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 การวิจยัครั้งนีเ้ปนการวิจัยและพัฒนามจีดุมุงหมายในการพัฒนาหลกัสูตรเพื่อเสริมสราง

ความสามารถในการจัดการตนเองโดยใชกิจกรรมแนะแนวสาํหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

แบงการวจิัยออกเปน 5 ข้ันตอน กลาวคือ  

 ข้ันตอนที ่1 การศึกษาขอมลูพื้นฐาน เพื่อนํามาใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาโครงราง

หลักสูตร โดยมีการดําเนินการ ดังนี ้

 1. การศึกษาเอกสาร และงานวิจยัที่เกี่ยวของกับความสามารถในการจัดการตนเอง ไดผล

สรุป คือ ความสามารถในการจัดการตนเอง ประกอบดวยความสามารถในการรูจักตนเอง 

ความสามารถในการบริหารเวลา ความสามารถในการบริหารอารมณตนเอง และการมีวินัยใน

ตนเอง 

 2. การศึกษาความคิดเห็นจากผูทรงคุณวฒุจิํานวน 7 คน เกี่ยวกับคุณลักษณะ

ความสามารถในการจัดการตนเองที่จําเปนสําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 1 โดยใชเทคนิคการ

สนทนากลุม ผลสรุป คือ ดานความสามารถในการรูจักตนเอง ประกอบดวย คุณลักษณะ คือ การ

รูจักลักษณะทัว่ไป จุดเดนจดุดอย ความถนัดของตนเอง การปรับปรุงและพัฒนาตนเอง  ดาน

ความสามารถในการบริหารเวลา ประกอบดวย คุณลักษณะ คือ การวิเคราะหการใชเวลาของ

ตนเอง การวางแผนการใชเวลา การจัดลําดับความสําคญัของงาน  ดานความสามารถในการ

บริหารจัดการอารมณตนเอง ประกอบดวย คุณลักษณะการรูจักอารมณตนเอง  การควบคุม

อารมณตนเอง และการแสดงออกทางอารมณที่เหมาะสม   ดานการมีวินยัในตนเอง ประกอบดวย 

คุณลักษณะการมีความรับผิดชอบ การมีความซื่อสัตย การมีความอดทน และการมคีวามเชื่อมั่น

ในตนเอง 

 ข้ันตอนที ่2 การออกแบบหลักสูตรเปนการเขียนโครงรางหลักสูตรใหสอดคลองกับผลที่ได

จากการศึกษาขอมูลพื้นฐาน โดยมีองคประกอบของหลกัสูตร คือ ปญหาและความจําเปน 

หลักการ จุดหมาย สาระกจิกรรม กิจกรรม ส่ือ และการวดัผลประเมินผล  



 ข้ันตอนที ่3 การประเมินโครงรางหลักสูตร เปนการนําหลกัสูตรฉบับรางที่พัฒนาข้ึน ไปให

ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ประเมินความเหมาะสม และความสอดคลอง ผลการประเมิน พบวา ทุก

องคประกอบของหลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคลอง และนําขอเสนอแนะจากการประเมนิ

ของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุง เพื่อใหโครงรางลักสูตรมีความเหมาะสมมากยิ่งขึน้ 

 ข้ันตอนที ่4 การทดลองใชหลักสูตร เปนการนําหลักสูตรที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกบั

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่1 จํานวน 63 คน เปนเวลา 10 สัปดาห โดยสุมกลุมตัวอยางออกเปน

กลุมทดลองและกลุมควบคมุ ซึ่งพบวา คาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการจัดการตนเอง หลงั

การทดลองของกลุมทดลองสูงกวากอนการทดลองใชหลกัสูตร อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.001 คาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการจัดการตนเอง หลังการทดลองของกลุมทดลองสูงกวา

กลุมควบคุม อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 ความเหมาะสมของการใชหลักสูตรอยูในระดับ

มาก คาเฉลี่ยคะแนนดานความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง ระหวาง

กระบวนการเรยีน กับผลสัมฤทธิ ์สูงกวาเกณฑ 80/80  คาเฉลี่ยคะแนนดานเจตคติ ตอ

ความสามารถในการจัดการตนเอง สูงกวาเกณฑ 3.50 และคาเฉลี่ยคะแนนดานคุณลักษณะ 

ความสามารถในการจัดการตนเอง สูงกวาเกณฑ 3.50 

 ข้ันตอนที ่5 การประเมินและปรับปรุงหลกัสูตร จากผลการทดลองใชหลักสูตร พบวา 

หลักสูตรทีพ่ฒันาขึน้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ผูวิจัยดําเนนิการปรบัปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุง

สภาพปญหาและความจาํเปนของหลักสตูร ดานกิจกรรม การใชภาษาใหมีความเหมาะสมมาก

ยิ่งขึ้น แลวจัดทําเปนหลักสตูรฉบับสมบูรณที่สามารถนาํไปใชในการจัดการเรียนการสอนตอไป 
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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 self-

understanding 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 self-

management 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. 
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ประโยชนอยางมากจากคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ วาที่รอยตรี ดร. มนัส บุญประกอบ  

รองศาสตราจารย ดร. วิชัย วงษใหญ  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ไพโรจน กลิน่กหุลาบ   

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ดิลก ดิลกานนท  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสงูไว ณ ทีน่ี ้

 ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ ดร. ศรีสมร  พุมสะอาด และ 

ผูชวยศาสตราจารย เรือโท ดร. ไพบูลย  ออนมั่ง  ที่ไดใหขอเสนอแนะ ทีม่ีคุณคาและเปนประโยชน ใน

การทาํใหปริญญานิพนธฉบับนี้ มีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

 ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวฒุิ และผูเชี่ยวชาญทุกทาน ซึ่งไดใหความอนุเคราะห ในดานขอมูลที่

เปนประโยชนเพื่อการศึกษาวิจัย ตลอดจนใหความชวยเหลือในการตรวจสอบคุณภาพของโครงราง

หลักสูตร และเครื่องมือการวิจัย 

 ขอขอบพระคุณผูบริหารโรงเรียนบานบางเทา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ที่อนุญาตใหใชโรงเรยีนเปน

สถานทีท่ดลองใชหลกัสูตร และขอขอบพระคุณเปนอยางยิง่สําหรับ อาจารยจรูญ คะหาปะนะ  ที่ให

ความอนุเคราะหในการนําหลักสูตรไปทดลองใชในการจัดการเรียนการสอนและขอขอบใจนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานบางเทาทุกคน ที่ใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจยั

ตั้งแตตนจนจบ รวบทัง้ขอขอบคุณเพื่อนนสิิต สาขาการวิจัยพฒันาหลกัสูตรรุน15 ทกุคนที่ใหความ

ชวยเหลือ และเปนกาํลังใจมาดวยดีตลอด 

 ทายที่สุดนี้ผูวจิัยขอขอบคุณบุคคลในครอบครัวที่เปนกําลังใจใหดวยดีตลอดมา 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความสําคัญของปญหา 

 โลกในปจจุบนัอยูในยุคที่เราเรียกกนัวาโลกาภิวัตน อันเปนโลกไรพรมแดนในการติดตอส่ือสาร

ถึงกนัของคนทั่วทุกมมุโลก จนดูเหมือนวาโลกเราเล็กลง จนบางคนเรียกวาเปน “หมูบานโลก”  ลักษณะ

ที่เดนชัดของสงัคมโลกยุคโลกาภิวัตนก็คือ เปนยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนยุคที่สามารถติดตอ

เชื่อมตอถึงกนัไดสะดวกรวดเร็ว รูปแบบวิถชีีวิต วฒันธรรม ของสงัคมตางๆ แพรกระจายถงึกนัอยางไม

เคยเปนมากอน ระบบเศรษฐกิจโลกเปนแบบเสรีนิยมทีม่ีการแขงขันกนัสูง นอกจากนี้ยังเปนยุคทีสั่งคม

มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และสลับซับซอนจนเราตองอาศัยความสามารถเปนอยางมากในการปรับตัว

เพื่อใหอยูไดอยางรูเทาทนั (วิวัฒนชัย  อัตถากร. 2546 : 10-11, ยุค  ศรีอารยะ. 2544 : 53,และ สุริชัย  

หวนัแกว. 2546 : คํานํา)  นอกจากนี้ เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ (2544 : 80-86) ยังไดกลาวถงึสงัคม

โลกในศตวรรษที่ 21 ที่กาํลงัมาถึงวา จะเปนยุคของเทคโนโลยีชัน้สงู ยคุของขอมูลสารสนเทศ ยุคของ

สังคมแหงความรู ยุคของสังคมประชาธิปไตย ยุคของสงัคมเครือขาย  ยุคของการบูรณาการและขดัแยง

ทางวัฒนธรรม ยุคของการอนุรักษส่ิงแวดลอม ยุคของสังคมเมือง ยคุของการแขงขันกันอยางรุนแรง 

และเปนยุคของการแสวงหาความเติมเต็มในจิตวิญญาณ  ซึ่งเปนสภาพที่เราจะตองเผชิญอยาง

หลีกเลี่ยงไมได และจะสงผลกระทบทั้งในระดับประเทศ ระดับสังคมสวนยอย และระดับปจเจกบคุคล  

 นอกจากสังคมโลกจะมีลักษณะเปนโลกาภิวัตนจนเราไมสามารถที่จะหลีกเลีย่งหรอืตานทาน

ไดแลว แมแตสังคมไทยเองก็มีความเปลี่ยนแปลงสลับซับซอนมากขึ้นไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ 

การเมือง วฒันธรรม และอ่ืนๆ  ซึง่สงผลกระทบทัง้โดยตรงและโดยออมตอวิถีชีวิตของผูคนในสงัคม ทุก

เพศทุกวัย ทกุชวงชวีิต จนตองปรับเปลี่ยนไปจากสังคมแบบเดิมที่เราคุนเคยอยางมากมาย  ดวยความ

ที่สังคมปจจุบนัมีความหลากหลายสลับซับซอนมากขึ้น มีปญหาตางๆ เกิดขึ้นมากมาย ยิ่งกวานัน้ยัง

เปนสังคมที่มกีารเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็ ดังนัน้ผูคนทีจ่ะสามารถดํารงชีวิตอยูในสงัคมลักษณะนี้ได

จะตองเปนบุคคลที่เขมแข็งทัง้รางกายและจิตใจ มีความสามารถในการปรับตัว มีความสามารถในการ

ทํางาน ตลอดจนรูจักแกปญหาอยางสรางสรรค   

 การเล็งเหน็ความสําคัญของการเสริมสรางศักยภาพคนใหสามารถดํารงชีวิตอยูในโลกยุค 

โลกาภิวัตนไดอยางมีความสขุ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิจึงไดกําหนดใหแผนพฒันา 

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที ่8 ตอเนื่องมาถงึ ฉบับที่ 9 ซึ่งใชอยูในปจจุบนั เปนแผนที่ยึดคนเปน

ศูนยกลางของการพัฒนา ซึง่อยูบนความเชือ่ที่วา คนคือปจจัยสําคัญที่สุดที่จะเปนผูพฒันา
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ประเทศชาติใหเจริญกาวหนา และสรางสรรคสังคมใหรมเย็นเปนสุข เพราะถาสามารถพัฒนาศกัยภาพ

ของคนใหสูงขึ้นได สังคมและประเทศชาติโดยรวมก็จะเจริญกาวหนาตามไปดวย  ดวยความสําคัญ

ของการพฒันาคนดังกลาวนี้เอง แผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2545 – 

2559  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ ม.ป.ท. : 2) จึงไดกําหนดเจตนารมณในการ

พัฒนาคนไทยและสังคมไว 2 ประการสําคัญ กลาวคือ  

 1.  พัฒนาชวีติใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม  

มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 

 2.  พัฒนาสงัคมไทยใหเปนสังคมทีม่ีความเขมแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ดาน คือ สังคม

คุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญาและการเรยีนรู และสังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน 

 การที่จะใหเกดิสังคมทีพ่ึงประสงคข้ึนมาไดนั้น เราจะตองพัฒนาคนใหมีคุณภาพในทกุๆ ดาน

เสียกอน  ซึง่กระบวนการสําคัญที่จะพฒันาคนใหมีคุณภาพตามที่ตองการไดก็คือ กระบวนการให

การศึกษาใหแกคนในสงัคมนั่นเอง ซึง่เปนที่ยอมรับกนัโดยทั่วไปอยูแลววา การศึกษาเปนเครื่องมือ

สําคัญที่สุดในการพัฒนาคณุภาพของคนหรือประชากร และคนหรือประชากรทีม่ีคุณภาพยอมสามารถ

สรางเศรษฐกจิ สรางสงัคม สรางวฒันธรรม สรางการอนุรักษ สรางสิง่แวดลอม และสรางจิตใจชนิดที่

เชื่อมโยงกนัไดอยางสมดุล อันจะนําไปสูความผาสุกของสังคมโดยรวม (อุทัย  ดุลยเกษม. 2534 : 6)  

 ดวยความสําคัญของการศึกษาซึง่เราเชื่อวาเปนรากฐานสําคัญที่สุด ที่มีตอการพัฒนาคนใหมี

คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคสอดคลองกับสภาพสงัคมเพื่อใหบุคคลเหลานั้นเปนคนที่มคีุณภาพ และใช

ความรูความสามารถที่มีเหลานัน้เพื่อประโยชนตอตนเองและสังคมตอไป เนื่องจากคณุลักษณะที่

เหมาะสมของบุคคลนั้นจาํเปนตองไดรับการปลูกฝงตัง้แตอยูในวัยเด็ก เนื่องจากเปนชวงวัยแหงการ

เรียนรูและเตรียมพรอมของบุคคลสําหรับการดําเนินชวีติตอไป ซึ่งคุณลักษณะทีพ่งึประสงคตางๆ  

เหลานั้นจะไดติดตัวไปตั้งแตเด็กจนเปนผูใหญที่มีคุณภาพตอไป เหมือนดังที่เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ 

(2541 : 12) ไดกลาววาเด็กและเยาวชนคอืทรัพยากรมนุษยที่กาํหนดความเปนไปของประเทศชาติใน

รุนตอไป ซึ่งจะเปนผูรับมอบความรับผิดชอบในการนําพาประเทศทกุดาน ทัง้ดานเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง วฒันธรรม ส่ิงแวดลอม ซึ่งอาจกลาวไดวาหวัใจของอนาคตของชาติอยูทีคุ่ณภาพของเด็กและ

เยาวชนของวนันี ้ดังนั้นเดก็และเยาวชนเหลานี้ จงึจําเปนตองไดรับการเตรียมความพรอมและ

เสริมสรางความแข็งแกรง ทั้งทางดานกายภาพ ดานสภาวะจิตใจและอารมณ และดานความรู

ความสามารถ เพื่อใหสามารถรับผิดชอบภาระในการนาํประเทศชาติใหเจริญรุดหนาตอไปได  ดวย

ความสาํคัญดังกลาวนี ้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จึงไดกําหนดคุณลักษณะของ

คนไทย ไวในมาตรา 6 วา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนษุยที่สมบูรณทั้ง

รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู
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รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสขุ”  ซึ่งคุณลักษณะตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ดังกลาว 

สอดคลองกับความคิดเหน็ของนักวิชาการและบุคคลตางๆ  เชน ทกัษณิ  ชนิวัตร (อางถงึใน สํานกังาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2544 : 1) ที่กลาววาลกัษณะของเดก็รุนใหมคือ เปนผูทีม่ี

ความสามารถชวยเหลือตนเองไดอยางปลอดภัยและมีความสุข เปนเดก็ที่รักการเรียนรู และเรียนรู

ตลอดชีวิต นอกจากนี้ตองมทีักษะภาษาอังกฤษ ทักษะคอมพิวเตอร เขาใจวัฒนธรรมทั้งไทยและ

ตางประเทศ ซึง่คลายคลงึกบัความเห็นของประเวศ  วะสี (อางถึงใน สุดาวรรณ  เครือพานิช. 2548 : 

52) และจาตุรนต  ฉายแสง (2548 : ออนไลน) ที่กลาววาการศึกษาตองทาํใหผูเรียนรูจักตนเอง รูจัก

โลก สามารถพึ่งตนเองได และสามารถอยูรวมกันอยางมดีุลยภาพ มีความแข็งแกรงในการรับมือกบั

ความทาทายของโลกอนาคต มีเอกลักษณความเปนไทย และเปนผูที่มีความเชื่อถอืหรือนับถือตนเอง 

สวนผลการวิจยัเรื่องคุณลักษณะและวิถกีารเรียนรูของเยาวชนรุนใหมของ สมพงษ  จิตระดับ  สุอังคะ

วาทิน (อางถึงใน สุดาวรรณ  เครือพานิช. 2548 : 50) ที่พบวาคุณลักษณะของเด็กไทยที่พงึประสงค 

ประกอบดวย ยิ้มอยางไทย จิตใจดี มีน้าํใจ ไหวสวย รักความยุตธิรรม มีความมัน่ใจในตนเองแบบ

สากลแตออนนอมถอมตนแบบไทย มีความสามารถทางภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร รูจักสิทธ ิหนาที่ มี

ความรับผิดชอบ มีสํานึกสาธารณะ รูจักคณุคาของตนเอง มทีักษะในการแกปญหา  สวนสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2546 : 52 – 109) ) ไดกําหนดคุณลักษณะคนไทยที่พงึประสงคของ

คนไทยออกเปน 5 มิติ คือ มติิดานรางกาย มิติดานจิตใจ มิติดานความรู มิติดานทักษะความสามารถ 

และมิติดานลกัษณะชีวิต และสุดาวรรณ  เครือพานิช (2548 : 51 – 52) เสนอวาเดก็ยุคใหมตองมี

คุณลักษณะ 3 ประการอนัจะทําใหสามารถเผชิญหนากบัความทาทายของโลกยุคใหมไดเปนอยางดี

คือ ประการที ่1 ดานการรู ซึง่ประกอบดวย การรูคิด รูภาษา รูวชิา รูตัว และรูชีวิต ประการที ่2 ดาน

ความกลา ประกอบดวยกลาคิด กลานํา กลาตัดสินใจ และกลารับผิดชอบ และคุณลักษณะประการที ่

3 ดานความรกั ประกอบดวย รักการเรียนรู รักการอาน รักความเปนไทย รักตนเอง และรักความเปน

ธรรม   

 จากคุณลักษณะที่พงึประสงคของเด็กไทยตามแนวคิดตางๆ ดังที่กลาวมานัน้ กรมวิชาการ 

(2545 : 1) ไดกลาววาคุณลกัษณะของเดก็ไทยโดยสรุปคือ เปนคนด ีมีปญญา และมีความสุข 

 ถึงแมวาเปาหมายของการจดัการศึกษาคอืสรางคนที่ลักษณะสําคัญ 3 ดานคือ คนดี มีปญญา 

และมีความสขุ ซึ่งกลาวไดวาเปนลกัษณะของคนที่สมบรูณ แตในสภาพความเปนจริงของการศึกษาใน

ปจจุบัน พบวาสถานศึกษานั้นเนนหรือใหความสาํคัญกบัการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีปญญาเปน

หลัก โดยไมคอยใหความสําคัญกับการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนเปนคนด ีและมคีวามสุข อยาง

จริงจังมากนัก ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากการเรียนการสอนทีมุ่งเนนดานวิชาการเพื่อใหเดก็เปนคนเกงหรือมี

ปญญานัน้ สอดคลองกับวธิีการสอบคัดเลือกเขาเรียนตอในระดับทีสู่งขึ้น เพราะจะวัดเฉพาะดาน
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ความรูเทานั้น (คณะกรรมการพัฒนาการฝกอบรมและดูแลเด็กวัยรุน. 2535 : 16) จากสภาพความจริง

ดังกลาวนี ้อาจกลาวไดวาการจัดการศึกษาที่ผานมาและที่เปนอยูในปจจุบันยงัไมสามารถสรางคนให

เปนคนที่สมบูรณได  ดังจะเห็นไดจากในปจจุบันสงัคมยงัเต็มไปดวยปญหาตางๆ มากมาย ทั้งปญหา

ดานเศรษฐกจิ ยาเสพติด ความยากจน การทุจริตคอรัปชัน ส่ิงแวดลอม การหยาราง อาชญากรรม และ

ปญหาเกี่ยวกบัสุขภาพจิต เปนตน  ปญหาที่เกิดขึ้นเหลานี้แสดงใหเหน็วาในสงัคมปจจุบันยงัมีคนอีก

จํานวนมาก ทีไ่มมีการกาํกับดูแลชีวิตของตนใหประสิทธิภาพได ซึง่แสดงถึงความเปนคนไมมีคณุภาพ

นั่นเอง  ซึ่งสภาพดังกลาวนี้เปนผลมาจากความบกพรองในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพราะรปูแบบ

การศึกษา สังคม และวัฒนาธรรมบางสวนยังหลอหลอมใหคนไทยมลัีกษณะชีวิตทีไ่มดีบางประการ 

เชน รักสนุกรักสบาย ไมชอบทํางานหนัก ไมรักการเรียนรู ขาดความขยนั ไมตรงตอเวลา ขาดความ

รับผิดชอบ ขาดความมุงมัน่ ขาดวิสัยทัศน ขาดความสามารถในการทาํงานเปนทีม  (ทิพวรรณ  กติิพร. 

2545 : 41; เกรียงศักดิ์  เจรญิวงศศักดิ์. 2546 : 25 – 33)   

 นอกจากคนทัว่ไปในสังคมจะสรางปญหาตางๆ ใหตนเองและสังคมอยางมากมายดงักลาว

แลว แมแตเด็กวัยเรียนที่อยูในสถานศึกษาเองกม็ีพฤติกรรมที่กอปญหาใหแกตนเองสถานศกึษา  หรือ

สังคม อยางไมนอยเชนเดียวกัน โดยเฉพาะนักเรียนนักศกึษาวัยรุนที่มกัมีพฤตกิรรมที่เปนปญหา

มากกวาวัยอืน่   

ทั้งนี้อาจเปนเพราะวยัรุนเปนวัยแหงการเปลี่ยนแปลง ซึง่นักวิชาการมกัจะเรียกวัยเดก็วัยนี้ส้ันๆ 

เปนวยัหวัเลี้ยวหวัตอของชีวติ (พรพิมล  เจยีมนาครินทร. 2539 : 13) ดังผลการวิจัยของ ศรีศักดิ์   

จามรมาร (2548 : ออนไลน) ทีพ่บวาวัยรุนไทยมีพฤติกรรมการดําเนินชวีิตที่ตกต่ํา มีความวิตกกงัวลใน

การดําเนินชวีติ ซึ่งปญหาสาํคัญของวัยรุนทีพ่บคือ การดื่มเหลาและยาเสพติดอื่นๆ การทะเลาะววิาท 

การใชจายฟุมเฟอย การเที่ยวสถานบนัเทงิ การมีเพศสัมพันธ การเลนพนนั ซึง่ผลการวิจัยดังกลาว

สอดคลองกับความคิดเหน็ของนักวิชาการอื่นๆ เชน พรพมิล  เจยีมนาครินทร (2539 : 223 – 246) 

พนม  เกตุมาน (2548 : ออนไลน) จาตุรนต  ฉายแสง (อางถงึในมติชนรายวนั. 2548 : 27) สมพงษ   

จิตระดับ (2545 : 7) เกรียงศกัดิ์  เจริญวงศศักดิ์ (2548 : 104) และพระครูสุนทรธรรมโสภณ (2547 : 4 

– 5) ที่กลาวถงึปญหาลักษณะและรูปแบบของปญหาวยัรุนวามีดังนี้ คือ การใชสารเสพติดทั้งประเภทที่

ผิดและไมผิดกฎหมาย มีคานิยมการมีเพศสัมพันธเสรี การติดการพนนั มีคานยิมฟุมเฟอยตามกระแส

บริโภคนิยมและวัตถนุิยม เกเรกาวราวมคีวามรุนแรงทางพฤติกรรมและอารมณ  ติดเกมและ

อินเตอรเน็ต ใหความสําคัญตอตนเองมากกวาสวนรวม ไมมีความอดทนในการทาํงานหนัก และขาด

ความรับผิดชอบ  สวนกรมสุขภาพจิต (2548 : ออนไลน) ไดจัดแบงหมวดหมูของพฤติกรรมวยัรุนทีพ่บ

ในปจจุบนัออกเปน 3 ดาน คือ ปญหาดานพฤตกิรรม เชน ชอบโกหก ลักขโมย เกยีจคราน  ปญหาดาน
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อารมณ เชน มีความเครียด ข้ีเหงา ซึมเศราวิตกกงัวล ขาดความมั่นใจในตนเอง และปญหาดานการ

ปรับตัว เชน การคบเพื่อน  การสรางมิตรภาพ เปนตน    

 แมแตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช กย็ังทรงทรงแสดงความเปนกงัวลตอ

ปญหาวัยรุนเชนเดียวกัน ดงัที่ไดพระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับปญหาวัยรุนเพื่อใหผูที่เกีย่ว 

ของไดตระหนกัและหาทางแกปญหาดงันี ้(กรมวิชาการ. 2545 : สวนนาํ)  

“...ขณะนี้รูสึกกันทั่วไปวา มปีญหาเยาวชนในบานเมืองมากขึ้นเนื่องจาก 

เหตุหลายกระแส ความจรงิเยาวชนไมไดตองการที่จะทําตัวใหยุงยากแตประการใด 

 แตโดยเหตทุี่ไมไดรับความดูแลเอาใจใสเทาที่ควรและขาดที่พึ่ง ขาดผูทีจ่ะให 

ความรู ใหคําแนะนาํทีถู่กตองเหมาะสม เขาจึงกลายเปนบุคคลที่เปนปญหาแกสังคม  

หนาที่ของทานทัง้หลาย ผูเปนครู เปนอาจารย เปนผูบริหารการศึกษา  

ที่ตองชวยเหลอืเขาดวยหลักวิชาและความสามารถ ทกุคนไดเรียนวชิาการแนะแนว 

มาแลว ควรจะไดนําหลกัการปฏิบัติเพื่อใหเยาวนไดรับผลประโยชนอันแทจริง  

โดยเฉพาะอยางยิง่การแนะแนวทางความประพฤติและจิตใจ ซึ่งสาํคัญมาก  

ขอใหเพียรพยายามปลูกฝงความรู ความคิดที่ปราศจากโทษแกเขาโดยเสมอหนา  

แนะนาํ อบรม ดวยเหตุผลและดวยความจริงใจ ประกอบดวยความเมตตาปราณี  

สงคเคราะห อนุเคราะห และนําพาไปสูทางที่ถูกที่เจริญ เยาวชนกจ็ะเกดิความ 

มั่นใจและมกีาํลังใจที่จะทําความดี เพื่อจักไดมีอนาคตที่มั่นคงแจมใสในวนัขางหนา...” 

    พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 

 จากปญหาตางๆของวัยรุนดังที่กลาวมาจะเห็นวา ถงึแมปญหาตางๆ จะเปนของวัยรุน แต

ผลกระทบที่เกดิจากปญหาเหลานั้นไดสรางความเดือดรอน วุนวาย แกผูอ่ืน เชน พอแมผูปกครอง 

เพื่อน สถานศกึษา หรือสังคมในวงกวางดวย ดวยลักษณะที่หลากหลายและผลกระทบทีห่ลากหลาย

เชนเดียวกนัของปญหาวัยรุนในวันนี้ นักวชิาการอยาง อมรวิชช   นาครทรรพ (2547 : 18) ไดกลาวถึง

สถานการณปญหาวยัรุนปจจุบันวา กําลังอยูในขั้นวิกฤติ หรือ ยุค  ศรีอาริยะ (2548 : 1) ถึงกบัเรียก

ปญหาตางๆ ของวัยรุนปจจุบันวาเปนวิกฤติเยาวชน   

 จากปญหาตางๆ ของวยัรุนที่เกิดขึ้นและดาํรงอยู จะเห็นวาปญหาเหลานี้เกิดกับเด็กทุกกลุม 

ไมวาจะเปนเดก็เรียนเกง หรือเรียนออน ฐานะดหีรือยากจน ในเมืองหรอืชนบท ซึง่มีอาจสาเหตุมาจาก

ตัววัยรุนเองหรือจากบุคคลอื่นหรือส่ิงแวดลอม แตไมวาปญหาเหลานัน้จะมีลักษณะอยางไร หรือมี

สาเหตุมาจากเรื่องใด แตก็เปนสิ่งสะทอนใหเหน็อยางชดัเจนวา สถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว 
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หรือสถาบนัทางสงัคมอื่นที่เกี่ยวของในสังคมของเรา ยงัไมไดเสริมสรางบุคลิกภาพทีแ่ข็งแกรงและ

เหมาะสม ใหกับเยาวชนของเราในมีการปฏิสัมพันธกับสภาพสังคมที่มแีนวโนมยัว่ยุและชักนาํพวกเขา

ไปในทางที่ไมเหมาะสม  จากการทีย่ังมีวัยรุนกลุมหนึง่ไดกอปญหาที่สรางความเดือดรอนใหแกตนเอง

และผูอ่ืนนัน้ นกัวิชาการกลาวาคนกลุมนี้ยงัมีปญหาในการจัดการตนเองหรือยงัไมมคีวามสามารถใน

การจัดการตนเอง (ทิพวรรณ  กิตพิร. 2545 : 41)  เพราะการจัดการตนเองเปนเรื่องของ การกํากับดูแล 

และพัฒนาพฤติกรรม ความคิดอารมณ ความรูสึกของตนใหสามารถรับมือกับสถานการณตางๆ อยาง

ถูกตองเหมาะสม  ตลอดจนการปรับตัวใหเขากับบุคคลและสังคมไดอยางมีความสุข มีความสามารถ

ในการแกและเอาชนะปญหาและอุปสรรคตางๆ ไดอยางเหมาะสม (ทพิวรรณ กิตตพิร. 2545: 41 ; วา

รีญา ภ. 2548: ออนไลน) สวนนกัวิชาการตะวันตกอยางเฟอรรีส บคัเลย และเฟเดอร (Ferris, 

Buckley ;& Fedor. 2002:Online) และมารแชลและแม็คฮารดี (Marshall &Mc Hardy. 2005: 

Online) ใหความเหน็ตรงกันวา ความสามารถในการจัดการตนเองเปนกุญแจที่สําคญัที่จะทําใหบคุคล

ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ และการดําเนนิชีวิต นอกจากนี้ เนตรนภา อินทรทอง 

(2542:ออนไลน) ยงัไดกลาวถึงความสําคญัของความสามารถในการจัดการตนเองที่มีตอการเรียนของ 

นักเรียนในปจจุบันวา จะชวยใหนกัเรียนสามารถดูแลและควบคุมตนเองใหเรียนไดตามเปาหมายโดย

ไมมีใครบังคับ ทาํใหประสบความสาํเร็จอยางมีประสิทธภิาพ 

 จากลักษณะรายละเอยีด ตลอดจนความสําคัญของความสามารถในการจัดการตนเอง ดังที่

กลาวมาจะเหน็ไดวาความสามารถในการจัดการตนเองเปนคุณล ักษณะที่สอดคลองกับคุณลักษณะ

ของผูเรียนในปจจุบัน ไมวาจะเปนพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับที ่2 พ.ศ. 2545  และ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประเมินภายนอก ในดานผูเรียน โดยเฉพาะมาตรฐานที ่8 ทีมุ่ง

ใหผูเรียนรูจกัตนเอง พึง่ตนเองได มีบุคลิกภาพที่ด ีโดยเฉพาะในสวนของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พ.ศ. 2544 นัน้ มีความชัดเจนเปนอยางยิง่ในการสงเสรมิและปลูกฝงคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคใหแก

ผูเรียน ซึง่กาํหนดไวในกจิกรรมพัฒนาผูเรียน โดยยึดหลกัวากิจกรรมพฒันาผูเรียนเปนกิจกรรมที่จดัให

ผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนตามศักยภาพ มุงเนนเพื่อเพิ่มเตมิจากสาระการเรียนรูหลักทัง้ 8 

กลุมสาระเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความสมบูรณครบทุกดานทั้งทางรางกาย สติปญญา อารมณและ

สังคม ในสวนของกิจกรรมพฒันาผูเรียน ซึง่ประกอบดวยกิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมนักเรียน โดย

กิจกรรมแนะแนวเปนกิจกรรมที่มีความเหมาะสมสาํหรบัเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง

เพราะกจิกรรมแนะแนวมีจดุมุงหมายที่มุงสรางเสริมผูเรียนใหมีคุณภาพเหมาะสมตามความแตกตาง

ระหวางบุคคล คนพบและพฒันาศกัยภาพของตน มทีักษะการดําเนนิชีวิต มวีุฒิภาวะทางอารมณ 

ศีลธรรม จริยธรรม รูจักการเรียนรูในเชงิพหุปญญา รูจกัคิด ตัดสินใจแกปญหาในชวงวิกฤต การพฒันา

ตนสูโลกอาชพีและการมงีานทาํ รวมทัง้ดาํเนนิชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข (กรมวิชาการ. 2545: 2) 
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 จากแนวคิดทางจิตวทิยาและขอมูลขาวสารที่รับรูกันโดยทั่วไปและยอมรับตรงกันวา วัยรุนคือ

วัยแหงปญหาดังที่กลาวมาแลวนัน้ และความสามารถในการจัดการตนเองเปนคุณลักษณะสวนบุคคล

ที่สามารถกาํกบั เจตคติ การกระทําและความคิดของเด็กนักเรียนใหอยูในทิศทางที่เหมาะสมได ดงันั้น

ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองครั้งนี ้ผูวิจยัจะใชกับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 เนื่องจากนกัเรียนในชั้นนีก้ําลงัอยูในวัยรุนชวงเริม่ตน ดงันัน้หากสามารถ

เสริมสรางใหนักเรียนมีความสามารถในการจัดการตนเองไดตั้งแตชั้นนี้แลว ก็จะเปนการปองกนัไมให

นักเรียนเปนผูที่มีปญหาเมื่อสูวัยรุนเต็มตวัในโอกาสตอไป 

 ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2544 กําหนดใหกิจกรรมแนะแนวเปนกิจกรรม

หนึง่ที่อยูในกจิกรรมพัฒนาผูเรียน ซึง่โรงเรียนจะตองจัดใหกับผูเรียนทกุคน โดยมีจุดมุงหมายสําคญัคือ

สงเสริมและชวยเหลือนักเรียนใหมีทกัษะในการดําเนนิชีวิต สามารถพัฒนาตนและสังคมไดตาม

ศักยภาพ รูจักและเขาใจตนเองและผูอ่ืน สามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสขุ (ชอลัดดา  

ขวัญเมือง. 2541 : 63 -64 และ http://academic.obec.go.th/gdc/knowhow/index-4.htm. ออนไลน) ซึ่ง

สอดคลองกับความเห็นของ นงลักษณ  ประเสริฐ และจรินทร  วนิทะไชย (2548 : 6) ที่กลาววากิจกรรม

แนะแนวมีสวนสําคัญยิง่ในการสรางคน สรางงาน และสรางชาต ิกลาวคือสรางคนใหรูจักและเหน็

คุณคาของตนเอง สรางงานเปนการทําใหคนรูจักความถนัด ความสนใจ และบุคลิกภาพของตน รูขอมูล

อาชีพ ตลอดจนสามารถเชื่อมความสมัพนัธคุณลักษณะของตนเองกับงานอาชพีไดถกูตอง มทีักษะ

พื้นฐานที่จาํเปนในการประกอบอาชีพใหประสบความสําเร็จ และสรางชาติเปนการทําใหคนมีความรู

ทางวิชาการ มคีุณธรรมจริยธรรม เอื้ออาทรสมานฉนัท และเหน็แกประโยชนสวนรวม  นอกจากความ

คิดเห็นของนักวิชาการทีก่ลาวถึงความเหมาะสมของกิจกรรมแนะแนวในการพัฒนาคณุลักษณะดาน

ตางๆ ของนักเรียนดังกลาวแลว ยงัมงีานวจิัยอีกมากมายหลายเรื่อง ทีใ่ชกิจกรรมแนะแนวในการ

สงเสริม พัฒนา และแกปญหาเกี่ยวกับตัวนักเรียน เชน มยุรี  วิสูตราศยั (2547) ใชกิจกรรมแนะแนวใน

การพัฒนาการตระหนักรูในตนเองของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2  สวนเรณู  พนิิจการ (2545) และ

สายบัว  นนทศิลา (2548) ใชกิจกรรมแนะแนวในการพฒันาดานสวนตัวและการเขาสังคมของนักเรียน  

ดารัตน  ยินดพีบ และเยาวลักษณ  ทองประยูร (2548) ใชกิจกรรมแนะแนวในการพฒันาคุณธรรม

จริยธรรมของนักเรียนชวงชัน้ที ่1 และ 2  และจิตวิไล  ประไมย  (2548)  ใชกิจกรรมแนะแนวในการ

พัฒนาการรูคิดของนักเรียนชวงชัน้ที่ 2  ซึง่ผลการวิจัยทัง้หมดพบวากจิกรรมแนะแนวสามารถพฒันา

และทําใหนกัเรียนเกิดคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคตามจุดประสงคของการวิจัยไดจริง 

 จะเหน็วากิจกรรมแนะแนวเปนกลไกสาํคัญในการพฒันาคนใหสมบูรณ ดังนัน้การเสริมสราง

ใหนักเรียนมีความสามารถในการจัดการตนเองโดยใชกจิกรรมแนะแนวจึงมีความสอดคลองและ
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เหมาะสมเปนอยางยิ่งเพราะหากมองโดยภาพรวมแลวจะเหน็วากิจกรรมแนะแนวมจีุดมุงหมายที่

สําคัญประการหนึ่งอยูทีก่ารชวยใหผูเรียนมีความสามารถในการจัดการตนเองนัน่เอง 

 จากเหตุผลและความสาํคัญของปญหาดงัที่กลาวมา ก็คอืความสามารถในการจัดการตนเองมี

ความสาํคัญและจําเปนตอบุคคลที่จะใชในการพัฒนาตนเองเพื่อการดําเนินชวีิต การเรียน ตลอดจน

การทาํงานอยางมีประสิทธิภาพ และมีความสุข ซึ่งจะชวยใหบุคคลเปนคนที่สมบูรณ และภาครัฐเองก็

ไดเห็นความสาํคัญและความจําเปนในการเสริมสรางความสามารถดังกลาวใหเกิดกบัประชากร จงึได

กําหนดใหเปนเปาหมายหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ เร่ิมต้ังแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   แตจากสภาพ

ความเปนจริงที่พบในปจจุบนัคือ คนไทยมคีวามสามารถในการจัดการตนเองไมเพียงพอ ที่จะใชเปน

เครื่องมือดํารงชีวิตไดอยางมปีระสิทธิภาพ  ในสวนของการจัดการศึกษาก็พบวาสถานศึกษาศึกษายัง

ไมไดเห็นความสําคัญในการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความสามารถในการจัดการตนเองอยางเปน

รูปธรรมจริงจัง ทาํใหผูวิจัยสนใจที่จะพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 เพื่อเปนแนวทางใหผูที่เกี่ยวของกบัการจัดการศกึษาสามารถนํา

หลักสูตรฉบับนี้ไปใชในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเพื่อใหผูเรียนเกิดความสามารถในการ

จัดการตนเองตอไป 

 
จุดมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อพฒันาหลักสูตรที่เสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง โดยใชกิจกรรม 

แนะแนว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

 2.  เพื่อหาประสิทธิภาพของหลักสูตรที่เสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง โดยใช

กิจกรรมแนะแนว สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 ความสามารถในการจัดการตนเองเปนคณุลักษณะของบุคคลในการดูแลพฤติกรรม ความรูสึก

นึกคิด อารมณของตนเอง ใหอยูในความถูกตองเหมาะสม อยูในสังคมไดอยางมีความสุข ซึง่ผูทีม่ี

ความสามารถในการจัดการตนเองสงู ยอมมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการดําเนนิชีวิต การ

ทํางาน การเรยีน ตลอดจนการมีปฏิสัมพนัธกับบุคคลอืน่ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมของชีวิต

สําหรับการทาํงานและใชชีวติตอไป ซึ่งการวิจัยครั้งนีเ้ปนการศึกษาเพือ่หาขอสรุปเกีย่วกับคุณลักษณะ

ของผูที่ความสามารถในการจัดการตนเอง แลวนําขอสรุปเกี่ยวคุณลกัษณะนัน้มาพัฒนาหลักสตูร

กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสรางใหนักเรียนมีความสามารถในการจัดการตนเอง ตามจดุมุงหมายของ
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หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2544 และตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 (ฉบับแกไข พ.ศ. 2545)  ดังนัน้ผูวิจัยคิดวาหลักสูตรดังกลาวนี้สถานศึกษาตางๆ สามารถ

นําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคณุภาพของผูเรียนไดเปนอยางดีและตรงตาม

จุดหมายของหลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐานที่ใชอยูในปจจุบัน 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากรที่ใชในการทดลองหาประสทิธิภาพของหลักสตูร ไดแก นักเรียนนกัเรียนชัน้

มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานบางเทา  สังกัดเขตพืน้ทีก่ารศึกษาจังหวัดภูเก็ต ภาคเรียนที ่2  

ปการศึกษา 2550 จํานวน 4 หองเรียน จํานวน 127 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองหาประสิทธิภาพของหลกัสูตร คือ นกัเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนบานบางเทา สังกัดเขตพืน้ที่การศึกษาจงัหวัดภูเก็ต ภาคเรียนที ่2  

ปการศึกษา 2550  จํานวน 2 หองเรียน จาํนวน   63 คน   

 2. หลักสูตรเพือ่เสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองสาํหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาป

ที่ 1 นี้ เปนหลกัสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชจัดกจิกรรมแนะแนวตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 

2544  

 3.  องคประกอบของความสามารถในการจัดการตนองที่กําหนดเปนสาระสําหรับจัดกิจกรรม

แนะแนวตามหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองตามหลักสรูนี้  ประกอบดวย

องคประกอบดาน การรูจักตนอง การบรหิารเวลา การจัดการอารมณตนเอง แลการมีวนิัยในตนเอง  

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  ความสามารถในการจัดการตนเอง หมายถงึ ลักษณะการแสดงออกของนักเรียนที่จะคอย

กํากับ ควบคุมพฤติกรรม ความคิด และอารมณของตนเอง ใหอยูในความถูกตองเหมาะสม สามารถใช

ชีวิตอยูในสงัคมไดอยางมีความสุข  โดยที่ความสามารถในการจัดการตนเองมีองคประกอบดังตอไปนี ้

      1.1  การรูจักตนเอง หมายถงึ การรับรูถึงความเปนจริงของตนเอง เกี่ยวกบัจุดเดน จุดดอย 

สติปญญา ความสามารถ ความถนัด  ความสนใจ และบุคลิกภาพของตนเอง เพื่อการยอมรับตนเอง

และอยูไดอยางมีความสุข 

      1.2  การบริหารเวลา หมายถงึ การใชเวลาในการทํากิจกรรมตางๆ ในชวีิตประจาํวนั เชน 

การเรียน การพักผอน การชวยเหลือครอบครัว ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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      1.3  การจดัการอารมณตนเอง หมายถึง ความสามารถในการควบคุม กํากับอารมณ 

ความรูสึกของตนเองใหอยูในสภาพปกติ มีความอดทนอดกลั้น มจีิตใจมั่นคงหนักแนน และรูจักผอน

คลายความเครียดอยางเหมาะสม 

       1.4  การมวีินัยในตนเอง หมายถงึ ความสามารถในการกํากับควบคุมพฤติกรรม การ

กระทําของตนเองใหเปนไปในทางที่ถกูตองเหมาะสมหรอืตามเปาหมายที่ตองการ 

 2.  การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง กระบวนการพัฒนาแผนการจัดกจิกรรมแนะแนว เพื่อ

นํามาใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการ

ตนเอง สําหรับนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปที ่1  ซึ่งประกอบดวย ข้ันตอนการศึกษาขอมูลพืน้ฐาน 

การรางหลักสตูร การประเมนิโครงรางหลกัสูตร การทดลองใชหลักสูตร และการประเมินและปรับปรุง

หลักสูตร 

 3. กิจกรรมแนะแนว หมายถงึ กระบวนการที่โรงเรียนจัดขึน้อยางเปนระบบ โดยมีจุดมุงหมาย

เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจตนเองและผูอ่ืน สามารถพัฒนาตนเองอยางเต็มตามศักยภาพ และ

สามารถดาํรงชีวิตอยูในสงัคมอยางมีความสุข ซึ่งสาํหรบังานวิจยัครั้งนี้เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่1 มีความสามารถในการจัดการตนเอง 

 4. หลักสูตรเพือ่เสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง หมายถงึ แผนการจัดกิจกรรม 

แนะแนว ที่ผูวจิัยพัฒนาขึน้และนํามาใชในการจัดกิจกรรมแนะแนวใหแกนักเรยีนระดบัช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 1 เพื่อใหนกัเรียนรูจักตนเอง มีความสามารถในการบริหารเวลา มีความสามารถในการจัดการ

อารมณตนเอง และมวีินยัในตนเอง  โดยใชกระบวนการสรางนิสัยเปนแนวทางในการจัดการเรียนการ

สอน 

 5. ประสิทธิภาพหลักสูตร หมายถงึ ความสําเร็จของการนําหลักสูตรไปใช โดยพจิารณาจาก 2 

สวน กลาวคือ 

                5.1. ดานนกัเรียน  เปนการพิจารณาจาก 

                       5.1.1  ความรูความเขาใจเกี่ยวกบัความสามารถในการจัดการตนเองโดยใช

แบบทดสอบวดัความรูความเขาใจชนิดเลือกตอบ โดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่หลังการทดลองสูง

กวากอนทดลองใชหลักสูตร  และกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนยัสําคัญทางสถิต ิ

                       5.1.2  เจตคติเกี่ยวกบัความสามารถในการจัดการตนเอง ดวยการใชแบบวัด 

เจตคติ โดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองใชหลักสูตร และกลุม

ทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนยัสําคญัทางสถิต ิ
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5.1.3  คุณลักษณะความสามารถในการจดัการตนเอง ดวยการใชแบบวัด 

คุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง โดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่หลังการทดลองสูง

กวากอนการทดลองใชหลักสตูร และกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมนีัยสาํคัญทางสถิต ิ

   5.2.  ดานหลักสูตร เปนการพิจารณาจาก  

  5.2.1. ความพงึพอใจเกี่ยวกบัการใชหลกัสตูรของนักเรียน ดวยการใชแบบวัดความพึง

พอใจเกี่ยวการใชหลักสูตร โดยกําหนดเกณฑไมต่ํากวา 2.50 หรือมีความเหมาะสมอยูในระดับปาน

กลางขึน้ไป 

  5.2.2. คาประสิทธิภาพจากการทดลองใชหลักสูตร โดยการเปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ย

ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง ระหวางกระบวนการจัดกิจกรรมกับ

หลังการจัดกิจกรรม โดยกาํหนดเกณฑคา E1 / E2  ไมต่ํากวา 80/80   

 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ในการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของ กับเร่ืองความสามรถในการจัดการตนเองครั้งนี ้

ไดกําหนดศึกษารายละเอียดในเรื่องตอไปนี ้

 ตอนที่ 1  แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง  ประกอบดวย 

  1.  ความหมายของการจัดการตนเอง 

  2. ความสําคญัของการจัดการตนเอง 

3.  คุณลักษณะของผูมีความสามารถในการจัดการตนเอง 

 ตอนที่ 2  แนวคิด เกี่ยวกับกจิกรรมแนะแนว 

ตอนที่ 3  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลกัสตูร 

 ตอนที่ 4  สรุปแนวคิดในการวิจัย 

 
ตอนที่ 1  แนวคิดเก่ียวกับความสามารถในการจัดการตนเอง 
 

1.  ความหมายของการจดัการตนเอง   
 สมโชน  เอีย่มสุภาษิต (2541 : 328) การจัดการตนเอง หมายถงึ กระบวนการที่บุคคลเปน

ผูดําเนนิการปรับพฤติกรรม การคิด ดวยตนเองทั้งหมด โดยที่ปจจัยภายนอกมีอิทธพิลตอกระบวนการ

นี้นอยมาก 

 ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ (2547 : 15) ใหคําจาํกัดความของ ความสามารถในการจัดการ

ตนเองไวอยางสั้นๆ วาการจัดการตนเองคอืความสามารถในการแกปญหาของตนเอง 

 จิตติมา  ทุงพรวญ (2547 : 28) กลาววา การจัดการตนเอง หมายถงึ การปฏิบัติที่บคุคล

ยอมรับและมคีวามพยายามที่จะควบคุมกระบวนการทัง้หมดดวยตนเอง ซึง่ประกอบดวย การสังเกต

ตนเอง และการบันทึกพฤติกรรมตนเอง เพือ่ใหตนเองมีความคิดและการกระทาํทีถู่กตองเหมาะสม 

แสงอุษา  โรจนานนท และกฤษณ  รุยาพร (2548 : 12)  กลาววาการจดัการตนเองการจัดการ

ตนเอง ตรงกับภาษาอังกฤษวา Self – management  ซึง่เปนเรื่องของการทาํความเขาใจกับบอเกดิ

ของพฤติกรรมของตนเอง ภาวะแวดลอม และสภาวะความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิต 

 เร็ม และโรคค (Rehm & Rokke. 1988. อางถงึใน จิตตมิา  ทุงพรวญ. 2547 : 27) กลาววา

การจัดการตนเองคือการที่บคุคลมีการใชกลยุทธและวิธกีารในการควบคุมกระบวนการทัง้หมดดวย

ตนเองทั้งหมด รวมถงึการรับรูพฤติกรรมที่เกิดขึ้น    
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โอคีฟ และเบอรเกอร (Edward J. O’Keefe & Donna S. Berger, 1999 : 1 - 7) กลาวถงึการ

จัดการตนเองวาเปนความสามารถในการกํากับดูแลความรูสึก การกระทํา และการคิด ของตนเองให

บรรลุผลตามเปาหมายที่กาํหนดไว 

 จากความหมายของความสามารถในการจัดการตนเองตามทีน่ักวิชาการไดนําเสนอมานัน้ 

สามารถสรุปไดวา ความสามารถในการจดัการตนเองหมายถงึ กระบวนการทีน่ักเรยีนสามารถควบคุม 

กํากับ ความรูสึก การกระทาํ และความคดิของตนเองใหถูกตองเหมาะสมโดยตัวของนักเรียนเอง  

 
2.  ความสาํคัญของการจัดการตนเอง 

โอคีฟ และเบอรเกอร (Edward J. O’Keefe & Donna S. Berger, 1999 : xxi – xxii)  กลาว

วาการที่เราจะประสบความสําเร็จในการเรียน การประกอบอาชีพ และเรื่องสวนตัวอื่นๆ ไดนั้น เรา

จําเปนจะตองรูจักจัดการกับความรูสึก การกระทํา และความคิดของเราใหอยูในทิศทางทีถู่กตอง

เหมาะสมเสยีกอน ซึง่เขาไดกลาวถึงความสําคัญของการจัดการตนเองวา เหตุผลทีน่ักเรียนจะตอง

เรียนรูการจัดการตนเอง เพราะความสามารถในการจัดการตนเองจะทําใหเกิดผลดตีอเด็กคือ 

 1. นกัเรียนไดพัฒนาการเหน็คุณคาในตนเอง 

 2. นกัเรียนจะสามารถบรหิารจัดการเวลาของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 

 3. นกัเรียนจะมีความมั่นคงทางอารมณ 

 4. นกัเรียนจะสามารถปรับปรุงแรงจูงใจและนิสัยในการเรียน 

 5. นกัเรียนจะมีความสามารถในการสื่อสารและมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น 

 6. นกัเรียนมีความรูสึกหรือเจตคติเชิงบวก 

 7. เปนนักเรียนที่มีความเปนอิสระ 

 8. นกัเรียนจะมีความสุขมากขึ้น 

 สวนมารแชลและแม็คฮารดี (John C. Marshall & Bob McHardy, 1999 : xv – xvii)  กลาว

วาความสําเร็จของคนเรานัน้ไมใชเกิดจากโชคหรือเปนเรื่องของโชคอยางแนนอน แตความสําเร็จที่เรา

ไดรับนั้น เกิดจากกการรูจักวางแผน และลงมือปฏิบัติใหเกิดผล ซึ่งสองสิ่งที่กลาวถงึนี้เปนผลของการ

รูจักจัดการตนเอง ซึง่เขาไดกลาวถงึความสาํคัญของการจัดการตนเองไวอยางกะทัดรัดวา 

ความสามารถในการจัดการตนเองเปนกญุแจสําคัญทีจ่ะทําใหบุคคลประสบความสําเร็จ ดวยคนที่มี

ความสามารถในการจัดการตนเองนั้น จะมีวินยัมากขึ้น ควบคุมตนเองไดดีข้ึน มีอํานาจในตนเอง

เพิ่มข้ึน มีความสามารถในตนเองสงูขึ้น และจะเปนคนทีป่ระสบความสําเร็จมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ 

โควี (ฌอน โควี, 2545 : 159) ที่กลาววายิ่งเรามีความสามารถในการจดัการตนเองดเีทาใด เราก็จะ
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สามารถทํางานไดมากขึน้เทานัน้ มเีวลาสาํหรับครอบครัวและเพื่อนฝูงมากขึ้น มีเวลามากขึ้นสําหรบั

การเรียน และมีเวลามากขึน้สําหรับตนเอง  

 ดอรซี (Dorsey. 2548 : ออนไลน) กลาวถงึความสําคัญของการจัดการตนเองของนกัเรียนวา 

การจัดการตนเองสงผลดีตอนักเรียนดังนี ้

 1. มีพฤติกรรมที่เหมาะสม 

 2. เปนผูที่มีเหตุผล 

 3. มีความรับผิดชอบตอตนเองมากขึ้น 

 4. เปนตวัอยางที่ดีแกนักเรียนคนอืน่ๆ 

 5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 6. สงเสริมความเปนพลเมืองดีของนกัเรียน 

 เกรแชม และคนอื่นๆ (Gresham & others. 2548 : ออนไลน) กลาวถึงการจัดการตนเองวา

จะชวยใหนกัเรียนปรับปรุงและพัฒนาในเรือ่งตอไปนี ้ 

 1. การปฏิบัตติามระเบียบขอตกลง 

 2. พฤตกิรรมความรวมมือ 

 3. ผลการเรียน 

 4. ปญหาทางพฤติกรรม เชน ความกาวราว การสรางความแตกแยก เปนตน 

 5. พฤตกิรรมในหองเรียน เชน การลุกจากที่นัง่ การยกมอืตอบคําถาม เปนตน 

 สวนมทิเชม็และมิทเชม็ (Mitchem & Mitchem. 2548 : ออนไลน)  กลาวถงึความสามารถใน

การจัดการตนเองของนกัเรียนวา จะทาํใหเกิดผลดี 3 ประการ กลาวคือ 

 1. เพิม่ความเชื่อถือตนเองของนักเรียน 

 2. ลดความคดิในการพึง่พาคนอื่นใหนอยลง 

 3. ทาํใหครูใชเวลาในการควบคุมชั้นเรียนนอยลงและมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนมาก

ข้ึน 
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 จากแนวคิดของนักวิชาการตางๆดังที่กลาวมา จะเห็นวาการจัดการตนเองนัน้มีความสําคัญ

ตอคนทุกคนคน เพราะจะเปนเครื่องมืออันสําคัญในการทําใหประสบความสาํเร็จในชีวิต ยิ่งโดยเฉพาะ

นักเรียนซึ่งเปนวัยเตรียมตัวสําหรับชีวิต จงึมีความจําเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองไดรับการปลูกฝงใหมี

คุณลักษณะในดานนี ้เพราะความสามารถในการจัดการตนเองมีความจําเปนตอการตอการประสบ

ความสาํเร็จในการเรียน การทํากิจกรรม ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธกบับุคลออื่นของนักเรียนไมนอย

กวาผูใหญเชนเดียวกนั และที่สําคัญการปลูกฝงใหนักเรยีนมีความสามารถในการจดัการตนเองตัง้แต

วัยเด็กนั้นจะเปนคุณลักษณะที่ติดตัวไปจนถึงวัยผูใหญ 
 

3.  คุณลักษณะของผูมีความสามารถในการจัดการตนเอง 
 โอคีฟ และเบอรเกอร (Edward J. O’Keefe & Donna S. Berger, 1999 : 1 - 2)  กลาววา

ความสามารถในการจัดการตนเองของนักเรียนประกอบดวยเรื่องตอไปนี ้

 1. ความสามารถในการสื่อสารกับบุคคลอื่น 

 2. การมีภาวะผูนํา 

 3. การบรหิารเวลา 

 4. การรับมือกบัความกดดนัและความเหนือ่ยยาก 

 5. การกลาที่จะยืนยันหรือแสดงสิทธิของตน 

ดรัคเกอร (2548, 14 – 16)  กลาวถึงองคประกอบสําคัญของการจัดการตนเองไววาเปนเรื่อง

ของการรูจักและเขาใจตนเอง ซึง่ประกอบดวย 

 1. การรูจักจุดแข็งหรือจุดเดนของตนเอง 

 2. การรูสไตลการทาํงานของตนเอง 

 3. การรูจักคานิยมของตนเอง 

 4. การรูวาสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับตนเองมีลักษณะอยางไร 

 5. การรูความทุมเทในการทาํงานของตนเอง 

 จะเหน็วาแนวคิดของดรัคเกอร เปนเรื่องของการรูจักตนเองในเรื่องของคนวยัทาํงาน แตเรา

สามารถนํามาประยุกตใชกับการรูจักตนเองของนกัเรียนได 

 โควี (Covey. 2545 : 20) กลาวถงึองคประกอบที่จะทาํใหเด็กวยัรุนสามารถจัดการตนเองได

วาเปนอุปนิสัย 7 ประการคือ  

 1. ความสามารถในการใชวิธตีอบสนองที่เหมาะสมตอส่ิงที่มากระทบกับชีวิตของตน 

 2. ความสามารถในการกาํหนดจุดมุงหมายหรือทิศทางของกิจกรรมการทํางาน หรือการเรียน 
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 3. ความสามารถในการจัดลาํดับความสาํคัญของกิจกรรมที่จะตองทํา คือทําสิง่สําคญักอน 

ซึ่งเปนเรื่องของการบรหิารเวลา 

 4. ความสามารถในการคิดแบบชนะชนะ คือความคิดที่จะทําใหตนเองและผูอ่ืนประสบ

ความสาํเร็จไปพรอมๆ กนั โดยไมตองแขงขันหรือเอารัดเอาเปรียบ 

 5. การรูจักเขาใจคนอ่ืนกอนและคอยใหคนอื่นเขาใจตนเอง 

 6. ความสามารถในการประสานพลัง เปนเรื่องของการรวมมือกันทาํงานหรือแกปญหา 

 7. การปรับปรุงตนเองและสรางความเขมแข็งใหกับชีวิตอยางสม่ําเสมอ 

สวนนาคากาวา-โคแกน (Nakagawa-Kogan, 1996 : 19) นําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ

ตนเองวา ประกอบดวย 3 องคประกอบกลาวคือ 

 1. การกํากับตนเอง เปนกระบวนการที่บุคคลตั้งเปาหมายสําหรับตนเอง บนัทกึพฤติกรรม

ของตนเอง และคิดหากลวิธีในการบรรลุเปาหมายดวยตนเอง ซึ่งบุคคลจะเปนผูควบคุมกระบวนนีด้วย

ตนเอง (Zimmerman, 1998 :1)  

 2. การควบคุมตนเอง ซึ่งประกอบดวยการควบคุมพฤติกรรมการเรียนรู และควบคุมการ

ตัดสินใจ 

 3. การปอนกลับทางชีวภาพ เปนกระบวนการปอนขอมูลกลับที่แสดงโดยสัญลักษณหรือ

อาการทางกาย  

 สําหรับองคการอนามัยโลก (WHO. 1993. อางอิงจาก สมศักดิ์  สินธุระเวชญ, 2544 : 52) 

กําหนดวาองคประกอบที่จะทําใหบุคคลมีความสามารถในการจัดการตนเองไดอยางเหมาะสมคอื การ

มีทักษะชีวิต ซึง่ประกอบไปดวย   

 1. การตัดสินใจและการแกปญหา 

 2. การมีความคิดสรางสรรคและคิดอยางมีวิจารณญาณ 

 3. การสื่อสารหรือมีสัมพนัธภาพที่ดีกบับุคคลอื่น 

 4. การตระหนกัรูในตนและความเปนมิตร 

 5. การจัดการกับอารมณและความเครียด 

 ประทีป ม. โกมลมาศ (2546 : ออนไลน) ไดเสนอวาผูทีม่ีความสามารถในการจัดการตนเอง

จะตองเปนผูทีรู่จักตนเองอยางถกูตอง มีความสามารถในการวางเปาหมายของชวีติ และมี

ความสามารถในการควบคุมตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ พสุ  เดชะรนิทร (2550 : 8) ที่ใหความเหน็วาการ

ที่จะจัดการตนเองใหไดนั้น เราจะตองเริ่มตนจากการรูจกัตนเองกอนเปนอันดับแรก  สวนเว็บสเตอร-

สแตรทชั่น (2546 : 429 – 430) กลาวถงึสิง่สําคัญที่จะทาํใหเด็กสามารถจัดการตนเองไดวาสิ่งนัน้คือ 
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การจัดการกับอารมณของตนเอง เพราะถาไมสามารถจดัการกับอารมณของตนเองไดแลวก็จะเปน

อุปสรรคสําคัญที่สุดตอการแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ และความสาํเร็จในการการสรางมิตรภาพ 

 แสงอุษา  โรจนานนท และกฤษณ  รุยาพร (2548 : 12 – 14)  กลาววาผูที่จะสามารถจัดการ

กับชีวิตของตนเองไดดี จะตองมีคุณลักษณะตอไปนี้ 

 1. การเหน็คุณคาหรือความสําคัญของตนเอง 

 2. มีความสามารถในการจดัการกับสมดุลของชีวิตโดยเฉพาะสมดุลทางอารมณ 

 3. ความสามารถในการกาํหนดเปาหมายของชีวิต 

 4. ความสามารถในการทําความเขาใจและปรับตัวใหเขากับส่ิงตางๆ ที่อยูรอบตัวไดดี 

 5. การรูจักทําใจใหมีความสขุกับส่ิงที่ตนเองเลือกหรือกระทํา 

คอรฟแมน และราฟาเอล (Gershen Kaufman & Ler Raphael  อางถงึใน เสรี  พิพฒันชัยภูม,ิ 

2540 : 16)  กลาวถงึการจัดการตนเองวาเปนเรื่องของการมีอํานาจในตนเอง ซึ่งเปนเรื่องของความ

หนกัแนนมั่นคง และความเชือ่มั่นภายในตนเอง โดยคุณลักษณะที่แสดงถึงการมีอํานาจในตนเอง มี 4 

ประการ กลาวคือ 

 1. การมีความรับผิดชอบตอพฤติกรรมและอารมณของตนเอง 

 2. การรูจักเลอืกและกระทาํหรือคิดในทางที่เหมาะสม 

 3. การรูจักตนเอง 

 4. การรูจักสรางอํานาจในตนเองและรูจักวิธีใชอํานาจ 

โอคีฟ และเบอรเกอร (Edward J. O’Keefe & Donna S. Berger, 1999 : 8 - 13) ใหความเหน็

วาผูที่มีความสามารถในการจัดการตนเองนัน้จะตองกํากับตนเองไดใน 3 องคประกอบคือ 

 1. ดานเจตคติ ประกอบดวยดานอารมณ และความรูสึก 

 2. ดานการกระทํา เปนการเพิ่มหรือรักษาพฤติกรรมทีพ่งึประสงคใหคงอยูและขจัดพฤติกรรม

ที่ไมพงึประสงคใหหมดไป 

 3. ดานการคิด เปนเรื่องของการใชเหตุผล การอธิบาย การวิเคราะห การวางแผน และการ

จินตนาการ เปนตน 

มารแชลและแม็คฮารดี (John C. Marshall & Bob McHardy, 1999 : xvii) กลาวถงึการ

จัดการตนเองวาจะตองประกอบไปดวย การมีวนิัยในตนเอง การควบคมุตนเอง การมีอํานาจในตนเอง 

และความเชื่อมั่นในตนเอง 

 พงษ  ผาวิจิตร (2547 : 92 – 99)  เสนอวาผูที่มีความสามารถในการจดัการตนเอง จะตองมี

ศักยภาพในดานตอไปนี ้



                                                                                                                                                 

 

18 

 1. ศักยภาพในการรับมือกบัความซับซอน คือ ความสามารถในการรับมือกับส่ิงแวดลอมที่

หลากหลาย ความขัดแยงตางๆ หรือความยุงยากที่เกิดจากงานหรือกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย 

 2. ศักยภาพในการนําตนเอง คือ ความสามารถในการตัง้เปาหมายของตนเองพรอมๆ กับหา

แนวทางลงมือทําเพื่อนาํไปสูเปาหมายที่วางไว 

 3. ศักยภาพในการสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง คือ มีความกระตือรือรนที่จะเรียนรูมีความ

สนใจสิ่งใหม และนําไปสูการคนควาหาคําตอบ กลาวคือการอยากไดใครดีดวยตนเอง 

 4. ศักยภาพในการสรางสรรค คือ มีความคิดสรางสรรคส่ิงใหมๆ ที่เปนประโยชน ซึ่งไมได

จํากัดอยูเฉพาะความคิดใหมๆ ที่ไมเคยมมีากอนเทานัน้ แตยงัรวมถงึการแสวงหาความคิดสรางสรรคที่

มีอยูแลวมาประยุกตใชกับตนเองดวย  

 5. ศักยภาพในการตัดสินใจรับความเสี่ยงที่คํานวณได คือ ไมกลัวที่จะผิดพลาดบางหากได

พยายามถึงทีสุ่ดแลว สามารถปรับตัวอยูในสถานการณที่อึมครึม กระอักกระอวน และรับมือกับความ

ทาทายได 

 6. ศักยภาพในการใชความคิดระดับสูง คือ เขาใจเรื่องนามธรรม สามารถวิเคราะห 

เปรียบเทียบ ตีความ สังเคราะหเร่ืองที่ซบัซอนจากความรูหลายๆ สาขาได หรือสามารถหาแนวทาง

แกปญหาได 

จากแนวคิดเกีย่วกับองคประกอบของผูมีความสามารถในการจัดการตนเอง ของนักวชิาการ

ตางๆ ที่ไดนําเสนอมาขางตน สรุปไดดังตาราง 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                 

 

19 

ตาราง 1  องคประกอบของความสามารถในการจัดการตนเองตามแนวคิดของนักวิชาการ 

 

นักคิด/นักวชิาการ 

ที ่
องคประกอบของความสามารถ 

ในการจัดการ 

ดร
ัดเ
กอ
ร 

โอ
คีฟ

-เบ
อร
เก
อร
 

โค
วี 

พง
ษ 
ผา
วิจ
ิตร

 

W
.H

.O
 

นา
คา
กา
วา

-โค
แก
น 

แส
งอ
ุษา

 แ
ละ
กฤ
ษณ

 

คอ
รแ
มน

 แ
ละ
รา
ฟา
เอ
ล 

มา
รแ
ชล

 แ
ละ
แม
็คฮ
าร
ดี 

ปร
ะท
ีป 

เว
็บส
เต
อร
 แ
ละ
สแ
ตร
็ทช
ั่น 

1 การรูจักตนเอง /    /  /   /  

2 การบริหารเวลา  / /         

3 การจัดการอารมณตนเอง   /  / / /    / 

4 การรับมือกับความยากลาํบาก  /          

5 ภาวะผูนํา/การนําตนเอง  / / /  / /   /  

6 การสื่อสารและสัมพนัธภาพกับบุคคลอื่น   /  /  /     

7 การปรับปรุงพฒันาตนเอง   /         

8 การมีวนิัยในตนเอง      /   /   

9 ความเชื่อมั่นในตนเอง  /  /    / /   

10 การใชความคิดระดับสูง   / / /       

11 การตัดสินใจ     /       

12 การควบคุมตนเอง      /    /  

 

จากการศึกษาความคิดเหน็ของนักวิชาการเกี่ยวกับองคประกอบของการจัดการตนเองที่แสดง

ใหเหน็ถงึคุณลักษณะของผูมีความสามารถในการจัดการตนเอง ดงัที่ไดนําเสนอไปแลวนัน้ สวนใหญมี

ความคิดเหน็คลายคลึงกนั ซึงในการวิจยัและพัฒนาหลกัสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการ

จัดการตนเองสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 คร้ังนี้ ผูวิจัยจะนาํองคประกอบของความสามารถ

ในการจัดการตนเองมากาํหนดเปนเนื้อหาสาระของหลกัสูตร ในเรื่องตอไปนี้คอื (1) การรูจักตนเอง (2) 

การบริหารเวลา (3) การจัดการอารมณตนเอง  และ (4) การมีวนิัยในตนเอง เนื่องจากองคประกอบ

เหลานี้เปนองคประกอบหลกัและมีความครอบคลุมถึงองคประกอบยอยในขออ่ืนๆ ดังทีก่ลาวมา โดยที่

คุณลักษณะเหลานี้เปนสิ่งจาํเปนสาํหรับนกัเรียนในการเรียน หรือกระทํากจิกรรมตางๆ ทัง้ในโรงเรยีน

และสังคมภายนอก ดังนั้นการเสริมสรางหรือปลูกฝงใหนกัเรียนมีความสามารถในการจัดการตนเองใน
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เร่ืองดังกลาวจะเปนการชวยใหนักเรียนประสบความสาํเร็จในการเรียน ทาํงาน การมคีวามสัมพันธที่ดี

กับบุคคลอื่น รวมถงึเปนผูทีม่ีความสุขในการดํารงชวีิต โดยรายละเอยีดทั้ง 4 องคประกอบจะได

นําเสนอดังนี ้

 
 1.  การรูจกัตนเอง 
 การรูจักตนเองเปนพืน้ฐานที่สําคัญของการพัฒนาตนเอง และการรูจักตนเองมีความสําคัญ

ตอการกระทาํและการแสดงออกตางๆ  ทกุคนคิดวารูจักตนเองดีแลว แตความจริงอาจไมใชเสมอไป

โดยเฉพาะวยัเด็ก ซึ่งเกณฑสําคัญประการหนึง่ที่สามารถตรวจสอบไดวาเรารูจักตนเองดีหรือไม คือการ

แสดงพฤติกรรมตางๆ ออกมาอยางเหมาะสม ซึ่งบุคคลแรกที่เหน็ความสําคัญของการรูจักตนเองคอื  

โสคราตีส (469 – 399 B.C.) นักปราชญชาวกรีกสมยัโบราณ โดยไดกลาวไววา “ชีวิตที่ไมรูจักตนเอง

เปนชีวิตที่ไมมคีา” (http://203.170.173.161/2500101/N01_T_6.htm. 2549 : ออนไลน) 

      1.1. ความหมายของการรูจักตนเอง 

  การรูจักตนเอง หมายถงึ การรูจักชีวิต จิตใจ และความรูสึกนึกคิดของตนเอง 

ตลอดจนเปาหมายของชวีติและแนวทางอันจะนําไปสูเปาหมายดงักลาวอยางถูกตอง การรูจักตนเอง

อยางถูกตองยอมทําใหเรามทีาทีตอตนเองอยางถูกตองและทาททีี่ถูกตองยอมนําไปสูการกระทําหรือ

การปฏิบัติที่ถกูตอง การกระทําที่ถูกตองยอมทําใหเกิดผลที่ถูกตอง จะเห็นวาการรูจกัตนเองก็คือ การมี

ทาทีทีถู่กตองตอตนเองนัน่เอง (คณะทาํงานจัดทําคัมภีรหลักธรรมสําหรับนิสิตนกัศกึษาระดับ

มหาวิทยาลยั. 2543 : 11) 

การรูจักตนเองหมายถึง ความสามารถในการรับรูและเขาใจความรูสึกและอารมณ 

ของตน รูถงึขอดี ขอดอยของตนตามความเปนจริงพรอมทั้งตระหนกัในคุณคาและภาคภูมิใจใน

ความสามารถที่มีอยูของตนเอง (อุไร  จกัษตรีมงคล.2544 : 5) 

การรูจักตนเอง  หมายถึง การที่เราตระหนักรูถงึความสามารถ ทกัษะการทาํงาน  

ความสนใจและบุคลิกภาพของตนเองอยางถูกตอง (เทคนิคการหางานทํา – การรูจักตนเอง. 2550 : 

ออนไลน) 

การรูจักตนเอง หมายถงึ การรับรูถึงความสามารถ จุดเดน ทักษะ คานยิม ความ 

สนใจ ตลอดจนบุคลิกภาพของตนเองวาเปนอยางไร ซึ่งผูที่รูจักตนเองอยางถูกตองจะสามารถเลือกทํา

กิจการ การงาน ตลอดจนการเรียนไดเหมาะสมกับตนเอง (การรูจักตนเอง. 2550 : ออนไลน) 

กลุมภูมิปญญาไทย (2550 : ออนไลน) กลาวถงึการรูจักตนเองวา หมายถงึ การ 

เขาใจความรูสึกของตนเองและจุดหมายของชีวิตทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนการรูจักจุดเดน 

จุดดอยของตนเองอยางถองแทไมลําเอยีง ตลอดจนการรูจักฐานะที่ตนเองเปนอยู การประพฤติตนให
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เหมาะสมกับฐานะของตน และการปฏิบัติหนาที่เหมาะสมกับตําแหนงของตน ไมกาวกายสิทธิหนาที่

ของผูอ่ืน  

      1.2.  ลักษณะการรูจักตนเอง 

ผสุ  เดชะรนิทร (2548 : 8) กลาววา การรูจักตนเองนัน้จะตองรูจักในดานตอไปนี ้ 

คือ รูถึงส่ิงที่ตนเองสามารถทําไดดี(จุดแข็ง)  รูส่ิงที่ตวัเองขาดหรือไมเกง(จุดออน) รูถึงเปาหมายที่

ตนเองตองการมุงไปสู และรูถงึบทบาทหนาที่และความรบัผิดชอบของตนเอง   

พิมพนภัส  เอีย่มสมบูรณ (2550 : ออนไลน) กลาวถึงแนวทางการรูจักตนเองวา คนเราจะตอง 

รูจักตนเองในเรื่องตอไปนี้  

       1. ความสนใจและนิสัยใจคอของตัวเอง  

       2. ความสามารถทั่วไปและความสามารถพเิศษ  

       3. ความสามารถแหงสมองและบุคลกิภาพ  

       4. ฐานะทางเศรษฐกิจ  

       5. ความรู  

       6. สุขภาพและศักยภาพทางกาย 

โสภณ  ภูเกาลวน (2550 : ออนไลน) ไดกลาวถงึวธิีการที่ทาํใหเราสามารถรูจักตนเองไดอยาง

ถูกตองวามดีงันี้  

       1. มีความตั้งใจจริงที่จะคนพบตนเอง 

       2. ลดเหตุผลเกราะคุมกันตัวเอง  และการโยนความผิดใหคนอืน่ลงใหมากที่สุด 

       3. ตั้งคําถามถามตัวเองวา ทําไมจงึทาํอยางนัน้ อยางนี ้คิดอยางนั้น อยางนี ้หรือฝนอยาง

นั้น อยางนี ้

       4. เปดเผยความรูสึกตอบุคคลที่คิดวาเปดเผยได 

       5. ใหบุคคลอื่นแสดงความรูสึกตอเราตามที่เขารูสึกจริงๆ 

       6. ใจกวางพอที่จะยอมรับในส่ิงทีเ่ราเปน  และมีเหตุผลในส่ิงทีเ่ราเปน  

       7. เปรียบเทียบตัวเราในสิ่งที่เราคิดวาเราเปน กับตัวที่คนอืน่คิดวาเราเปน เพื่อคนหาตัวที่

เราเปน 

       8. วิเคราะหตัวที่เราเปน  เพื่อหาปมดอยและปมเดน  เพื่อคนพบตนเองในภาพที่ตนเปน

จริงๆ 

       9. ยอมรับสภาพทีเ่ราเปนและพรอมที่จะพัฒนาใหเปนภาพที่เราอยากเปนในหนทางที่

เปนไปได   
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 โรเจอร (Roger. อางอิงจาก เริงชัย  หมื่นชนะ และคณะ. 2538 : 15) กลาวถงึการรูจักตนเอง

วามหีลายลักษณะ โดยไดจาํแนกตนเองออกเปนดานตางๆ คือ 

 1. ตนเองตามความเปนจริง (Real Self) หมายถงึ ตวัตนที่เปนจริงของบุคคลหนึ่งๆ ซึง่มีทัง้

จุดเดนและจุดดอย ทัง้ทีท่ราบและไมทราบซึ่งเปนธรรมชาติของคนทุกคน 

 2. ตนเองตามที่รับรู (Perception Self) หมายถงึ ตนเองตามที่ตนเองไดรับรูทั้งที่ตนเองปกปด

และเปดเผย รวมทัง้ตนเองตามที่ผูอ่ืนคาดหวงั 

 3. ตนเองตามอุดมคติ (Ideal Self) หมายถงึ ตนเองตามจนิตนาการที่คิดอยากจะเปนหรือ

อยากจะม ี

 ความเปนตนเองทัง้ 3 ลักษณะตามแนวคิดของโรเจอรนีม้ีความสมัพนัธกันและมีอิทธิพลตอ

ชีวิตของบุคคล  ถาบุคคลใดมีการรูจักตนเองในสามลักษณะอยางสมดุลกันก็จะไมมีความสับสนในการ

รูจักตนเอง และก็จะมกีารแสดงออกในความเปนตัวเองอยางเหมาะสม 

 สวนโบลสและดาเวนพอรต (Boles & Davenport. อางถงึใน http://203.170.173.161 

/2500101/N01_T_6.htm. 2549 : ออนไลน) กลาววาบคุคลจะรูจักตนเองในรูปแบบตางๆ คือ 

  1.  ตนเองที่คาดหวงั (Self-expectation) เปนรูปแบบทีบุ่คคลตองใหตนเปนหรือมี เปน

คุณลักษณะซึง่เปนสิง่ที่คาดหวงัไว 

  2. ตนเองตามที่มองเหน็ (Self-perception) เปนรูปแบบตนเองตามทีบุ่คคลคิดวาตนเปนและ

รับรูตนเองในสภาพปจจุบนั 

 3. ตนเองตามที่เปนจริง (Real-self) เปนตัวตนที่ไดรับการวิเคราะหจากตนเองและผูอ่ืนซึ่งเปน

การประเมนิจากการประพฤติปฏิบัติและการแสดงออก 

 4. ตนเองตามที่ผูอ่ืนคาดหวัง (Other-expectation) เปนพฤตกิรรมทีแ่สดงออกจากความ

คาดหวงัที่คนอื่นคาดหวังตอตัวเรา 

 5. ตนเองตามที่ผูอ่ืนรับรู (Other-perception) เปนตวัตนที่บุคคลอื่นสะทอนกลับมายังตวัเรา 

เพื่อแสดงออกถึงการรับรูของเขาทีม่ีตอเรา 

สําหรับวธิีการที่จะทําใหเรารูจักตนเองไดดีนั้น ก็คือการประเมินตนเอง ซึ่งตองทําอยางมี

หลักการและตองเปนไปในทางสรางสรรคจึงจะเกิดประโยชน ซึง่หลกัการประเมนิตนเอง มีรายละเอียด

ดังนี ้

             1. ไมดวนตัดสินตนเองจนกวาจะไดรวบรวมขอมูลมากพอและไตรตรองอยางรอบคอบ 

             2. มองหาขอเท็จจริงหรือหลกัฐานเชิงประจักษหลายๆ ชิ้นเพือ่สนับสนนุความเหน็และความ

เชื่อ 

             3. ปรับความเห็นตนเองเมื่อไดรูขอมูลสารสนเทศหรือขอเท็จจริงใหมๆ 
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 4. ตั้งคําถามมองหาขอพิสูจนและตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นอยางมีวิจารณญาณ 

 5. ขจัดขอมูลที่ไมจริง ไมถูกตองหรือหาขอพิสูจนไมไดออกไป 

 6. พิจารณาแหลงที่ใหสารสนเทศในการประเมิน 

 7. สนใจขอเทจ็จริงไมใชส่ิงที่คิดเอาเองวาจริง 

โดยที่การประเมินตนเองม ี2 ลักษณะคือ 

 1. การใหผูอ่ืนประเมินตนเอง  ในการใหผูอ่ืนประเมนิตนเองนั้นผลดกีค็ือ ในบางครั้งเราไม

สามารถรูจกัตนเองไดอยางถูกตองทั้งหมด ดังนัน้การใหผูอ่ืนไดใหขอมูลเกี่ยวกับเกีย่วกับตัวเราออกมา

ก็จะทาํใหเราไดมองเหน็ตนเองในมมุมองอ่ืน ซึง่การใหผูอ่ืนประเมนิตัวเรานัน้ ควรจะใชหลายๆ คน 

และเปนบุคคลที่นาเชื่อถือ เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับตัวเราอยางครบถวนและยุตธิรรม 

 2. การประเมนิดวยตนเอง นักจิตวทิยาไดเสนอแนะวิธีการประเมินตนดวยตนเองวาใหเขียน

ถึงตนเองในดานตางๆ ไดแก 

     2.1  ลักษณะทางกายภาพ เชน ความสูง น้ําหนกั ผิวพรรณ และลักษณะตางๆ ของอวัยวะ 

เชน ขา แขน หนา เปนตน 

     2.2  วิธีติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน หมายรวมถึงจุดออน จดุแข็งของเราในการสราง

ความสัมพันธกับบุคคลอื่น เชน คนในครอบครัว เพื่อน หรือความสัมพนัธในสถานการณทางสงัคมแบบ

ตางๆ เชน คนแปลกหนาทีพ่บ 

     2.3  บุคลิกลักษณะ ทั้งที่เปนจุดออนและจุดแข็ง 

     2.4  วิธทีี่คนอื่นรับรูเรา ในสวนนีห้มายถึงลักษณะของตัวเราจากการรับรูของบุคคลอื่น 

     2.5  พฤติกรรมการทํางานหรือการเรียนซึ่งเปนวิธีการหลักๆ ที่เราจดัการกับส่ิงที่เกิดขึ้นใน

การเรียนหรือการทาํงาน 

     2.6  ความสามารถทางสมอง เชน การแกปญหา การคิดและการตัดสินใจ 

 จากที่กลาวมาจะเหน็วาการรูจักตนเองนั้นเปนพืน้ฐานทีสํ่าคัญของการจัดการตนเอง ซึง่เปน

กุญแจสําคัญของการประสบความสาํเร็จในชีวิตของบุคคลทุกเพศทุกวัย เพราะหากเรารูจักตนเอง

อยางถูกตองตรงกับความเปนจริงกจ็ะทาํใหเราสามารถแสดงออกหรือประพฤติปฏิบตัิตนไดอยาง

เหมาะสมซึง่เปนลักษณะของการมีความสามารถในการจัดการตนเองนัน่เอง 
 2.  การบริหารเวลา 

       1. ความหมาย 

           เวลาเปนสิ่งที่มีความสําคัญยิ่งสาํหรับทุกคน เมือ่เวลาผานไปแลว เราไมสามารถเรียก 

คืนกลับมาไดอีก ดังนั้น เราจึงจําเปนตองใชเวลาใหเกิดประโยชนหรือคุมคามากที่สุด ทั้งตอตนเองและ

สังคม ซึง่สิ่งนีก้็คือ การรูจักการบริหารเวลานัน่เอง ซึ่งไดมีนักวิชาการทัง้ชาวไทยและตางประเทศได
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กลาวถึง “การบริหารเวลา (time management)”  วาหมายถงึ การใชเวลาในการทํากิจกรรมตาง ๆ 

ของชีวิตใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทัง้การทํางาน การเรียน การพกัผอน โดยที่การใชเวลาในกิจกรรม

เหลานั้นจะตองมีความสมดลุเพื่อจะไดทาํใหชีวิตมีความสุข (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)  กลาวถงึ การ

บริหารเวลาของนักเรียนนักศึกษาวา หมายถึง การที่นกัเรียนนกัศึกษาใชเวลาที่มีอยูใหเกิดประโยชน

สูงสุดทัง้ที่บานและที่โรงเรียน มกีารจัดระเบียบการใชเวลาในดานการศึกษาเลาเรียน ดานกิจวัตร

ประจําวนั และดานใชเวลาวาง มกีารวางแผนและหาเทคนิคตาง ๆ ทีจ่ะใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพ  

     2. ความสาํคัญของการบริหารเวลา 

ประคอง  สุคนธจิตต (2548 : 89) กลาววา “เวลาคือชีวิต ดังนั้นการบริหารเวลากค็ือการ 

บริหารชีวิต และคนที่ตองการประสบความสําเร็จในชีวติยอมหลีกเลีย่งการบริหารเวลาไปไมได”  ซึ่งคํา

กลาวที่แสดงใหเหน็ถงึความสําคัญของการบริหารเวลานี้สอดคลองกบัความคิดเหน็ของนกัวิชาการ

อยาง เกรียงศกัดิ์  เจริญวงศศักดิ์ (2543 : 18-27) จุฬาภรณ  โสตะ (2544 : 47) และสมิท  และสมทิ

(Smith & Smith. 1990 :9) ที่ไดกลาวถึง ความสาํคัญของการบริหารเวลา วามีความสําคัญเปนอยาง

ยิ่งของบุคคล ซึ่งสรุปไดดังนี ้ 

1)  ชวยลดความเครียดและความวิตกกงัวลจากกิจกรรมประจําวนัไมวาจะเปนการเรียน 

หรือการทาํงาน ซึง่นัน่ก็คือ ทําใหชีวิตมีความสุขมากขึ้น  

2)  ชวยใหการใชเวลาสาํหรบักิจกรรมตาง ๆ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

3)  ชวยใหมีเวลาเหลือมากขึน้สําหรับพักผอนหยอนใจ 

4)  ทาํใหชวีิตมีความสมดุลครบทุกดาน ไดแก ดานครอบครัว การเรียน หรือการทํางาน 

มิตรภาพ สังคม รวมทั้งการพักผอน  

5)  ชวยใหชวีติประสบความสําเร็จและความกาวหนาในหนาที่การงานหรือการศึกษา 

เลาเรียน  

จากความเห็นของนักวิชาการดังกลาวสรุปไดวา ความสามารถในการบริหารเวลาจะทําให

เวลาทํากิจกรรมหรือกิจการงานไดอยางมปีระสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับการวจิัย ของเคลลี (Kelly. 

2002 : 12) ทีพ่บวา การบริหารจัดการเวลาอยางมีประสิทธิภาพมีความสัมพันธกับการประสบ

ความสาํเร็จและประสิทธิภาพของงานทีเ่พิ่มข้ึน  

  3. วิธกีารบรหิารเวลา 

     นกัวิชาการทั้งไทยและตางประเทศไดเสนอแนะวิธีการบริหารเวลาไดอยางกวางขวางและ 

หลากหลาย เชน  
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 คูเปอร (Cooper.1952 : 45) กลาววา การบริหารเวลาทีม่ีประสิทธิภาพนัน้วธิีที่ดทีี่สุดคือ 

การกําหนดแผนการทํางานของตนเองขึน้มา ซึง่แผนการทํางานนี ้ควรมีลักษณะเปนแผนการทาํงาน

ทั้งหมดไมใชเพียงแคเพื่อปรับปรุงงานหรือแผนเพื่อทํากจิกรรมอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น 

 สวนจีระพันธ  พูลพัฒน  (2545 : 88-92) บุญชัย  ปญจรัตนาการ (2540 : 32)  และ 

สมชาย  ศรีสันติสุข  (2541 : 63) ไดกลาวถึงวิธีการบริหารเวลาไวคลายคลึงกัน สรุปไดดังนี้  

1)  การกาํหนดเปาหมายของการทํากิจกรรมหรืองานแตละอยาง เพราะจะชวยใหรูทศิทาง 

ในการลงมือปฏิบัติและจะทาํใหสามารถกาํหนดเวลาไดลวงหนาวาจะใชเทาใด 

2)  การวางแผนงานประจาํวนั เปนการกําหนดวาในวนัหนึง่ ๆ เราจะทํากจิกรรมอะไรบาง  

ซึ่งควรวางแผนไวตั้งแตตอนเย็นหรือกลางคืน เมื่อต่ืนขึ้นมาจะไดลงมือทําทันที  

3)  การวเิคราะหการใชเวลาของตนเอง เปนการตรวจสอบและทบทวนดูวาเราใชเวลาใน 

แตละวันทํากจิกรรมอะไรบางทั้งที่เปนประโยชนและไมเปนประโยชน ควรลดเวลาสาํหรับกิจกรรมอะไร 

และเพิ่มเวลาสําหรับเร่ืองใด  

4)  การจัดลําดับของงาน เปนการวิเคราะหวางานใดควรทํากอนหลังอยางไร ซึง่โดยทั่วไป การ

จัดลําดับความสําคัญของงานนั้น จะแบงงานออกเปนกลุม คือ (1)  งานสาํคัญเรงดวน    

(2) งานสําคญัไมเรงดวน   (3) งานไมสําคญัเรงดวน   (4) งานไมสําคญัไมเรงดวน  

5)  การฝกนิสัยตนเองในการทํางานใหสําเร็จ คือเมื่อลงมือทํางานหรือกิจกรรมใด ๆ แลวก ็

จะตองทาํจนสําเร็จ ไมยกเลิกกลางคันหรือคางคาเอาไว 

6)  การหลีกเลีย่งนิสัยผัดวนัประกันพรุง เพราะจะทาํใหภาระงานที่รับผิดชอบเกิดความ 

ลมเหลว 

นอกจากนี ้เกรียงศักดิ์  เจรญิวงศศักดิ์ (2543 : 105-110) ไดเสนอแนวคิดของวิธีการ 

บริหารเวลาอยางมีประสิทธภิาพ ซึง่สรุปไดดังนี้  

1)  เรียนรูธรรมชาติในการทาํงานของตนเอง 

2)  คิดหาวิธทีีม่ีประสิทธิภาพที่สุดกอนลงมือทํา  

3)  ทาํหลายอยางพรอมกนัถาเปนไปได โดยเราควรนาํกิจกรรมที่เราตองทําทัง้หมดมาดูวา 

กิจกรรมใดสามารถทาํพรอมกับกิจกรรมใดไดบาง เพื่อชวยลดเวลาในการทาํกิจกรรมบางอยาง  

4)  ใชเวลาสั้น ๆ ใหเปนประโยชน เชน ระหวางที่รอคนทีน่ัดหรือรอรถมารับเราก็สามารถ 

ทําส่ิงอื่นที่เปนประโยชนได เชนอานหนงัสอื ทํารายการสิ่งของที่ตองซือ้ ตรวจแฟมงาน  

5)  ทาํงานที่มลัีกษณะเหมือนกนัในชวงเวลาเดียวกัน  

6)  ปองกนัตนเองจาการถูกรบกวนหรือการถูกขัดจังหวะ เพราะการถูกขดัจังหวะเปน 

อุปสรรคประการหนึง่ที่ทาํใหเกิดปญหาอยางมากในการบริหารเวลา  
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7)  รูจักปฏิเสธส่ิงที่ไมเปนประโยชนและทาํใหเสียเวลาโดยไมจําเปน 

8)  ใชคูมือและทํารายการสิ่งที่ตองทาํหรือจัดเตรียม เพื่อกันลืมและเวลากลับมาทาํใหมจะ 

ไดสะดวกรวดเร็ว 

9)  บันทึกไวดกีวาใชความจาํ เพราะเราอาจมีภารกิจมากมายที่ตองทาํในแตละวนั เราจึง 

ไมสามารถจดจําไดหมดทกุส่ิงโดยเฉพาะรายละเอียด 

10)  กระจายงานหรือมอบหมายความรับผิดชอบใหเพื่อนรวมงาน การกระจายงานให 

ผูอ่ืน เปนวธิีทีช่วยทําใหเราทํางานไดมากขึ้น  

 จะเหน็วากิจกรรมสําคัญของการบรหิารเวลามีหลายรูปแบบวิธี ซึง่ผูทีจ่ะบริหารเวลาไดอยาง

มีประสิทธิภาพนัน้ จะตองใชหลายวิธีประกอบกันแตสําหรับการวจิัยครั้งนี้ทีม่ีกลุมเปาหมายเปน

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่1  ผูวิจยัจะใชกิจกรรมการบริหารเวลาในเรื่อง การวางแผนทาํกิจกรรม

ประจําวนั เพราะเด็กวัยนี ้ภาระหนาที่หลกัคือกิจกรรมที่โรงเรียนและที่บาน ซึง่ถานกัเรียนมี

ความสามารถในการวางแผนการใชเวลาในการทํากิจกรรมประจําวนั และลงมือปฏิบัติตามแผนนัน้ 

นักเรียนก็จะประสบความสาํเร็จในการเรียน การทาํภารกิจในครอบครัว การเขาสังคม และการพักผอน  

ซึ่งตรงกับความเหน็ของคูเปอร (Cooper. 1952 : 45) ทีก่ลาววาวิธทีีดีที่สุดของการบริหารเวลาก็คอืการ

กําหนดแผนการทํางานขึ้นมาแลวดําเนินการตามแผนนัน้ ซึง่สอดคลองกับความคิดของสมิทและสมิท 

(Smith & Smith. 1990 :22) ที่กลาวถึงการบริหารเวลาของนักเรียนวา เปนเรื่องของการวางแผนและ

กําหนดเวลาในการทํากิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเรยีนเพื่อชวยลดความเครียดจากการศึกษาเลา

เรียน 

 
 3.  การจัดการอารมณตนเอง 
                    การจัดการอารมณตนเองเปนองคประกอบหนึง่ของความฉลาดทางอารมณ ซึ่ง 

โกลแมน (Goldmann. 1998 : 26 – 27) ไดจําแนกความฉลาดทางอารมณออกเปน 5 ดาน คือ (1) การ

ตระหนักรูในตนเอง (2) การจัดการกับอารมณตนเอง (3) การจงูใจตนเอง (4) การเขาใจความรูสึกของ

ผูอ่ืน และ (5) การมีทกัษะทางสงัคม สวนคมเพชร  ฉัตรศุภกุล และผองพรรณ  เกิดพทิักษ (2544 : 4) 

ไดจัดความสามารถในการจดัการกับอารมณตนเองเปนองคประกอบของความฉลาดทางอารมณใน

ดานองคประกอบสวนบุคคล 

      1. ความหมาย 

           อุไร  จกัษตรีมงคล (2544 : 5)  สําราญ  กาํจัดภัย และผจงจิต  อินทสุวรรณ (2546 : 

63) และสัณห  ศัลยศิริ (2548 : 24) ไดใหคํานิยามของ การจัดการกับอารมณตนเองไวสอดคลองกัน 

วาหมายถงึ ความสามารถในการควบคุมอารมณ ความรูสึกของตนเองใหอยูในสภาพปกติ สามารถอด
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กลั้นอารมณ ยอมรับตอความความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ แสดงออกไดเหมาะสมกบัสถานการณ มี

จิตใจหนกัแนนมั่นคง และมวีิธีการในการคลายเครียดทีเ่หมาะสม 

       2. วธิีการจัดการอารมณตนเอง 

            ณรงควิทย  แสนทอง (2548 : 23 – 98) ไดเสนอแนะเทคนิควิธกีารจัดการอารมณ

ตนเองวาควรปฏิบัติดังนี ้

           1. การทําความเขาใจกับธรรมชาตขิองอารมณ 

           2. อยาจินตนาการเอาเอง ตอสถานการณปญหาทางอารมณตางๆ 

           3. อยาเปนคนเก็บกดทางอารมณ 

           4. อยาเปนคนหูเบา 

           5. ควรมีความมั่นคงทางอารมณกบัทุกคนอยางเทาเทียมกัน 

           6. อยาใหความขัดแยงของบุคคลอื่นมากระทบกบัอารมณของตน 

           7. เลือกคบเพื่อนไวคอยแนะนําตักเตือน 

           8. หลีกเลี่ยงการใชอารมณกับบุคคลอื่น 

           9. การทําใจตนเองใหเปนกลางตอสถานการณตางๆ ที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง

อารมณ 

 จากที่กลาวมาจะเหน็วาการจัดการอารมณตนเองไดอยางเหมาะสมนัน้ จะทาํใหเราสามารถ

กํากับ ควบคุมอารมณใหแสดงออกมาไดอยางเหมาะสมกับเหตุการณหรือสถานการณตางๆ 

โดยเฉพาะนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ซึง่เปนกลุมเปาหมายของการวิจัยในครัง้นี ้กําลังอยูในชวง

วัยรุน อันเปนวัยที่ไดชื่อวาสบัสนวุนวาย และมีปญหาในแทบทุกดาน ทั้งทางอารมณ ความรูสึก และ

พฤติกรรม ดงันั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหนกัเรียนสามารถจัดการอารมณตนเองไดจึงมีความ

จําเปน เพราะจะทําใหนกัเรยีนสามารถแสดงอารมณความรูสึกไดอยางเหมาะสมอนัจะสงผลดีตอการ

เรียนและการทํากจิกรรมรวมกับบุคคลอื่น 

 
 4. การมีวินยัในตนเอง 
      1. ความหมาย 

         จากการศึกษาความคดิเห็นของนักวชิาการทั้งชาวไทยและตางประเทศที่ไดกลาวถงึ

ความหมายของ วนิัยในตนเอง (Self – Discipline) พบวาไดมีการใหความหมายไวสอดคลองกัน ซึ่ง

สามารถสรุปไดวา วินยัในตนเอง หมายถงึ คุณลักษณะของบุคคลที่แสดงออกถึงความสามารถในการ

กํากับ ควบคุมพฤติกรรมของตนเองใหเปนไปในทิศทางทีถู่กตองเหมาะสม หรือตามเปาหมายที่
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ตองการ (Megginson. 1972 : 632, Rowntree. 1981 : 276, Gordon. 1689 : 7, Brisbane. 1994 : 

67, แรมสมร  อยูสถาพร. 2535 : 47 และกระทรวงศกึษาธิการ. 2542 : 26)  

    2. ความสําคัญของวินัยในตนเอง 

         การมีวนิยัในตนเองเปนคุณลักษณะที่สําคัญยิง่ประการหนึง่ของความสามารถในการ

จัดการตนเอง เพราะจะทาํใหบุคคลสามารถควบคุมกํากับพฤติกรรมของตนเองใหประสบความสําเร็จ

ในการประกอบกิจกรรมการงานอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถดําเนนิชวีิตไดอยางมีความสุข

ไมกอความเดอืดรอนวุนวายใหตนเอง บุคคลอ่ืน หรือสังคม อันจะสงผลใหบุคคลดังกลาวเปนบุคคลที่มี

ประสิทธิภาพ ซึ่งนกัวิชาการอยาง บุญชม  ศรีสะอาด และคนอื่นๆ (2528 : 111) สุชาและสุรางค  

จันทรเอม (2521 : 97) วิวฒัน  อัศวาณิชย (2523 : 20 – 21) ดวงเดือน  พนัธุมนาวิน (2527 : 3) กรม

วิชาการ  (2537 : 10) และ ออซูเบล (Ausubel. 1965 อางถึงในพรรณทพิย  พืน้ทอง. 2534 : 28 – 29) 

ไดกลาวถงึความสําคัญของวินัยในตนเองไว ซึ่งสรุปไดดังนี ้ 

       1) วนิัยในตนเองเปนเครือ่งมือเตรียมตวัเดก็สําหรับการดําเนนิชีวิตในอนาคต 

        2) วนิัยในตนเองเปนเครือ่งมือกาํกับควบคุมตนเองเพื่อปองกนัความเสื่อมเสยี 

       3) วนิัยในตนเองเปนตัวชี้วัดความดีของคน คือผูใดมีวินยัในตนเองสูงบุคคลนัน้ยอมเปน

คนดี 

       4) วนิัยในตนเองชวยใหเด็กมีความเปนระเบียบเรียบรอย รูจักรับผิดชอบหนาทีข่องตน 

และมีความสามัคคี 

       5) วนิัยในตนเองของบุคคลจะเปนตัวสงเสริมความเจรญิกาวหนาของสังคมและ

ประเทศชาต ิ

   3.  คุณลกัษณะของผูมีวนิยัในตนเอง 

         ในการนาํคุณลักษณะของผูมีวนิัยในตนเองซึง่เปนองคประกอบของความสามารถใน

การจัดการตนเอง มาใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนําเอาคุณลักษณะที่ไดจากการวิจัยที่มีการสังเคราะห

เอกสารงานวจิัยตางๆ รวมถึงไดรับการยนืยนัในเรื่องความเที่ยงตรง โดยการทําการวิเคราะห

องคประกอบซึ่งสอดคลองกัน และเปนคณุลักษณะของผูมีวนิัยในตนเองของเด็กนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ซึง่ไดจากงานวิจยัของกัลยา  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 

 

จากแนวคิดเกีย่วกับความสามารถในการจัดการตนเอง ที่จะนํามาใชเปนแนวทางในการ

กําหนดองคประกอบของหลกัสูตร สามารถสรุปไดเปนดังภาพประกอบ 1 
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องคประกอบของหลักสูตรเพื่อ

เสริมสรางความสามารถในการ

จัดการตนเอง 

 

จุดหมาย 

 

สาระกิจกรรม 

 

 

กิจกรรม 

 

 

การวัดผลประเมินผล 

แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง 
 

1. ความหมายของการจัดการตนเอง  

       กระบวนการที่นักเรียนสามารถควบคุม กํากับ ความรูสึก การกระทํา และความคิด

ของตนเองใหถกูตองเหมาะสมในการเรียน การทํากิจกรรม ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธกับ

ผูอื่นโดยตัวของนกัเรียนเอง 

2. ความสําคัญของการจัดการตนเอง 

       การจัดการตนเองเปนเครื่องมอืในการประสบความสําเร็จในชีวิต และทําใหมี

ความสุขในการใชชีวิต รวมถึงมีความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น 

3. องคประกอบของผูมีความสามารถในการจัดการตนเอง 

      1. การรูจักตนเอง 

 - การรับรูถึงความเปนจริงของตนเอง เกี่ยวกบัจุดเดน จุดดอย สติปญญา 

ความถนัด  ความสนใจ บุคลกิภาพของตนเอง 

 - วิธีการรูจักตนเองจากมุมมองของตนเอง และจากมมุมองของผูอื่น 

      2. การบริหารเวลา 

- การใชเวลาในการทํากิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวนั เชน การเรียน การ

พักผอน การชวยเหลือครอบครัว ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

- วิธีการบริหารเวลา ประกอบดวย การวิเคราะหการใชเวลาของตนเอง การ

กําหนดเปาหมายในการทํากิจกรรมหรืองานแตละอยาง การลําดับความสําคัญของงานที่

จะตองทํา การวางแผนการทํากิจกรรมตางๆในชีวิตประจําวัน 

      3. การจัดการอารมณตนเอง 

 - เปนความสามารถในการควบคุม กํากับอารมณ ความรูสึกของตนเองใหอยู

ในสภาพปกติ มีความอดทนอดกลัน้ มีจิตใจม่ันคงหนักแนน และรูจักผอนคลาย

ความเครียดอยางเหมาะสม 

 - วิธีการจัดการอารมณของตนเอง ประกอบดวย การทําความเขาใจอารมณ

ตนเอง การปรึกษาหารือกับคนอื่น การใหคนอื่นตักเตือน การหลกีเลี่ยงการใชอารมณ 

การฝกทําอารมณใหม่ันคง การไมเปนคนหูเบา การหลีกเลี่ยงสถานการณที่ทําใหเกิด

ความขัดแยงทางอารมณ  

      4. การมีวินัยในตนเอง 

 - เปนคุณลกัษณะที่แสดงออกถึงความสามารถในการกํากับควบคุม

พฤติกรรมของตนเองใหเปนไปในทางที่ถูกตองเหมาะสมหรือตามเปาหมายที่ตองการ 

 - การสรางวินัยในตนเอง ประกอบดวย การฝกใหมีความรับผิดชอบ ความ

เชื่อม่ันในตนเอง ความซื่อสัตย ความอดทน ความเปนผูนํา  

ภาพประกอบ  1  แนวคิดเกีย่วกับความสามารถในการจัดการตนเองที่ใชเปนแนวทางในการกาํหนด   

       องคประกอบของหลกัสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจดัการตนเอง 
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ตอนที่ 2  แนวคิดเก่ียวกับกิจกรรมแนะแนว 
 

1.  ความหมายของการแนะแนว 
 คําวา “การแนะแนว” ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “Guidance” โดย แฟรงค พารสัน (Frank 

Parsons) ผูทีไ่ดรับการยกยองใหเปนบิดาแหงวงการแนะแนวเปนผูใชคํานี้เปนคนแรกเมื่อป 1908 

(นิรันดร จุลทรัพย, 2545 : 2)  ซึ่งมีผูใหความหมายหรือคําจํากัดความของการแนะแนวไวคลายคลงึกัน

ดังนี ้

 ดาวนงิ (Downing, Lester N., 1968 : 7) กลาววาการแนะแนวเปนกระบวนการที่จดัโดยกลุม

บุคคล ซึ่งไดรับการฝกอบรมเปนพิเศษ เพื่อชวยเหลือบุคคลอื่นในการปรับตัวและสงเสริมใหมกีาร

พัฒนาตนเองถึงขีดสุดในทกุ 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 และส่ิงแวดลอม เพื่อใหบุคคลสามารถตัดสินใจและวางแผนการอนาคตของตนได

อยางเหมาะสม 

 เชอรทเซอร และลินดอน (Shertzer & Lindon, 1979 : 31) ไดใหความหมายของการแนะแนว

วา เปนวิธีการที่บุคคลหนึ่ง พยายามชวยเหลืออีกบุคคลหนึง่ใหสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งตาง ๆ ได

อยางเหมาะสาม แกไขปญหาของตนเองและปรับตัวได 

 วัชรี  ทรัพยมี (2531 : 3) ใหคําจํากัดความของการแนะแนววา เปนกระบวนการชวยเหลือ

บุคคลใหเขาใจตนเอง และสิ่งแวดลอมเพือ่ใหเขาสามารถนําตนเองได เปนตนวาตดัสินใจไดวา จะ

ศึกษาดานใด ประกอบอาชพีใด หรือแกปญหาอยางไร และสามารถปรับตัวไดอยางมีความสุข มีความ

เจริญกาวหนาในชีวิตได  พฒันาตนเองใหถึงขีดสุดในทุกดาน  

 สถิต  วงศสวรรค (2525 : 1) กลาววา การแนะแนว หมายถึง กระบวนการที่ผูมีความรู

ทางดานการแนะแนวใหบริการชวยเหลือแกบุคคล โดยไมจํากัดเพศ วยั ชัน้ วรรณะ อาจจะเปน

รายบุคคลหรอืเปนรายกลุมแลวแตกรณี ใหเขาเขาใจสภาพที่แทจริงของตนเองวามีความสามารถ 

ความถนัดตามธรรมชาติ สติปญญา เจตคติ ศักยภาพอยางไร เพื่อนาํตนหรือชวยตนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ กลาวคือสามารถปองกนัแกไขปญหาและพัฒนาตนเองไมวาจะเปนทางกาย อารมณหรือ

สังคมไดอยางถูกตอง  



                                                                                                                                                 

 

32 

 ราตรี  พฒันรงัสรรค (2527 : 4) และ คมเพชร  ฉัตรศุภกุล (2529 : 5) ไดกลาวสรุป

ความหมายของการแนะแนวไวส้ัน ๆ เหมอืนกันดงันี ้การแนะแนว คือ การชวยเหลือบุคคลใหสามารถ

ชวยตนเองได (help him to help himself)  

 พงษพนัธุ  พงษโสภา (ม.ป.ป. : 2) กลาววา การแนะแนว หมายถงึ กระบวนการในการให

ความชวยเหลอืของบุคคลหนึ่งที่มีตออีกบคุคลหนึ่งเพื่อชวยใหบุคคลสามารถชวยตวัเองได และ

สามารถพัฒนาตนเองไปถึงขีดสูงสุดของความสามารถทีบุ่คคลนั้นมีอยู อันจะเปนประโยชนสําหรับการ

ดําเนนิชีวิตตอไปในภายหนา  

 อุษณีย  เยน็สบาย (2533 : 4) กลาววา การแนะแนว หมายถงึ การชีช้องทาง หรือแนะ

แนวทางเพื่อใหผูที่ไดรับการชี้ชองทางและแนะแนวไดเกดิความเขาใจเกี่ยวกบัตนเองและแกปญหาที่

เกิดขึ้นของตนเองไดอยางเหมาะสม  

 โฟรชลิค (Frochlich, Clifford D., 1958 : 2) กลาววา การแนะแนวเปนบริการที่จัดขึ้นเพื่อ

ชวยเหลือบุคคลใหสามารถเลือกและตัดสินใจไดอยางมปีระสิทธิภาพ โดยทุกคนมีสิทธิทีจ่ะเลือกทาง

ชีวิตของตนเองบนพื้นฐานแหงวิถีประชาธปิไตย 

 โจนส (Jones, Arthur J., 1970 : 7) กลาววา การแนะแนว หมายถึง การที่บุคคลคนหนึ่ง

พยายามจะใหความชวยเหลือแกบุคคลหนึ่งเพื่อใหสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม

ใหสามารถปรบัตนเองใหดียิง่ขึ้นรวมทัง้สามารถแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองโดยมีจุดมุงหมายที่

จะใหบุคคลไดพัฒนาตนเองในดานของความมีอิสระและมีความสามารถรับผิดชอบตอตนเองไดอยาง

สมบูรณ  

 สวน พนม  ล้ิมอารีย (2548 : 3-5) ไดแจกแจงใหเห็นวา การแนะแนวนัน้สามารถให

ความหมายได 3 นยัดวยกันคือ  

 1.  ความหมายตามรูปศัพท การแนะแนวหมายถงึ การชีแ้นะ การชี้ชองทางในการบอก

แนวทางให เพือ่ชวยใหผูมีปญหาสามารถตัดสินใจได 

 2.  ความหมายในแงกระบวนการ การแนะแนวหมายถงึ กระบวนการชวยเหลือบุคคลให

เขาใจตนเองและโลกของตน ซึ่งก็คือรูวาตนเปนใคร เอกลักษณของตนคืออะไร  ธรรมชาติของตนเปน

คนอยางไร และส่ิงแวดลอม สังคม บุคคลที่ตนเกีย่วของนั้นมีลักษณะอยางไร   

 3.  ความหมายในแงบริการ การแนะแนวเปนการบริการอยางหนึ่งที่โรงเรียนจัดขึ้นมาเพื่อให

ความชวยเหลอืนักเรียนทัง้เปนรายบุคคลและรายกลุมทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อชวยใหนักเรียนได

พัฒนาความรูความสามารถของตนไดอยางเต็มที ่สามารถตัดสินใจแกปญหาของตนเองไดอยาง

เหมาะสม  ปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอมไดเปนอยางดีและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  
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 จากความหมายของการแนะแนวตามทีน่กัการศึกษาไดกลาวไว สามารถสรุปไดวาการแนะ

แนวหมายถึงกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นอยางเปนระบบตอเนื่อง และหลากหลายเพื่อใหความชวยเหลือ

หรือสงเสริมผูเรียนใหมบีุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความรูความเขาใจตนเองและผูอ่ืน สามารถพฒันา

ตนเองอยางเตม็ตามศักยภาพ และสามารถดํารงชวีิตอยูในสังคมอยางมีความสุข 

 
2.  จุดมุงหมายของการแนะแนว 
 พนม  ล้ิมอารีย (2548 : 6-7) ไดแบงความมุงหมายของการแนะแนวออกเปน 2 ประเภท คือ  

 1.  จุดมุงหมายทั่วไป หมายถึง ความมุงหมายของการแนะแนวโดยสวนรวมนั่น คือ การแนะ

แนวไมวาจะจดั ณ สถานที่ใดก็ตามยอมจะมีความมุงหมายทั่วไปเหมอืนกัน หรืออาจจะเรียกอีกอยาง

หนึง่วา หนาทีข่องการแนะแนวก็ได ซึ่งมีอยู 3 ประการดวยกนั 

      1.1  เพื่อปองกันปญหา (Prevention) นั่นคือ การแนะแนวมุงจะปองกันไมใหนกัเรียนเกิด

ปญหาหรือความยุงยากในการดําเนนิชีวิตของตนเพราะปญหาและความยุงยากตาง ๆ นัน้ สามารถ

ปองกันไดและการปลอยใหนกัเรียนเกิดปญหาขึ้นมาแลวคอยตามแกไขชวยเหลือในภายหลงันั้นทําได

ยากและตองใชเวลานาน ในบางกรณีอาจจะแกไขไมไดอีกดวย  

      1.2  เพื่อแกไขปญหา (Curation) นัน่คือ การแนะแนวมุงจะใหความชวยเหลือนักเรียนใน

การแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกดิขึ้นกับตน เพราะถาปลอยใหนกัเรียนประสบกับปญหาโดยไมใหความ

ชวยเหลือแลว นักเรียนยอมจะไมสามารถดํารงตนอยูในสังคมอยางปรกติสุขได และในบางครั้งอาจจะ

มีการปรับตัวที่ผิด ๆ ทําใหเกิดปญหาเพิ่มมากยิง่ขึ้น  

      1.3  เพื่อสงเสริมพฒันา (Development) นัน่คือ การแนะแนวมุงจะใหการสงเสรมิ

นักเรียนทกุคนใหเกิดความเจริญงอกงามมีพัฒนาการในดานตาง ๆ อยางสมบูรณ เพื่อใหนักเรียนแต

ละคนจะไดรับการสงเสริมและแสดงความสามารถในดานตาง ๆ ของตนออกมาอยางเต็มที ่โดยไมใหมี

ส่ิงใดมาเปนอปุสรรคขัดขวางความเจริญกาวหนาและพฒันาการของนักเรียน  

 2.  จุดมุงหมายเฉพาะ  หมายถึงความมุงหมายของการแนะแนวทีถ่านศึกษาซึง่จัดใหมีการ

บริการแนะแนวเปนผูกําหนดขึ้นมาเพื่อใหสอดคลองกับปรัชญา เปาหมายหลักสูตร และสภาพสังคม

ของสถานศึกษานัน้ ๆ แตอยางไรก็ตามความมงหมายเฉพาะของการแนะแนวสาํหรับสถานศกึษาแต

ละแหงก็ยอมจะคลายคลึงกันไมแตกตางกันมากนัก เชน  

       2.1  เพื่อชวยใหนักเรียนแตละคนไดรูจักตนเองอยางถองแท (Self-Understanding) คือ

การชวยใหนักเรียนรูถึงความตองการ ความคิด ความสามารถ ความถนัด และขอจาํกัดตางๆ ของตน 

อันจะเปนประโยชนตอการตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษา อาชีพ และการดําเนินชวีิตของนักเรียน 
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       2.2  เพื่อชวยใหนักเรียนรูจักปรับตัว (Self-Adjustment) ใหเหมาะสมกับตนเองและ

สภาพแวดลอม คือการชวยใหนักเรียนรูจกัวิธีปฏิบัติตนเพื่อที่จะดํารงชีวิตอยูในสงัคมไดอยางเหมาะสม

และเปนสุข  

       2.3  เพื่อชวยใหนักเรียนรูจักนําตนเอง (Self-Direction) คือ การชวยใหนกัเรียนมคีวาม

เชื่อมั่นในตนเอง รูจักใชสติปญญาความสามารถของตนแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางฉลาดและ

เหมาะสม สามารถวางแผนการชีวิตในอนาคต และสามารถนาํตนเองไปสูเปาหมายที่วางไวอยางมี

ประสิทธิภาพ 

       2.4 เพื่อชวยใหนักเรียนรูจักใชวิจารณญาณคาดการณลวงหนา ส่ิงที่อาจจะเกิดขึน้และ

รูจักหลีกเลีย่งและปองกนัสิง่ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยกะทนัหัน 

       2.5  เพื่อสงเสริมใหเกิดสัมพันธภาพที่ดรีะหวางครูกับนักเรียน เพราะการมีสัมพนัธภาพที่

ดีจะชวยใหการบริหารงานของโรงเรียนดําเนินไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

       2.6  เพื่อชวยฝกในเรื่องประชาธิปไตยใหแกเยาวชนของชาติ เพราะการฝกใหนกัเรียนไดมี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของตน และมีการปฏิบัติจริงจะชวยใหนกัเรียนเจริญเติบโต

เปนผูใหที่มีคณุภาพ  

       2.7  เพื่อชวยใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน ระหวางโรงเรียน บานและชุมชน อันจะเปน

ประโยชนตอการสงเสริมพฒันานักเรียนในที่สุด 

 สวน ศุภวดี  บญุวงศ (2529 : 5) ไดกลาวเพิ่มเติมถงึจุดมุงของการแนะแนววา จะตองมีการ

พิจารณาจัดตัง้จุดมุงหมายอยางชัดเจน เพื่อชวยใหการดําเนนิงานมีประสิทธิภาพและประสบ

ความสาํเร็จโดยมีจุดมุงหมายที่สําคัญดังตอไปนี้  

       1.  จัดขึ้นเพื่อสนองความตองการและความสนใจของเด็กภายในโรงเรียนโดยคํานึงถงึ

พัฒนาการทุกดานของเด็กแตละวัยประกอบดวย 

       2.  สงเสริมใหเกิดสัมพนัธภาพที่ดีระหวางครูกับเดก็ ซึ่งสงผลไปสูประสิทธิภาพของการ

เรียนรูและปรับตัวของเด็ก 

       3.  เพื่อปรับปรุงการสอนของครู การจัดวิชาเรียนและแผนการเรียนของทางโรงเรยีนให

เปนประโยชนตอเด็กมากทีสุ่ด 

       4.  ชวยเหลือเด็กเกี่ยวกบัการวางแผนชีวิตทัง้ในปจจุบันและอนาคตทั้งนี้เพื่อให

สอดคลองกับความสามารถและสมรรถวิสัย(Capacity) อันจะสงเสริมเด็กใหมีประสิทธิภาพในการ

เรียนและการทํางานสูง 

       5.  มุงพฒันาเด็กในดานความเขาใจตนเองอยางถูกตอง เพื่อชวยใหแสดงพฤติกรรมตาง 

ๆ ไดอยางเหมาะสมมีความสามารถที่จะตดัสินใจดวยตนเองอนัเปนคุณลักษณะที่จะนําเดก็ไปสูความ
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เปนอิสระและพึ่งตนเองได และดานความสามารถในการปรับตัวอยูรวมกับผูอ่ืนในสงัคมอยางมี

ความสุข  

 สวน นิรันดร  จุลทรัพย (2545 : 10) ไดกลาววาโดยสรปุแลว การแนะแนวมจีุดมุงหมายใน

การใหความชวยเหลือ พัฒนานักเรียน 3 ดาน คือ ดานความเขาใจตนเอง (Self-Understanding)  ดาน

การปรับตัวดวยตนเอง (Self-Adjustment) และดานการตัดสินใจไดดวยตนเอง (Self-Determination) 

 
3.  หลกัการแนะแนว 
 อัมพวนั  อัมพรสินธุ (2542 : 189-190) และพนม  ล้ิมอารีย (2548 : 11-12) ไดกลาวไว

สอดคลองกันวา การจัดการแนะแนวใหไดผลดีตองยึดหลัก ดังตอไปนี ้ 

 1.  การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนจะตองมุงใหความชวยเหลือนกัเรียนทกุคน เนือ่งจาก

นักเรียนทกุคนยอมตองการความชวยเหลือจากโรงเรียนของตน และเปนการใหบริการดวยความเสมอ

ภาค เปนธรรม และเทาเทียมกัน  

 2.  การจัดบริการแนะแนวจะตองกระทําอยางเปนกระบวนการที่ตอเนือ่ง คือ จัดอยางเปน

ระบบ มีระเบยีบแบบแผน มีความสมัพนัธตอเนื่องกันไปเปนลูกโซทกุข้ันตอน จนกระทั่งบุคคลที่ไดรับ

ความชวยเหลอืสามารถนําตนเองได ชวยตนเองได 

 3.  ผูทํางานแนะแนวจะตองยอมรับในความเปนเอกัตบุคคล(Individual) ของนกัเรียน นัน่คือ 

จะตองมีความเขาใจและยอมรับในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล(Individual Differences) ซึ่งมี

ประเด็นสําคญั ดังนี ้

       3.1  บุคคลแตละคนยอมมีลักษณะเฉพาของตนเอง จะไมเหมือนคนอื่น ไมวารูปราง 

สติปญญา ความสามารถ อุปนิสัย คานยิม ความสนใจ ฯลฯ  

       3.2  บุคคลแตละคนยอมมีพัฒนาการไปตามลักษณะเฉพาะของตนอยางมีลําดับข้ันและ

ตอเนื่อง 

       3.3  บุคคลแตละคนยอมมีกระบวนการแหงการเปลี่ยนแปลงของตนตามประสบการณที่

ตนเองประสบมาและตามแนวทางหรือแผนการของตนทีว่างไวสําหรับอนาคต 

 4.  การแนะแนวเปนงานทีว่างอยูบนพื้นฐานกระบวนการพฤติกรรมของบุคคลและเกีย่วของ

กับพัฒนาการของมนุษย ดงันั้นการแนะแนวจงึจําเปนตองใชเครื่องมือและกลวิธีตาง ๆ ทัง้ทีเ่ปน

แบบทดสอบและไมใชแบบทดสอบ เพื่อจะไดเขาใจบุคคลแตละคนและเพื่อชวยใหบคุคลแตละคนได

เขาใจตนเอง เพื่อจะไดสามารถควบคุมพฒันาการสวนตัวของนักเรียนได  
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 5.  ผูทํางานดานการแนะแนวจะตองเคารพในสทิธิและเสรีภาพของบคุคลแตละคน นั่นคือ 

จะตองยอมรบัวานักเรียนแตละคนมีอิสรภาพที่จะเลือกแนวทางชีวิตของตนเอง การเลือกและการ

ตัดสินใจของนักเรียนควรเกดิจากการใชวจิารณญาณของนักเรียนเอง ไมใชเกิดจากการบังคับ 

 6.  การแนะแนวถือวาเปนสวนหนึง่ของกระบวนการของการศึกษา ดังนั้นการแนะแนวควรจะ

สอดแทรกอยูในกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อชวยใหนักเรียนแตละคนไดมีการพัฒนา

ตนเองทุกดานอยางมีบูรณาการ(Integration)  

 7.  การแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ ผูทีท่ําหนาที่เปนผูแนะแนว(Counselor) จะตองเปนผูที่

ไดรับการศึกษาอบรมทางการแนะแนวมาโดยเฉพาะ มทีัง้ความรู (Knowledge)และทักษะ (Skill) ที่

เหมาะสมและมีการจัดดําเนนิการแนะแนวอยางมีระบบ (Systematical Guidance)  

 8.  ผูทํางานดานการแนะแนวจะตองเปนผูที่มีมนุษยสมัพันธด ีมีความเปนประชาธิปไตย เปน

ผูที่ยอมรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน และจะตองเปนผูที่สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางด ี

 9.  การจัดบริการแนะแนวจะไดผลดีมีประสิทธิภาพ จะตองเกิดจากความรวมมือและความ

สมัครใจจากบคุลากรทุกฝายในโรงเรยีน และนักเรียนผูมารับบริการจะตองมาดวยความเต็มใจใหความ

รวมมือดวย 

 10.  ผูทาํงานดานการแนะแนวจะตองเปนผูที่สามารถเกบ็รักษาความลับได เพราะถาเปนผูที่

ไมสามารถเกบ็รักษาความลับ ก็จะทําใหนักเรียนเกิดความรูสึกไมปลอดภัย ทําใหขาดความไววางใจ

และไมยินดีทีจ่ะมารับความชวยเหลือ  

 สวน เชิรทเซอรและสโตน (Shertzer & Stone, 1966 : 42-44) ไดกลาวถึงหลกัการเบือ้งตน

ของการแนะแนวที่เปนที่ยอมรับกันวาโดยทั่วไปแลวการแนะแนวมีหลกัการสําคัญ 10 ประการ ดงันี ้

              หลกัการขอที่ 1  การแนะแนวเปนการชวยเหลอืบุคคลโดยอาศัยระบบของการพัฒนาไมใช

เปนการนําบุคคลเพื่อใหเกิดการพัฒนาในตัวของเขา การชวยเหลือนัน้จะอาศัยวฒุิภาวะของแตละ

บุคคลเปนหลกัยึด ผูใหการแนะแนวตองเคารพและยอมรับในความรับผิดขอบของบุคคลที่มาขอความ

ชวยเหลือ เปนการชวยเหลือใหบุคคลไดเพิ่มพูนประสบการณ เกิดเจตคติในการที่จะชวยตนเอง  

 หลักการขอที่ 2 หนาทีท่ี่เหมาะสมของการแนะแนว คือการพยายามสรางสัมพันธระหวาง

วิชาการและสงัคมภายนอก เพราะการแนะแนวเปนเรื่องพิเศษของบุคคลตาง ๆ เกี่ยวของกับเหตุการณ

และส่ิงแวดลอมภายนอก 

 หลักการขอที่ 3 การแนะแนวตั้งอยูบนรากฐานของความสํานึกทีว่าคนทุกคนมีเกียรต ิมีคา 

และคํานึงถึงความถูกตองของแตละบุคคล มีความนับถือตอคนอ่ืนดวยใจจริง การใหความเคารพนบั

ถือในตัวบุคคลนั้นก็เพราะทกุคนยอมมีคา มีสิทธิในการตัดสินใจทุกสิง่ทุกอยางถูกตองตามกฎหมาย 

ดังนัน้ ทุกคนจงึมีสิทธิที่จะเลือกแนวทางของตัวเองและคนเราสามารถกาวไปสูจุดมุงหมายที่เขา
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อยากจะเปนนัน้ได แมวาจะมีบางสิง่บางอยางเปลี่ยนแปลงไปจากความจริงที่เคยคาดคิดไวก็เปน

หนาที่ของเขาที่จะตองรับผิดชอบตัวเอง 

 หลักการขอที่ 4 การแนะแนว คือการใหความชวยเหลือบุคคลในการเลือกการวางแผน การ

ตีความสิ่งตาง ๆ และการตัดสินใจอยางฉลาดพรอมจะแกไขหรือตอสูกับอุปสรรค อันจะเกิดขึ้นในแผน

ตาง ๆ ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณที่เกี่ยวของ  การแนะแนวนี้นกัเรียนสามารถวางแผน

ดวยตัวเองไดอยางถูกตอง รูจักตัวเอง รูจักการวางโครงการที่จะเขาเปนสมาชิกตาง ๆ โดยการตัดสินใจ

ดวยตนเองอยางอิสระ รูจกัเลือกแนวทางชวีิตเพื่อปฏิบัตแิละรูจักการรบัผิดชอบตัวเอง  

 หลักการขอที่ 5 การแนะแนว คือจุดเริ่มตนในการรูจักทาํงานรวมกนัโดยไมบังคับ ไมควร

บังคับใหนักเรยีนปฏิบัติหรือยอมปฏิบัติตามคําของผูแนะแนว เมื่อนักเรียนไมเต็มใจที่จะปฏิบัติก็จะรูสึก

ตอตาน ขัดแยง บางทีอาจจะรูสึกโกรธไมพอใจ การแนะแนวจะเกิดขึน้จากแรงจูงใจภายในหรือดวย

ความเต็มใจของบุคคลนั้น ๆ มากกวาจะเกดิจากแรงจูงใจภายนอก นักเรียนทกุคนมสิีทธิทีจ่ะขอความ

ชวยเหลือ  

 หลักการขอที่ 6 การแนะแนว เปนกระบวนการศึกษาทีจ่ะตองปฏิบัติการตอเนื่องกนัตลอดไป 

จะเริ่มตั้งแตในโรงเรียนประถมศึกษา มธัยมศึกษาจนถงึระดับวทิยาลยั มหาวิทยาลยั มีคณะผูใหการ

แนะแนวทาํงานรวมกนั ติดตอกัน มีขอมูลตาง ๆ รวบรวมไวเปนอนัหนึง่อันเดียว เพื่อชวยใหโครงการ

การแนะแนวของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ  

 หลักการขอที่ 7 การแนะแนวตองอยูบนรากฐานกวางๆ ของบุคคลและสังคมของเขาเปน

รายบุคคล กอนจะใหความชวยเหลือแกบุคคลหนึง่ควรตองรูจุดออน จดุเดน และความสามารถพิเศษ 

การที่จะรูจักสิง่ตาง ๆ เหลานี้จําเปนตองใชเทคนิคและวธิีการตาง ๆ เขาชวยเหลือใหรูจักบุคคลใหมาก

ที่สุด  

 หลักการขอที่ 8 การแนะแนว เปนหนาที่ของบุคคลหลายคนชวยกนัทาํงานอยางเขมแข็งไดแก  

ผูแนะแนว ผูปกครอง ครูอาจารย นักจิตวทิยา ทั้งหมดนีจ้ะชวยกันใหการแนะแนวแกเด็กหนุมสาวตาม

ขีดจํากัดของความสามารถและความรับผิดขอบของบุคคลเหลานั้นเปนรายบุคคล  

 หลักการขอที่ 9 การแนะแนว คือ การชวยใหนักเรียนไดตระหนักในความจริงเกี่ยวกบัตัวของ

เขาเองอยางมากที่สุด เพื่อจะไดรูจักปรับตัว ปรับความเขาใจในตนเอง การยอมรับและเขาใจ

จุดมุงหมายของตนเองเพื่อทราบวาตนเองมีความสามารถและโอกาสตาง ๆ มากหรอืนอยเพยีงใด  

 หลักการขอที่ 10 การแนะแนว คือการชี้ใหเหน็ความแตกตางของสภาพบุคคล ภาวะสังคม 

ของนักเรียนแตละคน รวมทัง้การชี้ใหเหน็ผลของการศึกษาของบุคคล ตลอดจนความพยายามของ

โรงเรียนที่จะชวยใหนักเรียนไดเลาเรียนจนบรรลุความสาํเร็จตามความตองการของแตละคนได  
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4.  ประโยชนของกิจกรรมแนะแนว 
 กิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน เปนกิจกรรมที่ชวยเติมเต็มความเปนคนที่สมบูรณใหแกนักเรยีน

ตามจุดหมายของหลักสูตร ซึ่งนกัวิชาการอยางนิตยา  เรืองแปน (2542 : 86-89) นิรันดร  จุลทรัพย 

(2545 : 9) กลาววาการแนะแนวมีประโยชนดังนี้  

1. ประโยชนตอนกัเรียน การแนะแนวชวยใหนกัเรียนเกิดความเขาใจตนเองอยางถกูตอง รู 

ถึงขอบกพรองและความสามารถพเิศษของตน มีความรูความเขาใจในเรื่องราวตาง ๆ ที่เปนประโยชน 

ซึ่งจะชวยใหนกัเรียนสามารถพิจารณาตัดสินใจไดอยางถูกตอง สามารถที่จะปรับตัวไดอยางเหมาะสม

และดําเนนิชีวติในสังคมไดอยางมีความสุข  

2. ประโยชนตอครู อาจารยและโรงเรียน บริการตาง ๆ ในงานแนะแนวจะชวยใหครู อาจารย 

เขาใจนักเรยีนไดดีข้ึนทุกดาน สามารถปรบัปรุงการเรียนการสอนและการปกครองใหเหมาะสม 

สามารถจัดแบงนกัเรียนออกตามความสามารถและจัดบทเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ และจะชวยให

โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมและริการตางๆ ไดเหมาะสมกับความตองการของนักเรยีน ซึ่งจะเปนการ

ชวยลดปญหาเรื่องความประพฤติของนักเรียน  

3. ประโยชนตอผูปกครอง การแนะแนวจะชวยใหผูปกครองมีความเขาใจเด็กของตนเองดี 
ข้ึน เขาใจถึงแนวทางและโอกาสในการศึกษาตอและการประกอบอาชพี ซึง่จะชวยใหผูปกครอง

สามารถชี้แนะชองทางแกเดก็ของตนไดดีข้ึน นอกจาการนี้การแนะแนวจะชวยใหผูปกครองยอมรับ

ขีดจํากัดของความสามารถของเด็ก จะไมเรงรัดเด็กใหทาํงานเกินความสามารถอันจะเปนผลเสยีแก

เด็กได  

สวน วัฒนา  พัชราวนิช (2531 : 27) ไดสรุปประโยชนของการแนะแนวไวดังนี ้  

1. ชวยใหนักเรียนสามารถศึกษาหาความรูอยางถูกวิธี ชวยใหเกิดความเขาใจบทเรียนไดดี 
ยิ่งขึ้น ทาํใหเกดิประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

2. ชวยใหนักเรียนสามารถเรียนไปตามความถนัดของตนเอง สามารถเลอืกวิชาตามความรู 
ความสามารถของตนเอง   

3. ชวยกระตุนใหนักเรียนเห็นคณุคาของการศึกษา ทาํใหเกิดความสนใจในการเรียน พอใจ 

ที่จะศึกษาหาความรู  

4. ชวยใหโรงเรียนสามารถจัดวชิาเรียนไดสนองความตองการของนักเรียน รูแนวทางวา 

วิชาใดควรจัด และเหมาะสมกับผูใด  

5. ชวยปองกันปญหาตางๆ โดยการวางแผนเอาไวลวงหนาเพื่อชวยใหนักเรียนหลกีหนีจาก 

ปญหา ไมตองเผชิญกับปญหา  
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6. ชวยใหนักเรียนรูจักคิด และรวมกิจกรรมตาง ๆ ไปตามความพอใจและความสามารถของ 

ตนเอง  

7. ชวยใหนักเรียนสามารถเลือกอาชีพไปตามความถนัดของตนเอง อันจะเปนแนวทางไปสู 
ความสัมฤทธิผ์ลในวิชาที่ตนเองเลือกเรียน  

8. ชวยใหนักเรียนเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค รูจักคิดและปฏิบัติส่ิงใหม ๆ ไดดวยตนเอง 

สรางความเชือ่มั่นใหกับตนเอง  

9. ชวยใหนักเรียนไดมีพัฒนาการไปอยางถูกหลักวธิี โดยมกีารพัฒนาการไปพรอม ๆ กนัทัง้ 

ทางดานรางกาย สมอง อารมณ และสังคม  

10. ชวยใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการศึกษาเลาเรียน และสามารถนําความรูที่ไดรับไป 

ปรับตัว  

11. ชวยใหนักเรียนรูจักรักษาระเบียบวนิัย และขนบธรรมเนยีมประเพณีอันดีงาม รูจักหนาที ่

ของตนเองในฐานะพลเมืองที่ดี ของประเทศชาติ และเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว มีมานะ อดทน

ขยันหมั่นเพียร เพื่อนาํไปสูความสาํเร็จ  

12. ชวยใหนักเรียนเขาใจตนเอง รูจักตัวของตวัเองอยางแทจริง รูจักคิดและแกไขปญหาไดดวย 

ตนเอง รูจกัวางแผนของชวีิตในอนาคต และดําเนนิชวีิตไปตามที่ตนเองตองการ  

13. ชวยใหนักเรียนรูจักและเขาใจสภาพแวดลอมรอบ ๆ ตัว รูจักและเขาใจบุคคลอื่นม ี

ความเห็นอกเห็นใจและสามารถทาํงานรวมกับผูอ่ืนไดดี เปนที่ยอมรับของสังคม ทาํใหเกิดความรูสึก

อบอุนในการอยูรวมกับบุคคลอื่น สามารถทําตนใหเปนประโยชนตอสังคมได  

14. ชวยใหนักเรียนเปนคนทีม่ีเหตุมีผล ไมใชอารมณเปนเครื่องตัดสินปญหา รูจักคุณคาตนเอง  

และนําคุณคาของตนเองไปใชใหเปนประโยชน  

15. ชวยใหครูและผูบริหารรูเหตแุหงพฤติกรรมเพื่อหาทางชวยขจัดปญหาไดงายขึน้  

 
5.  ขอบขายของการจัดกจิกรรมแนะแนว 
 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) ไดกลาวถงึขอบขาฃายของกิจกรรมแนะแนวไวสอดคลองกันวาสามารถแบงไดเปน 3 ดานคือ 

 1. การแนะแนวดานการศึกษา (Educational Guidance)  เปนกระบวนการชวยเหลือ

นักเรียนใหรูและเขาใจความตองการ ความสนใจ ความสามารถ และความถนัดของตนเอง รูโอกาส

ทางการศึกษาในปจจุบนัและอนาคต การตัดสินใจเลือกวิชาเรียน สถานที่เรียน วิธีเรียน และการแบง
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เวลาในทาํกิจกรรมตางๆ การศึกษาขอมูลวางแผนการศึกษาตอ การปรับตัวใหเขากบัการเรียนการสอน

และชีวิตในโรงเรียน  

 2.  การแนะแนวดานการงานและอาชพี (Vocational Guidance)  เปนกระบวนการชวยเหลือ

นักเรียนอยางตอเนื่อง ตัง้แตการใหรูจักโลกของอาชพี การเลือกอาชพีใหเหมาะสมกับความสนใจ 

ความตองการและความสามารถ และความถนัดของตนเอง มีเจตคตทิี่ดีตออาชีพ มีการเตรียมตวัพรอม

ที่จะประกอบอาชีพ และพฒันาอาชีพของตนใหเจริญกาวหนา 

 3.  การแนะแนวดานชวีิตและสังคม (Social & Personal Guidance)  หรืออาจเรยีกวาการ

แนะแนวเพื่อพฒันาบุคลกิภาพเปนกระบวนการชวยเหลอืนักเรียนใหเขาใจตนเอง เขาใจสิ่งแวดลอม รัก

และเห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน พัฒนาตนใหมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีวฒุิภาวะทางอารมณ รูจัก

สิทธิหนาที่ของตน มีทกัษะในการดําเนนิชวีิต สามารถปรับตัวในการดาํเนนิชีวิตรวมกับผูอ่ืนละสงัคม

อยางมีความสขุ 

 สําหรับการวิจยัและพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองครั้งนี ้

ผูวิจัยจะจัดกจิกรรมแนะแนวดานชีวิตและสังคมหรือการแนะแนวเพื่อพฒันาบุคลกิภาพ เนื่องจาก

ความสามารถในการจัดการตนเองเปนเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพที่พงึประสงคของนักเรียน ซึ่ง

ความสามารถในการจัดการตนเองนี้จะเปนพืน้ฐานสําคญัที่จะพฒันานักเรียนในเรื่องอื่นๆ ตอไป  

 
6. แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวเพือ่เสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง 

สมร  ทองดี (2545 : 36-37) ไดเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวสาํหรับเดก็วัยรุน วา

ควรมีลักษณะดังนี้  

 1.จัดกิจกรรมแนะแนวแบบกลุมมากเปนพิเศษเพื่อสงเสริมปฏิสัมพันธตอกันทั้งกจิกรรม

ระหวางเพศเดยีวกนัและตางเพศ 

 2. ฝกทักษะสงัคมดานการยอมรับกันและผูแนะแนวหรอืผูควบคุมกิจกรรมก็มุงเนนใหการ

ยอมรับผูรับบริการดวย  

 3. สงเสริมกิจกรรมประเภทที่ชวยใหผูรับบริการไดแสดงออกใหมากทีสุ่ดทั้งดานการเปนผูนาํ 

ผูตามและบทบาทในสังคม เพื่อใหผูรับบริการไดเรียนรูเร่ืองเอกลักษณสวนตนและบทบาทนัน้ ๆ  

 4. เนนสงเสริมใหเรียนรูชองทางดานการศึกษาและอาชีพของสังคมยุคใหมใหมากเพื่อเปน

แนวทางตัดสนิใจเลือกวิถีชวีิตตอไป 

 5. ใหไดมีโอกาสศึกษา คิดวเิคราะหกรณีศกึษาและแนวทรรศนะของบคุคลที่นาสนใจตาง ๆ 

เพื่อเสริมสรางองคความรูและอุดมการณแหงชวีิตของตนเอง  
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 6. ควรเนนกิจกรรมที่ใหผูรับบริการไดลงมอืปฏิบัติใหมากที่สุด หลีกเลีย่งการใหรับฟงนาน ๆ 

และกิจกรรมควรใหรวดเร็ว วองไว เพื่อลดความนาเบื่อหนายสําหรับวยัรุน  

 7. ใชส่ือ เกม เพลง กระบวนการกลุม ฯลฯ เขาประกอบในการจัดกจิกรรมไดทุกรูปแบบ

เชนเดียวกับวยัเด็ก แตควรเลือกใหเหมาะสมกับวยัรุนและใหคอนไปทางกิจกรรมสาํหรับวยัหนุมสาวที่

สอดคลองตามยุคสมัย 

 8. หลกีเลี่ยงการชี้แนะหรือการผูกขาดบทบาทในการแสดงตนของผูแนะแนวหรือผูจัด

กิจกรรมแตพยายามสนองความตองการพึ่งตนเองของวัยรุน โดยใหคิดวิเคราะหหาเหตหุาผลและ

หาทางปฏิบัติไดดวยตนเอง  

เนื่องจากความสามารถในการจัดการตนเองเปนคุณลักษณะของบุคคลที่แสดงออกมาใหเหน็

ถึงความคิด เจตคติ การปฏิบัติ ของนกัเรียนที่แสดงออกมาในหลายดาน คือดานการรูจักตนเอง  ดาน

การบริหารเวลา  ดานการจัดการกับอารมณตนเอง และดานการมีวนิยัในตนเอง ดงันั้นในการจัด

กิจกรรมการเรยีนการสอนเพือ่ใหนักเรียนมคีุณลักษณะเหลานี้ จงึควรจัดกิจกรรมดวยกระบวนการ 

และรูปแบบที่หลากหลาย  (กรมวิชาการ. 2547 : 1) เพื่อพัฒนาหรือสงเสริมศักยภาพของนักเรียนตาม

คุณลักษณะเหลานี ้

มีนักวิชาการไดเสนอวิธกีารจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสอดคลองกับการ

เสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองใหแกนักเรยีน ดงัเชน 

กรมพลศึกษา (2530 : 1) ไดเสนอวิธกีารจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมความสามารถ

ในการจัดการตนเองของนักเรียน ในลักษณะของกิจกรรมพฒันาบุคลกิภาพ ซึ่งประกอบดวยขั้นตอน

การจัดกิจกรรมดังนี ้

1. ข้ันวเิคราะหตนเอง เปนขัน้หาขอบกพรองหรือจุดออนของตนเอง แลวแยกออกเปน

ประเด็นๆ เรียงลําดับความสําคัญเอาไว 

 2. ข้ันปรับปรุงแกไข เปนขั้นที่ตองใหเวลากับตนเองเพื่อแกไขคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่ตน

บกพรอง และแสดงพฤติกรรมที่แกไขปรับปรุงนัน้อยางสม่ําเสมอ 

 3. ข้ันการแสดงออก เปนขั้นการแสดงพฤติกรรมที่ปรับปรุงใหมนั้นใหเคยชินและเปน

ธรรมชาติ หรือเปนคุณลักษณะประจําตัว 

 4. ข้ันประเมนิผล เปนการตรวจสอบวาพฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่ปรับปรุงเหลานัน้ยังมี

สวนใดทีย่ังบกพรองหรือตองปรับปรุงเพิม่เติมอีก 

สวนสวุิทย  มลูคํา และอรทยั  มูลคํา (2547 : 172 – 176) ไดเสนอรูแบบการจัดการเรียนการ

สอนที่สอดคลองกับการเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองของนักเรียนวาควรจัดการเรยีนรู

โดยใชกระบวนการสรางนิสัย ซึ่งมีข้ันตอนดังนี ้
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1. ข้ันรับรู /สังเกต  เปนขั้นทีค่รูผูสอนนําสิง่เรา เชน วัตถหุรือเหตุการณ เกี่ยวกับคุณลกัษณะที่

ตองการเสริมสรางใหเกิดกบันักเรียนใหผูเรียนรับรูหรือสังเกต 

2. ข้ันคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ  เปนขั้นที่ครูผูสอนกระตุนใหนักเรียนคิด และแสดงความ

คิดเห็นเกีย่วกบัคุณคาของคุณลักษณะ และผลกระทบของการประพฤติปฏิบัติและไมประพฤติปฏิบัติ

ทั้งตอตนเองและผูอ่ืน เพื่อกระตุนและจูงใจใหนกัเรียนเห็นความสาํคญัของการประพฤติปฏิบัต ิ

 3. ข้ันสรางแนวปฏิบัติที่เหมาะสม  เปนขั้นที่ครูผูสอนกระตุนใหนักเรียนคิดหาวิธทีี่ดีที่สุดใน

การประพฤติปฏิบัติตนหรือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยพจิารณาขอดีขอเสียและผลกระทบตางๆ อยาง

รอบคอบ 

 4. ข้ันลงมือปฏิบัติ  เปนขัน้ที่นกัเรียนเปนผูปฏิบัติตามแนวทางทีก่ําหนดทัง้ในโรงเรียนและ

ชีวิตประจําวัน ข้ันนี้ครูผูสอนจะตองแนะนํานักเรียนอยางใกลชิด เพื่อใหนักเรียนเห็นประโยชนของส่ิงที่

ประพฤติปฏิบตัิทั้งตอตนเองและผูอ่ืน 

 5. ข้ันประเมนิและปรับปรุง  เปนขั้นที่ครูผูสอนกระตุนแนะนาํใหนักเรียนประเมนิผลการ

ประพฤติปฏิบตัิและแนะนาํใหปรับปรุงการประพฤติหรือปฏิบัตินั้นใหเหมาะสมยิง่ขึน้ 

 6.  ข้ันชื่นชมตอการปฏิบัติ  เปนขั้นที่กระตุนความคิดความรูสึกหรือเจตคติของนักเรียน ให

เห็นถึงผลสาํเรจ็และพอใจทีจ่ะกระทาํหรือแสดงคุณลักษณะเหลานัน้ตอไป 

 
7. การประเมินผลกิจกรรมแนะแนว 

นงลักษณ  ประเสริฐ และจรนิทร  วนิทะไชย (2548 : 167-168) ใหความเหน็วา การ

ประเมินผลกจิกรรมแนะแนวควรใชวิธีการหลาย ๆ วิธี เชน การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน การให

นักเรียนประเมินตนเอง การสังเกต การสมัภาษณ การใชแบบสอบถาม เปนตน  

สวนกรมวิชาการ (2545 :12-13) ไดกําหนดแนวทางในการประเมินกิจกรรมแนะแนวไวดังนี ้ 

 1. ประเมนิการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียนตามจุดประสงคของแตละกิจกรรม โดยประเมินจาก

พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมและผลการปฏิบัติกิจกรรมดวยวธิีการทีห่ลากหลายตามสภาพจริง 

 2. ตรวจสอบเวลาเขารวมกจิกรรมของผูเรียนวาเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากาํหนดไว

หรือไม 

 3. ในกรณทีี่มกีิจกรรมใดตองใชเวลาปฏิบัติตลอดป เมื่อส้ินภาคเรียนแรกผูรับผิดชอบกิจกรรม

ควรจัดใหมีการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียน เพื่อสรุปความกาวหนาและสภาพของการปฏิบัติ

กิจกรรมของผูเรียนระยะหนึง่กอน เพื่อการปรับปรุงแกไขหรือสงเสริมการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียนให

เปนไปอยางถกูตองและมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการประเมนิใหผูปกครองทราบ โดยทําการ
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ประเมินการรวมกิจกรรมในภาคเรียนที่สอง เพื่อตัดสินผลการประเมนิการผานจุดประสงคสําคัญของ

กิจกรรม เมื่อส้ินสุดปการศึกษา(ส้ินสุดกจิกรรม) 

 4. ตัดสินใจใหผูเรียนที่ผานจดุประสงคสําคญัของกิจกรรมและมีเวลาเขารวมกิจกรรมครบ

ตามเกณฑ ใหเปนผูผานการประเมินผลการรวมกิจกรรม ผูเรียนทีม่ีผลการประเมินบกพรองในเกณฑใด

เกณฑหนึง่หรอืทั้งสองเกณฑ จะเปนผูไมผานการประเมินผลการรวมกิจกรรม จะตองซอมเสริม

ขอบกพรองใหผานเกณฑกอน จงึจะไดรับการตัดสินใหผานกจิกรรม  โดยมีเกณฑการผานดังนี ้

     1)  ผูเรียนเขารวมกิจกรรม โดยมเีวลาเขารวมกิจกรรมและปฏิบัติกิจกรรมตามเกณฑที่

สถานศกึษากาํหนด 

     2)  ผูเรียนผานจุดประสงคที่สําคัญของแตละกิจกรรมตามที่สถานศึกษากาํหนด  

 

จะเหน็วาแนวทางในการประเมินผลกิจกรรมแนะแนวทีด่ีนั้น ควรใชการประเมินตามสภาพ

ความจริงนัน่เอง  

สําหรับการประเมินความสามารถในการจดัการตนเองของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ซึง่จัด

ในรูปแบบของกิจกรรมแนะแนวครั้งนี้ ผูวิจยักําหนดเกณฑไว 3 ดาน คอื ความรูความเขาใจเกี่ยวกบั

การจัดการตนเอง ซึง่จะใชแบบทดสอบเปนเครื่องมือในการวัด  เจตคติตอการจัดการตนเองซึ่งจะใช

แบบวัดเจตคติเปนเครื่องมอืในการวัด และพฤติกรรมการมีความสามารถในการจดัการ ซึง่จะใชแบบ

ประเมินตนเองเปนเครื่องมอืในการวัด   

 

จากขอสรุปเกีย่วกับแนวคดิรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่จะนํามากาํหนดองคประกอบ

ของหลักสูตร สามารถแสดงไดดังภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2  แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง

องคประกอบของหลักสูตรเพ่ือ
เสริมสรางความสามารถในการ

จัดการตนเอง 
 

 

จุดหมาย 

 

 

สาระกิจกรรม 

 

 

กิจกรรม 

 

 

การวัดผลประเมินผล 

 

แนวทางการจัดกจิกรรมแนะแนว  
    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 

การประเมินกิจกรรมแนะแนว (นงลักษณ  ประเสริฐ และจรินทร  วินทะไชย. 2548 

และ กรมวิชาการ. 2545)   
   1) แนวทาง  ใชการประเมินตามสภาพจริง  การประเมินตนเอง  การสังเกต  
สัมภาษณ  สอบถาม   
   2) เกณฑการประเมิน  นักเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมและปฏิบัติกิจกรรมตาม

เกณฑที่สถานศึกษากําหนด  นักเรียนผานจุดประสงคที่สําคัญของแตละกิจกรรม

ตามที่สถานศึกษากําหนด  

การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการสรางนิสัย (กรมพลศึกษา. 2536,  

สุวิทย  มูลคํา. 2547)  

1. ขั้นรับรู /สังเกต   

2. ขั้นคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ  

3. ขั้นสรางแนวปฏิบัติที่เหมาะสม   

4. ขั้นลงมือปฏิบัติ   

5. ขั้นประเมินและปรับปรุง   

6.  ขั้นช่ืนชมตอการปฏิบัติ 
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ตอนที่  3  แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร 
            1.  ความหมายของการพัฒนาหลกัสูตร   
 เซเลอรและอเล็กซานเดอร (Saylor & Alexander. 1974 : 7) กลาววา ในทฤษฎีเกีย่วกับ

หลักสูตร คําวา การพัฒนาหลักสูตรนัน้มคีําที่หลายคาํที่มีความหมายใกลเคียงกันและมักจะใชแทนกัน

อยูเสมอ คือคําวา  “การรางหลักสูตร (Curriculum Planing)”  “การพฒันาหลักสูตร (Curriculum 

Development)”  “การสรางหลักสูตร (Curriculum Construction)”  “การปรับปรุงหลักสูตร 

(Curriculum Improvement)” และคําวา “การทบทวนหลักสูตร (Curriculum Revision)” แตคําวาการ

รางหลกัสตูรและการพฒันาหลักสูตรมีความเหมาะสม เพราะตรงกบัมโนทัศนของการพัฒนาหลกัสตูร

มากที่สุด ซึง่มคีวามหมายถงึการสรางหลกัสูตรขึ้นมาใหม และมีข้ันตอนกระบวนการตางๆตั้งแตเร่ิมตน

จนจบกระบวนการไดหลกัสตูรออกมาใชในการจัดการศึกษา  

 ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ (2539 : 13 – 14) ไดกลาวถงึ “การพัฒนาหลกัสตูร” วามีความหมาย

ใกลเคียงกับ  “การสรางหลกัสูตร” แตการพัฒนาหลักสตูรมีความหมายทีก่วางกวา โดยการสราง

หลักสูตรหมายถึง กระบวนการวางแผน และพัฒนาประสบการณการเรียนรูตางๆ ทีจ่ะกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในตัวผูเรียน อันประกอบไปดวยการตัดสนิใจเกี่ยวกับการเลือกจุดมุงหมายสําหรับวิชา

หรือหลักสูตรที่จัดทาํขึ้นใหม การเลือกและจัดประสบการณการเรียนรูแกผูเรียน และการเลือกสือ่การ

เรียนการสอน วิธีการนําหลักสูตรไปใชใหบรรลุผลตามเปาหมาย และการประเมินความสําเร็จของ

หลักสูตรที่สรางขึ้นใหมนั้น 

 การออกแบบหลักสูตร (Curriculum  Design)  เปนคําศพัทที่นยิมใชมากขึ้นในสมัยปจจุบัน 

มีความหมายอยู 2 นัย ความหมายแรก จะมีความหมายในลักษณะของกระบวนการในการเลือก

องคประกอบตาง ๆ ตลอดจนเทคนิควิธกีารตาง ๆ ทั้งหมดในการจัดทาํหลักสูตร  สวนอีกความหมาย

หนึง่จะหมายถึงลักษณะของการจัดเนื้อหาสาระ และมวลประสบการณในหลักสูตร (สงัด  อุทรานนัท, 

2532 :  31)   

 การรางหลักสตูร (Curriculum  Planning) หมายถึง การดําเนนิการจัดทําหลักสูตร รวมทัง้

กระบวนการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทาํหลักสูตรเทานั้น ไมรวมถงึการผลิตเอกสารสําหรับผูเรียน

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 มงีานที่ตองทาํ

สําคัญอยู 3 ประการคือ 

 1.  การพิจารณาและกําหนดเปาหมายเบือ้งตน ที่สําคญัของหลักสูตรวาหลกัสูตรทีจ่ัดทําขึ้น

นั้นมเีปาหมายเพื่ออะไร ทั้งโดยสวนรวมและสวนยอยของหลักสูตรนัน้ๆ อยางชัดเจน 
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 2.  การเลือกกจิกรรมการเรียนการสอนและวัสดุประกอบการเรียนการสอน การเลือกสรร

เนื้อหาสาระเพื่อการอาน การเขียน การทาํแบบฝกหัด หัวขอสําหรับการอภิปรายกจิกรรมทั้งในและ

นอกหองเรียน เปนตน 

 3.  การกําหนดระบบการจัดวัสดุอุปกรณและการจัดการเรียนการสอน ในแตละวิชาและแต

ละระดับช้ันเรยีน 

 
2.  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

       กระบวนการพัฒนาหลักสูตรมีความหมายครอบคลุมถึงการสรางหลักสูตร การวางแผน

การใชหลกัสูตร การนาํหลกัสูตรไปใช การประเมินหลักสตูร และการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งแนวคิดและ

รูปแบบการพฒันาหลักสูตรนั้นมนีักการศกึษาและนักพฒันาหลักสูตรไดเสนอแนวทางไวมากมาย 

โดยเฉพาะรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะกลุมเปาหมายตางๆ ทีน่ักวิจัยดานการพฒันาหลักสูตรได

พัฒนาขึ้นโดยใชกระบวนการวิจัยและพฒันา ซึ่งในทีน่ี้จะนําเสนอรูปแบบการพฒันาหลักสูตรที่สําคัญ

และใชเปนพืน้ฐานในการวิจยัเพื่อพฒันาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางทกัษะการจัดการสาํหรับนักเรียนชวง

ชั้นที ่3 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งนี ้โดยแยกเปน 2 สวนคือ กระบวนการพฒันาหลักสูตรที่เปน

แนวคิดของนกัการศึกษา และกระบวนการพัฒนาหลกัสตูรจากงานวิจยัของนิสิตระดบับัณฑิตศึกษา  
 
 ก.  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของนักการศกึษา 

      นักการศึกษาและนกัพฒันาหลักสูตรไดเสนอรูแบบในการพัฒนาหลักสูตรไวหลายรูปแบบ  

ซึ่งรูปแบบเหลานัน้ไดกลายเปนตนแบบและแนวทางใหนกัการศึกษาและนักวิจัยรุนใหม  ไดนํามา

ประยุกตใชในการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรของตน  ซึง่แนวคิดในการพัฒนาหลกัสตูรที่สําคัญมีดังนี ้
 
 1. แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร 
 ไทเลอร (Tyler. 1949 : 1)  ไดใหหลักเกณฑและเหตุผลไววา  ในการพฒันาหลักสูตรและวาง

แผนการสอนนั้น  จะตองตอบคําถาม  4 ประการ ดังนี ้

 1.1 มีเปาประสงคทางการศึกษาอะไรบาง ที่โรงเรียนควรแสวงหา 

 1.2 มีประสบการณทางการศึกษาอะไรบางที่สามารถจัดขึ้นเพื่อชวยใหบรรลุจุดประสงค 

ที่กําหนดไวนัน้ 

 1.3 จะจัดระบบประสบการณดังกลาวนี้ไดอยางไร  จึงจะมีประสิทธภิาพมากที่สุด 

 1.4 จะประเมนิประสิทธิภาพของประสบการณในการเรียนอยางไร  จึงจะตัดสินใจไดวา 

บรรลุถึงจุดประสงคทีก่ําหนดไว 
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 จากคําถามทั้ง  4  ประการกอนการลงมือพัฒนาหลักสตูรของไทเลอรนี ้ บุญชม  ศรีสะอาด 

(2546 : 63 – 64)  กลาววาการพัฒนาหลกัสูตรตามแนวคิดของไทเลอร  จะตองเปนไปตามลําดบัข้ัน  

ดังตอไปนี้ 

 ข้ันที่  1  การกําหนดจุดประสงค  เร่ิมดวยการกําหนดจดุประสงคชั่วคราวโดยอาศยัขอมูลจาก

การศึกษาสังคม ศึกษาผูเรียน  และขอเสนอแนะของผูเชีย่วชาญ  ในเนือ้หาวชิามาชวยกําหนด

จุดประสงคอยางคราวๆ  ซึง่อาจมีมากเกนิกวาที่จะจัดเขาไวในหลักสูตรไดทั้งหมด  จงึควรกลัน่กรองให

เหลือเฉพาะจดุที่สําคัญและสอดคลองกัน  เปนจุดประสงคข้ันสุดทาย  หรือจุดประสงคที่ใชจริง  ในการ

พิจารณากลั่นกรองจุดประสงคชั่วคราวนัน้  จะใชหลักจิตวิทยาการเรียนรูและหลักปรัชญามา

ประกอบการกลั่นกรอง 

 ข้ันที่  2  การเลือกประสบการณการเรียน  หลงัจากกําหนดจุดประสงคของหลักสูตรแลว  ข้ัน

ตอมา  ทาํการเลือกประสบการณการเรียน  อันเปนสื่อทีจ่ะทําใหบรรลุถงึจุดประสงคทีก่ําหนดไว  ใน

การเลือกประสบการณการเรียนจะตองคาํนึงถงึ  ลําดับกอนหลงั ความตอเนื่องและบรูณาการ  

(Integraty)  ของประสบการณเหลานั้น 

 ข้ันที่  3  การประเมินผล  เปนขั้นสุดทายซึง่ทาํใหทราบวาประสบการณเรียนที่จัดขึน้นัน้บรรลุ

จุดประสงคตามที่กาํหนดไวเพียงใด 

 
2. แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของทาบา 

 ทาบา (Taba. 1962 : 425)  ไดใหความเหน็วาหลกัสูตรทั้งหลายจะตองมีองคประกอบพื้นฐาน  

4  ประการ  ไดแก  1. จุดประสงค   2. เนื้อหาวิชา  3. กระบวนการเรียนการสอน  4. การประเมนิผล  ซึง่

องคประกอบพื้นฐานเหลานี้ตางก็มีความสัมพนัธซึง่กนัและกนั  ดังแสดงในภาพประกอบ  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดประสงค 

การประเมินผล 

เนื้อหาวิชา กระบวนการเรียนการสอน 

ภาพประกอบ 3  ความสัมพนัธระหวางองคประกอบพื้นฐานของหลักสูตรตามแนวคิดของทาบา 

            ทีม่า : Hilda  Taba. 1962. Curriculum Development Theory and Practice. pp. 425 
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ทาบา (Taba. 1962 : 12) ไดกลาวถึงลาํดับข้ันในการพัฒนาหลักสูตรไว  7 ข้ันตอน  ดงัตอไปนี ้

 ข้ันที่ 1   การศกึษาวิเคราะหสภาพ ปญหา  ความตองการ  และความจาํเปนตางๆ ของสังคม   

 ข้ันที่  2  การกําหนดจุดประสงคของการศกึษา   

 ข้ันที่  3  การคัดเลือกเนื้อหาวิชาที่จะนํามาใชในการเรียนการสอน   

 ข้ันที่  4  การจัดระบบ ระเบยีบ  และลําดบัของเนื้อหาวชิาที่คัดเลือกมา 

 ข้ันที่  5  การคัดเลือกประสบการณการเรียนรู 

 ข้ันที่  6  การจัดระเบียบ  ลําดับ และข้ันตอนของประสบการณการเรียนรู 

 ข้ันที่  7  การประเมินเพื่อตัดสินวากิจกรรมและประสบการณตางๆ ที่จดัไวนั้นบรรลุตาม

จุดมุงหมายหรือไม 

 โดยที่ ทาบา ไดเสนอรูปแบบในการวางแผนจัดสรางหลกัสูตร ดังภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 4  รูปแบบในการวางแผนหลักสูตรของทาบา 

   ที่มา : Hilda  Taba. 1962. Curriculum Development Theory and Practice. pp. 438  

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 

การเลือกประสบการณการเรียน 
กําหนดโดยความรูที่เกี่ยวกับ       ลักษณะการจัด      ผูดําเนนิการ  

    - ธรรมชาติของความรู          - โรงเรียน 

    - พัฒนาการ                  เนื้อหา       - หนวยงานการศึกษาอื่นๆ 

    - การเรียนรู          ประสบการณการเรียน 

    - ผูเรียน 

 

การจัดหลักสูตร 
กําหนดโดยความตองการของ               หลักในการจัดหลักสูตร  ผูดําเนนิการตองคํานึงถึง 

- การเรียนรูแบบตอเนื่อง  -  แบบรายวิชา              - การจัดองคการของโรงเรียน 

- การเรียนรูแบบบูรณาการ  - แบบหมวดวิชา            - วิธีการใชคณะครู 

- แบบเพื่อชีวิต              และบุคลากร   

  - แบบเนนประสบการณ                       - วิธีดําเนินการเรียนรู 

                                                                                ฯลฯ 

ขอบขายและลําดับของแผน 
   กําหนดโดย    ลักษณะการจัด    ผูดําเนินการตองคํานึงถึง 

- ความตองการของขอบขายในการเรียนรู        -  ขอบขายและลําดับของเนื้อหา       - หลักการสําคัญในการ 

- ความตองการของการเรียนรูแบบตอเนื่อง        -  ขอบขายและลําดับของ           จัดหลักสูตร 

                    -  ความสามารถทางความคิด 

     สติปญญา   
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   3.  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ สงัด  อุทรานนัท 
    สงัด  อุทรานันท (2532 : 38-43)  ไดกลาวถึงกระบวนการพัฒนาหลกัสตูรวาแตละ

ข้ันตอนจะมีความตอเนื่องกนัเปนวัฏจักร ดังรายละเอยีดตอไปนี้ 

     ข้ันที่  1 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาหลักสูตร  ขอมูลพืน้ฐานของ

หลักสูตร คือ ขอมูลทางดานประวัติและปรัชญาการศกึษา ขอมูลเกีย่วกับผูเรียนและทฤษฎีการเรียนรู 

ขอมูลทางสังคมและวัฒนธรรม และขอมูลเกี่ยวกับธรรมชาติของเนื้อหาวิชา กอนที่จะมีการราง

หลักสูตรใหมข้ึนมา ควรจะไดทําการศึกษาวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ทีเ่ปนพืน้ฐานของหลักสูตรเสียกอน 

เพื่อใหทราบสภาพปญหาและความตองการของสังคมและของผูเรียน  

     ข้ันที่ 2 การกําหนดการมุงหมายของหลักสูตร  เพื่อเปนการมุงแกปญหาและสนอง

ความตองการที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลดังกลาวมาแลว   

     ข้ันที่ 3 การคัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระและประสบการณการเรียนรู   เนื้อหาสาระ

และประสบการณเปนสิ่งทีม่ีความสาํคัญเปนอันมาก เพราะเนื้อหาสาระที่จะนาํมาสอนเปนเสมือน

ส่ือกลางที่จะพาผูเรียนไปสูจุดมุงหมายทีไ่ดกําหนดไว 

     ข้ันที่ 4 การกําหนดมาตรการวัดและประเมนิผล  เปนการกําหนดมาตรการใหทราบ

วา ควรจะวัดและประเมินอะไรบางจึงจะสอดคลองกับเจตนารมณหรือความมุงหมายของหลกัสูตร  

     ข้ันที่ 5 การนําหลักสูตรไปใช  เปนการนําหลักสูตรไปสูภาคปฏิบัติหรือไปสูการเรียน

การสอนในโรงเรียน การนําหลักสูตรไปใชอยางมีประสิทธิภาพ จะตองอาศัยกิจกรรมและกระบวนการ

ตาง ๆ หลายประเภท เชน การจัดทาํเอกสารและคูมือการใชหลักสูตร การเตรียมบคุลากร การบริหาร

และบริการหลกัสูตร การดําเนินการสอนตามหลกัสูตร การนิเทศและติดตามผลการใชหลักสูตร เปนตน  

     ข้ันที่  6  การประเมินผลการใชหลักสูตร  มคีวามมุงหมายที่จะประเมินสัมฤทธผิล

ของหลักสูตรเพื่อใหทราบวาผลผลิตที่ไดจากหลกัสูตรนัน้เปนไปตามเจตนารมณหรือจุดมุงหวังของ

สังคม และผูเรยีนเพียงใด  

     ข้ันที่  7 การปรับปรุงแกไขหลักสูตร  เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงหลกัสูตรที่ใชอยู

ใหมีความเหมาะสมหรือใหสอดคลองกับสภาพของสังคมมากขึน้  กระบวนการในการแกไขปรับปรุง

หลักสูตรเปนสวนหนึง่ของการพัฒนาหลักสูตรซึ่งจะเริ่มปรับปรุงแกไขในขั้นตอนใดของ

กระบวนการพฒันาหลักสูตรก็ได แตเมื่อเร่ิมตรงขั้นตอนไหนก็จะตองดาํเนนิการในขัน้ตอนตอไปจน

ครบทุกกระบวนการในวัฏจักรของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร   

จากรปูแบบวัฏจักรการพัฒนาหลักสูตรของ สงัด  อุทรานันท สามารถแสดงไดดังภาพที่ 5 
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ภาพประกอบ  5  วัฏจักรการพัฒนาหลักสตูรของ สงัด  อุทรานนัท 

            ทีม่า : สงัด  อุทรานนัท. 2532. พืน้ฐานและหลกัการพฒันาหลักสูตร. หนา 39 

 

 จากแนวคิดเกีย่วกับรูปแบบและขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรที่กลาวมาพบวา ข้ันตอนและ

งานที่จะตองทาํในการพัฒนาหลักสูตรที่นกัการศึกษามคีวามเห็นสอดคลองกันคือ ข้ันการศึกษาและ

วิเคราะหขอมูลพื้นฐานทางดานสังคมเศรษฐกิจการเมือง วทิยาศาสตรเทคโนโลยี เปนตน เพื่อนําขอมูล

เหลานี้มาเปนพื้นฐานในการกําหนดทิศทางของหลกัสูตร  ข้ันการรางหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย การ

กําหนดหลกัการ จุดหมาย เนื้อหาสาระ กจิกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมนิผล  ข้ันการนํา

หลักสูตรไปใช ซึ่งประกอบดวยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การนเิทศติดตาม  และสุดทายคือข้ัน

การประเมนิหลักสตูร ซึ่งเปนเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรที่ไดพัฒนาขึ้นวามี

ประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม 

การวิเคราะห 

ขอมูลพื้นฐาน 

ปรับปรุง 

แกไข 

กําหนดมาตรการ

วัดและประเมินผล 

ประเมินผล 

การใชหลักสูตร 

กําหนด 

จุดมุงหมาย 

นําหลักสูตร 

ไปใช 

คัดเลือกและจัด

เนื้อหาสาระ 

ขอมูลภายนอก 
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ข.  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรจากงานวิจยัระดับบัณฑิตศกึษา 
     ในการนําเสนอกระบวนการพัฒนาหลกัสูตรจากงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ของ

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ระหวางป 2538 –2545  เพื่อใหเห็นแนวโนมของรูปแบบการพฒันา

หลักสูตร และเปนพืน้ฐานสาํหรับใชเปนแนวทางในการวิจัยครั้งนี้ โดยผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยของ  

พ.ต.ท.ศิริพงษ  เศาเภายน (2544) จุไร  ชมุรุม (2538) วจิิตรพร  หลอสุวรรณกุล (2543)  อัจริยา  วัชรา

วิวัฒน (2544)  พงษศกัดิ์  ศรีจันทร (2545)  และ บุบผา  เมฆศรีทองคํา (2545)  ซึ่งพบวางามวิจยั

เหลานี้มีกระบวนการในการพัฒนาหลักสตูรคลายคลึงกนัคือข้ันตอนในการพัฒนาหลักสูตร

ประกอบดวย ข้ันการสํารวจหรือศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับนาํมาใชในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งสวน

ใหญศึกษาขอมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกีย่วของ และผูเชี่ยวชาญ ข้ันการสรางเอกสารหลักสูตร จะ

ประกอบดวยการรางหลักสตูร การตรวจสอบโครงรางหลักสูตร การปรับปรุงโครงรางหลักสูตร  ข้ันการ

ทดลองใชหลกัสูตร เปนการนําหลักสูตรไปใชในสถานการณจริงเพื่อประเมินประสทิธิภาพหรือหา

คุณภาพของหลักสูตร ซึ่งในการทดลองมสีองลักษณะคอืใชกลุมตัวอยางกลุมเดียวและมีการวัดผลกอน

เรียนและหลงัเรียน กบัใชกลุมตัวอยางสองกลุมโดยกลุมหนึง่เปนกลุมทดลองสอนโดยใชหลักสูตรที่

พัฒนาขึ้นอกีกลุมหนึ่งเปนกลุมควบคุม  และข้ันสุดทายคือการแกไขปรับปรุงหลักสูตรตามขอมูลที่ได

จากการทดลองใชหลกัสูตรเพื่อใหไดหลักสูตรฉบับสมบูรณ 

 จากการศึกษารูปแบบและกระบวนการพฒันาหลักสูตรจากแนวคิดของนักการศึกษาทัง้ไทย

และตางประเทศ  และจากงานวิจัยเกี่ยวกบัการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สามารถสรุปไดวา 

ในการพัฒนาหลักสูตรจะตองมีการวางแผนอยางรัดกมุ รอบคอบ และมีการดําเนนิการที่เปนระบบ 

โดยมีข้ันตอนที่สําคัญ คือ การศึกษาขอมลูพื้นฐาน การรางหลกัสูตร การประเมนิโครงรางหลกัสตูร การ

นําหลักสูตรไปทดลองใช และการประเมนิและปรับปรุงหลักสูตร  ซึ่งในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ

เสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 คร้ังนี้ ผูวิจัยจะใช

ข้ันตอนการวิจยั  5  ข้ันตอนดังกลาวนี ้เปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร คือ ข้ันตอนที ่1 การศึกษา

ขอมูลพื้นฐาน  ข้ันตอนที ่ 2  การรางหลกัสตูร  ข้ันตอนที่  3  การประเมนิโครงรางหลกัสูตร  ข้ันตอนที ่

4  การทดลองใชหลักสูตร  ข้ันตอนที่ 5  การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร  ซึ่งจะนาํเสนอรายละเอยีด

ตอไป 
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4.  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง 
ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองสําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 ครั้งนี้ ผูวจิัยจะใชข้ันตอนการวิจัย  5  ข้ัน ประกอบดวย ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาขอมูล

พื้นฐาน  ข้ันตอนที ่ 2  การรางหลักสูตร  ข้ันตอนที่  3  การประเมินโครงรางหลักสูตร  ข้ันตอนที่ 4  การ

ทดลองใชหลกัสูตร  ข้ันตอนที ่5  การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร  โดยแตละขั้นมีรายละเอยีดดังนี ้

   
ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
ข้ันตอนนีถ้ือเปนขั้นตอนสาํคัญขั้นตอนแรกของกระบวนการพัฒนาหลกัสูตร  เพราะหลักสูตรที่

พัฒนาขึ้นมาไดสอดคลองเหมาะสมกับขอมูลพื้นฐานตางๆ จะเปนหลกัสูตรที่สามารถสนองตอบตอ

ความตองการของผูเรียนและสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 1.1 ขอมูลพืน้ฐานในการพัฒนาหลักสตูร 
 ไทเลอร (วิชัย  ดิสสระ.  2535 : 32; citing Tyler.  1949. Basic Principle of Curriculum and 

Instruction)  ไดกลาวถงึขอมูลพื้นฐานสําคัญของการพฒันาหลักสูตรมาจากแหลงตางๆ 3 แหลง  โดย

แหลงแรก คือ สังคม  ซึ่งไดแก คานิยม  ความเชื่อ  และแนวปฏิบัติในการดํารงชีวิตในสังคม  แหลงที่

สองคือ ผูเรียน  ซึ่งไดแกความตองการ  ความสนใจ  ความถนัด  และความคาดหวงัถึงคุณลักษณะของ

ผูเรียน  และแหลงที่สาม คือ ขอเสนอแนะของนักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวชิาการตางๆ หรือ

จากผลการวิจยั 

 สวนเซเลอร และอเล็กซานเดอร  (วิชัย  ดสิสระ.  2535 : 35; อางองิจาก Sayler & Alexander. 

1974.  Planning Curriculum for School. P.7)  ไดใหขอคิดวาในกระบวนการวางแผนพัฒนา

หลักสูตรจะตองคํานงึถงึสิ่งสําคัญ  4 ประการ  คือ  1) ตัวผูเรียนซึง่เปนสวนหนึ่งของสังคม  และสังคม

มองเหน็วานักเรียนคืออะไร  มีสวนเกี่ยวของกับสังคมอยางไรบาง  สังคมตองการอะไรจากนกัเรียนและ

นักเรียนมีความตองการอะไรทั้งในแงสวนบุคคลและสังคม  2) คํานึงถึงหนาที่และจุดมุงหมายของ

โรงเรียนวาคืออะไร  โรงเรียนมีแนวคิดและยึดปรัชญาการศึกษาสาขาใด  และมีแนวปฏิบัติใหบรรลุ

เปาหมายนัน้อยางไร  3) ธรรมชาติของความรูนัน้เปนอยางไร  ขอบขายของความรูทีจ่ําเปนตองศึกษามี

มากนอยแคไหน  อะไรเปนสิ่งจําเปนกอนและหลังหรือลําดับของความรูเปนอยางไร  และ 4) 

กระบวนการเรยีนรูเปนอยางไร  ลําดับหรือข้ันตอนของการเรียนรูเปนอยางไร 

 สําหรับใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ  (2539 : 38 – 39)  ไดกลาวถึง การพัฒนาหลักสูตรในระดับ 

ทองถิน่  ซึง่ปจจุบันคือหลกัสูตรระดับสถานศึกษา โดยกลาววาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสตูร

ระดับนี้ คือ  1) ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการเกี่ยวกับศักยภาพของโรงเรียน  

และ 4) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพและปญหาของหลักสูตรทีจ่ัดการเรียนการสอนและการนําหลกัสูตรไปใช  
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ซึ่งสอดคลองกับความเหน็ของสงัด  อุทรานันท  (2532 : 315)  ที่กลาววา ในการพัฒนาหลักสูตรระดับ

ทองถิน่นั้น จะตองดําเนนิการศึกษาขอมูลเกี่ยวกบัสภาพของสังคม  และความตองการของสังคม 

เพื่อใหทราบขอมูลที่แทจริงภายในสงัคมนั้น  หลังจากนั้นก็ควรทาํการประมวลสภาพปญหา  และ

ขอเท็จจริงใหเปนหมวดหมู  และจัดลําดับความสาํคัญของปญหาและความตองการเหลานั้น 

 ธํารง  บวัศรี  (2542 : 41)  กลาววา  การศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของหลักสูตร  สามารถ

ชวยนักพฒันาหลักสูตรไดอยางนอย  4 เร่ือง  คือ  1) ชวยใหมองเหน็ภาพรวมวาในการออกแบบ

หลักสูตรนัน้จาํเปนตองคํานงึถึงสิง่ใดบาง  และส่ิงตางๆ เหลานี้มีอิทธพิลตอหลักสูตรอยางไร  2) ชวย

ใหสามารถกาํหนดองคประกอบของหลกัสูตรไดอยางเหมาะสม  เชน  การกําหนดจุดมุงหมาย  การ

เลือกวิชา  เนือ้หาสาระ เปนตน  3) ชวยใหสามารถกาํหนดยทุธศาสตรการเรียนการสอนไดเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ  และ 4) ชวยเพิ่มพูนความรูและทกัษะในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

 ดังนัน้สามารถสรุปไดวา  การศึกษาขอมูลพื้นฐานนัน้ จะชวยใหนักพัฒนาหลักสูตรสามารถ  

สรางหลกัสูตรไดอยางสอดคลองเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพซึ่งขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนา

หลักสูตรนัน้ จะประกอบดวย ขอมูลดานสงัคม  วัฒนธรรม  เศรษฐกจิ  การเมือง  ขอมูลเกี่ยวกับตัว

ผูเรียนขอมูลเกี่ยวกบัปรัชญาการศึกษา  จติวิทยาและการเรียนรูตางๆ นอกจากนี้ขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ

ก็มีความสําคญัมากเชนเดียวกัน 

 
 1.2 วิธกีารศกึษาและรวบรวมขอมลูขัน้พื้นฐาน 
 สงัด  อุทรานันท  (2532 : 194 -195) กลาววา วิธกีารศึกษาและรวบรวมขอมูลพื้นฐานเพื่อ

นํามาใชในการพัฒนาหลกัสตูร  อาจจะทาํใหทัง้ทางตรงและทางออมหรือใชทั้ง  2  กรณีประกอบกัน

ดังนี ้

 1. การศึกษาโดยทางตรง  ไดแก 

     1.1 สอบถามโดยใชแบบสอบถามในลักษณะของการวิจัยสํารวจ   

     1.2 การสัมภาษณผูที่เกีย่วของ 

     1.3 การสังเกตกิจกรรมหรือเหตุการณตางๆ ในลักษณะของการวิจัยเชิงมนุษยวิทยา   

     1.4 การระดมความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของ   

 2. การศึกษาโดยทางออม   ไดแก 

     2.1 การศึกษาคนควาจากเอกสาร 

     2.2 การรับฟงความคิดเหน็จากแหลงตางๆ 

     2.3 การวิเคราะหตัวบงชีท้ีสํ่าคัญ 
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 ขณะที่ ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ  (2539 : 44 – 45)  กลาวถึงการศึกษาและหาขอมูลพืน้ฐานจาก

แหลงตางๆ สามารถทําไดหลายวธิี  คือ 

 1. วิธีการประชุมระดมความคิดเห็นหรือระดมสมอง (brainstorming)  วิธนีี้เปนการเปดโอกาส

ใหสมาชิกผูเขารวมประชุมเสนอความคิดเห็นอยางเสรีและเต็มที่ในเวลาที่กาํหนดไว  โดยไมคาํนงึถึง

ความถกูตอง  เหมาะสม  กฎเกณฑหรือความเปนไปไดในทางปฏิบัต ิ เนนความคิดริเร่ิมสรางสรรค

มากกวาการนาํไปปฏิบัติได  เมื่อไดความคิดเห็นตางๆ มากเพียงพอแลวจึงคอยทบทวน  พิจารณาและ

ตัดสินคัดเลือกเอาเฉพาะความคิดเห็นที่เหมาะสมและเปนประโยชน 

 2. วิธีการสํารวจ  (survey)  ไดแก  การใชแบบสอบถาม  การสัมภาษณ  การสังเกต  

การศึกษาจากรายงานหรือเอกสารตางๆ การใชแบบสํารวจ และการรับฟงความคิดเห็นจากสื่อมวลชน  

และสาธารณชน  โดยผูเกี่ยวของกับการพฒันาหลักสูตรอาจเลือกเอาวธิีใดวิธีหนึ่งหรอืหลายๆ วิธี

ประกอบกันก็ได 
 
 ขั้นตอนที่  2  การรางหลักสูตร 
 การรางหลักสตูรจะเปนขั้นตอนที่ผูพัฒนาหลักสูตรจะตองพิจารณา  กําหนดองคประกอบ

ตางๆ ของหลกัสูตรวาจะมีองคประกอบอะไรบาง  ซึ่งไดมนีักการศึกษาไดกลาวถงึองคประกอบของ

หลักสูตรไวหลายคน คือ 

 ไทเลอร (Tyler.  1949 : 1)  ไดตั้งคําถามเพือ่ใชเปนแนวคิดในการพฒันาหลักสูตรไว 4 

ประการ  ซึ่งสามารถประยุกตเปน องคประกอบของหลกัสูตรไดเปน  4 องคประกอบ คือ 

 1. จุดประสงค 

 2. เนื้อหาวิชา 

 3. การจัดประสบการณการเรียนรู 

 4. การประเมนิผล 

 ทาบา  (Taba.  1962 : 442) กลาววา  องคประกอบของหลักสูตรนั้นจะประกอบดวย 

 1. วัตถุประสงคทั่วไปและวัตถุประสงคเฉพาะวิชา 

 2. เนื้อหาวิชาและจํานวนชัว่โมงสอนสําหรับการสอนแตละวิชา 

 3. กระบวนการเรียนการสอน 

 4. โครงการประเมินผลการสอนตามหลักสตูร 

 สุมิตร  คุณานกุร  (2518 : 9) กลาววาองคประกอบของหลักสูตรจะม ี 4  องคประกอบ คือ 

1. ความมุงหมาย  (objectives) 

2. เนื้อหา  (content) 
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3. การนําหลักสูตรไปใช  (curriculum implementation) 

4. การประเมนิผล  (evaluation) 

กาญจนา  คณุารักษ  (2527 : 11)  กลาววา  หลักสูตรมีองคประกอบที่สําคัญ คือ 

1. ความมุงหมาย  (objectives) 

2. เนื้อหาวิชาและประสบการณ  (subject matter and experience) 

3. วิธีการสอน  (method) 

4. วัสดุอุปกรณการสอน  (materials) 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  (activities) 

6. การประเมนิผล (evaluation) 

สงัด  อุทรานันท  (2532 : 244)  กลาวถงึองคประกอบทีจ่ําเปนของหลกัสูตร คือ 

1. เหตุผลและความจาํเปนของหลักสูตร 

2. จุดมุงหมายของหลกัสูตร 

3. เนื้อหาสาระและประสบการณ 

4. การเสนอแนะเกีย่วกับการจัดการเรียนการสอน 

5. การเสนอแนะเกีย่วกับการใชส่ือการเรียนการสอนและแหลงวิชาการในชุมชน 

6. การประเมนิผล 

7. การเสนอแนะเกีย่วกับการชวยเหลือและสงเสริมผูเรียน 

อรวรรณ  พนาพนัธ  (2535) กลาววาหลกัสูตรแมจะมีหลายรูปแบบแตควรมีองคประกอบ 4 

ประการ  คือ 

1. วัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายหรือจุดประสงค  (objective)  คือ ส่ิงที่กําหนดใหผูเรียนไดเกิด

การเรียนรูและมีพฤติกรรมเปนไปตามที่มุงหวงัจะใหเกิดขึ้น 

2. เนื้อหาวิชา  (contents)  คือ ส่ิงที่ไดเลือกสรรและเนื้อหาวิชาความรูและประสบการณตางๆ 

ที่จะชวยใหผูเรียนพัฒนาไปสูจุดมุงหมายที่กําหนดไวโดยตองพิจารณาวาเนื้อหาสาระใดควรจะนาํไป

สอบกอน – หลังพรอมทั้งกําหนดเวลาในการเรียนการสอนแตละเนื้อหาอีกดวย 

3. การนําหลักสูตรไปใช  (curriculum implementation)  คือ  การนําหลกัสูตรไปใชในการจัด

กระบวนการเรยีนการสอนวาจัดกิจกรรมอะไรบาง  ใชส่ือวสัดุอุปกรณอะไร  แหลงวิทยาการที่ไหน  

อยางไร  จึงจะชวยใหผูเรียนบรรลุผลตามจุดประสงคที่วางไว 

4. การประเมนิผล  (evaluation)  คือ การแสวงหาคําตอบวาหลักสูตรสัมฤทธิผ์ลตามความมุง

หมายทีก่ําหนดไวหรือไม  อยางไร  ทัง้นีเ้พือ่ใชเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิผล

ยิ่งขึ้น 
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เอกรินทร  ส่ีมหาศาล  (2545 : 234 – 235)  ไดกลาวถึงหลักสูตรสถานศึกษา  ซึ่งสถานศกึษา

ข้ันพื้นฐานทกุแหงมหีนาที่ตองจัดทาํนัน้วา  มีองคประกอบดังนี ้

1. ทิศทางและเปาหมายของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

2. จุดหมายของหลักสูตรสถานศกึษา 

3. คุณลักษณะอันพงึประสงคของผูเรียน 

4. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 

5. มาตรฐานการเรียนรูและสาระการเรียนรู 

6. กิจกรรมพฒันาผูเรียน 

 7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

 8. ปจจัยสงเสริมการเรียนรูและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 

 บุญชม  ศรีสะอาด  (2546 : 11)  กลาววา โดยทั่วไปหลักสูตรมีองคประกอบพื้นฐาน  4 

องคประกอบ คือ 

 1. จุดประสงค 

 2. สาระความรูประสบการณ 

 3. กระบวนการเรียนการสอน 

 4. การประเมนิผล 

 นอกจากนีก้็อาจจะมีสวนประกอบอื่นๆ ไดอีก  เชน หลักการ  โครงสรางมาตรฐานการเรียนรู  

การประกนัคุณภาพของหลกัสูตร  และส่ือการเรียน  

 ตามแนวคิดทีก่ลาวมา  จะเห็นวานักการศึกษาแตละคนมีความเห็นตอองคประกอบของ

หลักสูตร  ทัง้เหมือนและแตกตางกนั  ซึง่สามารถสรุปใหเห็นไดดังตาราง  2 
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ตาราง 2  องคประกอบของหลักสูตรตามแนวคิดของนกัการศึกษา 

 

นักการศึกษา 
องคประกอบของหลักสูตร 

ไทเลอร ทาบา สุมิตร กาญจนา สงัด อรวรรณ เอกรินทร บุญชม 

1. ทิศทางและเปาหมายการ     จัด

การศึกษาของสถานศึกษา 
        

2. จุดมุงหมายของหลักสูตร         
3. เนื้อหาและประสบการณ         
4. กิจกรรมการเรียนการสอน         
5. สื่อ วัสดุอุปกรณ และแหลง การเรียนรู         

6. การวัดผลประเมินผล         
7. เหตุผลและความจําเปนของหลกัสูตร         

8. การนําหลักสูตรไปใช         

9. คุณลักษณะอนัพึงประสงคของผูเรียน         

10. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน         

11. การเสนอแนะเกี่ยวกบัการชวยเหลอื  

และสงเสริมผูเรียน 
        

12. วิธีสอน         

13. โครงสรางหลักสูตร         

 

 จากแนวคิดเกีย่วกับองคประกอบของหลกัสูตรดังกลาวขางตน  จะเห็นองคประกอบของ

หลักสูตรทีน่ักการศึกษาสวนใหญมีความคิดเหมือนกัน  คือ จุดหมายของหลักสูตร  เนื้อหา กิจกรรม  

การเรียนการสอน  และการวดัผลประเมินผล  ดังนัน้ ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสราง

ความสามารถในการจัดการตนเอง สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 คร้ังนี้ ผูวจิัยกําหนดที่จะใช

องคประกอบของหลักสูตร รวม 4 ประการ คือ 1) จุดหมายของหลักสูตร  2) เนื้อหา 3) กิจกรรมการ

เรียนการสอน   และ 4) การวัดผลประเมินผล  มากาํหนดเปนองคประกอบของหลกัสูตรเพื่อเสริมสราง

ความสามารถในการจัดการตนเอง  ซึง่แตละองคประกอบจะมีรายละเอียดดังนี ้ 
 1. จุดหมายของหลักสูตร   

     การกาํหนดจุดหมายเปนขั้นตอนสาํคญัขั้นตอนแรกของการพฒันาหลักสูตรในทุกๆ  

ระดับการศึกษา  จุดหมายของหลักสูตรเปนสิ่งที่กาํหนดขึ้น  เพื่อบงบอกคุณลักษณะที่ตองการให

เกิดขึ้นในตวัผูเรียน  ดังนั้น การกําหนดจดุหมายของหลักสูตรจึงเปนการตอบคําถามวา  จะจัด

การศึกษาเพื่ออะไร  ตองการใหผูเรียนมีคณุลักษณะอยางไร  (เอกรินทร  ส่ีมหาศาล. 2545 : 235 – 

236, ธวัชชัย  ชัยจิรฉายากุล.  2529 : 141 และชาญชัย  ศรีไสยเพชร.  2528 : 6 – 7)   
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  1.1 ความสาํคญัของจุดหมายของหลกัสูตร 

  สงัด  อุทรานันท  (2532 : 203 – 204)  กลาววา  จุดหมายของหลกัสูตรมีความสาํคัญ

มาก  เพราะจะเปนสวนที่บงบอกถึงทิศทางของหลกัสูตรวา  จะพัฒนาผูเรียนใหเปนไปในทิศทางใด  ซึง่

มีความสาํคัญดังนี ้

   (1) เปนแนวทางในการจัดเนื้อหาสาระที่นํามาบรรจุไวในหลักสูตรไดอยาง

เหมาะสม 

   (2) เปนแนวทางใหครูไดจัดประสบการณที่เหมาะสมใหกับผูเรียน 

   (3) เปนสวนทีจ่ะบอกใหผูเรียนไดทราบวา  เขาควรจะเรยีนรูอะไรบาง 

ในลักษณะนี้จะชวยใหนกัเรยีนไดเตรียมตวัเปนการลวงหนา 

   (4) เปนแนวทางในการกําหนดวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 

   (5) เปนสวนทีจ่ะบอกใหผูเรียนไดทราบวาเขาควรจะเรียนรูอะไรบาง ใน 

ลักษณะนีจ้ะชวยใหนักเรียนไดเตรียมตัวเปนการลวงหนา 

   (6) เปนแนวทางในการบริหารงานของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาวา 

ควรจะมุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหเปนไปในลักษณะใด 

  ในขณะที่ สุนยี  เหมะประสทิธิ์ (2537 : 100)  ไดกลาวถึงความสําคญัและบทบาท

ของหลักสูตรไวเชนเดยีวกนั  กลาวคือ 

  1. เปนแนวทางใหเกิดการประเมินความตองการจาํเปนเพือ่คนหาความตองการ 

จําเปนที่ยงัคนไมพบ  (unmet needs)  ไดแก  ความตองการจําเปนทางสังคม  การเมอืง  การปกครอง  

เศรษฐกิจ  ความตองการจําเปนของผูเรียนและความตองการจาํเปนในอนาคต 

  2. เปนแนวทางในการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรกอนนาํไปใชจริงโดยมุง 

พิจารณาความครบถวน  ครอบคลุมตามปรัชญาและความตองการจาํเปน 

  3. เปนแนวทางในการชี้แนะ  กํากับและตรวจสอบกระบวนการหรือข้ันตอนในการ

สรางหลกัสูตรในแตละขึ้น เชน การเลือก  การกําหนดหรือออกแบบ  และการจัดเรียงลาํดับเนื้อหามวล

ประสบการณ  กิจกรรมการเรียนการสอน  เปนตน 

  4. เปนแนวทางในการชี้แนะ  กํากับ และตรวจสอบการนําหลักสูตรไปใช  เชน การ

กําหนดจุดประสงคการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมและประสบการณการเรียนรู  การเลือก  การใช

และผลิตสื่อการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล  เปนตน 

  5. เปนแนวทางในการกํากับการประเมนิผลักสูตรวามีคณุภาพหรือประสิทธิภาพ 

หรือไมโดยพิจารณาวาผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายทีก่ําหนดไวหรือไม 
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  6. บงบอกใหผูเรียนและสาธารณชนไดทราบวาหลักสูตรนั้นๆ    มีความคาดหวงัอะไร

เพื่อผูเรียนจะไดเตรียมตัวลวงหนาและสาธารณชนจะไดวพิากษวามีความเหมาะสมหรือไมกับบริบท

ทางสังคมในขณะนั้น 

  1.2 หลักการกาํหนดจุดหมายของหลกัสูตร 

  ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ  (2529 : 68 – 69)  และธํารง  บวัศรี (2542 : 165 – 169) ได

กลาวถึงหลักการในการกําหนดจุดหมายของหลักสูตร  ไวสอดคลองกนั  ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 

  1. ตองสอดคลองกับปรัชญาหรืออุดมการณของสังคม 

  2. ตองสอดคลองและสงเสริมคานิยมของสังคม 

  3. ตองมุงสนองความตองการและแกปญหาของสังคม 

  4. ตองสนองความตองการของผูเรียน 

  5. ตองสอดคลองและสงเสริมจุดหมายของหลักสูตรระดับอ่ืนดวย 

  6. ตองสามารถนําไปปฏิบัตไิด 

  7. ตองใหมีความสมดุลระหวางความตองการของผูเรียนและสังคม 

  8. ตองใหมีความสมดุลระหวางความรูและทักษะ  และระหวางทฤษฎีกับการปฏิบัติ 

  9. ตองมีความสําคัญหรือคุณคาตอผูเรียน 

           10. ตองใชภาษาที่ชัดเจน 

           11. ตองมีการพัฒนาผูเรียนทัง้ในดานสติปญญา  ทักษะ  และเจตคติ 

           12. ตองตั้งอยูบนรากฐานของความจริง 

           13. ตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

  นอกจากนี ้บญุชม  ศรีสะอาด  (2546 : 84 – 85)  ไดใหขอเสนอแนะเชิงหลกัการวา 

ในการกาํหนดจุดหมายของหลักสูตร ตองคํานึงถึงสิง่ตอไปนี้ 

  1. จุดหมายของหลักสูตรควรเปนจุดหมายที่เปนไปไดและเปนสิง่ทีพ่ึงปรารถนา 

  2. ครูและผูวางแผนหลักสูตรจะตองกําหนดจุดหมายใหชัดเจน  เพื่อใหสามารถใช 

ความรูเกีย่วกบัของหลักสูตรในการเลือกเนื้อหา อุปกรณ  หรือกระบวนการนาํการเรียนรูของผูเรียนไปสู

จุดหมายปลายทางที่ตั้งไว 

  3. ควรใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดจดุหมายของหลักสูตรหรืออยางนอยที่สุด ก็

ตองทําใหผูเรียนยอมรับและเหน็ความสําคัญของจุดหมายของหลักสตูรที่ไดกําหนดขึ้น 

  4. การกําหนดจุดหมายของหลักสูตร  จะตองพิจารณาความตองการของสังคม  

คุณลักษณะของผูเรียน  และประโยชนของวิชาตางๆ  เมื่อสภาพสังคม นกัเรียน และเนื้อหาความรู ตาง

ก็มีการเปลีย่นแปลงอยูเสมอ  จงึจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนจุดหมายของหลักสูตรดวยเชนเดียวกัน 
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  5. ในการกําหนดจุดหมาย  ควรพิจารณาถึงการบูรณาการระหวางวชิาตางๆ ดวย 

เพราะนักเรียนจะตองเรียนหลายวิชา  การบูรณาการระหวางวิชาตางๆ นับวาเปนสิง่ที่จาํเปน 

  6. การกําหนดจุดหมายจะตองกําหนดทั้งชนิดที่สามารถบรรลุในชวงสั้นในระหวาง

สอน  อันเปนผลประโยชนตอการประเมนิผลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน  และจุดหมายที่จะบรรลุผล

ระยะยาวเมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนวิชานั้นๆ ซึ่งเปนประโยชนตอการประเมินผลเมื่อสรุปบทเรียน 

  7. การกําหนดจุดหมายควรใชภาษาที่ไมซบัซอน  มีความชัดเจน  เขาใจงาย  สามารถ

ส่ือความหมายไดตรงกันทกุฝายทัง้ครู  ผูบริหาร  นักเรียน  หรือผูปกครอง 

  8. การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตรควรจะใหสอดคลองกับจุดหมายการศึกษาใน

ระดับอ่ืนๆ 

  1.3 ลักษณะของจุดหมายหลักสูตรที่ดี 

  สงัด  อุทรานันท  (2532 : 211 – 212)  ไดกลาวถงึจุดหมายของหลกัสูตรที่ดีวา  ควรจะ

มีลักษณะที่สําคัญดังตอไปนี ้

  1) ตั้งอยูบนรากฐานทางการศึกษาอยางถกูตอง  เชน  พืน้ฐานทางปรัชญา  จิตวิทยา  

สังคมวทิยา  และธรรมชาติของความรู  และจะตองตั้งอยูบนรากฐานของความจริงและสามารถนาํไป

ปฏิบัติได 

  2) สอดคลองกับความตองการของสังคม  สามารถสนองความตองการของสังคมและ

ชาติ  อันไดแก  ความมุงหวังที่ใหเด็กผูเรียนเปนคนทีเ่หน็ประโยชนของสวนรวมและเสียสละ  มี

ความรูสึกชืน่ชมภาคภูมิใจในชาติสามารถที่จะสรางเสรมิและมีศรัทธาในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยที่มีองคพระมหากษัตริยเปนประมุข  และเปนผูรับผิดชอบในฐานะพลเรือนดีของชาติ 

  3) สอดคลองกับความตองการของเด็ก  สามารถสนองความตองการของผูเรียนตาม

หลักจิตวทิยาการเรียนรูที่เหมาะสมกับวยั  เชน  สงเสริมใหเด็กเปนคนกลาแสดงออกในดานความ

คิดเห็น  สนองความตองการของเด็กดานความอบอุน  การไดรับการยอมรับจากกลุม 

  4) ตองมุงสรางคานยิมขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม  โดยใหรูและเขาใจวา

ส่ิงใดควรอนุรักษไว  รูจักสรางสรรควัฒนธรรมใหเจริญกาวหนา 

  5) ตองเนนและสงเสริมคุณสมบัติสวนบุคคลของผูเรียนใหมีความเจรญิงอกงามหลาย

ดาน 

  6) จุดมุงหมายของหลกัสูตรที่ดีจะชวยใหผูเรียนไดรับประโยชนจากการศึกษาใหมาก

ที่สุด  ไมวาจะเปนดานความรูความเขาใจ  ทักษะและเจตคติ อันจะกอใหเกิดคานิยมที่ถูกตองและมี 

พฤติกรรมทีพ่งึปรารถนาของสังคม 
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  7) ตองมีความชัดเจนไมคลมุเครือ  และมคีวามตอเนื่องกันทุกขอโดยไมมีความขัดแยง

กัน 

  8) ควรจะยึดหยุนไดและเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสมกับสภาพการณที่

เปลี่ยนแปลงได 

 
 2. เนื้อหาสาระ 
 เนื้อหา  หมายถึง  ขอมูล  ความรู  หรือส่ิงอนัเปนสาระ  ซึง่ไดถูกเลือกสรรจากวิชาตางๆ  ซึง่เมื่อ

นํามาใหผูเรียนไดเรียนรู  จะทําใหผูเรียนมีความรู  ทักษะ  และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป  ตามจดุหมาย

ที่กําหนดไวในหลักสูตร  (ธํารง  บวัศรี.  2542 : 222) 

  2.1 ความสาํคญัของเนื้อหาสาระ   

  ธวัชชัย  ชยัจิรฉายากุล  (2529 : 156 – 159)  ไดกลาวถึง ความสําคัญของเนื้อหาสาระ

ไวดังนี ้

  1) เนื้อหาสาระเปนตัวกําหนดจุดหมายทางกายศึกษา 

  2) เนื้อหาสาระเปนตัวกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 

  3) เนื้อหาสาระเปนตัวกําหนดหลักสูตร 

  4) เนื้อหาสาระเปนตัวกําหนดตําราเรียน  หรือหนังสือเรียน 

  5) เนื้อหาสาระเปนตัวกําหนดโครงสรางของหลักสูตร 

  6) เนื้อหาสาระเปนตัวกําหนดประเภทของหลักสูตร 

  สวน ธํารง  บวัศรี (2542 : 225) และสุนีย  ภูพันธ  (2546 : 195)  ไดกลาวถงึ

ความสาํคัญ  ของเนื้อหาไวเชนเดียวกันสรุปไดดังนี ้

  1) เนื้อหาเปนดัชนีข้ันพืน้ฐานของหลกัสูตร  เปนตวักาํหนดลักษณะของประสบการณ

การเรียนรูที่จะตองจัดใหแกผูเรียน  อันไดแก กิจกรรมทัง้ในและนอกชัน้เรียน  และยงัเปนตวักําหนด

เครื่องมือการประเมินผลดวย 

  2) เนื้อหาทีเ่ปนความรู  เปนสิ่งจําเปนตอการใชเหตุผล  เพราะการที่เรามีความรู

เพิ่มข้ึนจะทาํใหเรามองเหน็ความสัมพันธ  ความเปนเหตุผลของสิ่งตางๆ มากขึ้น 

  3) เนื้อหาทีเ่ปนความรูยอมสงเสริมใหเกิดความรูเพิม่ข้ึน  เพราะความรูใหมยอมตอง

อาศัยความรูเดิมเปนพืน้ฐาน  ถาไมมีความรูเดิมอยูเลยนั้นการทีจ่ะเรยีนรูส่ิงใหมๆ ก็ยอมียากลาํบาก

มากกวา 

  4) เนื้อหาทีเ่ปนความรู  จะชวยขยายขอบเขตของประสบการณใหกวางขวางขึน้  

เพราะเมื่อเกิดความรูก็จะเกดิความตองการแสวงหาความรูเพิ่มข้ึน  ผลก็คือไดรับประสบการณใหม  ซึ่ง



 

 

63 

จะทําใหเขาใจประสบการณเดิมดีอยางไร  นอกจากนี ้ ประสบการณใหม ยังชวยใหมองเหน็ความ

บกพรองของประสบการณเดิม  เพื่อจะไดปรับปรุงแกไข 

 2.2 ประเภทของเนื้อหาสาระ 

 ในการแบงประเภทของเนื้อหาวิชา ทาบา  (Taba. 1962 : p 174 – 181)  ไดวิเคราะห

และแบงประเภทเนื้อหาวิชาได  4  ประเภท คือ 

 1. เนื้อหาวิชาที่เปนขอเท็จจริงและกระบวนการ (Specific Facts and Processes)  

 ไดแก  เนื้อหาวิชาที่เปนขอมูลซ่ึงแสดงความเปนจริงของธรรมชาติรวมทั้งหลักเกณฑตางๆ ที่มีผูกาํหนด

ข้ึน  เชน  วิธีการคิดเลขคณิต  สูตรเคมี  และขอมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร เปนตน เปนขอมูลที่ตองอาศัย

การทองจําและเปนรากฐานไปสูความคิดพื้นฐานในระดบัตอไป 

2. เนื้อหาวิชาที่เปนแนวคิดพื้นฐาน  (Basic Ideas)  เปนเนื้อหาวิชาในลักษณะนี้เปน

ขอมูลที่แฝงความหมายอยูดวย  เมื่อผูเรยีนเขาใจแลวและเห็นความสัมพันธเกีย่วกับเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง  ก็

สามารถนําความเขาใจเกี่ยวกับความคิดและหลักการดังกลาวไปอธิบายเหตุการณอ่ืนๆ ได  เชน เมื่อ

เขาใจวาเวลาที่ใชแผนเหล็กหุมกงลอเกวียนจะตองเผาใหรอนเสียกอน  เมื่อเหล็กเยน็ลงจะไดรัดแนน  

นั่นคือเขาใจในหลกัการที่วาไปใชและเกิดความเขาใจไดทันทีวา  ทาํไมตองเวนชองวางไวเลก็นอยตรง

รอยตอของรางรถไฟ  เปนตน  เนื้อหาวิชาในระดับที่  1  และ  2 นี้จะนาํไปสูความเขาใจในระดับสูงขึ้น

ตอไป 

  3. เนื้อหาวิชาที่เปนมโนทัศน  (Concepts)  เปนเนื้อหาวิชาที่เกีย่วกับความเขาใจใน

ลักษณะรวม หรือโครงสรางและสวนประกอบยอยๆ ทัง้หมดของสิ่งของตางๆ ทั้งที่เปนรูปธรรมและ

นามธรรม  รวบรวมเอาความคิดเบื้องตนมาสรุปเปนความคิดรวบยอด  ยกตวัอยางเชน หากสามารถ

แยกไดถูกตองในเรื่องการบวกและการลบในคณิตศาสตร  หรือสามารถแยกความโลภ  ความโกรธ  

ความหลงได  ก็แสดงวามีความคิดรวบยอดหรือมโนทัศนทีถู่กตองในสิ่งนัน้ๆ การไดรับหรือมีความ

เขาใจในเนื้อหาวิชาทัง้สามระดับขางตนทีก่ลาวมาแลว  จะทําใหผูเรียนมีความเขาใจในระบบความคิด

ของศาสตรนั้นๆ 

  4. เนื้อหาวิชาที่เปนระบบความคิด  (Thought  System)  เปนเนื้อหาวชิาประเภท

สูงสุด  เปนเนือ้หาที่ยากและซับซอนที่สุด  แตจะพัฒนาใหผูเรียนใหเขาใจระบบความคิดของศาสตร

นั้นๆ และสามารถศึกษาหาความรูเพิม่เตมิไดดวยตนเองตอไปทั้งในขณะที่ศึกษาอยูในสถานศึกษาหรือ

ในสังคมปจจุบันของตน 

  สวน สมิธ  สแตนเลย และชอรส  (ใจทพิย  เชื้อรัตนพงษ. 2539 : 78 – 79; อางองิจาก

Smith, Stanlay ;&  Shores. 1957. Fundamentals of Curriculum.  pp.126 –130)  ไดแบง

เนื้อหาวิชาออกเปน  4 ประเภท    ดงันี ้
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  1. เนื้อหาวิชาทั่วไป  (General Subject Matter)  หมายถึง  เนื้อหาวชิาที่ผูเรียนใน

สังคมตองเรียน  เปนสิง่ที่ผูเรียนจะไดเรียนรูอยางไมเปนทางการในครอบครัวหรือสังคมเพื่อมีชีวิตอยู

รวมกันได  แตตอมาสังคมเจริญขึ้นและมีความซับซอนมากขึ้น  จงึจัดสอนในระบบโรงเรียน 

  2. เนื้อหาวิชาที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือเนื้อหาวิชาเฉพาะ  (General 

Subject Matter)  หมายถงึ  เนื้อหาวิชาทีจ่ําเปนตอชีวิตมนุษย  เปนเนือ้หาวชิาที่ตองการความ

เชี่ยวชาญพิเศษ  หรือเทคนคิเฉพาะเพื่อการประกอบอาชีพทัว่ไป 

  3. เนื้อหาวิชาเชิงพรรณนา  (Descriptive Subject Matter)  หมายถงึ เนื้อหาวิชาทีเ่ปน

ขอเท็จจริงและหลักการ  (Facts and Principles)  เชน เนื้อหาในวิชาวิทยาศาสตรและวิชาคณิตศาสตร  

เปนตน 

  4. เนื้อหาวิชาเชิงคานิยม  (Normative Subject Matter) หมายถึง เนื้อหาวิชาที่

เกี่ยวกับกฎ  กติกาตางๆ คานิยมหรือมาตรฐานที่สังคมยึดถืออยู  เชน  ศีลธรรมจรรยาบรรณของคน  

มาตรฐานในการยอมรับหรือตัดสินคุณคาของงานศิลปะ  กตกิาตางๆ ของเกม  เปนตน 

 

  กาเย และบริกส  (Gagne’ & Briggs.  1974 : 53 – 54)  ไดแบงประเภทของเนื้อหา

สาระออกเปน  3  ประเภท  คือ  ขอมูลที่เปนความรู  เจตคติ และทักษะ สวนสงัด  อุทรานนัท  (2532 : 

167) ไดจัดประเภทของเนื้อหาวิชาคลายๆ กับกาเยและบริกส เพยีงแตไดแบงประเภทของขอมูลที่เปน

ความรูเพิม่ข้ึน  โดยแบงเนื้อหาวิชาเปน  5  ประเภทคือ  (1) ขอเท็จจริงและความรูธรรมดา  (2) 

ความคิดรวบยอดและหลักการ  (3) การแกปญหาและการคิดสรางสรรค  (4) เจตคติและคานิยม  (5) 

ความสามารถและทักษะทางกาย 

 

  2.3 เกณฑในการเลือกเนื้อหาสาระ 

  ทาบา  (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.  2545 : 43 – 44; citing Taba. 1962.  

Curriculum Development : Theory & Practice. p.267 – 284)  ไดเสนอหลักเกณฑหรือแนวทางใน

การพิจารณาเลือกเนื้อหาเอาไวดังนี ้

  1. เนื้อหามีความเหมาะสมและสําคัญ (Validity & Significance of content) แมคํา

วาเหมาะสมเปนคําที่คอนขางยืดหยุน  แตก็พอจะมีแนวทางในการสรางความเห็นที่ตรงกนัได  

โดยทั่วไปเราอาจมองความเหมาะสมไดในประเด็นของความถูกตองของเนื้อหา  ทันสมัย  นกัวิชาการ

ในแตละสาขายอมรับ  เนนทีค่วามคิดรวบยอด  หลักการและระบบความคิดมากกวาขอเท็จจริง  เปน

ตน 
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  2. มีความสอดคลองกับความเปนจริงทางสังคม (Consistency with Social Realites)   

หลักสูตรที่มีประโยชนตอการเรียนรูนัน้  เนือ้หาและผลทีพ่ึงไดรับจําเปนจะตองสอดคลองกับความเปน

จริงทางสงัคมและวัฒนธรรมในเวลานัน้  ในทางปฏิบัตนิักพฒันาหลกัสูตรจะตองรวบรวมเนื้อหาที่มี

คุณสมบัติตามเกณฑในขอที่  1  กอน  แลวจึงพิจารณาตอไปวา  มีเนื้อหาใดบางทีส่อดคลองกับสภาพ

ความเปนจริงของสังคม  และยังขาดเนื้อหาใดอีกบางที่จาํเปนตอการสงเสริมความเปนอยูของสงัคมให

ดีข้ึน 

  3. มีความสมดุลระหวางความกวางและความลกึของเนือ้หา (Balance of Breadth 

and Depth) หลักสูตรที่ดีควรจะบรรจุเนือ้หาที่มีความกวางและความลึกกลมกลืนกัน  แตดูเหมอืนวา  

ความลึกของการทําความเขาใจเนื้อหาและความกวางของการครอบคลุมเนื้อหาเปนหลักการที่ขัดกันอยู  

จึงเปนหนาที่ของผูรับผิดชอบจะตองหาจดุพอดีที่จะทําใหความคิดทีม่ีลักษณะสุดโตงที่อยูกันคนละขั้ว

ใหผสมกลมกลืนกนัได 

  4. การจดัเนื้อหาจะตองสนองลักษณะกวางๆ ของจุดประสงค (Provision for Wide 

Range of Objectives) หลกัสูตรควรจะจัดเนื้อหาที่สามารถบรรลุจุดหมายไดหลายอยาง  ไมใชเพื่อให

เรียนรูเนื้อหาประเภทจบในตัว แตเปนเนือ้หาที่นาํไปสูความรูใหม  และควรจะชวยในการพัฒนา

แนวทางตางๆ เพื่อเสริมความคิด  เจตคติ  และความสนใจที่พงึประสงค  ตลอดจนนิสัยและทักษะที่

เหมาะสม 

  5. การจัดเนื้อหาจะตองคํานงึถึงความสามารถที่ผูเรียนจะไดเรียนรูได  และสามารถ

ปรับเนื้อหาใหเขากับประสบการณของผูเรียนได  การจัดเนื้อหาของหลกัสูตรที่สนองความสามารถของ

ผูเรียน  และการปรับใหเขากับประสบการณของผูเรียนนั้น  ไดแก การที่ผูจัดทําหลกัสูตรจะตองคํานงึถงึ

ภูมิหลังในดานตางๆ ของผูเรียนทีย่ับยัง้หรือเอื้อตอการเรียนรูส่ิงใหมๆ ของ  ผูเรียน  ถาจะกลาวในเชิง

จิตวิทยาก็จะตองหมายถงึการคํานงึถงึการถายโอนการเรียนรู  คือนาํประสบการณเกาหรือส่ิงทีเ่รียนรู

มาแลวมาชวยสงเสริมการเรียนรูใหม 

  6. เนื้อหาของหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมกับความตองการ  (needs) และความ

สนใจของผูเรียน  ความตองการดังกลาวนี้เปนการยึดสงัคมและวัฒนธรรมเปนหลกั  แลวใหผูเรียน

เรียนรูที่จะสนองความตองการที่สังคมวางไว  เพื่อใหผูเรียนสามารถดาํรงชีวิตอยูไดในสังคมอยางมี

ความสุข ความตองการอีกดานหนึง่จะมองที่ชองวางสถานภาพในปจจุบันของปจเจกบุคคลกับจุดหมาย

ที่พงึปรารถนา  เชน  ความตองการที่จะมีผลสัมฤทธิ์ในวชิาตางๆ อยางเปนทีน่าพอใจ 

  สวน สงัด  อุทรานันท  (2532 : 170 – 172) ใจทพิย  เชื้อรัตนพงษ  (2539 : 82 – 83) 

และ รุจิร  ภูสาระ ( 2546 : 112 – 114)  ไดเสนอหลักเกณฑในการเลอืกเนื้อหาเพื่อนํามาบรรจุไว 

สอดคลองกัน สรุปไดดังนี้ 
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  1) เกณฑความถูกตอง  (Criterion of Validity) 

  ส่ิงที่ถือวามีความผูกพันนั้น คือส่ิงที่สามารถพิสูจนไดหรือเปนความจรงิตามสภาพ  

โดยเหตทุี่ความเจริญกาวหนาทางวิชาการมีมาก  ดังนัน้ จงึมีการคนพบขอมูลความจริงใหมๆ เพิม่

ข้ึนอยูเสมอ  เปนเหตุใหขอมลูความรูเกาๆ ลาสมัยหรือขาดถูกตองตรวจสอบและเลือกเอาสิ่งที่ถูกตอง

หรือเปนความจริงเทานัน้ 

  2) เกณฑแหงความสามารถที่จะเรียนรูได  (Criterion of Learnability) 

  การเลือกเนื้อหาควรพิจารณาวาผูเรียนจะเรียนไดหรือไมเปนเกณฑสําคัญประการ  

หนึง่ในการเลอืกเนื้อหา  เหตุผลในการกาํหนดหลักสูตรและการสอน  คือ ชวยใหผูเรียนเกิดแนวคิด  

และความรูในขอเท็จจริง  ดงันัน้  เนื้อหาทีเ่ลือกจึงควรพจิารณาความสามารถในการเขาใจและสามารถ

เรียนรูไดเปนเกณฑสําคัญในการเลือกดวย 

  3) เกณฑแหงความสาํคัญ  (Criterion of Significance) 

  ความสาํคัญและความจาํเปนหรือเปนประโยชน  ถือวาเปนหลกัเกณฑที่สําคัญของ

การเลือกเนื้อหาสาระ โดยหลักการขอนีถ้ึงแมเราพบวาความรูในปจจุบันมีอยูมากมายมหาศาล    แตถา

พิจารณาโดยยึดหลักเกณฑของความสาํคญัและความจาํเปนหรือเปนประโยชนตอผูเรียนแลว  เราก็

ยอมจะสามารถคัดเลือกเอาเฉพาะสวนที่มคีวามเหมาะสมเทานัน้ มาบรรจุไวในหลักสูตร 

  4) เกณฑแหงความสนใจ  (Criterion of Interest) 

  ความสนใจของผูเรียนเปนเกณฑอันหนึง่ที่ใชในการพิจารณาเลือกเนื้อหาสาระ  

หลักเกณฑขอนี้สืบเนื่องมาจากหลกัการเรียนรูทีก่ลาววาผูเรียนจะเรียนไดดีที่สุด  ถาสิ่งที่เรียนนั้นเปนส่ิง

ที่ผูเรียนมีความสนใจ  ในทางตรงขามถาเลือกเนื้อหาโดยละเลยความสนใจของผูเรียนแลว จะทําใหการ

เรียนเนื้อหานัน้เปนเรื่องเบื่อหนายสาํหรับผูเรียน  ผลการเรียนก็อาจจะออกมาไมดนีัก 

  5) เกณฑแหงความสอดคลองกับความเปนจริงในสังคม  (Criterion of  

Consistency with Social Reality) 

  เกณฑขอนี้เปนขอเสนอจากนักการศึกษาบางคนวา เนือ้หาที่เลือกควรจะทําใหเกิด

ประโยชนกับโลกรอบๆ ตัวเรา ซึง่หมายความวา ควรจะสอดคลองกับความเปนจริงในสังคมความเปน

จริงดังกลาวไดแก  

  - พัฒนาเจตคติ  และคานิยมที่เปนสากล 

  - เขาใจเกีย่วกบัธรรมชาติ  การจัดการธรรมชาติ  และการเปลี่ยนแปลง 

  - เขาใจวัฒนธรรมกลุม 

  - พัฒนาความคิดที่เปนอิสระ 

  - สงเสริมความคิดสรางสรรค  ความคิดรอบขางตน 
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   6) เกณฑแหงการนาํไปใช  (Criterion of Utility) 

  เกณฑขอนี้ควรจะใชในการเลือกรายวิชาในโรงเรียน  ซึง่จะมีประโยชนสําหรับผูเรียนใน

การจัดการทั้งในปจจุบนั  และอนาคต  เกณฑนี้เปนการนํามาพจิารณาวาการเลือกเนื้อหาจะนํามาใชใน

การใชวิชาเฉพาะตางๆ ไดอยางไร  การศึกษาเรื่องนี้ควรใชวิธีวจิัยมาชวยพิจารณาตัดสินเลือกเนื้อหา

หลายๆ ดานในเนื้อวิชาที่ตองใชบอยๆ  

   7) เกณฑแหงความสอดคลองกับจุดประสงค  (Criterion of Appropriateness  to 

Objectives)  เนื้อหาควรจะมคีวามสอดคลองและตอบสนองจุดประสงคของหลกัสูตร 

              2.4 แนวทางในการจัดเนื้อหาสาระ 

 สงัด  อุทรานันท  (2532 : 176)  บุญชม  ศรีสะอาด  (2528 : 36 – 38)  และสุนีย  ภูพนัธ  

(2546 : 205 – 207)  กลาวถงึ  แนวทางในการจัดเนื้อหาไวสอดคลองกนัดังนี ้

                1) จัดเรียงลําดับเนื้อหาสาระจากงายไปหายาก  หรือจากสิ่งที่ไมซับซอนไปสูส่ิงทีม่ี

ความสลับซับซอน 

                2) จัดเนื้อหาจากสวนรวมกอนสวนยอย 

                3) จัดเนื้อหาจากสิ่งที่เปนรูปธรรมกอนนามธรรม 

                4) จัดเนื้อหาจากสิ่งที่เปนพื้นฐานกอนสิง่ที่เปนความรูชั้นสงู 

                5) จัดเนื้อหาเรียงตาลําดับเวลาใหเหน็ความตอเนื่องกัน  

                6) จัดเนื้อหาจากสิ่งใกลตัวไปสูส่ิงไกลตัวผูเรียน 

                7) จัดเนื้อหาตามหัวขอเร่ือง 

 
3. กิจกรรมการเรียนการสอน 

 กิจกรรมการเรยีนการสอน  คือ  การปฏิบตัิใดๆ ก็ตาม  ที่ผูสอนจัดใหผูเรียนเมื่อใหผูเรียนบรรลุ

จุดมุงหมายของหลักสตูร  ซึง่ อาภรณ  ใจเที่ยง  (2540 : 72 – 75)  และ ธํารง  บัวศร ี (2542 : 72 – 75)  

และไดกลาวถงึหลักเกณฑ  ในการกาํหนดกิจกรรมการเรยีนการสอนไวดังนี้   

 1. เปนกิจกรรมที่สอดคลองกับเจตนารมณของหลักสูตร   โดยหลักสตูรปจจุบันมุงหวงัให   

ผูเรียนคิดเปน  ทาํเปน  แกปญหาเปน  เกดิทักษะกระบวนการตางๆ เชน  กระบวนการคิด  การแก  

ปญหา  เปนตน  ดังนั้นผูสอนจึงตองสอนวธิีการคิด  วิธีการทํา  วิธีการแกปญหาและสอนอยางมีลําดับ

ข้ันตอนทีม่ีประสิทธิภาพ  จดักิจกรรมในรปูแบบตางๆ ใชวิธีสอนทีห่ลากหลายเพื่อใหผูเรียนเกิด

คุณสมบัติตามที่หลกัสูตรมุงหวัง 
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 2. เปนกิจกรรมที่สอดคลองกับจุดประสงคการสอน  เชน  การสอนมจีุดประสงคเนนพฤตกิรรม

ดานทกัษะ  ดงันัน้ผูสอนตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนไดลงมือฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิด

ทักษะ 

 3. เปนกิจกรรมที่สอดคลองและเหมาะสมกับวัย  ความสามารถ  ความสนใจของผูเรียน 

 4. เปนกิจกรรมที่สอดคลองกับลักษณะของเนื้อหาวิชา  เชน  เนื้อหาวชิาประเภทการแกปญหา

ก็ตองใหผูเรียนไดคิดแกปญหาและเปดโอกาสใหแสดงความคิดสรางสรรคในการแกปญหานั้น 

 5. จัดกิจกรรมใหมีลําดับข้ันตอน  เพื่อใหผูเรียนใหเกิดความรูความเขาใจอยางตอเนื่อง  ไม

สับสน  และสามารถโยงความสัมพันธของเนื้อหาที่เรียนได การจัดลาํดับข้ันตอนควรเริ่มจากงายไปยาก  

รูปธรรมไปนามธรรม  ใกลตวัไปไกลตัว  และสวนรวมไปสวนยอยจะทาํใหเกิดการเรยีนรูไดดี 

 6. เปนกิจกรรมที่นาสนใจโดยใชส่ือการสอนที่เหมาะสม 

 7. เปนกิจกรรมที่ใหผูเรียนเปนกระทํากจิกรรม  เพื่อใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองผูสอนเปน 

ผูอํานวยความสะดวก  สวนตัวความรูเปนผลพลอยไดจากการกระทาํกิจกรรม  โดยระหวางการทํา

กิจกรรม  ผูเรียนจะเกิดการพัฒนาตนเองทางการคิด  การปฏิบัติ  การแกปญหา  การทํางานรวมกนั  

การวางแผนการและเทคนิควิธีการตางๆ ทีเ่รียกวา  “เรียนรูวิธีการหาความรู” 

 8. เปนกิจกรรมที่ทาทายความคิดความสามารถของผูเรียน  ฝกฝนวธิกีารแสวงหาความรูและ

การแกปญหาดวยตนเอง  จะทาํใหผูเรียนเห็นคุณคาของสิ่งที่เรียนและไดรับประโยชนจากการเรียน

อยางแทจริง 

 9. เปนกิจกรรมที่ใชเทคนิควธิีสอนหลากหลายใหเหมาะสมกับสถานการณ  ทําใหผูเรียนเกิด

ความกระตือรือรนในการเรียนและเกิดการเรียนรูอยางแทจริง 

 10. เปนกจิกรรมที่สรางบรรยากาศที่ร่ืนรมย  สนุกสนาน  และเปนกันเอง  เพราะทาํใหผูเรียน

เรียนดวยความสุข สบายใจ  ไมตึงเครียด  อันสงผลใหผูเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอวิชาที่เรียน 

 11. จัดกิจกรรมแลวตองมีการวัดผลการใชกิจกรรมนัน้ทุกครั้งเพื่อคนหาขอดี  ขอบกพรองแลว

นําไปปรับปรุงแกไขสําหรับใชในครั้งตอไป  ในการวัดผลควรมีทั้งการวดัผลระหวางทีผู่เรียนทาํกิจกรรม

และภายหลงัการทาํกิจกรรม  โดยผูสอนอาจใชวิธกีารสังเกต  ซักถาม ตรวจสอบผลงาน  หรือทดสอบ

เมื่อวัดผลแลวถาพบวากิจกรรมนั้นทําใหผูเรียนเกิดความเรียนรูไดดีก็สามารถนําไปใชไดตอไป  แตถา

ผูเรียนพบปญหาขณะปฏิบตัิกิจกรรม  ผูสอนควรไดวิเคราะหหาสาเหตุและแกไขใหตรงจุด 

 12. เปนกจิกรรมที่เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู  ทรัพยากรในที่นี ้ หมายถงึ  ส่ือวัสดุ  อุปกรณ 

งบประมาณ  ตลอดจนบุคลากรที่มีอยู 

 13. เปนกจิกรรมที่ใหโอกาสชุมชนเขามามสีวนรวมในการดําเนินการ 
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 สวนรุจิร  ภูสาระ  (2546 : 121)  กลาววา  กอนที่จะกําหนดเกณฑการเลือกกิจกรรมการ 

เรียนการสอน  ควรจะพจิารณาหลักการ  10  ประการ ในการเรียนรูซึ่งหลักการดังกลาวประกอบดวย 

 1. การเรียนเปนการกระทาํเชิงรุก  (Active)  มากกวาเชงิรับ (Passive) 

 2. การเรียนจะมีประสิทธิภาพได  ถาผูเรียนเขาใจวาเขากําลงัเรียนอะไร 

 3. ความแตกตางระหวางบคุคลทั้งในตวับุคคลเองและในทางสงัคมยอมผลกระทบตอการ 

เรียนของผูเรียน 

 4. แรงจูงใจและคานยิมของผูเรียนมีอิทธพิลอยางมากตอการเรียน 

 5. ผูเรียนสามารถสรุปเชื่อมโยง และจําแนกไดดี  ถามีการนําเสนอประสบการณที ่

หลากหลาย 

 6. การเรียนอาจเกิดขึ้นไดมากมาย  แมวาจะตั้งเปาหมายที่ไดผลผลิตเพียงอยางเดียว 

ก็ตาม 

 7. ผูเรียนสามารถตอบสนองไดหลายอยางตอการสอนทีม่าจากสถานการณการเรียน 

อยางเดยีวกนั 

 8. การเรียนจะมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนถามีการใหส่ิงเสรมิแรงทนัท ีขณะมีกิจกรรมการ 

เรียนการสอน 

 9. การเรียนจะบังเกิดผลดีมากขึ้น  ถามกีารตอบสนองสถานการณในการเรียนซ้าํๆ กัน 

 10. การถายโยงการเรียนรูสามารถกระทาํได  ถาสถานการณการเรียนรูและโอกาสใน 

การถายโยงการเรียนรูเอื้ออํานวย 

 
4. การวัดผลประเมินผล 

 การวัดผลประเมินผล  เปนกระบวนการตรวจสอบวา  ผูเรียนมีคุณลักษณะ ความรู  

ความสามารถ  สอดคลองตามจุดประสงคของการเรียนการสอนหรือไม  ดงันัน้ การวัดผลประเมินผลจึง

มีความสาํคัญมาก  เพราะเปนกระบวนการตรวจสอบความสาํเร็จของการจัดการศึกษา หรือกลาวไดวา

เปนการตรวจสอบความสาํเร็จหลักสูตรก็ไดเชนเดียวกัน 

 5.1 ลักษณะของการวัดผลประเมินผลที่ดี 

 ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ (2539 : 102)  ไดกลาวถงึ  ลักษณะของการวดัผลประเมินผลที่ดีวาควรมี

ลักษณะดังนี ้

 1) ตองยึดจุดประสงคเปนหลัก 

 2) ควรใชเครื่องมือทีห่ลากหลายเพื่อใหไดขอมูลที่เพยีงพอสําหรับการประเมินผล 

 3) ควรวัดผลประเมินผลนักเรียนบอยๆ คอื ทัง้กอนเรียน  ระหวางเรียน  และหลังเรยีน 
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 4) ควรมีการปรับปรุงแกไขเครื่องมือวัดใหดข้ึีนอยูเสมอ 

5) เมื่อตรวจพบวาผูเรียนไมผานเกณฑการประเมิน  ครูผูสอนควรหาวธิีปรับปรุงแกไข 

นักเรียนใหดีข้ึน เชน  การสอนซอมเสริม 

 6) ครูผูสอนตองนาํผลที่ไดจากการวัดผลประเมินผลการเรียนมาเปนขอมูลในการปรับปรุง 

การสอนของครูใหดีข้ึน 

 7) ครูควรเตรียมเครื่องมือวดัผลและตั้งเกณฑไวลวงหนา และใชเครื่องมือวัดอยางม ี

ประสิทธิภาพ  และสอดคลองกับจุดหมาย 

 8) การวัดผลประเมินผลการเรียนบางวธิีการใชภาษาหรือถอยคํา และเวลาใหเหมาะสมกับวุฒิ

ภาวะและระดบัช้ันของผูเรียน 

 สวน วัฒนาพร  ระงับทุกข  (2545 : 232) ไดเสนอหลักการวัดผลประเมินผลตามหลกัสูตร

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พ.ศ.2544  ไวดังนี ้

 1. สถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบประเมินผลการเรียนของผูเรียน  โดยเปดโอกาสใหทุกฝายที่

เกี่ยวของมีสวนรวม 

 2. การวัดและประเมินผลการเรียนตองสอดคลองและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาที่กาํหนด

ในหลักสูตร 

 3. การประเมนิผลการเรียนตองประกอบดวย  การประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาผูเรียน การ

จัดการเรียนการสอนและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน 

 4. การประเมนิผลเปนสวนหนึง่ของกระบวนการจัดการเรียนการสอนตองดําเนนิการดวยวิธีการ

ที่หลากหลายเหมาะสมกับส่ิงที่ตองการวัด  ธรรมชาติของวิชา  และระดับชวงชัน้ของผูเรียน 

 5. ใหมีการประเมินความสามารถของผูเรียน  ในการอานคิดวิเคราะหและเขียนสื่อความในแต

ละชวงชั้น 

 6. ใหมีการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงคของผูเรียนชวงชัน้ 

 7. ใหมีการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดบัชาติ  ในแตละชวงชั้น 

 8. เปดโอกาสใหผูเรียนตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนได 

 9. ใหมีการเทยีบโอนผลการเรียนระหวางสถานศกึษาและรูปแบบการศึกษาได 

 

 5.2 ประเภทของการวัดผลประเมินผล 

 สมศักดิ์  สินธรุะเวชญ  (2545 : 15 – 18)  ไดกลาวถึง การวัดผลประเมินผล  ซึง่แบงออกเปน  

3  ประเภท  คอื 

 1)  การประเมนิผลกอนเรยีน  (Pre – Evaluation)  เปนการประเมนิกอนที่จะเร่ิมตนจัด 
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กิจกรรมการเรยีนการสอน  โดยมีจุดประสงคดังนี ้

         1.1 เพื่อพิจารณาวาผูเรียนมทีักษะทีจ่ําเปนสาํหรับการเรียนรูเพียงใด 

         1.2 เพื่อพิจารณาวาในการจัดการเรยีนรูควรจะวางผูเรียนอยูในตําแหนงใดของ 

ลําดับข้ันการเรียนรู 

         1.3 เพื่อพิจารณาวาสวนใดของการเรียนรูที่ผูเรียนพรอมจะรอบรู 

         1.4 เพื่อเปนการวัดพืน้ฐานเบื้องตนของผูเรียน  ซึง่จะชวยใหรูวาในระหวางเรียนรู 

ผูเรียนมีการเรยีนรูเพิม่ข้ึนอยางไร 

         1.5 เพื่อเปนการวางแผนการสอนโดยพิจารณาวาจะตองเริ่มตนอยางไร  จึงจะ 

เหมาะสมกับสภาพของผูเรียน 

   2)  การประเมินผลระหวางเรียน  (Formative Evaluation)  เปนการประเมินเพื่อปรับปรุง 

การเรียนรูและปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน  ซึง่จุดประสงคของการประเมินผลระหวางเรียน คือ 

          2.1 เพื่อตองการทราบวา ผูเรียนบรรลุผลการเรียนรูที่ตั้งไวหรือไมเพียงใด  

          2.2 เพื่อตองการทราบวา  ผูเรียนบรรลุผลการเรียนรูถึงขัน้ตอนใด 

          2.3 เพื่อตองการทราบวา  ผูเรียนบกพรองในผลการเรียนรูใด 

          2.4 เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการเรียนของผูเรียนเปนรายบุคคลหรือ 

กลุมยอย 

          2.5 เพื่อชวยใหใชวัสดุการเรียนและวิธีการจัดการเรียนการสอนทีถู่กตองในการ 

แกไขขอบกพรองการเรียนรูของผูเรียน 

          2.6 เพื่อใชขอมูลจากการประเมินในการปรับปรุงวธิีการจัดการเรียนการสอน  ส่ือ  หรือ

ลําดับข้ันการจัดการเรียนรู 

          2.7 เพื่อการเก็บคะแนน 

    3)  การประเมินผลรวม (Summative Evaluation)  เปนการประเมินเมื่อส้ินสุดการจัดการ

เรียนการสอนในแตละหนวยการเรียนรู  หรือประเมินผลกลางภาคหรอืประเมินผลปลายภาค  หรือ

ประเมินผลปลายป  โดยมจีดุประสงค  คือ 

           3.1 เพือ่ศึกษาวาผูเรียนมีความรูทัง้สิ้นเทาไร 

           3.2 เพือ่ศึกษาวาผูเรียนเกงหรือออนในเนื้อหาสาระใด 

           3.3 เพือ่ศึกษาวาจะตองแกไขปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนโดยรวมในเรือ่งใด 

วิชาใด 

           3.4 เพือ่ตัดสินผลการเรียนรู 

           3.5 เพือ่พยากรณความสําเร็จในรายวิชาที่ตอเนื่องตอไป 
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            3.6 เพือ่เปรียบเทียบผลลัพธบางประการของผูเรียนแตละกลุม 

            3.7 เพือ่ใหคะแนนการสอน 

 5.3 วิธีการวัดผลประเมินผล 

 ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ  (2539 : 98 – 101) กลาวถึงวิธีการวัดผลประเมนิผลการเรียนการสอน

วาจาํแนกเปน  2 ประเภทใหญๆ คือ 

 1. การวัดโดยการใชการทดสอบ  (Testing Technique)  เปนการวัดโดยมีแบบทดสอบ  (Test)  

เปนเครื่องมือในการวัดแบงออกเปน  3  ชนิด คือ 

      1.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ (Achievement Test) เปนขอสอบที่มุงวัดคุณลักษณะ

ทางดานความรู  ความคดิ  และความสามารถหรือพทุธพิิสัยและทักษะพิสัย  แบงเปน  2  ชนิด คือ  

แบบทดสอบทีผู่สอนสรางขึน้เอง  (Teacher – made Test)  และแบบทดสอบมาตรฐานซึง่เปน

แบบทดสอบทีส่รางและผานกระบวนการพฒันาจนมีคุณภาพไดมาตรฐาน  สวนใหญจะใชในการวดัผล

สัมฤทธิ์แบบรวบยอด 

      1.2 แบบทดสอบวัดความถนัดและเชาวนปญญา  (Aptitude and Intelligence Test)  เปน

ขอสอบที่มุงวดัคุณลักษณะทางดานพทุธพิิสัยและทักษะพิสัย  เปนขอสอบที่วัดความสามารถของ

ผูเรียนวาจะรยีนไดมากนอยแคไหนหรือมีความถนัดในทางใด 

      1.3 แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ  (Personality Test)  เปนเครื่องมือในการวัดคุณลักษณะ

ดานความรูสึกหรือจิตพิสัย  เชน  เจตคติ  คานิยม  ความเชื่อ  เปนตน  และวัดบุคลกิภาพของบุคคล 

      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)  มักใชถามขอเทจ็จริงและความคิดเห็นตางๆ เชน  

แบบสอบถามแบบเปด  แบบสอบถามแบบปด 

      2.2 การสัมภาษณ (Interview) เชน การสัมภาษณเปนแบบทางการ การสมัภาษณแบบไม

เปนทางการ 

      2.3 การสังเกต  (Observation)  มักใชวัสดุคุณลักษณะดานจิตพิสัย  และทักษะพิสัย  ใน

การสังเกตพฤติกรรมผูเรียนนั้น  ผูสอนอาจจะเฝาดพูฤตกิรรมตางๆ โดยที่ไมไดกําหนดวัตถุประสงคของ

การสังเกตไวลวงหนา  แตจะจดบันทกึพฤตกิรรมที่สังเกตไดทั้งหมด  หรือผูสอนจะเฝาดูโดยมีการ

เตรียมการในสิ่งที่ตองการสงัเกตแลวจดบนัทกึเฉพาะขอมูลที่ตองการศึกษาเทานั้น 

     2.4 การวัดผลงาน (Product Evaluation)  โดยผูเรียนตองมีผลงานที่ใชวัด  สวนผูประเมิน

ตองตั้งเกณฑในการวัดลวงหนาซึ่งในแตละเกณฑอาจมนี้ําหนกัเทากนัหรือไมเทากนัก็ได 
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 5.4 ข้ันตอนการวัดผลประเมินผล 

 ธํารง  บวัศรี  (2542 : 258 – 259)  กลาววา  การวัดผลประเมินผลเปนกระบวนการทีม่ีระบบ

และมีข้ันตอน ซึ่งโดยทั่วไปแบงออกเปน  5  ข้ัน คือ 

 1. การกําหนดจุดประสงคของการประเมิน 

 2. การเลือกเครื่องมือสําหรับวัดสิ่งที่ตองการประเมิน 

 3. การวัดผลการเรียนรูดวยเครื่องมือที่ไดเลือกไว 

 4. การเปรียบเทียบผลที่วัดไดกับมาตรฐานทีก่ําหนด 

 5. การประเมนิผล 

 5.5  การวัดทกัษะกระบวนการ 

 วัลลภ  กนัทรัพย (2534 : 53) ไดใหขอเสนอแนะถึงวิธีการวัดและประเมินทักษะกระบวนการวา

สามารถวัดไดใน 3 สวนคือ 

  1)  สวนความรู ความคิดทีถ่กูตองเหมาะสม 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)  ไดกลาวถึงประโยชนของการวัดผลประเมินผลไวดงันี ้

        1. ประโยชนตอนักเรียน 

  1.1 ชวยใหนกัเรียนไดทราบวาตนเองมีความรู ความสามารถ เดน - ดอยเพียงใด 

มีความสามารถอยูในระดับใด และหากมีขอบกพรองจะไดปรับปรุงแกไข 

  1.2 ชวยใหนกัเรียนเห็นความสามารถและความถนัดของตนเอง  ทาํใหเขาใจ 

ตนเองยิง่ขึ้น 

  1.3 ชวยใหเกดิแรงจูงใจในการเรียนและเขาใจบทเรียนเพิ่มข้ึน 

  1.4 ชวยใหนกัเรียนเขาใจในเนื้อหาที่เรียนไดชัดเจนยิง่ขึ้น  เพราะการสอบแตละครั้ง  

นักเรียนจะตองเตรียมตัวเพือ่ใหไดคะแนนมากๆ จงึมกีารทบทวนเนื้อหาวิชาที่จะสอบหรือมีการซกัถาม

ทบทวนกันระหวางเพื่อนฝงู 

  1.5 ทําใหนกัเรียนไดทราบจดุมุงหมายในการเรียนเพราะกอนประเมินผลครูจะ 

แจงใหผูเรียบทราบจุดประสงคการเรียนทกุครั้ง 

     



 

 

74 

        2. ประโยชนตอครูผูสอน 

  2.1 ชวยใหครูทราบระดับความสามารถของผูเรียนวาเกงออนเพียงไร  เกงออน 

ดานใด  เพื่อหาทางชวยเหลอืและสนับสนนุใหดีข้ึน 

  2.2 ชวยใหครูทราบวานกัเรยีนบรรลุจุดประสงคการเรียนรูหรือไม เพียงไร  ซึง่สะทอน

ใหเหน็วาเทคนิควิธีสอนที่ครูใชวาเหมาะสมเพียงไร  

  2.3 ชวยใหทราบถึงประสิทธภิาพในการสอนของครูวามีประสิทธิภาพเพยีงไร 

จะไดพัฒนาใหมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

  2.4 ชวยใหครูทราบแนวทางในการปรับปรุงเทคนิคการสอนใหเหมาะสม  และม ี

ประสิทธิภาพ 

  2.5 หากมีการจัดกลุมเพื่อการเรียนการสอนจะชวยใหครูสามารถจัดกลุมได 

เหมาะสมยิง่ขึน้ 

  2.6 ใชเปนเครือ่งมือกระตุนใหนกัเรียนเกิดความสนใจเรยีนยิง่ขึ้น 

  2.7 เปนขอมูลใหครูไดเตรียมการสอนไดดข้ึีน 

  2.8 ชวยใหครูรูจักนักเรียนในดานตางๆ ไดละเอียดมากขึ้น 

  2.9 ชวยใหครูสามารถรายงานผลการศึกษาใหนักเรียน  ผูปกครอง  อาจารย  ฝายแนะ

แนวและสถาบันการศึกษาที่นกัเรียนจะไปเรียนตอไดทราบ 

        3. ประโยชนตอฝายแนะแนว 

  3.1 ใหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกบันักเรียนทีเ่ปนประโยชนตอการศึกษา 

  3.2 ชวยใหเขาใจปญหาของนักเรียนมากขึ้น 

  3.3 ชวยใหครูสามารถแนะนาํแนวทางแกปญหาการเรียนการและปญหาสวนตัว 

ของนักเรียนไดผลยิ่งขึ้น 

  3.4 ชวยในการแนะแนวทางใหนักเรียนเลอืกวิชาเรียนและอาชีพไดเหมาะสม  

เพราะการวัดผลและประเมนิผลจะชวยใหเราทราบวาใครถนัดดานใด  อยางไร 

  3.5 ชวยใหผูปกครองรูจักและเขาใจเด็กของตนยิง่ขึ้น 

  3.6 ชวยใหฝายแนะแนว  เสนอแนวทางปรบัปรุงแกไขการเรียนการสอนตอ 

ผูบริหาร 

        4. ประโยชนตอฝายบรหิาร 

  4.1 ทําใหทราบสถานภาพตางๆ ของโรงเรยีน   เชน มาตรฐานความรุของนักเรียนวา

อยูในระดับใด  ดีข้ึนหรือเลวลง  อันเปนผลประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได 
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  4.2 ชวยในการวางแผนการเรียนการสอน   และการบริหารโรงเรียนใหถูกตองยิง่ขึ้น  

เชน การจัดครูเขาชั้น  การสงเสริมการสอนเด็กเรียนเขา  การจัดการสอนซอมเสริม เปนตน 

  4.3 ชวยในการตัดสินเกี่ยวกบัการจัดการศกึษาของโรงเรยีน  ไดแก  การเลื่อนชั้น  การ

รับนักเรียนเขาใหม  การจัดชั้นเรียน  และแนวทางการใชหลักสูตร 

  4.4 ทําใหทราบคุณภาพของครูในโรงเรียนวามีคุณภาพเพียงไร 

  4.5 ใชเปนขอมูลในการประชาสัมพนัธโรงเรียนใหเปนประชาชนและผูปกครอง 

ทราบ 

  4.6 ใชเปนขอมูลในการตัดสินใจแกปญหาและการดําเนนิการดานตางๆ 

        5. ประโยชนดานการวิจยั 

  5.1 ใชขอมูลพืน้ฐานทีเ่ปนประโยชนตอการวิจัย 

  5.2 ใชเปนเครือ่งมือในการรวบรวมขอมูลวจิัย 

 

จากการแนวคดิเกี่ยวกบัการกําหนดองคประกอบของโครงรางหลักสูตร ดังทีก่ลาวมาสามารถ

สรุปไดดังตาราง 3 
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ตาราง 3  แสดงแนวคิดเกีย่วกับวิธีการกําหนดองคประกอบของหลักสูตรที่นาํไปใชในการพัฒนาหลักสูตร  

      เพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง 

 

องคประกอบหลักสูตร  

การกําหนดองคประกอบของหลักสูตร จุด 

หมาย 

สาระ

กิจกรรม 
กิจกรรม 

วัดผล 

ประเมินผล 

1. การกําหนดวัตถุประสงค 

    -  ความสําคัญ  (สงัด  อุทรานนัท:2532 ;สุนีย  เหมะ

ประสิทธิ์ :2537) เปนตัวกาํหนดทิศทางของหลักสูตรวา

จะพัฒนาผูเรียนไปในทิศทางใด รวมถงึเปนตัวกาํหนด

หรือเปนแนวทางในการกาํหนดองคประกอบอื่นๆ ของ

หลักสูตร 

     -  หลักการกําหนดจุดหมาย (ใจทิพย  เชื้อรัต

นพงษ:2539 ;ธํารง  บวัศรี :2542 ;บุญชม  ศรี

สะอาด :2546) ตองมีความชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติ

ได ตองมุงพัฒนาผูเรียนครบทุกดานอยางสมดุล และ

จะตองสอดคลองกับความคาดหวงัของสงัคม 

    

2.  การกําหนดเนื้อหาสาระ 

      -  ความสาํคัญ (ธวัชชัย  ชับจิรฉายากลุ:2529;ธํารง  

บัวศรี :2542 ; สุนีย  ภูพันธ:2546) เนื้อหาเปนตัวกาํหนด

องคประกอบอื่นๆ ของหลักสูตร เชน กิจกรรมการเรียน

การสอน ส่ือวสัดุอุปกรณตางๆ รวมถึงเปนตัวกําหนด

โครงสรางของหลักสูตร 

       -  ประเภทของเนื้อหาสาระ (ทาบา:1962; สมิธ แส

ตนเลย และชอร :1950 ;กาเย และบริกส :1974) เนื้อหาที่

เปนขอเท็จจริง ที่เปนกระบวนการ ที่เปนระบบความคิด ที่

เปนความคิดรวบยอดหลกัการ และเนื้อหาที่เปนคานยิม   
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ตารา 3 (ตอ) 

 

องคประกอบหลักสูตร  

การกําหนดองคประกอบของหลักสูตร 
จุดหมาย 

สาระ

กิจกรรม 
กิจกรรม 

วัดผล 

ประเมินผล 

       -  เกณฑในการเลือกเนือ้หา (ทาบา:1962 ;สงัด   

อุทรานนัท:2532 ;ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ:2539) มี

ความถกูตอง เปนประโยชน เหมาะสมและตรงกับความ

สนใจของผูเรียน สอดคลองกับความเปนจริงของสังคม มี

ความสมดุลในดานความกวางและลึกของเนื้อหา 

      -  แนวทางในการจัดเนือ้หา (สงัด  

อุทรานนัท:2532 ;สุนีย  ภูพนัธ:2546;บุญชม  ศรี

สะอาด :2546) จัดเรียงจากงายไปหายาก จากรปูธรรม

ไปสูนามธรรม จัดตามลําดับเวลา จัดตามหัวเรื่อง 

    

3.  การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 

      -  เกณฑในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน (สงัด  

อุทรานนัท:2532;ธํารง  บัวศรี :2542 ;รุจิร  ภู

สาระ :2545) ตองสอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตร 

สอดคลองกับลักษณะเนื้อหาสาระ เหมาะสมกับวยัของ

ผูเรียน เปนกจิกรรมที่ทาทายความสามารถและใหผูเรียน

มีสวนรวม ไมนาเบื่อ รวมทั้งมีส่ือที่เหมาะสม 

    

4.  การกําหนดแนวทางการวัดผลประเมินผล 

      - หลักการ (วัฒนาพร  ระงับทกุข:2545 ;ใจทิพย  

เชื้อรัตนพงษ:2539) ตองยึดจุดประสงคเปนหลกั ตองใช

เครื่องมือและวิธีการทีห่ลากหลายและมีคณุภาพ ตอง

ประเมินทั้งกอน ระหวาง และหลังเรียน ตองประเมนิทัง้

เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและตัดสินผลการเรียน 

ตองวัดใหครอบคลุมคุณลักษณะผูเรียนทัง้ดานความรู 

เจตคติ และทกัษะ 
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ตาราง  3 (ตอ)  

 

องคประกอบหลักสูตร  

การกําหนดองคประกอบของหลักสูตร 
จุดหมาย 

สาระ

กิจกรรม 
กิจกรรม 

วัดผล 

ประเมินผล 

     -  วิธีการวดัผลประเมินผล (ใจทพิย  เชือ้รัต

นพงษ:2539) การวัดโดยใชการทดสอบ  ประกอบดวย 

การวัดผลสัมฤทธิ ์การวัดเจตคติ และการวัดโดยไมใชการ

ทดสอบ ประกอบดวยการสงัเกต การตรวจผลงาน การ

สอบถาม 

    

 

 จากขอสรุปเกีย่วกับแนวคิดในการกาํหนดองคประกอบของหลักสูตร สามารถแสดงไดดัง

ภาพประกอบ 6 
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องคประกอบของหลักสูตร 

 

 

จุดหมาย 

 

 

 

 

 

 

สาระกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

การวัดผลประเมินผล 

 

การกําหนดวตัถปุรสงค 
     -  หลักการกําหนดวัตถุประสงค (ใจทิพย  เช้ือรัตนพงษ:2539 ;ธํารง  บัวศรี :2542 ;

บุญชม  ศรีสะอาด :2546) ตองมีความชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติได ตองมุงพัฒนา

ผูเรียนครบทุกดานอยางสมดุล และจะตองสอดคลองกับความคาดหวังของสังคม 

 

การกําหนดเนื้อหา 
(ทาบา:1962 ;สงัด  อุทรานันท:2532 ;ใจทิพย  เช้ือรัตนพงษ: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 

 

การกําหนดวธิีการวัดผลประเมินผล 
(วัฒนาพร  ระงับทุกข:2545 ;ใจทิพย  เช้ือรัตนพงษ:2539) 

- หลักการ  ตองยึดจุดประสงคเปนหลัก ตองใชเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายและมี

คุณภาพ ตองประเมินทั้งกอน ระหวาง และหลังเรียน ตองประเมินทั้งเพื่อปรับปรุงการ

เรียนการสอนและตัดสินผลการเรียน ตองวัดใหครอบคลุมคุณลักษณะผูเรียนทั้งดาน

ความรู เจตคติ และการปฏิบัติ  

-  วิธีการวัดผลประเมินผล  การวัดโดยใชการทดสอบ  และการวัดโดยไมใชการ

ทดสอบ ประกอบดวยการสังเกต การตรวจผลงาน การสอบถาม 

 

ภาพประกอบ 6  แสดงแนวคิดในการกาํหนดองคประกอบของหลักสูตร 
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ขั้นตอนที่  3  การประเมินโครงรางหลักสูตร 
 เมื่อนักพัฒนาหลักสูตรจัดทาํโครงรางหลักสูตรเสร็จเรียบรอยแลว  ก็ถึงคราวตองทาํการ

ตรวจสอบโครงรางหลักสูตรที่ไดพัฒนาขึ้นมานัน้  เพื่อประเมินดวูาโครงรางหลกัสูตรมคีวามเหมาะสม

หรือบกพรองอยางไร  จะไดทาํการแกไขปรับปรุงกอนการนําไปทดลองใชเต็มรูปแบบ ซึ่ง สงัด   

อุทรานนัท (2532 : 246 – 258)  ไดเสนอวธิีการตรวจสอบคุณภาพของโครงรางหลักสูตร ดังนี ้

 1. การตรวจสอบเอกสารหลกัสูตร  ซึง่แบงออกเปน  2  วิธี คือ 

     1.1 การตรวจสอบโดยนกัพัฒนาหลักสูตร  ซึ่งเปนผูพัฒนาหรือจัดทําโครงรางหลักสูตรขึ้นมา

เอง  เปนการประเมินเบื้องตนเปนการภายในเพื่อตรวจสอบวา  โครงรางหลกัสูตรทีพ่ัฒนาขึ้นนั้น  มี

องคประกอบใดที่ยังบกพรอง  ตองแกไขกจ็ะไดปรับปรุงใหเหลือความบกพรองอยูนอยที่สุด 

     1.2 การตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ  เปนการตรวจสอบโครงรางหลกัสูตรหลังจากที่นกัพัฒนา

หลักสูตรไดตรวจสอบโครงรางหลักสูตรดวยตนเองแลว  โดยผูเชี่ยวชาญที่จะทําการตรวจสอบเพื่อ

ประเมินโครงรางหลักสูตรนัน้  ควรประกอบดวยผูมีความรอบรูเกี่ยวกบัหลักสูตรโดยทั่วไป  และผูที่มี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระตางๆ ที่บรรจุไวในหลกัสูตร 

     1.3 การตรวจสอบโดยผูสอนและผูที่สนใจการศึกษาในทองถิน่  ซึ่งธํารง  บวัศรี (2542 :297)  

เสนอวาการใชวิธีนี้จะชวยใหไดขอมูลที่รอบดานเพื่อนาํมาใชปรับปรุงโครงรางหลักสูตรใหสมบูรณยิ่งขึ้น 

 2. การทดลองใชหลักสูตร  ถอืเปนวธิีการตรวจสอบโครงรางหลกัสูตรอีกวิธหีนึง่ โดยอาจนาํ

หลักสูตรทัง้ฉบับไปทดลองกับกลุมตัวอยางในขอบเขตที่จํากัด  หรืออาจจะเลือกเอาเฉพาะตอนใดตอน

หนึง่ของหลักสูตรมาทําการทดลองใชกับกลุมตัวอยางก็ได  ซึ่งในขณะที่มีการทดลองใชหลักสูตร  

จะตองคอยใหคําแนะนําชี้แจง  รวมทั้งในการติดตามประเมินผลการใชหลักฐาน  เพือ่จะไดนําขอมลู

ตางๆ มาเปนพื้นฐานในการแกไขปรับปรุงโครงรางหลักสูตร  ใหมีความเหมาะสมกอนมีการนาํไปใชจริง

ตอไป 

 3. การประเมนิหลกัสูตรโดยใชเทคนิคปุยแซงค  (Puisance Analysis Technique)  ซึ่งเปน

เทคนิคการวิเคราะหองคประกอบ  3  สวนของหลกัสูตร  คือ จุดมุงหมาย  กจิกรรมการเรียนการสอน  

และการประเมินผลการเรียนการสอนวามคีุณคา  มีความเหมาะสม  หรือไมเพียงใด  โดยการวเิคราะห

อาจจะประเมนิทัง้  3 สวน รวมกนัหรืออาจจะดําเนินการวิเคราะหสวนใดสวนหนึ่งของหลักสูตรเพียง

สวนเดียวก็ได 

 วิชัย  วงษใหญ  (2535 : 14)  กลาววา  การตรวจสอบคุณภาพของโครงรางหลกัสตูรทําได

หลายวิธ ี เชน  ใชวธิีการประชุมสัมมนาโดยใหผูเชี่ยวชาญและผูมีประสบการณตรงในเรื่องนัน้

ตรวจสอบ  การวิจัยเอกสารหลักสูตรโดยใชเทคนิคเดลฟาย  (Delphi Technique)  การทดลองใช

หลักสูตรแบบนํารอง  และการวิจัย 
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 สําหรับการประเมินโครงรางหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองสําหรับ

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่1 ที่ผูวิจยัพฒันาขึ้นในครั้งนี ้จะใชการประเมินเบื้องตนโดยตัวผูวิจัยเอง เพื่อ

พิจารณาตรวจสอบแกไขขอบกพรองใหเหลือนอยที่สุด หลังจากนั้นจะประเมินโดยผูเชี่ยวชาญซึ่งจะเปน

การประเมนิใน 2 ประเดน็คอื ความสอดคลอง และความเหมาะสมขององคประกอบของหลักสูตร 

 
ขั้นตอนที่  4  การทดลองใชหลกัสูตร 

 การทดลองใชหลักสตูรเปนขัน้ตอนที่สําคญัยิ่งของกระบวนการพฒันาหลักสูตรเพราะเปน

ข้ันตอนที่จะทาํใหไดขอสรุปที่ชัดเจนวาหลกัสูตรที่พัฒนาขึ้นมานั้น  มีประสิทธิภาพพอที่จะนําไปใชได

จริงหรือไม  ขอสรุปและสารสนเทศที่ไดจะไดจากขั้นตอนการทดลองใชหลักสูตร คือ ผลสัมฤทธิ์ของ

ผูเรียน  และขอมูลจากที่ผูเกีย่วของกับการทดลองใชหลกัสูตร  ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปนขอมูลที่จะใช

ตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรฉบับนั้นๆ ตอไป 

 สงัด  อุทรานันท  (2532 : 263 – 271)  กลาววา โดยทัว่ไปการนาํหลกัสูตรไปใชจะเกี่ยวของกับ

กิจกรรมตางๆ อยู  3 ลักษณะ 

 1. งานบรหิารและบริการหลกัสูตร  ไดแก  งานเตรียมบุคลากร  การจัดผูสอนเขาสอนตาม

หลักสูตร การบริหารและบริการวัสดุหลกัสูตร ไดแก เอกสารหลกัสูตรและสื่อการเรียนการสอนตางๆ 

 2. งานดาํเนนิการเรียนการสอนตามหลักสตูร  ไดแก  การจัดทําแผนการสอน  การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 

 3. งานสนับสนุนและสงเสรมิการใชหลกัสตูร  ไดแก การนิเทศและติดตามผลการใชหลักสูตร 

  
ขั้นตอนที่ 5  การประเมินและปรับปรงุหลักสูตร 

 การประเมนิหลักสูตรถือวาเปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ซึง่เปน

กระบวนการของการเก็บรวบรวมขอมูลเกีย่วกับจุดออน  ขอบกพรอง  และปญหาของการนําหลักสตูร 

ไปใช  เพื่อนํามาเปนแนวทางและขอคิดในการปรับปรุงแกไขหลักสูตรใหสอดคลองและเหมาะสมตอไป 

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  2543 : 30)  ซึ่งผูวิจัยจะนําเสนอรายละเอียดเกีย่วกับการประเมิน

หลักสูตรดังนี ้

 5.1 จุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตร 

 วิชัย วงษใหญ  (2537 : 218 – 219)  กลาววา การประเมินหลกัสูตรใดๆ ก็ตาม  จะมี

จุดมุงหมายทีค่ลายคลึงกนั คือ 



 

 

82 

 1. เพื่อหาคุณคาของหลักสตูรหรือการประเมินปจจัยเบือ้งตน  โดยตรวจสอบดูวาหลักสูตรที่

พัฒนาขึ้นมานั้น  สามารถบรรลุตามวัตถปุระสงคหรือไม  ซึง่เปนระยะของการพัฒนาหลักสูตรและการ

ตรวจสอบหลกัสูตรตามลําดับ 

 2. เพื่อวัดผลดูวา  การวางเคาโครงและรูปแบบระบบของหลักสูตร  รวมทั้งวัสดุประกอบ

หลักสูตรและการบริหารและการบริการหลักสูตรเปนไปในทางที่ถูกตองแลวหรือไม 

 3. การประเมนิผลจากตัวผูเรียนเองหรือการประเมินผลเพื่อตรวจสอบดูวามีลักษณะที่พงึ

ประสงคเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรหรือไมเพียงใด 

 สวน ใจทพิย  เชื้อรัตนพงษ  (2539 : 192 – 193)  กลาวในทาํนองเดียวกันวาการประเมินผล

หลักสูตรมีจุดมุงหมายที่สําคัญ คือ 

 1. เพื่อหาทางปรับปรุงแกไขสิ่งบกพรองทีพ่บในองคประกอบตางๆ ของหลักสูตรซึง่มักจะ

ดําเนนิการในชวงที่การพัฒนาหลักสูตรยงัคงดําเนนิการอยู  เพื่อที่จะพิจารณาวาองคประกอบตางๆ 

ของหลักสูตร  (เชน จุดหมาย  โครงสราง  เนื้อหา  การวัดผล  เปนตน) มีความสอดคลองและเหมาะสม

หรือไม  สามารถนํามาปฏิบตัิในชวงการนาํหลักสูตรไปทดลองใชหรือในขณะที่การใชหลักสูตรและ

กระบวนการเรยีนการสอนกาํลังดําเนนิอยูไดมากนอยเพยีงใด  ไดผลเพียงใด  และมปีญหาอุปสรรค

อะไร  จะไดเปนประโยชนแกนักพฒันาหลกัสูตรและผูมีสวนเกี่ยวของในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

องคประกอบตางๆ ของหลกัสูตรใหมีคุณภาพดีข้ึนไดทนัทวงท ี

 2. เพื่อหาทางปรับปรุงแกไขระบบการบริหารหลักสูตร  การนิเทศ  กํากบั  ดูแล  และการจัด

กระบวนการเรยีนการการสอนใหมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น  โดยจะดําเนินการในขณะที่มกีารนาํหลกัสตูรไป

ใช  จะไดชวยปรับปรุงหลักสูตรใหบรรลุตามเปาหมายทีว่างไว 

 3. เพื่อชวยในการตัดสินใจของผูบริหารวาควรใชหลักสูตรตอไปอีก หรือควรยกเลิกการใช

หลักสูตรเพยีงบางสวนหรือยกเลิกทัง้หมด  โดยจะดําเนินการหลงัที่ใชหลักสูตรไปแลวระยะหนึ่งแลวจึง

ประเมินเพื่อสรุปผลตัดสินวาหลักสูตรมีคณุภาพดีหรือไม  บรรลุตามเปาหมายที่หลกัสูตรกําหนดไวมาก

นอยเพียงใด  สนองความตองการของสงัคมเพียงใดและเหมาะสมกับการนาํไปใชตอไปหรือไม 

 4. เพื่อตองการทราบคุณภาพของผูเรียน  ซึ่งเปนผลผลิตของหลักสูตรวามีการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมไปตามความมุงหวงัของหลกัสตูรหลังจากผานกระบวนการทางการศึกษามาแลว  หรือไม  

อยางไร  โดยจะดําเนนิการในขณะที่มกีารนําหลักสูตรไปใชหรือหลงัจากที่ใชหลักสตูรไปแลวระยะหนึง่ก็

ได 

 5.2 เกณฑที่ใชในการประเมินหลกัสูตร 

 เกณฑที่ใชในการประเมนิหลักสูตรที่นิยมมากที่สุด 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 เกณฑทางวทิยาศาสตร  (Scientific Criteria)  เกณฑทางปฏิบตัิ  

(Practical Criteria)  และเกณฑของความคุมคา  (Prudential Criteria) 

 1. เกณฑทางวิทยาศาสตร  (Scientific Criteria) มีดังนี ้

     1.1  ความเที่ยงตรงภายใน  (Internal Validity)  เปนความสอดคลองระหวางขอมลูและการ

อธิบายปรากฏการณ 

     1.2  ความเที่ยงตรงภายนอก  (External Validity) เปนความสามารถที่จะเชื่อมโยงจากกลุม

หนึง่ไปยังกลุมอ่ืนๆ ทีม่ีสถานภาพใกลเคียงกัน 

     1.3  ความเชื่อมั่น  (Reliability)  เปนความคงที่ระหวางการวัดตัวแปรตางๆ หมายถึง  ขอมูล

ใหมที่ไดรับจะตองไมแตกตางไปจากขอมูลที่มีอยูเดิม 

     1.4  ความเปนปรนัย  (Objectivity)  ผูที่ประเมนิจะตองมีขอตกลงรวมกนัในการประเมิน

หลักสูตร  เทคนิควิธีควรจะทาํใหการตีความออกมาไดคลายคลึงกัน 

 2. เกณฑทางปฏิบัติ  (Practical Criteria)  มีดังนี ้

      2.1  ตรงตามจุดประสงค  (Relevance)  การประเมินผลควรจะตรงตามรายละเอียดของ

วัตถุประสงคในการประเมิน  มิฉะนั้น ขอมลูที่เก็บมาไดจะไมมีความหมาย 

      2.2  ความสําคัญ (Importance) การประเมินผลควรเปนการรวบรวมขอมูลที่เหน็วามี

ความสาํคัญทีสุ่ด  และไมตองสนใจขอมูลที่มีความสําคญันอย 

      2.3  ขอบเขต (Scope)  การกําหนดขอบเขตของการประเมินผลเปนสิ่งที่มีประโยชนได

ขอมูลตรงตามวัตถุประสงคและมีความสําคัญมาก  แตถาไมมีขอบเขตจะทําใหไดความจริง  แตไมใช

ความจริงทัง้หมด  การหาขอมูลจึงตองครบเกณฑ  คือ ตรงตามจุดประสงค  เปนขอมูลที่สําคัญ  และไม

แคบเกินไป 

      2.4  เชื่อถอืได  (Credibility)  ขอคนพบและขอเสนอแนะจากการประเมิน  จะตองเชื่อถือได  

มิฉะนัน้ การประเมินผลจะลมเหลว  รายงานผลการประเมินจะนาํมาใชประโยชนไมได 

      2.5  กําหนดเวลาเหมาะสม (Timeliness)  การประเมินผลควรมกีาํหนดเวลาที่เหมาะสม 

คือ ไมเร็วเกนิไปหรือชาเกนิไป  การจัดสรรขอมูลที่จํากัดในชวงเวลาทีถู่กตอง  จะดกีวาไดขอมูลที่

สมบูรณในชวงเวลาที่ไมถูกตอง 

      2.6 ใชไดแพรหลาย  (Pervasiveness) ผูประเมนิควรแนใจวาผลการประเมินควรจะ

เผยแพรใหผูเกี่ยวของรับทราบและนาํไปใชได 
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             3. เกณฑของความคุมคา  (Prudential Criterion) 

 การใชเกณฑของความคุมคาในการประเมินหลกัสูตรนัน้  จะพิจารณาประสิทธิภาพ  

(Efficiency) ของหลักสูตรเปนสําคัญ  โดยที่การประเมินหลักสูตรตามเกณฑดังกลาวมาแลว  อาจจะยัง

ไมพอเพียง  ดงันัน้ การใชเกณฑดานประสทิธิภาพจึงมีความเหมาะสม 

สวน สุนยี  ภูพันธ  (2546: 254 – 255)  ไดเสนอหลักเกณฑในการประเมินหลักสูตร ดังนี ้

1. มีจุดประสงคในการประเมินที่แนนอน  การประเมนิผลหลักสูตรจะตองกําหนดลงไปให 

แนนอนชัดเจนวาจะประเมนิอะไร 

 2. มีการจะวัดที่เชื่อถือได  โดยมีเครื่องมือและเกณฑการวัดซึ่งเปนที่ยอมรับ 

 3. ขอมูลเปนสิ่งที่จาํเปนอยางยิ่งสาํหรับการประเมินผล  ดังนัน้ขอมูลจะตองไดมาอยาง 

ถูกตองเชื่อถือได  และมากพอที่จะใชเปนตวัประเมนิคาหลักสูตรได 

 4. มีขอบเขตที่แนนอนชัดเจนวาเราตองการประเมินในเรื่องใดแคไหน 

 5. ประเด็นของเรื่องที่จะประเมินอยูในชวงเวลาของความสนใจ 

 6. การรวบรวมขอมูลมาเพือ่กําหนดกฎเกณฑ  และกาํหนดเครื่องมือในการประเมนิผลจะ 

ตองพิจารณาอยางรอบคอบ 

 7. การวิเคราะหผลการประเมินตองทําอยางระมัดระวังรอบคอบ  และใหมีความเที่ยงตรง 

ในการพิจารณา 

 8. การประเมนิผลหลกัสูตรควรใชวิธีการหลายๆ วิธ ี

 9. มีเอกภาพในการตัดสินผลการประเมนิ 

 10. ผลตางๆ ที่ไดจากการประเมินควรนําไปใชในการพฒันาหลักสูตรทั้งในดานการ 

ปรับปรุง  เปลีย่นแปลงในโอกาสตอไป  เพือ่ใหไดหลักสูตรที่ดี  และมีคณุคาสูงสุดตามที่ตองการ 

 11. ตองถือปฏิบัติสืบเนื่องสม่ําเสมอตลอดเวลา 

 5.3 ข้ันตอนในการประเมินหลักสูตร 

 การประเมนิหลักสูตรเปนกิจกรรมสําคัญ  ที่ใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร  ดงันั้น ในการ

ดําเนนิจะตองกระทําอยางรอบคอบรัดกุม  และเปนระบบ  ซึง่มนีักการศึกษาไดเสนอความคิดเกี่ยวกับ

ข้ันตอนในการประเมินหลักสตูร  ดังนี ้

 ทาบา  (Hilda Taba.  1962 : 324) ไดใหแนวทางในการประเมินผลหลกัสูตรเปนกระบวนการ  

มีข้ันตอนตางๆ ดังนี ้

 1. วิเคราะหและตีความวัตถุประสงคของหลักสูตรใหมองเหน็กระจางชัดในเชงิพฤติกรรม 

คือปฏิบัติไดจริง (Formulation and Clarification for Objective) 
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 2. คัดเลือกและสรางเครื่องมอืที่เหมาะสมสาํหรับคนหาหลักสูตร  (Selection and  

Construction of the Appropriate Instruments for Getting Evidences) 

 3. ใชเครื่องมือที่สรางขึน้ประเมินผลหลักสูตรตามเกณฑที่ตัง้ไว  (Application of  

Evaluation Criteria)   

 4. รวบรวมเกีย่วกับภูมหิลังของนักเรียนและลักษณะของการสอนเพื่อนํามาประกอบใน 

การแปลผลของการประเมนิ (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 ผูประเมินผล

ควรดําเนนิงานตามขัน้ตอนอยางเปนระบบดังนี้คือ 

 1. ข้ันกําหนดวัตถุประสงคของการประเมนิหลกัสูตร  ผูประเมินหลักสตูรตองกําหนด

วัตถุประสงคและเปาหมายของการประเมนิใหชัดเจนกอนวา  จะประเมินในสวนใดหรือเร่ืองใด  และใน

แตละเรื่องจะศึกษาบางสวนในเรื่องนัน้ๆ ก็ได 

 2. ข้ันวางแผนออกแบบการประเมิน  ซึง่ประกอบดวย  การกําหนดกลุมตัวอยาง  การกําหนด

แหลงขอมูล  การพัฒนาเครื่องมือและวิธกีารเก็บรวบรวมขอมูล  การกําหนดเกณฑในการประเมนิ  การ

กําหนดเวลา 

 3. ข้ันรวบรวมขอมูล 

 4. ข้ันวิเคราะหขอมูล 

 5. ข้ันรายงานผลการประเมนิ 

 สวน สุนยี  ภูพันธ  (2546 : 255 – 256)  ไดเสนอขั้นตอนการประเมินหลักสูตร  ดงันี ้

 1. ข้ันกําหนดวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายในการประเมิน  การกําหนดจุดมุงหมาย  ประเมิน

เปนขั้นตอนแรกของกระบวนการในการดําเนินการประเมนิหลกัสูตร  ผูประเมินตองกาํหนดวัตถุประสงค

และเปาหมายของการประเมินใหชัดเจนวาจะประเมนิอะไร  ในสวนใด  ดวยวัตถุประสงคอยางไร  

เพราะการกาํหนดวัตถุประสงคในการประเมินที่ชัดเจนทําใหเราสามารถกําหนดวิธกีาร  เครื่องมอื และ

ข้ันตอนในการประเมินไดอยางถกูตอง และทําใหการประเมินหลักสูตรดําเนนิไปอยางมีประสิทธิภาพ  

และไดผลถูกตองเปนที่เชื่อถือได 

 2. ข้ันกําหนดหลักเกณฑวธิกีารที่จะใชในการประเมนิผล  การกําหนดเกณฑและวธิีการ

ประเมินเปรียบเสมอืนเข็มทศิที่จะนาํไปสูเปาหมายของการประเมนิ  เกณฑการประเมินจะเปน
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เครื่องบงชี้คุณภาพในสวนของหลักสูตรทีถู่กประเมนิ  การกําหนดวิธีการที่จะใชในการประเมินผลผล 

ทําใหเราสามารถดําเนินงานไปตามขั้นตอนไดอยางราบรื่น 

 3. ข้ันการสรางเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  เครื่องมือที่ใชในการประเมิน หรือ

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนสิ่งที่มีความสาํคัญที่จะมีผลทําใหการประเมินนั้นนาเชื่อถือ

มากนอยแคไหน  ซึง่เครื่องมือที่ใชในการประเมินหรือเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีหลาย

อยาง  ผูประเมินจะตองเลือกใชและสรางอยางมีคุณภาพ  มีความเชื่อถือได  และมีความเที่ยงตรงสูง 

 4. ข้ันเก็บรวบรวมขอมูล  ในขั้นการรวบรวมขอมูลนั้นผูประเมินตองเกบ็รวบรวมขอมลูตาม

ขอบเขตและระยะเวลาที่ไดกําหนดไว  ในบางครั้งถาจาํเปนตองอาศยัผูอ่ืนในการรวบรวมขอมูล ควร

พิจารณาผูที่จะมาทําหนาทีร่วบรวมขอมูลที่มีความเหมาะสม  เพราะผูเก็บรวบรวมขอูมูลมีสวนชวยให

ขอมูลที่รวบรวมไดมีความเทีย่งตรงและนาเชื่อถือ 

 5. ข้ันวิเคราะหขอมูล ในขั้นนี้ผูประเมนิจะตองกําหนดวธิีการจัดระบบขอมูล  พจิารณาเลือกใช

สถิติในการวิเคราะหที่เหมาะสม  แลวจึงวเิคราะห  สังเคราะหขอมูลเหลานัน้  โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ

ที่ไดกําหนดไว 

 6. ข้ันสรุปผลการวิเคราะหขอมูลและรายงานผลการประเมิน  ในขัน้นี้ผูประเมินจะสรุป และ

รายงานผลจากการวเิคราะหขอมูลในข้ันตน ผูประเมนิจะตองพิจารณารูปแบบของการรายงานผลวา

ควรจะเปนรูปแบบใด  และการรายงานผลจะมุงเสนอขอมูลที่บงชี้ใหเห็นวาหลักสูตรมีคุณภาพหรอืไม  

เพียงใด  มีสวนใดบางที่ควรแกไข  ปรับปรุงหรือยกเลิก 

 7. ข้ันนําผลที่ไดจากการประเมินไปพฒันาหลักสูตรในโอกาสตอไป 

 5.4  ขอบเขตของการประเมินหลกัสูตร 

 โดยหลักการแลวการประเมนิหลกัสูตรตองดําเนินการใหครอบคลุมทัง้ระบบของหลกัสูตร ซึ่ง 

โบแชมป (Beauchamp. 1975 : 177)  ไดกําหนดขอบเขตของการประเมินหลักสูตรวา  ควรประเมินให

ครอบคลุม  4  ดาน  คือ 

 1. ประเมินผลการใชหลกัสูตร 

 2. ประเมินผลรูปแบบของหลักสูตร 

 3. ประเมินผลการเรียนของนักเรียน 

 4. ประเมินระบบหลักฐาน 

 เซเลอร  และอเล็กซานเดอร  (Saylor and Alexander. 1974 : 310-346)  กลาววา การ

ประเมินหลักสตูรมีขอบเขตดังนี ้
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 1. ประเมินจุดมุงหมายของโรงเรียน  จุดมุงหมายของหลักสูตร  จุดมุงหมายเฉพาะวชิาและ

จุดมุงหมายในการสอน  เพือ่จะดูวาจุดมุงหมายเหลานัน้เหมาะสมกบัตัวผูเรียนสภาพแวดลอมหรือไม  

มีความเที่ยงตรงและครอบคลุมเพียงใด 

 2. การประเมนิโครงการการศึกษาของโรงเรียนทัง้หมด  เชน  การเตรียมพรอมของโรงเรียน  

การดําเนินงานของกลุมโรงเรียน  งบประมาณ  การเงิน  การแนะแนว  หองสมุด  ดูวาการดําเนนิงาน

โครงการตางๆ ไดดําเนนิการไปอยางไร  และมีประสิทธภิาพเพยีงใด 

 3. การประเมนิองคประกอบของหลักสูตร เชน การเลือกเนื้อหาและการจัดประสบการณการ

เรียน  และกิจกรรมตางๆ วาเหมาะสมเพียงใด 

 4. การประเมนิผลการสอน  เพื่อดูวาการสอนของครูดําเนินไปโดยยึดตัวหลักสูตรหรือไม  

การสอนไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนไปตามทีต่องการหรือไม  เพราะผลการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของผูเรียนคือผลสัมฤทธิ์ในการสอนของครู 

 5. การประเมนิผลโครงการประเมินผล  เพื่อปองกนัการผิดพลาด  ซึง่จะทําใหการประเมินผล

สัมฤทธผิลของหลักสตูรผิดพลาดไปดวย 

 สันต  ธรรมบํารุง  (2527 : 141 – 142)  ไดกําหนดขอบเขตการประเมินผลหลักสูตรไดดังนี ้

 1. ประเมินตามความมุงหมายและวัตถปุระสงค 

 2. ประเมินโครงการทัง้หมดของโรงเรียน 

 3. ประเมินโครงการเฉพาะสวน 

 4. ประเมินการเรียนการสอน 

 5. ประเมินโครงการ  การประเมินผล 

 6. ประเมินโครงการความสมัฤทธิท์างการเรียนของนักเรยีนรวมถึงการสอนดวย 

 7. ประเมินโครงการของผูที่เรียนจบออกไปวาหางานทาํไดหรือไม 

 สวน ใจทพิย  เชื้อรัตนพงษ  (2539 : 195 – 197)  ไดกลาวถึงสิง่ที่จะตองประเมนิในการ

ประเมินหลักสตูร  ควรอยูในขอบเขตตอไปนี ้

 1. การประเมนิเอกสารหลักสูตร  เปนการตรวจสอบสภาพขององคประกอบตางๆ ของหลักสูตร

วาจุดหมาย  จุดประสงค  โครงสราง  เนื้อหาสาระ  และวิธีการวัดและประเมินผลมีความสอดคลอง  

เหมาะสม  ครอบคลุมและถูกตองตามหลกัการพฒันาหลักสูตรหรือไมเพียงใด  ภาษาที่ใชสามารถสื่อให

เขาใจและมีความชัดเจนในการนาํไปสูการปฏิบัติหรือไม  หลักสูตรทีส่รางขึ้นเหมาะสมกับผูเรียนหรือไม

และความตองการของสังคมมากนอยเพียงใด  การประเมินเอกสารหลกัสูตรนี้มักใชการวิเคราะหเนื้อหา  

(content analysis)  และใชวิธีใหผูรู  ผูเชีย่วชาญ หรือผูเกี่ยวของดําเนนิการประเมิน  นอกจากนี้ยงั
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สามารถใชวิธอ่ืีนๆ เชน  การใชการสัมภาษณ  การตอบแบบสอบถามโดยกําหนดรายการและระดบัที่

ตองการประเมิน  เปนตน 

 2. การประเมนิการใชหลักสตูร  เปนการตรวจสอบวาหลกัสูตรสามารถนําไปใชไดดีกับ 

สถานการณจริงเพียงใด  การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทาํอยางไร  มีปญหาอุปสรรคอะไรใน

การใชหลกัสูตรเพื่อจะไดแกไขปรับปรุงใหดีข้ึน  และสามารถใชหลกัสูตรไดอยางมีประสิทธิผลและมี

ประสิทธิภาพ  วิธกีารประเมนิอาจจะใชการสังเกต  สัมภาษณ  และสงแบบสอบถามใหผูใช  คือ ผูสอน  

ผูบริหาร  ผูเรียน  เปนตน  การประเมนิการใชหลักสูตรอาจประเมนิการใชหลักสูตรทั้งหมดก็ได  หรือ

อาจประเมนิเฉพาะประสทิธิภาพการสอนของผูสอน  หรือบรรยากาศการเรียนการสอนในชัน้เรียน 

 3. การประเมนิสัมฤทธิผลของหลักสูตร เปนการตรวจสอบสัมฤทธิผลของผูเรียนซึง่

ประกอบดวยผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  (academic achievement)  ไดแก  ความรู  ความสามารถใน

วิชาการตางๆ ที่เรียนและสมัฤทธิผลที่ไมใชทางวิชาการ  (non – academic achievement)  ไดแก  

บุคลิกภาพ  ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย  เปนตน  การประเมนิสมัฤทธิผลของหลักสูตรนัน้  นอกจาก

จะประเมนิผูเรียนที่กําลังศึกษาอยูแลวยังควรติดตามผลความกาวหนาของผูสําเรจ็การศึกษาวา

สามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานและประสบความสาํเร็จในการทาํงานหรอืศึกษาตอหรือไม

เพียงใด  มีความรูและทักษะเพียงพอที่จะแกปญหาไดหรือไม  โดยติดตามสอบถามจากผูเรียน    

ผูสําเร็จการศกึษา  นายจาง หรือเจาของสถานประกอบการซึ่งวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  ไดแก  

การศึกษาเอกสาร  การสัมภาษณ  การสงแบบสอบถาม  เปนตน 

 4. การประเมนิระบบหลกัสตูร  การประเมินผลหลักสูตรหากประเมินในแตละสวนอาจทาํให

มองเหน็ภาพรวมไมชัดเจน  และไมถูกตองจึงควรมีการประเมินผลหลักสูตรทั้งระบบพรอมกันไป  เพราะ

การประเมนิเอกสารหลกัสูตร  การประเมนิการใชหลกัสูตร  และการประเมินสมัฤทธผิลของหลักสตูร

เปนสิ่งที่สัมพนัธเกีย่วของกนั 

 5.5 ประโยชนของการประเมินหลกัสูตร 

 ใจทิพย   เชื้อรัตนพงษ  (2539 : 197)  และสุนีย  ภูพนัธ  (2546 : 257 – 258)  กลาวถงึ 

ประโยชนของการประเมนิหลักสูตรไวสอดคลองกันดงันี ้

 1. ทําใหทราบวาหลักสูตรทีส่รางหรือพัฒนาขึ้นนัน้มีจุดดีหรือจุดเสียตรงไหน  ซึง่จะเปน 

ประโยชนในการวางแผนปรบัปรุงไดถูกจุด  สงผลใหหลักสูตรมีคุณภาพดียิ่งขึ้น 

 2. สรางความนาเชื่อถือ  ความมัน่ใจ  และคานิยมที่มีตอโรงเรียนใหเกดิขึ้นในหมูประชาชน 

 3. ชวยในการบริหารทางดานวิชาการ  ผูบริหารจะไดรูวาควรจะตัดสินใจและสนับสนนุ 

ชวยเหลือ  หรือบริการทางใดบาง 

 4. สงเสริมใหประชาชนมีความเขาใจในความสาํคัญของการศึกษา 
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 5. สงเสริมใหผูปกครองมีความสมัพนัธใกลชิดกับโรงเรยีนมากยิง่ขึ้น  ทัง้นี้เพื่อใหการเรียน 

การสอนนักเรยีนไดผลดี  ดวยความรวมมอืกันทัง้ทางโรงเรียนและทางบาน 

 6. ใหผูปกครองทราบความเปนไปอยางสม่ําเสมอ  เพื่อหาทางสงเสรมิและปรับปรุงแกไข 

รวมกันระหวางผูปกครองนักเรียนกับทางโรงเรียน 

 7. ชวยใหการประเมินผลเปนระบบระเบียบ เพราะมีเครือ่งมือ  และหลักเกณฑทําใหเปน 

เหตผุลในทางวิทยาศาสตรมากขึ้น 

 8. ชวยชี้ใหเหน็ถึงคุณคาของหลักสูตร 

 9. ชวยใหสามารถวางแผนการเรียนในอนาคตได  ขอมูลของการประเมินผลหลักสูตร 

ทําใหทราบเปาหมายแนวทาง และขอบเขตในการดําเนนิการจัดการศึกษาของโรงเรยีน 

 5.6.  รูปแบบการประเมนิหลักสูตร 

  มีนักวิชาการทางดานหลักสตูรไดเสนอรูปแบบวิธีการประเมินหลักสูตรหลายไวหลาย

รูปแบบซึ่งผูประเมินหลักสูตรสามารถเลือกใชไดตามความตองการ โดยที่ สุนีย  ภูพนัธ (2546 : 259 – 

260) ไดจัดกลุมรูปแบบการประเมินหลักสตูรออกเปน  2  ประเภทใหญๆ คือ 

  1.  รูปแบบการประเมินหลกัสูตรที่สรางเสรจ็ใหมๆ เปนการประเมินกอนนาํหลกัสูตร

ไปใช  รูปแบบการประเมนิหลักสูตรที่เดนของกลุมนี้คือ รูปแบบการประเมินหลักสูตรดวยเทคนิคการ

วิเคราะหแบบปุยแซงค (Puissance  Analysis  Technique)  

  2.  รูปแบบการประเมินหลกัสูตรในระหวางหรือหลงัการใชหลักสูตร ซึง่สามารถ

แบงเปนกลุมยอยๆ ไดเปน 4 กลุมดังนี ้

       2.1.  รูปแบบการประเมนิหลกัสูตรที่ยดึจุดหมายเปนหลกั (Goal  Attainment  

Model)  เปนรูปแบบการประเมินที่จะประเมินวาหลักสูตรมีคุณคามากนอยเพียงใด โดยพิจารณาจาก

จุดหมายเปนหลัก กลาวคือจะพิจารณาวาผลที่ไดรับเปนไปตามจุดหมายหรือไม เชน รูปแบบการ

ประเมินหลักสตูรของไทเลอร (Ralph  W.  Tyler) และรูปแบบการประเมินหลกัสูตรของแฮมมอนด 

(Robert  L.  Hammond)  

       2.2.  รูปแบบการประเมนิหลกัสูตรที่ไมยึดเปาหมาย (Goal  Free  Evaluation  

Model)  เปนรูปแบบการประเมินที่ไมนาํความคิดเห็นของผูประเมนิเปนตัวกาํหนดความคิดในโครงการ

ประเมิน  ผูประเมินจะประเมินเหตุการณที่เกิดขึ้นตามสภาพความเปนจริง มีความเปนอิสระในการ

ประเมิน และตองไมมีความลําเอียง  เชน  รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสคริฟเวน (Michael  

Scriven)  
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       2.3. รูปแบบการประเมนิหลักสูตรที่ยึดเกณฑเปนหลกั (Criterion  Model)  เปน

รูปแบบการประเมินที่ตองอาศัยผูเชี่ยวชาญในการตัดสนิคุณคาของหลักสูตรโดยใชเกณฑเปนหลกั  

เชน  รูปแบบการประเมินหลกัสูตรของสเตค (Robert  E.  Stake)  

      2.4.  รูปแบบการประเมนิหลักสูตรที่ชวยในการตัดสินใจ (Decision-Making  

Model)  เปนรูปแบบการประเมินที่เนนการทํางานอยางมีระบบเกี่ยวกบัการรวบรวมขอมูล การ

วิเคราะหขอมูล  และการเสนอผลที่ไดจากการวเิคราะหขอมูลนัน้ๆ เพื่อชวยในการตัดสินใจของ

ผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของ  เชน  รูปแบบการประเมินหลกัสูตรของโพรวสั (Malcolm  Provus)  รูปแบบ

การประเมนิหลักสูตรของสตัฟเฟลบีม (Daneil  L.  Stufflebeam)  และรูปแบบการประเมินหลักสูตร 

ของดอริส โกว (Doris  T.  Gow)  เปนตน 

  ในทีน่ี้ผูวิจยัจะนําเสนอรูปแบบการประเมนิหลกัสูตรที่สําคัญและเปนพื้นฐานของการ

ประเมินหลักสตูรเพื่อเสริมสรางทักษะการจดัการที่ผูวจิัยสรางขึ้น ซึ่งมีดังนี ้

  1.  รูปแบบการประเมินหลกัสูตรของไทเลอร 

        ไทเลอร (Ralph  Tyler) เปนผูวางระบบการประเมนิหลักสูตร โดยเสนอแนวคิดวา

การประเมนิหลักสูตรเปนการเปรียบเทียบวาพฤติกรรมของผูเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปเปนไปตาม

จุดหมายที่ตัง้ไวหรือไม โดยการศึกษารายละเอียดขององคประกอบของกระบวนการจัดการศึกษา 3 

สวน คือ จุดมุงหมายทางการศึกษา  การจดัประสบการณการเรียนรู  และการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผูเรียน ดังภาพประกอบ 7 (สุนีย  ภูพนัธ.  2546 : 270 – 271)  

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 7  รูปแบบการประเมินหลักสตูรของไทเลอร 

ที่มา : สุนยี  ภูพันธ. 2546. แนวคิดพืน้ฐานการสรางและการพัฒนาหลกัสูตร. หนา 270 

 

  ไทเลอรมีความเชื่อวาจุดมุงหมายที่ตัง้ไวอยางชัดเจนจะเปนแนวทางในการ

ประเมินผลในภายหลงั บทบาทของการประเมินหลักสูตรจึงอยูที่การดูผลผลิตของหลกัสูตรวาตรงตาม

จุดหมายทีก่ําหนดไวหรือไม แนวคิดของไทเลอรเกี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรจึงยดึความสําเร็จของ

จุดหมายเปนหลักไทเลอรมคีวามเห็นวาจดุจุดมุงหมายของการประเมินหลกัสูตรคือ 

จุดมุงหมาย 

ประสบการณการเรียนรู การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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  1.  เพื่อตัดสินวาจุดมุงหมายของการศึกษาที่ตั้งไวในรูปของจุดประสงคเชิงพฤติกรรม

นั้นประสบผลสําเร็จหรือไม สวนใดที่ประสบความสาํเร็จก็อาจเก็บไวใชตอไป แตสวนใดที่ไมประสบ

ความสาํเร็จควรปรับปรุงแกไข 

  2.  เพื่อประเมนิความกาวหนาทางการศึกษาของกลุมประชากรขนาดใหญ เพื่อให

สาธารณชนไดขอมูลที่นาเชือ่ถือและเขาใจปญหาความตองการของการศึกษา และเพื่อใชขอมูลนัน้เปน

แนวทางในการปรับปรุงนโยบายทางการศกึษาที่คนสวนใหญไมเหน็ดวย 

  ดวยเหตนุี้การประเมินหลักสตูรจึงเปนสวนหนึง่ของการเรียนการสอน และของการ

ประเมินคุณคาของหลกัสูตร  ไทเลอรจงึไดจัดลําดับข้ันตอนการเรียนการสอนและการประเมินผลดงันี ้

  1.  กําหนดจุดมุงหมายอยางกวางๆ โดยการวิเคราะหปจจัยตางๆ ในการกําหนด

จุดมุงหมาย (Goal  Sources) คือ ผูเรียน สังคม และเนือ้หาสาระ  สวนปจจัยที่กาํหนดขอบเขต

จุดมุงหมาย (Goal  Screens) คือ จิตวิทยาการเรียนรู และปรัชญาการศึกษา 

  2.  กําหนดจุดประสงคเฉพาะหรือจุดประสงคเชิงพฤติกรรมอยางชัดเจน ซึง่จะเปน

พฤติกรรมที่ตองการวัดหลังจากจัดประสบการณการเรยีนรู 

  3.  กําหนดเนือ้หาหรือประสบการณการเรยีนรูเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว 

  4.  เลือกวิธกีารเรียนการสอนที่เหมาะสม ที่จะทําใหเนื้อหาหรือประสบการณทีว่างไว

ประสบความสําเร็จ 

  5.  ประเมินผลโดยการตัดสนิดวยการวัดผลทางการศึกษา หรือการทดสอบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

  6.  หากหลักสตูรไมบรรลุตามจุดมุงหมายที่วางไวก็จะตองมีการตัดสินใจที่จะยกเลกิ

หรือปรับปรุงหลักสูตรนั้น แตถาบรรลุตามจดุมุงหมายก็อาจจะใชเปนขอมูลยอนกลบั เพื่อปรับปรุงการ

กําหนดจุดมุงหมายใหสอดคลองกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงหรือใชเปนขอมูลในการพฒันาคุณภาพของ

หลักสูตร 

 

  2.  รูปแบบการประเมินหลกัสูตรของแฮมมอนด 

       แฮมมอนด (ใจทพิย  เชื้อรัตนพงษ. 2539 : 226 - 231; อางอิงจาก  Hammond.) 

มีแนวคิดในการประเมินหลกัสูตรโดยยึดจดุประสงคเปนหลักคลายไทเลอร แตแฮมมอนดไดเสนอ

แนวคิดที่ตางจากไทเลอร โดยเสนอวาโครงสรางสาํหรบัการประเมนินั้นประกอบดวยมิติใหญๆ หลาย

มิติดวยกนั แตละมิติจะประกอบดวยตัวแปรสําคัญๆ อีกหลายตัวแปร ความสาํเร็จหรือความลมเหลว

ของหลักสูตรขึ้นอยูกับปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรในมิติตางๆ มิติทัง้หมดไดแก มิติดานการเรียนการ

สอน มิติดานสถาบัน  และมิติดานพฤติกรรม 
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       1. มิติดานการเรียนการสอน ประกอบดวยตัวแปรสําคญั 5 ตัวแปรคือ  

          1.1.  การจัดชั้นเรียนและตารางสอน คือการจัดครูและนักเรียนใหพบกนั และ 

ดําเนนิกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งการจดัในชวงนี้จะตองคํานงึถงึสถานที่และเวลาดวย 

          1.2.  เนื้อหาวิชา  หมายถงึ เนื้อหาวิชาที่จะนาํมาจัดการเรียนการสอน การจัด 

ลําดับเนื้อหาวชิาใหเหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียนแตละระดับ 

          1.3.  วิธกีาร  หมายถงึ หลักการเรียนรู การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน  

รวมทัง้ปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน และนักเรียนกบันักเรียน 

          1.4.  ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ  หมายถงึ สถานที ่อุปกรณ เครื่องมือและ 

อุปกรณพิเศษ หองปฏิบัติการ วัสดุส้ินเปลอืงตางๆ รวมถงึสิ่งที่มีผลมีผลตอการใชหลกัสูตรและการ

สอนดานอืน่ๆ 

          1.5.  งบประมาณ หมายถงึ เงนิที่ใชเพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดการ 

เรียนการสอน การซอมแซม เงินเดือน คาจางบุคลากรที่จะทําใหหลกัสตูรประสบความสําเร็จ 

        2. มิติดานสถาบนั ประกอบดวยตัวแปรที่คํานงึถงึในการประเมินหลักสูตร 5 ตัว

แปรคือ 

            2.1.  นกัเรียน มีองคประกอบที่ตองคํานงึถงึในการประเมินหลกัสูตร ไดแก อายุ 

เพศ ระดับช้ันที่ศึกษา ความสนใจ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สุขภาพกายและสุขภาพใจ  และภูมหิลัง

ทางครอบครัว  

           2.2.  ครู มีองคประกอบที่ตองคํานึงถึงในการประเมินหลกัสูตร ไดแก อาย ุเพศ 

คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณทางการสอน เงนิเดือน กิจกรรมทีท่ําในเวลาวาง การฝกอบรม

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชหลักสูตร  และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

          2.3.  ผูบริหาร มีองคประกอบที่ตองคํานึงถึงในการประเมินหลกัสูตร ไดแก อายุ 

เพศ คุณวุฒทิางการศึกษา ประสบการณทางการบรหิาร เงินเดือน ลักษณะทางบุคลิกภาพ การ

ฝกอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชหลักสูตร และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

          2.4.  ผูเชี่ยวชาญ   มอีงคประกอบที่ตองคํานึงถึงในการประเมนิหลกัสูตร ไดแก 

อาย ุเพศ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ลักษณะการใหคําปรึกษาหรือชวยเหลือ ลักษณะทางบุคลิกภาพ 

และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

          2.5.  ครอบครัว มีองคประกอบที่ตองคํานงึถงึในการประเมินหลกัสูตร ไดแก

สถานภาพสมรส ขนาดของครอบครัว รายได สถานที่อยู การศึกษา การเปนสมาชกิของสังคม การ

โยกยาย จํานวนบุตรที่อยูในโรงเรียนนี้ จาํนวนญาติที่อยูรวมโรงเรยีน 
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         2.6.  ชุมชน มีองคประกอบที่ตองคาํนึงถงึในการประเมินหลักสูตร ไดแก สภาพ

ชุมชน จํานวนประชากร การกระจายของอายุของประชากร ความเชื่อ (คานิยม ประเพณี ศาสนา) 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ สภาพการใหบริการทางสุขภาพอนามยั และการรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี  

     3. มิติดานพฤติกรรม มีองคประกอบของพฤตกิรรม 3 ดานคือ พฤตกิรรมดานความรู 

(Cognitive  Domain) พฤตกิรรมดานทักษะ (Psychomotor  Domain) และพฤติกรรมดานเจตคติ 

(Affective  Domain)  

  แนวคิดการประเมินหลักสูตรของแฮมมอนด เร่ิมดวยการประเมินหลักสตูรที่กําลังใช

อยูในปจจุบนั เพื่อใหไดขอมลูพื้นฐานที่จะนําไปสูการตัดสินใจ แลวจงึเริ่มกําหนดทิศทางและ

กระบวนการของการเปลีย่นแปลงหลักสูตร ซึ่งมีข้ันตอนการประเมนิหลักสูตรดังนี ้

  1.  กําหนดสิ่งทีตองการประเมินซึง่ควรเริ่มจากวชิาใดวิชาหนึ่งในหลกัสูตร และจํากดั

ระดับช้ันเรียน 

  2.  กําหนดตัวแปรในมิติการสอนและมิติสถาบันใหชัดเจน 

  3.  การกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม โดยระบุถึง (1) พฤติกรรมของนักเรียนที่

แสดงวาประสบความสาํเร็จตามจุดประสงคที่กําหนด (2) เงื่อนไขพฤตกิรรมที่เกิดขึ้น และ (3) เกณฑ

ของพฤติกรรมที่บอกใหรูวานกัเรียนประสบความสาํเร็จตามจุดประสงค 

  4.  ประเมินพฤติกรรมที่ระบไุวในจุดประสงค ผลที่ไดจากการประเมนิจะเปน

ตัวกําหนดพิจารณาหลกัสูตรที่ดําเนนิการใชอยูเพื่อตัดสนิ รวมทัง้การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสตูร 

  5.  วิเคราะหผลภายในองคประกอบและความสัมพนัธระหวางองคประกอบตางๆ 

เพื่อใหไดขอสรุปเกี่ยวกบัพฤติกรรมแทจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเปนผลสะทอนกลับไปสูวัตถุประสงคเชงิ

พฤติกรรมที่ตัง้ไว และเปนการตัดสินวาหลักสูตรนั้นมีประสิทธิภาพเพยีงใด 

  6.  พิจารณาสิง่ที่ควรเปลีย่นแปลงปรับปรุง 

 

  3.  รูปแบบการประเมินหลกัสูตรของโพรวสั 

     โพรวัส (สุนีย  ภูพนัธ. 2546 : 274 – 275;อางอิงจาก  Provus.) ไดเสนอ 

แนวคดิเกี่ยวกบัรูปแบบการประเมินหลักสตูรซึ่งเรียกวา “การประเมนิความแตกตางหรือการประเมิน

ความไมสอดคลอง” (Discrepancy  Evaluation) ซึ่งจะประเมินหลักสตูรทั้งหมด 5 สวน คือ 1) การ

ออกแบบ 2) ทรัพยากรหรือส่ิงที่เร่ิมต้ังไวเมือ่ใชหลักสูตร 3) กระบวนการ 4) ผลผลิตของหลักสูตร และ 

5) คาใชจายหรือผลตอบแทน ในแตละสวนจะมีข้ันตอนการประเมนิผลเหมือนกนั โดยจะดําเนินการ

เปน 5 ข้ันตอนดังนี ้
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       ข้ันที ่1  ผูประเมินจะตองกําหนดมาตรฐาน (Standard – S) ของสิง่ที่ตองการวัด

กอน เชน มาตรฐานเนื้อหา เปนตน 

       ข้ันที ่2  ผูประเมินตองรวบรวมขอมูลเกี่ยวกบัการดําเนินงานหรือการปฏิบัติจริง

ของสิ่งที่ตองการวัด (Performance – P) 

       ข้ันที ่3  ผูประเมินนําขอมูลที่รวบรวมไดในขั้นที ่2 มาเปรียบเทียบกับเกณฑ

มาตรฐานที่ตั้งไวในขั้นที่ 1 (Compare – C) 

       ข้ันที ่4  ผูประเมินศึกษาความแตกตางหรือความไมสอดคลองระหวางผลการ

ปฏิบัติจริงกับเกณฑมาตรฐาน (Discrepancy – D) 

       ข้ันที ่5  ผูประเมินสงผลการประเมนิไปใหผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของเพื่อเปนขอมลู

ในการตัดสินใจเกี่ยวกับหลกัสูตรวาจะยกเลิกการใชหลักสูตรที่ประเมิน หรือปรับปรุงแกไขการปฏิบัติ

หรือเกณฑมาตรฐานใหมีคุณภาพดีข้ึน (Decision  Making) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 8  แผนภูมิการประเมินหลกัสูตรของโพรวสั 

ที่มา : สุนยี  ภูพันธ. 2546. แนวคิดพืน้ฐานการสรางและการพัฒนาหลกัสูตร. หนา 274 

 

  S =  Standard  เปนขั้นแรกของการดําเนนิการประเมินหลักสูตร กลาวคือ ผู

ประเมินผลตองตั้งมาตรฐานที่ตองการวัดไวกอน 

P =  Performance  หลังจากดําเนนิการขั้นแรกเรียบรอยแลว ผูประเมินตองรวบรวม 

ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติจริงในสิ่งทีต่องการวัดมาใหเพียงพอ ขอมูลที่รวบรวมควร

เปนขอมูลที่แสดงใหเห็นพฤติกรรมที่ชัดเจน 

C =  Compare  เมื่อต้ังมาตรฐานและรวบรวมขอมูลเสร็จแลวก็นาํขอมูลมาเปรียบ 

เทียบกบัเกณฑมาตรฐานทีต่ั้งไว 

D =  Discrepancy  จากการเทียบขอมูลกบัมาตรฐานทีก่ําหนดไว ผูประเมินพบวาม ี

S 

P 

C D Decision  Making 
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ชองวางอะไรเกิดขึ้นกับผลทีค่าดหวงั 

D = Decision  Making  ผูประเมินจะสงผลประเมินไปใหผูที่ตัดสินใจเกี่ยวกบัหลกั 

สูตรเพื่อตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งขัน้ตอนการประเมินดังกลาวสามารถอธิบายเปนรูปแบบไดดวย

ภาพประกอบ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 9  แผนภูมิกระบวนการตัดสินใจการประเมินหลักสูตรของโพรวัส 

ที่มา : สุนยี  ภูพันธ. 2546. แนวคิดพืน้ฐานการสรางและการพัฒนาหลกัสตูร. หนา 275 

 

  4.  รูปแบบการประเมินหลกัสูตรของสเตค  

       การประเมนิหลกัสูตรตามแนวคิดของสเตคเปนการประเมินที่ยึดเกณฑืเปนหลกั 

ซึ่งสเตคใหความหมายของการประเมนิหลักสูตรวาหมายถึง เปนการบรรยายและตดัสินคุณคาของ

หลักสูตร ซึง่เนนการบรรยายสิ่งทีจ่ะถกูประเมิน โดยอาศัยผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิในการตัดสิน

เกณฑมาตรฐาน การปฏิบัติจริง 

เปรียบเทียบ 

ความสอดคลอง/ไมสอดคลอง 

ระหวางการปฏิบัติจริงกับเกณฑมาตรฐาน 

ตัดสินใจ 

ยกเลิก ปรับปรุง 
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คุณคา เสตคมีจุดมุงหมายที่จะประเมินหลักสูตรโดยการประเมินสวนประกอบของการจัดการเรียนการ

สอนหลายๆ  สวน ดังนั้นจงึไดเสนอวาควรมีการพิจารณาขอมูลเพื่อประเมินผลหลกัสูตร 3 ดานคือ 

       1.  ดานสิง่ที่มากอน หรือสภาพกอนเริ่มโครงการ (Antecedent) หมายถงึ ส่ิงตางๆ

ที่เอื้อใหเกิดผลจากหลักสูตรและเปนสิ่งทีม่ีอยูกอนการใชหลักสูตร ประกอบดวย 7 หัวขอคือ บุคลกิและ

นิสัยของนักเรยีน บุคลกิและนิสัยของครู เนื้อหาในหลักสูตร วัสดุอุปกรณการเรียนการสอน อาคาร

สถานที ่และลักษณะของชุมชน 

       2.  ดานกระบวนการเรียนการสอน (Instructional  Process  or  Transactions) 

หมายถงึ ปฏิสัมพันธตางๆ ทีเ่กิดขึ้นขณะมกีารเรียนการสอนระหวางนกัเรียนกับนักเรยีน นักเรียนกบัครู 

ครูกับผูปกครอง ฯลฯ เปนขัน้ของการใชหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย 5 หัวขอคือ การสื่อสาร การจดัแบง

เวลา การลาํดับเหตุการณ การใหกาํลังใจ และบรรยากาศของสิ่งแวดลอม 

       3.  ดานผลผลิต หรือผลทีไ่ดรับจากโครงการ (Outcomes) หมายถึงสิง่ที่เกิดขึ้น

จากการใชหลกัสูตร ประกอบดวย 5 หัวขอคือ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ทัศนคติของนักเรียน ทักษะของ

นักเรียน ผลที่เกิดขึ้นกับครู และผลที่เกิดขึน้กับสถาบนั 

       ซึ่งรูปแบบการประเมนิหลักสูตรของสเตคแสดงใหเหน็เปนตารางดงันี ้(สุนีย   

ภูพันธ.  2546 : 261) 
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ตาราง  4  ตารางวิเคราะหหลักสูตรของสเตค 

 

ขอมูลสําหรับการวิเคราะหหลักสูตร 

ขอมูลเชิงบรรยาย ขอมูลเชิงตัดสิน เกณฑในการวิเคราะหหลักสูตร 

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     

  

  จากรูปแบบการประเมินหลกัสูตรของสเตคนี้ จะเหน็วานอกจากจะพจิารณาขอมูล 3 

ดานทีก่ลาวมาแลว ผูประเมนิยังตองเก็บขอมูลดังกลาวเปน 2 สวนคือ สวนที่เปนการบรรยาย และสวน

ที่เปนการตัดสนิคุณคาดังนี ้

  1.  สวนที่เปนการบรรยายหรือที่รียกวา “ขอมูลเชิงบรรยาย” (Descriptive  Data) 

ประกอบดวยขอมูล 2 ชนิดคือ 

       1.1.  ขอมูลที่อาศัยสิง่ทีค่าดหวงัของหลักสูตร เกี่ยวกับส่ิงที่มีมากอน กระบวนการ

เรียนการสอน และผลผลิตของหลักสูตร 
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       1.2.  ขอมูลที่อธิบายส่ิงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริงซึ่งสังเกตไดหรือทดสอบได 

เกี่ยวกับส่ิงที่มมีากอน กระบวนการเรียนการสอน และผลผลิตของหลกัสูตร 

  2.  สวนที่เปนการพิจารณาตัดสินคุณคาของหลักสูตรหรือที่เรียกวา “ขอมูลเชิงตัดสิน” 

(Judgemental  Data) ประกอบดวยขอมลู 2 ชนิดคือ 

       2.1.  ขอมูลที่เปนเกณฑมาตรฐาน (Standard) ซึ่งเปนแนวความคิดที่ผูเชี่ยวชาญ

ตางๆ เชน ครู ผูบริหาร นักเรยีน ผูปกครอง ฯลฯ เชื่อวาควรใช 

       2.2.  ขอมูลที่เปนการตัดสินของบุคคลตางๆ ซึง่เปนความรูสึกนึกคดิ ในการตัดสิน

คุณภาพและความเหมาะสมของบุคคลตางๆ  

 

 จากการศึกษารูปแบบการประเมินหลักสูตรจากแนวคิดของนักการศึกษาเพื่อนาํมาเปน

แนวทางในการประเมินหลกัสูตรเพื่อเสริมสรางทกัษะการจัดการที่ผูวิจยัพัฒนาขึน้มานัน้ ผูวิจัยจะไมนํา

รูปแบบการประเมินของนักการศึกษาคนใดคนหนึ่งมาใชโดยเฉพาะ แตจะนําแนวคิดตางๆ มาประกอบ

กันเพื่อความเหมาะสม โดยจะมีลักษณะการประเมินดงันี ้

  1.  การประเมินตัวหลักสูตรโดยตรง ซึ่งประกอบดวยการประเมินโดยตัวผูพัฒนาหลักสูตรเอง

ซึ่งเปนการประเมินเบื้องตนหลังจากรางหลักสูตรเสร็จ ตอไปก็จะประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ ซึง่จะเปนการ

ประเมินในเรื่องของความสอดคลองและความเหมาะสมขององคประกอบตางๆ ของหลักสูตร 

 2.  การประเมนิผูเรียนเปนการตรวจสอบผูเรียนวามีความสามารถตามจุดมุงหมายหมายของ

หลักสูตรหรือไมอยางไร 

 3.  การประเมนิกระบวนการใชหลักสูตร เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรค ขอบกพรองของการนาํ

หลักสูตรไปใชเพื่อนาํขอมูลมาใชปรับปรุงหลักสูตรใหสมบูรณยิ่งขึ้น  

 

ตอนที่  4  สรุปแนวคิดในการวิจัย  
 ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองสําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 คร้ังนี้ ผูวจิัยไดศึกษาแนวคิดตางๆ มาเพื่อเปนแนวทางดังนี ้

 1.  รูปแบบการพัฒนาหลกัสตูร ไดศึกษาแนวคิดของไทเลอร (1949) ทาบา (1962) และสงัด  

อุทรานนัท (2532) รวมถึงไดศึกษากระบวนการวิจยัและพัฒนาหลักสูตรจากงานวจิัยในระดับ

บัณฑิตศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางในการกาํหนดขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสราง

ความสามารถในการจัดการตนเองครั้งนี้ โดยกําหนดเปน 5 ข้ันตอนคอื ข้ันศึกษาขอมูลพื้นฐาน ข้ันราง

หลักสูตร ข้ันประเมินโครงรางหลักสูตร ข้ันนําหลักสูตรไปใช และข้ันประเมินและปรบัปรุงหลักสูตร 
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                2.  การกําหนดองคประกอบของหลักสูตร ประกอบดวย 

          2.1.  การกําหนดจุดหมายของหลกัสูตร ประกอบดวยแนวคิดของใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ 

(2539) ธํารง  บัวศรี (2542) และบุญชม  ศรีสะอาด (2546) ซึ่งหลกัสูตรตองมีจุดหมายที่จะพัฒนา

ผูเรียนอยางสมดุล มุงสรางใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่สอดคลองกับความตองการของสังคม และควรให

ผูมีสวนเกี่ยวของไดมีสวนรวมในการกําหนดจุดหมายของหลักสูตรดวย 

         2.2.  การกําหนดเนื้อหาสาระ ประกอบดวยแนวคดิของ ทาบา (1962) ธวัชชัย  ชัยจิร

ฉายากุล (2529) และสุนีย  ภูพันธ (2546) โดยเนื้อสาระนั้นควรเนนจัดตามหวัเรื่อง ตรงตามความ

ตองการของทองถิ่น เหมาะสมกับวุฒิภาวะและภูมิหลังของผูเรียน และเปนเรื่องที่ผูเรียนสามารถ

นําไปใชประโยชนในชีวิตได  

         2.3.  กิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบดวยแนวคิดของรุจิร  ภูสาระ (2545) และสงัด  

อุทรานนัท (2532) ซึ่งใหแนวคิดวากจิกรรมการเรียนการสอนที่จะทําใหผูเรียนมีความสามารถในการ

จัดการตนเองนั้นควรเนนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ เปนกิจกรรมที่สงเสริมการทาํงานรวมกัน และควรเปน

กิจกรรมทีก่ระตุน ยัว่ยุใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรู นอกจากนี้ครูผูสอนควรมีบทบาทใน

การสรางบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน 

        2.4.  การวัดผลประเมินผล ประกอบดวยแนวคิดของ ใจทพิย  เชื้อรัตนพงษ (2539) และ

วัฒนาพร  ระงบัทุกข (2542) ซึ่งการวัดผลควรเนนการประเมินตามสภาพจริง และประเมินทั้งความรู

ความคิด การปฏิบัติ และเจตคติเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง นอกจากนี้ควรประเมินผล

อยางตอเนื่องสม่ําเสมอและควรเปนการประเมินแบบอิงเกณฑ 

3. แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการจดัการตนเองซึง่จะนํามากาํหนดเปนเนื้อหาสาระของ

หลักสูตรนัน้ไดมาจากแนวคิดของ ดรัคเกอร (2548), โอคีฟ-เบอรเกอร (1999), โควี (2548), W.H.O. 

(1993), มารแชลและแม็คฮารดี (1999), นาคากาวา-โคแกน (1996), คอรแมนและราฟาเอล (อางถงึใน 

เสรี  พพิัฒนชยัภูมิ,2540), เว็บสเตอรและสแตร็ทชั่น (2546), พงษ  ผาวิจิตร (2547), แสงอษุา  โรจนา

นนท และกฤษณ  รุยาพร (2548) และประทีป ม.โกมลมาศ (2546) โดยสรุปไดวา ความสามารถในการ

จัดการตนเองที่ควรนาํมากําหนดเปนเนื้อหาสาระของหลกัสูตรประกอบดวย การรูจกัตนเอง การบริหาร

เวลา การจัดการอารมณตนเอง และการมวีินัยในตนเอง  

4. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนเกดิความสามารถในการจัดการตนเอง 

กรมวิชาการ (2545) เสนอวา การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจดัการตนเองของ

นักเรียนนัน้ควรใชกิจกรรมแนะแนวในชัน้เรียน เพราะกิจกรรมแนะแนวเปนกิจกรรมทีส่งเสริมให

นักเรียนคนพบและพัฒนาศักยภาพของตนเอง เสริมสรางทกัษะชวีิต วุฒิภาวะทางอารมณ ตลอดจน

การมีสัมพันธภาพที่ดีกบัผูอ่ืน โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรางความสามารถ
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ในการจัดการตนเองครั้งนี้จะใชรูปแบบการจัดกิจกรรมทีเ่รียกวา กระบวนการสรางนสัิย ตามแนวคดิ

ของกรมวิชาการ (2530) และสุวิทย  มูลคํา (2547)  

 โดยแนวคิดตางๆ ดังที่กลาวมาสามารถสรปุไดดังภาพประกอบ 10 
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ขอมูลพ้ืนฐาน 
องคประกอบหลักสูตร 

 
จุดหมาย 
- มุงพัฒนานักเรียนท้ังดานความรูความเขาใจ 

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 
        ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
1. ขั้นรับรู /สังเกต   

2. ขั้นคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ   

3. ขั้นสรางแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสม   

4. ขั้นลงมือปฏิบัติ   

5. ขั้นประเมินและปรับปรุง   

6.ขั้นชื่นชมตอการปฏิบัติ   
 
การวัดผลประเมินผล 
- เนนการประเมินตามสภาพจริง 

- ประเมินท้ังดานความรูความเขาใจ การปฏิบัติ 

และเจตคติ 

- ประเมินอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอโดยใหผูเรียน

มีสวนรวม 
 
       

แนวทางในการกําหนดองคประกอบหลักสูตร 
1. จุดหมาย(ใจทิพย เชือ้รัตนพงษ:2539 ;ธํารง บัวศรี:2542 ;บุญ

ชม ศรีสะอาด:2546) 

2. เนื้อหาสาระ (ทาบา:1962 ;ธวัชชัย ชยัจิรฉายากุล:2529 ;สุนีย 

ภูพันธ:2546) 

3. กิจกรรมการเรียนการสอน (รุจิร ภูสาระ:2545 ;สงัด 

อุทรานนัท :2532) 

4. การวัดผลประเมินผล (ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ:2539:วัฒนาพร 

ระงับทุกข 2542) 

ความสามารถในการจัดการตนเอง 
ดรัคเกอร (2548), โอคฟี-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. ความสําคญัของการจัดการตนเอง 

3. องคประกอบของความสามารถในการจดัการตนเอง 

การประเมินความสามารถในการจัดการตนเอง 

กรมวิชาการ (2545), นงลักษณ  ประเสริฐ และจรินทร  วิน

ทะไชย (2548) 

รูปแบบการจัดกิจกรรมที่เสริมสรางความสามารถในการจดัการ

ตนเอง สมร  ทองดี (2545 ), (กรมวิชาการ. 2547 ), กรมพลศึกษา 

(2530), สุวทิย  มูลคํา (2547 ) 

แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร 
- ไทเลอร(Tyler: 1949 )         - ทาบา(Taba: 1962) 

- สงัด อุทรานันท(2532) 

 

ภาพประกอบ 10  สรุปแนวคดิในการวิจยั 

หลักสูตรเสริมสราง

ความสามารถในการ

จัดการตนเอง 

การออกแบบ

หลักสูตร 

หลักสูตรเสริมสราง

ความสามารถในการ

จัดการตนเอง 

ที่มีประสิทธิภาพ 

การศึกษา 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

การประเมินโครง

รางหลักสูตร 

การทดลองใช 

หลักสูตร 

การประเมินและ

ปรับปรุงหลกัสูตร 



 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย   

 

 การดําเนินการพัฒนาหลกัสตูรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง โดยใช

กิจกรรมแนะแนว สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 คร้ังนี้ ใชวิธีการวิจัยในลกัษณะการวิจยัและ

พัฒนา ซึ่งมกีระบวนการพฒันาหลักสูตรทั้งสิน้  5 ข้ันตอน ดังนี ้

 ข้ันตอนที ่1  การศึกษาขอมลูพื้นฐาน เปนการศึกษาและรวบรวมขอมูลพื้นฐานที่จาํเปนเพื่อ

นํามาพฒันาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการที่แทจริง โดยในขั้นนี้แบง

ออกเปน 

 1.  การศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของกับความสามารถในการจัดการตนเอง และ

รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง 

 2.  การศึกษาความคิดเหน็ของผูทรงคุณวฒุิเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเองที่

จําเปนตองเสรมิสราง สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยการสนทนากลุม  

 3.  จากกจิกรรมทั้ง 2 ขอ ที่กลาวมานาํไปสูการประมวลไดเปนองคประกอบของความสามารถ

ในการจัดการตนเอง ซึ่งนําไปกําหนดเปนองคประกอบของหลักสูตร 

 ข้ันตอนที ่2  การออกแบบหลักสูตร  เปนการนําสารสนเทศจากการศกึษาในขั้นตอนที ่1 มา

กําหนดเปนรายละเอียดตางๆ ของโครงรางหลักสูตร 

 ข้ันตอนที ่3  การประเมินโครงรางหลักสูตร เปนการตรวจสอบโครงรางหลักสูตรที่ไดจาก

ข้ันตอนที ่2  ซึง่ประเมนิในดานความเหมาะสมและความสอดคลองของโครงรางหลกัสูตรโดย

ผูเชี่ยวชาญ แลวทาํการแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะ กอนนาํหลักสตูรไปทดลองใช 

 ข้ันตอนที ่4  การทดลองใชหลักสูตร เปนการนําหลักสูตรที่ไดจากขั้นตอนที ่3 ไปทดลองใชกับ

กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อประเมินประสทิธิภาพของหลักสตูรโดยมีการทดสอบ

ทั้งกอนและหลังการทดลองใชหลักสูตร 

 ข้ันตอนที ่5  การประเมินและปรับปรุงหลกัสูตร  เปนการนําผลที่ไดจากการทดลองใชหลักสูตร

มาประเมนิและปรับปรุงแกไขเพื่อใหหลกัสตูรมีความสมบูรณมากยิง่ขึ้น เพื่อใหพรอมที่จะนําไปใช

ตอไป 

 การพัฒนาหลกัสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองสําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 ในครั้งนีจ้งึมีข้ันตอนการดําเนินงาน ทีส่ามารถสรุปไดดังภาพประกอบ 12 
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ขั้นตอน       วิธีดําเนินการ 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 1 

การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 

ขั้นตอนที่ 2 

การออกแบบหลักสูตร 

ขั้นตอนที่ 3 

การประเมินโครงรางหลักสูตร 

ขั้นตอนที่ 4 

การทดลองใชหลักสูตร 

ขั้นตอนที่ 5 

การประเมินและปรับปรุง

หลักสูตร 

ภาพประกอบ 12  แสดงขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วของ 

การศึกษาความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

โครงรางของหลกัสูตร 

• สภาพปญหาและความจําเปน • หลักการ    • จุดหมาย    

• สาระกิจกรรม  • สื่อ   • กิจกรรม  • การวัดผลและประเมินผล 

ประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร 

หลักสูตรฉบับทดลอง 

   ทดสอบกอน                    ทดลองใชหลักสูตร                        ทดสอบหลงั 

 

ประเมินประสิทธภิาพของหลักสูตร 

ปรับปรุงหลกัสูตร 

หลักสูตรฉบับสมบูรณ 

ใชได 

บกพรอง 

ปรับปรุง 
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จากภาพประกอบที่ 12 ที่แสดงถึงขัน้ตอนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถใน

การจัดการตนเอง สําหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 นั้น มีการดําเนินการในแตละขั้นตอนโดยสรุป

ดังตารางที่ 5 

 

ตาราง 5  ข้ันตอนการวจิัยและพัฒนาหลกัสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการการจัดการตนเอง 

 

ขั้นตอนการวิจัย 
วัตถุประสงคของ

การวิจัย 
คําถามวิจัย วิธีดําเนินการ แหลงขอมูล ผลที่ไดรับ 

1.การศึกษา

ขอมูลพื้นฐาน 

1. เพื่อศึกษา

องคประกอบของ

ความสามารถใน

การจัดการตนเอง 

2. เพื่อศึกษา

รูปแบบการจัด

กิจกรรมเพื่อ

เสริมสราง

ความสามารถใน

การจัดการตนเอง 

 

1. ความสามารถ

ในการจัดการที่

จําเปนตอง

เสริมสรางมี

อะไรบาง 

2. รูปแบบการจัด

กิจกรรมที่

เหมาะสมสําหรับ

การเสริมสราง

ความสามารถใน

การจัดการตนเอง

ควรมีลักษณะ

อยางไร 

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 

2.การออกแบบ

หลักสูตร 

เพื่อพัฒนาโครง

รางของหลักสูตร

ใหสอดคลองกับ

ความสามารถใน

จัดการตนเอง ที่

จําเปนตอง

เสริมสรางใหเกิด

ขึ้นกับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 

โครงรางหลักสูตร

เพื่อเสริมสราง

ความสามารถใน

การจัดการตนเอง 

สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 1 มี

องคประกอบ

อะไรบาง 

1.ศึกษาวิเคราะห

เอกสาร 

2.เขียนโครงราง

หลักสูตร 

1. เอกสารและ

งานวิจัยที่

เกี่ยวของ 

2. สารสนเทศ

จากขั้นตอนที่ 1 

โครงรางหลักสูตร 
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ตาราง  5 (ตอ) 

 

ขั้นตอนการวิจัย 
วัตถุประสงคของ

การวิจัย 
คําถามวิจัย วิธีดําเนินการ แหลงขอมูล ผลที่ไดรับ 

3.การประเมิน

โครงรางหลักสูตร 

1.เพื่อประเมิน

ความเหมาะสม

ของโครงราง

หลักสูตร 

2. เพื่อประเมิน

ความสอดคลอง

ของโครงราง

หลักสูตร 

 

1.องคประกอบ

ตางๆ ของโครง

รางหลักสูตรที่

พัฒนาขึ้นมีความ

เหมาะสมหรือไม 

2. องคประกอบ

ตางๆ ของโครง

รางหลักสูตรที่

พัฒนาขึ้นมีความ

สอดคลองกัน

หรือไม 

ผูเชี่ยวชาญเปนผู

ประเมิน โดยใช

แบบประเมิน

โครงรางหลักสูตร 

ผูเชี่ยวชาญดาน

การพัฒนา

หลักสูตร ดาน

การจัดการตนเอง 

และดานการ

วัดผลประเมินผล 

รวมจํานวน 5 คน 

โครงรางหลักสูตร

ที่ผานการ

ประเมินจาก

ผูเชี่ยวชาญ 

4.การทดลองใช

หลักสูตร 

เพื่อศึกษา

ประสิทธิภาพของ

หลักสูตร 

หลักสูตรเพื่อ

เสริมสราง

ความสามารถใน

การจัดการตนเอง

ที่พัฒนาขึ้นมี

ประสิทธิภาพ

มากนอยเพียงใด 

ใชวิธีการวิจัยเชิง

ทดลอง โดยมี

กลุมทดลอง 1 

กลุม และกลุม

ควบคุม 1 กลุม 

ซึ่งมีการทดสอบ

กอนและหลังการ

ทดลอง 

นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 

โรงเรียนบานบาง

เทา  อ. ถลาง  จ.

ภูเก็ต ภาคเรียนที่ 

2  ปการศึกษา 

2550  จํานวน 63 

คน 

ไดทราบถึง

ประสิทธิภาพของ

หลักสูตรที่

พัฒนาขึ้น 

5.การประเมิน

และปรับปรุง

หลักสูตร 

เพื่อตรวจสอบ

ประสิทธิภาพของ

หลักสูตรภายหลัง

การทดลองใช 

หลักสูตรที่ได

นําไปทดลองใชมี

ประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ

หรือไม 

ประเมิน

ประสิทธิภาพของ

หลักสูตรตาม

เกณฑที่กําหนด 

ขอมูลจากการ

ทดลองใช

หลักสูตร 

ไดหลักสูตรเพื่อ

เสริมสราง

ความสามารถใน

การจัดการตนเอง 

สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 1 ฉบับสมบูรณ 
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ในกระบวนการพัฒนาหลกัสตูรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองสาํหรับ

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่1 ผูวิจัยกาํหนดดําเนินการตามขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

ขั้นตอนที่  1  การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 
วัตถุประสงค  เพื่อศึกษาองคประกอบของความสามารถในการจัดการตนเองสําหรบันักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 

 วิธีดําเนินการ  การดําเนินการในขั้นตอนนี้ แบงออกเปน 3 แนวทาง คือ 

 สวนที่  1  การศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของกับความสามารถในการจัดการตนเอง 

ในสวนนี้ผูวิจยัทําการ ศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของ เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ

คุณลักษณะของผูมีความสามารถในการจัดการตนเอง หลังจากนั้นนาํมาวิเคราะห สังเคราะหเพื่อ

กําหนดเปนกรอบคุณลักษณะของผูมีความสามารถในการจัดการตนเอง และศึกษาแนวคิดเกีย่วกับ

การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง เพื่อเปนกรอบรูปแบบการจัดกิจกรรม

เพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง  

 

 สวนที่  2  การศึกษาความคดิเห็นจากผูทรงคุณวุฒ ิ 

ในสวนนี้ผูวิจยันําขอสรุปที่ไดจากการศึกษาเอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วของกับคุณลักษณะ

ของผูมีความสามารถในการจัดการตนเอง และรูปแบบกิจกรรมที่เสริมสรางความสามารถในการ

จัดการตนเอง มากาํหนดเปนประเด็นคาํถามในการจัดสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒ ิจํานวน 7 คน เพือ่ให

ไดขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูที่มีความสามารถในการจัดการตนเอง  ซึ่งมีรายละเอียดสําหรับการ

ดําเนนิการดงันี ้

 1.  เครื่องมือทีใ่ชในการรวบรวมขอมูล 

      เครื่องมือทีใ่ชในการรวบรวมขอมูลในสวนนี้คือคูมือการสนทนากลุมที่ผูวจิัยสรางขึ้น ซึ่ง

ประกอบดวยรายละเอยีดสําคัญคือ จุดประสงค แนวทาง และประเดน็ในการสนทนากลุม  

 2.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

      ผูวิจัยทําการติดตอประสานงานกับผูทรงคุณวุฒิและดําเนนิการสนทนากลุมเพื่อเก็บขอมูล

ดวยตนเอง โดยมีการดําเนนิงาน ตามลําดบัดังนี้คือ ปรึกษาอาจารยผูควบคุมปริญญานพินธในการ

กําหนดผูทรงวฒุิ หลงัจากนัน้ผูวิจยัติดตอประสานงานกบัผูทรงคุณวฒุิดวยตนเองอยางไมเปนทางการ 

พรอมกําหนดวันจัดสนทนากลุม ตอจากนัน้ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเชิญผูทรงคุณวุฒิอยาง

เปนทางการ และสุดทายคือดําเนนิการจัดสนทนากลุม ซึ่งดําเนินการในวนัที ่17  สิงหาคม  2550 ณ 

หอง 301 อาคารบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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 3.  การวิเคราะหขอมูล 

      ผูวิจัยไดทาํการวเิคราะหขอมูลโดยการสรางขอสรุปจากการวิเคราะหเนื้อหาตามประเด็น

การสนทนากลุม เพื่อนําขอสรุปดังกลาวไปใชในขั้นตอนที ่2  

 

ขั้นตอนที่  2  การออกแบบหลักสูตร 
 วัตถุประสงค  เพื่อกําหนดโครงรางหลกัสตูรที่สอดคลองกับองคประกอบความสามารถในการ

จัดการจัดการตนเอง ที่จาํเปนตองเสริมสรางใหเกิดกับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 

 วิธีดําเนินการ   การดําเนนิงานในขั้นตอนนี้เปนการเขียนโครงรางหลักสูตรที่ตองการพัฒนา 

โดยนําองคประกอบของความสามารถในการจัดการตนเองที่จาํเปนตองเสริมสรางใหกับนักเรยีนชัน้

มัธยมศึกษาปที่ 1 มาพัฒนาเปนหลกัสูตร โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับองคประกอบของโครงราง

หลักสูตรดังนี ้

 1.  สภาพปญหาและความจําเปนของหลกัสูตร  เปนการพิจารณาขอมูลที่ไดจากเอกสารและ

งานวิจยัที่เกี่ยวของ ความคดิเห็นของผูทรงคุณวุฒ ิ เพื่อนํามากาํหนดเปนหลกัสูตรเพื่อเสริมสราง

ความสามารถในการจัดการตนเอง 

 2.  หลักการของหลักสูตร  เปนการกําหนดแนวคิดและวัตถุประสงคของหลักสูตรเพือ่

เสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองในภาพรวมอยางกวางๆ  

 3.  จุดหมายของหลักสูตร  เปนการกําหนดคุณลักษณะที่คาดหวงัของผูเรียน โดยกําหนดให

สอดคลองกับความตองการจําเปนของหลกัสูตร ซึ่งการวจิัยครั้งนีก้ําหนดจุดหมายของหลักสูตรเพือ่ให

นักเรียนมีความรูความเขาใจ มีเจตคติที่ด ีและมีคุณลักษณะความสามารถในการจดัการตนเอง เพื่อให

เปนลักษณะประจําตัวที่สงเสริมความสาํเร็จในการดํารงชีวิตตอไป 

 4.  หนวยกจิกรรม  เปนการนําขอสรุปเกี่ยวกับความสามารถในการจดัการตนเองทีไ่ดจาก

ข้ันตอนที ่1 มากําหนดเปนสาระกิจกรรมในหนวยกิจกรรมของหลักสตูร โดยในแตละหนวย

ประกอบดวย 

     4.1.  คําอธบิายหนวยกิจกรรม  เปนการอธิบายถงึภาพรวมของมโนทัศนของหนวยกิจกรรม

แตละหนวย เพื่อเปนแนวทางในการกาํหนดจุดประสงคของกิจกรรม 

     4.2.  จุดประสงคการจัดกจิกรรม กาํหนดใหสอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตร โดย

กําหนดใหอยูในรูปของจุดประสงคเชิงพฤตกิรรม 

    4.3.  สาระกิจกรรม  เปนการกําหนดรายละเอียดขององคประกอบของความสามารถในการ

จัดการตนเองซึ่งไดจากขั้นตอนที ่1 ที่ตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรยีน โดยกําหนดใหสอดคลองกับ

จุดประสงคกิจกรรม 
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     4.4.  กิจกรรม  กาํหนดใหสอดคลองกับจุดประสงคการจัดกิจกรรม และสาระกิจกรรม 

เนื่องจากหลักสูตรมีจุดหมายหลักอยูที่ตองการใหนกัเรียนมีความสามารถในการจัดการตนเอง ดังนั้น

กิจกรรมที่จัดจงึตองสงเสริมใหนกัเรียนมีความรู มีเจตคติที่ดี และเกิดคณุลักษณะควบคูกัน 

     4.5.  การวดัและประเมินผล  กาํหนดใหสอดคลองกบัจุดหมายของหลักสูตร จุดประสงค

การจัดกิจกรรมประจําหนวย  สาระกิจกรรม  โดยแบงการวัดและประเมินผลออกเปน 3 ลักษณะคอื 

  4.5.1.  การวัดและประเมินผลในแตละหนวยกิจกรรม 

  4.5.2.  การวัดและประเมินความสามารถในการจัดการตนเองของนักเรียน โดย

พิจารณาจากผลการประเมนิกอนและหลงัการจัดกจิกรรมตามหลกัสตูรที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น โดยเครือ่งมือ

ที่ใช ไดแก แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง  แบบวัดเจต

คติเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง  และแบบวัดคุณลักษณะความสามารถในการจัดการ

ตนเอง 

  4.5.3.  การวัดและประเมินผลการใชหลกัสตูร เครื่องมือทีใ่ช ไดแก แบบประเมินความ

พึงพอใจเกี่ยวกับการใชหลักสูตร 

 

ขั้นตอนที่  3  การประเมินโครงรางหลักสูตร 
 วัตถุประสงค  เพื่อประเมนิความเหมาะสมและความสอดคลองของโครงรางหลกัสตูร 

 วิธีดําเนินการ  ในขั้นตอนนี้เปนการประเมินคุณภาพของโครงรางหลกัสูตรที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 

โดยอาศัยผูเชีย่วชาญเปนผูตรวจสอบ เพือ่หาขอบกพรองตางๆ และจะไดทําการปรับปรุงแกไขกอนนาํ

หลักสูตรไปทดลองใช   โดยมีรายละเอยีดดังนี ้

 1.  จุดประสงคของการประเมิน ในการประเมินโครงรางหลักสูตรครั้งนี ้จะประเมนิใน  2  

ลักษณะคือ  

      1.1.  การประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร  เปนการพิจารณาในแตละ

องคประกอบของโครงรางหลักสูตร ซึ่งไดแก สภาพปญหาและความตองการ หลักการของหลกัสตูร 

จุดหมายของหลักสูตร สาระกิจกรรมของหลักสูตร    กจิกรรม  และการวัดผลและประเมินผล  วามี

ความเหมาะสมกับวัยของผูเรียนคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 มากนอยเพียงใด 

     1.2.  การประเมินความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร เปนการพิจารณาวาองคประกอบ

ตาง ๆ ของหลกัสูตรมีความสอดคลองกันมากนอยเพียงใด   

 2.  ผูประเมินโครงรางหลกัสตูร 
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      ผูทําหนาทีป่ระเมินในครั้งนี้ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานการพฒันาหลักสูตร  ดานการ

จัดการตนเอง  และดานการวัดและประเมนิผล  จํานวน  5  คน โดยใหผูประเมินชุดนีป้ระเมินทั้งความ

เหมาะสม และความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร 

 3.  เครื่องมือทีใ่ชในการประเมิน  ซึง่มี  2  สวน คือ 

      ตอนที ่1  การประเมนิความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร ใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสราง

ข้ึน ซึ่งเปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ ตามความเหมาะสม ตัง้แตเหมาะสมมากที่สุด เหมาะสม

มาก  เหมาะสมปานกลาง  เหมาะสมนอย  และเหมาะสมนอยที่สุด โดยใหน้าํหนักคะแนนเปน 5  4  3  

2  และ 1 ตามลําดับ 

      ตอนที ่2  การประเมนิความสอดคลองขององคประกอบตางๆ ในโครงรางหลกัสตูร  ใชแบบ

ประเมินที่ผูวิจยัสรางขึ้น ประเมินโดยใชดัชนีความสอดคลอง เปนเกณฑในการพิจารณา ซึง่เกณฑใน

การพิจารณาคือ  สอดคลอง  ไมแนใจ  และไมสอดคลอง  โดยใหนําหนกัคะแนนเปน 1  0  และ  -1 

ตามลําดับ 

      แบบประเมินทัง้ 2  ตอนมีข้ันตอนในการสรางดังนี ้

      1)  ศึกษารายละเอยีดของโครงรางหลกัสูตร 

      2)  กําหนดประเด็นที่จะทําการประเมนิและเขียนเปนขอคําถาม 

      3)  หาความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา โดยการใหอาจารยทีป่รึกษา ตรวจสอบความเหมาะสม ทัง้

ประเด็นการประเมิน ขอคําถาม และภาษาที่ใช 

      4)  ปรับปรุงแกไขแบบประเมินตามขอเสนอแนะ และจัดทําเปนแบบประเมินโครงราง

หลักสูตรฉบับสมบูรณ 

 4.  การรวบรวมขอมูล  ในการเก็บรวบรวมขอมูลการประเมินโครงรางหลักสูตร ผูวจิยั

ดําเนนิการติดตอประสานงานกับผูเชีย่วชาญดวยตนเอง พรอมกับนําโครงรางหลกัสตูร และแบบ

ประเมินโครงรางหลักสูตรไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตอบโดยอิสระและรับกลับดวยตนเอง โดย

ผูวิจัยดําเนนิการตามลําดับคือ ปรึกษาอาจารยผูควบคมุปริญญานิพนธในการกาํหนดตัวผูเชี่ยวชาญ 

ติดตอผูเชี่ยวชาญดวยตนเองอยางไมเปนทางการ ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลยัเพื่อขอความ

อนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญอยางเปนทางการ ผูวิจัยสงหลักสูตรและเอกสารประกอบพรอมแบบประเมิน

ไปใหผูเชี่ยวชาญดวยตนเอง และไปรับแบบประเมินกลับดวยตนเอง 

 5.  การวิเคราะหขอมูล ผูวิจยัจะดําเนินการดังนี ้

      5.1.  การวเิคราะหขอมูลการประเมนิความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร ผูวิจัยจะ

นําเสนอในรูปแบบของคาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  โดยนําคาํตอบของผูเชี่ยวชาญแตละคน

มาใหคาน้าํหนักคะแนนดังนี้ (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540 : 214) 
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มีความเหน็วา เหมาะสมมากที่สุด ให    5    คะแนน 

มีความเหน็วา เหมาะสมมาก      ให    4    คะแนน 

มีความเหน็วา เหมาะสมปานกลาง     ให    3    คะแนน 

มีความเหน็วา เหมาะสมนอย      ให    2    คะแนน 

มีความเหน็วา เหมาะสมนอยที่สุด      ให    1    คะแนน 

  จากนั้นคํานวณคาเฉลี่ยความจําเปนจากความคิดเหน็ของผูตอบแบบสอบถาม โดย

แปลความหมายเทียบกับเกณฑดังนี ้

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 ถาคาเฉลี่ยความคิดเหน็ของผูตอบ

แบบสอบถามมีคาตั้งแต 3.50 ข้ึนไป ถือวาผูเชี่ยวชาญมคีวามเห็นวาโครงรางหลกัสตูรที่พัฒนาขึ้นมี

ความเหมาะสม  

      5.2.  การวเิคราะหขอมูลการประเมนิความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร ใชคาดัชนี

ความสอดคลอง โดยนําคาํตอบของผูเชี่ยวชาญแตละคนมาใหคาน้ําหนกัคะแนนดังนี ้

มีความเหน็วา สอดคลอง กําหนดคะแนนเปน    +1   

มีความเหน็วา ไมแนใจ  กําหนดคะแนนเปน      0   

มีความเหน็วา ไมสอดคลอง กําหนดคะแนนเปน     -1   

  จากนั้นนํามาแทนคาในสูตรการหาดัชนีความสอดคลอง (Index – Objective  

Congruence = IOC) เปนเกณฑในการพจิารณา (สําเริง  บุญเรืองรัตน.  2529 : 87)  

   IOC   =   
N

R∑  

  เมื่อ    IOC   หมายถงึ    ดชันีความสอดคลอง 

   R    หมายถงึ    คะแนนความคิดเห็น 

   N    หมายถึง    จํานวนผูเชีย่วชาญ   

  ถาคาดัชนีความสอดคลองมากกวาหรือเทากับ 0.5 ถือวาโครงรางหลักสูตรมีความ

สอดคลองกัน อยูในเกณฑทีไ่มตองปรับปรุง 

 6.  การแกไขปรับปรุงโครงรางหลักสูตร โดยนําผลจากการประเมินโครงรางของหลักสูตรจาก

ผูเชี่ยวชาญมาเปนเกณฑในการแกไขปรับปรุง ใหโครงรางหลกัสูตรมคีวามสมบูรณมากยิง่ขึ้น 
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ขั้นตอนที่ 4  การทดลองใชหลักสูตร 
 วัตถุประสงค  เพื่อหาประสทิธิภาพของหลักสูตร 

 วิธีดําเนินการ  การดําเนินการในขั้นตอนนี้เปนการนําโครงรางหลกัสตูรที่แกไขปรับปรุงแลว

ทั้งฉบับไปทดลองใชในสถานการณจริงกบักลุมตัวอยาง  เพื่อหาประสิทธิภาพของหลักสูตร และความ

เหมาะสมของการนาํหลกัสตูรไปใช ตลอดจนปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใชหลักสูตรมี

รายละเอียดการดําเนนิการดังนี ้

      1.  แบบแผนการทดลอง 

  แผนการทดลองใชหลักสูตรคร้ังนี้  ใชแผนการทดลองแบบ Pretest-Posttest  Control 

group design  (Campbell and Stanley, 1966 : 13) โดยการกาํหนดใหมีกลุมทดลองและกลุม

ควบคุมอยางละ 1 กลุม และมีการทดสอบกอนและหลงัการทดลองใชหลักสูตรทัง้สองกลุม  ดังนี ้

 

bY           X          aY  

bY  X~    aY  
 

  เมื่อ    X     แทน   การทดลองใชหลักสูตร  

        X~      แทน   กิจกรรมปกติของโรงเรียน 

         aY  แทน   การทดสอบหลังการทดลองใชหลกัสูตร  

   bY  แทน   การทดสอบกอนการทดลองใชหลกัสูตร 

   R แทน   การสุมเพื่อกําหนดใหเปนกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 

          ที่ไดรับการทดลองหลักสูตร 

 

     2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง  

           -  ประชากร เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานบางเทา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นทีก่ารศกึษาภูเก็ต  ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 4 หองเรียน  จาํนวน 127 คน  

          -  กลุมตัวอยาง ไดแกนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปที ่1 โรงเรียนบานบางเทา  อําเภอถลาง  

จังหวัดภูเก็ต  ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา  2550 จํานวน  2  หองเรียน  จํานวน  63  คน โดยเปน

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่1/1 จํานวน 32 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2 จํานวน 31 คน ซึง่

ไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม แลวสุมเปนกลุมทดลอง 1 หองเรยีน และกลุมควบคมุ 1 หองเรียน 

     

R 
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 3.  เครื่องมือใชในการทดลอง  ประกอบดวยเครื่องมือดังนี ้

             3.1.  เอกสารหลักสูตรที่ผูวจิัยพัฒนาขึน้ ไดแก หลักสูตร แผนการจัดกิจกรรม ใบงาน  

และใบความรูตางๆ   

  3.2.  เครื่องมอืวัดความสามารถในการจดัการตนเอง  ประกอบดวย 

         3.2.1.  แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการ

ตนเอง  ใชวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเองของกลุมตัวอยางทัง้กลุม

ควบคุมและกลุมทดลอง ทัง้กอนการทดลองและหลงัการทดลองใชหลกัสูตร ซึ่งมีข้ันตอนในการสราง

ดังนี ้

   1)  ศึกษาสาระกิจกรรมเกีย่วกับความสามารถในการจดัการตนเอง จาก

หนวยกจิกรรมที่กําหนดไวในหลักสูตร  เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ 

   2)  สรางแบบทดสอบวัดความรูชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

   3)  นาํแบบทดสอบที่สรางขึน้ไปใหผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาหลักสตูร ดาน

การจัดการตนเอง  และดานการวัดและประเมินผล  จาํนวน  5  คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา

และความเหมาะสมของภาษา แลวปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

   4)  หาความยากงายและอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบรายขอ โดยนําไป

ทดลองใชกับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่1 โรงเรียนถลางพระนางสราง อําเภอถลาง จงัหวัดภูเกต็ 

ประจําภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 34 คน  และใชเกณฑการคัดเลือกขอสอบที่มีความ

ยากงายรายขอ ระหวาง  0.20 – 0.80 และอํานาจจาํแนกที่มีคาตั้งแต .20 ข้ึนไป (ประคอง  กรรณสูตร.  

2538 : 33)  ไดขอสอบที่มีคุณภาพตามเกณฑ จาํนวน 34 ขอ 

   5)  หาคุณภาพของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยการนาํแบบทดสอบที่ผานการ

คัดเลือกตามเกณฑความยากงายและอํานาจจําแนกเรียบรอยแลว ไปทดสอบหาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบับ 

โดยนําไปทดลองใชกับนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 1 โรงเรียนถลางพระนางสราง อําเภอถลาง จังหวัด

ภูเก็ต ประจําภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 34 คน โดยใชสูตรการคํานวณของ คูเดอร-ริ

ชารดสัน ที่ 20 (KR-20)  ไดคาความเชื่อมัน่เทากับ .60  

         3.2.2.  แบบวัดเจตคติเกี่ยวกบัความสามารถในการจัดการตนเอง  ใชศึกษา

ความคิดเหน็และความรูสึกเกี่ยวกบัการจดัการตนเองของกลุมตัวอยางทั้งกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 

ทั้งกอนการทดลองและหลังการทดลองใชหลักสูตร มีข้ันตอนในการสรางดังนี ้

   1)  ศึกษาสาระกิจกรรมเกีย่วกับความสามารถในการจดัการตนเองจากหนวย

กิจกรรมทีก่ําหนดไวในหลักสตูร และเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
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   2)  สรางแบบวัดเจตคติตามแบบของ ลิเคริท (Likert) ซึ่งเปนมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ คือ เหน็ดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเหน็ดวย  ไมเหน็ดวยอยางยิง่  ซึง่

กําหนดใหมีขอความทั้งทางบวกและทางลบ โดยมีเกณฑพิจารณาดงันี ้

 

เกณฑการใหคะแนน  

มาตรวัดเจตคติเปนขอความทางบวก มาตรวัดเจตคติเปนขอความทางลบ 

เห็นดวยอยางยิ่ง  5 1 

เห็นดวย  4 2 

ไมแนใจ 3 3 

ไมเห็นดวย 2 4 

ไมเห็นดวยอยางยิง่ 1 5 

 

   การแปลความหมายคาเฉลี่ยน้ําหนกัคะแนน 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)  นาํแบบวัดเจตคติที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาหลกัสตูร 

ดานการจัดการตนเอง  และดานการวัดและประเมินผล  จํานวน  5  คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหาและความเหมาะสมของภาษา และความสอดคลองของเจตคติที่ตองการประเมิน แลวปรับปรุง

แกไขตามขอเสนอแนะ  

   4)  นาํแบบวัดเจตคติที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชกบันักเรียนชัน้

มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนถลางพระนางสราง อําเภอถลาง จังหวัดภูเกต็ ประจําภาคเรียนที ่2 ป

การศึกษา 2550 จํานวน 34 คน  เพื่อหาคาอํานาจจาํแนกรายขอของแบบวัดเจตคติ โดยการวเิคราะห

ดวยสถิติ  t-test และทาํการคัดเลือกขอที่มีอํานาจจาํแนกตั้งแต 1.75 ข้ึนไป  (พวงรตัน   ทวีรัตน.  

2540 : 193)  ไดแบบวัดที่มคีุณภาพตามเกณฑ จาํนวน 50 ขอ  

   5)  หาคุณภาพของแบบวัดเจตคติทั้งฉบับโดยคํานวณหาคาความเชื่อมั่น 

ดวยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ตามวิธีของครอนบัค (Cronbach)  โดยนาํ แบบ

วัดจํานวน 50 ขอ ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 โรงเรียนถลางพระนางสราง อําเภอ



 

 

114 

ถลาง จงัหวัดภูเก็ต ประจําภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 34 คน  ไดคาความเชื่อมั่นของแบบ

วัดทั้งฉบับ เทากับ .88  

         3.2.3.  แบบวัดคุณลักษณะความสามารถในการจดัการตนเอง ใชวัด

คุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเองของกลุมตัวอยางทัง้กลุมควบคุมและกลุมทดลอง โดย

ใหกลุมตัวอยางเปนผูประเมินตนเองทั้งกอนการทดลองและหลังการทดลองโดยแบบประเมินฉบบันี้

เปนแบบวัดแบบมาตรประมาณคา ซึ่งมข้ัีนตอนในการสรางดังนี ้

   1)  ศึกษาสาระกิจกรรมเกีย่วกับความสามารถในการจดัการตนเอง จาก

หนวยกจิกรรมที่กําหนดไวในหลักสูตร และเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

   2)  สรางแบบวัดมาตรประมาณคา 5 ระดบั 

   3)  นาํแบบทดสอบที่สรางขึน้ไปใหผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาหลักสตูร ดาน

การจัดการตนเอง  และดานการวัดและประเมินผล  จาํนวน  5  คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา

และความเหมาะสมของภาษา แลวปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

   4)  นาํแบบประเมินความสามารถในการจดัการตนเองทีป่รับปรุงแกไขแลวไป

ทดลองใชกับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่1 โรงเรียนถลางพระนางสราง อําเภอถลาง จงัหวัดภูเกต็ 

ประจําภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 34 คน  เพื่อหาคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบวัด

เจตคติ โดยการวิเคราะหดวยสถิติ  t-test และทําการคัดเลือกขอที่มีอํานาจจาํแนกตั้งแต 1.75 ข้ึนไป  

(พวงรัตน   ทวรัีตน.  2540 : 193)  ไดแบบวัดที่มีความสมบูรณตามเกณฑที่กาํหนด จํานวน 40 ขอ  

   5)  หาคุณภาพของแบบวัดคุณลักษณะทัง้ฉบับโดยคํานวณหาคาความ

เชื่อมั่น ดวยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ตามวิธีของครอนบัค (Cronbach)  โดย

นําไปทดลองใชกับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนถลางพระนางสราง อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

ประจําภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 34 คน  ไดคาความเชื่อม่ันของแบบวัดทัง้ฉบับ 

เทากับ .91 

3.3. แบบวัดความพึงพอใจเกี่ยวกับการใชหลักสูตรและขอเสนอแนะเกี่ยวกบัการใชหลกั 

สูตรสําหรับใหนักเรียนกลุมตัวอยางเปนผูประเมิน ซึ่งมข้ัีนตอนในการสรางดังนี ้

  1)  ศึกษาองคประกอบตางๆ ของหนวยกิจกรรม ซึ่งประกอบดวย คําอธบิายหนวย

กิจกรรม จุดประสงค  สาระกิจกรรม  กิจกรรม  ส่ือ  และการวัดผลประเมินผล   

  2)  สรางแบบวัดความพึงพอใจเกี่ยวกับการใชหลักสูตรในรูปแบบของแบบสอบถาม

ความคิดเหน็แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด พงึพอใจมาก  พึงพอใจปาน

กลาง  พึงพอใจนอย  และพงึพอใจนอยทีสุ่ด ซึ่งกาํหนดเกณฑในการพิจารณาดงันี ้ (พวงรัตน  ทวรัีตน.  

2540 : 214) 
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มีความเหน็วา พึงพอใจมากที่สุด ให    5    คะแนน 

มีความเหน็วา พึงพอใจมากมาก ให    4    คะแนน 

มีความเหน็วา พึงพอใจปานกลาง     ให    3    คะแนน 

มีความเหน็วา พึงพอใจนอย      ให    2    คะแนน 

มีความเหน็วา พึงพอใจนอยที่สุด      ให    1    คะแนน 

  จากนั้นคํานวณคาเฉลี่ยความพงึพอใจจากความคิดเหน็ของผูตอบแบบสอบถาม โดย

เทียบเกณฑดงันี ้

พึงพอใจมากที่สุด 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 ถาคาเฉลีย่ความคิดเหน็ของผูตอบ มี

คาตั้งแต  2.50 ข้ึนไป ถือวาผูประเมินมีความพงึพอใจตอการใชหลักสตูร  

  3) นําแบบวัดพึงพอใจเกี่ยวกับการใชหลักสูตรที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญดานการ

พัฒนาหลักสตูร ดานการจดัการตนเอง  และดานการวดัและประเมินผล  จาํนวน  5  คน ตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษา และความสอดคลองกับประเด็นที่ตองการ

ประเมิน ซึ่งผูเชี่ยวชาญมีความเหน็วาแตทกุประเด็นคําถามมีความสอดคลองตามเกณฑ 

      4.  ระยะเวลาในการทดลองกําหนดทดลองใชหลักสูตรในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2550  

เปนเวลา 10  สัปดาห  จาํนวน 18  ชั่วโมง โดยแบงเปนชัว่โมงสาํหรับจัดกิจกรรม 16 ชั่วโมง และเปน

ชั่วโมงสําหรับการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนอกี 2 ชั่วโมง  ซึ่งระยะเวลาการทดลองใชหลักสูตร

ดังกลาวนี ้สอดคลองกับงานวิจยัที่เกี่ยวกบัการพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนหลายเรื่อง เชน วิจิตรพร  

หลอสุวรรณกลุ (2544)  ที่พฒันาการคิดวจิารณญาณในกระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล 

ใชเวลา 5 สัปดาห จํานวนชัว่โมงสอน 20  ชั่วโมง  ขณะที่ภัทรภรณ  ภัทรโยธนิ (2545)  พัฒนา

ความสามารถในการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลกองทพัอากาศ 

ใชเวลา 3 สัปดาห จํานวนชัว่โมงสอน 22 ชั่วโมง  สวนสมศรี  ทองนชุ (2542)  พัฒนาความเปนคน

ทันสมยัดานจติใจใหแกนักเรียนสาขาครุศาสตร สถาบนัราชภัฎ ใชเวลาในการอบรม 6 วนั กนกนุช  

วสุธารัตน (2548) พัฒนาความฉลาดทางอารมณแหงตนของนักศึกษาพยาบาล ใชเวลาในการพัฒนา 

1 เดือน จาํนวนชั่วโมงสอน 17 ชั่วโมง และวิยะดา  รัตนะสุวรรณ (2547) ที่พัฒนาความสามารถในการ

คิดไตรตรองของอาจารยพยาบาล ใชเวลา 3 วนั จาํนวน 18 ชั่วโมง  ซึ่งผลการวิจยัพบวาระยะเวลาและ
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จํานวนชัว่โมงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทีก่ําหนด สามารถทําใหทัง้นกัเรียนและผูรับการ

อบรม สามารถพัฒนาคุณลกัษณะไดตามจุดประสงคของการวิจัย  จากงานวจิัยทั้งหมดที่กลาวมา จะ

เห็นวานักวิจัยใชเวลาในการพัฒนาคุณลักษณะของกลุมเปาหมาย ระหวาง 17 – 22 ชั่วโมง  ดังนัน้การ

กําหนดระเวลา 10 สัปดาห และจํานวนชัว่โมงในการจัดกิจกรรม 18 ชัว่โมง สําหรับการวิจยั การพัฒนา

หลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองโดยใชกิจกรรมแนะแนวครั้งนี้ คงจะทําให

นักเรียนมีความสามารถในการจัดการตนเองตามจุดประสงคของหลกัสูตรไดเชนเดียวกัน 

      5.  การดําเนินการทดลอง  ในการดําเนนิการทดลองใชหลักสูตรมีวธิีการดําเนินการดังนี ้

           5.1  การเตรียมการกอนการทดลอง  

5.1.1  การจัดเตรียมเอกสารหลักสูตร และสื่อตางๆ ตลอดจนการติดตอประสานงาน 

กับโรงเรียนเพือ่ขออนุญาตเขาไปทดลองใชหลักสูตร 

  5.1.2  การติดตอขอความรวมมือกับโรงเรียนที่จะทดลองใชหลกัสูตร โดยดําเนนิการ

ดังนี ้

      1)  ติดตอขอความรวมมอืกับโรงเรียนดวยตนเองอยางไมเปนทางการในเบื้องตน 

หลังจากนั้นตดิตอขออนุญาตทดลองใชหลักสูตรอยางเปนทางการ โดยผานทางบณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

      2)  ติดตอขอความรวมมอืกับครูผูจัดกิจกรรมแนะแนวของโรงเรียนเพื่อขอใหเปน

ผูนําหลักสูตรไปทดลองใช ซึง่ในเบื้องตนเปนการติดตอโดยตรงอยางไมเปนทางการ หลังจากนั้นทาํ

หนงัสือขอความรวมมือใหเปนผูทดลองใชหลักสูตรอยางเปนทางการ โดยผานทางบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

      3)  การชี้แจงทาํความเขาใจกับครูผูจัดกิจกรรมแนะแนวในการนําหลักสูตรไปใช จะ

ดําเนนิการใน 3 ลักษณะคือ  

   - ชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกบัรายละเอียดของหลักสูตรที่พัฒนาข้ึน รวมถงึ

วิธีการหรือแนวทางในการจดักิจกรรม การวัดผลประเมนิผล  

   - ใหครูผูสอนศึกษาเอกสารหลักสูตร รวมถึงสื่อและอุปกรณตางๆ  หลังจาก

นั้น 1 สัปดาห ผูวิจัยไปพบครูผูสอนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและชี้แจงขอสงสัยตางๆ เกีย่วกับหลักสูตรอีก

คร้ังหนึง่ 

   - ใหครูผูสอนทดลองใชแผนการจัดกิจกรรม 1 แผน โดยมีผูวิจัยคอย

สังเกตการณจัดกิจกรรม เพือ่นําขอบกพรองและปญหาอุปสรรคตางๆ ที่จาํเปนตองแกไขมาชี้แนะ 

หลังจากการดําเนนิกิจกรรมเสร็จ 
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           5.2  การดําเนนิทดลอง  ในขั้นตอนการดําเนินการทดลองใชหลกัสูตรนี้ ใชเวลาทัง้สิ้น 

10 สัปดาห คอืระหวางวันที ่2  มกราคม  2551 – วันที่ 7 มีนาคม 2551 โดยดําเนนิการทดลองใช

หลักสูตรกับกลุมทดลอง  สวนนักเรียนกลุมควบคุมใหเรียนรูไปตามกระบวนการและกิจกรรมปกตขิอง

โรงเรียน  ซึง่มข้ัีนตอนการดําเนนิการดังนี ้

      1)  ทําการทดสอบวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการ

ตนเอง  และใหกลุมตัวอยางประเมนิเจตคติเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง รวมทัง้ประเมิน

คุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง ของตนเอง ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนการ

ทดลองใชหลกัสูตร 

      2)  ดําเนนิการทดลองใชหลักสูตร โดยมอบหมายใหครูผูสอนที่รับผิดชอบจัด

กิจกรรมแนะแนวของโรงเรียน เปนผูดําเนนิการจัดกจิกรรมจนครบกระบวนการของหลักสูตร 

      3)  ทําการทดสอบวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการ

ตนเอง  และใหกลุมตัวอยางประเมนิเจตคติเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง รวมทัง้ประเมิน

คุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง ของตนเองอีกครั้งหนึง่ ภายหลังสิน้สดุการทดลองใช

หลักสูตร 

      6.  การวเิคราะหขอมูล  การดําเนนิการในขั้นนี้ ประกอบดวย 

          6.1.  เปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบความรูความเขาใจเกีย่วกับความสามารถใน

การจัดการตนเอง  แบบวัดเจตคติเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง และแบบประเมิน

คุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง กอนและหลังการทดลองใชหลักสูตรทั้งกลุมทดลอง

และกลุมควบคุม โดยใชการทดสอบดวยสถิติทดสอบท ี(t-test)  ดังนี ้

  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.  การหาประสทิธภิาพของหลักสูตร (การทดลองใชหลักสูตร)  มวีิธีการดังนี ้

  1)  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถใน

การจัดการตนเอง ระหวางกระบวนการจัดกิจกรรมกับหลังการจัดกจิกรรม โดยนาํขอมูลที่ไดจาก
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แบบทดสอบวดัความรูความเขาใจเกี่ยวเกีย่วกับความสามารถในการจัดการตนเองมาหาประสทิธิภาพ

ของหลักสูตร ตามเกณฑความสัมพันธระหวางกระบวนการจัดกิจกรรมกับหลงัการจัดกิจกรรม (E1/E2) 

โดยกําหนดเกณฑไวไมต่ํากวา 80/80  โดยใชสูตร  E1/E2  (อรพรรณ  พรสีมา.  2530 : 130 -131)  

 

    E1     =   
A

X 100×  

  เมื่อ E1     หมายถึง    คาประสทิธภิาพของการจดักิจกรรมระหวางการทดลอง 

   X     หมายถึง    คะแนนสอบโดยเฉลี่ยจากแตละหนวยกจิกรรมของ 

กลุมทดลอง 

   A     หมายถึง     คะแนนเต็มของการสอบจากแตละหนวยกิจกรรม 

 

    E2     =   
P

F 100×  

   

   E2    หมายถงึ     คาประสิทธิภาพของกิจกรรมหลังการทดลอง  

   F     หมายถึง    คะแนนเฉลีย่การทดสอบของกลุมทดลองหลังเสร็จส้ิน 

การทดลอง  

   P     หมายถึง     คะแนนเต็มของการทดสอบหลังเสร็จส้ินการทดลอง 

  2)  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยดานเจตคติเกี่ยวกบัความสามารถในการจัดการ

ตนเอง กําหนดเกณฑอยูในระดับมาก (ไมต่ํากวา  3.50) 

  3)  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยดานคุณลกัษณะความสามารถในการจัดการตนเอง  

กําหนดกาํหนดเกณฑอยูในระดับมาก (ไมต่ํากวา  3.50) 

      7.  เกณฑในการพิจารณาประสิทธิภาพของหลกัสูตร 

          7.1.  ดานผูเรียน  เปนการพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนดานความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง  ดานเจตคติเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง  

และดานคุณลกัษณะความสามารถในการจัดการตนเอง 

  1)  คะแนนเฉลี่ย ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกบัความสามารถในการจัดการตนเอง  

ดานเจตคติเกีย่วกับความสามารถในการจัดการตนเอง  และดานคุณลักษณะความสามารถในการ

จัดการตนเอง หลังการทดลองใชหลักสูตรของกลุมทดลองสูงกวาคะแนนเฉลีย่กอนการทดลองอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  2) คะแนนเฉลีย่ ดานความรูความเขาใจเกีย่วกับความสามารถในการจัดการตนเอง  

ดานเจตคติเกีย่วกับความสามารถในการจัดการตนเอง  และดานคุณลักษณะความสามารถในการ
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จัดการตนเอง หลังการทดลองใชหลักสูตรของกลุมทดลองสูงกวาคะแนนเฉลีย่ของกลุมควบคุมอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

          7.2.  ดานหลักสูตร ประกอบดวย 

  1)  ความความพึงพอใจเกีย่วกับการใชหลกัสูตรของนักเรียน โดยกําหนดเกณฑความ

พึงพอใจอยูในระดับไมต่ํากวาระดับปานกลาง (ไมต่ํากวา 2.50) 

  2)  คาประสิทธิภาพของหลกัสูตร 

        -  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถใน

การจัดการตนเองระหวางกระบวนการจัดกจิกรรมกับหลงัการจัดกิจกรรม โดยใชคา  E1/E2  กําหนด

เกณฑไมต่ํากวา 80/80 

        -  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ดานเจตคติเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการ

ตนเอง กําหนดเกณฑอยูในระดับมาก (ไมต่ํากวา  3.50) 

        -  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ดานคุณลักษณะความสามารถในการจัดการ

ตนเอง  กาํหนดกําหนดเกณฑอยูในระดับมาก (ไมต่ํากวา  3.50) 

 

ขั้นตอนที่  5  การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
 วัตถุประสงค  เพื่อประเมนิประสิทธิภาพของหลักสูตรภายหลงัการนาํหลักสูตรไปทดลองใช 

 วิธีดําเนินการ   ในขัน้ตอนนี้ เปนการประเมินผลหลังจากนําหลักสูตรไปทดลองใชและปรับปรุง

หลักสูตรใหสมบูรณยิ่งขึ้นจากขอมูลที่ได โดยพิจารณา ดังนี ้

 1. เกณฑในการพิจารณาประสิทธิภาพของหลักสูตร (การใชหลกัสูตร)  

     1.1.  ดานผูเรียน  ประกอบดวย  

  1) คาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการจดัการตนเอง ทัง้ดานดานความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง  ดานเจตคติเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง  

และดานคุณลกัษณะความสามารถในการจัดการตนเอง หลังการทดลองใชหลักสูตรของนักเรียนกลุม

ทดลอง สูงกวากอนการทดลองใชหลักสูตรอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

  2)  คาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการจัดการตนเอง ทั้งดานดานความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง  ดานเจตคติเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง  

และดานคุณลกัษณะความสามารถในการจัดการตนเอง หลังการทดลองใชหลักสูตรของนักเรียนกลุม

ทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
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   1.2.  ดานหลักสูตร ประกอบดวย  

1)  ความพงึพอใจเกี่ยวกับการใชหลักสูตรของนักเรียนอยูในระดับไมต่ํากวาปาน

กลาง (ไมต่ํากวา 2.50)  

2)  คาประสิทธิภาพของหลกัสูตร (การทดลองใชหลักสูตร) ประกอบดวย 

- คาเฉลี่ยคะแนนดานความรูความเขาใจเกี่ยวกบัความสามารถในการ

จัดการตนเองระหวางกระบวนการจัดกิจกรรมกับหลังการจัดกิจกรรมมคีา E1/ E2 ไมต่ํากวา 80/80 

- คาเฉลี่ยคะแนนดานเจตคติ เกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง

ของนักเรียนอยูในระดับมาก (ไมต่ํากวา 3.50)  

- คาเฉลี่ยคะแนนดานคุณลกัษณะความสามารถในการจัดการตนเองของ

นักเรียนอยูในระดับมาก (ไมต่ํากวา 3.50)  

2.  ขอเสนอแนะของผูเชีย่วชาญที่ประเมนิโครงรางหลกัสูตร  

3.  ขอเสนอแนะของครูผูจัดกิจกรรมแนะแนว  

 หลังจากทําการแกไขปรับปรุงเรียบรอยแลว ก็จัดทําเปนหลักสูตรฉบับสมบูรณที่สามารถ

นําไปใชเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองของนกัเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ตอไป 

 

 

  



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
  การวิเคราะหขอมูล การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรเพือ่เสริมสรางความสามารถใน

การจัดการตนเองโดยใชกิจกรรมแนะแนว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1”  ผูวจิัยนาํเสนอตาม

ข้ันตอนการพฒันาหลักสูตร โดยแบงออกเปน 5 ข้ันตอน ดังนี ้

 ข้ันตอนที ่1 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน ประกอบดวย 

  สวนที่ 1 ผลการศึกษาเอกสาร และงานวิจยัที่เกี่ยวของกบัความสามารถในการจัดการ

ตนเอง 

  สวนที่ 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับคุณลักษณะของ

ความสามารถในการจัดการตนเองที่จําเปนสําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 1 โดยใชการสนทนา

กลุม (focus group)  

 ข้ันตอนที ่2 ผลการออกแบบหลักสูตร  

 ข้ันตอนที ่3 ผลการประเมนิโครงรางหลักสูตร 

 ข้ันตอนที ่4 ผลการทดลองใชหลักสูตร 

 ข้ันตอนที ่5 ผลการประเมนิ และปรับปรุงหลักสูตร 

 

สําหรับรายละเอียดแตละขั้นตอน มีดังตอไปนี ้
ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาขอมูลพืน้ฐาน 
 การดําเนินการวิจัยในขัน้ตอนนี้แบงออกเปนสองสวนคือ ผลการศึกษาเอกสาร และงานวิจยัที่

เกี่ยวของกับความสามารถในการจัดการตนเองและผลการศึกษาความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ

เกี่ยวกับคุณลกัษณะของความสามารถในการจัดการตนเองที่จาํเปนสาํหรับนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชการสนทนากลุม (focus group) โดยมีรายละเอียดของผลการศึกษาขอมลู

พื้นฐานในแตละสวน ดังนี ้

 สวนที่ 1 ผลการศึกษาเอกสาร และงานวิจยัที่เกี่ยวของกบัความสามารถในการจัดการตนเอง 

 ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของกับความสามารถในการจัดการตนเองจากความ

คิดเห็นนักการศึกษา นักจิตวทิยา และนักวชิาการดานอืน่ๆ สรุปไดวา คณุลักษณะความสามารถใน

การจัดการตนเองที่จาํเปนตองเสริมสรางในนกัเรียนประกอบดวย คุณลักษณะ 4 ดาน คือ 1) การรูจัก

ตนเอง 2) การบริหารเวลา 3) การจัดการอารมณตนเอง และ4) การมีวนิัยในตนเอง 
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 สวนที่ 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเกีย่วกับคุณลักษณะความสามารถใน

การจัดการตนเองที่จาํเปนสาํหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 โดยใชเทคนิคการสนทนากลุม 

 ผลการศึกษาความคิดเหน็ของผูทรงคุณวฒุิซึ่งเปนนกัการศึกษา นกัจติวิทยา จาํนวน 7 คน ได

ขอสรุปวา ความสามารถในการจัดการตนเอง ที่จําเปนสาํหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 

ประกอบดวย 

 1. ความสามารถในการรูจักตนเอง ประกอบดวย การรูจกัลักษณะทั่วไปของตนเอง จุดเดนจุด

ดอย ความถนดัของตนเอง การแกไขปรับปรุงและพัฒนาตนเอง การยอมรับตนเอง 

 2. ความสามารถในการบรหิารเวลา ประกอบดวย คุณลกัษณะดานการรูจักวิเคราะหการใช

เวลา การวางแผนการใชเวลา การจัดลําดับความสําคญัของการทาํงาน หรือกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับ

มอบหมาย การรูจักแบงเวลาทํากจิกรรมตางๆ อยางสมดลุและเหมาะสม 

 3. ความสามารถดานการจัดการอารมณตนเอง  ประกอบดวยคุณลักษณะดาน การรูจัก

อารมณตนเองในดานตางๆ ของตนเอง และผูอ่ืน การควบคุมอารมณ การแสดงออกทางอารมณที่

เหมาะสม  

 4. การมีวนิัยในตนเอง ประกอบดวย คุณลักษณะดานการมีความรับผิดชอบตอส่ิงที่ไดรับ

มอบหมายหรือหนาที่ของตนเอง การมีความซื่อสัตยทั้งตอตนเองและผูอ่ืน การมีความอดทนตอปญหา

อุปสรรคและความยากลาํบากตางๆ และการมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 
ขั้นตอนที่ 2 ผลการออกแบบหลักสูตร  
 ผูวิจัยนําผลการศึกษาขอมลูพื้นฐานจากขั้นตอนที ่1 มาเปนแนวทางในการพัฒนาโครงราง

หลักสูตร เพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง โดยใชกิจกรรมแนะแนวสาํหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยโครงรางหลักสูตรประกอบดวยรายละเอียดดังนี ้

 1. ปญหาและความจาํเปนของหลักสูตร 

 ความสามารถในการจัดการตนเอง  เปนคุณลักษณะสาํคัญที่เปนตัวชี้บงถงึการเปนคนมี

คุณภาพ ซึง่ความสามารถในการจัดการตนเองเปนเรื่องของการกาํกับควบคุม ความคิด เจตคติ การ

ประพฤติปฏิบตัิตนของบุคคลใหอยูในแนวทางทีถู่กตองเหมาะสม โดยที่ความสามารถในการจัดการ

ตนเองนี้จะเปนรากฐานสาํหรับการเรียนการทํางานและการใชชีวิตอยูในสังคมตลอดไป ดังนัน้ 

ความสามารถในการจัดการตนเองจงึควรไดรับการปลูกฝง ตั้งแตวยัเดก็ เพราะจะไดเปนภูมิคุมกนั

ไมใหประพฤตปิฏิบัติในสิ่งทีไ่มถูกตองเหมาะสมในชีวิตชวงตอๆไป 

   เมื่อพิจารณาสถานการณ ปญหาตางๆ ของเด็กและเยาวชนในปจจุบันพบวา เด็กวัยรุนคือวยั

ที่มีปญหามากที่สุดทัง้ปญหากบัเพื่อน ครอบครัว ครูอาจารย สังคมรอบขาง หรือแมแตมีปญหาภายใน
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ตนเอง  ดังนั้น การปลูกฝง หรือเสริมสรางใหเด็กมีความสามารถในการจัดการตนเองไดตั้งแตตอนเด็ก

เร่ิมเขาสูวัยรุน จะเปนการเตรียมการเพื่อปองกันไมใหนกัเรียนมีปญหาประพฤติปฏิบตัิไมเหมาะสม ใน

วัยรุนตอไป การเสริมสรางใหเด็กในชั้นมธัยมศึกษาปที ่1 มีความสามารถในการจัดการตนเอง จงึมี

ความเหมาะสมเปนอยางยิ่ง 

 2. หลักการของหลกัสูตร 

 หลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองสาํหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 1 มีหลกัการดังนี ้

 1) เปนหลักสตูรสําหรับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในกิจกรรมแนะแนว ซึง่มุงสงเสริมใหนกัเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 มีความสามารถในการจัดการตนเองโดยสามารถนําความรู หรือแนวคิดที่ไดไปใช

ในการแกปญหา ปรับปรุง และพัฒนาตนเองในเรื่อง การรูจักตนเอง การบริหารเวลา การจัดการ

อารมณของตนเอง และการมีวินยัในตนเองไดอยางเหมาะสม 

2) เปนหลกัสตูรที่มีจุดหมายเพื่อมุงเนนการปลูกฝงทั้งดานความรูความเขาใจ  เจตคติ และ

พฤติกรรม การมีความสามารถในการจัดการตนเอง 

3) รูปแบบการจัดกิจกรรม ยดึกระบวนการสรางนิสัยเปนแนวทางหลักในการจัดกจิกรรม 

แนะแนวเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง 

3. จุดหมายของหลักสูตร 

     เพื่อใหนกัเรยีนมีความรูความเขาใจ เจตคติที่ดี และสามารถจัดการตนเองไดในเรือ่งตอไปนี ้

1) การรูจักตนเองประกอบดวย การรูจักจดุเดนจุดดอยของตนเอง การแกไขปรับปรุงตนเอง 

2) การบริหารเวลาประกอบดวย การใชเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดทัง้การเรียน การทํางาน 

และการพกัผอน 

3) การจัดการอารมณตนเองประกอบดวย การควบคุมอารมณ และการแสดงออกทาง

อารมณที่เหมาะสม 

4) การมีวนิัยในตนเองประกอบดวย การมคีวามรับผิดชอบ ความซื่อสัตย ความอดทน และ

การมีความเชือ่มั่นในตนเอง 

4. หนวยกิจกรรม 

 หลักสูตรแบงหนวยกจิกรรมออกเปน 4 หนวย ซึง่แตละหนวย ประกอบดวย 4 แผนการจัด

กิจกรรม แตละแผนการจัดกจิกรรม ใชเวลา 1 คาบ คาบละ 50 นาท ี

 ในแตละแผนการจัดกิจกรรม ประกอบดวยรายละเอยีด ไดแก สาระสําคัญ วัตถุประสงค 

สาระกิจกรรม  กิจกรรม ส่ือ และการวัดผลประเมินผล  
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5. สาระกิจกรรม 

 สาระกิจกรรมของหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองสาํหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ประกอบดวย 4 หนวยกิจกรรม คอื 

หนวยที่ 1 การรูจักตนเอง 

หนวยที่ 2 การบริหารเวลา 

หนวยที่ 3 การจัดการอารมณตนเอง 

หนวยที่ 4 การมีวินยัในตนเอง 

6. กิจกรรม   

               กิจกรรมตามหลกัสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง สําหรับ 
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่1 ในแตละหนวยการเรียนนัน้มุงเนนการใชกิจกรรมทีห่ลากหลาย เชน การ

แกปญหา การใชกิจกรรมกลุม การเรียนแบบรวมมือ โดยยึดกระบวนการสรางนิสัยเปนแนวทางหลักใน

การจัดกิจกรรมในแตละแผนการจัดกจิกรรม ซึ่งกระบวนการสรางนิสัยประกอบดวย  6  ข้ันตอนคือ 

 ข้ันที่ 1  ข้ันรับรู /สังเกต  เปนขั้นที่ครูผูสอนนาํสิ่งเรา เชน วัตถุหรือเหตุการณ 

เกี่ยวกับคุณลกัษณะที่ตองการเสริมสรางใหเกิดกับนักเรียนใหผูเรียนรบัรูหรือสังเกต  
 ข้ันที่ 2  ข้ันคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ  เปนขั้นที่ครูผูสอนกระตุนใหนักเรียนคิด 

และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณคาของคุณลักษณะ และผลกระทบของการประพฤติปฏิบัติและไม

ประพฤติปฏิบตัิทั้งตอตนเองและผูอ่ืน เพื่อกระตุนและจงูใจใหนักเรียนเห็นความสาํคญัของการ

ประพฤติปฏิบตัิ 
 ข้ันที่ 3  ข้ันสรางแนวปฏิบัติที่เหมาะสม  เปนขั้นที่ครูผูสอนกระตุนใหนักเรียนคิด

หาวิธทีี่ดีที่สุดในการประพฤติปฏิบัติตนหรือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยพิจารณาขอดีขอเสียและ

ผลกระทบตางๆ อยางรอบคอบ 
 ข้ันที่ 4  ข้ันลงมือปฏิบัติ  เปนขั้นที่นกัเรียนเปนผูปฏิบัติตามแนวทางทีก่ําหนดทั้ง

ในโรงเรียนและชีวิตประจําวนั ข้ันนี้ครูผูสอนจะตองแนะนํานักเรียนอยางใกลชิด เพื่อใหนักเรียนเหน็

ประโยชนของสิ่งที่ประพฤตปิฏิบัติทั้งตอตนเองและผูอ่ืน 
 ข้ันที่ 5  ข้ันประเมินและปรับปรุง  เปนขั้นทีค่รูผูสอนกระตุนแนะนําใหนกัเรียน

ประเมินผลการประพฤติปฏิบัติและแนะนาํใหปรับปรุงการประพฤตหิรือปฏิบัตินั้นใหเหมาะสมยิง่ขึน้ 
 ข้ันที่ 6  ข้ันชื่นชมตอการปฏิบัติ  เปนขั้นทีก่ระตุนความคิดความรูสึกหรือเจตคติ

ของนักเรียน ใหเหน็ถงึผลสําเร็จและพอใจที่จะกระทาํหรอืแสดงคุณลักษณะเหลานัน้ตอไป 

7. ส่ือ  

     ส่ือที่ใชในแตละหนวยการเรียนรู ประกอบดวย ใบงาน ใบความรู ตางๆ  
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8. การวัดผลประเมินผล 

       การวัดและประเมินผล ตามหลกัสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง ที่

พัฒนาขึ้นนัน้ กําหนดการวัดและประเมินผลออกเปน 3  ดาน คือ 

  1. การวัดและประเมินผลดานความรูความเขาใจ โดยใชแบบทดสอบวดัความรูความ

เขาใจ 

2. การวัดและประเมินผลทางดานเจตคติ โดยใชแบบวัดเจตคติ 

3. การวัดและประเมินผลดานคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเองโดย 

ใช แบบวัดคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง 
 
ขั้นตอนที่ 3 ผลการประเมินโครงรางหลักสูตร 
 จากการทาํโครงรางหลักสูตรไปใหผูเชี่ยวชาญซึ่งประกอบดวย ผูเชีย่วชาญดานหลักสูตร ดาน

การจัดการตนเอง และดานการวัดผลประเมินผล จาํนวน 5 คน ความเหมาะสมของโครงรางและ

หลักสูตรประเมินความสอดคลอง ใชผลการประเมินดงันี ้

            1. ผลการประเมนิความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตรตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญไดคา

เฉล่ีย ( X ) คาเบีย่งมาตรฐาน (S.D.) และระดับความเหมาะสมของโครงรางหลกัสูตรดังแสดงในตาราง 

6 

ตาราง 6  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตรตาม 

      ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ (N=5) 

 

ขอ รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

1. สภาพปญหาและความจาํเปนของหลักสตูร 4.44 0.33 มาก 

2. หลักการของหลักสูตร 4.07 0.15 มาก 

3. จุดหมายของหลักสูตร 4.20 0.47 มาก 

4. สาระกิจกรรมของหลักสูตร 3.95 0.11 มาก 

5. กิจกรรม 4.03 0.25 มาก 

6. ส่ือ 3.87 0.18 มาก 

7. การวัดผลประเมินผล 3.80 0.21 มาก 

8. หนวยกจิกรรมที่ 1 4.00 0.05 มาก 
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ตาราง 6  (ตอ) 

 

ขอ รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

9. หนวยกจิกรรมที่ 2 4.00 0.05 มาก 

10. หนวยกจิกรรมที่ 3 3.98 0.18 มาก 

11. หนวยกจิกรรมที่ 4 4.06 0.17 มาก 

 

 จากตาราง 6 พบวา ผลการประเมินความเหมะสมของโครงรางหลกัสตูรในองคประกอบตางๆ 

ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมีคาเฉลีย่ตั้งแต  3.80 – 4.44  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมคีา

ตั้งแต 0.05 – 0.47  แสดงวาผูเชี่ยวชาญเห็นวาทุกองคประกอบของโครงรางหลกัสตูรมีความเหมาะสม

อยูในระดับมากขึ้นไป และเมื่อพิจารณาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา คาความเบี่ยงเบน

มาตรฐานของหนวยกจิกรรมที่ 1 และหนวยกิจกรรมที่ 2   มีคาต่าํกวาองคประกอบอืน่ๆ แสดงวา

ผูเชี่ยวชาญมคีวามคิดเหน็ตอองคประกอบ 2 ดานนี้สอดคลองกันมากกวาองคประกอบดานอืน่ๆ  

 2. ผลการประเมินความสอดคลองของโครงรางหลักสูตรตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ได

ตัวดัชนีความสอดคลอง ดังแสดงในตาราง 7 

 

ตาราง 7  คาดัชนีความสอดคลอง และความหมายของคาดัชนีความสอดคลองของหลักสูตร 

      ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ (N=5) 

 

ขอ  
ดัชนีความ
สอดคลอง 

ความหมาย 

1. สภาพปญหาความจาํเปนกบัหลักการของหลักสูตร 1.00 สอดคลอง 

2. หลักการของหลักสูตรกับจุดหมายของหลกัสูตร 1.00 สอดคลอง 

3. จุดหมายของหลักสูตรกับสาระกิจกรรมของหลักสูตร 1.00 สอดคลอง 

4. เนื้อหาของหลกัสูตรกับกิจกรรม 1.00 สอดคลอง 

5. กิจกรรมกับส่ือ 1.00 สอดคลอง 

6. กิจกรรมกับการวัดผลประเมนิผล 0.80 สอดคลอง 

7. จุดหมายของหลักสูตรกับจุดประสงคของหนวยกจิกรรมที่ 1 1.00 สอดคลอง 

8. จุดหมายของหลักสูตรกับจุดประสงคของหนวยกจิกรรมที่ 2 1.00 สอดคลอง 
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ตาราง 7  (ตอ) 

 

ขอ  
ดัชนีความ
สอดคลอง 

ความหมาย 

9. จุดหมายของหลักสูตรกับจุดประสงคของหนวยกจิกรรมที่ 3 1.00 สอดคลอง 

10. จุดหมายของหลักสูตรกับจุดประสงคของหนวยกจิกรรมที่ 4 1.00 สอดคลอง 

11. ความสอดคลองภายในหนวยกิจกรรมที ่1  0.92 สอดคลอง 

12. ความสอดคลองภายในหนวยกิจกรรมที ่2 0.80 สอดคลอง 

13. ความสอดคลองภายในหนวยกิจกรรมที ่3 0.88 สอดคลอง 

14. ความสอดคลองภายในหนวยกิจกรรมที ่4 0.88 สอดคลอง 

 

จากตาราง 7 พบวา ผลการประเมินความสอดคลองของหลักสูตรตามความ 

คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต  0.80 – 1.00  นั่นคือ ผูเชีย่วชาญมีความเหน็

วาองคประกอบตางๆ ของหลักสูตร มีความสอดคลองกนั 

 

3. ผลการปรับปรุงโครงรางหลักสูตรกอนนาํไปทดลองใช 

 ผูวิจัยทาํการปรับปรุงโครงรางหลักสูตรตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ดังนี ้

 1. สภาพปญหา และความจําเปนของหลกัสูตร ปรับปรุงในดานการใชภาษาใหกระชับ 

ชัดเจน สละสลวย และเขาใจงายมากยิง่ขึ้น 

 2. จุดประสงคของหนวยกจิกรรม ปรับใหเหมาะสมกบันักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษามาก

ยิ่งขึ้น 

 3. กิจกรรมในแผนการจัดกจิกรรม ปรับลดกิจกรรมในบางแผนเพื่อใหเหมาะกับคาบเวลา 

 
ขั้นตอนที่ 4 ผลการทดลองใชหลกัสูตร 
 จากการที่ผูวิจยัไดนําหลักสตูรที่ไดรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชีย่วชาญ แลวนําไปทดลอง

ใชกับกลุมตัวอยางซึง่เปนนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2550 โรงเรียน 

บานบางเทา อ.ถลาง จ.ภูเกต็ จํานวน 2 หองเรียน จํานวนนกัเรียน 63 คน ประกอบดวยนกัเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1/1 จํานวน 32 คน และนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที่ 1/2 จํานวน 31 คน โดยจะนาํเสนอ

ผลการทดลองใชลักสูตร ดังนี ้
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 สวนที่ 1 ผลการทดลองใชหลักสูตรประกอบดวยผลการวเิคราะหความรูความเขาใจ ผลการ

วิเคราะหเจตคติของนักเรียน ผลการวิเคราะหคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเองของ

นักเรียน 

สวนที่ 2 ผลการประเมินความพงึพอใจเกีย่วกับการใชหลักสูตร 

สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของหลกัสูตร 

สวนที่ 4 สรุปผลการทดลองใชหลักสูตร 

 
สวนที่ 1 ผลการทดลองใชหลักสูตร 
 ในการวิเคราะหผลการทดลองการใชหลักสูตร ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้

 1. การวิเคราะหคะแนนดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง

กอนและหลังการทดลองใชหลักสูตร โดยมีรายละเอยีด ดังตาราง 8 

 

ตาราง 8  เปรียบเทยีบคาเฉลี่ยคะแนนดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการ  

      ตนเองของนกัเรียน กอนและหลงัการทดลองใชหลกัสูตร 

 

กลุมทดลอง กลุมควบคุม 
การทดสอบ 

X  S.D. X  S.D. 
t-test 

กอนทดลองใชหลักสูตร 18.72 3.26 20.29 3.94 1.72 

หลังทดลองใชหลักสูตร 27.41 2.03 20.65 4.28 7.96 ***  
t-test 27.24 ***  1.69  

*** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001 

 

 จากตาราง 8 พบวา  

1) คาเฉลี่ยคะแนนดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง ของ

กลุมนกัเรียนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม กอนทดลองใชหลักสูตร  แตกตางกนัอยางไมมนีัยสาํคัญ

ทางสถิต ิ

2) คาเฉลี่ยคะแนนดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง หลังการ

ทดลองใชหลกัสูตร ของนกัเรียนกลุมทดลอง สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนยัสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 

.001 
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3) คาเฉลี่ยคะแนนดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง กอน

และหลังทดลองใชหลักสูตร ของนกัเรียนกลุมควบคุมแตกตางกันอยางไมมีนัยสาํคัญทางสถิต ิ

4) คาเฉลี่ยคะแนนดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง หลัง

ทดลองใชหลกัสูตร ของนกัเรียนกลุมทดลอง หลังการทดลองใชหลักสตูร สูงกวากอนการทดลองอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

 

2. การวิเคราะหเจตคติเกี่ยวกับการจัดการตนเองของนักเรียน กอนและหลังการทดลองใช

หลักสูตร ซึง่มรีายละเอียดดงัตาราง 9  

 

ตาราง 9  เปรียบเทยีบคาเฉลี่ย เจตคติเกี่ยวกับความสามารถในการจดัการตนเองของนักเรียน  

      กอนและหลังการทดลองใชหลักสูตร 

 

กลุมทดลอง กลุมควบคุม 
การทดสอบ 

X  S.D. X  S.D. 
t-test 

กอนทดลองใชหลักสูตร 3.46 .53 3.37 .39 0.93 

หลังทดลองใชหลักสูตร 3.75 .36 3.48 .32 2.39 *  
t-test 3.06 **  1.15  

 *นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05    ** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

 

 จากตาราง 9  พบวา  

1)  คาเฉลี่ยเจตคติเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเองของนักเรียนกลุมทดลอง และ

กลุมควบคุม  กอนทดลองใชหลักสูตร  แตกตางกนัอยางไมมนีัยสาํคัญทางสถิต ิ

2)  คาเฉลี่ยเจตคติเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง หลงัทดลองใชหลักสตูร ของ

นักเรียนกลุมทดลอง สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

3)  คาเฉลี่ยเจตคติเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง กอนและหลังทดลองใช

หลักสูตร ของนักเรียนกลุมควบคุม แตกตางกนัอยางไมมนีัยสําคัญทางสถิติ 

4) คาเฉลี่ยเจตคติเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง หลงัทดลองใชหลักสตูร ของ

นักเรียนกลุมทดลอง สูงกวากอนทดลองใชหลักสูตร อยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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3. การวิเคราะหคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง กอนและหลังการทดลองใช

หลักสูตร  รายละเอียดดังตาราง 10 

 

ตาราง 10  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเองของนกัเรียน  

      กอนและหลังการทดลองใชหลักสูตร 

 

กลุมทดลอง กลุมควบคุม 
การทดสอบ 

X  S.D. X  S.D. 
t-test 

กอนทดลองใชหลักสูตร 3.24 .20 3.28 .19 0.77 

หลังทดลองใชหลักสูตร 3.65 .31 3.33 .33 4.06 ***  
t-test 6.06 ***  1.39  

*** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001 

 จากตาราง 10 พบวา  

1) คาเฉลี่ยการประเมินคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง ของนักเรียนกลุม

ทดลอง และกลุมควบคุม  กอนและหลงัการทดลองใชหลักสูตร  แตกตางกนัอยางไมมีนัยสาํคัญทาง

สถิติ 

2) คาเฉลี่ยการประเมินคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง หลังการทดลองใช

หลักสูตร ของกลุมทดลอง สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

3) คาเฉลี่ยการประเมินคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง กอนและหลงัทดลอง

ใชหลักสูตร ของนักเรียนกลุมควบคุม แตกตางกันอยางไมมีนัยสาํคัญทางสถิต ิ

4) คาเฉลี่ยการประเมินคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง ของนักเรียนกลุม

ทดลอง หลังการทดลอง สูงกวากอนทดลองใชหลักสูตร อยางมนีัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .001 

 
สวนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการใชหลกัสูตร 
 การประเมนิความคิดเห็นของนกัเรียน ตอความพึงพอใจเกี่ยวกับการใชหลักสูตรเพื่อเสริมสราง

ความสามารถในการจัดการตนเองโดยใชกิจกรรมแนะแนว สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 จาก

ผูเรียนจํานวน 32 คน ปรากฏผลการวิเคราะหดงัตาราง 11 
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ตาราง 11  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจของนักเรียนเกีย่วกับการ 

      ใชหลกัสูตร  

 

รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. สาระของกจิกรรม 4.24 .37 มาก 

    1.1  มีความยากงายเหมาะสม 4.25 .57 มาก 

    1.2  นกัเรียนสามารถนําไปใชประโยชนได 4.63 .55 มากที่สุด 

    1.3  มีความจําเปนตอชีวติของนักเรียน 4.09 .53 มาก 

    1.4  ตรงกบัความตองการของนักเรียน 4.00 .84 มาก 

2.  กจิกรรม 4.01 .44 มาก 

    2.1  มีความหลากหลาย 4.16 .77 มาก 

    2.2  กระตุนใหนักเรียนกระตือรือรนในการรวมกจิกรม 4.16 .77 มาก 

    2.3  สงเสรมิความรวมมอืกันในการเรยีน 4.19 .69 มาก 

    2.4  เปดโอกาสใหนักเรยีนไดแสดงออก 4.16 .77 มาก 

    2.5  นกัเรียนไดลงมือปฏิบัติ 4.16 .81 มาก 

    2.6  เปดโอกาสใหนักเรยีนมีสวนรวมในกิจกรรม 4.09 .82 มาก 

    2.7  สงเสรมิใหนกัเรียนมคีวามสามารถในการจัดการตนเอง 3.78 .79 มาก 

    2.8  มีการใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียน 3.75 .88 มาก 

    2.9  สรางบรรยากาศการเรียนรูที่ด ี 3.78 .79 มาก 

    2.10  สงเสริมใหนักเรียนมีความสมัพนัธอันดีตอกัน 3.91 .82 มาก 

3.  ส่ือ 4.11 .57 มาก 

    3.1  สอดคลองกับจุดประสงคของกิจกรรม 4.16 .72 มาก 

    3.2  สอดคลองกับเนื้อสาระกิจกรรม 4.13 .71 มาก 

    3.3  สอดคลองกับกิจกรรม 4.16 .85 มาก 

    3.4  สอดคลองกับวยัของนักเรียน 3.94 .67 มาก 

    3.5  นกัเรียนมีสวนรวมในการใชส่ือ 4.16 .85 มาก 

4.  การวัดผลประเมินผล 3.94 .46 มาก 

    4.1  วิธกีารวัดผลประเมินผลมีความเหมาะสม 4.00 1.05 มาก 

    4.2  วิธกีารวัดผลประเมินผลมีความหลากหลาย 3.75 .76 มาก 
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ตาราง 11  (ตอ) 

 

รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

    4.3  การวัดผลกอนเรียนมคีวามเหมาะสม 4..16 .77 มาก 

    4.4  การวัดผลระหวางเรียนมีความเหมาะสม 3.94 .80 มาก 

    4.5  การวัดผลหลังเรียนมคีวามเหมาะสม 3.84 .95 มาก 

    4.6  นกัเรียนมีสวนรวมในการวัดผลประเมินผล 3.97 .97 มาก 

รวมทุกดาน 4.08 .34 มาก 

 

จากตาราง 11  พบวา ความความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับการใชหลักสูตรเพื่อเสริมสราง

ความสามารถในการจัดการตนเองโดยใชกิจกรรมแนะแนว สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 โดย

ภาพรวม อยูในระดับมาก   ซึ่งมีคาเฉลีย่ตัง้แต 3.75  ถึง 4.63  และเมื่อพิจารณาเปนดาน  พบวา ดาน

ที่นกัเรียนมีความพงึพอใจสงูที่สุด คือ ดานสาระของกิจกรรม  ( X = 4.24)  สวนประเดน็ที่นกัเรียนมี

ความพึงพอใจต่ําที่สุด คือ ดานการวัดผลประเมินผล  ( X = 3.94) 

 
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของหลักสตูร 

 ในการหาประสิทธิภาพของหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองหลงัการ

ทดลองใชหลกัสูตรโดยเปรียบเทยีบกับเกณฑทีก่ําหนดขึ้น เปนการเปรียบเทียบผลการวิเคราะหใน 3 

ดาน คือ ดานความรูความเขาใจ  ดานเจตคติ  และดานคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง 

โดยเทยีบกับเกณฑที่กําหนดไวในแตละดาน โดยมีรายละเอียดดังตาราง 12 
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ตาราง 12  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนดานความรูความเขาใจ ดานเจคติ และดานคุณลักษณะ  

      ความสามารถในการจัดการตนเอง 

 

ความสามารถในการจัดการตนเอง 
คะแนน
เต็ม 

คะแนนเฉลี่ยที่
ได 

เกณฑที่
กําหนด 

ความหมาย 

1. ดานความรูความเขาใจ 

    1.1 ระหวางกระบวนการจัดกิจกรรม 

    1.2 หลังการจัดกิจกรรม 

 

40 

34 

 

33.56 (83.90) 

27.41 (80.62) 

 

E1=80 

E2=80 

 

สูงกวาเกณฑ 

สูงกวาเกณฑ 

2. ดานเจตคติ 5 3.75 3.50 สูงกวาเกณฑ 

3. ดานคุณลักษณะความสามารถ  

    ในการจัดการตนเอง 

5 3.65 3.50 สูงกวาเกณฑ 

 

 จากตาราง 12 พบวา คาเฉลีย่คะแนนความสามารถในการจัดการตนเองทัง้ดานความรูความ

เขาใจ ดานเจตคติ และดานคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเองมีคาสูงกวาเกณฑที่กาํหนด 
 
สวนที่ 4 การสรุปผลการทดลองใชหลักสูตร 

 จากผลการทดลองใชหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองโดยใชกิจกรรม

แนะแนวสําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 เมื่อพิจารณาตามเกณฑประสิทธิภาพของหลกัสูตร

สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

 1. ดานผูเรียน 

     1.1  การเปรียบเทียบความแตกตางดานความรูความเขาใจ ดานเจตคติ และดาน

คุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง กอนการทดลองใชหลกัสูตรระหวางกลุมทดลอง และ

กลุมควบคุม พบวานกัเรียนมีความรูความเขาใจเจตคติ และคุณลักษณะความสามารถในการจัดการ

ตนเองแตกตางกนัอยางไมมนีัยสําคัญทางสถิติ 

     1.2  การเปรียบเทียบความแตกตางดานความรูความเขาใจ ดานเจตคติ และดาน

คุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง กอนและหลังการทดลองใชหลักสูตรของนักเรียนทัง้

กลุมทดลอง และกลุมควบคมุ พบวา นกัเรยีนกลุมทดลองมีความรูความเขาใจเจตคติ และคุณลักษณะ

ความสามารถในการจัดการตนเอง หลงัการทดลองสูงกวากอนการทดลองใชหลักสูตรอยางมนีัยสาํคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 ขณะทีน่ักเรียนกลุมควบคุมมีความรูความเขาใจเจตคติ และคุณลักษณะ

ความสามารถในการจัดการตนเอง แตกตางกนัอยางไมมีนัยสาํคัญทางสถิต ิ
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     1.3  การเปรียบเทียบความแตกตางดานความรูความเขาใจ ดานเจตคติ และดาน

คุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง  หลังการทดลองใชหลกัสูตรของนักเรียนทัง้กลุม

ทดลอง และกลุมควบคุม พบวา นักเรียนกลุมทดลองมคีวามรูความเขาใจ เจตคติ และคุณลักษณะ

ความสามารถในการจัดการตนเองสงูกวากลุมควบคุม อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 สวนดาน

เจตคติ พบวา นักเรียนกลุมทดลอง มีเจตคติตอการจัดการตนเอง สูงกวากลุมควบคมุ อยางมีนยัสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 2. ดานหลกัสตูร 

      2.1 คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเกีย่วกับการใชหลกัสูตรตามความคิดเห็นของนักเรียน

โดยภาพรวมมคีาเฉลี่ยเทากบั 4.08 ซึ่งมีความเหมาะสม อยูในระดับมาก โดยสูงกวาเกณฑที่กาํหนด 

(ไมต่ํากวา 2.50)  

      2.2 คาประสิทธิภาพของหลกัสูตร (การทดลองใชหลกัสูตร) ประกอบดวย 

  2.2.1 คาเฉลี่ยคะแนนดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ความสามารถในการจัดการ

ตนเองระหวางกระบวนการจัดกิจกรรมกบัหลังการจัดกิจกรรม มีคาเทากบั  83.90/80.62  โดยสูงกวา

เกณฑที่กาํหนด ( 21 / EE = 80/80) 

  2.2.2 คาเฉลี่ยคะแนนดานเจตคติเคี่ยวกับวามสามารถในการจัดการตนเองมีคาอยูใน

ระดับมากเทากับ 3.75 โดยสูงกวาเกณฑที่กําหนด (ไมต่ํากวา 3.50) 

  2.2.3 คาเฉลี่ยคะแนนดานคณุลักษณะความสามารถในการจัดการตนเองมีคาอยูใน

ระดับมากเทากับ 3.65  โดยสูงกวาเกณฑที่กําหนด (ไมต่ํากวา 3.50) 

 
ขั้นตอนที่ 5 ผลการประเมินและปรับปรุงหลกัสูตร 
 เมื่อผูวิจัยนําหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองโดยใชกิจกรรมแนะ

แนวสําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที่ 1 ไปทดลองใชเสร็จเรียบรอยแลว ไดมีการประเมิน

ประสิทธิภาพ และแกไขปรับปรุงหลักสูตร ดังนี ้

 การประเมินหลักสูตร  ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี ้

 1. จุดประสงคในการประเมนิ เพื่อประเมนิประสิทธิภาพของหลกัสูตรภายหลังจากการนาํ

หลักสูตรไปทดลองใช 

 2. ส่ิงที่ใชในการประเมินไดแก 

2.1 เกณฑในการพิจารณาประสิทธิภาพของหลักสูตร แบงออกเปน 

2.1.1 ดานผูเรียน ประกอบดวย 
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  2.1.1.1 คาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการจัดการตนเอง หลงัการทดลองใช

หลักสูตรของกลุมทดลองสงูกวาคาเฉลีย่คะแนนกอนการทดลองใชหลักสูตร  อยางมีนัยสาํคัญ 

ทางสถิติ ที่ระดับ .05 

  2.1.1.2 คาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการจัดการตนเอง หลงัการทดลองใช

หลักสูตรของกลุมทดลองสงูกวาคาเฉลีย่คะแนนหลังการทดลองใชหลักสูตรของกลุมควบคุม   

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

2.1.2 ดานหลกัสูตร ประกอบดวย 

  2.1.2.1  ความพงึพอใจเกีย่วกับการใชหลักสูตรตามความคิดเห็นของนกัเรียนอยู

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)  

- คาเฉลี่ยคะแนนดานคุณลกัษณะความสามารถในการจัดการตนเองของ

นักเรียนอยูในระดับมาก (ไมต่ํากวา 3.50)  

2.2 ขอเสนอแนะของผูเชีย่วชาญที่ประเมนิโครงรางหลกัสูตร  

2.2 ขอเสนอแนะของครูผูจัดกิจกรรมแนะแนว  

 

 3. ผลการประเมินเมื่อพิจารณาคาสถิติจากตารางขางตนสามารถสรุปไดดังนี้ 

3.1 เกณฑในการพิจารณาถึงประสทิธิภาพของหลกัสูตรในดานผูเรียน พบวา คาเฉลี่ย

คะแนนความสามารถในการจัดการตนเองหลงัการทดลองใชหลักสูตรของกลุมทดลองสูงกวาคาเฉลี่ย

คะแนนกอนการทดลองใชหลักสูตรอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และคาเฉลีย่คะแนน

ความสามารถในการจัดการตนเอง หลงัการทดลองใชหลกัสูตรของกลุมทดลองสงูกวาคาเฉลีย่คะแนน

ความสามารถในการจัดการตนเอง ของกลุมควบคุมอยางมีนยัสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

สวนในดานหลักสูตร พบวา คาเฉลี่ยคะแนนความความพึงพอใจเกีย่วกับการใชหลกัสูตรตาม

ความคิดเหน็ของนักเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึง่มีคาเฉลีย่เทากับ 4.08 โดยสูงกวาเกณฑที่

กําหนด (ไมต่าํกวา 2.50)  สวนคาประสทิธิภาพของหลักสูตร (การทดลองใชหลักสตูร พบวา คะแนน

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง ระหวางกระบวนการจัดกิจกรรมกบัหลัง

การจัดกิจกรรม มีคาเทากับ  83.90/80.62  โดยสูงกวาเกณฑทีก่ําหนด (E1/ E2 ไมต่ํากวา 80/80) 
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คาเฉลี่ยคะแนนดานเจตคติ เกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเองมีคาอยูในระดับมากเทากบั 

3.75 โดยสูงกวาเกณฑที่กาํหนด (ไมต่ํากวา 3.50) และคาเฉลี่ยคะแนนดานคุณลักษณะความสามารถ

ในการจัดการตนเองมีคาเทากับ 3.65 โดยสูงกวาเกณฑทีก่ําหนด  (ไมต่ํากวา 3.50) 

3.2  ขอเสนอแนะของผูเชีย่วชาญในการปรับปรุง ประเด็นแรกคือการใชภาษาใน

องคประกอบตางๆ ของหลกัสูตร ใหใชภาษาเขยีนหรือภาษาใหชัดเจนและกระชับยิ่งขึ้น 

3.3  ขอเสนอแนะของครูผูจดักิจกรรมใหพจิารณาปรับลดกิจกรรมในแผนการจัดกจิกรรมให

สอดคลองกับเวลา ปรับกิจกรรมใหสอดคลองกับวยั และสิ่งแวดลอมของนักเรียน 

จากผลการประเมินหลักสูตรดังกลาว แสดงใหเห็นวา หลกัสูตรที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นจาก

การศึกษาครั้งนี้ มีประสิทธิภาพและสามารถนําไปใชไดจริง โดนชวยเสริมสรางความสามารถในการ

จัดการตนเองของนักเรียนใหสูงขึน้ 

 
 การปรับปรุงหลักสูตร 
 หลังจากที่ผูวจิัยรวบรวมขอมูลจากการประเมินประสทิธภิาพของหลักสูตรตลอดจน

ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญที่ประเมนิโครงรางหลักสูตร และครูผูสอนแลว ผูวิจยัไดปรับปรุงหลักสูตร

ในประเด็นตอไปนี้ 

 1. ปรับปรุงการใชภาษาในการเขียนใหเหมาะสมยิง่ขึ้น 

 2. ปรับปรุงการเขียนในหัวขอสภาพปญหาและความจําเปนของหลักสตูรใหกระชับยิง่ขึ้น 

 3. ปรับลดกิจกรรมในแผนการจัดกิจกรรมบางหนวยใหเหมาะสมกับเวลาและลักษณะของ

ผูเรียน 



บทที่ 5  
สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเรื่อง “การพัฒนาหลกัสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองโดยใช

กิจกรรมแนะแนว สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ”  มีสาระสาํคัญสรุปไดดังนี้ 

 

จุดมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่เสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองของนักเรียนชัน้

มัธยมศึกษาปที่ 1  

 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของหลักสูตรที่เสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองของ

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่1  

  

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองโดยใชกิจกรรมแนะ

แนวสํารับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มวีิธีดําเนินการวิจัย 5 ข้ันตอน คือ 

  ข้ันตอนที ่1 การศึกษาขอมลูพื้นฐาน 

  การดําเนินการวิจัยในขัน้ตอนนี ้เปนการศกึษาจัดเตรียมขอมูลพื้นฐานที่จําเปนในการ

พัฒนาโครงรางหลกัสูตรใหสอดคลองกับปญหา และความจําเปน โดยการศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่

เกี่ยวของกับความสามารถในการจัดการตนเอง นาํขอมลูที่ไดมาสรุปเปนขอมูลเบื้องตนเพื่อนาํไปจัด

สนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิซึง่ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจาํนวน 7 คน เมื่อนําผลที่ไดเปนขอสรุปจาก

ข้ันตอนนี้ไปใชเปนขอมูลพืน้ฐานสําหรับพัฒนาโครงรางหลกัสูตรตอไป 

  ข้ันตอนที ่2 การออกแบบหลักสูตร 

  การดําเนินการวิจัยในขัน้ตอนนี้เปนการนาํผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานที่ไดจากขั้นตอน

ที่ 1 มากาํหนดเปนประเด็นตางๆ ในการพัฒนาโครงรางหลกัสูตร  ไดแก ปญหาและความจาํเปนของ

หลักสูตร หลักการของหลกัสตูร จุดหมายของหลักสูตร หนวยกิจกรรม สาระกิจกรรม กิจกรรม ส่ือ และ

การวัดผลประเมินผล  

  ข้ันตอนที ่3 การประเมินโครงรางหลักสูตร 

  การดําเนินการวิจัยในขัน้ตอนนี ้เปนการนาํหลักสูตรฉบับรางที่ผูวิจัยพฒันาขึน้ไปให

ผูเชี่ยวชาญซึ่งประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานหลกัสูตร ดานการจัดการตนเอง และดานการวัดผล

ประเมินผล จาํนวน 5 คน ประเมินคุณภาพโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และความสอดคลองของ
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องคประกอบตางๆ ของโครงรางหลักสูตร เครื่องมือที่ใชประเมิน คือ แบบประเมินโครงรางหลักสูตรเพื่อ

เสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองโดยใชกิจกรรมแนะแนวสาํหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 1 จากนั้นนาํขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย และคาดัชนีความสอดคลอง เมือ่ไดผลการประเมิน

แลวผูวิจัยนําผลที่ไดและขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขใหไดโครงรางหลกัสูตรที่

สมบูรณยิ่งขึ้น 

  ข้ันตอนที ่4 การทดลองใชหลักสูตร 

  การดําเนินการวิจัยในขัน้ตอนนี ้เปนการนาํหลักสูตรฉบับรางที่ผูวิจัยพฒันาขึน้ไปและ

ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 โรงเรยีนบานบางเทา ประจําภาคเรยีน

ที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 2 หองเรียน จาํนวนนักเรียน 63 คน โดยแบงเปนกลุมควบคุม และกลุม

ทดลองอยางละ 1 หองเรียน โดยการสุมอยางงายเปนกลุมทดลอง 1 หองเรียน  

(ม.1/1) จํานวนนกัเรียน 32 คน  กลุมควบคุม1 หองเรียน (ม.1/2) จํานวนนกัเรียน 31 คน 

การทดลองใชแบบแผนการทดลอง Pre test-Post test Control group Design โดยใชระยะเวลาใน

การดําเนินการทดลองเปนเวลา 10 สัปดาห ตั้งแต วันที ่2 มกราคม 2551 – 7 มีนาคม 2551  

  เครื่องมือที่ใชในการทดลองประกอบดวย 

  1. เอกสารหลกัสูตร ที่ผูวจิัยพัฒนาขึ้น 

  2. เครื่องมือวดัความสามารถในการจัดการตนเอง ประกอบดวย แบบทดสอบวัด

ความรูความเขาใจ เกีย่วกับความสามารถในการจัดการตนเอง แบบวดัเจตคติเกี่ยวกับความสามารถ

ในการจัดการตนเอง แบวัดคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง 

  3. แบบวัดความพงึพอใจเกีย่วกับการใชหลักสูตร 

  ในการดําเนนิการทดลองนัน้ในเบื้องตนผูวิจัยไดชี้แจงทาํความเขาใจกับครูผูจัด

กิจกรรมแนะแนว ในเรื่องขัน้ตอนกระบวนการในการนาํหลักสูตรไปทดลองใช โดยผูวิจัยรวมกับครูผูจัด

กิจกรรมทาํการทดสอบกอนการทดลองใชหลักสูตรโดยใหนกัเรียนทัง้กลุมทดลอง และกลุมควบคุม 

ทดสอบวัดความรูความเขาใจเจตคติ และคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง หลงัจากนั้น

ใหครูผูจัดกิจกรรมแนะแนว ดําเนนิการใชหลักสูตรใหกบันักเรียนกลุมทดลอง สัปดาหละ 2 ชั่วโมง จน

ส้ินสุดแผนการจัดกิจกรรม สวนนักเรียนกลุมควบคุมใหเรียนและทาํกิจกรรมตามปกติของโรงเรียน เมื่อ

เสร็จส้ินการทดลองใชหลักสตูรของครูผูจัดกิจกรรม ผูวจิยัรวมกับครูไดใหนักเรียนทั้งกลุมทดลอง และ

กลุมควบคุม ทดสอบวัดความรูความเขาใจ เจตคติ และคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง

อีกครั้งหนึ่ง โดยใชเครื่องมือวัดชุดเดิมที่ใชทดสอบกอนทดลองใชหลักสตูร และใหนักเรียนกลุมทดลอง

ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการใชหลักสูตรโดยใชแบบวัดความพงึพอใจเกี่ยวกับการใชหลกัสูตร 
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  ในขั้นตอนนี้ทาํการวิเคราะหขอมูลความแตกตางของคะแนนแบบทดสอบวัดความรู

ความเขาใจเกีย่วกับความสามารถในการจัดการตนเอง แบบวัดเจตคติเกี่ยวกับความสามารถในการ

จัดการตนเอง และแบบวัดคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง โดยกอนและหลังการ

ทดลองระหวางกลุมทดลอง และกลุมควบคุม ใชสถิติทดสอบ คือ t-test independent สวนกอนและ

หลังการทดลองของกลุมทดลอง และกลุมควบคุม โดยใชใชสถิติทดสอบ คือ t-test dependent การ

ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการใชหลักสูตร โดยคาเฉลี่ยและ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทัง้

เปรียบเทยีบคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการจัดการตนเอง ในดานความรู เจตคติ และ

คุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง หลงัการทดลองใชหลกัสูตรกับเกณฑทีก่ําหนด  

 

  ข้ันตอนที ่5 การประเมินและปรับปรุงหลกัสูตร 

  การดําเนินการวิจัยในขัน้ตอนนี ้เปนการประเมินประสทิธิภาพของหลกัสูตรหลังจากที่

ไดนําหลกัสูตรไปทดลองใช โดยพิจารณาจากเกณฑที่ใชในการประเมินซึ่งมีอยู2 ดาน คือ 

  1. ดานนกัเรียน พิจารณาจากคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการจัดการตนเอง หลงั

การทดลองใชหลักสูตรของกลุมทดลองสงูวาคาเฉลี่ยคะแนนกอนการทดลองใชหลกัสูตร อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และมีคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการจัดการตนเองหลังการ

ทดลองใชหลกัสูตรของกลุมทดลองสงูวาคาเฉลี่ยคะแนนหลงัการทดลองใชหลักสูตรของกลุมควบคุม  

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

  2. ดานหลกัสตูร พิจารณาจากความพงึพอใจเกี่ยวกับการใชหลักสูตรตามความ

คิดเห็นของนักเรียนอยูในระดับไมต่ํากวาปานกลาง (ไมต่ํากวา 2.50) และคาประสิทธิภาพของ

หลักสูตร (การทดลองใชหลกัสูตร)  ซึ่งประกอบดวยคาเฉลี่ยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ความสามารถในการจัดการตนเอง ระหวางกระบวนการจัดกิจกรรมกบัหลังกิจกรรม มีคา E1/E2 ไมต่ํา

กวา 80/80 คาเฉลี่ยคะแนนดานเจตคติเกีย่วกับความสามารถในการจัดการตนเองอยูในระดับมาก (ไม

ต่ํากวา 3.50) และคาเฉลี่ยคะแนนคุณลักษณะความสามารถในการจดัการตนเองอยูในระดับมาก (ไม

ต่ํากวา 3.50) รวบทั้งพิจารณาจากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญที่ประเมินโครงรางหลักสูตร และ

ขอเสนอแนะของครูผูจัดกิจกรรมแนะแนว ซึ่งเปนผูทดลองใชหลักสูตรโดยตรง 

  สวนในการปรบัปรุงหลักสูตรนั้นพิจารณาจากเกณฑที่ใชในการพิจารณาถึง

ประสิทธิภาพของหลักสูตร และขอมูลจากผูเชี่ยวชาญที่ประเมนิโครงรางหลักสูตรและครูผูทดลองใช

หลักสูตร 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาขอมูลพืน้ฐาน 

      ผลการศึกษาขอมูลพืน้ฐานจากเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของ และจากการศึกษาความ

คิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิจํานวน 7 คน ไดขอสรุปวาคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเองที่

ควรเสริมสรางในตัวนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ประกอบดวย ความสามารถในการรูจักตนเอง 

ความสามารถในการบริหารเวลา ความสามารถในการจดัการอารมณตนเอง และการมีวินัยในตนเอง  

  2. ผลการออกแบบหลักสูตร  

       การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง สําหรับนกัเรียนชัน้

มัธยมศึกษาปที่ 1 มีจุดมุงหมายเพื่อเสริมสรางใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ มีเจตคติ และมี

คุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเองเกิดขึ้นในตัวนักเรียน ซึ่งโครงรางหลกัสูตรที่ไดจากการ

ดําเนนิการในขั้นตอนนี ้เปนโครงรางหลักสูตรที่ประกอบดวยองคประกอบ คือ สภาปญหาและความ

จําเปนของหลกัสูตร หลักการของหลักสูตร จุดหมายของหลักสูตร หนวยกิจกรรม สาระกิจกรรม 

กิจกรรม ส่ือ  และการวดัผลประเมินผล 

 3. ผลการประเมินโครงรางหลักสูตร  

      ผลการพิจารณาตรวจสอบโครงรางหลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญ ซึง่ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญ

ดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการจัดการตนเอง และดานการวัดผลประเมนผล รวมทั้งสิน้จํานวน 5 คน  

โดยเปนการพจิารณาและตรวจสอบโครงรางหลกัสูตรในดานความเหมาะสมและความสอดคลองของ

โครงรางหลักสูตร ผลการประเมินพบวา โครงรางหลกัสตูร มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมี

ความสอดคลองกันในทุกองคประกอบของหลกัสูตร 

     สวนผลการปรับปรุงโครงรางหลักสตูรกอนการนําไปทดลองใชนัน้ ไดมีการปรับปรุงการใช

ภาษา ในองคประกอบของหลักสูตรใหมคีวามชัดเจนและกระชับยิง่ขึน้ 

  4. ผลการทดลองใชหลักสูตร 

       ผลจากการนําหลกัสูตรไปทดลองใชกบักลุมตัวอยางซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 

โรงเรียนบานบางเทา อําเภอถลาง จังหวดัภูเก็ต ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550  ไดผลดังนี้ 

        4.1  ดานนักเรียน 

    ผลการเปรียบเทียบความแตกตางดานความรูความเขาใจ ดานเจตคติ และดาน

คุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง กอนการทดลองใชหลกัสูตรระหวางนักเรียนกลุม

ทดลองและกลุมควบคุม พบวา นักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคมุมีความสามารถในการจัดการ

ตนเอง ทัง้ดานความรูความเขาใจ ดานเจตคติ และดานคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง 

แตกตางกนัอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิต ิ
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      ผลการเปรียบเทยีบความแตกตางดานความรูความเขาใจ ดานเจตคติ และดาน

คุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง กอนและหลังการทดลองใชหลักสูตร ของนกัเรียนกลุม

ทดลองและกลุมควบคุม พบวา นักเรียนกลุมทดลองมคีวามสามารถในการจัดการตนเอง ทัง้ดาน

ความรูความเขาใจ ดานเจตคติ และดานคณุลักษณะความสามารถในการจัดการตนเองหลงัการ

ทดลองใชหลกัสูตรสูงกวากอนการทดลองอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .001  ในขณะทีน่ักเรยีน

กลุมควบคุมมคีวามสามารถในการจัดการตนเองทั้ง 3 ดาน แตกตางกนัอยางไมมนียัสําคัญทางสถิติ 

ระหวางกอนและหลังการทดลองใชหลักสูตร 

       ผลการเปรยีบเทยีบความแตกตางดานความรูความเขาใจ ดานเจตคติ และดาน

คุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง หลงัการทดลองใชหลกัสูตรระหวางนักเรียนกลุม

ทดลองและกลุมควบคุม พบวา นักเรียนกลุมทดลองมคีวามสามารถในการจัดการตนเองดานความรู

ความเขาใจ และดานคุณลักษณะความสามารถในการจดัการตนเอง สูงกวานักเรียนกลุมควบคุมอยาง

มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .001  สวนดานเจตคติเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเองนัน้ 

พบวา นักเรียนกลุมทดลองมีเจตคติสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05    

  4.2  ดานหลกัสูตร 

         ผลการประเมินความพงึพอใจเกี่ยวกบัการใชหลกัสตูรตามความคิดเห็นของ

นักเรียนพบวา คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเกี่ยวกับการใชหลักสูตรโดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.08  ซึ่งมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก โดยสูงกวาเกณฑทีก่ําหนด (ไมต่ํากวา 2.50)   

          ผลของคาประสิทธิภาพของหลกัสูตร (การทดลองใชหลักสูตร) พบวา คาเฉลี่ย

คะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง ระหวางกระบวนการจัดกจิกรรม 

กับหลงัการจดักิจกรรม มีคาเทากับ 83.90/80.62  โดยสูงกวาเกณฑที่กําหนด ( 21 / EE  ไมต่ํากวา 

80/80)  คาเฉลี่ยคะแนนดานเจตคติเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเองของนกัเรียนมีคาอยูใน

ระดับมาก เทากับ 3.75  โดยสูงกวาเกณฑทีก่ําหนด (ไมต่ํากวา 3.50)  และคาเฉลีย่คะแนนดาน

คุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง มีคาเทากับ 3.65  ซึ่งอยูในระดับมาก  โดยสงูกวา

เกณฑที่กาํหนด (ไมต่ํากวา 3.50)  

        5. ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

            5.1  ผลการประเมนิหลักสูตร 

        ผลการประเมินหลักสูตรเมื่อเปรียบเทยีบกับเกณฑ โดยพิจารณาประสิทธิภาพ

หลักสูตรดานผูเรียน พบวา คาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการจัดการตนเอง ทั้ง 3 ดาน หลงัการ

ทดลองใชหลกัสูตรของนักเรียนกลุมทดลอง สูงกวากอนการทดลองใชหลักสูตรอยางมนีัยสาํคัญทาง

สถิติที่ระดับ .001  และคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการจัดการตนเอง ทัง้ 3 ดาน หลังการทดลอง
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ใชหลักสูตรของนกัเรียนกลุมทดลอง สูงกวานักเรียนกลุมควบคุมอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 

.001 เชนเดยีวกัน 

  ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญและครูผูสอนใหปรับปรุงหลกัสูตรในประเด็น สภาพ

ปญหาและความจําเปนของหลักสูตร กิจกรมการเรียนการสอน  และปรับการใชภาษาใหเหมาะสม

ยิ่งขึ้น 

             5.2  ผลการปรับปรุงหลกัสูตร  

         หลังจากผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากการประเมนิประสิทธิภาพของหลักสูตร 

ตลอดจนขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญที่ประเมินโครงรางหลักสูตร และครูผูสอนแลว ผูวิจัยไดปรับปรุง

หลักสูตรในเรือ่ง การใชภาษาทีเ่หมาะสม ปรับสภาพปญหาและความจําเปนของหลักสูตรใหกระชับ

ชัดเจนยิง่ขึ้น  ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนในแผนการสอนบางหนวยใหเหมาะกับเวลาและผูเรียน 

 

การอภิปรายผลการวิจัย 
 1. การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 

  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของกับความสามารถในการจัดการตนเอง รวมทัง้

จากการศึกษาความคิดเหน็ของผูทรงคุณวฒุิ โดยใชเทคนิคการสนทนากลุม จํานวน 7 คน เกี่ยวกบั

ความสามารถในการจัดการตนเองที่ควรเสริมสรางสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ซึ่งพบวา 

ความสามารถในการจัดการตนเองที่ควรเสริมสรางใหกบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1  คือ 

ความสามารถในการรูจักตนเอง  ความสามารถในการบริหารเวลา ความสามารถในการจัดการอารมณ

ตนเอง และการมีวินัยในตนเอง ทั้งนี้เพราะความสามารถในการรูจักตนเองนัน้เปนเรื่องของการรับรูและ

ยอมรับถึงสิง่ทีต่นเองเปนอยู ทั้งจุดเดนจุดดอย ของตนเอง ซึ่งสิง่เหลานี้จะเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับ

นักเรียนในการเลือกเรียน หรือทํากิจกรรมตางๆ ใหเหมาะสมกับตนเอง ดังที ่โรเจอร (Roger.  

อางอิงจาก เริงชัย  หมื่นชนะ. 2538 : 15)  ทีก่ลาวถงึวามสําคัญของการจัดการตนเองวา การรูจัก

ตนเองมคีวามสัมพันธและมอิีทธิพลตอชวีติบุคคล เพราะการรูจักตนเองอยางดีนัน้จะทําใหบุคคลนั้น 

ไมสับสนในตวัเอง และจะมกีารแสดงออกเลือกคิดเลือกทําสิง่ตางๆ อยางเหมาะสม มีการยอมรับใน

ความเปนตัวของตัวเอง ซึ่งจะทําใหดํารงชวีิตอยางมีความสุข  ดังนั้นจงึกลาวไดวาความสามารถในการ

รูจักตนเองเปนคุณลักษณะพื้นฐานของผูมีความสามารถในการจัดการตนเอง 

 ในดานความสามารถในการบริหารเวลานั้น กลาวไดวาเปนคุณสมบัติที่มีความจําเปนของ

บุคคลเชนเดียวกัน ทั้งนี้เพราะบุคคลที่มีคณุภาพและจะประสบความสําเร็จในการทาํกิจกรรมตางๆ 

ดังที่ เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ (2543 : 18 – 27  จุฬาภรณ  โสตะ (2544 : 47)  และสมิท  และสมทิ 

(Smith and Smith. 1990 :9) ไดกลาวถงึความสาํคัญของการบรหิารเวลาวาจะชวยลดความเครียด
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และวิตกกงัวลจากการเรียน หรือการทาํงาน  ชวยใหการใชเวลาสาํหรบัทํากิจกรรมตางๆ เหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพ  ชวยใหชีวิตมีความสมดุลทุกดาน และสุดทายจะชวยใหชีวิตประสบความสาํเร็จใน

การทาํงานหรอืการศึกษา ซึง่สอดคลองกบัผลการวิจยัของ เคลลี (Kelly. 2002 : 12) ที่พบวา การ

บริหารจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพมีความสัมพนัธกับการประสบความสําเร็จในการทํางาน ดงัจึง

กลาวไดวา คนที่บริหารจัดการเวลาไดดีก็คือคนที่บริหารจัดการชีวิตไดดีเชนเดียวกัน 

 สวนความสามารถในการจดัการอารมณตนเองนั้น เปนคุณสมบัติทีสํ่าคัญของบุคคลเปนอยาง

มากไมนอยไปกวากัน เพราะการกํากับควบคุมอารมณของเราใหแสดงออกอยางเหมาะสม จะทําใหเรา

เผชิญกับสถานการณตางๆ ในชีวิตไดอยางมั่นคง และสามารถตัดสนิใจไดอยางถกูตองเหมาะสมกบั

สถานการณ  ดังที่ สําราญ  กําจัดภัย และผจงจิต อินทสวุรรณ (2546 : 63) และสัณห  ศัลยศิริ (2548 : 

24)  ไดกลาวถึงความสําคญัของการจัดการอารมณตนเองวาจะทาํใหเราสามารถควบคุมตนเองใหเปน

ปกติ รูจักอดทนอดกลั้น และรูจักคลายเครยีดอยางเหมาะสม  จากที่กลาวมาจะเหน็วาการบริหาร

จัดการอารมณตนเองอยางมีประสิทธิภาพจะทําใหเรามีความสุขในชีวิต 

 สําหรับดานการมีวนิัยในตนเองนัน้ เปนคณุลักษณะที่สําคัญของบุคคลไมนอยไปกวา

คุณลักษณะ 3 ประการที่กลาวมา เพราะการมีวนิัยในตนเอง จะทาํใหเราแสดงออกหรอืทํากจิกรรม

ตางๆ ของชวีติดวยตนเองอยางมีประสิทธภิาพ โดยไมจาํเปนตองมีปจจัยภายนอก เชน ระเบยีบ 

กฎเกณฑ หรือขอบังคับตางๆ มาคอยกําหนดหรือควบคุม ซึ่งนักวิชาการอยาง  บญุชม ศรีสะอาด และ

คนอื่นๆ (2528 : 111) สุชาและสุรางค  จนัทรเอม (2521 : 97) ดวงเดอืน  พนัธุมนาวิน (2527 : 3) และ 

ออซูเบล (Ausubel. 1965 อางถงึในพรรณทิพย  พืน้ทอง. 2534 : 28 – 29)  ไดกลาวถึงความสําคญั

และความจาํเปนของการมีวนิับในตนเอง ที่มีตอนกัเรียนไวสอดคลองกนัวา วินยัในตนเองเปนเครื่องมือ

เตรียมเด็กสําหรับการดําเนนิชีวิตในอนาคต วินยัในตนเองเปนสิง่วัดความดีของคน วินยัในตนเองเปน

เครื่องมือกํากบัควบคุมตนเองเพื่อกนัวามเสื่อมเสีย วินยัในตนเองทาํใหเด็กเปนระเบยีบเรียบรอย และ

รูจักรับผิดชอบหนาที่ของตนเอง 

 จากเหตุผลทีก่ลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวา ความสามารถในการรูจักตนเอง ความสามารถ

ในการบริหารเวลา ความสามารถในการจดัการอารมณตนเอง การมวีนิัยในตนเอง เปนความสามารถ

ในการจัดการตนเองที่จําเปนที่จะตองเสรมิสรางใหเกิดข้ึนกับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 เพราะเปน

คุณลักษณะสาํคัญประจําตวันักเรียนในการประสบความสําเรจ็ในการเรียนและการทํากจิกรรมตางๆ 

ในชีวิตตอไป  

 2. การพัฒนาโครงรางของหลักสูตร 

 ในการพัฒนาโครงรางหลักสูตรนั้น ผูวิจัยนําขอสรุปที่ไดจากขั้นตอนที ่1 คือ การศึกษาขอมูล

พื้นฐาน ซึ่งประกอบดวยการศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของ และการศึกษาความคิดเห็นของ
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ผูทรงคุณวุฒ ิมากาํหนดเปนโครงรางหลกัสูตร ซึ่งมีองคประกอบคือ สภาพปญหาและความจาํเปนของ

หลักสูตร หลักการของหลกัสตูร จุดหมายของหลักสูตร หนวยการเรียนรู เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียน

การสอน ส่ือการเรียนการสอน และการวดผลประเมินผล ซึ่งสอดคลองกับรูปแบบการพัฒนาหลกัสตูร

ของทาบา (Taba. 1962 : 425) ที่ประกอบดวย การกาํหนดวัตถุประสงคของหลกัสูตร เนื้อหาวิชา 

กระบวนการเรยีนการสอน และการประเมนิผล และรูปแบบการพฒันาหลักสูตรของไทเลอร (Tyler. 

1949 : 1) ที่ประกอบดวยการกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร การเลอืกประสบการณการเรียน การจัด

ประสบการณการเรียน และการประเมนิผล 

 เมื่อพิจารณาในแตละองคประกอบของหลกัสูตร ผูวิจัยนาํผลที่ไดจากการศึกษาเอกสารและ

งานวิจยัที่เกี่ยวของ และการศึกษาความคดิเห็นของผูทรงคุณวุฒิ มาเปนขอมูลในการเขียนสภาพ

ปญหาและความจําเปนของหลักสูตร พรอมทั้งเขียนหลักการของหลกัสตูรใหสอดคลองกับสภาพ

ปญหาและความจําเปนของหลักสตูร  จุดหมายของหลกัสูตรกําหนดใหสอดคลองกบัผลที่ไดจาก

การศึกษาขอมูลพื้นฐานเกีย่วกับความสามารถในการจัดการตนเอง   

  - หนวยกิจกรรมแบงออกเปน 4 หนวย โดยกําหนดใหสอดคลองกับจุดหมายของ

หลักสูตร  ในแตละหนวยประกอบดวย สาระสําคัญ จุดประสงคของหนวยกิจกรรม สาระกิจกรรม 

กิจกรรม ส่ือ และการวัดผลประเมินผล  

  - สาระกิจกรรม  เปนรายละเอียดสาระทัง้หมดในแตละหนวยการเรียนรู ในหลักสูตร  

  - กิจกรรม เปนรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางหลักในการจัดกิจกรรมแนะนแนวตาม

หลักสูตร ซึง่คือกระบวนการสรางนิสัย อันปรกอบไปดวย 6 ข้ันตอน คอื ข้ันรับรู/สังเกต  ข้ันคิดวิเคราะห

อยางเปนระบบ ข้ันสรางแนวปฏิบัติที่เหมาะสม ข้ันลงมอืปฏิบัติ ข้ันประเมินและปรบัปรุง และข้ันชื่นชม

ตอการปฏิบัติ 

  - ส่ือ เปนสื่อซ่ึงใชประกอบในการจัดกจิกรมแนะแนวตามหลักสูตร 

  - การวัดผลและประเมินผล เปนวิธกีารวัดและประเมินผลตามหลกัสูตร 

 3. การประเมนิโครงรางหลกัสูตร  

  หลังจากที่ผูวจิัยพัฒนาโครงรางหลักสูตรเสร็จเรียบรอยแลว จึงไดนาํโครงรางหลกัสตูร

ดังกลาวไปใหผูเชี่ยวชาญ ดานการพฒันาหลักสูตร ดานการจัดการตนเอง และดานการวัดผล

ประเมินผล จาํนวน 5 คน ทาํการประเมินทั้งความเหมาะสมและความสอดคลองของโครงรางหลกัสูตร 

ผลการประเมนิพบวา คุณภาพของโครงรางหลกัสูตรเปนไปตามเกณฑที่กําหนด โดยเมื่อพิจารณาถึง

ความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร มีคาเฉลี่ยความเหมาะสมในแตละองคประกอบของหลักสูตร

ตั้งแต 3.80 – 4.44 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีตั้งแต 0.05 – 0.47 นั่นหมายความวาทุกองคประกอบ

ของโครงรางหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ซึ่งสูงกวาเกณฑทีก่ําหนดไวคือ 3.50  เมื่อ
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พิจารณาถึงความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร พบวา มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.80 – 1.00  

โดยสูงกวาเกณฑทีก่ําหนดไว คือ 0.50  ซึง่หมายความวาทุกองคประกอบของโครงรางหลักสูตรมคีวาม

สอดคลองกัน 

  จากผลการประเมินทีไดทัง้ดานความเหมาะสมและความสอดคลอง ของโครงราง

หลักสูตรทีพ่ฒันาขึน้นัน้ สามารถนําไปทดลองใชไดอยางมีคุณภาพ ทั้งนี้เนื่องมาจากกระบวนการใน

การพัฒนาหลกัสูตรของผูวิจยัครั้งนี้ ดาํเนนิการตามกระบวนการพฒันาหลักสูตรของนักการศึกษา

อยาง ทาบา (Taba. 1962 : 422 - 425)  ไทเลอร (Tyler. 1949) และสงัด  อุทรานันท 2532. 38 – 43)  

ที่เร่ิมตนจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลพืน้ฐาน เพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษามากาํหนดเปนโครงรางของ

หลักสูตรที่เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปญหาทีแ่ทจริง ตลอดจนมีการตรวจสอบความเหมาะสม

และสอดคลองของโครงรางหลักสูตร จากผูเชี่ยวชาญ แลวปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ เพื่อใหได

โครงรางหลักสูตรที่สมบูรณกอนนําไปทดลองใช 

 4. การทดลองใชหลักสูตร 

  ในขั้นตอนการทดลองใชหลกัสูตร เปนการนําโครงรางหลักสูตรที่ผานการแกไข

ปรับปรุงเรียบรอยแลว ไปทดลองใชกับกลุมเปาหมาย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบาน

บางเทา  อําเภอถลาง  จงัหวดัภูเก็ต ในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2550  จํานวน 2 หองเรียน จํานวน

นักเรียนทัง้หมด  63 คน  โดยสุมเปนกลุมทดลอง 1 หองเรียน และกลุมควบคุม 1 หองเรียน โดยขอ

ความรวมมือใหครูผูสอนที่จดักิจกรรมแนะนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่1 ของโรงเรียน เปนผูดาํเนนิการ

จัดกิจกรรม และผูวิจัยเขาไปสังเกตการณเปนระยะ   

  ในการดําเนนิการทดลองนัน้ ผูวิจัยรวมกบัครูผูจัดกิจกรรมจัดใหมีการทดสอบกอน

และหลังการทดลองใชหลักสตูร ทั้งนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคมุ ซึ่งพบวากอนการทดลองใช

หลักสูตร  นักเรียนกลุมตัวอยางทัง้ 2 กลุม มีความสามารถมารถในการจัดการตนเองไมแตกตางกนั  

สวนการดําเนนิการทดลองนั้น  ใชเวลาทัง้สิ้น  10 สัปดาห 

  ผลการทดลองใชหลักสูตรทีค่วรนํามาอภิปรายผลมีดังนี ้

  4.1 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางดานความรูความเขาใจ ดานเจตคติ และดาน

คุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง ระหวางกอนและหลังการทดลองของนกัเรียนกลุม

ทดลอง พบวา นักเรียนมีความรูความเขาใจ เจตคติ และคุณลักษณะความสามารถในการจัดการ

ตนเอง หลงัการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05  แสดงวา 

หลักสูตรทีพ่ฒันาขึน้สามารถพัฒนาความรูความเขาใจ เจตคติ  และคุณลักษณะความสามารถในการ

จัดการตนเองไดจริง ทั้งนี้เหตุผลสําคัญประการหนึง่คือ หลักสูตรทีพ่ฒันาขึน้มีองคประกอบตางๆ ที่

สอดคลองและเหมาะสมสาํหรับการพัฒนาความสามารถในการจัดการตนเองของนกัเรียน และ
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ประการหนึ่งคอืรูปแบบการจัดกิจกรรมทีย่ึดกระบวนการสรางนิสัย เปนแนวทางในการจัดกิจกรรม ซึ่ง

กระบวนการสรางนิสัยนี ้เปนกิจกรรมที่อยูในลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรยีน 

โดยเริ่มต้ังแตการใหนักเรียนเหน็ความสาํคัญของการพฒันาความสามารถในการจดัการตนเอง 

วิเคราะหตนเองอยางเปนระบบ การสรางแนวทางในการพัฒนาตนเอง การลงมือปฏิบัติเพื่อพฒันาตน 

ตลอดจนการประเมินและประปรุงกระบวนการเหลานัน้ ซึ่งกระบวนการดังกลาวเหลานี ้มีความ

สอดคลองหรือสงเสริมการพัฒนาความสามารถในการจัดการตนเองของนักเรียน  (กรมพลศึกษา.2530 

: 1 และ สุวทิย และอรทัย  มลูคํา. 2547 : 72-76)  นอกจากนี้กระบวนการเสริมสรางความสามารถใน

การจัดการตนเองสําหรับนักเรียนตามหลักสูตรนี้ ใชในกจิกรรมแนะแนวของสถานศึกษา ซึง่กิจกรรม

แนะแนวเปนกจิกรรมที่มีความหลากหลายในวิธกีารจัดกจิกรรม โดยเนนใหผูเรียนไดลงมีคิด และ

ปฏิบัติอยางมชีีวิตชีวา และกิจกรรมแนะแนวยงัมีจุดมุงหมายหลกัอยูที่การพัฒนาบคุลิกภาพของ

นักเรียนใหมีความสมดุล ทัง้ดานอารมณ สังคม และจิตใจ  ดังที่ เชิรทเซอรและสโตน (Shertzer and 

Stone, 1966 : 42-44) ไดกลาวถงึหลกัการสําคัญของการแนะแนววา เปนการชวยใหนกัเรียนได

ตระหนักรูในความจรงิเกีย่วกับตนเองใหมากที่สุด เพื่อจะไดรูจักปรับตัว ปรับความเขาใจตนเอง 

ยอมรับตนเอง และพัฒนาตนเองตามศักยภาพทีเ่ปนจริง ซึ่งสอดคลองกับวัฒนา  พัชราวนิช (2531 : 

27) ที่กลาววา กิจกรรมแนะแนวเปนกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนพฒันาการไปอยางถูกวิธี โดยพัฒนาไป

ทั้งดานรางกาย สมอง อารมณ และสังคม 

  สําหรับนักเรียนกลุมควบคุม ทีพ่บวามีความสามารถในการจัดการตนเอง ทั้งดาน

ความรูความเขาใจ ดานเจตคติ และดานคณุลักษณะในการจัดการตนเองกอนและหลังการทดลอง

แตกตางกนัอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิตินัน้ อาจเปนเพราะวากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามปกตขิองโรงเรียนยงัไมไดเนนหรือสงเสริมใหนักเรียนมี

ความสามารถในการจัดการตนเองอยางจริงจังและเปนระบบ 

  เพราะฉะนัน้ สามารถสรุปไดวา การทีน่ักเรียนกลุมทดลองมีความสามารถในการ

จัดการตนเองทั้งดานความรูความเขาใจ ดานเจตคติ และดานคุณลักษณะความสามารถในการจดัการ

ตนเอง หลงัการทดลองใชหลกัสูตรสูงกวากอนการทดลองใชหลักสูตรนัน้ เนื่องจากหลักสูตรที่

พัฒนาขึ้นมีองคประกอบตางๆ ในการพฒันานักเรียนที่เหมาะสม 

  4.2  ผลการเปรียบเทียบความแตกตางดานความรูความเขาใจ ดานเจตคติ และดาน

คุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเองหลังการทดลองใชหลกัสูตรระหวางกลุมทดลองและ

กลุมควบคุม พบวา นักเรียนกลุมทดลองมีความสามารถในการจัดการตนเองดานความรูความเขาใจ 

และดานคุณลกัษณะความสามารถในการจัดการตนเอง สูงกวานกัเรียนกลุมควบคุมอยางมีนยัสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .001 สวนดานเจตคติเกีย่วกับความสามารถในการจดัการตนเองนัน้กลุมนักเรียนกลุม
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ทดลอง สูงกวานักเรียนกลุมควบคุมอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แสดงวา หลักสูตรที่

ผูวิจัยพัฒนาขึน้ สามารถพฒันาความสามารถในการจดัการตนเองของนักเรียนไดจริง ทัง้นี้เปนเพราะ

หลักสูตรทีพ่ฒันาขึน้นี้ไดผานการรวบรวมขอมูลพื้นฐานจากผูทรงคณุวุฒิในการนาํองคประกอบของ

ความสามารถในการจัดการตนเองมากาํหนดเปนสาระของกิจกรรมในหลักสูตร และใน

กระบวนการพฒันาหลักสูตร ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดของนักการศึกษาถึงวธิีการพัฒนาหลักสูตรที่

เหมาะสม รวมถึงโครงรางหลักสูตรไดผานการพิจารณาจากผูเชีย่วชาญ  นอกจากนีก้ระบวนการสราง

นิสัยซึง่เปนแนวทางหลักในการจัดกิจกรรมตามหลกัสูตรนี้ เปนแนวทางที่สอดคลองและเหมาะสมใน

การพัฒนาบุคลิกภาพของนกัเรียน โดยเฉพาะกิจกรรมตางๆ ที่ดําเนนิการในแตละแผนการจัดกจิกรรม

นั้นเนนใหนักเรียนมีสวนรวมในการปฏิบัติ ซึ่งเหมาะกับนกัเรียนที่อยูในชวงวัยรุน ทีช่อบกิจกรรม

หลากหลาย ทาทาย และไมเบื่อหนาย (สมร  ทองดี. 2545 : 36 – 37)  

  4.3  ผลการประเมินความพงึพอใจของนักเรียนเกีย่วกับการใชหลกัสูตร  พบวา โดย

ภาพรวม นกัเรียนมีคาเฉลีย่ความพึงพอใจอยูในระดับมาก เทากับ 4.08 แสดงวา ในการจัดกิจกรรม

แนะแนวตามหลักสูตรทีพ่ฒันาขึน้นี ้ทาํใหนักเรียนเหน็วาเขาไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม 

โดยเฉพาะดานสาระของกิจกรรมนั้น นกัเรยีนมีความพึงพอใจสูงที่สุด แสดงวา การที่หลกัสูตรมุง

สงเสริมและพฒันานักเรียนในเรื่องการรูจักตนเอง การบรหิารเวลา การจัดการอารมณตนเอง และการ

มีวินยัในตนเองนัน้ สอดคลองกับความตองการของนกัเรยีนมาก  รวมถึงลักษณะกิจกรรมที่จัดมีความ

สนุกสนาน หลากหลาย ไมซ้ําซากจําเจ และเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออก มากกวาการเรียนรูใน

กลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ 

  4.4  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการจัดการตนเองหลังการ

ทดลองใชหลกัสูตรกับเกณฑทีก่ําหนด พบวา คาเฉลี่ยคะแนนดานความรูความเขาใจ ระหวาง

กระบวนการจดักิจกรรมกับหลังการจัดกิจกรรม มีคาเทากับ 83.90/80.62  ซึ่งสงูกวาเกณฑที่กําหนด 

และคาเฉลี่ยคะแนนดานเจตคติเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง มีคาอยูในระดับมาก 

เทากับ 3.75  โดยสูงกวาเกณฑทีก่ําหนด (3.50) และคาเฉลี่ยคะแนนดานคุณลักษณะความสามารถใน

การจัดการตนเองมีคาเทากบั 3.65 ซึ่งสงูกวาเกณฑที่กาํหนด (3.50) เชนเดียวกนั  แสดงวาหลักสูตรที่

พัฒนาขึ้น สงผลใหนักเรียนมรความสามารถในการจัดการตนเองทั้งดานความรูความเขาใจ ดานเจต

คติ และดานคณุลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง เปนไปตามเกณฑการพจิารณา

ประสิทธิภาพของหลักสูตร 

 เพราะฉะนัน้ จากผลการทดลองใชหลักสูตร แสดงใหเหน็วาหลักสูตรเพือ่เสริมสราง

ความสามารถในการจัดการตนเองที่ผูวิจยัพัฒนาขึ้นนัน้มีประสิทธิภาพจริง โดยทาํใหความสามารถใน

การจัดการตนเองของนกัเรียนทัง้ดานความรูความเขาใจ ดานเจตคติ และดานคุณลกัษณะ
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ความสามารถในการจัดการตนเองสงูขึ้นอยางชัดเจน นอกจากนั้นผลของการวัดความพงึพอใจของ

นักเรียนเกีย่วกับการใชหลักสูตรฉบับนี้ โดยภาพรวมนกัเรียนมีความพงึพอใจอยูในระดับมาก และ

คาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการจัดการตนเองทัง้ดานความรูความเขาใจ ดานเจตคติ และดาน

คุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเองของนักเรียน ลวนแตสูงกวาเกณฑการพิจารณา

ประสิทธิภาพของหลักสูตรตามทีก่ําหนดไว  ดังนัน้ จงึสรุปไดวา หลกัสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถ

ในการจัดการตนเองโดยใชกิจกรรมแนะแนว สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1  สามารถนําไปใชใน

การสงเสริมและพัฒนาความสามารถในการจัดการตนเองของนกัเรียนไดตอไป 

  5. การประเมนิและปรับปรุงหลักสูตร 

  หลังจากที่ไดนาํหลักสูตรไปทดลองใชแลว ข้ันตอมาคือการประเมินถึงประสิทธิภาพ

ของหลักสูตร เพื่อนาํผลการประเมินที่ไดไปปรับปรุงองคประกอบของหลักสูตรใหสมบูรณยิ่งขึ้น โดย

พิจารณาจากทั้งดานนักเรียนและดานหลกัสูตร รวมทัง้พิจารณาขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญที่ประเมิน

โครงรางหลักสูตรและครูผูสอน แลวจัดทําเปนหลกัสูตรฉบับสมบูรณที่สามารถนําไปใชในการจัด

กิจกรรมแนะแนวสาํหรับนักเรียนตอไป 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  

      สํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาควรกําหนดนโยบายใหโรงเรียนในสังกัดมีโครงการ/กิจกรรม 

ในการพัฒนาหรือสงเสริมนกัเรียนในดานการพัฒนาความสามารถในการจัดการตนเอง  

 2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ

       2.1 โรงเรียนสามารถนาํหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง ไปปรับ

ใชใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

      2.2 ในการพัฒนาความสามารถในการจัดการตนเอง ควรใชกิจกรรมที่หลากหลาย เนนให

นักเรียนไดลงมือปฏิบัติ  

     2.3 ครูผูสอนสามารถนํากระบวนการสรางนิสัยไปประยุกตใชในกิจกรรมการเรียนการสอน

หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ในโรงเรียนไดอยางหลากหลาย เพื่อสงเสริมและพฒันาบุคลกิภาพของผูเรียนอยาง

สมดุล  

 3. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจยัตอไป 

     3.1. ควรมีการวิจยัเกี่ยวกับการติดตามผลความคงทนของความสามารถในการจัดการ

ตนเองของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 
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  3.2. ควรมีการวิจัยในลกัษณะการวิจยัเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของครูผูใช

หลักสูตร 

3.3. ควรมีการศึกษาการวิจยัเกี่ยวกับผลของการใชกระบวนการสรางนสัิยใน 

กิจกรรมการเรยีนการสอนสาระการเรียนรูอ่ืนๆ หรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในระดับช้ันอื่นๆ 

  3.4. ควรมกีารวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการ

ตนเอง สําหรบนักเรียนในระดับช้ันหรือชวงอายุอ่ืน ๆ เพราะความสามารถในการจดัการตนเองสามารถ

เสริมสรางใหเกิดขึ้นในชวงวยัตางๆ ของนกัเรียนไดหลากหลาย 
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โดยใชกิจกรรมแนะแนว สําหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาป 
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แบบประเมินโครงรางหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง 
โดยใชกจิกรรมแนะแนว สําหรบันักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 1 

---------------------------------------- 
 แบบประเมินฉบับนี้เปนแบบประเมินโครงรางหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการ

จัดการตนเอง โดยใชกิจกรรมแนะแนว สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ใชประเมินความเหมาะสม

และความสอดคลองระหวางองคประกอบตางๆ ของหลกัสูตร 

 แบบประเมินมี 2 ตอนคือ 

 ตอนที่ 1  แบบประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลกัสูตร  

 ตอนที่ 2  แบบประเมินความสอดคลองของโครงรางของหลกัสูตร 

  

 ขอความรวมมอืใหทานซึง่เปนผูเชี่ยวชาญไดกรุณาพิจารณาความเหมาะสมและความ

สอดคลองระหวางองคประกอบตางๆ ของหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง 

โดยใชกิจกรรมแนะแนวสําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1  

 

ตอนที่ 1  แบบประเมินความเหมาะสมของโครงรางของหลักสูตร 

   เปนการพิจารณาองคประกอบตางๆ ของโครงรางหลกัสูตรวามีความเหมาะสมเพียงใด ใน

องคประกอบตอไปนี้  

   1.  สภาพปญหาและความจําเปนของหลักสูตร 

   2.  หลักการของหลักสูตร 

   3.  จุดหมายของหลักสูตร  

   4.  สาระกิจกรรมของหลักสูตร 

   5.  กิจกรรม 

  6.  ส่ือ 

  7. การวัดผลและประเมินผล 

   8. หนวยกิจกรรม 
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คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับความเหมาะสมตามความคิดเหน็ของทาน 

ระดับความเหมาะสม 
รายการประเมนิ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. สภาพปญหาและความจําเปนของหลักสูตร      

   1.1. ความจาํเปนที่ตองพฒันาหลักสูตรนี ้      

   1.2. ความสมเหตุสมผลทีต่องพัฒนาหลกัสูตร      

   1.3. ความสอดคลองกับสภาพปญหาสังคม 

          ปจจุบนั 

     

   1.4. แนวทางในการแกปญหามีความเหมาะสม      

   1.5. ความเปนไปไดของแนวทางในการแกปญหา      

2. หลกัการของหลักสูตร      

   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. การตอบสนองจุดหมายของหลักสตูร       

   4.2. การเรียงลําดับสาระกจิกรรม      

   4.3. การกาํหนดหัวขอสาระกิจกรรม      

   4.4. ครอบคลุมสาระกิจกรรมที่จําเปนสาํหรับ

นักเรียน 
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ระดับความเหมาะสม 
รายการประเมนิ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

5. กิจกรรม      

   5.1. สอดคลองกับสาระทีก่ําหด      

   5.2. ความเหมาะสมของกิจกรรม      

   5.3. สงเสรมิความสามารถในการการจดัการ 

          ตนเองของผูเรียน 

     

   5.4. สามารถนําไปใชจัดกจิกรรมแนะแนวให 

          ประสบความสาํเร็จตามจุดหมายได 

     

   5.5. มีความเหมาะสมกับวยัของผูเรียน      

   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 

          ของหลกัสูตรได 

     

   7.4. ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรูทุกดานของ 

          ผูเรียน 

     

8. หนวยกจิกรรมที่ 1      

   8.1. คําอธิบายหนวยกิจกรรมมีความชัดเจน      

   8.2. จุดประสงคมีความชดัเจน      

   8.3. จุดประสงคมีเหมาะสม      

   8.4. ขอบเขตสาระกิจกรรมมีความเหมาะสม      
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ระดับความเหมาะสม 
รายการประเมนิ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

   8.5. ขอบเขตสาระกิจกรรมชวยใหบรรลุ 

          จุดประสงคการจัดกิจกรรม 

     

   8.6. กิจกรรมมีความเหมาะสม      

   8.7. กิจกรรมที่กาํหนดสามารถนาํไปใชจัดได         

   8.8. กิจกรรมชวยใหบรรลุจุดประสงคได      

   8.9. ส่ือมีความเหมาะสม       

   8.10. ส่ือชวยใหบรรลุจุดประสงคของกิจกรรม       

   8.11. เครื่องมือวัดผลประเมินผลมีความเหมาะสม      

   8.12. วิธีการวัดผลประเมนิผลมีความเปนไปได      

   8.13. การวดัผลประเมินผลเปนการตรวจสอบการ 

           บรรลุจุดประสงคของกิจกรรม 

     

9. หนวยกจิกรรมที่ 2      

   9.1. คําอธิบายหนวยกิจกรรมมีความชัดเจน      

   9.2. จุดประสงคมีความชดัเจน      

   9.3. จุดประสงคมีเหมาะสม      

   9.4. ขอบเขตสาระกิจกรรมมีความเหมาะสม      

   9.5. ขอบเขตสาระกิจกรรมชวยใหบรรลุ 

          จุดประสงคการจัดกิจกรรม 

     

   9.6. กิจกรรมมีความเหมาะสม      

   9.7. กิจกรรมที่กาํหนดสามารถนาํไปใชจัดได         

   9.8. กิจกรรมชวยใหบรรลุจุดประสงคได      

   9.9. ส่ือมีความเหมาะสม       

   9.10. ส่ือชวยใหบรรลุจุดประสงคของกิจกรรม       

   9.11. เครื่องมือวัดผลประเมินผลมีความเหมาะสม      

   9.12. วิธีการวัดผลประเมนิผลมีความเปนไปได      

   9.13. การวดัผลประเมินผลเปนการตรวจสอบการ 

           บรรลุจุดประสงคของกิจกรรม 
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ระดับความเหมาะสม 
รายการประเมนิ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

10. หนวยกิจกรรมที่ 3      

   10.1. คําอธบิายหนวยกิจกรรมมีความชดัเจน      

   10.2. จุดประสงคมีความชัดเจน      

   10.3. จุดประสงคมีเหมาะสม      

   10.4. ขอบเขตสาระกิจกรรมมีความเหมาะสม      

   10.5. ขอบเขตสาระกิจกรรมชวยใหบรรลุ 

            จดุประสงคการจัดกจิกรรม 

     

   10.6. กิจกรรมมีความเหมาะสม      

   10.7. กิจกรรมที่กําหนดสามารถนําไปใชจัดได         

   10.8. กิจกรรมชวยใหบรรลุจุดประสงคได      

   10.9. ส่ือมีความเหมาะสม       

   10.10. ส่ือชวยใหบรรลุจุดประสงคของกจิกรรม       

   10.11. เครื่องมือวัดผลประเมินผลมีความ

เหมาะสม 

     

   10.12. วิธีการวัดผลประเมินผลมีความเปนไปได      

   10.13. การวัดผลประเมินผลเปนการตรวจสอบ 

              การบรรลุจดุประสงคของกิจกรรม 

     

11. หนวยกิจกรรมที่ 4      

   11.1. คําอธบิายหนวยกิจกรรมมีความชดัเจน      

   11.2. จุดประสงคมีความชัดเจน      

   11.3. จุดประสงคมีเหมาะสม      

   11.4. ขอบเขตสาระกิจกรรมมีความเหมาะสม      

   11.5. ขอบเขตสาระกิจกรรมชวยใหบรรลุ 

            จดุประสงคการจัดกจิกรรม 

     

   11.6. กิจกรรมมีความเหมาะสม      

   11.7. กิจกรรมที่กําหนดสามารถนําไปใชจัดได         
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ระดับความเหมาะสม 
รายการประเมนิ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

   11.8. กิจกรรมชวยใหบรรลุจุดประสงคได      

   11.9. ส่ือมีความเหมาะสม       

   11.10. ส่ือชวยใหบรรลุจุดประสงคของกจิกรรม       

   11.11. เครื่องมือวัดผลประเมินผลมีความ

เหมาะสม 

     

   11.12. วิธีการวัดผลประเมินผลมีความเปนไปได      

   11.13. การวัดผลประเมินผลเปนการตรวจสอบ 

              การบรรลุจดุประสงคของกิจกรรม 

     

 

 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืนๆ.................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 2  แบบประเมินความสอดคลองของโครงรางหลกัสูตร 

   เปนการพิจารณาองคประกอบตางๆ ของโครงรางหลกัสูตรวามีความสอดคลองกันหรือไม ใน

องคประกอบตอไปนี้ 

 1. ความสอดคลองระหวางปญหาและความจําเปนกับหลักการของหลักสูตร 

 2. ความสอดคลองระหวางหลักการของหลักสูตรกับจุดหมายของหลกัสูตร 

 3. ความสอดคลองระหวางจุดหมายของหลักสูตรกับสาระกิจกรรมของหลักสูตร 

 4. ความสอดคลองระหวางสาระกิจกรรมกับกิจกรรม 

 5. ความสอดคลองระหวางกิจกรรมกับการวัดผลประเมนิผล 

 6. ความสอดคลองระหวางจุดหมายของหลักสูตรกบัจุดประสงคของแตละหนวยกจิกรรม 

 7. ความสอดคลองภายในของแตละหนวยกิจกรรม คือ 

     7.1. ความสอดคลองระหวางคําอธิบายหนวยกจิกรรมกับจุดประสงค 

     7.2. ความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับขอบเขตสาระกิจกรรม 

     7.3. ความสอดคลองระหวางขอบเขตสาระกิจกรรมกบักิจกรรม 

     7.4. ความสอดคลองระหวางกิจกรรมกบัส่ือ 

     7.5. ความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับการวัดผลประเมินผล 
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คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง “ระดับความสอดคลอง” ที่ตรงกับความคิดเห็น 

  ของทาน 

ระดับความสอดคลอง 
รายการประเมนิ 

สอดคลอง ไมแนใจ ไมสอดคลอง 

1. สภาพปญหาและความจําเปนกับหลกัการของหลักสูตร    

2. หลักการของหลกัสูตรกับจุดหมายของหลักสูตร    

3. จุดหมายของหลักสูตรกบัสาระกิจกรรมของหลักสูตร    

4. สาระกิจกรรมของหลักสตูรกับกิจกรรม    

5. กิจกรรมกับส่ือ    

6. กิจกรรมกับการวัดผลประเมินผล    

7. จุดหมายของหลักสูตรกบัจุดประสงคหนวยกจิกรรมที่ 1    

8. จุดหมายของหลักสูตรกบัจุดประสงคหนวยกจิกรรมที่ 2    

9. จุดหมายของหลักสูตรกบัจุดประสงคหนวยกจิกรรมที่ 3    

10. จุดหมายของหลักสูตรกับจุดประสงคหนวยกิจกรรมที่ 4    

11. ความสอดคลองภายในของหนวยกจิกรรมที่ 1    

     11.1. คําอธิบายหนวยกจิกรรมกับจุดประสงคของกจิกรรม     

     11.2. จุดประสงคของกิจกรรมกับขอบเขตสาระกิจกรรม    

     11.3. ขอบเขตสาระกิจกรรมกับกิจกรรม    

     11.4. กิจกรรมกับส่ือ    

     11.5. จุดประสงคของกิจกรรมกับการวดัผลประเมินผล    

12. ความสอดคลองภายในของหนวยกจิกรรมที่ 2    

     12.1. คําอธิบายหนวยกจิกรรมกับจุดประสงคของกจิกรรม     

     12.2. จุดประสงคของกิจกรรมกับขอบเขตสาระกิจกรรม    

     12.3. ขอบเขตสาระกิจกรรมกับกิจกรรม    

     12.4. กิจกรรมกับส่ือ    

     12.5. จุดประสงคของกิจกรรมกับการวดัผลประเมินผล    
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ระดับความสอดคลอง 
รายการประเมนิ 

สอดคลอง ไมแนใจ ไมสอดคลอง 

13. ความสอดคลองภายในของหนวยกจิกรรมที่ 3    

     13.1. คําอธิบายหนวยกจิกรรมกับจุดประสงคของกจิกรรม     

     13.2. จุดประสงคของกิจกรรมกับขอบเขตสาระกิจกรรม    

     13.3. ขอบเขตสาระกิจกรรมกับกิจกรรม    

     13.4. กิจกรรมกับส่ือ    

     13.5. จุดประสงคของกิจกรรมกับการวดัผลประเมินผล    

14. ความสอดคลองภายในของหนวยกจิกรรมที่ 4    

     14.1. คําอธิบายหนวยกจิกรรมกับจุดประสงคของกจิกรรม     

     14.2. จุดประสงคของกิจกรรมกับขอบเขตสาระกิจกรรม    

     14.3. ขอบเขตสาระกิจกรรมกับกิจกรรม    

     14.4. กิจกรรมกับส่ือ    

     14.5. จุดประสงคของกิจกรรมกับการวดัผลประเมินผล    

  

 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืนๆ............................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
หลักสูตรเพือ่เสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง สําหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
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หลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง  

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
 
 
 

 
 

    
 
 
 
 
 

โดย 

นายอดุล   นาคะโร 

นิสิตปริญญาเอก  สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
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คํานํา 
 

 หลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่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

ประโยชนสูงสุด  หนวยที่ 3  การจัดการอารมณตนเอง ประกอบดวย 4 แผนการจัดกิจกรรม คือ  

แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 เราเปนคนอารมณแบบใด  แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 การแสดงอารมณให

เหมาะสม แผนการจัดกิจกรรมที่ 3 วิธีการควบคุมอารมณ  และแผนการจัดกิจกรรมที่ 4  ผลเสียของการ

ควบคุมอารมณตนเองไมได และหนวยที่ 4  การมีวินัยในตนเอง ประกอบดวย 4 แผนการจัด

กิจกรรมคือ แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 ความรับผิดชอบ  แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 ความซื่อสัตย  แผนการ

จัดกิจกรรมที่ 3 ความอดทนตอความเหนื่อยยาก  และแผนการจัดกิจกรรมที่ 4 ความเชื่อมั่นในตนเอง 

 ผูวิจัยหวังวาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง ฉบับนี้จะ

มีประโยชนสําหรับโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในการนําไปใชจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝง

คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนในอนาคตตอไป 

 

 

     นายอดุล   นาคะโร 

             ผูวิจัย  
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หลักสูตรเพือ่เสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง 

สําหรบันักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 1 
------------------------------------------------------------------ 

  
ปญหาและความจาํเปนของหลักสูตร 
 แนวทางการพฒันาประเทศในปจจุบนัตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 8 เปนตนมา ใหความสาํคัญกับการพฒันาคน โดยยึดหลักวาคนเปนศูนยกลางในการ

พัฒนา เพราะเปนทีย่อมรับตรงกันวา หากสังคมมีคนทีม่ีคุณภาพหรือมีศักยภาพสูงแลว การพัฒนาใน

ดานอื่นๆ ก็จะตามมาอยางไมหยุดยัง้ รวมถึงคนที่มีคุณภาพก็ยอมที่จะสรางสงัคมทีส่งบสุขดังที่

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและวงัคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 เรียกวา “สังคมเขมแข็งและมีดุลยภาพ” 

 คุณลักษณะสาํคัญประการหนึง่ของคนที่เปนตัวชี้ถงึความเปนคนมีคณุภาพคือ 

การมีความสามารถในการจดัการตนเอง ซึง่เปนเรื่องของการกํากับควบคุมความคิดเจตคติ การ

ประพฤติปฏิบตัิตนของคนใหอยูในแนวทางที่ถูกตองเหมาะสม โดยทีค่วามสามารถในการจัดการตนเอง

นี้ จะเปนรากฐานสาํหรับการเรียน การทาํงาน และการใชชีวิตอยูในสงัคมตลอดไป ซึ่งความสามารถใน

การจัดการตนเองนี ้ควรจะไดรับการปลูกฝงตั้งแตวัยเดก็เพราะนอกจากจะเปนวัยทีเ่หมาะสมตอการ

ปลูกฝงคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคตางๆ แลว การมีความรามรถในการจัดการตนเองตั้งแตวัยเด็กนัน้ จะ

เปนการสรางภูมิคุมกันไมใหประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไมถกูตองเหมาะสมไดเปนอยางดี 

 เนื่องจากนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 1 เปนวัยที่กาํลังยางเขาสูวยัรุนหรือเปนวัยรุน

ตอนตน ซึง่เปนวัยแหงการเปลี่ยนแปลงทัง้ดานรางกาย อารมณ สังคมของเด็ก จากการเปนวัยแหงการ

เปล่ียนแปลงของวัยรุนนี ้ทาํใหเด็กวยัรุนกอปญหาตางๆ ข้ึนมามากมายขึ้นในสงัคมดังที่เปนที่รับรูกัน 

ทั้งปญหาเกี่ยวกับบุคลกิภาพสวนตัว ปญหากบัพอแมผูปกครองและคนรอบขาง ตลอดจนปญหาในการ

เรียน เปนตน จนบางครั้งวยัรุนถูกขนานนามวาเปน “วัยแหงปญหา” หรือที่นักวิชาการหลายคนบอกวา

วัยรุนเปน “วัยหัวเลีย้วหัวตอของชีวิต” ซึ่งถาเด็กมีบุคลิกภาพ การประพฤติปฏิบัติ หรือวิถีชีวิตที่ถูกตอง

เหมาะสม ตัง้แตในตอนวัยรุนแลวก็จะเติบโตเปนผูใหญที่ดีมีคุณภาพตอไป แตถาหากเด็กมีบุคลกิภาพ

การกระทําที่ไมเหมาะสมในวัยรุนแลวคุณลักษณะที่ไมดไีมเหมาะสมเหลานั้นก็จะตดิตัวเด็กไปจนเปน

ผูใหญเชนเดยีวกัน 

 ดงันัน้ การเสริมสรางใหเด็กมีความสามารถในการจัดการตนเอง ในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1 จึงมีความเหมาะสม เพราะคุณลักษณะดานความสามารถในการจัดการตนเองนี้ จะ

คอยกําหนดหรือกํากับใหวัยรุนมีบุคลิกภาพและการประพฤติปฏิบัติกิจกรรมตางๆ อยูในทศิทางที่
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ถูกตองเหมาะสม หรืออาจกลาวไดวา ความสามารถในการจัดการตนเอง เปนภูมิคุมกันที่ดีของชีวติที่จะ

ทําใหเราเปนคนดีมีคุณภาพตอไป     

 
หลักการของหลักสูตร 
 หลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองสําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 มีหลกัการดังนี ้

 1. เปนหลักสตูรสําหรับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในกิจกรรมแนะแนว ซึง่มุงสงเสริมให

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่1 มีความสามารถในการจัดการตนเองามารถ โดยสามารถนําความรู หรือ

แนวคิดที่ไดไปใชในการแกปญหา ปรับปรุง และพัฒนาบคุลิกภาพของตนเอง และสามารถปฏิบัติตน

ดานการจัดการตนเองในเรื่องการรูจักตนเอง การจัดการอารมณตนเอง การบริหารเวลา และการมีวินยั

ในตนเองไดอยางเหมาะสม 

 2. เปนหลักสตูรที่มุงเนนการปลูกฝงทัง้ดานความรู เจตคติ และพฤติกรรมการมี

ความสามารถในการจัดการตนเอง 

 3. รูปแบบการจัดกิจกรรมยึดกระบวนการสรางนิสัยเปนแนว ทางหลักในการจัด

กิจกรรม 

 
จุดหมายของหลักสูตร 
 เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ เจตคติ และความสามารถในการจัดการ

ตนเองในเรื่องตอไปนี้ 

 1.  การรูจักตนเอง ประกอบดวย  การรูจกัจุดเดนจุดดอยของตนเอง การแก

ปรับปรุงพัฒนาตนเอง 

 2.  การบริหารเวลา ประกอบดวย  การใชเวลาของตนเองใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ทั้งการเรียน การทํางาน และการพกัผอน  

 3.  การจัดการอารมณตนเอง  ประกอบดวย  การควบคมุอารมณ และการ

แสดงออกทางอารมณที่เหมาะสม  

 4.  การมีวนิัยในตนเอง   ประกอบดวย  การมีความรับผิดชอบ ความซือ่สัตย 

ความอดทน และความเชื่อมัน่ในตนเอง 
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สาระกิจกรรม 
 สาระกิจกรรมของหลักสูตรเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเอง สําหรับ

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่1 ประกอบดวย 4 หนวยกจิกรรม คือ 

 หนวยที่ 1  การรูจักตนเอง  ประกอบดวย   4  แผนการจดักิจกรรม 

  แผนการจัดกจิกรรมที่ 1   ตวัเราทีเ่รารูจัก 

  แผนการจัดกจิกรรมที่ 2   ตวัเราในมุมมองของเพื่อน 

  แผนการจัดกจิกรรมที่ 3   ตวัเราในความคาดหวงั 

  แผนการจัดกจิกรรมที่ 4   การปรับปรุงตนเอง 

 

 หนวยที่ 2  การบริหารเวลา   ประกอบดวย  4  แผนการจดักิจกรรม 

  แผนการจัดกจิกรรมที่ 5   เราใชเวลาของเราอยางไร 

  แผนการจัดกจิกรรมที่ 6   การวางแผนการใชเวลา 

  แผนการจัดกจิกรรมที่ 7   การทําตารางการใชเวลา 

  แผนการจัดกจิกรรมที่ 8   วธิีการใชเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 

 หนวยที่ 3  การจัดการอารมณตนเอง ประกอบดวย  4  แผนการจัดกจิกรรม 

  แผนการจัดกจิกรรมที่ 9   เราเปนคนอารมณแบบใด 

  แผนการจัดกจิกรรมที่ 10   การแสดงอารมณใหเหมาะสม 

  แผนการจัดกจิกรรมที่ 11   วิธีการควบคุมอารมณ 

  แผนการจัดกจิกรรมที่ 12   ผลเสียของการควบคุมอารมณตนเองไมได 

 

 หนวยที่ 4  การมีวินัยในตนเอง ประกอบดวย  4  แผนการจัดกิจกรรม 

  แผนการจัดกจิกรรมที่ 13   ความรับผิดชอบ 

  แผนการจัดกจิกรรมที่ 14   ความซื่อสัตย 

  แผนการจัดกจิกรรมที่ 15   ความอดทนตอความเหนื่อยยาก 

  แผนการจัดกจิกรรมที่ 16   ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
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กิจกรรม 
 ในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจดัการตนเอง 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ในแตละหนวยกิจกรรมนั้นมุงเนนการใชกิจกรรมที่หลากหลาย เชน 

การแกปญหา การใชกิจกรรมกลุม การเรียนแบบรวมมือ โดยยึดกระบวนการสรางนิสัยเปนแนวทางหลัก

ในการจัดกิจกรรมในแตละแผนการจัดกจิกรรม ซึ่งกระบวนการสรางนสัิยประกอบดวย  6  ข้ันตอนคือ 

 ข้ันที่ 1  ข้ันรับรู /สังเกต  เปนขั้นที่ครูผูจัดกิจกรรมนาํสิ่งเรา เชน วัตถุหรือเหตุการณ 

เกี่ยวกับคุณลกัษณะที่ตองการเสริมสรางใหเกิดกับนักเรียนใหผูเรียนรบัรูหรือสังเกต  

 ข้ันที่ 2  ข้ันคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ  เปนขั้นที่ครูผูจัดกิจกรรมกระตุนให

นักเรียนคิด และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัคุณคาของคุณลักษณะ และผลกระทบของการประพฤติ

ปฏิบัติและไมประพฤติปฏิบตัิทั้งตอตนเองและผูอ่ืน เพื่อกระตุนและจงูใจใหนักเรียนเห็นความสาํคญั

ของการประพฤติปฏิบัติ 

 ข้ันที่ 3  ข้ันสรางแนวปฏิบัติที่เหมาะสม  เปนขั้นที่ครูผูจัดกิจกรรมกระตุนให

นักเรียนคิดหาวิธีที่ดทีี่สุดในการประพฤติปฏิบัติตนหรือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยพจิารณาขอดีขอเสีย

และผลกระทบตางๆ อยางรอบคอบ 

 ข้ันที่ 4  ข้ันลงมือปฏิบัติ  เปนขั้นที่นกัเรียนเปนผูปฏิบัติตามแนวทางทีก่ําหนดทั้ง

ในโรงเรียนและชีวิตประจําวนั ข้ันนี้ครูผูจัดกิจกรรมจะตองแนะนํานักเรยีนอยางใกลชดิ เพื่อใหนักเรียน

เห็นประโยชนของสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติทั้งตอตนเองและผูอ่ืน 

 ข้ันที่ 5  ข้ันประเมินและปรับปรุง  เปนขั้นทีค่รูผูจัดกิจกรรมกระตุนแนะนําให

นักเรียนประเมินผลการประพฤติปฏิบัติและแนะนําใหปรับปรุงการประพฤติหรือปฏิบตัินั้นใหเหมาะสม

ยิ่งขึ้น 

 ข้ันที่ 6  ข้ันชื่นชมตอการปฏิบัติ  เปนขั้นทีก่ระตุนความคิดความรูสึกหรือเจตคติ

ของนักเรียน ใหเหน็ถงึผลสําเร็จและพอใจที่จะกระทาํหรอืแสดงคุณลักษณะเหลานัน้ตอไป 

 หมายเหต ุ :  การจัดกิจกรรมแนะแนวในแตละแผนการจดักิจกรรม อาจไม

จาํเปนตองดําเนินการตามกระบวนการสรางนิสัยครบทกุขั้นตอน 

 
แนวทางการวัดผลประเมนิผล 
 การวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการ

ตนเอง สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 นี้ มี 2  ลักษณะคือ 

 1.  การวัดและประเมินผลภายหลงัการเสร็จส้ินการจัดกจิกรรมในแตละหนวย

กิจกรรม ดวยเครื่องมือวัดซึ่งกําหนดไวในแตละหนวย ซึ่งไดแกแบบทดสอบประจําหนวยกิจกรรม 
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 2. การวัดผลประเมินผลหลักสูตร เปนการวดัความสามารถในการจัดการตนเอง

ของนักเรียน ทั้งกอนและหลังการทดลองใชหลักสูตร ดวยแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจ  แบบวัด

เจตคติ แบบคุณลักษณะความสามารถในการจัดการตนเอง 

 
ความสอดคลองของแผนการจัดกิจกรรมกับกระบวนการสรางนสิัย 

หนวยที ่ แผนการจัดกจิกรรม กระบวนการสรางนิสยั 

1. การรูจักตนเอง 1. ตวัเราที่เรารูจัก 

 

 

 

2. ตัวเราในสายตาคนอืน่ 

 

 

 

3. การปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 

 

 

 

 

4. การครองตน 

ข้ันที่ 1 ข้ันรับรู / สังเกต 

ข้ันที่ 2 ข้ันคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ 

ข้ันที่ 3 ข้ันสรางแนวปฏิบัตทิีเ่หมาะสม 

ข้ันที่ 4 ข้ันลงมือปฏิบัติ 

ข้ันที่ 1 ข้ันรับรู / สังเกต 

ข้ันที่ 2 ข้ันคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ 

ขั้นที่ 3 ข้ันสรางแนวปฏิบัตทิีเ่หมาะสม 

ข้ันที่ 4 ข้ันลงมือปฏิบัติ 

ข้ันที่ 1 ข้ันรับรู / สังเกต 

ข้ันที่ 2 ข้ันคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ 

ข้ันที่ 3 ข้ันสรางแนวปฏิบัตทิีเ่หมาะสม 

ข้ันที่ 4 ข้ันลงมือปฏิบัติ 

ข้ันที่ 5 ข้ันประเมินและปรับปรุง 

ข้ันที่ 1 ข้ันรับรู / สังเกต 

ข้ันที่ 2 ข้ันคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ 

ข้ันที่ 3 ขั้นสรางแนวปฏิบัตทิีเ่หมาะสม 

ข้ันที่ 4 ข้ันลงมือปฏิบัติ 

ข้ันที่ 5 ข้ันประเมินและปรับปรุง 

ข้ันที่ 6 ข้ันชืน่ชมตอการปฏิบัติ 
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ความสอดคลองของแผนการสอนกับกระบวนการสรางนิสยั(ตอ) 
หนวยที ่ แผนการสอนที่ กระบวนการสรางนิสยั 

2. การบริหารเวลา (ตอ) 5. เราใชเวลาของเราอยางไร 

 

 

 

6. การวางแผนการใชเวลา 

 

 

 

 

7. การทําตารางการใชเวลา 

 

 

 

 

8. วิธกีารใชเวลาใหเกิดประโยชน 

     สูงสุด 

ข้ันที่ 1 ข้ันรับรู / สังเกต 

ข้ันที่ 2 ข้ันคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ 

ข้ันที่ 3 ข้ันสรางแนวปฏิบัตทิีเ่หมาะสม 

ข้ันที่ 4 ข้ันลงมือปฏิบัติ 

ข้ันที่ 1 ข้ันรับรู / สังเกต 

ขั้นที่ 2 ข้ันคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ 

ข้ันที่ 3 ข้ันสรางแนวปฏิบัตทิีเ่หมาะสม 

ข้ันที่ 4 ข้ันลงมือปฏิบัติ 

ข้ันที่ 5 ข้ันประเมินและปรับปรุง 

ข้ันที่ 1 ข้ันรับรู / สังเกต 

ข้ันที่ 2 ข้ันคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ 

ข้ันที่ 3 ข้ันสรางแนวปฏิบัตทิีเ่หมาะสม 

ข้ันที่ 4 ข้ันลงมือปฏิบัติ 

ข้ันที่ 5 ข้ันประเมินและปรับปรุง 

ข้ันที่ 1 ข้ันรับรู / สังเกต 

ข้ันที่ 2 ข้ันคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ 

ข้ันที่ 3 ข้ันสรางแนวปฏิบัตทิีเ่หมาะสม 

ข้ันที่ 4 ข้ันลงมือปฏิบัติ 

ข้ันที่ 5 ข้ันประเมินและปรับปรุง 

ข้ันที่ 6 ข้ันชืน่ชมตอการปฏิบัติ 

3. การจัดการอารมณ 

    ตนเอง 

     

9. เราเปนคนอารมณแบบใด 

 

 

10. การแสดงอารมณใหเหมาะสม 

ข้ันที่ 1 ข้ันรับรู / สังเกต 

ข้ันที่ 2 ข้ันคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ 

ข้ันที่ 3 ข้ันสรางแนวปฏิบัตทิีเ่หมาะสม 

ข้ันที่ 1 ข้ันรับรู / สังเกต 

ข้ันที่ 2 ข้ันคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ 

ข้ันที่ 3 ข้ันสรางแนวปฏิบัตทิีเ่หมาะสม 
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ความสอดคลองของแผนการจัดกิจกรรมกับกระบวนการสรางนสิัย (ตอ) 
หนวยที ่ แผนการสอนที่ กระบวนการสรางนิสยั 

3. การจัดการอารมณ 

    ตนเอง (ตอ) 

11. วิธกีารควบคุมอารมณ 

 

 

 

 

12. ผลเสียของการควบคมุอารมณ 

      ตนเองไมได 

ข้ันที่ 1 ข้ันรับรู / สังเกต 

ข้ันที่ 2 ข้ันคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ 

ข้ันที่ 3 ข้ันสรางแนวปฏิบัตทิีเ่หมาะสม 

ข้ันที่ 4 ข้ันลงมือปฏิบัติ 

ข้ันที่ 5 ข้ันประเมินและปรับปรุง 

ข้ันที่ 1 ข้ันรับรู / สังเกต 

ข้ันที่ 2 ข้ันคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ 

ข้ันที่ 3 ข้ันสรางแนวปฏิบัตทิีเ่หมาะสม 

ข้ันที่ 4 ข้ันลงมือปฏิบัติ 

ข้ันที่ 5 ข้ันประเมินและปรับปรุง 

ข้ันที่ 6 ข้ันชืน่ชมตอการปฏิบัติ 

4. การมีวนิัยในตนเอง 13. ความรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

14. ความซื่อสัตย 

ข้ันที่ 1 ข้ันรับรู / สังเกต 

ข้ันที่ 2 ข้ันคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ 

ข้ันที่ 3 ข้ันสรางแนวปฏิบัตทิีเ่หมาะสม 

ข้ันที่ 4 ข้ันลงมือปฏิบัติ 

ข้ันที่ 5 ข้ันประเมินและปรับปรุง 

ข้ันที่ 6 ข้ันชืน่ชมตอการปฏิบัติ 

ข้ันที่ 1 ข้ันรับรู / สังเกต 

ข้ันที่ 2 ข้ันคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ 

ข้ันที่ 3 ข้ันสรางแนวปฏิบัตทิีเ่หมาะสม 

ข้ันที่ 4 ข้ันลงมือปฏิบัติ 

ข้ันที่ 5 ข้ันประเมินและปรับปรุง 

ข้ันที่ 6 ข้ันชืน่ชมตอการปฏิบัติ 
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ความสอดคลองของแผนการจัดกิจกรรมกับกระบวนการสรางนสิัย (ตอ) 
หนวยที ่ แผนการสอนที่ กระบวนการสรางนิสยั 

4. การมีวนิัยในตนเอง

(ตอ) 

15. ความอดทนตอความ 

      ยากลําบาก 

 

 

 

 

16. ความเชื่อมั่นในตนเอง 

ข้ันที่ 1 ข้ันรับรู / สังเกต 

ข้ันที่ 2 ข้ันคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ 

ข้ันที่ 3 ข้ันสรางแนวปฏิบัตทิีเ่หมาะสม 

ข้ันที่ 4 ข้ันลงมือปฏิบัติ 

ข้ันที่ 5 ข้ันประเมินและปรับปรุง 

ข้ันที่ 6 ข้ันชืน่ชมตอการปฏิบัติ 

ข้ันที่ 1 ข้ันรับรู / สังเกต 

ข้ันที่ 2 ข้ันคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ 

ข้ันที่ 3 ข้ันสรางแนวปฏิบัตทิีเ่หมาะสม 

ข้ันที่ 4 ข้ันลงมือปฏิบัติ 

ข้ันที่ 5 ข้ันประเมินและปรับปรุง 

ข้ันที่ 6 ข้ันชืน่ชมตอการปฏิบัติ 
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หนวยกิจกรรมที่ 1 
การรูจกัตนเอง 

 
สาระสําคัญ 
 การรูวาตนเองมีลักษณะอยางไร บุคลิกภาพแบบใด  จุดเดนจุดดอยเรื่องใด 

รวมถึงรูวิธทีี่จะพัฒนาและปรับปรุงตนเอง ส่ิงเหลานีจ้ะเปนพืน้ฐานในการปรับปรุงและพัฒนาตนเองให

ดีข้ึน ซึ่งสิง่เหลานี้จะเปนพืน้ฐานในการทาํงานหรือเลือกทํากิจกรรมตางๆ ที่เหมาะสมกับตัวเรา ซึ่งจะทาํ

ใหเราทีความสุขและประสบความสาํเร็จในการทํากิจกรรมตางๆ  

 
จุดประสงคของหนวยกิจกรรม 
 1. เพื่อใหนกัเรยีนมีความรู ความเขาใจ เกีย่วกับการรูจักตนเอง 

 2.  เพื่อใหนักเรียนเหน็ความสําคัญของการรูจักตนเอง 

 3.  เพื่อใหนักเรียนสามารถวเิคราะหและบอกลักษณะบคุลิกภาพของตนเองได 

 4. เพื่อใหนกัเรยีนสามารถปรบัปรุงและพัฒนาตนเองได 
 
สาระกิจกรรม 
 1.  ความแตกตางระหวางบคุคล 

 2.  ความสามารถและความถนัดของบุคคล 

 3.  การเลือกปฏิบัติกิจกรรมที่สอดคลองและเหมาะสมกบัตนเอง 

 
กิจกรรม 
 1.  การศึกษาใบงาน 

 2.  การรวมอภิปราย 

 3.  ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดกจิกรรม 

 4.  ทําแบบทดสอบประจําหนวยกิจกรรม 

 
สื่อ 
 1.  ใบงาน 
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การวัดผลประเมินผล 
 1.  สังเกตความสนใจ การตอบคําถาม และการมีสวนรวมในกิจกรรม 

 2.  สังเกตพฤติกรรม 

 3.  การทดสอบประจําหนวยกิจกรรม 
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 
หนวยที่ 1  การรูจักตนเอง     ชั้น มัธยมศกึษาปที่ 1 
เรื่อง ตัวเราที่เรารูจกั      เวลา  1  คาบ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาระสําคัญ 
  การวิเคราะหหาจุดเดนจุดดอย ความชอบ ความถนัด ตลอดจนเจตคติ ของตนเองตอ

ส่ิงตางๆ จะทาํใหเรารูจกัและเขาใจตนเองดียิ่งขึ้น อันจะเปนพืน้ฐานสาํคัญในการเลือกหรือตัดสินใจใน

การเรียน ทํากจิกรรมตางๆ ตลอดจนการทํางาน ไดถูกตองเหมาะสมกับตัวเรา 

 
วัตถุประสงค 
  1. เพื่อใหนกัเรยีนสามารถบอกจุดเดนจุดดอยของตนเองได 

  2. เพื่อใหนกัเรยีนสามารถบอกความถนัดและความชอบของตนเองได 

 
สาระกิจกรรม 
  1. จุดเดนจุดดอยของบุคคล 

  2. ความถนัดของบุคคล 

  3. การวิเคราะหตนเอง 

 
กิจกรรม 
 ข้ันนํา 

  1. ใหนักเรียนจับคูเลนเกม กระจกเงา 

  2. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกบัเกมกระจกเงา 

 ข้ันกิจกรรม 

  3. ครูชีแ้จงทาํความเขาใจกบันักเรียนถงึความหมายของคําวาบุคลกิภาพ จุดเดน จุด

ดอย ความชอบ ความถนัด ใหนักเรียนเขาใจ 

  4. ใหนักเรียนทําใบงานที ่2 เร่ืองการสํารวจตนเอง 

  5. ใหนักเรียนบอกเพื่อนๆ วา ตนเองมีจุดเดนหรือความชอบ ความถนดัอะไรบาง  

  6. ใหนักเรียนแบงกลุมตามจุดเดน (ที่คิดวาเดนที่สุดของตนเอง)  แลวใหแตละกลุม

ชวยกนัอภิปราย จากจุดจุดเดนที่ม ีวาจะสามารถนําไปใชในการเลือกทํากจิกรรม หรือใชประโยชน

อะไรบาง 

  7. ใหนักเรียนชวยกนัสรุปลักษณะของตนเองลงในใบงานที ่4  
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 ข้ันสรุป 

  8. ครูและนักเรียนชวยกนัสรุปถึงประโยชนของการรูจักสามารถ ความถนัด หรือ

ความชอบของตนเอง วาจะเปนประโยชนในการนําไปใชในการเลือกเรียน ทํากิจกรรม หรือทาํงานที่

เหมาะสมกับตนเองตอไป 

 
สื่อ 
  1. ใบงานที่ 1  เกมกระจกเงา 

  2. ใบงานที่ 2  การสํารวจตนเอง 

  3. ใบงานที่ 3  ใชประโยชนจากความถนัดของตนเอง 

  4. ใบงานที่ 4 สรุปลักษณะของตนเอง 
 
การวัดผลประเมินผล 
  1. สังเกตพฤตกิรรม 

  2. ตรวจผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

196 

 

ใบงานที่ 1 
เกมกระจกเงา 

------------------------------------------------------------- 

 
วิธีเลนเกม 
 1. ใหนักเรียนจับคูตามความพอใจ 

 2. ใหแตละคูยนืหนัหนาเขาหากนั 

 3. ใหนักเรียนแตละคูผลัดกันเปนคนและเปนเงาในกระจก 

 4. นกัเรียนที่แสดงบทบาทเปนคนแสดงกริิยาทาทางตางๆ หนากระจก โดยที่เงาในกระจก

จะตองทาํตามใหเหมือนทกุอริยาบท 

 5. ผลัดเปลี่ยนบทบาทกนัประมาณ 2 – 3 คร้ัง 

 6. ครูและนักเรียนชวยกนัสรุปวาการมองกระจกเงาก็เปนการสํารวจตนเองวิธหีนึ่ง 
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ใบงานที่ 2 
การสํารวจตนเอง 

 

คําชี้แจง :  ใหนกัเรียนบอกลักษณะของตนเองในเรื่องตอไปนี้ 

 

ลักษณะของเรา ลักษณะที่เรารับรู 

หนาตา  

  

  

ความถนัด  

  

  

นิสัยใจคอ  

  

  

สติปญญา  

  

  

อารมณ  

  

  

ความชอบ  

  

  

  

ฐานะของครอบครัว  

  

  

อื่นๆ  
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ใบงานที่ 3 
เรื่อง  การสํารวจตนเอง 

 

คําชี้แจง : ใหนักเรียนวเิคราะหตนเองในประเด็นตอไปนี ้

 

จุดเดน/ความถนัด การนาํไปใชประโยชน 

1.  

  

  

2.  

  

  

3.  

  

  

4.  

  

  

5.  

  

  

  

 

 

ชื่อ.............................................................................ชั้น...................เลขที่................... 

 

 

 

 

 



 

 

199 

 

 

ใบงานที่ 4 
การสรุปลักษณะของตนเอง 

 

คําชี้แจง :  ใหนกัเรียนสรุปลักษณะของตนเอง ในดานตอไปนี้ 

 

ลักษณะทัว่ไป จุดเดน/ความถนัด จุดที่ควรปรับปรุง/พฒันา 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

ชื่อ.............................................................................ชั้น...................เลขที่................... 
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 
หนวยที่ 1  การรูจักตนเอง     ชั้น มัธยมศกึษาปที่ 1 
เรื่อง ตัวเราในสายของคนอื่น     เวลา  1  คาบ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาระสําคัญ 
  การที่เราสํารวจตัวเองโดยตวัของเรานั้น บางครั้งอาจจะมองเหน็ไดไมละเอียดหรือไม

ครบทุกดาน ดงันัน้การใหคนอื่นเปนคนบอกลักษณะหรือวิพากษวิจารณตัวเรา จะเปนการเติมเต็มที่จะ

ทําใหเรามองเห็นตนเองอยางชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  เพราะฉะนัน้เราทุกคนควรยอมรับการ

วิพากษวิจารณหรือการติชมของคนอื่น เพื่อจะไดนําขอมูลเหลานัน้มาปรับปรุงและพัฒนาตนเอง  

 
วัตถุประสงค 
  1. เพื่อใหนกัเรยีนสามารถบอกลักษณะทั่วไป จุดเดน จุดดอยของเพื่อนได 

  2. เพื่อใหนกัเรยีนเขาใจและยอมรับการบอกจุเดนและจดุบกพรองจากเพื่อนได 

  3. เพื่อใหนกัเรยีนนําขอมูลทีไ่ดจากเพื่อนมาปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 

 
สาระกิจกรรม 
   1. ลักษณะทั่วไป จุดเดน จุดดอยของบุคคล 

  2. การวิเคราะหลักษณะบุคคล 

  3. การยอมรับคําวิพากษวิจารณจากเพื่อน 

 
กิจกรรม 
 ข้ันนํา 

  1.  แบงกลุมนกัเรียนกลุมละ 5 คน  

  2.  ใหแตละกลุมดูภาพในใบงานที ่1  โดยในแตละกลุมชวยกันพิจารณาวา ในแตละ

ภาพนกัเรียนเห็นอะไรบาง 

  3. ครูสรุปใหนกัเรียนเหน็วาในการมองสิ่งตางๆ นั้น เราอาจจะเห็นไมเหมือนกัน ดังนั้น

เราควรนาํสิ่งทีผู่อ่ืนมองเหน็มาเปนขอมูลเพื่อการมองเหน็ของเรา 

 ข้ันกิจกรรม 

  4. ครูชีแ้จงใหนักเรียนเขาใจถึงการมองคนอื่นหรือวิเคราะหคนอืน่ วาจะตองมองให

รอบคอบทั้งดานดีและไมดี เพื่อเขาจะไดนาํขอมูลนัน้ไปพัฒนาตนเองตอไป ซึ่งในการมองจุดดอยของ

คนอื่นนั้นจะตองกระทาํอยางระมัดระวงัเพือ่หลีกเลี่ยงความเขาใจผิด ขณะเดียวกนัผูที่ไดรับการ
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วิเคราะหหรือวิพากษวิจารณ ก็ควรยอมรบัและนําขอมลูเหลานั้นไปปรับปรุงตนเอง และจะตองถือวาขอ

วิพากษวิจารณจากคนอืน่จะทําใหเรารูจักตนเองไดชัดเจนยิง่ขึ้น 

  5. ใหนักเรียนแตละคนเลือกเพื่อน 5 คน และใหบอกลักษณะทัว่ไป  จดุเดน จุดดอย 

หรือขอดีขอเสียของเพื่อน และกรอกขอมลูลงในใบงานที่ 2  

  6. ใหนักเรียนรวบรวบขอมูลในใบงานที่ 2 ที่เพื่อนๆ เขียนถงึลักษณะของตนเอง มา

พิจารณาดวูาสอดคลองกันหรือไมอยางไร แลวสรุปลักษณะของเราตามความเหน็ของเพื่อนลงในใบงาน

ที่ 3  

  7. ใหนักเรียนแตละคนบอกวาเพื่อนมองตนเองวาเปนอยางไร แลวใหเพื่อนๆ ทัง้ชั้น

ชวยกนัพิจารณาวาเหน็ดวยตามนั้นหรือไม 

 ข้ันสรุป 

  8. ครูและนักเรียนชวยกนัสรุปวาคนเรานัน้มีทั้งดานดีและไมดี และการที่เราจะรูจัก

ตนเองไดดีนัน้การใหเพื่อนหรือคนรูจักเปนคนบอกเราก็จะทําใหเรารูจักตนเองไดชัดเจนยิง่ขึ้น 

  9. ใหนักเรียนสงใบงานที่ 3 ใหครู 

 
สื่อ 

1. ใบงานที่ 1 ภาพหลายมิต ิ

2. ใบงานที่ 2 เพื่อนมีลักษณะอยางไร 

3. ใบงานที่ 3 ลักษณะของเราในสายตาของเพื่อน 

 
การวัดผลประเมินผล 
  1. สังเกตการรวมกิจกรรม 

  2. ตรวจงาน 
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ใบงานที่ 1/1 
ภาพที ่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 
 

 

 

 
 

             ทีม่า : http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock/X3593573/X3593573.html    
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ใบงานที่ 1/4 
ภาพที ่4 

 

 

 
 

           ทีม่า : http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock/X3593573/X3593573.html    
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ใบงานที่ 2 

เพ่ือนเราเปนอยางไร 
 

เพื่อนคนที.่............ชื่อ................................................................... 

ลักษณะทัว่ไป จุดเดน/ส่ิงที่ด ี จุดดอย/ส่ิงที่ควรปรับปรุง 

   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

ใบงานที่ 2 
เพ่ือนเราเปนอยางไร 

 
เพื่อนคนที.่............ชื่อ................................................................... 

ลักษณะทัว่ไป จุดเดน/ส่ิงที่ด ี จุดดอย/ส่ิงที่ควรปรับปรุง 
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ใบงานที่ 3 
ตัวเราในสายตาของเพื่อน 

 

 

ชื่อ..........................................................................เลขที่.......... ชัน้...............   

 

ลักษณะทัว่ไป จุดเดน/ส่ิงที่ด ี จุดดอย/ส่ิงที่ควรปรับปรุง 
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 3 
หนวยที่ 1  การรูจักตนเอง       ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 
เรื่อง  การปรับปรุงและพฒันาตนเอง     เวลา  1  คาบ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาระสําคัญ 
  การปรับปรุงและพัฒนาตนเองเกิดจากการที่เรารับรูตนเองวาเรามีขอบกพรอง หรือมี

จุดที่ควรจะพฒันาในเรื่องใดบาง ซึง่การปรับปรุงตนเองนัน้เราควรทาํอยางสม่าํเสมอเมื่อรูจัดบกพรอง

หรือจุดที่ควรจะพัฒนาของตนเอง และในการปรับปรุงและพัฒนาตนเองนัน้เราควรตัง้เปาหมายให

ชัดเจนวาจะทาํอยางไรบางเพื่อไปใหถงึจุดที่ตองการ 

 
วัตถุประสงค 
  1. เพื่อใหนกัเรยีนสามารถวิเคราะหหารจุดบกพรองของตนเองได 

  2. เพื่อใหนกัเรยีนสามารถบอกวิธีการในการปรับปรุงตนเองได 

  3. เพื่อใหนกัเรยีนสามารถสรางแนวปฏิบัติในการปรับปรุงตนเองได 

  4. เพื่อใหนกัเรยีนสามารถปฏิบัติตนในการปรับปรุงตนเองได 
 
สาระสาระกจิกรรม 
  1. การวิเคราะหจดุบกพรองของตนเอง 

  2. แนวทางการปรับปรุงตนเอง 

 
กิจกรรม 
 ขั้นนํา 

  1. ครูชวนนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับรายการชงิรอยชิงลาน ถึงแกงสามชา ที่จะตองแขงขัน

กับแขกรับเชิญที่เขารวมรายการ จะเห็นวาเวลาแขงพวกเขาจะไดรับโอกาสในการแขงมากกวา 1 คร้ัง 

และในการแขงครั้งที ่2 หรือ คร้ังที่ 3 พวกเขาจะทาํผลงานไดดีกวาครั้งแรกเสมอ เพราะไดมีการปรบัปรุง

วิธีการแขงขันหรือไดปรับปรุงตนเองใหดีข้ึนกวาเดิม 

  2. ใหนักเรียนชวยกนัยกตัวอยาง สถานการณตางๆ ที่เคยพบเห็นที่มกีารปรับปรุง

ตนเอง จนทําใหผลการดําเนนิงานดีข้ึนกวาเดิม 

 ข้ันกิจกรรม 

  3. ครูถามนักเรียนถงึเหตุผลที่เราจะตองปรับปรุงตนเอง ใหนักเรียนชวยกันตอบโดยครู

เขียนคําตอบเหลานั้นลงบนกระดานดาํ 
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  4. ครูและนักเรียนชวยกนัสรุปถึงผลดีของการปรับปรุงตนเอง 

  5. แจกใบงานที่ 1 ใหนกัเรียนเขียนขอบกพรองหรือจุดดอยที่คิดวาสําคัญที่สุดของ

ตนเอง คนละ 3 อยาง แลวใหบอกวาจะแกไขหรือปรับปรุงจุดบกพรองนั้นอยางไร 

  6. ใหนักเรียนบอกจุดบกพรองของตนเองทั้ง 3 ดาน ใหเพื่อนๆ ฟง พรอมทั้งบอก

แนวทางปรับปรุงแกไขเพื่อใหเพื่อนๆ ชวยกันเปนพยานและคอยนําเปนกําลงัใจใหเพื่อนปฏิบัติใหสําเร็จ 

 ข้ันสรุป 

  7. ครูและนักเรียนชวยกนัสรุปถึงผลดีของการปรับปรุงตนเอง และใหนกัเรียนนํา

แนวทางการปรับปรุงตนเองที่ไดบอกไวไปปฏิบัติโดยครูและเพื่อนๆ คอยสังเกตตอไป 

  8. ใหนักเรียนสงใบงานที่ 1 

 
สื่อ 
  1. ใบงานที่ 1 ขอบกพรองและแนวทางปรบัปรุงตนเอง 

 
การวัดผลและประเมินผล 

1. สังเกตการรวมกิจกรรม 

2. ตรวจผลงาน 

3. ติดตามการประพฤติปฏิบตัิของนักเรียน 
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ใบงานที่ 1 
 

คําชี้แจง :  ใหนกัเรียนเขียนขอบกพรองของตนเองที่เห็นวาสาํคัญและจําเปนตองปรับปรุงแกไขมาก

ที่สุด 3 อันดับ พรอมทั้งบอกแนวทางหรือวธิีการปรับปรุงแกไข 

ขอบกพรองของฉัน แนวทางการปรับปรุงแกไข 

1.  

  

  

  

2.  

  

  

  

3.  

  

  

  

 

 

 

ชื่อ........................................................................................  เลขที.่................. ชัน้.................... 
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 4 
หนวยที่ 1  การรูจักตนเอง       ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 
เรื่อง  การครองตน       เวลา  1  คาบ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาระสําคัญ 
  การประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมตามลักษณะบุคลกิภาพของเราเอง โดยไมขัดตอ

หลักศีลธรรมอันดีงามจะทาํใหเรามีความสุข 

 
วัตถุประสงค 
  1. เพื่อใหนกัเรยีนสามารถบอกแนวปฏิบัตใินการครองตนอยางเหมาะสมได 

  2. เพื่อใหนกัเรยีนมพีฤติกรรมที่เหมาะสมเปนทีย่อมรับของสังคม 
 
สาระกิจกรรม 
  แนวทางในการครองตนของวัยรุน (ใบความรูที่ 1) 

 
กิจกรรม 
 ข้ันนํา 

  1. ครูชวนนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนไมเหมาะสมของนกัเรียนวัยรุน

ที่เปนขาวหรือที่เคยพบเหน็ 

 ข้ันกิจกรรม 

  2. ครูอธิบายความหมายของคําวา  วัยรุน พรอมทั้งอธิบายถึงลักษณะของวัยรุน โดย

ชี้ใหเห็นวาขณะนี้นักเรียนอยูในชวงวัยรุน 

  3. ใหนักเรียนศึกษาใบความรูที่ 1 เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการครองตนของวัยรุน ใช

เวลาในการศึกษา 15 นาที 

  4. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบ ตามใบงานที่ 1 เร่ือง การครองตนจํานวน 10 ขอ  โดยครู

เนนย้ํานักเรียนใหทํางานดวยความตั้งใจ และรักษาเวลา 

  5. นักเรียนและครูรวมกันเฉลยคําตอบ และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมดานความ

ซื่อสัตยตอตนเองและผูอ่ืน  โดยนักเรียนเปนผูตรวจใหคะแนนตนเองครูเนนย้ําการประพฤติปฏิบัติใน

การครองตนใหเหมาะสมของนักเรียนทุกคน 
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ข้ันสรุป 

  6. ใหนักเรียนสงใบงานที่ 1 

  7. ครูและนักเรียนชวยกนัสรุปถึงลักษณะการครองตนทีถ่กูตองเหมาะสมตามวยัของ

นักเรียน  ตลอดจนผลที่ไดรับจากการครองตนที่ถูกตองซึ่งจะเปนที่ชื่นชอบจากทุกๆ คน และบุคคลที่

นักเรียนเห็นวาสมควรจะยึดเปนแบบอยางในการครองตน 

 
สื่อ 
   ใบงานที่ 1 แบบทดสอบ เร่ืองการครองตน 

 
การวัดผลและประเมินผล 

1. สังเกตการรวมกิจกรรม 

2. การทดสอบ 

3. ติดตามการประพฤติปฏิบติัของนักเรียน 
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ใบความรูที่ 1 
แนวทางปฏบิัติในการครองตนของวัยรุน 

 
1. รูจักหนาทีข่องตน คือขยันหมัน่เพียรในการศึกษาเลาเรียน  ซึ่งเปนการตอบแทน 

พระคุณของพอแม  ผูปกครองที่ดทีี่สุดอยางหนึง่  ชวยเหลือพอแมทํางานบานเทาทีจ่ะทาํได  รูจัก  

ออมทรัพย และประหยัดในการใชจาย  ฝกตนใหเปนคนมีระเบียบวนิัยและประพฤตติน 

ตามกฎหมายของสังคมที่ดงีาม 

2. รูจักเคารพครู อาจารย พอแมผูปกครอง  และบุคคลอื่นที่พึงเคารพ  บางครั้งเด็กๆ  

อาจไมเห็นดวยในบางอยางตามผูใหญ โดยมีเหตุผลของตนเอง  แตตองแสดงออกในรูป 

ของการคารวะผูใหญ  เชน ในการแสดงเหตุผลของตน  หรือในการทักทวงผูใหญนั้น ตองใชวิธีการ 

อันนุมนวล  มีเหตุผลช้ีแจงใหเปนเรื่องเปนราว 

3. รูจักวางตนใหเหมาะสมกับกาลเทศะอันควร โดยวางตนใหเหมาะสมกับเพศและวัย     

ของตน  มีมารยาทอันควร รูจักสังเกต รอบคอบ  รูจักระมัดระวังตน และกลาในโอกาสอันควร  

รูจักสงบเสงี่ยมในวาระอันควร  มีน้ําใจชวยเหลือผูอ่ืนไมดูดาย 

4. รูจักใชเหตุผล และวิจารณญาณในการตัดสินสิ่งตางๆ ในปจจุบัน  บานเมืองเจริญขึ้น 

 เร่ือยๆ  เราไดรับเอาวัฒนธรรมตางชาติมาไวมากมาย  เยาวชนควรพิจารณารับเอาแตส่ิง 

ที่เปนประโยชน  การทําตนเลียนแบบตางชาติ  จนทําใหวัฒนธรรมของเราเองเสื่อมโทรมนั้น  

เปนสิ่งที่ไมควรทํา 

5. เมื่อมีปญหาคับของใจ 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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ใบงานที ่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. การแตงกายชุดสีดาํไปงานศพ  เปนการวางตนที่เหมาะสม 

……….5. เมื่อมีปญหาคับของใจ  ควรหาทางออกดวยตนเอง 

……….6. เพื่อนคือชีวิต  เราตองทําทุกอยางเพื่อเพื่อน 

……….7. วัยรุนเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย อารมณ และสังคม  จึงควรรูจักตนเอง 

……….8. เราควรรับวัฒนธรรมตางชาติทุกอยาง  เพื่อความทันสมัย 

……….9. การแสดงเหตุผลที่ไมเห็นดวยตามผูใหญ  ตองเปนไปดวยความนุมนวล 

……….10. การรักษากฎจราจรในการใชรถใชถนน  เปนหนาที่ของวัยรุน 
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เฉลย 
เร่ือง การครองตน 

 

ขอ เฉลย 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

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  :  จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพยีงคําตอบเดียว 

1. นกัเรียนคิดวาเหตุผลขอใดสําคัญประการแรกที่เราจะตองรูจักตนเอง 

 ก. เพื่อใหเขากับเพื่อนได   ข. เพื่อเลือกทาํกิจกรรมตางๆ ที่เหมาะกับตน 

 ค. เพื่อใหรูจุดเดนจุดดอยของตนเอง ง. เพื่อใหเราประสบความสาํเร็จในการเรียน 

2. นกัเรียนคิดวาเราควรรูจักตัวเองในเรื่องใดบาง 

 ก. นิสัย    ข. ความถนัด 

 ค. ลักษณะทางรางกาย  ง. ถูกทุกขอ 

3. สมชายรูวาตนเองเปนคนใจรอน วูวาม แสดงวาสมชายรูจักตนเองในดานใด 

 ก. ความถนัด  ข. อารมณ 

 ค. สุขภาพ  ง. เจตคติ 

4. ขอใดแสดงถึงการเปนคนรูจักตนเอง 

 ก. สมศรีเลีย้งหมา 3 ตัว  ข. สมศักดิ์ขับรถอยางระมัดระวัง 

 ค. สมพรไปวดัทุกวนัพระ  ง. สมใจแตงตวัตามฐานะ 

5. การที่เพื่อนบอกใหเรารูในสิ่งที่เปนขอบกพรองของเรา เราควรทาํอยางไร 

 ก. พิจารณานาํไปปรับปรุงแกไขตนเอง  ข. ไมควรสนใจ 

 ค. นาํเรื่องนี้ไปฟองคร ู    ง. บอกขอบกพรองของเพื่อนบาง 

6. เราควรปรับปรุงตนเองเมือ่ใด 

 ก. ครูหรือผูปกครองตักเตือน   ข. เมื่อรูถงึขอบกพรองของตนเอง 

 ค. เมื่อเราสรางความเดือดรอนใหคนอืน่  ง. เมื่อเปนทกุขใจ 

7. เราสามารถปรับปรุงตนเองโดยใชขอมูลจากที่ใด 

 ก. ครู  ข. ผูปกครอง 

 ค. เพื่อน ง. ถูกทุกขอ 

8. หากเราไมรูจักตนเองดีพออาจจะเกิดผลเสียกับเราตามขอใดมากทีสุ่ด 

 ก. ควบคุมอารมณตนเองลาํบาก ข. เปนคนไมตรงตอเวลา 

 ค. เปนคนไมมสีมาธ ิ  ง. ไมสามารถเลือกทํากิจกรรมตรงกับความถนัดของตนเอง 
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9. ถาหากไมมเีพื่อนในหองคนใดยอมเปนมิตรกับนักเรียน นักเรียนควรทําอยางไร 

 ก. ไปสนิทสนมกับเพื่อนหองอื่น  ข. อยูคนเดยีว 

 ค. บอกเพื่อนวาใหมาเลนกบัเราบาง ง. พิจารณาหาขอบกพรองของตนเอง 

10. หากทําสิง่ตางๆ ผิดพลาด นักเรียนควรทําตามขอใด 

 ก. ปกปดไวไมใหคนอื่นรู  ข. ปลอยใหผานไปอีกไมนานก็ลืม 

 ค. ทบทวนเพือ่ปรับปรุงแกไข ง. หาเหตุผลเพื่ออธิบายความผิดพลาดทีเ่กิดขึ้น 
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หนวยกิจกรรมที่ 2 
การบรหิารเวลา 

 
สาระสําคัญ 
 การรูจักแบงเวลา ใชเวลาในการทาํกิจกรรมตางๆ อยางเหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพ จะทาํใหประสบความสาํเร็จในการเรียนและการทาํงาน ตลอดจนจนใชชีวิตอยางมี

ความสุข 

 
จุดประสงคของหนวยกิจกรรม 
 1. เพื่อใหนกัเรยีนเห็นความสําคัญของการบริหารเวลา 

 2.  เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารเวลา 

 3.  เพื่อใหนักเรียนสามารถใชเวลาไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
สาระกิจกรรม 
 1.  ความสาํคัญของการบริหารเวลา 

 2.  วิธีการบริหารเวลา 

 
กิจกรรม 
 1.  การฝกปฏบิัติ 

 2.  กจิกรรมกลุม 

 3.  การรวมอภิปราย 

 4.  ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดกจิกรรม 

 5.  ทําแบบทดสอบประจําหนวยกิจกรรม 

 
สื่อ 
 1.  ใบงาน 

 2. แบบบันทึกตารางการใชเวลา 
การวัดผลประเมินผล 
 1.  ตรวจผลงาน 

 2.  สังเกตความสนใจ การตอบคําถาม และการมีสวนรวมในกิจกรรม 

 3.  สังเกตพฤติกรรม 
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 4. การทดสอบประจําหนวยกิจกรรม 
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 5 
หนวยที่ 2  การบริหารเวลา       ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 
เรื่อง   เราใชเวลาของเราอยางไร     เวลา  1  คาบ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาระสําคัญ 
 การจัดระเบียบการใชเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุด  คุมคามากที่สุด จะทําใหบุคคลนัน้ประสบ

ความสาํเร็จและเจริญกาวหนาในหนาที่การงานและชวีติจะประสบความสุข 

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหนักเรียนไดสํารวจเวลาในแตละวนัวาไดทาํสิ่งที่มปีระโยชน หรือไรประโยชนใดบาง 
2. เพื่อใหนักเรียนเหน็ความสาํคัญของการใชเวลาอยางคุมคา 

 
สาระกิจกรรม 
 การสํารวจกิจกรรมที่ไดปฏิบัติในแตละวนั 

 
กิจกรรม 

ข้ันนํา 

1. ใหนักเรียนปฏบิัติตามใบงาน “ชีวิตฉัน   เมื่อวานนี”้ 

2. สุมตัวแทนนักเรียนเลาถึงสิง่ที่นกัเรียนไดปฏิบัติไปเมื่อวานนี ้ตามที่เขียนไวในใบงาน 

3. ใหนักเรียนแตละคนแยกประเภทสิ่งทีน่ักเรียนเขียนโดยใหแตละคนกาํหนดเกณฑในการ
แยกประเภทขึน้เอง 

4. สุมตัวแทนนักเรียนบอกถึงประเภท และส่ิงที่ปฏิบัติตามประเภทที่กาํหนด 

ข้ันกิจกรรม 

5. ใหนักเรียนแตละคนเรียงลําดับความสําคญัของสิ่งทีน่ักเรียนปฏิบัติ (ที่ไมใชกิจสวนตัว เชน

อาบน้าํ  แปรงฟน) จากมากไปนอย 

6. ซักถามนกัเรียนวาไดปฏิบตัิเรียงตามลาํดับความสาํคัญหรือไม และส่ิงที่นกัเรียนปฏิบัตินั้น
คุมคากับเวลาที่เสียไปหรือไม   

7. ใหนักเรียนแสดงความคิดเหน็วา ถายอนเวลาคืนได  นักเรียนจะใชเวลาอยางคุมคาอยางไร 

 



 

 

221 

ข้ันสรุป 

 8.ครูและนักเรยีนรวมกันสรุปถึงความสําคัญของการใชเวลาอยางคุมคา  และครูมอบหมายให

นักเรียนอานหนังสือ  เวลาเปนของมีคา  (พระนพินธในสมเด็จพระพีน่างเธอเจาฟากัลยานิวฒันา กรม

หลวงนราธิวาสราชนครินทร)  พรอมทั้งทําสรุปยอ 

 
สื่อ 
 ใบงาน “ชีวิตฉัน  เมื่อวานนี”้ 

 
การวัดผลและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรม 

2. ตรวจผลงาน 
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ใบงาน เร่ือง  “ชีวิตฉัน  เมื่อวานนี”้ 

 

คําสั่ง  ใหนักเรียนเขียนสิ่งทีน่ักเรียนปฏิบตัิตั้งแตตื่นนอน จนถงึเวลาเขานอนของเมือ่วานนี ้  

อยางละเอียด 
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 6 
หนวยที่ 2  การบริหารเวลา       ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 
เรื่อง   การวางแผนการใชเวลา     เวลา  1  คาบ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาระสําคัญ 
 การวางแผนการใชเวลา เปนการกําหนดวาในวนัหนึ่งๆ เราจะทํากิจกรรมอะไรบาง เพื่อเปนการ

กําหนดเปาหมายของกิจกรรมหรืองานแตละอยาง เพราะจะชวยใหรูทศิทางในการลงมือปฏิบัติและ

สามารถทําใหกําหนดเวลาไดลวงหนา  ซึ่งโดยทัว่ไปจะแบงกิจกรรมหรืองานออกเปน  1.  งานสําคญั

เรงดวน   2.  งานสาํคัญไมเรงดวน   3.  งานไมสําคัญเรงดวน   4.  งานไมสําคัญไมเรงดวน 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหนักเรียนเหน็ความสาํคัญของการวางแผนการใชเวลา 

2. เพื่อใหนักเรียนสามารถวางแผนการใชเวลาได 
 
สาระกิจกรรม 

1. ความสาํคัญของการวางแผนการใชเวลา 

2. การวางแผนการใชเวลา 

 
กิจกรรม 
ข้ันนํา 

1. แบงนักเรยีนเปนกลุม  ใหแตละกลุมปฏิบตัิตามใบงานที่  1  “ทุกคนมีเวลาเทากนั” 

2. ใหตวัแทนกลุมแสดงความคิดเห็นตามใบงานที ่ 1 

ข้ันกิจกรรม 

3. ครูและนักเรียนสรุปถึงความสําคัญของการใชเวลา และการใชเวลาใหคุมคานั้นจะตองมี

การวางแผนทีด่ี  

4. ใหนักเรียนแตละคนปฏิบัติตามใบงานที่  2  “งานที่ฉันตองทาํในวันนี”้   

5. สุมนักเรียนออกมาเขียน งานที่ฉันตองทําในวนันี ้ และใหทกุคนชวยกนัวิเคราะหวางานใด

เปน 

1.  งานสําคัญเรงดวน   2.  งานสาํคัญไมเรงดวน   3.  งานไมสําคัญเรงดวน   4.  งานไม

สําคัญไมเรงดวน  พรอมทัง้ใหเหตุผลประกอบ  
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6. ใหนักเรียนแตละคนวางแผนการทาํงาน  ในใบงานที่  2  และใหนาํไปปฏิบัติจริง  พรอม

บันทกึผล 

ข้ันสรุป 

7. ครูและนักเรียนชวยกนัสรุปถึงความสําคญัของการใชเวลา และการวางแผนการใชเวลาที่ดี

จะชวยใหการทํางานบรรลุผล อีกทัง้ยงัเปนการใชเวลาอยางคุมคา 
 
สื่อ 

1. ใบงานที ่ 1  “ทุกคนมีเวลาเทากนั” 

2. ใบงานที ่ 2  “งานที่ฉันตองทําในวนันี”้   

 
การวัดผลและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรม 

2. ตรวจผลงาน 
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ใบงานที ่ 1  “ทุกคนมีเวลาเทากนั” 

กลุม ................................................................................. 

คําสั่ง  ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความทีก่ําหนดให  พรอมทั้งใหเหตผุลหรือตัวอยาง

ประกอบ 

“  ทุกคนตางมเีวลาเทากัน   

        ในแตละนาที  ชั่วโมง  วนั  เดือน  ป 

     ไมมีใครไดรับเวลามากนอยไปกวาใคร 

     วันเวลาที่ทกุคนเปนเจาของอยู 

     จึงเปนสทิธทิี่เจาของเวลาจะใชประโยชน 

     ใชไดมาก  ไดนอย  อยูที่  .......  ใชเปนหรอืเปลา” 

 

แหลงอางอิง 

ประสาร   มฤคพิทักษ.  คําบันดาลใจ . พิมพคร้ังที ่2. กรุงเทพฯ :  บริษัทเคล็ดไทย, 2533.     
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ใบงานที ่ 2  “งานที่ฉันตองทําในวนันี”้ 

 

ชื่อ  ...........................................................  นามสกุล  ....................................................... 

คําสั่ง  ใหนกัเรียนเขียนกิจกรรมที่นักเรยีนจะตองปฏิบัติในวนันี ้

1. ......................................................................................................................................... 

2. ......................................................................................................................................... 

3. ......................................................................................................................................... 

4. ......................................................................................................................................... 

5. ......................................................................................................................................... 

6. ......................................................................................................................................... 

7. ......................................................................................................................................... 

8. ......................................................................................................................................... 

9. ......................................................................................................................................... 

10. ......................................................................................................................................... 
 

ผลการวิเคราะห 

งานสําคัญเรงดวน งานสําคัญไมเรงดวน งานไมสําคัญเรงดวน งานไมสําคัญไมเรงดวน 
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 7 
หนวยที่ 2  การบริหารเวลา       ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 
เรื่อง   การทาํตารางการใชเวลา     เวลา  1  คาบ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาระสําคัญ 
 การทาํตารางการใชเวลา เปนการกําหนดวาในวันหนึ่งๆ เราจะทํากจิกรรมอะไรบาง จะชวยใหรู

เวลา และลําดบัในการลงมือปฏิบัติอยางชดัเจน   

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหนักเรียนเหน็ความสาํคัญของการทาํตารางการใชเวลา 

2. เพื่อใหนักเรียนสามารถทําตารางการใชเวลาได 
 
สาระกิจกรรม 

1. การทาํตารางการใชเวลา 

2. ความสาํคัญของการทําตารางการใชเวลา 

 
กิจกรรม 
ข้ันนํา 

1. สนทนาเรื่อง ความสาํคัญของเวลา และการวางแผนการใชเวลา 

2.  ซกัถามถงึผลการปฏิบัติตามแผนการใชเวลาซึง่แตละคนไดจัดทําขึน้ 

ข้ันกิจกรรม 

3. สุมนักเรียนบอกถึงขอดีของการวางแผนการใชเวลา 

4. ครูเสนอแนะวิธีการวางแผนการใชเวลาทัง้ที่เปนกจิวตัรประจําวัน และเปนกิจกรรมที่อาจจะ

ไดรับมอบหมาย หรือเกิดขึน้โดยไมทราบมากอน โดยการทําตารางการใชเวลา 

5. ใหนักเรียนแตละคนปฏิบัติตามใบงานที่  1  “ตารางการใชเวลาอยางคุมคา”   

ข้ันสรุป 

6.ใหนกัเรียนจบัคูสัญญาในการตรวจสอบวาแตละคนไดทําตามตารางเวลาที่กาํหนดไวหรือไม 

พรอมมอบหมายงานใหมกีารบันทึกแสดงความเห็นวา เมื่อไดวางแผนการใชเวลา และปฏิบัติตาม เกิด

ผลดีอยางไร โดยใหบันทึกไว และนาํมาติดที่ปายประกาศในวันรุงขึ้นของแตละวัน จนครบหนึง่สัปดาห 
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สื่อ 
ใบงานที ่ 1  “ตารางการใชเวลาอยางคุมคา” 

 
การวัดผลและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรม 

2. ตรวจผลงาน 
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ใบงานที ่ 1  “ตารางการใชเวลาอยางคุมคา” 

ชื่อ  .......................................................  นามสกุล ............................................................ 

 

วัน กิจกรรม/เวลา 

จันทร         

         

         

อังคาร         

         

         

พุธ         

         

         

พฤหัสบดี         

         

         

ศุกร         

         

         

เสาร         

         

         

อาทิตย         

         

         

 

..........................................................................  ผูรับรอง 
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 8 
หนวยที่ 2  การบริหารเวลา       ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 
เรื่อง   วิธีการใชเวลาใหเกิดประโยชนสงูสุด    เวลา  1  คาบ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาระสําคัญ 
 การใชเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดนัน้ควรมีการกาํหนดเปาหมายของงานแตละอยาง  มีการ

วางแผนงาน  มีการวิเคราะหการใชเวลาของตนเอง  มีการจัดลําดับงาน  ฝกนิสัยในการทาํงานใหสําเร็จ

และหลีกเลีย่งการผัดวันประกันพรุง   

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหนกัเรยีนรูวธิีการใชเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุด 

2. เพื่อใหนกัเรยีนยกตัวอยางผลดีที่เกิดจากวิธกีารใชเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุด  
 
สาระกิจกรรม 

วิธีการใชเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 
กิจกรรม 
ข้ันนํา 

1. สนทนาเรื่อง เวลาเปนของมีคา 

2. ซักถามถึงความคิดเห็นของนกัเรียน เมื่อไดอานเรื่อง เวลาเปนของมีคา และส่ิงที่ไดรับจาก

การอานหนังสอืเลมนี ้

ข้ันกิจกรรม 

3. ใหนักเรียนแสดงความคดิเห็นถึงวิธีการใชเวลาใหเกดิประโยชนสูงสุด 

4. ใหนักเรียนแสดงความรูสึกที่ไดปฏิบัติตนตามตารางเวลาที่กําหนดไว และเกิดผลดีข้ึนกับ

นักเรียนอยางไร   

ข้ันสรุป 

5.ครูและนักเรยีนชวยกนัสรุปถึงวธิีการใชเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุด พรอมทัง้กาํหนดให

นักเรียนจัดทาํตารางการใชเวลาของตนเอง ตลอดทัง้เดอืนพรอมทั้งบนัทกึผลที่ไดจากการปฏิบัติ 

 
สื่อ 

หนงัสือพระนพินธ  เวลาเปนของมีคา 
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การวัดผลและประเมินผล 
1. สังเกตพฤตกิรรม 

2. ตรวจผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

232 

แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจประจําหนวยที่ 2 
เรื่อง  การบริหารเวลา 

จํานวนขอสอบ  10  ขอ            เวลา  15  นาที 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําชี้แจง  :  จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพยีงคําตอบเดียว 

1. นกัเรียนคิดวาตนเองควรใชเวลาในการทําสิง่ใดมากทีสุ่ด 

 ก. พักผอน  ข. ทาํงานบาน 

 ค. เรียนหนังสอื  ง. ทาํงานอดิเรก 

2. หากนักเรียนตองการใชเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุด จะตองทําอยางไร 

 ก. วางแผนการใชเวลา    ข. ทาํงานโดยไมตองสนใจเวลา 

 ค. ยกเลิกงานหรือกิจกรรมทีม่ีความยุงยาก ง. เลื่อนงานทีท่ําไมทันไปทําในวนัตอไป 

3. ตอไปนี้เปนประโยชนของการบริหารเวลาไดดี ยกเวนขอใด 

 ก. ชวยลดความเครียดใหเรา  ข. ทาํใหเรามีเวลาพักผอนมากขึ้น 

 ค. ทาํใหเรามชีีวิตที่สมดุล  ง. เราไดทํางานหนักขึน้ 

4. หากครูส่ังการบานทัง้วิชาคณิตศาสตร  สังคมศึกษา  วิทยาศาสตร และภาษาไทย  นกัเรียนจะใช

คําตอบขอใดเปนเกณฑในการพิจารณาวาจะทาํการบานวิชาใดกอน 

 ก. วิชางายทาํกอน   ข. วิชายากทํากอน 

 ค. วิชาทีก่ําหนดสงกอนทาํกอน  ง. วิชาที่ชอบทาํกอน 

5. ตอไปนี้นักเรียนจะทํางานในขอใดเปนลาํดับแรก 

 ก. งานสําคัญและเรงดวน  ข. งานสาํคัญแตไมเรงดวน 

 ค. งานไมสําคญัแตเรงดวน  ง. งานไมสําคญัและไมเรงดวน 

6. การเขียนบนัทกึประจําวนัมีประโยชนตามขอใดมากที่สุด 

 ก. วางแผนการทํางานในแตละวัน  ข. ทบทวนการทํางานเพื่อวางแผนในวนัตอไป 

 ค. ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  ง. ฝกทกัษะการเขียน 

7. งานลกัษณะใดที่สามารถทําพรอมๆ กนัได 

 ก. งานที่ไมยุงยาก   ข. งานที่ใชเวลาไมมาก 

 ค. งานที่มีลักษณะเหมือนกนั  ง. งานที่สําคญัเทาๆ กัน 
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8. หากตัวนักเรียนเองมาโรงเรียนสายบอยๆ ขอใดที่นักเรยีนควรทําเปนอันดับแรก 

 ก. ขอรองใหครูเลื่อนเวลาเขาแถวใหชาไปอีกครึ่งชั่วโมง  

ข. เดินทางมาโรงเรียนอยางเรงรีบมากขึน้ 

 ค. เลื่อนทีพ่ักอาศัยมาอยูใกลโรงเรียน   

 ง. ตรวจสอบกจิกรรมที่ตองทาํกอนมาโรงเรยีนเพื่อยกเลิกสิ่งที่ไมสําคัญ 

9. ขอใดเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

 ก. อานหนงัสอืระหวางคอยรถกลับบาน  ข. ทาํงานพรอมๆ กันหลายอยาง 

 ค. ทาํการบานพรอมๆ กับการดูโทรทัศน  ง. ขอชวยเพื่อนทีว่างอยูชวยทําการบาน 

10. ใครมีการกระทาํที่เหมาะสม 

 ก. ดาํอานหนงัสือทัง้คืนเพื่อไปสอบในตอนเชา  ข. แดงทาํรายงานในคนืกอนสงคร ู

 ค. เขียวลอกการบานเพื่อนเพราะไมตองเสียเวลา   ง. ขาวทบทวนบทเรียนทกุวนั 
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หนวยกิจกรรมที่ 3 
การจัดการอารมณตนเอง 

 
สาระสําคัญ 
 อารมณของคนเราเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณตางๆ ที่มากระทบได

งาย ผูที่สามารถควบคุมอารมณตนเองไดดี รวมถงึแสดงออกทางอารมณอยางเหมาะสม จะเปนผูที่มี

บุคลิกภาพดี และสามารถดาํรงชีวิตอยางมีความสุข รวมถึงสามารถมปีฏิสัมพันธที่ดกีับบุคคลอื่น 

  
จุดประสงคของหนวยกิจกรรม 
 1. เพื่อใหนกัเรยีนมีความรูความเขาใจในเรื่องการจัดการอารมณตนเอง 

 2.  เพื่อใหนักเรียนเหน็ความสําคัญของการจัดการหรือการควบคุมอารมณของ

ตนเอง 

 3.  เพื่อใหนักเรียนสามารถสามารถแสดงออกทางอารมณไดอยางเหมาะสม 

 
สาระกิจกรรม 
 1.  ความสาํคัญของการจัดการอารมณตนเอง 

 2.  วิธีการจัดการอารมณตนเอง 

 
กิจกรรม 
 1.  กจิกรรมตามใบงาน 

 2.  การรวมอภิปราย 

 3.  ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดกจิกรรม 

 4.  ทําแบบทดสอบประจําหนวยกิจกรรม 

 
สื่อ 
 1.  ใบงาน 

 
การวัดผลประเมินผล 
 1.  สังเกตความสนใจ การตอบคําถาม และการมีสวนรวมในกิจกรรม 

 2.  สังเกตพฤติกรรม 

 3. การทดสอบประจําหนวยกิจกรรม 
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 9 
หนวยที่ 3  การจัดการอารมณตนเอง     ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 
เรื่อง   เราเปนคนอารมณแบบใด     เวลา  1  คาบ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาระสําคัญ 
 อารมณ เปนความคิด  ความรูสึกที่เปล่ียนแปลงอยูเร่ือยๆ ถาเราสามารถรูวาเราเปนคนอารมณ

แบบใด และสามารถควบคุมไดก็จะสงผลดีตอการทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

 
วัตถุประสงค 
 เพื่ออธิบายถงึความรูสึกที่เปนพืน้ฐานของมนุษย 

 
สาระกิจกรรม 

1. ความหมายของอารมณ 
2. อารมณพื้นฐานของมนุษย 

 
กิจกรรม 
ข้ันนํา 

1. ครูทักทายและสุมนกัเรียนสนทนาถึงเรื่องเหตุการณทีผ่านมาในวันนี้  1  เหตุการณ 

2. ใหนักเรียนบอกถึงความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับเหตุการณนั้น 

3. ใหนักเรียนชวยกนัจัดหมวดหมูความรูสึกที่ไดจากคาํตอบของนักเรยีน ตามความรูสึก

พื้นฐาน  4  ประการลงบนกระดานดํา ดังตัวอยาง 

สุข   กลัว   เศรา   โกรธ 

ข้ันกิจกรรม 

4. ใหนักเรียนศึกษาใบความรูที่ 1  และสรุปความ 

5. ใหนักเรียนแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับผลเสียของการเกิดอารมณ 

ข้ันสรุป 

6.ครูใหนักเรียนสรุปผลเสียของอารมณที่สําคัญ  ไดแก  ผลเสียทางรางกาย  ผลเสียตอการ

ทํางาน  และผลเสียทางสงัคม 

 
สื่อ 

ใบความรูที ่1   
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การวัดผลและประเมินผล 
1. สังเกตพฤตกิรรม 

2. ตรวจผลงาน 
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ใบความรูที่  1 

 

 

อารมณ  หมายถึง  สภาวะความหวัน่ไหวของรางกาย  เปนความรูสึกที่

รุนแรง  ทําใหจิตใจปนปวน และแสดงพฤติกรรมออกมาไมเปนไปตามปกติ  

พฤติกรรมที่แสดงออกมักรุนแรงกวาธรรมดา  และมักควบคูไปกับความ

เคลื่อนไหวของกลามเนื้อ  การเกิดอารมณมีทั้งผลดีและผลเสีย   

ขอดีของการเกิดอารมณก็คอื ในบางครั้งอารมณทําใหเพิม่พลัง  สามารถทํางานไดดีกวาปกต ิ 

อารมณทําใหราเริง  สนุกสนาน  แตผลเสียของอารมณก็มีอยูเชนกนั  ผลเสียที่สําคัญไดแก 

- ผลเสียทางรางกาย  เชน  อาหารไมยอย  ทองอืดเฟอ  หายใจแรงจนเหนื่อย 

- ผลเสียตอการทํางาน  ทาํใหทํางานไดไมดีเทาที่ควร หรืออาจทาํงานไมได 

- ผลเสียทางสงัคม  คนที่มีอารมณรุนแรงอยูเสมอ  เปล่ียนแปลงไดงาย มักจะเขากับ

ใครไมได  ไมมีใครอยากคบคาสมาคมดวย  อารมณรุนแรงมาก  อาจนําไปสูการมี

ปญหาทางจิตหรือประสาทได 

อารมณหรือความรูสึกพืน้ฐานของมนุษยมี  4  แบบ  คือ 

1.  สุข ดีใจ  สมหวงั 

2.  เศรา  ทุกขใจ  ผิดหวัง 

3.  กลวั  ตกใจ  ตัวสัน่ 

4.  โกรธ  หงุดหงิด  โมโห 

อารมณทั้ง  4  แบบนี้จะมีอิทธิพลตอการรบัรูส่ิงแวดลอมรอบตัวเรา ในความเปนจริงอารมรณ

นั้นจะเกิดขึ้นหลังความคิด  อันเกิดจากการรับรูของบุคคลที่เปนผลมาจากการแปลความหมาย

เหตุการณนั้นๆ  แตเนื่องจากกระบวนการที่เกิดรวดเร็วมาก  จึงทําใหคนสวนใหญเขาใจวาอารมณนั้นจะ

เกิดกอนสิง่ใด  เมื่อบุคคลเผชิญตอเหตุการณ  แตอยางไรก็ตาม บุคคลสามารถทําความเขาใจกบั

อารมณ  ฝกการควบคุมและแสดงออกใหเหมาะสมกับเวลา  สถานที่ และบุคคลได 

 

แหลงอางอิง 

สาธารณสุข,กระทรวง. 2543. คูมือสงเสริมสุขภาพจตินักเรียนระดับมัธยมศึกษา สําหรับครู. 

   พิมพคร้ังที ่ 4.  กรุงเทพฯ : โรงพมิพ ร.ส.พ.
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 10 
หนวยที่ 3  การจัดการอารมณตนเอง     ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 
เรื่อง   การแสดงอารมณใหเหมาะสม     เวลา  1  คาบ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาระสําคัญ 
 อารมณ เปนความคิด  ความรูสึกที่เปล่ียนแปลงอยูเร่ือยๆ  หากสามารถควบคุมและแสดง

อารมณไดอยางเหมาะสมกบักาลเทศะ  สถานที่และบุคคล ก็จะชวยใหบุคคลนัน้ประสบความสาํเร็จใน

หนาทีก่ารงาน และเปนที่รักของทุกๆ คน  

 
วัตถุประสงค 
 เพื่อใหนักเรียนสามารถรูวิธกีารแสดงอารมณใหเหมาะสม 

 
สาระกิจกรรม 
 วิธีการแสดงอารมณที่เหมาะสมกับสถานที่  เวลาและบคุคล 

 
กิจกรรม 
ข้ันนํา 

1.  ครูทบทวนความรูเรองความรูสึกพื้นฐาน  4  ประการ คอื ความรูสึกสขุ  ความรูสึกเศรา  

ความรูสึกกลวั และความรูสึกโกรธ 

2. แบงนักเรยีนเปนกลุม  4  กลุม จับฉลากเลือกความรูสึก และหาวธิีการแสดงออกของ

ความรูสึกพื้นฐานที่จับฉลากได 

ข้ันกิจกรรม 

3. ใหนักเรียนอภปิรายรวมกนัดงันี ้
ความสุข  แสดงออกอยางไรบาง โดยทัว่ๆ ไป 

- การแสดงออกเมื่ออยูบาน 

- การแสดงออกเมื่ออยูที่โรงเรยีน 

- การแสดงออกกับเพื่อนสนทิ 

4. ใหนักเรียนนําสิ่งที่คิดไดเขียนลงในกระดาษ และนาํเสนอใหเพื่อนในหองฟง 

ข้ันสรุป 

5. ครูใหนักเรียนชวยกนัสรุปถงึการแสดงออกที่แตกตางกันในแตละอารมณในสถานการณ
ตางๆ  
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สื่อ 
ฉลาก 

 
การวัดผลและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรม 

2. ตรวจผลงาน 
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 11 
หนวยที่ 3  การจัดการอารมณตนเอง     ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 
เรื่อง   วิธีการควบคมุอารมณ      เวลา  1  คาบ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาระสําคัญ 
 การควบคุมอารมณไมใชการไมแสดงออกทางอารมณ  แตเปนการจัดการกับสถานการณอยาง

มีเหตุมีผล แสดงออกในทางที่สวนรวมยอมรับ และสงผลเสียตอตนเองทัง้ทางรางกายและจิตใจนอย

ที่สุด  

 
วัตถุประสงค 
 เพื่อใหนักเรียนสามารถรูวิธกีารควบคุมอารมณไดอยางเหมาะสม 

 
สาระกิจกรรม 

1. ความหมายของการควบคุมอารมณ 
2. การควบคุมอารมณ 
3. หลักการควบคุมอารมณ 

 
กิจกรรม 
ข้ันนํา 

1. ครูนําภาพรถจกัรยานยนต และมอบหมายใหตัวแทนนกัเรียนอานบทความตอไปนี ้
“ถานักเรียนไดรถจักรยานยนตมาหนึง่คัน  นักเรียนเปนเจาของซึ่งตองรับผิดชอบ  ดูแล

รักษาเปนอยางดี ใหมีสภาพดีและสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มที่  หากนักเรียนขี่

รถจักรยานยนตไมเปน จะตองพยายามหดัใหสามารถขี่รถจักรยานยนตได ดังนั้นจงึ

จําเปนตองหาผูอ่ืนที่ไววางใจไดเพื่อมาชวยดูแลไมใหรถลมขณะหัด  และเมื่อข่ี

จักรยานยนตเปนแลวและสามารถควบคุมรถไดดวยตนเอง  รูจกัใชหามลอหรือเบรกในการ

ลดความเร็วระ หรือหยุดรถทันที เพื่อไมใหรถชนสิง่กัดขวางตางๆ  ทาํใหนักเรียนมคีวาม

ปลอดภัยในการขับข่ี  ซึ่งเปรียบเสมือนเวลาทีน่ักเรียนโกรธเพื่อนและทํารายเพื่อน  หาก

นักเรียนรูจักลดความโกรธ หรือหยุดการกระทํานั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการทาํราย  การปะทะ 

หรือเปนการแสดงออกที่จะมีผลเสียตอตัวนักเรียน ตอเพือ่น และผูอ่ืน 

ข้ันกิจกรรม 

2.  ครูและนักเรียนรวมกนัอภิปรายถึงความสาํคัญของการควบคุมอารมณ 
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3. ใหนักเรียนสรปุความรูจากใบความรูที ่ 1  “การควบคุมอารมณ” 

4. ใหนักเรียนปฏบิัติตามใบงานที ่ 1  “หยุด . . . คิดกอน” 

5. ครูสุมนักเรียนอานสิง่ทีน่ักเรยีนเลือกปฏิบตัิตามใบงานที่ 1  และใหทกุคนมีสวนรวมในการ

แสดงความคดิเห็น 

ข้ันสรุป 

6. ครูใหนักเรียนชวยกนัสรุปถงึวิธีการควบคุมอารมณ และ หลักการควบคุมอารมณ 

 
สื่อ 

1. ใบความรูที ่ 1  “การควบคุมอารมณ” 

2. ใบงานที ่ 1  “หยุด . . . คิดกอน” 

 
การวัดผลและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรม 

2. ตรวจผลงาน 
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ใบความรูที่ 1 
การควบคุมอารมณ  

 
  การควบคุมอารมณไมใชการเก็บกด ไมแสดงออกทางอารมณเลย แตเปนการเรียนรูที่

จะจัดการกับสถานการณอยางมีเหตุผล แสดงออกในทางที่สังคมยอมรับ และมีผลเสียตอตนเองทั้งทาง

รางกายและจติใจนอยที่สุด    ฉะนัน้การทีว่ัยรุนแสดงความกาวราวหรือเก็บกดอารมณเอาไว    จงึมิใช

การควบคุมอารมณอยางเหมาะสม เพราะความกาวราวนั้นสงัคมไมยอมรับในขณะเดียวกนัการเกบ็กด

อารมณก็ยอมเกิดผลเสียดานจิตใจตอตัวของวัยรุนเอง  ดังนัน้ควรชวยใหวัยรุนเรียนรูความเหมาะสมใน

การแสดงอารมณวาเมื่อไรแสดงได     เมื่อไรตองควบคุมอารมณไว  รวมทั้งเรียนรูการแสดงอารมณใน

แบบที่สังคมยอมรับดวย 

 การควบคุมอารมณ ม ี2 ดาน ไดแก 

 1. การควบคุมวิธีการแปลความหมายเหตกุารณตาง ๆ  ที่มาเราใหเกดิอารมณ 

 2. ควบคุมการแสดงออกตอเหตุการณนั้น ๆ 

 สรุปไดวา  อารมณทุกอารมณนั้นเกิดกับบุคคลทุกคน ทกุเพศ ทุกวัย  โดยอารมณในแงลบ 

เชน อารมณโกรธ และอารมณเศราที่มกัทําใหเกิดผลเสียตอบุคคลมาก ดงันัน้บุคคลจึงควรที่จะสาํรวจ

ตัวเอง  และยอมรับไดวาตนเองกําลงัอยูในสภาวะอารมณอะไร    และฝกหัดทีจ่ะระบายอารมณและ

ควบคุมตัวเองไดอยางเหมาะสม และเปนไปในทางสรางสรรค หรือรูจักที่จะยับยัง้หรือควบคุมอารมณที่

ไมเหมาะสมไมได  โดยเฉพาะครูเปนบุคคลที่ตองเปนแมแบบใหแกนกัเรียนในการแสดงความสามารถที่

จะควบคุมอารมณและระบายออกมาในทางเหมาะสมและเปนประโยชน  อันจะชวยเสริมสรางใหนกั

เรียนรู4จักควบคุมอารมณ สามารถแสดงออกไดอยางเหมาะสม นับเปนการลดปญหาสุขภาพจิตไดอีก

ทางหนึ่ง 
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ใบงานที ่ 1  “หยุด . . . คิดกอน” 

ชื่อ  ....................................................  สกุล  ......................................... 
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 12 
หนวยที่ 3  การจัดการอารมณตนเอง     ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 
เรื่อง   ผลเสียของการควบคุมอารมณตนเองไมได   เวลา  1  คาบ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาระสําคัญ 
 ถาหากคนเราไมสามารถจะควบคุมอารมณได ยอมมีผลเสียมากกวาผลดี และจะเปนผลเสียทั้ง

ทางรางกาย  จิตใจ ทั้งตอตนเองและผูอ่ืน   

 
วัตถุประสงค 
 เพื่อใหนักเรียนสามารถบอกผลเสียของการควบคุมอารมณตนเองไมได 

 
สาระกิจกรรม 
 ผลเสียของการควบคุมอารมณตนเองไมได 

 
กิจกรรม 
ขั้นนํา 

1. ครูนําภาพจากหนังสือพิมพ “คราบเลือด  มัดผัวโหด  ฆาควานทองเมยี” และเลาความโดย

สรุปวา ภรรยาขอหยา และสามีไดสอบถามถึงสาเหตทุี่แทจริงที่ภรรยาขอหยาก็คือ ภรรยา

ไดมีความสัมพันธกับหมอหนุมคนหนึ่ง  ดวยความโมโหจนไมสามารถควบคุมอารมณ

ตนเองไวได  จงึพลัง้มือบีบคอภรรยาจนเสยีชีวิต  หลงักอเหตุดวยความขาดสติ จึงนาํราง

ภรรยาควานทองนาํอวัยวะภายในออกมาเพื่อใหรางเบาลง นํารางไปถวงน้ํา 

ข้ันกิจกรรม 

2. ใหนักเรียนแสดงความคิดเหน็เกีย่วกับเหตกุารณที่เกิดขึ้น  สาเหตุของปญหาคืออะไร และ

ถานกัเรียนอยูในสถานการณนั้นจะทาํอยางไร 

3. ผลของการไมสามารถควบคุมอารมณของบุคคลในกรณีตัวอยาง คืออะไร 
4. ในกรณีเชนเดียวกนั หากนกัเรียนถกูยั่วยุใหโกรธ หรือไมพอใจ นกัเรียนจะมวีิธีการระงับ 

อารมณโกรธ ไมพอใจ ไดอยางไร 

 

ข้ันสรุป 

5. ครูใหนักเรียนสรุปผลเสียของการไมควบคมุอารมณ และวิธีการควบคมุอารมณ และครู
สรุปเสริมอีกครั้ง 
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สื่อ 
ภาพขาวจากหนงัสือพมิพ 

 
การวัดผลและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรม 

2. ตรวจผลงาน 
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แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจประจําหนวยที่ 3 
เรื่อง  การจัดการอารมณตนเอง 

จํานวนขอสอบ  10  ขอ            เวลา  15  นาที 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําชี้แจง  :  จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพยีงคําตอบเดียว 

1. ถาหากมีเพือ่นทาํนกัเรียนไมพอใจ นกัเรยีนควรทําอยางไร 

 ก. ทํารายเพื่อนเพื่อเปนการโตตอบ  ข. ตวาดใหหยดุ 

 ค. บอกเพื่อนวาการทาํอยางนัน้เราไมชอบ  ง. รีบไปบอกครู 

2. หากจนัทรามาบอกนักเรียนวาดวงเดือนดาวานักเรยีนลับหลัง นกัเรยีนจะทาํอยางไร 

 ก. ไปตอวาดวงจันทนัท ี   ข. ไปสอบถามขอเท็จจริงจากดวงเดือน 

 ค. ดาวาดวงเดือนฝากไปกบัจันทรา ง. กลับไปฟองผูปกครองใหเอาเรื่องดวงเดอืน 

3. หากมเีพื่อนของนักเรียนสองคนทะเลาะกัน นักเรียนจะทําอยางไร 

 ก. เลือกเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง  ข. รีบออกไปหางๆ  

 ค. เขาไปหามปรามใหเพื่อนสงบลง ง. สงเสียงเชยีร 

4. ขอใดเปนลกัษณะของคนหูเบา 

 ก. เชื่อคนงาย   ข. โมโหงาย 

 ค. ไมไวใจคนอื่น   ง. เขาใจเรื่องตางไดยาก 

5. ขอใดที่อาจเกิดขึ้นไดกับคนที่มนีิสัยวูวาม 

 ก. ทํางานลาชา  ข. ตัดสินใจผดิพลาด 

 ค. กงัวลสงู  ง. ชอบผัดวันประกันพรุง 

6. การเปนคนหูเบาจะเกิดผลเสียในขอใดมากที่สุด 

 ก. ขาดความซือ่สัตย  ข. ขาดความมั่นคงทางอารมณ 

 ค. ไมตรงตอเวลา  ง. ขาดความมนี้ําใจ 

7. คณุลักษณะในขอใดของนักเรียนทีจ่ะทาํเปนที่รักของเพื่อนมากที่สุด 

 ก. ความเปนผูนํา   ข. เปนคนอารมณดี 

 ค. เปนคนตรงตอเวลา   ง. เปนคนมีความอดทน 

8.  หากมีเพื่อนทาํใหเราโกรธ นกัเรียนจะทําอยางไร 

 ก.  แสดงออกทางสีหนาใหเห็นชัดเจน  ข. โวยวายใสคนเพื่อน 

 ค. พิจารณาวาเหตุใดเพื่อนจึงทาํอยางนั้น  ง. เก็บไวในใจเพื่อหาโอกาสแกแคน 
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9. คนที่มอีารมณลักษณะใดที่นักเรียนคดิวานาคบหาที่สุด 

 ก. เก็บกดไมคอยแสดงออก  ข.  ราเริงแจมใส 

 ค. โกรธงายหายเร็ว   ง. เดี๋ยวดีเดี๋ยวราย 

10. นักเรียนควรทําอยางไรเพื่อใหเปนคนยิ้มแยมแจมใส 

 ก. หลีกเลีย่งสถานการณที่ทาํใหอารมณขุนมัว ข. เลือกวิธีผอนคลายอารมณที่เหมาะสม 

 ค. ยอมรับความเปนตัวของเราเอง   ง. ถูกทุกขอ 
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หนวยกิจกรรมที่ 4 
การมวีินัยในตนเอง 

 
สาระสําคัญ 
 การมีวนิัยในตนเองจะทาํใหเราเปนคนที ่มคีวามรับผิดชอบ  ความอดทนตอความ

เหนื่อยยาก  ความเชื่อมั่นในตนเอง  ซึง่คุณสมบัติเหลานี้จะทําใหเราเปนผูที่สามารถควบคุมตนเองได มี

ความคิดและการกระทําที่เหมาะสม 

  
จุดประสงคของหนวยกิจกรรม 
 1. เพื่อใหนกัเรยีนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวนิัยในตนเอง 

 2.  เพื่อใหนักเรียนเหน็ความสําคัญของการมีวินัยในตนเอง 

 3.  เพื่อใหนักเรียนมีวนิัยในตนเอง 

 
สาระกิจกรรม 
 1.  ความสาํคัญของการมีวนิัยในตนเอง 

 2.  ลักษณะของผูมีวนิัยในตนเอง 

 2.  วิธีการฝกวนิัยในตนเอง 

 
กิจกรรม 
 1.  กจิกรรมตามใบงาน 

 2.  การรวมอภิปราย 

 3.  ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดกจิกรรม 

 4.  ทําแบบทดสอบประจําหนวยการเรียนรู 

 
สื่อ 
 1.  ใบงาน 

 2.  แบบสงัเกตพฤติกรรม 

 
การวัดผลประเมินผล 
 1.  สังเกตความสนใจ การตอบคําถาม และการมีสวนรวมในกิจกรรม 

 2.  สังเกตพฤติกรรม 
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 3. การทดสอบประจําหนวยกิจกรรม 



 

 

250 

แผนการจัดกิจกรรมที่ 13 
หนวยที่ 4  การมีวินยัในตนเอง      ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 
เรื่อง   ความรับผิดชอบ           เวลา  1  คาบ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาระสําคัญ 
 การกระทําสิง่ใดของแตละคนนัน้จะตองกระทําดวยความตั้งใจและกระทําอยางมีสติ เพราะแต

ละคนจะตองเปนผูยอมรับผลจากการกระทํานั้น ไมวาผลนั้นจะดีหรือไมดีก็ตาม ซึ่งการยอมรับผลจาก

การกระทํานั้น เรียกวา ความรับผิดชอบ ซึ่งทกุคนจะตองมี  

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหนกัเรยีนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบ 

2. เพื่อใหนกัเรยีนเห็นความสําคัญของความรับผิดชอบที่มีตอการดํารงชีวิต 

 
สาระกิจกรรม 

ความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน 

 
กิจกรรม 
ข้ันนํา 

1. สนทนาถงึเรื่องเหตุการณในชีวิตประจาํวันที่มีผูกระทาํผิดแลวยอมรบัผิด และใหนกัเรียน

แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับเหตุการณนั้น 

2. ใหนักเรียนทําใบงาน “คร้ังหนึ่ง . . . ในชีวิตฉัน” 

ข้ันกิจกรรม 

3. สุมนักเรียนอานใบงาน  “คร้ังหนึง่ . . . ในชีวิตฉนั”  ใหเพื่อนๆ ฟง 

4. ใหเพื่อนแสดงความคิดเหน็เกีย่วกับเหตกุารณที่เกิดขึ้น  มีผลดีอยางไร  

5. ครูยกตัวอยางเหตุการณทีเ่กี่ยวของกับคนที่มีความรับผิดชอบ กับคนที่ไมมีความรบัผิดชอบ

ใหนักเรียนฟง 

6. ใหนกัเรียนบอกความหมายของ “ความรับผิดชอบ”  พรอมทัง้ยกตวัอยางประกอบ  ตาม

ความคิดเหน็ของนักเรียน 

7. ครูสรุปและอธิบายความหมายของ “ความรับผิดชอบ” 

8. ใหทุกคนรวมกันอภิปรายแสดงความคดิเห็นวาความรับผิดชอบเปนสิ่งที่ดีหรือไม  เพราะเหตุ

ใด 
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9. สุมตัวแทนนักเรียนออกมาแสดงความคิดเห็นวา ถาเราทุกคนขาดความรับผิดชอบแลวจะ

สงผลกระทบตอการดําเนนิชีวิตอยางไร 

ข้ันสรุป 

10.ครูและนักเรียนรวมกันสรุปถึงความรับผิดชอบที่ทกุคนตองม ีไมวาความรับผิดชอบตอ 

ตนเอง  ครอบครัว  สังคม และประเทศชาติ เพราะจะทําใหทุกสวนของสังคมนัน้มีความเจริญกาวหนา 

และที่สําคัญทีสุ่ดคือ ตองมีความรับผิดชอบตอตนเอง 

 
สื่อ 
 ใบงาน “คร้ังหนึ่ง . . .  ในชวีติฉัน” 
 
การวัดผลและประเมินผล 

1. สังเกตพฤตกิรรม 

2. ตรวจผลงาน 
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ใบงานเรื่อง  “คร้ังหนึง่ . . . ในชีวิตฉนั” 

 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนบรรยายสิ่งตางๆ ตอไปนี้ตามความเปนจริง 

 เหตุการณ คร้ังหนึ่ง . .  ในชวีิตทีน่ักเรียนไดกระทําสิง่ใดสิ่งหนึ่งลงไปแลว ไมวาผลจะออกมาดหีรือไมดี

ก็ตามนักเรียนยอมรับผลของการกระทาํนัน้อยางภาคภมูิใจ   
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 14 
หนวยที่ 4  การมีวินยัในตนเอง      ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 
เรื่อง   ความซื่อสัตย           เวลา  1  คาบ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาระสําคัญ 
 บุคคลที่มีความประพฤติตรงและจริงใจ  ไมคิดคด ทรยศ  ไมคดโกงและหลอกลวง  ถอืวาบุคคล

นั้นมีความซื่อสัตย  เปนบุคคลที่ควรไดรับการยกยอง  เชิดชู และเปนบุคคลที่สังคมตองการ 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัความซื่อสัตย 
2.  เพื่อใหนักเรียนวิเคราะหผลที่เกิดขึ้นหากสังคมขาดบุคคลที่มีความซื่อสัตย 

 
สาระกิจกรรม 

1. ความหมายของความซื่อสัตย  
2. ผลดีและผลเสียหากบุคคลขาดความซื่อสัตย 

 
กิจกรรม 
ข้ันนํา 

1. ใหนักเรียนอานนทิานเรื่อง  เมล็ดพืชของสกักะ 

ข้ันกิจกรรม 

2. แบงนักเรยีนเปนกลุม  ใหแตละกลุมแสดงความคิดเหน็วา นทิานเรื่อง เมล็ดพืชของสักกะ  

ใหขอคิดอะไรแกนักเรียนบาง  และการกระทําของสักกะ  นกัเรียนควรจะยึดถือเปน

แบบอยางดวยหรือไม เพราะอะไร  ในขณะที่มกีารแสดงความคิดเหน็นั้น  กลุมอ่ืนสามารถ

แสดงความคดิเห็นเพิ่มเติมได 

3. ครูและนักเรียนชวยกนัสรุปถึงความหมาย และความสาํคัญของ ความซื่อสัตย  

4. ใหทุกคนรวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นวาความซือ่สัตยเปนสิ่งที่ดีหรือไม  เพราะเหตุ
ใด 

5. ครูใหนักเรียนแสดงความคดิเห็นวาหากทกุคนในสงัคมขาดความซื่อสัตยจะเกิดอะไรขึ้น
บางโดยสุมตัวแทนนักเรียนออกมาแสดงความคิดเห็นวา ถาเราทกุคนขาดความรับผิดชอบ

แลวจะสงผลกระทบตอการดาํเนนิชีวิตอยางไร 
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6. ครูใหนักเรียนยกตัวอยางบคุคลที่นักเรียนเห็นวาเปนบุคคลที่ไดรับการยกยองและสมควร
เปนแบบอยางในเรื่องความซื่อสัตย 

 

ข้ันสรุป 

7. ครูและนักเรียนรวมกนัสรุปถึงความซื่อสัตยที่ทกุคนตองมี ไมวาความซื่อสัตยตอหนาที่ของ
ตนเอง  ตอเพือ่น  ครอบครัว  สังคมและประเทศชาต ิและใหสัญญาวาจะเปนบุคคลที่มี

ความซื่อสัตยตามบุคคลแบบอยางที่ไดรับการยกยอง 

 
สื่อ 
 นิทานเรื่อง  เมล็ดพืชของสกักะ 
 
การวัดผลและประเมินผล 

1.  สังเกตพฤติกรรม 

2. ตรวจผลงาน 
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นิทานเรื่อง เมล็ดพืชของสักกะ 
 

 กาลครั้งหนึง่นานมาแลว มีพระราชาองคหนึ่ง ทรงปกครองประเทศบานเมืองโดยยึดหลัก

ทศพิธราชธรรมเปนที่ตั้ง  ดังนั้นพระองคจงึเปนที่รักของพสกนิกรมาก  ทวาเปนเรื่องนาเศราเหลือลนที่

พระองคไมมพีระราชโอรสหรอืพระราชธิดาสืบทอดราชสมบัติ  ดวยเหตุนี้เมื่อทรงมีพระชนมายุครบแปด

สิบพรรษาและพระวรกายออนแอลง  พระราชาจึงทรงพระราชดําริวา ถึงเวลาแลวทีจ่ะตองมีกษัตริย

พระองคใหมมาดูแลปกครองบานเมืองและประชาชนของพระองคตอไป  แตก็ยงัมิไดตรัสเร่ืองนี้กับผูใด 

 พระราชาทรงตั้งหลักเกณฑไวในพระทัยวา  ผูที่จะมาเปนพระราชาตอจากพระองคนัน้จะตอง

เปนผูทีม่ีความรูเฉลียวฉลาด  แตขณะเดียวกนัก็ตองมคีวามดีงามในจิตใจดวย  ดงันั้นพระองคจงึทรง

คัดเลือกเหลาเสนาอาํมาตย รวมไปถึงบัณฑิตในวงัที่มีสติปญญาดีและเปนที่ไววางพระทยัจํานวน  20  

คนมาเขาเฝา  พรอมกับมีรับส่ังวา 

 “ขาจะขอใหพวกทานนาํเมลด็พืชที่ขาแจกใหนี้ไปปลูกในแปลงผักหลงัวังคนละครึ่งไร  หลงัจาก

นั้นใหพวกทานรับผิดชอบดูแลพืชผักเหลานี้ใหดี  หมั่นรดน้ําพรวนดนิและใสปุยอยูเสมอ  ในเวลาสาม

เดือนหากเมลด็พืชของขาเจริญงอกงามไดดีที่สุดในแปลงผักของใคร  ขาจะมีรางวัลใหเจาของแปลงๆ 

นั้นอยางงาม” 

 เมื่อไดฟงดังนัน้ เหลาเสนาอาํมาตยและบณัฑิตที่ถกูคัดเลือกทั้งยี่สิบคนก็รีบนาํเมล็ดพืชจาก

พระราชาไปปลูกในแปลงผกัหลงัวงัทนัท ี

 สักกะเปนบัณฑิตหนุมอนาคตไกลที่ไดรับการคัดเลือกใหเขารวมปลูกผกัในครั้งนี้ดวย  เขานํา

เมล็ดพืชที่ไดรับพระราชทานไปปลูกในแปลงผักหลังวังและรดน้ําพรวนดินอยางแข็งขนั  แตเมื่อเวลา

ผานไปหนึง่เดอืน  แปลงผักของทุกคนตางก็มีพืชผักงอกงามดวยกนัทั้งหมด  ยกเวนแปลงของสักกะที่ไม

มีอะไรงอกขึ้นมาเลย  กระนัน้สักกะก็ยงัไมยอทอ  เขาคงเฝาใสปุยพรวนดินใหกับเมล็ดพืชของเขาตอไป

อยางแข็งขนั 

 สามเดือนตอมา  ครบกําหนดทีพ่ระราชาจะตองเสด็จมาดูพืชผักของทั้งยี่สิบคน  ทรง

ทอดพระเนตรเห็นวาแปลงผกัทุกแปลงตางก็มีผักทีง่อกงามไมแพกนั  เมื่อเสด็จผานแปลงผักของใครก็

จะตรัสทักทายเจาของแปลงผักนั้นไปดวย 

 “ผักของเจางอกงามดีนะ  เจาทาํอยางไรหรือ” 

 เจาของแปลงผักยิ้มหนาบาน  กอนจะทูลตอบวา  “เพราะหมอนฉนัดแูลอยางดี  รดน้ําพรวนดิน

ตามเวลาเดิมทุกวนัมิไดขาด  ดังนั้นผกัในแปลงของหมอมฉันจงึงอกงามเชนนีพ้ระเจาขา” 

 เมื่อเสด็จไปยงัแปลงผักอกีแปลง  ก็ตรัสกบัเจาของแปลงนัน้อีกวา 

 “ผักของเจาเขียวสดงดงามดแีท  เจาใชอะไรมาบํารุงเปนพิเศษอยางนัน้หรือ” 
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 “หมอมฉันไดใชปุยชั้นดีจากเมืองไกลมาบํารุงพืชผักในแปลงนีพ้ระเจาขา  ปุยชนิดนี้ราคาแพง

มาก  มีแตหมอมฉันเทานั้นที่รูจักและไปสรรหามาบาํรุงเมล็ดพืชของพระองคใหเจรญิงอกงามได”  

เจาของแปลงผักกลาวอยางโออวด  แตพระราชาไมไดตรัสอะไรนอกจากแยมพระโอษฐเล็กนอยอยาง

ขันๆ 

 พระราชาทอดเสด็จพระเนตรแปลงผักไปทกุแปลงจนถึงแปลงสุดทายที่เปนของสักกะ  ซึง่มีแต

คันดินวางเปลา  ไมมีส่ิงใดงอกขึ้นมาเลย 

 “อะไรนี่   ใครคือเจาของแปลงผักแปลงนี”้  พระราชาตรสัถามเสยีงดงัจนสักกะสะดุงโหยงดวย

ความตกใจ  เขากมหนานิง่ไมกลาสูพระพกัตรพลางทูลตอบเสียงสั่นวา 

 “พระอาญามพินเกลาฯ  แปลงผักที่วางเปลานี้เปนของหมอมฉันเองพระเจาขา” 

 “ของเจารึ  ถาอยางนัน้จงตอบขามาวาพืชผักของขาไปไหน  เหตุใดจึงไมมีอยูในแปลงของขา

เลย  หรือวาเจาดูแลผักของขาไดไมดีพอ” 

 สักกะทูลตอบพระราชาวา 

 “หมอมฉันหาไดละเลยหนาทีท่ี่พระองคมอบหมายไม  หมอมฉันมาดูแลพืชผักในแปลงนีทุ้กวัน  

พยายามรดน้าํ  พรวนดิน  ใสปุย และศึกษานานาวิธีทีจ่ะทาํใหพืชผักเจริญงอกงาม  แตไมวาจะใชวิธี

ไหน  พืชผักในแปลงของหมอมฉันกห็าไดงอกงามขึ้นมาไม  หากพระองคจะทรงลงโทษคนไร

ความสามารถอยางหมอมฉัน  ก็สมควรแลวพระเจาขา” 

 “ดี”  พระราชาเสียงกราว  “พรุงนี้เราจะตัดสินวาเจาควรไดรับส่ิงใดตอบแทนสําหรับเร่ืองนี้ตอ

หนาขาราชบรพิารและชาวเมืองทกุคน” 

 แลวพระราชาก็เสด็จกลับพระราชฐาน  สักกะยนืคอตกอยูตรงนัน้ ยอมรับในชะตากรรมที่จะ

มาถงึในวันพรุงนี้ของตนเอง 

 วันตอมา ชาวเมืองไดรับการปาวประกาศใหมารวมตัวกนัหนาพระราชวังเพื่อรับฟงขาวสําคัญ  

เมื่อทุกคนมาพรอมกันแลว  พระราชาจงึทรงประกาศขาวสําคัญดวยพระองคเองใหชาวเมืองทกุคน

ทราบ 

 “เนื่องจากขาปกครองบานเมืองมานาน  บัดนี้ถึงคราวที่ขาจะมอบหนาที่ดังกลาวใหพระราชา

องคใหม  และขาก็ไดคัดเลือกคนทีเ่หมาะสมมาแลว” 

 ชาวเมืองไดฟงดังนั้นก็สงเสยีงฮือฮาดวยความประหลาดใจ 

 “อยาไดกังวลไปชาวเมืองของขา  คนที่ขาเลือกนัน้มีคุณธรรมและความซื่อสัตย  ขาเชื่อวาเขาจะ

ปกครองพวกเจาใหมีความสขุไดมากทีเดียว”  พระราชาตรัส กอนจะทรงเรียกหาสักกะ   บัณฑิตหนุมผู

ไมสามารถทําใหเมล็ดพืชของพระองคงอกงามได 
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 สักกะเดนิเขามาหาพระราชาอยางงงงวย และยิ่งตะลงึงนัเมื่อพระองคประกาศวาเขาคือ

พระราชาองคตอไป 

 “ฝาบาทประทานรางวัลใหผิดคนแลว  เจาบัณฑิตคนนัน้มันมิใชคนทีท่าํใหเมล็ดพืชของ

พระองคงอกงามไดสักตนเดยีวมนัก็ปลูกไมข้ึนดวยซ้าํ” พวกอาํมาตยและบัณฑิตสิบเกาคนที่ปลูกพืช

งอกงามทักทวงพระราชา  พระองคทรงพระสรวลลั่นกอนจะตรัสช้ีแจงวา 

 “ก็ใชนะส ิ ขาพูดอยางนัน้  ใครก็ตามทีท่ําใหเมล็ดพชืของขาเจริญงอกงามที่สุดจะไดรางวัลจาก

ขาอยางงาม  แตพวกเจารูหรือไมวาเมล็ดพืชที่ขาใหพวกเจาไปเปนเมล็ดพืชที่ตมจนสุกแลว  ดงันัน้มันจึง

ไมสามารถงอกขึ้นมาในแปลงไหนได  ก็เห็นจะมีแตแปลงของคนขี้ฉอเทานัน้แหละ” 

 ประชาชนสงเสียงเฮชอบใจในคําตรัสของพระราชา  ผิดกับเสนาอํามาตยและบัณฑติสิบเกาคน

ที่ไดแตกมหนางุดๆ  ไมกลาสูพระพกัตรกับพระองค  พระราชาตรัสสรุปทายวา 

 “ดวยเหตนุี้ขาจึงเหน็ชัดวา มีเพียงสักกะคนเดียวเทานัน้ที่มีความซื่อสัตย  ไมยอมเปลี่ยนเมล็ด

พืชใหมมาปลกูแทนเหมือนพวกเจา  ดังนัน้เขาจงึเหมาะที่จะเปนพระราชาองคใหมมากที่สุด 

 ตรัสจบ  พระราชากท็รงแตงตั้งใหสักกะเปนพระราชาทามกลางความยินดีของชาวเมืองที่จะได

คนดี มีความซือ่สัตยมาเปนพระราชาพระองคใหม และสั่งลงโทษทั้งสบิเกาคนที่เปนถึงขาราชการ แตไม

มีความซื่อสัตยตามโทษทัณฑที่สมควร. 

 

แหลงอางอิง 

อาจอง   ชมุสาย ณ อยุธยา. 2550. ดวยรักบันดาล ใน  นิทานสีขาว เลม  3 . หนา 63-67. กรุงเทพฯ :  

               สํานักพิมพ ฟรีมายด,  
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 15 
หนวยที่ 4  การมีวินยัในตนเอง      ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 
เรื่อง   ความอดทนตอความเหนือ่ยยาก     เวลา  1  คาบ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาระสําคัญ 
 การทาํงานหรอืการลงมือกระทําสิง่ใดก็ตาม ยอมจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นได ซึ่งทกุงานที่ทาํจะมี

ความยากงายแตกตางกนัไป  ซึง่หากตองการใหงานบรรลุผลตามที่ตองการไดนัน้จะตองมีความอดทน

ตอความเหนื่อยยากที่เกิดขึ้น  
 
วัตถุประสงค 

เพื่อใหนักเรียนเหน็ความสาํคัญของความอดทนตอความเหนื่อยยากในการทํางาน 

 
สาระกิจกรรม 

ความสาํคัญของความอดทนตอความเหนื่อยยากในการทํางาน 
 
กิจกรรม 
ข้ันนํา 

1. ใหนักเรียนเขยีนสุภาษิตไทยใหมากที่สุดในใบงานสุภาษิตไทยที่ฉันรู  ภายใน  5  นาท ี

2. เมื่อหมดเวลาใหนักเรียนนับจํานวนสุภาษติที่นักเรียนเขยีนไดสูงที่สุด และใหจัดประเภท

ตามความหมาย 

ข้ันกิจกรรม 

3.  ซกัถามนักเรยีนถงึความหมายของ  “ฝนทั่งใหเปนเข็ม”  (เพียรพยายามสุดความสามารถ

จนกวาจะสาํเร็จผล” 

4. ใหนักเรียนเขยีนเหตุการณที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนเองที่จะตองอดทนตอความเหนื่อยยาก
ในการทํางาน จนผลงานสาํเร็จตามที่ตองการในใบงาน “เร่ืองจริงที่ฉันภูมิใจ” 

5. แลกเปลี่ยนใหเพื่อนๆ อาน พรอมเขียนความคิดเหน็ในการกระทาํของเหตุการณที่เกดิขึ้น  

6. ตั้งคําถาม “หากนกัเรียนไมมีความอดทนตอความเหนื่อยยากแลว จะเกดิผลดีหรือผลเสีย  

เพราะเหตุใด  และเราควรจะปฏิบัติตนอยางไรจึงจะถือไดวาเปนผูทีม่ีความอดทนตอความ

เหนื่อยยาก” 
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ข้ันสรุป 

7. ครูและนักเรียนรวมกนัสรุปถึงความอดทนตอความเหนื่อยยากจะสงผลดีอยางไร และ
วิธีการปฏิบัติตนอยางไรจึงจะถือวาเปนผูที่มีความอดทนตอความเหนื่อยยาก 

 
สื่อ 
 ใบงาน “สุภาษิตไทย ที่ฉันรู” 

 ใบงาน “เร่ืองจริงที่ฉันภูมิใจ” 

 
การวัดผลและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรม 

2. ตรวจผลงาน 

 



 

 

260 

ใบงาน “สุภาษิตไทย ที่ฉันรู” 

 

ชื่อ  ....................................................  นามสกุล  ........................................................ 

 

จงเขียนสุภาษติไทยทีน่ักเรียนรูจัก  ใหมากที่สุดภายในเวลา   5  นาท ี
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ใบงาน “เร่ืองจริงที่ฉันภูมิใจ” 

ชื่อ  ....................................................  นามสกุล  ........................................................ 

 

จงเขียนเหตุการณที่เกิดขึ้นกับตัวนกัเรียนเองที่จะตองอดทนตอความเหนื่อยยากในการทาํงาน จน

ผลงานสําเร็จตามที่ตองการ 
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 16 
หนวยที่ 4  การมีวินยัในตนเอง      ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 
เรื่อง   ความเชื่อมั่นในตนเอง       เวลา  1  คาบ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาระสําคัญ 
 ความเชื่อมัน่ในตนเอง คือ ความสามารถของบุคคลในการคิดและการกระทาํสิ่งตาง ๆ 

ดวยความมัน่ใจ ไมทอแท และยอมรับในผลที่เกิดจากการกระทาํที่เกดิขึ้น 
 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหนักเรียนกระทําสิง่ตาง ๆ ดวยความมั่นใจ และยอมรับในผลที่เกดิขึ้นจากการ

กระทาํ 

2. เพื่อใหนักเรียนรูถึงคุณคาของตัวเอง มีความภาคภูมิใจในตัวเอง 
 

สาระกิจกรรม 
1. คุณคาของตัวเอง 
2. ความมัน่ใจในตัวเอง 
3. การยอมรับผลที่เกิดขึ้น 

 

กิจกรรม 
 ข้ันนํา 

1. นักเรียนทาํใบงาน เร่ือง “เอกลักษณของฉนั” 

2. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายเกีย่วกับใบงาน เร่ือง เอกลักษณของฉัน 

 ข้ันกิจกรรม 

3. ครูชี้แจงทําความเขาใจกบันกัเรียนถึงความเชื่อมั่นในตนเอง พฤติกรรมไหนที่
เรียกวาความมั่นในในตนเอง และพฤติกรรมไหนที่ไมมัน่ใจในตนเอง 

4. ใหนักเรียนสาํรวจวาตวัเองมพีฤติกรรมทีม่ัน่ใจในตนเองหรือไม 
5. ใหนักเรียนแตละคนสรุปวา ตนมีพฤติกรรมอยางไร 

6. นักเรียนสรุปพฤติกรรมของตัวเองและวิธีแกไข 

 ข้ันสรุป 

7. ครูและนักเรียนชวยกนัสรุปถึงความเชื่อมัน่ใจตนเองวามีประโยชนอยางไรในการ
ดํารงชีวิต หรือมีประโยชนอยางไรในการอยูในสังคม และเราควรจะพฒันาตัวเอง

อยางไรใหดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีระเบียบวนิัย และมีความสุขในสังคม 
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สื่อ 

ใบงาน เร่ือง เอกลักษณของฉัน 
 

การวัดผลและประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรม 

2. ตรวจผลงาน 
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ใบงาน เรื่อง “เอกลักษณของฉัน” 

 

 โปรดทําเครื่องหมาย   ในชองทีน่ักเรียนพิจารณาแลวมีความคิดหรือความรูสึกวา 

นักเรียนมีลักษณะนัน้ในตวัตามความเปนจริงทีน่ักเรียนเปนอยู 
 

ส่ิงที่คิด/รูสึกตอตนเอง ส่ิงที่ผูอ่ืนคิด/รูสึกตอทาน  

ความตองการ 
ใช ไมใช ใช ไมใช 

1) มีอาชีพที่มัน่คง     

2) พึ่งตัวเองเสมอ     

3) ทําในสิ่งที่ตนตองการ     

4) ทําตามคานิยม     

5) ทํางานทีเ่ปนกิจวัตรไมมีการเปลี่ยนแปลง     

6) ชอบอยูคนเดียว     

7) ไปซื้อของเองโดยไมชวนผูอ่ืน     

8) มีอิทธพิลเหนือผูอ่ืน     

9) ยอมรับผลที่เกิดขึ้น     

10) เสียความรูสึกเมื่อทาํงานพลาด และ 

      จะไมทําอกี 
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แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจประจําหนวยที่ 4 
เรื่อง  การมีวินัยในตนเอง 

จํานวนขอสอบ  10  ขอ            เวลา  15  นาที 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําชี้แจง  :  จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพยีงคําตอบเดียว 

1. ใครมีวินยัในตนเอง 

 ก. สมหมายเตะฟุตบอลกับเพื่อนทุกวัน  

ข. สมพรตืน่เชาทุกวนัเพราะกลัวไปโรงเรียนสาย 

 ค. สมใจชวยอธิบายบทเรียนที่เพื่อนไมเขาใจ  

ง. สมคิดอานหนงัสือในเวลาวาง 

2. ขอใดแสดงถึงความไมเชือ่มั่นในตนเอง 

 ก. จรรยาไมกลาพูดหนาชั้นเรียน   ข. จันทรฉายชอบหนีโรงเรียน 

 ค. จันทรเพ็ญไมทําการบานเปนประจาํ  ง. จันทนาชอบดื่มน้ําอัดลม 

3. ใครเปนคนมีความอดทน 

 ก. พิชาญนอนตื่นเชา    ข. อานนทสงการบานตามเวลาที่ครูกําหนด 

 ค. ไพรัตนทํางานที่ยากดวยตนเองจนสําเรจ็ ง. เดชาไดรับเลือกใหเปนหวัหนาหอง 

4. วิชิตหนโีรงเรียนเปนประจาํ แสดงวาวชิติขาดคุณสมบัติในขอใด 

 ก. ความซื่อสัตย  ข. ความมีวนิยั 

 ค. การรักษาเวลา ง. การวางแผนการทํางาน 

5. นกัเรียนคิดวานักเรียนที่ควรจะไดรับคัดเลือกเปนนายหมูลูกเสือ ควรมีคุณสมบัติขอใดที่สําคัญทีสุ่ด 

 ก. ความซื่อสัตย  ข. การตรงตอเวลา 

 ค. ความอาวุโส  ง. ความเปนผูนํา 

6. จนัทรเพ็ญลมเลิกการทํางานกลางคันเพราะคิดวายากเกนิความสามารถของตนเอง แสดงวาจนัทร

เพ็ญขาดคุณสมบัติขอใดมากที่สุด 

 ก. ความซื่อสัตย   ข. ความอดทน 

 ค. ความเปนผูนํา  ง. ความเชื่อมัน่ในตนเอง 

7. นกัเรียนคิดวาขอใดที่ไมใช ผลดีของการมีความสามารถในการจัดการตนเอง  

 ก. มีความสุขมากขึ้น  ข. รํ่ารวยมากขึ้น 

 ค. เขาใจตนเองมากขึ้น   ง. เหน็คุณคาในตนเองมากขึน้ 
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8. นกัเรียนคิดวาขอใดไมใชองคประกอบของความสามารถในการจัดการตนเอง 

 ก. การเปนคนตรงตอเวลา  ข. การเปนคนมีวินยัในตนเอง 

 ค. การเปนคนรูจักตนเอง   ง. การเปนคนใจบุญ 

9. ขอใดเปนลกัษณะของคนไมมีวินยัในตนเอง 

 ก. ศักดาสงการบานชากวาทีค่รูกําหนด  ข. สายไหมเปนคนขี้นอยใจ 

 ค. สิงขรไมรูความถนัดของตนเอง   ง. สมรมาโรงเรียนสายบอยๆ 

10. ขอใดไมใชวินยัในตนเอง 

 ก. ความอดทน  ข. ความซื่อสัตย 

 ค. ความรับผิดชอบ ง. ความออนนอมถอมตน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
แบบวัดเจตคติเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
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แบบวัดเจตคติเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง 
ของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 

(สําหรับนักเรียนเปนผูตอบ) 
-------------------------------------------------- 

 

คําชี้แจง  ขอใหนกัเรียนอานขอความแตละขอแลวทําเครื่องหมาย   ลงในชองระดบัความคิดเหน็ที่

ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนมากที่สุด 

ระดับความคดิเห็น ขอ

ที ่
รายการประเมนิ เห็นดวย

อยางยิ่ง 
เห็นดวย ไมแนใจ 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

1 เราจําเปนตองรูจุดเดนจุดดอยของตนเอง      

2 การรูวาเราทําส่ิงใดไดดีและสิ่งใดไมไดดีจะเปน 

ประโยชนตอเราในการเลือกทําส่ิงตางๆ  

     

3 การรูจักความสามารถของตนเองเปนเรื่องของผูใหญ      

4 เราควรเลือกทํากิจกรรมตางๆ ใหเหมือนคนอื่น      

5 เราจะตองรูวาตัวเรามีความตองการสิ่งใด      

6 เราควรภูมิใจในสิ่งที่เราเปนแมจะแตกตางจากคนอื่น      

7 เราควรเลือกทํากิจกรรมตางๆ ตามวามถนัดของตนเอง      

8 การกําหนดตารางเวลาในการทํากิจกรรมตางๆ จะทํา 

ใหเราไมมีความสุขในการดํารงชีวิต 
     

9 การวางแผนการใชเวลาจะทําใหชีวิตของเราเปนระบบ      

10 เราควรทําการบานวิชาที่ชอบกอนวิชาอื่น      

11 เราควรจัดลําดับความสําคัญของงานกอนลงมือทํา      

12 หากเราทํางานหรือการบานไมเสร็จควรขอเลื่อน 

ครูผูสอนไปเรื่อยจนกวาจะเสร็จ 

     

13 เราควรทํางานใหเสร็จตามเวลาที่กําหนด      

14 เวลาสําหรับการพักผอนมีความสําคัญที่สุด      

15 การรูจักแบงเวลาในการทํากิจกรรมตาง ๆ จะทําให 

เราไมวุนวาย 
     

16 การแบงเวลาเพื่อใชพักผอนหยอนใจจะทําใหเสียเวลา 

ในการทํางานหรือกิจกรรมอื่น  
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ระดับความคดิเห็น 
ขอที่ รายการประเมนิ เห็นดวย

อยางยิ่ง 
เห็นดวย ไมแนใจ 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

17 นักเรียนควรใชเวลาสําหรับการเรียนเทานั้น      

18 การวางแผนในการทํากิจกรรมตาง ๆ เปนประจําเปน

ส่ิงจําเปน  

     

19 การทํากิจกรรมตางๆ ตามเวลาที่กําหนดเปนเรื่องนาเบื่อ      

20 การกําหนดตารางการทํากิจกรรมตางๆ ทาํใหเรา 

ไมมีความอิสระ 
     

21 การรูจักควบคมุอารมณจะทําใหเปนที่นานับถือ 

ของบุคคลอื่น 

     

22 เมื่อรูสึกอยางไรเราควรแสดงอารมณนั้นออกมา      

23 คนเก็บกดคือคนที่เก็บความรูสึกไดดี      

24 ผูที่อารมณดจีะเปนที่รักของบุคคลอื่น      

25 หากเราไมพอใจควรแสดงอารมณโกรธออกมาเพื่อ 

ใหคนอื่นรู 
     

26 คนใจเย็นมักจะตัดสินใจไมผิดพลาด      

27 เราตองทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จทุกครั้ง      

28 ผูที่มีความซือ่สัตยจะไดรับความเชื่อถอืจากบคุคลอื่น      

29 เราตองทํางานที่ไดรับมอบหมายโดยไมตองใหใครคอย

ตักเตือน 

     

30 เราควรเปดเผยและตรงไปตรงมากับทุกคน      

31 เมื่อทําผิดพลาดเราควรตองกลายอมรับผิด      

32 เราควรเลือกทํางานที่งายๆ เพราะจะไมเหนื่อย      

33 กิจกรรมหรืองานชิ้นใดที่คอนขางยากหรือนานกวา 

จะสําเร็จเราควรเลิกทําเพราะจะทําใหเสียเวลา 

     

34 หากเราเชื่อวาส่ิงใดที่เราทําไดเราก็จะสามารถทํา 

ส่ิงนั้นไดจริงๆ 
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ระดับความคดิเห็น 
ขอที่ รายการประเมนิ เห็นดวย

อยางยิ่ง 
เห็นดวย ไมแนใจ 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

35 ความเชื่อมั่นในตนเองเปนพลังที่จะทําใหเราประสบ

ความสําเร็จในการทํางาน 
     

36 ความเชื่อมั่นในตนเองทําใหประมาท      

37 ผูที่มีความซือ่สัตยมักจะถูกผูอืน่เอารัดเอาเปรียบ      

38 การบานวิชาใดที่ยากเราควรใหคนอื่นทําใหเรา      

39 คนเราเมื่อลงมือทําส่ิงใดแลวจะตองไมโลเลหรือ 

เปลี่ยนใจงายๆ 

     

40 การทํางานกลุมเปนเรื่องที่ดี เพราะจะไดใหคนอื่น 

ทํางานแทนเรา 
     

41 ในการตัดสินใจเรื่องตางๆ เราควรคลอยตาม 

เสียงสวนใหญไมวาจะผิดหรือถูก 

     

42 ถึงแมงานที่ทาํจะมอีุปสรรคเราจะตองไมหมดความ 

พยายามในการทํางานนั้น 
     

43 เราควรทําการบานหรือแบบฝกหัดเฉพาะวิชาที่ 

คิดวาครูจะตรวจเทานั้น 

     

44 บางครั้งเราจําเปนจะตองโกหกพอแมวาไปโรงเรียน 

ในวันหยุดเพื่อที่จะไดหนีไปเที่ยวกับเพื่อน 
     

45 วิชาใดที่ไมชอบเราก็ไมควรเขาเรียน      

46 เราควรแตงกายใหถูกตองตามระเบียบโรงเรียน      

47 หากสอบไดคะแนนนอยเราควรขยันใหมากขึน้      

48 หากพูดโกหกแลวจะทําใหเราไมถูกลงโทษ กค็วรทํา      

49 เราควรทํางานใหสําเร็จดวยตนเอง กอนคิดพึ่งพาคน

อื่น 

     

50 เงินของพอแมเราสามารถหยิบไปใชจายไดโดยไม 

ตองขออนุญาต 

     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  จ 
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แบบวัดคุณลกัษณะความสามารถในการจัดการตนเอง 
ของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 

----------------------------------------------------------------------- 

 

คําชี้แจง  ขอใหนกัเรียนพิจารณาวาตนเองมีคุณลักษณะ หรือพฤติกรรม หรือการแสดงออกในเรื่อง

ตางๆ เหลานีอ้ยูในระดับใด  แลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับความคิดเห็นทีต่รงกับคุณลักษณะ

ของนักเรียน หรือส่ิงทีน่ักเรียนปฏิบัต ิ

ระดับความคดิเห็น 
ขอ รายการประเมนิ เห็นดวย

มากที่สุด 

เห็นดวย

มาก 

เห็นดวย

ปานกลาง 

เห็นดวย

นอย 

เห็นดวย

นอยที่สุด 

1 นักเรียนรูวาส่ิงใดที่นักเรียนทําแลวไดผลดีและสิ่งไหน 

ที่ทําแลวไมคอยไดผลดี  
     

2 นักเรียนรูในส่ิงที่ตนเองชอบและไมชอบ      

3 นักเรียนรูความถนัดของตนเอง      

4 นักเรียนเปนคนที่ปรับปรุงตนเองอยูเสมอ      

5 นักเรียนมักจะเลือกทํากิจกรรมตางๆ ตามเพือ่น      

6 นักเรียนบอกคนอื่นไดวาตนเองเปนคนอยางไร      

7 นักเรียนมักจะวางแผนการทํางานหรือกิจกรรม 

ในแตละวัน 

     

8 นักเรียนทํางานที่ไดรับมอบหมายเสร็จทันตาม 

กําหนดเสมอ 
     

9 นักเรียนจะตั้งเปาหมายไวกอนวาแตละวันจะตอง 

ทํางานอะไรใหสําเร็จบาง 

     

10 นักเรียนสามารถจัดลําดับไดวากิจกรรมหรือ 

งานใดที่ควรทํากอนหรือทําหลัง 
     

11 นักเรียนสามารถระบุไดวาในแตละวันมี 

ภาระงานหรือกิจกรรมใดบางทีน่ักเรียนจะตองทํา 

     

12 กอนลงมือทํางานหรือกิจกรรมตาง ๆ นักเรียน 

จะกําหนดไดวาจะใชเวลาประมาณเทาใด  

     

13 กอนลงมือทํากจิกรรมหรืองานแตละอยาง  

นักเรียนจะกําหนดเปาหมายของงานนั้น ๆ กอน  
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ระดับความคดิเห็น 
ขอ รายการประเมนิ เห็นดวย

มากที่สุด 

เห็นดวย

มาก 

เห็นดวย

ปานกลาง 

เห็นดวย

นอย 

เห็นดวย

นอยที่สุด 

14 นักเรียนสามารถควบคุมอารมณตนเองใหเปนปกติ 

ไดในทุกสถานการณ 

     

15 นักเรียนมีวิธีการคลายเครียดที่เหมาะสม      

16 นักเรียนจะรับฟงเมื่อมีเพื่อนหรือครูคอยชี้แนะตักเตือน       

17 นักเรียนแสดงออกทางอารมณไดเหมาะสม      

18 เมื่อมีส่ิงใดทําใหอารมณขุนมวันักเรียนจะถอยหาง 

ออกจากสิ่งนั้น 
     

19 นักเรียนแสดงอารมณโกรธตอเพื่อนๆ เปนปะจํา      

20 นักเรียนกลาขอความชวยเหลือจากบุคคลอื่น      

21 นักเรียนกลาบอกคนอื่นวาตนเองทําส่ิงใดไมได      

22 นักเรียนเปนคนตรงไปตรงมากับทุกคน      

23 เมื่อทําส่ิงใดผิดพลาดนักเรียนกลาที่จะยอมรับผิด      

24 นักเรียนทํางานที่ไดรับมอบหมายเสร็จเรียบรอยเสมอ      

25 นักเรียนจะทํางานที่ไดรับมอบหมายสําเร็จถึงแมวา 

จะเปนเรื่องยากแคไหนก็ตาม 

     

26 นักเรียนเปนคนทอแทงาย      

27 นักเรียนเปนคนเชื่อมั่นในตนเอง      

28 นักเรียนชอบอานหนังสือหรือทําการบานตอนพักเที่ยง      

29 นักเรียนมาโรงเรียนสายบอยๆ      

30 นักเรียนกลาที่จะถามครูหากมีขอสงสัยหรือไมเขาใจ      

31 นักเรียนมักจะสงการบานชากวาที่ครูกําหนด      

32 นักเรียนทําตามสิ่งที่ครูหรือผูปกครองบอกให 

ปรับปรุงแกไข 

     

33 นักเรียนเปนคนตรงตอเวลา      

34 นักเรียนลอกการบานเพื่อนเสมอ      
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ระดับความคดิเห็น 
ขอ รายการประเมนิ เห็นดวย

มากที่สุด 

เห็นดวย

มาก 

เห็นดวย

ปานกลาง 

เห็นดวย

นอย 

เห็นดวย

นอยที่สุด 

35 นักเรียนทบทวนบทเรียนภายหลังจากการเรียน 

อยางสม่ําเสมอ 

     

36 นักเรียนมีเร่ืองทะเลาะหรือโตเถียงกับเพื่อนในหอง 

บอยๆ 
     

37 นักเรียนเปนคนชอบทาํอะไรตามใจตนเอง      

38 นักเรียนเปนคนคิดรอบคอบกอนลงมือทําส่ิงตางๆ      

39 นักเรียนมักจะไดรับเลือกจากเพื่อนใหเปนหัวหนากลุม      

40 นักเรียนชอบเปนผูนําคนอื่น      

 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
แบบวัดความพึงพอใจเกี่ยวกับการใชหลักสูตรเพือ่เสริมสรางความสามารถใน 

การจัดการตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
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แบบวัดความพึงพอใจเกีย่วกับการใชหลักสูตรเพือ่เสริมสรางความสามารถในการจัดการ
ตนเองของนกัเรียนของนกัเรียน 

----------------------------------------------------------- 

คําชี้แจง  ขอใหนกัเรียนอานขอความแตละขอแลวทําเครื่องหมาย   ลงในชองระดบัความคิดเหน็ 

              ที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนมากที่สุด 

 

ระดับความ พึงพอใจ 
รายการประเมิน มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

1. สาระของกิจกรรม      

    1.1  มีความยากงายเหมาะสม      

    1.2  นกัเรียนสามารถนําไปใชประโยชนได      

    1.3  มีความจําเปนตอชีวติของนักเรียน      

    1.4  ตรงกบัความตองการของนักเรียน      

2.  กิจกรรม      

    2.1  มีความหลากหลาย      

    2.2  กระตุนใหนักเรียนกระตือรือรนในการรวมกจิกรรม      

    2.3  สงเสรมิความรวมมอืกันในการทํากิจกรรม      

    2.4  เปดโอกาสใหนักเรยีนไดแสดงออก      

    2.5  นกัเรียนไดลงมือปฏิบัติ      

    2.6  เปดโอกาสใหนักเรยีนมีสวนรวมในกิจกรรม      

    2.7  สงเสรมิใหนกัเรียนมคีวามสามารถในการจัดการ

ตนเอง 

     

    2.8  มีการใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียน      

    2.9  สรางบรรยากาศการเรียนรูที่ด ี      

    2.10  สงเสริมใหนักเรียนมีความสมัพนัธอันดีตอกัน      

3.  สื่อ      

    3.1  สอดคลองกับจุดประสงคการจัดกจิกรรม      

    3.2  สอดคลองกับสาระกจิกรรม      

 

 



 
 

277 

-2- 

 

ระดับความ พึงพอใจ 
รายการประเมิน 

มากที่สุด มาก 
ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

    3.3  สอดคลองกับกิจกรรม      

    3.4  สอดคลองกับวยัของผูเรียน      

    3.5  นกัเรียนมีสวนรวมในการใชส่ือ      

4.  การวัดผลประเมินผล      

    4.1  วิธกีารวัดผลประเมินผลมีความเหมาะสม      

    4.2  วิธกีารวัดผลประเมินผลมีความหลากหลาย      

    4.3  การวัดผลกอนเรียนมคีวามเหมาะสม      

    4.4  การวัดผลระหวางเรียนมีความเหมาะสม      

    4.5  การวัดผลหลังเรียนมคีวามเหมาะสม      

    4.6  นกัเรียนมีสวนรวมในการวัดผลประเมินผล      

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ช 

แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการตนเอง 
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แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการตนเอง 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1  

จํานวนขอสอบ  34  ขอ            เวลา  45  นาท ี

------------------------------------------------------------------ 

คําชี้แจง  :  จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพยีงคําตอบเดียว 

1. นกัเรียนคิดวาเหตุผลขอใดสําคัญประการแรกที่เราจะตองรูจักตนเอง 

 ก. เพื่อใหเขากับเพื่อนได   ข. เพื่อเลือกทาํกิจกรรมตางๆ ที่เหมาะกับตน 

 ค. เพื่อใหรูจุดเดนจุดดอยของตนเอง ง. เพื่อใหเราประสบความสาํเร็จในการเรียน 

2. นกัเรียนคิดวาเราควรรูจักตัวเองในเรื่องใดบาง 

 ก. นิสัย    ข. ความถนัด 

 ค. ลักษณะทางรางกาย  ง. ถูกทุกขอ 

3. สมชายรูวาตนเองเปนคนใจรอน วูวาม แสดงวาสมชายรูจักตนเองในดานใด 

 ก. ความถนัด  ข. อารมณ  

 ค. สุขภาพ  ง. เจตคติ 

4. ขอใดแสดงถึงการเปนคนรูจักตนเอง 

 ก. สมศรีเลีย้งหมา 3 ตัว  ข. สมศักดิ์ขับรถอยางระมัดระวัง 

 ค. สมพรไปวดัทุกวนัพระ  ง. สมใจแตงตวัตามฐานะ 

5. การที่เพื่อนบอกใหเรารูในสิ่งที่เปนขอบกพรองของเรา เราควรทาํอยางไร 

 ก. พิจารณานาํไปปรับปรุงแกไขตนเอง  ข. ไมควรสนใจ 

 ค. นาํเรื่องนี้ไปฟองคร ู    ง. บอกขอบกพรองของเพื่อนบาง 

6. เราควรปรับปรุงตนเองเมือ่ใด 

 ก. ครูหรือผูปกครองตักเตือน   ข. เมื่อรูถงึขอบกพรองของตนเอง 

 ค. เมื่อเราสรางความเดือดรอนใหคนอืน่  ง. เมื่อเปนทกุขใจ 

7. เราสามารถปรับปรุงตนเองโดยใชขอมูลจากที่ใด 

 ก. ครู   ข. ผูปกครอง 

 ค. เพื่อน  ง. ถูกทุกขอ 
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8. นกัเรียนคิดวาตนเองควรใชเวลาในการทําสิง่ใดมากทีสุ่ด 

 ก. พักผอน  ข. ทาํงานบาน 

 ค. เรียนหนังสอื  ง. ทาํงานอดิเรก 

9. หากนักเรียนตองการใชเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุด จะตองทําอยางไร 

 ก. วางแผนการใชเวลา    ข. ทาํงานโดยไมตองสนใจเวลา 

 ค. ยกเลิกงานหรือกิจกรรมทีม่ีความยุงยาก ง. เลื่อนงานทีท่ําไมทันไปทําในวนัตอไป 

10. ตอไปนี้เปนประโยชนของการบรหิารเวลาไดดี ยกเวนขอใด 

 ก. ชวยลดความเครียดใหเรา  ข. ทาํใหเรามีเวลาพักผอนมากขึ้น 

 ค. ทาํใหเรามชีีวิตที่สมดุล  ง. เราไดทํางานหนักขึน้ 

11. หากครูส่ังการบานทัง้วชิาคณิตศาสตร  สังคมศกึษา  วทิยาศาสตร และภาษาไทย  นกัเรียนจะใช

คําตอบขอใดเปนเกณฑในการพิจารณาวาจะทาํการบานวิชาใดกอน 

 ก. วิชางายทาํกอน   ข. วิชายากทํากอน 

 ค. วิชาทีก่ําหนดสงกอนทาํกอน  ง. วิชาที่ชอบทาํกอน 

12. ตอไปนี้นกัเรียนจะทาํงานในขอใดเปนลําดับแรก 

 ก. งานสําคัญและเรงดวน  ข. งานสาํคัญแตไมเรงดวน 

 ค. งานไมสําคญัแตเรงดวน  ง. งานไมสําคญัและไมเรงดวน 

13. การเขียนบันทกึประจําวันมีประโยชนตามขอใดมากที่สุด 

 ก. วางแผนการทํางานในแตละวัน  ข. ทบทวนการทํางานเพื่อวางแผนในวนัตอไป 

 ค. ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  ง. ฝกทกัษะการเขียน 

14. งานลักษณะใดที่สามารถทําพรอมๆ กันได 

 ก. งานที่ไมยุงยาก   ข. งานที่ใชเวลาไมมาก 

 ค. งานที่มีลักษณะเหมือนกนั  ง. งานที่สําคญัเทาๆ กัน 

 

 

 



  281 

-3- 

15. หากตัวนกัเรียนเองมาโรงเรียนสายบอยๆ ขอใดที่นกัเรียนควรทําเปนอันดับแรก 

 ก. ขอรองใหครูเลื่อนเวลาเขาแถวใหชาไปอีกครึ่งชั่วโมง  

ข. เดินทางมาโรงเรียนอยางเรงรีบมากขึน้ 

 ค. เลื่อนทีพ่ักอาศัยมาอยูใกลโรงเรียน   

 ง. ตรวจสอบกจิกรรมที่ตองทาํกอนมาโรงเรยีนเพื่อยกเลิกส่ิงที่ไมสําคัญ 

16. ขอใดเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

 ก. อานหนงัสอืระหวางคอยรถกลับบาน  ข. ทาํงานพรอมๆ กันหลายอยาง 

 ค. ทาํการบานพรอมๆ กับการดูโทรทัศน  ง. ขอชวยเพื่อนทีว่างอยูชวยทําการบาน 

17. ใครมีการกระทาํที่เหมาะสม 

 ก. ดาํอานหนงัสือทัง้คืนเพื่อไปสอบในตอนเชา  ข. แดงทาํรายงานในคนืกอนสงคร ู

 ค. เขียวลอกการบานเพื่อนเพราะไมตองเสียเวลา   ง. ขาวทบทวนบทเรียนทกุวนั 

18. ถาหากมีเพื่อนทํานักเรียนไมพอใจ นักเรียนควรทําอยางไร 

 ก. ทํารายเพื่อนเพื่อเปนการโตตอบ  ข. ตวาดใหหยดุ 

 ค. บอกเพื่อนวาการทาํอยางนัน้เราไมชอบ  ง. รีบไปบอกครู 

19. หากจนัทรามาบอกนกัเรียนวาดวงเดือนดาวานักเรียนลับหลงั นักเรียนจะทําอยางไร 

 ก. ไปตอวาดวงจันทนัท ี   ข. ไปสอบถามขอเท็จจริงจากดวงเดือน 

 ค. ดาวาดวงเดือนฝากไปกบัจันทรา ง. กลับไปฟองผูปกครองใหเอาเรื่องดวงเดอืน 

20. หากมีเพื่อนของนกัเรียนสองคนทะเลาะกัน นกัเรียนจะทาํอยางไร 

 ก. เลือกเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง  ข. รีบออกไปหางๆ  

 ค. เขาไปหามปรามใหเพื่อนสงบลง ง. สงเสียงเชยีร 

21. ขอใดเปนลักษณะของคนหูเบา 

 ก. เชื่อคนงาย   ข. โมโหงาย 

 ค. ไมไวใจคนอื่น   ง. เขาใจเรื่องตางไดยาก 
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22. ขอใดที่อาจเกิดขึ้นไดกับคนที่มนีิสัยวูวาม 

 ก. ทํางานลาชา  ข. ตัดสินใจผดิพลาด 

 ค. กงัวลสงู  ง. ชอบผัดวันประกันพรุง 

23. ใครมีวินยัในตนเอง 

 ก. สมหมายเตะฟุตบอลกับเพื่อนทุกวัน  

ข. สมพรตืน่เชาทุกวนัเพราะกลัวไปโรงเรียนสาย 

 ค. สมใจชวยอธิบายบทเรียนที่เพื่อนไมเขาใจ  

ง. สมคิดอานหนงัสือในเวลาวาง 

24. ขอใดแสดงถึงความไมเชื่อมั่นในตนเอง 

 ก. จรรยาไมกลาพูดหนาชั้นเรียน   ข. จันทรฉายชอบหนีโรงเรียน 

 ค. จันทรเพ็ญไมทําการบานเปนประจาํ  ง. จันทนาชอบดื่มน้ําอัดลม 

25. ใครเปนคนมีความอดทน 

 ก. พิชาญนอนตื่นเชา    ข. อานนทสงการบานตามเวลาที่ครูกําหนด 

 ค. ไพรัตนทํางานที่ยากดวยตนเองจนสําเรจ็ ง. เดชาไดรับเลือกใหเปนหวัหนาหอง 

26. วิชิตหนีโรงเรียนเปนประจํา แสดงวาวชิิตขาดคุณสมบัติในขอใด 

 ก. ความซื่อสัตย  ข. ความมีวนิยั 

 ค. การรักษาเวลา ง. การวางแผนการทํางาน 

27. นักเรียนคดิวานกัเรียนทีค่วรจะไดรับคัดเลือกเปนนายหมูลูกเสือ ควรมีคุณสมบัติขอใดที่สําคัญที่สุด 

 ก. ความซื่อสัตย  ข. การตรงตอเวลา 

 ค. ความอาวุโส  ง. ความเปนผูนํา 

28. จันทรเพญ็ลมเลิกการทํางานกลางคนัเพราะคิดวายากเกินความสามารถของตนเอง แสดงวาจันทร

เพ็ญขาดคุณสมบัติขอใดมากที่สุด 

 ก. ความซื่อสัตย   ข. ความอดทน 

 ค. ความเปนผูนํา  ง. ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
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29. คุณลักษณะในขอใดของนักเรียนที่จะทําเปนที่รักของเพื่อนมากทีสุ่ด 

 ก. ความเปนผูนํา   ข. เปนคนอารมณดี 

 ค. เปนคนตรงตอเวลา   ง. เปนคนมีความอดทน 

30. ถาหากไมมีเพื่อนในหองคนใดยอมเปนมิตรกับนกัเรยีน นักเรียนควรทําอยางไร 

 ก. ไปสนิทสนมกับเพื่อนหองอื่น  ข. อยูคนเดยีว 

 ค. บอกเพื่อนวาใหมาเลนกบัเราบาง ง. พิจารณาหาขอบกพรองของตนเอง 

31. การเปนคนหูเบาจะเกิดผลเสียในขอใดมากที่สุด 

 ก. ขาดความซือ่สัตย  ข. ขาดความมั่นคงทางอารมณ 

 ค. ไมตรงตอเวลา  ง. ขาดความมนี้ําใจ 

32. หากเราไมรูจักตนเองดพีออาจจะเกิดผลเสียกับเราตามขอใดมากที่สุด 

 ก. ควบคุมอารมณตนเองลาํบาก ข. เปนคนไมตรงตอเวลา 

 ค. เปนคนไมมสีมาธ ิ  ง. ไมสามารถเลือกทํากิจกรรมตรงกับความถนัดของตนเอง 

33. นักเรียนคดิวาขอใดที่ไมใช ผลดีของการมีความสามารถในการจัดการตนเอง  

 ก. มีความสุขมากขึ้น  ข. รํ่ารวยมากขึ้น 

 ค. เขาใจตนเองมากขึ้น   ง. เหน็คุณคาในตนเองมากขึน้ 

34. นักเรียนคดิวาขอใดไมใชองคประกอบของความสามารถในการจดัการตนเอง 

 ก. การเปนคนตรงตอเวลา  ข. การเปนคนมีวินยัในตนเอง 

 ค. การเปนคนรูจักตนเอง   ง. การเปนคนใจบุญ 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติยอผูวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 285 

ประวัติยอผูวิจัย 
 

ประวัติยอผูวิจยั    นายอดุล  นาคะโร 

วันเดือนปเกิด     29  ธันวาคม  พ.ศ.2511 

สถานที่เกิด     อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สถานที่อยูปจจุบัน    21/75  หมูที่ 6  ถนนเทพกระษัตรี  ตําบลรษัฎา อําเภอเมือง   

      จังหวัดภูเก็ต 83000 

ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน ตําแหนง ศึกษานิเทศก 

สถานทีท่ํางานปจจุบนั   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต  ถนนแมหลวน   

      ตําบลตลาดใหญ  อําเภอเมอืง  จงัหวัดภูเก็ต  83000 

ประวัติการศึกษา     

 พ.ศ. 2534   ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา) 

      จากวทิยาลัยครูสงขลา 

 พ.ศ. 2539   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การประถมศึกษา)   

      จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี 

 พ.ศ. 2551   การศึกษาดุษฎีบัณฑิต  (การวิจัยและพฒันาหลักสูตร) 

      จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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