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การวิจยั ครั้งนีเ้ ปนการวิจัยและพัฒนามีจดุ มุงหมายในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการจัดการตนเองโดยใชกิจกรรมแนะแนวสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
แบงการวิจัยออกเปน 5 ขั้นตอน กลาวคือ
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน เพื่อนํามาใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาโครงราง
หลักสูตร โดยมีการดําเนินการ ดังนี้
1. การศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวของกับความสามารถในการจัดการตนเอง ไดผล
สรุป คือ ความสามารถในการจัดการตนเอง ประกอบดวยความสามารถในการรูจักตนเอง
ความสามารถในการบริหารเวลา ความสามารถในการบริหารอารมณตนเอง และการมีวินัยใน
ตนเอง
2. การศึกษาความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒจิ ํานวน 7 คน เกี่ยวกับคุณลักษณะ
ความสามารถในการจัดการตนเองที่จําเปนสําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชเทคนิคการ
สนทนากลุม ผลสรุป คือ ดานความสามารถในการรูจักตนเอง ประกอบดวย คุณลักษณะ คือ การ
รูจักลักษณะทัว่ ไป จุดเดนจุดดอย ความถนัดของตนเอง การปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ดาน
ความสามารถในการบริหารเวลา ประกอบดวย คุณลักษณะ คือ การวิเคราะหการใชเวลาของ
ตนเอง การวางแผนการใชเวลา การจัดลําดับความสําคัญของงาน ดานความสามารถในการ
บริหารจัดการอารมณตนเอง ประกอบดวย คุณลักษณะการรูจักอารมณตนเอง การควบคุม
อารมณตนเอง และการแสดงออกทางอารมณที่เหมาะสม ดานการมีวินยั ในตนเอง ประกอบดวย
คุณลักษณะการมีความรับผิดชอบ การมีความซื่อสัตย การมีความอดทน และการมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบหลักสูตรเปนการเขียนโครงรางหลักสูตรใหสอดคลองกับผลที่ได
จากการศึกษาขอมูลพื้นฐาน โดยมีองคประกอบของหลักสูตร คือ ปญหาและความจําเปน
หลักการ จุดหมาย สาระกิจกรรม กิจกรรม สื่อ และการวัดผลประเมินผล

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินโครงรางหลักสูตร เปนการนําหลักสูตรฉบับรางที่พัฒนาขึ้น ไปให
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ประเมินความเหมาะสม และความสอดคลอง ผลการประเมิน พบวา ทุก
องคประกอบของหลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคลอง และนําขอเสนอแนะจากการประเมิน
ของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุง เพื่อใหโครงรางลักสูตรมีความเหมาะสมมากยิ่งขึน้
ขั้นตอนที่ 4 การทดลองใชหลักสูตร เปนการนําหลักสูตรที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกบั
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 63 คน เปนเวลา 10 สัปดาห โดยสุมกลุมตัวอยางออกเปน
กลุมทดลองและกลุมควบคุม ซึ่งพบวา คาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการจัดการตนเอง หลัง
การทดลองของกลุมทดลองสูงกวากอนการทดลองใชหลักสูตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.001 คาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการจัดการตนเอง หลังการทดลองของกลุมทดลองสูงกวา
กลุมควบคุม อยางมีนยั สําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 ความเหมาะสมของการใชหลักสูตรอยูในระดับ
มาก คาเฉลี่ยคะแนนดานความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง ระหวาง
กระบวนการเรียน กับผลสัมฤทธิ์ สูงกวาเกณฑ 80/80 คาเฉลี่ยคะแนนดานเจตคติ ตอ
ความสามารถในการจัดการตนเอง สูงกวาเกณฑ 3.50 และคาเฉลี่ยคะแนนดานคุณลักษณะ
ความสามารถในการจัดการตนเอง สูงกวาเกณฑ 3.50
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร จากผลการทดลองใชหลักสูตร พบวา
หลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ผูว ิจัยดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุง
สภาพปญหาและความจําเปนของหลักสูตร ดานกิจกรรม การใชภาษาใหมีความเหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้น แลวจัดทําเปนหลักสูตรฉบับสมบูรณที่สามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนตอไป
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This study was the research and development. The purpose of this study was to
develop a curriculum for enhancing Mathayomsuksa 1 students’ self-management ability by
guidancing activity. The stages of research methodology were as follows :
Step one : Surveying the basic data : 1) reviewed and analyzed the documents
and researches which related to self-management ability components ; self-understanding,
time management, emotional management and self-discipline. 2) 7 experts identified the
important aspects of self-management ability by using focus group. The aspects of selfunderstanding were self-verification, strong and weak point, aptitude, self- improvement
and development. The aspects of time management were time using analysis, schedule
planning, job prioritizing. The aspects of emotional management were self-emotional
observation, self-emotional control, self-emotional reaction. The aspects of self-discipline
were responsibility, loyalty, patience and self-confidence.
Step two : Curriculum design : used the data from step one for constructing draft
curriculum.
Step three : Curriculum assessment : the draft curriculum was proved by 5 experts
about the appropriation and consistency. All curriculum components were appropriate and
consistent. Then , the draft curriculum was proved and developed and made it to be
completed curriculum for using in learning and teaching process.
Step four : Curriculum implementation : the curriculum was experimented with 63
Mathaytomsuksa 1 students for 10 weeks. The results were : the students’
self-management ability in the posttest was significantly higher than in the pre-test at the
level of .001 , the self-management ability of experimental group in the posttest was
significantly higher than the control group at the level of .05 , the curriculum performance

was very good consistency that considered from the means during running learning process
and posttest was higher than the criteria 80/80 , the attitude and characteristic about selfmanagement ability were higher than the criteria 3.50.
Step five : Curriculum evaluation and improvement : the curriculum was effective
based on the criteria for evaluation. The researcher improved the curriculum about learning
activities and wording for making the curriculum be completed.

ประกาศคุณปู การ
ปริญญานิพนธฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความชวยเหลืออยางดียงิ่ ตลอดจนคําแนะนําที่เปน
ประโยชนอยางมากจากคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ วาที่รอยตรี ดร. มนัส บุญประกอบ
รองศาสตราจารย ดร. วิชัย วงษใหญ ผูชว ยศาสตราจารย ดร. ไพโรจน กลิน่ กุหลาบ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ดิลก ดิลกานนท ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ทีน่ ี้
ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ ดร. ศรีสมร พุมสะอาด และ
ผูชวยศาสตราจารย เรือโท ดร. ไพบูลย ออนมั่ง ที่ไดใหขอ เสนอแนะ ทีม่ ีคุณคาและเปนประโยชน ใน
การทําใหปริญญานิพนธฉบับนี้ มีความสมบูรณยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิ และผูเชี่ยวชาญทุกทาน ซึ่งไดใหความอนุเคราะห ในดานขอมูลที่
เปนประโยชนเพื่อการศึกษาวิจัย ตลอดจนใหความชวยเหลือในการตรวจสอบคุณภาพของโครงราง
หลักสูตร และเครื่องมือการวิจัย
ขอขอบพระคุณผูบริหารโรงเรียนบานบางเทา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ที่อนุญาตใหใชโรงเรียนเปน
สถานทีท่ ดลองใชหลักสูตร และขอขอบพระคุณเปนอยางยิง่ สําหรับ อาจารยจรูญ คะหาปะนะ ที่ให
ความอนุเคราะหในการนําหลักสูตรไปทดลองใชในการจัดการเรียนการสอนและขอขอบใจนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานบางเทาทุกคน ที่ใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจยั
ตั้งแตตนจนจบ รวบทัง้ ขอขอบคุณเพื่อนนิสิต สาขาการวิจัยพัฒนาหลักสูตรรุน15 ทุกคนที่ใหความ
ชวยเหลือ และเปนกําลังใจมาดวยดีตลอด
ทายที่สุดนี้ผวู จิ ัยขอขอบคุณบุคคลในครอบครัวที่เปนกําลังใจใหดวยดีตลอดมา
อดุล นาคะโร
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บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญของปญหา
โลกในปจจุบนั อยูในยุคที่เราเรียกกันวาโลกาภิวัตน อันเปนโลกไรพรมแดนในการติดตอสื่อสาร
ถึงกันของคนทั่วทุกมุมโลก จนดูเหมือนวาโลกเราเล็กลง จนบางคนเรียกวาเปน “หมูบานโลก” ลักษณะ
ที่เดนชัดของสังคมโลกยุคโลกาภิวัตนก็คือ เปนยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนยุคที่สามารถติดตอ
เชื่อมตอถึงกันไดสะดวกรวดเร็ว รูปแบบวิถชี ีวิต วัฒนธรรม ของสังคมตางๆ แพรกระจายถึงกันอยางไม
เคยเปนมากอน ระบบเศรษฐกิจโลกเปนแบบเสรีนิยมทีม่ ีการแขงขันกันสูง นอกจากนี้ยังเปนยุคทีส่ ังคม
มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และสลับซับซอนจนเราตองอาศัยความสามารถเปนอยางมากในการปรับตัว
เพื่อใหอยูไดอยางรูเทาทัน (วิวัฒนชัย อัตถากร. 2546 : 10-11, ยุค ศรีอารยะ. 2544 : 53,และ สุริชัย
หวันแกว. 2546 : คํานํา) นอกจากนี้ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2544 : 80-86) ยังไดกลาวถึงสังคม
โลกในศตวรรษที่ 21 ที่กาํ ลังมาถึงวา จะเปนยุคของเทคโนโลยีชนั้ สูง ยุคของขอมูลสารสนเทศ ยุคของ
สังคมแหงความรู ยุคของสังคมประชาธิปไตย ยุคของสังคมเครือขาย ยุคของการบูรณาการและขัดแยง
ทางวัฒนธรรม ยุคของการอนุรักษสงิ่ แวดลอม ยุคของสังคมเมือง ยุคของการแขงขันกันอยางรุนแรง
และเปนยุคของการแสวงหาความเติมเต็มในจิตวิญญาณ ซึ่งเปนสภาพที่เราจะตองเผชิญอยาง
หลีกเลี่ยงไมได และจะสงผลกระทบทั้งในระดับประเทศ ระดับสังคมสวนยอย และระดับปจเจกบุคคล
นอกจากสังคมโลกจะมีลักษณะเปนโลกาภิวัตนจนเราไมสามารถที่จะหลีกเลีย่ งหรือตานทาน
ไดแลว แมแตสังคมไทยเองก็มีความเปลี่ยนแปลงสลับซับซอนมากขึ้นไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ
การเมือง วัฒนธรรม และอืน่ ๆ ซึง่ สงผลกระทบทัง้ โดยตรงและโดยออมตอวิถีชีวิตของผูคนในสังคม ทุก
เพศทุกวัย ทุกชวงชีวิต จนตองปรับเปลี่ยนไปจากสังคมแบบเดิมที่เราคุน เคยอยางมากมาย ดวยความ
ที่สังคมปจจุบนั มีความหลากหลายสลับซับซอนมากขึ้น มีปญหาตางๆ เกิดขึ้นมากมาย ยิ่งกวานัน้ ยัง
เปนสังคมที่มกี ารเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนัน้ ผูคนทีจ่ ะสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมลักษณะนี้ได
จะตองเปนบุคคลที่เขมแข็งทัง้ รางกายและจิตใจ มีความสามารถในการปรับตัว มีความสามารถในการ
ทํางาน ตลอดจนรูจักแกปญหาอยางสรางสรรค
การเล็งเห็นความสําคัญของการเสริมสรางศักยภาพคนใหสามารถดํารงชีวิตอยูในโลกยุค
โลกาภิวัตนไดอยางมีความสุข สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จึงไดกําหนดใหแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ตอเนื่องมาถึง ฉบับที่ 9 ซึ่งใชอยูใ นปจจุบนั เปนแผนที่ยึดคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนา ซึง่ อยูบนความเชือ่ ที่วา คนคือปจจัยสําคัญที่สดุ ที่จะเปนผูพฒ
ั นา
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ประเทศชาติใหเจริญกาวหนา และสรางสรรคสังคมใหรมเย็นเปนสุข เพราะถาสามารถพัฒนาศักยภาพ
ของคนใหสงู ขึ้นได สังคมและประเทศชาติโดยรวมก็จะเจริญกาวหนาตามไปดวย ดวยความสําคัญ
ของการพัฒนาคนดังกลาวนี้เอง แผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2545 –
2559 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. ม.ป.ท. : 2) จึงไดกําหนดเจตนารมณในการ
พัฒนาคนไทยและสังคมไว 2 ประการสําคัญ กลาวคือ
1. พัฒนาชีวติ ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ สามารถอยูร วมกับผูอื่นอยางมีความสุข
2. พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมทีม่ ีความเขมแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ดาน คือ สังคม
คุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู และสังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน
การที่จะใหเกิดสังคมทีพ่ ึงประสงคขึ้นมาไดนั้น เราจะตองพัฒนาคนใหมีคุณภาพในทุกๆ ดาน
เสียกอน ซึง่ กระบวนการสําคัญที่จะพัฒนาคนใหมีคุณภาพตามที่ตองการไดก็คือ กระบวนการให
การศึกษาใหแกคนในสังคมนั่นเอง ซึง่ เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปอยูแลววา การศึกษาเปนเครื่องมือ
สําคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพของคนหรือประชากร และคนหรือประชากรทีม่ ีคุณภาพยอมสามารถ
สรางเศรษฐกิจ สรางสังคม สรางวัฒนธรรม สรางการอนุรักษ สรางสิง่ แวดลอม และสรางจิตใจชนิดที่
เชื่อมโยงกันไดอยางสมดุล อันจะนําไปสูค วามผาสุกของสังคมโดยรวม (อุทัย ดุลยเกษม. 2534 : 6)
ดวยความสําคัญของการศึกษาซึง่ เราเชื่อวาเปนรากฐานสําคัญที่สุด ที่มีตอการพัฒนาคนใหมี
คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคสอดคลองกับสภาพสังคมเพื่อใหบุคคลเหลานั้นเปนคนที่มคี ุณภาพ และใช
ความรูความสามารถที่มีเหลานัน้ เพื่อประโยชนตอตนเองและสังคมตอไป เนื่องจากคุณลักษณะที่
เหมาะสมของบุคคลนั้นจําเปนตองไดรับการปลูกฝงตัง้ แตอยูในวัยเด็ก เนื่องจากเปนชวงวัยแหงการ
เรียนรูและเตรียมพรอมของบุคคลสําหรับการดําเนินชีวติ ตอไป ซึ่งคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคตางๆ
เหลานั้นจะไดติดตัวไปตั้งแตเด็กจนเปนผูใหญที่มีคุณภาพตอไป เหมือนดังที่เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์
(2541 : 12) ไดกลาววาเด็กและเยาวชนคือทรัพยากรมนุษยที่กาํ หนดความเปนไปของประเทศชาติใน
รุนตอไป ซึ่งจะเปนผูรับมอบความรับผิดชอบในการนําพาประเทศทุกดาน ทัง้ ดานเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง วัฒนธรรม สิง่ แวดลอม ซึ่งอาจกลาวไดวา หัวใจของอนาคตของชาติอยูท คี่ ุณภาพของเด็กและ
เยาวชนของวันนี้ ดังนั้นเด็กและเยาวชนเหลานี้ จึงจําเปนตองไดรับการเตรียมความพรอมและ
เสริมสรางความแข็งแกรง ทั้งทางดานกายภาพ ดานสภาวะจิตใจและอารมณ และดานความรู
ความสามารถ เพื่อใหสามารถรับผิดชอบภาระในการนําประเทศชาติใหเจริญรุดหนาตอไปได ดวย
ความสําคัญดังกลาวนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จึงไดกําหนดคุณลักษณะของ
คนไทย ไวในมาตรา 6 วา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู
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รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข” ซึ่งคุณลักษณะตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ดังกลาว
สอดคลองกับความคิดเห็นของนักวิชาการและบุคคลตางๆ เชน ทักษิณ ชินวัตร (อางถึงใน สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2544 : 1) ที่กลาววาลักษณะของเด็กรุนใหมคือ เปนผูทมี่ ี
ความสามารถชวยเหลือตนเองไดอยางปลอดภัยและมีความสุข เปนเด็กที่รักการเรียนรู และเรียนรู
ตลอดชีวิต นอกจากนี้ตองมีทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะคอมพิวเตอร เขาใจวัฒนธรรมทั้งไทยและ
ตางประเทศ ซึง่ คลายคลึงกับความเห็นของประเวศ วะสี (อางถึงใน สุดาวรรณ เครือพานิช. 2548 :
52) และจาตุรนต ฉายแสง (2548 : ออนไลน) ที่กลาววาการศึกษาตองทําใหผูเรียนรูจักตนเอง รูจ ัก
โลก สามารถพึ่งตนเองได และสามารถอยูร วมกันอยางมีดุลยภาพ มีความแข็งแกรงในการรับมือกับ
ความทาทายของโลกอนาคต มีเอกลักษณความเปนไทย และเปนผูท ี่มีความเชื่อถือหรือนับถือตนเอง
สวนผลการวิจยั เรื่องคุณลักษณะและวิถกี ารเรียนรูของเยาวชนรุนใหมของ สมพงษ จิตระดับ สุอังคะ
วาทิน (อางถึงใน สุดาวรรณ เครือพานิช. 2548 : 50) ที่พบวาคุณลักษณะของเด็กไทยที่พงึ ประสงค
ประกอบดวย ยิ้มอยางไทย จิตใจดี มีนา้ํ ใจ ไหวสวย รักความยุตธิ รรม มีความมัน่ ใจในตนเองแบบ
สากลแตออนนอมถอมตนแบบไทย มีความสามารถทางภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร รูจักสิทธิ หนาที่ มี
ความรับผิดชอบ มีสํานึกสาธารณะ รูจักคุณคาของตนเอง มีทักษะในการแกปญหา สวนสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2546 : 52 – 109) ) ไดกําหนดคุณลักษณะคนไทยที่พงึ ประสงคของ
คนไทยออกเปน 5 มิติ คือ มิติดานรางกาย มิติดานจิตใจ มิติดานความรู มิติดานทักษะความสามารถ
และมิติดานลักษณะชีวิต และสุดาวรรณ เครือพานิช (2548 : 51 – 52) เสนอวาเด็กยุคใหมตองมี
คุณลักษณะ 3 ประการอันจะทําใหสามารถเผชิญหนากับความทาทายของโลกยุคใหมไดเปนอยางดี
คือ ประการที่ 1 ดานการรู ซึง่ ประกอบดวย การรูคิด รูภาษา รูวชิ า รูตัว และรูชีวิต ประการที่ 2 ดาน
ความกลา ประกอบดวยกลาคิด กลานํา กลาตัดสินใจ และกลารับผิดชอบ และคุณลักษณะประการที่
3 ดานความรัก ประกอบดวย รักการเรียนรู รักการอาน รักความเปนไทย รักตนเอง และรักความเปน
ธรรม
จากคุณลักษณะที่พงึ ประสงคของเด็กไทยตามแนวคิดตางๆ ดังที่กลาวมานัน้ กรมวิชาการ
(2545 : 1) ไดกลาววาคุณลักษณะของเด็กไทยโดยสรุปคือ เปนคนดี มีปญญา และมีความสุข
ถึงแมวา เปาหมายของการจัดการศึกษาคือสรางคนที่ลกั ษณะสําคัญ 3 ดานคือ คนดี มีปญญา
และมีความสุข ซึ่งกลาวไดวา เปนลักษณะของคนที่สมบูรณ แตในสภาพความเปนจริงของการศึกษาใน
ปจจุบัน พบวาสถานศึกษานั้นเนนหรือใหความสําคัญกับการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีปญญาเปน
หลัก โดยไมคอ ยใหความสําคัญกับการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนเปนคนดี และมีความสุข อยาง
จริงจังมากนัก ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากการเรียนการสอนทีม่ ุงเนนดานวิชาการเพื่อใหเด็กเปนคนเกงหรือมี
ปญญานัน้ สอดคลองกับวิธีการสอบคัดเลือกเขาเรียนตอในระดับทีส่ ูงขึ้น เพราะจะวัดเฉพาะดาน
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ความรูเทานั้น (คณะกรรมการพัฒนาการฝกอบรมและดูแลเด็กวัยรุน. 2535 : 16) จากสภาพความจริง
ดังกลาวนี้ อาจกลาวไดวา การจัดการศึกษาที่ผา นมาและที่เปนอยูในปจจุบันยังไมสามารถสรางคนให
เปนคนที่สมบูรณได ดังจะเห็นไดจากในปจจุบันสังคมยังเต็มไปดวยปญหาตางๆ มากมาย ทั้งปญหา
ดานเศรษฐกิจ ยาเสพติด ความยากจน การทุจริตคอรัปชัน สิง่ แวดลอม การหยาราง อาชญากรรม และ
ปญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต เปนตน ปญหาที่เกิดขึ้นเหลานี้แสดงใหเห็นวาในสังคมปจจุบันยังมีคนอีก
จํานวนมาก ทีไ่ มมีการกํากับดูแลชีวิตของตนใหประสิทธิภาพได ซึง่ แสดงถึงความเปนคนไมมีคณ
ุ ภาพ
นั่นเอง ซึ่งสภาพดังกลาวนี้เปนผลมาจากความบกพรองในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพราะรูปแบบ
การศึกษา สังคม และวัฒนาธรรมบางสวนยังหลอหลอมใหคนไทยมีลักษณะชีวิตทีไ่ มดีบางประการ
เชน รักสนุกรักสบาย ไมชอบทํางานหนัก ไมรักการเรียนรู ขาดความขยัน ไมตรงตอเวลา ขาดความ
รับผิดชอบ ขาดความมุง มัน่ ขาดวิสัยทัศน ขาดความสามารถในการทํางานเปนทีม (ทิพวรรณ กิติพร.
2545 : 41; เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. 2546 : 25 – 33)
นอกจากคนทัว่ ไปในสังคมจะสรางปญหาตางๆ ใหตนเองและสังคมอยางมากมายดังกลาว
แลว แมแตเด็กวัยเรียนที่อยูใ นสถานศึกษาเองก็มีพฤติกรรมที่กอปญหาใหแกตนเองสถานศึกษา หรือ
สังคม อยางไมนอยเชนเดียวกัน โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาวัยรุนที่มกั มีพฤติกรรมที่เปนปญหา
มากกวาวัยอืน่
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวัยรุนเปนวัยแหงการเปลี่ยนแปลง ซึง่ นักวิชาการมักจะเรียกวัยเด็กวัยนี้สั้นๆ
เปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวติ (พรพิมล เจียมนาครินทร. 2539 : 13) ดังผลการวิจัยของ ศรีศักดิ์
จามรมาร (2548 : ออนไลน) ทีพ่ บวาวัยรุน ไทยมีพฤติกรรมการดําเนินชีวิตที่ตกต่ํา มีความวิตกกังวลใน
การดําเนินชีวติ ซึ่งปญหาสําคัญของวัยรุน ทีพ่ บคือ การดื่มเหลาและยาเสพติดอื่นๆ การทะเลาะวิวาท
การใชจายฟุมเฟอย การเที่ยวสถานบันเทิง การมีเพศสัมพันธ การเลนพนัน ซึง่ ผลการวิจัยดังกลาว
สอดคลองกับความคิดเห็นของนักวิชาการอื่นๆ เชน พรพิมล เจียมนาครินทร (2539 : 223 – 246)
พนม เกตุมาน (2548 : ออนไลน) จาตุรนต ฉายแสง (อางถึงในมติชนรายวัน. 2548 : 27) สมพงษ
จิตระดับ (2545 : 7) เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2548 : 104) และพระครูสุนทรธรรมโสภณ (2547 : 4
– 5) ที่กลาวถึงปญหาลักษณะและรูปแบบของปญหาวัยรุนวามีดังนี้ คือ การใชสารเสพติดทั้งประเภทที่
ผิดและไมผิดกฎหมาย มีคา นิยมการมีเพศสัมพันธเสรี การติดการพนัน มีคา นิยมฟุม เฟอยตามกระแส
บริโภคนิยมและวัตถุนิยม เกเรกาวราวมีความรุนแรงทางพฤติกรรมและอารมณ ติดเกมและ
อินเตอรเน็ต ใหความสําคัญตอตนเองมากกวาสวนรวม ไมมีความอดทนในการทํางานหนัก และขาด
ความรับผิดชอบ สวนกรมสุขภาพจิต (2548 : ออนไลน) ไดจัดแบงหมวดหมูของพฤติกรรมวัยรุนทีพ่ บ
ในปจจุบนั ออกเปน 3 ดาน คือ ปญหาดานพฤติกรรม เชน ชอบโกหก ลักขโมย เกียจคราน ปญหาดาน
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อารมณ เชน มีความเครียด ขี้เหงา ซึมเศราวิตกกังวล ขาดความมั่นใจในตนเอง และปญหาดานการ
ปรับตัว เชน การคบเพื่อน การสรางมิตรภาพ เปนตน
แมแตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวภูมิพลอดุลยเดช ก็ยังทรงทรงแสดงความเปนกังวลตอ
ปญหาวัยรุนเชนเดียวกัน ดังที่ไดพระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับปญหาวัยรุน เพื่อใหผูที่เกีย่ ว
ของไดตระหนักและหาทางแกปญหาดังนี้ (กรมวิชาการ. 2545 : สวนนํา)
“...ขณะนี้รูสึกกันทั่วไปวา มีปญหาเยาวชนในบานเมืองมากขึ้นเนื่องจาก
เหตุหลายกระแส ความจริงเยาวชนไมไดตองการที่จะทําตัวใหยงุ ยากแตประการใด
แตโดยเหตุที่ไมไดรับความดูแลเอาใจใสเทาที่ควรและขาดที่พึ่ง ขาดผูท จี่ ะให
ความรู ใหคําแนะนําทีถ่ ูกตองเหมาะสม เขาจึงกลายเปนบุคคลที่เปนปญหาแกสงั คม
หนาที่ของทานทัง้ หลาย ผูเปนครู เปนอาจารย เปนผูบริหารการศึกษา
ที่ตองชวยเหลือเขาดวยหลักวิชาและความสามารถ ทุกคนไดเรียนวิชาการแนะแนว
มาแลว ควรจะไดนําหลักการปฏิบัติเพื่อใหเยาวนไดรับผลประโยชนอนั แทจริง
โดยเฉพาะอยางยิง่ การแนะแนวทางความประพฤติและจิตใจ ซึ่งสําคัญมาก
ขอใหเพียรพยายามปลูกฝงความรู ความคิดที่ปราศจากโทษแกเขาโดยเสมอหนา
แนะนํา อบรม ดวยเหตุผลและดวยความจริงใจ ประกอบดวยความเมตตาปราณี
สงคเคราะห อนุเคราะห และนําพาไปสูทางที่ถูกที่เจริญ เยาวชนก็จะเกิดความ
มั่นใจและมีกาํ ลังใจที่จะทําความดี เพื่อจักไดมีอนาคตที่มั่นคงแจมใสในวันขางหนา...”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว
จากปญหาตางๆของวัยรุน ดังที่กลาวมาจะเห็นวา ถึงแมปญหาตางๆ จะเปนของวัยรุน แต
ผลกระทบที่เกิดจากปญหาเหลานั้นไดสรางความเดือดรอน วุน วาย แกผูอื่น เชน พอแมผูปกครอง
เพื่อน สถานศึกษา หรือสังคมในวงกวางดวย ดวยลักษณะที่หลากหลายและผลกระทบทีห่ ลากหลาย
เชนเดียวกันของปญหาวัยรุน ในวันนี้ นักวิชาการอยาง อมรวิชช นาครทรรพ (2547 : 18) ไดกลาวถึง
สถานการณปญ
 หาวัยรุนปจจุบันวา กําลังอยูในขั้นวิกฤติ หรือ ยุค ศรีอาริยะ (2548 : 1) ถึงกับเรียก
ปญหาตางๆ ของวัยรุนปจจุบันวาเปนวิกฤติเยาวชน
จากปญหาตางๆ ของวัยรุนที่เกิดขึ้นและดํารงอยู จะเห็นวาปญหาเหลานี้เกิดกับเด็กทุกกลุม
ไมวาจะเปนเด็กเรียนเกง หรือเรียนออน ฐานะดีหรือยากจน ในเมืองหรือชนบท ซึง่ มีอาจสาเหตุมาจาก
ตัววัยรุนเองหรือจากบุคคลอื่นหรือสิ่งแวดลอม แตไมวาปญหาเหลานัน้ จะมีลกั ษณะอยางไร หรือมี
สาเหตุมาจากเรื่องใด แตก็เปนสิ่งสะทอนใหเห็นอยางชัดเจนวา สถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว
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หรือสถาบันทางสังคมอื่นที่เกี่ยวของในสังคมของเรา ยังไมไดเสริมสรางบุคลิกภาพทีแ่ ข็งแกรงและ
เหมาะสม ใหกับเยาวชนของเราในมีการปฏิสัมพันธกับสภาพสังคมที่มแี นวโนมยัว่ ยุและชักนําพวกเขา
ไปในทางที่ไมเหมาะสม จากการทีย่ ังมีวัยรุนกลุมหนึง่ ไดกอปญหาที่สรางความเดือดรอนใหแกตนเอง
และผูอื่นนัน้ นักวิชาการกลาวาคนกลุมนี้ยงั มีปญหาในการจัดการตนเองหรือยังไมมคี วามสามารถใน
การจัดการตนเอง (ทิพวรรณ กิตพิ ร. 2545 : 41) เพราะการจัดการตนเองเปนเรื่องของ การกํากับดูแล
และพัฒนาพฤติกรรม ความคิดอารมณ ความรูสึกของตนใหสามารถรับมือกับสถานการณตางๆ อยาง
ถูกตองเหมาะสม ตลอดจนการปรับตัวใหเขากับบุคคลและสังคมไดอยางมีความสุข มีความสามารถ
ในการแกและเอาชนะปญหาและอุปสรรคตางๆ ไดอยางเหมาะสม (ทิพวรรณ กิตติพร. 2545: 41 ; วา
รีญา ภ. 2548: ออนไลน) สวนนักวิชาการตะวันตกอยางเฟอรรีส บัคเลย และเฟเดอร (Ferris,
Buckley ;& Fedor. 2002:Online) และมารแชลและแม็คฮารดี (Marshall &Mc Hardy. 2005:
Online) ใหความเห็นตรงกันวา ความสามารถในการจัดการตนเองเปนกุญแจที่สาํ คัญที่จะทําใหบคุ คล
ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ และการดําเนินชีวิต นอกจากนี้ เนตรนภา อินทรทอง
(2542:ออนไลน) ยังไดกลาวถึงความสําคัญของความสามารถในการจัดการตนเองที่มีตอการเรียนของ
นักเรียนในปจจุบันวา จะชวยใหนกั เรียนสามารถดูแลและควบคุมตนเองใหเรียนไดตามเปาหมายโดย
ไมมีใครบังคับ ทําใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ
จากลักษณะรายละเอียด ตลอดจนความสําคัญของความสามารถในการจัดการตนเอง ดังที่
กลาวมาจะเห็นไดวาความสามารถในการจัดการตนเองเปนคุณลักษณะที่สอดคลองกับคุณลักษณะ
ของผูเรียนในปจจุบัน ไมวาจะเปนพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประเมินภายนอก ในดานผูเรียน โดยเฉพาะมาตรฐานที่ 8 ทีม่ ุง
ใหผูเรียนรูจกั ตนเอง พึง่ ตนเองได มีบุคลิกภาพที่ดี โดยเฉพาะในสวนของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2544 นัน้ มีความชัดเจนเปนอยางยิง่ ในการสงเสริมและปลูกฝงคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคใหแก
ผูเรียน ซึง่ กําหนดไวในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยยึดหลักวากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมที่จดั ให
ผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนตามศักยภาพ มุง เนนเพื่อเพิ่มเติมจากสาระการเรียนรูหลักทัง้ 8
กลุมสาระเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความสมบูรณครบทุกดานทั้งทางรางกาย สติปญญา อารมณและ
สังคม ในสวนของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึง่ ประกอบดวยกิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมนักเรียน โดย
กิจกรรมแนะแนวเปนกิจกรรมที่มีความเหมาะสมสําหรับเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง
เพราะกิจกรรมแนะแนวมีจดุ มุงหมายที่มงุ สรางเสริมผูเ รียนใหมีคุณภาพเหมาะสมตามความแตกตาง
ระหวางบุคคล คนพบและพัฒนาศักยภาพของตน มีทักษะการดําเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ
ศีลธรรม จริยธรรม รูจักการเรียนรูในเชิงพหุปญญา รูจกั คิด ตัดสินใจแกปญหาในชวงวิกฤต การพัฒนา
ตนสูโลกอาชีพและการมีงานทํา รวมทัง้ ดําเนินชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข (กรมวิชาการ. 2545: 2)
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จากแนวคิดทางจิตวิทยาและขอมูลขาวสารที่รับรูกันโดยทั่วไปและยอมรับตรงกันวา วัยรุน คือ
วัยแหงปญหาดังที่กลาวมาแลวนัน้ และความสามารถในการจัดการตนเองเปนคุณลักษณะสวนบุคคล
ที่สามารถกํากับ เจตคติ การกระทําและความคิดของเด็กนักเรียนใหอยูใ นทิศทางที่เหมาะสมได ดังนั้น
ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองครั้งนี้ ผูวิจยั จะใชกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เนื่องจากนักเรียนในชั้นนีก้ ําลังอยูในวัยรุน ชวงเริม่ ตน ดังนัน้ หากสามารถ
เสริมสรางใหนักเรียนมีความสามารถในการจัดการตนเองไดตั้งแตชั้นนี้แลว ก็จะเปนการปองกันไมให
นักเรียนเปนผูท ี่มีปญหาเมื่อสูวัยรุนเต็มตัวในโอกาสตอไป
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กําหนดใหกิจกรรมแนะแนวเปนกิจกรรม
หนึง่ ที่อยูในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึง่ โรงเรียนจะตองจัดใหกับผูเรียนทุกคน โดยมีจุดมุงหมายสําคัญคือ
สงเสริมและชวยเหลือนักเรียนใหมีทกั ษะในการดําเนินชีวิต สามารถพัฒนาตนและสังคมไดตาม
ศักยภาพ รูจักและเขาใจตนเองและผูอื่น สามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข (ชอลัดดา
ขวัญเมือง. 2541 : 63 -64 และ http://academic.obec.go.th/gdc/knowhow/index-4.htm. ออนไลน) ซึ่ง
สอดคลองกับความเห็นของ นงลักษณ ประเสริฐ และจรินทร วินทะไชย (2548 : 6) ที่กลาววากิจกรรม
แนะแนวมีสวนสําคัญยิง่ ในการสรางคน สรางงาน และสรางชาติ กลาวคือสรางคนใหรูจักและเห็น
คุณคาของตนเอง สรางงานเปนการทําใหคนรูจักความถนัด ความสนใจ และบุคลิกภาพของตน รูขอ มูล
อาชีพ ตลอดจนสามารถเชื่อมความสัมพันธคุณลักษณะของตนเองกับงานอาชีพไดถกู ตอง มีทักษะ
พื้นฐานที่จาํ เปนในการประกอบอาชีพใหประสบความสําเร็จ และสรางชาติเปนการทําใหคนมีความรู
ทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม เอื้ออาทรสมานฉันท และเห็นแกประโยชนสว นรวม นอกจากความ
คิดเห็นของนักวิชาการทีก่ ลาวถึงความเหมาะสมของกิจกรรมแนะแนวในการพัฒนาคุณลักษณะดาน
ตางๆ ของนักเรียนดังกลาวแลว ยังมีงานวิจัยอีกมากมายหลายเรื่อง ทีใ่ ชกิจกรรมแนะแนวในการ
สงเสริม พัฒนา และแกปญหาเกี่ยวกับตัวนักเรียน เชน มยุรี วิสูตราศัย (2547) ใชกิจกรรมแนะแนวใน
การพัฒนาการตระหนักรูในตนเองของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 สวนเรณู พินิจการ (2545) และ
สายบัว นนทศิลา (2548) ใชกิจกรรมแนะแนวในการพัฒนาดานสวนตัวและการเขาสังคมของนักเรียน
ดารัตน ยินดีพบ และเยาวลักษณ ทองประยูร (2548) ใชกิจกรรมแนะแนวในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนชวงชัน้ ที่ 1 และ 2 และจิตวิไล ประไมย (2548) ใชกิจกรรมแนะแนวในการ
พัฒนาการรูคิดของนักเรียนชวงชัน้ ที่ 2 ซึง่ ผลการวิจัยทัง้ หมดพบวากิจกรรมแนะแนวสามารถพัฒนา
และทําใหนกั เรียนเกิดคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคตามจุดประสงคของการวิจัยไดจริง
จะเห็นวากิจกรรมแนะแนวเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคนใหสมบูรณ ดังนัน้ การเสริมสราง
ใหนักเรียนมีความสามารถในการจัดการตนเองโดยใชกจิ กรรมแนะแนวจึงมีความสอดคลองและ
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เหมาะสมเปนอยางยิ่งเพราะหากมองโดยภาพรวมแลวจะเห็นวากิจกรรมแนะแนวมีจุดมุงหมายที่
สําคัญประการหนึ่งอยูทกี่ ารชวยใหผเู รียนมีความสามารถในการจัดการตนเองนัน่ เอง
จากเหตุผลและความสําคัญของปญหาดังที่กลาวมา ก็คอื ความสามารถในการจัดการตนเองมี
ความสําคัญและจําเปนตอบุคคลที่จะใชในการพัฒนาตนเองเพื่อการดําเนินชีวิต การเรียน ตลอดจน
การทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และมีความสุข ซึ่งจะชวยใหบุคคลเปนคนที่สมบูรณ และภาครัฐเองก็
ไดเห็นความสําคัญและความจําเปนในการเสริมสรางความสามารถดังกลาวใหเกิดกับประชากร จึงได
กําหนดใหเปนเปาหมายหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ เริ่มตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน แตจากสภาพ
ความเปนจริงที่พบในปจจุบนั คือ คนไทยมีความสามารถในการจัดการตนเองไมเพียงพอ ที่จะใชเปน
เครื่องมือดํารงชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ ในสวนของการจัดการศึกษาก็พบวาสถานศึกษาศึกษายัง
ไมไดเห็นความสําคัญในการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความสามารถในการจัดการตนเองอยางเปน
รูปธรรมจริงจัง ทําใหผวู ิจัยสนใจที่จะพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อเปนแนวทางใหผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสามารถนํา
หลักสูตรฉบับนี้ไปใชในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเพื่อใหผูเรียนเกิดความสามารถในการ
จัดการตนเองตอไป

จุดมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่เสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง โดยใชกิจกรรม
แนะแนว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของหลักสูตรที่เสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง โดยใช
กิจกรรมแนะแนว สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1

ความสําคัญของการวิจัย
ความสามารถในการจัดการตนเองเปนคุณลักษณะของบุคคลในการดูแลพฤติกรรม ความรูสึก
นึกคิด อารมณของตนเอง ใหอยูในความถูกตองเหมาะสม อยูในสังคมไดอยางมีความสุข ซึง่ ผูทมี่ ี
ความสามารถในการจัดการตนเองสูง ยอมมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต การ
ทํางาน การเรียน ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอืน่ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมของชีวิต
สําหรับการทํางานและใชชีวติ ตอไป ซึ่งการวิจัยครั้งนีเ้ ปนการศึกษาเพือ่ หาขอสรุปเกีย่ วกับคุณลักษณะ
ของผูที่ความสามารถในการจัดการตนเอง แลวนําขอสรุปเกี่ยวคุณลักษณะนัน้ มาพัฒนาหลักสูตร
กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสรางใหนักเรียนมีความสามารถในการจัดการตนเอง ตามจุดมุงหมายของ
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หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2544 และตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 (ฉบับแกไข พ.ศ. 2545) ดังนัน้ ผูวิจัยคิดวาหลักสูตรดังกลาวนี้สถานศึกษาตางๆ สามารถ
นําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดเปนอยางดีและตรงตาม
จุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานที่ใชอยูในปจจุบัน

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการทดลองหาประสิทธิภาพของหลักสูตร ไดแก นักเรียนนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานบางเทา สังกัดเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจังหวัดภูเก็ต ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2550 จํานวน 4 หองเรียน จํานวน 127 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองหาประสิทธิภาพของหลักสูตร คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานบางเทา สังกัดเขตพืน้ ที่การศึกษาจังหวัดภูเก็ต ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2550 จํานวน 2 หองเรียน จํานวน 63 คน
2. หลักสูตรเพือ่ เสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองสําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาป
ที่ 1 นี้ เปนหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ.
2544
3. องคประกอบของความสามารถในการจัดการตนองที่กําหนดเปนสาระสําหรับจัดกิจกรรม
แนะแนวตามหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองตามหลักสูรนี้ ประกอบดวย
องคประกอบดาน การรูจักตนอง การบริหารเวลา การจัดการอารมณตนเอง แลการมีวนิ ัยในตนเอง

นิยามศัพทเฉพาะ
1. ความสามารถในการจัดการตนเอง หมายถึง ลักษณะการแสดงออกของนักเรียนที่จะคอย
กํากับ ควบคุมพฤติกรรม ความคิด และอารมณของตนเอง ใหอยูในความถูกตองเหมาะสม สามารถใช
ชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข โดยที่ความสามารถในการจัดการตนเองมีองคประกอบดังตอไปนี้
1.1 การรูจักตนเอง หมายถึง การรับรูถึงความเปนจริงของตนเอง เกี่ยวกับจุดเดน จุดดอย
สติปญญา ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และบุคลิกภาพของตนเอง เพื่อการยอมรับตนเอง
และอยูไดอยางมีความสุข
1.2 การบริหารเวลา หมายถึง การใชเวลาในการทํากิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวัน เชน
การเรียน การพักผอน การชวยเหลือครอบครัว ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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1.3 การจัดการอารมณตนเอง หมายถึง ความสามารถในการควบคุม กํากับอารมณ
ความรูสึกของตนเองใหอยูในสภาพปกติ มีความอดทนอดกลั้น มีจิตใจมั่นคงหนักแนน และรูจักผอน
คลายความเครียดอยางเหมาะสม
1.4 การมีวินัยในตนเอง หมายถึง ความสามารถในการกํากับควบคุมพฤติกรรม การ
กระทําของตนเองใหเปนไปในทางที่ถกู ตองเหมาะสมหรือตามเปาหมายที่ตองการ
2. การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง กระบวนการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว เพื่อ
นํามาใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการ
ตนเอง สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งประกอบดวย ขัน้ ตอนการศึกษาขอมูลพืน้ ฐาน
การรางหลักสูตร การประเมินโครงรางหลักสูตร การทดลองใชหลักสูตร และการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตร
3. กิจกรรมแนะแนว หมายถึง กระบวนการที่โรงเรียนจัดขึน้ อยางเปนระบบ โดยมีจุดมุง หมาย
เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจตนเองและผูอื่น สามารถพัฒนาตนเองอยางเต็มตามศักยภาพ และ
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข ซึ่งสําหรับงานวิจยั ครั้งนี้เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 มีความสามารถในการจัดการตนเอง
4. หลักสูตรเพือ่ เสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง หมายถึง แผนการจัดกิจกรรม
แนะแนว ที่ผูวจิ ัยพัฒนาขึน้ และนํามาใชในการจัดกิจกรรมแนะแนวใหแกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 เพื่อใหนกั เรียนรูจักตนเอง มีความสามารถในการบริหารเวลา มีความสามารถในการจัดการ
อารมณตนเอง และมีวินยั ในตนเอง โดยใชกระบวนการสรางนิสัยเปนแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอน
5. ประสิทธิภาพหลักสูตร หมายถึง ความสําเร็จของการนําหลักสูตรไปใช โดยพิจารณาจาก 2
สวน กลาวคือ
5.1. ดานนักเรียน เปนการพิจารณาจาก
5.1.1 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเองโดยใช
แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจชนิดเลือกตอบ โดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ หลังการทดลองสูง
กวากอนทดลองใชหลักสูตร และกลุม ทดลองสูงกวากลุม ควบคุมอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
5.1.2 เจตคติเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง ดวยการใชแบบวัด
เจตคติ โดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองใชหลักสูตร และกลุม
ทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
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5.1.3 คุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง ดวยการใชแบบวัด
คุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง โดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ หลังการทดลองสูง
กวากอนการทดลองใชหลักสูตร และกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
5.2. ดานหลักสูตร เปนการพิจารณาจาก
5.2.1. ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใชหลักสูตรของนักเรียน ดวยการใชแบบวัดความพึง
พอใจเกี่ยวการใชหลักสูตร โดยกําหนดเกณฑไมต่ํากวา 2.50 หรือมีความเหมาะสมอยูในระดับปาน
กลางขึน้ ไป
5.2.2. คาประสิทธิภาพจากการทดลองใชหลักสูตร โดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง ระหวางกระบวนการจัดกิจกรรมกับ
หลังการจัดกิจกรรม โดยกําหนดเกณฑคา E1 / E2 ไมต่ํากวา 80/80

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวของ กับเรื่องความสามรถในการจัดการตนเองครั้งนี้
ไดกําหนดศึกษารายละเอียดในเรื่องตอไปนี้
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง ประกอบดวย
1. ความหมายของการจัดการตนเอง
2. ความสําคัญของการจัดการตนเอง
3. คุณลักษณะของผูมีความสามารถในการจัดการตนเอง
ตอนที่ 2 แนวคิด เกี่ยวกับกิจกรรมแนะแนว
ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
ตอนที่ 4 สรุปแนวคิดในการวิจัย

ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง
1. ความหมายของการจัดการตนเอง
สมโชน เอีย่ มสุภาษิต (2541 : 328) การจัดการตนเอง หมายถึง กระบวนการที่บุคคลเปน
ผูดําเนินการปรับพฤติกรรม การคิด ดวยตนเองทั้งหมด โดยที่ปจจัยภายนอกมีอทิ ธิพลตอกระบวนการ
นี้นอยมาก
ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ (2547 : 15) ใหคําจํากัดความของ ความสามารถในการจัดการ
ตนเองไวอยางสั้นๆ วาการจัดการตนเองคือความสามารถในการแกปญ
 หาของตนเอง
จิตติมา ทุง พรวญ (2547 : 28) กลาววา การจัดการตนเอง หมายถึง การปฏิบัติที่บคุ คล
ยอมรับและมีความพยายามที่จะควบคุมกระบวนการทัง้ หมดดวยตนเอง ซึง่ ประกอบดวย การสังเกต
ตนเอง และการบันทึกพฤติกรรมตนเอง เพือ่ ใหตนเองมีความคิดและการกระทําทีถ่ ูกตองเหมาะสม
แสงอุษา โรจนานนท และกฤษณ รุยาพร (2548 : 12) กลาววาการจัดการตนเองการจัดการ
ตนเอง ตรงกับภาษาอังกฤษวา Self – management ซึง่ เปนเรื่องของการทําความเขาใจกับบอเกิด
ของพฤติกรรมของตนเอง ภาวะแวดลอม และสภาวะความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิต
เร็ม และโรคค (Rehm & Rokke. 1988. อางถึงใน จิตติมา ทุง พรวญ. 2547 : 27) กลาววา
การจัดการตนเองคือการที่บคุ คลมีการใชกลยุทธและวิธกี ารในการควบคุมกระบวนการทัง้ หมดดวย
ตนเองทั้งหมด รวมถึงการรับรูพฤติกรรมที่เกิดขึ้น

13
โอคีฟ และเบอรเกอร (Edward J. O’Keefe & Donna S. Berger, 1999 : 1 - 7) กลาวถึงการ
จัดการตนเองวาเปนความสามารถในการกํากับดูแลความรูสึก การกระทํา และการคิด ของตนเองให
บรรลุผลตามเปาหมายที่กาํ หนดไว
จากความหมายของความสามารถในการจัดการตนเองตามทีน่ ักวิชาการไดนําเสนอมานัน้
สามารถสรุปไดวา ความสามารถในการจัดการตนเองหมายถึง กระบวนการทีน่ ักเรียนสามารถควบคุม
กํากับ ความรูสึก การกระทํา และความคิดของตนเองใหถูกตองเหมาะสมโดยตัวของนักเรียนเอง
2. ความสําคัญของการจัดการตนเอง
โอคีฟ และเบอรเกอร (Edward J. O’Keefe & Donna S. Berger, 1999 : xxi – xxii) กลาว
วาการที่เราจะประสบความสําเร็จในการเรียน การประกอบอาชีพ และเรื่องสวนตัวอื่นๆ ไดนั้น เรา
จําเปนจะตองรูจักจัดการกับความรูสึก การกระทํา และความคิดของเราใหอยูในทิศทางทีถ่ ูกตอง
เหมาะสมเสียกอน ซึง่ เขาไดกลาวถึงความสําคัญของการจัดการตนเองวา เหตุผลทีน่ ักเรียนจะตอง
เรียนรูการจัดการตนเอง เพราะความสามารถในการจัดการตนเองจะทําใหเกิดผลดีตอเด็กคือ
1. นักเรียนไดพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเอง
2. นักเรียนจะสามารถบริหารจัดการเวลาของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ
3. นักเรียนจะมีความมั่นคงทางอารมณ
4. นักเรียนจะสามารถปรับปรุงแรงจูงใจและนิสัยในการเรียน
5. นักเรียนจะมีความสามารถในการสื่อสารและมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น
6. นักเรียนมีความรูสึกหรือเจตคติเชิงบวก
7. เปนนักเรียนที่มีความเปนอิสระ
8. นักเรียนจะมีความสุขมากขึ้น
สวนมารแชลและแม็คฮารดี (John C. Marshall & Bob McHardy, 1999 : xv – xvii) กลาว
วาความสําเร็จของคนเรานัน้ ไมใชเกิดจากโชคหรือเปนเรื่องของโชคอยางแนนอน แตความสําเร็จที่เรา
ไดรับนั้น เกิดจากกการรูจักวางแผน และลงมือปฏิบัติใหเกิดผล ซึ่งสองสิ่งที่กลาวถึงนี้เปนผลของการ
รูจักจัดการตนเอง ซึง่ เขาไดกลาวถึงความสําคัญของการจัดการตนเองไวอยางกะทัดรัดวา
ความสามารถในการจัดการตนเองเปนกุญแจสําคัญทีจ่ ะทําใหบุคคลประสบความสําเร็จ ดวยคนที่มี
ความสามารถในการจัดการตนเองนั้น จะมีวินยั มากขึ้น ควบคุมตนเองไดดีขึ้น มีอํานาจในตนเอง
เพิ่มขึ้น มีความสามารถในตนเองสูงขึ้น และจะเปนคนทีป่ ระสบความสําเร็จมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ
โควี (ฌอน โควี, 2545 : 159) ที่กลาววายิ่งเรามีความสามารถในการจัดการตนเองดีเทาใด เราก็จะ
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สามารถทํางานไดมากขึน้ เทานัน้ มีเวลาสําหรับครอบครัวและเพื่อนฝูงมากขึ้น มีเวลามากขึ้นสําหรับ
การเรียน และมีเวลามากขึน้ สําหรับตนเอง
ดอรซี (Dorsey. 2548 : ออนไลน) กลาวถึงความสําคัญของการจัดการตนเองของนักเรียนวา
การจัดการตนเองสงผลดีตอนักเรียนดังนี้
1. มีพฤติกรรมที่เหมาะสม
2. เปนผูที่มีเหตุผล
3. มีความรับผิดชอบตอตนเองมากขึ้น
4. เปนตัวอยางที่ดีแกนักเรียนคนอืน่ ๆ
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
6. สงเสริมความเปนพลเมืองดีของนักเรียน
เกรแชม และคนอื่นๆ (Gresham & others. 2548 : ออนไลน) กลาวถึงการจัดการตนเองวา
จะชวยใหนกั เรียนปรับปรุงและพัฒนาในเรือ่ งตอไปนี้
1. การปฏิบัตติ ามระเบียบขอตกลง
2. พฤติกรรมความรวมมือ
3. ผลการเรียน
4. ปญหาทางพฤติกรรม เชน ความกาวราว การสรางความแตกแยก เปนตน
5. พฤติกรรมในหองเรียน เชน การลุกจากที่นงั่ การยกมือตอบคําถาม เปนตน
สวนมิทเช็มและมิทเช็ม (Mitchem & Mitchem. 2548 : ออนไลน) กลาวถึงความสามารถใน
การจัดการตนเองของนักเรียนวา จะทําใหเกิดผลดี 3 ประการ กลาวคือ
1. เพิม่ ความเชื่อถือตนเองของนักเรียน
2. ลดความคิดในการพึง่ พาคนอื่นใหนอยลง
3. ทําใหครูใชเวลาในการควบคุมชั้นเรียนนอยลงและมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนมาก
ขึ้น
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จากแนวคิดของนักวิชาการตางๆดังที่กลาวมา จะเห็นวาการจัดการตนเองนัน้ มีความสําคัญ
ตอคนทุกคนคน เพราะจะเปนเครื่องมืออันสําคัญในการทําใหประสบความสําเร็จในชีวิต ยิ่งโดยเฉพาะ
นักเรียนซึ่งเปนวัยเตรียมตัวสําหรับชีวิต จึงมีความจําเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองไดรับการปลูกฝงใหมี
คุณลักษณะในดานนี้ เพราะความสามารถในการจัดการตนเองมีความจําเปนตอการตอการประสบ
ความสําเร็จในการเรียน การทํากิจกรรม ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธกบั บุคลออื่นของนักเรียนไมนอ ย
กวาผูใหญเชนเดียวกัน และที่สําคัญการปลูกฝงใหนักเรียนมีความสามารถในการจัดการตนเองตัง้ แต
วัยเด็กนั้นจะเปนคุณลักษณะที่ติดตัวไปจนถึงวัยผูใหญ
3. คุณลักษณะของผูมีความสามารถในการจัดการตนเอง
โอคีฟ และเบอรเกอร (Edward J. O’Keefe & Donna S. Berger, 1999 : 1 - 2) กลาววา
ความสามารถในการจัดการตนเองของนักเรียนประกอบดวยเรื่องตอไปนี้
1. ความสามารถในการสื่อสารกับบุคคลอื่น
2. การมีภาวะผูนํา
3. การบริหารเวลา
4. การรับมือกับความกดดันและความเหนือ่ ยยาก
5. การกลาที่จะยืนยันหรือแสดงสิทธิของตน
ดรัคเกอร (2548, 14 – 16) กลาวถึงองคประกอบสําคัญของการจัดการตนเองไววา เปนเรื่อง
ของการรูจักและเขาใจตนเอง ซึง่ ประกอบดวย
1. การรูจักจุดแข็งหรือจุดเดนของตนเอง
2. การรูสไตลการทํางานของตนเอง
3. การรูจักคานิยมของตนเอง
4. การรูวา สิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับตนเองมีลักษณะอยางไร
5. การรูความทุมเทในการทํางานของตนเอง
จะเห็นวาแนวคิดของดรัคเกอร เปนเรื่องของการรูจักตนเองในเรื่องของคนวัยทํางาน แตเรา
สามารถนํามาประยุกตใชกับการรูจักตนเองของนักเรียนได
โควี (Covey. 2545 : 20) กลาวถึงองคประกอบที่จะทําใหเด็กวัยรุนสามารถจัดการตนเองได
วาเปนอุปนิสยั 7 ประการคือ
1. ความสามารถในการใชวิธตี อบสนองที่เหมาะสมตอสิง่ ที่มากระทบกับชีวิตของตน
2. ความสามารถในการกําหนดจุดมุงหมายหรือทิศทางของกิจกรรมการทํางาน หรือการเรียน
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3. ความสามารถในการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมที่จะตองทํา คือทําสิง่ สําคัญกอน
ซึ่งเปนเรื่องของการบริหารเวลา
4. ความสามารถในการคิดแบบชนะชนะ คือความคิดที่จะทําใหตนเองและผูอื่นประสบ
ความสําเร็จไปพรอมๆ กัน โดยไมตองแขงขันหรือเอารัดเอาเปรียบ
5. การรูจักเขาใจคนอื่นกอนและคอยใหคนอื่นเขาใจตนเอง
6. ความสามารถในการประสานพลัง เปนเรื่องของการรวมมือกันทํางานหรือแกปญหา
7. การปรับปรุงตนเองและสรางความเขมแข็งใหกับชีวิตอยางสม่ําเสมอ
สวนนาคากาวา-โคแกน (Nakagawa-Kogan, 1996 : 19) นําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
ตนเองวา ประกอบดวย 3 องคประกอบกลาวคือ
1. การกํากับตนเอง เปนกระบวนการที่บุคคลตั้งเปาหมายสําหรับตนเอง บันทึกพฤติกรรม
ของตนเอง และคิดหากลวิธีในการบรรลุเปาหมายดวยตนเอง ซึ่งบุคคลจะเปนผูควบคุมกระบวนนีด้ วย
ตนเอง (Zimmerman, 1998 :1)
2. การควบคุมตนเอง ซึ่งประกอบดวยการควบคุมพฤติกรรมการเรียนรู และควบคุมการ
ตัดสินใจ
3. การปอนกลับทางชีวภาพ เปนกระบวนการปอนขอมูลกลับที่แสดงโดยสัญลักษณหรือ
อาการทางกาย
สําหรับองคการอนามัยโลก (WHO. 1993. อางอิงจาก สมศักดิ์ สินธุระเวชญ, 2544 : 52)
กําหนดวาองคประกอบที่จะทําใหบุคคลมีความสามารถในการจัดการตนเองไดอยางเหมาะสมคือ การ
มีทักษะชีวิต ซึง่ ประกอบไปดวย
1. การตัดสินใจและการแกปญ
 หา
2. การมีความคิดสรางสรรคและคิดอยางมีวิจารณญาณ
3. การสื่อสารหรือมีสัมพันธภาพที่ดีกบั บุคคลอื่น
4. การตระหนักรูในตนและความเปนมิตร
5. การจัดการกับอารมณและความเครียด
ประทีป ม. โกมลมาศ (2546 : ออนไลน) ไดเสนอวาผูท มี่ ีความสามารถในการจัดการตนเอง
จะตองเปนผูทรี่ ูจักตนเองอยางถูกตอง มีความสามารถในการวางเปาหมายของชีวติ และมี
ความสามารถในการควบคุมตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ พสุ เดชะรินทร (2550 : 8) ที่ใหความเห็นวาการ
ที่จะจัดการตนเองใหไดนั้น เราจะตองเริ่มตนจากการรูจกั ตนเองกอนเปนอันดับแรก สวนเว็บสเตอรสแตรทชั่น (2546 : 429 – 430) กลาวถึงสิง่ สําคัญที่จะทําใหเด็กสามารถจัดการตนเองไดวาสิ่งนัน้ คือ
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การจัดการกับอารมณของตนเอง เพราะถาไมสามารถจัดการกับอารมณของตนเองไดแลวก็จะเปน
อุปสรรคสําคัญที่สุดตอการแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ และความสําเร็จในการการสรางมิตรภาพ
แสงอุษา โรจนานนท และกฤษณ รุยาพร (2548 : 12 – 14) กลาววาผูที่จะสามารถจัดการ
กับชีวิตของตนเองไดดี จะตองมีคุณลักษณะตอไปนี้
1. การเห็นคุณคาหรือความสําคัญของตนเอง
2. มีความสามารถในการจัดการกับสมดุลของชีวิตโดยเฉพาะสมดุลทางอารมณ
3. ความสามารถในการกําหนดเปาหมายของชีวิต
4. ความสามารถในการทําความเขาใจและปรับตัวใหเขากับสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวไดดี
5. การรูจักทําใจใหมีความสุขกับสิ่งที่ตนเองเลือกหรือกระทํา
คอรฟแมน และราฟาเอล (Gershen Kaufman & Ler Raphael อางถึงใน เสรี พิพฒ
ั นชัยภูม,ิ
2540 : 16) กลาวถึงการจัดการตนเองวาเปนเรื่องของการมีอํานาจในตนเอง ซึ่งเปนเรื่องของความ
หนักแนนมั่นคง และความเชือ่ มั่นภายในตนเอง โดยคุณลักษณะที่แสดงถึงการมีอํานาจในตนเอง มี 4
ประการ กลาวคือ
1. การมีความรับผิดชอบตอพฤติกรรมและอารมณของตนเอง
2. การรูจักเลือกและกระทําหรือคิดในทางที่เหมาะสม
3. การรูจักตนเอง
4. การรูจักสรางอํานาจในตนเองและรูจักวิธีใชอํานาจ
โอคีฟ และเบอรเกอร (Edward J. O’Keefe & Donna S. Berger, 1999 : 8 - 13) ใหความเห็น
วาผูท ี่มีความสามารถในการจัดการตนเองนัน้ จะตองกํากับตนเองไดใน 3 องคประกอบคือ
1. ดานเจตคติ ประกอบดวยดานอารมณ และความรูสึก
2. ดานการกระทํา เปนการเพิ่มหรือรักษาพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงคใหคงอยูและขจัดพฤติกรรม
ที่ไมพงึ ประสงคใหหมดไป
3. ดานการคิด เปนเรื่องของการใชเหตุผล การอธิบาย การวิเคราะห การวางแผน และการ
จินตนาการ เปนตน
มารแชลและแม็คฮารดี (John C. Marshall & Bob McHardy, 1999 : xvii) กลาวถึงการ
จัดการตนเองวาจะตองประกอบไปดวย การมีวนิ ัยในตนเอง การควบคุมตนเอง การมีอํานาจในตนเอง
และความเชื่อมั่นในตนเอง
พงษ ผาวิจิตร (2547 : 92 – 99) เสนอวาผูที่มีความสามารถในการจัดการตนเอง จะตองมี
ศักยภาพในดานตอไปนี้
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1. ศักยภาพในการรับมือกับความซับซอน คือ ความสามารถในการรับมือกับสิ่งแวดลอมที่
หลากหลาย ความขัดแยงตางๆ หรือความยุงยากที่เกิดจากงานหรือกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย
2. ศักยภาพในการนําตนเอง คือ ความสามารถในการตัง้ เปาหมายของตนเองพรอมๆ กับหา
แนวทางลงมือทําเพื่อนําไปสูเ ปาหมายที่วางไว
3. ศักยภาพในการสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง คือ มีความกระตือรือรนที่จะเรียนรูมีความ
สนใจสิ่งใหม และนําไปสูการคนควาหาคําตอบ กลาวคือการอยากไดใครดีดวยตนเอง
4. ศักยภาพในการสรางสรรค คือ มีความคิดสรางสรรคสิ่งใหมๆ ที่เปนประโยชน ซึ่งไมได
จํากัดอยูเฉพาะความคิดใหมๆ ที่ไมเคยมีมากอนเทานัน้ แตยงั รวมถึงการแสวงหาความคิดสรางสรรคที่
มีอยูแลวมาประยุกตใชกับตนเองดวย
5. ศักยภาพในการตัดสินใจรับความเสี่ยงที่คํานวณได คือ ไมกลัวที่จะผิดพลาดบางหากได
พยายามถึงทีส่ ุดแลว สามารถปรับตัวอยูในสถานการณที่อึมครึม กระอักกระอวน และรับมือกับความ
ทาทายได
6. ศักยภาพในการใชความคิดระดับสูง คือ เขาใจเรื่องนามธรรม สามารถวิเคราะห
เปรียบเทียบ ตีความ สังเคราะหเรื่องที่ซบั ซอนจากความรูหลายๆ สาขาได หรือสามารถหาแนวทาง
แกปญหาได
จากแนวคิดเกีย่ วกับองคประกอบของผูมีความสามารถในการจัดการตนเอง ของนักวิชาการ
ตางๆ ที่ไดนําเสนอมาขางตน สรุปไดดังตาราง 1
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ตาราง 1 องคประกอบของความสามารถในการจัดการตนเองตามแนวคิดของนักวิชาการ

ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

องคประกอบของความสามารถ
ในการจัดการ

การรูจักตนเอง
การบริหารเวลา
การจัดการอารมณตนเอง
การรับมือกับความยากลําบาก
ภาวะผูน ํา/การนําตนเอง
การสื่อสารและสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น
การปรับปรุงพัฒนาตนเอง
การมีวนิ ัยในตนเอง
ความเชื่อมั่นในตนเอง
การใชความคิดระดับสูง
การตัดสินใจ
การควบคุมตนเอง

ดรัดเกอร
โอคีฟ-เบอรเกอร
โควี
พงษ ผาวิจิตร
W.H.O
นาคากาวา-โคแกน
แสงอุษา และกฤษณ
คอรแมน และราฟาเอล
มารแชล และแม็คฮารดี
ประทีป
เว็บสเตอร และสแตร็ทชั่น

นักคิด/นักวิชาการ

/

/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/

/
/

/

/

/
/

/

/
/
/

/
/
/

/
/

/

/
/

/
/
/

/

จากการศึกษาความคิดเห็นของนักวิชาการเกี่ยวกับองคประกอบของการจัดการตนเองที่แสดง
ใหเห็นถึงคุณลักษณะของผูม ีความสามารถในการจัดการตนเอง ดังที่ไดนําเสนอไปแลวนัน้ สวนใหญมี
ความคิดเห็นคลายคลึงกัน ซึงในการวิจยั และพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการ
จัดการตนเองสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ครั้งนี้ ผูว ิจัยจะนําองคประกอบของความสามารถ
ในการจัดการตนเองมากําหนดเปนเนื้อหาสาระของหลักสูตร ในเรื่องตอไปนี้คอื (1) การรูจักตนเอง (2)
การบริหารเวลา (3) การจัดการอารมณตนเอง และ (4) การมีวนิ ัยในตนเอง เนื่องจากองคประกอบ
เหลานี้เปนองคประกอบหลักและมีความครอบคลุมถึงองคประกอบยอยในขออื่นๆ ดังทีก่ ลาวมา โดยที่
คุณลักษณะเหลานี้เปนสิ่งจําเปนสําหรับนักเรียนในการเรียน หรือกระทํากิจกรรมตางๆ ทัง้ ในโรงเรียน
และสังคมภายนอก ดังนั้นการเสริมสรางหรือปลูกฝงใหนกั เรียนมีความสามารถในการจัดการตนเองใน
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เรื่องดังกลาวจะเปนการชวยใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน ทํางาน การมีความสัมพันธที่ดี
กับบุคคลอื่น รวมถึงเปนผูท มี่ ีความสุขในการดํารงชีวิต โดยรายละเอียดทั้ง 4 องคประกอบจะได
นําเสนอดังนี้
1. การรูจกั ตนเอง
การรูจักตนเองเปนพืน้ ฐานที่สําคัญของการพัฒนาตนเอง และการรูจักตนเองมีความสําคัญ
ตอการกระทําและการแสดงออกตางๆ ทุกคนคิดวารูจักตนเองดีแลว แตความจริงอาจไมใชเสมอไป
โดยเฉพาะวัยเด็ก ซึ่งเกณฑสาํ คัญประการหนึง่ ที่สามารถตรวจสอบไดวาเรารูจักตนเองดีหรือไม คือการ
แสดงพฤติกรรมตางๆ ออกมาอยางเหมาะสม ซึ่งบุคคลแรกที่เห็นความสําคัญของการรูจักตนเองคือ
โสคราตีส (469 – 399 B.C.) นักปราชญชาวกรีกสมัยโบราณ โดยไดกลาวไววา “ชีวิตที่ไมรูจักตนเอง
เปนชีวิตที่ไมมคี า” (http://203.170.173.161/2500101/N01_T_6.htm. 2549 : ออนไลน)
1.1. ความหมายของการรูจักตนเอง
การรูจักตนเอง หมายถึง การรูจักชีวิต จิตใจ และความรูสึกนึกคิดของตนเอง
ตลอดจนเปาหมายของชีวติ และแนวทางอันจะนําไปสูเปาหมายดังกลาวอยางถูกตอง การรูจักตนเอง
อยางถูกตองยอมทําใหเรามีทาทีตอตนเองอยางถูกตองและทาทีที่ถูกตองยอมนําไปสูก ารกระทําหรือ
การปฏิบัติที่ถกู ตอง การกระทําที่ถูกตองยอมทําใหเกิดผลที่ถูกตอง จะเห็นวาการรูจกั ตนเองก็คือ การมี
ทาทีทถี่ ูกตองตอตนเองนัน่ เอง (คณะทํางานจัดทําคัมภีรหลักธรรมสําหรับนิสิตนักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย. 2543 : 11)
การรูจักตนเองหมายถึง ความสามารถในการรับรูและเขาใจความรูสึกและอารมณ
ของตน รูถงึ ขอดี ขอดอยของตนตามความเปนจริงพรอมทั้งตระหนักในคุณคาและภาคภูมิใจใน
ความสามารถที่มีอยูของตนเอง (อุไร จักษตรีมงคล.2544 : 5)
การรูจักตนเอง หมายถึง การที่เราตระหนักรูถงึ ความสามารถ ทักษะการทํางาน
ความสนใจและบุคลิกภาพของตนเองอยางถูกตอง (เทคนิคการหางานทํา – การรูจักตนเอง. 2550 :
ออนไลน)
การรูจักตนเอง หมายถึง การรับรูถึงความสามารถ จุดเดน ทักษะ คานิยม ความ
สนใจ ตลอดจนบุคลิกภาพของตนเองวาเปนอยางไร ซึ่งผูท ี่รูจักตนเองอยางถูกตองจะสามารถเลือกทํา
กิจการ การงาน ตลอดจนการเรียนไดเหมาะสมกับตนเอง (การรูจักตนเอง. 2550 : ออนไลน)
กลุมภูมิปญญาไทย (2550 : ออนไลน) กลาวถึงการรูจักตนเองวา หมายถึง การ
เขาใจความรูสกึ ของตนเองและจุดหมายของชีวิตทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนการรูจักจุดเดน
จุดดอยของตนเองอยางถองแทไมลําเอียง ตลอดจนการรูจักฐานะที่ตนเองเปนอยู การประพฤติตนให
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เหมาะสมกับฐานะของตน และการปฏิบัติหนาที่เหมาะสมกับตําแหนงของตน ไมกา วกายสิทธิหนาที่
ของผูอื่น
1.2. ลักษณะการรูจักตนเอง
ผสุ เดชะรินทร (2548 : 8) กลาววา การรูจักตนเองนัน้ จะตองรูจักในดานตอไปนี้
คือ รูถึงสิ่งที่ตนเองสามารถทําไดดี(จุดแข็ง) รูสงิ่ ที่ตวั เองขาดหรือไมเกง(จุดออน) รูถึงเปาหมายที่
ตนเองตองการมุงไปสู และรูถ งึ บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเอง
พิมพนภัส เอีย่ มสมบูรณ (2550 : ออนไลน) กลาวถึงแนวทางการรูจักตนเองวา คนเราจะตอง
รูจักตนเองในเรื่องตอไปนี้
1. ความสนใจและนิสยั ใจคอของตัวเอง
2. ความสามารถทั่วไปและความสามารถพิเศษ
3. ความสามารถแหงสมองและบุคลิกภาพ
4. ฐานะทางเศรษฐกิจ
5. ความรู
6. สุขภาพและศักยภาพทางกาย
โสภณ ภูเกาลวน (2550 : ออนไลน) ไดกลาวถึงวิธีการที่ทาํ ใหเราสามารถรูจักตนเองไดอยาง
ถูกตองวามีดงั นี้
1. มีความตั้งใจจริงที่จะคนพบตนเอง
2. ลดเหตุผลเกราะคุมกันตัวเอง และการโยนความผิดใหคนอืน่ ลงใหมากที่สดุ
3. ตั้งคําถามถามตัวเองวา ทําไมจึงทําอยางนัน้ อยางนี้ คิดอยางนั้น อยางนี้ หรือฝนอยาง
นั้น อยางนี้
4. เปดเผยความรูสึกตอบุคคลที่คิดวาเปดเผยได
5. ใหบุคคลอื่นแสดงความรูสึกตอเราตามที่เขารูสกึ จริงๆ
6. ใจกวางพอที่จะยอมรับในสิ่งทีเ่ ราเปน และมีเหตุผลในสิ่งทีเ่ ราเปน
7. เปรียบเทียบตัวเราในสิ่งที่เราคิดวาเราเปน กับตัวที่คนอืน่ คิดวาเราเปน เพื่อคนหาตัวที่
เราเปน
8. วิเคราะหตัวที่เราเปน เพื่อหาปมดอยและปมเดน เพื่อคนพบตนเองในภาพที่ตนเปน
จริงๆ
9. ยอมรับสภาพทีเ่ ราเปนและพรอมที่จะพัฒนาใหเปนภาพที่เราอยากเปนในหนทางที่
เปนไปได
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โรเจอร (Roger. อางอิงจาก เริงชัย หมื่นชนะ และคณะ. 2538 : 15) กลาวถึงการรูจักตนเอง
วามีหลายลักษณะ โดยไดจาํ แนกตนเองออกเปนดานตางๆ คือ
1. ตนเองตามความเปนจริง (Real Self) หมายถึง ตัวตนที่เปนจริงของบุคคลหนึ่งๆ ซึง่ มีทงั้
จุดเดนและจุดดอย ทัง้ ทีท่ ราบและไมทราบซึ่งเปนธรรมชาติของคนทุกคน
2. ตนเองตามที่รับรู (Perception Self) หมายถึง ตนเองตามที่ตนเองไดรับรูทั้งที่ตนเองปกปด
และเปดเผย รวมทัง้ ตนเองตามที่ผูอนื่ คาดหวัง
3. ตนเองตามอุดมคติ (Ideal Self) หมายถึง ตนเองตามจินตนาการที่คิดอยากจะเปนหรือ
อยากจะมี
ความเปนตนเองทัง้ 3 ลักษณะตามแนวคิดของโรเจอรนมี้ ีความสัมพันธกันและมีอิทธิพลตอ
ชีวิตของบุคคล ถาบุคคลใดมีการรูจักตนเองในสามลักษณะอยางสมดุลกันก็จะไมมีความสับสนในการ
รูจักตนเอง และก็จะมีการแสดงออกในความเปนตัวเองอยางเหมาะสม
สวนโบลสและดาเวนพอรต (Boles & Davenport. อางถึงใน http://203.170.173.161
/2500101/N01_T_6.htm. 2549 : ออนไลน) กลาววาบุคคลจะรูจักตนเองในรูปแบบตางๆ คือ
1. ตนเองที่คาดหวัง (Self-expectation) เปนรูปแบบทีบ่ ุคคลตองใหตนเปนหรือมี เปน
คุณลักษณะซึง่ เปนสิง่ ที่คาดหวังไว
2. ตนเองตามที่มองเห็น (Self-perception) เปนรูปแบบตนเองตามทีบ่ ุคคลคิดวาตนเปนและ
รับรูตนเองในสภาพปจจุบนั
3. ตนเองตามที่เปนจริง (Real-self) เปนตัวตนที่ไดรับการวิเคราะหจากตนเองและผูอื่นซึ่งเปน
การประเมินจากการประพฤติปฏิบัติและการแสดงออก
4. ตนเองตามที่ผูอื่นคาดหวัง (Other-expectation) เปนพฤติกรรมทีแ่ สดงออกจากความ
คาดหวังที่คนอื่นคาดหวังตอตัวเรา
5. ตนเองตามที่ผูอื่นรับรู (Other-perception) เปนตัวตนที่บุคคลอื่นสะทอนกลับมายังตัวเรา
เพื่อแสดงออกถึงการรับรูของเขาทีม่ ีตอเรา
สําหรับวิธีการที่จะทําใหเรารูจักตนเองไดดีนั้น ก็คือการประเมินตนเอง ซึ่งตองทําอยางมี
หลักการและตองเปนไปในทางสรางสรรคจึงจะเกิดประโยชน ซึง่ หลักการประเมินตนเอง มีรายละเอียด
ดังนี้
1. ไมดวนตัดสินตนเองจนกวาจะไดรวบรวมขอมูลมากพอและไตรตรองอยางรอบคอบ
2. มองหาขอเท็จจริงหรือหลักฐานเชิงประจักษหลายๆ ชิ้นเพือ่ สนับสนุนความเห็นและความ
เชื่อ
3. ปรับความเห็นตนเองเมื่อไดรูขอมูลสารสนเทศหรือขอเท็จจริงใหมๆ
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4. ตั้งคําถามมองหาขอพิสูจนและตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นอยางมีวิจารณญาณ
5. ขจัดขอมูลที่ไมจริง ไมถูกตองหรือหาขอพิสูจนไมไดออกไป
6. พิจารณาแหลงที่ใหสารสนเทศในการประเมิน
7. สนใจขอเท็จจริงไมใชสิ่งที่คิดเอาเองวาจริง
โดยที่การประเมินตนเองมี 2 ลักษณะคือ
1. การใหผูอื่นประเมินตนเอง ในการใหผอู ื่นประเมินตนเองนั้นผลดีกค็ ือ ในบางครั้งเราไม
สามารถรูจกั ตนเองไดอยางถูกตองทั้งหมด ดังนัน้ การใหผูอื่นไดใหขอมูลเกี่ยวกับเกีย่ วกับตัวเราออกมา
ก็จะทําใหเราไดมองเห็นตนเองในมุมมองอืน่ ซึง่ การใหผอู ื่นประเมินตัวเรานัน้ ควรจะใชหลายๆ คน
และเปนบุคคลที่นา เชื่อถือ เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับตัวเราอยางครบถวนและยุตธิ รรม
2. การประเมินดวยตนเอง นักจิตวิทยาไดเสนอแนะวิธีการประเมินตนดวยตนเองวาใหเขียน
ถึงตนเองในดานตางๆ ไดแก
2.1 ลักษณะทางกายภาพ เชน ความสูง น้ําหนัก ผิวพรรณ และลักษณะตางๆ ของอวัยวะ
เชน ขา แขน หนา เปนตน
2.2 วิธีติดตอสัมพันธกับผูอื่น หมายรวมถึงจุดออน จุดแข็งของเราในการสราง
ความสัมพันธกับบุคคลอื่น เชน คนในครอบครัว เพื่อน หรือความสัมพันธในสถานการณทางสังคมแบบ
ตางๆ เชน คนแปลกหนาทีพ่ บ
2.3 บุคลิกลักษณะ ทั้งที่เปนจุดออนและจุดแข็ง
2.4 วิธที ี่คนอื่นรับรูเรา ในสวนนีห้ มายถึงลักษณะของตัวเราจากการรับรูของบุคคลอื่น
2.5 พฤติกรรมการทํางานหรือการเรียนซึ่งเปนวิธีการหลักๆ ที่เราจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นใน
การเรียนหรือการทํางาน
2.6 ความสามารถทางสมอง เชน การแกปญหา การคิดและการตัดสินใจ
จากที่กลาวมาจะเห็นวาการรูจักตนเองนั้นเปนพืน้ ฐานทีส่ ําคัญของการจัดการตนเอง ซึง่ เปน
กุญแจสําคัญของการประสบความสําเร็จในชีวิตของบุคคลทุกเพศทุกวัย เพราะหากเรารูจักตนเอง
อยางถูกตองตรงกับความเปนจริงก็จะทําใหเราสามารถแสดงออกหรือประพฤติปฏิบตั ิตนไดอยาง
เหมาะสมซึง่ เปนลักษณะของการมีความสามารถในการจัดการตนเองนัน่ เอง
2. การบริหารเวลา
1. ความหมาย
เวลาเปนสิ่งที่มีความสําคัญยิ่งสําหรับทุกคน เมือ่ เวลาผานไปแลว เราไมสามารถเรียก
คืนกลับมาไดอีก ดังนั้น เราจึงจําเปนตองใชเวลาใหเกิดประโยชนหรือคุมคามากที่สดุ ทั้งตอตนเองและ
สังคม ซึง่ สิ่งนีก้ ็คือ การรูจักการบริหารเวลานัน่ เอง ซึ่งไดมีนักวิชาการทัง้ ชาวไทยและตางประเทศได
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กลาวถึง “การบริหารเวลา (time management)” วาหมายถึง การใชเวลาในการทํากิจกรรมตาง ๆ
ของชีวิตใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทัง้ การทํางาน การเรียน การพักผอน โดยที่การใชเวลาในกิจกรรม
เหลานั้นจะตองมีความสมดุลเพื่อจะไดทาํ ใหชีวิตมีความสุข (จีระพันธ พูลพัฒน. 2545 : 87 ; สมิต
สัชฌุกร. 2548 : 41 ; จุฬาภรณ โสตะ. 2544 : 47 ; จิตตินันท บุญสถิรกุล. 2547 : 80 ; อิศรา รุงทวี
ชัย. 2548 : 16) สวน พยงค วาดชาง(2539 : 16) และ ชุติมา พงศวรินทร(2540 : 45) กลาวถึง การ
บริหารเวลาของนักเรียนนักศึกษาวา หมายถึง การที่นกั เรียนนักศึกษาใชเวลาที่มีอยูใ หเกิดประโยชน
สูงสุดทัง้ ที่บา นและที่โรงเรียน มีการจัดระเบียบการใชเวลาในดานการศึกษาเลาเรียน ดานกิจวัตร
ประจําวัน และดานใชเวลาวาง มีการวางแผนและหาเทคนิคตาง ๆ ทีจ่ ะใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพ
2. ความสําคัญของการบริหารเวลา
ประคอง สุคนธจิตต (2548 : 89) กลาววา “เวลาคือชีวิต ดังนั้นการบริหารเวลาก็คือการ
บริหารชีวิต และคนที่ตองการประสบความสําเร็จในชีวติ ยอมหลีกเลีย่ งการบริหารเวลาไปไมได” ซึ่งคํา
กลาวที่แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการบริหารเวลานี้สอดคลองกับความคิดเห็นของนักวิชาการ
อยาง เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2543 : 18-27) จุฬาภรณ โสตะ (2544 : 47) และสมิท และสมิท
(Smith & Smith. 1990 :9) ที่ไดกลาวถึง ความสําคัญของการบริหารเวลา วามีความสําคัญเปนอยาง
ยิ่งของบุคคล ซึ่งสรุปไดดังนี้
1) ชวยลดความเครียดและความวิตกกังวลจากกิจกรรมประจําวันไมวา จะเปนการเรียน
หรือการทํางาน ซึง่ นัน่ ก็คือ ทําใหชีวิตมีความสุขมากขึ้น
2) ชวยใหการใชเวลาสําหรับกิจกรรมตาง ๆ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3) ชวยใหมีเวลาเหลือมากขึน้ สําหรับพักผอนหยอนใจ
4) ทําใหชวี ิตมีความสมดุลครบทุกดาน ไดแก ดานครอบครัว การเรียน หรือการทํางาน
มิตรภาพ สังคม รวมทั้งการพักผอน
5) ชวยใหชวี ติ ประสบความสําเร็จและความกาวหนาในหนาที่การงานหรือการศึกษา
เลาเรียน
จากความเห็นของนักวิชาการดังกลาวสรุปไดวา ความสามารถในการบริหารเวลาจะทําให
เวลาทํากิจกรรมหรือกิจการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับการวิจัย ของเคลลี (Kelly.
2002 : 12) ทีพ่ บวา การบริหารจัดการเวลาอยางมีประสิทธิภาพมีความสัมพันธกับการประสบ
ความสําเร็จและประสิทธิภาพของงานทีเ่ พิ่มขึ้น
3. วิธกี ารบริหารเวลา
นักวิชาการทั้งไทยและตางประเทศไดเสนอแนะวิธีการบริหารเวลาไดอยางกวางขวางและ
หลากหลาย เชน
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คูเปอร (Cooper.1952 : 45) กลาววา การบริหารเวลาทีม่ ีประสิทธิภาพนัน้ วิธีที่ดที ี่สดุ คือ
การกําหนดแผนการทํางานของตนเองขึน้ มา ซึง่ แผนการทํางานนี้ ควรมีลักษณะเปนแผนการทํางาน
ทั้งหมดไมใชเพียงแคเพื่อปรับปรุงงานหรือแผนเพื่อทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น
สวนจีระพันธ พูลพัฒน (2545 : 88-92) บุญชัย ปญจรัตนาการ (2540 : 32) และ
สมชาย ศรีสนั ติสุข (2541 : 63) ไดกลาวถึงวิธีการบริหารเวลาไวคลายคลึงกัน สรุปไดดังนี้
1) การกําหนดเปาหมายของการทํากิจกรรมหรืองานแตละอยาง เพราะจะชวยใหรูทศิ ทาง
ในการลงมือปฏิบัติและจะทําใหสามารถกําหนดเวลาไดลวงหนาวาจะใชเทาใด
2) การวางแผนงานประจําวัน เปนการกําหนดวาในวันหนึง่ ๆ เราจะทํากิจกรรมอะไรบาง
ซึ่งควรวางแผนไวตั้งแตตอนเย็นหรือกลางคืน เมื่อตืน่ ขึ้นมาจะไดลงมือทําทันที
3) การวิเคราะหการใชเวลาของตนเอง เปนการตรวจสอบและทบทวนดูวาเราใชเวลาใน
แตละวันทํากิจกรรมอะไรบางทั้งที่เปนประโยชนและไมเปนประโยชน ควรลดเวลาสําหรับกิจกรรมอะไร
และเพิ่มเวลาสําหรับเรื่องใด
4) การจัดลําดับของงาน เปนการวิเคราะหวา งานใดควรทํากอนหลังอยางไร ซึง่ โดยทั่วไป การ
จัดลําดับความสําคัญของงานนั้น จะแบงงานออกเปนกลุม คือ (1) งานสําคัญเรงดวน
(2) งานสําคัญไมเรงดวน (3) งานไมสําคัญเรงดวน (4) งานไมสําคัญไมเรงดวน
5) การฝกนิสยั ตนเองในการทํางานใหสําเร็จ คือเมื่อลงมือทํางานหรือกิจกรรมใด ๆ แลวก็
จะตองทําจนสําเร็จ ไมยกเลิกกลางคันหรือคางคาเอาไว
6) การหลีกเลีย่ งนิสยั ผัดวันประกันพรุง เพราะจะทําใหภาระงานที่รับผิดชอบเกิดความ
ลมเหลว
นอกจากนี้ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2543 : 105-110) ไดเสนอแนวคิดของวิธีการ
บริหารเวลาอยางมีประสิทธิภาพ ซึง่ สรุปไดดังนี้
1) เรียนรูธรรมชาติในการทํางานของตนเอง
2) คิดหาวิธที มี่ ีประสิทธิภาพที่สุดกอนลงมือทํา
3) ทําหลายอยางพรอมกันถาเปนไปได โดยเราควรนํากิจกรรมที่เราตองทําทัง้ หมดมาดูวา
กิจกรรมใดสามารถทําพรอมกับกิจกรรมใดไดบาง เพื่อชวยลดเวลาในการทํากิจกรรมบางอยาง
4) ใชเวลาสั้น ๆ ใหเปนประโยชน เชน ระหวางที่รอคนทีน่ ัดหรือรอรถมารับเราก็สามารถ
ทําสิง่ อื่นที่เปนประโยชนได เชนอานหนังสือ ทํารายการสิ่งของที่ตองซือ้ ตรวจแฟมงาน
5) ทํางานที่มลี ักษณะเหมือนกันในชวงเวลาเดียวกัน
6) ปองกันตนเองจาการถูกรบกวนหรือการถูกขัดจังหวะ เพราะการถูกขัดจังหวะเปน
อุปสรรคประการหนึง่ ที่ทาํ ใหเกิดปญหาอยางมากในการบริหารเวลา
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7) รูจักปฏิเสธสิ่งที่ไมเปนประโยชนและทําใหเสียเวลาโดยไมจําเปน
8) ใชคูมือและทํารายการสิ่งที่ตองทําหรือจัดเตรียม เพื่อกันลืมและเวลากลับมาทําใหมจะ
ไดสะดวกรวดเร็ว
9) บันทึกไวดกี วาใชความจํา เพราะเราอาจมีภารกิจมากมายที่ตองทําในแตละวัน เราจึง
ไมสามารถจดจําไดหมดทุกสิ่งโดยเฉพาะรายละเอียด
10) กระจายงานหรือมอบหมายความรับผิดชอบใหเพื่อนรวมงาน การกระจายงานให
ผูอื่น เปนวิธีทชี่ วยทําใหเราทํางานไดมากขึ้น
จะเห็นวากิจกรรมสําคัญของการบริหารเวลามีหลายรูปแบบวิธี ซึง่ ผูทจี่ ะบริหารเวลาไดอยาง
มีประสิทธิภาพนัน้ จะตองใชหลายวิธีประกอบกันแตสําหรับการวิจัยครั้งนี้ทมี่ ีกลุมเปาหมายเปน
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ผูวิจยั จะใชกิจกรรมการบริหารเวลาในเรื่อง การวางแผนทํากิจกรรม
ประจําวัน เพราะเด็กวัยนี้ ภาระหนาที่หลักคือกิจกรรมที่โรงเรียนและที่บาน ซึง่ ถานักเรียนมี
ความสามารถในการวางแผนการใชเวลาในการทํากิจกรรมประจําวัน และลงมือปฏิบัติตามแผนนัน้
นักเรียนก็จะประสบความสําเร็จในการเรียน การทําภารกิจในครอบครัว การเขาสังคม และการพักผอน
ซึ่งตรงกับความเห็นของคูเปอร (Cooper. 1952 : 45) ทีก่ ลาววาวิธที ีดีที่สุดของการบริหารเวลาก็คอื การ
กําหนดแผนการทํางานขึ้นมาแลวดําเนินการตามแผนนัน้ ซึง่ สอดคลองกับความคิดของสมิทและสมิท
(Smith & Smith. 1990 :22) ที่กลาวถึงการบริหารเวลาของนักเรียนวา เปนเรื่องของการวางแผนและ
กําหนดเวลาในการทํากิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนเพื่อชวยลดความเครียดจากการศึกษาเลา
เรียน
3. การจัดการอารมณตนเอง
การจัดการอารมณตนเองเปนองคประกอบหนึง่ ของความฉลาดทางอารมณ ซึ่ง
โกลแมน (Goldmann. 1998 : 26 – 27) ไดจําแนกความฉลาดทางอารมณออกเปน 5 ดาน คือ (1) การ
ตระหนักรูในตนเอง (2) การจัดการกับอารมณตนเอง (3) การจูงใจตนเอง (4) การเขาใจความรูสึกของ
ผูอื่น และ (5) การมีทกั ษะทางสังคม สวนคมเพชร ฉัตรศุภกุล และผองพรรณ เกิดพิทักษ (2544 : 4)
ไดจัดความสามารถในการจัดการกับอารมณตนเองเปนองคประกอบของความฉลาดทางอารมณใน
ดานองคประกอบสวนบุคคล
1. ความหมาย
อุไร จักษตรีมงคล (2544 : 5) สําราญ กําจัดภัย และผจงจิต อินทสุวรรณ (2546 :
63) และสัณห ศัลยศิริ (2548 : 24) ไดใหคํานิยามของ การจัดการกับอารมณตนเองไวสอดคลองกัน
วาหมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ ความรูสึกของตนเองใหอยูในสภาพปกติ สามารถอด
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กลั้นอารมณ ยอมรับตอความความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ แสดงออกไดเหมาะสมกับสถานการณ มี
จิตใจหนักแนนมั่นคง และมีวิธีการในการคลายเครียดทีเ่ หมาะสม
2. วิธีการจัดการอารมณตนเอง
ณรงควิทย แสนทอง (2548 : 23 – 98) ไดเสนอแนะเทคนิควิธกี ารจัดการอารมณ
ตนเองวาควรปฏิบัติดังนี้
1. การทําความเขาใจกับธรรมชาติของอารมณ
2. อยาจินตนาการเอาเอง ตอสถานการณปญหาทางอารมณตา งๆ
3. อยาเปนคนเก็บกดทางอารมณ
4. อยาเปนคนหูเบา
5. ควรมีความมั่นคงทางอารมณกบั ทุกคนอยางเทาเทียมกัน
6. อยาใหความขัดแยงของบุคคลอื่นมากระทบกับอารมณของตน
7. เลือกคบเพื่อนไวคอยแนะนําตักเตือน
8. หลีกเลี่ยงการใชอารมณกับบุคคลอื่น
9. การทําใจตนเองใหเปนกลางตอสถานการณตา งๆ ที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
อารมณ
จากที่กลาวมาจะเห็นวาการจัดการอารมณตนเองไดอยางเหมาะสมนัน้ จะทําใหเราสามารถ
กํากับ ควบคุมอารมณใหแสดงออกมาไดอยางเหมาะสมกับเหตุการณหรือสถานการณตางๆ
โดยเฉพาะนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ซึง่ เปนกลุมเปาหมายของการวิจัยในครัง้ นี้ กําลังอยูในชวง
วัยรุน อันเปนวัยที่ไดชื่อวาสับสนวุน วาย และมีปญหาในแทบทุกดาน ทั้งทางอารมณ ความรูสึก และ
พฤติกรรม ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหนกั เรียนสามารถจัดการอารมณตนเองไดจึงมีความ
จําเปน เพราะจะทําใหนกั เรียนสามารถแสดงอารมณความรูสึกไดอยางเหมาะสมอันจะสงผลดีตอการ
เรียนและการทํากิจกรรมรวมกับบุคคลอื่น
4. การมีวินยั ในตนเอง
1. ความหมาย
จากการศึกษาความคิดเห็นของนักวิชาการทั้งชาวไทยและตางประเทศที่ไดกลาวถึง
ความหมายของ วินัยในตนเอง (Self – Discipline) พบวาไดมีการใหความหมายไวสอดคลองกัน ซึ่ง
สามารถสรุปไดวา วินยั ในตนเอง หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลที่แสดงออกถึงความสามารถในการ
กํากับ ควบคุมพฤติกรรมของตนเองใหเปนไปในทิศทางทีถ่ ูกตองเหมาะสม หรือตามเปาหมายที่
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ตองการ (Megginson. 1972 : 632, Rowntree. 1981 : 276, Gordon. 1689 : 7, Brisbane. 1994 :
67, แรมสมร อยูสถาพร. 2535 : 47 และกระทรวงศึกษาธิการ. 2542 : 26)
2. ความสําคัญของวินัยในตนเอง
การมีวนิ ยั ในตนเองเปนคุณลักษณะที่สําคัญยิง่ ประการหนึง่ ของความสามารถในการ
จัดการตนเอง เพราะจะทําใหบุคคลสามารถควบคุมกํากับพฤติกรรมของตนเองใหประสบความสําเร็จ
ในการประกอบกิจกรรมการงานอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข
ไมกอความเดือดรอนวุนวายใหตนเอง บุคคลอื่น หรือสังคม อันจะสงผลใหบุคคลดังกลาวเปนบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งนักวิชาการอยาง บุญชม ศรีสะอาด และคนอื่นๆ (2528 : 111) สุชาและสุรางค
จันทรเอม (2521 : 97) วิวฒ
ั น อัศวาณิชย (2523 : 20 – 21) ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2527 : 3) กรม
วิชาการ (2537 : 10) และ ออซูเบล (Ausubel. 1965 อางถึงในพรรณทิพย พืน้ ทอง. 2534 : 28 – 29)
ไดกลาวถึงความสําคัญของวินัยในตนเองไว ซึ่งสรุปไดดังนี้
1) วินัยในตนเองเปนเครือ่ งมือเตรียมตัวเด็กสําหรับการดําเนินชีวิตในอนาคต
2) วินัยในตนเองเปนเครือ่ งมือกํากับควบคุมตนเองเพื่อปองกันความเสื่อมเสีย
3) วินัยในตนเองเปนตัวชี้วัดความดีของคน คือผูใดมีวินยั ในตนเองสูงบุคคลนัน้ ยอมเปน
คนดี
4) วินัยในตนเองชวยใหเด็กมีความเปนระเบียบเรียบรอย รูจักรับผิดชอบหนาทีข่ องตน
และมีความสามัคคี
5) วินัยในตนเองของบุคคลจะเปนตัวสงเสริมความเจริญกาวหนาของสังคมและ
ประเทศชาติ
3. คุณลักษณะของผูมีวนิ ยั ในตนเอง
ในการนําคุณลักษณะของผูมีวนิ ัยในตนเองซึง่ เปนองคประกอบของความสามารถใน
การจัดการตนเอง มาใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูว ิจัยนําเอาคุณลักษณะที่ไดจากการวิจัยที่มีการสังเคราะห
เอกสารงานวิจัยตางๆ รวมถึงไดรับการยืนยันในเรื่องความเที่ยงตรง โดยการทําการวิเคราะห
องคประกอบซึ่งสอดคลองกัน และเปนคุณลักษณะของผูมีวนิ ัยในตนเองของเด็กนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ซึง่ ไดจากงานวิจยั ของกัลยา สุวรรณรอด (2537 : 9 – 10) ชิดกมล สังข
ทอง (2535 : 15) ดวงใจ เนตรโรจน ( 2527 : 56) สุรพงษ ชูเดช (2542 : 13) และสถิดาพร คําสด
(2546 : 18) ซึ่งประกอบดวยคุณลักษณะตอไปนี้
1. ความรับผิดชอบ
2. ความเชื่อมั่นในตนเอง
3. ความซื่อสัตย
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4. ความอดทน
5. ความเปนผูนาํ
จากแนวคิดเกีย่ วกับความสามารถในการจัดการตนเอง ที่จะนํามาใชเปนแนวทางในการ
กําหนดองคประกอบของหลักสูตร สามารถสรุปไดเปนดังภาพประกอบ 1
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แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง
1. ความหมายของการจัดการตนเอง
กระบวนการที่นักเรียนสามารถควบคุม กํากับ ความรูสึก การกระทํา และความคิด
ของตนเองใหถกู ตองเหมาะสมในการเรียน การทํากิจกรรม ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธกับ
ผูอื่นโดยตัวของนักเรียนเอง
2. ความสําคัญของการจัดการตนเอง
การจัดการตนเองเปนเครื่องมือในการประสบความสําเร็จในชีวิต และทําใหมี
ความสุขในการใชชีวิต รวมถึงมีความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น
3. องคประกอบของผูมีความสามารถในการจัดการตนเอง
1. การรูจักตนเอง
- การรับรูถึงความเปนจริงของตนเอง เกี่ยวกับจุดเดน จุดดอย สติปญญา
ความถนัด ความสนใจ บุคลิกภาพของตนเอง
- วิธีการรูจักตนเองจากมุมมองของตนเอง และจากมุมมองของผูอ ื่น
2. การบริหารเวลา
- การใชเวลาในการทํากิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวัน เชน การเรียน การ
พักผอน การชวยเหลือครอบครัว ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- วิธีการบริหารเวลา ประกอบดวย การวิเคราะหการใชเวลาของตนเอง การ
กําหนดเปาหมายในการทํากิจกรรมหรืองานแตละอยาง การลําดับความสําคัญของงานที่
จะตองทํา การวางแผนการทํากิจกรรมตางๆในชีวิตประจําวัน
3. การจัดการอารมณตนเอง
- เปนความสามารถในการควบคุม กํากับอารมณ ความรูสึกของตนเองใหอยู
ในสภาพปกติ มีความอดทนอดกลัน้ มีจิตใจมั่นคงหนักแนน และรูจักผอนคลาย
ความเครียดอยางเหมาะสม
- วิธีการจัดการอารมณของตนเอง ประกอบดวย การทําความเขาใจอารมณ
ตนเอง การปรึกษาหารือกับคนอื่น การใหคนอื่นตักเตือน การหลีกเลี่ยงการใชอารมณ
การฝกทําอารมณใหมั่นคง การไมเปนคนหูเบา การหลีกเลี่ยงสถานการณที่ทําใหเกิด
ความขัดแยงทางอารมณ
4. การมีวินัยในตนเอง
- เปนคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความสามารถในการกํากับควบคุม
พฤติกรรมของตนเองใหเปนไปในทางที่ถูกตองเหมาะสมหรือตามเปาหมายที่ตองการ
- การสรางวินัยในตนเอง ประกอบดวย การฝกใหมีความรับผิดชอบ ความ
เชื่อมั่นในตนเอง ความซื่อสัตย ความอดทน ความเปนผูนํา

องคประกอบของหลักสูตรเพื่อ
เสริมสรางความสามารถในการ
จัดการตนเอง
จุดหมาย
สาระกิจกรรม

กิจกรรม

การวัดผลประเมินผล

ภาพประกอบ 1 แนวคิดเกีย่ วกับความสามารถในการจัดการตนเองที่ใชเปนแนวทางในการกําหนด
องคประกอบของหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง
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ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมแนะแนว
1. ความหมายของการแนะแนว
คําวา “การแนะแนว” ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “Guidance” โดย แฟรงค พารสัน (Frank
Parsons) ผูทไี่ ดรับการยกยองใหเปนบิดาแหงวงการแนะแนวเปนผูใชคํานี้เปนคนแรกเมื่อป 1908
(นิรันดร จุลทรัพย, 2545 : 2) ซึ่งมีผูใหความหมายหรือคําจํากัดความของการแนะแนวไวคลายคลึงกัน
ดังนี้
ดาวนิง (Downing, Lester N., 1968 : 7) กลาววาการแนะแนวเปนกระบวนการที่จดั โดยกลุม
บุคคล ซึ่งไดรับการฝกอบรมเปนพิเศษ เพื่อชวยเหลือบุคคลอื่นในการปรับตัวและสงเสริมใหมกี าร
พัฒนาตนเองถึงขีดสุดในทุก ๆ ดาน
อิงลิช และอิงลิช (English, Horace B. ; & English, Ava Champney, 1970 : 234) ให
ความหมายวา การแนะแนว เปนกระบวนการการชวยเหลือบุคคล ใหสามารถเลือกตัดสินใจเรื่องตาง ๆ
ไดอยางเหมาะสมเพื่อความสําเร็จในชีวิต
มิลเลอร (Miller, Carroll H., 1971 : 13) ใหความหมายวา การแนะแนวเปนกระบวนการชวย
ใหบุคคลรูจักตนเอง และสิ่งแวดลอม เพื่อใหบุคคลสามารถตัดสินใจและวางแผนการอนาคตของตนได
อยางเหมาะสม
เชอรทเซอร และลินดอน (Shertzer & Lindon, 1979 : 31) ไดใหความหมายของการแนะแนว
วา เปนวิธีการที่บุคคลหนึ่ง พยายามชวยเหลืออีกบุคคลหนึง่ ใหสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งตาง ๆ ได
อยางเหมาะสาม แกไขปญหาของตนเองและปรับตัวได
วัชรี ทรัพยมี (2531 : 3) ใหคําจํากัดความของการแนะแนววา เปนกระบวนการชวยเหลือ
บุคคลใหเขาใจตนเอง และสิ่งแวดลอมเพือ่ ใหเขาสามารถนําตนเองได เปนตนวาตัดสินใจไดวา จะ
ศึกษาดานใด ประกอบอาชีพใด หรือแกปญ
 หาอยางไร และสามารถปรับตัวไดอยางมีความสุข มีความ
เจริญกาวหนาในชีวิตได พัฒนาตนเองใหถึงขีดสุดในทุกดาน
สถิต วงศสวรรค (2525 : 1) กลาววา การแนะแนว หมายถึง กระบวนการที่ผูมีความรู
ทางดานการแนะแนวใหบริการชวยเหลือแกบุคคล โดยไมจํากัดเพศ วัย ชัน้ วรรณะ อาจจะเปน
รายบุคคลหรือเปนรายกลุมแลวแตกรณี ใหเขาเขาใจสภาพที่แทจริงของตนเองวามีความสามารถ
ความถนัดตามธรรมชาติ สติปญญา เจตคติ ศักยภาพอยางไร เพื่อนําตนหรือชวยตนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ กลาวคือสามารถปองกันแกไขปญหาและพัฒนาตนเองไมวาจะเปนทางกาย อารมณหรือ
สังคมไดอยางถูกตอง
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ราตรี พัฒนรังสรรค (2527 : 4) และ คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2529 : 5) ไดกลาวสรุป
ความหมายของการแนะแนวไวสั้น ๆ เหมือนกันดังนี้ การแนะแนว คือ การชวยเหลือบุคคลใหสามารถ
ชวยตนเองได (help him to help himself)
พงษพนั ธุ พงษโสภา (ม.ป.ป. : 2) กลาววา การแนะแนว หมายถึง กระบวนการในการให
ความชวยเหลือของบุคคลหนึ่งที่มีตออีกบุคคลหนึ่งเพื่อชวยใหบุคคลสามารถชวยตัวเองได และ
สามารถพัฒนาตนเองไปถึงขีดสูงสุดของความสามารถทีบ่ ุคคลนั้นมีอยู อันจะเปนประโยชนสําหรับการ
ดําเนินชีวิตตอไปในภายหนา
อุษณีย เย็นสบาย (2533 : 4) กลาววา การแนะแนว หมายถึง การชีช้ องทาง หรือแนะ
แนวทางเพื่อใหผูที่ไดรับการชี้ชองทางและแนะแนวไดเกิดความเขาใจเกี่ยวกับตนเองและแกปญหาที่
เกิดขึ้นของตนเองไดอยางเหมาะสม
โฟรชลิค (Frochlich, Clifford D., 1958 : 2) กลาววา การแนะแนวเปนบริการที่จัดขึ้นเพื่อ
ชวยเหลือบุคคลใหสามารถเลือกและตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยทุกคนมีสทิ ธิทจี่ ะเลือกทาง
ชีวิตของตนเองบนพื้นฐานแหงวิถีประชาธิปไตย
โจนส (Jones, Arthur J., 1970 : 7) กลาววา การแนะแนว หมายถึง การที่บุคคลคนหนึ่ง
พยายามจะใหความชวยเหลือแกบุคคลหนึ่งเพื่อใหสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
ใหสามารถปรับตนเองใหดียงิ่ ขึ้นรวมทัง้ สามารถแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองโดยมีจุดมุงหมายที่
จะใหบุคคลไดพัฒนาตนเองในดานของความมีอิสระและมีความสามารถรับผิดชอบตอตนเองไดอยาง
สมบูรณ
สวน พนม ลิม้ อารีย (2548 : 3-5) ไดแจกแจงใหเห็นวา การแนะแนวนัน้ สามารถให
ความหมายได 3 นัยดวยกันคือ
1. ความหมายตามรูปศัพท การแนะแนวหมายถึง การชีแ้ นะ การชี้ชองทางในการบอก
แนวทางให เพือ่ ชวยใหผมู ีปญ
 หาสามารถตัดสินใจได
2. ความหมายในแงกระบวนการ การแนะแนวหมายถึง กระบวนการชวยเหลือบุคคลให
เขาใจตนเองและโลกของตน ซึ่งก็คือรูวา ตนเปนใคร เอกลักษณของตนคืออะไร ธรรมชาติของตนเปน
คนอยางไร และสิ่งแวดลอม สังคม บุคคลที่ตนเกีย่ วของนั้นมีลกั ษณะอยางไร
3. ความหมายในแงบริการ การแนะแนวเปนการบริการอยางหนึ่งที่โรงเรียนจัดขึ้นมาเพื่อให
ความชวยเหลือนักเรียนทัง้ เปนรายบุคคลและรายกลุมทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อชวยใหนักเรียนได
พัฒนาความรูค วามสามารถของตนไดอยางเต็มที่ สามารถตัดสินใจแกปญหาของตนเองไดอยาง
เหมาะสม ปรับตัวเขากับสิง่ แวดลอมไดเปนอยางดีและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
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จากความหมายของการแนะแนวตามทีน่ กั การศึกษาไดกลาวไว สามารถสรุปไดวาการแนะ
แนวหมายถึงกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นอยางเปนระบบตอเนื่อง และหลากหลายเพื่อใหความชวยเหลือ
หรือสงเสริมผูเรียนใหมบี ุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความรูค วามเขาใจตนเองและผูอนื่ สามารถพัฒนา
ตนเองอยางเต็มตามศักยภาพ และสามารถดํารงชีวิตอยูใ นสังคมอยางมีความสุข
2. จุดมุงหมายของการแนะแนว
พนม ลิม้ อารีย (2548 : 6-7) ไดแบงความมุงหมายของการแนะแนวออกเปน 2 ประเภท คือ
1. จุดมุง หมายทั่วไป หมายถึง ความมุงหมายของการแนะแนวโดยสวนรวมนั่น คือ การแนะ
แนวไมวา จะจัด ณ สถานที่ใดก็ตามยอมจะมีความมุงหมายทั่วไปเหมือนกัน หรืออาจจะเรียกอีกอยาง
หนึง่ วา หนาทีข่ องการแนะแนวก็ได ซึ่งมีอยู 3 ประการดวยกัน
1.1 เพื่อปองกันปญหา (Prevention) นั่นคือ การแนะแนวมุง จะปองกันไมใหนกั เรียนเกิด
ปญหาหรือความยุง ยากในการดําเนินชีวิตของตนเพราะปญหาและความยุง ยากตาง ๆ นัน้ สามารถ
ปองกันไดและการปลอยใหนกั เรียนเกิดปญหาขึ้นมาแลวคอยตามแกไขชวยเหลือในภายหลังนั้นทําได
ยากและตองใชเวลานาน ในบางกรณีอาจจะแกไขไมไดอีกดวย
1.2 เพื่อแกไขปญหา (Curation) นัน่ คือ การแนะแนวมุงจะใหความชวยเหลือนักเรียนใน
การแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตน เพราะถาปลอยใหนกั เรียนประสบกับปญหาโดยไมใหความ
ชวยเหลือแลว นักเรียนยอมจะไมสามารถดํารงตนอยูในสังคมอยางปรกติสุขได และในบางครั้งอาจจะ
มีการปรับตัวที่ผิด ๆ ทําใหเกิดปญหาเพิ่มมากยิง่ ขึ้น
1.3 เพื่อสงเสริมพัฒนา (Development) นัน่ คือ การแนะแนวมุง จะใหการสงเสริม
นักเรียนทุกคนใหเกิดความเจริญงอกงามมีพัฒนาการในดานตาง ๆ อยางสมบูรณ เพื่อใหนักเรียนแต
ละคนจะไดรับการสงเสริมและแสดงความสามารถในดานตาง ๆ ของตนออกมาอยางเต็มที่ โดยไมใหมี
สิ่งใดมาเปนอุปสรรคขัดขวางความเจริญกาวหนาและพัฒนาการของนักเรียน
2. จุดมุง หมายเฉพาะ หมายถึงความมุงหมายของการแนะแนวทีถ่ านศึกษาซึง่ จัดใหมีการ
บริการแนะแนวเปนผูก ําหนดขึ้นมาเพื่อใหสอดคลองกับปรัชญา เปาหมายหลักสูตร และสภาพสังคม
ของสถานศึกษานัน้ ๆ แตอยางไรก็ตามความมงหมายเฉพาะของการแนะแนวสําหรับสถานศึกษาแต
ละแหงก็ยอมจะคลายคลึงกันไมแตกตางกันมากนัก เชน
2.1 เพื่อชวยใหนักเรียนแตละคนไดรจู ักตนเองอยางถองแท (Self-Understanding) คือ
การชวยใหนักเรียนรูถึงความตองการ ความคิด ความสามารถ ความถนัด และขอจํากัดตางๆ ของตน
อันจะเปนประโยชนตอการตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษา อาชีพ และการดําเนินชีวิตของนักเรียน
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2.2 เพื่อชวยใหนักเรียนรูจักปรับตัว (Self-Adjustment) ใหเหมาะสมกับตนเองและ
สภาพแวดลอม คือการชวยใหนักเรียนรูจกั วิธีปฏิบัติตนเพื่อที่จะดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม
และเปนสุข
2.3 เพื่อชวยใหนักเรียนรูจักนําตนเอง (Self-Direction) คือ การชวยใหนกั เรียนมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง รูจักใชสติปญญาความสามารถของตนแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางฉลาดและ
เหมาะสม สามารถวางแผนการชีวิตในอนาคต และสามารถนําตนเองไปสูเปาหมายที่วางไวอยางมี
ประสิทธิภาพ
2.4 เพื่อชวยใหนักเรียนรูจักใชวิจารณญาณคาดการณลวงหนา สิง่ ที่อาจจะเกิดขึน้ และ
รูจักหลีกเลีย่ งและปองกันสิง่ ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยกะทันหัน
2.5 เพื่อสงเสริมใหเกิดสัมพันธภาพที่ดรี ะหวางครูกับนักเรียน เพราะการมีสัมพันธภาพที่
ดีจะชวยใหการบริหารงานของโรงเรียนดําเนินไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
2.6 เพื่อชวยฝกในเรื่องประชาธิปไตยใหแกเยาวชนของชาติ เพราะการฝกใหนกั เรียนไดมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของตน และมีการปฏิบัติจริงจะชวยใหนกั เรียนเจริญเติบโต
เปนผูใหที่มีคณ
ุ ภาพ
2.7 เพื่อชวยใหเกิดความเขาใจอันดีตอ กัน ระหวางโรงเรียน บานและชุมชน อันจะเปน
ประโยชนตอการสงเสริมพัฒนานักเรียนในที่สุด
สวน ศุภวดี บุญวงศ (2529 : 5) ไดกลาวเพิ่มเติมถึงจุดมุงของการแนะแนววา จะตองมีการ
พิจารณาจัดตัง้ จุดมุงหมายอยางชัดเจน เพื่อชวยใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสบ
ความสําเร็จโดยมีจุดมุงหมายที่สาํ คัญดังตอไปนี้
1. จัดขึ้นเพื่อสนองความตองการและความสนใจของเด็กภายในโรงเรียนโดยคํานึงถึง
พัฒนาการทุกดานของเด็กแตละวัยประกอบดวย
2. สงเสริมใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวางครูกับเด็ก ซึ่งสงผลไปสูประสิทธิภาพของการ
เรียนรูและปรับตัวของเด็ก
3. เพื่อปรับปรุงการสอนของครู การจัดวิชาเรียนและแผนการเรียนของทางโรงเรียนให
เปนประโยชนตอเด็กมากทีส่ ุด
4. ชวยเหลือเด็กเกี่ยวกับการวางแผนชีวิตทัง้ ในปจจุบันและอนาคตทั้งนี้เพื่อให
สอดคลองกับความสามารถและสมรรถวิสยั (Capacity) อันจะสงเสริมเด็กใหมีประสิทธิภาพในการ
เรียนและการทํางานสูง
5. มุง พัฒนาเด็กในดานความเขาใจตนเองอยางถูกตอง เพื่อชวยใหแสดงพฤติกรรมตาง
ๆ ไดอยางเหมาะสมมีความสามารถที่จะตัดสินใจดวยตนเองอันเปนคุณลักษณะที่จะนําเด็กไปสูความ
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เปนอิสระและพึ่งตนเองได และดานความสามารถในการปรับตัวอยูรวมกับผูอื่นในสังคมอยางมี
ความสุข
สวน นิรนั ดร จุลทรัพย (2545 : 10) ไดกลาววาโดยสรุปแลว การแนะแนวมีจุดมุงหมายใน
การใหความชวยเหลือ พัฒนานักเรียน 3 ดาน คือ ดานความเขาใจตนเอง (Self-Understanding) ดาน
การปรับตัวดวยตนเอง (Self-Adjustment) และดานการตัดสินใจไดดวยตนเอง (Self-Determination)
3. หลักการแนะแนว
อัมพวัน อัมพรสินธุ (2542 : 189-190) และพนม ลิ้มอารีย (2548 : 11-12) ไดกลาวไว
สอดคลองกันวา การจัดการแนะแนวใหไดผลดีตองยึดหลัก ดังตอไปนี้
1. การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนจะตองมุงใหความชวยเหลือนักเรียนทุกคน เนือ่ งจาก
นักเรียนทุกคนยอมตองการความชวยเหลือจากโรงเรียนของตน และเปนการใหบริการดวยความเสมอ
ภาค เปนธรรม และเทาเทียมกัน
2. การจัดบริการแนะแนวจะตองกระทําอยางเปนกระบวนการที่ตอเนือ่ ง คือ จัดอยางเปน
ระบบ มีระเบียบแบบแผน มีความสัมพันธตอเนื่องกันไปเปนลูกโซทกุ ขั้นตอน จนกระทั่งบุคคลที่ไดรับ
ความชวยเหลือสามารถนําตนเองได ชวยตนเองได
3. ผูท ํางานแนะแนวจะตองยอมรับในความเปนเอกัตบุคคล(Individual) ของนักเรียน นัน่ คือ
จะตองมีความเขาใจและยอมรับในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล(Individual Differences) ซึ่งมี
ประเด็นสําคัญ ดังนี้
3.1 บุคคลแตละคนยอมมีลักษณะเฉพาของตนเอง จะไมเหมือนคนอื่น ไมวา รูปราง
สติปญญา ความสามารถ อุปนิสัย คานิยม ความสนใจ ฯลฯ
3.2 บุคคลแตละคนยอมมีพัฒนาการไปตามลักษณะเฉพาะของตนอยางมีลาํ ดับขั้นและ
ตอเนื่อง
3.3 บุคคลแตละคนยอมมีกระบวนการแหงการเปลี่ยนแปลงของตนตามประสบการณที่
ตนเองประสบมาและตามแนวทางหรือแผนการของตนทีว่ างไวสําหรับอนาคต
4. การแนะแนวเปนงานทีว่ างอยูบนพื้นฐานกระบวนการพฤติกรรมของบุคคลและเกีย่ วของ
กับพัฒนาการของมนุษย ดังนั้นการแนะแนวจึงจําเปนตองใชเครื่องมือและกลวิธีตาง ๆ ทัง้ ทีเ่ ปน
แบบทดสอบและไมใชแบบทดสอบ เพื่อจะไดเขาใจบุคคลแตละคนและเพื่อชวยใหบคุ คลแตละคนได
เขาใจตนเอง เพื่อจะไดสามารถควบคุมพัฒนาการสวนตัวของนักเรียนได
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5. ผูท ํางานดานการแนะแนวจะตองเคารพในสิทธิและเสรีภาพของบุคคลแตละคน นั่นคือ
จะตองยอมรับวานักเรียนแตละคนมีอิสรภาพที่จะเลือกแนวทางชีวิตของตนเอง การเลือกและการ
ตัดสินใจของนักเรียนควรเกิดจากการใชวจิ ารณญาณของนักเรียนเอง ไมใชเกิดจากการบังคับ
6. การแนะแนวถือวาเปนสวนหนึง่ ของกระบวนการของการศึกษา ดังนั้นการแนะแนวควรจะ
สอดแทรกอยูในกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อชวยใหนักเรียนแตละคนไดมีการพัฒนา
ตนเองทุกดานอยางมีบูรณาการ(Integration)
7. การแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ ผูท ที่ ําหนาที่เปนผูแนะแนว(Counselor) จะตองเปนผูที่
ไดรับการศึกษาอบรมทางการแนะแนวมาโดยเฉพาะ มีทงั้ ความรู (Knowledge)และทักษะ (Skill) ที่
เหมาะสมและมีการจัดดําเนินการแนะแนวอยางมีระบบ (Systematical Guidance)
8. ผูทํางานดานการแนะแนวจะตองเปนผูท ี่มีมนุษยสัมพันธดี มีความเปนประชาธิปไตย เปน
ผูที่ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และจะตองเปนผูท ี่สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
9. การจัดบริการแนะแนวจะไดผลดีมีประสิทธิภาพ จะตองเกิดจากความรวมมือและความ
สมัครใจจากบุคลากรทุกฝายในโรงเรียน และนักเรียนผูม ารับบริการจะตองมาดวยความเต็มใจใหความ
รวมมือดวย
10. ผูทาํ งานดานการแนะแนวจะตองเปนผูที่สามารถเก็บรักษาความลับได เพราะถาเปนผูท ี่
ไมสามารถเก็บรักษาความลับ ก็จะทําใหนักเรียนเกิดความรูสึกไมปลอดภัย ทําใหขาดความไววางใจ
และไมยินดีทจี่ ะมารับความชวยเหลือ
สวน เชิรท เซอรและสโตน (Shertzer & Stone, 1966 : 42-44) ไดกลาวถึงหลักการเบือ้ งตน
ของการแนะแนวที่เปนที่ยอมรับกันวาโดยทั่วไปแลวการแนะแนวมีหลักการสําคัญ 10 ประการ ดังนี้
หลักการขอที่ 1 การแนะแนวเปนการชวยเหลือบุคคลโดยอาศัยระบบของการพัฒนาไมใช
เปนการนําบุคคลเพื่อใหเกิดการพัฒนาในตัวของเขา การชวยเหลือนัน้ จะอาศัยวุฒิภาวะของแตละ
บุคคลเปนหลักยึด ผูใหการแนะแนวตองเคารพและยอมรับในความรับผิดขอบของบุคคลที่มาขอความ
ชวยเหลือ เปนการชวยเหลือใหบุคคลไดเพิ่มพูนประสบการณ เกิดเจตคติในการที่จะชวยตนเอง
หลักการขอที่ 2 หนาทีท่ ี่เหมาะสมของการแนะแนว คือการพยายามสรางสัมพันธระหวาง
วิชาการและสังคมภายนอก เพราะการแนะแนวเปนเรื่องพิเศษของบุคคลตาง ๆ เกี่ยวของกับเหตุการณ
และสิ่งแวดลอมภายนอก
หลักการขอที่ 3 การแนะแนวตั้งอยูบนรากฐานของความสํานึกทีว่ าคนทุกคนมีเกียรติ มีคา
และคํานึงถึงความถูกตองของแตละบุคคล มีความนับถือตอคนอื่นดวยใจจริง การใหความเคารพนับ
ถือในตัวบุคคลนั้นก็เพราะทุกคนยอมมีคา มีสิทธิในการตัดสินใจทุกสิง่ ทุกอยางถูกตองตามกฎหมาย
ดังนัน้ ทุกคนจึงมีสิทธิที่จะเลือกแนวทางของตัวเองและคนเราสามารถกาวไปสูจุดมุง หมายที่เขา
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อยากจะเปนนัน้ ได แมวา จะมีบางสิง่ บางอยางเปลี่ยนแปลงไปจากความจริงที่เคยคาดคิดไวก็เปน
หนาที่ของเขาที่จะตองรับผิดชอบตัวเอง
หลักการขอที่ 4 การแนะแนว คือการใหความชวยเหลือบุคคลในการเลือกการวางแผน การ
ตีความสิ่งตาง ๆ และการตัดสินใจอยางฉลาดพรอมจะแกไขหรือตอสูกับอุปสรรค อันจะเกิดขึ้นในแผน
ตาง ๆ ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณที่เกี่ยวของ การแนะแนวนี้นกั เรียนสามารถวางแผน
ดวยตัวเองไดอยางถูกตอง รูจักตัวเอง รูจักการวางโครงการที่จะเขาเปนสมาชิกตาง ๆ โดยการตัดสินใจ
ดวยตนเองอยางอิสระ รูจกั เลือกแนวทางชีวิตเพื่อปฏิบัตแิ ละรูจักการรับผิดชอบตัวเอง
หลักการขอที่ 5 การแนะแนว คือจุดเริ่มตนในการรูจักทํางานรวมกันโดยไมบังคับ ไมควร
บังคับใหนักเรียนปฏิบัติหรือยอมปฏิบัติตามคําของผูแนะแนว เมื่อนักเรียนไมเต็มใจที่จะปฏิบัติก็จะรูสึก
ตอตาน ขัดแยง บางทีอาจจะรูสึกโกรธไมพอใจ การแนะแนวจะเกิดขึน้ จากแรงจูงใจภายในหรือดวย
ความเต็มใจของบุคคลนั้น ๆ มากกวาจะเกิดจากแรงจูงใจภายนอก นักเรียนทุกคนมีสิทธิทจี่ ะขอความ
ชวยเหลือ
หลักการขอที่ 6 การแนะแนว เปนกระบวนการศึกษาทีจ่ ะตองปฏิบัติการตอเนื่องกันตลอดไป
จะเริ่มตั้งแตในโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาจนถึงระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มีคณะผูใหการ
แนะแนวทํางานรวมกัน ติดตอกัน มีขอมูลตาง ๆ รวบรวมไวเปนอันหนึง่ อันเดียว เพื่อชวยใหโครงการ
การแนะแนวของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
หลักการขอที่ 7 การแนะแนวตองอยูบนรากฐานกวางๆ ของบุคคลและสังคมของเขาเปน
รายบุคคล กอนจะใหความชวยเหลือแกบุคคลหนึง่ ควรตองรูจุดออน จุดเดน และความสามารถพิเศษ
การที่จะรูจักสิง่ ตาง ๆ เหลานี้จําเปนตองใชเทคนิคและวิธีการตาง ๆ เขาชวยเหลือใหรูจักบุคคลใหมาก
ที่สุด
หลักการขอที่ 8 การแนะแนว เปนหนาที่ของบุคคลหลายคนชวยกันทํางานอยางเขมแข็งไดแก
ผูแนะแนว ผูปกครอง ครูอาจารย นักจิตวิทยา ทั้งหมดนีจ้ ะชวยกันใหการแนะแนวแกเด็กหนุม สาวตาม
ขีดจํากัดของความสามารถและความรับผิดขอบของบุคคลเหลานั้นเปนรายบุคคล
หลักการขอที่ 9 การแนะแนว คือ การชวยใหนักเรียนไดตระหนักในความจริงเกี่ยวกับตัวของ
เขาเองอยางมากที่สุด เพื่อจะไดรูจักปรับตัว ปรับความเขาใจในตนเอง การยอมรับและเขาใจ
จุดมุงหมายของตนเองเพื่อทราบวาตนเองมีความสามารถและโอกาสตาง ๆ มากหรือนอยเพียงใด
หลักการขอที่ 10 การแนะแนว คือการชี้ใหเห็นความแตกตางของสภาพบุคคล ภาวะสังคม
ของนักเรียนแตละคน รวมทัง้ การชี้ใหเห็นผลของการศึกษาของบุคคล ตลอดจนความพยายามของ
โรงเรียนที่จะชวยใหนักเรียนไดเลาเรียนจนบรรลุความสําเร็จตามความตองการของแตละคนได
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4. ประโยชนของกิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน เปนกิจกรรมที่ชวยเติมเต็มความเปนคนที่สมบูรณใหแกนักเรียน
ตามจุดหมายของหลักสูตร ซึ่งนักวิชาการอยางนิตยา เรืองแปน (2542 : 86-89) นิรันดร จุลทรัพย
(2545 : 9) กลาววาการแนะแนวมีประโยชนดังนี้
1. ประโยชนตอนักเรียน การแนะแนวชวยใหนกั เรียนเกิดความเขาใจตนเองอยางถูกตอง รู
ถึงขอบกพรองและความสามารถพิเศษของตน มีความรูความเขาใจในเรื่องราวตาง ๆ ที่เปนประโยชน
ซึ่งจะชวยใหนกั เรียนสามารถพิจารณาตัดสินใจไดอยางถูกตอง สามารถที่จะปรับตัวไดอยางเหมาะสม
และดําเนินชีวติ ในสังคมไดอยางมีความสุข
2. ประโยชนตอครู อาจารยและโรงเรียน บริการตาง ๆ ในงานแนะแนวจะชวยใหครู อาจารย
เขาใจนักเรียนไดดีขึ้นทุกดาน สามารถปรับปรุงการเรียนการสอนและการปกครองใหเหมาะสม
สามารถจัดแบงนักเรียนออกตามความสามารถและจัดบทเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ และจะชวยให
โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมและริการตางๆ ไดเหมาะสมกับความตองการของนักเรียน ซึ่งจะเปนการ
ชวยลดปญหาเรื่องความประพฤติของนักเรียน
3. ประโยชนตอผูป กครอง การแนะแนวจะชวยใหผูปกครองมีความเขาใจเด็กของตนเองดี
ขึ้น เขาใจถึงแนวทางและโอกาสในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ ซึง่ จะชวยใหผูปกครอง
สามารถชี้แนะชองทางแกเด็กของตนไดดีขึ้น นอกจาการนี้การแนะแนวจะชวยใหผูปกครองยอมรับ
ขีดจํากัดของความสามารถของเด็ก จะไมเรงรัดเด็กใหทาํ งานเกินความสามารถอันจะเปนผลเสียแก
เด็กได
สวน วัฒนา พัชราวนิช (2531 : 27) ไดสรุปประโยชนของการแนะแนวไวดังนี้
1. ชวยใหนักเรียนสามารถศึกษาหาความรูอยางถูกวิธี ชวยใหเกิดความเขาใจบทเรียนไดดี
ยิ่งขึ้น ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
2. ชวยใหนักเรียนสามารถเรียนไปตามความถนัดของตนเอง สามารถเลือกวิชาตามความรู
ความสามารถของตนเอง
3. ชวยกระตุน ใหนักเรียนเห็นคุณคาของการศึกษา ทําใหเกิดความสนใจในการเรียน พอใจ
ที่จะศึกษาหาความรู
4. ชวยใหโรงเรียนสามารถจัดวิชาเรียนไดสนองความตองการของนักเรียน รูแนวทางวา
วิชาใดควรจัด และเหมาะสมกับผูใด
5. ชวยปองกันปญหาตางๆ โดยการวางแผนเอาไวลวงหนาเพื่อชวยใหนักเรียนหลีกหนีจาก
ปญหา ไมตองเผชิญกับปญหา
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6. ชวยใหนักเรียนรูจักคิด และรวมกิจกรรมตาง ๆ ไปตามความพอใจและความสามารถของ
ตนเอง
7. ชวยใหนักเรียนสามารถเลือกอาชีพไปตามความถนัดของตนเอง อันจะเปนแนวทางไปสู
ความสัมฤทธิผ์ ลในวิชาที่ตนเองเลือกเรียน
8. ชวยใหนักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจักคิดและปฏิบัติสิ่งใหม ๆ ไดดวยตนเอง
สรางความเชือ่ มั่นใหกับตนเอง
9. ชวยใหนักเรียนไดมีพัฒนาการไปอยางถูกหลักวิธี โดยมีการพัฒนาการไปพรอม ๆ กันทัง้
ทางดานรางกาย สมอง อารมณ และสังคม
10. ชวยใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการศึกษาเลาเรียน และสามารถนําความรูท ี่ไดรับไป
ปรับตัว
11. ชวยใหนักเรียนรูจักรักษาระเบียบวินัย และขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงาม รูจักหนาที่
ของตนเองในฐานะพลเมืองที่ดี ของประเทศชาติ และเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว มีมานะ อดทน
ขยันหมั่นเพียร เพื่อนําไปสูค วามสําเร็จ
12. ชวยใหนักเรียนเขาใจตนเอง รูจักตัวของตัวเองอยางแทจริง รูจักคิดและแกไขปญหาไดดวย
ตนเอง รูจกั วางแผนของชีวิตในอนาคต และดําเนินชีวิตไปตามที่ตนเองตองการ
13. ชวยใหนักเรียนรูจักและเขาใจสภาพแวดลอมรอบ ๆ ตัว รูจักและเขาใจบุคคลอื่นมี
ความเห็นอกเห็นใจและสามารถทํางานรวมกับผูอนื่ ไดดี เปนที่ยอมรับของสังคม ทําใหเกิดความรูสึก
อบอุนในการอยูรวมกับบุคคลอื่น สามารถทําตนใหเปนประโยชนตอสังคมได
14. ชวยใหนักเรียนเปนคนทีม่ ีเหตุมีผล ไมใชอารมณเปนเครื่องตัดสินปญหา รูจักคุณคาตนเอง
และนําคุณคาของตนเองไปใชใหเปนประโยชน
15. ชวยใหครูและผูบริหารรูเหตุแหงพฤติกรรมเพื่อหาทางชวยขจัดปญหาไดงายขึน้
5. ขอบขายของการจัดกิจกรรมแนะแนว
นักแนะแนวและนักการศึกษา เชน เชอรทเซอร และสโตน (Bruce Shertzer & Shelley C.
Stone. 1971 : ) คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2529 : 10 -11) วัฒนา พัชราวนิช (2531 : 121 -124) นง
ลักษณ ประเสริฐ และจรินทร วินทะไชย (2548 : 22 -40) และหนวยงานอยางกรมวิชาการ (2546 :
25) ไดกลาวถึงขอบขาฃายของกิจกรรมแนะแนวไวสอดคลองกันวาสามารถแบงไดเปน 3 ดานคือ
1. การแนะแนวดานการศึกษา (Educational Guidance) เปนกระบวนการชวยเหลือ
นักเรียนใหรูและเขาใจความตองการ ความสนใจ ความสามารถ และความถนัดของตนเอง รูโอกาส
ทางการศึกษาในปจจุบนั และอนาคต การตัดสินใจเลือกวิชาเรียน สถานที่เรียน วิธีเรียน และการแบง
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เวลาในทํากิจกรรมตางๆ การศึกษาขอมูลวางแผนการศึกษาตอ การปรับตัวใหเขากับการเรียนการสอน
และชีวิตในโรงเรียน
2. การแนะแนวดานการงานและอาชีพ (Vocational Guidance) เปนกระบวนการชวยเหลือ
นักเรียนอยางตอเนื่อง ตัง้ แตการใหรูจักโลกของอาชีพ การเลือกอาชีพใหเหมาะสมกับความสนใจ
ความตองการและความสามารถ และความถนัดของตนเอง มีเจตคติที่ดีตออาชีพ มีการเตรียมตัวพรอม
ที่จะประกอบอาชีพ และพัฒนาอาชีพของตนใหเจริญกาวหนา
3. การแนะแนวดานชีวิตและสังคม (Social & Personal Guidance) หรืออาจเรียกวาการ
แนะแนวเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพเปนกระบวนการชวยเหลือนักเรียนใหเขาใจตนเอง เขาใจสิ่งแวดลอม รัก
และเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น พัฒนาตนใหมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ รูจัก
สิทธิหนาที่ของตน มีทกั ษะในการดําเนินชีวิต สามารถปรับตัวในการดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นละสังคม
อยางมีความสุข
สําหรับการวิจยั และพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองครั้งนี้
ผูวิจัยจะจัดกิจกรรมแนะแนวดานชีวิตและสังคมหรือการแนะแนวเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ เนื่องจาก
ความสามารถในการจัดการตนเองเปนเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพที่พงึ ประสงคของนักเรียน ซึ่ง
ความสามารถในการจัดการตนเองนี้จะเปนพืน้ ฐานสําคัญที่จะพัฒนานักเรียนในเรื่องอื่นๆ ตอไป
6. แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวเพือ่ เสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง
สมร ทองดี (2545 : 36-37) ไดเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวสําหรับเด็กวัยรุน วา
ควรมีลักษณะดังนี้
1.จัดกิจกรรมแนะแนวแบบกลุมมากเปนพิเศษเพื่อสงเสริมปฏิสัมพันธตอกันทั้งกิจกรรม
ระหวางเพศเดียวกันและตางเพศ
2. ฝกทักษะสังคมดานการยอมรับกันและผูแนะแนวหรือผูควบคุมกิจกรรมก็มุงเนนใหการ
ยอมรับผูรับบริการดวย
3. สงเสริมกิจกรรมประเภทที่ชวยใหผูรับบริการไดแสดงออกใหมากทีส่ ุดทั้งดานการเปนผูนาํ
ผูตามและบทบาทในสังคม เพื่อใหผูรับบริการไดเรียนรูเรื่องเอกลักษณสวนตนและบทบาทนัน้ ๆ
4. เนนสงเสริมใหเรียนรูชองทางดานการศึกษาและอาชีพของสังคมยุคใหมใหมากเพื่อเปน
แนวทางตัดสินใจเลือกวิถีชวี ิตตอไป
5. ใหไดมีโอกาสศึกษา คิดวิเคราะหกรณีศกึ ษาและแนวทรรศนะของบุคคลที่นาสนใจตาง ๆ
เพื่อเสริมสรางองคความรูและอุดมการณแหงชีวิตของตนเอง
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6. ควรเนนกิจกรรมที่ใหผูรับบริการไดลงมือปฏิบัติใหมากที่สุด หลีกเลีย่ งการใหรับฟงนาน ๆ
และกิจกรรมควรใหรวดเร็ว วองไว เพื่อลดความนาเบื่อหนายสําหรับวัยรุน
7. ใชสื่อ เกม เพลง กระบวนการกลุม ฯลฯ เขาประกอบในการจัดกิจกรรมไดทุกรูปแบบ
เชนเดียวกับวัยเด็ก แตควรเลือกใหเหมาะสมกับวัยรุนและใหคอนไปทางกิจกรรมสําหรับวัยหนุมสาวที่
สอดคลองตามยุคสมัย
8. หลีกเลี่ยงการชี้แนะหรือการผูกขาดบทบาทในการแสดงตนของผูแนะแนวหรือผูจ ัด
กิจกรรมแตพยายามสนองความตองการพึ่งตนเองของวัยรุน โดยใหคิดวิเคราะหหาเหตุหาผลและ
หาทางปฏิบัติไดดวยตนเอง
เนื่องจากความสามารถในการจัดการตนเองเปนคุณลักษณะของบุคคลที่แสดงออกมาใหเห็น
ถึงความคิด เจตคติ การปฏิบัติ ของนักเรียนที่แสดงออกมาในหลายดาน คือดานการรูจักตนเอง ดาน
การบริหารเวลา ดานการจัดการกับอารมณตนเอง และดานการมีวนิ ยั ในตนเอง ดังนั้นในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพือ่ ใหนักเรียนมีคุณลักษณะเหลานี้ จึงควรจัดกิจกรรมดวยกระบวนการ
และรูปแบบที่หลากหลาย (กรมวิชาการ. 2547 : 1) เพื่อพัฒนาหรือสงเสริมศักยภาพของนักเรียนตาม
คุณลักษณะเหลานี้
มีนักวิชาการไดเสนอวิธกี ารจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสอดคลองกับการ
เสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองใหแกนักเรียน ดังเชน
กรมพลศึกษา (2530 : 1) ไดเสนอวิธกี ารจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมความสามารถ
ในการจัดการตนเองของนักเรียน ในลักษณะของกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่งประกอบดวยขั้นตอน
การจัดกิจกรรมดังนี้
1. ขั้นวิเคราะหตนเอง เปนขัน้ หาขอบกพรองหรือจุดออนของตนเอง แลวแยกออกเปน
ประเด็นๆ เรียงลําดับความสําคัญเอาไว
2. ขั้นปรับปรุงแกไข เปนขั้นที่ตองใหเวลากับตนเองเพื่อแกไขคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่ตน
บกพรอง และแสดงพฤติกรรมที่แกไขปรับปรุงนัน้ อยางสม่ําเสมอ
3. ขั้นการแสดงออก เปนขั้นการแสดงพฤติกรรมที่ปรับปรุงใหมนั้นใหเคยชินและเปน
ธรรมชาติ หรือเปนคุณลักษณะประจําตัว
4. ขั้นประเมินผล เปนการตรวจสอบวาพฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่ปรับปรุงเหลานัน้ ยังมี
สวนใดทีย่ ังบกพรองหรือตองปรับปรุงเพิม่ เติมอีก
สวนสุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2547 : 172 – 176) ไดเสนอรูแบบการจัดการเรียนการ
สอนที่สอดคลองกับการเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองของนักเรียนวาควรจัดการเรียนรู
โดยใชกระบวนการสรางนิสยั ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
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1. ขั้นรับรู /สังเกต เปนขั้นทีค่ รูผูสอนนําสิง่ เรา เชน วัตถุหรือเหตุการณ เกี่ยวกับคุณลักษณะที่
ตองการเสริมสรางใหเกิดกับนักเรียนใหผเู รียนรับรูหรือสังเกต
2. ขั้นคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ เปนขั้นที่ครูผูสอนกระตุนใหนักเรียนคิด และแสดงความ
คิดเห็นเกีย่ วกับคุณคาของคุณลักษณะ และผลกระทบของการประพฤติปฏิบัติและไมประพฤติปฏิบัติ
ทั้งตอตนเองและผูอื่น เพื่อกระตุนและจูงใจใหนกั เรียนเห็นความสําคัญของการประพฤติปฏิบัติ
3. ขั้นสรางแนวปฏิบัติที่เหมาะสม เปนขั้นที่ครูผูสอนกระตุนใหนักเรียนคิดหาวิธที ี่ดีที่สุดใน
การประพฤติปฏิบัติตนหรือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยพิจารณาขอดีขอเสียและผลกระทบตางๆ อยาง
รอบคอบ
4. ขั้นลงมือปฏิบัติ เปนขัน้ ที่นกั เรียนเปนผูปฏิบัติตามแนวทางทีก่ ําหนดทัง้ ในโรงเรียนและ
ชีวิตประจําวัน ขั้นนี้ครูผูสอนจะตองแนะนํานักเรียนอยางใกลชิด เพื่อใหนักเรียนเห็นประโยชนของสิง่ ที่
ประพฤติปฏิบตั ิทั้งตอตนเองและผูอื่น
5. ขั้นประเมินและปรับปรุง เปนขั้นที่ครูผูสอนกระตุนแนะนําใหนักเรียนประเมินผลการ
ประพฤติปฏิบตั ิและแนะนําใหปรับปรุงการประพฤติหรือปฏิบัตินั้นใหเหมาะสมยิง่ ขึน้
6. ขั้นชื่นชมตอการปฏิบัติ เปนขั้นที่กระตุน ความคิดความรูสึกหรือเจตคติของนักเรียน ให
เห็นถึงผลสําเร็จและพอใจทีจ่ ะกระทําหรือแสดงคุณลักษณะเหลานัน้ ตอไป
7. การประเมินผลกิจกรรมแนะแนว
นงลักษณ ประเสริฐ และจรินทร วินทะไชย (2548 : 167-168) ใหความเห็นวา การ
ประเมินผลกิจกรรมแนะแนวควรใชวิธีการหลาย ๆ วิธี เชน การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน การให
นักเรียนประเมินตนเอง การสังเกต การสัมภาษณ การใชแบบสอบถาม เปนตน
สวนกรมวิชาการ (2545 :12-13) ไดกําหนดแนวทางในการประเมินกิจกรรมแนะแนวไวดังนี้
1. ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียนตามจุดประสงคของแตละกิจกรรม โดยประเมินจาก
พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมและผลการปฏิบัติกิจกรรมดวยวิธีการทีห่ ลากหลายตามสภาพจริง
2. ตรวจสอบเวลาเขารวมกิจกรรมของผูเรียนวาเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดไว
หรือไม
3. ในกรณีที่มกี ิจกรรมใดตองใชเวลาปฏิบัติตลอดป เมื่อสิ้นภาคเรียนแรกผูรับผิดชอบกิจกรรม
ควรจัดใหมีการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียน เพื่อสรุปความกาวหนาและสภาพของการปฏิบัติ
กิจกรรมของผูเ รียนระยะหนึง่ กอน เพื่อการปรับปรุงแกไขหรือสงเสริมการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียนให
เปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการประเมินใหผูปกครองทราบ โดยทําการ
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ประเมินการรวมกิจกรรมในภาคเรียนที่สอง เพื่อตัดสินผลการประเมินการผานจุดประสงคสําคัญของ
กิจกรรม เมื่อสิน้ สุดปการศึกษา(สิ้นสุดกิจกรรม)
4. ตัดสินใจใหผูเรียนที่ผา นจุดประสงคสําคัญของกิจกรรมและมีเวลาเขารวมกิจกรรมครบ
ตามเกณฑ ใหเปนผูผานการประเมินผลการรวมกิจกรรม ผูเรียนทีม่ ีผลการประเมินบกพรองในเกณฑใด
เกณฑหนึง่ หรือทั้งสองเกณฑ จะเปนผูไมผานการประเมินผลการรวมกิจกรรม จะตองซอมเสริม
ขอบกพรองใหผานเกณฑกอน จึงจะไดรับการตัดสินใหผา นกิจกรรม โดยมีเกณฑการผานดังนี้
1) ผูเ รียนเขารวมกิจกรรม โดยมีเวลาเขารวมกิจกรรมและปฏิบัติกิจกรรมตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด
2) ผูเ รียนผานจุดประสงคที่สําคัญของแตละกิจกรรมตามที่สถานศึกษากําหนด
จะเห็นวาแนวทางในการประเมินผลกิจกรรมแนะแนวทีด่ ีนั้น ควรใชการประเมินตามสภาพ
ความจริงนัน่ เอง
สําหรับการประเมินความสามารถในการจัดการตนเองของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ซึง่ จัด
ในรูปแบบของกิจกรรมแนะแนวครั้งนี้ ผูว ิจยั กําหนดเกณฑไว 3 ดาน คือ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การจัดการตนเอง ซึง่ จะใชแบบทดสอบเปนเครื่องมือในการวัด เจตคติตอการจัดการตนเองซึ่งจะใช
แบบวัดเจตคติเปนเครื่องมือในการวัด และพฤติกรรมการมีความสามารถในการจัดการ ซึง่ จะใชแบบ
ประเมินตนเองเปนเครื่องมือในการวัด
จากขอสรุปเกีย่ วกับแนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่จะนํามากําหนดองคประกอบ
ของหลักสูตร สามารถแสดงไดดังภาพประกอบ 2
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แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว
1) หลักการ (อัมพวัน อัมพรสินธุ.2542, พนม ลิ้มอารีย.2548,เชิรทเซอรและสโตน
(Shertzer and Stone.1966) เปนกระบวนการและมีระเบียบแบบแผน พัฒนา
นักเรียนตามศักยภาพและความแตกตางระหวางบุคคล ชวยใหนักเรียนคนพบ
ยอมรับตนเอง และพัฒนาตนเองตอไป มีบรรยากาศที่เปนมิตร
2) แนวทาง (สมร ทองดี. 2545) ใชกิจกรรมหลากหลาย ใชกิจกรรมกลุม เนนการ
ปฏิบัติ บรรยากาศมาเครงเครียด

การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการสรางนิสัย (กรมพลศึกษา. 2536,
สุวิทย มูลคํา. 2547)
1. ขั้นรับรู /สังเกต
2. ขั้นคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
3. ขั้นสรางแนวปฏิบัติที่เหมาะสม
4. ขั้นลงมือปฏิบัติ
5. ขั้นประเมินและปรับปรุง
6. ขั้นชื่นชมตอการปฏิบัติ

องคประกอบของหลักสูตรเพื่อ
เสริมสรางความสามารถในการ
จัดการตนเอง

จุดหมาย

สาระกิจกรรม

กิจกรรม
การประเมินกิจกรรมแนะแนว (นงลักษณ ประเสริฐ และจรินทร วินทะไชย. 2548
และ กรมวิชาการ. 2545)
1) แนวทาง ใชการประเมินตามสภาพจริง การประเมินตนเอง การสังเกต
สัมภาษณ สอบถาม
2) เกณฑการประเมิน นักเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมและปฏิบัติกิจกรรมตาม
เกณฑที่สถานศึกษากําหนด นักเรียนผานจุดประสงคที่สําคัญของแตละกิจกรรม
ตามที่สถานศึกษากําหนด

การวัดผลประเมินผล

ภาพประกอบ 2 แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง
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ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
1. ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร
เซเลอรและอเล็กซานเดอร (Saylor & Alexander. 1974 : 7) กลาววา ในทฤษฎีเกีย่ วกับ
หลักสูตร คําวา การพัฒนาหลักสูตรนัน้ มีคําที่หลายคําที่มีความหมายใกลเคียงกันและมักจะใชแทนกัน
อยูเสมอ คือคําวา “การรางหลักสูตร (Curriculum Planing)” “การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum
Development)” “การสรางหลักสูตร (Curriculum Construction)” “การปรับปรุงหลักสูตร
(Curriculum Improvement)” และคําวา “การทบทวนหลักสูตร (Curriculum Revision)” แตคําวาการ
รางหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรมีความเหมาะสม เพราะตรงกับมโนทัศนของการพัฒนาหลักสูตร
มากที่สุด ซึง่ มีความหมายถึงการสรางหลักสูตรขึ้นมาใหม และมีขั้นตอนกระบวนการตางๆตั้งแตเริ่มตน
จนจบกระบวนการไดหลักสูตรออกมาใชในการจัดการศึกษา
ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539 : 13 – 14) ไดกลาวถึง “การพัฒนาหลักสูตร” วามีความหมาย
ใกลเคียงกับ “การสรางหลักสูตร” แตการพัฒนาหลักสูตรมีความหมายทีก่ วางกวา โดยการสราง
หลักสูตรหมายถึง กระบวนการวางแผน และพัฒนาประสบการณการเรียนรูตางๆ ทีจ่ ะกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในตัวผูเรียน อันประกอบไปดวยการตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกจุดมุงหมายสําหรับวิชา
หรือหลักสูตรที่จัดทําขึ้นใหม การเลือกและจัดประสบการณการเรียนรูแกผูเรียน และการเลือกสือ่ การ
เรียนการสอน วิธีการนําหลักสูตรไปใชใหบรรลุผลตามเปาหมาย และการประเมินความสําเร็จของ
หลักสูตรที่สรางขึ้นใหมนั้น
การออกแบบหลักสูตร (Curriculum Design) เปนคําศัพทที่นยิ มใชมากขึ้นในสมัยปจจุบัน
มีความหมายอยู 2 นัย ความหมายแรก จะมีความหมายในลักษณะของกระบวนการในการเลือก
องคประกอบตาง ๆ ตลอดจนเทคนิควิธกี ารตาง ๆ ทั้งหมดในการจัดทําหลักสูตร สวนอีกความหมาย
หนึง่ จะหมายถึงลักษณะของการจัดเนื้อหาสาระ และมวลประสบการณในหลักสูตร (สงัด อุทรานันท,
2532 : 31)
การรางหลักสูตร (Curriculum Planning) หมายถึง การดําเนินการจัดทําหลักสูตร รวมทัง้
กระบวนการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทําหลักสูตรเทานั้น ไมรวมถึงการผลิตเอกสารสําหรับผูเรียน
เลย (Saylor and Alexander. 1974 : 7 )
สวน รักก (วิชยั ดิสสระ. 2535 : 31 อางอิงจาก Rugg. 1927. The Foundations and
Techniques of Curriculum Making. pp 51) ไดกลาวา การพัฒนาหลักสูตรนัน้ มีงานที่ตองทํา
สําคัญอยู 3 ประการคือ
1. การพิจารณาและกําหนดเปาหมายเบือ้ งตน ที่สําคัญของหลักสูตรวาหลักสูตรทีจ่ ัดทําขึ้น
นั้นมีเปาหมายเพื่ออะไร ทั้งโดยสวนรวมและสวนยอยของหลักสูตรนัน้ ๆ อยางชัดเจน

46
2. การเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและวัสดุประกอบการเรียนการสอน การเลือกสรร
เนื้อหาสาระเพื่อการอาน การเขียน การทําแบบฝกหัด หัวขอสําหรับการอภิปรายกิจกรรมทั้งในและ
นอกหองเรียน เปนตน
3. การกําหนดระบบการจัดวัสดุอุปกรณและการจัดการเรียนการสอน ในแตละวิชาและแต
ละระดับชั้นเรียน
2. กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรมีความหมายครอบคลุมถึงการสรางหลักสูตร การวางแผน
การใชหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งแนวคิดและ
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรนั้นมีนักการศึกษาและนักพัฒนาหลักสูตรไดเสนอแนวทางไวมากมาย
โดยเฉพาะรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะกลุมเปาหมายตางๆ ทีน่ ักวิจัยดานการพัฒนาหลักสูตรได
พัฒนาขึ้นโดยใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา ซึ่งในทีน่ ี้จะนําเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่สาํ คัญ
และใชเปนพืน้ ฐานในการวิจยั เพื่อพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางทักษะการจัดการสําหรับนักเรียนชวง
ชั้นที่ 3 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งนี้ โดยแยกเปน 2 สวนคือ กระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่เปน
แนวคิดของนักการศึกษา และกระบวนการพัฒนาหลักสูตรจากงานวิจยั ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ก. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของนักการศึกษา
นักการศึกษาและนักพัฒนาหลักสูตรไดเสนอรูแบบในการพัฒนาหลักสูตรไวหลายรูปแบบ
ซึ่งรูปแบบเหลานัน้ ไดกลายเปนตนแบบและแนวทางใหนกั การศึกษาและนักวิจัยรุน ใหม ไดนํามา
ประยุกตใชในการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรของตน ซึง่ แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรที่สําคัญมีดังนี้
1. แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร
ไทเลอร (Tyler. 1949 : 1) ไดใหหลักเกณฑและเหตุผลไววา ในการพัฒนาหลักสูตรและวาง
แผนการสอนนั้น จะตองตอบคําถาม 4 ประการ ดังนี้
1.1 มีเปาประสงคทางการศึกษาอะไรบาง ที่โรงเรียนควรแสวงหา
1.2 มีประสบการณทางการศึกษาอะไรบางที่สามารถจัดขึ้นเพื่อชวยใหบรรลุจุดประสงค
ที่กําหนดไวนนั้
1.3 จะจัดระบบประสบการณดังกลาวนี้ไดอยางไร จึงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด
1.4 จะประเมินประสิทธิภาพของประสบการณในการเรียนอยางไร จึงจะตัดสินใจไดวา
บรรลุถึงจุดประสงคทกี่ ําหนดไว
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จากคําถามทั้ง 4 ประการกอนการลงมือพัฒนาหลักสูตรของไทเลอรนี้ บุญชม ศรีสะอาด
(2546 : 63 – 64) กลาววาการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของไทเลอร จะตองเปนไปตามลําดับขั้น
ดังตอไปนี้
ขั้นที่ 1 การกําหนดจุดประสงค เริ่มดวยการกําหนดจุดประสงคชั่วคราวโดยอาศัยขอมูลจาก
การศึกษาสังคม ศึกษาผูเรียน และขอเสนอแนะของผูเชีย่ วชาญ ในเนือ้ หาวิชามาชวยกําหนด
จุดประสงคอยางคราวๆ ซึง่ อาจมีมากเกินกวาที่จะจัดเขาไวในหลักสูตรไดทั้งหมด จึงควรกลัน่ กรองให
เหลือเฉพาะจุดที่สําคัญและสอดคลองกัน เปนจุดประสงคขั้นสุดทาย หรือจุดประสงคที่ใชจริง ในการ
พิจารณากลั่นกรองจุดประสงคชั่วคราวนัน้ จะใชหลักจิตวิทยาการเรียนรูและหลักปรัชญามา
ประกอบการกลั่นกรอง
ขั้นที่ 2 การเลือกประสบการณการเรียน หลังจากกําหนดจุดประสงคของหลักสูตรแลว ขั้น
ตอมา ทําการเลือกประสบการณการเรียน อันเปนสื่อทีจ่ ะทําใหบรรลุถงึ จุดประสงคทกี่ ําหนดไว ใน
การเลือกประสบการณการเรียนจะตองคํานึงถึง ลําดับกอนหลัง ความตอเนื่องและบูรณาการ
(Integraty) ของประสบการณเหลานั้น
ขั้นที่ 3 การประเมินผล เปนขั้นสุดทายซึง่ ทําใหทราบวาประสบการณเรียนที่จัดขึน้ นัน้ บรรลุ
จุดประสงคตามที่กาํ หนดไวเพียงใด
2. แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของทาบา
ทาบา (Taba. 1962 : 425) ไดใหความเห็นวาหลักสูตรทั้งหลายจะตองมีองคประกอบพื้นฐาน
4 ประการ ไดแก 1. จุดประสงค 2. เนื้อหาวิชา 3. กระบวนการเรียนการสอน 4. การประเมินผล ซึง่
องคประกอบพื้นฐานเหลานี้ตางก็มีความสัมพันธซงึ่ กันและกัน ดังแสดงในภาพประกอบ 3
จุดประสงค
เนื้อหาวิชา

กระบวนการเรียนการสอน
การประเมินผล

ภาพประกอบ 3 ความสัมพันธระหวางองคประกอบพื้นฐานของหลักสูตรตามแนวคิดของทาบา
ทีม่ า : Hilda Taba. 1962. Curriculum Development Theory and Practice. pp. 425
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ทาบา (Taba. 1962 : 12) ไดกลาวถึงลําดับขั้นในการพัฒนาหลักสูตรไว 7 ขั้นตอน ดังตอไปนี้
ขั้นที่ 1 การศึกษาวิเคราะหสภาพ ปญหา ความตองการ และความจําเปนตางๆ ของสังคม
ขั้นที่ 2 การกําหนดจุดประสงคของการศึกษา
ขั้นที่ 3 การคัดเลือกเนื้อหาวิชาที่จะนํามาใชในการเรียนการสอน
ขั้นที่ 4 การจัดระบบ ระเบียบ และลําดับของเนื้อหาวิชาที่คัดเลือกมา
ขั้นที่ 5 การคัดเลือกประสบการณการเรียนรู
ขั้นที่ 6 การจัดระเบียบ ลําดับ และขั้นตอนของประสบการณการเรียนรู
ขั้นที่ 7 การประเมินเพื่อตัดสินวากิจกรรมและประสบการณตางๆ ที่จดั ไวนั้นบรรลุตาม
จุดมุงหมายหรือไม
โดยที่ ทาบา ไดเสนอรูปแบบในการวางแผนจัดสรางหลักสูตร ดังภาพประกอบ 4
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จุดประสงคที่ประสบผลสําเร็จ
กําหนดโดยการวิเคราะห
จําแนกโดย
ระดับ
1. วัฒนธรรมและความตองการของสังคม 1. ชนิดของพฤติกรรม
1. จุดประสงคทางการศึกษาทั้งหมด
2. ผูเรียน กระบวนการเรียนรู และหลักการ 2. ขอบขายของเนื้อหาวิชา
2. จุดประสงคทั่วไปของโรงเรียน
3. ขอบขายและประโยชนของความรู
3. ขอบขายของความตองการ 3. จุดประสงคทางการเรียน
4. อุดมการณของประชาธิปไตย
ฯลฯ

กําหนดโดยความรูที่เกี่ยวกับ
- ธรรมชาติของความรู
- พัฒนาการ
- การเรียนรู
- ผูเรียน

กําหนดโดยความตองการของ
- การเรียนรูแบบตอเนื่อง
- การเรียนรูแบบบูรณาการ

การเลือกประสบการณการเรียน
ลักษณะการจัด
เนื้อหา
ประสบการณการเรียน

การจัดหลักสูตร
หลักในการจัดหลักสูตร
- แบบรายวิชา
- แบบหมวดวิชา
- แบบเพื่อชีวิต
- แบบเนนประสบการณ
ฯลฯ

ขอบขายและลําดับของแผน
กําหนดโดย
ลักษณะการจัด
- ความตองการของขอบขายในการเรียนรู
- ขอบขายและลําดับของเนื้อหา
- ความตองการของการเรียนรูแบบตอเนื่อง
- ขอบขายและลําดับของ
- ความสามารถทางความคิด
สติปญญา

ผูดําเนินการ
- โรงเรียน
- หนวยงานการศึกษาอื่นๆ

ผูดําเนินการตองคํานึงถึง
- การจัดองคการของโรงเรียน
- วิธีการใชคณะครู
และบุคลากร
- วิธีดําเนินการเรียนรู

ผูดําเนินการตองคํานึงถึง
- หลักการสําคัญในการ
จัดหลักสูตร

ภาพประกอบ 4 รูปแบบในการวางแผนหลักสูตรของทาบา
ที่มา : Hilda Taba. 1962. Curriculum Development Theory and Practice. pp. 438
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3. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ สงัด อุทรานันท
สงัด อุทรานันท (2532 : 38-43) ไดกลาวถึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตรวาแตละ
ขั้นตอนจะมีความตอเนื่องกันเปนวัฏจักร ดังรายละเอียดตอไปนี้
ขั้นที่ 1 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาหลักสูตร ขอมูลพืน้ ฐานของ
หลักสูตร คือ ขอมูลทางดานประวัติและปรัชญาการศึกษา ขอมูลเกีย่ วกับผูเรียนและทฤษฎีการเรียนรู
ขอมูลทางสังคมและวัฒนธรรม และขอมูลเกี่ยวกับธรรมชาติของเนื้อหาวิชา กอนที่จะมีการราง
หลักสูตรใหมขึ้นมา ควรจะไดทําการศึกษาวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ทีเ่ ปนพืน้ ฐานของหลักสูตรเสียกอน
เพื่อใหทราบสภาพปญหาและความตองการของสังคมและของผูเรียน
ขั้นที่ 2 การกําหนดการมุงหมายของหลักสูตร เพื่อเปนการมุงแกปญหาและสนอง
ความตองการที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลดังกลาวมาแลว
ขั้นที่ 3 การคัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระและประสบการณการเรียนรู เนื้อหาสาระ
และประสบการณเปนสิ่งทีม่ ีความสําคัญเปนอันมาก เพราะเนื้อหาสาระที่จะนํามาสอนเปนเสมือน
สื่อกลางที่จะพาผูเรียนไปสูจ ุดมุงหมายทีไ่ ดกําหนดไว
ขั้นที่ 4 การกําหนดมาตรการวัดและประเมินผล เปนการกําหนดมาตรการใหทราบ
วา ควรจะวัดและประเมินอะไรบางจึงจะสอดคลองกับเจตนารมณหรือความมุง หมายของหลักสูตร
ขั้นที่ 5 การนําหลักสูตรไปใช เปนการนําหลักสูตรไปสูภาคปฏิบัติหรือไปสูการเรียน
การสอนในโรงเรียน การนําหลักสูตรไปใชอยางมีประสิทธิภาพ จะตองอาศัยกิจกรรมและกระบวนการ
ตาง ๆ หลายประเภท เชน การจัดทําเอกสารและคูมือการใชหลักสูตร การเตรียมบุคลากร การบริหาร
และบริการหลักสูตร การดําเนินการสอนตามหลักสูตร การนิเทศและติดตามผลการใชหลักสูตร เปนตน
ขั้นที่ 6 การประเมินผลการใชหลักสูตร มีความมุง หมายที่จะประเมินสัมฤทธิผล
ของหลักสูตรเพื่อใหทราบวาผลผลิตที่ไดจากหลักสูตรนัน้ เปนไปตามเจตนารมณหรือจุดมุงหวังของ
สังคม และผูเรียนเพียงใด
ขั้นที่ 7 การปรับปรุงแกไขหลักสูตร เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ใชอยู
ใหมีความเหมาะสมหรือใหสอดคลองกับสภาพของสังคมมากขึน้ กระบวนการในการแกไขปรับปรุง
หลักสูตรเปนสวนหนึง่ ของการพัฒนาหลักสูตรซึ่งจะเริ่มปรับปรุงแกไขในขั้นตอนใดของ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรก็ได แตเมื่อเริ่มตรงขั้นตอนไหนก็จะตองดําเนินการในขัน้ ตอนตอไปจน
ครบทุกกระบวนการในวัฏจักรของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
จากรูปแบบวัฏจักรการพัฒนาหลักสูตรของ สงัด อุทรานันท สามารถแสดงไดดังภาพที่ 5
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ขอมูลภายนอก

การวิเคราะห
ขอมูลพื้นฐาน
ประเมินผล
การใชหลักสูตร

กําหนด
จุดมุงหมาย
ปรับปรุง
แกไข
คัดเลือกและจัด
เนื้อหาสาระ

นําหลักสูตร
ไปใช
กําหนดมาตรการ
วัดและประเมินผล

ภาพประกอบ 5 วัฏจักรการพัฒนาหลักสูตรของ สงัด อุทรานันท
ทีม่ า : สงัด อุทรานันท. 2532. พืน้ ฐานและหลักการพัฒนาหลักสูตร. หนา 39
จากแนวคิดเกีย่ วกับรูปแบบและขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรที่กลาวมาพบวา ขั้นตอนและ
งานที่จะตองทําในการพัฒนาหลักสูตรที่นกั การศึกษามีความเห็นสอดคลองกันคือ ขัน้ การศึกษาและ
วิเคราะหขอมูลพื้นฐานทางดานสังคมเศรษฐกิจการเมือง วิทยาศาสตรเทคโนโลยี เปนตน เพื่อนําขอมูล
เหลานี้มาเปนพื้นฐานในการกําหนดทิศทางของหลักสูตร ขั้นการรางหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย การ
กําหนดหลักการ จุดหมาย เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล ขั้นการนํา
หลักสูตรไปใช ซึ่งประกอบดวยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การนิเทศติดตาม และสุดทายคือขั้น
การประเมินหลักสูตร ซึ่งเปนเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรที่ไดพัฒนาขึ้นวามี
ประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม
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ข. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรจากงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา
ในการนําเสนอกระบวนการพัฒนาหลักสูตรจากงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหวางป 2538 –2545 เพื่อใหเห็นแนวโนมของรูปแบบการพัฒนา
หลักสูตร และเปนพืน้ ฐานสําหรับใชเปนแนวทางในการวิจัยครั้งนี้ โดยผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยของ
พ.ต.ท.ศิริพงษ เศาเภายน (2544) จุไร ชุมรุม (2538) วิจิตรพร หลอสุวรรณกุล (2543) อัจริยา วัชรา
วิวัฒน (2544) พงษศกั ดิ์ ศรีจันทร (2545) และ บุบผา เมฆศรีทองคํา (2545) ซึ่งพบวางามวิจยั
เหลานี้มีกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรคลายคลึงกันคือขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร
ประกอบดวย ขั้นการสํารวจหรือศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับนํามาใชในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งสวน
ใหญศึกษาขอมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกีย่ วของ และผูเชี่ยวชาญ ขั้นการสรางเอกสารหลักสูตร จะ
ประกอบดวยการรางหลักสูตร การตรวจสอบโครงรางหลักสูตร การปรับปรุงโครงรางหลักสูตร ขัน้ การ
ทดลองใชหลักสูตร เปนการนําหลักสูตรไปใชในสถานการณจริงเพื่อประเมินประสิทธิภาพหรือหา
คุณภาพของหลักสูตร ซึ่งในการทดลองมีสองลักษณะคือใชกลุมตัวอยางกลุมเดียวและมีการวัดผลกอน
เรียนและหลังเรียน กับใชกลุม ตัวอยางสองกลุมโดยกลุม หนึง่ เปนกลุมทดลองสอนโดยใชหลักสูตรที่
พัฒนาขึ้นอีกกลุมหนึ่งเปนกลุมควบคุม และขั้นสุดทายคือการแกไขปรับปรุงหลักสูตรตามขอมูลที่ได
จากการทดลองใชหลักสูตรเพื่อใหไดหลักสูตรฉบับสมบูรณ
จากการศึกษารูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรจากแนวคิดของนักการศึกษาทัง้ ไทย
และตางประเทศ และจากงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สามารถสรุปไดวา
ในการพัฒนาหลักสูตรจะตองมีการวางแผนอยางรัดกุม รอบคอบ และมีการดําเนินการที่เปนระบบ
โดยมีขั้นตอนที่สําคัญ คือ การศึกษาขอมูลพื้นฐาน การรางหลักสูตร การประเมินโครงรางหลักสูตร การ
นําหลักสูตรไปทดลองใช และการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
เสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ครั้งนี้ ผูว ิจัยจะใช
ขั้นตอนการวิจยั 5 ขั้นตอนดังกลาวนี้ เปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษา
ขอมูลพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 2 การรางหลักสูตร ขั้นตอนที่ 3 การประเมินโครงรางหลักสูตร ขั้นตอนที่
4 การทดลองใชหลักสูตร ขัน้ ตอนที่ 5 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งจะนําเสนอรายละเอียด
ตอไป
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4. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง
ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ครั้งนี้ ผูว จิ ัยจะใชขั้นตอนการวิจัย 5 ขั้น ประกอบดวย ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูล
พื้นฐาน ขัน้ ตอนที่ 2 การรางหลักสูตร ขัน้ ตอนที่ 3 การประเมินโครงรางหลักสูตร ขั้นตอนที่ 4 การ
ทดลองใชหลักสูตร ขั้นตอนที่ 5 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร โดยแตละขั้นมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน
ขั้นตอนนีถ้ ือเปนขั้นตอนสําคัญขั้นตอนแรกของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร เพราะหลักสูตรที่
พัฒนาขึ้นมาไดสอดคลองเหมาะสมกับขอมูลพื้นฐานตางๆ จะเปนหลักสูตรที่สามารถสนองตอบตอ
ความตองการของผูเรียนและสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.1 ขอมูลพืน้ ฐานในการพัฒนาหลักสูตร
ไทเลอร (วิชัย ดิสสระ. 2535 : 32; citing Tyler. 1949. Basic Principle of Curriculum and
Instruction) ไดกลาวถึงขอมูลพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรมาจากแหลงตางๆ 3 แหลง โดย
แหลงแรก คือ สังคม ซึ่งไดแก คานิยม ความเชื่อ และแนวปฏิบัติในการดํารงชีวิตในสังคม แหลงที่
สองคือ ผูเรียน ซึ่งไดแกความตองการ ความสนใจ ความถนัด และความคาดหวังถึงคุณลักษณะของ
ผูเรียน และแหลงที่สาม คือ ขอเสนอแนะของนักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการตางๆ หรือ
จากผลการวิจยั
สวนเซเลอร และอเล็กซานเดอร (วิชัย ดิสสระ. 2535 : 35; อางอิงจาก Sayler & Alexander.
1974. Planning Curriculum for School. P.7) ไดใหขอคิดวาในกระบวนการวางแผนพัฒนา
หลักสูตรจะตองคํานึงถึงสิ่งสําคัญ 4 ประการ คือ 1) ตัวผูเรียนซึง่ เปนสวนหนึ่งของสังคม และสังคม
มองเห็นวานักเรียนคืออะไร มีสวนเกี่ยวของกับสังคมอยางไรบาง สังคมตองการอะไรจากนักเรียนและ
นักเรียนมีความตองการอะไรทั้งในแงสวนบุคคลและสังคม 2) คํานึงถึงหนาที่และจุดมุงหมายของ
โรงเรียนวาคืออะไร โรงเรียนมีแนวคิดและยึดปรัชญาการศึกษาสาขาใด และมีแนวปฏิบัติใหบรรลุ
เปาหมายนัน้ อยางไร 3) ธรรมชาติของความรูนนั้ เปนอยางไร ขอบขายของความรูทจี่ ําเปนตองศึกษามี
มากนอยแคไหน อะไรเปนสิ่งจําเปนกอนและหลังหรือลําดับของความรูเปนอยางไร และ 4)
กระบวนการเรียนรูเปนอยางไร ลําดับหรือขั้นตอนของการเรียนรูเปนอยางไร
สําหรับใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539 : 38 – 39) ไดกลาวถึง การพัฒนาหลักสูตรในระดับ
ทองถิน่ ซึง่ ปจจุบันคือหลักสูตรระดับสถานศึกษา โดยกลาววาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร
ระดับนี้ คือ 1) ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการเกี่ยวกับศักยภาพของโรงเรียน
และ 4) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพและปญหาของหลักสูตรทีจ่ ัดการเรียนการสอนและการนําหลักสูตรไปใช
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ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของสงัด อุทรานันท (2532 : 315) ที่กลาววา ในการพัฒนาหลักสูตรระดับ
ทองถิน่ นั้น จะตองดําเนินการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสภาพของสังคม และความตองการของสังคม
เพื่อใหทราบขอมูลที่แทจริงภายในสังคมนั้น หลังจากนั้นก็ควรทําการประมวลสภาพปญหา และ
ขอเท็จจริงใหเปนหมวดหมู และจัดลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการเหลานั้น
ธํารง บัวศรี (2542 : 41) กลาววา การศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของหลักสูตร สามารถ
ชวยนักพัฒนาหลักสูตรไดอยางนอย 4 เรื่อง คือ 1) ชวยใหมองเห็นภาพรวมวาในการออกแบบ
หลักสูตรนัน้ จําเปนตองคํานึงถึงสิง่ ใดบาง และสิ่งตางๆ เหลานี้มีอทิ ธิพลตอหลักสูตรอยางไร 2) ชวย
ใหสามารถกําหนดองคประกอบของหลักสูตรไดอยางเหมาะสม เชน การกําหนดจุดมุงหมาย การ
เลือกวิชา เนือ้ หาสาระ เปนตน 3) ชวยใหสามารถกําหนดยุทธศาสตรการเรียนการสอนไดเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ และ 4) ชวยเพิ่มพูนความรูและทักษะในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
ดังนัน้ สามารถสรุปไดวา การศึกษาขอมูลพื้นฐานนัน้ จะชวยใหนักพัฒนาหลักสูตรสามารถ
สรางหลักสูตรไดอยางสอดคลองเหมาะสม และมีประสิทธิภาพซึ่งขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนา
หลักสูตรนัน้ จะประกอบดวย ขอมูลดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ขอมูลเกี่ยวกับตัว
ผูเรียนขอมูลเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาและการเรียนรูตางๆ นอกจากนี้ขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ
ก็มีความสําคัญมากเชนเดียวกัน
1.2 วิธกี ารศึกษาและรวบรวมขอมูลขัน้ พื้นฐาน
สงัด อุทรานันท (2532 : 194 -195) กลาววา วิธกี ารศึกษาและรวบรวมขอมูลพื้นฐานเพื่อ
นํามาใชในการพัฒนาหลักสูตร อาจจะทําใหทงั้ ทางตรงและทางออมหรือใชทั้ง 2 กรณีประกอบกัน
ดังนี้
1. การศึกษาโดยทางตรง ไดแก
1.1 สอบถามโดยใชแบบสอบถามในลักษณะของการวิจัยสํารวจ
1.2 การสัมภาษณผูที่เกีย่ วของ
1.3 การสังเกตกิจกรรมหรือเหตุการณตา งๆ ในลักษณะของการวิจัยเชิงมนุษยวิทยา
1.4 การระดมความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของ
2. การศึกษาโดยทางออม ไดแก
2.1 การศึกษาคนควาจากเอกสาร
2.2 การรับฟงความคิดเห็นจากแหลงตางๆ
2.3 การวิเคราะหตัวบงชีท้ สี่ ําคัญ
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ขณะที่ ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539 : 44 – 45) กลาวถึงการศึกษาและหาขอมูลพืน้ ฐานจาก
แหลงตางๆ สามารถทําไดหลายวิธี คือ
1. วิธีการประชุมระดมความคิดเห็นหรือระดมสมอง (brainstorming) วิธนี ี้เปนการเปดโอกาส
ใหสมาชิกผูเขารวมประชุมเสนอความคิดเห็นอยางเสรีและเต็มที่ในเวลาที่กาํ หนดไว โดยไมคาํ นึงถึง
ความถูกตอง เหมาะสม กฎเกณฑหรือความเปนไปไดในทางปฏิบัติ เนนความคิดริเริ่มสรางสรรค
มากกวาการนําไปปฏิบัติได เมื่อไดความคิดเห็นตางๆ มากเพียงพอแลวจึงคอยทบทวน พิจารณาและ
ตัดสินคัดเลือกเอาเฉพาะความคิดเห็นที่เหมาะสมและเปนประโยชน
2. วิธีการสํารวจ (survey) ไดแก การใชแบบสอบถาม การสัมภาษณ การสังเกต
การศึกษาจากรายงานหรือเอกสารตางๆ การใชแบบสํารวจ และการรับฟงความคิดเห็นจากสื่อมวลชน
และสาธารณชน โดยผูเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรอาจเลือกเอาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายๆ วิธี
ประกอบกันก็ได
ขั้นตอนที่ 2 การรางหลักสูตร
การรางหลักสูตรจะเปนขั้นตอนที่ผพู ัฒนาหลักสูตรจะตองพิจารณา กําหนดองคประกอบ
ตางๆ ของหลักสูตรวาจะมีองคประกอบอะไรบาง ซึ่งไดมนี ักการศึกษาไดกลาวถึงองคประกอบของ
หลักสูตรไวหลายคน คือ
ไทเลอร (Tyler. 1949 : 1) ไดตั้งคําถามเพือ่ ใชเปนแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรไว 4
ประการ ซึ่งสามารถประยุกตเปน องคประกอบของหลักสูตรไดเปน 4 องคประกอบ คือ
1. จุดประสงค
2. เนื้อหาวิชา
3. การจัดประสบการณการเรียนรู
4. การประเมินผล
ทาบา (Taba. 1962 : 442) กลาววา องคประกอบของหลักสูตรนั้นจะประกอบดวย
1. วัตถุประสงคทั่วไปและวัตถุประสงคเฉพาะวิชา
2. เนื้อหาวิชาและจํานวนชัว่ โมงสอนสําหรับการสอนแตละวิชา
3. กระบวนการเรียนการสอน
4. โครงการประเมินผลการสอนตามหลักสูตร
สุมิตร คุณานุกร (2518 : 9) กลาววาองคประกอบของหลักสูตรจะมี 4 องคประกอบ คือ
1. ความมุงหมาย (objectives)
2. เนื้อหา (content)
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3. การนําหลักสูตรไปใช (curriculum implementation)
4. การประเมินผล (evaluation)
กาญจนา คุณารักษ (2527 : 11) กลาววา หลักสูตรมีองคประกอบที่สําคัญ คือ
1. ความมุงหมาย (objectives)
2. เนื้อหาวิชาและประสบการณ (subject matter and experience)
3. วิธีการสอน (method)
4. วัสดุอุปกรณการสอน (materials)
5. กิจกรรมการเรียนการสอน (activities)
6. การประเมินผล (evaluation)
สงัด อุทรานันท (2532 : 244) กลาวถึงองคประกอบทีจ่ ําเปนของหลักสูตร คือ
1. เหตุผลและความจําเปนของหลักสูตร
2. จุดมุงหมายของหลักสูตร
3. เนื้อหาสาระและประสบการณ
4. การเสนอแนะเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอน
5. การเสนอแนะเกีย่ วกับการใชสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิชาการในชุมชน
6. การประเมินผล
7. การเสนอแนะเกีย่ วกับการชวยเหลือและสงเสริมผูเรียน
อรวรรณ พนาพันธ (2535) กลาววาหลักสูตรแมจะมีหลายรูปแบบแตควรมีองคประกอบ 4
ประการ คือ
1. วัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายหรือจุดประสงค (objective) คือ สิ่งที่กําหนดใหผูเรียนไดเกิด
การเรียนรูและมีพฤติกรรมเปนไปตามที่มุงหวังจะใหเกิดขึ้น
2. เนื้อหาวิชา (contents) คือ สิ่งที่ไดเลือกสรรและเนื้อหาวิชาความรูแ ละประสบการณตางๆ
ที่จะชวยใหผเู รียนพัฒนาไปสูจุดมุงหมายที่กําหนดไวโดยตองพิจารณาวาเนื้อหาสาระใดควรจะนําไป
สอบกอน – หลังพรอมทั้งกําหนดเวลาในการเรียนการสอนแตละเนื้อหาอีกดวย
3. การนําหลักสูตรไปใช (curriculum implementation) คือ การนําหลักสูตรไปใชในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนวาจัดกิจกรรมอะไรบาง ใชสื่อวัสดุอุปกรณอะไร แหลงวิทยาการที่ไหน
อยางไร จึงจะชวยใหผเู รียนบรรลุผลตามจุดประสงคที่วางไว
4. การประเมินผล (evaluation) คือ การแสวงหาคําตอบวาหลักสูตรสัมฤทธิผ์ ลตามความมุง
หมายทีก่ ําหนดไวหรือไม อยางไร ทัง้ นีเ้ พือ่ ใชเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น
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เอกรินทร สี่มหาศาล (2545 : 234 – 235) ไดกลาวถึงหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานทุกแหงมีหนาที่ตอ งจัดทํานัน้ วา มีองคประกอบดังนี้
1. ทิศทางและเปาหมายของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2. จุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษา
3. คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน
4. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา
5. มาตรฐานการเรียนรูและสาระการเรียนรู
6. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู
8. ปจจัยสงเสริมการเรียนรูและแหลงเรียนรูอื่นๆ
บุญชม ศรีสะอาด (2546 : 11) กลาววา โดยทั่วไปหลักสูตรมีองคประกอบพื้นฐาน 4
องคประกอบ คือ
1. จุดประสงค
2. สาระความรูประสบการณ
3. กระบวนการเรียนการสอน
4. การประเมินผล
นอกจากนีก้ ็อาจจะมีสว นประกอบอื่นๆ ไดอีก เชน หลักการ โครงสรางมาตรฐานการเรียนรู
การประกันคุณภาพของหลักสูตร และสื่อการเรียน
ตามแนวคิดทีก่ ลาวมา จะเห็นวานักการศึกษาแตละคนมีความเห็นตอองคประกอบของ
หลักสูตร ทัง้ เหมือนและแตกตางกัน ซึง่ สามารถสรุปใหเห็นไดดังตาราง 2
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ตาราง 2 องคประกอบของหลักสูตรตามแนวคิดของนักการศึกษา
องคประกอบของหลักสูตร
1. ทิศทางและเปาหมายการ จัด
การศึกษาของสถานศึกษา
2. จุดมุงหมายของหลักสูตร
3. เนื้อหาและประสบการณ
4. กิจกรรมการเรียนการสอน
5. สื่อ วัสดุอุปกรณ และแหลง การเรียนรู
6. การวัดผลประเมินผล
7. เหตุผลและความจําเปนของหลักสูตร
8. การนําหลักสูตรไปใช
9. คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน
10. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
11. การเสนอแนะเกี่ยวกับการชวยเหลือ
และสงเสริมผูเรียน
12. วิธีสอน
13. โครงสรางหลักสูตร

นักการศึกษา
ไทเลอร ทาบา สุมิตร กาญจนา

สงัด

อรวรรณ เอกรินทร บุญชม

3
3
3
3

3
3
3

3
3

3

3

3

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

3

3
3

3
3

3
3
3

3

3

3

3
3
3
3
3
3

จากแนวคิดเกีย่ วกับองคประกอบของหลักสูตรดังกลาวขางตน จะเห็นองคประกอบของ
หลักสูตรทีน่ ักการศึกษาสวนใหญมีความคิดเหมือนกัน คือ จุดหมายของหลักสูตร เนื้อหา กิจกรรม
การเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล ดังนัน้ ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการจัดการตนเอง สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ครั้งนี้ ผูว จิ ัยกําหนดที่จะใช
องคประกอบของหลักสูตร รวม 4 ประการ คือ 1) จุดหมายของหลักสูตร 2) เนื้อหา 3) กิจกรรมการ
เรียนการสอน และ 4) การวัดผลประเมินผล มากําหนดเปนองคประกอบของหลักสูตรเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการจัดการตนเอง ซึง่ แตละองคประกอบจะมีรายละเอียดดังนี้
1. จุดหมายของหลักสูตร
การกําหนดจุดหมายเปนขั้นตอนสําคัญขั้นตอนแรกของการพัฒนาหลักสูตรในทุกๆ
ระดับการศึกษา จุดหมายของหลักสูตรเปนสิ่งที่กาํ หนดขึ้น เพื่อบงบอกคุณลักษณะที่ตองการให
เกิดขึ้นในตัวผูเ รียน ดังนั้น การกําหนดจุดหมายของหลักสูตรจึงเปนการตอบคําถามวา จะจัด
ุ ลักษณะอยางไร (เอกรินทร สีม่ หาศาล. 2545 : 235 –
การศึกษาเพื่ออะไร ตองการใหผูเรียนมีคณ
236, ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล. 2529 : 141 และชาญชัย ศรีไสยเพชร. 2528 : 6 – 7)
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1.1 ความสําคัญของจุดหมายของหลักสูตร
สงัด อุทรานันท (2532 : 203 – 204) กลาววา จุดหมายของหลักสูตรมีความสําคัญ
มาก เพราะจะเปนสวนที่บงบอกถึงทิศทางของหลักสูตรวา จะพัฒนาผูเรียนใหเปนไปในทิศทางใด ซึง่
มีความสําคัญดังนี้
(1) เปนแนวทางในการจัดเนื้อหาสาระที่นํามาบรรจุไวในหลักสูตรไดอยาง
เหมาะสม
(2) เปนแนวทางใหครูไดจัดประสบการณที่เหมาะสมใหกับผูเรียน
(3) เปนสวนทีจ่ ะบอกใหผูเรียนไดทราบวา เขาควรจะเรียนรูอะไรบาง
ในลักษณะนี้จะชวยใหนกั เรียนไดเตรียมตัวเปนการลวงหนา
(4) เปนแนวทางในการกําหนดวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
(5) เปนสวนทีจ่ ะบอกใหผูเรียนไดทราบวาเขาควรจะเรียนรูอะไรบาง ใน
ลักษณะนีจ้ ะชวยใหนักเรียนไดเตรียมตัวเปนการลวงหนา
(6) เปนแนวทางในการบริหารงานของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาวา
ควรจะมุงเนนการพัฒนาผูเ รียนใหเปนไปในลักษณะใด
ในขณะที่ สุนยี  เหมะประสิทธิ์ (2537 : 100) ไดกลาวถึงความสําคัญและบทบาท
ของหลักสูตรไวเชนเดียวกัน กลาวคือ
1. เปนแนวทางใหเกิดการประเมินความตองการจําเปนเพือ่ คนหาความตองการ
จําเปนที่ยงั คนไมพบ (unmet needs) ไดแก ความตองการจําเปนทางสังคม การเมือง การปกครอง
เศรษฐกิจ ความตองการจําเปนของผูเรียนและความตองการจําเปนในอนาคต
2. เปนแนวทางในการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรกอนนําไปใชจริงโดยมุง
พิจารณาความครบถวน ครอบคลุมตามปรัชญาและความตองการจําเปน
3. เปนแนวทางในการชี้แนะ กํากับและตรวจสอบกระบวนการหรือขั้นตอนในการ
สรางหลักสูตรในแตละขึ้น เชน การเลือก การกําหนดหรือออกแบบ และการจัดเรียงลําดับเนื้อหามวล
ประสบการณ กิจกรรมการเรียนการสอน เปนตน
4. เปนแนวทางในการชี้แนะ กํากับ และตรวจสอบการนําหลักสูตรไปใช เชน การ
กําหนดจุดประสงคการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมและประสบการณการเรียนรู การเลือก การใช
และผลิตสื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เปนตน
5. เปนแนวทางในการกํากับการประเมินผลักสูตรวามีคณ
ุ ภาพหรือประสิทธิภาพ
หรือไมโดยพิจารณาวาผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายทีก่ ําหนดไวหรือไม
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6. บงบอกใหผูเรียนและสาธารณชนไดทราบวาหลักสูตรนั้นๆ มีความคาดหวังอะไร
เพื่อผูเรียนจะไดเตรียมตัวลวงหนาและสาธารณชนจะไดวพิ ากษวา มีความเหมาะสมหรือไมกับบริบท
ทางสังคมในขณะนั้น
1.2 หลักการกําหนดจุดหมายของหลักสูตร
ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2529 : 68 – 69) และธํารง บัวศรี (2542 : 165 – 169) ได
กลาวถึงหลักการในการกําหนดจุดหมายของหลักสูตร ไวสอดคลองกัน ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
1. ตองสอดคลองกับปรัชญาหรืออุดมการณของสังคม
2. ตองสอดคลองและสงเสริมคานิยมของสังคม
3. ตองมุงสนองความตองการและแกปญหาของสังคม
4. ตองสนองความตองการของผูเรียน
5. ตองสอดคลองและสงเสริมจุดหมายของหลักสูตรระดับอื่นดวย
6. ตองสามารถนําไปปฏิบัตไิ ด
7. ตองใหมีความสมดุลระหวางความตองการของผูเรียนและสังคม
8. ตองใหมีความสมดุลระหวางความรูและทักษะ และระหวางทฤษฎีกับการปฏิบัติ
9. ตองมีความสําคัญหรือคุณคาตอผูเรียน
10. ตองใชภาษาที่ชัดเจน
11. ตองมีการพัฒนาผูเรียนทัง้ ในดานสติปญญา ทักษะ และเจตคติ
12. ตองตั้งอยูบนรากฐานของความจริง
13. ตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
นอกจากนี้ บุญชม ศรีสะอาด (2546 : 84 – 85) ไดใหขอเสนอแนะเชิงหลักการวา
ในการกําหนดจุดหมายของหลักสูตร ตองคํานึงถึงสิง่ ตอไปนี้
1. จุดหมายของหลักสูตรควรเปนจุดหมายที่เปนไปไดและเปนสิง่ ทีพ่ ึงปรารถนา
2. ครูและผูวางแผนหลักสูตรจะตองกําหนดจุดหมายใหชัดเจน เพื่อใหสามารถใช
ความรูเกีย่ วกับของหลักสูตรในการเลือกเนื้อหา อุปกรณ หรือกระบวนการนําการเรียนรูของผูเรียนไปสู
จุดหมายปลายทางที่ตั้งไว
3. ควรใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดจุดหมายของหลักสูตรหรืออยางนอยที่สุด ก็
ตองทําใหผูเรียนยอมรับและเห็นความสําคัญของจุดหมายของหลักสูตรที่ไดกําหนดขึ้น
4. การกําหนดจุดหมายของหลักสูตร จะตองพิจารณาความตองการของสังคม
คุณลักษณะของผูเรียน และประโยชนของวิชาตางๆ เมื่อสภาพสังคม นักเรียน และเนื้อหาความรู ตาง
ก็มีการเปลีย่ นแปลงอยูเสมอ จึงจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนจุดหมายของหลักสูตรดวยเชนเดียวกัน
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5. ในการกําหนดจุดหมาย ควรพิจารณาถึงการบูรณาการระหวางวิชาตางๆ ดวย
เพราะนักเรียนจะตองเรียนหลายวิชา การบูรณาการระหวางวิชาตางๆ นับวาเปนสิง่ ที่จาํ เปน
6. การกําหนดจุดหมายจะตองกําหนดทั้งชนิดที่สามารถบรรลุในชวงสั้นในระหวาง
สอน อันเปนผลประโยชนตอ การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และจุดหมายที่จะบรรลุผล
ระยะยาวเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนวิชานั้นๆ ซึ่งเปนประโยชนตอการประเมินผลเมื่อสรุปบทเรียน
7. การกําหนดจุดหมายควรใชภาษาที่ไมซบั ซอน มีความชัดเจน เขาใจงาย สามารถ
สื่อความหมายไดตรงกันทุกฝายทัง้ ครู ผูบ ริหาร นักเรียน หรือผูปกครอง
8. การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตรควรจะใหสอดคลองกับจุดหมายการศึกษาใน
ระดับอื่นๆ
1.3 ลักษณะของจุดหมายหลักสูตรที่ดี
สงัด อุทรานันท (2532 : 211 – 212) ไดกลาวถึงจุดหมายของหลักสูตรที่ดีวา ควรจะ
มีลักษณะที่สาํ คัญดังตอไปนี้
1) ตั้งอยูบนรากฐานทางการศึกษาอยางถูกตอง เชน พืน้ ฐานทางปรัชญา จิตวิทยา
สังคมวิทยา และธรรมชาติของความรู และจะตองตั้งอยูบ นรากฐานของความจริงและสามารถนําไป
ปฏิบัติได
2) สอดคลองกับความตองการของสังคม สามารถสนองความตองการของสังคมและ
ชาติ อันไดแก ความมุง หวังที่ใหเด็กผูเ รียนเปนคนทีเ่ ห็นประโยชนของสวนรวมและเสียสละ มี
ความรูสึกชืน่ ชมภาคภูมิใจในชาติสามารถที่จะสรางเสริมและมีศรัทธาในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีองคพระมหากษัตริยเปนประมุข และเปนผูรับผิดชอบในฐานะพลเรือนดีของชาติ
3) สอดคลองกับความตองการของเด็ก สามารถสนองความตองการของผูเรียนตาม
หลักจิตวิทยาการเรียนรูท ี่เหมาะสมกับวัย เชน สงเสริมใหเด็กเปนคนกลาแสดงออกในดานความ
คิดเห็น สนองความตองการของเด็กดานความอบอุน การไดรับการยอมรับจากกลุม
4) ตองมุงสรางคานิยมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม โดยใหรูและเขาใจวา
สิ่งใดควรอนุรกั ษไว รูจักสรางสรรควัฒนธรรมใหเจริญกาวหนา
5) ตองเนนและสงเสริมคุณสมบัติสวนบุคคลของผูเรียนใหมีความเจริญงอกงามหลาย
ดาน
6) จุดมุงหมายของหลักสูตรที่ดีจะชวยใหผูเรียนไดรับประโยชนจากการศึกษาใหมาก
ที่สุด ไมวาจะเปนดานความรูความเขาใจ ทักษะและเจตคติ อันจะกอใหเกิดคานิยมที่ถูกตองและมี
พฤติกรรมทีพ่ งึ ปรารถนาของสังคม
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7) ตองมีความชัดเจนไมคลุมเครือ และมีความตอเนื่องกันทุกขอโดยไมมีความขัดแยง
กัน
8) ควรจะยึดหยุนไดและเปลีย่ นแปลงไดตามความเหมาะสมกับสภาพการณที่
เปลี่ยนแปลงได
2. เนื้อหาสาระ
เนื้อหา หมายถึง ขอมูล ความรู หรือสิ่งอันเปนสาระ ซึง่ ไดถูกเลือกสรรจากวิชาตางๆ ซึง่ เมื่อ
นํามาใหผูเรียนไดเรียนรู จะทําใหผูเรียนมีความรู ทักษะ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป ตามจุดหมาย
ที่กําหนดไวในหลักสูตร (ธํารง บัวศรี. 2542 : 222)
2.1 ความสําคัญของเนื้อหาสาระ
ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล (2529 : 156 – 159) ไดกลาวถึง ความสําคัญของเนื้อหาสาระ
ไวดังนี้
1) เนื้อหาสาระเปนตัวกําหนดจุดหมายทางกายศึกษา
2) เนื้อหาสาระเปนตัวกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน
3) เนื้อหาสาระเปนตัวกําหนดหลักสูตร
4) เนื้อหาสาระเปนตัวกําหนดตําราเรียน หรือหนังสือเรียน
5) เนื้อหาสาระเปนตัวกําหนดโครงสรางของหลักสูตร
6) เนื้อหาสาระเปนตัวกําหนดประเภทของหลักสูตร
สวน ธํารง บัวศรี (2542 : 225) และสุนีย ภูพันธ (2546 : 195) ไดกลาวถึง
ความสําคัญ ของเนื้อหาไวเชนเดียวกันสรุปไดดังนี้
1) เนื้อหาเปนดัชนีขั้นพืน้ ฐานของหลักสูตร เปนตัวกําหนดลักษณะของประสบการณ
การเรียนรูท ี่จะตองจัดใหแกผูเรียน อันไดแก กิจกรรมทัง้ ในและนอกชัน้ เรียน และยังเปนตัวกําหนด
เครื่องมือการประเมินผลดวย
2) เนื้อหาทีเ่ ปนความรู เปนสิ่งจําเปนตอการใชเหตุผล เพราะการที่เรามีความรู
เพิ่มขึ้นจะทําใหเรามองเห็นความสัมพันธ ความเปนเหตุผลของสิ่งตางๆ มากขึ้น
3) เนื้อหาทีเ่ ปนความรูยอมสงเสริมใหเกิดความรูเพิม่ ขึ้น เพราะความรูใหมยอมตอง
อาศัยความรูเดิมเปนพืน้ ฐาน ถาไมมีความรูเดิมอยูเลยนั้นการทีจ่ ะเรียนรูสิ่งใหมๆ ก็ยอมียากลําบาก
มากกวา
4) เนื้อหาทีเ่ ปนความรู จะชวยขยายขอบเขตของประสบการณใหกวางขวางขึน้
เพราะเมื่อเกิดความรูก็จะเกิดความตองการแสวงหาความรูเพิ่มขึ้น ผลก็คือไดรับประสบการณใหม ซึ่ง
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จะทําใหเขาใจประสบการณเดิมดีอยางไร นอกจากนี้ ประสบการณใหม ยังชวยใหมองเห็นความ
บกพรองของประสบการณเดิม เพื่อจะไดปรับปรุงแกไข
2.2 ประเภทของเนื้อหาสาระ
ในการแบงประเภทของเนื้อหาวิชา ทาบา (Taba. 1962 : p 174 – 181) ไดวิเคราะห
และแบงประเภทเนื้อหาวิชาได 4 ประเภท คือ
1. เนื้อหาวิชาที่เปนขอเท็จจริงและกระบวนการ (Specific Facts and Processes)
ไดแก เนื้อหาวิชาที่เปนขอมูลซึ่งแสดงความเปนจริงของธรรมชาติรวมทั้งหลักเกณฑตางๆ ที่มีผูกาํ หนด
ขึ้น เชน วิธีการคิดเลขคณิต สูตรเคมี และขอมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร เปนตน เปนขอมูลที่ตองอาศัย
การทองจําและเปนรากฐานไปสูความคิดพื้นฐานในระดับตอไป
2. เนื้อหาวิชาที่เปนแนวคิดพื้นฐาน (Basic Ideas) เปนเนื้อหาวิชาในลักษณะนี้เปน
ขอมูลที่แฝงความหมายอยูด วย เมื่อผูเรียนเขาใจแลวและเห็นความสัมพันธเกีย่ วกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก็
สามารถนําความเขาใจเกี่ยวกับความคิดและหลักการดังกลาวไปอธิบายเหตุการณอื่นๆ ได เชน เมื่อ
เขาใจวาเวลาที่ใชแผนเหล็กหุมกงลอเกวียนจะตองเผาใหรอนเสียกอน เมื่อเหล็กเย็นลงจะไดรัดแนน
นั่นคือเขาใจในหลักการที่วา ไปใชและเกิดความเขาใจไดทันทีวา ทําไมตองเวนชองวางไวเล็กนอยตรง
รอยตอของรางรถไฟ เปนตน เนื้อหาวิชาในระดับที่ 1 และ 2 นี้จะนําไปสูความเขาใจในระดับสูงขึ้น
ตอไป
3. เนื้อหาวิชาที่เปนมโนทัศน (Concepts) เปนเนื้อหาวิชาที่เกีย่ วกับความเขาใจใน
ลักษณะรวม หรือโครงสรางและสวนประกอบยอยๆ ทัง้ หมดของสิ่งของตางๆ ทั้งที่เปนรูปธรรมและ
นามธรรม รวบรวมเอาความคิดเบื้องตนมาสรุปเปนความคิดรวบยอด ยกตัวอยางเชน หากสามารถ
แยกไดถูกตองในเรื่องการบวกและการลบในคณิตศาสตร หรือสามารถแยกความโลภ ความโกรธ
ความหลงได ก็แสดงวามีความคิดรวบยอดหรือมโนทัศนทถี่ ูกตองในสิ่งนัน้ ๆ การไดรับหรือมีความ
เขาใจในเนื้อหาวิชาทัง้ สามระดับขางตนทีก่ ลาวมาแลว จะทําใหผูเรียนมีความเขาใจในระบบความคิด
ของศาสตรนั้นๆ
4. เนื้อหาวิชาที่เปนระบบความคิด (Thought System) เปนเนื้อหาวิชาประเภท
สูงสุด เปนเนือ้ หาที่ยากและซับซอนที่สุด แตจะพัฒนาใหผูเรียนใหเขาใจระบบความคิดของศาสตร
นั้นๆ และสามารถศึกษาหาความรูเพิม่ เติมไดดวยตนเองตอไปทั้งในขณะที่ศึกษาอยูใ นสถานศึกษาหรือ
ในสังคมปจจุบันของตน
สวน สมิธ สแตนเลย และชอรส (ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ. 2539 : 78 – 79; อางอิงจาก
Smith, Stanlay ;& Shores. 1957. Fundamentals of Curriculum. pp.126 –130) ไดแบง
เนื้อหาวิชาออกเปน 4 ประเภท ดังนี้
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1. เนื้อหาวิชาทั่วไป (General Subject Matter) หมายถึง เนื้อหาวิชาที่ผูเรียนใน
สังคมตองเรียน เปนสิง่ ที่ผูเรียนจะไดเรียนรูอยางไมเปนทางการในครอบครัวหรือสังคมเพื่อมีชีวิตอยู
รวมกันได แตตอมาสังคมเจริญขึ้นและมีความซับซอนมากขึ้น จึงจัดสอนในระบบโรงเรียน
2. เนื้อหาวิชาที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือเนื้อหาวิชาเฉพาะ (General
Subject Matter) หมายถึง เนื้อหาวิชาทีจ่ ําเปนตอชีวิตมนุษย เปนเนือ้ หาวิชาที่ตอ งการความ
เชี่ยวชาญพิเศษ หรือเทคนิคเฉพาะเพื่อการประกอบอาชีพทัว่ ไป
3. เนื้อหาวิชาเชิงพรรณนา (Descriptive Subject Matter) หมายถึง เนื้อหาวิชาทีเ่ ปน
ขอเท็จจริงและหลักการ (Facts and Principles) เชน เนื้อหาในวิชาวิทยาศาสตรและวิชาคณิตศาสตร
เปนตน
4. เนื้อหาวิชาเชิงคานิยม (Normative Subject Matter) หมายถึง เนื้อหาวิชาที่
เกี่ยวกับกฎ กติกาตางๆ คานิยมหรือมาตรฐานที่สังคมยึดถืออยู เชน ศีลธรรมจรรยาบรรณของคน
มาตรฐานในการยอมรับหรือตัดสินคุณคาของงานศิลปะ กติกาตางๆ ของเกม เปนตน
กาเย และบริกส (Gagne’ & Briggs. 1974 : 53 – 54) ไดแบงประเภทของเนื้อหา
สาระออกเปน 3 ประเภท คือ ขอมูลที่เปนความรู เจตคติ และทักษะ สวนสงัด อุทรานันท (2532 :
167) ไดจัดประเภทของเนื้อหาวิชาคลายๆ กับกาเยและบริกส เพียงแตไดแบงประเภทของขอมูลที่เปน
ความรูเพิม่ ขึ้น โดยแบงเนื้อหาวิชาเปน 5 ประเภทคือ (1) ขอเท็จจริงและความรูธรรมดา (2)
ความคิดรวบยอดและหลักการ (3) การแกปญหาและการคิดสรางสรรค (4) เจตคติและคานิยม (5)
ความสามารถและทักษะทางกาย
2.3 เกณฑในการเลือกเนื้อหาสาระ
ทาบา (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2545 : 43 – 44; citing Taba. 1962.
Curriculum Development : Theory & Practice. p.267 – 284) ไดเสนอหลักเกณฑหรือแนวทางใน
การพิจารณาเลือกเนื้อหาเอาไวดังนี้
1. เนื้อหามีความเหมาะสมและสําคัญ (Validity & Significance of content) แมคํา
วาเหมาะสมเปนคําที่คอนขางยืดหยุน แตก็พอจะมีแนวทางในการสรางความเห็นที่ตรงกันได
โดยทั่วไปเราอาจมองความเหมาะสมไดในประเด็นของความถูกตองของเนื้อหา ทันสมัย นักวิชาการ
ในแตละสาขายอมรับ เนนทีค่ วามคิดรวบยอด หลักการและระบบความคิดมากกวาขอเท็จจริง เปน
ตน

65

2. มีความสอดคลองกับความเปนจริงทางสังคม (Consistency with Social Realites)
หลักสูตรที่มีประโยชนตอการเรียนรูนนั้ เนือ้ หาและผลทีพ่ ึงไดรับจําเปนจะตองสอดคลองกับความเปน
จริงทางสังคมและวัฒนธรรมในเวลานัน้ ในทางปฏิบัตนิ ักพัฒนาหลักสูตรจะตองรวบรวมเนื้อหาที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑในขอที่ 1 กอน แลวจึงพิจารณาตอไปวา มีเนื้อหาใดบางทีส่ อดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของสังคม และยังขาดเนื้อหาใดอีกบางที่จาํ เปนตอการสงเสริมความเปนอยูของสังคมให
ดีขึ้น
3. มีความสมดุลระหวางความกวางและความลึกของเนือ้ หา (Balance of Breadth
and Depth) หลักสูตรที่ดีควรจะบรรจุเนือ้ หาที่มีความกวางและความลึกกลมกลืนกัน แตดูเหมือนวา
ความลึกของการทําความเขาใจเนื้อหาและความกวางของการครอบคลุมเนื้อหาเปนหลักการที่ขัดกันอยู
จึงเปนหนาที่ของผูรับผิดชอบจะตองหาจุดพอดีที่จะทําใหความคิดทีม่ ีลักษณะสุดโตงที่อยูก ันคนละขั้ว
ใหผสมกลมกลืนกันได
4. การจัดเนื้อหาจะตองสนองลักษณะกวางๆ ของจุดประสงค (Provision for Wide
Range of Objectives) หลักสูตรควรจะจัดเนื้อหาที่สามารถบรรลุจุดหมายไดหลายอยาง ไมใชเพื่อให
เรียนรูเนื้อหาประเภทจบในตัว แตเปนเนือ้ หาที่นาํ ไปสูความรูใหม และควรจะชวยในการพัฒนา
แนวทางตางๆ เพื่อเสริมความคิด เจตคติ และความสนใจที่พงึ ประสงค ตลอดจนนิสยั และทักษะที่
เหมาะสม
5. การจัดเนื้อหาจะตองคํานึงถึงความสามารถที่ผูเรียนจะไดเรียนรูได และสามารถ
ปรับเนื้อหาใหเขากับประสบการณของผูเรียนได การจัดเนื้อหาของหลักสูตรที่สนองความสามารถของ
ผูเรียน และการปรับใหเขากับประสบการณของผูเรียนนั้น ไดแก การที่ผูจัดทําหลักสูตรจะตองคํานึงถึง
ภูมิหลังในดานตางๆ ของผูเรียนทีย่ ับยัง้ หรือเอื้อตอการเรียนรูสิ่งใหมๆ ของ ผูเรียน ถาจะกลาวในเชิง
จิตวิทยาก็จะตองหมายถึงการคํานึงถึงการถายโอนการเรียนรู คือนําประสบการณเกาหรือสิง่ ทีเ่ รียนรู
มาแลวมาชวยสงเสริมการเรียนรูใหม
6. เนื้อหาของหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมกับความตองการ (needs) และความ
สนใจของผูเรียน ความตองการดังกลาวนี้เปนการยึดสังคมและวัฒนธรรมเปนหลัก แลวใหผูเรียน
เรียนรูที่จะสนองความตองการที่สังคมวางไว เพื่อใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตอยูไดในสังคมอยางมี
ความสุข ความตองการอีกดานหนึง่ จะมองที่ชองวางสถานภาพในปจจุบันของปจเจกบุคคลกับจุดหมาย
ที่พงึ ปรารถนา เชน ความตองการที่จะมีผลสัมฤทธิ์ในวิชาตางๆ อยางเปนทีน่ า พอใจ
สวน สงัด อุทรานันท (2532 : 170 – 172) ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539 : 82 – 83)
และ รุจิร ภูสาระ ( 2546 : 112 – 114) ไดเสนอหลักเกณฑในการเลือกเนื้อหาเพื่อนํามาบรรจุไว
สอดคลองกัน สรุปไดดังนี้
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1) เกณฑความถูกตอง (Criterion of Validity)
สิ่งที่ถือวามีความผูกพันนั้น คือสิ่งที่สามารถพิสูจนไดหรือเปนความจริงตามสภาพ
โดยเหตุที่ความเจริญกาวหนาทางวิชาการมีมาก ดังนัน้ จึงมีการคนพบขอมูลความจริงใหมๆ เพิม่
ขึ้นอยูเสมอ เปนเหตุใหขอมูลความรูเกาๆ ลาสมัยหรือขาดถูกตองตรวจสอบและเลือกเอาสิ่งที่ถูกตอง
หรือเปนความจริงเทานัน้
2) เกณฑแหงความสามารถที่จะเรียนรูได (Criterion of Learnability)
การเลือกเนื้อหาควรพิจารณาวาผูเรียนจะเรียนไดหรือไมเปนเกณฑสาํ คัญประการ
หนึง่ ในการเลือกเนื้อหา เหตุผลในการกําหนดหลักสูตรและการสอน คือ ชวยใหผูเรียนเกิดแนวคิด
และความรูในขอเท็จจริง ดังนัน้ เนื้อหาทีเ่ ลือกจึงควรพิจารณาความสามารถในการเขาใจและสามารถ
เรียนรูไดเปนเกณฑสําคัญในการเลือกดวย
3) เกณฑแหงความสําคัญ (Criterion of Significance)
ความสําคัญและความจําเปนหรือเปนประโยชน ถือวาเปนหลักเกณฑที่สําคัญของ
การเลือกเนื้อหาสาระ โดยหลักการขอนีถ้ ึงแมเราพบวาความรูในปจจุบันมีอยูม ากมายมหาศาล แตถา
พิจารณาโดยยึดหลักเกณฑของความสําคัญและความจําเปนหรือเปนประโยชนตอผูเ รียนแลว เราก็
ยอมจะสามารถคัดเลือกเอาเฉพาะสวนที่มคี วามเหมาะสมเทานัน้ มาบรรจุไวในหลักสูตร
4) เกณฑแหงความสนใจ (Criterion of Interest)
ความสนใจของผูเรียนเปนเกณฑอันหนึง่ ที่ใชในการพิจารณาเลือกเนื้อหาสาระ
หลักเกณฑขอนี้สืบเนื่องมาจากหลักการเรียนรูทกี่ ลาววาผูเรียนจะเรียนไดดีที่สุด ถาสิ่งที่เรียนนั้นเปนสิ่ง
ที่ผูเรียนมีความสนใจ ในทางตรงขามถาเลือกเนื้อหาโดยละเลยความสนใจของผูเรียนแลว จะทําใหการ
เรียนเนื้อหานัน้ เปนเรื่องเบื่อหนายสําหรับผูเรียน ผลการเรียนก็อาจจะออกมาไมดนี ัก
5) เกณฑแหงความสอดคลองกับความเปนจริงในสังคม (Criterion of
Consistency with Social Reality)
เกณฑขอนี้เปนขอเสนอจากนักการศึกษาบางคนวา เนือ้ หาที่เลือกควรจะทําใหเกิด
ประโยชนกับโลกรอบๆ ตัวเรา ซึง่ หมายความวา ควรจะสอดคลองกับความเปนจริงในสังคมความเปน
จริงดังกลาวไดแก
- พัฒนาเจตคติ และคานิยมที่เปนสากล
- เขาใจเกีย่ วกับธรรมชาติ การจัดการธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลง
- เขาใจวัฒนธรรมกลุม
- พัฒนาความคิดที่เปนอิสระ
- สงเสริมความคิดสรางสรรค ความคิดรอบขางตน
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6) เกณฑแหงการนําไปใช (Criterion of Utility)
เกณฑขอนี้ควรจะใชในการเลือกรายวิชาในโรงเรียน ซึง่ จะมีประโยชนสําหรับผูเรียนใน
การจัดการทั้งในปจจุบนั และอนาคต เกณฑนี้เปนการนํามาพิจารณาวาการเลือกเนื้อหาจะนํามาใชใน
การใชวิชาเฉพาะตางๆ ไดอยางไร การศึกษาเรื่องนี้ควรใชวิธีวจิ ัยมาชวยพิจารณาตัดสินเลือกเนื้อหา
หลายๆ ดานในเนื้อวิชาที่ตองใชบอยๆ
7) เกณฑแหงความสอดคลองกับจุดประสงค (Criterion of Appropriateness to
Objectives) เนื้อหาควรจะมีความสอดคลองและตอบสนองจุดประสงคของหลักสูตร
2.4 แนวทางในการจัดเนื้อหาสาระ
สงัด อุทรานันท (2532 : 176) บุญชม ศรีสะอาด (2528 : 36 – 38) และสุนีย ภูพ นั ธ
(2546 : 205 – 207) กลาวถึง แนวทางในการจัดเนื้อหาไวสอดคลองกันดังนี้
1) จัดเรียงลําดับเนื้อหาสาระจากงายไปหายาก หรือจากสิ่งที่ไมซับซอนไปสูสิ่งทีม่ ี
ความสลับซับซอน
2) จัดเนื้อหาจากสวนรวมกอนสวนยอย
3) จัดเนื้อหาจากสิ่งที่เปนรูปธรรมกอนนามธรรม
4) จัดเนื้อหาจากสิ่งที่เปนพื้นฐานกอนสิง่ ที่เปนความรูชั้นสูง
5) จัดเนื้อหาเรียงตาลําดับเวลาใหเห็นความตอเนื่องกัน
6) จัดเนื้อหาจากสิ่งใกลตัวไปสูส ิ่งไกลตัวผูเรียน
7) จัดเนื้อหาตามหัวขอเรื่อง
3. กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน คือ การปฏิบตั ิใดๆ ก็ตาม ที่ผูสอนจัดใหผูเรียนเมื่อใหผูเรียนบรรลุ
จุดมุงหมายของหลักสูตร ซึง่ อาภรณ ใจเที่ยง (2540 : 72 – 75) และ ธํารง บัวศรี (2542 : 72 – 75)
และไดกลาวถึงหลักเกณฑ ในการกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนไวดังนี้
1. เปนกิจกรรมที่สอดคลองกับเจตนารมณของหลักสูตร โดยหลักสูตรปจจุบันมุงหวังให
ผูเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญ
 หาเปน เกิดทักษะกระบวนการตางๆ เชน กระบวนการคิด การแก
ปญหา เปนตน ดังนั้นผูสอนจึงตองสอนวิธีการคิด วิธีการทํา วิธีการแกปญหาและสอนอยางมีลาํ ดับ
ขั้นตอนทีม่ ีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆ ใชวิธีสอนทีห่ ลากหลายเพื่อใหผูเรียนเกิด
คุณสมบัติตามที่หลักสูตรมุง หวัง

68

2. เปนกิจกรรมที่สอดคลองกับจุดประสงคการสอน เชน การสอนมีจุดประสงคเนนพฤติกรรม
ดานทักษะ ดังนัน้ ผูสอนตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหผเู รียนไดลงมือฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิด
ทักษะ
3. เปนกิจกรรมที่สอดคลองและเหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความสนใจของผูเรียน
4. เปนกิจกรรมที่สอดคลองกับลักษณะของเนื้อหาวิชา เชน เนื้อหาวิชาประเภทการแกปญหา
ก็ตองใหผูเรียนไดคิดแกปญหาและเปดโอกาสใหแสดงความคิดสรางสรรคในการแกปญหานั้น
5. จัดกิจกรรมใหมีลําดับขั้นตอน เพื่อใหผเู รียนใหเกิดความรูความเขาใจอยางตอเนื่อง ไม
สับสน และสามารถโยงความสัมพันธของเนื้อหาที่เรียนได การจัดลําดับขั้นตอนควรเริ่มจากงายไปยาก
รูปธรรมไปนามธรรม ใกลตวั ไปไกลตัว และสวนรวมไปสวนยอยจะทําใหเกิดการเรียนรูไดดี
6. เปนกิจกรรมที่นา สนใจโดยใชสื่อการสอนที่เหมาะสม
7. เปนกิจกรรมที่ใหผเู รียนเปนกระทํากิจกรรม เพื่อใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองผูสอนเปน
ผูอํานวยความสะดวก สวนตัวความรูเปนผลพลอยไดจากการกระทํากิจกรรม โดยระหวางการทํา
กิจกรรม ผูเรียนจะเกิดการพัฒนาตนเองทางการคิด การปฏิบัติ การแกปญหา การทํางานรวมกัน
การวางแผนการและเทคนิควิธีการตางๆ ทีเ่ รียกวา “เรียนรูวิธีการหาความรู”
8. เปนกิจกรรมที่ทา ทายความคิดความสามารถของผูเรียน ฝกฝนวิธกี ารแสวงหาความรูและ
การแกปญหาดวยตนเอง จะทําใหผูเรียนเห็นคุณคาของสิ่งที่เรียนและไดรับประโยชนจากการเรียน
อยางแทจริง
9. เปนกิจกรรมที่ใชเทคนิควิธีสอนหลากหลายใหเหมาะสมกับสถานการณ ทําใหผูเรียนเกิด
ความกระตือรือรนในการเรียนและเกิดการเรียนรูอยางแทจริง
10. เปนกิจกรรมที่สรางบรรยากาศที่รื่นรมย สนุกสนาน และเปนกันเอง เพราะทําใหผูเรียน
เรียนดวยความสุข สบายใจ ไมตึงเครียด อันสงผลใหผูเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอวิชาที่เรียน
11. จัดกิจกรรมแลวตองมีการวัดผลการใชกิจกรรมนัน้ ทุกครั้งเพื่อคนหาขอดี ขอบกพรองแลว
นําไปปรับปรุงแกไขสําหรับใชในครั้งตอไป ในการวัดผลควรมีทั้งการวัดผลระหวางทีผ่ ูเรียนทํากิจกรรม
และภายหลังการทํากิจกรรม โดยผูสอนอาจใชวิธกี ารสังเกต ซักถาม ตรวจสอบผลงาน หรือทดสอบ
เมื่อวัดผลแลวถาพบวากิจกรรมนั้นทําใหผูเรียนเกิดความเรียนรูไดดีก็สามารถนําไปใชไดตอไป แตถา
ผูเรียนพบปญหาขณะปฏิบตั ิกิจกรรม ผูสอนควรไดวิเคราะหหาสาเหตุและแกไขใหตรงจุด
12. เปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู ทรัพยากรในที่นี้ หมายถึง สื่อวัสดุ อุปกรณ
งบประมาณ ตลอดจนบุคลากรที่มีอยู
13. เปนกิจกรรมที่ใหโอกาสชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ
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สวนรุจิร ภูสาระ (2546 : 121) กลาววา กอนที่จะกําหนดเกณฑการเลือกกิจกรรมการ
เรียนการสอน ควรจะพิจารณาหลักการ 10 ประการ ในการเรียนรูซึ่งหลักการดังกลาวประกอบดวย
1. การเรียนเปนการกระทําเชิงรุก (Active) มากกวาเชิงรับ (Passive)
2. การเรียนจะมีประสิทธิภาพได ถาผูเรียนเขาใจวาเขากําลังเรียนอะไร
3. ความแตกตางระหวางบุคคลทั้งในตัวบุคคลเองและในทางสังคมยอมผลกระทบตอการ
เรียนของผูเรียน
4. แรงจูงใจและคานิยมของผูเรียนมีอิทธิพลอยางมากตอการเรียน
5. ผูเรียนสามารถสรุปเชื่อมโยง และจําแนกไดดี ถามีการนําเสนอประสบการณที่
หลากหลาย
6. การเรียนอาจเกิดขึ้นไดมากมาย แมวา จะตั้งเปาหมายที่ไดผลผลิตเพียงอยางเดียว
ก็ตาม
7. ผูเรียนสามารถตอบสนองไดหลายอยางตอการสอนทีม่ าจากสถานการณการเรียน
อยางเดียวกัน
8. การเรียนจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นถามีการใหสงิ่ เสริมแรงทันที ขณะมีกิจกรรมการ
เรียนการสอน
9. การเรียนจะบังเกิดผลดีมากขึ้น ถามีการตอบสนองสถานการณในการเรียนซ้าํ ๆ กัน
10. การถายโยงการเรียนรูสามารถกระทําได ถาสถานการณการเรียนรูและโอกาสใน
การถายโยงการเรียนรูเอื้ออํานวย
4. การวัดผลประเมินผล
การวัดผลประเมินผล เปนกระบวนการตรวจสอบวา ผูเรียนมีคุณลักษณะ ความรู
ความสามารถ สอดคลองตามจุดประสงคของการเรียนการสอนหรือไม ดังนัน้ การวัดผลประเมินผลจึง
มีความสําคัญมาก เพราะเปนกระบวนการตรวจสอบความสําเร็จของการจัดการศึกษา หรือกลาวไดวา
เปนการตรวจสอบความสําเร็จหลักสูตรก็ไดเชนเดียวกัน
5.1 ลักษณะของการวัดผลประเมินผลที่ดี
ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539 : 102) ไดกลาวถึง ลักษณะของการวัดผลประเมินผลที่ดีวาควรมี
ลักษณะดังนี้
1) ตองยึดจุดประสงคเปนหลัก
2) ควรใชเครื่องมือทีห่ ลากหลายเพื่อใหไดขอมูลที่เพียงพอสําหรับการประเมินผล
3) ควรวัดผลประเมินผลนักเรียนบอยๆ คือ ทัง้ กอนเรียน ระหวางเรียน และหลังเรียน
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4) ควรมีการปรับปรุงแกไขเครื่องมือวัดใหดขี ึ้นอยูเสมอ
5) เมื่อตรวจพบวาผูเรียนไมผานเกณฑการประเมิน ครูผูสอนควรหาวิธีปรับปรุงแกไข
นักเรียนใหดีขนึ้ เชน การสอนซอมเสริม
6) ครูผูสอนตองนําผลที่ไดจากการวัดผลประเมินผลการเรียนมาเปนขอมูลในการปรับปรุง
การสอนของครูใหดีขึ้น
7) ครูควรเตรียมเครื่องมือวัดผลและตั้งเกณฑไวลวงหนา และใชเครื่องมือวัดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับจุดหมาย
8) การวัดผลประเมินผลการเรียนบางวิธีการใชภาษาหรือถอยคํา และเวลาใหเหมาะสมกับวุฒิ
ภาวะและระดับชั้นของผูเรียน
สวน วัฒนาพร ระงับทุกข (2545 : 232) ไดเสนอหลักการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตร
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.2544 ไวดังนี้
1. สถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบประเมินผลการเรียนของผูเรียน โดยเปดโอกาสใหทุกฝายที่
เกี่ยวของมีสวนรวม
2. การวัดและประเมินผลการเรียนตองสอดคลองและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาที่กาํ หนด
ในหลักสูตร
3. การประเมินผลการเรียนตองประกอบดวย การประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาผูเรียน การ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน
4. การประเมินผลเปนสวนหนึง่ ของกระบวนการจัดการเรียนการสอนตองดําเนินการดวยวิธีการ
ที่หลากหลายเหมาะสมกับสิง่ ที่ตองการวัด ธรรมชาติของวิชา และระดับชวงชัน้ ของผูเรียน
5. ใหมีการประเมินความสามารถของผูเรียน ในการอานคิดวิเคราะหและเขียนสื่อความในแต
ละชวงชั้น
6. ใหมีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนชวงชัน้
7. ใหมีการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติ ในแตละชวงชั้น
8. เปดโอกาสใหผูเรียนตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนได
9. ใหมีการเทียบโอนผลการเรียนระหวางสถานศึกษาและรูปแบบการศึกษาได
5.2 ประเภทของการวัดผลประเมินผล
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ (2545 : 15 – 18) ไดกลาวถึง การวัดผลประเมินผล ซึง่ แบงออกเปน
3 ประเภท คือ
1) การประเมินผลกอนเรียน (Pre – Evaluation) เปนการประเมินกอนที่จะเริ่มตนจัด
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กิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีจุดประสงคดังนี้
1.1 เพื่อพิจารณาวาผูเรียนมีทักษะทีจ่ ําเปนสําหรับการเรียนรูเพียงใด
1.2 เพื่อพิจารณาวาในการจัดการเรียนรูควรจะวางผูเรียนอยูในตําแหนงใดของ
ลําดับขั้นการเรียนรู
1.3 เพื่อพิจารณาวาสวนใดของการเรียนรูที่ผูเรียนพรอมจะรอบรู
1.4 เพื่อเปนการวัดพืน้ ฐานเบื้องตนของผูเรียน ซึง่ จะชวยใหรูวา ในระหวางเรียนรู
ผูเรียนมีการเรียนรูเพิม่ ขึ้นอยางไร
1.5 เพื่อเปนการวางแผนการสอนโดยพิจารณาวาจะตองเริ่มตนอยางไร จึงจะ
เหมาะสมกับสภาพของผูเรียน
2) การประเมินผลระหวางเรียน (Formative Evaluation) เปนการประเมินเพื่อปรับปรุง
การเรียนรูและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ซึง่ จุดประสงคของการประเมินผลระหวางเรียน คือ
2.1 เพื่อตองการทราบวา ผูเ รียนบรรลุผลการเรียนรูที่ตั้งไวหรือไมเพียงใด
2.2 เพื่อตองการทราบวา ผูเรียนบรรลุผลการเรียนรูถึงขัน้ ตอนใด
2.3 เพื่อตองการทราบวา ผูเรียนบกพรองในผลการเรียนรูใด
2.4 เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการเรียนของผูเรียนเปนรายบุคคลหรือ
กลุมยอย
2.5 เพื่อชวยใหใชวัสดุการเรียนและวิธีการจัดการเรียนการสอนทีถ่ ูกตองในการ
แกไขขอบกพรองการเรียนรูของผูเรียน
2.6 เพื่อใชขอมูลจากการประเมินในการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน สื่อ หรือ
ลําดับขั้นการจัดการเรียนรู
2.7 เพื่อการเก็บคะแนน
3) การประเมินผลรวม (Summative Evaluation) เปนการประเมินเมื่อสิ้นสุดการจัดการ
เรียนการสอนในแตละหนวยการเรียนรู หรือประเมินผลกลางภาคหรือประเมินผลปลายภาค หรือ
ประเมินผลปลายป โดยมีจดุ ประสงค คือ
3.1 เพือ่ ศึกษาวาผูเรียนมีความรูท งั้ สิ้นเทาไร
3.2 เพือ่ ศึกษาวาผูเรียนเกงหรือออนในเนื้อหาสาระใด
3.3 เพือ่ ศึกษาวาจะตองแกไขปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนโดยรวมในเรือ่ งใด
วิชาใด
3.4 เพือ่ ตัดสินผลการเรียนรู
3.5 เพือ่ พยากรณความสําเร็จในรายวิชาที่ตอเนื่องตอไป
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3.6 เพือ่ เปรียบเทียบผลลัพธบางประการของผูเรียนแตละกลุม
3.7 เพือ่ ใหคะแนนการสอน
5.3 วิธีการวัดผลประเมินผล
ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539 : 98 – 101) กลาวถึงวิธีการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน
วาจําแนกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ
1. การวัดโดยการใชการทดสอบ (Testing Technique) เปนการวัดโดยมีแบบทดสอบ (Test)
เปนเครื่องมือในการวัดแบงออกเปน 3 ชนิด คือ
1.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) เปนขอสอบที่มุงวัดคุณลักษณะ
ทางดานความรู ความคิด และความสามารถหรือพุทธิพิสัยและทักษะพิสัย แบงเปน 2 ชนิด คือ
แบบทดสอบทีผ่ ูสอนสรางขึน้ เอง (Teacher – made Test) และแบบทดสอบมาตรฐานซึง่ เปน
แบบทดสอบทีส่ รางและผานกระบวนการพัฒนาจนมีคุณภาพไดมาตรฐาน สวนใหญจะใชในการวัดผล
สัมฤทธิ์แบบรวบยอด
1.2 แบบทดสอบวัดความถนัดและเชาวนปญญา (Aptitude and Intelligence Test) เปน
ขอสอบที่มุงวัดคุณลักษณะทางดานพุทธิพิสัยและทักษะพิสัย เปนขอสอบที่วัดความสามารถของ
ผูเรียนวาจะรียนไดมากนอยแคไหนหรือมีความถนัดในทางใด
1.3 แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ (Personality Test) เปนเครื่องมือในการวัดคุณลักษณะ
ดานความรูสกึ หรือจิตพิสัย เชน เจตคติ คานิยม ความเชื่อ เปนตน และวัดบุคลิกภาพของบุคคล
สวนรูปแบบของขอสอบมี 3 รูปแบบ คือ ขอสอบแบบปากเปลา (oral test) ขอสอบแบบ
ขอเขียน (written test) ซึ่งเปนแบบอัตนัยและแบบปรนัย และขอสอบภาคปฏิบัติ (performance test)
2. การวัดโดยไมใชการทดสอบ (Non – testing Technique) แบงออกเปน
2.1 การสอบถาม (Questioning) มักใชถามขอเท็จจริงและความคิดเห็นตางๆ เชน
แบบสอบถามแบบเปด แบบสอบถามแบบปด
2.2 การสัมภาษณ (Interview) เชน การสัมภาษณเปนแบบทางการ การสัมภาษณแบบไม
เปนทางการ
2.3 การสังเกต (Observation) มักใชวัสดุคุณลักษณะดานจิตพิสยั และทักษะพิสัย ใน
การสังเกตพฤติกรรมผูเรียนนั้น ผูสอนอาจจะเฝาดูพฤติกรรมตางๆ โดยที่ไมไดกําหนดวัตถุประสงคของ
การสังเกตไวลว งหนา แตจะจดบันทึกพฤติกรรมที่สังเกตไดทั้งหมด หรือผูสอนจะเฝาดูโดยมีการ
เตรียมการในสิ่งที่ตองการสังเกตแลวจดบันทึกเฉพาะขอมูลที่ตองการศึกษาเทานั้น
2.4 การวัดผลงาน (Product Evaluation) โดยผูเรียนตองมีผลงานที่ใชวัด สวนผูป ระเมิน
ตองตั้งเกณฑในการวัดลวงหนาซึ่งในแตละเกณฑอาจมีน้ําหนักเทากันหรือไมเทากันก็ได
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5.4 ขั้นตอนการวัดผลประเมินผล
ธํารง บัวศรี (2542 : 258 – 259) กลาววา การวัดผลประเมินผลเปนกระบวนการทีม่ ีระบบ
และมีขั้นตอน ซึ่งโดยทั่วไปแบงออกเปน 5 ขั้น คือ
1. การกําหนดจุดประสงคของการประเมิน
2. การเลือกเครื่องมือสําหรับวัดสิ่งที่ตองการประเมิน
3. การวัดผลการเรียนรูดวยเครื่องมือที่ไดเลือกไว
4. การเปรียบเทียบผลที่วัดไดกับมาตรฐานทีก่ ําหนด
5. การประเมินผล
5.5 การวัดทักษะกระบวนการ
วัลลภ กันทรัพย (2534 : 53) ไดใหขอเสนอแนะถึงวิธีการวัดและประเมินทักษะกระบวนการวา
สามารถวัดไดใน 3 สวนคือ
1) สวนความรู ความคิดทีถ่ กู ตองเหมาะสม เชน วิเคราะหเปรียบเทียบโดยมีขอมูล
ประกอบ ความเปนเหตุเปนผล เปนตน
2) สวนการปฏิบัติ เชน ปฏิบัติอยางมีแผน ปฏิบัติเปนขั้นตอนครบถวน ปฏิบัติไป
ตรวจสอบไปและปรับปรุง เปนตน
3) สวนความรูสึก เชน ความคิดเห็น ความพึงพอใจ เปนตน
5.6 ประโยชนของการวัดผลประเมินผล
สมนึก ภัททิยธนี (2541 : 9) ไดกลาวถึงประโยชนของการวัดผลประเมินผลไวดงั นี้
1. ประโยชนตอนักเรียน
1.1 ชวยใหนกั เรียนไดทราบวาตนเองมีความรู ความสามารถ เดน - ดอยเพียงใด
มีความสามารถอยูในระดับใด และหากมีขอ บกพรองจะไดปรับปรุงแกไข
1.2 ชวยใหนกั เรียนเห็นความสามารถและความถนัดของตนเอง ทําใหเขาใจ
ตนเองยิง่ ขึ้น
1.3 ชวยใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนและเขาใจบทเรียนเพิ่มขึ้น
1.4 ชวยใหนกั เรียนเขาใจในเนื้อหาที่เรียนไดชัดเจนยิง่ ขึ้น เพราะการสอบแตละครั้ง
นักเรียนจะตองเตรียมตัวเพือ่ ใหไดคะแนนมากๆ จึงมีการทบทวนเนื้อหาวิชาที่จะสอบหรือมีการซักถาม
ทบทวนกันระหวางเพื่อนฝูง
1.5 ทําใหนกั เรียนไดทราบจุดมุงหมายในการเรียนเพราะกอนประเมินผลครูจะ
แจงใหผูเรียบทราบจุดประสงคการเรียนทุกครั้ง
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2. ประโยชนตอครูผูสอน
2.1 ชวยใหครูทราบระดับความสามารถของผูเรียนวาเกงออนเพียงไร เกงออน
ดานใด เพื่อหาทางชวยเหลือและสนับสนุนใหดีขึ้น
2.2 ชวยใหครูทราบวานักเรียนบรรลุจุดประสงคการเรียนรูหรือไม เพียงไร ซึง่ สะทอน
ใหเห็นวาเทคนิควิธีสอนที่ครูใชวาเหมาะสมเพียงไร
2.3 ชวยใหทราบถึงประสิทธิภาพในการสอนของครูวามีประสิทธิภาพเพียงไร
จะไดพัฒนาใหมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
2.4 ชวยใหครูทราบแนวทางในการปรับปรุงเทคนิคการสอนใหเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ
2.5 หากมีการจัดกลุมเพื่อการเรียนการสอนจะชวยใหครูสามารถจัดกลุม ได
เหมาะสมยิง่ ขึน้
2.6 ใชเปนเครือ่ งมือกระตุนใหนกั เรียนเกิดความสนใจเรียนยิง่ ขึ้น
2.7 เปนขอมูลใหครูไดเตรียมการสอนไดดขี ึ้น
2.8 ชวยใหครูรูจักนักเรียนในดานตางๆ ไดละเอียดมากขึ้น
2.9 ชวยใหครูสามารถรายงานผลการศึกษาใหนักเรียน ผูปกครอง อาจารย ฝายแนะ
แนวและสถาบันการศึกษาที่นกั เรียนจะไปเรียนตอไดทราบ
3. ประโยชนตอฝายแนะแนว
3.1 ใหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนักเรียนทีเ่ ปนประโยชนตอการศึกษา
3.2 ชวยใหเขาใจปญหาของนักเรียนมากขึ้น
3.3 ชวยใหครูสามารถแนะนําแนวทางแกปญ
 หาการเรียนการและปญหาสวนตัว
ของนักเรียนไดผลยิ่งขึ้น
3.4 ชวยในการแนะแนวทางใหนักเรียนเลือกวิชาเรียนและอาชีพไดเหมาะสม
เพราะการวัดผลและประเมินผลจะชวยใหเราทราบวาใครถนัดดานใด อยางไร
3.5 ชวยใหผูปกครองรูจักและเขาใจเด็กของตนยิง่ ขึ้น
3.6 ชวยใหฝายแนะแนว เสนอแนวทางปรับปรุงแกไขการเรียนการสอนตอ
ผูบริหาร
4. ประโยชนตอฝายบริหาร
4.1 ทําใหทราบสถานภาพตางๆ ของโรงเรียน เชน มาตรฐานความรุของนักเรียนวา
อยูในระดับใด ดีขึ้นหรือเลวลง อันเปนผลประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได
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4.2 ชวยในการวางแผนการเรียนการสอน และการบริหารโรงเรียนใหถูกตองยิง่ ขึ้น
เชน การจัดครูเขาชั้น การสงเสริมการสอนเด็กเรียนเขา การจัดการสอนซอมเสริม เปนตน
4.3 ชวยในการตัดสินเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน ไดแก การเลื่อนชั้น การ
รับนักเรียนเขาใหม การจัดชั้นเรียน และแนวทางการใชหลักสูตร
4.4 ทําใหทราบคุณภาพของครูในโรงเรียนวามีคุณภาพเพียงไร
4.5 ใชเปนขอมูลในการประชาสัมพันธโรงเรียนใหเปนประชาชนและผูป กครอง
ทราบ
4.6 ใชเปนขอมูลในการตัดสินใจแกปญหาและการดําเนินการดานตางๆ
5. ประโยชนดานการวิจยั
5.1 ใชขอมูลพืน้ ฐานทีเ่ ปนประโยชนตอการวิจัย
5.2 ใชเปนเครือ่ งมือในการรวบรวมขอมูลวิจัย
จากการแนวคิดเกี่ยวกับการกําหนดองคประกอบของโครงรางหลักสูตร ดังทีก่ ลาวมาสามารถ
สรุปไดดังตาราง 3
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ตาราง 3 แสดงแนวคิดเกีย่ วกับวิธีการกําหนดองคประกอบของหลักสูตรที่นาํ ไปใชในการพัฒนาหลักสูตร
เพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง

องคประกอบหลักสูตร
การกําหนดองคประกอบของหลักสูตร

จุด สาระ
หมาย กิจกรรม

3
1. การกําหนดวัตถุประสงค
- ความสําคัญ (สงัด อุทรานันท:2532 ;สุนีย เหมะ
ประสิทธิ์ :2537) เปนตัวกําหนดทิศทางของหลักสูตรวา
จะพัฒนาผูเรียนไปในทิศทางใด รวมถึงเปนตัวกําหนด
หรือเปนแนวทางในการกําหนดองคประกอบอื่นๆ ของ
หลักสูตร
- หลักการกําหนดจุดหมาย (ใจทิพย เชื้อรัต
นพงษ:2539 ;ธํารง บัวศรี :2542 ;บุญชม ศรี
สะอาด :2546) ตองมีความชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติ
ได ตองมุงพัฒนาผูเรียนครบทุกดานอยางสมดุล และ
จะตองสอดคลองกับความคาดหวังของสังคม
2. การกําหนดเนื้อหาสาระ
- ความสําคัญ (ธวัชชัย ชับจิรฉายากุล:2529;ธํารง
บัวศรี :2542 ; สุนีย ภูพ ันธ:2546) เนื้อหาเปนตัวกําหนด
องคประกอบอื่นๆ ของหลักสูตร เชน กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อวัสดุอุปกรณตางๆ รวมถึงเปนตัวกําหนด
โครงสรางของหลักสูตร
- ประเภทของเนื้อหาสาระ (ทาบา:1962; สมิธ แส
ตนเลย และชอร :1950 ;กาเย และบริกส :1974) เนื้อหาที่
เปนขอเท็จจริง ที่เปนกระบวนการ ที่เปนระบบความคิด ที่
เปนความคิดรวบยอดหลักการ และเนื้อหาที่เปนคานิยม

3

กิจกรรม

วัดผล
ประเมินผล
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ตารา 3 (ตอ)
องคประกอบหลักสูตร
การกําหนดองคประกอบของหลักสูตร
- เกณฑในการเลือกเนือ้ หา (ทาบา:1962 ;สงัด
อุทรานันท:2532 ;ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ:2539) มี
ความถูกตอง เปนประโยชน เหมาะสมและตรงกับความ
สนใจของผูเรียน สอดคลองกับความเปนจริงของสังคม มี
ความสมดุลในดานความกวางและลึกของเนื้อหา
- แนวทางในการจัดเนือ้ หา (สงัด
อุทรานันท:2532 ;สุนีย ภูพนั ธ:2546;บุญชม ศรี
สะอาด :2546) จัดเรียงจากงายไปหายาก จากรูปธรรม
ไปสูนามธรรม จัดตามลําดับเวลา จัดตามหัวเรื่อง
3. การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน
- เกณฑในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน (สงัด
อุทรานันท:2532;ธํารง บัวศรี :2542 ;รุจิร ภู
สาระ :2545) ตองสอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตร
สอดคลองกับลักษณะเนื้อหาสาระ เหมาะสมกับวัยของ
ผูเรียน เปนกิจกรรมที่ทา ทายความสามารถและใหผูเรียน
มีสวนรวม ไมนาเบื่อ รวมทั้งมีสื่อที่เหมาะสม
4. การกําหนดแนวทางการวัดผลประเมินผล
- หลักการ (วัฒนาพร ระงับทุกข:2545 ;ใจทิพย
เชื้อรัตนพงษ:2539) ตองยึดจุดประสงคเปนหลัก ตองใช
เครื่องมือและวิธีการทีห่ ลากหลายและมีคณ
ุ ภาพ ตอง
ประเมินทั้งกอน ระหวาง และหลังเรียน ตองประเมินทัง้
เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและตัดสินผลการเรียน
ตองวัดใหครอบคลุมคุณลักษณะผูเรียนทัง้ ดานความรู
เจตคติ และทักษะ

จุดหมาย

สาระ
กิจกรรม

กิจกรรม

วัดผล
ประเมินผล

3

3
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ตาราง 3 (ตอ)
องคประกอบหลักสูตร
การกําหนดองคประกอบของหลักสูตร

จุดหมาย

สาระ
กิจกรรม

กิจกรรม

วัดผล
ประเมินผล

- วิธีการวัดผลประเมินผล (ใจทิพย เชือ้ รัต
นพงษ:2539) การวัดโดยใชการทดสอบ ประกอบดวย
การวัดผลสัมฤทธิ์ การวัดเจตคติ และการวัดโดยไมใชการ
ทดสอบ ประกอบดวยการสังเกต การตรวจผลงาน การ
สอบถาม
จากขอสรุปเกีย่ วกับแนวคิดในการกําหนดองคประกอบของหลักสูตร สามารถแสดงไดดัง
ภาพประกอบ 6
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องคประกอบของหลักสูตร
การกําหนดวัตถุปรสงค
- หลักการกําหนดวัตถุประสงค (ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ:2539 ;ธํารง บัวศรี :2542 ;
บุญชม ศรีสะอาด :2546) ตองมีความชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติได ตองมุงพัฒนา
ผูเรียนครบทุกดานอยางสมดุล และจะตองสอดคลองกับความคาดหวังของสังคม

การกําหนดเนื้อหา
(ทาบา:1962 ;สงัด อุทรานันท:2532 ;ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ:2539;สุนีย ภูพันธ:2546;
บุญชม ศรีสะอาด :2546))
- เกณฑในการเลือกเนื้อหา : มีความถูกตอง เปนประโยชน เหมาะสมและตรงกับความ
สนใจของผูเรียน สอดคลองกับความเปนจริงของสังคม มีความสมดุลในดานความ
กวางและลึกของเนื้อหา
- แนวทางในการจัดเนื้อหา : จัดเรียงจากงายไปหายาก จากรูปธรรมไปสูนามธรรม
จัดตามลําดับเวลา จัดตามหัวเรื่อง

การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน
- เกณฑในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน (สงัด อุทรานันท:2532;ธํารง บัว
ศรี :2542 ;รุจิร ภูสาระ :2545) ตองสอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตร สอดคลองกับ
ลักษณะเนื้อหาสาระ เหมาะสมกับวัยของผูเรียน เปนกิจกรรมที่ทาทายความสามารถ
และใหผูเรียนมีสวนรวม ไมนาเบื่อ รวมทั้งมีสื่อที่เหมาะสม

การกําหนดวิธีการวัดผลประเมินผล
(วัฒนาพร ระงับทุกข:2545 ;ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ:2539)
- หลักการ ตองยึดจุดประสงคเปนหลัก ตองใชเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายและมี
คุณภาพ ตองประเมินทั้งกอน ระหวาง และหลังเรียน ตองประเมินทั้งเพื่อปรับปรุงการ
เรียนการสอนและตัดสินผลการเรียน ตองวัดใหครอบคลุมคุณลักษณะผูเรียนทั้งดาน
ความรู เจตคติ และการปฏิบัติ
- วิธีการวัดผลประเมินผล การวัดโดยใชการทดสอบ และการวัดโดยไมใชการ
ทดสอบ ประกอบดวยการสังเกต การตรวจผลงาน การสอบถาม

ภาพประกอบ 6 แสดงแนวคิดในการกําหนดองคประกอบของหลักสูตร

จุดหมาย

สาระกิจกรรม

กิจกรรม

การวัดผลประเมินผล
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ขั้นตอนที่ 3 การประเมินโครงรางหลักสูตร
เมื่อนักพัฒนาหลักสูตรจัดทําโครงรางหลักสูตรเสร็จเรียบรอยแลว ก็ถึงคราวตองทําการ
ตรวจสอบโครงรางหลักสูตรที่ไดพัฒนาขึ้นมานัน้ เพื่อประเมินดูวาโครงรางหลักสูตรมีความเหมาะสม
หรือบกพรองอยางไร จะไดทาํ การแกไขปรับปรุงกอนการนําไปทดลองใชเต็มรูปแบบ ซึ่ง สงัด
อุทรานันท (2532 : 246 – 258) ไดเสนอวิธีการตรวจสอบคุณภาพของโครงรางหลักสูตร ดังนี้
1. การตรวจสอบเอกสารหลักสูตร ซึง่ แบงออกเปน 2 วิธี คือ
1.1 การตรวจสอบโดยนักพัฒนาหลักสูตร ซึ่งเปนผูพ ัฒนาหรือจัดทําโครงรางหลักสูตรขึ้นมา
เอง เปนการประเมินเบื้องตนเปนการภายในเพื่อตรวจสอบวา โครงรางหลักสูตรทีพ่ ัฒนาขึ้นนั้น มี
องคประกอบใดที่ยังบกพรอง ตองแกไขก็จะไดปรับปรุงใหเหลือความบกพรองอยูน อ ยที่สุด
1.2 การตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ เปนการตรวจสอบโครงรางหลักสูตรหลังจากที่นกั พัฒนา
หลักสูตรไดตรวจสอบโครงรางหลักสูตรดวยตนเองแลว โดยผูเชี่ยวชาญที่จะทําการตรวจสอบเพื่อ
ประเมินโครงรางหลักสูตรนัน้ ควรประกอบดวยผูมีความรอบรูเกี่ยวกับหลักสูตรโดยทั่วไป และผูท ี่มี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระตางๆ ที่บรรจุไวในหลักสูตร
1.3 การตรวจสอบโดยผูส อนและผูที่สนใจการศึกษาในทองถิน่ ซึ่งธํารง บัวศรี (2542 :297)
เสนอวาการใชวิธีนี้จะชวยใหไดขอมูลที่รอบดานเพื่อนํามาใชปรับปรุงโครงรางหลักสูตรใหสมบูรณยิ่งขึ้น
2. การทดลองใชหลักสูตร ถือเปนวิธีการตรวจสอบโครงรางหลักสูตรอีกวิธหี นึง่ โดยอาจนํา
หลักสูตรทัง้ ฉบับไปทดลองกับกลุมตัวอยางในขอบเขตที่จํากัด หรืออาจจะเลือกเอาเฉพาะตอนใดตอน
หนึง่ ของหลักสูตรมาทําการทดลองใชกับกลุมตัวอยางก็ได ซึ่งในขณะที่มีการทดลองใชหลักสูตร
จะตองคอยใหคําแนะนําชี้แจง รวมทั้งในการติดตามประเมินผลการใชหลักฐาน เพือ่ จะไดนําขอมูล
ตางๆ มาเปนพื้นฐานในการแกไขปรับปรุงโครงรางหลักสูตร ใหมีความเหมาะสมกอนมีการนําไปใชจริง
ตอไป
3. การประเมินหลักสูตรโดยใชเทคนิคปุยแซงค (Puisance Analysis Technique) ซึ่งเปน
เทคนิคการวิเคราะหองคประกอบ 3 สวนของหลักสูตร คือ จุดมุง หมาย กิจกรรมการเรียนการสอน
และการประเมินผลการเรียนการสอนวามีคุณคา มีความเหมาะสม หรือไมเพียงใด โดยการวิเคราะห
อาจจะประเมินทัง้ 3 สวน รวมกันหรืออาจจะดําเนินการวิเคราะหสว นใดสวนหนึ่งของหลักสูตรเพียง
สวนเดียวก็ได
วิชัย วงษใหญ (2535 : 14) กลาววา การตรวจสอบคุณภาพของโครงรางหลักสูตรทําได
หลายวิธี เชน ใชวธิ ีการประชุมสัมมนาโดยใหผูเชี่ยวชาญและผูมีประสบการณตรงในเรื่องนัน้
ตรวจสอบ การวิจัยเอกสารหลักสูตรโดยใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) การทดลองใช
หลักสูตรแบบนํารอง และการวิจัย
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สําหรับการประเมินโครงรางหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองสําหรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ผูวิจยั พัฒนาขึ้นในครั้งนี้ จะใชการประเมินเบื้องตนโดยตัวผูวิจัยเอง เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบแกไขขอบกพรองใหเหลือนอยที่สุด หลังจากนั้นจะประเมินโดยผูเชี่ยวชาญซึ่งจะเปน
การประเมินใน 2 ประเด็นคือ ความสอดคลอง และความเหมาะสมขององคประกอบของหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 4 การทดลองใชหลักสูตร
การทดลองใชหลักสูตรเปนขัน้ ตอนที่สําคัญยิ่งของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรเพราะเปน
ขั้นตอนที่จะทําใหไดขอสรุปที่ชัดเจนวาหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมานั้น มีประสิทธิภาพพอที่จะนําไปใชได
จริงหรือไม ขอสรุปและสารสนเทศที่ไดจะไดจากขั้นตอนการทดลองใชหลักสูตร คือ ผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเรียน และขอมูลจากที่ผูเกีย่ วของกับการทดลองใชหลักสูตร ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปนขอมูลที่จะใช
ตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรฉบับนั้นๆ ตอไป
สงัด อุทรานันท (2532 : 263 – 271) กลาววา โดยทัว่ ไปการนําหลักสูตรไปใชจะเกี่ยวของกับ
กิจกรรมตางๆ อยู 3 ลักษณะ
1. งานบริหารและบริการหลักสูตร ไดแก งานเตรียมบุคลากร การจัดผูสอนเขาสอนตาม
หลักสูตร การบริหารและบริการวัสดุหลักสูตร ไดแก เอกสารหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนตางๆ
2. งานดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร ไดแก การจัดทําแผนการสอน การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
3. งานสนับสนุนและสงเสริมการใชหลักสูตร ไดแก การนิเทศและติดตามผลการใชหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
การประเมินหลักสูตรถือวาเปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ซึง่ เปน
กระบวนการของการเก็บรวบรวมขอมูลเกีย่ วกับจุดออน ขอบกพรอง และปญหาของการนําหลักสูตร
ไปใช เพื่อนํามาเปนแนวทางและขอคิดในการปรับปรุงแกไขหลักสูตรใหสอดคลองและเหมาะสมตอไป
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2543 : 30) ซึ่งผูวิจัยจะนําเสนอรายละเอียดเกีย่ วกับการประเมิน
หลักสูตรดังนี้
5.1 จุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตร
วิชัย วงษใหญ (2537 : 218 – 219) กลาววา การประเมินหลักสูตรใดๆ ก็ตาม จะมี
จุดมุงหมายทีค่ ลายคลึงกัน คือ
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1. เพื่อหาคุณคาของหลักสูตรหรือการประเมินปจจัยเบือ้ งตน โดยตรวจสอบดูวาหลักสูตรที่
พัฒนาขึ้นมานั้น สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคหรือไม ซึง่ เปนระยะของการพัฒนาหลักสูตรและการ
ตรวจสอบหลักสูตรตามลําดับ
2. เพื่อวัดผลดูวา การวางเคาโครงและรูปแบบระบบของหลักสูตร รวมทั้งวัสดุประกอบ
หลักสูตรและการบริหารและการบริการหลักสูตรเปนไปในทางที่ถูกตองแลวหรือไม
3. การประเมินผลจากตัวผูเรียนเองหรือการประเมินผลเพื่อตรวจสอบดูวามีลักษณะที่พงึ
ประสงคเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรหรือไมเพียงใด
สวน ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539 : 192 – 193) กลาวในทํานองเดียวกันวาการประเมินผล
หลักสูตรมีจุดมุงหมายที่สาํ คัญ คือ
1. เพื่อหาทางปรับปรุงแกไขสิ่งบกพรองทีพ่ บในองคประกอบตางๆ ของหลักสูตรซึง่ มักจะ
ดําเนินการในชวงที่การพัฒนาหลักสูตรยังคงดําเนินการอยู เพื่อที่จะพิจารณาวาองคประกอบตางๆ
ของหลักสูตร (เชน จุดหมาย โครงสราง เนื้อหา การวัดผล เปนตน) มีความสอดคลองและเหมาะสม
หรือไม สามารถนํามาปฏิบตั ิในชวงการนําหลักสูตรไปทดลองใชหรือในขณะที่การใชหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอนกําลังดําเนินอยูไ ดมากนอยเพียงใด ไดผลเพียงใด และมีปญหาอุปสรรค
อะไร จะไดเปนประโยชนแกนักพัฒนาหลักสูตรและผูมีสวนเกี่ยวของในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
องคประกอบตางๆ ของหลักสูตรใหมีคุณภาพดีขึ้นไดทนั ทวงที
2. เพื่อหาทางปรับปรุงแกไขระบบการบริหารหลักสูตร การนิเทศ กํากับ ดูแล และการจัด
กระบวนการเรียนการการสอนใหมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น โดยจะดําเนินการในขณะที่มกี ารนําหลักสูตรไป
ใช จะไดชวยปรับปรุงหลักสูตรใหบรรลุตามเปาหมายทีว่ างไว
3. เพื่อชวยในการตัดสินใจของผูบริหารวาควรใชหลักสูตรตอไปอีก หรือควรยกเลิกการใช
หลักสูตรเพียงบางสวนหรือยกเลิกทัง้ หมด โดยจะดําเนินการหลังที่ใชหลักสูตรไปแลวระยะหนึ่งแลวจึง
ุ ภาพดีหรือไม บรรลุตามเปาหมายที่หลักสูตรกําหนดไวมาก
ประเมินเพื่อสรุปผลตัดสินวาหลักสูตรมีคณ
นอยเพียงใด สนองความตองการของสังคมเพียงใดและเหมาะสมกับการนําไปใชตอไปหรือไม
4. เพื่อตองการทราบคุณภาพของผูเรียน ซึ่งเปนผลผลิตของหลักสูตรวามีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปตามความมุงหวังของหลักสูตรหลังจากผานกระบวนการทางการศึกษามาแลว หรือไม
อยางไร โดยจะดําเนินการในขณะที่มกี ารนําหลักสูตรไปใชหรือหลังจากที่ใชหลักสูตรไปแลวระยะหนึง่ ก็
ได
5.2 เกณฑที่ใชในการประเมินหลักสูตร
เกณฑที่ใชในการประเมินหลักสูตรที่นิยมมากที่สุด คือ ของ Phi Delta Kappa National
Study Committee on Evaluation (1971 : 27 – 30; อางถึงใน รุจิร ภูสาระ. 2546 : 150 – 152)
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เกณฑนี้แบงออกเปน 3 กลุม คือ เกณฑทางวิทยาศาสตร (Scientific Criteria) เกณฑทางปฏิบตั ิ
(Practical Criteria) และเกณฑของความคุมคา (Prudential Criteria)
1. เกณฑทางวิทยาศาสตร (Scientific Criteria) มีดังนี้
1.1 ความเที่ยงตรงภายใน (Internal Validity) เปนความสอดคลองระหวางขอมูลและการ
อธิบายปรากฏการณ
1.2 ความเที่ยงตรงภายนอก (External Validity) เปนความสามารถที่จะเชื่อมโยงจากกลุม
หนึง่ ไปยังกลุมอื่นๆ ทีม่ ีสถานภาพใกลเคียงกัน
1.3 ความเชื่อมั่น (Reliability) เปนความคงที่ระหวางการวัดตัวแปรตางๆ หมายถึง ขอมูล
ใหมที่ไดรับจะตองไมแตกตางไปจากขอมูลที่มีอยูเดิม
1.4 ความเปนปรนัย (Objectivity) ผูที่ประเมินจะตองมีขอตกลงรวมกันในการประเมิน
หลักสูตร เทคนิควิธีควรจะทําใหการตีความออกมาไดคลายคลึงกัน
2. เกณฑทางปฏิบัติ (Practical Criteria) มีดังนี้
2.1 ตรงตามจุดประสงค (Relevance) การประเมินผลควรจะตรงตามรายละเอียดของ
วัตถุประสงคในการประเมิน มิฉะนั้น ขอมูลที่เก็บมาไดจะไมมีความหมาย
2.2 ความสําคัญ (Importance) การประเมินผลควรเปนการรวบรวมขอมูลที่เห็นวามี
ความสําคัญทีส่ ุด และไมตองสนใจขอมูลที่มีความสําคัญนอย
2.3 ขอบเขต (Scope) การกําหนดขอบเขตของการประเมินผลเปนสิ่งที่มีประโยชนได
ขอมูลตรงตามวัตถุประสงคและมีความสําคัญมาก แตถา ไมมีขอบเขตจะทําใหไดความจริง แตไมใช
ความจริงทัง้ หมด การหาขอมูลจึงตองครบเกณฑ คือ ตรงตามจุดประสงค เปนขอมูลที่สําคัญ และไม
แคบเกินไป
2.4 เชื่อถือได (Credibility) ขอคนพบและขอเสนอแนะจากการประเมิน จะตองเชื่อถือได
มิฉะนัน้ การประเมินผลจะลมเหลว รายงานผลการประเมินจะนํามาใชประโยชนไมได
2.5 กําหนดเวลาเหมาะสม (Timeliness) การประเมินผลควรมีกาํ หนดเวลาที่เหมาะสม
คือ ไมเร็วเกินไปหรือชาเกินไป การจัดสรรขอมูลที่จํากัดในชวงเวลาทีถ่ ูกตอง จะดีกวาไดขอมูลที่
สมบูรณในชวงเวลาที่ไมถูกตอง
2.6 ใชไดแพรหลาย (Pervasiveness) ผูประเมินควรแนใจวาผลการประเมินควรจะ
เผยแพรใหผูเกี่ยวของรับทราบและนําไปใชได
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3. เกณฑของความคุมคา (Prudential Criterion)
การใชเกณฑของความคุมคาในการประเมินหลักสูตรนัน้ จะพิจารณาประสิทธิภาพ
(Efficiency) ของหลักสูตรเปนสําคัญ โดยที่การประเมินหลักสูตรตามเกณฑดังกลาวมาแลว อาจจะยัง
ไมพอเพียง ดังนัน้ การใชเกณฑดานประสิทธิภาพจึงมีความเหมาะสม
สวน สุนยี  ภูพ ันธ (2546: 254 – 255) ไดเสนอหลักเกณฑในการประเมินหลักสูตร ดังนี้
1. มีจุดประสงคในการประเมินที่แนนอน การประเมินผลหลักสูตรจะตองกําหนดลงไปให
แนนอนชัดเจนวาจะประเมินอะไร
2. มีการจะวัดที่เชื่อถือได โดยมีเครื่องมือและเกณฑการวัดซึ่งเปนที่ยอมรับ
3. ขอมูลเปนสิ่งที่จาํ เปนอยางยิ่งสําหรับการประเมินผล ดังนัน้ ขอมูลจะตองไดมาอยาง
ถูกตองเชื่อถือได และมากพอที่จะใชเปนตัวประเมินคาหลักสูตรได
4. มีขอบเขตที่แนนอนชัดเจนวาเราตองการประเมินในเรื่องใดแคไหน
5. ประเด็นของเรื่องที่จะประเมินอยูในชวงเวลาของความสนใจ
6. การรวบรวมขอมูลมาเพือ่ กําหนดกฎเกณฑ และกําหนดเครื่องมือในการประเมินผลจะ
ตองพิจารณาอยางรอบคอบ
7. การวิเคราะหผลการประเมินตองทําอยางระมัดระวังรอบคอบ และใหมีความเที่ยงตรง
ในการพิจารณา
8. การประเมินผลหลักสูตรควรใชวิธีการหลายๆ วิธี
9. มีเอกภาพในการตัดสินผลการประเมิน
10. ผลตางๆ ที่ไดจากการประเมินควรนําไปใชในการพัฒนาหลักสูตรทั้งในดานการ
ปรับปรุง เปลีย่ นแปลงในโอกาสตอไป เพือ่ ใหไดหลักสูตรที่ดี และมีคณ
ุ คาสูงสุดตามที่ตองการ
11. ตองถือปฏิบัติสืบเนื่องสม่ําเสมอตลอดเวลา
5.3 ขั้นตอนในการประเมินหลักสูตร
การประเมินหลักสูตรเปนกิจกรรมสําคัญ ที่ใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร ดังนั้น ในการ
ดําเนินจะตองกระทําอยางรอบคอบรัดกุม และเปนระบบ ซึง่ มีนักการศึกษาไดเสนอความคิดเกี่ยวกับ
ขั้นตอนในการประเมินหลักสูตร ดังนี้
ทาบา (Hilda Taba. 1962 : 324) ไดใหแนวทางในการประเมินผลหลักสูตรเปนกระบวนการ
มีขั้นตอนตางๆ ดังนี้
1. วิเคราะหและตีความวัตถุประสงคของหลักสูตรใหมองเห็นกระจางชัดในเชิงพฤติกรรม
คือปฏิบัติไดจริง (Formulation and Clarification for Objective)
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2. คัดเลือกและสรางเครื่องมือที่เหมาะสมสําหรับคนหาหลักสูตร (Selection and
Construction of the Appropriate Instruments for Getting Evidences)
3. ใชเครื่องมือที่สรางขึน้ ประเมินผลหลักสูตรตามเกณฑที่ตงั้ ไว (Application of
Evaluation Criteria)
4. รวบรวมเกีย่ วกับภูมหิ ลังของนักเรียนและลักษณะของการสอนเพื่อนํามาประกอบใน
การแปลผลของการประเมิน (Information on the Background of Students and the Nature of
Instruction in the Light of Which to Interpret the Evidences)
5. แปลผลของการประเมิน เพื่อนําไปปรับปรุงหลักสูตรและการสอนตอไป (Translation
of Evaluation Findings into Improvement of the Curriculum and Instruction)
ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539 : 198 – 202) กลาววา ในการประเมินหลักสูตรนัน้ ผูป ระเมินผล
ควรดําเนินงานตามขัน้ ตอนอยางเปนระบบดังนี้คือ
1. ขั้นกําหนดวัตถุประสงคของการประเมินหลักสูตร ผูป ระเมินหลักสูตรตองกําหนด
วัตถุประสงคและเปาหมายของการประเมินใหชัดเจนกอนวา จะประเมินในสวนใดหรือเรื่องใด และใน
แตละเรื่องจะศึกษาบางสวนในเรื่องนัน้ ๆ ก็ได
2. ขั้นวางแผนออกแบบการประเมิน ซึง่ ประกอบดวย การกําหนดกลุม ตัวอยาง การกําหนด
แหลงขอมูล การพัฒนาเครื่องมือและวิธกี ารเก็บรวบรวมขอมูล การกําหนดเกณฑในการประเมิน การ
กําหนดเวลา
3. ขั้นรวบรวมขอมูล
4. ขั้นวิเคราะหขอมูล
5. ขั้นรายงานผลการประเมิน
สวน สุนยี  ภูพ ันธ (2546 : 255 – 256) ไดเสนอขั้นตอนการประเมินหลักสูตร ดังนี้
1. ขั้นกําหนดวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายในการประเมิน การกําหนดจุดมุงหมาย ประเมิน
เปนขั้นตอนแรกของกระบวนการในการดําเนินการประเมินหลักสูตร ผูป ระเมินตองกําหนดวัตถุประสงค
และเปาหมายของการประเมินใหชัดเจนวาจะประเมินอะไร ในสวนใด ดวยวัตถุประสงคอยางไร
เพราะการกําหนดวัตถุประสงคในการประเมินที่ชัดเจนทําใหเราสามารถกําหนดวิธกี าร เครื่องมือ และ
ขั้นตอนในการประเมินไดอยางถูกตอง และทําใหการประเมินหลักสูตรดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
และไดผลถูกตองเปนที่เชื่อถือได
2. ขั้นกําหนดหลักเกณฑวธิ กี ารที่จะใชในการประเมินผล การกําหนดเกณฑและวิธีการ
ประเมินเปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะนําไปสูเปาหมายของการประเมิน เกณฑการประเมินจะเปน
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เครื่องบงชี้คุณภาพในสวนของหลักสูตรทีถ่ ูกประเมิน การกําหนดวิธีการที่จะใชในการประเมินผลผล
ทําใหเราสามารถดําเนินงานไปตามขั้นตอนไดอยางราบรื่น
3. ขั้นการสรางเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือที่ใชในการประเมิน หรือ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนสิ่งที่มีความสําคัญที่จะมีผลทําใหการประเมินนั้นนาเชื่อถือ
มากนอยแคไหน ซึง่ เครื่องมือที่ใชในการประเมินหรือเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีหลาย
อยาง ผูประเมินจะตองเลือกใชและสรางอยางมีคุณภาพ มีความเชื่อถือได และมีความเที่ยงตรงสูง
4. ขั้นเก็บรวบรวมขอมูล ในขั้นการรวบรวมขอมูลนั้นผูป ระเมินตองเก็บรวบรวมขอมูลตาม
ขอบเขตและระยะเวลาที่ไดกําหนดไว ในบางครั้งถาจําเปนตองอาศัยผูอื่นในการรวบรวมขอมูล ควร
พิจารณาผูท ี่จะมาทําหนาทีร่ วบรวมขอมูลที่มีความเหมาะสม เพราะผูเ ก็บรวบรวมขอูมูลมีสวนชวยให
ขอมูลที่รวบรวมไดมีความเทีย่ งตรงและนาเชื่อถือ
5. ขั้นวิเคราะหขอมูล ในขั้นนี้ผูประเมินจะตองกําหนดวิธีการจัดระบบขอมูล พิจารณาเลือกใช
สถิติในการวิเคราะหที่เหมาะสม แลวจึงวิเคราะห สังเคราะหขอมูลเหลานัน้ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ
ที่ไดกําหนดไว
6. ขั้นสรุปผลการวิเคราะหขอ มูลและรายงานผลการประเมิน ในขัน้ นี้ผปู ระเมินจะสรุป และ
รายงานผลจากการวิเคราะหขอมูลในขั้นตน ผูประเมินจะตองพิจารณารูปแบบของการรายงานผลวา
ควรจะเปนรูปแบบใด และการรายงานผลจะมุงเสนอขอมูลที่บงชี้ใหเห็นวาหลักสูตรมีคุณภาพหรือไม
เพียงใด มีสว นใดบางที่ควรแกไข ปรับปรุงหรือยกเลิก
7. ขั้นนําผลที่ไดจากการประเมินไปพัฒนาหลักสูตรในโอกาสตอไป
5.4 ขอบเขตของการประเมินหลักสูตร
โดยหลักการแลวการประเมินหลักสูตรตองดําเนินการใหครอบคลุมทัง้ ระบบของหลักสูตร ซึ่ง
โบแชมป (Beauchamp. 1975 : 177) ไดกําหนดขอบเขตของการประเมินหลักสูตรวา ควรประเมินให
ครอบคลุม 4 ดาน คือ
1. ประเมินผลการใชหลักสูตร
2. ประเมินผลรูปแบบของหลักสูตร
3. ประเมินผลการเรียนของนักเรียน
4. ประเมินระบบหลักฐาน
เซเลอร และอเล็กซานเดอร (Saylor and Alexander. 1974 : 310-346) กลาววา การ
ประเมินหลักสูตรมีขอบเขตดังนี้
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1. ประเมินจุดมุงหมายของโรงเรียน จุดมุง หมายของหลักสูตร จุดมุง หมายเฉพาะวิชาและ
จุดมุงหมายในการสอน เพือ่ จะดูวาจุดมุง หมายเหลานัน้ เหมาะสมกับตัวผูเรียนสภาพแวดลอมหรือไม
มีความเที่ยงตรงและครอบคลุมเพียงใด
2. การประเมินโครงการการศึกษาของโรงเรียนทัง้ หมด เชน การเตรียมพรอมของโรงเรียน
การดําเนินงานของกลุมโรงเรียน งบประมาณ การเงิน การแนะแนว หองสมุด ดูวา การดําเนินงาน
โครงการตางๆ ไดดําเนินการไปอยางไร และมีประสิทธิภาพเพียงใด
3. การประเมินองคประกอบของหลักสูตร เชน การเลือกเนื้อหาและการจัดประสบการณการ
เรียน และกิจกรรมตางๆ วาเหมาะสมเพียงใด
4. การประเมินผลการสอน เพื่อดูวา การสอนของครูดําเนินไปโดยยึดตัวหลักสูตรหรือไม
การสอนไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนไปตามทีต่ องการหรือไม เพราะผลการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผูเรียนคือผลสัมฤทธิ์ในการสอนของครู
5. การประเมินผลโครงการประเมินผล เพื่อปองกันการผิดพลาด ซึง่ จะทําใหการประเมินผล
สัมฤทธิผลของหลักสูตรผิดพลาดไปดวย
สันต ธรรมบํารุง (2527 : 141 – 142) ไดกําหนดขอบเขตการประเมินผลหลักสูตรไดดังนี้
1. ประเมินตามความมุงหมายและวัตถุประสงค
2. ประเมินโครงการทัง้ หมดของโรงเรียน
3. ประเมินโครงการเฉพาะสวน
4. ประเมินการเรียนการสอน
5. ประเมินโครงการ การประเมินผล
6. ประเมินโครงการความสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนรวมถึงการสอนดวย
7. ประเมินโครงการของผูท ี่เรียนจบออกไปวาหางานทําไดหรือไม
สวน ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539 : 195 – 197) ไดกลาวถึงสิง่ ที่จะตองประเมินในการ
ประเมินหลักสูตร ควรอยูในขอบเขตตอไปนี้
1. การประเมินเอกสารหลักสูตร เปนการตรวจสอบสภาพขององคประกอบตางๆ ของหลักสูตร
วาจุดหมาย จุดประสงค โครงสราง เนื้อหาสาระ และวิธีการวัดและประเมินผลมีความสอดคลอง
เหมาะสม ครอบคลุมและถูกตองตามหลักการพัฒนาหลักสูตรหรือไมเพียงใด ภาษาที่ใชสามารถสื่อให
เขาใจและมีความชัดเจนในการนําไปสูการปฏิบัติหรือไม หลักสูตรทีส่ รางขึ้นเหมาะสมกับผูเรียนหรือไม
และความตองการของสังคมมากนอยเพียงใด การประเมินเอกสารหลักสูตรนี้มักใชการวิเคราะหเนื้อหา
(content analysis) และใชวิธีใหผูรู ผูเชีย่ วชาญ หรือผูเ กี่ยวของดําเนินการประเมิน นอกจากนี้ยงั
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สามารถใชวิธอี ื่นๆ เชน การใชการสัมภาษณ การตอบแบบสอบถามโดยกําหนดรายการและระดับที่
ตองการประเมิน เปนตน
2. การประเมินการใชหลักสูตร เปนการตรวจสอบวาหลักสูตรสามารถนําไปใชไดดีกับ
สถานการณจริงเพียงใด การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทําอยางไร มีปญหาอุปสรรคอะไรใน
การใชหลักสูตรเพื่อจะไดแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น และสามารถใชหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพ วิธกี ารประเมินอาจจะใชการสังเกต สัมภาษณ และสงแบบสอบถามใหผูใช คือ ผูส อน
ผูบริหาร ผูเรียน เปนตน การประเมินการใชหลักสูตรอาจประเมินการใชหลักสูตรทั้งหมดก็ได หรือ
อาจประเมินเฉพาะประสิทธิภาพการสอนของผูสอน หรือบรรยากาศการเรียนการสอนในชัน้ เรียน
3. การประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร เปนการตรวจสอบสัมฤทธิผลของผูเรียนซึง่
ประกอบดวยผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ (academic achievement) ไดแก ความรู ความสามารถใน
วิชาการตางๆ ที่เรียนและสัมฤทธิผลที่ไมใชทางวิชาการ (non – academic achievement) ไดแก
บุคลิกภาพ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย เปนตน การประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตรนัน้ นอกจาก
จะประเมินผูเรียนที่กําลังศึกษาอยูแลวยังควรติดตามผลความกาวหนาของผูสาํ เร็จการศึกษาวา
สามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานและประสบความสําเร็จในการทํางานหรือศึกษาตอหรือไม
เพียงใด มีความรูและทักษะเพียงพอที่จะแกปญหาไดหรือไม โดยติดตามสอบถามจากผูเรียน
ผูสําเร็จการศึกษา นายจาง หรือเจาของสถานประกอบการซึ่งวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก
การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ การสงแบบสอบถาม เปนตน
4. การประเมินระบบหลักสูตร การประเมินผลหลักสูตรหากประเมินในแตละสวนอาจทําให
มองเห็นภาพรวมไมชัดเจน และไมถูกตองจึงควรมีการประเมินผลหลักสูตรทั้งระบบพรอมกันไป เพราะ
การประเมินเอกสารหลักสูตร การประเมินการใชหลักสูตร และการประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร
เปนสิ่งที่สัมพันธเกีย่ วของกัน
5.5 ประโยชนของการประเมินหลักสูตร
ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539 : 197) และสุนีย ภูพนั ธ (2546 : 257 – 258) กลาวถึง
ประโยชนของการประเมินหลักสูตรไวสอดคลองกันดังนี้
1. ทําใหทราบวาหลักสูตรทีส่ รางหรือพัฒนาขึ้นนัน้ มีจุดดีหรือจุดเสียตรงไหน ซึง่ จะเปน
ประโยชนในการวางแผนปรับปรุงไดถูกจุด สงผลใหหลักสูตรมีคุณภาพดียิ่งขึ้น
2. สรางความนาเชื่อถือ ความมัน่ ใจ และคานิยมที่มีตอโรงเรียนใหเกิดขึ้นในหมูประชาชน
3. ชวยในการบริหารทางดานวิชาการ ผูบริหารจะไดรูวาควรจะตัดสินใจและสนับสนุน
ชวยเหลือ หรือบริการทางใดบาง
4. สงเสริมใหประชาชนมีความเขาใจในความสําคัญของการศึกษา
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5. สงเสริมใหผูปกครองมีความสัมพันธใกลชิดกับโรงเรียนมากยิง่ ขึ้น ทัง้ นี้เพื่อใหการเรียน
การสอนนักเรียนไดผลดี ดวยความรวมมือกันทัง้ ทางโรงเรียนและทางบาน
6. ใหผูปกครองทราบความเปนไปอยางสม่ําเสมอ เพื่อหาทางสงเสริมและปรับปรุงแกไข
รวมกันระหวางผูปกครองนักเรียนกับทางโรงเรียน
7. ชวยใหการประเมินผลเปนระบบระเบียบ เพราะมีเครือ่ งมือ และหลักเกณฑทําใหเปน
เหตุผลในทางวิทยาศาสตรมากขึ้น
8. ชวยชี้ใหเห็นถึงคุณคาของหลักสูตร
9. ชวยใหสามารถวางแผนการเรียนในอนาคตได ขอมูลของการประเมินผลหลักสูตร
ทําใหทราบเปาหมายแนวทาง และขอบเขตในการดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน
5.6. รูปแบบการประเมินหลักสูตร
มีนักวิชาการทางดานหลักสูตรไดเสนอรูปแบบวิธีการประเมินหลักสูตรหลายไวหลาย
รูปแบบซึ่งผูประเมินหลักสูตรสามารถเลือกใชไดตามความตองการ โดยที่ สุนีย ภูพ นั ธ (2546 : 259 –
260) ไดจัดกลุมรูปแบบการประเมินหลักสูตรออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ
1. รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่สรางเสร็จใหมๆ เปนการประเมินกอนนําหลักสูตร
ไปใช รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่เดนของกลุมนี้คือ รูปแบบการประเมินหลักสูตรดวยเทคนิคการ
วิเคราะหแบบปุยแซงค (Puissance Analysis Technique)
2. รูปแบบการประเมินหลักสูตรในระหวางหรือหลังการใชหลักสูตร ซึง่ สามารถ
แบงเปนกลุมยอยๆ ไดเปน 4 กลุมดังนี้
2.1. รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ยดึ จุดหมายเปนหลัก (Goal Attainment
Model) เปนรูปแบบการประเมินที่จะประเมินวาหลักสูตรมีคุณคามากนอยเพียงใด โดยพิจารณาจาก
จุดหมายเปนหลัก กลาวคือจะพิจารณาวาผลที่ไดรับเปนไปตามจุดหมายหรือไม เชน รูปแบบการ
ประเมินหลักสูตรของไทเลอร (Ralph W. Tyler) และรูปแบบการประเมินหลักสูตรของแฮมมอนด
(Robert L. Hammond)
2.2. รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ไมยึดเปาหมาย (Goal Free Evaluation
Model) เปนรูปแบบการประเมินที่ไมนาํ ความคิดเห็นของผูประเมินเปนตัวกําหนดความคิดในโครงการ
ประเมิน ผูประเมินจะประเมินเหตุการณที่เกิดขึ้นตามสภาพความเปนจริง มีความเปนอิสระในการ
ประเมิน และตองไมมีความลําเอียง เชน รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสคริฟเวน (Michael
Scriven)
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2.3. รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ยึดเกณฑเปนหลัก (Criterion Model) เปน
รูปแบบการประเมินที่ตองอาศัยผูเชี่ยวชาญในการตัดสินคุณคาของหลักสูตรโดยใชเกณฑเปนหลัก
เชน รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสเตค (Robert E. Stake)
2.4. รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ชว ยในการตัดสินใจ (Decision-Making
Model) เปนรูปแบบการประเมินที่เนนการทํางานอยางมีระบบเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล และการเสนอผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลนัน้ ๆ เพื่อชวยในการตัดสินใจของ
ผูบริหารหรือผูท ี่เกี่ยวของ เชน รูปแบบการประเมินหลักสูตรของโพรวัส (Malcolm Provus) รูปแบบ
การประเมินหลักสูตรของสตัฟเฟลบีม (Daneil L. Stufflebeam) และรูปแบบการประเมินหลักสูตร
ของดอริส โกว (Doris T. Gow) เปนตน
ในทีน่ ี้ผูวิจยั จะนําเสนอรูปแบบการประเมินหลักสูตรที่สาํ คัญและเปนพื้นฐานของการ
ประเมินหลักสูตรเพื่อเสริมสรางทักษะการจัดการที่ผูวจิ ัยสรางขึ้น ซึ่งมีดังนี้
1. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของไทเลอร
ไทเลอร (Ralph Tyler) เปนผูว างระบบการประเมินหลักสูตร โดยเสนอแนวคิดวา
การประเมินหลักสูตรเปนการเปรียบเทียบวาพฤติกรรมของผูเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปเปนไปตาม
จุดหมายที่ตงั้ ไวหรือไม โดยการศึกษารายละเอียดขององคประกอบของกระบวนการจัดการศึกษา 3
สวน คือ จุดมุง หมายทางการศึกษา การจัดประสบการณการเรียนรู และการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียน ดังภาพประกอบ 7 (สุนีย ภูพนั ธ. 2546 : 270 – 271)
จุดมุงหมาย

ประสบการณการเรียนรู

การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาพประกอบ 7 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของไทเลอร
ที่มา : สุนยี  ภูพันธ. 2546. แนวคิดพืน้ ฐานการสรางและการพัฒนาหลักสูตร. หนา 270
ไทเลอรมีความเชื่อวาจุดมุงหมายที่ตงั้ ไวอยางชัดเจนจะเปนแนวทางในการ
ประเมินผลในภายหลัง บทบาทของการประเมินหลักสูตรจึงอยูท ี่การดูผลผลิตของหลักสูตรวาตรงตาม
จุดหมายทีก่ ําหนดไวหรือไม แนวคิดของไทเลอรเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรจึงยึดความสําเร็จของ
จุดหมายเปนหลักไทเลอรมคี วามเห็นวาจุดจุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตรคือ
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1. เพื่อตัดสินวาจุดมุง หมายของการศึกษาที่ตั้งไวในรูปของจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
นั้นประสบผลสําเร็จหรือไม สวนใดที่ประสบความสําเร็จก็อาจเก็บไวใชตอไป แตสวนใดที่ไมประสบ
ความสําเร็จควรปรับปรุงแกไข
2. เพื่อประเมินความกาวหนาทางการศึกษาของกลุม ประชากรขนาดใหญ เพื่อให
สาธารณชนไดขอมูลที่นาเชือ่ ถือและเขาใจปญหาความตองการของการศึกษา และเพื่อใชขอมูลนัน้ เปน
แนวทางในการปรับปรุงนโยบายทางการศึกษาที่คนสวนใหญไมเห็นดวย
ดวยเหตุนี้การประเมินหลักสูตรจึงเปนสวนหนึง่ ของการเรียนการสอน และของการ
ประเมินคุณคาของหลักสูตร ไทเลอรจงึ ไดจัดลําดับขั้นตอนการเรียนการสอนและการประเมินผลดังนี้
1. กําหนดจุดมุงหมายอยางกวางๆ โดยการวิเคราะหปจจัยตางๆ ในการกําหนด
จุดมุงหมาย (Goal Sources) คือ ผูเรียน สังคม และเนือ้ หาสาระ สวนปจจัยที่กาํ หนดขอบเขต
จุดมุงหมาย (Goal Screens) คือ จิตวิทยาการเรียนรู และปรัชญาการศึกษา
2. กําหนดจุดประสงคเฉพาะหรือจุดประสงคเชิงพฤติกรรมอยางชัดเจน ซึง่ จะเปน
พฤติกรรมที่ตอ งการวัดหลังจากจัดประสบการณการเรียนรู
3. กําหนดเนือ้ หาหรือประสบการณการเรียนรูเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว
4. เลือกวิธกี ารเรียนการสอนที่เหมาะสม ที่จะทําใหเนื้อหาหรือประสบการณทวี่ างไว
ประสบความสําเร็จ
5. ประเมินผลโดยการตัดสินดวยการวัดผลทางการศึกษา หรือการทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
6. หากหลักสูตรไมบรรลุตามจุดมุงหมายที่วางไวก็จะตองมีการตัดสินใจที่จะยกเลิก
หรือปรับปรุงหลักสูตรนั้น แตถาบรรลุตามจุดมุงหมายก็อาจจะใชเปนขอมูลยอนกลับ เพื่อปรับปรุงการ
กําหนดจุดมุง หมายใหสอดคลองกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงหรือใชเปนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพของ
หลักสูตร
2. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของแฮมมอนด
แฮมมอนด (ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ. 2539 : 226 - 231; อางอิงจาก Hammond.)
มีแนวคิดในการประเมินหลักสูตรโดยยึดจุดประสงคเปนหลักคลายไทเลอร แตแฮมมอนดไดเสนอ
แนวคิดที่ตางจากไทเลอร โดยเสนอวาโครงสรางสําหรับการประเมินนั้นประกอบดวยมิติใหญๆ หลาย
มิติดวยกัน แตละมิติจะประกอบดวยตัวแปรสําคัญๆ อีกหลายตัวแปร ความสําเร็จหรือความลมเหลว
ของหลักสูตรขึ้นอยูกับปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรในมิติตางๆ มิติทงั้ หมดไดแก มิติดานการเรียนการ
สอน มิติดานสถาบัน และมิติดานพฤติกรรม
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1. มิติดานการเรียนการสอน ประกอบดวยตัวแปรสําคัญ 5 ตัวแปรคือ
1.1. การจัดชั้นเรียนและตารางสอน คือการจัดครูและนักเรียนใหพบกัน และ
ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งการจัดในชวงนี้จะตองคํานึงถึงสถานที่และเวลาดวย
1.2. เนื้อหาวิชา หมายถึง เนื้อหาวิชาที่จะนํามาจัดการเรียนการสอน การจัด
ลําดับเนื้อหาวิชาใหเหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียนแตละระดับ
1.3. วิธกี าร หมายถึง หลักการเรียนรู การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
รวมทัง้ ปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน
1.4. สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ หมายถึง สถานที่ อุปกรณ เครื่องมือและ
อุปกรณพิเศษ หองปฏิบัติการ วัสดุสิ้นเปลืองตางๆ รวมถึงสิ่งที่มีผลมีผลตอการใชหลักสูตรและการ
สอนดานอืน่ ๆ
1.5. งบประมาณ หมายถึง เงินที่ใชเพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดการ
เรียนการสอน การซอมแซม เงินเดือน คาจางบุคลากรที่จะทําใหหลักสูตรประสบความสําเร็จ
2. มิติดานสถาบัน ประกอบดวยตัวแปรที่คํานึงถึงในการประเมินหลักสูตร 5 ตัว
แปรคือ
2.1. นักเรียน มีองคประกอบที่ตองคํานึงถึงในการประเมินหลักสูตร ไดแก อายุ
เพศ ระดับชัน้ ที่ศึกษา ความสนใจ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สุขภาพกายและสุขภาพใจ และภูมหิ ลัง
ทางครอบครัว
2.2. ครู มีองคประกอบที่ตองคํานึงถึงในการประเมินหลักสูตร ไดแก อายุ เพศ
คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณทางการสอน เงินเดือน กิจกรรมทีท่ ําในเวลาวาง การฝกอบรม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชหลักสูตร และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
2.3. ผูบริหาร มีองคประกอบที่ตองคํานึงถึงในการประเมินหลักสูตร ไดแก อายุ
เพศ คุณวุฒทิ างการศึกษา ประสบการณทางการบริหาร เงินเดือน ลักษณะทางบุคลิกภาพ การ
ฝกอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชหลักสูตร และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
2.4. ผูเชี่ยวชาญ มีองคประกอบที่ตองคํานึงถึงในการประเมินหลักสูตร ไดแก
อายุ เพศ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ลักษณะการใหคําปรึกษาหรือชวยเหลือ ลักษณะทางบุคลิกภาพ
และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
2.5. ครอบครัว มีองคประกอบที่ตองคํานึงถึงในการประเมินหลักสูตร ไดแก
สถานภาพสมรส ขนาดของครอบครัว รายได สถานที่อยู การศึกษา การเปนสมาชิกของสังคม การ
โยกยาย จํานวนบุตรที่อยูในโรงเรียนนี้ จํานวนญาติที่อยูรวมโรงเรียน
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2.6. ชุมชน มีองคประกอบที่ตองคํานึงถึงในการประเมินหลักสูตร ไดแก สภาพ
ชุมชน จํานวนประชากร การกระจายของอายุของประชากร ความเชื่อ (คานิยม ประเพณี ศาสนา)
ลักษณะทางเศรษฐกิจ สภาพการใหบริการทางสุขภาพอนามัย และการรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
3. มิติดานพฤติกรรม มีองคประกอบของพฤติกรรม 3 ดานคือ พฤติกรรมดานความรู
(Cognitive Domain) พฤติกรรมดานทักษะ (Psychomotor Domain) และพฤติกรรมดานเจตคติ
(Affective Domain)
แนวคิดการประเมินหลักสูตรของแฮมมอนด เริ่มดวยการประเมินหลักสูตรที่กําลังใช
อยูในปจจุบนั เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานที่จะนําไปสูการตัดสินใจ แลวจึงเริ่มกําหนดทิศทางและ
กระบวนการของการเปลีย่ นแปลงหลักสูตร ซึ่งมีขนั้ ตอนการประเมินหลักสูตรดังนี้
1. กําหนดสิ่งทีตองการประเมินซึง่ ควรเริ่มจากวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และจํากัด
ระดับชั้นเรียน
2. กําหนดตัวแปรในมิติการสอนและมิติสถาบันใหชัดเจน
3. การกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม โดยระบุถึง (1) พฤติกรรมของนักเรียนที่
แสดงวาประสบความสําเร็จตามจุดประสงคที่กําหนด (2) เงื่อนไขพฤติกรรมที่เกิดขึ้น และ (3) เกณฑ
ของพฤติกรรมที่บอกใหรวู านักเรียนประสบความสําเร็จตามจุดประสงค
4. ประเมินพฤติกรรมที่ระบุไวในจุดประสงค ผลที่ไดจากการประเมินจะเปน
ตัวกําหนดพิจารณาหลักสูตรที่ดําเนินการใชอยูเพื่อตัดสิน รวมทัง้ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
5. วิเคราะหผลภายในองคประกอบและความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ
เพื่อใหไดขอสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมแทจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเปนผลสะทอนกลับไปสูวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรมที่ตงั้ ไว และเปนการตัดสินวาหลักสูตรนั้นมีประสิทธิภาพเพียงใด
6. พิจารณาสิง่ ที่ควรเปลีย่ นแปลงปรับปรุง
3. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของโพรวัส
โพรวัส (สุนีย ภูพนั ธ. 2546 : 274 – 275;อางอิงจาก Provus.) ไดเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินหลักสูตรซึ่งเรียกวา “การประเมินความแตกตางหรือการประเมิน
ความไมสอดคลอง” (Discrepancy Evaluation) ซึ่งจะประเมินหลักสูตรทั้งหมด 5 สวน คือ 1) การ
ออกแบบ 2) ทรัพยากรหรือสิ่งที่เริ่มตัง้ ไวเมือ่ ใชหลักสูตร 3) กระบวนการ 4) ผลผลิตของหลักสูตร และ
5) คาใชจายหรือผลตอบแทน ในแตละสวนจะมีขนั้ ตอนการประเมินผลเหมือนกัน โดยจะดําเนินการ
เปน 5 ขั้นตอนดังนี้
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ขั้นที่ 1 ผูประเมินจะตองกําหนดมาตรฐาน (Standard – S) ของสิง่ ที่ตองการวัด
กอน เชน มาตรฐานเนื้อหา เปนตน
ขั้นที่ 2 ผูประเมินตองรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติจริง
ของสิ่งที่ตองการวัด (Performance – P)
ขั้นที่ 3 ผูประเมินนําขอมูลที่รวบรวมไดในขั้นที่ 2 มาเปรียบเทียบกับเกณฑ
มาตรฐานที่ตั้งไวในขั้นที่ 1 (Compare – C)
ขั้นที่ 4 ผูประเมินศึกษาความแตกตางหรือความไมสอดคลองระหวางผลการ
ปฏิบัติจริงกับเกณฑมาตรฐาน (Discrepancy – D)
ขั้นที่ 5 ผูประเมินสงผลการประเมินไปใหผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของเพื่อเปนขอมูล
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรวาจะยกเลิกการใชหลักสูตรที่ประเมิน หรือปรับปรุงแกไขการปฏิบัติ
หรือเกณฑมาตรฐานใหมีคุณภาพดีขึ้น (Decision Making)
S
C

D

Decision Making

P

ภาพประกอบ 8 แผนภูมิการประเมินหลักสูตรของโพรวัส
ที่มา : สุนยี  ภูพันธ. 2546. แนวคิดพืน้ ฐานการสรางและการพัฒนาหลักสูตร. หนา 274
S = Standard เปนขั้นแรกของการดําเนินการประเมินหลักสูตร กลาวคือ ผู
ประเมินผลตองตั้งมาตรฐานที่ตองการวัดไวกอน
P = Performance หลังจากดําเนินการขั้นแรกเรียบรอยแลว ผูประเมินตองรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติจริงในสิ่งทีต่ องการวัดมาใหเพียงพอ ขอมูลที่รวบรวมควร
เปนขอมูลที่แสดงใหเห็นพฤติกรรมที่ชัดเจน
C = Compare เมื่อตั้งมาตรฐานและรวบรวมขอมูลเสร็จแลวก็นาํ ขอมูลมาเปรียบ
เทียบกับเกณฑมาตรฐานทีต่ ั้งไว
D = Discrepancy จากการเทียบขอมูลกับมาตรฐานทีก่ ําหนดไว ผูป ระเมินพบวามี
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ชองวางอะไรเกิดขึ้นกับผลทีค่ าดหวัง
D = Decision Making ผูประเมินจะสงผลประเมินไปใหผูที่ตัดสินใจเกี่ยวกับหลัก
สูตรเพื่อตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งขัน้ ตอนการประเมินดังกลาวสามารถอธิบายเปนรูปแบบไดดวย
ภาพประกอบ 9

เกณฑมาตรฐาน

การปฏิบัติจริง

เปรียบเทียบ

ความสอดคลอง/ไมสอดคลอง
ระหวางการปฏิบัติจริงกับเกณฑมาตรฐาน

ตัดสินใจ

ยกเลิก

ปรับปรุง

ภาพประกอบ 9 แผนภูมิกระบวนการตัดสินใจการประเมินหลักสูตรของโพรวัส
ที่มา : สุนยี  ภูพันธ. 2546. แนวคิดพืน้ ฐานการสรางและการพัฒนาหลักสูตร. หนา 275
4. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสเตค
การประเมินหลักสูตรตามแนวคิดของสเตคเปนการประเมินที่ยึดเกณฑืเปนหลัก
ซึ่งสเตคใหความหมายของการประเมินหลักสูตรวาหมายถึง เปนการบรรยายและตัดสินคุณคาของ
หลักสูตร ซึง่ เนนการบรรยายสิ่งทีจ่ ะถูกประเมิน โดยอาศัยผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิในการตัดสิน
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คุณคา เสตคมีจุดมุงหมายที่จะประเมินหลักสูตรโดยการประเมินสวนประกอบของการจัดการเรียนการ
สอนหลายๆ สวน ดังนั้นจึงไดเสนอวาควรมีการพิจารณาขอมูลเพื่อประเมินผลหลักสูตร 3 ดานคือ
1. ดานสิง่ ที่มากอน หรือสภาพกอนเริ่มโครงการ (Antecedent) หมายถึง สิง่ ตางๆ
ที่เอื้อใหเกิดผลจากหลักสูตรและเปนสิ่งทีม่ ีอยูกอนการใชหลักสูตร ประกอบดวย 7 หัวขอคือ บุคลิกและ
นิสัยของนักเรียน บุคลิกและนิสัยของครู เนื้อหาในหลักสูตร วัสดุอุปกรณการเรียนการสอน อาคาร
สถานที่ และลักษณะของชุมชน
2. ดานกระบวนการเรียนการสอน (Instructional Process or Transactions)
หมายถึง ปฏิสมั พันธตางๆ ทีเ่ กิดขึ้นขณะมีการเรียนการสอนระหวางนักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับครู
ครูกับผูปกครอง ฯลฯ เปนขัน้ ของการใชหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย 5 หัวขอคือ การสื่อสาร การจัดแบง
เวลา การลําดับเหตุการณ การใหกาํ ลังใจ และบรรยากาศของสิ่งแวดลอม
3. ดานผลผลิต หรือผลทีไ่ ดรับจากโครงการ (Outcomes) หมายถึงสิง่ ที่เกิดขึ้น
จากการใชหลักสูตร ประกอบดวย 5 หัวขอคือ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ทัศนคติของนักเรียน ทักษะของ
นักเรียน ผลที่เกิดขึ้นกับครู และผลที่เกิดขึน้ กับสถาบัน
ซึ่งรูปแบบการประเมินหลักสูตรของสเตคแสดงใหเห็นเปนตารางดังนี้ (สุนีย
ภูพันธ. 2546 : 261)
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ตาราง 4 ตารางวิเคราะหหลักสูตรของสเตค

เกณฑในการวิเคราะหหลักสูตร

ขอมูลสําหรับการวิเคราะหหลักสูตร
ขอมูลเชิงบรรยาย
ขอมูลเชิงตัดสิน
ผลที่คาดหวัง ผลที่เกิดขึ้น มาตรฐานที่ใช การตัดสินใจ

1. สภาพกอนเริ่มโครงการ
- บุคลิกและนิสัยของนักเรียน
- บุคลิกและนิสัยของครู
- เนื้อหาในหลักสูตร
- อุปกรณการเรียนการสอน
- บริเวณโรงเรียน
- ระบบการจัดโรงเรียน
- ชุมชน
2. กระบวนการในการสอน
- การสื่อสาร
- เวลาที่จัดให
- ลําดับของเหตุการณ
- สภาพสังคมหรือบรรยากาศ
3. ผลที่ไดรับจากโครงการ
- ความสําเร็จของนักเรียน
- ทัศนคติของนักเรียน
- ทักษะของนักเรียน
- ผลที่ครูไดรับ
- ผลที่สถาบันไดรับ

จากรูปแบบการประเมินหลักสูตรของสเตคนี้ จะเห็นวานอกจากจะพิจารณาขอมูล 3
ดานทีก่ ลาวมาแลว ผูประเมินยังตองเก็บขอมูลดังกลาวเปน 2 สวนคือ สวนที่เปนการบรรยาย และสวน
ที่เปนการตัดสินคุณคาดังนี้
1. สวนที่เปนการบรรยายหรือที่รียกวา “ขอมูลเชิงบรรยาย” (Descriptive Data)
ประกอบดวยขอมูล 2 ชนิดคือ
1.1. ขอมูลที่อาศัยสิง่ ทีค่ าดหวังของหลักสูตร เกี่ยวกับสิ่งที่มีมากอน กระบวนการ
เรียนการสอน และผลผลิตของหลักสูตร
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1.2. ขอมูลที่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริงซึ่งสังเกตไดหรือทดสอบได
เกี่ยวกับสิ่งที่มมี ากอน กระบวนการเรียนการสอน และผลผลิตของหลักสูตร
2. สวนที่เปนการพิจารณาตัดสินคุณคาของหลักสูตรหรือที่เรียกวา “ขอมูลเชิงตัดสิน”
(Judgemental Data) ประกอบดวยขอมูล 2 ชนิดคือ
2.1. ขอมูลที่เปนเกณฑมาตรฐาน (Standard) ซึ่งเปนแนวความคิดที่ผูเชี่ยวชาญ
ตางๆ เชน ครู ผูบริหาร นักเรียน ผูปกครอง ฯลฯ เชื่อวาควรใช
2.2. ขอมูลที่เปนการตัดสินของบุคคลตางๆ ซึง่ เปนความรูสึกนึกคิด ในการตัดสิน
คุณภาพและความเหมาะสมของบุคคลตางๆ
จากการศึกษารูปแบบการประเมินหลักสูตรจากแนวคิดของนักการศึกษาเพื่อนํามาเปน
แนวทางในการประเมินหลักสูตรเพื่อเสริมสรางทักษะการจัดการที่ผูวิจยั พัฒนาขึน้ มานัน้ ผูวิจัยจะไมนํา
รูปแบบการประเมินของนักการศึกษาคนใดคนหนึ่งมาใชโดยเฉพาะ แตจะนําแนวคิดตางๆ มาประกอบ
กันเพื่อความเหมาะสม โดยจะมีลักษณะการประเมินดังนี้
1. การประเมินตัวหลักสูตรโดยตรง ซึ่งประกอบดวยการประเมินโดยตัวผูพัฒนาหลักสูตรเอง
ซึ่งเปนการประเมินเบื้องตนหลังจากรางหลักสูตรเสร็จ ตอไปก็จะประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ ซึง่ จะเปนการ
ประเมินในเรื่องของความสอดคลองและความเหมาะสมขององคประกอบตางๆ ของหลักสูตร
2. การประเมินผูเรียนเปนการตรวจสอบผูเรียนวามีความสามารถตามจุดมุงหมายหมายของ
หลักสูตรหรือไมอยางไร
3. การประเมินกระบวนการใชหลักสูตร เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรค ขอบกพรองของการนํา
หลักสูตรไปใชเพื่อนําขอมูลมาใชปรับปรุงหลักสูตรใหสมบูรณยิ่งขึ้น

ตอนที่ 4 สรุปแนวคิดในการวิจัย
ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ครั้งนี้ ผูว จิ ัยไดศึกษาแนวคิดตางๆ มาเพื่อเปนแนวทางดังนี้
1. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร ไดศึกษาแนวคิดของไทเลอร (1949) ทาบา (1962) และสงัด
อุทรานันท (2532) รวมถึงไดศึกษากระบวนการวิจยั และพัฒนาหลักสูตรจากงานวิจัยในระดับ
บัณฑิตศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการจัดการตนเองครั้งนี้ โดยกําหนดเปน 5 ขัน้ ตอนคือ ขั้นศึกษาขอมูลพื้นฐาน ขัน้ ราง
หลักสูตร ขั้นประเมินโครงรางหลักสูตร ขั้นนําหลักสูตรไปใช และขั้นประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
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2. การกําหนดองคประกอบของหลักสูตร ประกอบดวย
2.1. การกําหนดจุดหมายของหลักสูตร ประกอบดวยแนวคิดของใจทิพย เชื้อรัตนพงษ
(2539) ธํารง บัวศรี (2542) และบุญชม ศรีสะอาด (2546) ซึ่งหลักสูตรตองมีจุดหมายที่จะพัฒนา
ผูเรียนอยางสมดุล มุงสรางใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่สอดคลองกับความตองการของสังคม และควรให
ผูมีสวนเกี่ยวของไดมีสวนรวมในการกําหนดจุดหมายของหลักสูตรดวย
2.2. การกําหนดเนื้อหาสาระ ประกอบดวยแนวคิดของ ทาบา (1962) ธวัชชัย ชัยจิร
ฉายากุล (2529) และสุนีย ภูพันธ (2546) โดยเนื้อสาระนั้นควรเนนจัดตามหัวเรื่อง ตรงตามความ
ตองการของทองถิ่น เหมาะสมกับวุฒิภาวะและภูมิหลังของผูเรียน และเปนเรื่องที่ผูเรียนสามารถ
นําไปใชประโยชนในชีวิตได
2.3. กิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบดวยแนวคิดของรุจิร ภูสาระ (2545) และสงัด
อุทรานันท (2532) ซึ่งใหแนวคิดวากิจกรรมการเรียนการสอนที่จะทําใหผูเรียนมีความสามารถในการ
จัดการตนเองนั้นควรเนนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ เปนกิจกรรมที่สงเสริมการทํางานรวมกัน และควรเปน
กิจกรรมทีก่ ระตุน ยัว่ ยุใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรู นอกจากนี้ครูผูสอนควรมีบทบาทใน
การสรางบรรยากาศที่สง เสริมการเรียนรูของผูเรียน
2.4. การวัดผลประเมินผล ประกอบดวยแนวคิดของ ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539) และ
วัฒนาพร ระงับทุกข (2542) ซึ่งการวัดผลควรเนนการประเมินตามสภาพจริง และประเมินทั้งความรู
ความคิด การปฏิบัติ และเจตคติเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง นอกจากนี้ควรประเมินผล
อยางตอเนื่องสม่ําเสมอและควรเปนการประเมินแบบอิงเกณฑ
3. แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเองซึง่ จะนํามากําหนดเปนเนื้อหาสาระของ
หลักสูตรนัน้ ไดมาจากแนวคิดของ ดรัคเกอร (2548), โอคีฟ-เบอรเกอร (1999), โควี (2548), W.H.O.
(1993), มารแชลและแม็คฮารดี (1999), นาคากาวา-โคแกน (1996), คอรแมนและราฟาเอล (อางถึงใน
เสรี พิพัฒนชยั ภูมิ,2540), เว็บสเตอรและสแตร็ทชั่น (2546), พงษ ผาวิจิตร (2547), แสงอุษา โรจนา
นนท และกฤษณ รุยาพร (2548) และประทีป ม.โกมลมาศ (2546) โดยสรุปไดวา ความสามารถในการ
จัดการตนเองที่ควรนํามากําหนดเปนเนื้อหาสาระของหลักสูตรประกอบดวย การรูจกั ตนเอง การบริหาร
เวลา การจัดการอารมณตนเอง และการมีวินัยในตนเอง
4. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สง เสริมใหผูเรียนเกิดความสามารถในการจัดการตนเอง
กรมวิชาการ (2545) เสนอวา การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองของ
นักเรียนนัน้ ควรใชกิจกรรมแนะแนวในชัน้ เรียน เพราะกิจกรรมแนะแนวเปนกิจกรรมทีส่ งเสริมให
นักเรียนคนพบและพัฒนาศักยภาพของตนเอง เสริมสรางทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ ตลอดจน
การมีสัมพันธภาพที่ดีกบั ผูอื่น โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรางความสามารถ
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ในการจัดการตนเองครั้งนี้จะใชรูปแบบการจัดกิจกรรมทีเ่ รียกวา กระบวนการสรางนิสัย ตามแนวคิด
ของกรมวิชาการ (2530) และสุวิทย มูลคํา (2547)
โดยแนวคิดตางๆ ดังที่กลาวมาสามารถสรุปไดดังภาพประกอบ 10
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ขอมูลพื้นฐาน

แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร
- ไทเลอร(Tyler: 1949 )
- ทาบา(Taba: 1962)
- สงัด อุทรานันท(2532)

แนวทางในการกําหนดองคประกอบหลักสูตร
1. จุดหมาย(ใจทิพย เชือ้ รัตนพงษ:2539 ;ธํารง บัวศรี:2542 ;บุญ
ชม ศรีสะอาด:2546)
2. เนื้อหาสาระ (ทาบา:1962 ;ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล:2529 ;สุนีย
ภูพันธ:2546)
3. กิจกรรมการเรียนการสอน (รุจิร ภูสาระ:2545 ;สงัด
อุทรานันท :2532)
4. การวัดผลประเมินผล (ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ:2539:วัฒนาพร
ระงับทุกข 2542)

ความสามารถในการจัดการตนเอง
ดรัคเกอร (2548), โอคีฟ-เบอรเกอร (1999), โควี (2548),
W.H.O. (1993), มารแชลและแม็คฮารดี (1999), นาคากาวา-โค
แกน (1996), คอรแมนและราฟาเอล (อางถึงใน เสรี พิพัฒน
ชัยภูมิ,2540), เว็บสเตอรและสแตร็ทชัน่ (2546), พงษ ผาวิจิตร
(2547), แสงอุษา โรจนานนท และกฤษณ รุยาพร (2548) และ
ประทีป ม.โกมลมาศ (2546)
1. ความหมายของการจัดการตนเอง
2. ความสําคัญของการจัดการตนเอง
3. องคประกอบของความสามารถในการจัดการตนเอง

รูปแบบการจัดกิจกรรมที่เสริมสรางความสามารถในการจัดการ
ตนเอง สมร ทองดี (2545 ), (กรมวิชาการ. 2547 ), กรมพลศึกษา
(2530), สุวทิ ย มูลคํา (2547 )

การประเมินความสามารถในการจัดการตนเอง
กรมวิชาการ (2545), นงลักษณ ประเสริฐ และจรินทร วิน
ทะไชย (2548)

ภาพประกอบ 10 สรุปแนวคิดในการวิจยั

องคประกอบหลักสูตร
จุดหมาย
- มุงพัฒนานักเรียนทั้งดานความรูความเขาใจ
การปฏิบัติและเจตคติเกี่ยวกับความสามารถใน
การจัดการตนเอง

สาระกิจกรรม
องคประกอบของความสามารถในการ
จัดการตนเอง ประกอบดวย
1. การรูจักตนเอง
2. การบริหารเวลา
3. การจัดการอารมณตนเอง
4. การมีวินัยในตนเอง

กิจกรรม
แนวทาง
1. เนนกระบวนการกลุม
2. สงเสริมใหผูเรียนรวมมือชวยเหลือเกื้อกูลกัน
ในการเรียน มากกวาการแขงขัน
3. ครูมีบทบาทเปนพี่เลี้ยงใหคําแนะนํา
ชวยเหลือ กระตุน และสรางบรรยากาศการ
เรียนรู
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. ขั้นรับรู /สังเกต
2. ขั้นคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
3. ขั้นสรางแนวปฏิบัติที่เหมาะสม
4. ขั้นลงมือปฏิบัติ
5. ขั้นประเมินและปรับปรุง
6.ขั้นชื่นชมตอการปฏิบัติ
การวัดผลประเมินผล
- เนนการประเมินตามสภาพจริง
- ประเมินทั้งดานความรูความเขาใจ การปฏิบัติ
และเจตคติ
- ประเมินอยางตอเนื่องสม่ําเสมอโดยใหผูเรียน
มีสวนรวม

หลักสูตรเสริมสราง
ความสามารถในการ
จัดการตนเอง
การศึกษา
ขอมูลพื้นฐาน

การออกแบบ
หลักสูตร
การประเมินโครง
รางหลักสูตร

การทดลองใช
หลักสูตร

การประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตร

หลักสูตรเสริมสราง
ความสามารถในการ
จัดการตนเอง
ที่มีประสิทธิภาพ

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง โดยใช
กิจกรรมแนะแนว สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ครั้งนี้ ใชวิธีการวิจัยในลักษณะการวิจยั และ
พัฒนา ซึ่งมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทั้งสิน้ 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน เปนการศึกษาและรวบรวมขอมูลพื้นฐานที่จาํ เปนเพื่อ
นํามาพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการที่แทจริง โดยในขั้นนี้แบง
ออกเปน
1. การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวของกับความสามารถในการจัดการตนเอง และ
รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง
2. การศึกษาความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเองที่
จําเปนตองเสริมสราง สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยการสนทนากลุม
3. จากกิจกรรมทั้ง 2 ขอ ที่กลาวมานําไปสูก ารประมวลไดเปนองคประกอบของความสามารถ
ในการจัดการตนเอง ซึ่งนําไปกําหนดเปนองคประกอบของหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบหลักสูตร เปนการนําสารสนเทศจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 มา
กําหนดเปนรายละเอียดตางๆ ของโครงรางหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินโครงรางหลักสูตร เปนการตรวจสอบโครงรางหลักสูตรที่ไดจาก
ขั้นตอนที่ 2 ซึง่ ประเมินในดานความเหมาะสมและความสอดคลองของโครงรางหลักสูตรโดย
ผูเชี่ยวชาญ แลวทําการแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะ กอนนําหลักสูตรไปทดลองใช
ขั้นตอนที่ 4 การทดลองใชหลักสูตร เปนการนําหลักสูตรที่ไดจากขั้นตอนที่ 3 ไปทดลองใชกับ
กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรโดยมีการทดสอบ
ทั้งกอนและหลังการทดลองใชหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร เปนการนําผลที่ไดจากการทดลองใชหลักสูตร
มาประเมินและปรับปรุงแกไขเพื่อใหหลักสูตรมีความสมบูรณมากยิง่ ขึ้น เพื่อใหพรอมที่จะนําไปใช
ตอไป
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ในครั้งนีจ้ งึ มีขั้นตอนการดําเนินงาน ทีส่ ามารถสรุปไดดังภาพประกอบ 12
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ขั้นตอน

วิธีดําเนินการ
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วของ
การศึกษาความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ

ขั้นตอนที่ 1
การศึกษาขอมูลพื้นฐาน

โครงรางของหลักสูตร
• สภาพปญหาและความจําเปน • หลักการ • จุดหมาย
• สาระกิจกรรม • สื่อ • กิจกรรม • การวัดผลและประเมินผล

ขั้นตอนที่ 2
การออกแบบหลักสูตร

ขั้นตอนที่ 3
การประเมินโครงรางหลักสูตร

ประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร

บกพรอง
ปรับปรุง

ใชได

ขั้นตอนที่ 4
การทดลองใชหลักสูตร

ขั้นตอนที่ 5
การประเมินและปรับปรุง
หลักสูตร

ทดสอบกอน

หลักสูตรฉบับทดลอง
ทดลองใชหลักสูตร

ประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตร

หลักสูตรฉบับสมบูรณ

ภาพประกอบ 12 แสดงขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร

ทดสอบหลัง
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จากภาพประกอบที่ 12 ที่แสดงถึงขัน้ ตอนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถใน
การจัดการตนเอง สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 นั้น มีการดําเนินการในแตละขั้นตอนโดยสรุป
ดังตารางที่ 5
ตาราง 5 ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการการจัดการตนเอง
ขั้นตอนการวิจัย
1.การศึกษา
ขอมูลพื้นฐาน

2.การออกแบบ
หลักสูตร

วัตถุประสงคของ
การวิจัย
1. เพื่อศึกษา
องคประกอบของ
ความสามารถใน
การจัดการตนเอง
2. เพื่อศึกษา
รูปแบบการจัด
กิจกรรมเพื่อ
เสริมสราง
ความสามารถใน
การจัดการตนเอง

คําถามวิจัย

1. ความสามารถ
ในการจัดการที่
จําเปนตอง
เสริมสรางมี
อะไรบาง
2. รูปแบบการจัด
กิจกรรมที่
เหมาะสมสําหรับ
การเสริมสราง
ความสามารถใน
การจัดการตนเอง
ควรมีลักษณะ
อยางไร
เพื่อพัฒนาโครง โครงรางหลักสูตร
รางของหลักสูตร เพื่อเสริมสราง
ใหสอดคลองกับ ความสามารถใน
ความสามารถใน การจัดการตนเอง
จัดการตนเอง ที่ สําหรับนักเรียน
จําเปนตอง
ชั้นมัธยมศึกษาป
เสริมสรางใหเกิด ที่ 1 มี
ขึ้นกับนักเรียนชั้น องคประกอบ
มัธยมศึกษาปที่ 1 อะไรบาง

วิธีดําเนินการ

แหลงขอมูล

ผลที่ไดรับ

1.ศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ
2.ศึกษาความ
คิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ โดย
ใชการสนทนา
กลุม

1.เอกสารตํารา
บทความ และ
งานวิจัยที่
เกี่ยวของ
2.ผูทรงคุณวุฒิ
ดานการจัดการ
ตนเอง จํานวน
7 คน

สารสนเทศ
เกี่ยวกับ
องคประกอบของ
ความสามารถใน
การจัดการตนเอง
และรูปแบบ
กิจกรรมที่จะ
นํามากําหนดเปน
องคประกอบของ
หลักสูตร

1.ศึกษาวิเคราะห
เอกสาร
2.เขียนโครงราง
หลักสูตร

1. เอกสารและ
งานวิจัยที่
เกี่ยวของ
2. สารสนเทศ
จากขั้นตอนที่ 1

โครงรางหลักสูตร
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ตาราง 5 (ตอ)
วัตถุประสงคของ
การวิจัย
3.การประเมิน
1.เพื่อประเมิน
โครงรางหลักสูตร ความเหมาะสม
ของโครงราง
หลักสูตร
2. เพื่อประเมิน
ความสอดคลอง
ของโครงราง
หลักสูตร
ขั้นตอนการวิจัย

4.การทดลองใช
หลักสูตร

5.การประเมิน
และปรับปรุง
หลักสูตร

คําถามวิจัย

วิธีดําเนินการ

แหลงขอมูล

ผลที่ไดรับ

ผูเชี่ยวชาญเปนผู
ประเมิน โดยใช
แบบประเมิน
โครงรางหลักสูตร

ผูเชี่ยวชาญดาน
การพัฒนา
หลักสูตร ดาน
การจัดการตนเอง
และดานการ
วัดผลประเมินผล
รวมจํานวน 5 คน

โครงรางหลักสูตร
ที่ผานการ
ประเมินจาก
ผูเชี่ยวชาญ

ใชวิธีการวิจัยเชิง
ทดลอง โดยมี
กลุมทดลอง 1
กลุม และกลุม
ควบคุม 1 กลุม
ซึ่งมีการทดสอบ
กอนและหลังการ
ทดลอง
เพื่อตรวจสอบ
หลักสูตรที่ได
ประเมิน
ประสิทธิภาพของ นําไปทดลองใชมี ประสิทธิภาพของ
หลักสูตรภายหลัง ประสิทธิภาพ
หลักสูตรตาม
การทดลองใช
ตามเกณฑ
เกณฑที่กําหนด
หรือไม

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนบานบาง
เทา อ. ถลาง จ.
ภูเก็ต ภาคเรียนที่
2 ปการศึกษา
2550 จํานวน 63
คน
ขอมูลจากการ
ทดลองใช
หลักสูตร

ไดทราบถึง
ประสิทธิภาพของ
หลักสูตรที่
พัฒนาขึ้น

1.องคประกอบ
ตางๆ ของโครง
รางหลักสูตรที่
พัฒนาขึ้นมีความ
เหมาะสมหรือไม
2. องคประกอบ
ตางๆ ของโครง
รางหลักสูตรที่
พัฒนาขึ้นมีความ
สอดคลองกัน
หรือไม
เพื่อศึกษา
หลักสูตรเพื่อ
ประสิทธิภาพของ เสริมสราง
หลักสูตร
ความสามารถใน
การจัดการตนเอง
ที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพ
มากนอยเพียงใด

ไดหลักสูตรเพื่อ
เสริมสราง
ความสามารถใน
การจัดการตนเอง
สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 ฉบับสมบูรณ
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ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองสําหรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยกําหนดดําเนินการตามขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาองคประกอบของความสามารถในการจัดการตนเองสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
วิธีดําเนินการ การดําเนินการในขั้นตอนนี้ แบงออกเปน 3 แนวทาง คือ
สวนที่ 1 การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวของกับความสามารถในการจัดการตนเอง
ในสวนนี้ผวู ิจยั ทําการ ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวของ เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผูมีความสามารถในการจัดการตนเอง หลังจากนั้นนํามาวิเคราะห สังเคราะหเพื่อ
กําหนดเปนกรอบคุณลักษณะของผูมีความสามารถในการจัดการตนเอง และศึกษาแนวคิดเกีย่ วกับ
การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง เพื่อเปนกรอบรูปแบบการจัดกิจกรรม
เพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง
สวนที่ 2 การศึกษาความคิดเห็นจากผูท รงคุณวุฒิ
ในสวนนี้ผวู ิจยั นําขอสรุปที่ไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วของกับคุณลักษณะ
ของผูมีความสามารถในการจัดการตนเอง และรูปแบบกิจกรรมที่เสริมสรางความสามารถในการ
จัดการตนเอง มากําหนดเปนประเด็นคําถามในการจัดสนทนากลุมผูท รงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน เพือ่ ให
ไดขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูที่มีความสามารถในการจัดการตนเอง ซึ่งมีรายละเอียดสําหรับการ
ดําเนินการดังนี้
1. เครื่องมือทีใ่ ชในการรวบรวมขอมูล
เครื่องมือทีใ่ ชในการรวบรวมขอมูลในสวนนี้คือคูมือการสนทนากลุม ที่ผูวจิ ัยสรางขึ้น ซึ่ง
ประกอบดวยรายละเอียดสําคัญคือ จุดประสงค แนวทาง และประเด็นในการสนทนากลุม
2. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยทําการติดตอประสานงานกับผูท รงคุณวุฒิและดําเนินการสนทนากลุมเพื่อเก็บขอมูล
ดวยตนเอง โดยมีการดําเนินงาน ตามลําดับดังนี้คือ ปรึกษาอาจารยผูควบคุมปริญญานิพนธในการ
กําหนดผูทรงวุฒิ หลังจากนัน้ ผูวิจยั ติดตอประสานงานกับผูทรงคุณวุฒิดวยตนเองอยางไมเปนทางการ
พรอมกําหนดวันจัดสนทนากลุม ตอจากนัน้ ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเชิญผูทรงคุณวุฒิอยาง
เปนทางการ และสุดทายคือดําเนินการจัดสนทนากลุม ซึ่งดําเนินการในวันที่ 17 สิงหาคม 2550 ณ
หอง 301 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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3. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดทาํ การวิเคราะหขอมูลโดยการสรางขอสรุปจากการวิเคราะหเนื้อหาตามประเด็น
การสนทนากลุม เพื่อนําขอสรุปดังกลาวไปใชในขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบหลักสูตร
วัตถุประสงค เพื่อกําหนดโครงรางหลักสูตรที่สอดคลองกับองคประกอบความสามารถในการ
จัดการจัดการตนเอง ที่จาํ เปนตองเสริมสรางใหเกิดกับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1
วิธีดําเนินการ การดําเนินงานในขั้นตอนนี้เปนการเขียนโครงรางหลักสูตรที่ตองการพัฒนา
โดยนําองคประกอบของความสามารถในการจัดการตนเองที่จาํ เปนตองเสริมสรางใหกับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 1 มาพัฒนาเปนหลักสูตร โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับองคประกอบของโครงราง
หลักสูตรดังนี้
1. สภาพปญหาและความจําเปนของหลักสูตร เปนการพิจารณาขอมูลที่ไดจากเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวของ ความคิดเห็นของผูท รงคุณวุฒิ เพื่อนํามากําหนดเปนหลักสูตรเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการจัดการตนเอง
2. หลักการของหลักสูตร เปนการกําหนดแนวคิดและวัตถุประสงคของหลักสูตรเพือ่
เสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองในภาพรวมอยางกวางๆ
3. จุดหมายของหลักสูตร เปนการกําหนดคุณลักษณะที่คาดหวังของผูเรียน โดยกําหนดให
สอดคลองกับความตองการจําเปนของหลักสูตร ซึ่งการวิจัยครั้งนีก้ ําหนดจุดหมายของหลักสูตรเพือ่ ให
นักเรียนมีความรูความเขาใจ มีเจตคติที่ดี และมีคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง เพื่อให
เปนลักษณะประจําตัวที่สงเสริมความสําเร็จในการดํารงชีวิตตอไป
4. หนวยกิจกรรม เปนการนําขอสรุปเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเองทีไ่ ดจาก
ขั้นตอนที่ 1 มากําหนดเปนสาระกิจกรรมในหนวยกิจกรรมของหลักสูตร โดยในแตละหนวย
ประกอบดวย
4.1. คําอธิบายหนวยกิจกรรม เปนการอธิบายถึงภาพรวมของมโนทัศนของหนวยกิจกรรม
แตละหนวย เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดจุดประสงคของกิจกรรม
4.2. จุดประสงคการจัดกิจกรรม กําหนดใหสอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตร โดย
กําหนดใหอยูในรูปของจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
4.3. สาระกิจกรรม เปนการกําหนดรายละเอียดขององคประกอบของความสามารถในการ
จัดการตนเองซึ่งไดจากขั้นตอนที่ 1 ที่ตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรียน โดยกําหนดใหสอดคลองกับ
จุดประสงคกิจกรรม
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4.4. กิจกรรม กําหนดใหสอดคลองกับจุดประสงคการจัดกิจกรรม และสาระกิจกรรม
เนื่องจากหลักสูตรมีจุดหมายหลักอยูที่ตองการใหนกั เรียนมีความสามารถในการจัดการตนเอง ดังนั้น
กิจกรรมที่จัดจึงตองสงเสริมใหนกั เรียนมีความรู มีเจตคติที่ดี และเกิดคุณลักษณะควบคูกัน
4.5. การวัดและประเมินผล กําหนดใหสอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตร จุดประสงค
การจัดกิจกรรมประจําหนวย สาระกิจกรรม โดยแบงการวัดและประเมินผลออกเปน 3 ลักษณะคือ
4.5.1. การวัดและประเมินผลในแตละหนวยกิจกรรม
4.5.2. การวัดและประเมินความสามารถในการจัดการตนเองของนักเรียน โดย
พิจารณาจากผลการประเมินกอนและหลังการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น โดยเครือ่ งมือ
ที่ใช ไดแก แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง แบบวัดเจต
คติเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง และแบบวัดคุณลักษณะความสามารถในการจัดการ
ตนเอง
4.5.3. การวัดและประเมินผลการใชหลักสูตร เครื่องมือทีใ่ ช ไดแก แบบประเมินความ
พึงพอใจเกี่ยวกับการใชหลักสูตร

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินโครงรางหลักสูตร
วัตถุประสงค เพื่อประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร
วิธีดําเนินการ ในขั้นตอนนี้เปนการประเมินคุณภาพของโครงรางหลักสูตรที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
โดยอาศัยผูเชีย่ วชาญเปนผูต รวจสอบ เพือ่ หาขอบกพรองตางๆ และจะไดทําการปรับปรุงแกไขกอนนํา
หลักสูตรไปทดลองใช โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. จุดประสงคของการประเมิน ในการประเมินโครงรางหลักสูตรครั้งนี้ จะประเมินใน 2
ลักษณะคือ
1.1. การประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร เปนการพิจารณาในแตละ
องคประกอบของโครงรางหลักสูตร ซึ่งไดแก สภาพปญหาและความตองการ หลักการของหลักสูตร
จุดหมายของหลักสูตร สาระกิจกรรมของหลักสูตร กิจกรรม และการวัดผลและประเมินผล วามี
ความเหมาะสมกับวัยของผูเรียนคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มากนอยเพียงใด
1.2. การประเมินความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร เปนการพิจารณาวาองคประกอบ
ตาง ๆ ของหลักสูตรมีความสอดคลองกันมากนอยเพียงใด
2. ผูประเมินโครงรางหลักสูตร
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ผูทําหนาทีป่ ระเมินในครั้งนี้ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการ
จัดการตนเอง และดานการวัดและประเมินผล จํานวน 5 คน โดยใหผูประเมินชุดนีป้ ระเมินทั้งความ
เหมาะสม และความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร
3. เครื่องมือทีใ่ ชในการประเมิน ซึง่ มี 2 สวน คือ
ตอนที่ 1 การประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร ใชแบบสอบถามที่ผวู ิจัยสราง
ขึ้น ซึ่งเปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ ตามความเหมาะสม ตัง้ แตเหมาะสมมากที่สุด เหมาะสม
มาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมนอย และเหมาะสมนอยที่สุด โดยใหนา้ํ หนักคะแนนเปน 5 4 3
2 และ 1 ตามลําดับ
ตอนที่ 2 การประเมินความสอดคลองขององคประกอบตางๆ ในโครงรางหลักสูตร ใชแบบ
ประเมินที่ผูวิจยั สรางขึ้น ประเมินโดยใชดัชนีความสอดคลอง เปนเกณฑในการพิจารณา ซึง่ เกณฑใน
การพิจารณาคือ สอดคลอง ไมแนใจ และไมสอดคลอง โดยใหนําหนักคะแนนเปน 1 0 และ -1
ตามลําดับ
แบบประเมินทัง้ 2 ตอนมีขั้นตอนในการสรางดังนี้
1) ศึกษารายละเอียดของโครงรางหลักสูตร
2) กําหนดประเด็นที่จะทําการประเมินและเขียนเปนขอคําถาม
3) หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการใหอาจารยทปี่ รึกษา ตรวจสอบความเหมาะสม ทัง้
ประเด็นการประเมิน ขอคําถาม และภาษาที่ใช
4) ปรับปรุงแกไขแบบประเมินตามขอเสนอแนะ และจัดทําเปนแบบประเมินโครงราง
หลักสูตรฉบับสมบูรณ
4. การรวบรวมขอมูล ในการเก็บรวบรวมขอมูลการประเมินโครงรางหลักสูตร ผูวจิ ยั
ดําเนินการติดตอประสานงานกับผูเชีย่ วชาญดวยตนเอง พรอมกับนําโครงรางหลักสูตร และแบบ
ประเมินโครงรางหลักสูตรไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตอบโดยอิสระและรับกลับดวยตนเอง โดย
ผูวิจัยดําเนินการตามลําดับคือ ปรึกษาอาจารยผูควบคุมปริญญานิพนธในการกําหนดตัวผูเชี่ยวชาญ
ติดตอผูเชี่ยวชาญดวยตนเองอยางไมเปนทางการ ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอความ
อนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญอยางเปนทางการ ผูว ิจัยสงหลักสูตรและเอกสารประกอบพรอมแบบประเมิน
ไปใหผูเชี่ยวชาญดวยตนเอง และไปรับแบบประเมินกลับดวยตนเอง
5. การวิเคราะหขอมูล ผูว ิจยั จะดําเนินการดังนี้
5.1. การวิเคราะหขอมูลการประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร ผูวิจัยจะ
นําเสนอในรูปแบบของคาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน โดยนําคําตอบของผูเชี่ยวชาญแตละคน
มาใหคา น้าํ หนักคะแนนดังนี้ (พวงรัตน ทวีรัตน. 2540 : 214)
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มีความเห็นวา เหมาะสมมากที่สุด
ให 5 คะแนน
มีความเห็นวา เหมาะสมมาก
ให 4 คะแนน
มีความเห็นวา เหมาะสมปานกลาง ให 3 คะแนน
มีความเห็นวา เหมาะสมนอย
ให 2 คะแนน
มีความเห็นวา เหมาะสมนอยที่สุด
ให 1 คะแนน
จากนั้นคํานวณคาเฉลี่ยความจําเปนจากความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม โดย
แปลความหมายเทียบกับเกณฑดังนี้
เหมาะสมมากที่สุด
ชวงคะแนน 4.50 – 5.00
เหมาะสมมาก
ชวงคะแนน 3.50 – 4.49
เหมาะสมปานกลาง ชวงคะแนน 2.50 – 3.49
เหมาะสมนอย
ชวงคะแนน 1.50 – 2.49
เหมาะสมนอยที่สุด
ชวงคะแนน 1.00 – 1.49
การกําหนดคาเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสม คือ ถาคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามมีคาตั้งแต 3.50 ขึ้นไป ถือวาผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาโครงรางหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมี
ความเหมาะสม
5.2. การวิเคราะหขอมูลการประเมินความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร ใชคา ดัชนี
ความสอดคลอง โดยนําคําตอบของผูเชี่ยวชาญแตละคนมาใหคาน้ําหนักคะแนนดังนี้
มีความเห็นวา สอดคลอง
กําหนดคะแนนเปน +1
มีความเห็นวา ไมแนใจ
กําหนดคะแนนเปน 0
มีความเห็นวา ไมสอดคลอง กําหนดคะแนนเปน -1
จากนั้นนํามาแทนคาในสูตรการหาดัชนีความสอดคลอง (Index – Objective
Congruence = IOC) เปนเกณฑในการพิจารณา (สําเริง บุญเรืองรัตน. 2529 : 87)
R
IOC = ∑
N

เมื่อ IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคลอง
R หมายถึง คะแนนความคิดเห็น
N หมายถึง จํานวนผูเชีย่ วชาญ
ถาคาดัชนีความสอดคลองมากกวาหรือเทากับ 0.5 ถือวาโครงรางหลักสูตรมีความ
สอดคลองกัน อยูในเกณฑทไี่ มตองปรับปรุง
6. การแกไขปรับปรุงโครงรางหลักสูตร โดยนําผลจากการประเมินโครงรางของหลักสูตรจาก
ผูเชี่ยวชาญมาเปนเกณฑในการแกไขปรับปรุง ใหโครงรางหลักสูตรมีความสมบูรณมากยิง่ ขึ้น
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ขั้นตอนที่ 4 การทดลองใชหลักสูตร
วัตถุประสงค เพื่อหาประสิทธิภาพของหลักสูตร
วิธีดําเนินการ การดําเนินการในขั้นตอนนี้เปนการนําโครงรางหลักสูตรที่แกไขปรับปรุงแลว
ทั้งฉบับไปทดลองใชในสถานการณจริงกับกลุมตัวอยาง เพื่อหาประสิทธิภาพของหลักสูตร และความ
เหมาะสมของการนําหลักสูตรไปใช ตลอดจนปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใชหลักสูตรมี
รายละเอียดการดําเนินการดังนี้
1. แบบแผนการทดลอง
แผนการทดลองใชหลักสูตรครั้งนี้ ใชแผนการทดลองแบบ Pretest-Posttest Control
group design (Campbell and Stanley, 1966 : 13) โดยการกําหนดใหมีกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมอยางละ 1 กลุม และมีการทดสอบกอนและหลังการทดลองใชหลักสูตรทัง้ สองกลุม ดังนี้

R

เมื่อ

X
~X
Ya
Yb

R

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

Yb

X

Yb

~X

Ya
Ya

การทดลองใชหลักสูตร
กิจกรรมปกติของโรงเรียน
การทดสอบหลังการทดลองใชหลักสูตร
การทดสอบกอนการทดลองใชหลักสูตร
การสุมเพื่อกําหนดใหเปนกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
ที่ไดรับการทดลองหลักสูตร

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
- ประชากร เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานบางเทา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษาภูเก็ต ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 4 หองเรียน จํานวน 127 คน
- กลุมตัวอยาง ไดแกนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานบางเทา อําเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 2 หองเรียน จํานวน 63 คน โดยเปน
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1/1 จํานวน 32 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2 จํานวน 31 คน ซึง่
ไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม แลวสุมเปนกลุมทดลอง 1 หองเรียน และกลุมควบคุม 1 หองเรียน
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3. เครื่องมือใชในการทดลอง ประกอบดวยเครื่องมือดังนี้
3.1. เอกสารหลักสูตรที่ผวู จิ ัยพัฒนาขึน้ ไดแก หลักสูตร แผนการจัดกิจกรรม ใบงาน
และใบความรูต างๆ
3.2. เครื่องมือวัดความสามารถในการจัดการตนเอง ประกอบดวย
3.2.1. แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการ
ตนเอง ใชวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเองของกลุม ตัวอยางทัง้ กลุม
ควบคุมและกลุมทดลอง ทัง้ กอนการทดลองและหลังการทดลองใชหลักสูตร ซึ่งมีขน้ั ตอนในการสราง
ดังนี้
1) ศึกษาสาระกิจกรรมเกีย่ วกับความสามารถในการจัดการตนเอง จาก
หนวยกิจกรรมที่กําหนดไวในหลักสูตร เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2) สรางแบบทดสอบวัดความรูชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
3) นําแบบทดสอบที่สรางขึน้ ไปใหผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาหลักสูตร ดาน
การจัดการตนเอง และดานการวัดและประเมินผล จํานวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา
และความเหมาะสมของภาษา แลวปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
4) หาความยากงายและอํานาจจําแนกของแบบทดสอบรายขอ โดยนําไป
ทดลองใชกับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนถลางพระนางสราง อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 34 คน และใชเกณฑการคัดเลือกขอสอบที่มีความ
ยากงายรายขอ ระหวาง 0.20 – 0.80 และอํานาจจําแนกที่มีคา ตั้งแต .20 ขึ้นไป (ประคอง กรรณสูตร.
2538 : 33) ไดขอสอบที่มีคุณภาพตามเกณฑ จํานวน 34 ขอ
5) หาคุณภาพของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยการนําแบบทดสอบที่ผา นการ
คัดเลือกตามเกณฑความยากงายและอํานาจจําแนกเรียบรอยแลว ไปทดสอบหาความเชื่อมัน่ ทัง้ ฉบับ
โดยนําไปทดลองใชกับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนถลางพระนางสราง อําเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 34 คน โดยใชสตู รการคํานวณของ คูเดอร-ริ
ชารดสัน ที่ 20 (KR-20) ไดคาความเชื่อมัน่ เทากับ .60
3.2.2. แบบวัดเจตคติเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง ใชศึกษา
ความคิดเห็นและความรูสึกเกี่ยวกับการจัดการตนเองของกลุมตัวอยางทั้งกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
ทั้งกอนการทดลองและหลังการทดลองใชหลักสูตร มีขนั้ ตอนในการสรางดังนี้
1) ศึกษาสาระกิจกรรมเกีย่ วกับความสามารถในการจัดการตนเองจากหนวย
กิจกรรมทีก่ ําหนดไวในหลักสูตร และเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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2) สรางแบบวัดเจตคติตามแบบของ ลิเคิรท (Likert) ซึ่งเปนมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิง่ ซึง่
กําหนดใหมีขอความทั้งทางบวกและทางลบ โดยมีเกณฑพิจารณาดังนี้

เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย
ไมแนใจ
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิง่

เกณฑการใหคะแนน
มาตรวัดเจตคติเปนขอความทางบวก มาตรวัดเจตคติเปนขอความทางลบ
5
1
4
2
3
3
2
4
1
5

การแปลความหมายคาเฉลี่ยน้ําหนักคะแนน แบงเปน 5 ระดับ คือ
เห็นดวยอยางยิ่ง
ชวงคะแนน 4.50 – 5.00
เห็นดวย
ชวงคะแนน 3.50 – 4.49
ไมแนใจ
ชวงคะแนน 2.50 – 3.49
ไมเห็นดวย
ชวงคะแนน 1.50 – 2.49
ไมเห็นดวยอยางยิง่
ชวงคะแนน 1.00 – 1.49
3) นําแบบวัดเจตคติที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาหลักสูตร
ดานการจัดการตนเอง และดานการวัดและประเมินผล จํานวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาและความเหมาะสมของภาษา และความสอดคลองของเจตคติที่ตองการประเมิน แลวปรับปรุง
แกไขตามขอเสนอแนะ
4) นําแบบวัดเจตคติที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชกบั นักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนถลางพระนางสราง อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ประจําภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2550 จํานวน 34 คน เพื่อหาคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบวัดเจตคติ โดยการวิเคราะห
ดวยสถิติ t-test และทําการคัดเลือกขอที่มีอํานาจจําแนกตั้งแต 1.75 ขึ้นไป (พวงรัตน ทวีรัตน.
2540 : 193) ไดแบบวัดที่มคี ุณภาพตามเกณฑ จํานวน 50 ขอ
5) หาคุณภาพของแบบวัดเจตคติทั้งฉบับโดยคํานวณหาคาความเชื่อมั่น
ดวยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ตามวิธีของครอนบัค (Cronbach) โดยนํา แบบ
วัดจํานวน 50 ขอ ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนถลางพระนางสราง อําเภอ
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ถลาง จังหวัดภูเก็ต ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 34 คน ไดคาความเชื่อมั่นของแบบ
วัดทั้งฉบับ เทากับ .88
3.2.3. แบบวัดคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง ใชวัด
คุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเองของกลุมตัวอยางทัง้ กลุม ควบคุมและกลุมทดลอง โดย
ใหกลุมตัวอยางเปนผูประเมินตนเองทั้งกอนการทดลองและหลังการทดลองโดยแบบประเมินฉบับนี้
เปนแบบวัดแบบมาตรประมาณคา ซึ่งมีขั้นตอนในการสรางดังนี้
1) ศึกษาสาระกิจกรรมเกีย่ วกับความสามารถในการจัดการตนเอง จาก
หนวยกิจกรรมที่กําหนดไวในหลักสูตร และเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2) สรางแบบวัดมาตรประมาณคา 5 ระดับ
3) นําแบบทดสอบที่สรางขึน้ ไปใหผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาหลักสูตร ดาน
การจัดการตนเอง และดานการวัดและประเมินผล จํานวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา
และความเหมาะสมของภาษา แลวปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
4) นําแบบประเมินความสามารถในการจัดการตนเองทีป่ รับปรุงแกไขแลวไป
ทดลองใชกับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนถลางพระนางสราง อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 34 คน เพื่อหาคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบวัด
เจตคติ โดยการวิเคราะหดว ยสถิติ t-test และทําการคัดเลือกขอที่มีอํานาจจําแนกตั้งแต 1.75 ขึ้นไป
(พวงรัตน ทวีรัตน. 2540 : 193) ไดแบบวัดที่มีความสมบูรณตามเกณฑที่กาํ หนด จํานวน 40 ขอ
5) หาคุณภาพของแบบวัดคุณลักษณะทัง้ ฉบับโดยคํานวณหาคาความ
เชื่อมั่น ดวยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ตามวิธีของครอนบัค (Cronbach) โดย
นําไปทดลองใชกับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนถลางพระนางสราง อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 34 คน ไดคาความเชื่อมั่นของแบบวัดทัง้ ฉบับ
เทากับ .91
3.3. แบบวัดความพึงพอใจเกี่ยวกับการใชหลักสูตรและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชหลัก
สูตรสําหรับใหนักเรียนกลุมตัวอยางเปนผูประเมิน ซึ่งมีขนั้ ตอนในการสรางดังนี้
1) ศึกษาองคประกอบตางๆ ของหนวยกิจกรรม ซึ่งประกอบดวย คําอธิบายหนวย
กิจกรรม จุดประสงค สาระกิจกรรม กิจกรรม สื่อ และการวัดผลประเมินผล
2) สรางแบบวัดความพึงพอใจเกี่ยวกับการใชหลักสูตรในรูปแบบของแบบสอบถาม
ความคิดเห็นแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปาน
กลาง พึงพอใจนอย และพึงพอใจนอยทีส่ ุด ซึ่งกําหนดเกณฑในการพิจารณาดังนี้ (พวงรัตน ทวีรัตน.
2540 : 214)
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มีความเห็นวา พึงพอใจมากที่สุด
ให 5 คะแนน
มีความเห็นวา พึงพอใจมากมาก
ให 4 คะแนน
มีความเห็นวา พึงพอใจปานกลาง
ให 3 คะแนน
มีความเห็นวา พึงพอใจนอย
ให 2 คะแนน
มีความเห็นวา พึงพอใจนอยที่สุด
ให 1 คะแนน
จากนั้นคํานวณคาเฉลี่ยความพึงพอใจจากความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม โดย
เทียบเกณฑดงั นี้
พึงพอใจมากที่สดุ
ชวงคะแนน 4.50 – 5.00
พึงพอใจมาก
ชวงคะแนน 3.50 – 4.49
พึงพอใจปานกลาง
ชวงคะแนน 2.50 – 3.49
พึงพอใจนอย
ชวงคะแนน 1.50 – 2.49
พึงพอใจนอยที่สุด
ชวงคะแนน 1.00 – 1.49
การกําหนดคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ คือ ถาคาเฉลีย่ ความคิดเห็นของผูตอบ มี
คาตั้งแต 2.50 ขึ้นไป ถือวาผูประเมินมีความพึงพอใจตอการใชหลักสูตร
3) นําแบบวัดพึงพอใจเกี่ยวกับการใชหลักสูตรที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญดานการ
พัฒนาหลักสูตร ดานการจัดการตนเอง และดานการวัดและประเมินผล จํานวน 5 คน ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษา และความสอดคลองกับประเด็นที่ตองการ
ประเมิน ซึ่งผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาแตทกุ ประเด็นคําถามมีความสอดคลองตามเกณฑ
4. ระยะเวลาในการทดลองกําหนดทดลองใชหลักสูตรในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550
เปนเวลา 10 สัปดาห จํานวน 18 ชั่วโมง โดยแบงเปนชัว่ โมงสําหรับจัดกิจกรรม 16 ชั่วโมง และเปน
ชั่วโมงสําหรับการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนอีก 2 ชั่วโมง ซึ่งระยะเวลาการทดลองใชหลักสูตร
ดังกลาวนี้ สอดคลองกับงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนหลายเรื่อง เชน วิจิตรพร
หลอสุวรรณกุล (2544) ที่พฒ
ั นาการคิดวิจารณญาณในกระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล
ใชเวลา 5 สัปดาห จํานวนชัว่ โมงสอน 20 ชั่วโมง ขณะที่ภัทรภรณ ภัทรโยธิน (2545) พัฒนา
ความสามารถในการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศ
ใชเวลา 3 สัปดาห จํานวนชัว่ โมงสอน 22 ชั่วโมง สวนสมศรี ทองนุช (2542) พัฒนาความเปนคน
ทันสมัยดานจิตใจใหแกนักเรียนสาขาครุศาสตร สถาบันราชภัฎ ใชเวลาในการอบรม 6 วัน กนกนุช
วสุธารัตน (2548) พัฒนาความฉลาดทางอารมณแหงตนของนักศึกษาพยาบาล ใชเวลาในการพัฒนา
1 เดือน จํานวนชั่วโมงสอน 17 ชั่วโมง และวิยะดา รัตนะสุวรรณ (2547) ที่พัฒนาความสามารถในการ
คิดไตรตรองของอาจารยพยาบาล ใชเวลา 3 วัน จํานวน 18 ชั่วโมง ซึ่งผลการวิจยั พบวาระยะเวลาและ
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จํานวนชัว่ โมงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทีก่ ําหนด สามารถทําใหทงั้ นักเรียนและผูรับการ
อบรม สามารถพัฒนาคุณลักษณะไดตามจุดประสงคของการวิจัย จากงานวิจัยทั้งหมดที่กลาวมา จะ
เห็นวานักวิจัยใชเวลาในการพัฒนาคุณลักษณะของกลุมเปาหมาย ระหวาง 17 – 22 ชั่วโมง ดังนัน้ การ
กําหนดระเวลา 10 สัปดาห และจํานวนชัว่ โมงในการจัดกิจกรรม 18 ชัว่ โมง สําหรับการวิจยั การพัฒนา
หลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองโดยใชกิจกรรมแนะแนวครั้งนี้ คงจะทําให
นักเรียนมีความสามารถในการจัดการตนเองตามจุดประสงคของหลักสูตรไดเชนเดียวกัน
5. การดําเนินการทดลอง ในการดําเนินการทดลองใชหลักสูตรมีวธิ ีการดําเนินการดังนี้
5.1 การเตรียมการกอนการทดลอง
5.1.1 การจัดเตรียมเอกสารหลักสูตร และสื่อตางๆ ตลอดจนการติดตอประสานงาน
กับโรงเรียนเพือ่ ขออนุญาตเขาไปทดลองใชหลักสูตร
5.1.2 การติดตอขอความรวมมือกับโรงเรียนที่จะทดลองใชหลักสูตร โดยดําเนินการ
ดังนี้
1) ติดตอขอความรวมมือกับโรงเรียนดวยตนเองอยางไมเปนทางการในเบื้องตน
หลังจากนั้นติดตอขออนุญาตทดลองใชหลักสูตรอยางเปนทางการ โดยผานทางบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2) ติดตอขอความรวมมือกับครูผูจัดกิจกรรมแนะแนวของโรงเรียนเพื่อขอใหเปน
ผูนําหลักสูตรไปทดลองใช ซึง่ ในเบื้องตนเปนการติดตอโดยตรงอยางไมเปนทางการ หลังจากนั้นทํา
หนังสือขอความรวมมือใหเปนผูทดลองใชหลักสูตรอยางเปนทางการ โดยผานทางบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3) การชี้แจงทําความเขาใจกับครูผูจัดกิจกรรมแนะแนวในการนําหลักสูตรไปใช จะ
ดําเนินการใน 3 ลักษณะคือ
- ชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น รวมถึง
วิธีการหรือแนวทางในการจัดกิจกรรม การวัดผลประเมินผล
- ใหครูผูสอนศึกษาเอกสารหลักสูตร รวมถึงสื่อและอุปกรณตางๆ หลังจาก
นั้น 1 สัปดาห ผูวิจัยไปพบครูผูสอนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและชี้แจงขอสงสัยตางๆ เกีย่ วกับหลักสูตรอีก
ครั้งหนึง่
- ใหครูผูสอนทดลองใชแผนการจัดกิจกรรม 1 แผน โดยมีผูวิจัยคอย
สังเกตการณจัดกิจกรรม เพือ่ นําขอบกพรองและปญหาอุปสรรคตางๆ ที่จาํ เปนตองแกไขมาชี้แนะ
หลังจากการดําเนินกิจกรรมเสร็จ
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5.2 การดําเนินทดลอง ในขั้นตอนการดําเนินการทดลองใชหลักสูตรนี้ ใชเวลาทัง้ สิ้น
10 สัปดาห คือระหวางวันที่ 2 มกราคม 2551 – วันที่ 7 มีนาคม 2551 โดยดําเนินการทดลองใช
หลักสูตรกับกลุมทดลอง สวนนักเรียนกลุม ควบคุมใหเรียนรูไปตามกระบวนการและกิจกรรมปกติของ
โรงเรียน ซึง่ มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
1) ทําการทดสอบวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการ
ตนเอง และใหกลุมตัวอยางประเมินเจตคติเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง รวมทัง้ ประเมิน
คุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง ของตนเอง ทั้งกลุม ทดลองและกลุมควบคุม กอนการ
ทดลองใชหลักสูตร
2) ดําเนินการทดลองใชหลักสูตร โดยมอบหมายใหครูผูสอนที่รับผิดชอบจัด
กิจกรรมแนะแนวของโรงเรียน เปนผูดําเนินการจัดกิจกรรมจนครบกระบวนการของหลักสูตร
3) ทําการทดสอบวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการ
ตนเอง และใหกลุมตัวอยางประเมินเจตคติเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง รวมทัง้ ประเมิน
คุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง ของตนเองอีกครั้งหนึง่ ภายหลังสิน้ สุดการทดลองใช
หลักสูตร
6. การวิเคราะหขอมูล การดําเนินการในขั้นนี้ ประกอบดวย
6.1. เปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับความสามารถใน
การจัดการตนเอง แบบวัดเจตคติเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง และแบบประเมิน
คุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง กอนและหลังการทดลองใชหลักสูตรทั้งกลุม ทดลอง
และกลุมควบคุม โดยใชการทดสอบดวยสถิติทดสอบที (t-test) ดังนี้
1) การเปรียบเทียบความแตกตางดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถใน
การจัดการตนเอง ดานเจตคติเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง และดานคุณลักษณะ
ความสามารถในการจัดการตนเอง กอนและหลังการทดลอง ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองใช
สถิติ t-test independent
2) การเปรียบเทียบความแตกตางดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถใน
การจัดการตนเอง ดานเจตคติเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง และดานคุณลักษณะ
ความสามารถในการจัดการตนเอง กอนและหลังการทดลอง ของกลุมควบคุมและกลุมทดลองใชสถิติ
t-test dependent
6.2. การหาประสิทธิภาพของหลักสูตร (การทดลองใชหลักสูตร) มีวิธีการดังนี้
1) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถใน
การจัดการตนเอง ระหวางกระบวนการจัดกิจกรรมกับหลังการจัดกิจกรรม โดยนําขอมูลที่ไดจาก

118

แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจเกี่ยวเกีย่ วกับความสามารถในการจัดการตนเองมาหาประสิทธิภาพ
ของหลักสูตร ตามเกณฑความสัมพันธระหวางกระบวนการจัดกิจกรรมกับหลังการจัดกิจกรรม (E1/E2)
โดยกําหนดเกณฑไวไมต่ํากวา 80/80 โดยใชสูตร E1/E2 (อรพรรณ พรสีมา. 2530 : 130 -131)
E1 =
เมื่อ

X × 100
A

E1 หมายถึง คาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมระหวางการทดลอง
X
หมายถึง คะแนนสอบโดยเฉลี่ยจากแตละหนวยกิจกรรมของ
กลุมทดลอง
A หมายถึง คะแนนเต็มของการสอบจากแตละหนวยกิจกรรม
E2 =

F × 100
P

E2 หมายถึง คาประสิทธิภาพของกิจกรรมหลังการทดลอง
F
หมายถึง คะแนนเฉลีย่ การทดสอบของกลุมทดลองหลังเสร็จสิ้น
การทดลอง
P หมายถึง คะแนนเต็มของการทดสอบหลังเสร็จสิน้ การทดลอง
2) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยดานเจตคติเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการ
ตนเอง กําหนดเกณฑอยูในระดับมาก (ไมต่ํากวา 3.50)
3) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยดานคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง
กําหนดกําหนดเกณฑอยูในระดับมาก (ไมต่ํากวา 3.50)
7. เกณฑในการพิจารณาประสิทธิภาพของหลักสูตร
7.1. ดานผูเรียน เปนการพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนดานความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง ดานเจตคติเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง
และดานคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง
1) คะแนนเฉลี่ย ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง
ดานเจตคติเกีย่ วกับความสามารถในการจัดการตนเอง และดานคุณลักษณะความสามารถในการ
จัดการตนเอง หลังการทดลองใชหลักสูตรของกลุมทดลองสูงกวาคะแนนเฉลีย่ กอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2) คะแนนเฉลีย่ ดานความรูความเขาใจเกีย่ วกับความสามารถในการจัดการตนเอง
ดานเจตคติเกีย่ วกับความสามารถในการจัดการตนเอง และดานคุณลักษณะความสามารถในการ
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จัดการตนเอง หลังการทดลองใชหลักสูตรของกลุมทดลองสูงกวาคะแนนเฉลีย่ ของกลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.2. ดานหลักสูตร ประกอบดวย
1) ความความพึงพอใจเกีย่ วกับการใชหลักสูตรของนักเรียน โดยกําหนดเกณฑความ
พึงพอใจอยูในระดับไมต่ํากวาระดับปานกลาง (ไมต่ํากวา 2.50)
2) คาประสิทธิภาพของหลักสูตร
- การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถใน
การจัดการตนเองระหวางกระบวนการจัดกิจกรรมกับหลังการจัดกิจกรรม โดยใชคา E1/E2 กําหนด
เกณฑไมต่ํากวา 80/80
- การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ดานเจตคติเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการ
ตนเอง กําหนดเกณฑอยูในระดับมาก (ไมต่ํากวา 3.50)
- การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ดานคุณลักษณะความสามารถในการจัดการ
ตนเอง กําหนดกําหนดเกณฑอยูในระดับมาก (ไมต่ํากวา 3.50)

ขั้นตอนที่ 5 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
วัตถุประสงค เพื่อประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรภายหลังการนําหลักสูตรไปทดลองใช
วิธีดําเนินการ ในขัน้ ตอนนี้ เปนการประเมินผลหลังจากนําหลักสูตรไปทดลองใชและปรับปรุง
หลักสูตรใหสมบูรณยิ่งขึ้นจากขอมูลที่ได โดยพิจารณา ดังนี้
1. เกณฑในการพิจารณาประสิทธิภาพของหลักสูตร (การใชหลักสูตร)
1.1. ดานผูเ รียน ประกอบดวย
1) คาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการจัดการตนเอง ทัง้ ดานดานความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง ดานเจตคติเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง
และดานคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง หลังการทดลองใชหลักสูตรของนักเรียนกลุม
ทดลอง สูงกวากอนการทดลองใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
2) คาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการจัดการตนเอง ทั้งดานดานความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง ดานเจตคติเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง
และดานคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง หลังการทดลองใชหลักสูตรของนักเรียนกลุม
ทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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1.2. ดานหลักสูตร ประกอบดวย
1) ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใชหลักสูตรของนักเรียนอยูในระดับไมต่ํากวาปาน
กลาง (ไมต่ํากวา 2.50)
2) คาประสิทธิภาพของหลักสูตร (การทดลองใชหลักสูตร) ประกอบดวย
- คาเฉลี่ยคะแนนดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถในการ
จัดการตนเองระหวางกระบวนการจัดกิจกรรมกับหลังการจัดกิจกรรมมีคา E1/ E2 ไมต่ํากวา 80/80
- คาเฉลี่ยคะแนนดานเจตคติ เกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง
ของนักเรียนอยูในระดับมาก (ไมต่ํากวา 3.50)
- คาเฉลี่ยคะแนนดานคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเองของ
นักเรียนอยูในระดับมาก (ไมต่ํากวา 3.50)
2. ขอเสนอแนะของผูเชีย่ วชาญที่ประเมินโครงรางหลักสูตร
3. ขอเสนอแนะของครูผูจัดกิจกรรมแนะแนว
หลังจากทําการแกไขปรับปรุงเรียบรอยแลว ก็จัดทําเปนหลักสูตรฉบับสมบูรณที่สามารถ
นําไปใชเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ตอไป

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอ มูล การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรเพือ่ เสริมสรางความสามารถใน
การจัดการตนเองโดยใชกิจกรรมแนะแนว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1” ผูวจิ ัยนําเสนอตาม
ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร โดยแบงออกเปน 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน ประกอบดวย
สวนที่ 1 ผลการศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวของกับความสามารถในการจัดการ
ตนเอง
สวนที่ 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูท รงคุณวุฒิ เกี่ยวกับคุณลักษณะของ
ความสามารถในการจัดการตนเองที่จําเปนสําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชการสนทนา
กลุม (focus group)
ขั้นตอนที่ 2 ผลการออกแบบหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 3 ผลการประเมินโครงรางหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 4 ผลการทดลองใชหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 5 ผลการประเมิน และปรับปรุงหลักสูตร
สําหรับรายละเอียดแตละขั้นตอน มีดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาขอมูลพืน้ ฐาน
การดําเนินการวิจัยในขัน้ ตอนนี้แบงออกเปนสองสวนคือ ผลการศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่
เกี่ยวของกับความสามารถในการจัดการตนเองและผลการศึกษาความคิดเห็นจากผูท รงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับคุณลักษณะของความสามารถในการจัดการตนเองที่จาํ เปนสําหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชการสนทนากลุม (focus group) โดยมีรายละเอียดของผลการศึกษาขอมูล
พื้นฐานในแตละสวน ดังนี้
สวนที่ 1 ผลการศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวของกับความสามารถในการจัดการตนเอง
ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวของกับความสามารถในการจัดการตนเองจากความ
คิดเห็นนักการศึกษา นักจิตวิทยา และนักวิชาการดานอืน่ ๆ สรุปไดวา คุณลักษณะความสามารถใน
การจัดการตนเองที่จาํ เปนตองเสริมสรางในนักเรียนประกอบดวย คุณลักษณะ 4 ดาน คือ 1) การรูจ ัก
ตนเอง 2) การบริหารเวลา 3) การจัดการอารมณตนเอง และ4) การมีวนิ ัยในตนเอง
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สวนที่ 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูท รงคุณวุฒิเกีย่ วกับคุณลักษณะความสามารถใน
การจัดการตนเองที่จาํ เปนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชเทคนิคการสนทนากลุม
ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนนักการศึกษา นักจิตวิทยา จํานวน 7 คน ได
ขอสรุปวา ความสามารถในการจัดการตนเอง ที่จําเปนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ประกอบดวย
1. ความสามารถในการรูจักตนเอง ประกอบดวย การรูจกั ลักษณะทั่วไปของตนเอง จุดเดนจุด
ดอย ความถนัดของตนเอง การแกไขปรับปรุงและพัฒนาตนเอง การยอมรับตนเอง
2. ความสามารถในการบริหารเวลา ประกอบดวย คุณลักษณะดานการรูจักวิเคราะหการใช
เวลา การวางแผนการใชเวลา การจัดลําดับความสําคัญของการทํางาน หรือกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับ
มอบหมาย การรูจักแบงเวลาทํากิจกรรมตางๆ อยางสมดุลและเหมาะสม
3. ความสามารถดานการจัดการอารมณตนเอง ประกอบดวยคุณลักษณะดาน การรูจัก
อารมณตนเองในดานตางๆ ของตนเอง และผูอื่น การควบคุมอารมณ การแสดงออกทางอารมณที่
เหมาะสม
4. การมีวนิ ัยในตนเอง ประกอบดวย คุณลักษณะดานการมีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ไดรับ
มอบหมายหรือหนาที่ของตนเอง การมีความซื่อสัตยทั้งตอตนเองและผูอื่น การมีความอดทนตอปญหา
อุปสรรคและความยากลําบากตางๆ และการมีความเชื่อมั่นในตนเอง
ขั้นตอนที่ 2 ผลการออกแบบหลักสูตร
ผูวิจัยนําผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานจากขั้นตอนที่ 1 มาเปนแนวทางในการพัฒนาโครงราง
หลักสูตร เพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง โดยใชกิจกรรมแนะแนวสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยโครงรางหลักสูตรประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
1. ปญหาและความจําเปนของหลักสูตร
ความสามารถในการจัดการตนเอง เปนคุณลักษณะสําคัญที่เปนตัวชี้บงถึงการเปนคนมี
คุณภาพ ซึง่ ความสามารถในการจัดการตนเองเปนเรื่องของการกํากับควบคุม ความคิด เจตคติ การ
ประพฤติปฏิบตั ิตนของบุคคลใหอยูในแนวทางทีถ่ ูกตองเหมาะสม โดยที่ความสามารถในการจัดการ
ตนเองนี้จะเปนรากฐานสําหรับการเรียนการทํางานและการใชชีวิตอยูใ นสังคมตลอดไป ดังนัน้
ความสามารถในการจัดการตนเองจึงควรไดรับการปลูกฝง ตั้งแตวยั เด็ก เพราะจะไดเปนภูมิคุมกัน
ไมใหประพฤติปฏิบัติในสิ่งทีไ่ มถูกตองเหมาะสมในชีวิตชวงตอๆไป
เมื่อพิจารณาสถานการณ ปญหาตางๆ ของเด็กและเยาวชนในปจจุบันพบวา เด็กวัยรุนคือวัย
ที่มีปญหามากที่สุดทัง้ ปญหากับเพื่อน ครอบครัว ครูอาจารย สังคมรอบขาง หรือแมแตมีปญหาภายใน
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ตนเอง ดังนั้น การปลูกฝง หรือเสริมสรางใหเด็กมีความสามารถในการจัดการตนเองไดตั้งแตตอนเด็ก
เริ่มเขาสูวัยรุน จะเปนการเตรียมการเพื่อปองกันไมใหนกั เรียนมีปญหาประพฤติปฏิบตั ิไมเหมาะสม ใน
วัยรุนตอไป การเสริมสรางใหเด็กในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีความสามารถในการจัดการตนเอง จึงมี
ความเหมาะสมเปนอยางยิ่ง
2. หลักการของหลักสูตร
หลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 มีหลักการดังนี้
1) เปนหลักสูตรสําหรับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในกิจกรรมแนะแนว ซึง่ มุง สงเสริมใหนกั เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีความสามารถในการจัดการตนเองโดยสามารถนําความรู หรือแนวคิดที่ไดไปใช
ในการแกปญหา ปรับปรุง และพัฒนาตนเองในเรื่อง การรูจักตนเอง การบริหารเวลา การจัดการ
อารมณของตนเอง และการมีวินยั ในตนเองไดอยางเหมาะสม
2) เปนหลักสูตรที่มีจุดหมายเพื่อมุง เนนการปลูกฝงทั้งดานความรูความเขาใจ เจตคติ และ
พฤติกรรม การมีความสามารถในการจัดการตนเอง
3) รูปแบบการจัดกิจกรรม ยึดกระบวนการสรางนิสยั เปนแนวทางหลักในการจัดกิจกรรม
แนะแนวเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง
3. จุดหมายของหลักสูตร
เพื่อใหนกั เรียนมีความรูความเขาใจ เจตคติที่ดี และสามารถจัดการตนเองไดในเรือ่ งตอไปนี้
1) การรูจักตนเองประกอบดวย การรูจักจุดเดนจุดดอยของตนเอง การแกไขปรับปรุงตนเอง
2) การบริหารเวลาประกอบดวย การใชเวลาใหเกิดประโยชนสงู สุดทัง้ การเรียน การทํางาน
และการพักผอน
3) การจัดการอารมณตนเองประกอบดวย การควบคุมอารมณ และการแสดงออกทาง
อารมณที่เหมาะสม
4) การมีวนิ ัยในตนเองประกอบดวย การมีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย ความอดทน และ
การมีความเชือ่ มั่นในตนเอง
4. หนวยกิจกรรม
หลักสูตรแบงหนวยกิจกรรมออกเปน 4 หนวย ซึง่ แตละหนวย ประกอบดวย 4 แผนการจัด
กิจกรรม แตละแผนการจัดกิจกรรม ใชเวลา 1 คาบ คาบละ 50 นาที
ในแตละแผนการจัดกิจกรรม ประกอบดวยรายละเอียด ไดแก สาระสําคัญ วัตถุประสงค
สาระกิจกรรม กิจกรรม สื่อ และการวัดผลประเมินผล
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5. สาระกิจกรรม
สาระกิจกรรมของหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ประกอบดวย 4 หนวยกิจกรรม คือ
หนวยที่ 1 การรูจักตนเอง
หนวยที่ 2 การบริหารเวลา
หนวยที่ 3 การจัดการอารมณตนเอง
หนวยที่ 4 การมีวินยั ในตนเอง
6. กิจกรรม
กิจกรรมตามหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง สําหรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ในแตละหนวยการเรียนนัน้ มุงเนนการใชกิจกรรมทีห่ ลากหลาย เชน การ
แกปญหา การใชกิจกรรมกลุม การเรียนแบบรวมมือ โดยยึดกระบวนการสรางนิสัยเปนแนวทางหลักใน
การจัดกิจกรรมในแตละแผนการจัดกิจกรรม ซึ่งกระบวนการสรางนิสยั ประกอบดวย 6 ขั้นตอนคือ
ขั้นที่ 1 ขั้นรับรู /สังเกต เปนขั้นที่ครูผูสอนนําสิ่งเรา เชน วัตถุหรือเหตุการณ
เกี่ยวกับคุณลักษณะที่ตองการเสริมสรางใหเกิดกับนักเรียนใหผเู รียนรับรูหรือสังเกต
ขั้นที่ 2 ขั้นคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ เปนขั้นที่ครูผูสอนกระตุนใหนักเรียนคิด
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณคาของคุณลักษณะ และผลกระทบของการประพฤติปฏิบัติและไม
ประพฤติปฏิบตั ิทั้งตอตนเองและผูอื่น เพื่อกระตุนและจูงใจใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการ
ประพฤติปฏิบตั ิ
ขั้นที่ 3 ขั้นสรางแนวปฏิบัติที่เหมาะสม เปนขั้นที่ครูผูสอนกระตุนใหนักเรียนคิด
หาวิธที ี่ดีที่สุดในการประพฤติปฏิบัติตนหรือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยพิจารณาขอดีขอเสียและ
ผลกระทบตางๆ อยางรอบคอบ
ขั้นที่ 4 ขั้นลงมือปฏิบัติ เปนขั้นที่นกั เรียนเปนผูปฏิบัติตามแนวทางทีก่ ําหนดทั้ง
ในโรงเรียนและชีวิตประจําวัน ขั้นนี้ครูผูสอนจะตองแนะนํานักเรียนอยางใกลชิด เพื่อใหนกั เรียนเห็น
ประโยชนของสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติทั้งตอตนเองและผูอนื่
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินและปรับปรุง เปนขั้นทีค่ รูผูสอนกระตุนแนะนําใหนกั เรียน
ประเมินผลการประพฤติปฏิบัติและแนะนําใหปรับปรุงการประพฤติหรือปฏิบัตินั้นใหเหมาะสมยิง่ ขึน้
ขั้นที่ 6 ขั้นชื่นชมตอการปฏิบัติ เปนขั้นทีก่ ระตุนความคิดความรูสึกหรือเจตคติ
ของนักเรียน ใหเห็นถึงผลสําเร็จและพอใจที่จะกระทําหรือแสดงคุณลักษณะเหลานัน้ ตอไป
7. สื่อ
สื่อที่ใชในแตละหนวยการเรียนรู ประกอบดวย ใบงาน ใบความรู ตางๆ
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8. การวัดผลประเมินผล
การวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง ที่
พัฒนาขึ้นนัน้ กําหนดการวัดและประเมินผลออกเปน 3 ดาน คือ
1. การวัดและประเมินผลดานความรูความเขาใจ โดยใชแบบทดสอบวัดความรูความ
เขาใจ
2. การวัดและประเมินผลทางดานเจตคติ โดยใชแบบวัดเจตคติ
3. การวัดและประเมินผลดานคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเองโดย
ใช แบบวัดคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง
ขั้นตอนที่ 3 ผลการประเมินโครงรางหลักสูตร
จากการทําโครงรางหลักสูตรไปใหผูเชี่ยวชาญซึ่งประกอบดวย ผูเชีย่ วชาญดานหลักสูตร ดาน
การจัดการตนเอง และดานการวัดผลประเมินผล จํานวน 5 คน ความเหมาะสมของโครงรางและ
หลักสูตรประเมินความสอดคลอง ใชผลการประเมินดังนี้
1. ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตรตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญไดคา
เฉลี่ย ( X ) คาเบีย่ งมาตรฐาน (S.D.) และระดับความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตรดังแสดงในตาราง
6
ตาราง 6 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตรตาม
ความคิดเห็นของผูเ ชี่ยวชาญ (N=5)
ขอ

รายการประเมิน

X

S.D.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สภาพปญหาและความจําเปนของหลักสูตร
หลักการของหลักสูตร
จุดหมายของหลักสูตร
สาระกิจกรรมของหลักสูตร
กิจกรรม
สื่อ
การวัดผลประเมินผล
หนวยกิจกรรมที่ 1

4.44
4.07
4.20
3.95
4.03
3.87
3.80
4.00

0.33
0.15
0.47
0.11
0.25
0.18
0.21
0.05

ระดับความ
เหมาะสม
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตาราง 6 (ตอ)
ขอ

รายการประเมิน

9. หนวยกิจกรรมที่ 2
10. หนวยกิจกรรมที่ 3
11. หนวยกิจกรรมที่ 4

X

S.D.

4.00
3.98
4.06

0.05
0.18
0.17

ระดับความ
เหมาะสม
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 6 พบวา ผลการประเมินความเหมะสมของโครงรางหลักสูตรในองคประกอบตางๆ
ตามความคิดเห็นของผูเ ชี่ยวชาญมีคาเฉลีย่ ตั้งแต 3.80 – 4.44 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา
ตั้งแต 0.05 – 0.47 แสดงวาผูเชี่ยวชาญเห็นวาทุกองคประกอบของโครงรางหลักสูตรมีความเหมาะสม
อยูในระดับมากขึ้นไป และเมื่อพิจารณาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา คาความเบี่ยงเบน
มาตรฐานของหนวยกิจกรรมที่ 1 และหนวยกิจกรรมที่ 2 มีคาต่าํ กวาองคประกอบอืน่ ๆ แสดงวา
ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นตอองคประกอบ 2 ดานนี้สอดคลองกันมากกวาองคประกอบดานอืน่ ๆ
2. ผลการประเมินความสอดคลองของโครงรางหลักสูตรตามความคิดเห็นของผูเ ชี่ยวชาญ ได
ตัวดัชนีความสอดคลอง ดังแสดงในตาราง 7
ตาราง 7 คาดัชนีความสอดคลอง และความหมายของคาดัชนีความสอดคลองของหลักสูตร
ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ (N=5)
ขอ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สภาพปญหาความจําเปนกับหลักการของหลักสูตร
หลักการของหลักสูตรกับจุดหมายของหลักสูตร
จุดหมายของหลักสูตรกับสาระกิจกรรมของหลักสูตร
เนื้อหาของหลักสูตรกับกิจกรรม
กิจกรรมกับสือ่
กิจกรรมกับการวัดผลประเมินผล
จุดหมายของหลักสูตรกับจุดประสงคของหนวยกิจกรรมที่ 1
จุดหมายของหลักสูตรกับจุดประสงคของหนวยกิจกรรมที่ 2

ดัชนีความ
ความหมาย
สอดคลอง
1.00
สอดคลอง
1.00
สอดคลอง
1.00
สอดคลอง
1.00
สอดคลอง
1.00
สอดคลอง
0.80
สอดคลอง
1.00
สอดคลอง
1.00
สอดคลอง
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ตาราง 7 (ตอ)
ขอ
9.
10.
11.
12.
13.
14.

จุดหมายของหลักสูตรกับจุดประสงคของหนวยกิจกรรมที่ 3
จุดหมายของหลักสูตรกับจุดประสงคของหนวยกิจกรรมที่ 4
ความสอดคลองภายในหนวยกิจกรรมที่ 1
ความสอดคลองภายในหนวยกิจกรรมที่ 2
ความสอดคลองภายในหนวยกิจกรรมที่ 3
ความสอดคลองภายในหนวยกิจกรรมที่ 4

ดัชนีความ
ความหมาย
สอดคลอง
1.00
สอดคลอง
1.00
สอดคลอง
0.92
สอดคลอง
0.80
สอดคลอง
0.88
สอดคลอง
0.88
สอดคลอง

จากตาราง 7 พบวา ผลการประเมินความสอดคลองของหลักสูตรตามความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ มีคา ดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.80 – 1.00 นั่นคือ ผูเชีย่ วชาญมีความเห็น
วาองคประกอบตางๆ ของหลักสูตร มีความสอดคลองกัน
3. ผลการปรับปรุงโครงรางหลักสูตรกอนนําไปทดลองใช
ผูวิจัยทําการปรับปรุงโครงรางหลักสูตรตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ดังนี้
1. สภาพปญหา และความจําเปนของหลักสูตร ปรับปรุงในดานการใชภาษาใหกระชับ
ชัดเจน สละสลวย และเขาใจงายมากยิง่ ขึ้น
2. จุดประสงคของหนวยกิจกรรม ปรับใหเหมาะสมกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษามาก
ยิ่งขึ้น
3. กิจกรรมในแผนการจัดกิจกรรม ปรับลดกิจกรรมในบางแผนเพื่อใหเหมาะกับคาบเวลา
ขั้นตอนที่ 4 ผลการทดลองใชหลักสูตร
จากการที่ผวู ิจยั ไดนําหลักสูตรที่ไดรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชีย่ วชาญ แลวนําไปทดลอง
ใชกับกลุมตัวอยางซึง่ เปนนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2550 โรงเรียน
บานบางเทา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต จํานวน 2 หองเรียน จํานวนนักเรียน 63 คน ประกอบดวยนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1/1 จํานวน 32 คน และนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1/2 จํานวน 31 คน โดยจะนําเสนอ
ผลการทดลองใชลักสูตร ดังนี้

128
สวนที่ 1 ผลการทดลองใชหลักสูตรประกอบดวยผลการวิเคราะหความรูความเขาใจ ผลการ
วิเคราะหเจตคติของนักเรียน ผลการวิเคราะหคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเองของ
นักเรียน
สวนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจเกีย่ วกับการใชหลักสูตร
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของหลักสูตร
สวนที่ 4 สรุปผลการทดลองใชหลักสูตร
สวนที่ 1 ผลการทดลองใชหลักสูตร
ในการวิเคราะหผลการทดลองการใชหลักสูตร ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอ มูล ดังนี้
1. การวิเคราะหคะแนนดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง
กอนและหลังการทดลองใชหลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังตาราง 8
ตาราง 8 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการ
ตนเองของนักเรียน กอนและหลังการทดลองใชหลักสูตร
กลุมทดลอง
S.D.
X
18.72
3.26
27.41
2.03
27.24 ***

การทดสอบ
กอนทดลองใชหลักสูตร
หลังทดลองใชหลักสูตร
t-test
***

กลุมควบคุม
S.D.
X
20.29
3.94
20.65
4.28
1.69

t-test
1.72
7.96 ***

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

จากตาราง 8 พบวา
1) คาเฉลี่ยคะแนนดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง ของ
กลุมนักเรียนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม กอนทดลองใชหลักสูตร แตกตางกันอยางไมมนี ัยสําคัญ
ทางสถิติ
2) คาเฉลี่ยคะแนนดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง หลังการ
ทดลองใชหลักสูตร ของนักเรียนกลุมทดลอง สูงกวากลุม ควบคุมอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ
.001
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3) คาเฉลี่ยคะแนนดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง กอน
และหลังทดลองใชหลักสูตร ของนักเรียนกลุมควบคุมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
4) คาเฉลี่ยคะแนนดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง หลัง
ทดลองใชหลักสูตร ของนักเรียนกลุมทดลอง หลังการทดลองใชหลักสูตร สูงกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
2. การวิเคราะหเจตคติเกี่ยวกับการจัดการตนเองของนักเรียน กอนและหลังการทดลองใช
หลักสูตร ซึง่ มีรายละเอียดดังตาราง 9
ตาราง 9 เปรียบเทียบคาเฉลี่ย เจตคติเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเองของนักเรียน
กอนและหลังการทดลองใชหลักสูตร
การทดสอบ
กอนทดลองใชหลักสูตร
หลังทดลองใชหลักสูตร
t-test
*

กลุมทดลอง
S.D.
X
3.46
.53
3.75
.36
3.06 **

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

**

กลุมควบคุม
S.D.
X
3.37
.39
3.48
.32
1.15

t-test
0.93
2.39 *

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตาราง 9 พบวา
1) คาเฉลี่ยเจตคติเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเองของนักเรียนกลุมทดลอง และ
กลุมควบคุม กอนทดลองใชหลักสูตร แตกตางกันอยางไมมนี ัยสําคัญทางสถิติ
2) คาเฉลี่ยเจตคติเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง หลังทดลองใชหลักสูตร ของ
นักเรียนกลุมทดลอง สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) คาเฉลี่ยเจตคติเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง กอนและหลังทดลองใช
หลักสูตร ของนักเรียนกลุมควบคุม แตกตางกันอยางไมมนี ัยสําคัญทางสถิติ
4) คาเฉลี่ยเจตคติเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง หลังทดลองใชหลักสูตร ของ
นักเรียนกลุมทดลอง สูงกวากอนทดลองใชหลักสูตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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3. การวิเคราะหคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง กอนและหลังการทดลองใช
หลักสูตร รายละเอียดดังตาราง 10
ตาราง 10 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเองของนักเรียน
กอนและหลังการทดลองใชหลักสูตร
การทดสอบ
กอนทดลองใชหลักสูตร
หลังทดลองใชหลักสูตร
t-test

กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
S.D.
S.D.
X
X
3.24
.20
3.28
.19
3.65
.31
3.33
.33
1.39
6.06 ***
***
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

t-test
0.77
4.06 ***

จากตาราง 10 พบวา
1) คาเฉลี่ยการประเมินคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง ของนักเรียนกลุม
ทดลอง และกลุมควบคุม กอนและหลังการทดลองใชหลักสูตร แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ
2) คาเฉลี่ยการประเมินคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง หลังการทดลองใช
หลักสูตร ของกลุมทดลอง สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
3) คาเฉลี่ยการประเมินคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง กอนและหลังทดลอง
ใชหลักสูตร ของนักเรียนกลุม ควบคุม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
4) คาเฉลี่ยการประเมินคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง ของนักเรียนกลุม
ทดลอง หลังการทดลอง สูงกวากอนทดลองใชหลักสูตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .001
สวนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการใชหลักสูตร
การประเมินความคิดเห็นของนักเรียน ตอความพึงพอใจเกี่ยวกับการใชหลักสูตรเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการจัดการตนเองโดยใชกิจกรรมแนะแนว สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 จาก
ผูเรียนจํานวน 32 คน ปรากฏผลการวิเคราะหดงั ตาราง 11
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ตาราง 11 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนเกีย่ วกับการ
ใชหลักสูตร
รายการประเมิน
1. สาระของกิจกรรม
1.1 มีความยากงายเหมาะสม
1.2 นักเรียนสามารถนําไปใชประโยชนได
1.3 มีความจําเปนตอชีวติ ของนักเรียน
1.4 ตรงกับความตองการของนักเรียน
2. กิจกรรม
2.1 มีความหลากหลาย
2.2 กระตุน ใหนักเรียนกระตือรือรนในการรวมกิจกรม
2.3 สงเสริมความรวมมือกันในการเรียน
2.4 เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออก
2.5 นักเรียนไดลงมือปฏิบัติ
2.6 เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม
2.7 สงเสริมใหนกั เรียนมีความสามารถในการจัดการตนเอง
2.8 มีการใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียน
2.9 สรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดี
2.10 สงเสริมใหนักเรียนมีความสัมพันธอันดีตอกัน
3. สื่อ
3.1 สอดคลองกับจุดประสงคของกิจกรรม
3.2 สอดคลองกับเนื้อสาระกิจกรรม
3.3 สอดคลองกับกิจกรรม
3.4 สอดคลองกับวัยของนักเรียน
3.5 นักเรียนมีสวนรวมในการใชสื่อ
4. การวัดผลประเมินผล
4.1 วิธกี ารวัดผลประเมินผลมีความเหมาะสม
4.2 วิธกี ารวัดผลประเมินผลมีความหลากหลาย

X

S.D.

4.24 .37
4.25 .57
4.63 .55
4.09 .53
4.00 .84
4.01 .44
4.16 .77
4.16 .77
4.19 .69
4.16 .77
4.16 .81
4.09 .82
3.78 .79
3.75 .88
3.78 .79
3.91 .82
4.11 .57
4.16 .72
4.13 .71
4.16 .85
3.94 .67
4.16 .85
3.94 .46
4.00 1.05
3.75 .76

ระดับความ
พึงพอใจ

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตาราง 11 (ตอ)
รายการประเมิน
4.3 การวัดผลกอนเรียนมีความเหมาะสม
4.4 การวัดผลระหวางเรียนมีความเหมาะสม
4.5 การวัดผลหลังเรียนมีความเหมาะสม
4.6 นักเรียนมีสวนรวมในการวัดผลประเมินผล
รวมทุกดาน

X

S.D.

4..16
3.94
3.84
3.97
4.08

.77
.80
.95
.97
.34

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 11 พบวา ความความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับการใชหลักสูตรเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการจัดการตนเองโดยใชกิจกรรมแนะแนว สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 โดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลีย่ ตัง้ แต 3.75 ถึง 4.63 และเมื่อพิจารณาเปนดาน พบวา ดาน
ที่นกั เรียนมีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ดานสาระของกิจกรรม ( X = 4.24) สวนประเด็นที่นกั เรียนมี
ความพึงพอใจต่ําที่สุด คือ ดานการวัดผลประเมินผล ( X = 3.94)
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของหลักสูตร
ในการหาประสิทธิภาพของหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองหลังการ
ทดลองใชหลักสูตรโดยเปรียบเทียบกับเกณฑทกี่ ําหนดขึ้น เปนการเปรียบเทียบผลการวิเคราะหใน 3
ดาน คือ ดานความรูความเขาใจ ดานเจตคติ และดานคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง
โดยเทียบกับเกณฑที่กําหนดไวในแตละดาน โดยมีรายละเอียดดังตาราง 12
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ตาราง 12 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนดานความรูความเขาใจ ดานเจคติ และดานคุณลักษณะ
ความสามารถในการจัดการตนเอง
ความสามารถในการจัดการตนเอง
1. ดานความรูความเขาใจ
1.1 ระหวางกระบวนการจัดกิจกรรม
1.2 หลังการจัดกิจกรรม
2. ดานเจตคติ
3. ดานคุณลักษณะความสามารถ
ในการจัดการตนเอง

คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ เกณฑที่
เต็ม
ได
กําหนด

ความหมาย

E1=80
E2=80
3.50
3.50

สูงกวาเกณฑ
สูงกวาเกณฑ
สูงกวาเกณฑ
สูงกวาเกณฑ

40
34
5
5

33.56 (83.90)
27.41 (80.62)
3.75
3.65

จากตาราง 12 พบวา คาเฉลีย่ คะแนนความสามารถในการจัดการตนเองทัง้ ดานความรูความ
เขาใจ ดานเจตคติ และดานคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเองมีคา สูงกวาเกณฑที่กาํ หนด
สวนที่ 4 การสรุปผลการทดลองใชหลักสูตร
จากผลการทดลองใชหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองโดยใชกิจกรรม
แนะแนวสําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 เมื่อพิจารณาตามเกณฑประสิทธิภาพของหลักสูตร
สามารถสรุปผลไดดังนี้
1. ดานผูเรียน
1.1 การเปรียบเทียบความแตกตางดานความรูความเขาใจ ดานเจตคติ และดาน
คุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง กอนการทดลองใชหลักสูตรระหวางกลุมทดลอง และ
กลุมควบคุม พบวานักเรียนมีความรูความเขาใจเจตคติ และคุณลักษณะความสามารถในการจัดการ
ตนเองแตกตางกันอยางไมมนี ัยสําคัญทางสถิติ
1.2 การเปรียบเทียบความแตกตางดานความรูความเขาใจ ดานเจตคติ และดาน
คุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง กอนและหลังการทดลองใชหลักสูตรของนักเรียนทัง้
กลุมทดลอง และกลุมควบคุม พบวา นักเรียนกลุม ทดลองมีความรูความเขาใจเจตคติ และคุณลักษณะ
ความสามารถในการจัดการตนเอง หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ขณะทีน่ ักเรียนกลุมควบคุมมีความรูความเขาใจเจตคติ และคุณลักษณะ
ความสามารถในการจัดการตนเอง แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
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1.3 การเปรียบเทียบความแตกตางดานความรูความเขาใจ ดานเจตคติ และดาน
คุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง หลังการทดลองใชหลักสูตรของนักเรียนทัง้ กลุม
ทดลอง และกลุมควบคุม พบวา นักเรียนกลุมทดลองมีความรูความเขาใจ เจตคติ และคุณลักษณะ
ความสามารถในการจัดการตนเองสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนยั สําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01 สวนดาน
เจตคติ พบวา นักเรียนกลุมทดลอง มีเจตคติตอการจัดการตนเอง สูงกวากลุมควบคุม อยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
2. ดานหลักสูตร
2.1 คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเกีย่ วกับการใชหลักสูตรตามความคิดเห็นของนักเรียน
โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 ซึ่งมีความเหมาะสม อยูในระดับมาก โดยสูงกวาเกณฑที่กาํ หนด
(ไมต่ํากวา 2.50)
2.2 คาประสิทธิภาพของหลักสูตร (การทดลองใชหลักสูตร) ประกอบดวย
2.2.1 คาเฉลี่ยคะแนนดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ความสามารถในการจัดการ
ตนเองระหวางกระบวนการจัดกิจกรรมกับหลังการจัดกิจกรรม มีคา เทากับ 83.90/80.62 โดยสูงกวา
เกณฑที่กาํ หนด ( E1 / E 2 = 80/80)
2.2.2 คาเฉลี่ยคะแนนดานเจตคติเคี่ยวกับวามสามารถในการจัดการตนเองมีคาอยูใน
ระดับมากเทากับ 3.75 โดยสูงกวาเกณฑที่กําหนด (ไมต่ํากวา 3.50)
2.2.3 คาเฉลี่ยคะแนนดานคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเองมีคาอยูใน
ระดับมากเทากับ 3.65 โดยสูงกวาเกณฑที่กําหนด (ไมต่ํากวา 3.50)
ขั้นตอนที่ 5 ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
เมื่อผูวิจัยนําหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองโดยใชกิจกรรมแนะ
แนวสําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ไปทดลองใชเสร็จเรียบรอยแลว ไดมีการประเมิน
ประสิทธิภาพ และแกไขปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้
การประเมินหลักสูตร ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้
1. จุดประสงคในการประเมิน เพื่อประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรภายหลังจากการนํา
หลักสูตรไปทดลองใช
2. สิ่งที่ใชในการประเมินไดแก
2.1 เกณฑในการพิจารณาประสิทธิภาพของหลักสูตร แบงออกเปน
2.1.1 ดานผูเรียน ประกอบดวย
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2.1.1.1 คาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการจัดการตนเอง หลังการทดลองใช
หลักสูตรของกลุมทดลองสูงกวาคาเฉลีย่ คะแนนกอนการทดลองใชหลักสูตร อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .05
2.1.1.2 คาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการจัดการตนเอง หลังการทดลองใช
หลักสูตรของกลุมทดลองสูงกวาคาเฉลีย่ คะแนนหลังการทดลองใชหลักสูตรของกลุมควบคุม
อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
2.1.2 ดานหลักสูตร ประกอบดวย
2.1.2.1 ความพึงพอใจเกีย่ วกับการใชหลักสูตรตามความคิดเห็นของนักเรียนอยู
ในระดับไมต่ํากวาปานกลาง (ไมต่ํากวา 2.50)
2.1.2.2 คาประสิทธิภาพของหลักสูตร (การทดลองใชหลักสูตร) ประกอบดวย
- คาเฉลี่ยคะแนนดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถในการ
จัดการตนเองระหวางกระบวนการจัดกิจกรรมกับหลังการจัดกิจกรรม มีคา E1/ E2 ไมต่ํากวา 80/80
- คาเฉลี่ยคะแนนดานเจตคติ เกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง
ของนักเรียนอยูในระดับมาก (ไมต่ํากวา 3.50)
- คาเฉลี่ยคะแนนดานคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเองของ
นักเรียนอยูในระดับมาก (ไมต่ํากวา 3.50)
2.2 ขอเสนอแนะของผูเชีย่ วชาญที่ประเมินโครงรางหลักสูตร
2.2 ขอเสนอแนะของครูผูจัดกิจกรรมแนะแนว
3. ผลการประเมินเมื่อพิจารณาคาสถิติจากตารางขางตนสามารถสรุปไดดังนี้
3.1 เกณฑในการพิจารณาถึงประสิทธิภาพของหลักสูตรในดานผูเรียน พบวา คาเฉลี่ย
คะแนนความสามารถในการจัดการตนเองหลังการทดลองใชหลักสูตรของกลุมทดลองสูงกวาคาเฉลี่ย
คะแนนกอนการทดลองใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และคาเฉลีย่ คะแนน
ความสามารถในการจัดการตนเอง หลังการทดลองใชหลักสูตรของกลุมทดลองสูงกวาคาเฉลีย่ คะแนน
ความสามารถในการจัดการตนเอง ของกลุม ควบคุมอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
สวนในดานหลักสูตร พบวา คาเฉลี่ยคะแนนความความพึงพอใจเกีย่ วกับการใชหลักสูตรตาม
ความคิดเห็นของนักเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึง่ มีคาเฉลีย่ เทากับ 4.08 โดยสูงกวาเกณฑที่
กําหนด (ไมตา่ํ กวา 2.50) สวนคาประสิทธิภาพของหลักสูตร (การทดลองใชหลักสูตร พบวา คะแนน
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง ระหวางกระบวนการจัดกิจกรรมกับหลัง
การจัดกิจกรรม มีคาเทากับ 83.90/80.62 โดยสูงกวาเกณฑทกี่ ําหนด (E1/ E2 ไมต่ํากวา 80/80)
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คาเฉลี่ยคะแนนดานเจตคติ เกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเองมีคาอยูในระดับมากเทากับ
3.75 โดยสูงกวาเกณฑที่กาํ หนด (ไมต่ํากวา 3.50) และคาเฉลี่ยคะแนนดานคุณลักษณะความสามารถ
ในการจัดการตนเองมีคา เทากับ 3.65 โดยสูงกวาเกณฑทกี่ ําหนด (ไมต่ํากวา 3.50)
3.2 ขอเสนอแนะของผูเชีย่ วชาญในการปรับปรุง ประเด็นแรกคือการใชภาษาใน
องคประกอบตางๆ ของหลักสูตร ใหใชภาษาเขียนหรือภาษาใหชัดเจนและกระชับยิ่งขึ้น
3.3 ขอเสนอแนะของครูผูจดั กิจกรรมใหพจิ ารณาปรับลดกิจกรรมในแผนการจัดกิจกรรมให
สอดคลองกับเวลา ปรับกิจกรรมใหสอดคลองกับวัย และสิ่งแวดลอมของนักเรียน
จากผลการประเมินหลักสูตรดังกลาว แสดงใหเห็นวา หลักสูตรที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นจาก
การศึกษาครั้งนี้ มีประสิทธิภาพและสามารถนําไปใชไดจริง โดนชวยเสริมสรางความสามารถในการ
จัดการตนเองของนักเรียนใหสูงขึน้
การปรับปรุงหลักสูตร
หลังจากที่ผูวจิ ัยรวบรวมขอมูลจากการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรตลอดจน
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญที่ประเมินโครงรางหลักสูตร และครูผูสอนแลว ผูวิจยั ไดปรับปรุงหลักสูตร
ในประเด็นตอไปนี้
1. ปรับปรุงการใชภาษาในการเขียนใหเหมาะสมยิง่ ขึ้น
2. ปรับปรุงการเขียนในหัวขอสภาพปญหาและความจําเปนของหลักสูตรใหกระชับยิง่ ขึ้น
3. ปรับลดกิจกรรมในแผนการจัดกิจกรรมบางหนวยใหเหมาะสมกับเวลาและลักษณะของ
ผูเรียน

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจยั เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองโดยใช
กิจกรรมแนะแนว สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ” มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้

จุดมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่เสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 1
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของหลักสูตรที่เสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1

วิธีดําเนินการวิจัย
1. การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองโดยใชกิจกรรมแนะ
แนวสํารับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีวิธีดําเนินการวิจัย 5 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน
การดําเนินการวิจัยในขัน้ ตอนนี้ เปนการศึกษาจัดเตรียมขอมูลพื้นฐานที่จําเปนในการ
พัฒนาโครงรางหลักสูตรใหสอดคลองกับปญหา และความจําเปน โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับความสามารถในการจัดการตนเอง นําขอมูลที่ไดมาสรุปเปนขอมูลเบื้องตนเพื่อนําไปจัด
สนทนากลุมผูท รงคุณวุฒิซงึ่ ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจาํ นวน 7 คน เมื่อนําผลที่ไดเปนขอสรุปจาก
ขั้นตอนนี้ไปใชเปนขอมูลพืน้ ฐานสําหรับพัฒนาโครงรางหลักสูตรตอไป
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบหลักสูตร
การดําเนินการวิจัยในขัน้ ตอนนี้เปนการนําผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานที่ไดจากขั้นตอน
ที่ 1 มากําหนดเปนประเด็นตางๆ ในการพัฒนาโครงรางหลักสูตร ไดแก ปญหาและความจําเปนของ
หลักสูตร หลักการของหลักสูตร จุดหมายของหลักสูตร หนวยกิจกรรม สาระกิจกรรม กิจกรรม สื่อ และ
การวัดผลประเมินผล
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินโครงรางหลักสูตร
การดําเนินการวิจัยในขัน้ ตอนนี้ เปนการนําหลักสูตรฉบับรางที่ผวู ิจัยพัฒนาขึน้ ไปให
ผูเชี่ยวชาญซึ่งประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร ดานการจัดการตนเอง และดานการวัดผล
ประเมินผล จํานวน 5 คน ประเมินคุณภาพโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และความสอดคลองของ
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องคประกอบตางๆ ของโครงรางหลักสูตร เครื่องมือที่ใชประเมิน คือ แบบประเมินโครงรางหลักสูตรเพื่อ
เสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองโดยใชกิจกรรมแนะแนวสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย และคาดัชนีความสอดคลอง เมือ่ ไดผลการประเมิน
แลวผูวิจัยนําผลที่ไดและขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขใหไดโครงรางหลักสูตรที่
สมบูรณยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 4 การทดลองใชหลักสูตร
การดําเนินการวิจัยในขัน้ ตอนนี้ เปนการนําหลักสูตรฉบับรางที่ผวู ิจัยพัฒนาขึน้ ไปและ
ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานบางเทา ประจําภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 2 หองเรียน จํานวนนักเรียน 63 คน โดยแบงเปนกลุม ควบคุม และกลุม
ทดลองอยางละ 1 หองเรียน โดยการสุมอยางงายเปนกลุม ทดลอง 1 หองเรียน
(ม.1/1) จํานวนนักเรียน 32 คน กลุมควบคุม1 หองเรียน (ม.1/2) จํานวนนักเรียน 31 คน
การทดลองใชแบบแผนการทดลอง Pre test-Post test Control group Design โดยใชระยะเวลาใน
การดําเนินการทดลองเปนเวลา 10 สัปดาห ตั้งแต วันที่ 2 มกราคม 2551 – 7 มีนาคม 2551
เครื่องมือที่ใชในการทดลองประกอบดวย
1. เอกสารหลักสูตร ที่ผูวจิ ัยพัฒนาขึ้น
2. เครื่องมือวัดความสามารถในการจัดการตนเอง ประกอบดวย แบบทดสอบวัด
ความรูความเขาใจ เกีย่ วกับความสามารถในการจัดการตนเอง แบบวัดเจตคติเกี่ยวกับความสามารถ
ในการจัดการตนเอง แบวัดคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง
3. แบบวัดความพึงพอใจเกีย่ วกับการใชหลักสูตร
ในการดําเนินการทดลองนัน้ ในเบื้องตนผูว ิจัยไดชี้แจงทําความเขาใจกับครูผูจัด
กิจกรรมแนะแนว ในเรื่องขัน้ ตอนกระบวนการในการนําหลักสูตรไปทดลองใช โดยผูว ิจัยรวมกับครูผูจัด
กิจกรรมทําการทดสอบกอนการทดลองใชหลักสูตรโดยใหนกั เรียนทัง้ กลุมทดลอง และกลุมควบคุม
ทดสอบวัดความรูความเขาใจเจตคติ และคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง หลังจากนั้น
ใหครูผูจัดกิจกรรมแนะแนว ดําเนินการใชหลักสูตรใหกบั นักเรียนกลุม ทดลอง สัปดาหละ 2 ชั่วโมง จน
สิ้นสุดแผนการจัดกิจกรรม สวนนักเรียนกลุมควบคุมใหเรียนและทํากิจกรรมตามปกติของโรงเรียน เมื่อ
เสร็จสิ้นการทดลองใชหลักสูตรของครูผูจัดกิจกรรม ผูวจิ ยั รวมกับครูไดใหนักเรียนทั้งกลุมทดลอง และ
กลุมควบคุม ทดสอบวัดความรูความเขาใจ เจตคติ และคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง
อีกครั้งหนึ่ง โดยใชเครื่องมือวัดชุดเดิมที่ใชทดสอบกอนทดลองใชหลักสูตร และใหนักเรียนกลุมทดลอง
ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการใชหลักสูตรโดยใชแบบวัดความพึงพอใจเกี่ยวกับการใชหลักสูตร
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ในขั้นตอนนี้ทาํ การวิเคราะหขอมูลความแตกตางของคะแนนแบบทดสอบวัดความรู
ความเขาใจเกีย่ วกับความสามารถในการจัดการตนเอง แบบวัดเจตคติเกี่ยวกับความสามารถในการ
จัดการตนเอง และแบบวัดคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง โดยกอนและหลังการ
ทดลองระหวางกลุมทดลอง และกลุมควบคุม ใชสถิติทดสอบ คือ t-test independent สวนกอนและ
หลังการทดลองของกลุมทดลอง และกลุม ควบคุม โดยใชใชสถิติทดสอบ คือ t-test dependent การ
ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการใชหลักสูตร โดยคาเฉลี่ยและ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทัง้
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการจัดการตนเอง ในดานความรู เจตคติ และ
คุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง หลังการทดลองใชหลักสูตรกับเกณฑทกี่ ําหนด
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
การดําเนินการวิจัยในขัน้ ตอนนี้ เปนการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรหลังจากที่
ไดนําหลักสูตรไปทดลองใช โดยพิจารณาจากเกณฑที่ใชในการประเมินซึ่งมีอยู2 ดาน คือ
1. ดานนักเรียน พิจารณาจากคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการจัดการตนเอง หลัง
การทดลองใชหลักสูตรของกลุมทดลองสูงวาคาเฉลี่ยคะแนนกอนการทดลองใชหลักสูตร อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการจัดการตนเองหลังการ
ทดลองใชหลักสูตรของกลุมทดลองสูงวาคาเฉลี่ยคะแนนหลังการทดลองใชหลักสูตรของกลุมควบคุม
อยางมีนยั สําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
2. ดานหลักสูตร พิจารณาจากความพึงพอใจเกี่ยวกับการใชหลักสูตรตามความ
คิดเห็นของนักเรียนอยูในระดับไมต่ํากวาปานกลาง (ไมต่ํากวา 2.50) และคาประสิทธิภาพของ
หลักสูตร (การทดลองใชหลักสูตร) ซึ่งประกอบดวยคาเฉลี่ยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ความสามารถในการจัดการตนเอง ระหวางกระบวนการจัดกิจกรรมกับหลังกิจกรรม มีคา E1/E2 ไมต่ํา
กวา 80/80 คาเฉลี่ยคะแนนดานเจตคติเกีย่ วกับความสามารถในการจัดการตนเองอยูในระดับมาก (ไม
ต่ํากวา 3.50) และคาเฉลี่ยคะแนนคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเองอยูในระดับมาก (ไม
ต่ํากวา 3.50) รวบทั้งพิจารณาจากขอเสนอแนะของผูเ ชี่ยวชาญที่ประเมินโครงรางหลักสูตร และ
ขอเสนอแนะของครูผูจัดกิจกรรมแนะแนว ซึ่งเปนผูท ดลองใชหลักสูตรโดยตรง
สวนในการปรับปรุงหลักสูตรนั้นพิจารณาจากเกณฑที่ใชในการพิจารณาถึง
ประสิทธิภาพของหลักสูตร และขอมูลจากผูเชี่ยวชาญที่ประเมินโครงรางหลักสูตรและครูผูทดลองใช
หลักสูตร
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาขอมูลพืน้ ฐาน
ผลการศึกษาขอมูลพืน้ ฐานจากเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ และจากการศึกษาความ
คิดเห็นของผูท รงคุณวุฒิจํานวน 7 คน ไดขอสรุปวาคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเองที่
ควรเสริมสรางในตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ประกอบดวย ความสามารถในการรูจักตนเอง
ความสามารถในการบริหารเวลา ความสามารถในการจัดการอารมณตนเอง และการมีวินัยในตนเอง
2. ผลการออกแบบหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง สําหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 1 มีจุดมุงหมายเพื่อเสริมสรางใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ มีเจตคติ และมี
คุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเองเกิดขึ้นในตัวนักเรียน ซึ่งโครงรางหลักสูตรที่ไดจากการ
ดําเนินการในขั้นตอนนี้ เปนโครงรางหลักสูตรที่ประกอบดวยองคประกอบ คือ สภาปญหาและความ
จําเปนของหลักสูตร หลักการของหลักสูตร จุดหมายของหลักสูตร หนวยกิจกรรม สาระกิจกรรม
กิจกรรม สื่อ และการวัดผลประเมินผล
3. ผลการประเมินโครงรางหลักสูตร
ผลการพิจารณาตรวจสอบโครงรางหลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญ ซึง่ ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญ
ดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการจัดการตนเอง และดานการวัดผลประเมนผล รวมทั้งสิน้ จํานวน 5 คน
โดยเปนการพิจารณาและตรวจสอบโครงรางหลักสูตรในดานความเหมาะสมและความสอดคลองของ
โครงรางหลักสูตร ผลการประเมินพบวา โครงรางหลักสูตร มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมี
ความสอดคลองกันในทุกองคประกอบของหลักสูตร
สวนผลการปรับปรุงโครงรางหลักสูตรกอนการนําไปทดลองใชนนั้ ไดมีการปรับปรุงการใช
ภาษา ในองคประกอบของหลักสูตรใหมคี วามชัดเจนและกระชับยิง่ ขึน้
4. ผลการทดลองใชหลักสูตร
ผลจากการนําหลักสูตรไปทดลองใชกบั กลุมตัวอยางซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนบานบางเทา อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ไดผลดังนี้
4.1 ดานนักเรียน
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางดานความรูความเขาใจ ดานเจตคติ และดาน
คุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง กอนการทดลองใชหลักสูตรระหวางนักเรียนกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม พบวา นักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีความสามารถในการจัดการ
ตนเอง ทัง้ ดานความรูความเขาใจ ดานเจตคติ และดานคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง
แตกตางกันอยางไมมีนยั สําคัญทางสถิติ
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ผลการเปรียบเทียบความแตกตางดานความรูความเขาใจ ดานเจตคติ และดาน
คุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง กอนและหลังการทดลองใชหลักสูตร ของนักเรียนกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม พบวา นักเรียนกลุมทดลองมีความสามารถในการจัดการตนเอง ทัง้ ดาน
ความรูความเขาใจ ดานเจตคติ และดานคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเองหลังการ
ทดลองใชหลักสูตรสูงกวากอนการทดลองอยางมีนยั สําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .001 ในขณะทีน่ ักเรียน
กลุมควบคุมมีความสามารถในการจัดการตนเองทั้ง 3 ดาน แตกตางกันอยางไมมนี ยั สําคัญทางสถิติ
ระหวางกอนและหลังการทดลองใชหลักสูตร
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางดานความรูความเขาใจ ดานเจตคติ และดาน
คุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง หลังการทดลองใชหลักสูตรระหวางนักเรียนกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม พบวา นักเรียนกลุมทดลองมีความสามารถในการจัดการตนเองดานความรู
ความเขาใจ และดานคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง สูงกวานักเรียนกลุมควบคุมอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สวนดานเจตคติเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเองนัน้
พบวา นักเรียนกลุมทดลองมีเจตคติสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.2 ดานหลักสูตร
ผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการใชหลักสูตรตามความคิดเห็นของ
นักเรียนพบวา คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเกี่ยวกับการใชหลักสูตรโดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.08 ซึ่งมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก โดยสูงกวาเกณฑทกี่ ําหนด (ไมต่ํากวา 2.50)
ผลของคาประสิทธิภาพของหลักสูตร (การทดลองใชหลักสูตร) พบวา คาเฉลี่ย
คะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง ระหวางกระบวนการจัดกิจกรรม
กับหลังการจัดกิจกรรม มีคา เทากับ 83.90/80.62 โดยสูงกวาเกณฑที่กําหนด ( E1 / E 2 ไมต่ํากวา
80/80) คาเฉลี่ยคะแนนดานเจตคติเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเองของนักเรียนมีคาอยูใน
ระดับมาก เทากับ 3.75 โดยสูงกวาเกณฑทกี่ ําหนด (ไมต่ํากวา 3.50) และคาเฉลีย่ คะแนนดาน
คุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง มีคาเทากับ 3.65 ซึ่งอยูในระดับมาก โดยสูงกวา
เกณฑที่กาํ หนด (ไมต่ํากวา 3.50)
5. ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
5.1 ผลการประเมินหลักสูตร
ผลการประเมินหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ โดยพิจารณาประสิทธิภาพ
หลักสูตรดานผูเรียน พบวา คาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการจัดการตนเอง ทั้ง 3 ดาน หลังการ
ทดลองใชหลักสูตรของนักเรียนกลุมทดลอง สูงกวากอนการทดลองใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 และคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการจัดการตนเอง ทัง้ 3 ดาน หลังการทดลอง
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ใชหลักสูตรของนักเรียนกลุมทดลอง สูงกวานักเรียนกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.001 เชนเดียวกัน
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญและครูผูสอนใหปรับปรุงหลักสูตรในประเด็น สภาพ
ปญหาและความจําเปนของหลักสูตร กิจกรมการเรียนการสอน และปรับการใชภาษาใหเหมาะสม
ยิ่งขึ้น
5.2 ผลการปรับปรุงหลักสูตร
หลังจากผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร
ตลอดจนขอเสนอแนะของผูเ ชี่ยวชาญที่ประเมินโครงรางหลักสูตร และครูผูสอนแลว ผูวิจัยไดปรับปรุง
หลักสูตรในเรือ่ ง การใชภาษาทีเ่ หมาะสม ปรับสภาพปญหาและความจําเปนของหลักสูตรใหกระชับ
ชัดเจนยิง่ ขึ้น ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนในแผนการสอนบางหนวยใหเหมาะกับเวลาและผูเรียน

การอภิปรายผลการวิจัย
1. การศึกษาขอมูลพื้นฐาน
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวของกับความสามารถในการจัดการตนเอง รวมทัง้
จากการศึกษาความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ โดยใชเทคนิคการสนทนากลุม จํานวน 7 คน เกี่ยวกับ
ความสามารถในการจัดการตนเองที่ควรเสริมสรางสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งพบวา
ความสามารถในการจัดการตนเองที่ควรเสริมสรางใหกบั นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 คือ
ความสามารถในการรูจักตนเอง ความสามารถในการบริหารเวลา ความสามารถในการจัดการอารมณ
ตนเอง และการมีวินัยในตนเอง ทั้งนี้เพราะความสามารถในการรูจักตนเองนัน้ เปนเรื่องของการรับรูและ
ยอมรับถึงสิง่ ทีต่ นเองเปนอยู ทั้งจุดเดนจุดดอย ของตนเอง ซึ่งสิง่ เหลานี้จะเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับ
นักเรียนในการเลือกเรียน หรือทํากิจกรรมตางๆ ใหเหมาะสมกับตนเอง ดังที่ โรเจอร (Roger.
อางอิงจาก เริงชัย หมื่นชนะ. 2538 : 15) ทีก่ ลาวถึงวามสําคัญของการจัดการตนเองวา การรูจัก
ตนเองมีความสัมพันธและมีอิทธิพลตอชีวติ บุคคล เพราะการรูจักตนเองอยางดีนนั้ จะทําใหบุคคลนั้น
ไมสับสนในตัวเอง และจะมีการแสดงออกเลือกคิดเลือกทําสิง่ ตางๆ อยางเหมาะสม มีการยอมรับใน
ความเปนตัวของตัวเอง ซึ่งจะทําใหดํารงชีวิตอยางมีความสุข ดังนั้นจึงกลาวไดวาความสามารถในการ
รูจักตนเองเปนคุณลักษณะพื้นฐานของผูม ีความสามารถในการจัดการตนเอง
ในดานความสามารถในการบริหารเวลานั้น กลาวไดวา เปนคุณสมบัติที่มีความจําเปนของ
ุ ภาพและจะประสบความสําเร็จในการทํากิจกรรมตางๆ
บุคคลเชนเดียวกัน ทั้งนี้เพราะบุคคลที่มีคณ
ดังที่ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2543 : 18 – 27 จุฬาภรณ โสตะ (2544 : 47) และสมิท และสมิท
(Smith and Smith. 1990 :9) ไดกลาวถึงความสําคัญของการบริหารเวลาวาจะชวยลดความเครียด
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และวิตกกังวลจากการเรียน หรือการทํางาน ชวยใหการใชเวลาสําหรับทํากิจกรรมตางๆ เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ ชวยใหชีวิตมีความสมดุลทุกดาน และสุดทายจะชวยใหชีวิตประสบความสําเร็จใน
การทํางานหรือการศึกษา ซึง่ สอดคลองกับผลการวิจยั ของ เคลลี (Kelly. 2002 : 12) ที่พบวา การ
บริหารจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพมีความสัมพันธกับการประสบความสําเร็จในการทํางาน ดังจึง
กลาวไดวา คนที่บริหารจัดการเวลาไดดีก็คือคนที่บริหารจัดการชีวิตไดดีเชนเดียวกัน
สวนความสามารถในการจัดการอารมณตนเองนั้น เปนคุณสมบัติทสี่ ําคัญของบุคคลเปนอยาง
มากไมนอยไปกวากัน เพราะการกํากับควบคุมอารมณของเราใหแสดงออกอยางเหมาะสม จะทําใหเรา
เผชิญกับสถานการณตางๆ ในชีวิตไดอยางมั่นคง และสามารถตัดสินใจไดอยางถูกตองเหมาะสมกับ
สถานการณ ดังที่ สําราญ กําจัดภัย และผจงจิต อินทสุวรรณ (2546 : 63) และสัณห ศัลยศิริ (2548 :
24) ไดกลาวถึงความสําคัญของการจัดการอารมณตนเองวาจะทําใหเราสามารถควบคุมตนเองใหเปน
ปกติ รูจักอดทนอดกลั้น และรูจักคลายเครียดอยางเหมาะสม จากที่กลาวมาจะเห็นวาการบริหาร
จัดการอารมณตนเองอยางมีประสิทธิภาพจะทําใหเรามีความสุขในชีวิต
สําหรับดานการมีวนิ ัยในตนเองนัน้ เปนคุณลักษณะที่สาํ คัญของบุคคลไมนอยไปกวา
คุณลักษณะ 3 ประการที่กลาวมา เพราะการมีวนิ ัยในตนเอง จะทําใหเราแสดงออกหรือทํากิจกรรม
ตางๆ ของชีวติ ดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ โดยไมจาํ เปนตองมีปจจัยภายนอก เชน ระเบียบ
กฎเกณฑ หรือขอบังคับตางๆ มาคอยกําหนดหรือควบคุม ซึ่งนักวิชาการอยาง บุญชม ศรีสะอาด และ
คนอื่นๆ (2528 : 111) สุชาและสุรางค จันทรเอม (2521 : 97) ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2527 : 3) และ
ออซูเบล (Ausubel. 1965 อางถึงในพรรณทิพย พืน้ ทอง. 2534 : 28 – 29) ไดกลาวถึงความสําคัญ
และความจําเปนของการมีวนิ ับในตนเอง ที่มีตอนักเรียนไวสอดคลองกันวา วินยั ในตนเองเปนเครื่องมือ
เตรียมเด็กสําหรับการดําเนินชีวิตในอนาคต วินยั ในตนเองเปนสิง่ วัดความดีของคน วินยั ในตนเองเปน
เครื่องมือกํากับควบคุมตนเองเพื่อกันวามเสื่อมเสีย วินยั ในตนเองทําใหเด็กเปนระเบียบเรียบรอย และ
รูจักรับผิดชอบหนาที่ของตนเอง
จากเหตุผลทีก่ ลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวา ความสามารถในการรูจักตนเอง ความสามารถ
ในการบริหารเวลา ความสามารถในการจัดการอารมณตนเอง การมีวนิ ัยในตนเอง เปนความสามารถ
ในการจัดการตนเองที่จําเปนที่จะตองเสริมสรางใหเกิดขึ้นกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพราะเปน
คุณลักษณะสําคัญประจําตัวนักเรียนในการประสบความสําเร็จในการเรียนและการทํากิจกรรมตางๆ
ในชีวิตตอไป
2. การพัฒนาโครงรางของหลักสูตร
ในการพัฒนาโครงรางหลักสูตรนั้น ผูว ิจัยนําขอสรุปที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 คือ การศึกษาขอมูล
พื้นฐาน ซึ่งประกอบดวยการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวของ และการศึกษาความคิดเห็นของ
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ผูทรงคุณวุฒิ มากําหนดเปนโครงรางหลักสูตร ซึ่งมีองคประกอบคือ สภาพปญหาและความจําเปนของ
หลักสูตร หลักการของหลักสูตร จุดหมายของหลักสูตร หนวยการเรียนรู เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการเรียนการสอน และการวดผลประเมินผล ซึ่งสอดคลองกับรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
ของทาบา (Taba. 1962 : 425) ที่ประกอบดวย การกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตร เนื้อหาวิชา
กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผล และรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร (Tyler.
1949 : 1) ที่ประกอบดวยการกําหนดจุดมุง หมายของหลักสูตร การเลือกประสบการณการเรียน การจัด
ประสบการณการเรียน และการประเมินผล
เมื่อพิจารณาในแตละองคประกอบของหลักสูตร ผูวิจัยนําผลที่ไดจากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวของ และการศึกษาความคิดเห็นของผูท รงคุณวุฒิ มาเปนขอมูลในการเขียนสภาพ
ปญหาและความจําเปนของหลักสูตร พรอมทั้งเขียนหลักการของหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพ
ปญหาและความจําเปนของหลักสูตร จุดหมายของหลักสูตรกําหนดใหสอดคลองกับผลที่ไดจาก
การศึกษาขอมูลพื้นฐานเกีย่ วกับความสามารถในการจัดการตนเอง
- หนวยกิจกรรมแบงออกเปน 4 หนวย โดยกําหนดใหสอดคลองกับจุดหมายของ
หลักสูตร ในแตละหนวยประกอบดวย สาระสําคัญ จุดประสงคของหนวยกิจกรรม สาระกิจกรรม
กิจกรรม สื่อ และการวัดผลประเมินผล
- สาระกิจกรรม เปนรายละเอียดสาระทัง้ หมดในแตละหนวยการเรียนรู ในหลักสูตร
- กิจกรรม เปนรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางหลักในการจัดกิจกรรมแนะนแนวตาม
หลักสูตร ซึง่ คือกระบวนการสรางนิสยั อันปรกอบไปดวย 6 ขั้นตอน คือ ขั้นรับรู/สังเกต ขั้นคิดวิเคราะห
อยางเปนระบบ ขั้นสรางแนวปฏิบัติที่เหมาะสม ขัน้ ลงมือปฏิบัติ ขั้นประเมินและปรับปรุง และขั้นชื่นชม
ตอการปฏิบัติ
- สื่อ เปนสื่อซึง่ ใชประกอบในการจัดกิจกรมแนะแนวตามหลักสูตร
- การวัดผลและประเมินผล เปนวิธกี ารวัดและประเมินผลตามหลักสูตร
3. การประเมินโครงรางหลักสูตร
หลังจากที่ผูวจิ ัยพัฒนาโครงรางหลักสูตรเสร็จเรียบรอยแลว จึงไดนาํ โครงรางหลักสูตร
ดังกลาวไปใหผูเชี่ยวชาญ ดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการจัดการตนเอง และดานการวัดผล
ประเมินผล จํานวน 5 คน ทําการประเมินทั้งความเหมาะสมและความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร
ผลการประเมินพบวา คุณภาพของโครงรางหลักสูตรเปนไปตามเกณฑที่กําหนด โดยเมื่อพิจารณาถึง
ความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร มีคาเฉลี่ยความเหมาะสมในแตละองคประกอบของหลักสูตร
ตั้งแต 3.80 – 4.44 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีตั้งแต 0.05 – 0.47 นั่นหมายความวาทุกองคประกอบ
ของโครงรางหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูใ นระดับมาก ซึ่งสูงกวาเกณฑทกี่ ําหนดไวคือ 3.50 เมื่อ
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พิจารณาถึงความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร พบวา มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.80 – 1.00
โดยสูงกวาเกณฑทกี่ ําหนดไว คือ 0.50 ซึง่ หมายความวาทุกองคประกอบของโครงรางหลักสูตรมีความ
สอดคลองกัน
จากผลการประเมินทีไดทงั้ ดานความเหมาะสมและความสอดคลอง ของโครงราง
หลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นัน้ สามารถนําไปทดลองใชไดอยางมีคุณภาพ ทั้งนี้เนื่องมาจากกระบวนการใน
การพัฒนาหลักสูตรของผูวิจยั ครั้งนี้ ดําเนินการตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของนักการศึกษา
อยาง ทาบา (Taba. 1962 : 422 - 425) ไทเลอร (Tyler. 1949) และสงัด อุทรานันท 2532. 38 – 43)
ที่เริ่มตนจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลพืน้ ฐาน เพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษามากําหนดเปนโครงรางของ
หลักสูตรที่เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปญหาทีแ่ ทจริง ตลอดจนมีการตรวจสอบความเหมาะสม
และสอดคลองของโครงรางหลักสูตร จากผูเชี่ยวชาญ แลวปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ เพื่อใหได
โครงรางหลักสูตรที่สมบูรณกอนนําไปทดลองใช
4. การทดลองใชหลักสูตร
ในขั้นตอนการทดลองใชหลักสูตร เปนการนําโครงรางหลักสูตรที่ผานการแกไข
ปรับปรุงเรียบรอยแลว ไปทดลองใชกับกลุมเปาหมาย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบาน
บางเทา อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 2 หองเรียน จํานวน
นักเรียนทัง้ หมด 63 คน โดยสุมเปนกลุมทดลอง 1 หองเรียน และกลุม ควบคุม 1 หองเรียน โดยขอ
ความรวมมือใหครูผูสอนที่จดั กิจกรรมแนะนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ของโรงเรียน เปนผูดาํ เนินการ
จัดกิจกรรม และผูวิจัยเขาไปสังเกตการณเปนระยะ
ในการดําเนินการทดลองนัน้ ผูว ิจัยรวมกับครูผูจัดกิจกรรมจัดใหมีการทดสอบกอน
และหลังการทดลองใชหลักสูตร ทั้งนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม ซึ่งพบวากอนการทดลองใช
หลักสูตร นักเรียนกลุมตัวอยางทัง้ 2 กลุม มีความสามารถมารถในการจัดการตนเองไมแตกตางกัน
สวนการดําเนินการทดลองนั้น ใชเวลาทัง้ สิ้น 10 สัปดาห
ผลการทดลองใชหลักสูตรทีค่ วรนํามาอภิปรายผลมีดังนี้
4.1 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางดานความรูความเขาใจ ดานเจตคติ และดาน
คุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง ระหวางกอนและหลังการทดลองของนักเรียนกลุม
ทดลอง พบวา นักเรียนมีความรูความเขาใจ เจตคติ และคุณลักษณะความสามารถในการจัดการ
ตนเอง หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา
หลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สามารถพัฒนาความรูความเขาใจ เจตคติ และคุณลักษณะความสามารถในการ
จัดการตนเองไดจริง ทั้งนี้เหตุผลสําคัญประการหนึง่ คือ หลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีองคประกอบตางๆ ที่
สอดคลองและเหมาะสมสําหรับการพัฒนาความสามารถในการจัดการตนเองของนักเรียน และ
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ประการหนึ่งคือรูปแบบการจัดกิจกรรมทีย่ ึดกระบวนการสรางนิสัย เปนแนวทางในการจัดกิจกรรม ซึ่ง
กระบวนการสรางนิสยั นี้ เปนกิจกรรมที่อยูในลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน
โดยเริ่มตั้งแตการใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการพัฒนาความสามารถในการจัดการตนเอง
วิเคราะหตนเองอยางเปนระบบ การสรางแนวทางในการพัฒนาตนเอง การลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาตน
ตลอดจนการประเมินและประปรุงกระบวนการเหลานัน้ ซึ่งกระบวนการดังกลาวเหลานี้ มีความ
สอดคลองหรือสงเสริมการพัฒนาความสามารถในการจัดการตนเองของนักเรียน (กรมพลศึกษา.2530
: 1 และ สุวทิ ย และอรทัย มูลคํา. 2547 : 72-76) นอกจากนี้กระบวนการเสริมสรางความสามารถใน
การจัดการตนเองสําหรับนักเรียนตามหลักสูตรนี้ ใชในกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษา ซึง่ กิจกรรม
แนะแนวเปนกิจกรรมที่มีความหลากหลายในวิธกี ารจัดกิจกรรม โดยเนนใหผูเรียนไดลงมีคิด และ
ปฏิบัติอยางมีชีวิตชีวา และกิจกรรมแนะแนวยังมีจุดมุง หมายหลักอยูท ี่การพัฒนาบุคลิกภาพของ
นักเรียนใหมีความสมดุล ทัง้ ดานอารมณ สังคม และจิตใจ ดังที่ เชิรทเซอรและสโตน (Shertzer and
Stone, 1966 : 42-44) ไดกลาวถึงหลักการสําคัญของการแนะแนววา เปนการชวยใหนกั เรียนได
ตระหนักรูในความจริงเกีย่ วกับตนเองใหมากที่สุด เพื่อจะไดรูจักปรับตัว ปรับความเขาใจตนเอง
ยอมรับตนเอง และพัฒนาตนเองตามศักยภาพทีเ่ ปนจริง ซึ่งสอดคลองกับวัฒนา พัชราวนิช (2531 :
27) ที่กลาววา กิจกรรมแนะแนวเปนกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนพัฒนาการไปอยางถูกวิธี โดยพัฒนาไป
ทั้งดานรางกาย สมอง อารมณ และสังคม
สําหรับนักเรียนกลุมควบคุม ทีพ่ บวามีความสามารถในการจัดการตนเอง ทั้งดาน
ความรูความเขาใจ ดานเจตคติ และดานคุณลักษณะในการจัดการตนเองกอนและหลังการทดลอง
แตกตางกันอยางไมมีนยั สําคัญทางสถิตินนั้ อาจเปนเพราะวากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามปกติของโรงเรียนยังไมไดเนนหรือสงเสริมใหนักเรียนมี
ความสามารถในการจัดการตนเองอยางจริงจังและเปนระบบ
เพราะฉะนัน้ สามารถสรุปไดวา การทีน่ ักเรียนกลุมทดลองมีความสามารถในการ
จัดการตนเองทั้งดานความรูค วามเขาใจ ดานเจตคติ และดานคุณลักษณะความสามารถในการจัดการ
ตนเอง หลังการทดลองใชหลักสูตรสูงกวากอนการทดลองใชหลักสูตรนัน้ เนื่องจากหลักสูตรที่
พัฒนาขึ้นมีองคประกอบตางๆ ในการพัฒนานักเรียนที่เหมาะสม
4.2 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางดานความรูความเขาใจ ดานเจตคติ และดาน
คุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเองหลังการทดลองใชหลักสูตรระหวางกลุมทดลองและ
กลุมควบคุม พบวา นักเรียนกลุมทดลองมีความสามารถในการจัดการตนเองดานความรูความเขาใจ
และดานคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง สูงกวานักเรียนกลุมควบคุมอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 สวนดานเจตคติเกีย่ วกับความสามารถในการจัดการตนเองนัน้ กลุมนักเรียนกลุม
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ทดลอง สูงกวานักเรียนกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา หลักสูตรที่
ผูวิจัยพัฒนาขึน้ สามารถพัฒนาความสามารถในการจัดการตนเองของนักเรียนไดจริง ทัง้ นี้เปนเพราะ
หลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นี้ไดผา นการรวบรวมขอมูลพื้นฐานจากผูทรงคุณวุฒิในการนําองคประกอบของ
ความสามารถในการจัดการตนเองมากําหนดเปนสาระของกิจกรรมในหลักสูตร และใน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดของนักการศึกษาถึงวิธีการพัฒนาหลักสูตรที่
เหมาะสม รวมถึงโครงรางหลักสูตรไดผานการพิจารณาจากผูเชีย่ วชาญ นอกจากนีก้ ระบวนการสราง
นิสัยซึง่ เปนแนวทางหลักในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรนี้ เปนแนวทางที่สอดคลองและเหมาะสมใน
การพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน โดยเฉพาะกิจกรรมตางๆ ที่ดําเนินการในแตละแผนการจัดกิจกรรม
นั้นเนนใหนักเรียนมีสวนรวมในการปฏิบัติ ซึ่งเหมาะกับนักเรียนที่อยูในชวงวัยรุน ทีช่ อบกิจกรรม
หลากหลาย ทาทาย และไมเบื่อหนาย (สมร ทองดี. 2545 : 36 – 37)
4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนเกีย่ วกับการใชหลักสูตร พบวา โดย
ภาพรวม นักเรียนมีคาเฉลีย่ ความพึงพอใจอยูในระดับมาก เทากับ 4.08 แสดงวา ในการจัดกิจกรรม
แนะแนวตามหลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นี้ ทําใหนักเรียนเห็นวาเขาไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม
โดยเฉพาะดานสาระของกิจกรรมนั้น นักเรียนมีความพึงพอใจสูงที่สุด แสดงวา การที่หลักสูตรมุง
สงเสริมและพัฒนานักเรียนในเรื่องการรูจักตนเอง การบริหารเวลา การจัดการอารมณตนเอง และการ
มีวินยั ในตนเองนัน้ สอดคลองกับความตองการของนักเรียนมาก รวมถึงลักษณะกิจกรรมที่จัดมีความ
สนุกสนาน หลากหลาย ไมซ้ําซากจําเจ และเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออก มากกวาการเรียนรูใน
กลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ
4.4 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการจัดการตนเองหลังการ
ทดลองใชหลักสูตรกับเกณฑทกี่ ําหนด พบวา คาเฉลี่ยคะแนนดานความรูความเขาใจ ระหวาง
กระบวนการจัดกิจกรรมกับหลังการจัดกิจกรรม มีคาเทากับ 83.90/80.62 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด
และคาเฉลี่ยคะแนนดานเจตคติเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง มีคา อยูในระดับมาก
เทากับ 3.75 โดยสูงกวาเกณฑทกี่ ําหนด (3.50) และคาเฉลี่ยคะแนนดานคุณลักษณะความสามารถใน
การจัดการตนเองมีคาเทากับ 3.65 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กาํ หนด (3.50) เชนเดียวกัน แสดงวาหลักสูตรที่
พัฒนาขึ้น สงผลใหนักเรียนมรความสามารถในการจัดการตนเองทั้งดานความรูความเขาใจ ดานเจต
คติ และดานคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง เปนไปตามเกณฑการพิจารณา
ประสิทธิภาพของหลักสูตร
เพราะฉะนัน้ จากผลการทดลองใชหลักสูตร แสดงใหเห็นวาหลักสูตรเพือ่ เสริมสราง
ความสามารถในการจัดการตนเองที่ผูวิจยั พัฒนาขึ้นนัน้ มีประสิทธิภาพจริง โดยทําใหความสามารถใน
การจัดการตนเองของนักเรียนทัง้ ดานความรูความเขาใจ ดานเจตคติ และดานคุณลักษณะ
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ความสามารถในการจัดการตนเองสูงขึ้นอยางชัดเจน นอกจากนั้นผลของการวัดความพึงพอใจของ
นักเรียนเกีย่ วกับการใชหลักสูตรฉบับนี้ โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก และ
คาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการจัดการตนเองทัง้ ดานความรูความเขาใจ ดานเจตคติ และดาน
คุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเองของนักเรียน ลวนแตสูงกวาเกณฑการพิจารณา
ประสิทธิภาพของหลักสูตรตามทีก่ ําหนดไว ดังนัน้ จึงสรุปไดวา หลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถ
ในการจัดการตนเองโดยใชกิจกรรมแนะแนว สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 สามารถนําไปใชใน
การสงเสริมและพัฒนาความสามารถในการจัดการตนเองของนักเรียนไดตอไป
5. การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
หลังจากที่ไดนาํ หลักสูตรไปทดลองใชแลว ขั้นตอมาคือการประเมินถึงประสิทธิภาพ
ของหลักสูตร เพื่อนําผลการประเมินที่ไดไปปรับปรุงองคประกอบของหลักสูตรใหสมบูรณยิ่งขึ้น โดย
พิจารณาจากทั้งดานนักเรียนและดานหลักสูตร รวมทัง้ พิจารณาขอเสนอแนะของผูเ ชี่ยวชาญที่ประเมิน
โครงรางหลักสูตรและครูผูสอน แลวจัดทําเปนหลักสูตรฉบับสมบูรณที่สามารถนําไปใชในการจัด
กิจกรรมแนะแนวสําหรับนักเรียนตอไป

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาควรกําหนดนโยบายใหโรงเรียนในสังกัดมีโครงการ/กิจกรรม
ในการพัฒนาหรือสงเสริมนักเรียนในดานการพัฒนาความสามารถในการจัดการตนเอง
2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
2.1 โรงเรียนสามารถนําหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง ไปปรับ
ใชใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
2.2 ในการพัฒนาความสามารถในการจัดการตนเอง ควรใชกิจกรรมที่หลากหลาย เนนให
นักเรียนไดลงมือปฏิบัติ
2.3 ครูผูสอนสามารถนํากระบวนการสรางนิสยั ไปประยุกตใชในกิจกรรมการเรียนการสอน
หรือกิจกรรมอืน่ ๆ ในโรงเรียนไดอยางหลากหลาย เพื่อสงเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพของผูเรียนอยาง
สมดุล
3. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจยั ตอไป
3.1. ควรมีการวิจยั เกี่ยวกับการติดตามผลความคงทนของความสามารถในการจัดการ
ตนเองของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1
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3.2. ควรมีการวิจัยในลักษณะการวิจยั เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของครูผูใช
หลักสูตร
3.3. ควรมีการศึกษาการวิจยั เกี่ยวกับผลของการใชกระบวนการสรางนิสัยใน
กิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูอ ื่นๆ หรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในระดับชัน้ อื่นๆ
3.4. ควรมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการ
ตนเอง สําหรบนักเรียนในระดับชั้นหรือชวงอายุอื่น ๆ เพราะความสามารถในการจัดการตนเองสามารถ
เสริมสรางใหเกิดขึ้นในชวงวัยตางๆ ของนักเรียนไดหลากหลาย

บรรณานุกรม

151

บรรณานุกรม
กนกนุช วสุธารัตน. (2548). การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมดานการเสริมสรางความฉลาดทางอารมณ
แหงตนสําหรับนักศึกษาพยาบาล. ปริญญานิพนธ.กศ.ด.(การอุดมศึกษา).กรุงเทพฯ :
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.ถายเอกสาร
กรมวิชาการ. (2537). คูมือและสื่อการพัฒนาความเชือ่ มั่นในตนเอง. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพการศาสนา.
________. (2544). หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช.
________. (2544). การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา.
. (2545). คูมือบริหารจัดการแนะแนว. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.
. (2545). คูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและ
พัสดุภัณฑ..
. (2547). แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.
กรมสุขภาพจิต. (2548). ปญหาวัยรุน. (ออนไลน) สืบคนไดจาก http://www.forums.dmh.go.
th/index.php?PHPSESSID=4a3b2420e88690385d70f09623e94f5d&board=13.0
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). การสังเคราะหรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย
ดานความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา.
กองบรรณาธิการ. (2548, 28 ตุลาคม). ทําอยางไรเมื่ออนาคตเด็กไทยอยูในภาวะเสีย่ ง. มติชน.
หนา 27.
กัลยา สุวรรณรอด. (2537). การวิเคราะหองคประกออบความมีวินบั ในตนเองของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 6 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ปริญญานิพนธ กศ.ม.
(การวัดผลการศึกษา) กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ถายเอกสาร.
กาญจนา คุณารักษ. (2527). หลักสูตรและการพัฒนา. นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
การปรับปรุงงาน. (2548). (ออนไลน). สืบคนไดจาก http://ww.ftpi.or.th/dwnld/pwold/pw46/
46_pickup1.pdf วันที่สืบคน 7 มีนาคม 2548.

152
การรูจักตนเอง. (2550). (ออนไลน). สืบคนไดจาก http://www.jobs2easy.com/file.php?
file=/1/Nat_for_Print/chapter2.doc วันที่สืบคน 8 เมษายน 2550
เกียรติวรรณ อมาตยกุล. (2534). อัตสิกขา : ศาสตรแหงการรูจักตนเอง. พิมพครั้งที่ 4.
กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดภาพพิมฑ.
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ.์ (2548, กุมภาพันธ). สรางเด็กหุมเกราะสูส มรภูมิสิ่งยั่วยุในสังคม.
แมและเด็ก. 28(396) : 104-105.
. (2543, พฤษภาคม - สิงหาคม). การพัฒนาทัพยากรมนุษยที่บกพรอง :
เหตุสําคัญของวิกฤตเศรษฐกิจไทย. สุทธิปริทรรศน. 14(43) : 25 - 33.
. (2543). บริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ. กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย.
________. (2544, ตุลาคม). โฉมหนาของโลกใหม : เตรียมความพรอมประเทศไทยในศตวรรษที่ 21.
วิทยาการจัดการปริทรรศน. 4(4) : 80-86.
________. (2541, มกราคม - เมษายน). การพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยสูสังคมไทยที่พงึ ประสงค.
วารสารสมาคมนักวิจัยทางสังคมศาสตร. 4(1) : 12-20.
กลุมภูมิปญญาไทย. (2550). การรูจักตน. (ออนไลน). สืบคนไดจาก http://www.nk.ac.th/elearning/
Mod/resorce/view.php?inpopup=true&id=4819 วันที่สืบคน 8 เมษายน 2550.
เกศินี วิทูรชาติ. (2548). PDCA การวางแผนการปรับปรุงงาน. (ออนไลน) สืบคนไดจาก
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/train/know/see/see_kasinee.files/
frame.htm#slide0027.htm เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2548.
โกวิท ประวาลพฤกษ. (2535). การพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับอนาคต. พิมพครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา.
คณะทํางานจัดทําคัมภีรหลักธรรมสําหรับนิสิตนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย. (2543). หลักการรูจัก
ตนเอง รูจกั ผูอ ื่น รูจักธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในมิติแหงพระพุทธศาสนาเพื่อชีวิตที่สมบูรณ.
มปพ.
คมเพชร ฉัตรศุภกุล และผองพรรณ เกิดพิทักษ. (2544). รายงานการวิจัยเรื่อง การสรางมาตร
ประเมินและปกติวิสัยของความฉลาดทางอารมณสําหรับวัยรุนไทย. กรุงเทพฯ : ภาควิชา
แนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
คุณลักษณะคนไทยที่พงึ ประสงค. (2547). (ออนไลน) สืบคนไดจาก http://www..act.ac.th/
script_application/vichagan/b01.html. เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2547.

153
จาตุรนต ฉายแสง. (2548). รมว.ศธ.กับวิสัยทัศนดา นการศึกษาของประเทศไทย. (ออนไลน)
สืบคนไดจาก http://www.moc.moe.go.th/modules.php?name=Sections&op=
listarticles&secid=16 เมือ่ วันที่ 31 ตุลาคม 2548.
จิตตินันท บุญสถิรกุล. (กันยายน – ตุลาคม 2547). การบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพ.
ศึกษาศาสตรปริทัศน. 19(3) : 79 – 87.
จิตติมา ทุง พรวญ. (2547). ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
ขาราชการทหารชั้นประทวน. วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
จิตวิไล ประไมย. (2548). การสรางชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการรูคิดของนักเรียน
ชวงชัน้ ที่ 2 โรงเรียนสวนบัว เขตพญาไท กรุงเทพฯ. สารนิพนธ. กศ.ม. (จิตวิทยาและการ
แนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.ถายเอกสาร.
จีระพันธ พูลพัฒน. (กันยายน – ธันวาคม 2545). การใชเวลาใหคุมคา. ศึกษาศาสตรปริทัศน.
17(3) : 87 – 97.
จุมพล พูลภัทรชีวิน. (2540). “การวิจยั อนาคตแบบ EDFR” ใน ทิศนา แขมณี และสรอยสน
สกลรักษ,บรรณาธิการ. แบบแผนและเครื่องมือวิจยั ทางการศึกษา. หนา 259-271.
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
จุฬาภรณ โสตะ. (กรกฎาคม – กันยายน 2544). เทคนิคการบริหารเวลา. ศูนยบริการวิชาการ.
9(3) : 47 – 50.
ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ. (2539). การพัฒนาหลักสูตร : หลักการและแนวปฏิบัต.ิ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
อลีนเพรส.
ชนาธิป พรกุล. (2542). แคทส : รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีผ่ ูเรียนเปนศูนยกลาง.
กรุงเทพฯ : เสมาธรรม.
ชอลัดดา ขวัญเมือง. (2541) การจัดกิจกรรมแนะแนว. (ออนไลน). สืบคนไดจาก
http://academic.obec.go.th/gdc/knowhow/index-4.htm.
วันที่สืบคน 30 พฤศจิกายน 2548.
ชอลัดดา ขวัญเมือง. (2547). กิจกรรมแนะแนวในชัน้ เรียน. กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน.
ชาญชัย ศรีไสยเพชร. (2528). หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูพระนคร.
ชิดกมล สังขทอง. (2535). การศึกษาองคประกอบที่มอี ิทธิพลตอวินยั ของวัยรุน .
วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

154
ชุติมา พงศวรินทร. 2540). ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุมตามแนวคิดพิจารณาความปน
จริงตอการบริหารเวลาของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาจิวทิ ยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ฌอน โควี่. (2548). 7 อุปนิสัยใหวัยรุน ปนเลิศ. แปลโดย อมรรัตน ศรีสุรินทร. กรุงเทพฯ :
ซีเอ็ดยูเคชั่น.
ณรงควิทย แสนทอง. (2548). E.Q. ดี อารมณดี ชีวีสดใส. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชัน่ .
ดนัย เทียนพุฒ. (2541, มกราคม – มิถนุ ายน). ประเมินผลงานระบบ 360 องศา. วิธวี ิทยาการวิจัย.
11(1) : 29-49
ดรัคเกอร ปเตอร เอฟ. และคนอื่นๆ. (2548). คูมือบริหารจักการตนเอง. แปลและเรียบเรียงโดย
นรินทร องคอินทรี. กรุงเทพฯ : บริษัทเอ็กซเปอรเน็ท จํากัด.
ดวงใจ เนตรโรจน. (2527). การสรางแบบทดสอบบุคลิกภาพดานความมีวนิ ัยในเองระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3. เขตการศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ กศ.ม.
(การวัดผลการศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ถายเอกสาร.
ดวงเดือน พันธุมนาวิน. (2527). จิตวิทยาการปลูกฝงวินัยแหงตน. วารสารแนะแนว.
18(91) : 58 – 71 ; กุมภาพันธ – มีนาคม 2527.
ดารัตน ยินดีพบ. (2548). การสรางชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนชวงชัน้ ที่ 2. สารนิพนธ กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว). กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.ถายเอกสาร.
ถวัลย มาศจรัส. (2545). ปทานุกรมหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544.
กรุงเทพฯ : ธารอักษร.
ทิพยวรรณ กิตติพร. (2545, กรกฎาคม - ธันวาคม). วิกฤตคุณภาพคน : แนวทางในการแกไขและ
พัฒนา. วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวร. 10(2) : 40-46.
ทิศนา แขมมณี. (2545). ศาสตรการสอน. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
. (2546). รูปแบบการสอนทางเลือกทีห่ ลากหลาย. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
เทคนิคการหางานทํา – การรูจักตนเอง. (2550). สืบคนไดจาก http://www.pantown.com/
board.php?id=7268&area=1&name=board33&topic=62&action=view วันที่สืบคน
8 เมษายน 2550

155
ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล. (2529). การพัฒนาหลักสูตร จากแนวคิดสูการปฏิบัติ. กรุงเทพฯ :
อักษรบัณฑิต.
ธํารง บัวศรี. (2542). ทฤษฎีหลักสูตร : การออกแบบและการพัฒนา. พิมพครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : ธนธัช การพิมพ.
นงลักษณ ประเสริฐ และจรินทร วินทะไชย. (2548). หลักการแนะแนว. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
เนตรนภา อินทอง. (2542). ทักษะพื้นฐานที่จาํ เปนสําหรับนักศึกษาในปจจุบนั . (ออนไลน).
สืบคนไดจาก http//www.stou.ac.th. วันที่สืบคน 10 ตุลาคม 2548.
นิตยา เรืองแปน. (2542). จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน. ยะลา : สถาบันราชภัฏยะลา.
นิรันดร จุลทรัพย. (2545). การแนะแนวเบื้องตน. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
บุญชม ศรีสะอาด. (2528). การพัฒนาหลักสูตรและการสอน. มหาสารคาม : ภาควิชาพื้นฐาน
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ มหาสารคาม.
. (2546). การพัฒนาหลักสูตรและการวิจยั เกี่ยวกับหลักสูตร. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน
บุญชม ศรีสะอาด และคนอืน่ ๆ. (2528). ปญหาในระดับมัธยมศึกษา. มหาสารคาม :
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม.
บุญชัย ปญจรัตนากร. (2540). ขอคิดเพือ่ พิชิตเวลา. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
บุบผา เมฆศรีทองคํา. (2545). การพัฒนาหลักสูตรเพือ่ เสริมสรางกระบวนการตัดสินใจทางจริยธรรม
ในวิชาชีพหนังสือพิมพสาํ หรับนักศึกษาวารสารศาสตร. ปริญญานิพนธ กศ.ด. (การวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.ถายเอกสาร.
ปทีป เมธาคุณวุฒ.ิ (2544). การจัดการเรียนการสอนที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง. กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ประคอง กรรณสูต. (2538). สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร. พิมพครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ประคอง สุคนธจิตต. (ตุลาคม 2547 – พฤษภาคม 2548). เทคนิคการบริหารเวลา. รมพฤกษ.
23(1 – 2) : 88 – 96).
ประทีป ม. โกมลมาศ. (2546). ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถของคนไทยใน
บริบทของการอุดมศึกษาไทยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย. สืบคนไดจาก
http//:www.journal/au.edu/abac_newsletter/2003/nor03/article 138.html. วันที่สืบคน
20 กุมภาพันธ 2549.

156
ประเวศ วะสี. (2544). ยุทธศาสตรชาติเพื่อความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ สังคมและศีลธรรม.
กรุงเทพฯ : หมอชาวบาน.
_________. (2543 พฤษภาคม) ปฏิรูปการเรียนรูเพื่อแกความทุกขยากของคนทั้งแผนดิน.
สานปฏิรูป. 3(26) : 58-59.
ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ. (2547). รูจกั ตนเองกอนดีไหม. กรุงเทพฯ : มติชน.
ปราณี รามสูต. (2528). จิตวิทยาวัยรุน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพรุงวัฒนา.
พงษ ผาวิจัตร. (2549). บริษัท ตัวเอง จํากัด. กรุงเทพฯ : ฐานมีเดีย เน็ตเวิรค.
พงษศกั ดิ์ ศรีจันทร. (2545). การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะครูวิชาชีพให
แกนักศึกษาสายครูวิชาชีพของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. ปริญญานิพนธ กศ.ด.
กรุงเทพฯ : (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.ถายเอกสาร.
พนม เกตุมาน. (2548). บริษัทคลินิค-จิตประสาท. (ออนไลน). สืบคนไดจาก http://www.psyclin.
co.th/new_page_57.htm เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548.
พนม ลิม้ อารีย. (2548). การแนะแนวเบือ้ งตน. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.
พยงค จาดชาง. (2539). การศึกษาการใชเวลาของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข. วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
พรพิมล เจียมนาคินทร. (2539). พัฒนาการวัยรุน. กรุงเทพฯ : ตนออแกรมมี่.
พรรณทิพย พืน้ ทอง. (2539). การเปรียบเทียบผลการใชบทบาทสมมติแบบมีบทและแบบไมมีบททีม่ ี
ตอความมีวินยั ในตนเองของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบุณฑริก อําเภอ
บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี. ปริญญานิพนธ. กศ.ม.กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร.
พระครูสุนทรธรรมโสภณ. (พฤษภาคม – สิงหาคม 2547). คุณภาพเด็กไทย : ลมสลาย.
สิรินทรปริทรรศน. 5(12) : 3 – 8.
พสุ เดชะรินทร. (2548). คูม ือผูบริหาร. กรุงเทพฯ : ผูจดั การ.
พันตํารวจโทศิริพงษ เศาเภายน. (2545). การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การจัดการกับความขัดแยงของตํารวจชุมชน. ปริญญานิพนธ กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พวงรัตน ทวีรัตน. (2540). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร. กรุงเทพฯ :
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

157
พิมพนภัส เอีย่ มสมบูรณ. (2547). กลยุทธการบริหารตนเอง. (ออนไลน). สืบคนไดจาก
http://eln.nan.rmutl.ac.th/eln/01-120-001/unit802.htm วันที่สืบคน 8 เมษายน 2550
ภัทรภรณ ภัทรโยธิน. (2545). การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการพยาบาลผูใหญเพื่อสงเสริมการคิด
วิจารณญาณ. ปริญญานิพนธ กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) กรุงเทพฯ :
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.ถายเอกสาร.
ภูษณ ปรียม าโนช. (2544). ฝาหนามกุหลาบโลกาภิวัตน. กรุงเทพฯ : ภัคธรรศ.
มยุรี วิสูตราศัย. (2547). ผลการใชกิจกรรมแนะแนวทีม่ ีตอการตระรูในตนเองของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 2. ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการแนะแนว.
มหาวิทยาลัยบูรพา.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2543). ประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยวิธี
ทางการสอน. พิมพครั้งที่ 2. นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
. (2545). เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมวัยรุน. พิมพครั้งที่ 8. นนทบุรี :
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ยุค ศรีอาริยะ. (2544). มายาโลกาภิวัตน. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โครงการวิถที รรศน.
. (2548). คลืน่ ปฏิวัติโลกใหมสูอารยธรรมไรพรมแดน. กรุงเทพฯ : สถาบันวิถที รรศน.
เยาวลักษณ ทองประยูร. (2548). การสรางชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมของนักเรียนชวงชัน้ ที่ 1. สารนิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการแนะ
แนว. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ :
อักษรเจริญทัศน.
รุจิร ภูสาระ. (2546). การพัฒนาหลักสูตรตามแนวปฏิรูปการศึกษา. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
บุคพอยท.
เรณู พินิจการ. (2545). การสรางชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวดานสวนตัวและสังคมสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบางลี่วทิ ยา อําเภอสองพีน่ อ ง จังหวัดสุพรรณบุรี. สารนิพนธ
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.ถายเอกสาร
แรมสมร อยูสถาพร. (2535). การสรางเสริมวินัยในตนเอง. ใน หนูนอยนารัก. ทิศนา แขมมณี
และวารี ถิระจิตร. หนา 46 – 52. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
วงศกร ภูทอง และอลงกต ศรีเสน. (ม.ป.ท.) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9
(พ.ศ. 2545 – 2549). กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ.

158
วัฒนาพร ระงับทุกข. (2541). การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง. กรุงเทพฯ :
ตนออ ๑๙๙๙.
. (2542). แผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
แอล ที เพรส.
. (2545). การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช
2544. กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟค.
วัลลภ กันทรัพย. (2534). ขอคิดเบื้องตนในการสอนและสอบที่เนนกระบวนการ. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.
วิจิตร ศรีสะอาน. (2539). อนาคตการศึกษาไทยในสองทศวรรษหนา. ใน เมืองไทยในป 2560 :
อนาคตเมืองไทยในสองทศวรรษหนา. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์. บรรณาธิการ.
หนา 127 –133. กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย.
วิจิตรพร หลอสุวรรณกุล. (2544). การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณในกระบวนการพยาบาล. ปริญญานิพนธการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจยั
และพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วิชัย ดิสสระ. (2535). การพัฒนาหลักสูตรและการสอน. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ภาควิชา
หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วิชัย วงษใหญ. (2534 มกราคม). การพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร. ขาวสารกองบริการ
การศึกษา. 2(7) : 13 – 24.
. (2537). กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ. กรุงเทพฯ :
สุวีริยาสาสน.
. (2535). การพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
. (ม.ป.ป.). ทฤษฎีและการพัฒนาหลักสูตร. (เอกสารอัดสําเนา)
วิทยากร เชียงกูล. (2544). ทางรอดประเทศไทยปฏิวัตกิ รอบวิธีการคิดและระบบการเรียนรูใหม.
กรุงเทพฯ : เรือนปญญา.
วิยะดา รัตนะสุวรรณ. (2547). การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมพัฒนาความสามารถในการคิดไตรตรอง
ของอาจารยพยาบาล. ปริญญานิพนธ กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)กรุงเทพฯ :
บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.ถายเอกสาร.
วิวฒ
ั น อัศวาณิชย. (2523). ความสัมพันธระหวางการมีวินยั ในตนเองกับความซื่อสัตยของเด็กไทย.
ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

159
วิวัฒนชัย อัตถากร. (2546). ยุทธศาสตรใหมของชาติกับเศรษฐกิจการเมืองภาคประชาชนในยุค
ทุนนิยมโลกาภิวัตน. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 14 ตุลา.
เว็บสเตอร – สแตรทชั่น, แคโรลีน. (2546). วิธีเสริมสรางทักษะทางอารมณและสังคมของเด็ก.
แปลโดย วิภาดา อังสุมาลิน และศรินทิพย สถีรศิลปน. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.
ศรีศักดิ์ จามรมาร. (2548). วิจัยวัยรุน ไทยดื่มจัดใชจายฟุมเฟอย. (ออนไลน) สืบคนไดจาก
http://www.komchadluek.net/news/2005/01-23/p1--54665.html
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548.
สงบ ลักษณะ. (2534). จากหลักสูตรสูแผนการสอน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.
สงัด อุทรานันท. (2532). พืน้ ฐานและหลักการพัฒนาหลักสูตร. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพมิตรสยาม.
สถิดาพร คําสด. (2546). การศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การอุดมศึกษา) กรุงเทพฯ :
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.ถายเอกสาร.
สมชาย ศรีสนั ติสุข. (พฤศจิกายน 2541). การบริหารเวลา. สรรพากรสาสน. 45(11) : 63 – 67.
สมนึก ภัททิยธนี. (2541). การวัดผลการศึกษา. มหาสารคาม : ประสานการพิมพ.
สมพงษ สิงหะพล. (2541 พฤศจิกายน – 2542 มีนาคม). เทคนิคการสอนของการเรียนแบบรวมมือ.
สีมาจารย. 13(25) : 41 – 44.
สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. (2541). ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สมร ทองดี. (2545). แนวคิดในการพัฒนากิจกรรมแนะแนว. ใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประมวลชุดวิชาการพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนว หนวยที่ 9 – 15. หนา 1 -68.
นนทบุรี : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ. (2544). กิจกรรมพัฒนาผูเรียน. กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช.
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ. (2545). สรางความเขาใจสูการปฏิบัติจริงการวัดและประเมินผลการเรียนรู
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2544. กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช.
สมศรี ทองนุช. (2542). การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความเปน
คนทันสมัยดานจิตใจสําหรับนักศึกษาสาขาครุศาสตรของสถาบันราชภัฏ. ปริญญานิพนธ
กศ.ด. (การอุดมศึกษา )กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ถายเอกสาร.

160
สมิต สัชฌุกร. (มิถนุ ายา 2548). คุณภาพชีวิตกับการใชเวลา. For Quality. 12(92) : 41 – 43.
สันต ธรรมบํารุง. (2527). หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา.
สันห ศัลยศิริ. (2548). บริหารอารมณอยางชาญฉลาด. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ :
ชบา พับลิชชิง่ เวิรกส.
สายบัว นนทศิลา. (2548). การสรางชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาดานสังคมของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2. สารนิพนธ. กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว). บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.ถายเอกสาร.
สุชา จันทรเอม และสุรางค จันทรเอม. (2521). จิตวิทยาในหองเรียน. กรุงเทพฯ : โอ
เดียนสโตร.
สุชาดา จักรพิสุทธิ์. (2548). วัยรุนคือปญหาหรือเผชิญปญหา. (ออนไลน). สืบคนไดจาก
http://www.midnightuniv.org/midnight2545/document9708.html
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2548.
สุนทรธรรมโสภณ,พระครู. (2547, พฤษภาคม-สิงหาคม). คุณภาพเด็กไทย : ลมสลาย.
สิรินธรปริทรรศน. 5(12) : 3-8.
สุนีย ภูพนั ธ. (2546). แนวคิดพื้นฐานการสรางและพัฒนาหลักสูตร. เชียงใหม : The Knowledge
Center.
สุนีย เหมะประสิทธิ.์ (2537). เอกสารประกอบการสอนวิชา ปถ.511 การพัฒนาหลักสูตรและ
การสอนในระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สุมณฑา พรหมบุญ และคณะ. (2540). การเรียนรูแบบรวมแรงรวมใจ ใน ทฤษฎีการเรียนรูแบบมี
สวนรวม : ตนแบบการเรียนรู ทางดานหลักทฤษฎีและแนวปฏิบัติ. กรุงเทพฯ :
ไอเดียรสแควร.
สุมิตร คุณานุกร. (2518). หลักสูตรและการสอน. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
สุรชัย สุวิถีชน. (2542, กรกฎาคม-กันยายน). การประเมินผลการปฏิบัติงานภาคปฏิบัติ.
การบริหารคน. 20(3) : 28-38.
สุรพงษ ชูเดช. (2542). ผลของการฝกอบรมตามแนวทางไตรสิกขาทีม่ ีตอการพัฒนาวินัยในตนเอง
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5. ปริญญานิพนธ วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร
ประยุกต) กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.ถายเอกสาร.

161
สุริชัย หวันแกว. (2546). “คํานํา” ใน ปดมานโลกาภิวัตน. โดย วอลเดน เบลโล.
แปลโดย ไพโรจน ภูมิประดิษฐ. กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา.
สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา. (2543). เรียนรูสูครูมืออาชีพ. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ทีพพี รินส.
แสงอุษา โลจนานนท และกฤษณ รุยาพร. (2548). กลยุทธสะกิดความเกงเพื่อสรางผูน ํา
สายพันธุใหม. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : เอเชียแปซิฟก อินโนเวชัน่ เซ็นเตอร จํากัด.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. (ม.ป.ท). แผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
แหงชาติ (พ.ศ. 2545 – 2559). (เอกสารอัดสําเนา).
. (2544). ทฤษฎีการเรียนรูแ บบมีสวนรวม. กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช.
. (2545?). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟค จํากัด.
. (2546). ภาพอนาคตและคุณลักษณะของคนไทยทีพ่ งึ ประสงค. กรุงเทพฯ : โครงการ
วิถีการเรียนรูของคนไทย.
สําราญ กําจัดภัย และผจงจิต อินทสุวรรณ. (พฤษภาคา – สิงหาคม 2546). การพัฒนาหลักสูตร
สรางเสริมความฉลาดทางอารมณดานการจัดการกับอารมณตนเองสําหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนตน. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร. 11(2) : 61 – 74.
สําเริง บุญเรืองรัตน. (2529). ทฤษฎีการวัดและการประเมินผลการศึกษา. กรุงเทพฯ :
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ไสว ฟกขาว. (2542). การจัดการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเ รียนเปนศูนยกลาง. กรุงเทพฯ : เอมพันธ.
โสภณ ภูเกาลวน. (2550). ทําอยางไรจึงจะรูจักตนเอง. (ออนไลน). สืบคนไดจาก http://gotoknow.
org/blog/sopone1/63579 วันที่สืบคน 8 เมษายน 2550.
อมรวิชช นาครทรรพ. (2547). วิกฤตวัยรุนไทยยังไมสายเกินแก. ใน เด็กไทยวัยกิ๊ก.
จุไรรัตน แสนใจรักษ บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : สถาบันวิถที รรศน.
อรพรรณ พรสีมา. (2530). เอกสารประกอบการสอน วิชาเทคโนโลยี 437 บทเรียนดวยตนเอง.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน.
อรวรรณ พนาพันธ. (2535). เอกสารประกอบการอบรม เรื่องการพัฒนาหลักสูตรทองถิน่ การศึกษา
นอกโรงเรียน (ฉบับปรับปรุง). พิมพครั้งที่ 2. ลําปาง : ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
ภาคเหนือ ลําปาง.
อัจริยา วชิราวิวัฒน. (2544). การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมมรางสมรรถนะทางการวิจัยสําหรับ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร. ปริญญานิพนธ กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) กรุงเทพฯ :
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.ถายเอกสาร.

162
อัมพวัน อัมพรสินธุ. (2542). จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน.
ราชบุรี : คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏหมูบานจอมบึง.
อาภรณ ใจเทีย่ ง. (2540). หลักการสอน. พิมพครั้งที่ 2. นครปฐม : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏนครปฐม.
อารี สัณหฉวี. (2542). การเรียนแบบรวมมือ ใน สารานุกรมศึกษาศาสตร ฉบับมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 : 328.
อารีญา ภ. (2548). ความเปนมาของวิทยาลัยการจัดการทางสังคม. (ออนไลน). สืบคนไดจาก
www.thaiknowlege.org. วันที่สืบคน 1 พฤศจิกายน 2548.
อิศรา รุงทวีชยั . (2548). การบริหารเวลาของนิสิตนักศึกษา. ปริญญานิพนธ กศ.ม.
(จิตวิทยาการแนะแนว) กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ถายเอกสาร.
เอกรินทร สี่มหาศาล. (2545). กระบวนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา : แนวคิดสูปฏิบัติ.
กรุงเทพฯ : บุค พอยท.
อุทัย ดุลยเกษม. (2534). คุณภาพประชากรกับการศึกษา. ใน คุณภาพประชากรในทศวรรษหนา.
กฤตยา อาชวนิจกุล กุศล สุนทรธาดา และอรทัย อาจอ่ํา บรรณาธิการ. หนา 3 – 21.
นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
อุไร จักษตรีมงคล. (2544). การพัฒนาโครงสรางเชาวนอารมณสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ปริญญานิพนธ กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา).กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.ถายเอกสาร.
อุไร ชุมรุม. (2538). การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพของบุคลากร
ฝายนักศึกษาของสถาบันราชภัฏ เรื่องการสรางและพัฒนาคณะทํางาน. ปริญญานิพนธ
กศ.ด. (การอุดมศึกษา) กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ถายเอกสาร.
Beauchamp, George A. (1975). Curriculum Theory. 3rd ed. Illinois : The Kagg Press.
Brisbane, H. E. (1994). The Developing Child. 6th. New York : Mcgraw-Hill.
Campbell, Donald T. and Julian, C. Stanley. (1966). Experimental and
Quasi-Experimental Design for Research. Chicaco : Rand Mcnally & Company.
Cooper, Joseph D. (1952). How to Get More Done in Less Time. New York :
Doubleday & Company.

163
Dorsey B. (2548). Student As Self-manager. (ออนไลน). สืบคนไดจาก http://www.lehigh.
edu/projectrech/self-management.htm. วันที่สืบคน 13 พฤศจิกายน 2548.
Edwards, J. A. and Ewen A. (1996). 360 Feedback. New York : AMACOM.
Ferris, Buckley and Fedor. (2002). Self-Management. ออนไลน. สืบคนไดจาก
http://66.102.7.104 วันที่สบื คน 13 ตุลาคม 2548.
Gagne, Robert M. and Leslie J. Briggs. (1974). Principles of Instructional Design.
U.S.A. : Holt, Rinehart and Winston.
Goldman D. (1998). Working with Emotional Intelligence. New York : Bantam Books.
Gordon T. (1989). Teaching Children Self-Discipline. 1st. New York : Random House, Inc.
Gresham Frank and others. Self-management. (ออนไลน). สืบคนไดจาก http://www.lehigh.
edu/projectrech/self-management.htm. วันที่สืบคน 13 พฤศจิกายน 2548.
Kelly, William E. (2002). Harnessing the river of time : A theoretical framework of time use
efficiency with suggestions for counselors. Journal of Employment Counseling.
39 : 12 -21.
Marshall, John C. and Mchady, Bob. (2548). Principle of Self-Management. (ออนไลน).
สืบคนไดจาก http//www. Self-Management.com. วันที่สืบคน 11 พฤศจิกายน 2548.
. (1999). Principle of Self-Management. Canada : Selection Testing Consultants
International Ltd.
Megginson Leon C. (1972). Personal A Behavioral Aproaach To Administration.
Illinois : Homewood.
MillKovich, George T. and John W. Boudreau. (1988). Personal/Human Resource
Management. 5th ed. Texas : Business Publications.
Mitchem Katherine J. and Mitchem Tim. (2548). Self-Management Strategies To Promote
Inclusion. (ออนไลน). สืบคนไดจาก http://www.isec2000.org.uk/abstracts/papers_m/
mitchem_2.htm. วันที่สืบคน 13 พฤศจิกายน 2548.
O’Keefe Edward J. and Berger Donna S. (1999). Self-Management for College Student.
New York : Partridge Hill Publishers.
Nakagawa-Kogan H. (1996). Using The Brain To Manage The Body. In A. B. McBridge
(ed). Psychiatric Mental Health Nursing, Intigrating The Behavioral And Biological
Science. Philadephia : W.B.Saunders.

164
Rowntree, D. (1981). A Dictionary of Education. London : Harpet & Row.
Schunk D.H. (1994). Self-Regulation Of Self-efficacy and Attribution In Academic
Setting. In D.H. Schunk And B.J. Zimmerman (eds). Self-regulation Of
Learning And Performance : Issues And Educational Applications. , pp. 76 79. New Jersey : Lawrence.
Shertzer, Bruce and Stone, Shelley C. (1971). Fundamentals of Guidance.
Boston : Hough Mifflin.
Smith, Sanda F. & Smith Cristopher M. (199). Personal Health Choices. New York :
Jone & Bartlett Publisher.
Slavin, Robert E. (1995). Cooperative Learning Theory : Research and Practice. 2nd ed.
Massachusetts : Allyn and Bacon.
Tyler, Ralph. W. (1949). Basic Principles of Curriculum and Instruction.
Chicago : The University of Chicago Press.
Taba, Hilda. (1962). Curriculum Development : Theory and Practice. New York :
Harcourt, Brace & Wold.
Saylor, J. Galen. and William, M. Alexander. (1974). Planning Curriculum for Schools.
U.S.A. : Holt, Rinehart and Winston.
Zimmerman, B. J. (1998). Developing Self-Management Cycle Of Academic
Regulation : An analysis Of Exemplary Instructional Model. In D.H. Schunk
And B.J. Zimmerman (eds). Self-Regulated From Teaching To Self-Reflective
Practice., pp. 1-10. New Jersey : Gulford.

ภาคผนวก

166

ภาคผนวก ก
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ และผูเชี่ยวชาญ

167
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ
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7. วาที่รอยตรี ดร.มนัส บุญประกอบ
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย
1.
2.
3.
4.
5.

รองศาสตราจารย ดร. นงนุช กุลบุญ
อาจารยสดุ ารัตน จูทอง
อาจารยอดุ ร จันทรสราง
อาจารยรัฐพล พรหมสะอาด
อาจารยปาจรีย ตองหุย
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แบบประเมินโครงรางหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง
โดยใชกิจกรรมแนะแนว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
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แบบประเมินโครงรางหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง
โดยใชกจิ กรรมแนะแนว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
---------------------------------------แบบประเมินฉบับนี้เปนแบบประเมินโครงรางหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการ
จัดการตนเอง โดยใชกิจกรรมแนะแนว สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ใชประเมินความเหมาะสม
และความสอดคลองระหวางองคประกอบตางๆ ของหลักสูตร
แบบประเมินมี 2 ตอนคือ
ตอนที่ 1 แบบประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร
ตอนที่ 2 แบบประเมินความสอดคลองของโครงรางของหลักสูตร
ขอความรวมมือใหทานซึง่ เปนผูเชี่ยวชาญไดกรุณาพิจารณาความเหมาะสมและความ
สอดคลองระหวางองคประกอบตางๆ ของหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง
โดยใชกิจกรรมแนะแนวสําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1
ตอนที่ 1 แบบประเมินความเหมาะสมของโครงรางของหลักสูตร
เปนการพิจารณาองคประกอบตางๆ ของโครงรางหลักสูตรวามีความเหมาะสมเพียงใด ใน
องคประกอบตอไปนี้
1. สภาพปญหาและความจําเปนของหลักสูตร
2. หลักการของหลักสูตร
3. จุดหมายของหลักสูตร
4. สาระกิจกรรมของหลักสูตร
5. กิจกรรม
6. สื่อ
7. การวัดผลและประเมินผล
8. หนวยกิจกรรม
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-2คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองระดับความเหมาะสมตามความคิดเห็นของทาน
ระดับความเหมาะสม
รายการประเมิน
มากที่สุด

1. สภาพปญหาและความจําเปนของหลักสูตร
1.1. ความจําเปนที่ตองพัฒนาหลักสูตรนี้
1.2. ความสมเหตุสมผลทีต่ องพัฒนาหลักสูตร
1.3. ความสอดคลองกับสภาพปญหาสังคม
ปจจุบนั
1.4. แนวทางในการแกปญ
 หามีความเหมาะสม
1.5. ความเปนไปไดของแนวทางในการแกปญหา
2. หลักการของหลักสูตร
2.1. มีความชัดเจน
2.2. มีความเหมาะสม
2.3. มีวามเปนไปได
3. จุดหมายของหลักสูตร
3.1. มีความชัดเจน
3.2. มีความเหมาะสมกับผูเรียน
3.3. มีความสอดคลองกับความตองการของ
สังคม
3.4. มีความเปนไปได
3.5. มีความครอบคลุมความสามารถในการ
จัดการตนเองที่ตองการพัฒนา
4. สาระกิจกรรมของหลักสูตร
4.1. การตอบสนองจุดหมายของหลักสูตร
4.2. การเรียงลําดับสาระกิจกรรม
4.3. การกําหนดหัวขอสาระกิจกรรม
4.4. ครอบคลุมสาระกิจกรรมที่จําเปนสําหรับ
นักเรียน

มาก

ปานกลาง นอย

นอยที่สุด
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5. กิจกรรม
5.1. สอดคลองกับสาระทีก่ ําหด
5.2. ความเหมาะสมของกิจกรรม
5.3. สงเสริมความสามารถในการการจัดการ
ตนเองของผูเรียน
5.4. สามารถนําไปใชจัดกิจกรรมแนะแนวให
ประสบความสําเร็จตามจุดหมายได
5.5. มีความเหมาะสมกับวัยของผูเรียน
5.6. มีความนาสนใจ
6. สื่อ
6.1. มีความเหมาะสมกับผูเรียน
6.2. สอดคลองกับกิจกรรม
6.3. สนับสนุนใหกิจกรรมบรรลุจุดหมายของ
หลักสูตรได
7. การวัดผลประเมินผล
7.1. ความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใชวดั
7.2. ความเปนไปไดในการวัด
7.3. สามารถใชตรวจสอบการบรรลุจุดหมาย
ของหลักสูตรได
7.4. ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรูท ุกดานของ
ผูเรียน
8. หนวยกิจกรรมที่ 1
8.1. คําอธิบายหนวยกิจกรรมมีความชัดเจน
8.2. จุดประสงคมีความชัดเจน
8.3. จุดประสงคมีเหมาะสม
8.4. ขอบเขตสาระกิจกรรมมีความเหมาะสม

ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย

นอยที่สุด
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8.5. ขอบเขตสาระกิจกรรมชวยใหบรรลุ
จุดประสงคการจัดกิจกรรม
8.6. กิจกรรมมีความเหมาะสม
8.7. กิจกรรมที่กาํ หนดสามารถนําไปใชจัดได
8.8. กิจกรรมชวยใหบรรลุจุดประสงคได
8.9. สื่อมีความเหมาะสม
8.10. สื่อชวยใหบรรลุจุดประสงคของกิจกรรม
8.11. เครื่องมือวัดผลประเมินผลมีความเหมาะสม
8.12. วิธีการวัดผลประเมินผลมีความเปนไปได
8.13. การวัดผลประเมินผลเปนการตรวจสอบการ
บรรลุจดุ ประสงคของกิจกรรม
9. หนวยกิจกรรมที่ 2
9.1. คําอธิบายหนวยกิจกรรมมีความชัดเจน
9.2. จุดประสงคมีความชัดเจน
9.3. จุดประสงคมีเหมาะสม
9.4. ขอบเขตสาระกิจกรรมมีความเหมาะสม
9.5. ขอบเขตสาระกิจกรรมชวยใหบรรลุ
จุดประสงคการจัดกิจกรรม
9.6. กิจกรรมมีความเหมาะสม
9.7. กิจกรรมที่กาํ หนดสามารถนําไปใชจัดได
9.8. กิจกรรมชวยใหบรรลุจุดประสงคได
9.9. สื่อมีความเหมาะสม
9.10. สื่อชวยใหบรรลุจุดประสงคของกิจกรรม
9.11. เครื่องมือวัดผลประเมินผลมีความเหมาะสม
9.12. วิธีการวัดผลประเมินผลมีความเปนไปได
9.13. การวัดผลประเมินผลเปนการตรวจสอบการ
บรรลุจดุ ประสงคของกิจกรรม

ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย

นอยที่สุด
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10. หนวยกิจกรรมที่ 3
10.1. คําอธิบายหนวยกิจกรรมมีความชัดเจน
10.2. จุดประสงคมีความชัดเจน
10.3. จุดประสงคมีเหมาะสม
10.4. ขอบเขตสาระกิจกรรมมีความเหมาะสม
10.5. ขอบเขตสาระกิจกรรมชวยใหบรรลุ
จุดประสงคการจัดกิจกรรม
10.6. กิจกรรมมีความเหมาะสม
10.7. กิจกรรมที่กําหนดสามารถนําไปใชจัดได
10.8. กิจกรรมชวยใหบรรลุจุดประสงคได
10.9. สื่อมีความเหมาะสม
10.10. สื่อชวยใหบรรลุจุดประสงคของกิจกรรม
10.11. เครื่องมือวัดผลประเมินผลมีความ
เหมาะสม
10.12. วิธีการวัดผลประเมินผลมีความเปนไปได
10.13. การวัดผลประเมินผลเปนการตรวจสอบ
การบรรลุจดุ ประสงคของกิจกรรม
11. หนวยกิจกรรมที่ 4
11.1. คําอธิบายหนวยกิจกรรมมีความชัดเจน
11.2. จุดประสงคมีความชัดเจน
11.3. จุดประสงคมีเหมาะสม
11.4. ขอบเขตสาระกิจกรรมมีความเหมาะสม
11.5. ขอบเขตสาระกิจกรรมชวยใหบรรลุ
จุดประสงคการจัดกิจกรรม
11.6. กิจกรรมมีความเหมาะสม
11.7. กิจกรรมที่กําหนดสามารถนําไปใชจัดได

ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย

นอยที่สุด
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ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย

นอยที่สุด

11.8. กิจกรรมชวยใหบรรลุจุดประสงคได
11.9. สื่อมีความเหมาะสม
11.10. สื่อชวยใหบรรลุจุดประสงคของกิจกรรม
11.11. เครื่องมือวัดผลประเมินผลมีความ
เหมาะสม
11.12. วิธีการวัดผลประเมินผลมีความเปนไปได
11.13. การวัดผลประเมินผลเปนการตรวจสอบ
การบรรลุจดุ ประสงคของกิจกรรม
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมอืน่ ๆ..................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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-7ตอนที่ 2 แบบประเมินความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร
เปนการพิจารณาองคประกอบตางๆ ของโครงรางหลักสูตรวามีความสอดคลองกันหรือไม ใน
องคประกอบตอไปนี้
1. ความสอดคลองระหวางปญหาและความจําเปนกับหลักการของหลักสูตร
2. ความสอดคลองระหวางหลักการของหลักสูตรกับจุดหมายของหลักสูตร
3. ความสอดคลองระหวางจุดหมายของหลักสูตรกับสาระกิจกรรมของหลักสูตร
4. ความสอดคลองระหวางสาระกิจกรรมกับกิจกรรม
5. ความสอดคลองระหวางกิจกรรมกับการวัดผลประเมินผล
6. ความสอดคลองระหวางจุดหมายของหลักสูตรกับจุดประสงคของแตละหนวยกิจกรรม
7. ความสอดคลองภายในของแตละหนวยกิจกรรม คือ
7.1. ความสอดคลองระหวางคําอธิบายหนวยกิจกรรมกับจุดประสงค
7.2. ความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับขอบเขตสาระกิจกรรม
7.3. ความสอดคลองระหวางขอบเขตสาระกิจกรรมกับกิจกรรม
7.4. ความสอดคลองระหวางกิจกรรมกับสื่อ
7.5. ความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับการวัดผลประเมินผล

177
-8คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชอง “ระดับความสอดคลอง” ที่ตรงกับความคิดเห็น
ของทาน
ระดับความสอดคลอง
รายการประเมิน
สอดคลอง ไมแนใจ

1. สภาพปญหาและความจําเปนกับหลักการของหลักสูตร
2. หลักการของหลักสูตรกับจุดหมายของหลักสูตร
3. จุดหมายของหลักสูตรกับสาระกิจกรรมของหลักสูตร
4. สาระกิจกรรมของหลักสูตรกับกิจกรรม
5. กิจกรรมกับสื่อ
6. กิจกรรมกับการวัดผลประเมินผล
7. จุดหมายของหลักสูตรกับจุดประสงคหนวยกิจกรรมที่ 1
8. จุดหมายของหลักสูตรกับจุดประสงคหนวยกิจกรรมที่ 2
9. จุดหมายของหลักสูตรกับจุดประสงคหนวยกิจกรรมที่ 3
10. จุดหมายของหลักสูตรกับจุดประสงคหนวยกิจกรรมที่ 4
11. ความสอดคลองภายในของหนวยกิจกรรมที่ 1
11.1. คําอธิบายหนวยกิจกรรมกับจุดประสงคของกิจกรรม
11.2. จุดประสงคของกิจกรรมกับขอบเขตสาระกิจกรรม
11.3. ขอบเขตสาระกิจกรรมกับกิจกรรม
11.4. กิจกรรมกับสื่อ
11.5. จุดประสงคของกิจกรรมกับการวัดผลประเมินผล
12. ความสอดคลองภายในของหนวยกิจกรรมที่ 2
12.1. คําอธิบายหนวยกิจกรรมกับจุดประสงคของกิจกรรม
12.2. จุดประสงคของกิจกรรมกับขอบเขตสาระกิจกรรม
12.3. ขอบเขตสาระกิจกรรมกับกิจกรรม
12.4. กิจกรรมกับสื่อ
12.5. จุดประสงคของกิจกรรมกับการวัดผลประเมินผล

ไมสอดคลอง
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ระดับความสอดคลอง
สอดคลอง ไมแนใจ

ไมสอดคลอง

13. ความสอดคลองภายในของหนวยกิจกรรมที่ 3
13.1. คําอธิบายหนวยกิจกรรมกับจุดประสงคของกิจกรรม
13.2. จุดประสงคของกิจกรรมกับขอบเขตสาระกิจกรรม
13.3. ขอบเขตสาระกิจกรรมกับกิจกรรม
13.4. กิจกรรมกับสื่อ
13.5. จุดประสงคของกิจกรรมกับการวัดผลประเมินผล
14. ความสอดคลองภายในของหนวยกิจกรรมที่ 4
14.1. คําอธิบายหนวยกิจกรรมกับจุดประสงคของกิจกรรม
14.2. จุดประสงคของกิจกรรมกับขอบเขตสาระกิจกรรม
14.3. ขอบเขตสาระกิจกรรมกับกิจกรรม
14.4. กิจกรรมกับสื่อ
14.5. จุดประสงคของกิจกรรมกับการวัดผลประเมินผล
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมอืน่ ๆ.............................................................................................
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....................................................................................................................................................
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180

หลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

โดย
นายอดุล นาคะโร
นิสิตปริญญาเอก สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

181
คํานํา
หลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เปนหลักสูตรสําหรับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในกิจกรรมแนะแนว ซึ่งมุงสงเสริมใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 มีความสามารถในการจัดการตนเองามารถในการจัดการตนเอง โดยสามารถนําความรู หรือ
แนวคิดที่ไดไปใชในการแกปญหา ปรับปรุง และพัฒนาบุคลิกภาพ และสามารถปฏิบัติตนดานการ
จัดการตนเองในเรื่องการรูจักตนเอง การจัดการอารมณตนเอง การบริหารเวลา และการมีวินัยในตนเอง
ไดอยางเหมาะสม หลักสูตรนี้เนื้อหามุงเนนการปลูกฝงทั้งดานความรู เจตคติ และพฤติกรรมการมี
ความสามารถในการจัดการตนเองใหแกนักเรียน โดยยึดกระบวนการสรางนิสัยเปนแนวทางในการจัด
กิจกรรม
สาระกิจกรรมตามหลักสูตรประกอบดวย 4 หนวยกิจกรรม คือ หนวยที่ 1 การรูจัก
ตนเอง ประกอบดวย 4 แผนการจัดกิจกรรมคือ แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 ตัวเราที่เรารูจัก แผนการจัด
กิจกรรมที่ 2 ตัวเราในสายตาของคนอื่น แผนการจัดกิจกรรมที่ 3 การปรับปรุงและพัฒนาตนเอง และ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 4 การครองตน หนวยที่ 2 การบริหารเวลา ประกอบดวย 4 แผนการจัดกิจกรรม
คือ แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 เราใชเวลาของเราอยางไร แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 การวางแผนการใชเวลา
แผนการจัดกิจกรรมที่ 3 การทําตารางการใชเวลา และแผนการจัดกิจกรรมที่ 4 วิธีการใชเวลาใหเกิด
ประโยชน สู ง สุ ด หน ว ยที่ 3 การจั ด การอารมณ ต นเอง ประกอบด ว ย 4 แผนการจั ด กิ จ กรรม คื อ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 เราเปนคนอารมณแบบใด แผนการจั ดกิจกรรมที่ 2 การแสดงอารมณให
เหมาะสม แผนการจัดกิจกรรมที่ 3 วิธีการควบคุมอารมณ และแผนการจัดกิจกรรมที่ 4 ผลเสียของการ
ควบคุมอารมณตนเองไมได
และหน ว ยที่ 4 การมี วิ นั ย ในตนเอง ประกอบด ว ย 4 แผนการจั ด
กิจกรรมคือ แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 ความรับผิดชอบ แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 ความซื่อสัตย แผนการ
จัดกิจกรรมที่ 3 ความอดทนตอความเหนื่อยยาก และแผนการจัดกิจกรรมที่ 4 ความเชื่อมั่นในตนเอง
ผูวิจัยหวังวาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง ฉบับนี้จะ
มี ป ระโยชน สํ า หรั บ โรงเรี ย นในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในการนํ า ไปใช จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ปลู ก ฝ ง
คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนในอนาคตตอไป

นายอดุล นาคะโร
ผูว ิจัย

182
สารบัญ
เรื่อง
หนา
คํานํา …………………………………………………………………………………………… ก
สารบัญ ................................................................................................................................ข
หลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ปญหาและความจําเปน .............................................................................................1
หลักการของหลักสูตร.................................................................................................2
จุดหมายของหลักสูตร................................................................................................2
สาระกิจกรรม............................................................................................................3
กิจกรรม....................................................................................................................4
แนวทางการวัดผลประเมินผล.....................................................................................4
ความสอดคลองของแผนการจัดกิจกรรมกับกระบวนการสรางนิสยั ..................................5
หนวยกิจกรรมที่ 1 : การรูจกั ตนเอง.........................................................................................9
แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 ตัวเราทีเ่ รารูจัก .....................................................................11
แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 ตัวเราในสายตาคนอื่น...........................................................17
แผนการจัดกิจกรรมที่ 3 การปรับปรุงตนเองละพัฒนาตนเอง .......................................25
แผนการจัดกิจกรรมที่ 4 การครองตน.........................................................................28
แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจประจําหนวยที่ 1 .....................................................33
หนวยกิจกรรมที่ 2 : การบริหารเวลา ........................................................................................35
แผนการจัดกิจกรรมที่ 5 เราใชเวลาของเราอยางไร ......................................................37
แผนการจัดกิจกรรมที่ 6 การวางแผนการใชเวลา.........................................................40
แผนการจัดกิจกรรมที่ 7 การทําตารางการใชเวลา .......................................................44
แผนการจัดกิจกรรมที่ 8 วิธีการใชเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุด .......................................47
แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจประจําหนวยที่ 2 ......................................................49

183
เรื่อง

หนา

หนวยกิจกรรมที่ 3 การจัดการอารมณตนเอง ...........................................................................51
แผนการจัดกิจกรรมที่ 9 เราเปนคนอารมณแบบใด......................................................52
แผนการจัดกิจกรรมที่ 10 การแสดงอารมณใหเหมาะสม..............................................55
แผนการจัดกิจกรรมที่ 11 วิธีการควบคุมอารมณ .........................................................57
แผนการจัดกิจกรรมที่ 12 ผลเสียของการควบคุมอารมณตนเองไมได ............................61
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ประจําหนวยที่ 3 ................................................................63
หนวยกิจกรรมที่ 4 การมีวนิ ยั ในตนเอง....................................................................................65
แผนการจัดกิจกรรมที่ 13 ความรับผิดชอบ .................................................................67
แผนการจัดกิจกรรมที่ 14 ความซื่อสัตย ......................................................................70
แผนการจัดกิจกรรมที่ 15 ความอดทนตอความยากลําบาก..........................................75
แผนการจัดกิจกรรมที่ 16 ความเชื่อมัน่ ในตนเอง .........................................................79
แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจประจําหนวยที่ 4.....................................................82

184
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-----------------------------------------------------------------ปญหาและความจําเปนของหลักสูตร
แนวทางการพัฒนาประเทศในปจจุบนั ตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 8 เปนตนมา ใหความสําคัญกับการพัฒนาคน โดยยึดหลักวาคนเปนศูนยกลางในการ
พัฒนา เพราะเปนทีย่ อมรับตรงกันวา หากสังคมมีคนทีม่ ีคุณภาพหรือมีศักยภาพสูงแลว การพัฒนาใน
ดานอื่นๆ ก็จะตามมาอยางไมหยุดยัง้ รวมถึงคนที่มีคุณภาพก็ยอมที่จะสรางสังคมทีส่ งบสุขดังที่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและวังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 เรียกวา “สังคมเขมแข็งและมีดุลยภาพ”
คุณลักษณะสําคัญประการหนึง่ ของคนที่เปนตัวชี้ถงึ ความเปนคนมีคณ
ุ ภาพคือ
การมีความสามารถในการจัดการตนเอง ซึง่ เปนเรื่องของการกํากับควบคุมความคิดเจตคติ การ
ประพฤติปฏิบตั ิตนของคนใหอยูในแนวทางที่ถูกตองเหมาะสม โดยทีค่ วามสามารถในการจัดการตนเอง
นี้ จะเปนรากฐานสําหรับการเรียน การทํางาน และการใชชีวิตอยูในสังคมตลอดไป ซึ่งความสามารถใน
การจัดการตนเองนี้ ควรจะไดรับการปลูกฝงตั้งแตวัยเด็กเพราะนอกจากจะเปนวัยทีเ่ หมาะสมตอการ
ปลูกฝงคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคตางๆ แลว การมีความรามรถในการจัดการตนเองตั้งแตวัยเด็กนัน้ จะ
เปนการสรางภูมิคุมกันไมใหประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไมถกู ตองเหมาะสมไดเปนอยางดี
เนื่องจากนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 เปนวัยที่กาํ ลังยางเขาสูวยั รุนหรือเปนวัยรุน
ตอนตน ซึง่ เปนวัยแหงการเปลี่ยนแปลงทัง้ ดานรางกาย อารมณ สังคมของเด็ก จากการเปนวัยแหงการ
เปลี่ยนแปลงของวัยรุน นี้ ทําใหเด็กวัยรุนกอปญหาตางๆ ขึ้นมามากมายขึ้นในสังคมดังที่เปนที่รับรูก ัน
ทั้งปญหาเกี่ยวกับบุคลิกภาพสวนตัว ปญหากับพอแมผปู กครองและคนรอบขาง ตลอดจนปญหาในการ
เรียน เปนตน จนบางครั้งวัยรุนถูกขนานนามวาเปน “วัยแหงปญหา” หรือที่นักวิชาการหลายคนบอกวา
วัยรุนเปน “วัยหัวเลีย้ วหัวตอของชีวิต” ซึ่งถาเด็กมีบุคลิกภาพ การประพฤติปฏิบัติ หรือวิถีชีวิตที่ถูกตอง
เหมาะสม ตัง้ แตในตอนวัยรุน แลวก็จะเติบโตเปนผูใหญที่ดีมีคุณภาพตอไป แตถาหากเด็กมีบุคลิกภาพ
การกระทําที่ไมเหมาะสมในวัยรุนแลวคุณลักษณะที่ไมดไี มเหมาะสมเหลานั้นก็จะติดตัวเด็กไปจนเปน
ผูใหญเชนเดียวกัน
ดังนัน้ การเสริมสรางใหเด็กมีความสามารถในการจัดการตนเอง ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 จึงมีความเหมาะสม เพราะคุณลักษณะดานความสามารถในการจัดการตนเองนี้ จะ
คอยกําหนดหรือกํากับใหวัยรุนมีบุคลิกภาพและการประพฤติปฏิบัติกิจกรรมตางๆ อยูในทิศทางที่
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ถูกตองเหมาะสม หรืออาจกลาวไดวา ความสามารถในการจัดการตนเอง เปนภูมิคุมกันที่ดีของชีวติ ที่จะ
ทําใหเราเปนคนดีมีคุณภาพตอไป
หลักการของหลักสูตร
หลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 มีหลักการดังนี้
1. เปนหลักสูตรสําหรับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในกิจกรรมแนะแนว ซึง่ มุง สงเสริมให
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 มีความสามารถในการจัดการตนเองามารถ โดยสามารถนําความรู หรือ
แนวคิดที่ไดไปใชในการแกปญ
 หา ปรับปรุง และพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง และสามารถปฏิบัติตน
ดานการจัดการตนเองในเรื่องการรูจักตนเอง การจัดการอารมณตนเอง การบริหารเวลา และการมีวินยั
ในตนเองไดอยางเหมาะสม
2. เปนหลักสูตรที่มุงเนนการปลูกฝงทัง้ ดานความรู เจตคติ และพฤติกรรมการมี
ความสามารถในการจัดการตนเอง
3. รูปแบบการจัดกิจกรรมยึดกระบวนการสรางนิสยั เปนแนว ทางหลักในการจัด
กิจกรรม
จุดหมายของหลักสูตร
เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ เจตคติ และความสามารถในการจัดการ
ตนเองในเรื่องตอไปนี้
1. การรูจักตนเอง ประกอบดวย การรูจกั จุดเดนจุดดอยของตนเอง การแก
ปรับปรุงพัฒนาตนเอง
2. การบริหารเวลา ประกอบดวย การใชเวลาของตนเองใหเกิดประโยชนสูงสุด
ทั้งการเรียน การทํางาน และการพักผอน
3. การจัดการอารมณตนเอง ประกอบดวย การควบคุมอารมณ และการ
แสดงออกทางอารมณที่เหมาะสม
4. การมีวนิ ัยในตนเอง ประกอบดวย การมีความรับผิดชอบ ความซือ่ สัตย
ความอดทน และความเชื่อมัน่ ในตนเอง
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สาระกิจกรรม
สาระกิจกรรมของหลักสูตรเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง สําหรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ประกอบดวย 4 หนวยกิจกรรม คือ
หนวยที่ 1 การรูจักตนเอง ประกอบดวย 4 แผนการจัดกิจกรรม
แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 ตัวเราทีเ่ รารูจัก
แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 ตัวเราในมุมมองของเพื่อน
แผนการจัดกิจกรรมที่ 3 ตัวเราในความคาดหวัง
แผนการจัดกิจกรรมที่ 4 การปรับปรุงตนเอง
หนวยที่ 2 การบริหารเวลา
แผนการจัดกิจกรรมที่ 5
แผนการจัดกิจกรรมที่ 6
แผนการจัดกิจกรรมที่ 7
แผนการจัดกิจกรรมที่ 8

ประกอบดวย 4 แผนการจัดกิจกรรม
เราใชเวลาของเราอยางไร
การวางแผนการใชเวลา
การทําตารางการใชเวลา
วิธีการใชเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุด

หนวยที่ 3 การจัดการอารมณตนเอง ประกอบดวย 4 แผนการจัดกิจกรรม
แผนการจัดกิจกรรมที่ 9 เราเปนคนอารมณแบบใด
แผนการจัดกิจกรรมที่ 10 การแสดงอารมณใหเหมาะสม
แผนการจัดกิจกรรมที่ 11 วิธีการควบคุมอารมณ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 12 ผลเสียของการควบคุมอารมณตนเองไมได
หนวยที่ 4 การมีวินัยในตนเอง ประกอบดวย 4 แผนการจัดกิจกรรม
แผนการจัดกิจกรรมที่ 13 ความรับผิดชอบ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 14 ความซื่อสัตย
แผนการจัดกิจกรรมที่ 15 ความอดทนตอความเหนื่อยยาก
แผนการจัดกิจกรรมที่ 16 ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
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กิจกรรม
ในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในแตละหนวยกิจกรรมนั้นมุงเนนการใชกิจกรรมที่หลากหลาย เชน
การแกปญหา การใชกิจกรรมกลุม การเรียนแบบรวมมือ โดยยึดกระบวนการสรางนิสยั เปนแนวทางหลัก
ในการจัดกิจกรรมในแตละแผนการจัดกิจกรรม ซึ่งกระบวนการสรางนิสัยประกอบดวย 6 ขัน้ ตอนคือ
ขั้นที่ 1 ขั้นรับรู /สังเกต เปนขั้นที่ครูผูจัดกิจกรรมนําสิ่งเรา เชน วัตถุหรือเหตุการณ
เกี่ยวกับคุณลักษณะที่ตองการเสริมสรางใหเกิดกับนักเรียนใหผเู รียนรับรูหรือสังเกต
ขั้นที่ 2 ขั้นคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ เปนขั้นที่ครูผูจัดกิจกรรมกระตุนให
นักเรียนคิด และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณคาของคุณลักษณะ และผลกระทบของการประพฤติ
ปฏิบัติและไมประพฤติปฏิบตั ิทั้งตอตนเองและผูอื่น เพื่อกระตุนและจูงใจใหนักเรียนเห็นความสําคัญ
ของการประพฤติปฏิบัติ
ขั้นที่ 3 ขั้นสรางแนวปฏิบัติที่เหมาะสม เปนขั้นที่ครูผูจัดกิจกรรมกระตุนให
นักเรียนคิดหาวิธีที่ดที ี่สุดในการประพฤติปฏิบัติตนหรือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยพิจารณาขอดีขอเสีย
และผลกระทบตางๆ อยางรอบคอบ
ขั้นที่ 4 ขั้นลงมือปฏิบัติ เปนขั้นที่นกั เรียนเปนผูปฏิบัติตามแนวทางทีก่ ําหนดทั้ง
ในโรงเรียนและชีวิตประจําวัน ขั้นนี้ครูผูจัดกิจกรรมจะตองแนะนํานักเรียนอยางใกลชดิ เพื่อใหนักเรียน
เห็นประโยชนของสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติทั้งตอตนเองและผูอ ื่น
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินและปรับปรุง เปนขั้นทีค่ รูผูจัดกิจกรรมกระตุนแนะนําให
นักเรียนประเมินผลการประพฤติปฏิบัติและแนะนําใหปรับปรุงการประพฤติหรือปฏิบตั ินั้นใหเหมาะสม
ยิ่งขึ้น
ขั้นที่ 6 ขั้นชื่นชมตอการปฏิบัติ เปนขั้นทีก่ ระตุนความคิดความรูสึกหรือเจตคติ
ของนักเรียน ใหเห็นถึงผลสําเร็จและพอใจที่จะกระทําหรือแสดงคุณลักษณะเหลานัน้ ตอไป
หมายเหตุ : การจัดกิจกรรมแนะแนวในแตละแผนการจัดกิจกรรม อาจไม
จําเปนตองดําเนินการตามกระบวนการสรางนิสัยครบทุกขั้นตอน
แนวทางการวัดผลประเมินผล
การวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการ
ตนเอง สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 นี้ มี 2 ลักษณะคือ
1. การวัดและประเมินผลภายหลังการเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมในแตละหนวย
กิจกรรม ดวยเครื่องมือวัดซึ่งกําหนดไวในแตละหนวย ซึ่งไดแกแบบทดสอบประจําหนวยกิจกรรม
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2. การวัดผลประเมินผลหลักสูตร เปนการวัดความสามารถในการจัดการตนเอง
ของนักเรียน ทั้งกอนและหลังการทดลองใชหลักสูตร ดวยแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจ แบบวัด
เจตคติ แบบคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง
ความสอดคลองของแผนการจัดกิจกรรมกับกระบวนการสรางนิสัย
หนวยที่
แผนการจัดกิจกรรม
กระบวนการสรางนิสยั
1. การรูจักตนเอง
1. ตัวเราที่เรารูจัก
ขั้นที่ 1 ขั้นรับรู / สังเกต
ขั้นที่ 2 ขั้นคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
ขั้นที่ 3 ขั้นสรางแนวปฏิบัตทิ เี่ หมาะสม
ขั้นที่ 4 ขั้นลงมือปฏิบัติ
ขั้นที่ 1 ขั้นรับรู / สังเกต
2. ตัวเราในสายตาคนอืน่
ขั้นที่ 2 ขั้นคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
ขั้นที่ 3 ขั้นสรางแนวปฏิบัตทิ เี่ หมาะสม
ขั้นที่ 4 ขั้นลงมือปฏิบัติ
3. การปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ขั้นที่ 1 ขั้นรับรู / สังเกต
ขั้นที่ 2 ขั้นคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
ขั้นที่ 3 ขั้นสรางแนวปฏิบัตทิ เี่ หมาะสม
ขั้นที่ 4 ขั้นลงมือปฏิบัติ
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินและปรับปรุง
ขั้นที่ 1 ขั้นรับรู / สังเกต
4. การครองตน
ขั้นที่ 2 ขั้นคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
ขั้นที่ 3 ขั้นสรางแนวปฏิบัตทิ เี่ หมาะสม
ขั้นที่ 4 ขั้นลงมือปฏิบัติ
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินและปรับปรุง
ขั้นที่ 6 ขั้นชืน่ ชมตอการปฏิบัติ
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ความสอดคลองของแผนการสอนกับกระบวนการสรางนิสยั (ตอ)
หนวยที่
แผนการสอนที่
กระบวนการสรางนิสยั
2. การบริหารเวลา (ตอ) 5. เราใชเวลาของเราอยางไร
ขั้นที่ 1 ขั้นรับรู / สังเกต
ขั้นที่ 2 ขั้นคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
ขั้นที่ 3 ขั้นสรางแนวปฏิบัตทิ เี่ หมาะสม
ขั้นที่ 4 ขั้นลงมือปฏิบัติ
ขั้นที่ 1 ขั้นรับรู / สังเกต
6. การวางแผนการใชเวลา
ขั้นที่ 2 ขั้นคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
ขั้นที่ 3 ขั้นสรางแนวปฏิบัตทิ เี่ หมาะสม
ขั้นที่ 4 ขั้นลงมือปฏิบัติ
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินและปรับปรุง
ขั้นที่ 1 ขั้นรับรู / สังเกต
7. การทําตารางการใชเวลา
ขั้นที่ 2 ขั้นคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
ขั้นที่ 3 ขั้นสรางแนวปฏิบัตทิ เี่ หมาะสม
ขั้นที่ 4 ขั้นลงมือปฏิบัติ
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินและปรับปรุง
8. วิธกี ารใชเวลาใหเกิดประโยชน ขั้นที่ 1 ขั้นรับรู / สังเกต
ขั้นที่ 2 ขั้นคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
สูงสุด
ขั้นที่ 3 ขั้นสรางแนวปฏิบัตทิ เี่ หมาะสม
ขั้นที่ 4 ขั้นลงมือปฏิบัติ
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินและปรับปรุง
ขั้นที่ 6 ขั้นชืน่ ชมตอการปฏิบัติ
3. การจัดการอารมณ
ตนเอง

9. เราเปนคนอารมณแบบใด

ขั้นที่ 1 ขั้นรับรู / สังเกต
ขั้นที่ 2 ขั้นคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
ขั้นที่ 3 ขั้นสรางแนวปฏิบัตทิ เี่ หมาะสม
10. การแสดงอารมณใหเหมาะสม ขั้นที่ 1 ขั้นรับรู / สังเกต
ขั้นที่ 2 ขั้นคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
ขั้นที่ 3 ขั้นสรางแนวปฏิบัตทิ เี่ หมาะสม
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ความสอดคลองของแผนการจัดกิจกรรมกับกระบวนการสรางนิสัย (ตอ)
หนวยที่
แผนการสอนที่
กระบวนการสรางนิสยั
3. การจัดการอารมณ 11. วิธกี ารควบคุมอารมณ
ขั้นที่ 1 ขั้นรับรู / สังเกต
ตนเอง (ตอ)
ขั้นที่ 2 ขั้นคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
ขั้นที่ 3 ขั้นสรางแนวปฏิบัตทิ เี่ หมาะสม
ขั้นที่ 4 ขั้นลงมือปฏิบัติ
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินและปรับปรุง
12. ผลเสียของการควบคุมอารมณ ขั้นที่ 1 ขั้นรับรู / สังเกต
ตนเองไมได
ขั้นที่ 2 ขั้นคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
ขั้นที่ 3 ขั้นสรางแนวปฏิบัตทิ เี่ หมาะสม
ขั้นที่ 4 ขั้นลงมือปฏิบัติ
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินและปรับปรุง
ขั้นที่ 6 ขั้นชืน่ ชมตอการปฏิบัติ
4. การมีวนิ ัยในตนเอง

13. ความรับผิดชอบ

14. ความซื่อสัตย

ขั้นที่ 1 ขั้นรับรู / สังเกต
ขั้นที่ 2 ขั้นคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
ขั้นที่ 3 ขั้นสรางแนวปฏิบัตทิ เี่ หมาะสม
ขั้นที่ 4 ขั้นลงมือปฏิบัติ
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินและปรับปรุง
ขั้นที่ 6 ขั้นชืน่ ชมตอการปฏิบัติ
ขั้นที่ 1 ขั้นรับรู / สังเกต
ขั้นที่ 2 ขั้นคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
ขั้นที่ 3 ขั้นสรางแนวปฏิบัตทิ เี่ หมาะสม
ขั้นที่ 4 ขั้นลงมือปฏิบัติ
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินและปรับปรุง
ขั้นที่ 6 ขั้นชืน่ ชมตอการปฏิบัติ
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ความสอดคลองของแผนการจัดกิจกรรมกับกระบวนการสรางนิสัย (ตอ)
หนวยที่
แผนการสอนที่
กระบวนการสรางนิสยั
4. การมีวนิ ัยในตนเอง 15. ความอดทนตอความ
ขั้นที่ 1 ขั้นรับรู / สังเกต
(ตอ)
ยากลําบาก
ขั้นที่ 2 ขั้นคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
ขั้นที่ 3 ขั้นสรางแนวปฏิบัตทิ เี่ หมาะสม
ขั้นที่ 4 ขั้นลงมือปฏิบัติ
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินและปรับปรุง
ขั้นที่ 6 ขั้นชืน่ ชมตอการปฏิบัติ
ขั้นที่ 1 ขั้นรับรู / สังเกต
16. ความเชื่อมั่นในตนเอง
ขั้นที่ 2 ขั้นคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
ขั้นที่ 3 ขั้นสรางแนวปฏิบัตทิ เี่ หมาะสม
ขั้นที่ 4 ขั้นลงมือปฏิบัติ
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินและปรับปรุง
ขั้นที่ 6 ขั้นชืน่ ชมตอการปฏิบัติ
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หนวยกิจกรรมที่ 1
การรูจกั ตนเอง
สาระสําคัญ
การรูวาตนเองมีลักษณะอยางไร บุคลิกภาพแบบใด จุดเดนจุดดอยเรื่องใด
รวมถึงรูว ิธที ี่จะพัฒนาและปรับปรุงตนเอง สิ่งเหลานีจ้ ะเปนพืน้ ฐานในการปรับปรุงและพัฒนาตนเองให
ดีขึ้น ซึ่งสิง่ เหลานี้จะเปนพืน้ ฐานในการทํางานหรือเลือกทํากิจกรรมตางๆ ที่เหมาะสมกับตัวเรา ซึ่งจะทํา
ใหเราทีความสุขและประสบความสําเร็จในการทํากิจกรรมตางๆ
จุดประสงคของหนวยกิจกรรม
1. เพื่อใหนกั เรียนมีความรู ความเขาใจ เกีย่ วกับการรูจักตนเอง
2. เพื่อใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการรูจักตนเอง
3. เพื่อใหนักเรียนสามารถวิเคราะหและบอกลักษณะบุคลิกภาพของตนเองได
4. เพื่อใหนกั เรียนสามารถปรับปรุงและพัฒนาตนเองได
สาระกิจกรรม
1. ความแตกตางระหวางบุคคล
2. ความสามารถและความถนัดของบุคคล
3. การเลือกปฏิบัติกิจกรรมที่สอดคลองและเหมาะสมกับตนเอง
กิจกรรม
1.
2.
3.
4.

การศึกษาใบงาน
การรวมอภิปราย
ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรม
ทําแบบทดสอบประจําหนวยกิจกรรม

สื่อ
1. ใบงาน
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การวัดผลประเมินผล
1. สังเกตความสนใจ การตอบคําถาม และการมีสว นรวมในกิจกรรม
2. สังเกตพฤติกรรม
3. การทดสอบประจําหนวยกิจกรรม
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 1
หนวยที่ 1 การรูจักตนเอง
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1
เรื่อง ตัวเราที่เรารูจกั
เวลา 1 คาบ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสําคัญ
การวิเคราะหหาจุดเดนจุดดอย ความชอบ ความถนัด ตลอดจนเจตคติ ของตนเองตอ
สิ่งตางๆ จะทําใหเรารูจกั และเขาใจตนเองดียิ่งขึ้น อันจะเปนพืน้ ฐานสําคัญในการเลือกหรือตัดสินใจใน
การเรียน ทํากิจกรรมตางๆ ตลอดจนการทํางาน ไดถูกตองเหมาะสมกับตัวเรา
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนกั เรียนสามารถบอกจุดเดนจุดดอยของตนเองได
2. เพื่อใหนกั เรียนสามารถบอกความถนัดและความชอบของตนเองได
สาระกิจกรรม
1. จุดเดนจุดดอยของบุคคล
2. ความถนัดของบุคคล
3. การวิเคราะหตนเอง
กิจกรรม
ขั้นนํา
1. ใหนักเรียนจับคูเลนเกม กระจกเงา
2. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับเกมกระจกเงา
ขั้นกิจกรรม
3. ครูชี้แจงทําความเขาใจกับนักเรียนถึงความหมายของคําวาบุคลิกภาพ จุดเดน จุด
ดอย ความชอบ ความถนัด ใหนักเรียนเขาใจ
4. ใหนักเรียนทําใบงานที่ 2 เรื่องการสํารวจตนเอง
5. ใหนักเรียนบอกเพื่อนๆ วา ตนเองมีจุดเดนหรือความชอบ ความถนัดอะไรบาง
6. ใหนักเรียนแบงกลุมตามจุดเดน (ที่คิดวาเดนที่สุดของตนเอง) แลวใหแตละกลุม
ชวยกันอภิปราย จากจุดจุดเดนที่มี วาจะสามารถนําไปใชในการเลือกทํากิจกรรม หรือใชประโยชน
อะไรบาง
7. ใหนักเรียนชวยกันสรุปลักษณะของตนเองลงในใบงานที่ 4
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ขั้นสรุป
8. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปถึงประโยชนของการรูจักสามารถ ความถนัด หรือ
ความชอบของตนเอง วาจะเปนประโยชนในการนําไปใชในการเลือกเรียน ทํากิจกรรม หรือทํางานที่
เหมาะสมกับตนเองตอไป
สื่อ
1. ใบงานที่ 1
2. ใบงานที่ 2
3. ใบงานที่ 3
4. ใบงานที่ 4

เกมกระจกเงา
การสํารวจตนเอง
ใชประโยชนจากความถนัดของตนเอง
สรุปลักษณะของตนเอง

การวัดผลประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรม
2. ตรวจผลงาน
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ใบงานที่ 1
เกมกระจกเงา
------------------------------------------------------------วิธีเลนเกม
1. ใหนักเรียนจับคูตามความพอใจ
2. ใหแตละคูยนื หันหนาเขาหากัน
3. ใหนักเรียนแตละคูผลัดกันเปนคนและเปนเงาในกระจก
4. นักเรียนที่แสดงบทบาทเปนคนแสดงกิริยาทาทางตางๆ หนากระจก โดยที่เงาในกระจก
จะตองทําตามใหเหมือนทุกอริยาบท
5. ผลัดเปลี่ยนบทบาทกันประมาณ 2 – 3 ครั้ง
6. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปวาการมองกระจกเงาก็เปนการสํารวจตนเองวิธหี นึ่ง

197

ใบงานที่ 2
การสํารวจตนเอง
คําชี้แจง : ใหนกั เรียนบอกลักษณะของตนเองในเรื่องตอไปนี้
ลักษณะของเรา
หนาตา

ความถนัด

นิสัยใจคอ

สติปญญา

อารมณ

ความชอบ

ฐานะของครอบครัว

อื่นๆ

ลักษณะที่เรารับรู
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ใบงานที่ 3
เรื่อง การสํารวจตนเอง
คําชี้แจง : ใหนักเรียนวิเคราะหตนเองในประเด็นตอไปนี้
จุดเดน/ความถนัด

การนําไปใชประโยชน

1.

2.

3.

4.

5.

ชื่อ.............................................................................ชั้น...................เลขที่...................
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ใบงานที่ 4
การสรุปลักษณะของตนเอง
คําชี้แจง : ใหนกั เรียนสรุปลักษณะของตนเอง ในดานตอไปนี้
ลักษณะทัว่ ไป

จุดเดน/ความถนัด

จุดที่ควรปรับปรุง/พัฒนา

ชื่อ.............................................................................ชั้น...................เลขที่...................
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 2
หนวยที่ 1 การรูจักตนเอง
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1
เรื่อง ตัวเราในสายของคนอื่น
เวลา 1 คาบ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสําคัญ
การที่เราสํารวจตัวเองโดยตัวของเรานั้น บางครั้งอาจจะมองเห็นไดไมละเอียดหรือไม
ครบทุกดาน ดังนัน้ การใหคนอื่นเปนคนบอกลักษณะหรือวิพากษวิจารณตัวเรา จะเปนการเติมเต็มที่จะ
ทําใหเรามองเห็นตนเองอยางชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนัน้ เราทุกคนควรยอมรับการ
วิพากษวิจารณหรือการติชมของคนอื่น เพื่อจะไดนําขอมูลเหลานัน้ มาปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนกั เรียนสามารถบอกลักษณะทั่วไป จุดเดน จุดดอยของเพื่อนได
2. เพื่อใหนกั เรียนเขาใจและยอมรับการบอกจุเดนและจุดบกพรองจากเพื่อนได
3. เพื่อใหนกั เรียนนําขอมูลทีไ่ ดจากเพื่อนมาปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
สาระกิจกรรม
1. ลักษณะทั่วไป จุดเดน จุดดอยของบุคคล
2. การวิเคราะหลักษณะบุคคล
3. การยอมรับคําวิพากษวิจารณจากเพื่อน
กิจกรรม
ขั้นนํา
1. แบงกลุมนักเรียนกลุมละ 5 คน
2. ใหแตละกลุมดูภาพในใบงานที่ 1 โดยในแตละกลุม ชวยกันพิจารณาวา ในแตละ
ภาพนักเรียนเห็นอะไรบาง
3. ครูสรุปใหนกั เรียนเห็นวาในการมองสิ่งตางๆ นั้น เราอาจจะเห็นไมเหมือนกัน ดังนั้น
เราควรนําสิ่งทีผ่ ูอื่นมองเห็นมาเปนขอมูลเพื่อการมองเห็นของเรา
ขั้นกิจกรรม
4. ครูชี้แจงใหนักเรียนเขาใจถึงการมองคนอื่นหรือวิเคราะหคนอืน่ วาจะตองมองให
รอบคอบทั้งดานดีและไมดี เพื่อเขาจะไดนาํ ขอมูลนัน้ ไปพัฒนาตนเองตอไป ซึ่งในการมองจุดดอยของ
คนอื่นนั้นจะตองกระทําอยางระมัดระวังเพือ่ หลีกเลี่ยงความเขาใจผิด ขณะเดียวกันผูท ี่ไดรับการ
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วิเคราะหหรือวิพากษวิจารณ ก็ควรยอมรับและนําขอมูลเหลานั้นไปปรับปรุงตนเอง และจะตองถือวาขอ
วิพากษวิจารณจากคนอืน่ จะทําใหเรารูจักตนเองไดชัดเจนยิง่ ขึ้น
5. ใหนักเรียนแตละคนเลือกเพื่อน 5 คน และใหบอกลักษณะทัว่ ไป จุดเดน จุดดอย
หรือขอดีขอเสียของเพื่อน และกรอกขอมูลลงในใบงานที่ 2
6. ใหนักเรียนรวบรวบขอมูลในใบงานที่ 2 ที่เพื่อนๆ เขียนถึงลักษณะของตนเอง มา
พิจารณาดูวาสอดคลองกันหรือไมอยางไร แลวสรุปลักษณะของเราตามความเห็นของเพื่อนลงในใบงาน
ที่ 3
7. ใหนักเรียนแตละคนบอกวาเพื่อนมองตนเองวาเปนอยางไร แลวใหเพื่อนๆ ทัง้ ชั้น
ชวยกันพิจารณาวาเห็นดวยตามนั้นหรือไม
ขั้นสรุป
8. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปวาคนเรานัน้ มีทั้งดานดีและไมดี และการที่เราจะรูจัก
ตนเองไดดีนนั้ การใหเพื่อนหรือคนรูจักเปนคนบอกเราก็จะทําใหเรารูจักตนเองไดชัดเจนยิง่ ขึ้น
9. ใหนักเรียนสงใบงานที่ 3 ใหครู
สื่อ
1. ใบงานที่ 1 ภาพหลายมิติ
2. ใบงานที่ 2 เพื่อนมีลักษณะอยางไร
3. ใบงานที่ 3 ลักษณะของเราในสายตาของเพื่อน
การวัดผลประเมินผล
1. สังเกตการรวมกิจกรรม
2. ตรวจงาน
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ใบงานที่ 1/1
ภาพที่ 1

ที่มา : http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock/X3593573/X3593573.html
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ใบงานที่ 1/2
ภาพที่ 2

ที่มา : http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock/X3593573/X3593573.html
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ใบงานที่ 1/3
ภาพที่ 3

ทีม่ า : http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock/X3593573/X3593573.html
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ใบงานที่ 1/4
ภาพที่ 4

ทีม่ า : http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock/X3593573/X3593573.html
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ใบงานที่ 2
เพื่อนเราเปนอยางไร
เพื่อนคนที.่ ............ชื่อ...................................................................
จุดดอย/สิ่งที่ควรปรับปรุง
ลักษณะทัว่ ไป
จุดเดน/สิ่งที่ดี

ใบงานที่ 2
เพื่อนเราเปนอยางไร
เพื่อนคนที.่ ............ชื่อ...................................................................
จุดดอย/สิ่งที่ควรปรับปรุง
ลักษณะทัว่ ไป
จุดเดน/สิ่งที่ดี
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ใบงานที่ 3
ตัวเราในสายตาของเพื่อน
ชื่อ..........................................................................เลขที่.......... ชัน้ ...............
ลักษณะทัว่ ไป

จุดเดน/สิ่งที่ดี

จุดดอย/สิ่งที่ควรปรับปรุง
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 3
หนวยที่ 1 การรูจักตนเอง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เรื่อง การปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
เวลา 1 คาบ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสําคัญ
การปรับปรุงและพัฒนาตนเองเกิดจากการที่เรารับรูตนเองวาเรามีขอบกพรอง หรือมี
จุดที่ควรจะพัฒนาในเรื่องใดบาง ซึง่ การปรับปรุงตนเองนัน้ เราควรทําอยางสม่าํ เสมอเมื่อรูจัดบกพรอง
หรือจุดที่ควรจะพัฒนาของตนเอง และในการปรับปรุงและพัฒนาตนเองนัน้ เราควรตัง้ เปาหมายให
ชัดเจนวาจะทําอยางไรบางเพื่อไปใหถงึ จุดที่ตองการ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนกั เรียนสามารถวิเคราะหหารจุดบกพรองของตนเองได
2. เพื่อใหนกั เรียนสามารถบอกวิธีการในการปรับปรุงตนเองได
3. เพื่อใหนกั เรียนสามารถสรางแนวปฏิบัติในการปรับปรุงตนเองได
4. เพื่อใหนกั เรียนสามารถปฏิบัติตนในการปรับปรุงตนเองได
สาระสาระกิจกรรม
1. การวิเคราะหจุดบกพรองของตนเอง
2. แนวทางการปรับปรุงตนเอง
กิจกรรม
ขั้นนํา
1. ครูชวนนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับรายการชิงรอยชิงลาน ถึงแกงสามชา ที่จะตองแขงขัน
กับแขกรับเชิญที่เขารวมรายการ จะเห็นวาเวลาแขงพวกเขาจะไดรับโอกาสในการแขงมากกวา 1 ครั้ง
และในการแขงครั้งที่ 2 หรือ ครั้งที่ 3 พวกเขาจะทําผลงานไดดีกวาครั้งแรกเสมอ เพราะไดมีการปรับปรุง
วิธีการแขงขันหรือไดปรับปรุงตนเองใหดีขนึ้ กวาเดิม
2. ใหนักเรียนชวยกันยกตัวอยาง สถานการณตางๆ ที่เคยพบเห็นที่มกี ารปรับปรุง
ตนเอง จนทําใหผลการดําเนินงานดีขึ้นกวาเดิม
ขั้นกิจกรรม
3. ครูถามนักเรียนถึงเหตุผลที่เราจะตองปรับปรุงตนเอง ใหนักเรียนชวยกันตอบโดยครู
เขียนคําตอบเหลานั้นลงบนกระดานดํา
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4. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปถึงผลดีของการปรับปรุงตนเอง
5. แจกใบงานที่ 1 ใหนกั เรียนเขียนขอบกพรองหรือจุดดอยที่คิดวาสําคัญที่สุดของ
ตนเอง คนละ 3 อยาง แลวใหบอกวาจะแกไขหรือปรับปรุงจุดบกพรองนั้นอยางไร
6. ใหนักเรียนบอกจุดบกพรองของตนเองทั้ง 3 ดาน ใหเพื่อนๆ ฟง พรอมทั้งบอก
แนวทางปรับปรุงแกไขเพื่อใหเพื่อนๆ ชวยกันเปนพยานและคอยนําเปนกําลังใจใหเพื่อนปฏิบัติใหสําเร็จ
ขั้นสรุป
7. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปถึงผลดีของการปรับปรุงตนเอง และใหนกั เรียนนํา
แนวทางการปรับปรุงตนเองที่ไดบอกไวไปปฏิบัติโดยครูและเพื่อนๆ คอยสังเกตตอไป
8. ใหนักเรียนสงใบงานที่ 1
สื่อ
1. ใบงานที่ 1 ขอบกพรองและแนวทางปรับปรุงตนเอง
การวัดผลและประเมินผล
1. สังเกตการรวมกิจกรรม
2. ตรวจผลงาน
3. ติดตามการประพฤติปฏิบตั ิของนักเรียน
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ใบงานที่ 1
คําชี้แจง : ใหนกั เรียนเขียนขอบกพรองของตนเองที่เห็นวาสําคัญและจําเปนตองปรับปรุงแกไขมาก
ที่สุด 3 อันดับ พรอมทั้งบอกแนวทางหรือวิธีการปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองของฉัน
แนวทางการปรับปรุงแกไข
1.

2.

3.

ชื่อ........................................................................................ เลขที.่ ................. ชัน้ ....................
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 4
หนวยที่ 1 การรูจักตนเอง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เรื่อง การครองตน
เวลา 1 คาบ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสําคัญ
การประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมตามลักษณะบุคลิกภาพของเราเอง โดยไมขัดตอ
หลักศีลธรรมอันดีงามจะทําใหเรามีความสุข
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนกั เรียนสามารถบอกแนวปฏิบัตใิ นการครองตนอยางเหมาะสมได
2. เพื่อใหนกั เรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมเปนทีย่ อมรับของสังคม
สาระกิจกรรม
แนวทางในการครองตนของวัยรุน (ใบความรูที่ 1)
กิจกรรม
ขั้นนํา
1. ครูชวนนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนไมเหมาะสมของนักเรียนวัยรุน
ที่เปนขาวหรือที่เคยพบเห็น
ขั้นกิจกรรม
2. ครูอธิบายความหมายของคําวา วัยรุน พรอมทั้งอธิบายถึงลักษณะของวัยรุน โดย
ชี้ใหเห็นวาขณะนี้นักเรียนอยูในชวงวัยรุน
3. ใหนักเรียนศึกษาใบความรูที่ 1 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการครองตนของวัยรุน ใช
เวลาในการศึกษา 15 นาที
4. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบ ตามใบงานที่ 1 เรื่อง การครองตนจํานวน 10 ขอ โดยครู
เนนย้ํานักเรียนใหทํางานดวยความตั้งใจ และรักษาเวลา
5. นักเรียนและครูรวมกันเฉลยคําตอบ และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมดานความ
ซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น โดยนักเรียนเปนผูตรวจใหคะแนนตนเองครูเนนย้ําการประพฤติปฏิบัติใน
การครองตนใหเหมาะสมของนักเรียนทุกคน
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ขั้นสรุป
6. ใหนักเรียนสงใบงานที่ 1
7. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปถึงลักษณะการครองตนทีถ่ กู ตองเหมาะสมตามวัยของ
นักเรียน ตลอดจนผลที่ไดรับจากการครองตนที่ถูกตองซึ่งจะเปนที่ชื่นชอบจากทุกๆ คน และบุคคลที่
นักเรียนเห็นวาสมควรจะยึดเปนแบบอยางในการครองตน
สื่อ
ใบงานที่ 1 แบบทดสอบ เรือ่ งการครองตน
การวัดผลและประเมินผล
1. สังเกตการรวมกิจกรรม
2. การทดสอบ
3. ติดตามการประพฤติปฏิบตั ิของนักเรียน
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ใบความรูที่ 1
แนวทางปฏิบัติในการครองตนของวัยรุน
1. รูจักหนาทีข่ องตน คือขยันหมัน่ เพียรในการศึกษาเลาเรียน ซึ่งเปนการตอบแทน
พระคุณของพอแม ผูปกครองที่ดที ี่สุดอยางหนึง่ ชวยเหลือพอแมทํางานบานเทาทีจ่ ะทําได รูจัก
ออมทรัพย และประหยัดในการใชจาย ฝกตนใหเปนคนมีระเบียบวินัยและประพฤติตน
ตามกฎหมายของสังคมที่ดงี าม
2. รูจักเคารพครู อาจารย พอแมผูปกครอง และบุคคลอื่นที่พึงเคารพ บางครั้งเด็กๆ
อาจไมเห็นดวยในบางอยางตามผูใหญ โดยมีเหตุผลของตนเอง แตตองแสดงออกในรูป
ของการคารวะผูใหญ เชน ในการแสดงเหตุผลของตน หรือในการทักทวงผูใหญนั้น ตองใชวิธีการ
อันนุมนวล มีเหตุผลชี้แจงใหเปนเรื่องเปนราว
3. รูจักวางตนใหเหมาะสมกับกาลเทศะอันควร โดยวางตนใหเหมาะสมกับเพศและวัย
ของตน มีมารยาทอันควร รูจักสังเกต รอบคอบ รูจักระมัดระวังตน และกลาในโอกาสอันควร
รูจักสงบเสงี่ยมในวาระอันควร มีน้ําใจชวยเหลือผูอื่นไมดูดาย
4. รูจักใชเหตุผล และวิจารณญาณในการตัดสินสิ่งตางๆ ในปจจุบัน บานเมืองเจริญขึ้น
เรื่อยๆ เราไดรับเอาวัฒนธรรมตางชาติมาไวมากมาย เยาวชนควรพิจารณารับเอาแตสิ่ง
ที่เปนประโยชน การทําตนเลียนแบบตางชาติ จนทําใหวัฒนธรรมของเราเองเสื่อมโทรมนั้น
เปนสิ่งที่ไมควรทํา
5. เมื่อมีปญ
 หาคับของใจ ทั้งปญหาครอบครัว หรือการเรียน ควรใชเหตุผลไตรตรอง
หาทางแกไข หรือปรึกษาผูปกครอง ครูอาจารย ตลอดจนเพื่อนที่ไวใจ
6. รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน
7. รูจักเลือกคบเพื่อน
แหลงอางอิง
กรมพลศึกษา. ม.ป.ป.. สุขภาพสดใส สุขใจวัยรุน . กรุงเทพฯ : บริษัทริชารดสัน วิคส จํากัด.
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ใบงานที่ 1
แบบทดสอบ การครองตน

ชื่อ-สกุล………………………………………….ชั้น………………….เลขที่…………
คําสั่ง : ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย ถูก หนาขอที่นักเรียนพิจารณาวาขอความที่ถูกตอง และ เขียน
เครื่องหมาย ผิด หนาขอที่นักเรียนพิจารณาวาเปนขอความที่ผิด
……….1. วัยรุนทุกคน เปนปญหาสังคมที่ตองแกไข
……….2. หนาที่สําคัญของวัยรุน คือ การศึกษาเลาเรียน
……….3. เมื่อเราไมเห็นดวยกับผูใหญ เราควรโตแยงทันที
……….4. การแตงกายชุดสีดาํ ไปงานศพ เปนการวางตนที่เหมาะสม
……….5. เมื่อมีปญ
 หาคับของใจ ควรหาทางออกดวยตนเอง
……….6. เพื่อนคือชีวิต เราตองทําทุกอยางเพื่อเพื่อน
……….7. วัยรุนเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย อารมณ และสังคม จึงควรรูจักตนเอง
……….8. เราควรรับวัฒนธรรมตางชาติทุกอยาง เพื่อความทันสมัย
……….9. การแสดงเหตุผลที่ไมเห็นดวยตามผูใหญ ตองเปนไปดวยความนุมนวล
……….10. การรักษากฎจราจรในการใชรถใชถนน เปนหนาที่ของวัยรุน
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เฉลย
เรื่อง การครองตน
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เฉลย
ผิด
ถูก
ผิด
ถูก
ผิด
ผิด
ถูก
ผิด
ถูก
ถูก

เกณฑการประเมินผล
คะแนน 8-10 คะแนน ใหอยูในระดับดี
คะแนน 5-7 คะแนน ใหอยูในระดับพอใช
คะแนน นอยกวา 5 คะแนน ใหอยูในระดับปรับปรุง
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แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจประจําหนวยที่ 1
เรื่อง การรูจักตนเอง
จํานวนขอสอบ 10 ขอ
เวลา 15 นาที
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําชี้แจง : จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว
1. นักเรียนคิดวาเหตุผลขอใดสําคัญประการแรกที่เราจะตองรูจักตนเอง
ข. เพื่อเลือกทํากิจกรรมตางๆ ที่เหมาะกับตน
ก. เพื่อใหเขากับเพื่อนได
ง. เพื่อใหเราประสบความสําเร็จในการเรียน
ค. เพื่อใหรูจุดเดนจุดดอยของตนเอง
2. นักเรียนคิดวาเราควรรูจักตัวเองในเรื่องใดบาง
ข. ความถนัด
ก. นิสัย
ง. ถูกทุกขอ
ค. ลักษณะทางรางกาย
3. สมชายรูวา ตนเองเปนคนใจรอน วูว าม แสดงวาสมชายรูจักตนเองในดานใด
ข. อารมณ
ก. ความถนัด
ง. เจตคติ
ค. สุขภาพ
4. ขอใดแสดงถึงการเปนคนรูจักตนเอง
ข. สมศักดิ์ขับรถอยางระมัดระวัง
ก. สมศรีเลีย้ งหมา 3 ตัว
ง. สมใจแตงตัวตามฐานะ
ค. สมพรไปวัดทุกวันพระ
5. การที่เพื่อนบอกใหเรารูในสิ่งที่เปนขอบกพรองของเรา เราควรทําอยางไร
ข. ไมควรสนใจ
ก. พิจารณานําไปปรับปรุงแกไขตนเอง
ง. บอกขอบกพรองของเพื่อนบาง
ค. นําเรื่องนี้ไปฟองครู
6. เราควรปรับปรุงตนเองเมือ่ ใด
ข. เมื่อรูถงึ ขอบกพรองของตนเอง
ก. ครูหรือผูปกครองตักเตือน
ง. เมื่อเปนทุกขใจ
ค. เมื่อเราสรางความเดือดรอนใหคนอืน่
7. เราสามารถปรับปรุงตนเองโดยใชขอมูลจากที่ใด
ข. ผูปกครอง
ก. ครู
ง. ถูกทุกขอ
ค. เพื่อน
8. หากเราไมรูจักตนเองดีพออาจจะเกิดผลเสียกับเราตามขอใดมากทีส่ ุด
ก. ควบคุมอารมณตนเองลําบาก ข. เปนคนไมตรงตอเวลา
ง. ไมสามารถเลือกทํากิจกรรมตรงกับความถนัดของตนเอง
ค. เปนคนไมมสี มาธิ
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-29. ถาหากไมมเี พื่อนในหองคนใดยอมเปนมิตรกับนักเรียน นักเรียนควรทําอยางไร
ข. อยูคนเดียว
ก. ไปสนิทสนมกับเพื่อนหองอื่น
ง. พิจารณาหาขอบกพรองของตนเอง
ค. บอกเพื่อนวาใหมาเลนกับเราบาง
10. หากทําสิง่ ตางๆ ผิดพลาด นักเรียนควรทําตามขอใด
ข. ปลอยใหผา นไปอีกไมนานก็ลืม
ก. ปกปดไวไมใหคนอื่นรู
ค. ทบทวนเพือ่ ปรับปรุงแกไข ง. หาเหตุผลเพื่ออธิบายความผิดพลาดทีเ่ กิดขึ้น
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หนวยกิจกรรมที่ 2
การบริหารเวลา
สาระสําคัญ
การรูจักแบงเวลา ใชเวลาในการทํากิจกรรมตางๆ อยางเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ จะทําใหประสบความสําเร็จในการเรียนและการทํางาน ตลอดจนจนใชชีวิตอยางมี
ความสุข
จุดประสงคของหนวยกิจกรรม
1. เพื่อใหนกั เรียนเห็นความสําคัญของการบริหารเวลา
2. เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารเวลา
3. เพื่อใหนักเรียนสามารถใชเวลาไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
สาระกิจกรรม
1. ความสําคัญของการบริหารเวลา
2. วิธีการบริหารเวลา
กิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.

การฝกปฏิบัติ
กิจกรรมกลุม
การรวมอภิปราย
ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรม
ทําแบบทดสอบประจําหนวยกิจกรรม

สื่อ
1. ใบงาน
2. แบบบันทึกตารางการใชเวลา
การวัดผลประเมินผล
1. ตรวจผลงาน
2. สังเกตความสนใจ การตอบคําถาม และการมีสว นรวมในกิจกรรม
3. สังเกตพฤติกรรม
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4. การทดสอบประจําหนวยกิจกรรม
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 5
หนวยที่ 2 การบริหารเวลา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เรื่อง เราใชเวลาของเราอยางไร
เวลา 1 คาบ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสําคัญ
การจัดระเบียบการใชเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุด คุมคามากที่สุด จะทําใหบุคคลนัน้ ประสบ
ความสําเร็จและเจริญกาวหนาในหนาที่การงานและชีวติ จะประสบความสุข
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักเรียนไดสํารวจเวลาในแตละวันวาไดทาํ สิ่งที่มปี ระโยชน หรือไรประโยชนใดบาง
2. เพื่อใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการใชเวลาอยางคุม คา
สาระกิจกรรม
การสํารวจกิจกรรมที่ไดปฏิบัติในแตละวัน
กิจกรรม
ขั้นนํา
1. ใหนักเรียนปฏิบัติตามใบงาน “ชีวิตฉัน เมื่อวานนี”้
2. สุมตัวแทนนักเรียนเลาถึงสิง่ ที่นกั เรียนไดปฏิบัติไปเมื่อวานนี้ ตามที่เขียนไวในใบงาน
3. ใหนักเรียนแตละคนแยกประเภทสิ่งทีน่ ักเรียนเขียนโดยใหแตละคนกําหนดเกณฑในการ
แยกประเภทขึน้ เอง
4. สุมตัวแทนนักเรียนบอกถึงประเภท และสิง่ ที่ปฏิบัติตามประเภทที่กาํ หนด
ขั้นกิจกรรม
5. ใหนักเรียนแตละคนเรียงลําดับความสําคัญของสิ่งทีน่ ักเรียนปฏิบัติ (ที่ไมใชกิจสวนตัว เชน
อาบน้าํ แปรงฟน) จากมากไปนอย
6. ซักถามนักเรียนวาไดปฏิบตั ิเรียงตามลําดับความสําคัญหรือไม และสิ่งที่นกั เรียนปฏิบัตินั้น
คุมคากับเวลาที่เสียไปหรือไม
7. ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นวา ถายอนเวลาคืนได นักเรียนจะใชเวลาอยางคุมคาอยางไร
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ขั้นสรุป
8.ครูและนักเรียนรวมกันสรุปถึงความสําคัญของการใชเวลาอยางคุม คา และครูมอบหมายให
นักเรียนอานหนังสือ เวลาเปนของมีคา (พระนิพนธในสมเด็จพระพีน่ างเธอเจาฟากัลยานิวฒ
ั นา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร) พรอมทั้งทําสรุปยอ
สื่อ
ใบงาน “ชีวิตฉัน เมื่อวานนี”้
การวัดผลและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรม
2. ตรวจผลงาน
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ใบงาน เรื่อง “ชีวิตฉัน เมื่อวานนี”้
คําสั่ง ใหนักเรียนเขียนสิ่งทีน่ ักเรียนปฏิบตั ิตั้งแตตื่นนอน จนถึงเวลาเขานอนของเมือ่ วานนี้
อยางละเอียด
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 6
หนวยที่ 2 การบริหารเวลา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เรื่อง การวางแผนการใชเวลา
เวลา 1 คาบ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสําคัญ
การวางแผนการใชเวลา เปนการกําหนดวาในวันหนึ่งๆ เราจะทํากิจกรรมอะไรบาง เพื่อเปนการ
กําหนดเปาหมายของกิจกรรมหรืองานแตละอยาง เพราะจะชวยใหรูทศิ ทางในการลงมือปฏิบัติและ
สามารถทําใหกําหนดเวลาไดลวงหนา ซึ่งโดยทัว่ ไปจะแบงกิจกรรมหรืองานออกเปน 1. งานสําคัญ
เรงดวน 2. งานสําคัญไมเรงดวน 3. งานไมสําคัญเรงดวน 4. งานไมสําคัญไมเรงดวน
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการวางแผนการใชเวลา
2. เพื่อใหนักเรียนสามารถวางแผนการใชเวลาได
สาระกิจกรรม
1. ความสําคัญของการวางแผนการใชเวลา
2. การวางแผนการใชเวลา
กิจกรรม
ขั้นนํา
1. แบงนักเรียนเปนกลุม ใหแตละกลุมปฏิบตั ิตามใบงานที่ 1 “ทุกคนมีเวลาเทากัน”
2. ใหตวั แทนกลุม แสดงความคิดเห็นตามใบงานที่ 1
ขั้นกิจกรรม
3. ครูและนักเรียนสรุปถึงความสําคัญของการใชเวลา และการใชเวลาใหคุมคานั้นจะตองมี
การวางแผนทีด่ ี
4. ใหนักเรียนแตละคนปฏิบัติตามใบงานที่ 2 “งานที่ฉนั ตองทําในวันนี”้
5. สุมนักเรียนออกมาเขียน งานที่ฉนั ตองทําในวันนี้ และใหทกุ คนชวยกันวิเคราะหวางานใด
เปน
1. งานสําคัญเรงดวน 2. งานสําคัญไมเรงดวน 3. งานไมสําคัญเรงดวน 4. งานไม
สําคัญไมเรงดวน พรอมทัง้ ใหเหตุผลประกอบ
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6. ใหนักเรียนแตละคนวางแผนการทํางาน ในใบงานที่ 2 และใหนาํ ไปปฏิบัติจริง พรอม
บันทึกผล
ขั้นสรุป
7. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปถึงความสําคัญของการใชเวลา และการวางแผนการใชเวลาที่ดี
จะชวยใหการทํางานบรรลุผล อีกทัง้ ยังเปนการใชเวลาอยางคุมคา
สื่อ
1. ใบงานที่ 1 “ทุกคนมีเวลาเทากัน”
2. ใบงานที่ 2 “งานที่ฉนั ตองทําในวันนี”้
การวัดผลและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรม
2. ตรวจผลงาน
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ใบงานที่ 1 “ทุกคนมีเวลาเทากัน”
กลุม .................................................................................
คําสั่ง ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความทีก่ ําหนดให พรอมทั้งใหเหตุผลหรือตัวอยาง
ประกอบ
“ ทุกคนตางมีเวลาเทากัน
ในแตละนาที ชั่วโมง วัน เดือน ป
ไมมีใครไดรับเวลามากนอยไปกวาใคร
วันเวลาที่ทกุ คนเปนเจาของอยู
จึงเปนสิทธิท่เี จาของเวลาจะใชประโยชน
ใชไดมาก ไดนอย อยูท ี่ ....... ใชเปนหรือเปลา”
แหลงอางอิง
ประสาร มฤคพิทักษ. คําบันดาลใจ . พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : บริษัทเคล็ดไทย, 2533.
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ใบงานที่ 2 “งานที่ฉนั ตองทําในวันนี”้
ชื่อ ........................................................... นามสกุล .......................................................
คําสั่ง ใหนกั เรียนเขียนกิจกรรมที่นักเรียนจะตองปฏิบัติในวันนี้
1. .........................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................
3. .........................................................................................................................................
4. .........................................................................................................................................
5. .........................................................................................................................................
6. .........................................................................................................................................
7. .........................................................................................................................................
8. .........................................................................................................................................
9. .........................................................................................................................................
10. .........................................................................................................................................
ผลการวิเคราะห
งานสําคัญเรงดวน

งานสําคัญไมเรงดวน

งานไมสําคัญเรงดวน

งานไมสําคัญไมเรงดวน
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 7
หนวยที่ 2 การบริหารเวลา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เรื่อง การทําตารางการใชเวลา
เวลา 1 คาบ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสําคัญ
การทําตารางการใชเวลา เปนการกําหนดวาในวันหนึ่งๆ เราจะทํากิจกรรมอะไรบาง จะชวยใหรู
เวลา และลําดับในการลงมือปฏิบัติอยางชัดเจน
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการทําตารางการใชเวลา
2. เพื่อใหนักเรียนสามารถทําตารางการใชเวลาได
สาระกิจกรรม
1. การทําตารางการใชเวลา
2. ความสําคัญของการทําตารางการใชเวลา
กิจกรรม
ขั้นนํา
1. สนทนาเรื่อง ความสําคัญของเวลา และการวางแผนการใชเวลา
2. ซักถามถึงผลการปฏิบัติตามแผนการใชเวลาซึง่ แตละคนไดจัดทําขึน้
ขั้นกิจกรรม
3. สุมนักเรียนบอกถึงขอดีของการวางแผนการใชเวลา
4. ครูเสนอแนะวิธีการวางแผนการใชเวลาทัง้ ที่เปนกิจวัตรประจําวัน และเปนกิจกรรมที่อาจจะ
ไดรับมอบหมาย หรือเกิดขึน้ โดยไมทราบมากอน โดยการทําตารางการใชเวลา
5. ใหนักเรียนแตละคนปฏิบัติตามใบงานที่ 1 “ตารางการใชเวลาอยางคุมคา”
ขั้นสรุป
6.ใหนกั เรียนจับคูสัญญาในการตรวจสอบวาแตละคนไดทําตามตารางเวลาที่กาํ หนดไวหรือไม
พรอมมอบหมายงานใหมกี ารบันทึกแสดงความเห็นวา เมื่อไดวางแผนการใชเวลา และปฏิบัติตาม เกิด
ผลดีอยางไร โดยใหบันทึกไว และนํามาติดที่ปายประกาศในวันรุง ขึ้นของแตละวัน จนครบหนึง่ สัปดาห
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สื่อ
ใบงานที่ 1 “ตารางการใชเวลาอยางคุมคา”
การวัดผลและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรม
2. ตรวจผลงาน
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ใบงานที่ 1 “ตารางการใชเวลาอยางคุมคา”
ชื่อ ....................................................... นามสกุล ............................................................
วัน
จันทร

กิจกรรม/เวลา

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร

เสาร

อาทิตย

.......................................................................... ผูรับรอง
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 8
หนวยที่ 2 การบริหารเวลา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เรื่อง วิธีการใชเวลาใหเกิดประโยชนสงู สุด
เวลา 1 คาบ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสําคัญ
การใชเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดนัน้ ควรมีการกําหนดเปาหมายของงานแตละอยาง มีการ
วางแผนงาน มีการวิเคราะหการใชเวลาของตนเอง มีการจัดลําดับงาน ฝกนิสยั ในการทํางานใหสําเร็จ
และหลีกเลีย่ งการผัดวันประกันพรุง
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนกั เรียนรูวธิ ีการใชเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุด
2. เพื่อใหนกั เรียนยกตัวอยางผลดีที่เกิดจากวิธกี ารใชเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุด
สาระกิจกรรม
วิธีการใชเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุด
กิจกรรม
ขั้นนํา
1. สนทนาเรื่อง เวลาเปนของมีคา
2. ซักถามถึงความคิดเห็นของนักเรียน เมื่อไดอานเรื่อง เวลาเปนของมีคา และสิง่ ที่ไดรับจาก
การอานหนังสือเลมนี้
ขั้นกิจกรรม
3. ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นถึงวิธีการใชเวลาใหเกิดประโยชนสงู สุด
4. ใหนักเรียนแสดงความรูสกึ ที่ไดปฏิบัติตนตามตารางเวลาที่กําหนดไว และเกิดผลดีขึ้นกับ
นักเรียนอยางไร
ขั้นสรุป
5.ครูและนักเรียนชวยกันสรุปถึงวิธีการใชเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุด พรอมทัง้ กําหนดให
นักเรียนจัดทําตารางการใชเวลาของตนเอง ตลอดทัง้ เดือนพรอมทั้งบันทึกผลที่ไดจากการปฏิบัติ
สื่อ
หนังสือพระนิพนธ เวลาเปนของมีคา
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การวัดผลและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรม
2. ตรวจผลงาน
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แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจประจําหนวยที่ 2
เรื่อง การบริหารเวลา
จํานวนขอสอบ 10 ขอ
เวลา 15 นาที
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําชี้แจง : จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว
1. นักเรียนคิดวาตนเองควรใชเวลาในการทําสิง่ ใดมากทีส่ ุด
ข. ทํางานบาน
ก. พักผอน
ง. ทํางานอดิเรก
ค. เรียนหนังสือ
2. หากนักเรียนตองการใชเวลาใหเกิดประโยชนสงู สุด จะตองทําอยางไร
ข. ทํางานโดยไมตองสนใจเวลา
ก. วางแผนการใชเวลา
ง. เลื่อนงานทีท่ ําไมทันไปทําในวันตอไป
ค. ยกเลิกงานหรือกิจกรรมทีม่ ีความยุงยาก
3. ตอไปนี้เปนประโยชนของการบริหารเวลาไดดี ยกเวนขอใด
ข. ทําใหเรามีเวลาพักผอนมากขึ้น
ก. ชวยลดความเครียดใหเรา
ง. เราไดทํางานหนักขึน้
ค. ทําใหเรามีชีวิตที่สมดุล
4. หากครูสั่งการบานทัง้ วิชาคณิตศาสตร สังคมศึกษา วิทยาศาสตร และภาษาไทย นักเรียนจะใช
คําตอบขอใดเปนเกณฑในการพิจารณาวาจะทําการบานวิชาใดกอน
ข. วิชายากทํากอน
ก. วิชางายทํากอน
ค. วิชาทีก่ ําหนดสงกอนทํากอน
ง. วิชาที่ชอบทํากอน
5. ตอไปนี้นักเรียนจะทํางานในขอใดเปนลําดับแรก
ข. งานสําคัญแตไมเรงดวน
ก. งานสําคัญและเรงดวน
ง. งานไมสําคัญและไมเรงดวน
ค. งานไมสาํ คัญแตเรงดวน
6. การเขียนบันทึกประจําวันมีประโยชนตามขอใดมากที่สุด
ข. ทบทวนการทํางานเพื่อวางแผนในวันตอไป
ก. วางแผนการทํางานในแตละวัน
ค. ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
ง. ฝกทักษะการเขียน
7. งานลักษณะใดที่สามารถทําพรอมๆ กันได
ข. งานที่ใชเวลาไมมาก
ก. งานที่ไมยุงยาก
ง. งานที่สําคัญเทาๆ กัน
ค. งานที่มีลกั ษณะเหมือนกัน
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-28. หากตัวนักเรียนเองมาโรงเรียนสายบอยๆ ขอใดที่นักเรียนควรทําเปนอันดับแรก
ก. ขอรองใหครูเลื่อนเวลาเขาแถวใหชาไปอีกครึ่งชั่วโมง
ข. เดินทางมาโรงเรียนอยางเรงรีบมากขึน้
ค. เลื่อนทีพ่ ักอาศัยมาอยูใกลโรงเรียน
ง. ตรวจสอบกิจกรรมที่ตองทํากอนมาโรงเรียนเพื่อยกเลิกสิ่งที่ไมสาํ คัญ
9. ขอใดเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
ข. ทํางานพรอมๆ กันหลายอยาง
ก. อานหนังสือระหวางคอยรถกลับบาน
ง. ขอชวยเพื่อนทีว่ างอยูชว ยทําการบาน
ค. ทําการบานพรอมๆ กับการดูโทรทัศน
10. ใครมีการกระทําที่เหมาะสม
ก. ดําอานหนังสือทัง้ คืนเพื่อไปสอบในตอนเชา
ข. แดงทํารายงานในคืนกอนสงครู
ง. ขาวทบทวนบทเรียนทุกวัน
ค. เขียวลอกการบานเพื่อนเพราะไมตองเสียเวลา
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หนวยกิจกรรมที่ 3
การจัดการอารมณตนเอง
สาระสําคัญ
อารมณของคนเราเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณตางๆ ที่มากระทบได
งาย ผูที่สามารถควบคุมอารมณตนเองไดดี รวมถึงแสดงออกทางอารมณอยางเหมาะสม จะเปนผูที่มี
บุคลิกภาพดี และสามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข รวมถึงสามารถมีปฏิสัมพันธที่ดกี ับบุคคลอื่น
จุดประสงคของหนวยกิจกรรม
1. เพื่อใหนกั เรียนมีความรูความเขาใจในเรื่องการจัดการอารมณตนเอง
2. เพื่อใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการจัดการหรือการควบคุมอารมณของ
ตนเอง
3. เพื่อใหนักเรียนสามารถสามารถแสดงออกทางอารมณไดอยางเหมาะสม
สาระกิจกรรม
1. ความสําคัญของการจัดการอารมณตนเอง
2. วิธีการจัดการอารมณตนเอง
กิจกรรม
1.
2.
3.
4.

กิจกรรมตามใบงาน
การรวมอภิปราย
ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรม
ทําแบบทดสอบประจําหนวยกิจกรรม

สื่อ
1. ใบงาน
การวัดผลประเมินผล
1. สังเกตความสนใจ การตอบคําถาม และการมีสว นรวมในกิจกรรม
2. สังเกตพฤติกรรม
3. การทดสอบประจําหนวยกิจกรรม
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 9
หนวยที่ 3 การจัดการอารมณตนเอง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เรื่อง เราเปนคนอารมณแบบใด
เวลา 1 คาบ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสําคัญ
อารมณ เปนความคิด ความรูสึกที่เปลีย่ นแปลงอยูเรื่อยๆ ถาเราสามารถรูวาเราเปนคนอารมณ
แบบใด และสามารถควบคุมไดก็จะสงผลดีตอการทํากิจกรรมรวมกับผูอ ื่นไดเปนอยางดี
วัตถุประสงค
เพื่ออธิบายถึงความรูสึกที่เปนพืน้ ฐานของมนุษย
สาระกิจกรรม
1. ความหมายของอารมณ
2. อารมณพื้นฐานของมนุษย
กิจกรรม
ขั้นนํา
1. ครูทักทายและสุมนักเรียนสนทนาถึงเรื่องเหตุการณทผี่ านมาในวันนี้ 1 เหตุการณ
2. ใหนักเรียนบอกถึงความรูส ึกของตนเองเกี่ยวกับเหตุการณนั้น
3. ใหนักเรียนชวยกันจัดหมวดหมูความรูส ึกที่ไดจากคําตอบของนักเรียน ตามความรูสึก
พื้นฐาน 4 ประการลงบนกระดานดํา ดังตัวอยาง
กลัว
เศรา
โกรธ
สุข
ขั้นกิจกรรม
4. ใหนักเรียนศึกษาใบความรูที่ 1 และสรุปความ
5. ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลเสียของการเกิดอารมณ
ขั้นสรุป
6.ครูใหนักเรียนสรุปผลเสียของอารมณที่สาํ คัญ ไดแก ผลเสียทางรางกาย ผลเสียตอการ
ทํางาน และผลเสียทางสังคม
สื่อ
ใบความรูที่ 1
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การวัดผลและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรม
2. ตรวจผลงาน
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ใบความรูท ี่ 1
อารมณ หมายถึง สภาวะความหวัน่ ไหวของรางกาย เปนความรูสึกที่
รุนแรง ทําใหจิตใจปนปวน และแสดงพฤติกรรมออกมาไมเปนไปตามปกติ
พฤติกรรมที่แสดงออกมักรุนแรงกวาธรรมดา และมักควบคูไปกับความ
เคลื่อนไหวของกลามเนื้อ การเกิดอารมณมีทั้งผลดีและผลเสีย
ขอดีของการเกิดอารมณก็คอื ในบางครั้งอารมณทําใหเพิม่ พลัง สามารถทํางานไดดีกวาปกติ
อารมณทําใหราเริง สนุกสนาน แตผลเสียของอารมณก็มีอยูเชนกัน ผลเสียที่สาํ คัญไดแก
- ผลเสียทางรางกาย เชน อาหารไมยอย ทองอืดเฟอ หายใจแรงจนเหนื่อย
- ผลเสียตอการทํางาน ทําใหทํางานไดไมดีเทาที่ควร หรืออาจทํางานไมได
- ผลเสียทางสังคม คนที่มีอารมณรุนแรงอยูเสมอ เปลี่ยนแปลงไดงาย มักจะเขากับ
ใครไมได ไมมีใครอยากคบคาสมาคมดวย อารมณรนุ แรงมาก อาจนําไปสูการมี
ปญหาทางจิตหรือประสาทได
อารมณหรือความรูสึกพืน้ ฐานของมนุษยมี 4 แบบ คือ
1. สุข ดีใจ สมหวัง
2. เศรา ทุกขใจ ผิดหวัง
3. กลัว ตกใจ ตัวสัน่
4. โกรธ หงุดหงิด โมโห
อารมณทั้ง 4 แบบนี้จะมีอทิ ธิพลตอการรับรูสิ่งแวดลอมรอบตัวเรา ในความเปนจริงอารมรณ
นั้นจะเกิดขึ้นหลังความคิด อันเกิดจากการรับรูของบุคคลที่เปนผลมาจากการแปลความหมาย
เหตุการณนั้นๆ แตเนื่องจากกระบวนการที่เกิดรวดเร็วมาก จึงทําใหคนสวนใหญเขาใจวาอารมณนั้นจะ
เกิดกอนสิง่ ใด เมื่อบุคคลเผชิญตอเหตุการณ แตอยางไรก็ตาม บุคคลสามารถทําความเขาใจกับ
อารมณ ฝกการควบคุมและแสดงออกใหเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และบุคคลได
แหลงอางอิง
สาธารณสุข,กระทรวง. 2543. คูมือสงเสริมสุขภาพจิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สําหรับครู.
พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ร.ส.พ.
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 10
หนวยที่ 3 การจัดการอารมณตนเอง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เรื่อง การแสดงอารมณใหเหมาะสม
เวลา 1 คาบ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสําคัญ
อารมณ เปนความคิด ความรูสึกที่เปลีย่ นแปลงอยูเรื่อยๆ หากสามารถควบคุมและแสดง
อารมณไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ สถานที่และบุคคล ก็จะชวยใหบุคคลนัน้ ประสบความสําเร็จใน
หนาทีก่ ารงาน และเปนที่รักของทุกๆ คน
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนสามารถรูวิธกี ารแสดงอารมณใหเหมาะสม
สาระกิจกรรม
วิธีการแสดงอารมณที่เหมาะสมกับสถานที่ เวลาและบุคคล
กิจกรรม
ขั้นนํา
1. ครูทบทวนความรูเรองความรูสึกพื้นฐาน 4 ประการ คือ ความรูสึกสุข ความรูสึกเศรา
ความรูสึกกลัว และความรูสึกโกรธ
2. แบงนักเรียนเปนกลุม 4 กลุม จับฉลากเลือกความรูสกึ และหาวิธีการแสดงออกของ
ความรูสึกพื้นฐานที่จับฉลากได
ขั้นกิจกรรม
3. ใหนักเรียนอภิปรายรวมกันดังนี้
ความสุข แสดงออกอยางไรบาง โดยทัว่ ๆ ไป
- การแสดงออกเมื่ออยูบาน
- การแสดงออกเมื่ออยูที่โรงเรียน
- การแสดงออกกับเพื่อนสนิท
4. ใหนักเรียนนําสิ่งที่คิดไดเขียนลงในกระดาษ และนําเสนอใหเพื่อนในหองฟง
ขั้นสรุป
5. ครูใหนักเรียนชวยกันสรุปถึงการแสดงออกที่แตกตางกันในแตละอารมณในสถานการณ
ตางๆ
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สื่อ
ฉลาก
การวัดผลและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรม
2. ตรวจผลงาน
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 11
หนวยที่ 3 การจัดการอารมณตนเอง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เรื่อง วิธีการควบคุมอารมณ
เวลา 1 คาบ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสําคัญ
การควบคุมอารมณไมใชการไมแสดงออกทางอารมณ แตเปนการจัดการกับสถานการณอยาง
มีเหตุมีผล แสดงออกในทางที่สวนรวมยอมรับ และสงผลเสียตอตนเองทัง้ ทางรางกายและจิตใจนอย
ที่สุด
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนสามารถรูวิธกี ารควบคุมอารมณไดอยางเหมาะสม
สาระกิจกรรม
1. ความหมายของการควบคุมอารมณ
2. การควบคุมอารมณ
3. หลักการควบคุมอารมณ
กิจกรรม
ขั้นนํา
1. ครูนําภาพรถจักรยานยนต และมอบหมายใหตัวแทนนักเรียนอานบทความตอไปนี้
“ถานักเรียนไดรถจักรยานยนตมาหนึง่ คัน นักเรียนเปนเจาของซึ่งตองรับผิดชอบ ดูแล
รักษาเปนอยางดี ใหมีสภาพดีและสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มที่ หากนักเรียนขี่
รถจักรยานยนตไมเปน จะตองพยายามหัดใหสามารถขี่รถจักรยานยนตได ดังนั้นจึง
จําเปนตองหาผูอื่นที่ไววางใจไดเพื่อมาชวยดูแลไมใหรถลมขณะหัด และเมื่อขี่
จักรยานยนตเปนแลวและสามารถควบคุมรถไดดวยตนเอง รูจกั ใชหา มลอหรือเบรกในการ
ลดความเร็วระ หรือหยุดรถทันที เพื่อไมใหรถชนสิง่ กัดขวางตางๆ ทําใหนักเรียนมีความ
ปลอดภัยในการขับขี่ ซึ่งเปรียบเสมือนเวลาทีน่ ักเรียนโกรธเพื่อนและทํารายเพื่อน หาก
นักเรียนรูจักลดความโกรธ หรือหยุดการกระทํานั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการทําราย การปะทะ
หรือเปนการแสดงออกที่จะมีผลเสียตอตัวนักเรียน ตอเพือ่ น และผูอนื่
ขั้นกิจกรรม
2. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายถึงความสําคัญของการควบคุมอารมณ
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3. ใหนักเรียนสรุปความรูจากใบความรูที่ 1 “การควบคุมอารมณ”
4. ใหนักเรียนปฏิบัติตามใบงานที่ 1 “หยุด . . . คิดกอน”
5. ครูสุมนักเรียนอานสิง่ ทีน่ ักเรียนเลือกปฏิบตั ิตามใบงานที่ 1 และใหทกุ คนมีสว นรวมในการ
แสดงความคิดเห็น
ขั้นสรุป
6. ครูใหนักเรียนชวยกันสรุปถึงวิธีการควบคุมอารมณ และ หลักการควบคุมอารมณ
สื่อ
1. ใบความรูที่ 1 “การควบคุมอารมณ”
2. ใบงานที่ 1 “หยุด . . . คิดกอน”
การวัดผลและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรม
2. ตรวจผลงาน
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ใบความรูท ี่ 1
การควบคุมอารมณ
การควบคุมอารมณไมใชการเก็บกด ไมแสดงออกทางอารมณเลย แตเปนการเรียนรูท ี่
จะจัดการกับสถานการณอยางมีเหตุผล แสดงออกในทางที่สังคมยอมรับ และมีผลเสียตอตนเองทั้งทาง
รางกายและจิตใจนอยที่สุด ฉะนัน้ การทีว่ ัยรุนแสดงความกาวราวหรือเก็บกดอารมณเอาไว จึงมิใช
การควบคุมอารมณอยางเหมาะสม เพราะความกาวราวนั้นสังคมไมยอมรับในขณะเดียวกันการเก็บกด
อารมณก็ยอมเกิดผลเสียดานจิตใจตอตัวของวัยรุนเอง ดังนัน้ ควรชวยใหวัยรุน เรียนรูความเหมาะสมใน
การแสดงอารมณวาเมื่อไรแสดงได เมื่อไรตองควบคุมอารมณไว รวมทั้งเรียนรูการแสดงอารมณใน
แบบที่สังคมยอมรับดวย
การควบคุมอารมณ มี 2 ดาน ไดแก
1. การควบคุมวิธีการแปลความหมายเหตุการณตาง ๆ ที่มาเราใหเกิดอารมณ
2. ควบคุมการแสดงออกตอเหตุการณนั้น ๆ
สรุปไดวา อารมณทุกอารมณนั้นเกิดกับบุคคลทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย โดยอารมณในแงลบ
เชน อารมณโกรธ และอารมณเศราที่มกั ทําใหเกิดผลเสียตอบุคคลมาก ดังนัน้ บุคคลจึงควรที่จะสํารวจ
ตัวเอง และยอมรับไดวาตนเองกําลังอยูในสภาวะอารมณอะไร และฝกหัดทีจ่ ะระบายอารมณและ
ควบคุมตัวเองไดอยางเหมาะสม และเปนไปในทางสรางสรรค หรือรูจักที่จะยับยัง้ หรือควบคุมอารมณที่
ไมเหมาะสมไมได โดยเฉพาะครูเปนบุคคลที่ตองเปนแมแบบใหแกนกั เรียนในการแสดงความสามารถที่
จะควบคุมอารมณและระบายออกมาในทางเหมาะสมและเปนประโยชน อันจะชวยเสริมสรางใหนกั
เรียนรู4จักควบคุมอารมณ สามารถแสดงออกไดอยางเหมาะสม นับเปนการลดปญหาสุขภาพจิตไดอีก
ทางหนึ่ง
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ใบงานที่ 1 “หยุด . . . คิดกอน”
ชื่อ .................................................... สกุล .........................................

244

แผนการจัดกิจกรรมที่ 12
หนวยที่ 3 การจัดการอารมณตนเอง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เรื่อง ผลเสียของการควบคุมอารมณตนเองไมได
เวลา 1 คาบ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสําคัญ
ถาหากคนเราไมสามารถจะควบคุมอารมณได ยอมมีผลเสียมากกวาผลดี และจะเปนผลเสียทั้ง
ทางรางกาย จิตใจ ทั้งตอตนเองและผูอนื่
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนสามารถบอกผลเสียของการควบคุมอารมณตนเองไมได
สาระกิจกรรม
ผลเสียของการควบคุมอารมณตนเองไมได
กิจกรรม
ขั้นนํา
1. ครูนําภาพจากหนังสือพิมพ “คราบเลือด มัดผัวโหด ฆาควานทองเมีย” และเลาความโดย
สรุปวา ภรรยาขอหยา และสามีไดสอบถามถึงสาเหตุที่แทจริงที่ภรรยาขอหยาก็คือ ภรรยา
ไดมีความสัมพันธกับหมอหนุมคนหนึ่ง ดวยความโมโหจนไมสามารถควบคุมอารมณ
ตนเองไวได จึงพลัง้ มือบีบคอภรรยาจนเสียชีวิต หลังกอเหตุดวยความขาดสติ จึงนําราง
ภรรยาควานทองนําอวัยวะภายในออกมาเพื่อใหรางเบาลง นํารางไปถวงน้ํา
ขั้นกิจกรรม
2. ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับเหตุการณที่เกิดขึ้น สาเหตุของปญหาคืออะไร และ
ถานักเรียนอยูใ นสถานการณนั้นจะทําอยางไร
3. ผลของการไมสามารถควบคุมอารมณของบุคคลในกรณีตัวอยาง คืออะไร
4. ในกรณีเชนเดียวกัน หากนักเรียนถูกยั่วยุใหโกรธ หรือไมพอใจ นักเรียนจะมีวิธีการระงับ
อารมณโกรธ ไมพอใจ ไดอยางไร
ขั้นสรุป
5. ครูใหนักเรียนสรุปผลเสียของการไมควบคุมอารมณ และวิธีการควบคุมอารมณ และครู
สรุปเสริมอีกครั้ง
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สื่อ
ภาพขาวจากหนังสือพิมพ
การวัดผลและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรม
2. ตรวจผลงาน
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แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจประจําหนวยที่ 3
เรื่อง การจัดการอารมณตนเอง
จํานวนขอสอบ 10 ขอ
เวลา 15 นาที
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําชี้แจง : จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว
1. ถาหากมีเพือ่ นทํานักเรียนไมพอใจ นักเรียนควรทําอยางไร
ข. ตวาดใหหยุด
ก. ทํารายเพื่อนเพื่อเปนการโตตอบ
ง. รีบไปบอกครู
ค. บอกเพื่อนวาการทําอยางนัน้ เราไมชอบ
2. หากจันทรามาบอกนักเรียนวาดวงเดือนดาวานักเรียนลับหลัง นักเรียนจะทําอยางไร
ข. ไปสอบถามขอเท็จจริงจากดวงเดือน
ก. ไปตอวาดวงจันทันที
ง. กลับไปฟองผูปกครองใหเอาเรื่องดวงเดือน
ค. ดาวาดวงเดือนฝากไปกับจันทรา
3. หากมีเพื่อนของนักเรียนสองคนทะเลาะกัน นักเรียนจะทําอยางไร
ข. รีบออกไปหางๆ
ก. เลือกเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง
ง. สงเสียงเชียร
ค. เขาไปหามปรามใหเพื่อนสงบลง
4. ขอใดเปนลักษณะของคนหูเบา
ข. โมโหงาย
ก. เชื่อคนงาย
ง. เขาใจเรื่องตางไดยาก
ค. ไมไวใจคนอื่น
5. ขอใดที่อาจเกิดขึ้นไดกับคนที่มนี ิสัยวูวาม
ข. ตัดสินใจผิดพลาด
ก. ทํางานลาชา
ง. ชอบผัดวันประกันพรุง
ค. กังวลสูง
6. การเปนคนหูเบาจะเกิดผลเสียในขอใดมากที่สุด
ข. ขาดความมั่นคงทางอารมณ
ก. ขาดความซือ่ สัตย
ง. ขาดความมีน้ําใจ
ค. ไมตรงตอเวลา
7. คุณลักษณะในขอใดของนักเรียนทีจ่ ะทําเปนที่รักของเพื่อนมากที่สดุ
ข. เปนคนอารมณดี
ก. ความเปนผูน ํา
ง. เปนคนมีความอดทน
ค. เปนคนตรงตอเวลา
8. หากมีเพื่อนทําใหเราโกรธ นักเรียนจะทําอยางไร
ข. โวยวายใสคนเพื่อน
ก. แสดงออกทางสีหนาใหเห็นชัดเจน
ง. เก็บไวในใจเพื่อหาโอกาสแกแคน
ค. พิจารณาวาเหตุใดเพื่อนจึงทําอยางนั้น
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-29. คนที่มีอารมณลักษณะใดที่นักเรียนคิดวานาคบหาที่สุด
ข. ราเริงแจมใส
ก. เก็บกดไมคอ ยแสดงออก
ง. เดี๋ยวดีเดี๋ยวราย
ค. โกรธงายหายเร็ว
10. นักเรียนควรทําอยางไรเพื่อใหเปนคนยิ้มแยมแจมใส
ก. หลีกเลีย่ งสถานการณที่ทาํ ใหอารมณขนุ มัว ข. เลือกวิธีผอนคลายอารมณที่เหมาะสม
ง. ถูกทุกขอ
ค. ยอมรับความเปนตัวของเราเอง
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หนวยกิจกรรมที่ 4
การมีวินัยในตนเอง
สาระสําคัญ
การมีวนิ ัยในตนเองจะทําใหเราเปนคนที่ มีความรับผิดชอบ ความอดทนตอความ
เหนื่อยยาก ความเชื่อมั่นในตนเอง ซึง่ คุณสมบัติเหลานี้จะทําใหเราเปนผูที่สามารถควบคุมตนเองได มี
ความคิดและการกระทําที่เหมาะสม
จุดประสงคของหนวยกิจกรรม
1. เพื่อใหนกั เรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวินัยในตนเอง
2. เพื่อใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการมีวินัยในตนเอง
3. เพื่อใหนักเรียนมีวนิ ัยในตนเอง
สาระกิจกรรม
1. ความสําคัญของการมีวนิ ัยในตนเอง
2. ลักษณะของผูมีวนิ ัยในตนเอง
2. วิธีการฝกวินัยในตนเอง
กิจกรรม
1.
2.
3.
4.

กิจกรรมตามใบงาน
การรวมอภิปราย
ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรม
ทําแบบทดสอบประจําหนวยการเรียนรู

สื่อ
1. ใบงาน
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
การวัดผลประเมินผล
1. สังเกตความสนใจ การตอบคําถาม และการมีสว นรวมในกิจกรรม
2. สังเกตพฤติกรรม
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3. การทดสอบประจําหนวยกิจกรรม

250

แผนการจัดกิจกรรมที่ 13
หนวยที่ 4 การมีวินยั ในตนเอง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เรื่อง ความรับผิดชอบ
เวลา 1 คาบ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสําคัญ
การกระทําสิง่ ใดของแตละคนนัน้ จะตองกระทําดวยความตั้งใจและกระทําอยางมีสติ เพราะแต
ละคนจะตองเปนผูยอมรับผลจากการกระทํานั้น ไมวา ผลนั้นจะดีหรือไมดีก็ตาม ซึ่งการยอมรับผลจาก
การกระทํานั้น เรียกวา ความรับผิดชอบ ซึ่งทุกคนจะตองมี
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนกั เรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
2. เพื่อใหนกั เรียนเห็นความสําคัญของความรับผิดชอบที่มีตอการดํารงชีวิต
สาระกิจกรรม
ความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
กิจกรรม
ขั้นนํา
1. สนทนาถึงเรื่องเหตุการณในชีวิตประจําวันที่มีผูกระทําผิดแลวยอมรับผิด และใหนกั เรียน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณนั้น
2. ใหนักเรียนทําใบงาน “ครั้งหนึ่ง . . . ในชีวิตฉัน”
ขั้นกิจกรรม
3. สุมนักเรียนอานใบงาน “ครั้งหนึง่ . . . ในชีวิตฉัน” ใหเพื่อนๆ ฟง
4. ใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับเหตุการณที่เกิดขึ้น มีผลดีอยางไร
5. ครูยกตัวอยางเหตุการณทเี่ กี่ยวของกับคนที่มีความรับผิดชอบ กับคนที่ไมมีความรับผิดชอบ
ใหนักเรียนฟง
6. ใหนกั เรียนบอกความหมายของ “ความรับผิดชอบ” พรอมทัง้ ยกตัวอยางประกอบ ตาม
ความคิดเห็นของนักเรียน
7. ครูสรุปและอธิบายความหมายของ “ความรับผิดชอบ”
8. ใหทุกคนรวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นวาความรับผิดชอบเปนสิ่งที่ดีหรือไม เพราะเหตุ
ใด
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9. สุมตัวแทนนักเรียนออกมาแสดงความคิดเห็นวา ถาเราทุกคนขาดความรับผิดชอบแลวจะ
สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตอยางไร
ขั้นสรุป
10.ครูและนักเรียนรวมกันสรุปถึงความรับผิดชอบที่ทกุ คนตองมี ไมวาความรับผิดชอบตอ
ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ เพราะจะทําใหทุกสวนของสังคมนัน้ มีความเจริญกาวหนา
และที่สําคัญทีส่ ุดคือ ตองมีความรับผิดชอบตอตนเอง
สื่อ
ใบงาน “ครั้งหนึ่ง . . . ในชีวติ ฉัน”
การวัดผลและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรม
2. ตรวจผลงาน
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ใบงานเรื่อง “ครั้งหนึง่ . . . ในชีวิตฉัน”
คําชี้แจง ใหนักเรียนบรรยายสิ่งตางๆ ตอไปนี้ตามความเปนจริง
เหตุการณ ครั้งหนึ่ง . . ในชีวิตทีน่ ักเรียนไดกระทําสิง่ ใดสิ่งหนึ่งลงไปแลว ไมวา ผลจะออกมาดีหรือไมดี
ก็ตามนักเรียนยอมรับผลของการกระทํานัน้ อยางภาคภูมิใจ
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 14
หนวยที่ 4 การมีวินยั ในตนเอง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เรื่อง ความซื่อสัตย
เวลา 1 คาบ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสําคัญ
บุคคลที่มีความประพฤติตรงและจริงใจ ไมคิดคด ทรยศ ไมคดโกงและหลอกลวง ถือวาบุคคล
นั้นมีความซื่อสัตย เปนบุคคลที่ควรไดรับการยกยอง เชิดชู และเปนบุคคลที่สังคมตองการ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความซื่อสัตย
2. เพื่อใหนักเรียนวิเคราะหผลที่เกิดขึ้นหากสังคมขาดบุคคลที่มีความซื่อสัตย
สาระกิจกรรม
1. ความหมายของความซื่อสัตย
2. ผลดีและผลเสียหากบุคคลขาดความซื่อสัตย
กิจกรรม
ขั้นนํา
1. ใหนักเรียนอานนิทานเรื่อง เมล็ดพืชของสักกะ
ขั้นกิจกรรม
2. แบงนักเรียนเปนกลุม ใหแตละกลุมแสดงความคิดเห็นวา นิทานเรื่อง เมล็ดพืชของสักกะ
ใหขอคิดอะไรแกนักเรียนบาง และการกระทําของสักกะ นักเรียนควรจะยึดถือเปน
แบบอยางดวยหรือไม เพราะอะไร ในขณะที่มกี ารแสดงความคิดเห็นนั้น กลุม อื่นสามารถ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได
3. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปถึงความหมาย และความสําคัญของ ความซื่อสัตย
4. ใหทุกคนรวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นวาความซือ่ สัตยเปนสิ่งที่ดีหรือไม เพราะเหตุ
ใด
5. ครูใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นวาหากทุกคนในสังคมขาดความซื่อสัตยจะเกิดอะไรขึ้น
บางโดยสุม ตัวแทนนักเรียนออกมาแสดงความคิดเห็นวา ถาเราทุกคนขาดความรับผิดชอบ
แลวจะสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตอยางไร
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6. ครูใหนักเรียนยกตัวอยางบุคคลที่นักเรียนเห็นวาเปนบุคคลที่ไดรับการยกยองและสมควร
เปนแบบอยางในเรื่องความซื่อสัตย
ขั้นสรุป
7. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปถึงความซื่อสัตยที่ทกุ คนตองมี ไมวาความซื่อสัตยตอหนาที่ของ
ตนเอง ตอเพือ่ น ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และใหสัญญาวาจะเปนบุคคลที่มี
ความซื่อสัตยตามบุคคลแบบอยางที่ไดรับการยกยอง
สื่อ
นิทานเรื่อง เมล็ดพืชของสักกะ
การวัดผลและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรม
2. ตรวจผลงาน
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นิทานเรื่อง เมล็ดพืชของสักกะ
กาลครั้งหนึง่ นานมาแลว มีพระราชาองคหนึ่ง ทรงปกครองประเทศบานเมืองโดยยึดหลัก
ทศพิธราชธรรมเปนที่ตั้ง ดังนั้นพระองคจงึ เปนที่รกั ของพสกนิกรมาก ทวาเปนเรื่องนาเศราเหลือลนที่
พระองคไมมพี ระราชโอรสหรือพระราชธิดาสืบทอดราชสมบัติ ดวยเหตุนี้เมื่อทรงมีพระชนมายุครบแปด
สิบพรรษาและพระวรกายออนแอลง พระราชาจึงทรงพระราชดําริวา ถึงเวลาแลวทีจ่ ะตองมีกษัตริย
พระองคใหมมาดูแลปกครองบานเมืองและประชาชนของพระองคตอไป แตก็ยงั มิไดตรัสเรื่องนี้กับผูใ ด
พระราชาทรงตั้งหลักเกณฑไวในพระทัยวา ผูท ี่จะมาเปนพระราชาตอจากพระองคนนั้ จะตอง
เปนผูทมี่ ีความรูเฉลียวฉลาด แตขณะเดียวกันก็ตองมีความดีงามในจิตใจดวย ดังนั้นพระองคจงึ ทรง
คัดเลือกเหลาเสนาอํามาตย รวมไปถึงบัณฑิตในวังที่มีสติปญญาดีและเปนที่ไววางพระทัยจํานวน 20
คนมาเขาเฝา พรอมกับมีรับสั่งวา
“ขาจะขอใหพวกทานนําเมล็ดพืชที่ขาแจกใหนี้ไปปลูกในแปลงผักหลังวังคนละครึ่งไร หลังจาก
นั้นใหพวกทานรับผิดชอบดูแลพืชผักเหลานี้ใหดี หมั่นรดน้ําพรวนดินและใสปุยอยูเสมอ ในเวลาสาม
เดือนหากเมล็ดพืชของขาเจริญงอกงามไดดีที่สุดในแปลงผักของใคร ขาจะมีรางวัลใหเจาของแปลงๆ
นั้นอยางงาม”
เมื่อไดฟงดังนัน้ เหลาเสนาอํามาตยและบัณฑิตที่ถกู คัดเลือกทั้งยี่สิบคนก็รีบนําเมล็ดพืชจาก
พระราชาไปปลูกในแปลงผักหลังวังทันที
สักกะเปนบัณฑิตหนุมอนาคตไกลที่ไดรับการคัดเลือกใหเขารวมปลูกผักในครั้งนี้ดวย เขานํา
เมล็ดพืชที่ไดรับพระราชทานไปปลูกในแปลงผักหลังวังและรดน้ําพรวนดินอยางแข็งขัน แตเมื่อเวลา
ผานไปหนึง่ เดือน แปลงผักของทุกคนตางก็มีพืชผักงอกงามดวยกันทั้งหมด ยกเวนแปลงของสักกะที่ไม
มีอะไรงอกขึ้นมาเลย กระนัน้ สักกะก็ยงั ไมยอทอ เขาคงเฝาใสปุยพรวนดินใหกับเมล็ดพืชของเขาตอไป
อยางแข็งขัน
สามเดือนตอมา ครบกําหนดทีพ่ ระราชาจะตองเสด็จมาดูพืชผักของทั้งยี่สิบคน ทรง
ทอดพระเนตรเห็นวาแปลงผักทุกแปลงตางก็มีผกั ทีง่ อกงามไมแพกนั เมื่อเสด็จผานแปลงผักของใครก็
จะตรัสทักทายเจาของแปลงผักนั้นไปดวย
“ผักของเจางอกงามดีนะ เจาทําอยางไรหรือ”
เจาของแปลงผักยิ้มหนาบาน กอนจะทูลตอบวา “เพราะหมอนฉันดูแลอยางดี รดน้ําพรวนดิน
ตามเวลาเดิมทุกวันมิไดขาด ดังนั้นผักในแปลงของหมอมฉันจึงงอกงามเชนนีพ้ ระเจาขา”
เมื่อเสด็จไปยังแปลงผักอีกแปลง ก็ตรัสกับเจาของแปลงนัน้ อีกวา
“ผักของเจาเขียวสดงดงามดีแท เจาใชอะไรมาบํารุงเปนพิเศษอยางนัน้ หรือ”
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“หมอมฉันไดใชปุยชั้นดีจากเมืองไกลมาบํารุงพืชผักในแปลงนีพ้ ระเจาขา ปุย ชนิดนี้ราคาแพง
มาก มีแตหมอมฉันเทานั้นที่รูจักและไปสรรหามาบํารุงเมล็ดพืชของพระองคใหเจริญงอกงามได”
เจาของแปลงผักกลาวอยางโออวด แตพระราชาไมไดตรัสอะไรนอกจากแยมพระโอษฐเล็กนอยอยาง
ขันๆ
พระราชาทอดเสด็จพระเนตรแปลงผักไปทุกแปลงจนถึงแปลงสุดทายที่เปนของสักกะ ซึง่ มีแต
คันดินวางเปลา ไมมีสิ่งใดงอกขึ้นมาเลย
“อะไรนี่ ใครคือเจาของแปลงผักแปลงนี”้ พระราชาตรัสถามเสียงดังจนสักกะสะดุง โหยงดวย
ความตกใจ เขากมหนานิง่ ไมกลาสูพ ระพักตรพลางทูลตอบเสียงสั่นวา
“พระอาญามิพนเกลาฯ แปลงผักที่วางเปลานี้เปนของหมอมฉันเองพระเจาขา”
“ของเจารึ ถาอยางนัน้ จงตอบขามาวาพืชผักของขาไปไหน เหตุใดจึงไมมีอยูในแปลงของขา
เลย หรือวาเจาดูแลผักของขาไดไมดีพอ”
สักกะทูลตอบพระราชาวา
“หมอมฉันหาไดละเลยหนาทีท่ ี่พระองคมอบหมายไม หมอมฉันมาดูแลพืชผักในแปลงนีท้ ุกวัน
พยายามรดน้าํ พรวนดิน ใสปุย และศึกษานานาวิธีทจี่ ะทําใหพืชผักเจริญงอกงาม แตไมวา จะใชวิธี
ไหน พืชผักในแปลงของหมอมฉันก็หาไดงอกงามขึ้นมาไม หากพระองคจะทรงลงโทษคนไร
ความสามารถอยางหมอมฉัน ก็สมควรแลวพระเจาขา”
“ดี” พระราชาเสียงกราว “พรุงนี้เราจะตัดสินวาเจาควรไดรับสิ่งใดตอบแทนสําหรับเรือ่ งนี้ตอ
หนาขาราชบริพารและชาวเมืองทุกคน”
แลวพระราชาก็เสด็จกลับพระราชฐาน สักกะยืนคอตกอยูตรงนัน้ ยอมรับในชะตากรรมที่จะ
มาถึงในวันพรุง นี้ของตนเอง
วันตอมา ชาวเมืองไดรับการปาวประกาศใหมารวมตัวกันหนาพระราชวังเพื่อรับฟงขาวสําคัญ
เมื่อทุกคนมาพรอมกันแลว พระราชาจึงทรงประกาศขาวสําคัญดวยพระองคเองใหชาวเมืองทุกคน
ทราบ
“เนื่องจากขาปกครองบานเมืองมานาน บัดนี้ถึงคราวที่ขาจะมอบหนาที่ดังกลาวใหพระราชา
องคใหม และขาก็ไดคัดเลือกคนทีเ่ หมาะสมมาแลว”
ชาวเมืองไดฟง ดังนั้นก็สง เสียงฮือฮาดวยความประหลาดใจ
“อยาไดกังวลไปชาวเมืองของขา คนที่ขาเลือกนัน้ มีคุณธรรมและความซื่อสัตย ขาเชื่อวาเขาจะ
ปกครองพวกเจาใหมีความสุขไดมากทีเดียว” พระราชาตรัส กอนจะทรงเรียกหาสักกะ บัณฑิตหนุมผู
ไมสามารถทําใหเมล็ดพืชของพระองคงอกงามได
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สักกะเดินเขามาหาพระราชาอยางงงงวย และยิ่งตะลึงงันเมื่อพระองคประกาศวาเขาคือ
พระราชาองคตอไป
“ฝาบาทประทานรางวัลใหผดิ คนแลว เจาบัณฑิตคนนัน้ มันมิใชคนทีท่ าํ ใหเมล็ดพืชของ
พระองคงอกงามไดสักตนเดียวมันก็ปลูกไมขึ้นดวยซ้าํ ” พวกอํามาตยและบัณฑิตสิบเกาคนที่ปลูกพืช
งอกงามทักทวงพระราชา พระองคทรงพระสรวลลั่นกอนจะตรัสชี้แจงวา
“ก็ใชนะสิ ขาพูดอยางนัน้ ใครก็ตามทีท่ ําใหเมล็ดพืชของขาเจริญงอกงามที่สุดจะไดรางวัลจาก
ขาอยางงาม แตพวกเจารูหรือไมวาเมล็ดพืชที่ขา ใหพวกเจาไปเปนเมล็ดพืชที่ตมจนสุกแลว ดังนัน้ มันจึง
ไมสามารถงอกขึ้นมาในแปลงไหนได ก็เห็นจะมีแตแปลงของคนขี้ฉอเทานัน้ แหละ”
ประชาชนสงเสียงเฮชอบใจในคําตรัสของพระราชา ผิดกับเสนาอํามาตยและบัณฑิตสิบเกาคน
ที่ไดแตกมหนางุดๆ ไมกลาสูพระพักตรกับพระองค พระราชาตรัสสรุปทายวา
“ดวยเหตุนี้ขาจึงเห็นชัดวา มีเพียงสักกะคนเดียวเทานัน้ ที่มีความซื่อสัตย ไมยอมเปลี่ยนเมล็ด
พืชใหมมาปลูกแทนเหมือนพวกเจา ดังนัน้ เขาจึงเหมาะที่จะเปนพระราชาองคใหมมากที่สุด
ตรัสจบ พระราชาก็ทรงแตงตั้งใหสักกะเปนพระราชาทามกลางความยินดีของชาวเมืองที่จะได
คนดี มีความซือ่ สัตยมาเปนพระราชาพระองคใหม และสั่งลงโทษทั้งสิบเกาคนที่เปนถึงขาราชการ แตไม
มีความซื่อสัตยตามโทษทัณฑที่สมควร.
แหลงอางอิง
อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา. 2550. ดวยรักบันดาล ใน นิทานสีขาว เลม 3 . หนา 63-67. กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพ ฟรีมายด,
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 15
หนวยที่ 4 การมีวินยั ในตนเอง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เรื่อง ความอดทนตอความเหนือ่ ยยาก
เวลา 1 คาบ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสําคัญ
การทํางานหรือการลงมือกระทําสิง่ ใดก็ตาม ยอมจะมีอปุ สรรคเกิดขึ้นได ซึ่งทุกงานที่ทาํ จะมี
ความยากงายแตกตางกันไป ซึง่ หากตองการใหงานบรรลุผลตามที่ตองการไดนนั้ จะตองมีความอดทน
ตอความเหนื่อยยากที่เกิดขึ้น
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนเห็นความสําคัญของความอดทนตอความเหนื่อยยากในการทํางาน
สาระกิจกรรม
ความสําคัญของความอดทนตอความเหนื่อยยากในการทํางาน
กิจกรรม
ขั้นนํา
1. ใหนักเรียนเขียนสุภาษิตไทยใหมากที่สุดในใบงานสุภาษิตไทยที่ฉนั รู ภายใน 5 นาที
2. เมื่อหมดเวลาใหนักเรียนนับจํานวนสุภาษิตที่นักเรียนเขียนไดสูงที่สุด และใหจัดประเภท
ตามความหมาย
ขั้นกิจกรรม
3. ซักถามนักเรียนถึงความหมายของ “ฝนทั่งใหเปนเข็ม” (เพียรพยายามสุดความสามารถ
จนกวาจะสําเร็จผล”
4. ใหนักเรียนเขียนเหตุการณที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนเองที่จะตองอดทนตอความเหนื่อยยาก
ในการทํางาน จนผลงานสําเร็จตามที่ตองการในใบงาน “เรื่องจริงที่ฉนั ภูมิใจ”
5. แลกเปลี่ยนใหเพื่อนๆ อาน พรอมเขียนความคิดเห็นในการกระทําของเหตุการณที่เกิดขึ้น
6. ตั้งคําถาม “หากนักเรียนไมมีความอดทนตอความเหนื่อยยากแลว จะเกิดผลดีหรือผลเสีย
เพราะเหตุใด และเราควรจะปฏิบัติตนอยางไรจึงจะถือไดวาเปนผูทมี่ ีความอดทนตอความ
เหนื่อยยาก”
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ขั้นสรุป
7. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปถึงความอดทนตอความเหนื่อยยากจะสงผลดีอยางไร และ
วิธีการปฏิบัติตนอยางไรจึงจะถือวาเปนผูท ี่มีความอดทนตอความเหนื่อยยาก
สื่อ
ใบงาน “สุภาษิตไทย ที่ฉันรู”
ใบงาน “เรื่องจริงที่ฉนั ภูมิใจ”
การวัดผลและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรม
2. ตรวจผลงาน
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ใบงาน “สุภาษิตไทย ที่ฉันรู”
ชื่อ .................................................... นามสกุล ........................................................
จงเขียนสุภาษิตไทยทีน่ ักเรียนรูจัก ใหมากที่สุดภายในเวลา 5 นาที

261
ใบงาน “เรื่องจริงที่ฉนั ภูมิใจ”
ชื่อ .................................................... นามสกุล ........................................................
จงเขียนเหตุการณที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนเองที่จะตองอดทนตอความเหนื่อยยากในการทํางาน จน
ผลงานสําเร็จตามที่ตองการ
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 16
หนวยที่ 4 การมีวินยั ในตนเอง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เรื่อง ความเชื่อมั่นในตนเอง
เวลา 1 คาบ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสําคัญ
ความเชื่อมัน่ ในตนเอง คือ ความสามารถของบุคคลในการคิดและการกระทําสิ่งตาง ๆ
ดวยความมัน่ ใจ ไมทอแท และยอมรับในผลที่เกิดจากการกระทําที่เกิดขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักเรียนกระทําสิง่ ตาง ๆ ดวยความมั่นใจ และยอมรับในผลที่เกิดขึ้นจากการ
กระทํา
2. เพื่อใหนักเรียนรูถึงคุณคาของตัวเอง มีความภาคภูมิใจในตัวเอง
สาระกิจกรรม
1. คุณคาของตัวเอง
2. ความมัน่ ใจในตัวเอง
3. การยอมรับผลที่เกิดขึ้น
กิจกรรม
ขั้นนํา
1. นักเรียนทําใบงาน เรื่อง “เอกลักษณของฉัน”
2. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายเกีย่ วกับใบงาน เรื่อง เอกลักษณของฉัน
ขั้นกิจกรรม
3. ครูชี้แจงทําความเขาใจกับนักเรียนถึงความเชื่อมั่นในตนเอง พฤติกรรมไหนที่
เรียกวาความมั่นในในตนเอง และพฤติกรรมไหนที่ไมมนั่ ใจในตนเอง
4. ใหนักเรียนสํารวจวาตัวเองมีพฤติกรรมทีม่ นั่ ใจในตนเองหรือไม
5. ใหนักเรียนแตละคนสรุปวา ตนมีพฤติกรรมอยางไร
6. นักเรียนสรุปพฤติกรรมของตัวเองและวิธีแกไข
ขั้นสรุป
7. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปถึงความเชื่อมัน่ ใจตนเองวามีประโยชนอยางไรในการ
ดํารงชีวิต หรือมีประโยชนอยางไรในการอยูใ นสังคม และเราควรจะพัฒนาตัวเอง
อยางไรใหดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีระเบียบวินัย และมีความสุขในสังคม
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สื่อ
ใบงาน เรื่อง เอกลักษณของฉัน
การวัดผลและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรม
2. ตรวจผลงาน
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ใบงาน เรื่อง “เอกลักษณของฉัน”
โปรดทําเครื่องหมาย 3 ในชองทีน่ ักเรียนพิจารณาแลวมีความคิดหรือความรูสึกวา
นักเรียนมีลักษณะนัน้ ในตัวตามความเปนจริงทีน่ ักเรียนเปนอยู
ความตองการ
1) มีอาชีพที่มนั่ คง
2) พึ่งตัวเองเสมอ
3) ทําในสิ่งที่ตนตองการ
4) ทําตามคานิยม
5) ทํางานทีเ่ ปนกิจวัตรไมมีการเปลี่ยนแปลง
6) ชอบอยูคนเดียว
7) ไปซื้อของเองโดยไมชวนผูอื่น
8) มีอิทธิพลเหนือผูอนื่
9) ยอมรับผลที่เกิดขึ้น
10) เสียความรูสึกเมื่อทํางานพลาด และ
จะไมทําอีก

สิ่งที่คิด/รูสึกตอตนเอง
ใช
ไมใช

สิ่งที่ผูอนื่ คิด/รูสึกตอทาน
ใช
ไมใช
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แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจประจําหนวยที่ 4
เรื่อง การมีวินัยในตนเอง
จํานวนขอสอบ 10 ขอ
เวลา 15 นาที
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําชี้แจง : จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว
1. ใครมีวินยั ในตนเอง
ก. สมหมายเตะฟุตบอลกับเพื่อนทุกวัน
ข. สมพรตืน่ เชาทุกวันเพราะกลัวไปโรงเรียนสาย
ค. สมใจชวยอธิบายบทเรียนที่เพื่อนไมเขาใจ
ง. สมคิดอานหนังสือในเวลาวาง
2. ขอใดแสดงถึงความไมเชือ่ มั่นในตนเอง
ก. จรรยาไมกลาพูดหนาชั้นเรียน
ข. จันทรฉายชอบหนีโรงเรียน
ง. จันทนาชอบดื่มน้ําอัดลม
ค. จันทรเพ็ญไมทําการบานเปนประจํา
3. ใครเปนคนมีความอดทน
ก. พิชาญนอนตื่นเชา
ข. อานนทสงการบานตามเวลาที่ครูกําหนด
ง. เดชาไดรับเลือกใหเปนหัวหนาหอง
ค. ไพรัตนทํางานที่ยากดวยตนเองจนสําเร็จ
4. วิชิตหนีโรงเรียนเปนประจํา แสดงวาวิชติ ขาดคุณสมบัติในขอใด
ข. ความมีวนิ ยั
ก. ความซื่อสัตย
ง. การวางแผนการทํางาน
ค. การรักษาเวลา
5. นักเรียนคิดวานักเรียนที่ควรจะไดรับคัดเลือกเปนนายหมูลูกเสือ ควรมีคุณสมบัติขอใดที่สําคัญทีส่ ุด
ก. ความซื่อสัตย
ข. การตรงตอเวลา
ง. ความเปนผูน ํา
ค. ความอาวุโส
6. จันทรเพ็ญลมเลิกการทํางานกลางคันเพราะคิดวายากเกินความสามารถของตนเอง แสดงวาจันทร
เพ็ญขาดคุณสมบัติขอใดมากที่สุด
ข. ความอดทน
ก. ความซื่อสัตย
ง. ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
ค. ความเปนผูน ํา
7. นักเรียนคิดวาขอใดที่ไมใช ผลดีของการมีความสามารถในการจัดการตนเอง
ข. ร่ํารวยมากขึ้น
ก. มีความสุขมากขึ้น
ง. เห็นคุณคาในตนเองมากขึน้
ค. เขาใจตนเองมากขึ้น
-2-
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8. นักเรียนคิดวาขอใดไมใชองคประกอบของความสามารถในการจัดการตนเอง
ข. การเปนคนมีวินยั ในตนเอง
ก. การเปนคนตรงตอเวลา
ง. การเปนคนใจบุญ
ค. การเปนคนรูจักตนเอง
9. ขอใดเปนลักษณะของคนไมมีวินยั ในตนเอง
ข. สายไหมเปนคนขี้นอยใจ
ก. ศักดาสงการบานชากวาทีค่ รูกําหนด
ง. สมรมาโรงเรียนสายบอยๆ
ค. สิงขรไมรูความถนัดของตนเอง
10. ขอใดไมใชวินยั ในตนเอง
ข. ความซื่อสัตย
ก. ความอดทน
ง. ความออนนอมถอมตน
ค. ความรับผิดชอบ

ภาคผนวก ง
แบบวัดเจตคติเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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แบบวัดเจตคติเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
(สําหรับนักเรียนเปนผูตอบ)
-------------------------------------------------คําชี้แจง ขอใหนกั เรียนอานขอความแตละขอแลวทําเครื่องหมาย 3 ลงในชองระดับความคิดเห็นที่
ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนมากที่สุด
ระดับความคิดเห็น
ขอ
รายการประเมิน
เห็นดวย
ไมเห็น ไมเห็นดวย
เห็นดวย
ไมแนใจ
ที่
อยางยิ่ง
ดวย
อยางยิ่ง
1

เราจําเปนตองรูจุดเดนจุดดอยของตนเอง

2
3

การรูวาเราทําสิ่งใดไดดีและสิ่งใดไมไดดีจะเปน
ประโยชนตอเราในการเลือกทําสิ่งตางๆ
การรูจักความสามารถของตนเองเปนเรื่องของผูใหญ

4

เราควรเลือกทํากิจกรรมตางๆ ใหเหมือนคนอื่น

5

เราจะตองรูวาตัวเรามีความตองการสิ่งใด

6

เราควรภูมิใจในสิ่งที่เราเปนแมจะแตกตางจากคนอื่น

7

เราควรเลือกทํากิจกรรมตางๆ ตามวามถนัดของตนเอง

8

การกําหนดตารางเวลาในการทํากิจกรรมตางๆ จะทํา
ใหเราไมมีความสุขในการดํารงชีวิต
การวางแผนการใชเวลาจะทําใหชีวิตของเราเปนระบบ

9

10 เราควรทําการบานวิชาที่ชอบกอนวิชาอื่น
11 เราควรจัดลําดับความสําคัญของงานกอนลงมือทํา
12 หากเราทํางานหรือการบานไมเสร็จควรขอเลื่อน
ครูผูสอนไปเรื่อยจนกวาจะเสร็จ
13 เราควรทํางานใหเสร็จตามเวลาที่กําหนด
14 เวลาสําหรับการพักผอนมีความสําคัญที่สุด
15 การรูจักแบงเวลาในการทํากิจกรรมตาง ๆ จะทําให
เราไมวุนวาย
16 การแบงเวลาเพื่อใชพักผอนหยอนใจจะทําใหเสียเวลา
ในการทํางานหรือกิจกรรมอื่น

269
-2ขอที่

รายการประเมิน

17

นักเรียนควรใชเวลาสําหรับการเรียนเทานั้น

18

การวางแผนในการทํากิจกรรมตาง ๆ เปนประจําเปน
สิ่งจําเปน
การทํากิจกรรมตางๆ ตามเวลาที่กําหนดเปนเรื่องนาเบื่อ

19
20

22

การกําหนดตารางการทํากิจกรรมตางๆ ทําใหเรา
ไมมีความอิสระ
การรูจักควบคุมอารมณจะทําใหเปนที่นานับถือ
ของบุคคลอื่น
เมื่อรูสึกอยางไรเราควรแสดงอารมณนั้นออกมา

23

คนเก็บกดคือคนที่เก็บความรูสึกไดดี

24

ผูที่อารมณดจี ะเปนที่รักของบุคคลอื่น

25
26

หากเราไมพอใจควรแสดงอารมณโกรธออกมาเพื่อ
ใหคนอื่นรู
คนใจเย็นมักจะตัดสินใจไมผดิ พลาด

27

เราตองทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จทุกครั้ง

28

ผูที่มีความซือ่ สัตยจะไดรับความเชื่อถือจากบุคคลอื่น

29
30

เราตองทํางานที่ไดรับมอบหมายโดยไมตองใหใครคอย
ตักเตือน
เราควรเปดเผยและตรงไปตรงมากับทุกคน

31

เมื่อทําผิดพลาดเราควรตองกลายอมรับผิด

32

เราควรเลือกทํางานที่งายๆ เพราะจะไมเหนื่อย

33

กิจกรรมหรืองานชิ้นใดที่คอนขางยากหรือนานกวา
จะสําเร็จเราควรเลิกทําเพราะจะทําใหเสียเวลา
หากเราเชื่อวาสิ่งใดที่เราทําไดเราก็จะสามารถทํา
สิ่งนั้นไดจริงๆ

21

34

ระดับความคิดเห็น
เห็นดวย
อยางยิ่ง

เห็นดวย

ไมแนใจ

ไมเห็น
ดวย

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง

270
-3-

ขอที่
35

รายการประเมิน

36

ความเชื่อมั่นในตนเองเปนพลังที่จะทําใหเราประสบ
ความสําเร็จในการทํางาน
ความเชื่อมั่นในตนเองทําใหประมาท

37

ผูที่มีความซือ่ สัตยมักจะถูกผูอนื่ เอารัดเอาเปรียบ

38

การบานวิชาใดที่ยากเราควรใหคนอื่นทําใหเรา

39

45

คนเราเมื่อลงมือทําสิ่งใดแลวจะตองไมโลเลหรือ
เปลี่ยนใจงายๆ
การทํางานกลุมเปนเรื่องที่ดี เพราะจะไดใหคนอื่น
ทํางานแทนเรา
ในการตัดสินใจเรื่องตางๆ เราควรคลอยตาม
เสียงสวนใหญไมวาจะผิดหรือถูก
ถึงแมงานที่ทําจะมีอุปสรรคเราจะตองไมหมดความ
พยายามในการทํางานนั้น
เราควรทําการบานหรือแบบฝกหัดเฉพาะวิชาที่
คิดวาครูจะตรวจเทานั้น
บางครั้งเราจําเปนจะตองโกหกพอแมวาไปโรงเรียน
ในวันหยุดเพื่อที่จะไดหนีไปเที่ยวกับเพื่อน
วิชาใดที่ไมชอบเราก็ไมควรเขาเรียน

46

เราควรแตงกายใหถูกตองตามระเบียบโรงเรียน

47

หากสอบไดคะแนนนอยเราควรขยันใหมากขึน้

48

หากพูดโกหกแลวจะทําใหเราไมถูกลงโทษ ก็ควรทํา

49

เราควรทํางานใหสําเร็จดวยตนเอง กอนคิดพึ่งพาคน
อื่น
เงินของพอแมเราสามารถหยิบไปใชจา ยไดโดยไม
ตองขออนุญาต

40
41
42
43
44

50

ระดับความคิดเห็น
เห็นดวย
อยางยิ่ง

เห็นดวย

ไมแนใจ

ไมเห็น
ดวย

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง

ภาคผนวก จ
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แบบวัดคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
----------------------------------------------------------------------คําชี้แจง ขอใหนกั เรียนพิจารณาวาตนเองมีคุณลักษณะ หรือพฤติกรรม หรือการแสดงออกในเรื่อง
ตางๆ เหลานีอ้ ยูในระดับใด แลวทําเครื่องหมาย 3 ลงในชองระดับความคิดเห็นทีต่ รงกับคุณลักษณะ
ของนักเรียน หรือสิ่งทีน่ ักเรียนปฏิบัติ
ระดับความคิดเห็น
ขอ
รายการประเมิน
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย เห็นดวย
มากที่สุด

1 นักเรียนรูวาสิ่งใดที่นักเรียนทําแลวไดผลดีและสิ่งไหน
ที่ทําแลวไมคอ ยไดผลดี
2 นักเรียนรูในสิ่งที่ตนเองชอบและไมชอบ
3 นักเรียนรูความถนัดของตนเอง
4 นักเรียนเปนคนที่ปรับปรุงตนเองอยูเสมอ
5 นักเรียนมักจะเลือกทํากิจกรรมตางๆ ตามเพือ่ น
6 นักเรียนบอกคนอื่นไดวาตนเองเปนคนอยางไร
7 นักเรียนมักจะวางแผนการทํางานหรือกิจกรรม
ในแตละวัน
8 นักเรียนทํางานที่ไดรับมอบหมายเสร็จทันตาม
กําหนดเสมอ
9 นักเรียนจะตั้งเปาหมายไวกอนวาแตละวันจะตอง
ทํางานอะไรใหสําเร็จบาง
10 นักเรียนสามารถจัดลําดับไดวา กิจกรรมหรือ
งานใดที่ควรทํากอนหรือทําหลัง
11 นักเรียนสามารถระบุไดวาในแตละวันมี
ภาระงานหรือกิจกรรมใดบางทีน่ กั เรียนจะตองทํา
12 กอนลงมือทํางานหรือกิจกรรมตาง ๆ นักเรียน
จะกําหนดไดวาจะใชเวลาประมาณเทาใด
13 กอนลงมือทํากิจกรรมหรืองานแตละอยาง
นักเรียนจะกําหนดเปาหมายของงานนั้น ๆ กอน

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด
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ขอ
14

รายการประเมิน

15

นักเรียนสามารถควบคุมอารมณตนเองใหเปนปกติ
ไดในทุกสถานการณ
นักเรียนมีวิธีการคลายเครียดที่เหมาะสม

16

นักเรียนจะรับฟงเมื่อมีเพื่อนหรือครูคอยชี้แนะตักเตือน

17

นักเรียนแสดงออกทางอารมณไดเหมาะสม

18
19

เมื่อมีสิ่งใดทําใหอารมณขุนมัวนักเรียนจะถอยหาง
ออกจากสิ่งนั้น
นักเรียนแสดงอารมณโกรธตอเพื่อนๆ เปนปะจํา

20

นักเรียนกลาขอความชวยเหลือจากบุคคลอื่น

21

นักเรียนกลาบอกคนอื่นวาตนเองทําสิ่งใดไมได

22

นักเรียนเปนคนตรงไปตรงมากับทุกคน

23

เมื่อทําสิ่งใดผิดพลาดนักเรียนกลาที่จะยอมรับผิด

24

นักเรียนทํางานที่ไดรับมอบหมายเสร็จเรียบรอยเสมอ

25
26

นักเรียนจะทํางานที่ไดรับมอบหมายสําเร็จถึงแมวา
จะเปนเรื่องยากแคไหนก็ตาม
นักเรียนเปนคนทอแทงาย

27

นักเรียนเปนคนเชื่อมั่นในตนเอง

28

นักเรียนชอบอานหนังสือหรือทําการบานตอนพักเที่ยง

29

นักเรียนมาโรงเรียนสายบอยๆ

30

นักเรียนกลาที่จะถามครูหากมีขอสงสัยหรือไมเขาใจ

31

นักเรียนมักจะสงการบานชากวาที่ครูกําหนด

32
33

นักเรียนทําตามสิ่งที่ครูหรือผูปกครองบอกให
ปรับปรุงแกไข
นักเรียนเปนคนตรงตอเวลา

34

นักเรียนลอกการบานเพื่อนเสมอ

ระดับความคิดเห็น
เห็นดวย
มากที่สุด

เห็นดวย
มาก

เห็นดวย
ปานกลาง

เห็นดวย
นอย

เห็นดวย
นอยที่สุด
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ขอ

รายการประเมิน

35 นักเรียนทบทวนบทเรียนภายหลังจากการเรียน
อยางสม่ําเสมอ
36 นักเรียนมีเรื่องทะเลาะหรือโตเถียงกับเพื่อนในหอง
บอยๆ
37 นักเรียนเปนคนชอบทําอะไรตามใจตนเอง
38 นักเรียนเปนคนคิดรอบคอบกอนลงมือทําสิ่งตางๆ
39 นักเรียนมักจะไดรับเลือกจากเพื่อนใหเปนหัวหนากลุม
40 นักเรียนชอบเปนผูนําคนอื่น

ระดับความคิดเห็น
เห็นดวย
มากที่สุด

เห็นดวย
มาก

เห็นดวย
ปานกลาง

เห็นดวย
นอย

เห็นดวย
นอยที่สุด

ภาคผนวก ฉ
แบบวัดความพึงพอใจเกี่ยวกับการใชหลักสูตรเพือ่ เสริมสรางความสามารถใน
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แบบวัดความพึงพอใจเกีย่ วกับการใชหลักสูตรเพือ่ เสริมสรางความสามารถในการจัดการ
ตนเองของนักเรียนของนักเรียน
----------------------------------------------------------คําชี้แจง ขอใหนกั เรียนอานขอความแตละขอแลวทําเครื่องหมาย 3 ลงในชองระดับความคิดเห็น
ที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนมากที่สุด
ระดับความ พึงพอใจ
รายการประเมิน
1. สาระของกิจกรรม
1.1 มีความยากงายเหมาะสม
1.2 นักเรียนสามารถนําไปใชประโยชนได
1.3 มีความจําเปนตอชีวติ ของนักเรียน
1.4 ตรงกับความตองการของนักเรียน
2. กิจกรรม
2.1 มีความหลากหลาย
2.2 กระตุน ใหนักเรียนกระตือรือรนในการรวมกิจกรรม
2.3 สงเสริมความรวมมือกันในการทํากิจกรรม
2.4 เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออก
2.5 นักเรียนไดลงมือปฏิบัติ
2.6 เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม
2.7 สงเสริมใหนกั เรียนมีความสามารถในการจัดการ
ตนเอง
2.8 มีการใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียน
2.9 สรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดี
2.10 สงเสริมใหนักเรียนมีความสัมพันธอันดีตอกัน
3. สื่อ
3.1 สอดคลองกับจุดประสงคการจัดกิจกรรม
3.2 สอดคลองกับสาระกิจกรรม

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด
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-2ระดับความ พึงพอใจ
รายการประเมิน
3.3 สอดคลองกับกิจกรรม
3.4 สอดคลองกับวัยของผูเรียน
3.5 นักเรียนมีสวนรวมในการใชสื่อ
4. การวัดผลประเมินผล
4.1 วิธกี ารวัดผลประเมินผลมีความเหมาะสม
4.2 วิธกี ารวัดผลประเมินผลมีความหลากหลาย
4.3 การวัดผลกอนเรียนมีความเหมาะสม
4.4 การวัดผลระหวางเรียนมีความเหมาะสม
4.5 การวัดผลหลังเรียนมีความเหมาะสม
4.6 นักเรียนมีสวนรวมในการวัดผลประเมินผล

มากที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

ภาคผนวก ช
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แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการตนเอง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
จํานวนขอสอบ 34 ขอ
เวลา 45 นาที
-----------------------------------------------------------------คําชี้แจง : จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว
1. นักเรียนคิดวาเหตุผลขอใดสําคัญประการแรกที่เราจะตองรูจักตนเอง
ก. เพื่อใหเขากับเพื่อนได

ข. เพื่อเลือกทํากิจกรรมตางๆ ที่เหมาะกับตน

ค. เพื่อใหรูจุดเดนจุดดอยของตนเอง

ง. เพื่อใหเราประสบความสําเร็จในการเรียน

2. นักเรียนคิดวาเราควรรูจักตัวเองในเรื่องใดบาง
ก. นิสัย

ข. ความถนัด

ค. ลักษณะทางรางกาย

ง. ถูกทุกขอ

3. สมชายรูวา ตนเองเปนคนใจรอน วูว าม แสดงวาสมชายรูจักตนเองในดานใด
ก. ความถนัด

ข. อารมณ

ค. สุขภาพ

ง. เจตคติ

4. ขอใดแสดงถึงการเปนคนรูจักตนเอง
ก. สมศรีเลีย้ งหมา 3 ตัว

ข. สมศักดิ์ขับรถอยางระมัดระวัง

ค. สมพรไปวัดทุกวันพระ

ง. สมใจแตงตัวตามฐานะ

5. การที่เพื่อนบอกใหเรารูในสิ่งที่เปนขอบกพรองของเรา เราควรทําอยางไร
ก. พิจารณานําไปปรับปรุงแกไขตนเอง

ข. ไมควรสนใจ

ค. นําเรื่องนี้ไปฟองครู

ง. บอกขอบกพรองของเพื่อนบาง

6. เราควรปรับปรุงตนเองเมือ่ ใด
ก. ครูหรือผูปกครองตักเตือน

ข. เมื่อรูถงึ ขอบกพรองของตนเอง

ค. เมื่อเราสรางความเดือดรอนใหคนอืน่

ง. เมื่อเปนทุกขใจ

7. เราสามารถปรับปรุงตนเองโดยใชขอมูลจากที่ใด
ก. ครู

ข. ผูปกครอง

ค. เพื่อน

ง. ถูกทุกขอ
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-28. นักเรียนคิดวาตนเองควรใชเวลาในการทําสิง่ ใดมากทีส่ ุด
ก. พักผอน

ข. ทํางานบาน

ค. เรียนหนังสือ

ง. ทํางานอดิเรก

9. หากนักเรียนตองการใชเวลาใหเกิดประโยชนสงู สุด จะตองทําอยางไร
ก. วางแผนการใชเวลา

ข. ทํางานโดยไมตองสนใจเวลา

ค. ยกเลิกงานหรือกิจกรรมทีม่ ีความยุงยาก

ง. เลื่อนงานทีท่ ําไมทันไปทําในวันตอไป

10. ตอไปนี้เปนประโยชนของการบริหารเวลาไดดี ยกเวนขอใด
ก. ชวยลดความเครียดใหเรา

ข. ทําใหเรามีเวลาพักผอนมากขึ้น

ค. ทําใหเรามีชีวิตที่สมดุล

ง. เราไดทํางานหนักขึน้

11. หากครูสั่งการบานทัง้ วิชาคณิตศาสตร สังคมศึกษา วิทยาศาสตร และภาษาไทย นักเรียนจะใช
คําตอบขอใดเปนเกณฑในการพิจารณาวาจะทําการบานวิชาใดกอน
ก. วิชางายทํากอน

ข. วิชายากทํากอน

ค. วิชาทีก่ ําหนดสงกอนทํากอน

ง. วิชาที่ชอบทํากอน

12. ตอไปนี้นกั เรียนจะทํางานในขอใดเปนลําดับแรก
ก. งานสําคัญและเรงดวน

ข. งานสําคัญแตไมเรงดวน

ค. งานไมสาํ คัญแตเรงดวน

ง. งานไมสําคัญและไมเรงดวน

13. การเขียนบันทึกประจําวันมีประโยชนตามขอใดมากที่สุด
ก. วางแผนการทํางานในแตละวัน

ข. ทบทวนการทํางานเพื่อวางแผนในวันตอไป

ค. ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

ง. ฝกทักษะการเขียน

14. งานลักษณะใดที่สามารถทําพรอมๆ กันได
ก. งานที่ไมยุงยาก

ข. งานที่ใชเวลาไมมาก

ค. งานที่มีลกั ษณะเหมือนกัน

ง. งานที่สําคัญเทาๆ กัน
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-315. หากตัวนักเรียนเองมาโรงเรียนสายบอยๆ ขอใดที่นกั เรียนควรทําเปนอันดับแรก
ก. ขอรองใหครูเลื่อนเวลาเขาแถวใหชาไปอีกครึ่งชั่วโมง
ข. เดินทางมาโรงเรียนอยางเรงรีบมากขึน้
ค. เลื่อนทีพ่ ักอาศัยมาอยูใกลโรงเรียน
ง. ตรวจสอบกิจกรรมที่ตองทํากอนมาโรงเรียนเพื่อยกเลิกสิ่งที่ไมสาํ คัญ
16. ขอใดเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
ก. อานหนังสือระหวางคอยรถกลับบาน

ข. ทํางานพรอมๆ กันหลายอยาง

ค. ทําการบานพรอมๆ กับการดูโทรทัศน

ง. ขอชวยเพื่อนทีว่ างอยูชว ยทําการบาน

17. ใครมีการกระทําที่เหมาะสม
ก. ดําอานหนังสือทัง้ คืนเพื่อไปสอบในตอนเชา

ข. แดงทํารายงานในคืนกอนสงครู

ค. เขียวลอกการบานเพื่อนเพราะไมตองเสียเวลา

ง. ขาวทบทวนบทเรียนทุกวัน

18. ถาหากมีเพื่อนทํานักเรียนไมพอใจ นักเรียนควรทําอยางไร
ก. ทํารายเพื่อนเพื่อเปนการโตตอบ

ข. ตวาดใหหยุด

ค. บอกเพื่อนวาการทําอยางนัน้ เราไมชอบ

ง. รีบไปบอกครู

19. หากจันทรามาบอกนักเรียนวาดวงเดือนดาวานักเรียนลับหลัง นักเรียนจะทําอยางไร
ก. ไปตอวาดวงจันทันที

ข. ไปสอบถามขอเท็จจริงจากดวงเดือน

ค. ดาวาดวงเดือนฝากไปกับจันทรา

ง. กลับไปฟองผูปกครองใหเอาเรื่องดวงเดือน

20. หากมีเพื่อนของนักเรียนสองคนทะเลาะกัน นักเรียนจะทําอยางไร
ก. เลือกเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง

ข. รีบออกไปหางๆ

ค. เขาไปหามปรามใหเพื่อนสงบลง

ง. สงเสียงเชียร

21. ขอใดเปนลักษณะของคนหูเบา
ก. เชื่อคนงาย

ข. โมโหงาย

ค. ไมไวใจคนอื่น

ง. เขาใจเรื่องตางไดยาก

282
-422. ขอใดที่อาจเกิดขึ้นไดกับคนที่มนี ิสัยวูวาม
ก. ทํางานลาชา

ข. ตัดสินใจผิดพลาด

ค. กังวลสูง

ง. ชอบผัดวันประกันพรุง

23. ใครมีวินยั ในตนเอง
ก. สมหมายเตะฟุตบอลกับเพื่อนทุกวัน
ข. สมพรตืน่ เชาทุกวันเพราะกลัวไปโรงเรียนสาย
ค. สมใจชวยอธิบายบทเรียนที่เพื่อนไมเขาใจ
ง. สมคิดอานหนังสือในเวลาวาง
24. ขอใดแสดงถึงความไมเชื่อมั่นในตนเอง
ก. จรรยาไมกลาพูดหนาชั้นเรียน

ข. จันทรฉายชอบหนีโรงเรียน

ค. จันทรเพ็ญไมทําการบานเปนประจํา

ง. จันทนาชอบดื่มน้ําอัดลม

25. ใครเปนคนมีความอดทน
ก. พิชาญนอนตื่นเชา

ข. อานนทสงการบานตามเวลาที่ครูกําหนด

ค. ไพรัตนทํางานที่ยากดวยตนเองจนสําเร็จ

ง. เดชาไดรับเลือกใหเปนหัวหนาหอง

26. วิชิตหนีโรงเรียนเปนประจํา แสดงวาวิชิตขาดคุณสมบัติในขอใด
ก. ความซื่อสัตย

ข. ความมีวนิ ยั

ค. การรักษาเวลา

ง. การวางแผนการทํางาน

27. นักเรียนคิดวานักเรียนทีค่ วรจะไดรับคัดเลือกเปนนายหมูลกู เสือ ควรมีคุณสมบัติขอใดที่สําคัญที่สุด
ก. ความซื่อสัตย

ข. การตรงตอเวลา

ค. ความอาวุโส

ง. ความเปนผูน ํา

28. จันทรเพ็ญลมเลิกการทํางานกลางคันเพราะคิดวายากเกินความสามารถของตนเอง แสดงวาจันทร
เพ็ญขาดคุณสมบัติขอใดมากที่สุด
ก. ความซื่อสัตย

ข. ความอดทน

ค. ความเปนผูน ํา

ง. ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
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-529. คุณลักษณะในขอใดของนักเรียนที่จะทําเปนที่รักของเพื่อนมากทีส่ ุด
ก. ความเปนผูน ํา

ข. เปนคนอารมณดี

ค. เปนคนตรงตอเวลา

ง. เปนคนมีความอดทน

30. ถาหากไมมีเพื่อนในหองคนใดยอมเปนมิตรกับนักเรียน นักเรียนควรทําอยางไร
ก. ไปสนิทสนมกับเพื่อนหองอื่น

ข. อยูคนเดียว

ค. บอกเพื่อนวาใหมาเลนกับเราบาง

ง. พิจารณาหาขอบกพรองของตนเอง

31. การเปนคนหูเบาจะเกิดผลเสียในขอใดมากที่สุด
ก. ขาดความซือ่ สัตย

ข. ขาดความมั่นคงทางอารมณ

ค. ไมตรงตอเวลา

ง. ขาดความมีน้ําใจ

32. หากเราไมรูจักตนเองดีพออาจจะเกิดผลเสียกับเราตามขอใดมากที่สุด
ก. ควบคุมอารมณตนเองลําบาก ข. เปนคนไมตรงตอเวลา
ค. เปนคนไมมสี มาธิ

ง. ไมสามารถเลือกทํากิจกรรมตรงกับความถนัดของตนเอง

33. นักเรียนคิดวาขอใดที่ไมใช ผลดีของการมีความสามารถในการจัดการตนเอง
ก. มีความสุขมากขึ้น

ข. ร่ํารวยมากขึ้น

ค. เขาใจตนเองมากขึ้น

ง. เห็นคุณคาในตนเองมากขึน้

34. นักเรียนคิดวาขอใดไมใชองคประกอบของความสามารถในการจัดการตนเอง
ก. การเปนคนตรงตอเวลา

ข. การเปนคนมีวินยั ในตนเอง

ค. การเปนคนรูจักตนเอง

ง. การเปนคนใจบุญ

ประวัติยอผูวิจัย
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ประวัติยอผูวิจัย
ประวัติยอผูวิจยั

นายอดุล นาคะโร

วันเดือนปเกิด

29 ธันวาคม พ.ศ.2511

สถานที่เกิด

อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่อยูปจ จุบัน

21/75 หมูที่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000

ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน ตําแหนง ศึกษานิเทศก
สถานทีท่ ํางานปจจุบนั

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต ถนนแมหลวน
ตําบลตลาดใหญ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2534

ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา)
จากวิทยาลัยครูสงขลา

พ.ศ. 2539

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การประถมศึกษา)
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

พ.ศ. 2551

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

