผิดชอบ
7. การใช้ ทักษะชีวิตและอาชีพ องค์ ประกอบด้ านที่ 4 การจัดการสร้ างผลผลิตและ
ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ตัวชี้วดั 4.1) จัดการโครงการโดยลงมื อ ทํา งานตามแผนที่ กาํ หนด
ไว้โดยใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย 4.2) สร้างสรรค์ผลผลิตโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทํางานที่สนใจ
พบว่า หลังร่ วมกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว ผู เ้ รี ย นสามารถจัด การสร้ า งผลผลิตและ
ความรั บ ผิ ดชอบตรวจสอบได้จ ัดการโครงการโดยลงมือ ทํา งานตามแผนที ่ก ํา หนดไว้โดยใช้
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย สร้างสรรค์ผลผลิตโดยวิเคราะห์และวางแผนการทํางานที่ สนใจ แม้ว่าจะมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในลําดับสุ ดท้ายของการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พทั้ง 7 ด้าน แต่โดยภาพรวม พบว่า หลัง
ร่ วมกระบวนทัศน์นกั เรี ยนมีผลการจัดการสร้างผลผลิตและความรับผิดชอบตรวจสอบได้สูงกว่า
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ก่ อ นร่ ว มกระบวนทัศ น์ ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะว่า การจัด การสร้ า งผลผลิ ต และความรั บ ผิด ชอบ
ตรวจสอบได้เป็ นผลจากการใช้เครื่ องมือเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียด เทคนิคและวิธีการประเมินผล
การใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพใช้การประเมินผลโดยผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู ผูป้ กครอง และ เพื่อน
(Evaluated by a Group/Parents) ซึ่ งใช้วิธีการสังเกต (Observation) การสัมภาษณ์ (Interview) และ
ประเมินการนําเสนอผลงาน (Presentations) โดยมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการประเมินความเหมาะสม/
สอดคล้องเชิงโครงสร้างของเครื่ องมือจากการพิจารณาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคล้องในประเด็นการกํา หนดองค์ประกอบของเครื่ องมือ
ปรับแก้ไขตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ และกําหนดการแปลความหมายตามเกณฑ์การให้คะแนน
ทางสถิ ติที่ ชัดจน (มาเรี ยม นิ ลพันธุ์, 2555: 196) ส่ งผลให้การประเมิ นผลการใช้ทกั ษะชี วิตและ
อาชีพด้านการจัดการสร้างผลผลิตและความรับผิดชอบตรวจสอบได้มีผลคะแนนตํ่ากว่าด้านอื่น ๆ
จากผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลัง
ร่ วมกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชี พ 7 องค์ประกอบ
ครอบคลุม 15 ตัวชี้วดั ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวที่ผวู ้ ิจยั พัฒนา
ขึ้น มีเทคนิ คและวิธีการประเมินผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพที่ชดั เจนโดยใช้การประเมินผลโดย
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง มีประเด็นการประเมินชัดเจน จัดกิจกรรมภายใต้การกําหนดหน่วย/แผนที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับวิวฒั นาการของการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชี พ ส่ งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้รู้จกั ตนเอง เห็น
คุณค่าของตนเอง รู ้ รักษ์สิ่งแวดล้อม ผูเ้ รี ยนคิด ตัดสิ นใจ คิดแก้ปัญหา กําหนดเป้ าหมาย วางแผน
ชี วิต ทั้ง ด้า นการเรี ยนและอาชี พ สามารถปรับ ตนได้อ ย่า งเหมาะสม สอดคล้องกับ ผลงานวิจ ยั
มาเรี ยม นิ ลพันธุ์ และคณะ (2556) ได้ศึกษา การพัฒนาแนวทางประกอบการใช้กรอบแผนการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่ ความเป็ นเลิศด้านอาชีพท้องถิ่น พบว่า การนําภูมิปัญญาที่มีอยูใ่ นท้องถิ่น
มาบูรณาการในการสอนอาชีพ เป็ นเป้ า หมายสํา คัญ ในการจัด การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ มุ่ ง สู่ ค วามเป็ นเลิศ
ด้านอาชีพที่ดีน้ นั หน่ วยงานต้นสังกัดต้องให้ความสําคัญของงานอาชีพและให้การสนับสนุน และ
ต้องได้รับความร่ วมมือจากหลายภาคส่ วน ดั้งนั้นในแต่ละหน่ ว ยการจัดกิ จ กรรมจะใช้เทคนิ ค การ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่แตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั เนื้อหา จุดประสงค์ กิจกรรม การวัดและประเมินผล
หลังจากการร่ วมกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนเกิดการ
พัฒนาตนเองโดยได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง (Learning by Doing) การช่วยให้ผูเ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้น
ภูมิใจในตนเอง ตระหนักถึงความรั บ ผิด ชอบของตนเองและต่ อ กลุ่ ม ช่ ว ยให้ผูเ้ รี ย นมี ผลสัมฤทธิ์
สู งขึ้น พัฒ นาความสัมพันธ์ที่ดีเกิ ดการยอมรั บผูอ้ ื่ นมากขึ้ น สร้ างความมัน่ ใจในตนเอง และรู ้ ถึง
คุณค่าของตนเองมากขึ้น ส่ งผลทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ที่ดีกว่าเรี ยนเฉพาะเนื้ อหาอย่างเดียว และ
การสอนแบบร่ วมมือเรี ยนรู ้ช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านสติปัญญา โดยเพื่อนในกลุ่มจะช่วยเหลือแนะนํา
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กันเนื่องจากผูเ้ รี ยนที่อยูใ่ นวัยเดียวกัน สามารถสื่ อสาร สื่ อความหมายแก่กนั และกันได้ง่ายและทําให้
เข้า ใจง่ า ยกว่ า ที่ ค รู ส อนการเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ สามารถนํา มาผนวกร่ ว มกับ วิ ธี ก ารสอนได้
หลากหลายวิธี (วัชรา เล่าเรี ยนดี , 2555; Johnson and Johnson,1996; Slavin R.E., 1990) ประกอบ
กับ การจัด กิ จ กรรมแนะแนวที่ บู ร ณาการหลัก การ แนวคิ ด ของการเสริ ม พัฒ นาการให้ผู เ้ รี ย น
เกิ ดทักษะการเรี ยนรู ้ สามารถสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง (Constructivism) มีกระบวนการที่ชดั เจน
สามารถเสริ มพัฒนาการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดประสิ ทธิ ผลต่อผูเ้ รี ยน
เนื่ องจากการเรี ยนรู ้ใหม่จากการใช้กระบวนการดูดซึ มประสบการณ์ (Assimilation) และการปรับ
โครงสร้างทางสติปัญญา (Accommodation) ทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่มีความหมาย รวมทั้งเป็ นไปตาม
ลักษณะของ Social Constructivism ซึ่ งถือว่าผูเ้ รี ยนสร้างความรู ้ดว้ ยการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับ
ผูอ้ ื่น ในขณะที่ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมหรื องานในสภาวะสังคม (Social Context) ซึ่ งเป็ นตัวแปรที่
สําคัญและขาดไม่ได้ ปฏิสัมพันธ์ทางสัง คมทํา ให้ผูเ้ รี ย นสร้ า งความรู ้ ด้ว ยการเปลี่ยนแปลงความ
เข้าใจเดิมให้ถูกต้องหรื อซับซ้อนกว้างขวางขึ้น (ปรณัฐ กิจรุ่ งเรื อง, 2553) ทั้งนี้การจัดกิจกรรมแนะ
แนวที่ บูรณาการหลักการ แนวคิดของการเสริ มพัฒนาการให้ผูเ้ รี ยนเกิดทักษะการเรี ยนรู ้ สามารถ
สร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง (Constructivism) มีกระบวนการที่ชดั เจนสามารถเสริ มพัฒนาการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผลต่อผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลาย
โดยเน้นกระบวนการที่ตอบสนองความต้องการในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ซึ่ งยอมรับรับสมมติฐาน
การวิจยั ข้อที่ 2
3. ผลการขยายผลกระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้ างการใช้ทกั ษะ
ชี วิตและอาชี พของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า นักเรี ยนกลุ่มขยายผลการวิจยั ที่ ร่วม
กิจกรรมแนะแนวตามกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและ
อาชีพ หลังร่ วมกิจกรรมแนะแนวมีผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพสู งกว่าก่อนร่ วมกิจกรรมแนะแนว
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับมติฐานข้อที่ 3
ทั้ง นี้ อ าจเป็ นเพราะกระบวนทัศ น์ก ารจัด กิ จ กรรมแนะแนวที่ ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้น มี
กระบวนการพัฒนาอย่างเป็ นระบบโดยใช้กระบวนการวิจยั และพัฒนา (Research and Development :
R&D) โดยเริ่ มจากขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน (Analysis : R1) ซึ่ งทําให้ทราบปั ญหาที่ แท้จริ ง
และความต้องการจําเป็ นของกลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการพัฒนา โดยอาศัยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี
ที่ยดึ ถืออย่างครอบคลุ ม ปั ญ หาที่ พบ เพื่ อให้ไ ด้แ นวทางการดํา เนิ น การที่ชดั เจน เพื่อนําไปพัฒนา
กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวที่เหมาะสม รวมทั้งการวัดและประเมินผลของกระบวนทัศน์
การจัดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้ างการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อการ
บรรลุเป้ าหมายในการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยน
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ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากนี้ยงั มีการวิเ คราะห์ เ อกสารซึ่ ง ทํา ให้ท ราบถึ งทัก ษะที่ จาํ เป็ น
สําหรับการดํา รงชี วิ ต การเรี ย นรู ้ และทํา งานในโลกยุคเทคโนโลยี นําไปสู่ แนวคิดการพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถอยูใ่ นสังคมอย่างสร้างสรรค์และมีความสุ ข ซึ่ งจําเป็ นต้องได้รับการพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสู งเป็ นพื้นฐานสําหรับอนาคต ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ทักษะทางสังคม ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และทักษะการแก้ปัญหา
นอกจากนี้ การวิเคราะห์หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
และสาระการเรี ย นรู ้ ใ นหลัก สู ต รสถานศึ ก ษา ช่ ว ยทํา ให้ผู ว้ ิจ ยั มองเห็ น แนวทางในการพัฒนา
กิจกรรมแนะแนวที่เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความรู ้ ความถนัด ความสนใจ และความต้องการของ
ตลาดแรงงานสําหรับผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 มากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดการเสริ มสร้างการใช้
ทักษะชี วิตที่ จาํ เป็ นในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดของ Sue Z. Beers (2011: 14 - 15) วิจารณ์ พานิ ช
(2555: 50 - 58) และ วิชยั วงษ์ใหญ่ และมารุ ต พัฒผล (2556 : 20 - 21) ได้สรุ ปองค์ประกอบหลัก
และองค์ประกอบย่อย ๆ ของทักษะชีวิตที่ ส ถานศึ กษาต้อ งจัด การเรี ย นการสอนซึ่ งมีหลักการและ
แนวปฏิ บ ัติเพื่ อพัฒ นาแนวทางการดําเนิ น ชี วิต ทั้งร่ างกาย อารมณ์ สั งคม และสติ ปั ญ ญา เสริ ม
ภูมิคุม้ กันในการดําเนิ นชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นการจัดการกับปั ญหาต่าง ๆ รอบตัวใน
สภาพสังคมปั จจุบนั และเตรี ยมพร้อมสําหรับการปรับตัวในอนาคต ประกอบด้วยองค์ประกอบของ
ทักษะ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ทักษะการยืดหยุ่นและการปรับตัว (Flexible and Adaptability Skills) เป็ น
ทักษะเพื่อการเรี ยนรู ้ การทํางานและการเป็ นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 เป็ นความยืดหยุน่ และปรับตัว
เพื่อบรรลุเป้าหมาย 2) ทักษะการริ เริ่ มและการนําตนเอง (Initiative and Self-Direction Skills) เพราะ
งานในศตวรรษที่ 21 ต้องการความร่ วมมือสู ง 3) ทักษะทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (Social and
Cross-Cultural Skills) หัวใจของทักษะนี้คือ สามารถทํางานและดํารงชีวิตอยูก่ บั สภาพแวดล้อมและ
ผูค้ นที่ มีความแตกต่ างหลากหลายได้อย่างไม่ รู้สึกเครี ยดหรื อแปลกแยกและทําให้งานสําเร็ จได้
4) ทักษะการสร้างผลผลิตและสํานึกความรับผิดชอบ (Productivity and Accountability) การเรี ยนรู ้
จากการปฏิบตั ิ เป็ นวิธีเรี ยนทักษะโดยใช้เครื่ อ งมื อ ด้า นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเป็ น
ตัวช่วยอํานวยความสะดวกในการทํางานอย่างมีผลิตภาพ (Productivity) มีการเก็บข้อมูลเพื่อความ
โปร่ งใสตรวจสอบได้ และ 5) ทักษะภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility
Skills) ภาวะผูน้ าํ ที่ตอ้ งการในศตวรรษที่ 21 คือภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบแบบกระจายบทบาท
(distributed leadership and responsibility) และความรั บ ผิ ด ชอบมี 3 ระดับ คื อ 1. รั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ตนเอง 2. รับผิดชอบการทํา งานประสานสอดคล้อ งกัน ในที ม 3. ความร่ ว มมื อ ในที มเพื่อไปสู่
เป้าหมายที่ยงิ่ ใหญ่ร่วมกัน ทักษะการให้คาํ แนะนําและการนําบุคคลอื่นโดยการใช้ทกั ษะมนุษยสัมพันธ์
และแก้ปั ญ หาในการชัก นํา ผู อ้ ื่ น ไปสู่ เ ป้ า หมาย ทัก ษะการรั บ ผิด ชอบต่อบุคคลอื่น นอกจากนี้
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สอดคล้องกับแนวคิดของทักษะอาชี พที่สําคัญในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดของ Ginzberg (1974),
Super (1957), Tiedman and O’ Hara (1963), สํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (2557), Man Power Group (2013) สรุ ปองค์ประกอบสําคัญของการพัฒนาทักษะอาชีพ
ให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ การแสวงหาความรู ้ กระบวนการทํางาน กระบวนการ
แก้ปัญหา การทํางานร่ วมกัน และการจัดการ
ผูว้ ิจยั สังเคราะห์เป็ นองค์ประกอบของการเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 7 ด้าน ครอบคลุม 15 ตัวชี้ วดั จัดกระบวนทัศน์การจัด
กิจกรรมแนะแนวโดยเลือกให้ผูเ้ รี ยนเชื่ อมโยงการเรี ยนรู ้ สู่การนําใช้ประโยชน์ในการดําเนิ นชี วิต
จริ งจากสถานการณ์ปัญหาที่พบเป็ นสิ่ งที่อยูใ่ กล้ตวั บุคคลสําคัญในท้องถิ่นเป็ นกรณี ศึกษาได้อย่างดี
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็ นตัวอย่างที่ดี การฝึ กทักษะปฏิบตั ิพร้อมกับการแก้ปัญหาจากข้อมูลและ
สภาพความเป็ นจริ งในชุมชนที่ตนเองอาศัย เพื่อเป็ นการเชื่อมโยงการเรี ยนรู ้สู่การนํามาใช้ประโยชน์
ในการดํารงและดําเนินชี วิ ต จริ ง ในปั จ จุ บ นั เป็ นการกระตุ ้น ให้ผูเ้ รี ย นเกิดความสนใจ ตรวจสอบ
ความสามารถ ความถนัดของตนเองเพื่อเตรี ยมพร้อมสู่ การเลือกสาขาการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เนื่ อ งจากการฝึ กทัก ษะการทํางานร่ วมกันและ
มีส่วนในการสะท้อนมุมมองความคิดเห็นต่าง ๆ เป็ นการพัฒนาและปรับปรุ งให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
สอดคล้องกับสมรรถนะสําคัญที่ ตอ้ งการให้เกิดกับผูเ้ รี ยน 5 ประการ คือ 1) ความสามารถในการ
สื่ อสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 4) ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต และ 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ผูว้ ิจยั ออกแบบ
การจัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการ
ใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พ โดยการสังเกตการสอนของครู ที่ปรึ กษา (ทําหน้าที่ ครู แนะแนว) รวม 8
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เพื่อให้ทราบปั ญหา การสัมภาษณ์และการสังเกตพฤติกรรมการร่ วมกิจกรรม
แนะแนวของนักเรี ยนเพื่อให้ทราบปั ญหาที่แท้จริ งแล้วนํามาหาแนวทางการพัฒนาต่อไป
กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชี พนี้
ผ่านกระบวนการออกแบบและพัฒนา (Design and Development : D1) โดยการตรวจสอบคุณภาพ
ด้านความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง และเชิงเนื้ อหาด้วยวิธีการสัมมนาอ้างอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ (Connoisseurship)
จํานวน 14 คน นํามาปรับปรุ งแก้ไข แล้วนําไปทดลองใช้เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของกระบวนทัศน์ใน
ภาคสนาม (Field Tryout) ก่ อ นการนํา ไปใช้จ ริ ง ในขั้น ตอนการนํา ไปใช้ (Implementation : R2)
คํานึ งถึงองค์ประกอบหลักที่สาํ คัญ 5 ประการคือ 1.การจัดกิจกรรม แนะแนว 2.การสร้างความรู ้ 3.
การเรี ยนรู ้กลุ่มมนุษยนิยม 4.การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ และ 5.การมีส่วนร่ วมของชุมชน การจัด
กิจกรรมโดยผ่านขั้นตอนการจัดกิจกรรมแนะแนว “UNIQUE” 6 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 ทําความเข้าใจ
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ในข้อมู ลและเนื้ อหาอย่างกระจ่ างชัด (Understanding Information and Content : U) ขั้นที่ 2 สร้ าง
เครื อข่ ายข้อมูล (Networking Information : N) ขั้นที่ 3 สื บค้นข้อมูลเพื่อวินิจฉัยปั ญหา (Inquiring
Information to Diagnose Problems : I) ขั้ นที่ 4 ซั ก ถามเพื่ อ สร้ า งทางเลื อ กหรื อวิ ธี แ ก้ ปั ญหา
(Questioning to Make Choices or Solutions : Q) ขั้น ที่ 5 ใช้ประโยชน์ ขอ้ มู ลจากผลการวิ เคราะห์
(Utilizing Information from the Analysis : U) และ ขั้ นที่ 6 นํ า เสนอผลงานและรายงานผล
(Exhibiting and Results Reporting : E) จากนั้น นําไปประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผลกับ
กลุ่มตัวอย่างการวิจยั ครั้งนี้ (Assessment : D2) และมีการนํา ผลมาปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขอี ก ครั้ งก่อนนํา
กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวไปขยายผล เพื่อ การรั บ รองกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรม
แนะแนวเพือ่ เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพในขั้นตอนสุ ดท้าย
ผลการขยายผล พบว่า กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว สามารถนําไปใช้กบั
นักเรี ยนที่มีลกั ษณะ มีบริ บทใกล้เ คี ย งกัน ได้ ทั้ง นี้ เ นื่ อ งจากการจัด กิ จ กรรมแนะแนวเป็ นการจัด
กิจกรรมการเรี ย นรู ้ ใ นลัก ษณะของการบู ร ณาการความรู ้ ซึ่ ง มี ล กั ษณะไม่ แ ตกต่ า งจากที่ ผูว้ ิจยั
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ แต่ปรับเปลี่ยนครู ผสู ้ อนซึ่ งเป็ นครู ที่ปรึ กษา ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นครู แนะแนว ซึ่ ง
มีจาํ นวนจํากัด ทั้งนี้ผสู ้ อนมีเ ป้ า หมายเดี ย วกัน คื อ การเสริ ม สร้ า งการใช้ท กั ษะชีวิตและอาชีพของ
ผูเ้ รี ยน ซึ่ งในการพัฒนากระบวนทัศ น์ก ารจัดกิ จ กรรมแนะแนวในการวิ จ ยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้พฒั นา
มาจากสภาพปั ญหาและความต้องการของผูเ้ รี ยน มีการออกแบบและพัฒ นากระบวนทัศ น์การจัด
กิจกรรมแนะแนวอย่างเป็ นระบบ มีการนําไปใช้จริ ง และประเมินประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
ของกระบวนทัศน์ และปรับปรุ งแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนนําไปขยายผล นอกจากนี้ผวู ้ ิจยั ได้ประสานงาน
กับครู ผสู ้ อนกิจกรรมแนะแนวซึ่ งเป็ นครู ที่ปรึ กษา (ทําหน้าที่ครู แนะแนว) เพื่อขอความร่ วมมือและ
ชี้ แ จงวัต ถุ ป ระสงค์ใ นการขยายผลการวิจยั รวมทั้งแนะนําวิธีการใช้ตามรายละเอียด ในคู่มือการ
ใช้กระบวนทัศน์ ซึ่ งประกอบด้วย แนวทางการนํากระบวนทัศน์ไปใช้ ข้อควรปฏิ บตั ิ ก่อนการใช้
แนวทางการจัดกิจกรรม ความเป็ นมาและความสําคัญของการพัฒนากระบวนทัศน์ แนวคิดพื้นฐาน
ในการพัฒนากระบวนทัศน์ องค์ประกอบของกระบวนทัศน์ ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์
3) ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 4) การวัดและประเมินผล และ 5) ปั จจัยสนับสนุ น ตัวอย่างหน่ วยการ
เรี ยนรู ้ ตัวอย่างเครื่ องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล รวมทั้งได้ช้ ีแจงวิธีดาํ เนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เครื่ องมือและระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยละเอียดเพื่อให้การดําเนิ นงานสอดคล้อง
กับการนําไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่างของการวิจยั มากที่สุด ดังนั้น ในการขยายผลการวิจยั ครั้งนี้ จึงทําให้
กระบวนทัศ น์ ก ารจัด กิ จ กรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ มีประสิ ทธิผล
เป็ นไปตามเกณฑ์ คือ นักเรี ยนมีผลการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พหลังร่ วมกิจกรรมแนะแนวสู งกว่า
ก่อนร่ วมกิจกรรมแนะแนวอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ข้ อเสนอแนะ
จากข้อค้นพบในการวิจยั เรื่ อง กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้าง
การใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
ข้ อเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจยั ไปใช้
1. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เช่น องค์การบริ หารส่ วนตําบล/
จังหวัด สํานักงานจัดหางาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ควรนําหลักการและแนวคิดของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะ
ชีวิตและอาชี พไปประยุก ต์ใ ช้แ ละเผยแพร่ ค วามรู ้ ให้แก่ครู ผสู ้ อนและเจ้าหน้าที่ในสังกัดดังกล่าว
เพื่อนําไปเป็ นแนวทางจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เสริ มสร้ างการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พของผูเ้ รี ยน
ต่อไป
1.2 ผูท้ ี่มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกับ การเตรี ย มความพร้ อ มในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ควรให้การส่ งเสริ มสนับสนุน
ให้ครู จดั กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ในสาขาวิชาการศึกษาที่ เสริ มสร้ างการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พของ
ผูเ้ รี ยนที่มีความชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม
1.3 ผูด้ าํ เนินงานการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลาย สามารถ
นํากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพไปประยุกต์ใช้
ในการจัดประสบการณ์และฝึ กปฏิบตั ิผเู ้ รี ยนเพื่อให้สอดคล้องกับบริ บทของสถานศึกษา
2. ข้ อเสนอแนะในการนํากระบวนทัศ น์ การจัดกิจกรรมแนะแนวไปใช้
2.1 ฝ่ ายบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาควรประชุมทําความเข้าใจกับผูส้ อนทั้งที่
เป็ นครู แนะแนวโดยตรงและผูท้ ี่ ป ฏิ บ ัติ ห น้า ที ่ ค รู ที่ ป รึ ก ษา (ทํา หน้า ที ่ ค รู แ นะแนว) เกี่ ย วกับ
แนวทางในการนํากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ
ไปใช้ ตลอดจนการติดตามและประเมินผล
2.2 ผูส้ อนควรศึกษาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชี พอย่างละเอียดให้ครบทุกขั้นตอน ต้องศึกษาและทําความ
เข้าใจพฤติกรรมการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชี พของนักเรี ยนในแต่ละพฤติกรรมและเครื่ องมือการวัด
และประเมินผลอย่างละเอียด เพื่อสามารถทําการประเมินผลได้ตามวัตถุประสงค์ สิ่ งที่สําคัญที่สุด
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คือ ผูส้ อนต้องมีความรอบรู ้ในเนื้อหาที่สอนเป็ นอย่างดี และต้องให้เวลาเพื่อการเรี ยนรู ้ตามกระบวนทัศน์
ทั้งในและนอกเวลาเรี ยนอย่างเพียงพอ
2.3 กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ
ให้ความสําคัญกับชุมชน ผูท้ ี่จะนําแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวดังกล่าวไปใช้ ต้องศึกษาบริ บท
ของชุมชน มี การชี้ แจงและสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างโรงเรี ยน ครู ผูส้ อน ผูป้ กครอง ผูน้ าํ
ชุมชนและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายก่อนการดําเนิ นการให้ผูเ้ รี ยนลงพื้นที่จริ งและนําชุมชนเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในทุกขั้นตอน
2.4 กระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวในที่ น้ ี เลื อกใช้แนวทางจัดกิ จกรรมเพื่อ
เสริ ม สร้ า งการใช้ท กั ษะชี วิต และอาชี พของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยวิธีการเรี ยนรู ้
หลายวิธี เช่นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ การใช้กิจกรรมเป็ นฐาน การใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน
การใช้ปัญหาเป็ นฐาน และการใช้กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน ซึ่ งผูท้ ี่จะนํากระบวนทัศน์การ
จัด กิ จ กรรมแนะแนวไปใช้ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นวิธีการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ในรู ปแบบต่างๆ
ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับตัวชี้วดั /ระดับของผูเ้ รี ยนที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้น
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครั้งต่ อไป
ผลการวิจยั ครั้งนี้มีประเด็นที่น่าจะทําการศึกษาต่อไป ดังนี้
1. ควรทําการศึกษาผลการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้าง
การใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมขั้น
พื้นฐานอย่างมีคุณภาพสําหรับผูเ้ รี ยนในการค้นหาความสนใจ ความถนัด ความรู ้และเพือ่ ให้สามารถ
เลือกแนวทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
2. ควรมีการวิจยั เพื่อพัฒนาเครื่ องมือวัดตัวแปรเชิ งปริ มาณของตัวแปรตามเกี่ยวกับ
การใช้ท กั ษะชี วิตและอาชี พ ทั้ง 7 ด้าน เพื่ อแสดงผลการวิเคราะห์ให้เห็ นความแตกต่ างระหว่าง
ความสามารถแต่ละด้านของแต่ละบุคคลอย่างชัดเจนและควรศึกษาตัวแปรกลางที่อาจส่ งผลต่อตัวแปรตาม
เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว เป็ นต้น
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ด้ วยวิธีการสั มมนาอ้ างอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship)
1. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กาญจนา คุณารักษ์

อาจารย์พิเศษ ข้าราชการบํานาญ
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
2. รองศาสตราจารย์ ลิขิต กาญจนาพร
อาจารย์พิเศษ ข้าราชการบํานาญ
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
3. อาจารย์ ดร.กัมปนาท บริ บูรณ์
อาจารย์
เลขานุการภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
กรุ งเทพมหานคร
4. ดร. ลาวรรณ สกุลกรุ ณาอารี ย ์
ครู ตําแหน่ง วิทยะฐานะครู เชี่ยวชาญ
โรงเรี ยนอนุบาลวัดป่ าเลไลยก์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 1
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุ ต พัฒผล
อาจารย์
คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
กรุ งเทพมหานคร
6. อาจารย์ ดร.มนต์ชยั พงศกรนฤวงษ์
อาจารย์
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคล อาจารย์ คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
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8. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบลวรรณ ส่ งเสริ ม

อาจารย์ ภาควิชาหลักสู ตรและวิธีสอน
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
9. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิ ชวัฒนวรชัย อาจารย์ ภาควิชาหลักสู ตรและวิธีสอน
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
10. ผูช้ ่วยศาสตราจาย์ ดร.ชนสิ ทธิ์ สิ ทธิ์สู งเนิน อาจารย์ ภาควิชาหลักสู ตรและวิธีสอน
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
11. อาจารย์ ดร.โชติมา หนูพริ ก
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
12. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ จิราพร รามศิริ
อาจารย์
โรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
ศูนย์วิจยั และพัฒนาการศึกษา
จังหวัดนครปฐม
13. อาจารย์ ดร.นิวฒั น์ บุญสม
อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
14. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. แสงเดือน เจริ ญฉิ ม อาจารย์
โรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
ศูนย์วิจยั และพัฒนาการศึกษา
จังหวัดนครปฐม
15. อาจารย์ ดร.จิระ ดีช่วย
ครู
โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ สตรี วิทยา
กรุ งเทพมหานคร
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ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุ ต พัฒผล

อาจารย์
คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร กรุ งเทพมหานคร
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสิ ทธิ์ สิ ทธิ์ สู งเนิน อาจารย์ ภาควิชาหลักสู ตรและวิธีสอน
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคล อาจารย์ คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
4. อาจารย์ ดร.กัมปนาท บริ บูรณ์
อาจารย์
เลขานุการภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร กรุ งเทพมหานคร
5. ครู ลาวรรณ สกุลกรุ ณาอารี ย ์
ครู ตําแหน่ง วิทยะฐานะครู เชี่ยวชาญ
โรงเรี ยนอนุบาลวัดป่ าเลไลยก์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 1

ภาคผนวก ข
คู่มือการใช้ กระบวนทัศน์ การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้ างการใช้ ทกั ษะชีวติ
และอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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คู่มือ

การใช้ กระบวนทัศน์ การจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสริมสร้ างการใช้ ทกั ษะชีวติ และอาชีพ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
Paradigm of Guidance Activity

to Enhance Using Life and Career Skills for High School Students

จันทร์เพ็ญ สุวรรณคร
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คํานํา
คู่มือการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายฉบับนี้ เป็ นเอกสารที่อ ธิ บ ายรายละเอี ย ดของกระบวนทัศน์
การจัดกิจกรรมแนะแนวที่จดั ทําขึ้น เพื่อให้ผสู ้ นใจที่ต้อ งการนํา กระบวนทัศ น์น้ ี ไ ปใช้จ ดั กิจกรรม
แนะแนวให้เข้าใจองค์ประกอบต่าง ๆ ของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว เพื่อส่ งเสริ มการ
ใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนได้ทราบถึงสิ่ งที่ควรศึกษา
และจัดเตรี ยม เพื่อให้การใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวนี้ บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของ
การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน ผูส้ นใจที่ตอ้ งการนําไปใช้ควรศึกษาคู่มือการใช้
กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวให้เข้าใจชัดเจนก่อน ทั้งนี้ คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วยสาระสําคัญ
6 ประการ ดังนี้
1. แนวทางในการนํากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวไปใช้
2. ความเป็ นมาและความสําคัญของการพัฒนากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
3. แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
4. องค์ประกอบของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว ประกอบด้วย
4.1 หลักการ
4.2 วัตถุประสงค์
4.3 ปั จจัยสนับสนุน
4.4 กระบวนการจัดกิจกรรมแนะแนว
4.5 การวัดและประเมินผล
5. ตัวอย่างหน่วย /แผนกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะ
ชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
6. ตัวอย่างเครื่ องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล

ผู้จดั ทํา
จันทร์เพ็ญ สุ วรรณคร
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แนวทางในการนํากระบวนทัศน์ การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้ างการใช้ ทกั ษะชีวติ
และอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (UNIQUE Model) ไปใช้
การนํากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวที่มีประสิ ทธิ ภาพไปใช้ให้เกิดประสิ ทธิผล
สู งสุ ดกับผูเ้ รี ยนเป็ นสิ่ งสําคัญ ดังนั้นก่อนที่จะนํากระบวนทัศ น์ก ารจัด กิ จ กรรมแนะแนวไปใช้
จึงต้องทราบข้อควรปฏิบตั ิและแนวทางในการดําเนินการก่อนการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรม
แนะแนว ดังต่อไปนี้
ข้อควรปฏิบตั ิก่อนการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้
ทักษะชี วิตและอาชี พของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (UNIQUE Model) เพื่อเตรี ยมการที่ มี
ประสิ ทธิภาพ สรุ ปได้พอสังเขปดังแผนภาพที่ 34
1. ศึ ก ษาแนวทางในการนํ า กระบวน
ศึกษาคู่มือ
การใช้ กระบวนทัศน์ การจัดกิจกรรม
แนะแนวเพื่อเสริมสร้ างการใช้ ทักษะ
ชีวติ และอาชีพของนักเรีย น
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทัศน์ การจัดกิจกรรมแนะแนวไปใช้

2. ศึ กษาความเป็ นมาและความสํ าคัญ
ของการพัฒ นากระบวนทัศ น์ การจัด
กิจกรรมแนะแนว

3. ศึ กษาตั ว อย่ างหน่ ว ย / แผนการจั ด
กิจกรรมแนะแนว

1.
2.
จัดเตรีย มสิ่ งจําเป็ น
ในการจัดกิจกรรมแนะแนว

3.

ศึกษาหน่ วย / แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว
จัดเตรีย มสื่ อการจัดกิจกรรมแนะแนว
ที่เสนอไว้ ในแผนกระบวนทัศน์ การจัดกิจ กรรม
แนะแนวให้ เพีย งพอกับจํานวนผู้เรียน
ศึ กษาและจัด เตรี ย มเครื่ องมื อเกี่ย วกับการวัด
และประเมินผลที่ใช้ ในระหว่ าง และหลังการใช้
กระบวนทัศ น์ การจัดกิจ กรรมแนะแนว ได้ แก่
ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึ กหั ด แบบประเมิ น
ชิ้ น งาน แบบสั ง เกตพฤติ ก รรมการใช้ ทั กษะ
ชีวิตและอาชี พ แบบสรุ ปองค์ ความรู้ (Journal
Writing) และแฟ้ มสะสมงาน

แผนภาพที่ 34 ข้อควรปฏิบตั ิก่อนการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้
ทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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มีรายละเอีย ดของข้ อควรปฏิบัติ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารคู่มือการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้าง การใช้
ทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีการดําเนินงาน ดังนี้
1.1 ศึกษาแนวทางในการนํากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการ
ใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปใช้ เพื่อความเข้าใจและปฏิบตั ิได้
เป็ นแนวทางเดียวกัน
1.2 ศึกษาความเป็ นมาและความสําคัญของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสริ มสร้ างการใช้ท กั ษะชี วิต และอาชี พของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แนวคิดพื้นฐาน
และทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว องค์ประกอบของกระบวนทัศน์
การจัดกิจกรรมแนะแนว ซึ่ งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล และปั จจัยสนับสนุน ในการนํากระบวนทัศน์ การจัดกิจกรรม
แนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายไปใช้ให้
ประสบผลสําเร็ จ ทําให้เห็นภาพความสัม พัน ธ์ ข ององค์ป ระกอบต่ า ง ๆ รวมทั้ง มีความเข้าใจใน
คําศัพท์เฉพาะที่ใช้ในกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
1.3 ศึกษาตัวอย่างหน่ วย/แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว เรื่ อง เรี ยนรู ้ การยืดหยุ่นและ
การปรับตัวของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยเน้นการจัดกิ จ กรรมแนะแนวตามกระบวนทัศน์
การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างทักษะชีวิตและอาชีพ ซึ่ งเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ การฝึ กคิด
จากสิ่ งใกล้ตวั มีส่วนร่ วมเรี ย นรู ้ ก บั สมาชิ ก ในกลุ่ม และเกิ ดองค์ความรู ้ ดว้ ยตนเอง มีทกั ษะการคิด
สามารถเชื่ อมโยงความคิ ดสู่ การปฏิ บตั ิ ในชีวิตจริ งอย่างมีคุณภาพ ผ่านกระบวนการของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว 6 ขั้น ได้แก่ 1) ทําความเข้าใจในข้อมูลและเนื้ อหาอย่างกระจ่างชัด
(Understanding Information and Content : U) 2) สร้ างเครื อข่ายข้อมู ล (Networking Information :
N) 3) สื บค้นข้อมูลเพื่อวินิจฉัยปั ญหา (Inquiring Information to Diagnose Problems : I) 4) ซักถาม
เพื่ อ สร้ า งทางเลื อ กหรื อวิ ธี แก้ ปั ญ หา (Questioning to Make Choices or Solutions : Q) 5) ใช้
ประโยชน์ ข ้อ มู ล จากผลการวิ เคราะห์ (Utilizing Information from the analysis : U) 6) นําเสนอ
ผลงานและรายงานผล (Exhibiting and Results Reporting : E) ลัก ษณะของหน่ ว ย/แผนการจัด
กิจกรรมแนะแนว มีรายละเอียดดังนี้
1) หน่วยการเรี ยนรู ้มีความยืดหยุน่ และสัมพันธ์กบั แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว
แต่ละแผน โดยหน่วยการเรี ยนรู ้ 1 หน่วย ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว 1 แผนเพื่อให้
ครอบคลุมเนื้ อหา สาระ วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการให้ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ ใช้รูปแบบการเขียนแบบ
Backward Design หน่ วยการจัดกิ จกรรมแนะแนว มี หัว ข้อเรื่ องที่ สําคัญ คื อ ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู ้
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จํานวนเวลาที่ใช้สอน มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั สาระสําคัญ สาระการเรี ยนรู ้ในด้านความรู ้ ด้าน
ทักษะกระบวนการ นอกจากนี้ยงั มีหวั ข้อ สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน คุณลักษะอันพึงประสงค์ การ
วัดและประเมินผล กิจกรรมการเรี ยน การสอน และสื่ อการเรี ยนการสอน
ทั้งนี้หน่ ว ย/แผนการจัด กิ จ กรรมแนะแนวมีข้นั ตอนหลักคงที่ แต่จะเน้นที่การ
ฝึ กปฏิบตั ิ การร่ วมกิจกรรมกลุ่ม และให้อิสระแก่ผเู ้ รี ยนในการคิดและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและ
กัน ในกรณี ที่ครู ตอ้ งการสอนเนื้อหาอื่นที่ไม่ได้อยูใ่ นหน่วยหรื อแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ที่เป็ น
ตัวอย่างนี้ เมื่อศึกษาคู่มือเล่มนี้ครบทุ กส่ ว นแล้ว สามารถใช้เ ป็ นแนวทางในการสร้ า งแผนการจัด
กิจกรรมแนะแนวตามกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวนี้ข้ ึนเองได้
2) หน่วย/แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ในแต่ละแผนเน้นการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
ตามกระบวนการของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว 6 ขั้น เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสามารถ
ในการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพโดยกําหนดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนสร้างองค์ความรู ้
ด้วยตนเอง เห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเอง มี แ รงจู ง ใจภายในที ่ จ ะพัฒ นาศัก ยภาพของตน เรี ยนรู ้ จาก
กระบวนการร่ วมมือของสมาชิ กภายในกลุ่มร่ วมรั บ ผิด ชอบและคิ ด สร้ า งสรรค์ผ ลงานตามความ
สนใจและความถนัดที่มีคุณภาพ ร่ วมกันหาวิธีที่ดีและเหมาะสมที่ สุดในการแก้ไขปั ญหาเหล่านั้น
นําความรู ้ที่ได้มาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน การจัดกิจกรรมเน้น การฝึ กทัก ษะทั้ง เป็ นกลุ่ ม
และเป็ นรายบุคคล ในกรณี ที่เป็ นกลุ่มจะเน้นให้ผูเ้ รี ยนร่ วมแรง ร่ วมใจ ร่ วมกันรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายร่ วมกัน และพร้อมที่จะนําเสนอผลงาน/ผลผลิตที่จดั ทําขึ้นอย่างมัน่ ใจ
2. จัดเตรี ยมสิ่ งที่จาํ เป็ นในการสอน ดังนี้
2.1 ศึกษาหน่วยและแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว
2.2 จัดเตรี ยมสื่ อการจัดกิจกรรมแนะแนวที่เสนอไว้ในแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว
ให้เพียงพอกับจํานวนผูเ้ รี ยน
2.3 ศึกษาและจัดเตรี ยมเครื่ องมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลที่ใช้ในระหว่าง และ
หลังการใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ ใบงาน ใบความรู ้ แบบฝึ กหัด แบบประเมินชิ้นงานแบบ
สังเกตผลการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพ แบบสรุ ปองค์ความรู ้ (Journal Writing) และแฟ้มสะสมงาน
แนวทางในการจัดกิจกรรมแนะแนว มีขอ้ เสนอแนะสําหรับครู ผสู ้ อน ดังนี้
หลักการและแนวทางการพัฒ นารู ปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว
กระทรวงศึกษาธิ การ โดยสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้นพื้นฐาน (2554: 17 - 19) ได้ยกร่ างแผนยุทธศาสตร์ การแนะแนวระดับการศึ กษาขั้น
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พื้นฐาน ในช่ วงแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) กล่าวถึ ง
การแนะแนวว่าเป็ นกระบวนการที่ช่วยให้ผูเ้ รี ยนรู ้ จกั เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ ื่น
คิดเป็ น ใช้ชีวิตเป็ น สามารถตัดสิ นใจและวางแผนการศึกษา อาชีพ และปรับตัวอยูใ่ นสังคมได้อย่าง
มีความสุ ข สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร์ การแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดแนวทาง
การดําเนินงาน ดังนี้
วิสัย ทัศ น์ การแนะแนวมุ่งให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาด้านการศึกษา อาชีพ ส่ วนตัวและสังคม เต็ม
ตามศักยภาพ มีทกั ษะชีวิต มีความสุ ข อยู่อย่างพอเพียง เป็ นพลเมืองและพลโลกที่ดีดว้ ยการมีส่วนร่ วม
ของภาคีเครื อข่าย
พันธกิจ
1. ใช้กระบวนการแนะแนวดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนทุกคนอย่างเป็ นระบบ
2. ยกระดับคุณภาพการแนะแนวในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน
3. พัฒนาระบบการบริ หารจัดการแนะแนวโดยการมีส่วนร่ วมของภาคีเครื อข่าย
วัตถุประสงค์ หลัก
1. เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านศึกษา อาชีพ ส่ วนตัวและสังคม เต็มตามศักยภาพ
2. เพื่ อสร้ างภู มิคุม้ กันให้ผูเ้ รี ยนสามารถดํารงชี วิตในสั งคมไทยและสั งคมโลกอย่าง
พอเพียงและมีความสุ ข
3. เพื่อให้ครู ทุกคนใช้กระบวนการแนะแนวในการดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
4. เพื่อพัฒนาระบบการบริ หารจัดการแนะแนวให้มีคุณภาพ
5. เพื่อส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของภาคีเครื อข่ายในกระบวนการแนะแนว
เป้ าหมาย
1. ผูเ้ รี ยนรู ้ จกั เข้าใจ รักและเห็ นคุณค่าในตนเองและผูอ้ ื่น เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม สามารถวางแผนในด้านการศึกษา อาชีพ ส่ วนตัวและสังคม ตลอดจนปรับตัวและอยูใ่ นสังคม
อย่างมีความสุ ขและพอเพียง
2. ผูบ้ ริ หาร ครู และบุ คลากรที่ เกี่ ยวข้องกับผูเ้ รี ยน ได้รับการส่ งเสริ มและพัฒนาให้มี
ความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถใช้กระบวนการแนะแนวได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. สถานศึกษาทุกแห่ งมีครู แนะแนวทีมีคุณวุฒิทางการแนะแนวหรื อจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง
กับการแนะแนว
4. สถานศึกษามีการพัฒนา จัดระบบ และดําเนิ นการแนะแนวอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตาม
มาตรฐานการแนะแนว
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5. หน่วยงานการศึกษาทุกระดับ (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน-เขตพื้นที่การศึกษา-สถานศึกษา)
มีโครงสร้างและระบบการบริ หารจัดการแนะแนวอย่างชัดเจน
6. ภาคีเครื อข่ายมีส่วนร่ วมในกระบวนการแนะแนวอย่างเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาผูเ้ รี ยน ครู แนะแนว ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2. พัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการแนะแนว
3. สนับสนุนการมีส่วนร่ วมของภาคีเครื อข่าย
กิ จ กรรมแนะแนวเป็ นกิ จ กรรมที่ จัด เพิ่ ม เติ ม ให้ แ ก่ ผูเ้ รี ยนนอกเหนื อ จากการเรี ย นรู ้
ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ท้ งั 8 กลุ่มโดยเน้นการพัฒนาที่สาํ คัญได้แก่ การพัฒนาองค์รวมของความ
เป็ นมนุ ษย์ให้ครบทุกด้านทั้งร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม โดยเป็ นกิจกรรมที่จะช่วยสร้าง
เยาวชนให้เป็ นผูม้ ีศีลธรรม จริ ยธรรม มีระเบียบวินยั และมีคุณภาพเพือ่ พัฒนาองค์รวมของความเป็ น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้างจิตสํานึก ของการทําประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่ งสถานศึกษาจะต้อง
ดําเนิ น การอย่างมี เป้ าหมาย มี รูปแบบและวิ ธีการที่ เหมาะสม กิ จกรรมพัฒ นาผูเ้ รี ยนแบ่ งเป็ น 2
ลักษณะ คื อ กิ จกรรมแนะแนวและกิ จกรรมนักเรี ยน ในที่ น้ ี จะกล่าวถึ งเฉพาะกิ จกรรมแนะแนว
ว่าเป็ นกิ จ กรรมที่ ส่ งเสริ ม และพัฒ นาความสามารถของผูเ้ รี ยนให้ เหมาะสมตามความแตกต่ าง
ระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเสริ มสร้างทักษะชี วิต วุฒิภาวะทางอารมณ์
การเรี ยนรู ้ในเชิงพหุ ปัญญาและการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ซึ่ งผูส้ อนทุกคนต้องทําหน้าที่ แนะแนว
ให้คาํ ปรึ กษาด้านชีวิต การศึกษาต่อและการพัฒ นาตนเองสู่ โ ลกอาชี พ และการมี ง านทําโดยมี
ประเด็นสําคัญ ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
กิจกรรมแนะแนวและหลักการตามหลักสู ตรกําหนดคุณภาพผูเ้ รี ยน ระดับการศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน ไว้ 2 ส่ วน เพื่ อให้เกิ ด สมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ได้แ ก่ ความสามารถในการสื่ อสาร
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชี วิต และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ได้แก่ รักชาติ ศาสตร์
กษัตริ ย ์ ซื่อสัตย์สุจริ ต มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง มุ่งมัน่ ในการทํางาน รักความเป็ นไทย และมี
จิตสาธารณะ ดังนั้นการจัดกิจกรรมแนะแนว จึงต้องมีการส่ งเสริ มและสนับสนุนเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ อันจะนําไปสู่ สมรรถนะที่ สําคัญ 5 ประการ และคุ ณ ลักษณะอันพึงประสงค์ 8
ประการ นําไปบูรณาการในจัดกิ จกรรมตามลักษณะของกิจกรรม แนะแนวที่ ระบุไว้ในหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราชการ 2551 อีกทั้งส่ งเสริ ม พัฒนาผูเ้ รี ยน ให้มีทกั ษะชีวิต
โดยมุ่ งการจัดกิ จกรรมให้สอดคล้องกับ สภาพปั ญ หา ความต้องการ ความสนใจ ธรรมชาติ ของ
ผูเ้ รี ยน และวิสัยทัศน์ของสถานศึ ก ษาที่ ต อบสนองจุ ด มุ่ ง หมายหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
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ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา การงานและอาชี พ รวมทั้งชีวิต และ
สังคม เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โดยผูเ้ รี ยนมี อิสระในการคิ ด และตัดสิ นใจ ด้ว ยตนเอง เรี ยนรู ้ ด้วย
ตนเอง ด้วยการปฏิ บตั ิ จนกระทัง่ เกิ ดทักษะชี วิต และการเรี ยนรู ้ ตลอดจน ครู ทุ กคนมี ส่วนร่ วม
ในการจัดกิจกรรมโดยมีครู แนะแนวเป็ นพี่เลี้ยง และประสานงาน
1. วัตถุประสงค์ ของการจัดกิจกรรมแนะแนว
1.1 เพื่อให้ผูเ้ รี ยนค้นพบความถนัด ความสามารถความสนใจของตนเอง รักและเห็น
คุณค่าในตนเองและผูอ้ ื่น
1.2 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั แสวงหาความรู ้จากข้อมูลข่าวสารแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ด้านการศึกษา
อาชี พ ส่ ว นตัว สั ง คมเพื่ อ นํา ไปใช้ใ นการวางแผนเลื อ กแนวทางการศึ ก ษาอาชี พ ได้เหมาะสม
สอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง
1.3 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาบุคลิกภาพและปรับตัวอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
1.4 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้มีทกั ษะมีความคิดสร้างสรรค์ในงานอาชีพและมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุ จริ ต
1.5 เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนมี ค่านิ ยมที่ ดีงามในการดําเนิ น ชี วิตเสริ มสร้ างวินัย คุ ณ ธรรมและ
จริ ยธรรมแก่ผเู ้ รี ยน
1.6 เพื่ อ ให้ ผู ้เรี ย นมี จิ ต สํ า นึ ก ในการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองครอบครั ว สั ง คมและ
ประเทศชาติ
2. หลักการจัดกิจกรรมแนะแนว
2.1 จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหาความต้องการความสนใจและธรรมชาติ
ของผูเ้ รี ยน
2.2 จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาที่ตอ้ งสนองตอบจุดหมาย
ของหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
2.3 จัดกิจกรรมเพื่อผูเ้ รี ยนทุกคนโดยครอบคลุมด้านการศึกษาการงานและอาชีพ ชีวิต
และสังคม
2.4 จัดกิจกรรมที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญโดยผูเ้ รี ยนมีอิสระในการเลือกคิดและตัดสิ นใจ
จัดกิจกรรมที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองให้มากที่สุดด้วยการปฏิบตั ิจนเกิดทักษะการเรี ยนรู ้
3. ขอบข่ ายของการจัดกิจกรรมแนะแนว
3.1 การจัดกิจกรรมแนะแนวด้ านการศึกษา มุ่งให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาตนเองในด้านการเรี ยน
อย่างเต็มศักยภาพรู ้จกั แสวงหาและใช้ขอ้ มูลประกอบการวางแผนการเรี ยนการศึกษาต่อได้อย่างมี
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ประสิ ทธิภาพมีเทคนิควิธีการและทักษะการเรี ยนรู ้มีนิสัยใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยนและสามารถวางแผนการเรี ยน
การศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง
3.2 การจัดกิจกรรมแนะแนวด้ านการงานและอาชีพ มุ่งให้ผูเ้ รี ยนได้รู้จกั ตนเองในทุกด้าน
รู ้โลกของงานอาชีพอย่างหลากหลายมีเจตคติที่ดีและทักษะพื้นฐานที่จาํ เป็ นในอาชีพมีการเตรี ยมตัว
สู่ อาชีพตลอดจนมีการพัฒนางานอาชีพตามที่ตนเองถนัดและสนใจ
3.3 การจัดกิจกรรมด้ านชีวติ และสั งคม มุ่งให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั และเข้าใจตนเองรักและเห็น
คุณค่าในตนเองและผูอ้ ื่นมีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์มีเจตคติที่ดีต่อการมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพมีทกั ษะในการ
ดําเนินชีวิตและสามารถปรับตัวให้ดาํ รงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
กล่าวสรุ ปโดยภาพรวมการจัดกิจกรรมแนะแนว ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อครู และผูเ้ รี ยน
ได้ทราบขอบข่ายทั้งหมด กิ จกรรมแนะแนวช่ วงชั้นที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 - 6 แบ่ งกลุ่ม
กิจกรรมเป็ น 4 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มกิจกรรมรู ้จกั เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ ื่น
2. กลุ่มกิจกรรมการปรับตัวและดํารงชีวิต
3. กลุ่มกิจกรรมการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
4. กลุ่มกิจกรรมการแสวงหาและใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
4. แนวทางการพัฒ นากิจกรรมแนะแนว
การจัดกิจกรรมแนะแนวให้ได้ผลดี ผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้แก่ ครู แนะแนว ครู
ประจําชั้น ฯลฯ ควรมี ความเข้าใจถึงปรัชญา หลักการและแนวทางการพัฒนากิ จกรรมแนะแนว
เป็ นอย่างดี สรุ ปได้ดงั นี้
1. การแนะแนวเป็ นกระบวนการที่ ต่ อ เนื่ อ งกัน ไปตลอดระยะเวลาที่ เด็ ก อยู่ใ น
โรงเรี ยนตั้งแต่ช้ นั ประถมศึกษาถึงมหาวิทยาลัย ข้อมูลต่าง ๆ ที่มีต้ งั แต่ช้ นั ต้น ๆ จะเป็ นประโยชน์
อย่างมากต่อแนะแนวในชั้นสู งขึ้นไป เพราะยิ่งมีข อ้ มูล เกี่ ย วกับ เด็ก มากเท่ า ใด ยิ่งเป็ นประโยชน์
อย่างมากในการตัดสิ นใจของครู ในการจัดการแนะแนวเท่านั้น
2. การแนะแนวเป็ นการบริ การที่ จดั ให้แก่เด็กทุกคนไม่ใช่ เฉพาะเด็กที่ มีปัญหาหรื อ
เด็กที่เรี ยนอ่อนเท่านั้น เด็กที่ เรี ยนเก่ง เด็กปกติท้ งั หลาย ก็จะต้องได้รับการแนะแนวเช่ นกันเพราะ
ฉะนั้น ครู แนะแนวจึงควรติดตามดูพฒั นาของเด็กทุกคนโดยตลอด
3. การแนะแนวเป็ นการช่ วยให้เด็กแต่ละคนสามารถเข้าใจในสภาพและฐานะของ
ตนเองได้ ภายใต้การแนะแนวของครู เป็ นการฝึ กให้เด็กรู ้จกั ที่จะพึ่งตนเองเป็ นสําคัญ
4. การแนะแนวถือหลักว่า เด็กแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกัน ฉะนั้นวิธีการแนะแนว
กับเด็กคนหนึ่งคนใด จะถือเป็ นแบบฉบับใช้กบั เด็กคนอื่นไม่ได้
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5. การแนะแนวต้องมุ่งส่ งเสริ มให้เด็กมีพฒั นาการที่ดีในทุกทางพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็ น
ทางกาย ทางสังคม ทางอารมณ์ และทางสติปัญญา เพื่อให้เด็กเป็ นผูม้ ีความเจริ ญงอกงามอย่างสมบูรณ์
6. การแนะแนว ถือหลักในการดําเนินงาน จากการพยายามป้องกันไม่ให้เด็กประสบ
ปั ญหา ช่วยแก้ไขเมื่อเด็กพบปั ญหาต่าง ๆ ตลอดจนส่ งเสริ มพัฒนาการในสิ่ งที่เด็กทําให้ดาํ เนิ นไป
ด้วยความเจริ ญก้าวหน้าขึ้นเรื่ อย ๆ
7. การแนะแนวจะได้ผลดีหากบุคคลที่ได้รับการศึกษาด้านนี้มาเป็ นอย่างดี อย่างไรก็ตาม
ทุกคนในโรงเรี ยนก็เป็ นผูช้ ่วยเหลือได้หากได้รับการอบรมให้เข้าใจถึงปรัชญาและหลักของการแนะแนว
เพราะบุคคลนั้นพบเห็นเด็กอยูเ่ ป็ นประจําย่อมให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กได้
8. การแนะแนวถือว่าเป็ นส่ วนประกอบของการสอนและการศึกษา จะแยกออกจากกัน
ไม่ได้ ฉะนั้นการแนะแนวสามารถทําได้ควบคู่ไปกับการสอน โดยครู ที่สอนจะมีบทบาทสําคัญ
มากในการแนะแนว ทั้งนี้ ครู ที่สอนกับศูนย์แนะแนว จะต้องประสานงานกันอย่างใกล้ชิดในด้าน
ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กหรื อเกี่ยวกับเทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการช่วยเหลือเด็ก
หลักการและแนวทางการพัฒ นากิจกรรมแนะแนว
1. หลักการพัฒ นากิจกรรมแนะแนว ประกอบด้วย
1.1 ลักษณะของสิ่ งที่ต้องการพัฒนา ต้องคํา นึ งถึ ง การจัดให้ครบทุกด้าน ทั้งด้าน
การศึกษา อาชีพ ส่ วนตัวและสังคม สอดคล้องกับความต้องการของผูร้ ับบริ การในสถานการณ์ปัจจุบนั
1.2 ลักษณะของผูร้ ับบริ การ แบ่งผูร้ ับบริ การเป็ น 3 วัย ได้แก่ วัยเด็ก วัยรุ่ น และวัย
ผูใ้ หญ่ ซึ่งบุคคลแต่ละวัยจะมีธรรมชาติประจําวัย มีปัญหาและความต้องการแตกต่างกันออกไป การ
จัดกิจกรรมจึงต้องให้สอดคล้องกับวัยดังกล่าว เช่น
1.2.1 วัย เด็ก เป็ นวัยที่ ช อบสนุ ก สมาธิ ส้ ั น สนใจการเล่น รั บ รู ้ เชิ งรู ป ธรรม
มากกว่านามธรรม กิจกรรมที่เน้นควรเป็ นลักษณะเรี ยน ปนเล่น ส่ งเสริ มการแสดงออก ใช้สื่อหรื อ
กิจกรรมสอดแทรกการพัฒนาการทางสังคม และเน้นกิจกรรมเป็ นกลุ่ม
1.2.2 วัยรุ่ น เป็ นวัยที่ให้ความสําคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์ร่ว มกับ ผูอ้ ื่นต้องการ
การยอมรับ ความเป็ นอิสระ แสวงหาเอกลักษณ์และบทบาท สนใจการมีอุดมการณ์แห่ งชีวิต มีพลัง
มากทั้งด้านร่ างกาย ความคิด และปั ญญา ควรเน้นกิจกรรมแบบกลุ่ม และให้ลงมือปฏิบตั ิมากที่สุด
ส่ งเสริ มกิจกรรมประเทศที่ช่วยให้ได้แสดงออก ให้มีการคิดวิเคราะห์
1.2.3 วัยผูใ้ หญ่ เป็ นวัยที่มีประสบการณ์ชีวิตหลายด้าน มีสถานภาพทางสังคม
มี อาชี พ มี วุฒิภาวะทางอารมณ์ แต่อ าจมี ปัญ หาบางประการที่ เกี่ ยวกับการปรับ ตัวทางอาชี พและ
สัง คม ควรเน้น กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และประสบการณ์ ระหว่า ง
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ผูร้ ับบริ การและผูใ้ ห้บริ การ เน้นการคิดวิเคราะห์ หาเหตุผลและเสนอแนวคิด ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรม
ที่ให้ผรู ้ ับบริ การเล่นสนุกสนานหรื อออกท่าทางมากเกินไป
1.3 ลักษณะของกิ จกรรม การจัดกิ จกรรมแนะแนวซึ่ งมี 2 รู ปแบบที่ สําคัญ คือ
กิ จกรรมแนะแนวรายบุ คคลและกิจกรรมแนะแนวรายกลุ่ม การเลือกใช้รูปแบบกิจกรรมขึ้นอยูก่ บั
สถานการณ์ โดยให้คาํ นึงถึงผูร้ ับบริ การเป็ นสําคัญ
1.4 ประโยชน์ที่จะนํามาใช้ ซึ่ งเป็ นหัวใจในการจัดกิจกรรมแนะแนว โดยมุ่งเน้น
ให้ผรู ้ ับบริ การสามารถนําสิ่ งที่เรี ยนรู ้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริ ง ในปั จจุบนั นิยมเรี ยกว่า “นําองค์ความรู ้
สู่ วิถีชีวิต”(apply the new information to daily life)
2. แนวทางในการพัฒ นากิจกรรมแนะแนว ประกอบด้วย
2.1 กําหนดวัตถุประสงค์ของกิ จ กรรมแนะแนว ซึ่ ง เป็ นหัว ใจสํา คัญ ของการจัด
กิจกรรม เริ่ มต้นด้วยกําหนดหัวข้อ เนื้อหาสาระ แล้วเขียนวัตถุประสงค์เป็ นข้อ ๆ
2.2 การกําหนดขอบข่ายของกิจกรรมแนะแนว ในประเทศไทยกําหนดขอบข่าย
กิจกรรมแนะแนวไว้ 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษา อาชีพ ส่ วนตัวและสังคม
2.3 การกําหนดขั้นตอนของกิ จ กรรม การจัด กิ จ กรรมสิ่ ง สํา คัญ ต้อ งการมุ่งให้
ผูร้ ับบริ การนําผลการเรี ยนรู ้จากกิจกรรมไปใช้ประโยชน์ ซึ่งในปั จจุบนั เน้นจัดกิจกรรม โดยใช้แนวคิด
ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Learning) ที่ เน้ น การเรี ย นรู ้ เชิ ง ประสบการณ์
(Experiential Learning) และการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการกลุ่ม (Group Process Learning) ซึ่งนักการ
ศึกษาส่ วนใหญ่ยอมรับว่าการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมจะเสริ มสร้างผูร้ ับบริ การทั้งกระบวนการคิดและ
การปฏิบตั ิได้ดี
จากหลักการและแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวสรุ ปได้ว่า การจัดกิจกรรมแนะแนว
ต้องจัดให้ครอบคลุม 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษา อาชี พ ส่ วนตัวและสังคม ทั้งนี้ โดยจะต้องได้รับ
ความร่ วมมื อจากทุ กฝ่ าย ทั้งทางบ้าน โรงเรี ยน และชุ ม ชน ซึ่ งการจัดกิ จกรรมแนะแนวต้องมุ่ ง
ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการที่ดีในทุกทางพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็ นทางกาย ทางสังคม ทางอารมณ์
และทางสติปัญญา เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูม้ ีความเจริ ญงอกงามอย่างสมบูรณ์
5. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กจิ กรรมแนะแนว ประกอบด้วย
5.1 สาระการเรี ยนรู ้ที่ 1 รู ้จกั เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ ื่น หมายถึง มีความ
สามารถในการรู ้จกั และเข้าใจตนเอง ทั้งในด้านความถนัด ความสนใจ ความสามารถ จุดเด่น จุดด้อย
นิสยั อารมณ์ ความภูมิใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ ื่น
มาตรฐาน น 1.1 การมีเอกลักษณ์ของตนเอง
มาตรฐาน น 1.2 การรู ้และเข้าใจลักษณะเฉพาะตนและศักยภาพของตนเอง
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มาตรฐาน น 1.3 การรัก นับถือตนเองและผูอ้ ื่น
มาตรฐาน น 1.4 การรับรู ้ เข้าใจและยอมรั บปั ญหาและสามารถแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
5.2 สาระการเรี ยนรู ้ที่ 2 มีความสามารถในการปรับตัวและการดํารงชีวิตอย่างมีความสุ ข
หมายถึ ง การเข้าใจ ยอมรั บตนเองและผูอ้ ื่น มี วุฒิ ภาวะทางอารมณ์ แสดงออกอย่างเหมาะสม มี
มนุษยสัมพันธ์ สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นและดํารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
มาตรฐาน น 2.1 การเข้าใจและยอมรับในศักดิ์ศรี ของแต่ละบุคคล
มาตรฐาน น 2.2 ความสามารถในการสื่ อสารความคิด ความรู ้สึกที่ดีต่อผูอ้ ื่นและ
เป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม
มาตรฐาน น 2.3 ความสามารถในการจัดการกับ อารมณ์ แ ละแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์เป็ นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
มาตรฐาน น 2.4 ความสามารถในการทํางานตามบทบาทในฐานะผูน้ าํ ผูต้ ามที่ดี
และอยูร่ ่ วมกันกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
5.3 สาระการเรี ยนรู ้ที่ 3 มีความสามารถในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
หมายถึง สามารถกําหนดเป้าหมาย วางแผน วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินผล ตลอดจนปรับปรุ ง
แผนการดําเนินงาน โดยใช้ขอ้ มูลคุณธรรมและจริ ยธรรมเป็ นพื้นฐานในการตัดสิ นใจ
มาตรฐาน น 3.1 ความสามารถในการตัดสิ นใจและแก้ไขปั ญหาของตนเอง และ
ร่ วมตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับครอบครัว โรงเรี ยน สังคม และประเทศชาติ
มาตรฐาน น 3.2 ความสามารถในการคิด
5.4 สาระการเรี ยนรู ้ที่ 4 มีความสามารถในการแสวงหาและใช้ข ้อ มู ล สารสนเทศ
หมายถึง มีทกั ษะ และวิธีการในการแสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ รวบรวมและจัดระเบียบข้อมูล
สามารถจัดระบบ กลัน่ กรอง เลือกใช้ขอ้ มูลอย่างฉลาด เหมาะสม และเห็ นคุณค่าในการใช้ขอ้ มูล
สารสนเทศ
มาตรฐาน น 4.1 ความสามารถในการค้นหา รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูล
เฉพาะด้านจากแหล่งต่าง ๆ ด้วยวิธีการ เทคโนโลยีที่หลากหลายและทันสมัย
มาตรฐาน น 4.2 ความสามารถในการเลื อ กและใช้ ข ้อ มู ล สารสนเทศให้เป็ น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมจนเป็ นนิสัย และนํามาใช้คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่าง
มีเหตุผล
บทบาทของครู ในการดําเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดกระบวนทัศน์การจัด
กิจกรรมแนะแนว ครู ควรคํานึงถึงบทบาทต่อไปนี้
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1. ครู เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก (Facilitating) ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ตามกระบวนทัศน์
การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้ างการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โดยครู ตอ้ งมีทกั ษะการใช้คาํ ถาม การสื่ อสาร การนําเสนอเนื้ อหา จัดประสบการณ์การ
เรี ย นรู ้ ให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึ กทัก ษะทั้ง การฝึ กทักษะเป็ นรายบุ ค คลและเป็ นกลุ่ม โดยการให้แนวทาง
ช่วยเหลือ แนะนํา การฝึ กทักษะอย่างอิสระและการประมวลทักษะ รวมทั้งการติดตามการนําไปใช้
และปฏิบตั ิของผูเ้ รี ยนอย่างใกล้ชิดและทัว่ ถึง
2. ครู อาํ นวยความสะดวกในการสร้างบรรยากาศที่ร่วมมือกัน ดูแลให้ผเู ้ รี ยนทํางานร่ วมกัน
มีการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ แ ละรั บ ผิด ชอบต่อ การเรี ย นทั้ง ต่อตนเองและกลุ่ม เน้นการสร้างความรู ้
ด้วยตนเอง
3. ครู กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนคิด เชื่อมโยงการคิดสู่ การปฏิบตั ิโดยเน้นทักษะการใช้คาํ ถามจาก
สถานการณ์ปัญหาที่พบในชีวิตประจําวันและเกี่ยวข้องกับสาระการเรี ยนรู ้ที่กาํ ลังศึกษา
4. ครู ป ระสานงานบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้อ งในชุ ม ชน/สถานประกอบการ เพื่อเป็ นแหล่ง
เรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยนฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยประสบการณ์จริ ง
5. ครู ร่วมกับบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผูป้ กครอง ผูน้ าํ ชุ มชน เจ้าของสถานที่ /แหล่ง
ประกอบการและนักเรี ยน ประเมินผลการใช้ทกั ษะชี วิต และอาชี พเพื่อ การพัฒ นาคุ ณ ภาพผูเ้ รี ย น
ด้วยการประเมินตามสภาพจริ ง
บทบาทของนักเรียน
1. นักเรี ยนหมัน่ ศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเองอย่างเป็ นระบบ มีการทํางานเป็ นกลุ่ม เน้นการ
ร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ ร่ วมกิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิจากแหล่งเรี ยนรู ้และสถานประกอบการในชุมชน ดําเนิ นการ
แก้ปัญหาภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน และ/หรื อ สถานประกอบการจริ งในชุมชน ด้วย
การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นในการทํางานร่ วมกัน
2. นักเรี ยนคิ ด สร้ า งสรรค์ผ ลงานตามความสนใจและความถนัดสู่ อาชี พ ในอนาคตของ
ตนเองอย่างมีคุณภาพ
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ตารางที่ 44 ตารางสรุ ปมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังและสาระการเรี ยนรู ้ กิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยน (กิจกรรมแนะแนว) รายวิชากิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐาน
1. รู ้จกั เข้าใจ และเห็นคุณค่า
ในตนเองและผูอ้ ื่น หมายถึง
มีความสามารถในการรู ้จกั และ
เข้าใจตนเอง ทั้งในด้านความ
ถนัด ความสนใจ ความสามารถ
จุดเด่น จุดด้อย นิสยั อารมณ์
ความภูมิใจ และเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผูอ้ ื่น

2. มีความสามารถในการปรับตัว
และการดํารงชีวิตอย่างมี
ความสุ ข หมายถึง การเข้าใจ
ยอมรับตนเองและผูอ้ ื่น
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
แสดงออกอย่างเหมาะสม
มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถ
ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นและ
ดํารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างมี
ความสุ ข

ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. มีเอกลักษณ์ของตนเอง

2. รู ้และเข้าใจลักษณะเฉพาะตน
และศักยภาพของตนเอง
3. รักนับถือตนเองและผูอ้ ื่น
4. รับรู ้ เข้าใจและยอมรับปั ญหา
และสามารถแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์

1. เข้าใจและยอมรับในศักดิ์ศรี
ของแต่ละบุคคล
2. มีความสามารถในการ
สื่ อสารความคิด ความรู ้สึกที่ดี
ต่อผูอ้ ื่นและเป็ นประโยชน์ต่อ
ส่ วนรวม
3. มีความสามารถในการ
จัดการกับอารมณ์และ
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์เป็ น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
4. มีความสามารถในการ
ทํางานตามบทบาทในฐานะ
ผูน้ าํ ผูต้ ามที่ดี และอยูร่ ่ วมกัน
กับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข

สาระการเรียนรู้
1. การสํารวจหาเอกลักษณ์
ของของตนเองเกี่ยวกับความรู ้สึก
อารมณ์ ความเครี ยด
2. การรู ้และเข้าใจลักษณะเฉพาะ
ของตนเองและค้นพบ
ความสามารถของตนเอง
3. การรักนับถือตนเองและผูอ้ ื่น
4. การรับรู ้ เข้าใจและยอมรับ
ปัญหาและสามารถแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์

1. การเข้าใจและยอมรับใน
ศักดิ์ศรี ของแต่ละบุคคล
2. การแสดงความคิด ความรู ้สึก
ที่ดีต่อผูอ้ ื่นและเป็ นประโยชน์
ต่อส่ วนรวม
3. การแก้ไข/จัดการกับอารมณ์
และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
เป็ นประโยชน์ ต่อตนเองและ
สังคม
4. การร่ วมทํางานตามบทบาท
ในฐานะผูน้ าํ ผูต้ ามที่ดี และอยู่
ร่ วมกันกับผูอ้ ื่นได้อย่างมี
ความสุ ข
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ตารางที่ 44 ตารางสรุ ปมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังและสาระการเรี ยนรู ้ กิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยน (กิจกรรมแนะแนว) รายวิชากิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ต่อ)
มาตรฐาน
3. มีความสามารถในการ
ตัดสิ นใจและแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม หมายถึง สามารถ
กําหนดเป้าหมาย วางแผน
วิเคราะห์ สังเคราะห์และ
ประเมินผล ตลอดจนปรับปรุ ง
แผนการดําเนินงาน โดยใช้
ข้อมูลคุณธรรมและจริ ยธรรม
เป็ นพื้นฐานในการตัดสิ นใจ
4. มีความสามารถในการ
แสวงหาและใช้ขอ้ มูล
สารสนเทศ หมายถึง มีทกั ษะ
และวิธีการในการแสวงหา
ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
รวบรวมและจัดระเบียบข้อมูล
สามารถจัดระบบกลัน่ กรอง
เลือกใช้ขอ้ มูลอย่างฉลาด
เหมาะสม และเห็นคุณค่าใน
การใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ

ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. มีความสามารถในการ
ตัดสิ นใจและแก้ไขปั ญหา
ของตนเอง และร่ วมตัดสิ นใจ
แก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับครอบครัว
โรงเรี ยน สังคม และ
ประเทศชาติ
2. มีความสามารถในการคิด

สาระการเรียนรู้
1. การตัดสิ นใจและแก้ไข
ปั ญหาของตนเอง และร่ วม
ตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับ
ครอบครัว โรงเรี ยน สังคม และ
ประเทศชาติ

2. การคิดอย่างมีเหตุมีผล และ
เลือกใช้วิธีคิดเพือ่ พิจารณา
ปั ญหาพร้อมกับแก้ไขปั ญหาได้
อย่างสร้างสรรค์
1. มีความสามารถในการค้นหา 1. การค้นหา รวบรวม
รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูล
เฉพาะด้านจากแหล่งต่าง ๆ
ข้อมูลเฉพาะด้านจากแหล่ง
ต่าง ๆ ด้วยวิธีการ เทคโนโลยี ด้วยวิธีการ เทคโนโลยีที่
หลากหลายและทันสมัย
ที่หลากหลายและทันสมัย
2. มีความสามารถในการเลือก 2. การเลือกและใช้ขอ้ มูล
สารสนเทศให้เป็ นประโยชน์
และใช้ขอ้ มูลสารสนเทศให้
เป็ นประโยชน์ต่อตนเองและ ต่อตนเองและสังคมจนเป็ น
สังคมจนเป็ นนิสยั และนํามาใช้ นิสยั และนํามาใช้คาดการณ์
สิ่ งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตได้อย่างมีเหตุผล
อย่างมีเหตุผล
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ความเป็ นมาและความสํ าคัญของการพัฒ นากระบวนทัศน์ การจัดกิจกรรมแนะแนว
การใช้ทกั ษะชี วิต (Using Life Skills) เป็ นความสามารถขั้นพื้นฐานของบุ คคลในการ
ปรับตัวและเลือกทางเดินชีวิตที่เหมาะสมเพื่อที่จะสามารถเผชิญปั ญหาต่าง ๆ ที่อยูร่ อบตัวในสภาพ
สังคมปั จจุบนั และเตรี ยมพร้อมสํา หรั บในอนาคตได้อย่า งมี ประสิ ทธิ ภ าพ โดยอาศัยการถ่ายทอด
ประสบการณ์ดว้ ยการฝึ กฝนอบรมซํ้า ๆ ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละวัฒนธรรม แต่ในภาพรวมจะ
พบว่ามีทกั ษะชีวิตหลัก (Core Life Skills) อยู่ 10 ประการ ดังนี้ การตัดสิ นใจ การแก้ปัญหา ความคิด
สร้ า งสรรค์ ความคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณ การสื่ อ สารอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทัก ษะการสร้ า ง
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล ความตระหนักในตนเอง ความเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น การจัดการกับอารมณ์
และการจัดการกับความเครี ยด ทั้งนี้ การเสริ มสร้างทักษะชีวิตเหมือนกับทักษะโดยทัว่ ไปที่มีอยูใ่ น
ชีวิตประจําวัน ซึ่ งสามารถที่จะพัฒนาได้โดยจัดโปรแกรมทักษะชีวิตศึกษา เพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพจิต
และการมี พฤติ กรรมสุ ข ภาพที่ ดี ปั ญ หาต่ า ง ๆ ที ่ เ กี่ ย วกับ การขาดทัก ษะ เช่ น แรงกดดันของ
ขบวนการกลุ่มเพื่อนในการชักนําไปใช้ยา การขาดการป้ องกันทางเพศที่ นาํ ไปสู่ ปั ญ หาที่ รุ น แรง
สามารถที่ จ ะป้ อ งกันโดยการวางรากฐานที่ดีโดยใช้ทกั ษะชีวิต ดังจะเห็นได้จากผลการศึกษาวิจยั
เกี่ ยวกับการสอนทักษะชี วิตได้ถูกนํามาใช้ในการศึกษากันอย่างกว้างขวางในการป้ องกันปั ญหา
ตั้งแต่ระยะเริ่ มแรกได้อย่างมีประสิ ทธิผล (Errecart et al.; Perry, Kelder and Caplan et al, อ้างถึงใน
WHO, 1994: 4)
การใช้ทกั ษะชีวิตมีความจําเป็ นและสําคัญมากสําหรับการพัฒนาผูเ้ รี ยน เนื่องจากทักษะ
ชี วิตเป็ นตัวเชื่ อมโยงระหว่างความรู ้ ทัศนคติ และค่านิ ยม เพื่อนําไปสู่ ความสามารถที่แท้จริ ง เช่น
“จะทํา อะไรและทํา อย่า งไร” (what to do and how to do it) ทัก ษะชี วิ ต เป็ นความสามารถที่ จ ะ
นําไปสู่ หนทางแห่ งการมีสุขภาพที่ดี ดังที่ปรารถนาตามขอบเขตหรื อโอกาสที่จะทําได้ ทั้งนี้การนํา
ทัก ษะชี วิ ต ไปใช้ย งั ต้อ งคํา นึ ง ถึ ง ปั จ จัย แวดล้อ มทางวัฒ นธรรมและครอบครั ว ที่ มี ผ ลกระทบ
ต่อพฤติกรรมสุ ขภาพด้วย การนําทักษะชีวิตไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ผลจะทําให้บุคคลรู ้จกั
และเข้าใจตนเอง รับรู ้และเข้าใจคนอื่น ทักษะชีวิตจะช่วยสนับสนุนการรับรู ้เกี่ยวกับความสามารถ
แห่ ง ตน (Self-efficacy) ความเชื่ อ มั่น ในตนเอง (Self-confidence) และการเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเอง
(Self-esteem) ซึ่ งส่ งเสริ มให้เกิ ดการมี สุขภาพจิตที่ ดี สนับสนุ นหรื อจูงใจที่ จะทําให้สามารถดู แล
ตนเองและบุคคลอื่น อีกทั้งป้ องกันโรคทางจิตและปั ญหาทางพฤติกรรมสุ ขภาพต่าง ๆ จึงได้มีการ
นําทักษะชีวิตไปใช้อย่างกว้างขวางในโปรแกรมการศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล (WHO, 1994 : 4)
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การใช้ทกั ษะอาชี พ (Using Career Skills) เป็ นแนวทางการเตรี ยมความพร้อมสําหรับ
ผูเ้ รี ยนเพื่ อ สร้ างเส้ น ทางที่ ดีสํา หรั บ เยาวชนที่ จ ะต้อ งก้าวไปสู่ ชี วิ ต ของความเป็ นผูใ้ หญ่ อ ย่า งมี
คุณภาพ “การแนะแนวทางด้านอาชีพ” ให้ผเู ้ รี ยนสามารถเลือกได้จากสายต่าง ๆ ผูส้ อนไม่ควรปิ ด
กั้นสําหรับทางเลือกอื่ น ๆ ที่ อาจตามมาในภายหลัง ระบบการศึ ก ษาควรมี ความคล่องตัวพอและ
สามารถรองรับความแตกต่างของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยจัดเป็ นหน่วยการเรี ยนที่จบในตนเองและจัด
หลักสู ตรต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงกัน เพื่อช่วยนักเรี ยนเลือกแนวทางว่าควรเลือกเรี ยนหลักสู ตรใดในสาย
อาชี วศึกษาหรื อสายสามัญนั้น ควรพิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อนของผูเ้ รี ยนอย่างรอบคอบ การแนะแนว
หมายถึง การประเมินผลโดยอาศัยทั้งหลักเกณฑ์ทางการศึกษา และการคาดว่าบุคลิกภาพของเด็กใน
อนาคตจะเป็ นอย่างไร จําเป็ นจะต้องทราบเป็ นอย่า งดี เ กี่ ย วกับ สมรรถนะของนัก เรี ย นแต่ละคน
ฉะนั้น เท่ า ที่ จ ะสามารถเป็ นไปได้ ควรจัด หานัก แนะแนวอาชี พ เพื่อ ช่ ว ยให้ผูเ้ รี ย นในการเลื อ ก
หลักสู ตรที่เหมาะสม (โดยคํานึงถึงความต้องการของตลาดแรงงาน) วินิจฉัยอุปสรรคในการเรี ยนรู ้
และคอยช่วยเหลือหากมีปัญหาทางด้านสังคมเมื่อจําเป็ น ระดับมัธยมศึกษาจึงมีภาระหน้าที่อนั ใหญ่
หลวงเพราะมักจะเป็ นภายในกําแพงโรงเรี ยนที่ กาํ หนดเส้นทางชี วิตในภายภาคหน้าของนักเรี ยน
แต่ละคน จึงต้องเปิ ดกว้างออกไปสู่ โ ลกภายนอกให้ม ากขึ้ น เพื่อ ให้ผู เ้ รี ย นสามารถปรับเส้นทาง
การศึ ก ษาที่ ต นเลือ ก ให้ส อดคล้อ งกับ พัฒ นาการทางด้า นการศึก ษาและวัฒ นธรรมของตน
(คณะกรรมาธิการนานาชาติ, 2541: 161)
จากแนวคิ ดดังกล่าวสรุ ป ได้ว่า การใช้ ทักษะชี วิต และอาชี พ (Using Life and Career
Skills) เป็ นความสามารถขั้นพื้นฐานของบุ ค คลในการปรั บ ตัว และเลื อ กทางเดินชีวิตที่เหมาะสม
เพื่อที่จะสามารถเผชิญปั ญหาต่าง ๆ ที่อยูร่ อบตัวในสภาพสังคมปั จจุบนั และเป็ นแนวทางการเตรี ยม
ความพร้ อ มสํ าหรั บ ผู เ้ รี ย นเพื่ อ สร้ า งเส้ น ทางอาชี พ ที่ ดี ที่ จ ะต้อ งก้า วไปสู่ ชี วิ ต ความเป็ นผู ใ้ หญ่
ในอนาคตอย่างมีประสิ ทธิภาพ ที่ควรได้รับการพัฒนาอย่างเร่ งด่วน
การจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษาเป็ นกลไกสําคัญในการสร้างคน สร้างงานและ
สร้ างชาติ กล่าวคื อ สร้างคนให้รู้จกั คุ ณ ค่าในตนเอง สร้ างงานให้คนรู ้ จกั ความถนัด ความสนใจ
บุคลิกภาพของตน รู ้ ขอ้ มูลอาชี พ ตลอดจนสามารถเชื่ อมความสัมพันธ์คุณลักษณะของตนเองกับ
อาชี พได้ถูกต้อง มีการฝึ กงานอาชี พหรื อมีประสบการณ์ในงาน มีคุณลักษณะพื้นฐานที่จาํ เป็ นใน
การประกอบอาชีพให้ป ระสบความสํา เร็ จ และสร้ า งชาติ โ ดยให้ค นมี วิ ธี ห าความรู ้ ทางวิชาการ
มีคุณธรรมจริ ยธรรม และเห็นประโยชน์ส่วนรวม ซึ่ งเป็ นสิ่ งสําคัญที่สุดในยุคปัจจุบนั ที่จะพัฒนาคน
ให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ ประกอบกับจิตวิทยาพัฒนาการ ซึ่ งครู แนะแนวจําเป็ นต้องศึกษาแนวคิด
ทางด้านจิตวิทยาให้รู้ เข้าใจ และมีทกั ษะการใช้ความรู ้พ้ืนฐานทางด้านจิตวิทยาการแนะแนว ทั้งนี้
“กิจกรรมแนะแนว” ได้ถูกบรรจุเข้าเป็ นส่ วนหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนซึ่ งทุกสถานศึกษาจะต้อง
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จัดให้แก่ผูเ้ รี ยน เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้รู้จกั ตนเอง รู ้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถ
คิดตัดสิ นใจ คิดแก้ปัญหา กําหนดเป้ าหมาย วางแผนชีวิต ทั้งด้านการเรี ยนและอาชีพ สามารถปรับ
ตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยงั ช่วยให้ครู รู้จกั และเข้าใจผูเ้ รี ยน ทั้งยังเป็ นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ
และให้ ค าํ ปรึ ก ษาแก่ ผู ป้ กครองในการมี ส่ ว นร่ ว มพัฒ นาผูเ้ รี ย น (ศิ ริ ชัย กาญจนวาสี , 2553: 17;
กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 20)
หลักสู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุท ธศัก ราช 2551 ได้กาํ หนดแนวทางการ
จัดการเรี ยนการสอน กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนโดยเน้นที่กิจกรรมแนะแนว (Guidance Activities) ไว้
เป็ นกิ จ กรรมหลัก สํา หรั บ การพัฒ นาผู เ้ รี ย นโดยมี ว ตั ถุป ระสงค์เพื่อกําหนดคุณภาพผูเ้ รี ยนระดับ
การศึ กษาขั้น พื้ น ฐานให้ ผูเ้ รี ยนเกิ ด สมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ได้แก่ 1) ความสามารถในการ
สื่ อสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 4) ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต และ 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อีกทั้งส่ งเสริ ม พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะชีวิต
โดยมุ่ งการจัดกิ จกรรมให้สอดคล้องกับ สภาพปั ญ หา ความต้องการ ความสนใจ ธรรมชาติ ของ
ผูเ้ รี ยน และวิสยั ทัศน์ของสถานศึกษาที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายหลักสู ตรให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา
การงานและอาชีพ รวมทั้งชีวิตและสังคม เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญโดยผูเ้ รี ยนมีอิสระในการคิดและตัดสิ นใจ
ด้วยตนเอง เรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองด้วยการปฏิ บตั ิ จนกระทัง่ เกิ ดทักษะชี วิตและการเรี ยนรู ้ ตลอดจนครู
ทุกคนมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมโดยมีครู แนะแนวเป็ นพี่เลี้ยงและประสานงาน ทั้งนี้ แสดงให้เห็น
ว่า การจัดกิจกรรมแนะแนว เป็ นกิจกรรมส่ งเสริ มและพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนให้เหมาะสม
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริ มสร้างทักษะชีวิต
วุฒิภาวะทางอารมณ์ การเรี ยนรู ้ในเชิงพหุ ปัญญา และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ซึ่ งผูส้ อนทุกคนทํา
หน้า ที่ แ นะแนว ให้คาํ ปรึ ก ษาด้า นชี วิต การศึ ก ษาต่อและการพัฒนาตนเองสู่ โลกอาชีพและการมี
งานทํา รวมถึงการฝึ กทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ตลอดจนการเลือกรับและ
ส่ งผ่านข้อมู ลทางเทคโนโลยีได้อย่างชาญฉลาด (อารยา ช่ ออังชัญ , 2553; กระทรวงศึกษาธิ การ,
2554; สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555; วิจารณ์ พานิช, 2556)
การจัดกิ จกรรมแนะแนวเป็ นส่ วนหนึ่ งของการจัดกิ จกรรมเพื่อพัฒนาคุณ ภาพผูเ้ รี ยน
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้ นฐาน พุท ธศัก ราช 2551 ในกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้กิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยน รายวิชากิจกรรมแนะแนว โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ พัฒนาทักษะการ
เรี ยนรู ้ ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาที่ ผูเ้ รี ยนประสบ ตลอดจนสามารถเตรี ยมตนเองในด้านวิชาการ
วิชาชีพ มีทกั ษะชีวิต เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รู ้จกั วิเคราะห์สังเคราะห์เลือกสรรข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
และรู ้ เท่ า ทันการเปลี่ ยนแปลงของสังคมยุค ข้อมูลข่าวสารอย่างชาญฉลาด (กระทรวงศึกษาธิ การ,
2551; สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน, 2555; แผนยุทธศาสตร์ การแนะแนวระดับ
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
(2554: 7 - 9) ประกอบกับการศึกษาข้อมูลการจัดกิจกรรมแนะแนวและการวิเคราะห์งานวิจยั ทั้งใน
และต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแนะแนว พบว่า รู ปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวขึ้นอยูก่ บั
ครู แนะแนวเป็ นผูเ้ ลือกสรรและออกแบบตามความสามารถ ความเหมาะสมของผูเ้ รี ยนและบริ บท
ของตน โดยประเด็นความสําคัญในการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนทั้งด้านร่ างกาย
อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สอดคล้องกับยุคสมัย เสริ มสร้ างทักษะชีวิตและอาชีพที่จาํ เป็ นใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่ งสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนตามแนวคิดเครื อข่ายองค์กรความร่ วมมือเพื่อ
ทักษะการเรี ยนรู ้ที่จาํ เป็ นในศตวรรษที่21(Partnership for 21st Century Skills; เครื อข่าย P21, 2557)
ได้พฒ
ั นาวิสัยทัศน์เพื่ อความสําเร็ จของนักเรี ยนในระบบเศรษฐกิ จโลกใหม่ เพื่อช่ วยให้ผูป้ ฏิ บตั ิ
สามารถบูรณาการทักษะเข้าในการสอนเนื้ อหาหลักด้านวิชาการได้พฒั นาวิสัยทัศน์ การเรี ยนรู ้เป็ น
กรอบความคิดเพื่อการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 โดยผสมผสานองค์ค วามรู ้ ท กั ษะเฉพาะด้า นความ
ชํานาญการและความรู ้เท่าทันด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้ประสบความสําเร็ จทั้งในด้านการทํางาน
และการดําเนินชีวิต กรอบแนวคิดข้างต้นเป็ นจุดเริ่ มต้นของการพัฒนาทักษะแห่ งอนาคตใหม่สาํ หรับ
ประเทศไทยการนําทักษะในศตวรรษที่ 21 ทุกทักษะไปใช้ ผูเ้ รี ยนทุกคนจําเป็ นต้องได้รับการพัฒนา
ให้มีความรู ้ความเข้าใจเนื้อหาหลักด้านวิชาการ การที่ผเู ้ รี ยนจะสามารถคิ ดอย่า งมี วิจารณญาณและ
สื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพนั้นต้องอาศัยบูรณาการของพื้นฐานความรู ้ดงั กล่าว ภายใต้บริ บทการ
สอนความรู ้วิชาหลัก ผูเ้ รี ยนต้องเรี ยนรู ้ทกั ษะที่จาํ เป็ นเพื่อให้ประสบความสําเร็ จในโลกทุกวันนี้เช่น
การคิดอย่างมี วิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การสื่ อสาร การเลือกพิจารณาข้อมูล
และการร่ วมมือกัน
ทั้งนี้ การเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพมีความสําคัญยิ่ง เนื่ องจากชีวิตและการ
ทํางานจําเป็ นต้องมีทกั ษะการคิดและองค์ความรู ้เพิ่มขึ้นมากมาย ความสามารถในการทํางานในยุค
แข่งขันด้านข้อมูลข่าวสาร การดํารงชีวิตที่มีความซํ้าซ้อนให้ประสบความสําเร็ จได้ จําเป็ นต้องใส่ ใจ
ในการพัฒนาทัก ษะชี วิต และอาชี พ อย่า งเพีย งพอ กระบวนทัศ น์ก ารจัด กิ จ กรรมแนะแนว เพื่อ
เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชี พของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็ นกิจกรรม ที่ส่งเสริ ม
และพัฒนาผูเ้ รี ยนให้รู้จกั ตนเอง ค้นพบความสามารถ ความถนัด สามารถคิดตัดสิ นใจ คิดแก้ปัญหา
กําหนดเป้ าหมาย วางแผนชี วิต ทั้งด้านการเรี ยนและอาชี พ สามารถปรับตัวอยู่ในสังคม ได้อย่าง
เหมาะสม โดยกระบวนการได้บูรณาการการจัดกิจกรรมแนะแนวซึ่ งมีขอบข่ายการแนะแนว 3 ด้าน
คื อ การแนะแนวการศึ ก ษา (Educational Guidance) การแนะแนวอาชี พ (Vocational Guidance)
และการแนะแนวส่ วนตัวและสังคม (Personal and Social Guidance) เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนอย่าง
มีคุณภาพต่อไป
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แนวคิดพืน้ ฐานในการพัฒ นากระบวนทัศ น์ การจัดกิจกรรมแนะแนว
แนวคิ ดพื้นฐานในการพัฒ นากระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนวเพื่ อเสริ มสร้ าง
ทักษะชี วิต และอาชี พ ของนัก เรี ยนชั้นมัธยมศึก ษาตอนปลาย ประกอบด้ว ย แนวคิ ดหลักการจัด
กิจกรรมแนะแนว ทฤษฎีการสร้ างความรู ้ ทฤษฎีการเรี ยนรู ้กลุ่มมนุ ษยนิ ยม ทฤษฎีพฒั นาการทาง
สติปัญญาของ Piaget และทฤษฎีวฒั นธรรมในสังคมของ Vygotsky ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
ผนวกกับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน การ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหา เป็ นฐาน และการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุ มชน
โดยผูว้ ิจยั นําหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและแนวทางการจัดกิจกรรมเป็ นพื้นฐานการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน สังเคราะห์ความรู ้ต่าง ๆ สร้างกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้าง
การใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังแผนภาพที่ 35
๏ แนวคิดเกีย่ วกับการใช้ ทักษะชีวติ
(กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2555; Sue Z.
Beers, 2011; วิ จ ารณ์ พ านิ ช, 2555;
วิ ชั ย วงษ์ ใ หญ่ และมารุ ต พัฒ ผล,
2556)

การใช้ ทกั ษะชีวิตและอาชีพ
(Using Life and Career Skills)
องค์ประกอบ 7 ด้าน พฤติกรรมตัวชี้วดั 15 ตัวชี้วดั

UNIQUE Model
(กระบวนทัศน์ การจัดกิจกรรมแนะแนว)

๏ แนวคิดเกีย่ วกับการใช้ ทกั ษะอาชีพ
( Ginzberg, 1974; Super, 1957;
Tiedman and O’ Hara, 1963;
สํ า นั ก งานส่ งเสริ มการศึ ก ษานอก
ระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศัย ,
2557; Manpower Group, 2013)

☻ แนวคิดพืน้ ฐานในการพัฒ นากระบวนทัศน์ การจัดกิจกรรมแนะแนว ประกอบด้วย....
◘ หลักการจัดกิจกรรมแนะแนว (Guidance Activity)
◘ ทฤษฎีการสร้ างความรู้ (Constructivism Theory)
◘ ทฤษฎีการเรียนรู้ กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism Theory)
◘ ทฤษฎีพ ฒ
ั นาการทางสติปัญญาของ Piaget และทฤษฎีวฒ
ั นธรรมในสั งคมของ Vygotsky
- สร้ างความรู้ ทางสติปัญญา (Cognitive Constructivism)
- สร้ างความรู้ ทางสั งคม (Social Constructivism)
◘ ทฤษฎีการเรียนรู้ แบบร่ วมมือ (Collaborative Learning)
◘ การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ กจิ กรรมเป็ นฐาน (Activity Based Learning)
◘ การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ กรณีศึกษาเป็ นฐาน (Case Based Learning)
◘ การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (Problem Based Learning)
◘ การจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุ มชน (Community Participation Learning)

แผนภาพที่ 35 แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
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แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนากระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว มีรายละเอียด ดังนี้
แนวคิด ทฤษฎีการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้ กระบวนทัศน์ การจัดกิจกรรมแนะแนว
1. หลั กการจั ด กิจ กรรมแนะแนว (Guidance Activity) เป็ นกิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้รู้จกั ตนเอง รู ้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสิ นใจ คิดแก้ปัญหา กําหนดเป้ าหมาย
วางแผนชีวิต ทั้งด้านการเรี ยนและอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยงั ช่วยให้ครู
รู ้จกั และเข้าใจผูเ้ รี ยน ทั้งยังเป็ นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คาํ ปรึ กษาแก่ผปู ้ กครองในการมีส่วนร่ วม
พัฒนาผูเ้ รี ยน ขอบข่ายการแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ การแนะแนว
การศึ กษา (Educational Guidance) การแนะแนวอาชี พ (Vocational Guidance) และการแนะแนว
ส่ วนตัวและสังคม (Personal and Social Guidance) ความสําคัญของการแนะแนวเป็ นกลไกสําคัญ
ในการสร้างคน สร้างงาน และสร้างชาติ กล่าวคือ สร้างคนให้รู้จกั คุณค่าในตนเอง สร้างงานให้คน
รู ้จกั ความถนัด ความสนใจ บุคลิกภาพของตน รู ้ขอ้ มูลอาชีพ ตลอดจนสามารถเชื่อมความสัมพันธ์
คุ ณ ลัก ษณะของตนเองกับ อาชี พ ได้ถูก ต้อ ง มี ก ารฝึ กงานอาชี พ หรื อ มี ป ระสบการณ์ ใ นงาน
มีคุณลักษณะพื้นฐานที่จาํ เป็ น ในการประกอบอาชีพให้ประสบความสําเร็ จ สร้างชาติให้คนมีวิธีหา
ความรู ้ทางวิชาการ มีคุณธรรมจริ ยธรรม และเห็นประโยชน์ส่วนรวม ซึ่ งเป็ นสิ่ งสําคัญที่สุดในยุค
ปั จจุบนั ที่จะพัฒนาคนเป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ได้ ทั้งนี้ จิตวิทยาพัฒนาการซึ่ งครู แนะแนวจําเป็ นต้อง
ศึกษาแนวคิดทางด้านจิตวิทยาให้รู้ เข้าใจ และมีทกั ษะการใช้ความรู ้พ้ืนฐานทางด้านจิ ตวิทยาการ
แนะแนว อันดับแรกที่จะช่วยให้ครู เข้าใจผูเ้ รี ยน บุคคลที่มารับบริ การ คือ ความรู ้ในแนวคิดทฤษฎี
พัฒนาการของมนุษย์ของนักจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยม ของ Carl R. Rogers, Abraham Maslow ที่เห็นว่า
คนทุกคนเป็ นคนดี รักศักดิ์ศรี ต้องการความรักและความอบอุ่น ต้องการพัฒนาตนเองไปในทางที่ดี
การที่ยงั ไม่สามารถพัฒนาตนเองได้ เป็ นเพราะขาดการชี้แนะและขาดการรู ้จกั และเข้าใจตนเองอย่าง
แท้จริ ง (ศิริชยั กาญจนวาสี , 2553 ; กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ทั้งนี้บทบาทของครู คือ การอํานวย
ความสะดวกในการพัฒ นาการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนโดยการเข้าร่ วมกับ การสร้ างความรู ้ สึกที่ ดีของ
ผูเ้ รี ยน (Feelings) ร่ วมคิ ด (Thoughts) และชี้ แนะแนวคิด (Ideas) พฤติ กรรมที่ ไม่ พึงประสงค์ของ
ผูเ้ รี ยน ไม่ใช่ความต้องการของพวกเขา แต่ ห ากเป็ นเพราะการขาดทักษะการแก้ไขปั ญหาที่ดีของ
ผูเ้ รี ยนนัน่ เอง (Greene, 2008; Burden, 2003; Watson, 2003)
วัตถุประสงค์ ของการจัดกิจกรรมแนะแนว เพื่อ...
1. ให้ผเู ้ รี ยนค้นพบความถนัด ความสามารถ ความสนใจของตนเอง รักและเห็นคุณค่า
ในตนเองและผูอ้ ื่น
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2. รู ้จกั แสวงหาความรู ้จากข้อมูลข่าวสารแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ด้านการศึกษาอาชีพส่ วนตัว
สังคมเพื่อนําไปใช้ในการวางแผนเลือกแนวทางการศึกษาอาชีพได้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ
ของตนเอง
3. พัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
4. มีความรู ้มีทกั ษะมีความคิดสร้างสรรค์ในงานอาชีพและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ต
5. มีค่านิยมที่ดีงามในการดําเนินชีวิตเสริ มสร้างวินยั คุณธรรมและจริ ยธรรมแก่ผเู ้ รี ยน
6. มีจิตสํานึกในการรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติ
2. ทฤษฎี การสร้ างความรู้ (Constructivism Theory) เป็ นทฤษฎี ท่ี มี ห ลัก การสํ า คัญ
ที่ ผู เ้ รี ย นสร้ า งองค์ค วามรู ้ ด้ว ยตนเอง (Gagnon and Collay, 2002; Selley, 1999; Glaserfeld,1999;
Murphy, 1997, อ้างถึงในสุ เทพ อ่วมเจริ ญ, 2557 : 125 - 126) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 การให้ผูเ้ รี ยนลงมือสร้ างสิ่ งของหรื อประกอบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองได้
ปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมภายนอกที่มีความหมายซึ่ งจะรวมถึงปฏิกิริยาระหว่างความรู ้ในตัวของ
ผูเ้ รี ยนเองกับประสบการณ์และสิ่ งแวดล้อมภายนอกสามารถเชื่อมโยงและสร้างเป็ นองค์ความรู ้ใหม่
2.2 การยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู ้ ซึ่งครู ตอ้ งจัดบรรยากาศการเรี ยนการสอน
ที่ เ ปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ย นลงมื อ ปฏิ บ ตั ิ กิจกรรมการเรี ยนด้วยตนเอง โดยมีทางเลือกที่หลากหลายและ
เรี ยนรู ้อย่างมีค วามสุ ข สามารถเชื่ อ มโยงความรู ้ ร ะหว่า งความรู ้ ใ หม่กบั ความรู ้เก่าได้ ส่ วนครู ทาํ
หน้าที่เป็ นผูช้ ่วยและคอยอํานวยความสะดวก
2.3 การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์และสิ่ งแวดล้อม โดยเน้นให้เห็นความสําคัญของการ
เรี ยนรู ้ ร่วมกันทํา ให้ผูเ้ รี ยนเห็ นว่า คนเป็ นแหล่ งความรู ้ อีกแหล่งหนึ่งที่สาํ คัญ การสอนเป็ นการจัด
ประสบการณ์ เพื่ อ เตรี ยมคนออกไปเผชิ ญ โลกถ้าผูเ้ รี ย นเห็ น ว่า คนเป็ นแหล่ งความรู ้ สําคัญ และ
สามารถแลกเปลี่ยนความรู ้กนั ได้ เมื่อจบการศึ ก ษาออกไปก็จ ะปรั บ ตัว และทํา งานร่ ว มกับ ผูอ้ ื่น
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2.4 การใช้เทคโนโลยีเป็ นเครื่ องมือ เป็ นการเน้นการใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู ้จาก
แหล่งความรู ้ ต่างๆด้วยตนเองเป็ นผลให้เกิ ดพฤติ กรรมที่ ฝังแน่ นเมื่ อผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ ว่าจะเรี ยนรู ้ ได้
อย่างไร (Learning how to learn) ซึ่ งหลัก การของทฤษฎี น้ ี เป็ นการเรี ย นรู ้ ที่ เน้น ให้ ผูเ้ รี ยนลงมื อ
ปฏิบตั ิหรื อสร้างสิ่ งที่มีความหมายกับตนเองดังนั้นเครื่ องมือที่ใช้ตอ้ งมีลกั ษณะเอื้อต่อการให้ผเู ้ รี ยน
นํามาสร้างเป็ นชิ้นงานได้สาํ เร็ จ ตอบสนองความคิดและจินตนาการของผูเ้ รี ยน กล่าวโดยสรุ ปก็คือ
เครื่ องมือทุกชนิ ดที่สามารถ ทําให้ผเู ้ รี ยนสร้างงานหรื อ ลงมื อ ปฏิ บ ตั ิ ด ว้ ยตนเองได้เ ป็ นเครื่ อ งมื อ
ที่สอดคล้องตามหลักการทฤษฎีการสร้างความรู ้
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2.5 การจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นนวัตกรรมด้านการจัดการเรี ยนรู ้ ที่พฒั นากระบวนการคิด
ของผูเ้ รี ยนและนําเสนอผ่านผลงานที่จดั ทํา
ครู ผู้สอน ต้องดําเนินการจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้
1. เชื่อมโยงสิ่ งที่รู้แล้วกับสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนกําลังเรี ยน
2. การให้โอกาสผูเ้ รี ยนเป็ นผูร้ ิ เริ่ มทําโครงการที่ตนเองสนใจ
3. เปิ ดโอกาสให้มีการนํา เสนอความคิ ด ผลงานและผลการวิ เ คราะห์ กระบวนการ
เรี ยนรู ้ของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั เพื่อน
4. ให้เวลาทํางานอย่างต่อเนื่องในการจัดการเรี ยนรู ้
ครู เป็ นบุคคลสํ าคัญ ที่ตอ้ งมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อ ดังนี้
1. ต้องไม่ถือว่าครู เป็ นผูร้ ู ้แต่ผเู ้ ดียว ผูเ้ รี ยนต้องเชื่อตามที่ครู บอกแต่ครู ตอ้ งตระหนักว่า
ตนเองมีความรู ้ที่จะช่วยเหลือนักเรี ยนเท่าที่จะช่วยได้ดงั นั้นครู จึงไม่อบั อายผูเ้ รี ยนที่จะพูดว่าครู ก็ยงั
ไม่ทราบ พวกเรามาช่วยกันหาคําตอบดูซิ
2. ต้อ งพยายามให้ผูเ้ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ ด ้ว ยตนเองมากที่สุด อดทนและปล่อยให้
นักเรี ยนประกอบกิจกรรมด้วยตนเอง อย่ารี บบอกคําตอบ ควรช่วยเหลือแนะนําผูเ้ รี ยนที่เรี ยนช้าและ
เรี ยนเร็ วให้สามารถเรี ยนไปตามความสามารถของตนเองให้มากที่สุด
3. ไม่ควรถือว่าผูเ้ รี ยนที่ดีตอ้ งเงียบ แต่ครู ควรเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้พูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
4. ต้องไม่ถือว่าการที่ผเู ้ รี ยนเดินไปเดินมาในการทํากิจกรรมการเรี ยนรู ้เป็ นการแสดง
ถึงความไม่มีระเบียบวินยั แต่ตอ้ งคิดว่าการเดินไปเดินมาเป็ นกระบวนการหนึ่ งที่ช่วยให้การเรี ยนรู ้
เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง และช่วยทําให้ผเู ้ รี ยนไม่เบื่อหน่ายต่อการเรี ยน
5. ไม่ควรยึดติ ดกับหลักสู ตรมากเกินไปไม่ ควรจะยัดเยียดเนื้ อหาที่ ไม่จาํ เป็ นให้กบั
ผูเ้ รี ยนควรคิดว่าการให้เนื้ อหาที่จาํ เป็ นแม้จะน้อยอย่างก็ยงั ดีกว่าสอนหลาย ๆ อย่าง แต่ผูเ้ รี ยนเกิด
การเรี ยนรู ้นอ้ ยมากหรื อนําความรู ้ที่เรี ยนไปประยุกต์ใช้ไม่ได้
6. การจัดตารางสอน ควรจัดให้ยดื หยุน่ และเหมาะสมกับเวลาที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยน
ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมภายในเวลาที่เหมาะสมไม่มากหรื อน้อยไป
ทั้งนี้สรุ ปการเรี ยนรู ้แบบสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง แบ่งออกเป็ น 3 ขั้น ได้แก่
1. ขั้นการทําความรู ้ให้กระจ่างแจ้ง (Fact Finding)
2. ขั้นการระบุการได้รับและการเข้าใจข้อมูลใหม่ (Idea Finding)
3. ขั้นการยืนยันความถูกต้องและการใช้ขอ้ มูล (Solution Finding)
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3. ทฤษฎีการเรี ยนรู้ กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism Theory) เป็ นทฤษฎีที่มีหลักการสําคัญที่
คํานึงถึงความเป็ นคนของบุคคล คุณค่าของคนเป็ นหลัก โดยจะมองธรรมชาติของมนุษย์ในลักษณะ
ที่ว่า มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความดีที่ติดตัวมาแต่กาํ เนิด มนุษย์เป็ นผูท้ ี่มีอิสระสามารถที่จะนําตนเอง
และพึ่งตนเองได้ เป็ นผูท้ ี่มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะทําประโยชน์ให้สังคม มีอิสรเสรี ภาพที่จะเลือก
ทําสิ่ งต่าง ๆ ที่จะไม่ทาํ ให้ผใู ้ ดเดือดร้อน ซึ่ งรวมทั้งตนเองด้วย มนุษย์เป็ นผูท้ ี่มีความรับผิดชอบและ
เป็ นผูส้ ร้างสรรค์สังคม นักคิดกลุ่มมนุษยนิยมให้ความสําคัญของความเป็ นมนุษย์และมองมนุษย์ว่า
มีคุณค่า มีความดีงาม มีความสามารถ มีความต้องการ และมีแรงจูงใจภายในที่จะพัฒนาศักยภาพ
ของตน ทฤษฏีและแนวคิดที่สาํ คัญๆ ในกลุ่มนี้มี 2 ทฤษฏีและ 5 แนวคิด คือ
3.1 ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของมาสโลว์ แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของทฤษฏีน้ ี คือ มนุษย์
ทุกคนมีความต้องการพื้นฐานตามธรรมชาติเป็ นลําดับขั้น และต้องการที่จะรู ้จกั ตนเองและพัฒนา
ตนเอง
3.2 ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของโรเจอร์ แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของทฤษฏีน้ ี คือ มนุษย์
สามารถพัฒนาตนเองได้ดีหากอยูใ่ นสภาวะที่ผ่อนคลายและเป็ นอิสระ การจัดบรรยากาศที่ผ่อนคลาย
และเอื้อต่อการเรี ยนเรี ยนรู ้และเน้นให้ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง โดยครู เป็ นผูช้ ้ ีแนะและทําหน้าที่อาํ นวย
ความสะดวกในการเรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยนและการเรี ยนรู ้จะเน้นกระบวนการเป็ นสําคัญ
3.3 แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของโคมส์ เชื่อว่าความรู ้สึกของผูเ้ รี ยนมีความสําคัญต่อ
การเรี ยนรู ้มาก เพราะความรู ้สึกและเจตคติของผูเ้ รี ยนมีอิทธิพลต่อกระบวนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
3.4 แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของโนลส์ เชื่ อว่าผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู ้ได้มากหากมีส่วนร่ วม
ในการเรี ยนรู ้ มีอิสระที่จะเรี ยนและได้รับการส่ งเสริ มในการพัฒนาด้วยตนเอง
3.5 แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของแฟร์ เชื่อว่าผูเ้ รี ยนต้องถูกปลดปล่อยจากการกดขี่
ของครู ที่สอนแบบเก่ า ผูเ้ รี ย นมี ศกั ยภาพและมี ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ที่จะกระทําสิ่ งต่าง ๆ ด้วย
ตนเอง
3.6 แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของอิลลิช เชื่อว่าสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้เป็ นสังคมที่ตอ้ ง
ล้มเลิกระบบโรงเรี ยน การศึกษาควรเป็ นการศึกษาตลอดชี วิตแบบเป็ นไปตามธรรมชาติ โดยให้
โอกาสในการศึกษาเล่าเรี ยนแก่บุคคลอย่างเต็มที่
3.7 แนวคิ ด เกี่ ย วกับ การเรี ย นรู ้ ข องนี ล เชื่ อ ว่ ามนุ ษ ย์เป็ นผูม้ ี ศ กั ดิ์ ศรี มี ค วามดี โดย
ธรรมชาติ หากมนุ ษ ย์อ ยู่ ใ นสภาพแวดล้อ มที่ อ บอุ่ น บริ บู ร ณ์ ด ้ว ยความรั ก มี อิ ส รภาพและ
เสรี ภาพ มนุษย์จะพัฒนาไปในทางที่ดีท้ งั ต่อตนเองและสังคม
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ทั้งนี้ การนําแนวคิดทฤษฎีการเรี ยนรู ้กลุ่มมนุษยนิ ยม มาเป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรม
แนะแนวโดยใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว ซึ่ งคํานึ งถึงเป้ าหมายสู งสุ ด คือ การพัฒนา
ศักยภาพของผูเ้ รี ยนในแต่ละคนเพื่อความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์
4. ทฤษฎีพ ัฒ นาการทางสติปั ญ ญาของ Piaget แนวความคิ ด เกี่ ย วกับ การเรี ยนรู ้ของ
ทฤษฏีน้ ีเน้นเรื่ องพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลที่เป็ นไปตามวัยและเชื่อว่ามนุษย์เลือกที่จะรับรู ้
สิ่ งที่ตนเองสนใจ และการเรี ยนรู ้เกิดจากระบวนการการค้นพบด้วยตนเอง หลักการจัดการเรี ยนการ
สอนต้องคํานึ งถึงพัฒนาการทางสติปัญญาของผูเ้ รี ยนและจัดประสบการณ์ให้ผเู ้ รี ยนอย่างเหมาะสม
กับพัฒนาการนั้นเพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้มีประสบการณ์ และมีปฏิ สัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมมากๆควรให้
ผูเ้ รี ยนได้คน้ พบการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้คิดอย่างอิสระและสอนการคิดแบบรวบ
ยอด เพื่ อ ช่ วยส่ งเสริ ม ความคิ ด สร้ างสรรค์ และทฤษฎีวัฒ นธรรมในสั ง คมของ Vygotsky ซึ่ ง มี
แนวคิดมาจากทฤษฎีการสร้ างความรู้ (Constructivism Learning Theory)โดยนักการศึกษานิ ยม
แ บ่ งท ฤ ษ ฎี ก ารส ร้ างค ว าม รู ้ อ อ ก เป็ น Cognitive Constructivism ข อ ง Piaget แ ล ะ Social
Constructivism ของ Vigotsky (1978) ในการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวการสร้ างความรู ้ ของ
Piaget จะหมายถึง การสร้างสถานการณ์ที่ทาํ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดโครงสร้างความรู ้ ความคิดใหม่ จากการมี
ปฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งผู เ้ รี ย นกับ สิ่ ง แวดล้อ มรอบตัว จะช่ ว ยทํา ให้ ผู เ้ รี ย นมี โ อกาสนํา ข้อ มู ล และ
สารสนเทศที่ ไ ด้รับ นั้นมาเชื่อมโยงกับความรู ้เดิมและประสบการณ์เดิม ทําให้เกิดการซึ มซับข้อมูล
และสารสนเทศ ที่ได้รับใหม่เข้ากับความรู ้เดิม และมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างความรู ้ ความคิดเดิม
เกิดเป็ นโครงสร้างความรู ้ความคิดใหม่ข้ ึน ที่เรี ยกว่าผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างความรู ้เอง
5. ทฤษฎีการเรียนรู้ แบบร่ วมมือ (Theory of Cooperative or Collaborative Learning)
และการจัดการเรี ย นรู้ แบบร่ วมมื อ (Collaboration Learning) แนวคิดขอทฤษฏี น้ ี คือการเรี ยนรู ้
เป็ นกลุ่มย่อยโดยสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถแตกต่างกันประมาณ 3 - 6 คนช่วยกันเรี ยนรู ้เพื่อไปสู่
เป้ าหมายของกลุ่มโดยผูเ้ รี ยนมีปฏิ สัมพันธ์ระหว่างกันในลักษณะแข่งขันกันต่างคนต่างเรี ยนและ
ร่ วมมือกันหรื อช่วยกันในการเรี ยนรู ้การจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฏีน้ ี จะเน้นให้ผูเ้ รี ยนช่วยกัน
ในการเรี ยนรู ้ โดยมีกิจกรรมที่ให้ผูเ้ รี ยนมี ก ารพึ่ ง พาอาศัย กัน ในการเรี ยนรู ้มีการปรึ กษาหารื อกัน
อย่างใกล้ชิดมีการสัมพันธ์กนั มีการทํางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มมีการวิเคราะห์กระบวนการของกลุ่มและ
มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานร่ วมกัน ส่ วนการประเมินผลการเรี ยนรู ้ควรมีการประเมินทั้งทางด้าน
ปริ มาณและคุณภาพ โดยวิธีการที่หลากหลายและควรให้ผูเ้ รี ยนมี ส่ วนร่ วมในการประเมินและครู
ควรจัดให้ผเู ้ รี ยนมีเวลาในการวิเคราะห์การทํางานกลุ่มและพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มเพื่อให้กลุ่มมี
โอกาสที่จะปรับปรุ งส่ วนบกพร่ องของกลุ่มเดียวทั้งนี้การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกันหรื อการร่ วมมือกัน
เรี ยนรู ้ เป็ นแนวคิ ดในการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อ ให้ นักเรี ยนได้ร่วมมื อ กันเรี ยนรู ้ แ ละปฏิ บ ัติกิจกรรม
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ให้บรรลุผลสําเร็ จตามจุดมุ่งหมาย มุ่งเน้นการร่ วมกันปฏิ บตั ิ งานช่ วยเหลือซึ่ งกันและกัน ซึ่ งการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือวิธีการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่มเล็ก กลุ่มละประมาณ
3 - 5 คนสมาชิกกลุ่มแต่ละกลุ่มคละเพศ เชื้อชาติและความสามารถทางการเรี ยน สมาชิกกลุ่มจะต้อง
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รับฟั งความคิดเห็นกัน ช่วยเหลือกันและกัน และสมาชิกกลุ่มทุกคนจะต้อง
ร่ วมรั บผิดชอบต่อผลงานของกลุ่มและผลงานของตนเองซึ่ งวิธีการสอนในแบบดังกล่าวช่ วยให้
ผูเ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้น ภูมิใจในตนเอง ตระหนัก ถึ ง ความรั บ ผิด ชอบของตนเองและต่ อกลุ่ม
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์สู งขึ้น พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีเกิดการยอมรับผูอ้ ื่นมากขึ้น สร้างความมัน่ ใจ
ในตนเอง และรู ้ ถึงคุณค่าของตนเองมากขึ้น (วัชรา เล่าเรี ยนดี , 2555; Johnson and Johnson,1996;
Slavin R.E., 1990)
ทั้งนี้แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับ จอยซ์และเวล (Joyce and Weil, 1986, อ้างถึงใน วัชรา
เล่าเรี ยนดี , 2555: 156) ที่ ได้กล่าวว่าการสอนแบบร่ วมมื อเรี ยนรู ้ช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านสติ ปัญญา
โดยเพื่อ นในกลุ่ม จะช่ ว ยเหลื อ แนะนํา กัน เนื่ องจากผูเ้ รี ยนที่อยูใ่ นวัยเดียวกัน สามารถสื่ อสาร สื่ อ
ความหมายแก่กนั และกันได้ง่ายและทําให้เข้าใจง่ายกว่าที่ครู สอนการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมื อสามารถ
นํามาผนวกร่ วมกับวิธีการสอนได้หลากหลายวิธี ทั้งนี้การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่บูรณาการหลักการ
แนวคิดของการเสริ มพัฒนาการให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะการเรี ยนรู ้ สามารถสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง
(Constructivism) มีกระบวนการ 5 ขั้น คือ
1. ขั้นนําเข้าสู่ บทเรี ยน
2. ขั้นกิจกรรมกลุ่ม
3. ขั้นวิเคราะห์ผลงาน
4. ขั้นนําไปใช้
5. ขั้นสรุ ปและประเมินผล
6. การจัด การเรี ย นรู้ โดยใช้ กิจ กรรมเป็ นฐาน (Activity Based Learning : ABL) เป็ น
รู ปแบบการเรี ยนที่ผเู ้ รี ยนจะได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง ได้เรี ยนรู ้ที่จะคิด แก้ไขปั ญหาด้วยตนเอง และเป็ น
การจัดการเรี ยนรู ้ผา่ นกิจกรรมต่าง ๆ ผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้การจัดการเรี ยนรู ้บรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยเป็ นแนวการสอนแบบใหม่ที่ไม่เน้นให้ผูเ้ รี ยนท่องจํา แต่ให้ผเู ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิจริ ง
(Hand - On Learning) และมี บทบาทในการค้นคว้าหาความรู ้ ด้วยตนเอง ซึ่ งถื อว่าเป็ นการเรี ยนรู ้
แบบเชิงรุ ก (Active) โดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั คิดวิเคราะห์และเรี ยนรู ้จากกิจกรรมที่ได้ทาํ จริ ง (Learning
by doing) ซึ่ ง ผูเ้ รี ย นสามารถจดจํา สิ่ ง ที่ เ รี ย นได้ดี ก ว่า การท่ อ งจํา อี ก ทั้ง ยังได้ฝึกทักษะ การคิด
วิเคราะห์ข้ นั สู ง (High-order thinking skill) ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า
เป็ นการพัฒนาศักยภาพทางสมอง การคิด การแก้ปัญหา และการนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ โดยเปิ ด
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โอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการสร้างองค์ความรู ้ การสร้างปฏิสมั พันธ์ และการร่ วมมือกัน เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ความรั บ ผิด ชอบร่ ว มกัน มี วิน ัย ในการทํา งาน และแบ่ ง หน้า ที่ ความรับผิดชอบ
ร่ วมกัน โดยครู ผสู ้ อนเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก (facilitator) ในการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเป็ น
ผูป้ ฏิบตั ิดว้ ยตนเอง (รัชนี กร ทัพชัย, 2552 : 13; สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา, 2555: 1) ทั้งนี้ การ
ออกแบบกิจกรรม (Activity design) จะต้องพิจารณาใน 3 กลุ่มหลัก คือกลุ่มประสบการณ์ชีวิต กลุ่ม
พัฒนาการทางสติ ปั ญ ญา และกลุ่ ม วิช าการ และแนวคิ ด รู ป แบบการเรี ยนรู ้ใช้เทคนิค วิธีการผ่าน
กิจกรรมการเรี ย นรู ้ ซ่ึ ง เป็ นแนวคิ ด ที่ มุ่ ง เน้น ให้ผูเ้ รี ยนซึ มซับความรู ้ ความเข้าใจ ผ่านการเล่นเกม
กิจกรรมกลุ่ม ซึ่ งเน้นการกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจ สามารถเกิดแนวคิดขึ้นเองในเนื้อหา สาระระหว่าง
ร่ วมกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกิ จ กรรมที่ จ ัด ขึ้ น เป็ นกิ จ กรรมกลุ่ ม จะสามารถทําให้ผูเ้ รี ยน
พัฒนาภาวะผูน้ าํ มนุ ษยสัมพันธ์ การทํางานเป็ นที ม ความสามารถในการเข้าสังคมได้เป็ นอย่างดี
(วิโรจน์ ลักขณาอดิศร, 2550) เนื่องด้วยเหตุผลที่ว่า “กิจกรรมกลุ่ม” เป็ นกระบวนการสําคัญที่ทาํ ให้
ผูเ้ รี ยนมีโอกาสรวมกันเป็ นกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาหรื อกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ งโดยมีจุดมุ่งหมายที่
แน่ นอน ความหมายของกิจกรรมกลุ่มประกอบด้วย 2 ประการสําคัญ คือ กิจกรรมกลุ่มที่ผูน้ าํ เป็ น
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายละเอียดต่าง ๆ แก่สมาชิกหรื อผูน้ าํ อภิปรายเพื่อที่สมาชิกจะได้บรรลุถึงความมุ่งหมาย
ของกลุ่ม และกิจกรรมกลุ่มต่ า ง ๆ ที่ ส มาชิ ก เป็ นผูด้ าํ เนิ นการคื อ ผูเ้ รี ยนได้วางแผนร่ วมกันจัดขึ้น
(Hereold, 1952: 429 - 504; Ohesen, 1970: 6 - 7) ขั้ นตอนการจัด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ งเสริ มการใช้
กิจกรรมเป็ นฐานประกอบด้วยขั้นตอนการจัดกิจกรรม 4 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นนํา 2) ขั้นกิจกรรม 3) ขั้น
อภิปราย และ 4) ขั้นสรุ ปและการนําไปใช้
7. การจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ กรณี ศึ กษาเป็ นฐาน (Case Based Learning : CBL) เป็ น
วิธีการที่มุ่งช่วยให้ผเู ้ รี ยนฝึ กฝนการเผชิญและแก้ปัญหาโดยไม่ตอ้ งรอให้เกิดปั ญหาจริ ง เป็ นวิธีการที่
เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนคิดวิเคราะห์และเรี ยนรู ้ความคิดของผูอ้ ื่น มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่ งกันและกันแก้ปัญหาและตัดสิ นใจอย่างมีเหตุผลรู ้จกั คิดอย่างเป็ นระบบและฝึ กให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั รับ
ฟังและยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ทําให้เกิดความสามารถในการเผชิ ญ กับ สถานการณ์จริ งใน
ชีวิตประจําวันได้ท้ งั นี้ผวู ้ ิจยั สังเคราะห์กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน
จากแนวคิดของนักวิชาการหลากหลายท่ าน (Smith and Regan, 1999, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี ,
2555; Koldner, 1992, อ้างถึ งใน นิ ตยา โสรี กุล, 2547; ปรณัฐ กิ จ รุ่ งเรื อง, 2553; ทิ ศ นา แขมมณี ,
2552) สรุ ปกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้กรณี ศึกษามีลกั ษณะสําคัญที่จะนํามาประยุกต์ใช้
ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย 5 ขั้น คือ
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7.1 ขั้นเตรี ยมตัวผูเ้ รี ยน คือ การแนะนําจุ ดมุ่ง หมายหรื อปั ญ หาที่ จ ะต้องพิจ ารณากับ
ผูเ้ รี ยนก่อนลงมือศึกษา ซึ่ งจะช่วยเร้าความสนใจและจํา ทํา ให้ผูเ้ รี ยนศึ ก ษาข้อมู ล ในกรณี ศึกษาได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
7.2 ขั้นเสนอและศึกษากรณี ศึกษา เป็ นการเสนอกรณี ศึกษาผ่านใบความรู ้ในชุดกิจกรรม
แนะแนวหลากหลายรู ปแบบ เช่น ข่าว เอกสาร วีดีทศั น์ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนทําความเข้าใจกรณี ศึกษาตาม
องค์ประกอบด้านต่าง ๆ ตามจุดมุ่งหมายที่ต้ งั ไว้
7.3 ขั้นการวิเ คราะห์แ ละอภิ ป รายกรณี ศึก ษาเป็ นรายกลุ่ม เป็ นการสะท้อนความคิด
ระหว่างกันเพื่อสร้างทางเลือกในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาหรื อหาคําตอบ
7.4 ขั้นประเมินทางเลือกและลงข้อสรุ ป เป็ นการตัดสิ นใจเลือกทางเลือกหรื อตอบคําถาม
ที่มีความเหมาะสมที่สุด
7.5 ขั้นสรุ ปข้อคิดและหลักการ เป็ นการสรุ ปข้อ คิดเห็ นที่ผูเ้ รี ยนได้จากการวิเคราะห์
รายละเอียดต่าง ๆ ของกรณี ศึกษาให้เป็ นหลักการทัว่ ไป เป็ นขั้นที่ผูส้ อนจะได้เสนอหลักการหรื อ
ทฤษฎีหรื อข้อปฏิบตั ิที่สัมพันธ์กบั กรณี ศึกษา ซึ่ งผูส้ อนได้ศึกษาค้นคว้า ตระเตรี ยมมาเป็ นอย่างดีแก่
ผูเ้ รี ยน ทําให้ผูเ้ รี ยนมีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบตั ิกว้างขวาง เชื่ อมโยงความรู ้และความคิดสู่
ทักษะการดําเนินชีวิตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพในอนาคต
8. การจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ ปั ญ หาเป็ นฐาน (Problem Based Learning : PBL) เป็ น
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ ที่เกิ ดขึ้นจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivism)
มีวิธีการเรี ยนการสอนที่ใช้ปัญหาหรื อสถานการณ์เป็ นจุดเริ่ มต้นของการแสวงหาความรู ้ ซึ่งเป็ นการ
เรี ยนที่พฒั นาทักษะการคิดแก้ปัญหา การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และการทํางานร่ วมกันเป็ นทีม เพื่อส่ งเสริ ม
และพัฒ นาทัก ษะการคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณและทักษะการแก้ปัญหา โดยมีลกั ษณะเด่นของการ
เรี ยนรู ้ ได้แก่ ใช้ปัญหาแท้จริ งเป็ นตัวกระตุน้ การแก้ปัญหาและเป็ นจุดเริ่ มต้นในการแสวงหาความรู ้
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ เน้นทักษะการคิด เรี ยนโดยแบ่งเป็ นกลุ่มย่อย มีบูรณาการของเนื้อหา
ความรู ้ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานจะส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้อย่างกระตือรื อร้นของนักเรี ยน
ประกอบด้วยคุณลักษณะ ดังนี้
8.1 ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง (Student - Centered Learning)
8.2 การเรี ยนรู ้เกิดขึ้นในกลุ่มผูเ้ รี ยนที่มีขนาดเล็ก(ประมาณ 3 – 5 คน)
8.3 ครู เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก (Facilitator) หรื อผูใ้ ห้คาํ แนะนํา (Guide)
8.4 นักเรี ยนคือผูท้ ี่ มองเห็ นปั ญหาและแก้ปัญหาด้วยตนเองผูเ้ รี ยนเป็ นคนแก้ปัญหา
โดยการแสวงหาข้อมูลใหม่ ๆ ด้วยตนเอง (Self - Directed Learning)
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8.5 ปั ญหาเป็ นปั ญหาที่เ กิ ด ขึ้ น จริ ง หรื อ ปั ญ หาจริ ง ซึ่ ง ปั ญ หาจะช่วยกําหนดกรอบ
แนวคิดหรื อกําหนดจุดเน้นและกระตุน้ การเรี ยนรู ้
8.6 ปั ญหาคือสิ่ งที่จะนําไปสู่ การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
8.7 ความรู ้ใหม่จะเกิดขึ้นโดยการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
8.8 ประเมินผลจากสถานการณ์จริ ง โดยดูจากความสามารถในการปฏิบตั ิ (authentic
assessment)
ทั้งนี้ตามแนวคิดของ Bridges (1992) สรุ ปขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ 8 ขั้น คือ
1. เตรี ยมความพร้อมผูเ้ รี ยน
2. เสนอสถานการณ์ ของปั ญ หา ผูส้ อนเกริ่ นนําเพื่อเชื่ อมโยงประสบการณ์ เดิ มของ
ผู ้เรี ยนกับ สถานการณ์ ที่ ผู ้เรี ยนจะได้ พ บ จากนั้ นจึ งนํ าเสนอสถานการณ์ ปั ญหาพร้ อ มทั้ งแจ้ ง
วัต ถุ ป ระสงค์ห รื อ ประเด็น ปั ญ หาที่ ต้อ งการให้ แ ก้ไ ข รวมทั้งบอกแหล่ งข้อ มู ล ที่ เตรี ยมไว้แ ละ
แหล่งข้อมูลภายนอกที่ผเู ้ รี ยนสามารถเข้าไปค้นคว้าได้
3. กําหนดกรอบการศึกษา
4. สร้างสมมติฐาน
5. ค้นคว้าข้อมูลเพื่อพิสูจน์สมมติฐาน
6. ตัดสิ นใจเลือกแนวทางแก้ปัญหา
7. สร้างผลงานหรื อปฏิบตั ิตามทางเลือก
8. ประเมินผลโดยวิธีที่หลากหลาย
9. การจัดการเรี ย นรู้ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุ มชน (Community Participation
Learning : CPL) เป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ เ ป็ นการพัฒ นานัก เรี ย นทั้ง ด้านความรู ้ทศั นคติ
และทักษะโดยผ่านการสังเคราะห์เพือ่ ให้ได้โครงสร้างพื้นฐานของการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยให้
ผูเ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง กระบวนการกลุ่มส่ ง ผลทํา ให้ผูเ้ รี ย นเกิ ด ประสบการณ์ ที่ดีส่งผลต่อ
การเรี ยนรู ้ที่ดีมีคุณภาพ ทั้งนี้ การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนมีความคล้ายคลึง
กับการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้บริ บทเป็ นฐาน (Context - Based Learning) ซึ่ งเป็ นการจัดการ
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เน้น ภาพรวมของสิ่ งแวดล้อ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ โดยการใช้บริ บทที่
เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมของนักเรี ยนนักเรี ยนจะถูกปลูกฝั งการเรี ยนรู ้โดยมุ่งเน้นการทํากิ จกรรม
กลุ่มและมีครู เป็ นผูค้ อยกระตุน้ และชี้แนะ พร้อมมุ่งเน้นการระดมความคิ ดของนักเรี ย นเพื่อย้อนดู
ความรู ้พ้ืนฐาน เพื่อลดช่องว่างของระดับความรู ้ของนักเรี ยนแต่ละคนที่มีไม่เท่ากันและนําไปสู่ การ
แก้ปัญหาร่ วมกันในที่สุด นอกจากนี้ กระบวนการเรี ยนโดยใช้บริ บทเป็ นฐานจะเป็ นการเรี ยนรู ้ที่ทาํ
ให้นกั เรี ยนมีความรู ้ที่สามารถนําไปใช้ในการแก้ไขสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันได้และจะส่ งเสริ มให้
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นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด (ยงยุทธ พงษ์สุภาพ, 2553;Rattray T., 1999;
Nadler L., 1984) ทั้งนี้ การมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาที่เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐที่ตอ้ งการ
กระจายอํา นาจการจัด การศึ ก ษาที่ เหมาะสมและสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของนั ก เรี ย น
ครอบครัว พ่อแม่ ผูป้ กครองและชุมชน การมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็ นฐานจึง
น่าจะเป็ นรู ปแบบวิธีการที่มีแนวทางตรงเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาการศึกษาชาติฉบับปั จจุบนั คือ
ส่ งเสริ มให้สถานศึกษามีอิสระทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ บุ คลากร และบริ หารทัว่ ไป โดยมี
ส่ วนร่ วมกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาอย่างยัง่ ยืน (สมปอง จันทคง, 2556) และกล่าวถึง การมี
ส่ วนร่ วมของชุมชนในการจัดการศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็ นฐาน สู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืนว่าเป็ นการสร้าง
บทบาทภาระหน้าที่ใหม่ให้กบั ชุมชน โดยมีหลักแนวคิดในการดําเนินการดังนี้
9.1 ชุมชนมีส่วนร่ วมกับโรงเรี ยนในการพัฒนาและบริ หารหลักสู ตรสถานศึกษา
9.2 ใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ าย ไม่ว่าจะเป็ นผูบ้ ริ หาร ครู ผูป้ กครอง
และชุ ม ชน ผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ว นเสี ย ในรู ป แบของคณะกรรมการ เช่ น คณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ขั้น พื้ นฐาน คณะกรรมการเครื อข่ ายผูป้ กครองประจําคณะสี คณะกรรมการเครื อข่ายผูป้ กครอง
ประจําหมู่บา้ น
9.3 การจัด การศึ ก ษาต้อ งตอบสนองและสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของผู เ้ รี ย น
ผูป้ กครองและชุมชนมากที่สุด
9.4 โรงเรี ยนต้อ งจัด การศึ ก ษาในระบบ พัฒ นาผู ้เ รี ยนให้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่อ
เศรษฐกิ จ สังคม การเมื อง สิ่ งแวดล้อม มี การบริ การแก่ ชุมชน ตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้ ชุมชน เพื่อการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้จากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน (กล้า ทองขาว, 2556;
วัฒ นา แป้ น น้ อ ย, 2556; Rattray, 1999; Nadler, 1984, อ้า งถึ ง ใน ยงยุ ท ธ พงษ์ สุ ภ าพ, 2553) มี
ขั้นตอนการดําเนินการจัดกิจกรรมแนะแนว 5 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การอภิปรายร่ วมกันระหว่างครู และผูเ้ รี ยน
ขั้นตอนที่ 2 การกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ย นควบคุ ม การเรี ย นรู ้ ด ้ว ยตนเอง (Self - Directed)
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ต้ งั ไว้ในขั้นที่ 1
ขั้นตอนที่ 3 การร่ ว มกัน อภิ ป รายในกลุ่ม อี ก ครั้ งเพื่อ แลกเปลี่ ย น แบ่ ง ปั น ข้อมูล
และความคิดเห็นตลอดจนนําข้อมูลที่ได้มาแก้ไขสถานการณ์
ขั้นตอนที่ 4 สะท้อนคิดเกี่ยวกับบทบาทของนักเรี ยนในการเรี ยนรู ้และวิพากษ์วิจารณ์
กระบวนการทํางานกลุ่ม
ขั้นตอนที่ 5 การร่ วมกันประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดจากการเรี ยนรู ้
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10. หลักการ แนวคิด เกี่ย วกับการเสริ ม สร้ างการใช้ ทักษะชี วิต และอาชี พ (Using Life
and Career skills)
การใช้ ทักษะชี วิต และอาชี พ (Using Life and Career Skills) เป็ นความสามารถขั้น
พื้นฐานของบุคคลในการปรับตัวและเลือกทางเดินชี วิตที่ เหมาะสมเพื่อที่ จะสามารถเผชิ ญปั ญหา
ต่าง ๆ ที่อยูร่ อบตัวในสภาพสังคมปั จจุ บนั และเป็ นแนวทางการเตรี ยมความพร้อมสําหรับผูเ้ รี ยน
เพื่อสร้างเส้นทางอาชีพที่ดีที่จะต้องก้าวไปสู่ ชีวิตความเป็ นผูใ้ หญ่ในอนาคตอย่างมีประสิ ทธิภาพ
การจัดกิจกรรมแนะแนว กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ตามหลักสู ตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มี หลักการและแนวปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนิ น
ชีวิตทั้งร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เสริ มภูมิคุม้ กันในการดําเนิ นชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21
โดยมุ่งเน้นการจัดการกับปั ญหาต่าง ๆ รอบตัวในสภาพสัง คมปั จ จุ บ นั และเตรี ย มพร้ อ มสําหรับ
การปรับตัวในอนาคตให้แก่ผเู ้ รี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูว้ ิจยั ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปผล
จากการสังเคราะห์ขอ้ มูลความรู ้ องค์ประกอบของพฤติกรรม และตัวชี้วดั ที่คาดหวังให้เกิดกับผูเ้ รี ยน
ตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั เกี่ยวกับการเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชี วิตและอาชี พ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน ซึ่ งเป็ นเป้ าหมายสู งในการจัดการเรี ยนรู ้ โดยกําหนดว่าผูเ้ รี ยนจะต้องเป็ นผูม้ ี
พัฒนาการของการเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพเพิ่มขึ้น และมีความสามารถเสริ มสร้างการ
ใช้ทกั ษะชี วิต จากแนวคิ ดของ กระทรวงศึ กษาธิ การ, 2555; Sue Z. Beers, 2011;วิจารณ์ พานิ ช ,
2555; วิชยั วงษ์ใหญ่ และมารุ ต พัฒผล, 2556 และแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ทกั ษะอาชีพจากแนวคิด
Ginzberg, 1974; Super, 1957; Tiedman and O’ Hara, 1963; สํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบ
และการศึ กษาตามอัธยาศัย , 2557; Manpower Group, 2013) ซึ่ งสอดคล้องกับ องค์ป ระกอบของ
ทักษะที่จาํ เป็ นในศตวรรษที่ 21 ดังนี้
องค์ ประกอบการใช้ ทักษะชีวิตและอาชีพ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตาม
แนวคิ ด กระบวนทัศ น์ ก ารจัด กิ จ กรรมแนะแนวเพื่ อ เสริ มสร้ า งการใช้ ท ัก ษะชี วิ ต และอาชี พ
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ
1. การยืดหยุน่ และการปรับตัว
2. การแสวงหาความรู ้ดว้ ยการริ เริ่ มและการนําตนเอง
3. การทํางานร่ วมกันในสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
4. การจัดการสร้างผลผลิตและความรับผิดชอบตรวจสอบได้
5. ภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบในกระบวนการทํางาน
6. การคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
7. การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นในการทํางานร่ วมกัน
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ตัวชี้วัดเพื่อการวัดประเมินผลผู้เรีย นของการใช้ ทักษะชีวิตและอาชีพ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย ตัวชี้วดั 15 ตัวชี้วดั คือ
1. ยืดหยุน่ โดยประเมินผลการทํางานเพื่อพิจารณาปรับปรุ ง
2. จัดการกับเป้ าหมายและเวลาโดยวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสื บค้นความรู ้และงานที่
สนใจ และลงมือทํางานตามแผนที่กาํ หนดไว้โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
3. ปฏิ บ ตั ิงานบรรลุเป้ าหมายโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทํางานที่สนใจ และ
สรุ ปผลความรู ้และงานโดยการทํารายงานและการนําเสนอชิ้นงาน/ผลผลิต
4. ปฏิบตั ิงานบรรลุเป้าหมายโดยปราศจากการควบคุมสั่งการ โดยวางแผนในการสื บค้น
ข้อมูล สังเกต วิเคราะห์เพื่อสร้างทางเลือก และจัดการระบบงาน (การทํางานเดี่ยว)
5. เรี ยนรู ้โดยการนําตนเองโดยวางแผนในการสื บค้นข้อมูล
6. มีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นโดยฟัง พูด แสดงความคิดเห็นและอภิปรายในกลุ่ม และ
จัดการระบบคน (การทํางานกลุ่ม)
7. ปฏิบตั ิงานกับทีมงานที่มีความหลากหลายโดยจัดการระบบคน (การทํางานกลุ่ม)
8. จัดการโครงการโดยลงมือทํางานตามแผนที่กาํ หนดไว้โดยการใช้เทคโนโลยี ที่
ทันสมัย สังเกต วิเคราะห์ เพื่อสร้ างทางเลือก ประเมิ นผลการทํางานเพื่อพิจารณาปรับปรุ ง และ
สรุ ปผลความรู ้และงานโดยการทํารายงานและการนําเสนอชิ้นงาน/ผลผลิต
9. สร้ างสรรค์ผลผลิต โดยวิเคราะห์และวางแผนในการทํางานที่สนใจและสรุ ปผล
ความรู ้และงานโดยการทํารายงานและการนําเสนอชิ้นงาน/ผลผลิต
10. สํานึกความรับผิดชอบโดยทํางานอย่างมีคุณธรรม ไม่เอาเปรี ยบบุคคลอื่น
11. ให้คาํ แนะนําและการนําบุคคลอื่นโดยสรุ ปผลความรู ้และงานโดยการทํารายงาน
และการนําเสนอชิ้นงาน/ผลผลิต
12. รับผิดชอบต่อบุคคลอื่นโดยทํางานอย่างมีคุณธรรม ไม่เอาเปรี ยบบุคคลอื่น
13. ตัดสิ นใจโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทํางานที่สนใจ
14. แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยวิเคราะห์และวางแผนในการทํางานที่สนใจ
15. สร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นโดยฟัง พูด แสดงความคิดเห็นและอภิปรายในกลุ่ม และ
จัดการระบบคน (การทํางานกลุ่ม)
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องค์ ประกอบของกระบวนทัศ น์ การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้ างการใช้ ทกั ษะชีวติ และอาชีพ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากการศึกษาการจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะ
แนว ซึ่ งประกอบด้วย หลักการจัดกิจกรรมแนะแนว (Guidance Activity) ทฤษฎีสรรค์สร้างความรู ้
(Constructivism Theory) ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ กลุ่มมนุ ษยนิ ยม (Humanism Theory) ทฤษฎีพฒั นาการ
ทางสติปัญญาของ Piaget และทฤษฎี วฒั นธรรมในสังคมของ Vygotsky โดยบูรณาการการจัดการ
เรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ (Collaboration Learning) การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน (Activity
Based Learning) จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน (Case Based Learning) การจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้ ปั ญ หาเป็ นฐาน (Problem Based Learning) และการจัด การเรี ยนรู ้ ด้ ว ยกระบวนการมี
ส่ วนร่ วมของชุมชน (Community Participation Learning) ซึ่ งใช้ชื่อรู ปแบบว่า “UNIQUE Model”
หรื อเรี ยกว่า “รู ปแบบ ยูนิค” โดยมีกระบวนการจัดกิจกรรม 6 ขั้น ดังแผนภาพที่ 36
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การวัดและประเมินผล :
ก าร ใช้ ทั กษ ะชี วิ ต แล ะอ าชี พ
ครอบคลุมองค์ประกอบ 7 ด้ าน
1. การยืดหยุน่ และการปรับตัว
2. การแสวงหาความรู้ดว้ ยการ
ริ เริ่ มและการนําตนเอง
3. การทํางานร่ วมกันในสังคมและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง
4. การจัดการสร้างผลผลิตและ
ความรับผิดชอบตรวจสอบได้
5. ภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบ
ในกระบวนการทํางาน
6. การคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ และ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
7. การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่น
ในการทํางานร่ วมกัน

ปัจจัยสนับสนุน :
1. ชุ มชน
● ให้ ก ารสนั บ สนุ นการดํา เนิ น
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ทุกขั้นตอน โดยร่ วม
คิ ด ร่ วมทํา ร่ วมปฏิ บัติ และเป็ นแหล่ ง
ฝึ กประสบการณ์จริ งให้แก่ผเู ้ รี ยน

2. บุคลากรทีม่ สี ่ วนเกีย่ วข้ อง
● ให้ ค วามร่ วมมื อจั ด กิ จ กรรม
จั ด บ รรยากาศที่ เอื้ อต่ อ การเรี ยน รู ้
ร่ วมประเมิ นผลการใช้ทักษะชี วิตและ
อาชี พ และผลงานที่ ผู ้เรี ยนนํ า เสนอ
ตามสภาพจริ ง

3. นักเรียน
● หมัน่ ศึ กษาหาความรู ้ ดว้ ยตนเอง
อย่างเป็ นระบบ มี การทํางานเป็ นกลุ่ม
เน้นการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ ร่ วมกิจกรรม
ฝึ กปฏิ บัติ จ ากแหล่ง เรี ย นรู ้ แ ละสถาน
ประกอบการในชุ ม ชน ดํ า เนิ นการ
แก้ปั ญ หาภายใต้สถานการณ์ ที่ เกิ ดขึ้ น
ในชี วิ ต ประจํ า วัน และ/หรื อสถาน
ประกอบการจริ งในชุ ม ชนด้ว ยการ
สร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นในการทํางาน
ร่ วมกัน

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม : 6 ขั้น
ขั้นที่ 1 ทําความเข้าใจในข้อมูล
และเนื้อหาอย่างกระจ่างชัด
(Understanding Information and
Content : U)
ขั้นที่ 2 สร้างเครื อข่ายข้อมูล
(Networking Information : N)
ขั้นที่ 3 สืบค้นข้อมูลเพื่อวินิจฉัย
ปัญหา
(Inquiring Information to
Diagnose Problems : I)
ขั้นที่ 4 ซักถามเพื่อสร้างทางเลือก
หรื อวิธีแก้ปัญหา (Questioning to
Make Choices or Solutions : Q)
ขั้นที่ 5 ใช้ประโยชน์ขอ้ มูลจากผล
การวิเคราะห์ (Utilizing
Information from the Analysis : U)
ขั้นที่ 6 นําเสนอผลงานและ
รายงานผล (Exhibiting and Results
Reporting : E)

หลั กการ : การพัฒ นาการใช้
ทัก ษะชี วิ ต และอาชี พ อยู่บ น
พื้ น ฐ าน ก ารส ร้ างค ว าม รู ้
อย่ า งเป็ นระบบด้ ว ยตนเอง
คํา นึ งถึ ง ความต้ อ งการของ
มนุ ษ ย์ การร่ ว มมื อกัน เรี ยนรู ้
จากกิ จ กรรมแน ะแน ว ฝึ ก
ป ฏิ บั ติ ป ระส บ ก ารณ์ จริ ง
จาก ก ารส นั บ ส นุ น แ ห ล่ ง
เรี ยนรู ้ในชุมชน
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ พั ฒ นา
การใช้ท ัก ษะชี วิ ต และอาชี พ
ของนั ก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลาย

แผนภาพที่ 36 กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้าง การใช้ทกั ษะชีวติ และอาชีพ
(UNIQUE Model)
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จากแผนภาพที่ 36 องค์ป ระกอบของกระบวนทัศ น์ก ารจัดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีรายละเอียดดังนี้
1. หลักการ
การพัฒนาการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพอยูบ่ นพื้นฐานการสร้างความรู ้อย่างเป็ นระบบ
ด้วยตนเอง การร่ วมมือกันเรี ยนรู ้จากกิจกรรมแนะแนว ฝึ กปฏิบตั ิประสบการณ์จริ งจากการสนับสนุน
แหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาการใช้ทกั ษะชีวติ และอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ปัจจัยสนับสนุน ประกอบด้วย
3.1 ชุ มชน ให้การสนับสนุ นการดํา เนิ น กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ทุกขั้นตอน โดยร่ วมคิด
ร่ วมทํา ร่ วมปฏิบตั ิ และเป็ นแหล่งฝึ กประสบการณ์จริ งให้แก่ผเู ้ รี ยน
3.2 บุ ค ลากรที่ มี ส่ วนเกี่ ย วข้ อ ง ได้แ ก่ ครู ผู ้ป กครอง ผู ้นํา ชุ ม ชน เจ้า ของสถาน
ประกอบการ ให้ความร่ วมมือจัดกิจกรรม จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ร่ วมประเมินผลการใช้
ทักษะชีวิตและอาชีพ และผลงานที่ผเู ้ รี ยนนําเสนอตามสภาพจริ ง
3.3 นักเรี ย น หมัน่ ศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเองอย่างเป็ นระบบ มี การทํางานเป็ นกลุ่ม
เน้นการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ ร่ วมกิจกรรมฝึ กปฏิ บตั ิ จากแหล่งเรี ยนรู ้ และสถานประกอบการในชุมชน
ดําเนินการแก้ปัญหาภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน และ/หรื อ สถานประกอบการจริ ง
ในชุมชนด้วยการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นในการทํางานร่ วมกัน คิดสร้างสรรค์ผลงานตามความสนใจ
และความถนัดสู่ อาชีพในอนาคตของตนเองอย่างมีคุณภาพ
4. กระบวนการจัดกิจกรรมแนะแนว
กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว ประกอบด้วย 6 ขั้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 ทํา ความเข้า ใจในข้อ มู ล และเนื้ อ หาอย่า งกระจ่ า งชัด (Understanding
Information and Content : U) เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนศึกษาข้อมูลที่ครู มอบหมายให้โดยการทําความเข้าใจ
ในเนื้ อหา สาระ ข้อ มู ลความรู ้ ข องกรณี ศึกษา ประเด็น หัวข้อ และ/หรื อรายละเอี ยดต่ าง ๆ โดย
วิธีการดังนี้
1. อ่านและทําความเข้าใจกับ เนื้ อหาสาระ ข้อ มู ลความรู ้ ประเด็น หัวข้อ และ/หรื อ
รายละเอียดต่าง ๆ
2. เก็บสาระสําคัญหรื อจับประเด็นหลัก ๆ ให้ได้
3. เขียนความสัมพันธ์หรื อแบบจําลองแสดงความสัมพันธ์ของประเด็นต่าง ๆ ในเชิ ง
บรรยายสั้น ๆ
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4. ประเมินความสัมพันธ์และประเด็นต่าง ๆ
5. สรุ ป ข้อมู ล สถิ ติห รื อสารสนเทศในเนื้ อหา สาระ ข้อมู ลความรู ้ ประเด็น หัวข้อ
และ/หรื อรายละเอียดต่าง ๆ ไม่จาํ เป็ นต้องครบถ้วน ถูกต้องหรื อตรงประเด็นก็ได้ ต้องคาดเดาอย่าง
มีเหตุผลหรื อสร้างขึ้นเองจากข้อมูลที่มี
ขั้ น ที่ 2 สร้ า งเครื อข่ า ยข้อ มู ล (Networking Information : N) เป็ นขั้น ที่ ค รู ผู ้ส อน
กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนควบคุมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (Self-Directed) มีการติดตามการสร้างเครื อข่ายข้อมูล
ให้ได้ผลสู งสุ ด ทั้งในและนอกห้องเรี ยน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ได้ต้ งั ไว้ในขั้นที่ 1 โดยมีวิธีการ
ดังนี้
1. แลกเปลี่ ย นแบ่ ง ปั น ข้อ มู ล ของตนเองและสมาชิ ก ในกลุ่ ม ด้ว ยเทคนิ ค วิธี ก ารที่
เอื้ออํานวยและสะดวกต่อการถ่ายโอนข้อมูลตามยุคสมัย
2. ร่ วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นประเด็นสําคัญของข้อมูลในกลุ่มอีกครั้งทั้งใน
และนอกห้องเรี ยน
3. ติ ด ตามสร้ า งข้อ มู ล เครื อข่ า ยโดยเลื อ กนํา ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าสรุ ป ประเด็ น แก้ไ ข
สถานการณ์ร่วมกัน
ขั้นที่ 3 สื บค้นข้อมูลเพื่อวินิจฉัยปั ญหา (Inquiring Information to Diagnose Problems :
I) เป็ นขั้นที่ผูเ้ รี ยนร่ วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลตามความสนใจจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ รวมถึงแหล่ง
ประกอบการจริ ง โดยมีเป้าหมายคือ
1. ระบุ “ปั ญหา” , “ความแตกต่าง” ต่าง ๆ ให้ได้
2. ระบุขอ้ ผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
3. พิจารณาดูความสัมพันธ์ของปั ญหาต่าง ๆ
4. จัดลําดับความสําคัญของปั ญหาต่าง ๆ
ขั้นที่ 4 ซักถามเพื่อสร้างทางเลือกหรื อวิธีแก้ปัญหา (Questioning to Make Choices or
Solutions : Q) เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนร่ วมซักถาม ปรึ กษาหารื อ แบ่งงาน หน้าที่รับผิดชอบในการสร้าง
ทางเลือกหรื อวิธีแก้ปัญหา เพื่อนํามาสรรสร้างเป็ นชิ้นงาน ผลผลิตที่กลุ่มสนใจร่ วมกันโดยมีวิธีการ
ดังนี้
1. เรี ยนรู ้ถึงวิธีการแก้ปัญหาสรรสร้างชิ้นงานหลาย ๆ วิธีล่วงหน้า
2. สร้ างหลาย ๆ ทางเลือก หรื อหลาย ๆ วิธีการสําหรับการแก้ปัญหาเพื่อสรรสร้ าง
ชิ้นงานอย่างมีคุณภาพ
3. จัดลําดับความสําคัญของวิธีการแก้ปัญหาเพือ่ สรรสร้างชิ้นงานต่าง ๆ ที่สร้างขึ้น
4. พิจารณาถึงทางเลือกที่เป็ นกลยุทธ์หลัก ๆ ก่อน
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5. พิจารณาทางเลือกที่เป็ นเชิงปฏิบตั ิการสําหรับทางเลือกที่เป็ นกลยุทธ์
6. พิจารณาทบทวนอย่างรอบคอบ
7. สรุ ปเป็ นชิ้นงาน/ผลผลิตที่กลุ่มสนใจร่ วมกัน
ขั้น ที่ 5 ใช้ป ระโยชน์ข ้อมู ลจากผลการวิ เคราะห์ (Utilizing Information from the
Analysis : U) เป็ นขั้นที่ครู ผสู ้ อนกระตุน้ ความคิดของผูเ้ รี ยนรายบุคคลและกลุ่ม เพื่อเชื่อมโยงทําให้
ผูเ้ รี ยนแสดงความคิ ดเห็ น และความรู ้ สึ ก ของตนเองแลกเปลี่ยนกับสมาชิกในกลุ่ม มองเห็นข้อดี
ข้อบกพร่ อง อภิปรายสะท้อนความคิดจนได้ขอ้ สรุ ปของชิ้นงาน/ผลผลิตตามที่ตนและสมาชิกกลุ่ม
สนใจผลิตขึ้นมา โดยมีวิธีการดังนี้
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิ ปรายและสรุ ปข้อมูลชิ้ นงาน/ผลผลิ ตทั้งในแง่มุมผลดี
ผลเสี ย ผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนคุณค่าและคุณประโยชน์
2. สรุ ปผลการวิเคราะห์เชื่ อมโยงเข้ากับปั ญหาความสนใจของตนเองและสมาชิกใน
กลุ่มเพื่อสรรสร้างชิ้นงานที่มีคุณภาพ
3. เพิ่มเติมหรื อตัดทอนผลสรุ ปได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์หรื อความสนใจ
ของสมาชิกในกลุ่มเพื่อสรรสร้างชิ้นงานที่มีคุณภาพ
ขั้นที่ 6 นําเสนอผลงานและรายงานผล (Exhibiting and Results Reporting : E) เป็ น
ขั้น ที่ ผูเ้ รี ย นประชุ ม เพื่อ เตรี ย มพร้ อ มเสนอผลงานและรายงานผลการวิเคราะห์ การทําความเข้าใจ
แก่ ผูฟ้ ั ง ครู ผูส้ อน และผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องในการศึกษานั้น ๆ อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ทั้งรู ปแบบการ
รายงานหน้าชั้นเรี ยน การนําเสนอชิ้นงาน/ผลผลิต และการจัดทําเอกสารเพื่อเผยแพร่ โดยมีข้ นั ตอน
การปฏิบตั ิดงั นี้
1. จัดประชุมปรึ กษาหารื อเพือ่ เตรี ยมพร้อมการนําเสนอผลงานและการรายงานผล
2. นําเสนอผลงานในรู ปแบบรายงาน/ชิ้นงาน/ผลผลิต
3. วิเคราะห์ สรุ ปผลการนําเสนอและรายงานผลอีกครั้งเพื่อนําปั ญหา ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะสรุ ปผลเป็ นแนวทางพัฒนางานให้มีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น

425
รายละเอียดของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว ดังราละเอียดต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 การทําความเข้ าใจในข้ อมูลและเนื้อหาอย่ างกระจ่ างชัด
(Understanding Information and Content : U)

ศึกษาข้อมูลที่ครู มอบหมายให้โดยการทําความเข้าใจ
ในเนื้ อ หา สาระ ข้อ มู ลความรู ้ ข องกรณี ศึ กษา ประเด็น
หัวข้อ และ/หรื อรายละเอียดต่าง ๆโดยวิธีการดังนี้
อ่านและทําความเข้าใจกับเนื้อหาสาระ ข้อมูลความรู ้
ประเด็น หัวข้อ และ/หรื อรายละเอียดต่าง ๆ

เก็บสาระสําคัญหรื อจับประเด็นหลัก ๆ ให้ได้
เขียนความสัมพันธ์หรื อแบบจําลองแสดงความสัมพันธ์
ของประเด็นต่างๆ ในเชิงบรรยายสั้น ๆ

ประเมินความสัมพันธ์และประเด็นต่าง ๆ
ข้อมูล สถิติหรื อสารสนเทศในเนื้อหา สาระ ข้อมูล
ความรู ้ ประเด็น หัวข้อ และ/หรื อรายละเอียดต่าง ๆ
ไม่จาํ เป็ นต้องครบถ้วน ถูกต้องหรื อตรงประเด็นก็ได้
จึงต้องคาดเดาอย่างมีเหตุผลหรื อสร้างขึ้นเอง
จากข้อมูลที่มี

ครู สงั เกตพฤติกรรมนักเรี ยน
โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม
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ขั้นที่ 2 สร้ างเครื อข่ ายข้ อมูล (Networking Information : N)
ครู ผสู ้ อนกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนควบคุมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
(Self-Directed) มีการติดตามการสร้างเครื อข่ายข้อมูลให้
ได้ผลสู งสุ ดทั้งในและนอกห้องเรี ยน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ได้ต้ งั ไว้ในขั้นที่ 1
แลกเปลี่ยนแบ่งปั นข้อมูลของตนเองและสมาชิกในกลุ่ม
ด้วยเทคนิ ควิธีการที่ เอื้ออํานวยและสะดวกต่อการถ่ายโอน
ข้อมูลตามยุคสมัย
ร่ วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นประเด็นสําคัญของ
ข้อมูลในกลุ่มอีกครั้งทั้งในและนอกห้องเรี ยน

ครู สังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนโดยใช้
แบบสังเกตพฤติกรรมและแบบ
ประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม

ติดตามสร้างข้อมูลเครื อข่ายโดยเลือกนําข้อมูลที่ได้มาสรุ ปประเด็น
แก้ไขสถานการณ์ร่วมกัน

ขั้นที่ 3 สื บค้ นข้ อมูลเพื่อวินิจฉัยปัญหา (Inquiring Information to Diagnose Problems : I)
นักเรี ยนร่ วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
รวมถึงแหล่งประกอบการจริ ง โดยมีเป้าหมาย คือ
ระบุ “ปั ญหา” , “ความแตกต่าง” ต่าง ๆ ให้ได้
ระบุขอ้ ผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
พิจารณาดความสัมพันธ์ของปั ญหาต่าง ๆ
จัดลําดับความสําคัญของปั ญหาต่าง ๆ

ครู สังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนโดย
ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมและแบบ
ประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
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ขั้นที่ 4 ซักถามเพื่อสร้ างทางเลือกหรื อวิธีแก้ ปัญหา
(Questioning to Make Choices or Solutions : Q)

ร่ วมซักถาม ปรึ กษาหารื อ แบ่ งงาน หน้าที่ รับผิดชอบในการสร้ าง
ทางเลือกหรื อวิธีแก้ปัญหา เพื่อนํามาสรรสร้างเป็ นชิ้นงาน ผลผลิตที่
กลุ่มสนใจร่ วมกัน โดยมีวิธีการดังนี้
เรี ยนรู ้ถึงวิธีการแก้ปัญหาหลาย ๆ วิธีล่วงหน้า

ครู สงั เกตพฤติกรรมนักเรี ยนโดยใช้
แบบสังเกตพฤติกรรม

สร้างหลาย ๆ ทางเลือก หรื อหลาย ๆ วิธีการสําหรับการ
แก้ปัญหาเพื่อสรรสร้างชิ้นงานอย่างมีคุณภาพ
จัดลําดับความสําคัญของวิธีการแก้ปัญหาเพื่อสรรสร้างชิ้นงาน
ต่าง ๆ ที่สร้างขึ้น
พิจารณาถึงทางเลือกที่เป็ นกลยุทธ์หลัก ๆ ก่อน

พิจารณาทางเลือกที่เป็ นเชิงปฏิบตั ิการสําหรับทางเลือก
ที่เป็ นกลยุทธ์

พิจารณาทบทวนอย่างรอบคอบ

สรุ ปเป็ นชิ้นงาน/ผลผลิตที่กลุ่มสนใจร่ วมกัน

ครู สังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนโดยใช้แบบ
สังเกตพฤติกรรมและแบบประเมิน
พฤติกรรม
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ขั้นที่ 5 ใช้ ประโยชน์ ข้อมูลจากผลการวิเคราะห์
(Utilizing Information from the Analysis : U)

ครู ผู ้ส อนกระตุ ้น ความคิ ด ของผู เ้ รี ย นรายบุ ค คลและกลุ่ ม เพื่ อ
เชื่อมโยงทําให้ผเู ้ รี ยนแสดงความคิดเห็นและความรู ้สึกของตนเอง
แลกเปลี่ยนกับสมาชิกในกลุ่ม มองเห็นข้อดี ข้อบกพร่ อง อภิปราย
สะท้อนความคิดจนได้ขอ้ สรุ ปของชิ้ นงาน/ผลผลิตตามที่ตนและ
สมาชิกกลุ่มสนใจผลิตขึ้นมา โดยมีวิธีการดังนี้

ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายและสรุ ปข้อมูลชิ้นงาน/ผลผลิตทั้ง
ในแง่มุมผลดี ผลเสี ย ผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้น ตลอดจนคุ ณค่า
และคุณประโยชน์

สรุ ปผลการวิเคราะห์เชื่อมโยงเข้ากับปัญหาความสนใจของตนเอง
และสมาชิกในกลุ่มเพื่อสรรสร้างชิ้นงานที่มีคุณภาพ

เพิ่มเติมหรื อตัดทอนผลสรุ ปได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
หรื อความสนใจของสมาชิกในกลุ่มเพื่อสรรสร้างชิ้นงานที่มี
คุณภาพ

ครู สงั เกตพฤติกรรมนักเรี ยนโดยใช้
แบบสังเกตพฤติกรรมและแบบ
ประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
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ขั้นที่ 6 นําเสนอผลงานและรายงานผล
(Exhibiting and Results Reporting : E)
ผูเ้ รี ยนประชุมเพือ่ เตรี ยมพร้อมเสนอผลงานและรายงานผลการ
วิเคราะห์ การทําความเข้าใจแก่ผฟู ้ ัง ครู ผสู ้ อน และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการศึกษานั้น ๆ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งรู ปแบบการรายงาน
หน้าชั้นเรี ยน การนําเสนอชิ้นงาน/ผลผลิต และการจัดทําเอกสาร
เพื่อเผยแพร่ โดยมีข้นั ตอนการปฏิบตั ิดงั นี้

จัดประชุมปรึ กษาหารื อเพื่อเตรี ยมพร้อมการนําเสนอผลงาน
และการรายงานผล

นําเสนอผลงานในรู ปแบบรายงาน/ชิ้นงาน/ผลผลิต

วิเคราะห์ สรุ ปผลการนําเสนอและรายงานผลอีกครั้งเพื่อนําปั ญหา
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุ ปผลเป็ นแนวทางพัฒนางานให้มี
คุณภาพมากยิง่ ขึ้น

ครู สังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนโดยใช้
แบบสังเกตพฤติกรรมและแบบ
ประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
- ครู สังเกตพฤติ กรรมนักเรี ยนโดย
ใช้แบบสังเกตพฤติ กรรมและแบบ
ประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
- ครู ป ระเมิ น คุ ณ ภาพ รายงาน /
ชิ้ น งาน/ผลผลิต ของผูเ้ รี ยนโดยใช้
แบบประเมินชิ้นงาน
- ครู สงั เกตพฤติกรรมนักเรี ยนโดยใช้
แบบสั ง เกตพฤติ ก รรมและแบบ
ประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
- นักเรี ยนประเมินตนเอง
- เพือ่ นประเมิน
- ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องร่ วมประเมิน

5. การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลตามกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการ
ใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการวัดและประเมินสมรรถนะของ
ผูเ้ รี ยนตามองค์ประกอบของการใช้ท ักษะชี วิต และอาชี พ 7 ด้าน ครอบคลุ มตัว ชี้ วดั 15 ตัวชี้ ว ดั
รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 45 การสังเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้วดั เพื่อการวัดประเมินผลผูเ้ รี ยนด้านการใช้ทกั ษะ
ชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น
องค์ ประกอบ การใช้ ทักษะชีวติ และอาชีพ
ด้าน.....
ที่
1
2

3

4

5

6

7

ตัวชี้วดั เพื่อการวัดประเมินผลผู้เรียน

การยืดหยุ่นและการปรับตัว 1.1 ยืดหยุน่ โดยประเมินผลการทํางานเพื่อพิจารณาปรับปรุ ง (1)
การแสวงหาความรู้ ด้วยการ 2.1 จัดการกับเป้ าหมายและเวลาโดยวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสื บค้นความรู ้และ
งานที่สนใจ และลงมือทํางานตามแผนที่กาํ หนดไว้โดยการใช้เทคโนโลยี
ริเริ่มและการนําตนเอง
ที่ทนั สมัย (2)
2.2. ปฏิบตั ิงานบรรลุเป้าหมายโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทํางานที่สนใจ
และสรุ ปผลความรู ้และงานโดยการทํารายงานและการนําเสนอชิ้นงาน/
ผลผลิต (3)
2.3. ปฏิบตั ิงานบรรลุเป้าหมายโดยปราศจากการควบคุมสัง่ การ โดยวางแผน
ในการสื บค้นข้อมูล สังเกต วิเคราะห์เพื่อสร้างทางเลือก และจัดการ
ระบบงาน (การทํางานเดี่ยว) (4)
2.4 เรี ยนรู ้โดยการนําตนเองโดยวางแผนในการสืบค้นข้อมูล (5)
การทํางานร่ วมกันในสั งคม 3.1 มีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่นโดยฟัง พูด แสดงความคิดเห็นและอภิปราย
ในกลุ่ม และจัดการระบบคน (การทํางานกลุ่ม) (6)
และวัฒ นธรรมที่แตกต่ าง
3.2 ปฏิบตั ิงานกับทีมงานที่มีความหลากหลายโดยจัดการระบบคน (การทํางาน
กลุ่ม) (7)
4.1 จัดการโครงการโดยลงมือทํางานตามแผนที่กาํ หนดไว้โดยการใช้
การจัดการสร้ างผลผลิต
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย สังเกต วิเคราะห์เพื่อสร้างทางเลือก ประเมินผลการ
และความรับผิดชอบ
ทํางานเพื่อพิจารณาปรับปรุ ง และสรุ ปผลความรู ้และงานโดยการทํา
ตรวจสอบได้
รายงานและการนําเสนอชิ้นงาน/ผลผลิต (8)
4.2 สร้างสรรค์ผลผลิตโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทํางานที่ สนใจ และ
สรุ ปผล ความรู ้และงานโดยการทํารายงานและการนําเสนอชิ้นงาน/ผลผลิต (9)
5.1 สํานึกความรับผิดชอบโดยทํางานอย่างมีคุณธรรม ไม่เอาเปรี ยบบุคคลอื่น (10)
ภาวะผู้นําและความ
รับผิดชอบในกระบวนการ 5.2 ให้คาํ แนะนําและการนําบุคคลอื่นโดยสรุ ปผลความรู ้และงานโดยการทํา
รายงานและการนําเสนอชิ้นงาน/ผลผลิต (11)
ทํางาน
5.3 รับผิดชอบต่อบุคคลอื่นโดยทํางานอย่างมีคุณธรรม ไม่เอาเปรี ยบบุคคลอื่น
(12)
การคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ 6.1 ตัดสิ นใจโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทํางานที่สนใจ (13)
6.2 แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยวิเคราะห์และวางแผนในการทํางานที่สนใจ
และแก้ ปัญหาอย่ างร้ าง
(14)
สรรค์
7.1 สร้างสัมพันธ์ที่ ดีกบั ผูอ้ ื่นโดยฟั ง พูด แสดงความคิดเห็ นและอภิป รายใน
การสร้ างสั มพันธ์ ที่ดกี บั
ผู้อื่นในการทํางานร่ วมกัน กลุ่มและจัดการระบบคน (การทํางานกลุ่ม) (15)
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ตัวอย่ างการวิเคราะห์ มาตรฐานการเรียนรู้ กระบวนทัศ น์ การจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสริมสร้ างการใช้ ทักษะชีวติ และอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
และตัวชี้วดั ทีค่ าดหวังสํ าหรับการจัดทําหน่ วย/แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว
การวิเคราะห์เนื้อหาและผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังเพื่อเขียนจุดประสงค์กระบวนทัศน์การ
จัดกิจกรรมแนะแนว/หน่วย/แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ซึ่ งเป็ นกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน (กิจกรรม
แนะแนว) ผลการเรี ยนประเมิ นเป็ น ผ่าน/ไม่ผ่าน จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ท้ งั ภาคเรี ยน ซึ่ งมีจาํ นวน
ทั้งสิ้ น 20 ชั่ว โมง ประกอบด้ว ย หน่ ว ยการจัดกิ จ กรรมแนะแนว 7 หน่ ว ย/7 แผน ทั้งนี้ ตัว อย่า ง
ในคู่มือฉบับนี้เป็ นตัวอย่างการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางที่ 46 โครงสร้างการจัดหน่วยกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
(ภาคเรี ยนที่ 2)
หน่ วยกระบวน
ทัศ น์ การจัด
กิจกรรม
แนะแนวที่...

ชื่ อหน่ วย

1

รากเหง้ า
ลาวเวียง
สํ าเนียง
ภาษาถิ่น
หัตถศิลป์
ลํา้ ค่ า
สุ ขอุรา
วงลําแคน
ดินแดน
อาหาร
พืน้ บ้ าน
สื บสาน
ตํานานบุญบั้ง
ไฟ
สุ ขหทัยกับ
การใช้ ทักษะ
ชีวิตและ
อาชีพสู่
สาธารณชน

2
3
4
5
6
7

รวม

จํานวน
ชั่วโมง

แนวคิด

ลักษณะของเนื้อหา
หลักการ กระบวนการ การปฏิบตั ิ

3

√

√

√

√

3

√

√

√

√

3

√

√

√

√

2

√

√

√

√

3

√

√

√

√

3

√

√

√

√

3

√

√

√

√

20 ชม.

√

√

√

√

ผลการเสริมสร้ างการใช้
ทักษะชีวติ และอาชีพ

1. การยืดหยุน่ และการ
ปรับตัว
2. การแสวงหาความรู ้
ด้วยการริ เริ่ มและการนํา
ตนเอง
3. การทํางานร่ วมกันใน
สังคมและวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง
4. การจัดการสร้าง
ผลผลิตและความ
รับผิดชอบตรวจสอบได้
5. ภาวะผูน้ าํ และความ
รับผิดชอบใน
กระบวนการทํางาน
6. การคิดวิเคราะห์
ตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
อย่างร้างสรรค์
7. การสร้างสัมพันธ์ที่ดี
กับผูอ้ ื่นในการทํางาน
ร่ วมกัน
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รายละเอียดและเนื้อหาโครงสร้ างการจัดหน่ วยกระบวนทัศน์ การจัดกิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมพัฒ นาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1)
ตารางที่ 47 ชื่อหน่วย/เนื้อหาการจัดกิจกรรมแนะแนว
หน่ วยการจัด
ชื่ อหน่ วย/เนื้อหาการจัดกิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมที่...
1
รากเหง้ าลาวเวียง
- ประวัติความเป็ นมาของชุมชนลาวเวียง
- บริ บทและสภาพทัว่ ไปของชุมชนลาวเวียง
2
สํ าเสี ยงภาษาถิน่
- ลักษณะทางภาษาลาวเวียง
- องค์ประกอบและหมวดหมู่ของภาษา
- ประโยชน์และความสําคัญของการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับภาษาลาวเวียง พร้อมทั้ง
บูรณาการนําเสนอให้ขอ้ มูลความแตกต่างทางภาษาลาวเวียงและภาษาอื่น ๆ ที่สาํ คัญ
เกี่ยวกับภาษาใน กลุ่มประเทศ ASEAN ได้อย่างน้อย 3 ภาษา
3
หัตถศิลป์ ลํา้ ค่า
- องค์ประกอบของหัตถศิลป์ ที่สาํ คัญของชาวลาวเวียง
- การปฏิบตั ิและสาธิ ตเพื่อการใช้หตั ถศิลป์ ให้เป็ นประโยชน์ในชีวิตประจําวัน
4
สุ ขอุราวงลําแคน
- จังหวะ ภาษาในเพลงพื้นบ้านลาวเวียง การอ่านและร้องทํานองเพลงลาวเวียง
- การร่ วมกิจกรรมร้อง รําแคนร่ วมกับวงดนตรี โปงลางดอนคาวิทยา
5
ดินแดนอาหารพืน้ บ้ าน
- เรี ยนรู ้อาหารลาวเวียงตามนํานานการเล่าขาน
- สาธิตการประกอบอาหารลาวเวียงทั้งอาหารคาวและอาหารหวานที่ข้ ึนชื่อและชื่นชอบ
- การคิดสร้างสรรค์ผลิตอาหารทั้งคาว หวานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ตนเองและสมาชิก
6
สื บสานตํานานบุญบั้งไฟ
- องค์ประกอบของการร่ วมกิจกรรมตํานานบุญบั้งไฟหนึ่งเดียวในสุ พรรณบุรี
- การบูรณาการนําภาษา ดนตรี รําแคนสู่การร่ วมกิจกรรมบุญบั้งไฟ
7
สุ ขหทัยกับการใช้ ทักษะชีวติ และอาชีพ สู่ สาธารณชน
- การรวบรวมผลงานทุกด้านของแหล่งอารยะธรรม/เอกลักษณ์ชาวลาวเวียงเพื่อ
นําเสนอข้อมูลให้เป็ นที่ประจักษ์ต่อสายตาสาธารณชน
- การเชื่อมโยงการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพเพื่อนําเสนอเทคนิค/วิธีการเสริ ม
มูลค่าเพิ่มจากแหล่งอารยะธรรม/เอกลักษณ์ของชาวลาวเวียงเพื่อประโยชน์ต่อการใช้
สอยและสร้างความน่าสนใจสู่สาธารณชนในวันแนะแนวอาชีพ
รวม 7 หน่ วย
-

จํานวน
(ชั่วโมง)
3

3

3

2

3

3

3

20 ชม.
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ตารางวิเคราะห์ แผนกระบวนทัศ น์ การจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสริมสร้ างการใช้ ทกั ษะชีวติ และอาชีพกับจุดประสงค์ การจัดกิจกรรม
รายวิชากิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2)
ตารางที่ 48 ตารางวิเคราะห์แผนกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวกับจุดประสงค์การจัดกิจกรรม
หน่ วย/แผน
กระบวนทัศ น์
การจัดกิจกรรม
แนะแนว

1. รากเหง้ า
ลาวเวีย ง

2. สํ าเสี ย ง
ภาษาถิ่น

3. หัตถศิลป์
ลํา้ ค่า

จุดประสงค์
การจัด
กิจกรรม
1. วิเคราะห์ประวัติ
ความเป็ นมาของ
ชุมชนลาวเวียง
2. นําเสนอบริ บทและ
สภาพทัว่ ไปของ
ชุมชนลาวเวียง
1. วิเคราะห์ลกั ษณะ
ทางภาษาลาวเวียง
2วิเคราะห์องค์ ประกอบ
และหมวดหมู่ของภาษา
3. บอกประโยชน์และ
ความสําคัญของการ
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับภาษา
ลาวเวียง พร้อมทั้ง
บูรณาการนําเสนอให้
ข้อมูลความแตกต่าง
ทางภาษาลาวเวียงและ
ภาษาอื่น ๆ ที่สาํ คัญ
เกี่ยวกับภาษาใน กลุ่ม
ประเทศ ASEAN ได้
อย่างน้อย 3 ภาษา
1. วิเคราะห์องค์
ประกอบของ
หัตถศิลป์ ที่สาํ คัญของ
ชาวลาวเวียง
2. นําเสนอและสาธิต
การใช้หตั ถศิลป์ ใน
ชุมชนลาวเวียงให้เป็ น
ประโยชน์ในชีวติ
ประจําวัน

การใช้ ทกั ษะชีวติ และอาชีพ ด้ านที.่ . / ตัวชี้วดั ที.่ ..
1
ปรั บ
ตัว

2
ริเริ่มและนําตนอง

1
-

2

3

4

5

√

√ √

√

-

-

√

√

√

3
สังคมและ
วัฒ นธรรม
ทีแ่ ตกต่ าง

√

6
-

-

-

-

-

-

-

-

7

4
รับผิดชอบ

5
ภาวะผู้นํา

6

7

คิดวิเคราะห์ สร้ างสั มพันธ์
ตัดสินใจ
แก้ ปัญหาและ
สร้ างสรรค์

√

8
-

9

10 11 12 13
√ - - √ -

14
-

15

-

-

√

√

-

-

-

√

√

√

-

√

√

-

-

-

-

√

-

-

√

-

-

-

-

√

√

-

-

-

√

√

√

√

√ √

√

√

√

-

-

-

√ √

-

-

√

-

-

-

√

√

-

√

-

-

-

-

√

-

-

√

√

-

-

-

-

-

-

√

√

-

-

-

√

√

√

√
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ตารางที่ 48 ตารางวิเคราะห์แผนกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวกับจุดประสงค์การจัดกิจกรรม
(ต่อ)
หน่ วย/แผน
จุดประสงค์ การจัด
การใช้ ทกั ษะชีวติ และอาชีพ ด้ านที.่ . / ตัวชี้วดั ที.่ ..
กระบวนทัศ น์
การจัดกิจกรรม
แนะแนว

กิจกรรม

4. สุ ขอุรา
วงลําแคน

1. วิเคราะห์จงั หวะ ภาษาใน
เพลงพื้นบ้านลาวเวียง อ่าน
และร้องทํานองเพลง
ลาวเวียง
2. ร่ วมกิจกรรมร้อง รํา
ร่ วมกับวงดนตรี โปงลาง
ดอนคาวิทยา
1. วิเคราะห์องค์ประกอบ
และวิธีการปรุ งอาหารลาว
เวียงตามนํานานการเล่าขาน
2. สาธิ ตการประกอบอาหาร
ลาวเวียงทั้งอาหารคาวและ
อาหารหวาน
ที่ข้ นึ ชื่อและชื่นชอบ
3. คิดสร้างสรรค์ผลิตอาหาร
ทั้งคาว หวานเพือ่ สร้าง
มูลค่าเพิม่ แก่ตนเองและ
สมาชิก
1. วิเคราะห์องค์ประกอบ
ของการร่ วมกิจกรรมตํานาน
บุญบั้งไฟหนึ่งเดียวใน
สุ พรรณบุรี
2. บูรณาการโดยการนํา
ภาษา ดนตรี และวงลําแคนสู่
การร่ วมกิจกรรม
บุญบั้งไฟ
1. รวบรวมผลงานทุกด้าน
ของแหล่งอารยะธรรม/
เอกลักษณ์ชาวลาวเวียงเพือ่
นําเสนอข้อมูลให้เป็ นที่
ประจักษ์ต่อสายตา
สาธารณชน
2. เชื่อมโยงการใช้ทกั ษะ
ชีวติ และอาชีพเพือ่ นําเสนอ
เทคนิค/วิธีการเสริ ม
มูลค่าเพิม่ จากแหล่งอารยะ
ธรรม/เอกลักษณ์ของชาว
ลาวเวียงเพือ่ ประโยชน์ต่อ
การใช้สอยและสร้างความ
น่าสนใจสู่ สาธารณชนในวัน
แนะแนวอาชีพ

5. ดินแดน
อาหาร
พืน้ บ้ าน

6. สื บสาน
ตํานาน
บุญบั้งไฟ

7. สุ ขหทัย
กับการใช้
ทักษะชีวติ
และอาชีพ
สู่ สาธารณชน

1
ปรั บตัว

2
ริเริ่มและนําตนอง

1

2

4

5

3
สั งคมและ
วัฒ นธรรม
ที่แตกต่าง
6
7

8

9

10

11

6
7
คิดวิเคราะห์
สร้ าง
ตัดสินใจแก้ ปัญหา สั มพันธ์
และสร้ างสรรค์
12 13
14
15

-

√ √ √

√

-

√

-

-

-

-

√

-

-

√

√

-

√

√

√

√

√

√

-

-

√

√

√

√

-

√ √ √

√

-

√

-

-

-

-

√

-

-

√

√

-

-

-

-

-

√

√

-

-

-

√

√

√

-

√ √ √

√

-

-

√

√

-

√

√

√

√

√

-

√ √ √

√

-

√

-

-

-

-

√

-

-

√

√

√ √ √

√

-

-

√

√

-

√

√

√

√

√

-

√ √ √

√

-

√

-

-

-

-

√

-

-

√

√

√ √ √

√

-

-

√

√

-

√

√

√

√

√

3

-

-

4
รับผิดชอบ

5
ภาวะผู้นํา

435
ตัวอย่ างแผน
กระบวนทัศ น์ การจัดกิจกรรมแนะแนว
วิชา กิจกรรมแนะแนว
ชื่ อหน่ วย

รากเหง้ าลาวเวียง

หน่ วยที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
จํานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง

1. สาระสํ าคัญ
การเรี ยนรู ้ประวัติความเป็ นมา ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนลาวเวียงบ้านดอนคา ตําบลดอนคา
อําเภออู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี เป็ นพื้นฐานสําคัญของการศึกษาหาความรู ้ ทักษะการดํารงและ
ดําเนิ นชีวิต ทักษะการประกอบอาชีพของบุคลากรในชุมชน ความสามารถในการเชื่ อมโยงข้อมูล
ที่มีความสมบูรณ์จากคําบอกเล่า ข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็ นประโยชน์สาํ คัญในการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ชุมชน
ลาวเวียงให้มีความสมบูรณ์ข้ ึน ทั้งนี้ขอ้ มูลความรู ้ที่สาํ คัญ ประกอบด้วย สภาพโดยทัว่ ไปของชุมชน
ลาวเวียง การบริ หารจัดการของชุมชนลาวเวียง การเรี ยนรู ้เอกลักษณ์ของลาวเวียงหลากหลายด้าน
ได้แก่ ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี หัตถศิลป์ /หัตถกรรม การดํารงและดําเนินชีวิตของชุมชนลาวเวียง
และบริ บทของชุ มชนลาวเวีย งบ้า นดอนคา เป็ นพื้ น ฐานสํา คัญ สํา หรั บ ผู เ้ รี ย นในการนําแนวคิด
หลักการที่ดีไปใช้ปรับประยุกต์ใช้ในชีวิประจําวันได้อย่างดี
2. มาตรฐานการเรีย นรู้ กจิ กรรมแนะแนว
2.1 มาตรฐาน น 1.2 การรู ้และเข้าใจลักษณะเฉพาะตนและศักยภาพของตนเอง
2.2 มาตรฐาน น 2.2 ความสามารถในการสื่ อสารความคิด ความรู ้สึกที่ดีต่อผูอ้ ื่นและ
เป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม
2.3 มาตรฐาน น 2.4 ความสามารถในการทํางานตามบทบาทในฐานะผูน้ าํ ผูต้ ามที่ดี
และอยูร่ ่ วมกันกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
2.4 มาตรฐาน น 4.1 ความสามารถในการค้นหา รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูล
เฉพาะด้านจากแหล่งต่าง ๆ ด้วยวิธีการ เทคโนโลยีที่หลากหลายและทันสมัย
3 จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 สามารถวิเคราะห์ความเป็ นมาและสภาพโดยทัว่ ไปของชุมชนลาวเวียงบ้านดอนคาได้ถูกต้อง
3.2 สามารถนําเสนอและให้ขอ้ มูลบริ บทของชุมชนลาวเวียงบ้านดอนคาครอบคลุม ตาม
องค์ประกอบด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี หัตถศิลป์ /หัตถกรรม การดํารงและดําเนินชีวิต ของ
ชุมชนลาวเวียงได้ถูกต้องสมบูรณ์
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4. ตัวชี้วดั ของการพัฒ นาการใช้ ทกั ษะชีวติ และอาชีพ ดังรายละเอียดตารางวิเคราะห์ แผน
กระบวนทัศน์ การจัดกิจกรรมแนะแนวกับจุดประสงค์ การจัดกิจกรรม หน่ วยที่ 1
หน่ วย/แผน
กระบวนทัศ น์
การจัดกิจกรรม
แนะแนว
1. รากเหง้ า

ลาวเวีย ง

จุดประสงค์การ
จัดกิจกรรม

การใช้ ทกั ษะชีวติ และอาชีพ ด้ านที่.. / ตัวชี้วดั ที.่ ..
1
ปรับตัว

1. สามารถวิเคราะห์ความ
เป็ นมาและสภาพ
โดยทัว่ ไปของชุมชนลาว
เวียงบ้านดอนคาได้
ถูกต้อง
2. สามารถนําเสนอและ
ให้ขอ้ มูลบริ บทของ
ชุมชนลาวเวียงบ้านดอน
คาครอบคลุม
ตามองค์ประกอบด้าน
ภาษา วัฒนธรรม
ประเพณี หัตถศิลป์ /
หัตถกรรม การดํารงและ
ดําเนินชีวิต ของชุมชน
ลาวเวียงได้ถูกต้อง
สมบูรณ์

2
ริเริ่มและนําตนอง

6

7

8

9

-

√ √ √ √ -

√

-

√ -

-

√ √ -

-

5

5
ภาวะผู้นํา

2

-

4

4
รับผิดชอบ

1

√ -

3

3
สังคมและ
วัฒ นธรรม
ทีแ่ ตกต่าง

-

-

10 11

6

7

คิดวิเคราะห์
ตัดสินใจ
แก้ ปัญหาและ
สร้ างสรรค์

สร้ าง
สั มพันธ์

12

13

14

15

-

√

-

-

√

-

-

√

√

√

ตัวชี้วดั ของการพัฒ นาการใช้ ทกั ษะชีวติ และอาชีพ ทั้งหมด 7 ด้ าน ครอบคลุมตัวชี้วดั จํานวน 12 ตัว
ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้
องค์ ประกอบ การใช้ ทักษะชีวติ และอาชีพ
ด้าน.....
ที.่ ...
1
2

การยืดหยุ่นและการปรับตัว
การแสวงหาความรู้ด้วยการ
ริเริ่มและการนําตนเอง

ตัวชี้วดั เพื่อการวัดประเมินผลผู้เรียน
1.1 ยืดหยุน่ โดยประเมินผลการทํางานเพื่อพิจารณาปรับปรุ ง (1)
2.1 จัดการกับเป้าหมายและเวลาโดยวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสื บค้นความรู ้และงาน
ที่สนใจ และลงมือทํางานตามแผนที่กาํ หนดไว้โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย (2)
2.2. ปฏิบตั ิงานบรรลุเป้าหมายโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทํางานที่
สนใจ และสรุ ป ผลความรู ้และงานโดยการทํารายงานและการนําเสนอชิ้นงาน/
ผลผลิต (3)
2.3. ปฏิบตั ิงานบรรลุเป้าหมายโดยปราศจากการควบคุมสัง่ การ โดยวางแผน
ในการสืบค้นข้อมูล สังเกต วิเคราะห์เพื่อสร้างทางเลือก และจัดการ
ระบบงาน (การทํางานเดี่ยว) (4)
2.4 เรี ยนรู ้โดยการนําตนเองโดยวางแผนในการสื บค้นข้อมูล (5)
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องค์ ประกอ
บที.่ ...

การใช้ ทักษะชีวติ และ
อาชีพ ด้าน.....

ตัวชี้วดั เพื่อการวัดประเมินผลผู้เรียน

3

การทํางานร่ วมกันในสั งคม
และวัฒ นธรรมที่แตกต่ าง
การจัดการสร้ างผลผลิตและ
ความรับผิดชอบตรวจสอบ
ได้

3.2 ปฏิบตั ิงานกับทีมงานที่มีความหลากหลายโดยจัดการระบบคน (การ
ทํางานกลุ่ม) (7)
4.1 จัดการโครงการโดยลงมือทํางานตามแผนที่กาํ หนดไว้โดยการใช้
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย สังเกต วิเคราะห์เพื่อสร้างทางเลือก ประเมินผลการ
ทํางานเพื่อพิจารณาปรับปรุ ง และสรุ ปผลความรู ้และงานโดยการทํารายงาน
และการนําเสนอชิ้นงาน/ผลผลิต (8)
4.2 สร้างสรรค์ผลผลิตโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทํางานที่สนใจ และ
สรุ ปผล ความรู ้และงานโดยการทํารายงานและการนําเสนอชิ้นงาน/ผลผลิต (9)
5.3 รับผิดชอบต่อบุคคลอื่นโดยทํางานอย่างมีคุณธรรม ไม่เอาเปรี ยบบุคคล
อื่น (12)

4

5

6

7

รวม

ภาวะผู้นําและความ
รับผิดชอบในกระบวนการ
ทํางาน
6.1 ตัดสิ นใจโดยวิเคราะห์และวางแผนในการทํางานที่สนใจ (13)
การคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ
และแก้ปัญหาอย่ างร้ างสรรค์ 6.2 แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยวิเคราะห์และวางแผนในการทํางานที่
สนใจ (14)
7.1 สร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นโดยฟัง พูด แสดงความคิดเห็นและอภิปรายใน
การสร้ างสัมพันธ์ ที่ดกี บั
กลุ่มและจัดการระบบคน (การทํางานกลุ่ม) (15)
ผู้อื่นในการทํางานร่ วมกัน

การใช้ ทักษะชีวติ และ
อาชีพ 7 ด้ าน

ตัวชี้วดั 12 ตัว (1,2,3,4,5,7,8,9,12,13,14,15)

5. สาระการเรียนรู้ (Content) ประกอบด้วย 3 ด้าน
ด้ านความรู้
ประวัติความเป็ นมาและสภาพโดยทัว่ ไปของชุมชนลาวเวียงบ้านดอนคาตามองค์ประกอบ
ด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี หัตถศิลป์ /หัตถกรรม การดํารงและดําเนินชีวิตของชุมชนลาวเวียง
ด้ านทักษะ / กระบวนการ
ศึกษา สื บค้นข้อมูล สังเคราะห์ และนําเสนอข้อมูลประวัติความเป็ นมาและสภาพทัว่ ไป
ของชุมชนลาวเวียงตามองค์ประกอบด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี หัตถศิลป์ /หัตถกรรม การดํารง
และดําเนินชีวิตของชุมชนลาวเวียงในรู ปแบบของสื่ อ สิ่ งพิมพ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้ านเจตคติ / คุณลักษณะ
การสังเกต การมีความกระตือรื อร้นในการศึกษา สื บค้นข้อมูลและการนําเสนอประวัติ
ความเป็ นมาและสภาพทัว่ ไปของชุมชนลาวเวียงตามองค์ประกอบด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี
หัตถศิลป์ /หัตถกรรม การดํารงและดําเนินชีวิตของชุมชนลาวเวียง
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6. สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
7 . คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่ เรี ยนรู ้
2. มุ่งมัน่ ในการทํางาน
3. รักความเป็ นไทย
8. ชิ้นงาน / ภาระงาน (หลักฐาน หรื อร่ องรอยที่แสดงถึงความรู ้/ทักษะ, ความสามารถ/คุณลักษณะ)
1. รายงานและผังนําเสนองานตามองค์ประกอบของหัวข้อ “ลาวเวียงบ้านดอนคา”
2. สื่ อมัลติมีเดียในรู ปแบบของ หนังสั้น CD VCD เพื่อนําเสนอผลงาน “รากเหง้าลาวเวียง”
3. แบบสรุ ปองค์ความรู ้ เรื่ องที่ 1 รากเหง้าลาวเวียง
9. การจัดกิจกรรมแนะแนว (ระบุเป็ นขั้นตอน)
กระบวนทัศน์ การจัดกิจกรรมแนะแนว
ขั้นที่ 1 ทําความเข้ าใจในข้ อมูลและเนื้อหาย่ างกระจ่ างชัด
(Understanding Information and Content : U)
1.1 ครู นาํ เสนอข้อมูลสําคัญชุมชนลาวเวียงบ้านดอนคาโดย
เปิ ดข้อมูลทาง Youtube/Internet/Clip และบทสัมภาษณ์บุคคลสําคัญ
ในท้องถิ่นให้นกั เรี ยนดูพร้อมซักถามเพื่อสร้างความตื่นเต้น น่าสนใจ
ว่า นักเรี ยนรู ้สึกอย่างไรกับชุมชนลาวเวียงบ้านดอนคา ณ ปั จจุบนั นี้
โดยเขียนสรุ ปคําตอบสั้นๆ บนกระดาน
1.2 ครู ช้ ีแจงรายละเอียดการร่ วมกิจกรรมแนะแนว เรื่ อง
“รากเหง้าลาวเวียง” ให้ผเู ้ รี ยนทราบ และถามความคาดหวังของนักเรี ยน
1.3 ครู แบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่ม ๆ ละ 6 คน แจ้งให้นกั เรี ยน
ทราบว่ากิจกรรมรากเหง้าลาวเวียงนี้นกั เรี ยนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับ
1) สภาพโดยทัว่ ไปของชุมชนลาวเวียงบ้านดอนคา
2) การบริ หารจัดการของชุมชนลาวเวียงบ้านดอนคา
3) ประโยชน์และความสําคัญของการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี หัตถศิลป์ /หัตถกรรม การดํารงและดําเนินชีวิต
ของชุมชนลาวเวียงอย่างละเอียด

ลักษณะการ
จัดกิจกรรม
ในห้องเรี ยน

จํานวน
ชั่วโมง
1
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กระบวนทัศน์ การจัดกิจกรรมแนะแนว
1.4 ครู แจกใบความรู ้ หน่วยที่ 1 : รากเหง้าลาวเวียง และ
มอบหมายงานให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้าข้อมูลตามหัวข้อที่สนใจโดย
วิธีจบั สลากหัวข้อ แจ้งเวลาให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้าข้อมูล ตลอดจน
การจัดทําชิ้นงานการนําเสนอผลงานในรู ปแบบของรายงาน ผังนํา
เสนองานตามองค์ประกอบของหัวข้อ “ลาวเวียงบ้านดอนคา” และ
การจัดทําสื่ อมัลติมีเดียในรู ปแบบของ หนังสั้น CD VCD เพื่อนํา
เสนอผลงาน “รากเหง้าลาวเวียง” ในคาบต่อไปโดยนักเรี ยนมีวิธีการ
ดังนี้
1.4.1 ศึกษาและทําความเข้าใจกับเนื้อหาสาระ ข้อมูล
ความรู ้ประเด็น หัวข้อ และ/หรื อรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับลาวเวียง
บ้านดอนคา
1.4.2 เก็บสาระสําคัญหรื อจับประเด็นหลัก ๆ ให้ได้
1.4.3 เขียนความสัมพันธ์หรื อแบบจําลองแสดง
ความสัมพันธ์ของประเด็นต่าง ๆ ในเชิงบรรยายสั้น ๆ
1.4.4 ประเมินความสัมพันธ์และประเด็นต่าง ๆ
1.4.5 สรุ ปข้อมูล สถิติหรื อสารสนเทศในเนื้อหา สาระ
ข้อมูลความรู ้ ประเด็น หัวข้อ และ/หรื อรายละเอียดต่าง ๆ ของลาว
เวียงซึ่งไม่จาํ เป็ นต้องครบถ้วน ถูกต้องหรื อตรงประเด็นก็ได้ตอ้ งคาด
เดาอย่างมีเหตุผลหรื อสร้างขึ้นเองจากข้อมูลที่มี
ขั้นที่ 2 สร้ างเครื อข่ ายข้ อมูล (Networking Information : N)
2.1 ครู กระตุ น้ ให้ผูเ้ รี ยนควบคุมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (SelfDirected) มีการติดตามการสร้างเครื อข่ายข้อมูลให้ได้ผลสู งสุ ด ทั้งใน
และนอกห้องเรี ยน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ ได้ต้ งั ไว้ในขั้นที่ 1 โดยมี
วิธีการดังนี้
2.1.1 นักเรี ยนแลกเปลี่ยนแบ่งปั นข้อมูลของตนเองและ
สมาชิกในกลุ่มด้วยเทคนิควิธีการที่เอื้ออํานวยและสะดวกต่อการ
ถ่ายโอนข้อมูลลาวเวียงตามยุคสมัย เป็ นต้นว่า ข้อมูลจาก Youtube/

ลักษณะการ
จัดกิจกรรม
-

จํานวน
ชั่วโมง
-

นอก
ห้องเรี ยน

-
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ลักษณะการ
จัดกิจกรรม
-

Internet / Ipad/ e-Book ฯลฯ
2.2.2 นักเรี ยนร่ วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
ประเด็นสําคัญของข้อมูลในกลุ่มอีกครั้งทั้งในและนอกห้องเรี ยน
2.2.3 นักเรี ยนติดตามสร้างข้อมูลเครื อข่ายโดยเลือกนํา
ข้อมูลที่ได้มาสรุ ปประเด็นแก้ไขสถานการณ์ร่วมกัน
นอก
ขั้นที่ 3 สื บค้ นข้ อมูลเพื่อวินิจฉัยปัญหา (Inquiring Information to
ห้องเรี ยน
Diagnose Problems : I)
3. 1 นักเรี ยนร่ วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลลาวเวียงบ้านดอนคา
ตามความสนใจจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ รวมถึงแหล่งประกอบการจริ ง
โดยมีเป้าหมายคือ
3.1.1 ระบุ “ปัญหา” , “ความแตกต่าง” ต่าง ๆ ให้ได้
3.1.2 ระบุขอ้ ผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
3.1.3 พิจารณาดูความสัมพันธ์ของปั ญหาต่าง ๆ
3.1.4 จัดลําดับความสําคัญของปั ญหาต่าง ๆ
ขั้นที่ 4 ซักถามเพื่อสร้ างทางเลือกหรื อวิธีแก้ ปัญหา (Questioning to ในห้องเรี ยน
Make Choices or Solutions : Q)
4.1 ครู ถามความก้าวหน้าของงานที่นกั เรี ยนได้ไปสื บค้นมา
ทุกกลุ่มโดยให้ตวั แทนกลุ่มนําเสนอความก้าวหน้าของงานหน้าชั้น
4.2 นักเรี ยนร่ วมซักถาม ปรึ กษาหารื อ แบ่งงาน หน้าที่
รับผิดชอบในการสร้างทางเลือกหรื อวิธีแก้ปัญหา เพื่อนํามาสรรสร้าง
เป็ นชิ้นงาน ผลผลิตที่กลุ่มสนใจร่ วมกัน (ทํารายงาน Paper และ/หรื อ
สื่ อมัลติมีเดียแบบ CD, VCD หรื อ e-Book) โดยมีวิธีการดังนี้
4.2.1 เรี ยนรู ้ถึงวิธีการแก้ปัญหาสรรสร้างชิ้นงานหลาย ๆ
วิธีล่วงหน้า
4.2.2 สร้างหลาย ๆ ทางเลือก หรื อหลาย ๆ วิธีการสําหรับ
การแก้ปัญหาเพื่อสรรสร้างชิ้นงานอย่างมีคุณภาพ
4.2.3 จัดลําดับความสําคัญของวิธีการแก้ปัญหาเพื่อ
สรรสร้างชิ้นงานต่าง ๆ ที่สร้างขึ้น

จํานวน
ชั่วโมง
-

-

30 นาที
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ลักษณะการ
จัดกิจกรรม
-

4.2.4 พิจารณาถึงทางเลือกที่เป็ นกลยุทธ์หลัก ๆ ก่อน
4.2.5 พิจารณาทางเลือกที่เป็ นเชิงปฏิบตั ิการสําหรับ
ทางเลือกที่เป็ นกลยุทธ์
4.2.6 พิจารณาทบทวนอย่างรอบคอบ
4.2.7 สรุ ปเป็ นชิ้นงาน/ผลผลิตที่กลุ่มสนใจร่ วมกัน
4.3 ครู และนักเรี ยนร่ วมอภิปราย สอบถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของการสรรสร้างชิ้นงานที่นกั เรี ยนในกลุ่มตัดสิ นใจเลือก
เพื่อความแน่ใจ
4.4 ครู เสนอแนวคิดเพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้นกั เรี ยนอีกครั้ง
พร้อมยํ้าว่านักเรี ยนต้องนําเสนอให้ครบ 2 ชิ้นงาน คือ
- รายงาน Paper - สื่ อมัลติมีเดียแบบ CD, VCD หรื อ eBook
ในห้องเรี ยน
ขั้นที่ 5 ใช้ ประโยชน์ ข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ (Utilizing
Information from the Analysis : U)
5.1 ครู กระตุน้ ความคิดของนักเรี ยนรายบุคคลและกลุ่ม เพื่อ
เชื่อมโยงทําให้ผเู ้ รี ยนแสดงความคิดเห็นและความรู ้สึกของตนเอง
แลกเปลี่ยนกับสมาชิกในกลุ่ม มองเห็นข้อดี ข้อบกพร่ อง อภิปรายสะท้อน
ความคิดจนได้ขอ้ สรุ ปของชิ้นงาน/ผลผลิตตามที่ตนและสมาชิกกลุ่มสนใจ
ผลิตขึ้นมา โดยมีวธิ ี การดังนี้
5.1.1 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายและสรุ ปข้อมูลชิ้นงาน/
ผลผลิตทั้งในแง่มุมผลดี ผลเสี ย ผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนคุณค่า
และคุณประโยชน์
5.1.2 นักเรี ยนสรุ ปผลการวิเคราะห์เชื่อมโยงเข้ากับปัญหา
ความสนใจของตนเองและสมาชิกในกลุ่มเพื่อสรรสร้างชิ้นงานที่มีคุณภาพ
5.1.3 นักเรี ยนเพิ่มเติมหรื อตัดทอนผลสรุ ปได้ตามความ
เหมาะสมกับสถานการณ์หรื อความสนใจของสมาชิกในกลุ่มเพื่อสรรสร้าง
ชิ้นงานที่มีคุณภาพ
5.2 ครู สงั เกตพฤติกรรมนักเรี ยนรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยใช้
แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม (การปฏิสมั พันธ์นกั เรี ยน)

จํานวน
ชั่วโมง
-

30 นาที
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ขั้นที่ 6 นําเสนอผลงานและรายงานผล (Exhibiting and Results
Reporting : E)
6.1 ครู จบั สลากลําดับการนําเสนอชิ้นงานและประกาศให้สมาชิก
กลุ่มรับทราบทัว่ กัน
6.2 นักเรี ยนประชุมเพื่อเตรี ยมพร้อมเสนอผลงานและรายงานผล
การวิเคราะห์ การทําความเข้าใจแก่ผฟู ้ ัง ครู ผสู ้ อน และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการศึกษานั้น ๆ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งรู ปแบบการรายงานหน้าชั้น
เรี ยน การนําเสนอชิ้นงาน/ผลผลิต และการจัดทําเอกสารเพื่อเผยแพร่ โดยมี
ขั้นตอนการปฏิบตั ิดงั นี้
6.2.1 ประชุมปรึ กษาหารื อเพื่อเตรี ยมพร้อมการนําเสนอ
ผลงานและการรายงานผล
6.2.2 นําเสนอผลงานในรู ปแบบรายงาน/ชิ้นงาน/ผลผลิต
6.2.3 วิเคราะห์ สรุ ปผลการนําเสนอและรายงานผลอีกครั้ง
เพื่อนําปั ญหา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุ ปผลเป็ นแนวทางพัฒนางาน
ให้มีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น
6.3 ครู และนักเรี ยนร่ วมอภิปรายสรุ ปผลการนําเสนอและรายงาน
ความคิดเห็น และแนวทางการพัฒนาคุณภาพงาน
6.4 ครู สุ่มตัวแทนนักเรี ยน 2 คน แสดงความรู ้สึกและความ
ประทับใจจากการร่ วมกิจกรรมแนะแนว เรื่ อง รากเหง้าลาวเวียง หน้าชั้น
เรี ยน
6.5 ครู เพิ่มเติมส่ วนที่ขาดและสรุ ปข้อมูลความรู ้ให้นกั เรี ยนเข้าใจ
ตรงกันในประเด็นเกี่ยวกับ
1) สภาพโดยทัว่ ไปของชุมชนลาวเวียงบ้านดอนคา
2) การบริ หารจัดการของชุมชนลาวเวียงบ้านดอนคา
3) ประโยชน์และความสําคัญของการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี หัตถศิลป์ /หัตถกรรม การดํารงและดําเนินชีวติ ของ
ชุมชนลาวเวียงอย่างละเอียด
6.6 ครู ประเมินชิ้นงานของนักเรี ยนโดยใช้แบบประเมินชิ้นงาน
6.7 นักเรี ยนเขียนสรุ ปความรู ้จากการร่ วมกิจกรรมแนะแนว
ในแบบสรุ ปองค์ความรู ้ (Journal Writing) เรื่ องที่ 1 รากเหง้าลาวเวียง

ลักษณะการ
จัดกิจกรรม
ในห้องเรี ยน

จํานวน
ชั่วโมง
1
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10. สื่ อการเรียนรู้ / แหล่ งเรียนรู้
10.1 ข้อมูลประวัติลาวเวียงบ้านดอนคา ได้แก่ เอกสาร หนังสื อ แบบบันทึกข้อมูล
ประวัติ ลาวเวียงบ้านดอนคา (บันทึกจากผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่)
10.2 เวปไซต์ศึกษาค้นคว้าข้อมูลลาวเวียง
10.3 แหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนลาวเวียง ได้แก่ วัดโภคาราม (ดอนคา) องค์การบริ หารส่ วน
ตําบลดอนคา พิพิธภัณฑ์ลาวเวียงบ้านดอนคา
10.4 แบบสรุ ปองค์ความรู ้ (Journal Writing) เรื่ องที่ 1 รากเหง้าลาวเวียง
11. การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรม หน่ วยที่ 1 เรื่ อง รากเหง้ าลาวเวียง
ตัวชี้วดั / ผลการเรียนรู้
ชิ้นงาน /
วิธีการวัด
เครื่ องมือวัด
ภาระงาน
(1) ยืดหยุน่ โดยประเมินผลการทํางานเพื่อพิจารณา
ปรับปรุ ง
(2) จัดการกับเป้าหมายและเวลาโดยวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากการสื บค้นความรู ้และงานที่สนใจและลงมือ
ทํางานตามแผนที่กาํ หนดไว้โดยการใช้เทคโนโลยี
ที่ทนั สมัย
(3) ปฏิบตั ิงานบรรลุเป้าหมายโดยวิเคราะห์และ
วางแผนในการทํางานที่สนใจและสรุ ป ผลความรู ้
และงานโดยการทํารายงานและการนําเสนอชิ้นงาน/
ผลผลิต
(4) ปฏิบตั ิงานบรรลุเป้าหมายโดยปราศจากการ
ควบคุมสัง่ การ โดยวางแผนในการสื บค้นข้อมูล
สังเกต วิเคราะห์เพือ่ สร้างทางเลือก และจัดการ
ระบบงาน (การทํางานเดี่ยว)

(5) เรี ยนรู ้โดยการนําตนเองโดยวางแผนในการ
สื บค้นข้อมูล
(7) ปฏิบตั ิงานกับทีมงานที่มีความหลากหลายโดย
จัดการระบบคน (การทํางานกลุ่ม)
(8) จัดการโครงการโดยลงมือทํางานตามแผนที่
กําหนดไว้โดยการใช้เทคโนโลยี ที่ทนั สมัย สังเกต
วิเคราะห์เพือ่ สร้างทางเลือก ประเมินผลการทํางาน
เพื่อพิจารณาปรับปรุ ง และสรุ ปผลความรู ้และงาน
โดยการทํารายงานและการนําเสนอชิ้นงาน/ผลผลิต
(9) สร้างสรรค์ผลผลิตโดยวิเคราะห์และวางแผนใน
การทํางานที่สนใจ และสรุ ปผล ความรู ้และงานโดย
การทํารายงานและการนําเสนอชิ้นงาน/ผลผลิต

1. รายงานและ

1. ให้คะแนน

1. แบบประเมิน

ผังนําเสนองาน
ตาม
องค์ประกอบ
ของหัวข้อ
“ลาวเวียงบ้าน
ดอนคา”

ตามเกณฑ์การ
แปลความหมาย
ของคะแนนรวม
ชิ้นงาน/ภาระ
งาน

ชิ้นงาน/ภาระ
งาน
- องค์ประกอบ

ของชิ้นงาน/
ภาระงานที่ 1
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ตัวชี้วดั / ผลการเรียนรู้
(12) รับผิดชอบต่อบุคคลอื่นโดยทํางานอย่างมี
คุณธรรมไม่เอาเปรี ยบบุคคลอื่น
(13) ตัดสิ นใจโดยวิเคราะห์และวางแผนในการ
ทํางานที่สนใจ
(14) แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยวิเคราะห์และ
วางแผนในการทํางานที่สนใจ
(15) สร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นโดยฟัง พูด แสดง
ความคิดเห็นและอภิปรายในกลุ่มและจัดการระบบ
คน (การทํางานกลุ่ม)

(14) แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยวิเคราะห์และ
วางแผนในการทํางานที่สนใจ

ชิ้นงาน /
ภาระงาน

วิธีการวัด

เครื่ องมือวัด

2. สื่ อมัลติมีเดีย
เพื่อนําเสนอ
ผลงาน “รากเหง้า
ลาวเวียง”ที่มีความ
สมบูรณ์ของการ
นําเสนอประวัติ
ชุมชนลาวเวียง
บ้านดอนคาใน
ประเด็นเกี่ยวกับ
ชีวิตความเป็ นอยู่
การตั้งถิ่น-ฐาน
ภาษา และความ
สมบูรณ์ของ
เนื้อหา รู ปแบบ
การนําเสนอ
ความสวยงามจาก
การทํารายงาน
Paper และ CD,
VCD หรื อ eBook
3. การสรุ ปความรู ้
เรื่ องที่ 1 รากเหง้า
ลาวเวียง ตาม
หัวข้อที่กาํ หนด

2. ให้คะแนนตาม
เกณฑ์การแปล
ความหมายของ
คะแนนรวม
ชิ้นงาน/ภาระงาน

2. แบบประเมิน
ชิ้นงาน/ภาระงาน
หน่วยที่ 1 เรื่ อง
รากเหง้าลาวเวียง

3. การวิเคราะห์
ข้อความจากการ
เขียนสรุ ปของ
นักเรี ยน (Content
Analysis)

3. แบบสรุ ปองค์
ความรู ้ เรื่ องที่ 1
รากเหง้าลาวเวียง

- องค์ประกอบ
ของชิ้นงาน/ภาระ
งานที่ 2
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12. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมแนะแนว หน่ วยที่ 1 เรื่ อง รากเหง้ าลาวเวีย ง
ด้ านความรู้
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
ด้ านการใช้ ชีวติ และอาชีพ
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
ด้ านกระบวนทัศน์ การจัดกิจ กรรมแนะแนว
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
ด้ านการวัดและประเมินผล
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมแนะแนว
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
แนวทางแก้ ไข / ข้ อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
(………………………………………)

ครู ผสู ้ อน
……/…………………./……………
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ภาคผนวก
เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม/ การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรม

หนวยที่ 1 : รากเหงาลาวเวียง
- แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน
- แบบสั งเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม (การปฏิสัมพันธ์ นักเรียน)
- แบบสรุ ปองค์ ความรู้ (Journal Writing) ทีไ่ ด้ รับจากการร่ วมกิจกรรมแนะแนว
- ใบความรู้ /เอกสารประกอบการสื บค้ นหาข้ อมูล
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แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน หน่ วยที่ 1 รากเหง้ าลาวเวียง
ชื่ อนักเรียน……………………………………….…………ชั้น………………..เลขที่…………….
ชื่ อชิ้นงาน/ภาระงาน …รายงานและผังนําเสนองานตามองค์ประกอบของหัวข้อ “ลาวเวียงบ้านดอนคา” …...
ตัวชี้วดั ของการพัฒ นาการใช้ ทักษะชีวติ และอาชีพ…1,2,3,4,5,7,8,9,12,13,14 และ 15….
คําอธิบายเกณฑ์ การให้ คะแนน
ผูต้ รวจให้คะแนนโดยพิจารณา…(ความรู ้/ทักษะ, ความสามารถ/คุณ ลักษณะ).…ของนักเรี ยนแล้วทํา
เครื่ องหมาย ลงใน  ตามระดับคะแนน 4,3,2,1 ที่ตรงตามความคิดเห็นของผูต้ รวจมากที่สุด
องค์ประกอบของ
ชิ้นงาน/ภาระงาน

4 คะแนน

3 คะแนน

2 คะแนน

1. ความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลจากการทํา
รายงานเป็ นรู ปเล่มและ
ผังนําเสนองานตาม
องค์ประกอบของ
หัวข้อ “ลาวเวียงบ้าน
ดอนคา”

ข้อมูลการนําเสนอ
ถูกต้องครอบคลุมในทุก
ประเด็นหัวข้อที่กาํ หนด
มีตวั อย่างประกอบถูกต้อง
สวยงาม ประกอบ
คําอธิบายที่เห็นประจักษ์
เป็ นรู ปธรรม (ครบ 100%)

ข้อมูลการนําเสนอถูกต้อง
ครอบคลุมในทุกประเด็น
เป็ นส่ วนใหญ่ หัวข้อที่
กําหนด มีตวั อย่างประกอบ
คําอธิบายที่เห็นประจักษ์เป็ น
รู ปธรรมบ้างแต่ไม่ชดั เจนทุก
ประเด็น (โดยเฉลี่ย 70–90 %)

ข้อมูลการนําเสนอถูกต้อง
แต่ไม่ครอบคลุมในทุก
ประเด็นของหัวข้อที่
กําหนด มีตวั อย่างประกอบ
คําอธิบายที่เห็นประจักษ์เป็ น
รู ปธรรมบ้างแต่ไม่ชดั เจนใน
หลายประเด็น (ตํ่ากว่า 70 %)

ข้อมูลการนําเสนอ
หลายส่ วนไม่ชดั เจน
ถูกต้องบางประเด็น
ตามหัวข้อที่กาํ หนด
มีตวั อย่างประกอบ
คําอธิบายบ้างแต่ไม่
ชัดเจน ไม่เห็นเป็ น
รู ปธรรม

2. ความสมบูรณ์ของการ
นําเสนอประวัติชุมชน
ลาวเวียงบ้านดอนคา ใน
ประเด็นเกี่ยวกับภาษา
ความสมบูรณ์ของเนื้อหา
รู ปแบบการนําเสนอ
ความสวยงามจากการทํา
รายงาน Paper และสื่ อ
มัลติมีเดียแบบ CD,
VCD หรื อ e-Book
คะแนนรวมแต่ ละเกณฑ์
คะแนนรวมชิ้นงาน/
ภาระงาน

ข้อมูลการนําเสนอ
ถูกต้องครอบคลุมในทุก
ประเด็นหัวข้อที่กาํ หนด
มีตวั อย่างประกอบถูกต้อง
สวยงาม ประกอบ
คําอธิบายที่เห็นประจักษ์
เป็ นรู ปธรรม (ครบ 100%)

ข้อมูลการนําเสนอถูกต้อง
ครอบคลุมในทุกประเด็น
เป็ นส่ วนใหญ่ หัวข้อที่
กําหนด มีตวั อย่างประกอบ
คําอธิบายที่เห็นประจักษ์เป็ น
รู ปธรรมบ้างแต่ไม่ชดั เจน
ครบทุกประเด็น (โดยเฉลี่ย
70–90 %)

ข้อมูลการนําเสนอถูกต้อง
แต่ไม่ครอบคลุมในทุก
ประเด็นของหัวข้อที่
กําหนด มีตวั อย่างประกอบ
คําอธิบายที่เห็นประจักษ์เป็ น
รู ปธรรมบ้างแต่ไม่ชดั เจนใน
หลายประเด็น (ตํ่ากว่า 70 %)

ข้อมูลการนําเสนอ
หลายส่ วนไม่ชดั เจน
ถูกต้องบางประเด็น
ตามหัวข้อที่กาํ หนด
มีตวั อย่างประกอบ
คําอธิบายบ้างแต่ไม่
ชัดเจน ไม่เห็นเป็ น
รู ปธรรม

เกณฑ์ การให้ คะแนน หน่ วยที่ 1 รากเหง้าลาวเวีย ง
1 คะแนน

เกณฑ์ การแปลความหมายของคะแนนรวมชิ้นงาน/ภาระงาน
7–8
คะแนน หมายถึง ชิ้นงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับ ดีมาก
5–6
คะแนน หมายถึง ชิ้นงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับ ดี
3–4
คะแนน หมายถึง ชิ้นงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับ พอใช้
1–2
คะแนน หมายถึง ชิ้นงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับ ควรปรับปรุ ง
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แบบสั งเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม (การปฏิสัมพันธ์ นักเรียน)
คําชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องระดับการประเมิน ดังนี้
3 หมายถึง ระดับดีมาก, 2 หมายถึง ระดับดี, 1 หมายถึง ระดับพอใช้
กลุ่มที่ ………………………………………………………….ชั้น……………………………
ที่

การใช้
ข้อมูลใน
การตอบ
คําถามที่
เป็ นเหตุ
และผล

ชื่ อ – สกุล

1

ความคิด
รวบยอด

เชื่อมโยง ครอบคลุ
เนื้อหาเก่า มประเด็น
ไปสู่
เนื้อหา
เนื้อหา
ใหม่

กระชับ
ถูกต้อง
ชัดเจน

2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

รวม เฉลีย่

ผลการ
สั งเกต

ผ มผ

1
2
3
4
5
6
เกณฑ์ การให้ คะแนน
รายการ

พอใช้ (1)

ดี (2)

ดีมาก (3)

การใช้ ข้อมูลในการตอบคําถามที่
เป็ นเหตุและผล

สามารถใช้ขอ้ มูลการตอบคําถาม
ได้แต่ไม่ครอบคลุมเนื้อหา

ความคิดรวบยอด

สรุ ปเนื้อหาจากสิ่ งที่เรี ยนได้อย่าง
เป็ นระบบเป็ นบางครั้ง
อธิบายองค์ความรู ้ที่ได้จากการ
เรี ยนรู ้ไปสู่ สิ่งใหม่เพื่อหา
แนวทางและวิธีการที่จะพัฒนา
ต่อยอดได้เป็ นบางครั้ง
อธิบายตรงประเด็นชัดเจน ชัด
จน ครอบคลุมเนื้อหาสาระอัน
เป็ นประโยชน์เป็ นบางครั้ง
ตอบคําถามยังไม่ครอบคลุม
เนื้อหาตามประเด็นคําถามและ
ยกตัวอย่างประกอบ

สามารถใช้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ ง
ประกอบการตอบคําถามพร้อม
กับยกตัวอย่างประกอบ
สรุ ปเนื้อหาจากสิ่ งที่เรี ยนได้อย่าง
เป็ นระบบ
อธิบายองค์ความรู ้ที่ได้จากการ
เรี ยนรู ้ไปสู่ สิ่งใหม่เพื่อหา
แนวทางและวิธีการที่จะพัฒนา
ต่อยอดได้อย่างถูกต้อง
อธิบายตรงประเด็นชัดเจน
ครอบคลุมเนื้อหาสาระอันเป็ น
ประโยชน์
ตอบคําถามได้ถูกต้องตรง
ประเด็น พร้อมกับยกตัวอย่าง
ประกอบที่ชดั เจน

สามารถใช้ขอ้ มูลที่ถูกต้องเป็ นจริ ง
ประกอบการตอบคําถาม พร้อมกับ
ยกตัวอย่างประกอบ
สรุ ปเนื้อหาจากสิ่ งที่เรี ยนได้อย่างเป็ น
ระบบถูกต้องชัดเจน
อธิบายองค์ความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนรู ้
ไปสู่ สิ่งใหม่เพื่อหาแนวทางและ
วิธีการที่จะพัฒนาต่อยอดได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจน
อธิบายตรงประเด็นชัดเจน ครอบคลุม
เนื้อหาสาระอันเป็ นประโยชน์ต่อการ
นําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน
ตอบคําถามได้ถูกต้องตรงประเด็น
คําถามพร้อมกับยกตัวอย่างประกอบที่
ชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม

เชื่ อมโยงเนื้อหาเก่ าไปสู่ เนื้อหา
ใหม่

ครอบคลุมประเด็นเนื้อหา

กระชับถูกต้ องชัดเจน
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แบบสรุ ปองค์ ความรู้ (Journal Writing) ทีไ่ ด้ รับจากการร่ วมกิจกรรมแนะแนว

หนวยที่ 1 รากเหงาลาวเวียง
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนเขียนสรุ ปความรู ้จากการร่ วมกิจกรรมแนะแนว หน่ วยที่ 1 เรื่ อง รากเหง้ า ลาว

เวียง การนําความรู ้และแง่คิดไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวัน ตลอดจน
ข้อเสนอแนะสําหรับการจัดกิจกรรมแนะแนวในครั้งต่อไป
1. ความรู ้ที่ได้รับจากการร่ วมกิจกรรมแนะแนว เรื่ องที่...1...ชื่อเรื่ อง.........รากเหง้ าลาวเวียง.........
ได้แก่
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. แง่คิดที่ได้รับจากการฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมแนะแนว
ได้แก่
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. การนําความรู ้และแง่คิดไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวัน
ได้แก่
.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4. ปั ญหา/ข้อเสนอแนะสําหรับการจัดกิจกรรมแนะแนว เรื่ องที่ 1 รากเหง้าลาวเวียง
ได้แก่
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ใบความรู้ /เอกสารประกอบการสื บค้ นหาข้ อมูล

หน่ วยที่ 1 รากเหง้ าลาวเวีย ง
จุดประสงค์ : เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสื บค้นข้อมูลประวัติและที่มาของชุมชนลาวเวียงบ้านดอนคา
คําชี้แจง : ให้นกั เรี ยนศึกษาข้อมูลประวัติและที่มาของชุมชนลาวเวียงบ้านดอนคาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
นี้อย่างละเอียด และปฏิบตั ิตามคําแนะนําของครู อย่างเคร่ งครัด

แหล่ งสื บค้ นข้ อมูลประวัตแิ ละที่มาของลาวเวียงบ้ านดอนคา

- เอกสาร
- ตํารา
- บันทึกจาก

ผู้เฒ่ าผู้แก่

451
แหล่ งสื บค้ นข้ อมูลผ่ านสื่ อออนไลน์ / อินเทอร์ เน็ต
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ใบความรู ประวัตบ
ิ า น

ประวัตบ
ิ ้าน
ดอนคา

เขียนโดย

Administrator

Monday, 30 July 2007

ตาหงษ์จากเวียงจันทร์
พบแหล่งศวิ ไิ ลซ ์
เป็ นทีด
่ อนโดดเด่น

แกด ้นดัน
้ จากแดนไกล
ธรรมชาติสะอาดตา
่ นเร ้นด ้วยหญ ้าคา
ถูกซอ

ชาวลาวร่วมใจมา
่ “ดอนคา” ไว ้
ตัง้ ชือ

ตัง้ ถิน
่ ฐานและบ ้านเรือน

ทําไร่ ทํานาเหมือน

ร่วมพวกพ ้องพีน
่ ้องไทย

คนทัว่ ไปไม่ลม
ื เลือน

เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของตําบลดอนคานั้น จากกาพย์ญาณี 11 ดังกล่าวข้างต้น
ได้บอกเล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับการสร้างบ้านแปงเฮือนของคนเฒ่าคนแก่ ตั้งแต่เริ่ มตั้งถิ่นฐานในระยะ
เริ่ มแรกจนถึงปั จจุบนั ...
ซึ่งเล่าว่าในสมัยสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ แห่ งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ เจ้าอนุวงศ์
จากนครเวียงจันทร์ คิดกบฏต่อแผ่นดินตั้งตนเป็ นใหญ่ พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงได้
ไปปราบปรามที่ ทุ่ งสัม ฤทธิ์ และได้กวาดต้อนผูค้ นชาวลาวมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรื อน แถบจังหวัด
ลพบุรี สระบุรี สิ งห์บุรี และสุ พรรณบุรี ฯลฯ การอพยพย้ายถิ่นฐานบ้านเรื อนนั้น ได้กระทํากันเป็ น
ระยะ ๆ ติดต่อกันเรื่ อยมา จนเกิดเป็ นตํานานเล่าขานกันมาถึงบรรพบุรุษของบ้านดอนคาแห่งนี้
จากอดี ต กาลนั้น เล่ า ว่ า พ่ อ คุ ณ หงษ์ - แม่ คุ ณ อํ่า พ่ อ คุ ณ ผา - แม่ คุ ณ ชา พ่ อ คุ ณ เหม –
พ่อคุณปลัด ได้นาํ พาลูกหลาน ช้างม้า วัวควาย มาตั้งถิ่นฐาน ณ หมู่บา้ นสมอลม ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง
จ.สุ พรรณบุรี ในปั จจุบนั เพราะภูมิประเทศอุดม-สมบูรณ์ดี เหมาะแก่การเพาะปลูกเป็ นอย่างยิง่ กาลต่อมา
ชุมชนแห่ งนี้ ได้ถูกพวกเขมรรังแก รบกวนให้อยูไ่ ม่เป็ นสุ ข ด้วยความรักอิสระ มุ่งมัน่ ที่จะอยู่อย่างสงบ
จึงได้ชกั ชวนลูกหลาน อพยพถอยร่ นลงมาเพื่อหาแหล่งที่ทาํ กินใหม่โดยแยกออกเป็ น 2 สาย ได้แก่
สายที่ 1 ได้แยกย้ายไปอยูท่ างจังหวัดจันทบุรี
สายที่ 2 พ่อคุณหงษ์ - แม่คุณอํ่า พร้อมด้วยลูกหลาน ได้อพยพ ช้างมา วัวควาย มาทางร
เข้สามพัน ณ หมู่บา้ นดอนคาแห่งนี้ เนื่องจากมีพ้ืนดินที่อุดมสมบูรณ์ดี ในนํ้ามีปลา ในนามีขา้ ว จึงได้จบั
จองพื้นที่แบ่งปันกันทํามาหากินเรื่ อยมา บางส่ วนก็แยกย้ายไปอยูต่ าํ บลบางพลับ อําเภอเมือง จังหวัด
สุ พรรณบุรี
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โดยพ่อคุณหงษ์ ได้เดินทางมาเห็นดอนหญ้าคาปั จจุบนั เรี ยกว่า “โนนบ้านเก่า” ที่ บา้ น
นายหมิน – นางนวม จึงตั้งบ้านเรื อนอยูท่ ี่นนั่ เพราะมองเห็นหนองปล้อง และรางคักเค้ามีน้ าํ ท่าอุดม
สมบูรณ์ดี เหมาะแก่การเพาะปลูกทําการเกษตร
กาลต่อมาจึงย้ายหมู่บา้ นเข้ามาอยูใ่ นหมู่บา้ น ด้านทิศตะวันออกวัดเก่า (ปั จจุบนั บ้านนายยอ –
นางหน่ อง) จึงร่ วมใจกันสร้างกุฏิข้ ึนมา ๑ หลัง (ปั จจุบนั บ้านนายหนู – นางหมุ่ย) ซึ่ งมีหลวงพ่อธรรม
(บุ ต รพ่ อ คุ ณ หงษ์ ) บวชเณรจํา พรรษาอยู่ โดยพ่ อ คุ ณ หงษ์ เมื่ อ ว่ า งเว้น จากการทํา นา (ด้า นทิ ศ
ตะวันออกโนนหอ นานายทอง – นางพิลาเก่า) ได้มาสอนหนังสื อขอมให้สามเณรธรรมเป็ นประจํา
จนได้อุปสมบท แล้วจึงย้ายกุฏิมาอยูท่ ี่วดั เก่า (บ้านนางโต้)
ตามตํานานเล่าขานกันมาว่า พ่อคุณปลัด ท่านเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถ ท่านจึงเป็ น
ผูป้ กครองหมู่บา้ นให้อยูก่ นั อย่างร่ มเย็นเป็ นสุ ข เดิมทีท่านเป็ นหลานของพระเจ้า อนุ ว งศ์แ ห่ งเมื อ ง
เวียงจันทร์ เนื่ องจากท่านไม่ชอบทําสงคราม รบทัพจับศึกกับใคร จึงแยกย้ายจากญาติพี่นอ้ งออกมา
หาความสงบ เนื่ องจากเป็ นผูม้ ี ความรู ้ ความสามารถในการปกครองผูค้ น เป็ นผูว้ างแผนพัฒ นา
หมู่บ้าน ให้เจริ ญรุ่ งเรื องจนได้เป็ นปลัดหมู่ บ้านและปลัดแขวง ในสมัยรั ชกาลที่ ๖ พระองค์ทรง
กําหนดให้ชาวไทยทุกคนมีนามสกุลใช้กนั ทุกครอบครัว ลูกหลานของพ่อคุณปลัดจึงเป็ นต้นกําเนิด
ของนามสกุล “ กุลวงศ์ ” นับแต่น้ นั มา
ตระกูล “หงษ์เวียงจันทร์ ” นั้น สื บสายโลหิ ตมาจาก พ่อคุณหงษ์ - แม่คุณอํ่า ที่ มีเครื อญาติ
ลูกหลานสื บทอดวงศ์ตระกูลสื บต่อกันมา รวมทั้งครอบครัวของพ่อคุณผา – แม่คุณชา เป็ นตระกูลที่
ใหญ่ที่สุดในหมู่บา้ นดอนคาแห่งนี้
ตระกูล “เหมเวียงจัน ทร์ ” สื บ ทอดมาจากครั้ งที่ อพยพมาจากเวียงจัน ทร์ เช่ น กัน เป็ น
ตระกูลมัง่ คัง่ เป็ นนายฮ้อยที่คา้ ขาย ช้างม้า วัวควาย เป็ นอาชีพ ฐานะดีมีผคู ้ นนับหน้าถือตา
ตระกูล “นนท์ชา้ ง” สื บสายโลหิ ตมาจากตระกูลหงษ์เวียงจันทร์ ได้สมรสกับตระกูลอื่น
ลูกหลานเกิดมาได้รับแต่งตั้งให้เป็ นปลัดนนท์ชา้ ง ท่านจึงเป็ นต้นตระกูล “นนท์ชา้ ง” สื บมา
ส่ วนตระกูล ยศวิชัย, ตุ่ ม ศรี ยา, ปลัดม้า, นนท์แก้ว, และพัน ธ์จ นั ทร์ ล้วนเป็ นตระกูล
เก่าแก่ที่มีประวัติสืบทอดกันมา เป็ นผูป้ ระกอบคุณงามความดีจนได้รับแต่งตั้งให้มียศมีตาํ แหน่งใน
สมัยก่อน เมื่อทางการกําหนดให้มีนามสกุลใช้ ลูกหลานจึงนําตําแหน่ งยศฐาบรรดาศักดิ์ของบรรพ
บุรุษมาตั้งเป็ นอนุสรณ์และความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของตน
ในปั จจุบนั หน้าบ้านนายชาติ นางสวงค์ โดยมีสะพาน จากบ้านนายมาเลียม ถึงบ้านนาง
โต้ ตรงบ้านนางสมคิด หนู ทอง จะเป็ นสะพานสู งให้เรื อลอดมาฝั่งวัดโภคาราม มีสะพานตรงบ้าน
นายสันต์ - นางวัฒนา ยาวไปถึงบ้านอาจารย์ประทีป (ตรงตลาดน้อย) เป็ นอ่าวกว้างนํ้าลึก เรื อผ่าน
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หน้าบ้านนางมาลัยไปฮ่อมหลังตลาด มีห้องแถว 40 ห้อง (ถนนหน้าโรงสี ณรงค์เพิ่มพูนชัย) เรื อวิ่ง
ผ่านไปข้างบ้านนายสิ ลา - เลียง ไปบ้านหนองหมู เรื่ อยไปจนถึงบ้านขาม
การกินการอยู่ ส่ วนมากจะชอบทานปลาร้า ปลาส้ม นํ้าพริ ก ต้มผักจิ้ม ผักสวนครัวก็จะ
ปลู กเองเป็ ดไก่ ก็จะเลี้ ยงไว้ ปู ป ลาก็ห ากิ น ง่ า ย พอได้ม าก็ใ ส่ เกลื อ ตากแดดไว้กิน ตอนหน้าแล้ง
ประชากรมีนอ้ ย บ้านก็อยูห่ ่ างกัน ใช้ตะเกียงนํ้ามันก๊าซ นํ้ามันระหุ่ งบ้าง หุ งข้าวก็ใช้ฟืน ถ่าน ส่ วน
เตาก็ใช้ดินเหนี ยวปั้ น หม้อก็หม้อดินเผา ช้อนใช้เปลือกหอยกาบ กะลามะพร้าวนํามาเป็ นกระบวย
ตักนํ้า ใช้ไม้ไผ่มาสานเป็ นชะลอมตักนํ้า ทานํ้ามันยาง ซึ่ งก็นาํ มาจากต้นยาง กระบอกไม้ไผ่หรื อ
นํ้าเต้าที่นาํ เอาเมล็ดออกปล่อยให้แห้งนํามาเป็ นที่ใส่ น้ าํ เพื่อที่จะนําติดตัวไปไร่ ไปนา ใช้ใบตองห่ อ
ข้าวไปไว้ทานคนละห่อ ถ้าไปหลายคนก็ตอ้ งทําหลายห่อเพราะตอนนั้นไม่มีปิ่นโต
สมัยนั้นถ้าใครอยากมีที่ดินทํามาหากินมากๆ ก็ตอ้ งจับจองเอาเองโดยการ บุกป่ าบุกดง
หวดถางป่ า ถ้าใครถางได้มากพื้นที่ตรงนั้นจะเป็ นของตนเอง ถ้าใครมีความขยันมากก็จะได้เยอะ คน
ในครอบครัวเขาก็จะไปช่วยกันหวดถาง การทํางานนั้นก็เหมือนแข่งกันทํา
การทํานาทํากันปี ละครั้ ง ชาวบ้านมักเรี ยกกันว่านาปี หรื อนานํ้าฝน ไถนาใช้ควายไถ
หว่านข้าว ดํานา เกี่ยวข้าว จะลงแขกทํา หลังเก็บเกี่ยวเสร็ จจะใช้ควายเยียบยํ่าเมล็ดข้าวออกจากรวง
ใช้คนั สายเขย่าให้เมล็ดหลุดออกจากรวง กวาดเป็ นกองเพื่อที่จะใช้กาบสาด สาดให้เมล็ดที่ลีบๆ ออก
ให้เหลือแต่เมล็ดที่เต็มๆไว้ เสร็ จ แล้ว ใช้เ กวีย นเข็น เข้า ยุ ง้ ไว้ทาํ นาครั้ งต่ อ ไปหรื อ เก็บ ไว้สีเป็ น
ข้าวสาร
การทําไร่ ยงั ไม่มีรถช่วยก็ใช้จอบและเสี ยมทํา ไร่ รกก็ใช้มีดหวดถางจนเกลี้ยง บางบ้าน
ปลูกฝ้าย ปลูกระหุ่ ง เพื่อที่จะนําไปขาย เอาเงินมาใช้จุนเจือครอบครัว ฝ้ายที่ปลูกถ้าไม่ขายจะนํามา
ปั่ นเป็ นเส้นด้าย เพื่อที่จะนํามาทอเป็ นผ้านุ่งผ้าห่ม ไปไร่ ตอ้ งเดินไปบุกป่ าหวดถางทางไปเรื่ อยจนถึง
ไร่ ไปไร่ ไปนาแต่เช้าตรู่ ถ้าไปสายก็ไปไม่ทนั เพื่อนบ้าน กว่าจะกลับก็มืดคํ่าโน้นแหละ แต่ตอ้ งมีคน
เฝ้าบ้านอีก ตกมืดคํ่าก็นอนกันเงียบ เพราะเหน็ดเหนื่อยจากการทํานา และก็กลัวพวกโจรจะมาขโมย
วัวควายของตนต้องคอยดูตลอดเวลากลางคืนก็ออกบ้านไม่ได้ พวกโจรจะเอาผ้าแดงโพกหัวเป็ นที่
หน้ากลัวมาก บ้านน้อยหลังและปลูกห่างกันไฟฟ้าก็ไม่มีใช้
ถึงหน้าฝน ฝนตกแรงๆ นํ้าป่ ามาก็จะท่วมบ้านเรื อน การเดินทางก็ไม่สะดวกต้องใช้เรื อ
โดยสาร บ้านไหนไม่มีเรื อจะใช้ตน้ ตาลทําเรื อแทนไม่ใช้เรื อก็กลัวสัตว์เลื่อยคลานที่มากับนํ้าลําบาก
ต่อการไปทําไร่ ทาํ นานํ้าท่วมก็จะทํานาไม่ได้ บ้านไหนหว่านข้าวแล้วหรื อกํา ลังใกล้จะเก็บเกี่ ยวจะ
ทําให้เสี ยหาย ต้องใช้เรื อพายไปและลงแขกเกี่ยวข้าวนํ้าท่วมกัน ท่วมทีหนึ่ งจะเป็ นอาทิตย์กว่าจะ
แห้ง เด็ก ๆ จะเจ็บป่ วยกันในช่วงฤดูฝน ยาก็ไม่มีทาน มีเพียงหมอโบราณที่เก่งทางด้านยาสมุนไพร
ถ้าคนไหนท้องใกล้จะคลอดก็จะไปหาหมอตําแย หรื อตามหมอตําแยมาทําคลอดให้ที่บา้ น การแต่งกาย
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ในอดีตนั้นจะมีแตกแยกกันไป ผูช้ ายส่ วนมากจะนุ่ งกางเกงหัวปก เสื้ อสี ดาํ ผูห้ ญิงนุ่ ง โจงกระเบน
(ผ้าเตี่ยว) ผ้า รั ดอก บางคนก็นุงเสื้ อคอกระเช้า เด็กๆจะไว้จุก ผมโก๊ะ ผมแกละ หรื อโกนผมบ้าง
คนแก่จะทานหมากกัน ส่ วนมากจะใช้ตะบันหมากตํา ก็จะมีพลูแห้งหรื อพลูสดก็ได้แล้วแต่จะชอบ
หมาก ปูน เปลือกไม้ จะใช้ยาสู บถูฟัน ตอนนั้นยังไม่มีแปลงสี ฟันก็ตอ้ งใช้ใบข่อยสี ฟันแทน การแต่ง
การไปวัดก็จะแต่งกันธรรมดาและเสื้ อผ้าจะสะอาดหน่อย ถ้ามีงานประเพณี ต่างๆหรื อเทศกาลต่างๆ
ตอนเช้าคนหนุ่ มสาวผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่เขาจะไปทําบุญตักบาตรกันที่วดั พอกลับมาสายๆหน่อย เขาก็จะมา
รวมตัวกันทําขนม การทําขนมส่ วนมากในยุคนั้น ก็คือ ขนมลอดช่ อง ขนมประกริ มไข่เต่า ขนม
เปี ยกปูน ขนมครก ขนมขี้หนู ข้าวต้มมัด กล้วยแขก และขนมเทียน เขาก็จะใช้ใบตอง ใบจานห่ อ
การละเล่นของเด็ก ๆ ในสมัยนั้นก็มีอยู่หลายอย่าง เช่น รถม้าชาวเสี ยม กระโดดเชื อก แข่งตะขาบ
มอญซ่อนผ้า ตี่จบั เสื อกินวัว งูกินหาง รี รีขา้ วสาร ลูกช่วง วิ่งช้างศึก กาฟักไข่ วิ่งชิงธง (วิ่งวัว) เล่น
ฟันดาบ เล่นขายของ และเล่นซ่อนหา เป็ นต้น
มีการพัฒนาหมู่บา้ นมาเรื่ อยๆ จนกระทัง่ มี ประชากรเพิ่มมากขึ้น มี ผูน้ าํ ไฟฟ้ าเข้าบ้าน
ดอนคา ก็คือ ท่านอาจารย์ประทีป เสร็ จกิจ (พ.ศ. 2521 ) มีการก่อสร้างโรงเรี ยนวัดโภคารามขึ้นมา
(เป็ นโรงเรี ยนวัด) เด็ก ๆ มีความรู ้มากขึ้น มีกระเป๋ งตักนํ้าใช้แทนชะลอมเพื่อตักนํ้าใส่ ตุ่มไว้กินไว้ใช้
นํ้าชาวบ้านจะไปตักจากวัดแล้วหาบมาจนถึงบ้าน
อยู่มาไม่ นานก็มีโทรทัศน์แต่ จ ะเป็ นโทรทัศ น์ข าว – ดํา บ้า นไหนที่ มีฐ านะดี ก็จะมี
โทรทัศน์ดู มีการปรับปรุ งถนนหนทางให้มีความสะดวกสบาย หวดถางหญ้าที่รกๆ ออกทําเป็ นถนน
หนทาง ปลูกต้นไม้ดอกไม้ พัฒนาหมู่บา้ นของตนเอง บ้านเรื อนมีเพิ่ม มีหมอโบราณประจําหมู่บา้ น
มาคอยรักษาชาวบ้านที่ ป่วย การทําไร่ ทาํ นาก็ได้พฒั นามี รถไถมาช่ วยทํานาปี ละ 2 ครั้ง เรี ยกนาปี
หรื อนาปรัง ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ขุดลอกคูคลองเพือ่ ที่จะได้เก็บนํ้าไว้ใช้ในยามทํานามีรถอี่แต๋ น
ขับกัน บ้านเรื อนแต่ละหลังเริ่ มมีฐานะ ได้ปลูกกล้วย ปลูกมะม่วง มะพร้าว ไว้กินไว้ขายกัน ได้มี
เสื้ อผ้าแปลกๆใหม่ๆผูห้ ญิงใส่ ผา้ ถุงก็มาใส่ กางเกงบ้างเป็ นบางคน เด็กๆ เคยแก้ผา้ โถง ๆ ก็มีกางเกง
ใส่ 15 – 16 ปี ยังไม่เป็ นหนุ่มเป็ นสาวเลย ก็เริ่ มเป็ นหนุ่มเป็ นสาวรู ้จกั การแต่งตัวมากขึ้นมีกางเกงยีนต์
มีเสื้ อคอปก มีวิทยุเข้ามา มีนาฬิกาใส่ ข้าวสารก็ไม่ได้ตาํ กินเองได้มีโรงสี ขา้ วเปลือกไม่ได้ใช้ร่อนแต่
ใช้สีโบกแทน อาหารการกินก็ดีข้ ึน มีคนจีนเข้ามาอยู่ จึงมีหมู เห็ด เป็ ด ไก่ เข้ามาขาย มีการตั้งร้านค้า
บ้าง ขายแบบถูก ๆ ตัวอย่างเช่น หมูราคาเพียงตัวละ 2 บาท ชาวบ้านเริ่ มเลี้ยงสัตว์ จําพวก หมู ไก่
เป็ ด เป็ นรายได้เสริ มให้กบั ครอบครัวและหมู่บา้ นและต่อมาเศรษฐกิจก็ดีข้ ึนเรื่ อย ๆ ของซื้อของขาย
ก็แพงขึ้น
มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมีรถจักยานยนต์ขี่ บ้านที่มีฐานะก็จะซื้ อให้ลูกชายขี่ เพื่อไปหา
สาวๆ ชวนกันไปเที่ยวตามงานวัด แต่ไม่ได้ไปเพียง 2 คน มีผใู ้ หญ่ไปด้วย เมื่อถึงประเพณี บวชนาค
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ประมาณเดือน 4 ถึงเดือน 7 บ้านไหนมีลูกชายครบอายุที่จะบวชคือ อายุ 20 ปี ก็จะมาบอกบุญกันไป
ช่วยกันทําขนม หนุ่ ม ๆ สาวๆ ก็จะทําขนมจีนกัน คนแก่ก็จะทําอาหารเพื่อที่จะเลี้ยงญาติพี่น้องใน
ตอนเย็นพอเช้ามาเขาก็พานาคไปอุปสมบทที่วดั ในยุคนั้นจะมีพระภิกษุสงฆ์อยูจ่ าํ พรรษาประมาณปี ละ
30 กว่ารู ป สามเณรอีกประมาณ 8-9 รู ป การบวชนาคถือเป็ นประเพณี ที่สนุ กสนานมากเพราะเป็ น
ความภาคภูมิใจของพ่อแม่ การแต่งงานในสมัยนั้น ก็จะเรี ยกสิ นสอดกันเพียง 2,000 บาท ก็ถือว่า
แพงแล้ว เขานิ ยมมีลูกมากเพื่อ ที่ จ ะทํา งานช่ ว ยกัน บางคนที่ มี ฐ านะหน่ อ ยก็จ ะส่ งลูกเรี ยนสู ง ๆ
การศึกษาตอนนั้นสู งสุ ดระดับ ป. 7 การจบการศึกษาในยุคนั้นแค่ ป.7 ก็ทาํ งาน หรื อรับราชการต่าง
ๆได้แล้วถ้าจะเรี ยนถึงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ก็ตอ้ งไปเรี ยนที่ โรงเรี ยนอู่ทองเท่านั้น ประมาณ 20 ปี
ผ่านไปก็ได้ก่อสร้างโรงเรี ยนมัธยมศึกษาระดับชั้นม. ต้น ได้ 3 ปี ก็มีช้ นั ม. ปลาย เด็กๆมีการศึกษา
สู งขึ้ นเรี ยนถึ งระดับชั้นปริ ญ ญาได้มีการขยับขยายครอบครั วได้ไปทํางานไปเรี ยนมี งานเทศกาล
วันหยุดก็กลับมาบ้านทีหนึ่ งคนที่ทาํ งานแล้วมีเงินเดือนก็จะเอาเงินมาให้พ่อแม่บา้ ง บางคนที่ไม่ได้
เรี ยนมีครอบครัวก็จะอยูท่ าํ งานช่วยพ่อช่วยแม่ทาํ งานส่ วนตัวบางเช่นปั จจุบนั นี้นิยม รับจ้าง เย็บผ้า
เจียระในพลอย เลี้ยงสัตว์เป็ นต้น
ถนนสายอู่ ท อง - สระกระโจม เดิ ม ที กํา นัน – ผู ใ้ หญ่ บ้า นสมัยนั้น ขอแรงชาวบ้า น
ช่วยกันขุดบ่อกันบ้านละบ่อไปทางหนองปล้อง (ทางท่าเสด็จเก่า) เมื่อปี พ.ศ. 2505 หลวงพ่อเงินจึง
ให้พระภิกษุสามเณรสมัยนั้น ช่ วยกันขุดทําทางถนนจากหน้าวัดไปบ้านลุงเจิ้ม เข้าบ้านใหม่ โดย
ขอร้องชาวบ้านให้มาช่วยกันขุดบ้านละบ่อ
ตลาดนัดวัดเก่า กํานันวิเลิศ พันธุ์จนั ทร์ เอาดิ นมาถมจะปลูกอาคารที่ ทาํ การองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลดอนคา ท่านเจ้าอาวาสเห็นว่ามันคับแคบไม่มีที่จอดรถ จึงให้ไปถมที่นาวัด (ที่ต้ งั
องค์การบริ หารส่ วนตําบล และสถานี อนามัยในปั จจุบนั นี้ ) เป็ นที่ นาที่ ได้รับบริ จาคมาจาก ป้ าตา
ลุงจวง เป็ นพี่นอ้ งกัน ท่านไม่มีบุตร จึงยกที่นาผืนนี้ให้กบั หลวงพ่อเงินเป็ นสมบัติของวัดโภคาราม
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1. สภาพชุมชน พิพ ธิ ภัณฑ์ และแหล่ งเรียนรู้ ในท้ องถิน่
ประวัติความเป็ นมา การก่ อตั้ง ทีต่ ้งั สภาพทัว่ ไป
ในอดีตสันนิ ษฐานว่าสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 แห่ งกรุ งรัตนโกสิ นทร์
เจ้าอนุวงศ์แห่ งนครเวียงจันทร์ คิดกบฏต่อแผ่นดินตั้งตนเป็ นใหญ่ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั จึง
ได้ไปปราบปรามที่ทุ่งสัมฤทธิ์ และได้กวาดต้อนผูค้ นชาวลาวมาตั้ง ถิ่ นฐานบ้านเรื อนแถบจังหวัด
ลพบุรี สระบุรีสิงห์บุรี และสุ พรรณบุรี โดยมีนายหงษ์-นางอํ่า นายผา นางชา นายเหม และนายปลัด
ได้อพยพ ช้างม้าวัวควายมาทางอําเภอจรเข้สามพัน เรื่ อยมาจนถึงหมู่บา้ นดอนคา พบดอนหญ้าคา
จํานวนมาก พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์ดี ในนํ้ามีปลา ในนามีขา้ ว จึงได้จบั จองพื้นที่ทาํ มาหากิน
เรื่ อยมา และเป็ นที่มาของชื่อหมู่บา้ น “ดอนคา” โดยมีนายปลัด ซึ่ งเป็ นคนที่มีความรู ้ความสามารถ
จึงเป็ นผูป้ กครองหมู่บ้านให้อยู่ก นั อย่า งร่ ม เย็น เป็ นสุ ข และเป็ นคนวางแผนพัฒ นาหมู่บ้านให้
เจริ ญรุ่ งเรื องจนได้เป็ นปลัดหมู่บา้ นและปลัดแขวงในที่สุด
ในสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงกําหนดให้ชาวไทยมีนามสกุลใช้กนั ทุกครอบครัว นามสกุล
เก่าแก่ในหมู่บา้ นดอนคา มีดงั นี้
1. กุลวงศ์ สื บเชื้อสายมาจากนายปลัด เป็ นตระกูลของผูป้ กครองหมู่บา้ นดอนคาในอดีต
2. หงษ์เวียงจัน ทร์ สื บ เชื้ อ สายมาจากนายหงษ์ – นางอํ่า เป็ นตระกูลที่ ใหญ่ ที่สุ ด ใน
หมู่บา้ นดอนคา
3. เหมเวียงจันทร์ สื บเชื้อสายมาจากนายฮ้อยที่คา้ ขายช้าง ม้า วัว ควาย เป็ นตระกูลที่มีฐานะ
4. นนท์ชา้ ง สื บเชื้อสายมาจากตระกูลหงษ์เวียงจันทร์ เนื่องจากบุตรหลานได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็ นปลัดนนท์ชา้ ง
5. ยศวิชยั ตุ่มศรี ยา ปลัดม้า นนท์แก้ว และพันธ์จนั ทร์ เป็ นตระกูลเก่าแก่ที่มีประวัติสืบ
ทอดกันมายาวนาน
ซึ่ งในปั จ จุ บ ัน ประชาชนในหมู่ บ้า นดอนคายัง คงใช้วิ ถี ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ อนุ รั ก ษ์
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี มีวงดนตรี แคนประยุกต์หลายวงการพูดใช้ภาษาถิ่น “ลาวเวียง”
ตลอดจน อาหารการกินคล้ายกับภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของไทย
ทีต่ ้งั
อยู่ทางด้านทิ ศเหนื อของอําเภออู่ ทอง ซึ่ งห่ างจากอําเภอไปตามถนนทางหลวงแผ่นดิ น
หมายเลข 333 (ถนนสายอู่ทอง – สระกระโจม) เป็ นระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร
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อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดกับ ตําบลพลับพลาไชย
ติดกับ ตําบลหนองโอ่ง
ติดกับ ตําบลท่าเสด็จ
ติดกับ ตําบลเลาขวัญ

อําเภออู่ทอง
อําเภออู่ทอง
อําเภอเมือง
อําเภอเลาขวัญ

จังหวัดสุ พรรณบุรี
จังหวัดสุ พรรณบุรี
จังหวัดสุ พรรณบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี

เนื้อที่
ตําบลดอนคา มีเนื้ อที่ประมาณ 64 ตารางกิโลเมตร หรื อ ประมาณ 40,000 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ
9.98 ของพื้นที่ท้ งั อําเภออู่ทอง
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ภูมปิ ระเทศ
สภาพพื้นที่แบ่งได้เป็ น 2 เขต คือ เขตที่ราบสู งติดภูเขา อยูท่ างทิศตะวันตกของพื้นที่ เป็ นที่
ราบค่อนข้างสู งซึ่ งระบบชลประทานไม่สามารถเข้าถึง สภาพดินเป็ นดินปนทราย และบางพื้นที่มี
สภาพดินเป็ นดิ นปนหิ นกรวดพรุ น มีการปลูกสวนป่ าแบบนวเกษตร ส่ วนเขตที่ ราบลุ่ม อยูท่ างทิ ศ
ตะวันออก และทิศตะวันตกบางส่ วนของพื้นที่ พื้นที่ส่วนใหญ่ทาํ นา มีระบบชลประทานเข้าถึงทํา
ให้สามารถทํานาได้ตลอดทั้งปี สภาพดินเป็ นดินร่ วนและดินเหนียวเหมาะสมกับการเพาะปลูก เช่น
การทํานา ทําสวน
ประชากรของตําบลดอนคา
ตําบลดอนคา มีประชากรทั้งสิ้ น 13,058 คน แยก เป็ นชาย 6,410 คน หญิง 6,648 คน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 392.72 คน / ตารางกิโลเมตร จํานวนครัวเรื อน 3,325ครัวเรื อน
จํานวนหมู่บ้าน
มีจาํ นวนหมู่บา้ นทั้งหมด 20 หมู่บา้ น ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านดอนคาหัวตาล
หมู่ที่ 11 บ้านหนองกระโซ่
หมู่ที่ 2 บ้านดอนคา
หมู่ที่ 12 บ้านช้างดําหัว
หมู่ที่ 3 บ้านใหม่
หมู่ที่ 13 บ้านในดง
หมู่ที่ 4 บ้านสระกร่ าง
หมู่ที่ 14 บ้านโป่ งพรานอินทร์
หมู่ที่ 5 บ้านทรัพย์พทุ อง
หมู่ที่ 15 บ้านหนองศรี เทพ
หมู่ที่ 6 บ้านโนนหัวนา
หมู่ที่ 16 บ้านเขาดีสลัก
หมู่ที่ 7 บ้านหนองกุฎีทอง
หมู่ที่ 17 บ้านหนองหมู
หมู่ที่ 18 บ้านหนองทราย
หมู่ที่ 8 บ้านหนองมะขอ
หมู่ที่ 9 บ้านเขากําแพง
หมู่ที่ 19 บ้านห้วย
หมู่ที่ 10 บ้านโนน
หมู่ที่ 20 บ้านใหม่ใต้
อาชีพ
ประชากรส่ วนใหญ่ในตําบล ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการพาณิ ชกรรม เช่น ทํานา
ทําไร่ ทําสวน เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย และรับจ้าง
คําขวัญตําบลดอนคา
ถิ่นลําแคน
แดนเกษตรกรรม
เลิศลํ้าหัตถศิลป์
ภาษาถิ่นคล้ายอีสาน
ตํานานบุญบั้งไฟ
ยิง่ ใหญ่บุญข้าวจี่
มากมีโภชนา
พระพุทธบาทลํ้าค่า วัดเขาดีสลัก
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สถานทีส่ ํ าคัญในตําบลดอนคา
1. หลวงพ่อพระใหญ่ วัดโภคาราม

ที่ต้ งั : หมู่ 2 ตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี
ข้อมูล : วัดดอนคาหรื อวัดโภคาราม เป็ นวัดที่ชาวบ้านในตําบลดอนคา ใช้เป็ นศาสนสถาน
ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และมีหลวงพ่อพระใหญ่ พระพุทธรู ปซึ่ งเป็ นที่เคารพศรัทธา
ของชาวบ้านตําบลดอนคาเป็ นอย่างมาก
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2. วัดเขาดีสลัก

ที่ต้ งั : หมู่ 16 ตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี
ข้อมูล : วัดเขาดีสลัก ตั้งอยูบ่ นเทือกเขาในเขตอําเภออู่ทอง เป็ นวัดที่สวยงามสงบเงียบ และ
รายล้อมด้วยธรรมชาติ เป็ นอีกสถานที่หนึ่งที่น่าเยีย่ มชม ในความ เป็ นธรรมชาติ มีสิ่งก่อสร้างใน
ความเชื่อทางศาสนา ที่มีอายุนบั พันปี ที่งดงามทั้งรู ปแบบ มากด้วยคุณค่ามีเรื่ องราวที่น่าศึกษา
ค้นคว้าความเป็ นมา ของประวัติศาสตร์ที่ยงั คงปริ ศนา
3. วัดเขากําแพง

ที่ต้ งั : หมู่ 9 ตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี
ข้อมูล : วัดเขากําแพง ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2430 เป็ นวัดเก่าแก่ มีซาก
เจดี ย ์ และวิ ห ารเก่ า อยู่ บ นยอดเขา ซึ่ งมี อ ายุ ร าวประมาณ
ปี 2508
ที่มา : องค์การบริ หารส่ วนตําบลดอนคา. (2556 : ออนไลน์). สถานทีส่ ํ าคัญในตําบลดอนคา.
เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558

ภาคผนวก ค
ผลการตรวจสอบคุณภาพด้ านความเทีย่ งตรงของกระบวนทัศน์
คู่มือการใช้ กระบวนทัศน์ หน่ วย/แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว และเอกสารประกอบ
ตามกระบวนทัศ น์ การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้ างการใช้ ทกั ษะชีวติ และอาชีพ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ตารางที่ 49 ผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของคู่มือ
การใช้กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
รายการประเมิน

Mean

S.D.

ระดับความเหมาะสม
สอดคล้ อง
คู่มือการใช้ กระบวนทัศน์ การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้ างการใช้ ทกั ษะชีวติ และอาชีพ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. ความเป็ นมาและความสําคัญของการพัฒนา
4.40
0.55
มาก
กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
2. แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนากระบวนทัศน์การ
4.40
0.55
มาก
จัดกิจกรรมแนะแนว
3. องค์ประกอบของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรม
แนะแนวเพือ่ เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวติ และ
อาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(UNIQUE Model)

4.40

0.55

มาก

4.การวิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู ้กระบวนทัศน์
การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้
ทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และพฤติกรรมตัวชี้วดั ที่คาดหวัง
สําหรับการจัดทําหน่วย/แผนการจัดกิจกรรม
แนะแนว
5. หน่วย/แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวติ และอาชีพของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
6. การวัดและประเมินผลผูเ้ รี ยนมีความชัดเจน
ง่ายต่อการดําเนินการของผูจ้ ดั กิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

4.60

0.55

มากที่สุด

4.40

0.55

มาก

4.60

0.55

มากที่สุด
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ตารางที่ 50 ผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบ
วิเคราะห์เอกสาร วรรณกรรม และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว
รายการประเมิน

Mean

S.D.

ระดับความเหมาะสม
สอดคล้ อง
ประเด็นการวิเคราะห์เอกสาร วรรณกรรม และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวติ และทักษะอาชีพ
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
องค์ประกอบของแบบวิเคราะห์เอกสารมีความเหมาะสม/สอดคล้องในระดับใด
1. ชนิดของเอกสาร
4.80
0.45
มากที่สุด
2. บรรณานุกรม
4.80
0.45
มากที่สุด
3. หัวข้อเอกสาร
4.80
0.45
มากที่สุด
4. สรุ ปสาระสําคัญ
4.80
0.45
มากที่สุด
ตารางที่ 51 ผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบ
สัมภาษณ์และสนทนากลุ่มสภาพปั ญหาและความต้องการจําเป็ นในการจัดกิจกรรม
แนะแนว
รายการประเมิน

Mean

S.D.

ระดับความเหมาะสม
สอดคล้ อง
ประเด็นสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมแนะแนว ด้านการพัฒนา
การใช้ทกั ษะชีวิต และด้านการพัฒนาการใช้ทกั ษะอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. ด้ านการจัดกิจกรรมแนะแนว
1.1 หลักการ/แนวคิด/ทฤษฎีที่ใช้ในการจัด
4.80
0.45
มากที่สุด
กิจกรรมแนะแนว
1.2 เทคนิควิธีการสอน และขั้นตอนการ
4.80
0.45
มากที่สุด
สอนในการจัดกิจกรรมแนะแนว
1.3 บทบาทของครู ในการจัดกิจกรรม
4.40
0.89
มาก
แนะแนว
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ตารางที่ 51 ผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบ
สัมภาษณ์และสนทนากลุ่มสภาพปั ญหาและความต้องการจําเป็ นในการจัดกิจกรรม
แนะแนว (ต่อ)
รายการประเมิน

Mean

S.D.

ระดับความเหมาะสม
สอดคล้ อง
ประเด็นสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมแนะแนว ด้านการพัฒนา
การใช้ทกั ษะชีวิต และด้านการพัฒนาการใช้ทกั ษะอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. ด้ านการจัดกิจกรรมแนะแนว(ต่อ)
1.4 บทบาทของผูเ้ รี ยนในการจัดกิจกรรม
4.80
0.45
มากที่สุด
แนะแนว
1.5 เทคโนโลยี/สื่ อ/วัสดุที่ใช้ในการจัด
4.60
0.55
มากที่สุด
กิจกรรมแนะแนว
1.6 วิธีวดั และประเมินผลผูเ้ รี ยนในการจัด
4.60
0.89
มากที่สุด
กิจกรรมแนะแนว
4.80
0.45
มากที่สุด
1.7 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การจัดกิจกรรมแนะแนวของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาและ/หรื อทักษะที่จาํ เป็ นใน
ศตวรรษที่ 21
2. ด้ านการเสริมสร้ างการใช้ ทกั ษะชีวติ
4.80
0.45
มากที่สุด
2.1 หลัก การ/แนวคิ ด /ทฤษฎี ที่ ใ ช้ ใ นการ
พัฒ นาคุ ณ ภาพผูเ้ รี ย นเกี่ ย วกับ การใช้ท ัก ษะ
ชีวิต
4.80
0.45
มากที่สุด
2.2 เทคนิควิธีการสอน กระบวนการ และ
ขั้นตอนที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
เกี่ยวกับการใช้ทกั ษะชีวิต
4.60
0.55
มากที่สุด
2.3 บทบาทของครู ในการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อ
พัฒนา/เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะชีวิตสําหรับ
ผูเ้ รี ยน
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ตารางที่ 51 ผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบ
สัมภาษณ์และสนทนากลุ่มสภาพปั ญหาและความต้องการจําเป็ นในการจัดกิจกรรม
แนะแนว (ต่อ)
รายการประเมิน
Mean
S.D. ระดับความเหมาะสม
สอดคล้ อง
2. ด้ านการเสริมสร้ างการใช้ ทกั ษะชีวติ (ต่อ)
2.4 บทบาทของผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู ้เพือ่ เสริ มสร้างการ
ใช้ทกั ษะชีวิตที่มีคุณภาพสําหรับตนเองและกลุ่ม
2.5 พฤติกรรมตัวชี้วดั ที่แสดงถึงการมี ความสามารถ
การใช้ทกั ษะชีวิตของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ควรมีอะไรบ้าง
2.6 เทคโนโลยี/สื่ อ/วัสดุที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับการใช้ทกั ษะชีวิตในยุคปัจจุบนั ควรมี
คุณลักษณะอย่างไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง และมีวิธีการ
เตรี ยมความพร้อมอย่างไรสําหรับผูเ้ รี ยน
2.7 จะมีวิธีวดั และประเมินผลผูเ้ รี ยนอย่างไรบ้างเพื่อดู
พัฒนาการ/ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ ของผูเ้ รี ยน
ที่มีคุณภาพชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
2.8 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับการเสริ มสร้าง
การใช้ทกั ษะชีวิตที่สอดคล้องเหมาะสมกับทักษะที่
จําเป็ นในศตวรรษที่ 21 ดังนี้
2.8.1 องค์ประกอบของการเสริ มสร้างทักษะชีวิต
ประกอบด้วย………………..
2.8.2 พฤติกรรมตัวชี้วดั ของการเสริ มสร้างทักษะชีวติ
ประกอบด้วย……….
2.8.3 เครื่ องมือที่ใช้วดั ความสามารถของผูเ้ รี ยนว่ามี
ความสามารถการใช้ทกั ษะชีวติ ที่ชดั เจน……………………
2.8.4 ความสอดคล้องเหมาะสมและความสัมพันธ์
ระหว่างการใช้ทกั ษะชีวติ และทักษะอาชีพ…………………

4.80

0.45

มากที่สุด

4.80

0.45

มากที่สุด

4.80

0.45

มากที่สุด

4.60

0.55

มากที่สุด

4.60

0.55

มากที่สุด
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ตารางที่ 51 ผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบ
สัมภาษณ์และสนทนากลุ่มสภาพปั ญหาและความต้องการจําเป็ นในการจัดกิจกรรม
แนะแนว (ต่อ)
รายการประเมิน
3. ด้ านการเสริมสร้ างการใช้ ทกั ษะอาชีพ
3.1 หลักการ/แนวคิด/ทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับการใช้ทกั ษะอาชีพ
3.2 เทคนิควิธีการสอน กระบวนการ และขั้นตอนที่ใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับการใช้ทกั ษะอาชีพ
3.3 บทบาทของครู ในการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนา/
เสริ มสร้างการใช้ทกั ษะอาชีพสําหรับผูเ้ รี ยน
3.4 บทบาทของผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มสร้างการใช้
ทักษะอาชีพที่มีคุณภาพสําหรับตนเองและกลุ่ม
3.5 พฤติกรรมตัวชี้วดั ที่แสดงถึงการมีความ สามารถการใช้
ทักษะอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายควรมีอะไรบ้าง
3.6 เทคโนโลยี/สื่ อ/วัสดุที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับการใช้ทกั ษะอาชีพในยุคปัจจุบนั ควรมี
คุณลักษณะอย่างไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง และมีวธิ ีการ
เตรี ยมความพร้อมอย่างไรสําหรับผูเ้ รี ยน
3.7 จะมีวิธีวดั และประเมินผลผูเ้ รี ยนอย่างไรบ้างเพื่อดู
พัฒนาการ/ความสามารถในการใช้ทกั ษะอาชีพของผูเ้ รี ยนที่มี
คุณภาพชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
3.8 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับการเสริ มสร้างการใช้
ทักษะอาชีพที่สอดคล้องเหมาะสมกับทักษะที่จาํ เป็ นใน
ศตวรรษที่ 21
3.8.1 องค์ประกอบของการเสริ มสร้างทักษะอาชีพ
ประกอบด้วย………………..
3.8.2 พฤติกรรมตัวชี้วดั ของการเสริ มสร้างทักษะ
อาชีพประกอบด้วย……….
3.8.3 เครื่ องมือที่ใช้วดั ความสามารถของผูเ้ รี ยนว่ามี
ความสามารถการใช้ทกั ษะอาชีพที่ชดั เจน.
3.8.4 ความสอดคล้องเหมาะสมและความสัมพันธ์
ระหว่างการใช้ทกั ษะชีวติ และทักษะอาชีพ…………

Mean

S.D.

ระดับความเหมาะสม
สอดคล้อง

4.80

0.45

มากที่สุด

4.80

0.45

มากที่สุด

4.80

0.45

มากที่สุด

4.80

0.45

มากที่สุด

4.80

0.45

มากที่สุด

4.40

0.55

มาก

4.40

0.55

มาก

4.60

0.55

มากที่สุด

ภาคผนวก ง
ผลการหาประสิ ทธิภาพ (E1 / E2) ของกระบวนทัศน์ การจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อเสริมสร้ างการใช้ ทกั ษะชีวติ และอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ตารางที่ 52 ผลการหาประสิ ทธิภาพ (E1/ E2) ของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว (UNIQUE)
กับกลุ่มทดลองใช้กระบวนทัศน์การจัดกิ จกรรมแนะแนว (Field Tryout) ในขั้นตอน
การออกแบบและพัฒนา (Design & Development)
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

หน่ วย
1
(23)

หน่ วย
2
(23)

หน่ วย
3
(23)

17
14
19
18
20
21
18
19
20
19
20
19
18
18
17
21
19
17
18
21
19
20
19
18
18
20
18
19
17
18

18
18
18
19
18
17
19
18
17
19
17
18
20
18
21
19
18
20
18
17
20
18
18
16
18
19
19
17
18
20

19
17
20
20
19
18
17
18
17
18
21
18
20
20
18
19
20
18
19
20
18
16
17
20
17
21
17
20
18
19

คะแนนระหว่ างเรียน
หน่ วย
หน่ วย
4
5
(23)
(23)
19
18
18
19
21
20
20
20
18
19
18
17
19
17
20
16
18
17
19
20
19
18
19
19
18
18
16
18
17
19

20
18
19
19
21
19
18
19
18
17
18
18
19
19
18
15
18
20
18
20
17
19
17
18
18
19
20
18
20
20

หน่ วย
6
(23)

หน่ วย
7
(38)

รวม
(176)

คะแนน
หลังเรียน
(105)

19
19
18
20
18
18
17
19
19
19
17
19
20
18
19
20
18
18
19
18
19
18
20
17
19
17
18
20
18
18

35
33
32
32
30
31
35
32
33
34
35
33
32
33
30
31
34
33
31
34
32
32
33
32
31
31
33
31
30
34

17
14
19
18
20
21
18
19
20
19
20
19
18
18
17
21
19
17
18
21
19
20
19
18
18
20
18
19
17
18

87
85
92
89
87
85
86
79
80
82
85
84
86
83
89
88
90
84
83
79
87
85
88
87
86
87
86
82
84
85

ประสิทธิภาพ

คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลีย่

ร้ อยละ

ค่ าประสิทธิภาพ

E1
E2

176
105

143.57
85.33

81.57
81.27

E1/E2
81.57/81.27
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ตารางที่ 53 ผลการหาประสิ ทธิภาพ (E1/ E2) ของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว (UNIQUE)
กับกลุ่มตัวอย่างการวิจยั ในขั้นตอนการนําไปใช้ (Implementation)
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

หน่ วย
1
(23)
19
20
18
18
17
19
20
17
20
18
20
19
18
19
20
18
21
18
19
20
21
19
20
18
20
18
20
18
18
21

หน่ วย
2
(23)
18
19
18
17
18
17
19
18
19
20
19
21
19
20
18
19
20
19
18
17
20
18
20
20
19
20
18
17
17
18

คะแนนระหว่ างเรียน
หน่ วย หน่ วย หน่ วย หน่ วย หน่ วย
3
4
5
6
7
(23)
(23)
(23)
(23) (38)
20
20
18
19
29
17
17
18
17
31
19
19
17
19
33
18
18
18
21
30
18
17
18
19
31
20
17
20
18
32
19
18
18
19
31
20
19
17
18
33
18
20
19
19
30
19
18
19
19
34
20
19
20
18
35
18
20
19
17
32
18
21
17
18
31
21
18
20
10
34
19
19
19
19
32
19
19
18
20
32
22
18
19
17
30
19
19
17
20
30
20
20
18
19
32
18
17
18
18
31
19
20
21
20
32
17
18
18
19
32
18
19
18
18
31
18
19
19
20
30
17
18
20
19
33
18
20
17
19
30
19
18
21
17
31
18
19
18
18
32
17
20
20
20
32
20
18
17
18
33

รวม
(176)

คะแนน
หลังเรียน
(105)

143
139
143
140
138
143
144
142
145
147
151
146
142
142
146
145
147
142
146
139
153
141
144
144
146
142
144
140
144
145

85
87
85
87
93
85
83
89
84
85
82
86
89
87
92
90
87
88
83
86
88
84
82
85
83
84
87
83
85
86
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ตารางที่ 53 ผลการหาประสิ ทธิภาพ (E1/ E2) ของกระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว (UNIQUE)
กับกลุ่มตัวอย่างการวิจยั ในขั้นตอนการนําไปใช้ (Implementation) (ต่อ)
หน่ วย
1
(23)
18
20
17
18
17
20

คนที่
31
32
33
34
35
36

หน่ วย
2
(23)
20
19
18
18
20
20

คะแนนระหว่ างเรียน
หน่ วย หน่ วย หน่ วย หน่ วย หน่ วย
3
4
5
6
7
(23)
(23)
(23)
(23) (38)
18
18
20
17
31
17
19
19
19
34
19
18
16
18
31
19
17
20
17
32
18
18
21
20
34
18
20
18
17
31

รวม
(176)

คะแนน
หลังเรียน
(105)

142
147
137
141
148
144

86
85
89
82
83
85

ประสิ ทธิภาพ

คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลีย่

ร้ อยละ

ค่าประสิ ทธิภาพ

E1
E2

176
105

143.67
85.83

81.63
81.75

E1/E2
81.63/81.75

ภาคผนวก จ
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
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ฉบับที่ 1 : แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน หน่ วยที่ 1 รากเหง้ าลาวเวียง สําหรับครู
ชื่ อนักเรียน……………………………………….…………ชั้น………………..เลขที่…………….
ชื่ อชิ้นงาน/ภาระงาน …รายงานและผังนําเสนองานตามองค์ประกอบของหัวข้อ “ลาวเวียงบ้านดอนคา” …...
ตัวชี้วดั ของการพัฒ นาการใช้ ทักษะชีวติ และอาชีพ…1,2,3,4,5,7,8,9,12,13,14 และ 15….
คําอธิบายเกณฑ์ การให้ คะแนน
ผูต้ รวจให้คะแนนโดยพิจารณา…(ความรู ้/ทักษะ, ความสามารถ/คุณลักษณะ).…ของนักเรี ยน
แล้วทําเครื่ อ งหมาย ลงใน  ตามระดับ คะแนน 4,3,2,1 ที่ ตรงตามความคิ ดเห็ น ของผูต้ รวจ
มากที่สุด
องค์ ประกอบของ
ชิ้นงาน/ภาระงาน

4 คะแนน

เกณฑ์ การให้ คะแนน หน่ วยที่ 1 รากเหง้าลาวเวียง
3 คะแนน
2 คะแนน

1 คะแนน

1. ความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลจากการทํา
รายงานเป็ นรู ปเล่มและ
ผังนําเสนองานตาม
องค์ประกอบของหัวข้อ
“ลาวเวียงบ้านดอนคา”

ข้อมูลการนําเสนอ
ถูกต้องครอบคลุมในทุก
ประเด็นหัวข้อที่กาํ หนด มี
ตัวอย่างประกอบถูกต้อง
สวยงาม ประกอบคําอธิ บาย
ที่เห็นประจักษ์เป็ นรู ปธรรม
(ครบ 100%)

ข้อมูลการนําเสนอถูกต้อง
ครอบคลุมในทุกประเด็น
เป็ นส่วนใหญ่ หัวข้อที่
กําหนด มีตวั อย่างประกอบ
คําอธิ บายที่เห็นประจักษ์เป็ น
รู ปธรรมบ้างแต่ไม่ชดั เจนทุก
ประเด็น (โดยเฉลี่ย 70–90 %)

ข้อมูลการนําเสนอถูกต้อง
แต่ไม่ครอบคลุมในทุก
ประเด็นของหัวข้อที่
กําหนด มีตวั อย่างประกอบ
คําอธิ บายที่เห็นประจักษ์เป็ น
รู ปธรรมบ้างแต่ไม่ชดั เจนใน
หลายประเด็น (ตํ่ากว่า 70 %)

ข้อมูลการนําเสนอหลาย
ส่วนไม่ชดั เจนถูกต้องบาง
ประเด็นตามหัวข้อที่กาํ หนด
มีตวั อย่างประกอบคําอธิบาย
บ้างแต่ไม่ชดั เจน ไม่เห็นเป็ น
รู ปธรรม

2. ความสมบูรณ์ของการ
นําเสนอประวัติชุมชนลาว
เวียงบ้านดอนคา ใน
ประเด็นเกี่ยวกับภาษา
ความสมบูรณ์ของเนื้ อหา
รู ปแบบการนําเสนอ ความ
สวยงามจากการทํารายงาน
Paper และสื่ อมัลติมีเดีย
แบบ CD, VCD หรื อ eBook
คะแนนรวมแต่ ละเกณฑ์
คะแนนรวมชิ้นงาน/
ภาระงาน

ข้อมูลการนําเสนอ
ถูกต้องครอบคลุมในทุก
ประเด็นหัวข้อที่กาํ หนด มี
ตัวอย่างประกอบถูกต้อง
สวยงาม ประกอบคําอธิ บาย
ที่เห็นประจักษ์เป็ นรู ปธรรม
(ครบ 100%)

ข้อมูลการนําเสนอถูกต้อง
ครอบคลุมในทุกประเด็น
เป็ นส่วนใหญ่ หัวข้อที่
กําหนด มีตวั อย่างประกอบ
คําอธิ บายที่เห็นประจักษ์เป็ น
รู ปธรรมบ้างแต่ไม่ชดั เจน
ครบทุกประเด็น (โดยเฉลี่ย
70–90 %)

ข้อมูลการนําเสนอถูกต้อง
แต่ไม่ครอบคลุมในทุก
ประเด็นของหัวข้อที่
กําหนด มีตวั อย่างประกอบ
คําอธิ บายที่เห็นประจักษ์เป็ น
รู ปธรรมบ้างแต่ไม่ชดั เจนใน
หลายประเด็น (ตํ่ากว่า 70 %)

ข้อมูลการนําเสนอหลาย
ส่วนไม่ชดั เจนถูกต้องบาง
ประเด็นตามหัวข้อที่กาํ หนด
มีตวั อย่างประกอบคําอธิบาย
บ้างแต่ไม่ชดั เจน ไม่เห็นเป็ น
รู ปธรรม

เกณฑ์ การแปลความหมายของคะแนนรวมชิ้นงาน/ภาระงาน
7 – 8 คะแนน หมายถึง ชิ้นงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับ ดีมาก
5 – 6 คะแนน หมายถึง ชิ้นงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับ ดี
3 – 4 คะแนน หมายถึง ชิ้นงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับ พอใช้
1 – 2 คะแนน หมายถึง ชิ้นงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับ ควรปรับปรุ ง
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ฉบับที่ 1 : แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน หน่ วยที่ 2 “สํ าเนียงภาษาถิน่ ” สําหรับครู
ชื่ อนักเรียน……………………………………….………………...………ชั้น………………..เลขที่…………….
ชื่ อชิ้นงาน/ภาระงาน …การนําเสนอข้อมูลความแตกต่างทางภาษาลาวเวียงและภาษาอื่น ๆ ที่สาํ คัญเกี่ยวกับ
ASEAN ได้อย่างน้อย 3 ภาษา ในรู ปแบบของเอกสาร สื่ อ สิ่ งพิมพ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ …...
ตัวชี้วดั ของการพัฒ นาการใช้ ทักษะชีวติ และอาชีพ…1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,13,14,15….
คําอธิบายเกณฑ์ การให้ คะแนน
ผูต้ รวจให้คะแนนโดยพิจารณา…(ความรู ้ /ทักษะ, ความสามารถ/คุณลักษณะ).…ของนักเรี ยนแล้วทํา
เครื่ องหมาย ลงใน  ตามระดับคะแนน 4,3,2,1 ที่ตรงตามความคิดเห็นของผูต้ รวจมากที่สุด
องค์ ประกอบของ
ชิ้นงาน/ภาระงาน
1. ความสมบูรณ์ของข้อมูล
จากการทําสื่ อประกอบการ
นําเสนอผลงานประเภท
ของภาษาในรู ปแบบ
Power point, e-book,
flipped album, หนังสื อเล่ม
เล็ก (pop up) ที่สมาชิก
พิจารณาเลือก
2. ความสมบูรณ์ของการ
นําเสนอภาษาถิ่นลาวเวียง
ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
กล่าวคือ
1) ลักษณะทางภาษา
ลาวเวียง
2) องค์ประกอบและ
หมวดหมู่ของภาษาลาวเวียง
3) ประโยชน์และ
ความสําคัญของการเรี ยนรู ้
เกี่ยวกับภาษาลาวเวียง
4) การเปรี ยบเทียบภาษา
ลาวเวียงกับภาษาอื่นใน
ASEAN อย่างน้อย 3 ภาษา
คะแนนรวมแต่ ละเกณฑ์
คะแนนรวมชิ้นงาน/
ภาระงาน

4 คะแนน

เกณฑ์ การให้ คะแนน หน่ วยที่ 2 “สํ าเนีย งภาษาถิ่น”
3 คะแนน
2 คะแนน

1 คะแนน

ข้อมูลการนําเสนอ
ถูกต้องครอบคลุมในทุก
ประเด็นหัวข้อที่กาํ หนด มี
ตัวอย่างประกอบถูกต้อง
สวยงาม ประกอบคําอธิ บาย
ที่เห็นประจักษ์เป็ นรู ปธรรม
(ครบ 100%)

ข้อมูลการนําเสนอถูกต้อง
ครอบคลุมในทุกประเด็นเป็ น
ส่วนใหญ่ หัวข้อที่กาํ หนด มี
ตัวอย่างประกอบคําอธิ บายที่
เห็นประจักษ์เป็ นรู ปธรรมบ้าง
แต่ไม่ชดั เจนทุกประเด็น (โดย
เฉลี่ย 70–90 %)

ข้อมูลการนําเสนอถูกต้อง
แต่ไม่ครอบคลุมในทุก
ประเด็นของหัวข้อที่กาํ หนด
มีตวั อย่างประกอบคําอธิบายที่
เห็นประจักษ์เป็ นรู ปธรรมบ้าง
แต่ไม่ชดั เจนในหลายประเด็น
(ตํ่ากว่า 70 %)

ข้อมูลการนําเสนอ
หลายส่วนไม่ชดั เจน
ถูกต้องบางประเด็นตาม
หัวข้อที่กาํ หนด มี
ตัวอย่างประกอบคําอธิบาย
บ้างแต่ไม่ชดั เจน ไม่เห็น
เป็ นรู ปธรรม

ข้อมูลการนําเสนอ
ถูกต้องครอบคลุมในทุก
ประเด็นหัวข้อที่กาํ หนด มี
ตัวอย่างประกอบถูกต้อง
สวยงาม ประกอบคําอธิ บาย
ที่เห็นประจักษ์เป็ นรู ปธรรม
(ครบ 100%)

ข้อมูลการนําเสนอถูกต้อง
ครอบคลุมในทุกประเด็นเป็ น
ส่วนใหญ่ หัวข้อที่กาํ หนด มี
ตัวอย่างประกอบคําอธิ บายที่
เห็นประจักษ์เป็ นรู ปธรรมบ้าง
แต่ไม่ชดั เจนครบทุกประเด็น
(โดยเฉลี่ย 70–90 %)

ข้อมูลการนําเสนอถูกต้อง
แต่ไม่ครอบคลุมในทุก
ประเด็นของหัวข้อที่กาํ หนด
มีตวั อย่างประกอบคําอธิบายที่
เห็นประจักษ์เป็ นรู ปธรรมบ้าง
แต่ไม่ชดั เจนในหลายประเด็น
(ตํ่ากว่า 70 %)

ข้อมูลการนําเสนอ
หลายส่วนไม่ชดั เจน
ถูกต้องบางประเด็นตาม
หัวข้อที่กาํ หนด มี
ตัวอย่างประกอบคําอธิบาย
บ้างแต่ไม่ชดั เจน ไม่เห็น
เป็ นรู ปธรรม

เกณฑ์ การแปลความหมายของคะแนนรวมชิ้นงาน/ภาระงาน
7 – 8 คะแนน หมายถึง ชิ้นงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับ ดีมาก
5 – 6 คะแนน หมายถึง ชิ้นงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับ ดี
3 – 4 คะแนน หมายถึง ชิ้นงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับ พอใช้
1 – 2 คะแนน หมายถึง ชิ้นงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับ ควรปรับปรุ ง
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ฉบับที่ 1 : แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน หน่ วยที่ 3 “หัตถศิลป์ ลํา้ ค่า” สําหรับครู
ชื่ อนักเรียน……………………………………….…………………..……ชั้น………………..เลขที่…………….
ชื่ อชิ้นงาน/ภาระงาน …การนําเสนอข้อมูลความรู ้เกี่ยวกับหัตถศิลป์ ลาวเวียง ……………………………………..
ตัวชี้วดั ของการพัฒ นาการใช้ ทักษะชีวติ และอาชีพ………………….1,4,5,7,8,9,12,13,14,15………..
คําอธิบายเกณฑ์ การให้ คะแนน
ผูต้ รวจให้คะแนนโดยพิจารณา…(ความรู ้/ทักษะ, ความสามารถ/คุณ ลักษณะ).…ของนักเรี ยนแล้วทํา
เครื่ องหมาย ลงใน  ตามระดับคะแนน 4,3,2,1 ที่ตรงตามความคิดเห็นของผูต้ รวจมากที่สุด
องค์ ประกอบของ
ชิ้นงาน/ภาระงาน
1. ความสมบูรณ์ของข้อมูล
จากการทําสื่ อประกอบการ
นําเสนอผลงานหัตถศิลป์
ลํ้าค่า ในรู ปแบบโครงงาน การ
สาธิ ตจากอุปกรณ์จริ ง เช่น
การจัดทําแผ่นพับของที่ระลึก
(พวงกุญแจจากหมอนขิต)
ฯลฯ
2. ความสมบูรณ์ของการ
นําเสนอหัตถศิลป์ ลาวเวียง
ประเภทต่าง ๆ จากกิจกรรม
ตามฐานการเรี ยนรู้ ตามหัวข้อ
ที่ได้รับมอบหมาย กล่าวคือ
1) การทอผ้าลายขิต
2) การจักสานเครื่ องมือ
เครื่ องใช้
3) ของที่ระลึก/เครื่ อง
ประดับ
4) เครื่ องมือเครื่ องใช้ใน
การเกษตร
5) การทําบายสี สู่ขวัญ
เอกลักษณ์ของชุมชนลาวเวียง
คะแนนรวมแต่ ละเกณฑ์
คะแนนรวมชิ้นงาน/ภาระงาน

4 คะแนน

เกณฑ์ การให้ คะแนน หน่ วยที่ 3 “หัตถศิลป์ ลํา้ ค่ า”
3 คะแนน
2 คะแนน

1 คะแนน

ข้อมูลการนําเสนอ
ถูกต้องครอบคลุมในทุก
ประเด็นหัวข้อที่กาํ หนด มี
ตัวอย่างประกอบถูกต้อง
สวยงาม ประกอบคําอธิบาย
ที่เห็นประจักษ์เป็ นรู ปธรรม
(ครบ 100%)

ข้อมูลการนําเสนอถูกต้อง
ครอบคลุมในทุกประเด็น
เป็ นส่วนใหญ่ หัวข้อที่
กําหนด มีตวั อย่างประกอบ
คําอธิ บายที่เห็นประจักษ์เป็ น
รู ปธรรมบ้างแต่ไม่ชดั เจนทุก
ประเด็น (โดยเฉลี่ย 70–90 %)

ข้อมูลการนําเสนอถูกต้อง
แต่ไม่ครอบคลุมในทุก
ประเด็นของหัวข้อที่กาํ หนด
มีตวั อย่างประกอบคําอธิบายที่
เห็นประจักษ์เป็ นรู ปธรรมบ้าง
แต่ไม่ชดั เจนในหลายประเด็น
(ตํ่ากว่า 70 %)

ข้อมูลการนําเสนอหลาย
ส่ วนไม่ชดั เจนถูกต้องบาง
ประเด็นตามหัวข้อที่
กําหนด มีตวั อย่าง
ประกอบคําอธิบายบ้างแต่
ไม่ชดั เจน ไม่เห็นเป็ น
รู ปธรรม

ข้อมูลการนําเสนอ
ถูกต้องครอบคลุมในทุก
ประเด็นหัวข้อที่กาํ หนด มี
ตัวอย่างประกอบถูกต้อง
สวยงาม ประกอบคําอธิบาย
ที่เห็นประจักษ์เป็ นรู ปธรรม
(ครบ 100%)

ข้อมูลการนําเสนอถูกต้อง
ครอบคลุมในทุกประเด็น
เป็ นส่วนใหญ่ หัวข้อที่
กําหนด มีตวั อย่างประกอบ
คําอธิ บายที่เห็นประจักษ์เป็ น
รู ปธรรมบ้างแต่ไม่ชดั เจนครบ
ทุกประเด็น (โดยเฉลี่ย 70–90
%)

ข้อมูลการนําเสนอถูกต้อง
แต่ไม่ครอบคลุมในทุก
ประเด็นของหัวข้อที่กาํ หนด
มีตวั อย่างประกอบคําอธิบายที่
เห็นประจักษ์เป็ นรู ปธรรมบ้าง
แต่ไม่ชดั เจนในหลายประเด็น
(ตํ่ากว่า 70 %)

ข้อมูลการนําเสนอหลาย
ส่ วนไม่ชดั เจนถูกต้องบาง
ประเด็นตามหัวข้อที่
กําหนด มีตวั อย่าง
ประกอบคําอธิบายบ้างแต่
ไม่ชดั เจน ไม่เห็นเป็ น
รู ปธรรม

เกณฑ์ การแปลความหมายของคะแนนรวมชิ้นงาน/ภาระงาน
7 – 8 คะแนน หมายถึง ชิ้นงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับ ดีมาก
5 – 6 คะแนน หมายถึง ชิ้นงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับ ดี
3 – 4 คะแนน หมายถึง ชิ้นงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับ พอใช้
1 – 2 คะแนน หมายถึง ชิ้นงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับ ควรปรับปรุ ง
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ฉบับที่ 1 : แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน หน่ วยที่ 4 “สุ ขอุราวงลําแคน” สําหรับครู
ชื่ อนักเรียน……………………………………….…………………..……ชั้น………………..เลขที่…………….
ชื่ อชิ้นงาน/ภาระงาน …การนําเสนอข้อมูลความรู ้เกี่ยวกับสุ ขอุราวงลําแคน ………………………………………
ตัวชี้วดั ของการพัฒ นาการใช้ ทักษะชีวติ และอาชีพ……1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14 และ 15…………….
คําอธิบายเกณฑ์ การให้ คะแนน
ผูต้ รวจให้คะแนนโดยพิจารณา…(ความรู ้/ทักษะ, ความสามารถ/คุณ ลักษณะ).…ของนักเรี ยนแล้วทํา
เครื่ องหมาย ลงใน  ตามระดับคะแนน 4,3,2,1 ที่ตรงตามความคิดเห็นของผูต้ รวจมากที่สุด
องค์ประกอบของ
ชิ้นงาน/ภาระงาน
1. ความสมบูรณ์ของการทําใบ
งานจากการศึกษาหาความรู ้
เกี่ยวกับวงดนตรี เครื่ องดนตรี
ภูมิปัญญา “ศิลปิ น” ด้านการร้อง
รํา การเล่นดนตรี จังหวะ ภาษา
ในเพลงพื้นบ้านลาวเวียง และ
สามารถบอกประโยชน์และ
ความสําคัญของการเรี ยนรู ้
เกี่ยวกับวงลําแคนได้
2. ความสมบูรณ์ของการนํา
เสนอข้อมูลความรู ้เครื่ องดนตรี
นักร้อง ภาษา ท่ารํา การร่ วมวง
ลําแคน โดยวิธีการสาธิต
ประกอบคําบรรยาย การทําสื่ อ
ประกอบการนําเสนอผลงานสุ ข
อุราวงลําแคนในรู ปแบบการ
สาธิ ต จากเครื่ องดนตรี จริ ง

4 คะแนน

เกณฑ์ การให้ คคะแนน หน่ วยที่ 4 “สุ ขอุราวงลําแคน”
3 คะแนน
2 คะแนน

1 คะแนน

ข้อมูลการนําเสนอ
ถูกต้องครอบคลุมในทุก
ประเด็นหัวข้อที่กาํ หนด มี
ตัวอย่างประกอบถูกต้อง
สวยงาม ประกอบคําอธิ บายที่
เห็นประจักษ์เป็ นรู ปธรรม
(ครบ 100%)

ข้อมูลการนําเสนอถูกต้อง
ครอบคลุมในทุกประเด็นเป็ น
ส่ วนใหญ่ หัวข้อที่กาํ หนด มี
ตัวอย่างประกอบคําอธิ บายที่
เห็นประจักษ์เป็ นรู ปธรรมบ้าง
แต่ไม่ชดั เจนทุกประเด็น (โดย
เฉลี่ย 70–90 %)

ข้อมูลการนําเสนอถูกต้อง
แต่ไม่ครอบคลุมในทุก
ประเด็นของหัวข้อที่
กําหนด มีตวั อย่างประกอบ
คําอธิ บายที่เห็นประจักษ์
เป็ นรู ปธรรมบ้างแต่ไม่
ชัดเจนในหลายประเด็น (ตํ่า
กว่า 70 %)

ข้อมูลการนําเสนอหลาย
ส่วนไม่ชดั เจนถูกต้องบาง
ประเด็นตามหัวข้อที่กาํ หนด
มีตวั อย่างประกอบคําอธิบาย
บ้างแต่ไม่ชดั เจน ไม่เห็นเป็ น
รู ปธรรม

ข้อมูลการนําเสนอ
ถูกต้องครอบคลุมในทุก
ประเด็นหัวข้อที่กาํ หนด มี
ตัวอย่างประกอบถูกต้อง
สวยงาม ประกอบคําอธิ บายที่
เห็นประจักษ์เป็ นรู ปธรรม
(ครบ 100%)

ข้อมูลการนําเสนอถูกต้อง
ครอบคลุมในทุกประเด็นเป็ น
ส่ วนใหญ่ หัวข้อที่กาํ หนด มี
ตัวอย่างประกอบคําอธิ บายที่
เห็นประจักษ์เป็ นรู ปธรรมบ้าง
แต่ไม่ชดั เจนครบทุกประเด็น
(โดยเฉลี่ย 70–90 %)

ข้อมูลการนําเสนอถูกต้อง
แต่ไม่ครอบคลุมในทุก
ประเด็นของหัวข้อที่
กําหนด มีตวั อย่างประกอบ
คําอธิ บายที่เห็นประจักษ์
เป็ นรู ปธรรมบ้างแต่ไม่
ชัดเจนในหลายประเด็น (ตํ่า
กว่า 70 %)

ข้อมูลการนําเสนอหลาย
ส่วนไม่ชดั เจนถูกต้องบาง
ประเด็นตามหัวข้อที่กาํ หนด
มีตวั อย่างประกอบคําอธิบาย
บ้างแต่ไม่ชดั เจน ไม่เห็นเป็ น
รู ปธรรม

คะแนนรวมแต่ ละเกณฑ์
คะแนนรวมชิ้นงาน/ภาระงาน

เกณฑ์ การแปลความหมายของคะแนนรวมชิ้นงาน/ภาระงาน
7 – 8 คะแนน หมายถึง ชิ้นงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับ ดีมาก
5 – 6 คะแนน หมายถึง ชิ้นงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับ ดี
3 – 4 คะแนน หมายถึง ชิ้นงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับ พอใช้
1 – 2 คะแนน หมายถึง ชิ้นงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับ ควรปรับปรุ ง
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ฉบับที่ 1 : แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน หน่ วยที่ 5 “ดินแดนอาหารพืน้ บ้ าน” สําหรับครู
ชื่ อนักเรียน……………………………………….…………………..……ชั้น………………..เลขที่…………….
ชื่ อชิ้นงาน/ภาระงาน …การนําเสนอข้อมูลความรู ้เกี่ยวกับดินแดนอาหารพื้นบ้าน………………………………
ตัวชี้วดั ของการพัฒ นาการใช้ ทักษะชีวติ และอาชีพ……1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,13,14,15…………….
คําอธิบายเกณฑ์ การให้ คะแนน
ผูต้ รวจให้คะแนนโดยพิจารณา…(ความรู ้/ทักษะ, ความสามารถ/คุณ ลักษณะ).…ของนักเรี ยนแล้วทํา
เครื่ องหมาย ลงใน  ตามระดับคะแนน 4,3,2,1 ที่ตรงตามความคิดเห็นของผูต้ รวจมากที่สุด
องค์ประกอบของ
ชิ้นงาน/ภาระงาน
1. ความสมบูรณ์ของการ
นํา เสนอข้อมูลความรู ้
เกี่ยวกับอาหารลาวเวียง
ตามนํานานการเล่าขานทั้ง
ประเภทอาหารคาวและ
อาหารหวานโดยวิธี การ
แยกแยะส่ วนประกอบ
วิธีการปรุ ง คุณค่าและ
ประโยชน์ที่ได้รับตาม
หลักโภชนาการ
2. ความสมบูรณ์ของการ
สาธิตการประกอบอาหาร
ลาวเวียงทั้งอาหารคาว
และอาหารหวานที่ข้ ึนชื่อ
และ ชื่นชอบ พร้อมคิด
สร้างสรรค์ผลิตอาหารทั้ง
คาว หวานเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มแก่ตนเองและ
สมาชิก
คะแนนรวมแต่ ละเกณฑ์

4 คะแนน

เกณฑ์ การให้ คะแนน หน่ วยที่ 5 “ดินแดนอาหารพื้นบ้ าน”
3 คะแนน
2 คะแนน

1 คะแนน

ข้อมูลการนําเสนอ
ถูกต้องครอบคลุมใน
ทุกประเด็นหัวข้อที่
กําหนด มีตวั อย่าง
ประกอบถูกต้อง สวยงาม
ประกอบคําอธิบายที่เห็น
ประจักษ์เป็ นรู ปธรรม
(ครบ 100%)

ข้อมูลการนําเสนอถูกต้อง
ครอบคลุมในทุกประเด็น
เป็ นส่ วนใหญ่ หัวข้อที่
กําหนด มีตวั อย่างประกอบ
คําอธิบายที่เห็นประจักษ์
เป็ นรู ปธรรมบ้างแต่ไม่
ชัดเจนทุกประเด็น (โดย
เฉลี่ย 70–90 %)

ข้อมูลการนําเสนอถูกต้อง
แต่ไม่ครอบคลุมในทุก
ประเด็นของหัวข้อที่
กําหนด มีตวั อย่างประกอบ
คําอธิบายที่เห็นประจักษ์
เป็ นรู ปธรรมบ้างแต่ไม่
ชัดเจนในหลายประเด็น (ตํ่า
กว่า 70 %)

ข้อมูลการนําเสนอหลาย
ส่ วนไม่ชดั เจนถูกต้อง
บางประเด็นตามหัวข้อที่
กําหนด มีตวั อย่าง
ประกอบคําอธิบายบ้างแต่
ไม่ชดั เจน ไม่เห็นเป็ น
รู ปธรรม

ข้อมูลการนําเสนอ
ถูกต้องครอบคลุมใน
ทุกประเด็นหัวข้อที่
กําหนด มีตวั อย่าง
ประกอบถูกต้อง สวยงาม
ประกอบคําอธิบายที่เห็น
ประจักษ์เป็ นรู ปธรรม
(ครบ 100%)

ข้อมูลการนําเสนอถูกต้อง
ครอบคลุมในทุกประเด็น
เป็ นส่ วนใหญ่ หัวข้อที่
กําหนด มีตวั อย่างประกอบ
คําอธิบายที่เห็นประจักษ์
เป็ นรู ปธรรมบ้างแต่ไม่
ชัดเจนครบทุกประเด็น (โดย
เฉลี่ย 70–90 %)

ข้อมูลการนําเสนอถูกต้อง
แต่ไม่ครอบคลุมในทุก
ประเด็นของหัวข้อที่
กําหนด มีตวั อย่างประกอบ
คําอธิบายที่เห็นประจักษ์
เป็ นรู ปธรรมบ้างแต่ไม่
ชัดเจนในหลายประเด็น (ตํ่า
กว่า 70 %)

ข้อมูลการนําเสนอหลาย
ส่ วนไม่ชดั เจนถูกต้อง
บางประเด็นตามหัวข้อที่
กําหนด มีตวั อย่าง
ประกอบคําอธิบายบ้างแต่
ไม่ชดั เจน ไม่เห็นเป็ น
รู ปธรรม

คะแนนรวมชิ้นงาน/
ภาระงาน

เกณฑ์ การแปลความหมายของคะแนนรวมชิ้นงาน/ภาระงาน
7–8
คะแนน หมายถึง ชิ้นงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับ ดีมาก
5–6
คะแนน หมายถึง ชิ้นงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับ ดี
3–4
คะแนน หมายถึง ชิ้นงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับ พอใช้
1–2
คะแนน หมายถึง ชิ้นงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับ ควรปรับปรุ ง
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ฉบับที่ 1 : แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน หน่ วยที่ 6 สื บสานตํานานบุญบั้งไฟ สําหรับครู
ชื่ อนักเรียน……………………………………….…………ชั้น………………..เลขที่…………….
ชื่ อชิ้นงาน/ภาระงาน …รายงานนําเสนอและสาธิตตามองค์ประกอบของหัวข้อ “สื บสานตํานานบุญบั้งไฟ” ….
ตัวชี้วดั ของการพัฒ นาการใช้ ทักษะชีวติ และอาชีพ .1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,13,14 และ 15
คําอธิบายเกณฑ์ การให้ คะแนน
ผูต้ รวจให้คะแนนโดยพิจารณา…(ความรู ้/ทักษะ, ความสามารถ/คุณลักษณะ).…ของนักเรี ยน
แล้วทําเครื่ องหมาย ลงใน  ตามระดับคะแนน 4,3,2,1 ที่ตรงตามความคิดเห็นของผูต้ รวจมากที่สุด
องค์ประกอบของ
ชิ้นงาน/ภาระงาน

4 คะแนน

1. ความสมบูรณ์ของการ
นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของการ
ร่ วมกิจกรรมตํานานบุญ
บั้งไฟหนึ่งเดียวใน
สุ พรรณบุรี

ข้อมูลการนําเสนอ
ถูกต้องครอบคลุมในทุก
ประเด็นหัวข้อที่กาํ หนด
มีตวั อย่างประกอบถูกต้อง
สวยงาม ประกอบ
คําอธิบายที่เห็นประจักษ์
เป็ นรู ปธรรม (ครบ 100%)

2. ความสมบูรณ์ของการ
สาธิตการแสดงจริ งเพื่อ
เชื่อมโยง/บูรณาการโดย
การนําภาษา ดนตรี และวง
ลําแคนสู่ การร่ วมกิจกรรม
บุญบั้งไฟลาวเวียงบ้าน
ดอนคาหนึ่งเดียวใน
สุ พรรณบุรี

ข้อมูลการนําเสนอ
ถูกต้องครอบคลุมในทุก
ประเด็นหัวข้อที่กาํ หนด
มีตวั อย่างประกอบถูกต้อง
สวยงาม ประกอบ
คําอธิบายที่เห็นประจักษ์
เป็ นรู ปธรรม (ครบ 100%)

เกณฑ์ การให้ คะแนน หน่ วยที่ 1 รากเหง้ าลาวเวียง
3 คะแนน
2 คะแนน
ข้อมูลการนําเสนอถูกต้อง
ครอบคลุมในทุกประเด็น
เป็ นส่ วนใหญ่ หัวข้อที่
กําหนด มีตวั อย่างประกอบ
คําอธิบายที่เห็นประจักษ์
เป็ นรู ปธรรมบ้างแต่ไม่
ชัดเจนทุกประเด็น (โดย
เฉลี่ย 70–90 %)

ข้อมูลการนําเสนอ
ถูกต้องแต่ไม่ครอบคลุม
ในทุกประเด็นของ
หัวข้อที่กาํ หนด มี
ตัวอย่างประกอบ
คําอธิบายที่เห็นประจักษ์
เป็ นรู ปธรรมบ้างแต่ไม่
ชัดเจนในหลายประเด็น
(ตํ่ากว่า 70 %)
ข้อมูลการนําเสนอถูกต้อง ข้อมูลการนําเสนอ
ครอบคลุมในทุกประเด็น ถูกต้องแต่ไม่ครอบคลุม
ในทุกประเด็นของ
เป็ นส่ วนใหญ่ หัวข้อที่
กําหนด มีตวั อย่างประกอบ หัวข้อที่กาํ หนด มี
ตัวอย่างประกอบ
คําอธิบายที่เห็นประจักษ์
คําอธิบายที่เห็นประจักษ์
เป็ นรู ปธรรมบ้างแต่ไม่
ชัดเจนครบทุกประเด็น
เป็ นรู ปธรรมบ้างแต่ไม่
(โดยเฉลี่ย 70–90 %)
ชัดเจนในหลายประเด็น
(ตํ่ากว่า 70 %)

1 คะแนน
ข้อมูลการนําเสนอหลาย
ส่ วนไม่ชดั เจนถูกต้อง
บางประเด็นตามหัวข้อที่
กําหนด มีตวั อย่าง
ประกอบคําอธิบายบ้างแต่
ไม่ชดั เจน ไม่เห็นเป็ น
รู ปธรรม

ข้อมูลการนําเสนอหลาย
ส่ วนไม่ชดั เจนถูกต้อง
บางประเด็นตามหัวข้อที่
กําหนด มีตวั อย่าง
ประกอบคําอธิบายบ้างแต่
ไม่ชดั เจน ไม่เห็นเป็ น
รู ปธรรม

คะแนนรวมแต่ ละเกณฑ์
คะแนนรวมชิ้นงาน/
ภาระงาน

เกณฑ์ การแปลความหมายของคะแนนรวมชิ้นงาน/ภาระงาน
7–8
คะแนน หมายถึง ชิ้นงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับ ดีมาก
5–6
คะแนน หมายถึง ชิ้นงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับ ดี
3–4
คะแนน หมายถึง ชิ้นงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับ พอใช้
1–2
คะแนน หมายถึง ชิ้นงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับ ควรปรับปรุ ง
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ฉ.1: แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน หน่ วยที่ 7 “สุ ขหทัยกับการใช้ ทักษะชีวติ และอาชีพสู่ สาธารณชน”

สําหรับครู

ชื่ อนักเรียน……………………………………….…………………..……ชั้น………………..เลขที่…………….
ชื่ อชิ้นงาน/ภาระงาน …นําเสนอข้อมูล/สาธิต/บูรณาการข้อมูลทุกด้านด้านของเอกลักษณ์ลาวเวียงสู่ สาธารณชน
ตัวชี้วดั ของการพัฒ นาการใช้ ทักษะชีวติ และอาชีพ………….1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,13,14,15………..
คําอธิบายเกณฑ์ การให้ คะแนน
ผูต้ รวจให้คะแนนโดยพิจารณา…(ความรู ้/ทักษะ, ความสามารถ/คุณ ลักษณะ).…ของนักเรี ยนแล้วทํา
เครื่ องหมาย ลงใน  ตามระดับคะแนน 4,3,2,1 ที่ตรงตามความคิดเห็นของผูต้ รวจมากที่สุด
องค์ประกอบของ
ชิ้นงาน/ภาระงาน

เกณฑ์ การให้ คะแนน หน่ วยที่ 7 “สุ ขหทัย กับการใช้ ทักษะชีวิตและอาชีพสู่ ธารณชน”
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

1. ความสมบูรณ์ของการ
นําเสนอผลงานทุกด้านของ
แหล่งอารยะธรรม/เอกลักษณ์
ชาวลาวเวียงเพื่อนําเสนอข้อมูล
ให้เป็ นที่ประจักษ์ตอ่ สายตา
สาธารณชน

ข้อมูลการนําเสนอ
ถูกต้องครอบคลุมใน
ทุกประเด็นหัวข้อที่
กําหนด มีตวั อย่าง
ประกอบถูกต้อง สวยงาม
ประกอบคําอธิบายที่เห็น
ประจักษ์เป็ นรู ปธรรม
(ครบ 100%)

2. ความสมบูรณ์ของการสาธิต
การเชื่อมโยงการใช้ทกั ษะชีวติ
และอาชีพเพื่อนําเสนอเทคนิค/
วิธีการเสริ มมูลค่าเพิ่มจากแหล่ง
อารยะธรรม/เอกลักษณ์ของชาว
ลาวเวียงเพื่อประโยชน์ตอ่ การใช้
สอยและสร้างความน่าสนใจสู่
สาธารณชนในวันแนะแนว
อาชีพ ในรู ปแบบของวัสดุ
อุปกรณ์จาํ ลองจากของจริ ง
เอกสาร สื่ อสิ่ งพิมพ์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สมาชิก
คะแนนรวมแต่ ละเกณฑ์

ข้อมูลการนําเสนอ
ถูกต้องครอบคลุมใน
ทุกประเด็นหัวข้อที่
กําหนด มีตวั อย่าง
ประกอบถูกต้อง สวยงาม
ประกอบคําอธิบายที่เห็น
ประจักษ์เป็ นรู ปธรรม
(ครบ 100%)

ข้อมูลการนําเสนอ
ถูกต้องครอบคลุมในทุก
ประเด็นเป็ นส่ วนใหญ่
หัวข้อที่กาํ หนด มี
ตัวอย่างประกอบ
คําอธิบายที่เห็นประจักษ์
เป็ นรู ปธรรมบ้างแต่ไม่
ชัดเจนทุกประเด็น (โดย
เฉลี่ย 70–90 %)
ข้อมูลการนําเสนอ
ถูกต้องครอบคลุมในทุก
ประเด็นเป็ นส่ วนใหญ่
หัวข้อที่กาํ หนด มี
ตัวอย่างประกอบ
คําอธิบายที่เห็นประจักษ์
เป็ นรู ปธรรมบ้างแต่ไม่
ชัดเจนครบทุกประเด็น
(โดยเฉลี่ย 70–90 %)

ข้อมูลการนําเสนอ
ถูกต้องแต่ไม่ครอบคลุม
ในทุกประเด็นของหัวข้อ
ที่กาํ หนด มีตวั อย่าง
ประกอบคําอธิบายที่เห็น
ประจักษ์เป็ นรู ปธรรมบ้าง
แต่ไม่ชดั เจนในหลาย
ประเด็น (ตํ่ากว่า 70 %)

ข้อมูลการนําเสนอ
หลายส่ วนไม่ชดั เจน
ถูกต้องบางประเด็น
ตามหัวข้อที่กาํ หนด
มีตวั อย่างประกอบ
คําอธิบายบ้างแต่ไม่
ชัดเจน ไม่เห็นเป็ น
รู ปธรรม

ข้อมูลการนําเสนอ
ถูกต้องแต่ไม่ครอบคลุม
ในทุกประเด็นของหัวข้อ
ที่กาํ หนด มีตวั อย่าง
ประกอบคําอธิบายที่เห็น
ประจักษ์เป็ นรู ปธรรมบ้าง
แต่ไม่ชดั เจนในหลาย
ประเด็น (ตํ่ากว่า 70 %)

ข้อมูลการนําเสนอ
หลายส่ วนไม่ชดั เจน
ถูกต้องบางประเด็น
ตามหัวข้อที่กาํ หนด
มีตวั อย่างประกอบ
คําอธิบายบ้างแต่ไม่
ชัดเจน ไม่เห็นเป็ น
รู ปธรรม

คะแนนรวมชิ้นงาน/ภาระงาน

เกณฑ์ การแปลความหมายของคะแนนรวมชิ้นงาน/ภาระงาน
7–8
คะแนน หมายถึง ชิ้นงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับ ดีมาก
5–6
คะแนน หมายถึง ชิ้นงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับ ดี
3–4
คะแนน หมายถึง ชิ้นงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับ พอใช้
1–2
คะแนน หมายถึง ชิ้นงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับ ควรปรับปรุ ง
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ฉบับที่ 2 : แบบสั งเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม (การปฏิสัมพันธ์ นักเรียน) สําหรับครู
คําชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องระดับการประเมิน ดังนี้
3 หมายถึง ระดับดีมาก, 2 หมายถึง ระดับดี, 1 หมายถึง ระดับพอใช้

กลุ่มที่ ………………………………………………………….ชั้น……………………………
ที่

ชื่ อ – สกุล

การใช้
ข้อมูลใน
การตอบ
คําถามที่
เป็ นเหตุ
และผล

ความคิด
รวบยอด

เชื่อมโยง
เนื้ อหาเก่า
ไปสู่ เนื้ อหา
ใหม่

ครอบคลุม
ประเด็น
เนื้ อหา

กระชับ
ถูกต้อง
ชัดเจน

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

รวม เฉลีย่

ผลการ
สังเกต

ผ

มผ

1
2
3
4
5
6
…
เกณฑ์ การให้ คะแนน
รายการ
การใช้ ข้อมูลในการตอบคําถาม
ทีเ่ ป็ นเหตุและผล
ความคิดรวบยอด
เชื่ อมโยงเนื้อหาเก่าไปสู่ เนื้อหา
ใหม่

ครอบคลุมประเด็นเนื้อหา

กระชับถูกต้ องชัดเจน

พอใช้ (1)
สามารถใช้ขอ้ มูลการตอบ
คําถามได้แต่ไม่ครอบคลุม
เนื้อหา
สรุ ปเนื้อหาจากสิ่ งที่เรี ยนได้
อย่างเป็ นระบบเป็ นบางครั้ง
อธิบายองค์ความรู ้ที่ได้จากการ
เรี ยนรู ้ไปสู่ สิ่งใหม่เพื่อหา
แนวทางและวิธีการที่จะพัฒนา
ต่อยอดได้เป็ นบางครั้ง
อธิบายตรงประเด็นชัดเจน ชัด
จน ครอบคลุมเนื้อหาสาระอัน
เป็ นประโยชน์เป็ นบางครั้ง
ตอบคําถามยังไม่ครอบคลุม
เนื้อหาตามประเด็นคําถามและ
ยกตัวอย่างประกอบ

ดี (2)
สามารถใช้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ ง
ประกอบการตอบคําถามพร้อม
กับยกตัวอย่างประกอบ
สรุ ปเนื้อหาจากสิ่ งที่เรี ยนได้
อย่างเป็ นระบบ
อธิบายองค์ความรู ้ที่ได้จากการ
เรี ยนรู ้ไปสู่ สิ่งใหม่เพื่อหา
แนวทางและวิธีการที่จะพัฒนา
ต่อยอดได้อย่างถูกต้อง
อธิบายตรงประเด็นชัดเจน
ครอบคลุมเนื้อหาสาระอันเป็ น
ประโยชน์
ตอบคําถามได้ถูกต้องตรง
ประเด็น พร้อมกับยกตัวอย่าง
ประกอบที่ชดั เจน

ดีมาก (3)
สามารถใช้ขอ้ มูลที่ถูกต้องเป็ นจริ ง
ประกอบการตอบคําถาม พร้อมกับ
ยกตัวอย่างประกอบ
สรุ ปเนื้อหาจากสิ่ งที่เรี ยนได้อย่างเป็ น
ระบบถูกต้องชัดเจน
อธิบายองค์ความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนรู ้
ไปสู่ สิ่งใหม่เพื่อหาแนวทางและ
วิธีการที่จะพัฒนาต่อยอดได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจน
อธิบายตรงประเด็นชัดเจน ครอบคลุม
เนื้อหาสาระอันเป็ นประโยชน์ต่อการ
นําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน
ตอบคําถามได้ถูกต้องตรงประเด็น
คําถามพร้อมกับยกตัวอย่างประกอบที่
ชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม
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สําหรับนักเรี ยน

ฉบับที3่ : แบบรายงานพฤติกรรมการปฏิบัติของตนเองก่ อน/หลังร่ วมกิจกรรมแนะแนว (Pretest - Posttest)
ชื่อนักเรี ยน………………………….…………...…………………………..……ชั้น……….…..เลขที่………….
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนสํารวจพฤติกรรมการปฏิบตั ิของตนเองก่อนร่ วมกิจกรรมแนะแนวและทําเครื่ องหมาย √ ใน
ข้อความที่ตรงกับตนเองมากที่สุด
คําอธิบายเกณฑ์ การให้ คะแนน
5 หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบตั ิเกิดขึ้นเป็ นประจําสมํ่าเสมอในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบตั ิเกิดขึ้นเป็ นประจําสมํ่าเสมอในระดับมาก
3 หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบตั ิเกิดขึ้นเป็ นบางครั้งไม่สมํ่าเสมอในระดับปานกลาง
2 หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบตั ิเกิดขึ้นเป็ นบางครั้งไม่สมํ่าเสมอในระดับน้อย
1 หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบตั ินานๆครั้งจึงจะเกิดขึ้น ไม่สมํ่าเสมอขึ้นอยูก่ บั โอกาสในระดับน้อยที่สุด
พฤติกรรมการใช้ ทักษะ
ชีวติ และอาชีพ ด้าน.....
1. การยืดหยุ่นและ
การปรับตัว

ตัวชี้วดั การใช้ ทักษะชีวติ และอาชี พทีป่ ฏิบัติ
1. ฉันปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ทาํ งานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
2. ฉันปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อมและสถานที่ใหม่ๆได้
3. ฉันไม่ยดึ ติดกับคน การงานหรื อสิ่ งแวดล้อมเดิม ๆ
พร้อมพัฒนาตนเองไปสู่สิ่งใหม่ได้อย่างรวดเร็ ว

คะแนนรวม ด้ านที่ 1 การยืดหยุ่นและการปรับตัว
2. การแสวงหาความรู้
ด้ วยการริเริ่มและการ
นําตนเอง

1. ฉันทํางานด้วยตนเองโดยไม่ตอ้ งมีใครคอยกํากับได้
2. ฉันวางแผนและหาข้อมูลด้วยตนเองทุกภารกิจได้
3. ฉันลงมือทํางานของตน กลุ่มและแนะนําเพือ่ นได้

คะแนนรวม ด้ านที่ 2 การแสวงหาความรู้ด้วยการริเริ่มและการนําตนเอง
3. การทํางานร่ วมกัน
ในสั งคมและ
วัฒ นธรรมที่แตกต่ าง

1. ฉันอยูใ่ นสังคมที่แตกต่างด้านวัฒนธรรมได้อย่างดีท้ งั ใน
ประเทศและต่างประเทศ
2. ฉันใช้ภาษาสื่ อสารเพือ่ สานสัมพันธ์และโน้มน้าวให้คนอื่น
ร่ วมทํางานกับฉันได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกสถานการณ์
3. ฉันร่ วมทํางานกับคนอื่นโดยไม่ถือตัวและไม่แบ่งชนชั้น

คะแนนรวม ด้ านที่ 3 การทํางานร่ วมกันในสั งคมและวัฒ นธรรมทีแ่ ตกต่ าง
4. การจัดการสร้ าง
ผลผลิตและความ
รับผิดชอบตรวจสอบ
ได้

1. ฉันร่ วมทํางานด้วยความรับผิดชอบตามบทบาทที่ได้รับ
2. ฉันจัดการงานตามแผนที่กาํ หนดไว้ให้เสร็ จตรงตามเวลา
และเป้าหมายของสมาชิกกลุ่มได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. ฉันร่ วมเชื่อมโยงข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
และกลุ่ม ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีร่วมคิดสร้างสรรค์
ผลงานที่มีคุณภาพได้

คะแนนรวม ด้านที่ 4 การจัดการสร้ างผลผลิตและความรับผิดชอบตรวจสอบได้

ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติ
5 4 3 2 1

เฉลีย่
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พฤติกรรมการใช้ ทักษะ
ชีวติ และอาชีพ ด้าน.....

5. ภาวะผู้นําและความ
รับผิดชอบใน
กระบวนการทํางาน

ตัวชี้วดั การใช้ ทักษะชีวติ และอาชี พทีป่ ฏิบัติ

เฉลีย่
5

4

3

2

1

1. ฉันมักจะเป็ นผูน้ าํ และริ เริ่ มคิด ปฏิบตั ิกิจกรรมการงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายได้
2. ฉันนําข้อมูลที่สืบค้นมาหาวิธีการใหม่ๆ โดยริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และควบคุมการทํางานภายในหมู่คณะได้
3. ฉันร่ วมรับผิดชอบการปฏิบตั ิงาน ประสานสมาชิกกลุ่ม
และพร้อมและเต็มใจให้คาํ แนะนําผูอ้ ื่นในการปฏิบตั ิงาน

คะแนนรวม ด้ านที่ 5 ภาวะผู้นําและความรับผิดชอบในกระบวนการทํางาน
1. ฉันคิดวิเคราะห์ขอ้ มูลร่ วมกับสมาชิกกลุ่มด้วยใจเป็ นกลาง
6. การคิดวิเคราะห์
ตัดสินใจและแก้ปัญหา และสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. ฉันแก้ไขปัญหาร่ วมกับสมาชิกเพื่อสรรค์สร้างงานที่มี
อย่ างร้ างสรรค์
คุณภาพได้
3. ฉันและสมาชิกร่ วมตัดสิ นใจแก้ไขและปรับปรุ งผลงาน
ให้มีประสิ ทธิภาพที่ดีตามข้อตกลงของกลุ่มได้อย่างไม่มีอคติ
ในใจ

คะแนนรวม ด้ านที่ 6 การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่ างร้ างสรรค์
7. การสร้ างสัมพันธ์ ที่
ดีกบั ผู้อื่นในการ
ทํางานร่ วมกัน

1. ฉันยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของสมาชิกกลุ่มได้
ด้วยใจเป็ นกลางและปฏิบตั ิตามข้อตกลงได้อย่างดี
2. ฉันทํางานร่ วมกับคนอื่นได้โดยไม่มีปัญหา ไม่เอาเปรี ยบ
และทําให้งานสําเร็ จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างดี
3. ฉันร่ วมเสนอความคิด อภิปราย และประสานงานคนอื่นๆ
เพื่อให้งานสําเร็ จได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

คะแนนรวม ด้ านที่ 7 การสร้ างสัมพันธ์ ที่ดีกบั ผู้อื่นในการทํางานร่ วมกัน

ผลรวมเฉลีย่ ตัวชี้วดั การใช้ ทักษะชีวติ และอาชีพที่นักเรียนปฏิบัติ
เกณฑ์ การแปลความหมายของตัวชี้วดั การใช้ ทกั ษะชีวติ และอาชีพ ทีน่ ักเรียนปฏิบัติ
4.50 – 5.00 หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบตั ิการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพอยูใ่ นระดับดีมาก
3.50 – 4.49 หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบตั ิการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพอยูใ่ นระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบตั ิการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบตั ิการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพอยูใ่ นระดับน้ อย
1.00 – 1.49 หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบตั ิการใช้ทกั ษะชีวิตและอาชีพอยูใ่ นระดับน้ อยทีส่ ุ ด
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สําหรับครู /ผูป้ กครอง/ผูเ้ กี่ยวข้อง

ฉบับที่ 4 : แบบประเมินทักษะการปฏิบัตงิ านของนักเรีย น
โดย.. ครู /ผู้ปกครอง/ผู้มีส่วนเกีย่ วข้ องในการจัดนิทรรศการ “วันแนะแนวอาชีพ” เพื่อนําเสนอผลผลิต/ผลงานนักเรียน

ข้ อมูลผู้ประเมิน  ครู
 ผูป้ กครอง  นักเรี ยน
 เพื่อน  อื่นๆ (ระบุ) ………
คําชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องระดับการประเมิน ดังนี้
3 หมายถึง ระดับดีมาก, 2 หมายถึง ระดับดี, 1 หมายถึง ระดับพอใช้
กลุ่มที่ ……………………………………………………………………………ชั้น……………………………

ที่

ชื่ อ – สกุล

การใช้ขอ้ มูล
ในการตอบ
คําถามที่เป็ น
เหตุและผล

1

ความคิด
รวบยอด
การเสนอ
ผลงาน

เชื่อมโยง
เนื้อหาเก่า
ไปสู่เนื้ อหา
ใหม่

ครอบคลุม
ประเด็น
เนื้อหา

กระชับ
ถูกต้อง
ชัดเจน

รวม เฉลีย่

2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

ผลการ
สั งเกต

ผ มผ

1
2
3
4
5
เกณฑ์ การให้ คะแนนการจัดนิทรรศการ “วันแนะแนวอาชีพ ” เพื่อนําเสนอผลผลิต/ผลงานนักเรีย น
รายการ
การใช้ ข้อมูลในการตอบคําถาม
ที่เป็ นเหตุและผลในการ
นําเสนอผลผลิต/ผลงาน
นักเรียน
ความคิดรวบยอดในการ
นําเสนอผลผลิต/ผลงาน
นักเรียน
เชื่ อมโยงเนื้อหาเก่าไปสู่ เนื้อหา
ใหม่

ครอบคลุมประเด็นเนื้อหา

กระชับถูกต้ องชัดเจน

กระชับถูกต้ องชัดเจน

พอใช้ (1)
สามารถใช้ขอ้ มูลการตอบคําถาม
ได้แต่ไม่ครอบคลุมเนื้อหา

ดี (2)
สามารถใช้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ งประกอบการ
ตอบคําถามพร้อมกับยกตัวอย่าง
ประกอบ

ดีมาก (3)
สามารถใช้ขอ้ มูลที่ถูกต้องเป็ นจริ ง
ประกอบการตอบคําถาม พร้อมกับ
ยกตัวอย่างประกอบ

สรุ ปเนื้อหาจากสิ่ งที่เรี ยนได้อย่าง
เป็ นระบบเป็ นบางครั้ง

สรุ ปเนื้ อหาจากสิ่ งที่เรี ยนได้อย่างเป็ น
ระบบ

สรุ ปเนื้ อหาจากสิ่ งที่เรี ยนได้อย่างเป็ น
ระบบถูกต้องชัดเจน

อธิ บายองค์ความรู ้ที่ได้จากการ
เรี ยนรู ้ไปสู่สิ่งใหม่เพื่อหา
แนวทางและวิธีการที่จะพัฒนาต่อ
ยอดได้เป็ นบางครั้ง
อธิ บายตรงประเด็นชัดเจน ชัดจน
ครอบคลุมเนื้อหาสาระอันเป็ น
ประโยชน์เป็ นบางครั้ง
ตอบคําถามยังไม่ครอบคลุม
เนื้ อหาตามประเด็นคําถามและ
ยกตัวอย่างประกอบ
ตอบคําถามยังไม่ครอบคลุม
เนื้ อหาตามประเด็นคําถามและ
ยกตัวอย่างประกอบ

อธิบายองค์ความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนรู ้
ไปสู่ สิ่งใหม่เพือ่ หาแนวทางและวิธีการ
ที่จะพัฒนาต่อยอดได้อย่างถูกต้อง

อธิ บายองค์ความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนรู้
ไปสู่สิ่งใหม่เพือ่ หาแนวทางและ
วิธีการที่จะพัฒนาต่อยอดได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจน
อธิ บายตรงประเด็นชัดเจน ครอบคลุม
เนื้อหาสาระอันเป็ นประโยชน์ต่อการ
นําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน
ตอบคําถามได้ถูกต้องตรงประเด็น
คําถามพร้อมกับยกตัวอย่างประกอบ
ที่ชดั เจนและเป็ นรู ปธรรม
ตอบคําถามได้ถูกต้องตรงประเด็น
คําถามพร้อมกับยกตัวอย่างประกอบ
ที่ชดั เจนและเป็ นรู ปธรรม

อธิบายตรงประเด็นชัดเจน ครอบคลุม
เนื้ อหาสาระอันเป็ นประโยชน์
ตอบคําถามได้ถูกต้องตรงประเด็น
พร้อมกับยกตัวอย่างประกอบ
ที่ชดั เจน
ตอบคําถามได้ถูกต้องตรงประเด็น
พร้อมกับยกตัวอย่างประกอบ
ที่ชดั เจน
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สําหรับนักเรี ยน

ตัวอย่ าง ฉบับที่ 5 : แบบสรุ ปองค์ ความรู้ (Journal Writing)
ทีไ่ ด้ รับจากการร่ วมกิจกรรมแนะแนว

หนวยที่ 7 สุขหทัยกับการใชทก
ั ษะชีวต
ิ
และอาชีพสูส
 าธารณชน
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนเขียนสรุ ปความรู ้จากการร่ วมกิจกรรมแนะแนว หน่ วยที่ 7
เรื่ อง สุ ข หทั ย กั บการใช้ ทั กษะชี วิต และอาชี พ สู่ สาธารณชน โดยการนํา ความรู ้ แ ละ แง่ คิ ด ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวัน ตลอดจนข้อเสนอแนะสําหรับการจัดกิจกรรมแนะ
แนวในครั้งต่อไป
1. ความรู ้ที่ได้รับจากการเรี ยนกิจกรรมแนะแนวเรื่ องที่ 7 ชื่อเรื่ อง สุ ขหทัย กับการใช้ ทกั ษะชีวติ และ
อาชีพ สู่ สาธารณชน
ได้แก่
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. แง่คิดที่ได้รับจากการฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมแนะแนว
ได้แก่
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. การนําความรู ้และแง่คิดไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวัน
ได้แก่
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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4. ปั ญหา / ข้อเสนอแนะสําหรับการจัดกิจกรรมแนะแนว หน่ วยที่ 7 สุ ขหทัย กับการใช้ ทกั ษะชีวติ
และอาชีพสู่ สาธารณชน
ได้แก่
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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