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บทที ่1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 สภาพสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เนื่องจากผลของความเจริญกาวหนาทาง 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จนในปจจุบันถือวาสังคมโลกเปนยุคโลกาภิวัตน ทําใหขอมูลขาวสาร

สามารถ ส่ือสารไปไดอยางรวดเร็ว มีการถายโอนวัฒนธรรมระหวางสังคมไดรวดเร็วมากขึ้น จน

บางครั้งอิทธิพลของวัฒนธรรมจากสังคมหนึ่งก็สามารถกอใหเกิดปญหาสังคมในอีกวัฒนธรรมหนึ่ง

อีกมากมายในปจจุบันสภาพสังคมไทยไดรับอิทธิพลของความเจริญกาวหนาดังกลาว กอใหเกิด

ปญหาสังคมขยายออกไปในวงกวาง โดยเฉพาะปญหาเด็กและเยาวชน ปญหาครอบครัว รวมทั้ง

ปญหาสังคม อื่นๆ ซึ่งปญหาเด็กและเยาวชนนั้น นับวันจะขยายตัวและมีความรุนแรงมากขึ้นไมวาจะ

เปนปญหา ดานยาเสพติด การประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมาย การลอลวง ลักขโมย ปญหาการมี

เพศสัมพันธที่ไมเหมาะสม และการที่เยาวชนเขาขายบริการทางเพศดวยความสมัครใจในขณะที่มี

ระดับอายุนอยลงมีจํานวนมากขึ้น (กุหลาบ  รัตนสัจธรรม.  2541;อางอิงจาก สํานักงาน ป.ป.ส. และ

กองสารวัตรนักเรียนกรมพลศึกษา.  2539 : 18; สมพงษ จิตระดับ.  2547 : 6) ดวยเหตุที่วัยรุนเปน

ชวงคาบเกี่ยวระหวางวัยเด็กกับวัยผูใหญที่มีการเจริญเติบโตทางรางกายและมีการเปลี่ยนแปลง

หลายสิ่งหลายอยางเกิดขึ้นเชน การเปลี่ยนแปลงทางดานอารมณ การเขาสังคม การเรียน การงาน 

การคนหาอุดมคติในชีวิต ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะวัยรุนตอนตน 

เปนชวงวัยที่เต็มไปดวยความสับสนและแสวงหา ดังนั้นถาจะมีปญหาใดๆ สวนบุคคล เกี่ยวกับการ

ปรับตัวหรือดานอื่นๆ จะเกิดขึ้นในชวงนี้เปนสวนใหญ (วินัดดา  ปยะศิลป.  2540 : 125; อริสรา  ชู

ชาติและคณะ.  2544: 7) จากการสํารวจพบวา เด็กวัยรุนอายุระหวาง 14 – 15 ป ทําความผิดมาก

ที่สุด โดยวัยรุนอายุต่ํากวา 14 ป ทําความผิดฐานลักทรัพยมากที่สุด อายุ 14 – 16 ป ทําความผิด

เกี่ยวกับการบุกรุก อายุ 17 – 20 ป ทําความผิดฐานทะเลาะวิวาทและใชกําลังประทุษราย (สุชา  

จันทรเอม.  2542 : 124) และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ 

(วรรณวิมล  ภิญโญศุภสิทธิ์. 2547 : 1 – 2 อางอิงจาก คณะกรรมการการสงเสริมและประสานงาน

เยาวชนแหงชาติ.  2541 : 89) ไดสํารวจปญหาของนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร จํานวน 450 คน ปญหาที่พบไดแก ปญหาการศึกษา ปญหาการประกอบอาชีพ 

ปญหาการปรับตัว ปญหาครอบครัว ปญหายาเสพติด และปญหาเรื่องเพศ และจากการสัมภาษณครู

ที่ทํางานเกี่ยวของกับวัยรุน และผูปกครองที่มีบุตรเปนวัยรุน พบวา นักเรียนที่มีการใชชีวิตไม

เหมาะสม จะมีปญหาใน 2 ดานใหญๆ คือ ปญหาดานการเรียนและปญหาดานพฤติกรรม ซึ่งเปน

การชี้ใหเห็นวานักเรียนวัยรุนของไทยเผชิญกับปญหาหลายๆ ดาน ไมสามารถที่จะปฏิบัติหนาที่ตาม
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ความรับผิดชอบของตนเองไดอยางสมบูรณ อาทิเชน ไมตั้งใจเรียน ไมสามารถปรับตนเองไดอยาง

เหมาะสมกับบุคคลอื่น รวมทั้งมีปญหาในชีวิตครอบครัวดวย นอกจากนี้ในป พ.ศ. 2544 สมพงษ  จิต

ระดับ (2547 : 7) ไดทําการวิเคราะหสถานการณและปญหาเด็กไทยพันธุใหมในกระแสวัตถุนิยม เพศ

เสรีและยาเสพติดโดยใชวิธีศึกษาวิจัยเชิงชาติพันธุ วรรณา (ethnographic study) จากเด็ก 3 กลุมที่

ใชยาเสพติด เด็กขายบริการและเด็กเที่ยวสถานบันเทิงพบวา เด็กเหลานี้ ไมมีความเชื่อมั่นในตนเอง

ออนแอทางดานจิตใจ สรางการยอมรับจากเพื่อน ตองพึ่งเพื่อนตลอดเวลา รอคอยความสุขไมเปน 

ตองการความรวดเร็ว ขาดความยับยั้งชั่งใจ ตัดสินใจงาย บนพื้นฐานของความสุข ดวยการเสพวัตถุ 

ส่ิงของราคาแพง ใชยาเสพติดและเพศเปนเครื่องมือใน การดําเนินการกิจกรรมตางๆ ไมอดทนตอ

ความทุกขยาก ทํางานหนักไมเปน ออนแอ ข้ีเกียจ ชอบสบาย ไมชอบเรียนหนังสือชวงวัยรุนเปน

ชวงเวลาหนึ่งที่เหมาะสมในการพัฒนาและเสริมสรางคุณลักษณะ ที่พึงประสงค เนื่องจากวัยรุนเปน

วัยที่มีความตองการรูจักตนเอง ตองการการยอมรับจากหมูคณะ และผูใหญ ตลอดจนการวางแผนใน

อนาคตเกี่ยวกับการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพผูปกครอง ครูและบุคคลที่เกี่ยวของควรรวมมือ

กันสรางเสริม ปลูกฝงใหเด็กมีความมั่นคงทางจิตใจ รูจักรับฟง ความคิดเห็นของบุคคลอื่น มีความคดิ

สรางสรรค ไมคอยพึ่งพาผูอ่ืนอยูตลอดเวลา กลาแสดงความ คิดเห็น กลาตัดสินใจที่จะกระทําสิ่งใด

ส่ิงหนึ่งดวยตนเอง (ธนัญญา  คนอยู.  2547 : 2)  

 จากสภาพปญหาตางๆ ดังกลาว โดยเฉพาะดานการเรียน กระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะ 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดพยายามแกปญหาดวยวิธีการตาง ๆ ตลอดมา รวมทั้งไดมีการปฏิรูป 

การศึกษาทั้งระบบ โดยมุงเนนการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีคุณภาพผานการเรียนรูในกลุม

สาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม แตจากผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับประเทศ พบวา ยัง

ไมประสบผลสําเร็จเปนที่นาพอใจนัก โดยเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ที่ยังไม

สามารถที่จะทําใหผูเรียนใชภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษในการติดตอส่ือสารและการ

คนควาหาความรูจากแหลงการเรียนรูที่มีอยูหลากหลายในยุคสารสนเทศ (กรมวิชาการ.  2544 : 1) 

และผลจากการสอบวัดคุณภาพการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3, 6 และประถมศึกษาปที่ 6 ของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวิเคราะหโดยภาพรวมแลวทุกวิชาอยูในเกณฑที่

ควรไดรับการปรับปรุง โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ (วีรนุช ปณฑวณิช.  2547 : 14 ; พรนิภา  ลิมป

พยอม. 2547 : 24) นอกจากนี้ยังมีผลการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา(ศธ. ประเมินตนเองรอบ 6 ป. 2548: 26) โดยประเมินคุณภาพภายนอก

สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 17,562 แหง พบวา การจัดกิจกรรมที่กระตุนใหผูเรียนรูจักคิด

วิเคราะห คิดสรางสรรค คิดแกปญหาและตัดสินใจมีคุณภาพอยูในระดับเพียงรอยละ 13.5 ของ

สถานศึกษาทั้งหมด ดานผูเรียน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับตํ่ามากในทุกกลุมสาระ
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การเรียนรู โดยเฉพาะกลุมสาระการ เรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีจํานวนถึงรอยละ 

47.6 ของสถานศึกษาทั้งหมด ปญหาสําคัญอีกประการหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ นั่นคือ ตัวผูเรียน เนื่องจากผูเรียน ไมมีความเชื่อมั่นและไมกลาแสดงออกในการสื่อสาร

โดยใชภาษาอังกฤษ เนื่องจากผูเรียนมีสวนรวม ในกิจกรรมการเรียนการสอนนอยมาก รวมทั้งจะเปน

ผูรับความรูและหลักเกณฑทางภาษามากกวา ไดรับการฝกใหใชภาษาในสถานการณตางๆ ซึ่ง

ใกลเคียงกับชีวิตจริง (รัตนาภรณ โพธิ์ทอง.  2544 : 3) นอกจากนี้จากการศึกษาในกิจกรรมรายวิชา

คนควาเฉพาะเรื่อง (Independent Study) เกี่ยวกับสภาพ ทั่วไปของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

และการเห็นคุณคาในตนเองของผูเรียนของผูวิจัยในสถานศึกษา ที่ผูวิจัยสังกัดอยู โดยการใชแบบวัด

การเห็นคุณคาในตนเองและการสัมภาษณครูและนักเรียน รวมทั้ง การศึกษาเอกสาร พบวา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนตน ปการศึกษา  2546 จากจํานวนนักเรียนทั้งหมด 3,008 คน มีระดับผลการเรียนตั้งแต 2 ลงไป 

มีจํานวนถึง 1,779 คน คิดเปนรอยละ 59.14 นักเรียนที่ไดระดับ ผลการเรียน 2 มีจํานวน 911 คน คิด

เปนรอยละ 30.29 ระดับผลการเรียน 1 มีจํานวน 861 คน คิดเปน รอยละ 28.62 และระดับผลการ

เรียน 0 มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 0.23 ซึ่งเมื่อศึกษาการเห็น คุณคาในตนเองของนักเรียนกลุมนี้ 

พบวา มีอยูในระดับมากก็จริงแตคอนขางทางปานกลางมีคาเฉลี่ย 3.60 ซึ่งครูมีความคิดเห็นวา 

นักเรียนยังไมใสใจในการเห็นคุณคาของตนเอง โดยเฉพาะนักเรียนที่มี ผลการเรียนระดับปานกลาง

หรือนอย (เฉลิมพล สวัสด์ิพงษ.  2546 : 35 – 39)  

 จากปญหาตางๆ ที่ไดกลาวมา อาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ เชน การขาดแรงจูงใจใน 

การเรียน การมีเจตคติที่ไมดีตอการเรียน การขาดความสามารถในการเรียน การไมบริหารเวลาเรียน 

การไมรูจักวางแผนการเรียน การไมรูจักเปาหมายชีวิต การขาดทักษะทางสังคมในการอยูรวมกับ 

บุคคลอื่น และอีกสาเหตุหนึ่งที่มีความสําคัญมากคือ การขาดการเห็นคุณคาในตนเองหรือการมอง 

ไมเห็นคุณคาในตนเอง ไมเคารพตนเองและคิดวาตนเองไมมีความสามารถ (ธีระ  ชัยยุทธยรรยง. 

2544:19) ในเรื่องนี้ แคนฟลดและซิคคอน (Canfield and Siccone. 1993 :109) ศึกษาพบวา การ 

เห็นคุณคาในตนเองนอยมีความสัมพันธทางบวกกับปญหาสังคม และจากการศึกษาของ มาศสวรรค 

พัฒนานุพงษ (รัศมี  โพนเมืองหลา. 2542 : 3; อางอิงจาก มาศสวรรค  พัฒนานุพงษ. 2531) ได

ศึกษา ประวัติอาชญากร ผูติดยาเสพติด ผูที่ทํารายตนเอง ผูที่มีความลมเหลวในชีวิตหรือผูที่มีปญหา

ในการ ปรับตัว พบวา บุคคลเหลานี้มีเจตคติตอตนเองวาเปนคนไรคา ไมมีบุคคลใดเห็นคุณคาและ

ความ สําคัญของตนเอง นอกจากนี้ การเห็นคุณคาในตนเอง ยังมีความสัมพันธทางบวกกับลักษณะ

อันพึง ประสงคอ่ืนๆ ของบุคคล ดังที่ รูบิน ดอรลและแซนดิดจ (Rubin,Dorle and Sandidge.  1977 

: 507) ไดศึกษาพบวา การเห็นคุณคาในตนเองเปนตัวทํานายลักษณะพฤติกรรมของบุคคลไดดี นั่น
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คือ บุคคล ที่มีการเห็นคุณคาในตนเองสูงจะเปนคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง จะสามารถแสดงออก

ถึงพฤติกรรม ที่เหมาะสม มีความกระตือรือรนในการกระทําสิ่งตาง ๆ กลาคิด กลาแสดงออก มี

ความคิดสรางสรรค มองโลกในแงดี แกไขปญหาเฉพาะหนาได มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน 

สามารถยอมรับตอ ความลมเหลวของตนเองได ไมหวั่นไหวตอคําวิพากษวิจารณ มีความยืดหยุน มี

ความวิตกกังวลต่ํา สามารถปรับตัวเขากับผูอ่ืนไดดีและดํารงชีวิตอยางมีความสุข นอกจากนี้จากผล

การศึกษาของ สมพิศ ไชยกิจ (2536 : 67 – 71) พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนมี

ความสัมพันธทางบวกกับการ เห็นคุณคาในตนเองของผูเรียน นั่นคือ ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูง มักมีการเห็นคุณคาใน ตนเองสูงไปดวย ผูเรียนหลายคนที่ไมประสบความสําเร็จในการเรียน 

ไมใชเนื่องมาจากสติปญญาต่ําหรือ มีรางกายพิการ แตเนื่องจากผูเรียนรับรูตนเองวาเปนบุคคลทีไ่มมี

ความสามารถ (พรรณี  ช.เจนจิต. 2538 : 591) ดังนั้นการเห็นคุณคาในตนเองจึงเปนสิ่งสําคัญในการ

ดํารงชีวิตของบุคคล เปนพลังที่ทําใหบุคคลสามารถฟนฝาอุปสรรคนานาประการของชีวิตได โดยมี

ชีวิตอยางมีความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง บุคคลจึงควรมีการสรางเสริมใหเกิดคุณคาในตนเอง 

มีการควบคุมจากภายในตนเองที่เกิดจากความรู ทักษะที่มีอยู ซึ่งจะกอใหเกิดการเห็นคุณคาแหงตน 

(self – esteem) บางครั้งอาจใชคําวา การนับถือตนเอง การเห็นพองดวยตนเอง ความรูสึกเห็น

คุณคาในตนเอง (จงกลนี  ตุยเจริญ.2540 ; อางอิงจาก Taylor. 1982 : 120) โดยเฉพาะวัยรุน การ

เห็นคุณคาในตนเองนั้นสามารถเกิดไดอยาง ตอเนื่อง หากมีผูใหคุณคาใหความสําคัญ ใหการยอมรับ 

ไดรับการปฏิบัติตอบจากบุคคลที่มีความ สําคัญในชีวิต และการเห็นคุณคาแหงตนจะสงผลให

สามารถเผชิญกับปญหาที่ยุงยาก อุปสรรคในชีวิต สามารถยอมรับและปรับตัวใหกับความเปนจริงที่

เกิดขึ้น มีความรูสึกพอใจในชีวิตของตนและดํารง ชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ (จงกลนี  ตุยเจริญ.  

2540 : 4) โดยเฉพาะปญหาดานการเรียน ดังไดกลาว แลวในตอนตนซึ่งในเรื่องนี้ในการจัดการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 (ศึกษาธิการ.  2544 : 6) ไดใหความสาํคญัของ

ลักษณะอันพึงประสงค ทั้งที่เปนลักษณะอันพึงประสงคเฉพาะแตละกลุมสาระ และลักษณะอันพึง

ประสงคโดยทั่วไป โดยกําหนดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนวาเปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนา

ความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุงเนนเพิ่มเติม จากกิจกรรมที่ไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระ

การเรียนรูทั้ง 8 กลุม การเขาเรียนและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุขกับ

กิจกรรมที่เลือกดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจอยางแทจริง  การพัฒนาที่สําคัญ ไดแก 

การพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยใหครบทุกดานทั้ง รางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม 

โดยอาจจัดเปนแนวทางหนึ่งที่จะสนองนโยบายในการสราง เยาวชนของชาติใหเปนผูมีศีลธรรม 

จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพเพื่อพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยที่สมบูรณ ปลูกฝง

และสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคมกรมวิชาการ (2545 : 4 – 6) ไดเสนอแนวทางการ
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จัดกิจกรรมที่สถานศึกษาควรจัดเพื่อใหเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค ไว 12 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรม

สรางเสริมความรูสึกรักและเห็นคุณคาในตนเอง 2) กิจกรรมพัฒนา วุฒิภาวะทางอารมณ ศีลธรรม 

และจริยธรรม 3) กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 4) กิจกรรมบริการแนะแนว และใหคําปรึกษา 5) 

กิจกรรมสรางเสริมประสิทธิภาพในการเรียน 6) กิจกรรมสรางเสริมนิสัยรักการ ทํางาน 7) กิจกรรม

ฉลาดกินฉลาดใช 8) กิจกรรมศิลปนนักอาน 9) กิจกรรมเพื่อนที่แสนดี 10) กิจกรรม สรางเสริมนิสัย

การทําประโยชนเพื่อสังคม 11) กิจกรรมพิทักษปา 12) กิจกรรมเรียนรูรวมกัน โดยมี กิจกรรมสราง

เสริมความรูสึกรักและเห็นคุณคาในตนเอง ซึ่งเปนกิจกรรมที่มุงสรางเสริมความรูสึกรัก และเห็น

คุณคาในตนเอง เพื่อชวยใหผูเรียนสํารวจ วิเคราะห ประเมินตนเองตามความเปนจริงจนกระทั่ง รูจัก 

เขาใจ ยอมรับ ควบคุมและพัฒนาตนเอง มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอ่ืน รูวาตนมีความ สามารถ 

มีคุณคา สามารถสรางสิ่งดีงาม ใหแกตนเองครอบครัว สังคม และดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 

 จากสภาพปญหา และความสําคัญของการเห็นคุณคาในตนเองดังกลาว ผูวิจัยจึงใหความ 

สนใจที่จะนํากระบวนการดังกลาว ไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ในกลุมสาระการ 

เรียนรูภาษาตางประเทศ ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งของนักเรียนในยุคโลกาภิวัตน ที่ตองใชภาษาเปน 

เครื่องมือในการเรียนรูและมีชีวิตอยูในสังคมอยางสงบสุข และจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย พบวา 

ยังไมมีหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ที่มุงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปพรอม 

กับการสรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเอง ผูวิจัยจึงเห็นความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรดังกลาว 

ข้ึนมา เพื่อพัฒนาผูเรียนทั้งดานสติปญญาและคุณลักษณะอันพึงประสงค อีกทั้งสถานศึกษาจําเปน 

ที่จะตองพัฒนาหลักสูตรที่มุงพัฒนาผูเรียนทั้งในดานวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงคไป

พรอมกัน เนื่องจากหลักสูตรที่ดีตองไมแยกการพัฒนาสมรรถภาพดานเจตคติและสมรรถภาพดาน

สติปญญาออกจากกัน (Clark.  1997: 395 ; citing Clark and Kaplan.  1981) ดังนั้นจึงตองสราง

เสริมการ เห็นคุณคาในตนเองใหเกิดขึ้นกับผูเรียนไปพรอมกับการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูโดย

มีการ สรางเจตคติเชิงบวกใหเกิดขึ้นกับผูเรียน นับวามีความสําคัญ เนื่องจากสามารถสรางระดับพลงั

และ ความคิดสรางสรรคใหมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผลตอการประสบผลสําเร็จในการทํางาน รวมทั้งการ

สราง มนุษยสัมพันธอันดีดวย (Chapman. 1995 : 18 – 21) เจตคติเชิงบวก เปนการแสดงออกอยาง

ชัดเจน ของจิตใจที่มีพื้นฐานมาจากปจจัยตางๆ ดานบวก (positive matters) เปนสภาพจิตใจที่เต็ม

ไปดวย กิจกรรมที่สรางสรรคมากกวาสภาพที่นาเบื่อหนาย ร่ืนรมยมากกวาโศกเศรา มีความหวัง

มากกวาดู ไรคา เจตคติเชิงบวก เปนสภาพจิตใจ ที่จะสามารถรักษาไวไดโดยอาศัยความพยายาม

อยางมีสติ (conscious effort) เมื่อตกอยูในสภาพที่สมองจะตองเผชิญกับสภาพเชิงลบ บุคคลที่มี

เจตคติเชิงบวก จะรูสภาพนั้น สามารถขจัดสภาพนั้นออกไปได โดยหาวิธีการที่ใชในการจัดการ 

(adjustment) ข้ึนมา (Chapman. 1995 : 14 – 15) กระบวนการเรียนรูเพื่อสงเสริมการพัฒนาคน
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เพื่อใหเปนบุคคลที่มี ความรูสึกนึกคิดทางบวกตอตนเองมาจากปจจัยหรือผลของความรักการสัมผัส

ที่อบอุน อันเปนพื้นฐาน การพัฒนาตนเองในดานการรูจักตนเอง (self awareness) การเห็นคุณคา

ในตนเอง (self esteem) และการมีอัตมโนทัศน (self concept) การเรียนรูตนเองขึ้นอยูกับ

กระบวนการในการกระตุน การมี สัมพันธภาพกับบุคคลที่มีตอผูเรียน และการเสริมแรงที่เหมาะสม

พื้นฐานของกระบวนการเรียนรูเพื่อ รวมกันอีกประการหนึ่งคือ การเรียนรูที่จะควบคุมดวยตนเอง 

(self control) ความเชื่อมั่นในตนเอง (self confidence) การสะทอนตนเอง (self reflection) และ

การมีเอกลักษณเฉพาะตน (self identity) กระบวนการเรียนรูทั้ง 4 กระบวนการนี้ ตองไดรับการ

เสริมแรงจากบุคคล และสภาพแวดลอมทาง สังคม การเสริมแรงดวยคําพูด พฤติกรรม เชน คําชมเชย 

การยิ้ม การสัมผัส จะพัฒนาผูเรียนใหสามารถ สรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นได โดยผูเรียนเห็น

คุณคาตนเองและเห็นคุณคาผูอ่ืน เห็นอกเห็นใจ เขาใจและมีความรูสึก (sympathy) เปนบุคคลที่ไม

เห็นแกตัว ใจกวาง มีศีลธรรมรวมถึงความซื่อสัตย (วิชัยวงษใหญ. 2543 : 85) 

 นอกจากการสรางเจตคติเชิงบวกใหเกิดขึ้น เพื่อสรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเองแลวการ

จัด กิจกรรมการเรียนการสอนนับวามีความสําคัญ ดังนั้นครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

สงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนอยางจริงจัง และลักษณะกิจกรรมควร 

มีความหลากหลาย ผูเรียนมีโอกาสที่จะนําความรูกฎเกณฑตางๆ ที่เรียนแลวมาใชในกิจกรรมเหลานี้ 

(คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2540 : 46 – 50) อีกทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พุทธศักราช 2542 (กรมวิชาการ.2542 : 19) และคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู (คณะกรรมการ

การศึกษาแหงชาติ.2543 : 4, 38) ไดกําหนดวากระบวนการจัดการเรียนการสอนตองเนนผูเรียนเปน

ศูนยกลาง มีเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่หลากหลาย สอดคลองกับความสนใจ ความถนัด และความ

แตกตางของผูเรียน ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ และประยุกตความรูมา

ใชเพื่อปองกันและแกปญหา ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปนทํา

เปน นอกจากนี้ ครูควรจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียน และอํานวยความสะดวก เพื่อให

ผูเรียน เกิดการเรียนรูการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือกการเรียนรูเพื่อชี้แนะปญญา (Cognitive Guided 

Instruction: CGI) มาเปนแนวการจัดการเรียนการสอนหลักในหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น เนื่องจากการ

เรียนการสอนแบบนี้เปนนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่อยูบนพื้นฐานปรัชญาที่วา การเรียนการ

สอนตองเกิดมาจากความรูของผูเรียน การคิดและการแกปญหาจึงเปนเรื่องสําคัญสําหรับการเรียน

การสอนแบบนี้(Fadness.  2003 : online; Foster.  2000 : online) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ครูจะตองเรียนรูความกาวหนาของผูเรียนโดยใชการวิจัยเปนฐาน 

 2. เรียนรูยุทธวิธีการแกปญหาที่หลากหลายตางๆ ที่ผูเรียนนํามาใชแกปญหาและความ 

สัมพันธเกี่ยวของกับชนิดของปญหาของผูเรียน 
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 3. ในการสรางกิจกรรมการเรียนรูเพื่อช้ีแนะปญญาจะไดมาจากการศึกษาผูเรียนโดย 

อาจใชวิธีการสัมภาษณ 

 4. คนหายุทธวิธีการสอนตางๆ ที่สนองตอบตอความตองการของผูเรียน 

 5. ครูจะเปนผูที่มีปฏิสัมพันธกับผูเรียน เปนสื่อกลางใหผูเรียนไดเขาถึงสื่อ ส่ิงแวดลอม 

ตางๆ เพื่อการเรียนรู 

 6. ผูเรียนทํางานเปนกลุมและไดรับการสงเสริมใหมีการสะทอน อภิปราย เกี่ยวกับความคิด

ของตนเองและบุคคลอื่น ลักษณะการใหทํางานเปนกลุมดังกลาว สอดคลองกับผลการวิเคราะหอภิ

มานงาน วิจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียน ที่ผูวิจัยได

ทําการสังเคราะหงานวิจัยที่เปนปริญญานิพนธนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ ระหวางป พ.ศ.2525 – 2545 จํานวน 9 เร่ือง พบวา ตัวแปรปรับดานลักษณะกิจกรรมการเรียน

การสอนเปนกลุมมีคาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลสูงกวากิจกรรมการเรียนการสอนเปนรายบุคคล (เฉลิมพล 

สวัสด์ิพงษ.  2547 : 59) ส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่งของการเรียนรูเพื่อชี้แนะปญญาก็คือ การสรางครู

ใหเปนครูมืออาชีพ อยางแทจริง เนื่องจากครูเขาใจผูเรียนและสามารถที่จะตัดสินใจในการพฒันาการ

เรียนรูของผูเรียนได การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่พบในตัวครูที่ใชการสอนแบบนี้ (Foster.  2000 : 

online) คือ 

 1. ครูมีความรูเกี่ยวกับตัวผูเรียนมากขึ้น 

 2. ครูไดทบทวนบทบาทของความเปนครูของตนเองที่แตกตางออกไป เพื่อแสวงหาความรูที่

จะนํามาใชกับการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่ตนเองรับผิดชอบ 

 3. ครูมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนของตนเอง 

 นอกจากนี้การใชการเรียนรูเพื่อชี้แนะปญญาของครูจาก Reading Recovery และ English 

Language Learners พบวา ผูเรียนไดมีการทํางานรวมกัน มีการฝกสนทนามากขึ้น ตลอดจนมีการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (sharing) ซึ่งถือวาเปนการใชภาษาที่มีคุณคา เมื่อใชการเรียนการสอนแบบ

นี้ผูเรียนจะฟง พูด อาน เขียน จากปญหาของตนเอง ครูบางคนไดประยุกตการเรียนรูเพื่อชี้แนะ

ปญญา กับโปรแกรมการสอนอานและการออกเสียง (phonic) ผูเรียนจะตื่นเตนเมื่อพบคําที่นาสังเกต

(sight words) ในปญหาเหลานั้น และสามารถที่จะอานปญหานั้น พรอมทั้งแกไขปญหาได 

(Brendefur and Foster.  2000 : online) อีกทั้งการเรียนรูเพื่อชี้แนะปญญายังมีความสอดคลองกับ

กระบวนการพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองที่มีข้ันตอนหลัก 3 ข้ันตอน (Lawrence.  2000 : 95) คือ 

 1. พัฒนาคุณภาพเฉพาะบุคคลกอน ซึ่งในขั้นตอนนี้สอดคลองกับข้ันตอนการศึกษา  

ผูเรียนเปนรายบุคคลในดานตางๆ เพื่อใหผูเรียนไดทราบถึงพื้นฐานของตนเองและไดพัฒนาตนเอง 

 2. เนนใหผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยทักษะตางๆ ที่เรียนรูมา เพื่อเผชิญกับ 
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สภาพปญหาตางๆ โดยสามารถปองกันตนเองจากความเครียดได สอดคลองกับการทํางานเปนกลุม 

ในการเรียนรูเพื่อช้ีแนะปญญา เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูการดํารงชีวิตในสังคม  

 3. สรางความเขมแข็งและคุณคาใหตนเอง สอดคลองกับการใหผูเรียนสะทอน อภิปราย 

เกี่ยวกับความคิดเห็นของตนเองและบุคคลอื่นอยางสรางสรรค ในการเรียนรูเพื่อช้ีแนะปญญา 

จากความสอดคลองกับแนวทางในการสรางเจตคติเชิงบวกเพื่อสงเสริมการเห็นคุณคาใน 

ตนเอง และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกการจัดการ 

เรียนรูเพื่อช้ีแนะปญญามาใชเปนรูปแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการพัฒนาหลักสูตร 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเพื่อสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองของผูเรียนระดับช้ันมัธยม 

ศึกษาปที่ 2 เพื่อใหผูเรียนมีการเห็นคุณคาในตนเองในระดับที่สูงขึ้น และสงผลดีตอผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนของผูเรียนตอไป 

 

คําถามการวิจัย  

 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเพื่อสรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเองของ 

นักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่พัฒนาขึ้น สามารถสรางเสริมใหนักเรียนมีการพัฒนาการเห็น 

คุณคาในตนเองไปพรอมกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางมีประสิทธิผลเพียงใด 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเพื่อ 

สรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมีจุดมุงหมายเฉพาะ 

ดังนี้ 

 1. เพื่อศึกษาถึงประสิทธิผลของหลักสูตรดานการสรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเอง 

 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 การพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเพื่อสรางเสริมการเห็นคุณคา 

ในตนเองของนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 มีความสําคัญและเปนประโยชนอยางยิ่ง ดังนี้ 

  1. สรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียน จะทําใหนักเรียนมีคุณลักษณะ

อันพึงประสงค สามารถที่จะเผชิญกับสภาพแวดลอมและปญหาตางๆ รวมทั้งสามารถปรับตัวให

สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขและสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทางที่ดีข้ึน 
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  2. ไดหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเพื่อสรางเสริมการเห็นคุณคา

ในตนเองของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ซึ่งผูเกี่ยวของ สามารถนําเอาหลักสูตรดังกลาวไป

เปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับแนวการจัดการศึกษาตอไป 

          

ขอบเขตของการวิจัย 

 การพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเพื่อสรางเสริมการเห็นคุณคา 

ในตนเองของนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 มีขอบเขตการดําเนินการดังนี้ 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   ประชากร คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 

กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ปการศึกษา 2550 จํานวน 12 

หองเรียนนักเรียน 537 คน ซึ่งมีการจัดหองเรียนแบบคละ 

 กลุมตัวอยาง คือ นกัเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 

ปการศึกษา 2550 ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 1 หองเรียน นักเรียน 44 คน ไดจากการสุม โดยใชหองเรียน 

เปนหนวยในการสุม 

 2. ระยะเวลาในการทดลอง ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชเวลาในการทดลองทั้งสิ้น 24 คาบ 

คาบละ 50 นาที เปนเวลา 8 สัปดาห  

 3. เนื้อหาที่ใชในการทดลอง ผูวิจัยไดเลือกภาษาอังกฤษ โดยยึดหัวเรื่องเนื้อหาที่กําหนด 

ไวในหลักสูตร มาใชในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู เพื่อทําการทดลอง มีรายละเอียดเนื้อหาดังนี้ 

 1. หนวยการเรียนรูที่ 1 Personal Identification เวลา 7 คาบ ประกอบดวย 

  1.1 Self – image เวลา 2 คาบ 

  1.2 Family เวลา 2 คาบ 

  1.3 Character เวลา 3 คาบ 

 2. หนวยการเรียนรู ที่ 3 Occupation เวลา 9 คาบ ประกอบดวย 

  2.1 Famous People เวลา 3 คาบ 

  2.2 Ambition เวลา 2 คาบ 

  2.3 Qualification เวลา 2 คาบ 

  2.4 Application Form เวลา 2 คาบ 

 3. หนวยการเรียนรูที่ 5 Relation with Other People เวลา 8 คาบ ประกอบดวย 

  3.1 Offer and Request เวลา 2 คาบ 

  3.2 Invitation เวลา 2 คาบ 
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  3.3 Social View เวลา 2 คาบ 

  3.4 Correspondence เวลา 2 คาบ 

 4. การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมกับแนวทางการสอนภาษาตางประเทศและ 

การสรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเองในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชการเรียนรูเพื่อช้ีแนะปญญา  

                

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. การพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเพื่อสรางเสริมการเห็นคุณคา 

ในตนเองของนักเรียน หมายถึง กระบวนการจัดทําและพัฒนาการจัดมวลประสบการณหลักสูตร 

สถานศึกษา ทั้งดานความรู ทักษะ เจตคติ เพื่อพัฒนากลุมเปาหมาย ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

คือ การเห็นคุณคาในตนเองสูงขึ้น ไปพรอมกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยหลักสูตรให 

ความสําคัญของความแตกตางระหวางบุคคล กระบวนการคิดและการแกไขปญหา ยุทธวิธีอัน

หลากหลายที่ผูเรียน นํามาใชแกปญหา เนนใหผูเรียนรูจักทํางานเปนกลุม พรอมทั้งสะทอน อภิปราย 

เกี่ยวกับความคิดเห็นของตนเองและบุคคลอื่นอยางสรางสรรค มีเจตคติเชิงบวกและเกิดการยอมรับ

ทั้งตอตนเองบุคคลอื่นและสิ่งแวดลอมรอบตัว โดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อชี้แนะปญญาและ

การประเมินตามสภาพจริง 

 2. การเห็นคุณคาในตนเอง หมายถึง การที่บุคคลมีเจตคติเชิงบวกตอตนเองและประเมิน 

ตนเองตามความรูสึกที่มีตอตนเองวามีความสามารถ พึงพอใจในตนเองและการยอมรับจากสังคม 

มองตนเองมีคา ทําใหเกิดแรงจูงใจและความกระตือรือรนที่จะประพฤติปฏิบัติตนในทางที่เหมาะสม 

ถูกตอง ตามความมุงหมายของตน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยแบงการเห็นคุณคาในตนเองเปน 4 ดาน 

ไดแก 

  2.1 ดานตนเอง หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง ทั้งในดานภาพลักษณและ

มุมมองเชน ลักษณะทางกายของตน ความรูสึกที่มีตอตนเองในเรื่องความเชื่อมั่น การตัดสินใจ การ

ปรับตัว 

  2.2 ดานครอบครัว หมายถึง ความคิดเห็นดานความสัมพันธระหวางตนเองกับพอ 

แมพี่นอง ความเปนอยูในครอบครัว การรับรูความรูสึกที่พอแมมีตอตนเอง 

  2.3 ดานสถาบันการศึกษา หมายถึง ความคิดเห็นดานปฏิสัมพันธกับครู และความ

พอใจในสถาบัน 

  2.4 ดานสังคมหรือกลุมเพื่อน หมายถึง ความคิดเห็นดานความสัมพันธกับเพื่อน

รวมชั้นเรียนและความพอใจในกลุมเพื่อน 

 3. การเรียนการสอนเพื่อช้ีแนะปญญา หมายถึง นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่อยูบน 
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พื้นฐานในเชิงปรัชญาที่วา การเรียนการสอนตองเกิดมาจากความรูของผูเรียน การคิดและการ

แกปญหา จึงเปนเรื่องสําคัญสําหรับการเรียนการสอนแบบนี้ ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแนวการ

จัดการเรียน การสอนเพื่อช้ีแนะปญญาในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีขั้นตอน 6 

ข้ันตอน ดังนี้ 

  3.1 กําหนดโจทยปญหา 

  3.2 นักเรียนแสวงหาคําตอบและเสนอคําตอบของตนเอง 

  3.3 ครูกระตุนใหผูเรียนพิจารณาคําตอบของตนเอง โดยอาจใชคําถามเพิ่มเติมหรือ

การใหกําลังใจ 

  3.4 เมื่อทุกคนไดคําตอบที่ถูกตอง ครูใหผูเรียนรวมอภิปรายยุทธวิธีการหาคําตอบ

ของแตละคน 

  3.5 ครูและนักเรียนรวมสรุปยุทธวิธีที่ใชในการแกปญหา 

  3.6 ประเมินผลตามสภาพจริง 

 4. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ หมายถึง รายวิชาภาษาอังกฤษ 

 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

 6. ประสิทธิผลของหลักสูตร หมายถึง ผลการวัดการเห็นคุณคาในตนเองและการวัด 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน หลังจากใชหลักสูตร 



บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของ 

 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางใน 

การพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเพื่อสรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเอง 

ของนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของและนําเสนอเปน 4 

ประเด็น คือ 1) การเห็นคุณคาในตนเอง 2) แนวคิดและหลักการพัฒนาหลักสูตร 3) การเรียนรูเพื่อ 

ชี้แนะปญญา 4) สรุปแนวคิดในการวิจัย ซึ่งไดเสนอตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

 1. การเห็นคุณคาในตนเอง 

  1.1 ความหมายของการเห็นคุณคาในตนเอง 

  1.2 ความสําคัญของการเห็นคุณคาในตนเอง 

  1.3 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการเห็นคุณคาในตนเอง 

  1.4 แนวคิดในการพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเอง 

   1.4.1 กระบวนการสรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเอง 

   1.4.2 วิธีการสรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเอง 

   1.4.3 การวัดการเห็นคุณคาในตนเอง 

  1.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเอง 

 2. แนวคิดและหลักการพัฒนาหลักสูตร 

  2.1 ความหมายของหลักสูตร 

  2.2 องคประกอบของหลักสูตร 

  2.3 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

  2.4 ลักษณะของหลักสูตรที่เหมาะสม 

  2.5 แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 

  2.6 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 

   2.6.1 รูปแบบ 3 ลักษณะในการสรางเสริมการเรียนรู 

   2.6.2 รูปแบบการศึกษาแบบบูรณาการ 

   2.6.3 รูปแบบ 3 จุดหลักของริมม 

   2.6.4 การปรับใหเหมาะสมกับรายบุคคล 

  2.7 การกําหนดเนื้อหาในหลักสูตร 

  2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร 
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 3. การเรียนรูเพื่อช้ีแนะปญญา 

  3.1 ความเปนมาของการเรียนรูเพื่อช้ีแนะปญญา 

  3.2 แนวทางการจัดการเรียนรูเพื่อช้ีแนะปญญา 

  3.3 บทบาทของครู 

  3.4 บทบาทของครูในการสงเสริมใหผูเรียนรวมอภิปราย 

  3.5 ความสอดคลองของการจัดการเรียนรูเพื่อช้ีแนะปญญาและการสรางเสริมการ 

เห็นคุณคาในตนเอง 

 4. สรุปแนวคิดในการวิจัย 

  1. การเห็นคุณคาในตนเอง (Self – Esteem) การเห็นคุณคาในตนเองเปน

กระบวนการเรียนรูตลอดเวลา ซึ่งกระบวนการเรียนรูนี้เกิด จากปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับบุคคล 

ส่ิงแวดลอมและสังคมรอบๆ ดาน โดยมีจุดเริ่มตนจากภายใน ครอบครัว การเห็นคุณคาในตนเอง

ไมใชสภาพตายตัวที่ติดตัวบุคคล แตสามารถเปลี่ยนแปลงไปได ข้ึนอยูกับประสบการณที่ไดรับและ

ความรูสึกที่เกิดขึ้น การที่บุคคลมีการเห็นคุณคาในตนเองนอย สวนมากเกิดจากปฏิกิริยาทางอารมณ

เชิงลบ ซึ่งในปจจุบันเปนเรื่องลําบากที่เด็กๆ จะเจริญเติบโต เขาสูวัยผูใหญดวยความรูสึกที่มีการเห็น

คุณคาในตนเองสูง เนื่องจากองคประกอบในโลกมีความ หลากหลายซับซอน โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ตอง

เผชิญกับ ผูใหญ เพื่อนๆ สภาพแวดลอม ส่ือตางๆ สภาพพื้นฐานทางวัฒนธรรมหรือสภาพสังคม

โดยทั่วไป ที่ทําใหเด็กรูสึกต่ําตอย (inferiority) และเห็นคุณคาในตนเองนอย (Palladino.  1994 : 4) 

ดังนั้นจึงควรพัฒนาผูเรียนใหมีเจตคติเชิงบวกกับตนเอง บุคคลอ่ืน และสิ่งแวดลอมตางๆ รอบตัว 

เพื่อใหผูเรียนมองเห็นคุณคาในตนเองสูงขึ้น กอใหเกิดพลังสรางสรรคตางๆ สามารถที่จะเผชิญกับ

สภาพปญหาตางๆ พรอมทั้งปรับตัวได และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีสุข 

   1.1 ความหมายของการเห็นคุณคาในตนเอง การเห็นคุณคาในตนเอง มี

ความสําคัญอยางมากในการสรางเจตคติที่ดีใหเกิดขึ้นกับ ตนเอง มีความเชื่อมั่น และมีความรูสึกที่ดี

กับบุคคลรอบขาง ตลอดจนสามารถปรับตัวทางอารมณ สังคม เผชิญกับอุปสรรคที่ผานเขามาในชีวิต

ได พรอมทั้งสามารถยอมรับเหตุการณที่ทําใหตนเองรูสึก ผิดหวัง ทอแทใจ ไดดีกวาบุคคลที่ขาด

ความเชื่อมั่นในตนเอง ไมเห็นคุณคาในตนเอง ทําใหเปนคน มองโลกในแงราย อารมณไมดี หงุดหงิด

งาย การดําเนินชีวิตเปนไปอยางยากลําบาก (STOU.  2004 : online) เจมส (นภาพร พุมพฤกษ.  

2529 : 8 ; อางอิงจาก James.  1950  : 310 – 311) กลาววา การเห็นคุณคาในตนเอง หมายถึง 

ความรูสึกที่มีตอตนเอง การที่ไมทําใหตนเองประสบความลมเหลว หรือตํ่าตอย และมาสโลว 

(Maslow.  1970 : 45) ไดใหความหมายเกี่ยวกับการเห็นคุณคาในตนเองให ชัดเจนมากขึ้นวา

หมายถึง ความเชื่อมั่นในตนเอง รูสึกวาตนเองมีคุณคา มีความเขมแข็ง มีสมรรถภาพ 
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ในการกระทําสิ่งตางๆ มีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถ ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของ ปาลิ

โต(Palito.  1977 : 72) เบรนเดน (Branden.  1981 : 110) และรายละเอียดในเว็บไซต (correct.  

2004 : online) ที่กลาววาเปนการประเมินตนเองตามความรูสึกวาตนเองเปนคนมีคุณคา มี

ความสามารถ มีความสําคัญ มีการประสบผลสําเร็จในการทํางาน รวมทั้งการยอมรับการเห็นคุณคา

จากบุคคลในสังคมที่มีตอตน ตลอดจนการมีเจตคติที่ดีตอตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งบุคคลที่

เห็นคุณคาใน ตนเอง จะมองตนเองในแงดี และจะสงผลใหเกิดความรูสึกกับบุคคลอื่นในแงดีดวย 

คูเปอรสมิท (Coopersmith.  1967 : 4 – 5) กลาววา การเห็นคุณคาในตนเองนั้น คือการประเมิน

ตนเองของแตละบุคคล และเปนการแสดงการยึดมั่นตามขนบธรรมเนียมดวยการตัดสินใจของตนเอง

อยางนับถือตนเองแสดงใหเห็นถึงทรรศนะในการยอมรับ (approval) หรือการไมยอมรับ

(disapproval) รวมทั้งแสดงใหเห็นถึงความเชื่อของแตละบุคคลวา ตนมีความสามารถ มี

ความสําคัญ มีความสําเร็จ และมีคุณคา การเห็นคุณคาในตนเองจึงเปนสิ่งชี้ใหเห็นถึงการตัดสินใจ

ของ บุคคลตอคุณคาของตนเอง พรอมทั้งแสดงถึงเจตคติที่บุคคลนั้นยึดถืออยูดวย โพเดสตา 

(Podesta.  2001 : 3) กลาววา การเห็นคุณคาของตนเองเปนความพึงพอใจ ในคุณคาและ

ความสําคัญของตนเอง รวมทั้งมีบุคลิกภาพที่เปนที่ยอมรับของตนเอง รับผิดชอบการกระทําของ

ตนเองตอบุคคลอื่น 

 ในประเทศไทยนั้นไดมีนักวิชาการหลายคน ใหความหมายของการเห็นคุณคาในตนเอง 

ไวดังนี้ 

 นิพนธ  แจงเอี่ยม (2519 : 6 – 7) กาญจนา พงศพฤกษ (2523 : 27) และ เดชา นุมพันธ 

(2525 : 17) กลาวถึงความหมายของการเห็นคุณคาในตนเองวา เปนการประเมินคุณคาของตนเอง

ในดานความสามารถและความสําเร็จ โดยพิจารณาคาของตนตามความรูสึกและเจตคติที่มีตอ

ตนเอง มีความรูสึกวาตนเองมีคุณคาทั้งตอตนเองและสังคม มีความหมาย สามารถทําอะไรไดสําเร็จ

ลุลวงไปได ไดรับการยอมรับจากครอบครัว สังคม หรือบุคคลอื่นที่มีอํานาจเหนือกวา สอดคลองกับ 

เกียรติวรรณ อมาตยกุล (2527 : 14 – 15) ที่กลาววา การเห็นคุณคาในตนเอง เปนความรูสึกที่ดีตอ

ตนเอง รูสึกวาตนเองมีคา มีความสามารถ มีความเชื่อมั่น และพรอมที่จะนําสิ่งเหลานี้มาใชใหเกิด

ประโยชนตอตนเอง และผูอ่ืนได เปนความรูสึกที่เกิดจากการมองเห็นความแตกตางระหวางบคุคลทีม่ี

การเห็นคุณคาในเอกลักษณเฉพาะของตนเอง สุใจ  ตั้งทรงสวัสด์ิ (2532 : 8) ไดใหความหมาย โดย

เนนพฤติกรรมการแสดงออกที่ ชัดเจนวา เปนการประเมินคุณคาของตนเองตามความรูสึกและเจตคติ

ที่บุคคลมีตอตนเอง แลวสื่อ ออกมาใหเห็นในรูปของคําพูดและการกระทํา  

 นอกจากนี้ยังมีกลุมผูใหความหมายที่ใหความสําคัญในเรื่องของการยอมรับจากบุคคลตางๆ 

ในสังคมที่บุคคลนั้นดําเนินชีวิตอยู โดยกลาววาการเห็นคุณคาในตนเองเปนการประเมินคุณคาของ
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ตนตามความรูสึก ความเชื่อและเจตคติตอตนเองในเรื่องของการประสบความสําเร็จ ความลมเหลว 

การพึ่งตนเอง การยอมรับวาตนเองมีคาในสังคม ตลอดจนการไดรับการยอมรับจากบิดามารดา ครู

อาจารย กลุมเพื่อน (มยุรี  สาลีวงศ.  2535 : 55 ; สถิตย  ภัศระ.  2535 : 17 ; สมพิศ ไชยกิจ.  2536 : 

12 ; เชาวนา  อมรสงเจริญ.  2537 : 7) รวมทั้ง มะลิ  อุดมภาพ (2538 : 11) ไดใหความหมาย

เกี่ยวกับการเห็นคุณคาในตนเอง ซึ่งใหความสําคัญกับองคประกอบดานกายภาพและ องคประกอบ

ภายนอกเปนหลัก โดยกลาววาเปนความรูสึกนึกคิดของแตละบุคคลวาตนเองนั้นเปนบุคคลที่เกงและ

มีคุณคา มีความสามารถและมีชื่อเสียงเปนที่รูจักของคนทั่วไป มีความเชื่อมั่นและบุคลิกลักษณะที่

สงาผาเผยเปนที่นาเชื่อถือ  

 จากการใหความหมายที่กลาวมาสรุปไดวา การเห็นคุณคาในตนเอง เปนการประเมินตนเอง

ดวยความรูสึกและเจตคติตอตนเอง เกี่ยวกับบุคลิกภาพและการประสบผลสําเร็จในการกระทําของ

ตนเอง โดยมีความพึงพอใจและยอมรับตนเอง มองตนเองมีคา รวมทั้งมองเห็นวาตนเองมีคุณคาใน

สังคม เปนที่ยอมรับของสังคมและบุคคลอื่นๆ ในสังคม ไมวาจะเปน พอแม ครูอาจารย กลุมเพื่อน 

หรือบุคคลอื่นๆ ที่ตนมีสวนตองเขาไปเกี่ยวของ 

   1.2 ความสําคัญของการเห็นคุณคาในตนเอง การเห็นคุณคาในตนเองมี

ความสําคัญอยางยิ่งในการปรับตัวทางอารมณ สังคม และ การเรียนรูของผูเรียน เพราะเปนพื้นฐาน

ของการมองชีวิต ความสามารถทางดานสังคมและอารมณ เกิดจากการเห็นคุณคาในตนเอง บุคคลที่

เห็นคุณคาในตนเองสูงจะสามารถเผชิญกับอุปสรรคที่ผานเขามาในชีวิตได สามารถยอมรับ

เหตุการณที่ทําใหตนเองผิดหวัง ทอแทใจ ความเชื่อมั่นในตนเอง การมีความหวังและความกลาหาญ

จะทําใหบุคคลประสบผลสําเร็จ สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข (correct.  2004 : online) 

นิวแมน (Newman.  1986 : 281) กลาววา บุคคลที่รูสึกวาตนเองมีคุณคา มีความรัก ไดรับการยก

ยองหรือประสบความสําเร็จมักจะประเมินตนในดานดี เห็นคุณคาในตนเอง สอดคลอง กับการศึกษา

ของ เยลสมาและเยลสมา (Yelsma & Yelsma.  1988 : 432) ที่ไดทําการเปรียบเทียบ ลักษณะของ

บุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองสูงกับบุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองนอย พบวา บุคคลที่มีการ

เห็นคุณคาในตนเองสูง มักมีลักษณะ ดังนี้ 

  1. ชอบทํากิจกรรมที่ทาทายมากกวา 

  2. มีความเชื่อมั่นในความพยายามของตนที่จะนําไปสูความสําเร็จสูงกวา 

  3. มีความรูสึกสะเทือนใจที่จะนําไปสูความไมมั่นคงในอารมณนอยกวา 

  4. มีการซึมเศราเนื่องจากการไดรับการบาดเจ็บทางอารมณนอยกวา 

  5. สามารถรับฟงขอมูลยอนกลับจากเพื่อนคูคิดไดมากกวา 

  6. รายงานผลสิ่งที่เกิดขึ้นในแงลบนอยกวา 
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  7. ไดรับผลกระทบทางลบจากบุคคลที่มีตําแหนงทางสังคมสูงกวานอย 

 

 นอกจากนี้ ไดมีผูกลาวถึงลักษณะของบุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองสูงวาเปนบุคคล 

ที่มีความเปนตัวของตัวเองสูง มีความมุงมั่นมานะพยายามในการทํางานจนประสบความสําเร็จ มี 

ความรูสึกตอตนเองและผูอ่ืนในดานดี ไมเหยียบย่ําความรูสึกของผูอ่ืนใหตกต่ําลง มีบุคลิกลักษณะดี  

มีสุขภาพจิตที่ดี มีความตองการในการพึ่งตนเอง ตองการแสดงความสามารถของตนเอง ไมคิดจะ 

ลอกเลียนแบบหรือทําตามคนอื่นๆ มีจิตใจที่เปดกวางและยอมรับส่ิงตางๆ ที่เกิดขึ้นตามความเปนจริง 

สามารถแสดงพฤติกรรมตางๆ ไดอยางเหมาะสม มีความกระตือรือรน ไมกลัวการสรางสิ่งใหมๆ หรือ 

ส่ิงที่ตางไปจากเดิม มักเปนผูนําในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นที่มีความเปนตัวของตัวเอง 

ไมหวั่นไหวตอคําวิพากษวิจารณ มีความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและผูอ่ืน มักจะเปนผูที่เร่ิมสราง 

สัมพันธภาพกับผูอ่ืนกอน มีความยืดหยุน มีความวิตกกังวลนอย (จารุวดี  บุณยารมย. 2541 : 10 ; 

ปรารถนา ชอนแกว.  2542 : 18 ; รัศมี  โพนเมืองหลา.  2543 : 33) และเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวา 

บุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองสูง จะหางไกลจากการใชยาเสพติด การประพฤติผิดกฎหมายหรือ 

กฎระเบียบของโรงเรียน การมีความสัมพันธทางเพศที่ไมเหมาะสม ความเสียใจจากผลการเรียนและ 

ความสัมพันธที่ไมดีในกลุมเพื่อน (Podesta.  2001 : 4) ในทางตรงกันขาม บุคคลที่มีการเห็นคุณคา

ในตนเองนอย จะรูสึกวาตนเองไรคา ซึ่งจะสงผลใหบุคคลนั้นขาดความเชื่อมั่นในตนเอง (Newman.  

1986 : 286) มีความวิตกกังวล มีปมดอย ออนแอ ทอแทใจ ส้ินหวัง ชวยตนเองไมได รับรูตนเอง

ในทางไมดี คิดวาตนเองไมมีประโยชน อีกทั้งยัง มีแนวโนมที่จะโทษคนอื่นมากกวาตนเอง มีสภาพ

จิตใจไมเขมแข็ง ไมสามารถที่จะยอมรับการวิพากษ วิจารณจากบุคคลอื่น เนื่องจากเกิดความรูสึกวา

ตนเองดอยคาลง ไมไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่น ซึ่งจะสงผลตอการไมประสบผลสําเร็จในชีวิต (สุ

ใจ  ตั้งทรงสวัสดิ์.2532 : 7 ; อางอิงจาก Mclandless.1970) สอดคลองกับความคิดเห็นของ ปทมา 

เรณุมาร (2539 : 96) ที่กลาววา บุคคลที่ มีการเห็นคุณคาในตนเองนอยจะเปนผูที่ประสบความ

ลมเหลวในชีวิตทุกดาน ไมวาจะเปนดานการเรียน ดานมนุษยสัมพันธ รวมทั้งดานอื่นๆ ที่จะกอใหเกดิ

ความเจริญกาวหนา มีการกระทําอยางสับสน หลีกเลี่ยงการกระทําที่จะสนับสนุนอัตมโนทัศนของ

ตนเอง เปนคนชอบเก็บตัว มีความประหมา หวั่นไหวเมื่อรูวาตนเองอยูในสายตาของผูอ่ืน มีความ

อายสูงไมกลาปฏิเสธในสิ่งที่ตนเองไมตองการ กลัวการตัดสินใจของบุคคลอื่นที่มีตอตนเอง หวั่นไหว

ตออิทธิพลของสังคมมักนําความคิดของบุคคลอื่นมาใสใจ ดังนั้น จึงแสวงหาการยอมรับจากบุคคล

อ่ืน นอกจากนี้ ยังเปนบุคคลที่ขาดความพยายามในการทํางานที่ยากลําบาก เมื่อพบอุปสรรคมักละ

ทิ้งงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไป มีความคาดหวังในความสําเร็จของชีวิตนอย และไมยอมรับในความ

ลมเหลว จึงสงผลใหไดรับความทุกข ทรมานจากอาการจิตแปรปรวน เชน ทําใหเกิดความเครียด 
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ความวิตกกังวล นอนไมหลับ ปวดศีรษะ หัวใจสั่น ภาวะซึมเศรา และกลายเปนบุคคลที่ไมมีความสุข

ในชีวิตในที่สุด (อัปสรศิริ เอี่ยมประชา. 2542 : 20 – 21 ; ปรารถนา ชอนแกว.  2542 : 9 ; อางอิงจาก 

Gurney. 1988 ; ปรารถนา ชอนแกว. 2542 : 19) 

 จะเห็นไดวาการเห็นคุณคาในตนเองสูงมีความสําคัญตอเจตคติ บุคลิกภาพ การประสบผล 

สําเร็จในชีวิตในทุกๆ ดาน การสรางเสริมใหบุคคลแตละคนมีการเห็นคุณคาในตนเองยิ่งสูงมากขึ้น 

เทาใด ยิ่งสงผลใหบุคคลนั้นยอมรับและมองเห็นคุณคาของตนเอง บุคลอ่ืนๆ ส่ิงแวดลอมรอบตัว มี 

เจตคติในเชิงบวก ซึ่งจะสงผลตอพลังสรางสรรคตางๆ สามารถกระทํากิจกรรมตางๆ ไดประสบผล 

สําเร็จเปนที่ยอมรับของบุคคลอื่นๆ และสังคม สามารถที่จะดําเนินชีวิตไดอยางมีสุข 

  1.3 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการเห็นคุณคาในตนเอง มาสโลว (วิชัย  วงษใหญ.  

2537 : 32 ; ชนิดา  ราธี.  2543 : 13 ; อางอิงจาก Maslow. 1970) ไดกลาวถึงขั้นความตองการของ

มนุษยไว ดังนี้ 

  1. ความตองการพื้นฐาน (Basic Physical Needs) ไดแก ความตองการอาหาร 

น้ํา เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค เร่ืองเพศ ซึ่งบุคคลทุกคนตองไดรับการตอบสนองความ 

ตองการขั้นนี้กอน จึงจะเกิดความตองการขั้นที่สูงกวา 

  2. ความตองการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) เปนความตองการความ 

ปลอดภัยทั้งทางดานรางกายและจิตใจ รวมถึงความมั่นคงในการประกอบอาชีพและการมีรายไดดวย 

  3. ความตองการสัมพันธภาพ (Relation / Social Needs) เปนความตองการเพื่อน 

คนรัก คนที่ไวใจ 

  4. ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง (Esteem Needs) เปนความรูสึกยอมรับในคุณคา

ของตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง เคารพในตนเอง (self – respect) ซึ่งสิ่งเหลานี้สําคัญอยางยิ่งใน

การดํารงชีวิต นอกจากนี้ทุกคนยังตองการเปนสวนหนึ่งของสังคม ตองการเปนที่รักและไดรับการ

ยอมรับจากบุคคลอื่นๆ ตองการดีรับการยกยองนับถือ ความตองการเหลานี้จะสงผลตอการประสบ

ผลสําเร็จในชีวิต การทํางาน และการเลื่อนสถานภาพของแตละบุคคลดวย 

  5. ความตองการพัฒนาตนเอง (self – actualization) เปนความตองการที่จะเขาใจ 

และรูจักตนเอง อยากรูความคิดเห็นของผูอ่ืนที่มีตอตนเอง อยากรูวาตนเองมีความสามารถแคไหน 

มีคุณสมบัติตางๆ แคไหน อยางไร และมีวิธีการอยางไรบางที่จะนํามาใชพัฒนาตนเอง บุคคลที่

สามารถ พัฒนาจนถึงขั้นนี้จะเปนบุคคลที่รับรูเกี่ยวกับความจริง ความดีงาม ยอมรับตนเองและคน

อ่ืนๆ เปนบุคคลที่มีความคิดริเร่ิม ซึ่งองคประกอบเหลานี้จะชวยใหบุคคลสามารถตระหนักในความ

เปนมนุษยและพัฒนาศักยภาพของตนไดอยางเต็มที่ มาสโลว (Maslow.  1970 : 45 – 46) ได

จัดลําดับของการเห็นคุณคาในตนเองรองลงมา 
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 จากความตองการพัฒนาตนเองซึ่งเปนขั้นสูงสุด การเห็นคุณคาในตนเองนั้น เกิดขึ้นจากการ

ที่ผูอ่ืนให การยอมรับ โดยดูจากการตอบสนองของพอแม ญาติพี่นอง และเพื่อนรุนเดียวกัน ซึ่งจะนํา

ความเชี่ยวชาญหรือความสามารถบางอยางของบุคคลนั้นมาพิจารณาดวย การประเมินการเห็น

คุณคาในตนเองจะอยูในลักษณะเจตคติหรือความเชื่อวาตนจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลว ใน

การกระทําสิ่งตางๆ ตองใชความพยายามมากแคไหน รวมทั้งจะเสียใจหรือไมถาเกิดความลมเหลว 

หากประเมินแลวอยูในดานบวก ก็จะเกิดความเชื่อมั่นในคุณคาแหงตน มีความเขมแข็งและ

ความสามารถเพียงพอที่จะกระทําสิ่งตางๆ รูสึกวาตนเองมีประโยชนและมีความสําคัญตอโลก ถา

หากไมไดรับการตอบสนอง จะทําใหบุคคลนั้นรูสึกมีปมดอย ออนแอ ชวยตนเองไมได โดยปกติแลว

บุคคลทั่วไปตองการที่จะมีความมั่นคง มีการประเมินคุณคาในตนเองสูง นับถือและเห็นคุณคาใน

ตนเอง รวมทั้งไดรับการเห็นคุณคาจากผูอ่ืนดวย มาสโลว แบงความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองออก 

เปน 2 ประเภท คือ 

  1. ประเภทที่เกี่ยวของกับความรูสึกเห็นคุณคาของตนเอง การยอมรับนับถือและการ 

ประเมินคาตนเอง ซึ่งประกอบดวยปจจัยตางๆ ดังนี้ ความตองการมีความเขมแข็ง (strength) ความ 

สําเร็จ (achievement) ความเพียงพอ (adequacy) ความเชี่ยวชาญและความสามารถ (mastery 

and competence) ความเชื่อมั่น (confidence) ความเปนอิสระและความเปนตัวของตัวเอง 

(independence and freedom) 

  2. ประเภทที่เกี่ยวของกับการไดรับการเห็นคุณคาจากบุคคลอื่น เปนความตองการ 

การมีชื่อเสียง เกียรติยศ ตําแหนง ความกาวหนาในชีวิต มีอํานาจเหนือผูอ่ืน ไดรับการยอมรับ การให 

ความสนใจและเห็นความสําคัญ มีศักดิ์ศรีหรือเปนที่ชื่นชมของบุคคลอื่น 

 นอกจากนี้ ทัฟท (ปรารถนา  ชอนแกว.  2542 : 17 – 18 ; อางอิงจาก Taft.1985) ไดกลาว 

ถึงประเภทของการเห็นคุณคาในตนเองวามี 2 ประเภท ดังนี้ 

   1. การเห็นคุณคาตนเองภายใน (inner self – esteem) คือ การที่บุคคลมี

ความสามารถ มีสมรรถนะและกระทําในสิ่งที่ตนตองตองการ แลวไดผลตามที่ตนเองปรารถนา การ

เห็นคุณคาในตนเองประเภทนี้ จะเกิดจากการกระทํากิจกรรมและกําลังความสามารถของบุคคลนั้น 

ถาบุคคลรูจักตนเองและประเมินตนเองจากการกระทํากิจกรรม วาตนเองประสบความสําเร็จโดย 

อาศัยความพยายามพากเพียร ส่ิงนี้จะเปนพื้นฐานของคุณสมบัติแหงตน (self – efficacy) และ 

การเห็นคุณคาในตนเองประเภทนี้จะเกิดขึ้นจากประสบการณตางๆ ตั้งแตชวงแรกของชีวิต 

   2. การเห็นคุณคาในตนเองภายนอก (functional self – esteem) การเห็น

คุณคาในตนเองประเภทนี้ เกิดขึ้นจากการประเมินสภาพการมีปฏิสัมพันธกับส่ิงตางๆ ในชีวิต ดังนั้น
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การเห็นคุณคาในตนเองประเภทนี้ จึงเกี่ยวของกับการที่บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทตางๆ ใน

การดํารงชีวิตประจําวันและการไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่นๆ ที่ตนเองเกี่ยวของ การเห็นคุณคาใน 

ตนเองประเภทนี้จึงมีการเปลี่ยนแปลงไปได ข้ึนอยูกับการคาดหวังตอบทบาททางสังคมและความ 

สามารถในการเผชิญปญหา การเห็นคุณคาในตนเองประเภทนี้มีความสําคัญตอการเห็นคุณคาใน 

ตนเองประเภทที่ 1 เพราะถาการเห็นคุณคาในตนเองประเภทนี้ลดลง บุคคลจะแสดงออกถึงความ 

หมดหวัง หมดแรง ออนลา มีพฤติกรรมที่ผิดแปลกไปจากเดิม คูเปอรสมิท (สุรินทร  มีลาภลน.  

2539 ; อางอิงจาก Coopersmith.1967 : 32) ไดกลาวถึงแหลงที่มาของการเห็นคุณคาในตนเองไววา 

  1. การมีอํานาจ (power) หมายถึงการที่บุคคลมีอิทธิพลและควบคุมบุคคลอื่นได 

  2. การมีความสําคัญ (significance) หมายถึง การไดรับการยอมรับวาตนมีความ 

สําคัญ ไดรับความรักใครจากผูอื่น 

  3. การมีคุณความดี (virtue) หมายถึง การยึดมั่นมาตรฐานทางจริยธรรมและ 

ศีลธรรมของสังคม 

  4. การมีความสามารถ (competence) หมายถึง การไดรับความสําเร็จบรรลุ 

วัตถุประสงคการกระทําของตน 

 นอกจากนี้ คูเปอรสมิท (ปรารถนา  ชอนแกว.  2542 : 21 – 25 ; อางอิงจาก Coopersmith. 

1981 : 118 – 119) ไดกลาวถึงรายละเอียดขององคประกอบที่มีอิทธิพลตอการเห็น คุณคาในตนเอง

ออกเปน 2 อยาง คือ องคประกอบภายในซึ่งเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล ที่มีผลตอการ

เห็นคุณคาในตนเอง และองคประกอบภายนอก ซึ่งบุคคลเขาไปเกี่ยวของและไดรับการเห็นคุณคา

จากสังคมและบุคคลอื่นๆ 

 1.องคประกอบภายใน ไดแก 

  1.1 ลักษณะทางกายภาพ ซึ่งจะมีสวนสัมพันธกับการเห็นคุณคาในตนเอง ทําให 

บุคคลเห็นคุณคาในตนเองเพิ่มสูงขึ้น หรือเอื้ออํานวยใหบุคคลประสบผลสําเร็จกับการดําเนินกิจกรรม 

ดังเชน รูปราง ความงาม ความแข็งแรงของรางกาย ความคลองแคลวในการเคลื่อนไหว บุคคลที่มี 

ลักษณะทางกายภาพที่ดีจะมีความพอใจและเห็นคุณคาในตนเองสูงกวาบุคคลที่มีลักษณะทาง 

กายภาพดอยกวา 

  1.2 ความสามารถทั่วไป สมรรถภาพและการกระทํา จะมีความสัมพันธและชวย 

สงเสริมใหบุคคลเกิดการเห็นคุณคาในตนเอง สมรรถภาพและผลงานที่เกิดขึ้นจะมีผลตอการเห็น 

คุณคาในตนเอง เนื่องจากเปนตัวบงชี้ใหเห็นถึงความสําเร็จในสิ่งที่แตละบุคคลกระทําอยูทั้งใน

โรงเรียนและในสังคม โดยเฉพาะในวัยเรียนความสําเร็จหรือความลมเหลวในการเรียนจะมีผลตอการ

เห็นคุณคา ในตนเอง ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงจะมองตนเองวาเปนผูที่มีความสามารถใน
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การรับรู มองตนในดานดี มีความพอใจในตนเอง มีการประเมินคุณคาในตนเองสูง แตผูเรียนที่มี

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนต่ําจะมีความรูสึกตรงกันขามกับที่กลาวมา (จันทรฉาย  พิทักษศิริกุล.  

2532 : 21) 

  1.3 สภาพจิตใจและภาวะทางอารมณหรือความรูสึก ภาวะทางอารมณเปนสิ่ง 

สะทอนใหเห็นถึงความพอใจ ความรูสึกเปนสุข ความวิตกกังวลของบุคคล ที่เกิดจากการที่มี 

ปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นและสภาพแวดลอมทั่วไป แลวสงผลตอการประเมินตนเอง ถาบุคคลประเมิน 

ตนเองในดานบวก ก็จะรูสึกวาตนเองมีความสามารถ ประสบความสําเร็จ กอใหเกิดความรูสึกชื่นชม 

ตนเอง ส่ิงเหลานี้จะชวยสงเสริมใหบุคคลเห็นคุณคาในตนเองสูงขึ้น แตถาหากบุคคลประเมินตนเอง 

ในดานลบ ก็จะเห็นวาตนเองไมมีความสามารถ มีปมดอย วิตกกังวล และไมสามารถที่จะกระทํา 

กิจกรรมใดๆ ใหประสบผลสําเร็จในอนาคตได ส่ิงเหลานี้ก็จะสงผลใหการเห็นคุณคาในตนเองลดลง 

  1.4 คานิยมสวนบุคคล บุคคลจะประเมินตนเองกับส่ิงที่ตนเองใหคุณคา ดังนั้น 

การเห็นคุณคาในตนเองของบุคคล จะผันแปรไปตามคานิยมและการใหคุณคา ตลอดจนความรูสึก 

นึกคิดที่บุคคลมีตอส่ิงตางๆ ซึ่งบุคคลใหความสําคัญแตกตางกัน ถาคานิยมสวนตัวมีความสอดคลอง 

กับคานิยมของสังคม จะสงผลใหการเห็นคุณคาในตนเองสูงขึ้น ในทางตรงกันขาม ถาคานิยมสวนตัว 

ไมสอดคลองกับคานิยมของสังคมทําใหบุคคลนั้นเห็นคุณคาในตนเองนอยลง (สุวิริยา  สุวรรณโคตร. 

2537 : 41) ดังเชน บุคคลที่ใหความสําคัญกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หากประสบความลมเหลวก็ 

จะเกิดความละอาย การเห็นคุณคาในตนเองก็จะลดลง หากประสบความสําเร็จก็จะเกิดการเห็น 

คุณคาในตนเองมากขึ้น 

  1.5 ระดับความมุงหวัง ทะเยอทะยาน ซึ่งแตละบุคคลจะมีระดับความมุงหวังที่ 

แตกตางกัน ไมวาจะเปนความมุงหวังดานการประสบความสําเร็จในหนาที่การงานหรือการทํา 

กิจกรรมอ่ืน บุคคลมักจะตัดสินคุณคาของตนเอง โดยการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานและความ 

สามารถของตนกับระดับมาตรฐานของเกณฑที่ตั้งไว ถาบุคคลนั้นมีผลงานหรือความสามารถตรง 

ตามเกณฑหรือดีกวาเกณฑที่กําหนดไว บุคคลจะเกิดการเห็นคุณคาในตนเองสูงขึ้น แตหากไมเปนไป 

ตามเกณฑที่กําหนดไวจะทําใหรูสึกวาตนเองลมเหลว สงผลใหการเห็นคุณคาในตนเองต่ําลง อยางไร 

ก็ตาม หากบุคคลใดมีความมุงหวังเกินความสามารถหรือเกินความเปนจริง โอกาสที่จะประสบ 

ผลสําเร็จตามที่มุงหวังไว ก็ยอมจะมีนอย 

 2. องคประกอบภายนอก ไดแก 

  2.1 ความสัมพันธกับบิดามารดา คูเปอรสมิท ( นุชลดา  โรจนประภาพรรณ. 

2540 : 34 – 35 ; อางอิงจาก Coopersmith.  1981) ศึกษาพบวาปจจัยที่สงผลอยางมีนัยสําคัญตอ 

เด็กในการพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเอง คือ สัมพันธภาพระหวางบิดามารดาโดยอยูภายใตสภาพ 
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แวดลอมดังนี้ คือ 

   2.1.1 การที่บิดามารดายอมรับบุตรทั้งหมด หรือเก็บเกี่ยวทั้งหมดเกี่ยวกับ 

ความคิดความรูสึกและคุณคาอยางที่บุตรเปนอยู 

   2.1.2 การที่บิดามารดากําหนดขอบเขตการกระทําไวอยางชัดเจน และดูแล 

ใหบุตรทําตาม  ทําใหเกิดความรูสึกมั่นคงและปลอดภัย 

   2.1.3 การที่บิดามารดาใหความนับถือ ใหความเปนอิสระแกบุตรใน

ขอบเขตการกระทําที่กําหนดใหและเนนการใหรางวัลมากกวาการลงโทษ สอดคลองกับ รูบินและ

แมคนีล (Rubin and Mcneil. 1981 : 317) กลาววา ครอบครัวที่มี บิดามารดา มีความภาคภูมิใจใน

ตนเองสูง มีความมั่นคงทางอารมณ มีความยืดหยุน มีความมั่นใจ ในตนเอง มีสัมพันธภาพที่ดีกับ

บุตรโดยการแสดงการยอมรับในตัวบุตร เนนการใชเหตุผล ใหความรัก เอาใจใส กําหนดมาตรฐาน

และขอบเขตการกระทําไวกวางๆ ไมใชอํานาจขูบังคับ ตลอดจนใหความ สนใจตอส่ิงตางๆ ที่อยู

แวดลอมตัวบุตร เชน เพื่อน กิจกรรมที่บุตรกระทํา ส่ิงเหลานี้  ทําใหมีลักษณะ เปนคนยืดหยุน มี

อารมณมั่นคง และมีการเห็นคุณคาในตนเอง 

  2.2 สถาบันการศึกษาและการศึกษา สถาบันการศึกษาสามารถจัดสภาพแวดลอม 

ในการพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองของวัยรุนตอจากทางบาน ควรใหผูเรียนสามารถทํากิจกรรม 

ตางๆ ไดอยางอิสระไมขัดตอระเบียบที่วางไว เปนการสงเสริมใหผูเรียนมีความมั่นใจตนเองสามารถ 

เปนที่พึ่งของตนได ครู อาจารยเปนผูที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเอง ดังที่กูด 

(จงกลนี  ตุยเจริญ. 2540 : 42 ; อางอิงจาก Good. 1973) ศึกษาพบวา ความสนใจและความเอาใจ

ใสที่ครูอาจารยมีตอศิษย สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของเด็กที่มีตอตนเองไปในทางที่ดีซึ่งมี

ผล ตอการพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเอง 

  2.3 สถานภาพทางสังคมและกลุมเพื่อน บุคคลที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะทาง 

เศรษฐกิจสูงมีแนวโนมที่จะมีการเห็นคุณคาในตนเองสูงกวาบุคคลที่มาจากฐานะทางเศรษฐกิจ 

ปานกลางและต่ํา นอกจากนี้ โรเซนเบิรก (สุพรรณี  จันทรวิเศษ.  2539 : 18 ; อางอิงจาก 

Rosenberg. 1965 : 158) กลาววา สังคมและกลุมเพื่อนมีผลตอการเห็นคุณคาในตนเอง เนื่องจาก

ความภาคภูมิใจ ในตนเองเกิดจากการรับรูในการเปรียบเทียบตนเองกับบุคคลอ่ืนๆ ที่มีลักษณะ

คลายคลึงกับตนเอง ไมวาจะเปนดานทักษะความสามารถ ความถนัด เนื่องจากตนเองเปนสมาชิก

ของกลุม ดังนั้นการมี ปฏิสัมพันธกับเพื่อนจะชวยพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองของบุคคล บุคคลที่

ไมไดรับการยอมรับ จากเพื่อน ไมเปนที่ประทับใจหรือไมอยูในความสนใจของเพื่อน จะเกิดความรูสึก

วาไมมีใครชอบหรือ นับถือตนเองเลย และบุคคลที่เปรียบเทียบตนเองกับผูอ่ืนแลวมีความสําเร็จตํ่ามี

แนวโนมวาจะมีการ เห็นคุณคาในตนเองนอยเชนกัน 
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  2.4 การมีสวนรวมในกิจกรรม กิจกรรมของผูเรียนที่โรงเรียนไดจัดขึ้น ควรจัดให 

สอดคลองกับความสามารถ ความถนัด ความสนใจของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนประสบความสําเร็จและ 

เกิดการเห็นคุณคาในตนเอง นอกจากนี้การสรางบรรยากาศในชั้นเรียนที่อบอุนและเปนกันเอง การ 

เสริมแรงแกผูเรียนเมื่อทําถูกตอง เหมาะสม ตลอดจนบุคลิกภาพของครู เชน ลักษณะทางกายภาพ 

อารมณ ความสนใจผูเรียน ความเชื่อและเจตคติของครูที่มีตอผูเรียน ลวนมีผลตอการเห็นคุณคาใน 

ตนเองของนักเรียน (Sarokon.  1986 : 1 – 5)จะเห็นไดวาองคประกอบทั้งภายในและภายนอกลวน 

สงผลตอการเห็นคุณคาในตนเองของผูเรียน การที่จะพัฒนา ปรับปรุงองคประกอบเพียงประการใด 

ประการหนึ่ง เพื่อสรางเสริมใหผูเรียนมีการเห็นคุณคาในตนเองสูงขึ้นนั้นอาจไมเพียงพอ จึงควรไดมี 

การรวมมือกันในการจัดองคประกอบตางๆ เพื่อเอื้ออํานวยใหผูเรียนไดมองเห็นคุณคาในตนเองสูงขึ้น  

ซึ่งจะสงผลตอการประสบผลสําเร็จทางการเรียนรู การอยูในสังคมและการดําเนินชีวิตอยางมีสุขใน 

อนาคตตอไป 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบที่มีผลตอการเห็นคุณคาในตนเอง 

ของคูเปอรสมิท (Coopersmith.1981: 118 – 119) เปนแนวทางในการวัดการเห็นคุณคาในตนเอง 

โดยสรุปได ดังนี้ 

  1. องคประกอบภายใน แบงไดเปน 2 สวน คือ 

   1.1 ดานภาพลักษณหรือลักษณะทางกายภาพของตนเอง เชน รูปราง 

หนาตาความแข็งแรง ความคลองแคลว 

   1.2 ดานมุมมองโดยทั่วไป เชน ความสามารถโดยทั่วไป สมรรถภาพ การ

ประสบความสําเร็จ การรูสึกชื่นชมตนเอง 

  2. องคประกอบภายนอก แบงไดดังนี้ 

   2.1 ดานครอบครัว คือ ความสัมพันธกับบิดามารดา หรือบุคคลใน

ครอบครัว 

   2.2 ดานการศึกษา คือ ความสัมพันธกับครู และความพึงพอใจใน

สถานศึกษาและผลการเรียน 

   2.3 ดานสังคมและกลุมเพื่อน คือ ความสัมพันธในฐานะของการเปน

สมาชิกของกลุม 

 

  1.4 แนวคิดการพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเอง บุคคลที่มีการพัฒนาจากวัยเด็กเขา

สูวัยรุนและวัยผูใหญ พัฒนาการดังกลาวสงผลให บุคคลกาวออกสูสังคมภายนอกมากขึ้น มี

ประสบการณและสิ่งแวดลอมใหม การมีปฏิสัมพันธกับ ส่ิงแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง ทําใหมโนภาพที่
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บุคคลมีตอตนเองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งสงผลตอ การเห็นคุณคาในตนเองของเขา ดังนั้นการ

เห็นคุณคาในตนเองของบุคคลจึงสามารถเปลี่ยนแปลงได ตลอดทุกชวงของชีวิต นักจิตวิทยาไดเสนอ

แนวทางการพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองพอสรุปไดดังนี้ 

 นักจิตวิทยาแนวพฤติกรรมนิยมเชื่อวา การใหบุคคลไดจดบันทึกเกี่ยวกับความสําเร็จที่ได

กระทํา การใชคําพูดชมเชยตนเอง การใหส่ิงที่มีความหมายและความสําคัญตอตนเอง เมื่อไดกระทํา

ส่ิงตางๆ ใหสําเร็จตามเปาหมาย วิธีการดังกลาวเปนการพัฒนาใหบุคคลเกิดการเห็นคุณคาในตนเอง 

(Sasse.  1987 : 48) นอกจากนี้การฝกการกลาแสดงออกที่เหมาะสมก็เปนแนวทางหนึ่งในการ

พัฒนาการเห็นคุณคาในตนเอง โดยการใหบุคคลไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ความรูสึกพรอมทั้ง

สามารถตอบสนองความตองการดานตางๆ ของตนเองจะชวยใหบุคคลเกิดความรูสึกที่ดีตอตนเอง 

ซึ่งสงผลตอการพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองของเขา (Alberti and Emmons . 1978 : 27) 

          บุคคลทุกคนตางมีคุณคาในตนเองแตก็มีบุคคลจํานวนมากที่ไมไดตระหนักถึง คุณคาที่

ตนเองมีอยู อยางไรก็ตามบุคคลเหลานี้สามารถตระหนักถึงคุณคาของตนเองได ถาอยูใน

สภาพแวดลอมที่เหมาะสมดวยการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น โดยการใชกระบวนการกลุมหรือการ 

ปรึกษาเชิงจิตวิทยา ซึ่งวิธีการดังกลาวนี้มีบรรยากาศที่เอื้อใหสมาชิกกลุมยอมรับกันและกัน จะทําให 

สมาชิกมีสวนรวมในกิจกรรมมากขึ้นและมีความรูสึกพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ดังที่ โรเจอรส (ทศวร 

มณีศรีขํา.  2539 :129 ; อางอิงจาก Roger.  1970 : 121 – 122) ที่ไดอางถึงผลการศึกษาของ กิบบ 

(Gibb) ที่พบวา กิจกรรมกลุมใหผลสงเสริม สรางสรรคทางจิตวิทยามาก นั่นคือ จะมีการเปลี่ยนแปลง 

ดานการรับรู ดานความรูสึก มีการตระหนักถึงความรูสึกของตนเองและผูอ่ืนมากขึ้น ตลอดจนเปดเผย 

ความรูสึก ความจริงใจและเปนไปอยางธรรมชาติ มีการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการควบคุม 

ความรูสึกตางๆ ของตนเอง แสดงพฤติกรรมที่ตรงกับความรูสึกของตนเอง มีการเปลี่ยนแปลงทาง 

ดานเจตคติทั้งตอตนเองและผูอ่ืน เมื่อสมาชิกกลุมมีความรูสึกวาตนเองไดรับการยอมรับดวยความ 

จริงใจจากสมาชิกในกลุม ก็จะทําใหเขาเกิดความมั่นในตนเอง กลาเผชิญหนากับปญหาตางๆ ซึ่งจะ 

ชวยใหเขาเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และสิ่งที่เปนพื้นฐานสําคัญในการสรางเสริมการเห็นคุณคา

ในตนเอง นั่นคือ การพัฒนาเจคติเชิงบวกตอตนเอง บุคคลอื่นและสิ่งแวดลอมตางๆ รอบตัว 

   1.4.1 เจตคติเชิงบวก (Positive Attitude) เจตคติเชิงบวกคือ การแสดงออก

อยางชัดเจนของจิตใจ ที่อยูบนพื้นฐานปจจัยตางๆ ดานบวก (positive matters) เปนสภาพจิตใจที่

เต็มไปดวยกิจกรรมที่สรางสรรค ร่ืนรมย มีความหวัง มากกวาที่จะอยูในสภาพที่นาเบื่อหนาย 

โศกเศราและดูไรคา การรักษาสภาพจิตใจที่มีเจตคติเชิงบวก เอาไวใหไดนั้น ตองอาศัยความ

พยายามอยางมีสติ (conscious effort) เมื่อตกอยูในสภาพที่สมอง ตองเผชิญสภาพเชิงลบ บุคคลที่

มีเจตคติเชิงบวกจะรูสภาพนั้น และสามารถที่จะขจัดสภาพเชิงลบนั้น ออกไปได โดยการหาวิธีการมา
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ใชในการจัดการสภาพเชิงลบนั้นขึ้นมา นอกจากนี้การมีเจตคติ เชิงบวกยังทําใหจิตใจคิดไดอยาง

อิสระ ความคิดและวิธีการแกไขตางๆ ก็จะเกิดขึ้นมา สวนเจตคติ เชิงลบจะเปนตัวขัดขวาง ทําลาย

ความคิดสรางสรรค (Chapman. 1995 : 14) แชพแมน (Chapman. 1995 : 14 – 23) ไดกลาวถึงเจต

คติเชิงบวกมีรายละเอียดดังนี้ 

  1. เจตคติของแตละบุคคล คือลักษณะนิสัยที่บุคคลสงผานไปสูบุคคลอื่น และเปน 

รูปแบบที่บุคคลมองสิ่งตางๆ โดยจิตภายในของแตละบุคคล 

  2. เมื่อสามารถพุงความสนใจอยูกับองคประกอบเชิงบวกตางๆ ของสิ่งแวดลอม 

รอบตัวไดมากเทาไร ก็จะสามารถรักษาเจตคติเชิงบวกไวไดงายขึ้นเทานั้น 

  3. เมื่อพบกับเหตุการณที่ดึงเจตคติไปในทางลบ เจตคติก็จะเปลี่ยนไปในเชิงลบดวย 

จึงตองพยายามใชเทคนิคในการจัดการเจตคติ เพื่อขจัดเจตคติเชิงลบออกไปอยางรวดเร็ว เปนการ 

รักษาเจตคติเชิงบวกเอาไว 

  4. เจตคติเชิงบวกสามารถสรางระดับพลังใหสูงขึ้น มีความคิดสรางสรรคที่ยอดเยี่ยม 

มากขึ้น และพัฒนาบุคลิกภาพใหดีข้ึนได 

  5. คุณลักษณะสวนบุคคลบางอยางจะเพิ่มมากขึ้น ถามีเจตคติเชิงบวก 

  6. เจตคติเชิงบวกจะชวยขยายเครือขาย (network) ของแตละบุคคลออกไป เพราะ 

เจตคติเชิงบวกจะสงผานมิตรภาพไปสูบุคคลอื่นๆ ที่บุคคลนั้นเกี่ยวของอยูนอกจากนี้เจตคติเชิงบวก

ยังมีผลถึงการทํางานและการประสบผลสําเร็จในการประกอบอาชีพอีกดวยนั่นคือ 

   1. การประสบผลสําเร็จในอาชีพขึ้นกับองคประกอบ 2 สวน คือ ทักษะใน

การทํางานและความสามารถในเชิงมนุษยสัมพันธ การสรางมนุษยสัมพันธที่ดีตองเร่ิมจากเจตคติเชิง

บวก 

   2.บุคคลที่เขาใจถึงความสําคัญของมนุษยสัมพันธที่ดี จะมีความไดเปรียบ

ในการประกอบอาชีพ 

   3. เมื่อบุคคลประสบผลสําเร็จในการสรางและรักษาความสัมพันธในการ

ทํางานเชิงบวก ก็สามารถรักษาเจตคติเชิงบวกของตนเองเอาไวไดดวยในการติดตอกับบุคคลอื่น 

มนุษยเราใหความใสใจกับบุคคลอื่นๆ ใน 3 ลักษณะ คือ 

    1. ในเชิงบวก โดยวิธีการยกยองชมเชย ใหกําลังใจ ยิ้ม กอด 

    2. ในเชิงลบ โดยการแสดงความโกรธ วิพากษวิจารณ ถากถาง

เหน็บแนม กลาวราย หนาตาถมึงตึง มองดวยสายตารังเกียจ 

    3. ละเลยไมใสใจบุคคลนั้นไปเลย 
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 ดังนั้น เมื่อบุคคลไมไดรับการเอาใจใสในเชิงบวก (positive attention) บุคคลนั้นก็จะ 

กลับไปหาการใสใจในเชิงลบ (negative attention) เพราะฉะนั้น จึงไมควรละเลยพฤติกรรมดีๆ ที่ 

บุคคลอื่นไดประพฤติปฏิบัติ การใหคํายกยองชมเชย (compliment and praise) จะทําใหบุคคลนั้น 

เกิดความรูสึกที่ดี (Podesta.  2001 : 15 – 28) ดวยเหตุผลดังกลาว หองเรียนซึ่งถือวาเปนสถานที่ 

ปฏิบัติการสําหรับผูเรียนในการพัฒนาและคนพบตนเอง รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม หองเรียนจึง 

ควรมีบรรยากาศที่เอื้ออํานวยใหผูเรียนไดรับประสบการณเชิงบวก เพื่อพัฒนาตนเองใหมีทรรศนะ 

อันกวางตอสังคมที่ผูเรียนพบปะและอาศัยอยู โดยใหผูเรียนไดตระหนักและรับรูวา ตนเองไดรับการ 

ยอมรับที่เต็มไปดวยความรักใครชอบพอซึ่งกันและกัน ไปพรอมกับการพัฒนาความรูความสามารถ 

การรูจักแกปญหา การเลือก การตัดสินใจ การรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง รูจักเรียนรูดวย 

ตนเองและชวยเหลือตนเองได และการจัดการเรียนการสอนตองตอบสนองความตองการของผูเรียน 

ในการพัฒนาลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล ส่ิงเหลานี้จะสงผลใหผูเรียนเกิดความรูสึกวาตนเองมี

คาสามารถพัฒนาตนเองได ชวยเหลือตนเองได พรอมที่จะชวยเหลือผูอ่ืนตอไป (วิชัย  วงษใหญ) 

  1.4.2 กระบวนการสรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเอง แบรดชอว (นภาพร  พุม

พฤกษ.  2529 : 19 ; อางอิงจาก Bradshaw.1981) กลาววา การที่จะพัฒนาบุคคลใหเห็นคุณคาใน

ตนเองจะตองหาวิธีการที่จะทําใหบุคคลนั้นไดรับประสบการณในดานใดดานหนึ่งหรือมากกวาหนึ่ง

ดาน จากแหลงสําคัญตอไปนี้ 

   1. การไดรับผลสําเร็จดานวิชาการและการประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย

และความคาดหวังจะเปนของตนเอง 

   2. ความรูสึกไดรับการยอมรับการเห็นคุณคาและความเอาใจใสจากบุคคล

ที่มีความสําคัญและมีความหมายตอตนเอง 

   3. การไดรับโอกาสที่จะแสดงพฤติกรรมที่สอดคลองกับคานิยมสวนบุคคล

ที่มีความสําคัญตอบุคคลนั้น 

   4. ประสบการณที่จะทําใหบุคคลมีอํานาจเพิ่มข้ึน หรือการมีอิทธิพลเหนือ 

เหตุการณและบุคคลที่มีความสําคัญตอเรา เชน เสียงของทารกที่รองเมื่อตองการอาหาร หรือความ 

อบอุน เปนอํานาจสวนบุคคลที่สามารถเรียกรองความเอาใจใสจากแมได ในวัยผูใหญส่ิงเหลานี้ 

อาจจะเปนการไดรับตําแหนงในกลุมองคการหรือการมีตําแหนงทางการเมือง เปนตน 

 ประสบการณในแตละวัยที่บุคคลไดรับเปนสิ่งที่มีผลตอการเห็นคุณคาในตนเองไดโดยการ

สรางเสริมบรรยากาศที่เอ้ือตอการพัฒนาความรูสึกที่ดีตอตนเองดังที่ นีล (Neal. 1981 : 598) ได

เสนอองคประกอบ 6 ประการที่สงเสริมบรรยากาศในการพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเอง คือ มี
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บรรยากาศที่ทาทายความสามารถเด็ก มีความเปนอิสระ มีความเชื่อถือไวใจได มีความอบอุน มีการ

ควบคุม สามารถสรางผลสําเร็จได 

  1.4.3 วิธีการสรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเอง 

 แซสสี (Sasse. 1978 : 48 ) ไดเสนอวิธีการสรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดังนี้ 

  1. สรางความมั่นใจ โดยคํานึงถึงความสําเร็จขางหนาของชีวิต 

  2. ระลึกถึงตนเองเมื่อสามารถทํางานลุลวงไปดวยดี โดยใหรางวัลตนเองโดยอาจ 

จะชมเชยตนเอง หรือใหส่ิงที่มีความหมาย ส่ิงเหลานี้จะชวยใหเราเกิดความรูสึกที่ดีตองานที่เราทํา 

มากขึ้น ซึ่งแนนอนที่สุดยอมสงผลตอการเห็นคุณคาในตนเอง 

  3. สะสมบันทึกความสําเร็จ หาสมุดบันทึกเพื่อเขียนบันทึกความสําเร็จที่เราไดรับ 

ส่ิงที่เราทําไดดีเปนเวลาติดตอกันหลายๆ สัปดาห หรือหลายเดือนโดยอาจจะเปนความสําเร็จใน 

โครงการตางๆ ที่มีความสําคัญสําหรับตน 

 บรูโน (Bruno. 1983 : 363) กลาวถึงวิธีการสรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดังนี้ 

  1. ใชการเสนอแนะหรือใหขอคิดโดยตรง (direct suggestion) อาจจะเปนการ 

ไดรับขอคิดหรือขอเสนอแนะจากผูอ่ืน หรือใหขอคิดเสนอแนะแกตนเอง (autosuggestion) ก็ได 

วิธีการนี้เปนการใหขอมูล (inputs) ที่ทําใหเกิดกําลังใจและสรางการเห็นคุณคาในตนเองไดแตจะตอง 

ไดรับการเสริมแรงโดยเหตุการณทางบวกที่ตอเนื่องกันดวยคือจะตองดําเนินการในขอตอไปดวย 

  2. สรางผลสําเร็จใหกับตนเองมากขึ้น โดยการไปใหถึงวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

  3. ลดความคาดหวังลง เปนการลดความอยากได หรือความคาดหวังตางๆ ลง 

เปนการตั้งระดับความคาดหวังใหเหมาะสมกับความสามารถที่แทจริง ซึ่งเปนวิธีการลดความทุกขที่ 

ตรงกับหลักการและปรัชญาของชาวตะวันออก  อันเปนวิถีทางของชาวพุทธ 

 เจอรดาโนและเอเวอรลี (Girdano and Everly.  1979 :146 – 149) ไดเสนอกลวิธี 3 ประการ

ที่สามารถพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองอยางไดผล คือ 

  1. การใชภาษาทางบวก (position verbalization) หมายถึงกระบวนการที่บุคคล 

ใหแรงเสริมเกี่ยวกับตนเอง (self – image) โดยชี้ใหเห็นลักษณะทางบวกของตนดวยการใชภาษา 

เปนสื่อ เชน การใชกระดาษแข็งเขียนถึงลักษณะบุคลิกภาพในทางบวก หรือส่ิงที่ตนเองภูมิใจทําเชนนี้ 

ติดตอกันเปนสัปดาห โดยติดไวในที่มองเห็นไดชัดเจน 

  2. การยอมรับการยกยองชมเชย (accepting compliment) การเรียนรูที่จะ 

ยอมรับการยกยองชมเชย เปนอีกวิธีการหนึ่งที่จะสรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเอง วิธีการนี้จะเปน 

การสงเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม อันจะทําใหบุคคลประทับใจและมองตนองในทางบวกมากขึ้น 
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  3. การฝกพฤติกรรมกลาแสดงออกที่เหมาะสม(assertiveness training) การฝก 

พฤติกรรมกลาแสดงออก สามารถเปลี่ยนแปลงการเห็นคุณคาในตนเองได ซึ่งเปนวิธีการที่มี 

ประสิทธิภาพที่จะทําใหบุคคลมีพฤติกรรมทางบวกที่เหมาะสม 

 นอกจากนี้ ไพรและแฟรร่ี (2528? : 8 – 255) กลาวถึงวิธีชวยใหเด็กมีการเห็นคุณคา 

ในตนเอง โดยสามารถที่จะประยุกตวิธีการตางๆ ดังกลาวมาใชในการกิจกรรมสรางเสริมการเห็น 

คุณคาในตนเองของผูเรียนไดดังนี้ 

  1. จัดสภาพแวดลอมใหผูเรียนมีโอกาสทําสิ่งตางๆ ใหสําเร็จมากเทาใดก็เปนการ 

สรางการเห็นคุณคาในตนเองใหผูเรียนไดมากเทานั้น อยาใหผูเรียนประสบกับความลมเหลวหรือ 

ทางตันครั้งแลวครั้งเลา 

  2. กระตุนปญญาของผูเรียน เพราะการที่ผูเรียนมีความรูสึกที่ดีเนื่องจากผูเรียน 

สามารถแสดงปญญาไดดี หรือ ผูเรียนแสดงปญญาไดดีเนื่องจากผูเรียนมีการเห็นคุณคาในตนเอง 

ดังนั้นครูจึงควรมีวิธีการที่ถูกตองในการกระตุนปญญาของผูเรียน ซึ่งจะชวยใหผูเรียนมีภาพที่ดีตอ 

ตัวเองและชวยใหผูเรียนเรียนไดดีข้ึนโดย 

   2.1 ใชบทเรียนที่เหมาะสมกับพัฒนาการของผูเรียน 

   2.2 เมื่อผูเรียนมีคําถามตองใหคําตอบหรือหาแนวทางใหผูเรียนกระจางเมื่อ 

ผูเรียนตองการรายละเอียดในเรื่องนั้นๆ 

   2.3 เปดโอกาสใหผูเรียนเห็นวา การเรียนรูเปนเรื่องที่นาตื่นเตน 

   2.4 ใหผูเรียนไดเรียนรูจากบุคคลอื่น เพื่อนๆ เพื่อสรางความเขาใจวาความ 

รูและการเรียนรูในโลกมีอยูมากมายและกวางใหญ 

  3. ”ผูเรียนเกเร” ครูตองรักษาความสุภาพและการพูดที่สุภาพเอาไว จะชวยแกไข 

และสรางการเห็นคุณคาในตนเองใหกับผูเรียน 

  4. ”กฎ ระเบียบ” ที่สรางขึ้นตองเปนที่เขาใจกัน และใหผูเรียนมีสวนรวมและเขียน 

กฎระเบียบดวยภาษาของเขาเอง 

  5. ใหเวลากับการพูดคุยถายทอดความรูสึกของผูเรียน 

  6. ใหการยอมรับผูเรียน โดยการใหอภัยในความผิดพลาดของผูเรียน เรียนรูถึง 

พฤติกรรมดานดีของผูเรียน ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นวาผูเรียนมีความสําคัญและเปนคนที่มีคุณคา 

  7. เลือกกิจกรรมที่เหมาะสมในการทํากิจกรรมรวมกัน 

  8. ถาอยากใหผูเรียนเห็นคุณคาในตนเองจะตองสอนใหผูเรียนมีความอดกลั้น 

เนื่องจากการดํารงชีวิตในโลกแหงความเปนจริงนั้นไมสามารถแสวงหาความรวมมือไดเสมอไป การ 

ระงับใจตนเองจะชวยใหชีวิตของผูเรียนดีข้ึน เนื่องจากความอดกลั้นเปนการควบคุมตนเองอยางหนึ่ง 
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ถาผูเรียนไดเรียนรูเร่ืองนี้ จะใหผลดี 2 ประการ คือ 

   8.1 ไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่น 

   8.2 ไดรับการยอมรับในตนเอง ซึ่งหมายความวาผูเรียนมีความรูสึกที่ดีข้ึน

ตอคุณลักษณะของตนเอง 

  9. ฝกใหมีความรับผิดชอบ ซึ่งหมายรวมไปถึงระเบียบในชีวิตดวยตั้งแตเร่ืองการ 

ทําการบาน งานบาน หรือการไมทําเลอะเทอะเปรอะเปอนตางๆ กุญแจสําคัญสําหรับการสอนให 

ผูเรียนรูจักรับผิดชอบก็คือ การใหคําชมเชย ใหความสนับสนุนชวยเหลือ แสดงใหผูเรียนเห็นวาอะไร 

คือส่ิงที่คาดหวังและพยายามใหส่ิงที่คาดหวังนั้นเปนรูปธรรมมองเห็นจับตองไดชัดเจน 

  10. กําหนดบทบาทหนาที่รับผิดชอบใหชัดเจน 

  11. ใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบ 

  12. ตองมีความสม่ําเสมอในการรักษากฎระเบียบหรือตอการแกไขพฤติกรรมนั้น 

  13. หลีกเลี่ยงระบบคนโปรด เนื่องจาก 

   13.1 ผูเรียนที่ไมใชคนโปรดจะสูญเสียการเห็นคุณคาในตนเอง เนื่องจากไม

มีความสําคัญเทาคนอื่นๆ 

   13.2 ผูเรียนที่เปนคนโปรดจะมองเห็นความแตกตางและใหคุณคาของ

ตนเองโดยเปรียบเทียบกับคนอ่ืน ไมไดเกิดจากการเห็นคุณคาในตนเอง 

  14. สอนใหผูเรียนมีความรวมมือ รวมทํางานกับผูอ่ืน จะทําใหมีความมั่นใจ และ

สามารถสรางความสัมพันธอันดีกับผูอ่ืนได การชวยใหผูเรียนเปนคนมีมิตรภาพ สามารถทําไดโดย 

   14.1 ยอมรับบุคคลอื่นกอน 

   14.2 รูจักทําเพื่อบุคคลอื่นจะไดเรียนรูทัศนะของบุคคลอื่น ซึ่งจะชวยใหการ 

คบเพื่อนเปนไปไดงายขึ้น 

   14.3 ตองใชความพยายามในการสรางมิตรภาพ 

  15. สอนใหผูเรียนมีความยุติธรรม โดยการฝกใหผูเรียนเอาใจเขามาใสใจเรา 

  16. ใหผูเรียนมีสวนรวมในการใชอํานาจการตัดสินใจ 

  17. สอนใหผูเรียนยอมรับในเรื่องความแตกตางในการใชชีวิตของผูเรียนสามารถ 

พิจารณาถึงความแตกตางในกลุมผูเรียน ผูเรียนกับครู แลวหากิจกรรมที่ทุกคนสามารถทํารวมกันได 

 เพื่อสรางใหทุกคนยอมรับความแตกตางเหลานั้นดวยความจริงใจ 

  18. ใหผูเรียนไดรวมหาทางออกในปญหาขัดแยง เปนการสรางใหผูเรียนรูสึกวา 

ทัศนะของตนเองมีคา ซึ่งจะสงผลใหรูสึกวาตัวเขาเองมีคาดวย การเห็นคุณคาในตนเองของผูเรียนก็ 

จะงอกงามขึ้น 
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  19. จัดขั้นตอนการปรับพฤติกรรมใหถูกตองเหมาะสม 

 จากหลักการและแนวคิดที่กลาว นับวาเปนแนวทางในการนําไปใชในการหาวิธีการหรือ 

กิจกรรมที่เหมาะสมที่จะนํามาใชในการพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเพื่อ 

สรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเองของผูเรียนตอไป 

  1.4.4 การวัดการเห็นคุณคาในตนเอง การเห็นคุณคาในตนเองเปนความรูสึกพึง

พอใจที่บุคคลมีตอตนเองของบุคคล การวัดจึงกระทําไดคอนขางยาก เนื่องจากการประเมินความรูสึก

การมีคุณคาในตนเองตองอาศัยขอมูลจากแหลงตางๆ เชน การสัมภาษณบิดามารดา การเฝาดู

พฤติกรรม และการใหตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับตนเองดวยตนเอง เปนตน ในประเทศไทยมกีารแปล

แบบสอบถามเพื่อทดสอบการเห็นคุณคาในตนเองหลายฉบับ เชน Coopersmith Self – Esteem 

Iventory, Robin’s Self – Esteem Scale, Rosenberg Self – Esteem Scale แบบสอบถามเหลานี้

ใชประเมินภาพรวมของการเห็นคุณคาใน ตนเองโดยไมไดแยกการเห็นคุณคาในตนเองออกเปน

องคประกอบยอยๆ (สุวรรณี พุทธิศรี และชัชวาล ศิลปกิจ.  2541 : 359) ดังเชน 

 คูเปอรสมิธ (Coopersmit.  1981 : 5 – 6) ไดสรางแบบวัดการเห็นคุณคาในตนเอง (self – 

esteem Inventory, 1985) โดยใชรูปแบบของการรายงานตนเอง ซึ่งเขาไดสรางแบบวัดการเห็น

คุณคาในตนเอง 3 ฉบับ และแบบวัดการเห็นคุณคาในตนเองฉบับนักเรียนเหมาะสมกับเด็กอายุ 8 – 

15 ป ลักษณะของแบบวัดเปนขอความที่เปนการรายงานตนเอง 50 ขอ แบงออกเปนหมวดตางๆ คือ 

ตนโดยทั่วไป ตนทางสังคม พอแม ทางบาน โรงเรียน การศึกษา และหมวดการตอบที่ไมตรงกับความ

จริง แบบวัดการเห็นคุณคาในตนเองฉบับนักเรียนไดมีผูศึกษาคาความเที่ยงโดยการ ตรวจสอบความ

คงที่ภายในกับนักเรียนเกรด 5, 9, 12 รวม 600 คน ไดคา .81,.86,.88 ตามลําดับ และมีคา

สัมประสิทธิ์ความสอดคลองภายในจากการศึกษากับนักเรียนเกรด 4 – 8 จํานวน 7,600 คน สูง

ถึง .87 – .92 สวนความตรงไดทดสอบกับนักเรียนเกรด 4 – 8 จํานวน 7,600 คน ไดผลยืนยันความ

ตรงตามโครงสรางทฤษฎี (Coopersmith. 1981 : 12 – 13) การประเมินรายละเอียดของการเห็น

คุณคาในตนเองออกเปนดานตางๆ เปนประโยชนในการเขาใจปญหาของผูเรียนและสามารถ

ชวยเหลือไดอยางเฉพาะเจาะจง รวมทั้งเหมาะสมกวาการ ประเมินโดยรวม ซึ่งโปป (สุวรรณี พุทธิศรี 

และชัชวาล ศิลปกิจ.  2541 : 359 ; อางอิงจาก Pope. 1980.) ไดเสนอแนวทางในการประเมินการ

เห็นคุณคาในตนเองออกเปน 5 ดาน คือ 

  1. สังคม (social) เปนความรูสึกถึงการยอมรับที่ไดจากผูอ่ืน ความรูสึกถึงความ 

สามารถในการเปนเพื่อนกับผูอ่ืนของตนเอง 

  2. การศึกษา (academic) เปนความรูสึกเกี่ยวกับตนเองในฐานะผูเรียน ความพอใจ 

ในผลการเรียน ซึ่งอาจถูกกําหนดมาตรฐานโดยพอแม ครู เพื่อน 
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  3. ครอบครัว (family) เปนความรูสึกรับรูตนเองในฐานะของสมาชิกคนหนึ่งใน 

ครอบครัว ความเปนที่รักและเปนคนที่มีคุณคาของคนในครอบครัว 

  4. ภาพลักษณ (body image) การมองรูปลักษณของตนเองวาสูง เตี้ย อวน ผอม 

กําลังดี 

  5. มุมมองรวม (global) เปนมุมมองเกี่ยวกับตนเองโดยทั่วๆ ไป เชน ความรูสึกเปน 

คนดี 

 จากแนวคิดในการประเมินการเห็นคุณคาในตนเองของโปป สุวรรณี พุทธศรี และชัชวาล 

ศิลปกิจ ไดแปลแบบสอบถาม The Five – Scale Test of Self – Esteem for Children เปนภาษา 

ไทยและทดสอบคุณสมบัติของแบบสอบถาม โดยกลุมประชากรที่ทําการศึกษาเปนนักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาตอนตน (ม.1 – ม.3) อายุระหวาง 11 – 17 ป ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  

กรุงเทพมหานคร ขนาดของกลุมตัวอยาง 408 คน ผลการวิจัยพบวา แบบสอบถามดังกลาว มีคา 

ความเชื่อถือไดโดยใช internal concistencies วิเคราะหโดยใช Cronbach’s alpha coefficient =  

0.85 และเมื่อพิจารณาแนวคิดของโปปเห็นไดวามีความสอดคลองกับแนวคิดของคูเปอรสมิทซึ่ง 

ปรากฏรายละเอียด ดังตาราง 1 

 

ตาราง 1 ความสอดคลองระหวางแนวคิดของคูเปอรสมิทและแนวคิดของโปป 

องคประกอบ คูเปอรสมิท โปป 

ภายใน 1. กายภาพ เชน รูปราง ความงาม 

2. มุมมองโดยทั่วไป เชน ความสามารถ 

สมรรถภาพ การประสบความสําเร็จ 

ความรูสึกชื่นชมตนเอง 

1. ภาพลักษณ เชน เตี้ย อวน ผอม 

2. มุมมองรวม  เปนมุมมองเกี่ยวกับ

ตนเอง 

โดยทั่วไป เชน ความรูสึกเปนคนดี 

ภายนอก 

 

 

 

 

 

 

3. ครอบครัว คือ ความสัมพันธกับบิดา 

มารดา หรือบุคคลในครอบครัว 

4. การศึกษา คือความสัมพันธกับครู 

และ 

ความพึงพอใจในสถานศึกษาและ 

ผลการเรียน 

5. ดานสังคมและกลุมเพื่อน คือ ความ 

สัมพันธในฐานะการเปนสมาชิกของ

กลุม 

3. ครอบครัว เปนความรูสึกรับรูตนเอง

ใน 

ฐานะสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว 

4. การศึกษา ความรูสึกเกี่ยวกับตนเอง 

ในฐานะผูเรียน ความพอใจในผลการ

เรียน 

5. สังคม ความรูสึกถึงการยอมรับที่ได

จาก 

ผูอ่ืน 
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 จากแนวคิดดังกลาว ผูวิจัยสามารถที่จะนํามาประยุกตใชในการปรับปรุงแบบวัดการเห็น 

คุณคาในตนเองของผูเรียน เพื่อใชในการประเมินผลหลังจากการใชหลักสูตรที่ไดพัฒนาขึ้น จะทําให 

ทราบถึงประสิทธิภาพของหลักสูตรวามีมากนอยแคไหน นอกจากนี้ แนวคิดในการประเมินที่นาจะมี 

ความสําคัญและเหมาะสมกับการประเมินผูเรียน ตามหลักสูตรเพื่อสรางเสริมการเห็นคุณคาใน

ตนเองของผูเรียนก็คือ การประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) เนื่องจากการประเมิน

ความรูสึกการเห็นคุณคาในตนเองตองอาศัยขอมูลจากแหลงตางๆ โดยใชวิธีการที่หลากหลาย ดังนั้น

การประเมินตามสภาพจริงจึงสอดคลองกับแนวคิดดังกลาว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

  1. การประเมินตามสภาพจริงเปนการประเมินความสามารถ ความรูสึกและทักษะที่ 

สอดคลองกับชีวิตจริง 

  2. การประเมินตามสภาพจริงเปนการคัดเลือกผลงานเพื่อการประเมิน ดังนั้นผลงาน

ควรเปนผลงานที่มีคุณคา (worthy) และทาทาย เปนสิ่งที่ผูสอนตองการใหผูเรียนปฏิบัติไดจริง 

  3. การประเมินผลตามสภาพจริงจะใชกระบวนการสังเกต บันทึก และรวบรวมขอมลู

จากงานและวิธีการที่ผูเรียนลงมือปฏิบัติ เพื่อเปนพื้นฐานของการตัดสินความสามารถ 

  4. การประเมินตามสภาพจริงจะไมเนนการประเมินเฉพาะทักษะพื้นฐาน แตจะเนน

การประเมินทักษะความคิดซับซอนในการทํางานของผูเรียน ความสามารถในการแกปญหา และการ

นําไปใช 

 วิกกิน (สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน.  2544 ; อางอิงจาก Wiggin .1989.) จําแนกคุณลักษณะ 

ของการประเมินตามสภาพจริงเปน 4 ลักษณะ คือ 

  1. การปฏิบัติในสภาพจริง (performance in the field) เปนงานที่ตองลงมือปฏิบัติ

จริงไมใชเพียงใชแบบทดสอบวัด ตองเปนงานที่สัมพันธกับชีวิตความเปนจริง ทาทายการใช

สติปญญาที่ซับซอน (contingent challenges) และตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในดาน

แบบการเรียนรูของผูเรียน(learning styles) และความถนัด (aptitudes) และความสนใจของผูเรียน 

เพื่อใชในการพัฒนาความสามารถและคนหาจุดเดนของผูเรียน 

  2. เกณฑที่ใชในการประเมิน (criteria) ตองเปนเกณฑที่ประเมินแกนแท 

(essentials) ของการปฏิบัติมากกวาเปนเกณฑมาตรฐานที่สรางขึ้นจากผูใดผูหนึ่งโดยเฉพาะ เปน

เกณฑที่เปดเผย และรับรูกันในโลกความเปนจริงของผูเรียนและผูอ่ืน ไมใชเกณฑที่เปนความลับ

ปกปดแบบการประเมิน แบบเดิมที่ใชกันอยู ในแตละภารกิจตองมีเกณฑที่ระบุถึงมาตรฐานของการ

ปฏิบัติที่ชัดเจน สะทอนมุมมองที่หลากหลาย เปนขอชี้แนะสําหรับการเรียนการสอน ครูจึงอยูใน
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บทบาทของผูฝก (coach) และผูเรียนอยูในบทบาทของผูปฏิบัติ (performers) พรอมกับเปนผู

ประเมินตนเอง 

  3. การประเมินตนเอง (self – assessment) การใหผูเรียนประเมินตนเองเปนสิ่งที่

จําเปนในการประเมินตามสภาพจริง โดยมีจุดประสงคคือ 

   3.1 เพื่อชวยใหผูเรียนพัฒนาความสามารถในการประเมินงานของตน โดย

เทียบวัดกับมาตรฐานทั่วไป (public standard) 

   3.2 เพื่อปรับปรุง ขยับขยาย และเปลี่ยนทิศทางการดําเนินงาน 

   3.3 เพื่อริเร่ิมในการวัดความกาวหนาของตน ดังนั้นการประเมินตนเองของ

ผูเรียนจะทําใหผูเรียนทราบความกาวหนาของตนเองและสามารถปรับปรุงผลงานใหดีข้ึน เหมาะสม

ข้ึน 

  4. การนําเสนอผลงาน (oral presentation) การนําเสนอผลงานจะทําใหเกิดการ

เรียนรูที่จะหยั่งรากลึก เนื่องจากผูเรียนไดสะทอนตนเองวารูอะไร และตองนําเสนอเพื่อใหผูอ่ืน

สามารถเขาใจได ซึ่งสะทอนวาผูเรียนรูเร่ืองนั้นอยางแทจริง นอกจากนี้การนําเสนอผลงานยังมี

จุดประสงคเพื่อ 

   4.1 เปนการใหความสําคัญกับงานของผูเรียน  ใหผูอ่ืนรับรูและชื่นชมได 

   4.2 เปดโอกาสใหผูอ่ืน เชน ครู เพื่อน ผูปกครอง ไดตรวจสอบและเรียนรู

จากผลงาน 

   4.3 เปนสิ่งที่บงถึงการบรรลุเปาหมายทางการศึกษาอยางแทจริง 

 ดังนั้นในการวัดผลการเรียนรูจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกลุมสาระการ 

เรียนรูภาษาตางประเทศเพื่อสรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเองของผูเรียนที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นมานี้ 

ผูวิจัยจึงจะใชทั้งแบบวัดการเห็นคุณคาในตนเองของผูเรียน โดยใหผูเรียนประเมินตนเอง และแบบวัด 

ดังกลาวจะแยกองคประกอบตางๆ คือ ดานเกี่ยวกับตนเองที่ประกอบดวยดานภาพลักษณและ 

มุมมอง ดานครอบครัว ดานการศึกษา ดานสังคมหรือกลุมเพื่อน เพื่อใหมองเห็นถึงการมองคุณคา 

ในตนเองของผูเรียนในแตละองคประกอบไดชัดเจนขึ้น รวมทั้งจะใชเครื่องมือวัดอื่นๆ ตามแนวทาง 

การประเมินตามสภาพจริง เพื่อใหไดขอมูลจากแหลงตางๆ ที่หลากหลาย ซึ่งสามารถนําไปใชในการ 

ปรับปรุงหลักสูตรใหดีข้ึนตอไป 

 จากหัวขอเกี่ยวกับการเห็นคุณคาในตนเอง และหัวขอยอยตางๆ ที่ไดกลาวมา ผูวิจัยได 

เลือกประเด็นที่มีความสําคัญและสอดคลองไปเปนแนวทางในการกําหนดสวนประกอบตางๆ ของ 

หลักสูตรดังนี้ 
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 1. หลักการและจุดมุงหมายของหลักสูตร ผูวิจัยคัดเลือกประเด็นจากแนวคิดของ 

นักการศึกษา ในหัวขอยอยตางๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

  1.1 เจตคติเชิงบวก ไดเลือกประเด็นจากแนวคิดของ แชพแมน โพเดสตา และ วิชัย 

วงษใหญ (Chapman. 1995 ; Podesta.  2001 ; วิชัย วงษใหญ.  2537) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

  1.1.1 สรางบรรยากาศในการเรียนใหผูเรียนไดรับประสบการณเชิงบวก 

  1.1.2 สรางปฏิสัมพันธและรักษาความสัมพันธในการทํางานเชิงบวก 

  1.1.3 พุงความสนใจอยูกับองคประกอบเชิงบวกตางๆ ของสิ่งแวดลอมรอบตัว 

และพยายามขจัดเจตคติเชิงลบ 

  1.1.4 ใหความสนใจในพฤติกรรมที่ดี ๆ ที่บุคคลอื่นไดประพฤติปฏิบัติ และให 

การยกยองชมเชย 

  1.2 ความหมายของการเห็นคุณคาในตนเอง ผูวิจัยไดสังเคราะหการใหความหมาย 

ของการเห็นคุณคาในตนเอง จากแนวคิดของนักการศึกษาหลายทาน ซึ่งสรุปความหมายไดดังนี้ 

การเห็นคุณคาในตนเอง เปนการประเมินตนเอง ดวยความรูสึกและเจตคติตอตนเอง เกี่ยวกับ

บุคลิกภาพและการประสบความสําเร็จในการกระทําของตนเอง โดยมีความพึงพอใจและยอมรับ

ตนเอง มองตนเองมีคา รวมทั้งมองเห็นวาตนเองมีคุณคาในสังคม เปนที่ยอมรับในสังคมและบุคคล

อ่ืนๆ ในสังคม ไมวาจะเปนพอแม ครูอาจารย กลุมเพื่อน หรือบุคคลอื่นๆ ที่ตนมีสวนเขาไปเกี่ยวของ 

(James.  1950 ; Maslow.  1970 ; Coopersmith.  1967 ; Podesta. 2001; Palito.  1977; 

Branden.  1981 ; นิพนธ  แจงเอี่ยม.  2519  ; กาญจนา  พงศพฤกษ.  2523 ; เดชา  นุมพันธ.  

2525 ; มยุรี  สาลีวงศ.  2535 ; สถิต  ภัศระ.  2535 ; สมพิศ  ไชยกิจ.  2536 ; เชาวนา  อมรสงเจริญ. 

2537 ; มะลิ  อุดมภาพ.  2538) 

  1.3 ความสําคัญของการเห็นคุณคาในตนเอง ผูวิจัยไดเลือกประเด็นจากแนวคิด 

ของนักการศึกษาตางๆ ดังนี้ 

  1.3.1 สามารถเผชิญอุปสรรคที่ผานเขามาในชีวิตได (Correct.  2000) 

  1.3.2 หางไกลจากยาเสพติด การประพฤติผิดกฎหมายหรือกฎระเบียบของ 

โรงเรียน การมีความสัมพันธทางเพศที่ไมเหมาะสม ความเสียใจในผลการเรียนและความสัมพันธที่ 

ไมดีในกลุมเพื่อน (Podesta.  2001.) 

  1.3.3 ยอมรับและมองเห็นคุณคาของตนเอง บุคคลอื่น และส่ิงแวดลอมรอบตัว 

  13.4 มีเจตคติเชิงบวก (Newman. 1986 ; จารุวดี  บุณยารมณ.  2541 ; 

ปรารถนา  ชอนแกว.  2542 ; รัศมี  โพนเมืองหลา.  2543) 

  1.4 องคประกอบของการเห็นคุณคาในตนเอง ผูวิจัยไดใชองคประกอบตามแนวคิด 
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ของคูเปอรสมิธ (Coopersmith.  1981) ซึ่งประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 

  14.1 องคประกอบภายใน เชน ลักษณะทางกายภาพ ความสามารถทั่วไป 

สภาพจิตใจและภาวะอารมณหรือความรูสึก คานิยมสวนบุคคล 

  14.2 องคประกอบภายนอก เชน ความสัมพันธกับบิดามารดาและบุคคลใน

ครอบครัว สถาบันการศึกษาและการศึกษา สภาพทางสังคมและกลุมเพื่อน การมีสวนรวมในกิจกรรม 

 2. การจัดการเรียนการสอน ผูวิจัยไดคัดเลือกประเด็นจากหัวขอแนวคิดในการพัฒนา 

และกระบวนการสรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเอง จากนักการศึกษาหลายทานมาใชเปนแนวทาง

ในการคัดเลือกวิธีการสอนและการจัดกิจกรรม ซึ่งมีประเด็นที่สําคัญดังนี้ 

  2.1 ใชกระบวนการกลุม (Roger.  1970) 

  2.2 กําหนดเปาหมายและมุงดําเนินการใหบรรลุเปาหมายนั้น 

  2.3 สรางเจตคติเชิงบวกตอตนเองและบุคคลอื่น เชน การบันทึกความสําเร็จ 

ใชภาษาเชิงบวกในการเสนอแนะหรือใหขอคิดเห็น 

  2.4 ฝกพฤติกรรมกลาแสดงออกที่เหมาะสม (Sasse.  1978 ; Bruno.  1983 ; 

Girdano and Everly.  1979) 

  2.5 กระตุนปญญาของผูเรียนโดยจัดสภาพแวดลอมใหผูเรียนไดมีโอกาสทําสิ่งตางๆ 

 ใหประสบความสําเร็จ รวมทั้งใชบทเรียน คําถาม กิจกรรมการเรียนรู และการสรางปฏิสัมพันธอันดี 

ในหองเรียนไดอยางเหมาะสม (ไพรและแฟรร่ี.  2528?) 

 3. การวัดและประเมินผล ผูวิจัยไดใชแนวทางในการวัดและแบบวัดของ โปป (สุวรรณี 

พุทธิศรี และ ชัชวาล  ศิลปกิจ.  2541 : 359 ; อางอิงจาก Pope.1980) โดยแบงดานการประเมินการ 

เห็นคุณคาในตนเองออกเปน 5 ดาน คือ สังคม การศึกษา ครอบครัว ภาพลักษณ และมุมมองรวม 

 นอกจากนี้ ยังไดใชแนวคิดในการประเมิน ตามสภาพจริง ของ วิกกิน (สมศักดิ์ ภูวิภา

ดาวรรธน.2544 ; อางอิงจาก Wiggin.1989) มาใชเปนแนวทางในการประเมิน ซึ่งจะทําใหสามารถ

ประเมินผูเรียนจาก ขอมูลหลายแหลงดวย 

          จากประเด็นตางๆ ที่ไดสรุปขางตนดังกลาว เปนประเด็นสําคัญของการเห็นคุณคาในตนเองที่ 

ผูวิจัยนํามาใชในการกําหนดองคประกอบหลักสูตร รายละเอียดดังภาพประกอบ 1 
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การเห็นคุณคาในตนเอง 
      1. เจตคติเชิงบวก 
      2. ความหมาย 
      3. ความสําคัญ 
      4. องคประกอบ 

 
แนวคิดในการพัฒนา/กระบวนการและวิธีการ 
สรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเอง 
      1. ใชกระบวนการกลุม 
      2. สรางเจตคติเชิงบวก 
      3. กระตุนปญญา 
      4. ฝกพฤติกรรมการแสดงออก 
      5. กําหนดเปาหมายและดําเนินการให 
บรรลุเปาหมาย 

 
การวัดการเห็นคุณคาในตนเอง 
    1.  แนวคิดของ โปป(Pope) ประกอบดวย
ดานตนเอง ครอบครัว การศึกษา สังคมหรือเพื่อน
    2. การประเมินตามสภาพจริง 

 
 

หลักการและจุดมุงหมาย 

 
 

เนื้อหา 

 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน

 
 
 

การประเมินผล 

 
องคประกอบหลักสูตร  

 

 

ภาพประกอบ 1  ความสัมพันธของการเห็นคุณคาในตนเองกับองคประกอบหลักสูตร 
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 1.5 งานวิจัยดานการสรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเอง 

  การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเองนั้นไดมี

นักวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศไดศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาว ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ

ของการเห็นคุณคาในตนเองกับการประสบผลสําเร็จทางการเรียน ดังเชน 

 แจค (Jack. 1971 : 2910 – A) ไดศึกษาความสัมพันธในการรับรูเกี่ยวกับทักษะใน 

การฟง การพูดกับการเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียนเกรด 5 จํานวน 150 คน พบวาความสามารถ 

ในการฟง การพูด สัมพันธกับความสําเร็จในการอานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และการเห็นคุณคา 

ในตนเองมีความสัมพันธกับความสําเร็จในการอานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 โกลดเบิรก (Goldberg. 1973 : 323 – 331) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวาง 

ความลมเหลวกับการเห็นคุณคาในตนเอง โดยศึกษาผูเรียนในวิทยาลัยอินเดียนา จํานวน 49 คน 

จากแบบสอบถามวัดความลมเหลว Test Anxiety Questionaire (TAQ) และแบบสอบถามวัดการ 

เห็นคุณคาในตนเอง Self – Esteem Contingency Questionaire ผลการศึกษาพบวา บุคคลที่มี 

ความลมเหลวจะมีความขัดแยงตอผลการเรียนของตนเอง กลุมที่มีการเห็นคุณคาในตนเองสูงมีความ 

ตองการผลสําเร็จสูงดวยและมองเห็นวาผลการเรียนเรียนมีความสําคัญมากกวากลุมที่มีการเห็น

คุณคาในตนเองนอย กลุมที่ประสบความลมเหลวจะมีการเห็นคุณคาในตนเองนอยและมีทัศนคติ

ทางลบตอวิทยาลัย ซึ่งสอดคลองกับ คอทตอน (Cotton. 1980 :6197 – A) ที่ไดศึกษาความสัมพันธ

ระหวางการเห็นคุณคาในตนเองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีเพศตางกนั ซึง่มอีายเุฉลีย่ 

11 ป พบวา การเห็นคุณคาในตนเองมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ เมื่อทดสอบความแตกตางของการเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงพบวา

แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 นอกจากการเห็นคุณคาในตนเองจะมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแลว การเห็น

คุณคาในตนเองยังมีความสัมพันธกับการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลดวย ซึ่งจะเห็นไดจากการศึกษา

ของ เทสเซอร (Tesser. 1980 : 77 – 91) ที่ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางการเห็นคุณคาใน

ตนเองที่เกี่ยวของกับบุคคลในครอบครัว พบวา ตัวแปรในดานความใกลชิด การปฏิบัติตอกัน และ

ความสัมพันธในครอบครัวมีผลตอการเห็นคุณคาในตนเอง และบุคคลสามารถสูญเสียการเห็นคุณคา

ในตนเองได ถามีการเปรียบเทียบกับบุคคลในครอบครัวที่มีความใกลชิดซึ่งมีผลการกระทําดีกวา 

นอกจากนี้ รอนกิน (Ronkin.1982 : 1093 – A) ไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงการเห็นคุณคาในตนเอง

ของนักเรียนมัธยมศึกษา จากการฝกอบรมมนุษยสัมพันธ 1 ภาคการศึกษาพบวากลุมทดลองมีระดับ 

ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองสูงขึ้นมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 สําหรับงานวิจัยเกี่ยวกับการเห็นคุณคาในตนเองในประเทศจะเนนในเรื่องของการใช 

กิจกรรมตางๆ ทั้งในลักษณะเดี่ยวและกลุม เพื่อสรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเอง แบงกลุมไดดังนี้ 

งานวิจัยที่ใชกิจกรรมกลุม ไดแก 

 เชาวนา  อมรสงเจริญ (2537 : 143) ที่ไดวิจัยเกี่ยวกับผลการใชบทบาทสมมติที่มีตอการเห็น 

คุณคาในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยทาํการ

ทดลองกับนักเรียนที่มีการเห็นคุณคาในตนเองต่ํากวาเปอรเซนไทลที่ 25 ลงมาจํานวน 24 คน ทําการ

ทดลอง 6 สัปดาห พบวานักเรียนมีการเห็นคุณคาในตนเองสูงขึ้นหลังจากไดรับการใชบทบาทสมมติ

และนักเรียนที่ไดรับการใชบทบาทสมมติมีการเห็นคุณคาในตนเองสูงขึ้นกวานักเรียนที่ไดรับการสอน

แบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จินดาพร  แสงแกว (2541 : 53) ไดเปรียบเทียบผลของการใชกลุมสัมพันธกับกลุมสัมพันธ

แบบมาราธอน เพื่อพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองของเด็กบานอุปถัมภ มูลนิธิสรางสรรคเด็ก 

กรุงเทพมหานคร พบวา เด็กบานอุปถัมภทั้ง 2 กลุมมีการเห็นคุณคาในตนเองสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 และเด็กในกลุมสัมพันธแบบมาราธอน มีการเห็นคุณคาในตนเองสูงกวาอยางมี 

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ปฐมาพร  อาสนวิเชียร (2541 : 85) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสนใจในการ

เรียนและการเห็นคุณคาในตนเองในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่

ไดรับการสอนแบบเรียนเปนคู (Learning Cell) ใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตรกับการสอนตามคูมือครู 

โดยทําการทดลอง 3 สัปดาห พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบเรียนเปนคู โดยใชชุดกิจกรรม 

คณิตศาสตรกับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู มีการเห็นคุณคาในตนเองในการเรียนวิชา

คณิตศาสตรแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  

  

 กลุมที่ใชกิจกรรมลักษณะเดี่ยว เชน 

 ปรารถนา  ชอนแกว (2542 : 96) ไดวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองของ

เยาวชนชายในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จังหวัดระยอง โดยใชกิจกรรมการออกกําลัง

กายเปนสื่อ ซึ่งกิจกรรมที่ใชคือ การฝกแอโรบิคดานซ และการฝกวิ่งโดยใชเวลาในการทดลอง 1 เดอืน 

พบวา ทั้งสองกลุมมีการเห็นคุณคาในตนเองดานการปรับตัวเกี่ยวกับอารมณสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ และกลุมที่ไดรับการฝกแอโรบิคดานซมีการเห็นคุณคาในตนเองสูงกวากลุมที่ไดรับการฝกวิ่ง 

 บูรณา  ไตรรัตน (2545 : 45) ไดวิจัยเกี่ยวกับผลของการชี้แนะโดยการจินตภาพที่มีตอการ

เห็นคุณคาในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองมวง อําเภอ หนอง

มวง จังหวัดลพบุรี ซึ่งใชการชี้แนะโดยจินตภาพและการใหขอสนเทศ ทําการทดลอง 6 สัปดาห พบวา 
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ทั้ง 2 กลุมมีการเห็นคุณคาในตนเองสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีการเห็นคุณคา

ในตนเองแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ จะเห็นไดวาการจัดกิจกรรมการสรางเสริมการเห็นคุณคาใน

ตนเองมีทั้งในลักษณะเปน รายบุคคลและเปนกลุมแตจากผลการวิเคราะหอภิมานงานวิจัยที่เปน

ปริญญานิพนธนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหวางป พ.ศ.2525 – 2545 

จํานวน 9 เร่ือง ของผูวิจัย พบวา การจัดกิจกรรมในลักษณะกลุมจะใหคาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลสูงกวา

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนรายบุคคล (เฉลิมพล  สวัสด์ิพงษ.  2547 : 59) ดังนั้นผูวิจัยจึง

เนนกิจกรรมกลุมในการดําเนินการเรียนการสอน ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสรางเสรมิการเหน็คณุคา

ในตนเอง 

 

 2. แนวคิดและหลักการพัฒนาหลักสูตร 

  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งถือวาเปนทรัพยากรที่มีคุณคามาก

ที่สุดในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในดานตางๆ การบรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษาชาติ

นั้น หลักสูตรถือวามีความสําคัญตอการจัดการศึกษา เนื่องจากหลักสูตรเปนหลักและเปนแนวทางใน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพสอดคลองกับนโยบายการจัดการศึกษา และแนวโนมความ

ตองการของสังคม หลักสูตรจะชวยใหบุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษาไดมองเห็นองคประกอบตางๆ 

และแนวทางกําหนดเนื้อหาสาระ แนวทางในการจัดกิจกรรมและประสบการณการเรียนรูและผลการ

เรียนรูที่จะเกิดขึ้น (Armstrong.  2003 : 4) รวมทั้งแนวทางในการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ ดังนั้นจึง

มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่บุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษาจะตองศึกษาเพื่อใหเกิดความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร เพื่อนําไปใชในการพัฒนาประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานดานการศึกษาและกอประโยชนสูงสุดกับผูเรียน ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาสังคมและ

ประเทศชาติตอไป 

 

  2.1 ความหมายของหลักสูตร 

   นักวิชาการทางสาขาหลักสูตรไดใหคํานิยามโดยมีจุดเนนที่ตางกัน ดังเชน 

การใหความสําคัญในรายวิชาหรือเนื้อหาสาระที่สอน มวลประสบการณที่โรงเรียนจัดใหกับผูเรียน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ิงที่สังคมคาดหวังหรือมุงหวังใหผูเรียนไดรับ ส่ือกลางหรือวิถีทางที่จะนํา

ผูเรียนไปสูจุดหมายปลายทาง กระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน ครู และสิ่งแวดลอมทางการ

เรียน เปนตน ในการนิยามคําวาหลักสูตร บางคนก็นิยามแบบกวาง บางคนก็นิยามแบบแคบ ข้ึนอยู

กับมุมมองของแตละคน ความหมายที่แคบของหลักสูตร คือ วิชาที่สอนหรือขอกําหนดการเรียน สวน

ความหมายที่กวางของหลักสูตรก็คือ มวลประสบการณทั้งหลายที่จัดใหกับผูเรียนทั้งภายในและ
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ภายนอกโรงเรียนซึ่งเปนทั้งทางตรงและทางออม เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนาตนเองไปใน

ทิศทางที่พึงปรารถนา (วิชัย  วงษใหญ.  2537 : 6 ; 2538 : 46) จากคํานิยามหลักสูตรดังกลาว 

สามารถแบงคํานิยาม หลักสูตรของนักวิชาการดานการศึกษา ออกเปน 2 ลักษณะดังนี้ 

 

 กลุมที่ใหความหมายแบบกวาง ดังเชน 

 สมิธ แสตนลีย และชอรส (Smith, Stanley and Shores.  1957 : 3) ใหความหมายไววา

หลักสูตรคือ ลําดับของประสบการณที่มีศักยภาพซึ่งจัดขึ้นในโรงเรียนเพื่อวัตถุประสงคในการ

ฝกอบรมเด็กและเยาวชนใหคิดและกระทําในสิ่งที่ถูกตอง 

 ทาบา (Taba.  1962 : 10) กลาววา หลักสูตรคือ วิธีการเตรียมเยาวชนใหมีสวนรวมในฐานะ

ที่เปนสมาชิกที่สามารถสรางผลผลิตใหแกสังคมของเรา 

 โบแชมพ (Beauchamp.  1981 : 61 – 62) กลาววา ความหมายของหลักสูตรจะมีขอบเขต

อยูภายในลักษณะดังนี้ 

  1. หลักสูตรในฐานะของขอกําหนดเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เขียนขึ้นอยาง 

เปนทางการ 

  2. หลักสูตรในฐานะของระบบการทํางานที่เกี่ยวของกับหลักสูตร 

 โอลิวา (Oliva.  1992 : 9) ไดใหความหมายวา หลักสูตรคือแผนหรือโปรแกรมการจัด

ประสบการณทั้งหมดที่ตองการใหผูเรียนไดรับภายใตนโยบายของโรงเรียน 

 พอสเนอร (Posner.  1995 : 7) กลาววา หลักสูตรคือ มวลประสบการณทั้งหมดที่ 

จัดวางแผนใหกับผูเรียน โดยโรงเรียนเปนผูดําเนินการ 

 สงัด อุทรานันท (2528 : 16) กลาววา คํานิยามของหลักสูตรคือขอความใน 

ลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ 

  1. หลักสูตรประกอบดวยประสบการณทางการเรียนซึ่งไดวางแผนไวลวงหนา 

เพื่อมุงหวังจะใหเด็กไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ตองการ 

  2. หลักสูตรเปนสิ่งที่สังคมสรางขึ้นสําหรับใหประสบการณทางการศึกษาแก 

เด็กในโรงเรียน 

  3. หลักสูตรประกอบดวยประสบการณทั้งหมดของผูเรียนซึ่งเขาไดทํา ไดรับรู 

และไดตอบสนองตอการแนะแนวของทางโรงเรียน 

 ธํารง บัวศรี (2542 : 7) กลาววาหลักสูตร คือ แผนซึ่งไดออกแบบจัดทําขึ้นเพื่อแสดงถึง

จุดหมาย การจัดกิจกรรมและมวลประสบการณ ในแตละโปรแกรมการศึกษาเพื่อใหผูเรียนมี

พัฒนาการในดานตางๆ ตามจุดหมายที่ไดกําหนดไว 
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 ชูศรี สุวรรณโชติ (2542 : 41 – 42) นิยามวา หลักสูตรคือมวลประสบการณทุกชนิดที่ครู

สรางสรรคใหกับผูเรียน เพื่อใหผูเรียนพัฒนาตนเองใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข

และเจริญงอกงาม 

 

 กลุมที่ใหความหมายแบบแคบ ไดแก 

 พอสเนอร (Posner.  1995 : 4 – 7) กลาวถึงคําวาหลักสูตรไวดังนี้ 

  1. หลักสูตร คือ ขอบเขตและลําดับของผลลัพธของการเรียนรูที่กําหนดเอาไว 

ในรูปของวัตถุประสงควาผูเรียนควรทําอะไรไดบาง 

  2. หลักสูตร คือ แผนการเรียนที่จัดใหกับผูเรียนวามีหลักการและเหตุผล 

อยางไร มีหัวขออะไรที่ตองเรียน มีแหลงการเรียนรูอะไรบาง พรอมทั้งแนวการวัดและประเมินผล 

   3.หลักสูตร คือ รายการหัวขอตางๆ ที่จัดใหกับผูเรียน 

   4.หลักสูตร คือ วัสดุการสอนที่ใชสําหรับประกอบการสอนในชั้นเรียน 

   5. หลักสูตร คือ ชุดวิชาที่จะตองเรียน 

 สงัด  อุทรานันท (2528 : 16) กลาววา หลักสูตรคือส่ิงที่สรางขึ้นในลักษณะของรายวิชาซึ่ง

ประกอบดวยเนื้อหาสาระที่ไดจัดเรียงลําดับตามความยากงายหรือเปนขั้นตอนอยางดีแลว จาก

ความหมายของหลักสูตรที่กลาวมาทั้งหมดจะเห็นไดวา หลักสูตร คือ ส่ิงที่สรางขึ้นอันประกอบดวย

มวลประสบการณ ที่ไดวางแผน จัดเรียงลําดับและขั้นตอนเปนอยางดี เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรู 

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่พึงปรารถนา 

 

  2.2 องคประกอบของหลักสูตร 

      องคประกอบของหลักสูตรถือวามีความสําคัญ ซึ่งจะสงผลถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของหลักสูตรดวย ดังที่ ธํารง  บัวศรี (2542 : 8 – 9) กลาววา หลักสูตรจะตองมีองคประกอบครบครัน 

หาไมแลวผูใชหลักสูตรจะไมสามารถนําหลักสูตรไปใชอยางไดผล นักการศึกษาจึงไดพยายาม

กําหนดองคประกอบที่สําคัญของหลักสูตรไวดังนี้ 
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          เฮอรริคและไทเลอร(Herrick and Tyler.  1950 : 41) ไดเสนอแผนภูมิแสดงความสัมพันธ

ขององคประกอบของหลักสูตรดังนี้ 

 

 

 

 

 

จุดประสงค 

เนื้อหาวิชา วิธีการและการจัด 

การประเมนิผล 

 

 ทาบา (Taba) (วิชัย  วงษใหญ.  2525 : 7 ; อางอิงจาก Taba.1962.) กลาวไววา หลกัสูตรไม

วาจะมีรูปแบบใดก็ตาม ควรมีองคประกอบ 4 ประการดวยกัน คือ 

  1. วัตถุประสงคทั่วไปและวัตถุประสงคเฉพาะวิชา 

  2. เนื้อหาวิชาและจํานวนชั่วโมงสอนแตละวิชา 

  3. กระบวนการเรียนการสอน 

  4. การประเมินผลตามหลักสูตร 

 โบแชมพ (Beauchamp.  1975 : 107 – 109) ไดกลาวถึงองคประกอบสําคัญ ซึ่งจะ 

ตองเขียนไวในเอกสารหลักสูตร 4 ประการ คือ 

  1. เนื้อหาสาระและวิธีการจัด 

  2. จุดมุงหมายทั่วไปและจุดมุงหมายเฉพาะ 

  3. แนวการนําหลักสูตรไปใชสอน 

  4. การประเมินผล 

 สงัด อุทรานันท (2528 : 189) ไดกลาวถึงองคประกอบที่จําเปนอยางยิ่งที่จะทําให 

หลักสูตรประความสําเร็จ คือ 

  1. เหตุผลและความจําเปนของหลักสูตร 

  2. จุดมุงหมายของหลักสูตรซึ่งควรมีทั้งจุดมุงหมายทั่วไปและจุดมุงหมายเฉพาะ 

  3. เนื้อหาสาระและประสบการณ 

  4. การเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

  5. การเสนอแนะเกี่ยวกับการใชส่ือการเรียนการสอนและแหลงวิชาการในชุมชน 

  6. การประเมินผล 
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 จะเห็นไดวา แนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของหลักสูตรนั้น มาจากแนวคิดเดิมของไทเลอร 

เพียงแตนักการศึกษาคนอื่นๆ ไดขยายความคิดจากกรอบความคิดของไทเลอร เพื่อใหแตละหัวขอ 

ละเอียดและชัดเจนเทานั้น ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเพื่อ 

สรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 คร้ังนี้ ผูวิจัยจะใช 4 

องคประกอบหลักในการพัฒนาหลักสูตร คือ จุดประสงค เนื้อหาวิชา วิธีการและการจัดประสบการณ 

การประเมินผล เพื่อใหหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีองคประกอบหลักที่สําคัญครบถวน ซึ่งจะทําใหหลักสูตร 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

  2.3 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

 สงัด  อุทรานันท (2528 : 30) ไดกลาวถึงคําวา “พัฒนา” ที่มาเกี่ยวของกับการพัฒนา

หลักสูตรไววา มีความหมายเดนชัดอยู 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกหมายถึงการทําใหดีข้ึนหรือทําให

สมบูรณข้ึน และอีกลักษณะหนึ่งหมายถึงทําใหเกิดขึ้น โดยเหตุนี้ ความหมายของการพฒันาหลกัสูตร

จึงอาจมีความหมายได 2 ลักษณะ คือ ประการแรก หมายถึง การทําหลักสูตรที่มีอยูแลวใหดีข้ึนหรือ

สมบูรณยิ่งขึ้น อีกประการหนึ่งก็คือ เปนการสรางหลักสูตรขึ้นมาใหม โดยไมมีหลักสูตรเดิมเปน

พื้นฐานอยูเลย การพัฒนาหลักสูตรจะประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญตางๆ หลายขั้นตอน ซึ่งบุคลากร 

ทางการศึกษาควรจะศึกษาใหมีความรูความเขาใจ เพื่อนําไปใชในการพัฒนาหลักสูตรใหเกิด 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการ 

ศึกษา พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พ.ศ.2544 ที่สถานศึกษาจะตองดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อใชจัดการเรียนการสอนให 

บรรลุเปาหมายของการศึกษาชาติ ผูบริหาร ครู และผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาควรมี 

ความรู ความเขาใจกระบวนการพัฒนาหลักสูตรเปนอยางดี เพื่อจะไดพัฒนาหลักสูตรไดสอดคลอง 

กับเปาหมายการศึกษาชาติตอไป 

 อยางไรก็ตามในการวิจัยครั้งนี้ แมวายังไมมีหลักสูตรเพื่อสรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเอง

ของผูเรียนมากอน ซึ่งจะนํามาใชเปนพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร ผูวิจัยยังคงยึดกรอบของ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มาเปนพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระ

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อสรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียน ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 2 ซึ่งจะสงผลใหหลักสูตรที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับการจัด 

การศึกษาของชาติดวย โดยผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรมีรายละเอียดดังนี้ 

 ไทเลอร (Tyler.  1950 : 1) ไดเสนอรูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร โดยตั้งเปนคําถามไว 4 

ขอดังนี้ 
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  1. มีวัตถุประสงคทางการศึกษาอะไรบาง ที่ทางโรงเรียนจะตองใหเด็กไดรับ 

  2. มีประสบการณทางการศึกษาอะไรบาง ที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคเหลานี้ 

  3. จะจัดประสบการณทางการศึกษาเหลานี้ใหมีประสิทธิภาพไดอยางไร 

  4. จะพิจารณาไดอยางไรวาวัตถุประสงคที่กําหนดไวนั้นไดบรรลุแลว 

 ทาบา (Taba.  1962 : 12) เปนบุคคลหนึ่งซึ่งไดเสนอลําดับข้ันตอนของกระบวนการ 

พัฒนาหลักสูตรไวอยางชัดเจน โดยแบงไวเปน 7 ข้ันตอน ดังนี้ 

  1. สํารวจปญหาความตองการและความจําเปนตางๆ ของสังคม 

  2. กําหนดจุดมุงหมายของการศึกษา 

  3. คัดเลือกเนื้อหาวิชาที่จะนํามาสอน 

  4. จัดลําดับเนื้อหาสาระ 

  5. คัดเลือกประสบการณการเรียนรู 

  6. จัดลําดับประสบการณการเรียนรู 

  7. กําหนดวิธีการประเมินผลและแนวทางปฏิบัติ 

สงัด  อุทรานันท (2528 : 38) ไดลําดับข้ันตอนของการพัฒนาหลักสูตรไวดังนี้ 

  1. การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 

  2. การกําหนดจุดมุงหมาย 

  3. การคัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระ 

  4. การกําหนดมาตรการวัดและประเมินผล 

  5. การนําหลักสูตรไปใช 

  6. การประเมินผลการใชหลักสูตร 

  7. การปรับปรุงแกไขหลักสูตร 

 จากรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรจะเห็นไดวา นักพัฒนาหลักสูตรจะตองมีการพิจารณา 

ตัดสินใจที่สําคัญๆ หลายเรื่องที่จะตองกระทําในการพัฒนาหลักสูตร เชน การกําหนดจุดมุงหมาย 

ของหลักสูตร การเลือกวิชาและเนื้อหาสาระ การกําหนดจุดประสงคการเรียนรู รวมทั้งคุณธรรม 

จริยธรรมและคานิยมที่ตองการสรางเสริมใหเกิดในตัวผูเรียนและยุทธศาสตรการเรียนการสอน การ 

ประเมินผลและการปรับปรุงแกไขหลังจากการนําหลักสูตรไปใช เพื่อใหหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมี 

ประสิทธิภาพสูงขึ้นกวาเดิมและเพื่อใหบรรลุจุดประสงคที่กําหนดไว ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงใช 

ข้ันตอนตางๆ ดังกลาว เปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเอง 

ของผูเรียนตอไป 
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  2.4 ลักษณะของหลักสูตรที่เหมาะสม 

 การพัฒนาหลักสูตรนั้นนอกจากจะคํานึงถึงกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรแลว ส่ิงที่ 

นักพัฒนาหลักสูตรควรระลึกถึงอยูเสมออีกประการก็คือ ลักษณะของหลักสูตรที่มีความเหมาะสม 

เพื่อที่จะไดกําหนดองคประกอบตางๆ ในหลักสูตรใหสนองตอบตอการจัดการศึกษาและผูเรียนแตละ 

คนใหเกิดการเรียนรูดีที่สุด บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว เพียรโต (Piirto.  1994 : 375 – 399) ไดกลาว 

ถึงลักษณะของหลักสูตรไวดังนี้ 

 1. หลักสูตรควรเหมาะสมกับลักษณะการเรียนรูของผูเรียน โดยหลักสูตรควรมีความ 

สอดคลองกับระยะเวลาในการเรียนรูของผูเรียนวาผูเรียนเรียนรูไดชาหรือเร็ว รวมทั้งการพิจารณาถึง 

ความลึกของเนื้อหาที่จะนํามาบรรจุไวในหลักสูตรเพื่อใหมีความเหมาะสมกับผูเรียน โดยการจัดการ 

เรียนการสอนตองมุงใหผูเรียนเปนผูดําเนินการเรียนรูดวยตนเอง (active learner) และพัฒนา 

กระบวนการคิดของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนเขาถึงสิ่งแวดลอมตางๆ ในการเรียนรู (learning 

environment) คํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ (student centered) สงเสริมความคิดเห็นอยางอิสระ 

(encouraging independence of thought) (Piirto.1994 : 381 ; citing Maker.1982 : a ) 

 2. หลักสูตรควรแสดงใหเห็นถึงความเขมแข็งทางวิชาการ โดยการกําหนดมาตรฐาน 

ตางๆ ของสถานศึกษาในการจัดการศึกษานั้น ไมควรกําหนดสูงมากเกินไปสําหรับผูเรียน แตควร 

กําหนดมาตรฐานที่สามารถทาทายความสามารถของผูเรียนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดจริง 

 3. หลักสูตรควรมีลักษณะเปนสหวิทยาการ จาคอบสและโบรแลนด (Piirto.  1994 : 

384 ; citing Jacobs and Borland.  1986 :161) ไดเสนอแนวทางที่จะนํามาใชในการเรียนรูเนื้อหา 

ที่เปนสหวิทยาการวา 

  1) วิธีการเชิงประจักษ (empirical methods) ใชในการศึกษาความรูทางดาน 

วิทยาศาสตร 

  2) วิธีการเชิงปริมาณ (quantitative methods) ใชในการศึกษาความรูทางดาน 

คณิตศาสตร 

  3) วิธีการเชิงสุนทรียศาสตร (aesthetic methods) ใชในการสรางสรรคทางดาน 

ศิลปะ 

  4) วิธีการโตแยงทางดานจริยธรรม (ethical argument) ใชในการสรางความ 

ชัดเจนในประเด็นตางๆ ดานปรัชญา 

 เมื่อผูเรียนเขาใจในวิธีการตางๆ ดังกลาวที่จะนํามาใชในการเรียนรู ข้ันตอนที่ควรนํา 

มาใชในการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร คือ 

    1) คัดเลือกหัวขอสหวิทยาการที่เหมาะสม 
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    2) ระดมความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวของในหัวขอดังกลาว 

    3) กําหนดคําถามนําที่เหมาะสม เพื่อใหผูเรียนศึกษาคนควา 

    4) ออกแบบกิจกรรมและดําเนินการตามกิจกรรมนั้น ซึ่งกิจกรรมควรจะเริ่มต้ังแต 

 การทบทวนความรูเดิมไปจนถึงการประเมินทั้งในดานกระบวนการและผลงานที่เกิดขึ้น ซึ่ง

ในการจัดกิจกรรมควรมีความหลากหลาย ดังเชน การบรรยาย การอภิปรายกลุม ใชวีดีโอ ศูนยการ

เรียนรู การศึกษาภาคสนาม เชิญนักพูด เปนตน ผูเรียนควรไดมีการศึกษาอิสระ (Independent 

studies) และสรางผลงานที่สอดคลองกับสภาพความเปนจริงของโลกปจจุบัน เหตุการณตางๆ ของ

โลก (world affairs) ความคิดเห็นเชิงสากล (global viewpoints) การศึกษาดานอาชีพและการ

พัฒนา ความคิดรวบยอดเชิงนามธรรม ความสนใจของผูเรียน ส่ิงเหลานี้ควรนํามาบรรจุไวใน

หลักสูตร  

  4. หลักสูตรควรนําปจจัย 6 ประการ มาพิจารณาในการกําหนดองคประกอบของ 

หลักสูตร คือ 

   4.1 ความเกี่ยวของของแตละบุคคล นั่นคือ หลักสูตรจะตองสนองความ 

ตองการ ความสนใจของผูเรียนแตละบุคคล 

  4.2 เทคโนโลยี ควรมองหลักสูตรเปนเหมือนเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาปรับปรุง 

และนําสิ่งใหมๆ มาบรรจุไวในหลักสูตรได ซึ่งจะเห็นไดจากแนวคิดตางๆ ในการพัฒนาหลักสูตรของ 

นักการศึกษา เชน ไทเลอร (Tyler) ทาบา (Taba) บลูม (Bloom) แวน ทาสเซล บาสกา (Van Tassel 

Baska) และ เรนซัลลี (Renzulli) ที่ไดนําเสนอแนวคิดใหมๆ ของตนเองบรรจุไวในการพัฒนา 

หลักสูตร 

  4.3 เหตุผลของสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรไมจําเปนตองยึดติดกับหลักสูตร 

แกนกลาง เนื่องจากบริบทของแตละสถานศึกษามีความแตกตางกัน ไมวาจะเปนดานผูเรียน 

บุคลากร ชุมชน องคกรในชุมชน คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาสามารถที่จะใหเหตุผลในการ 

พัฒนาหลักสูตรตามบริบทของตนเอง ใหสอดคลองกับความตองการจําเปนและความสนใจของ 

ผูเรียน รวมทั้งเปนที่เชื่อถือขององคกรตางๆ ในชุมชน 

  4.4 การปรับตัวทางสังคม / การสรางสังคมขึ้นมาใหม การพัฒนาหลักสูตรนั้นตอง 

มุงใหผูเรียนไดรูจักปรับตัวเขากับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถที่จะสรางสังคมขึ้น 

มาใหม ในสภาพที่สังคมกําลังเสื่อมโทรม เชน การบรรจุเร่ืองยาเสพติดในหลักสูตร เพื่อใหผูเรียน 

ไมใชยาเสพติดและทุกโรงเรียนปลอดยาเสพติดเปนตน 

  4.5 กระบวนการ การพัฒนาหลักสูตรควรมุงกระบวนการทางสติปญญามากกวา 

จะไปมุงที่ผลงานที่เกิดขึ้น ดังนั้นผูเรียนควรไดเรียนรูเกี่ยวกับทักษะการคิดเชิงสรางสรรค (creative 
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thinking skills) เชน การคิดอยางคลองแคลว (fluency) การคิดแบบยืดหยุน (flexibility) และการคิด 

ที่ซับซอน (elaboration) รวมทั้งทักษะการคิดเชิงวิพากษ (critical thinking skills) เชน การวิเคราะห 

และการสังเคราะห (analysis and synthesis) (Piirto.1994 : 395 ; citing Eisner.  1985) ผูเรียน 

ควรไดรับการฝกฝนวิธีการคิด (how to think) ควรนําวิธีการวิจัย (research methods) มาเปนสวน 

หนึ่งของหลักสูตร เนื่องจากความรูเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนั้นผูเรียนจึงจําเปนตองเรียนรูเพื่อ 

คนหาวา อะไรคือส่ิงที่พวกเขาตองการเรียนรู (Piirto.  1994 : 395 ; citing Ward.  1961,1980) 

ดังนั้นการฝกฝนใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับเทคนิคการวิจัย จะชวยใหผูเรียนเรียนรูจากการเรียกขอมูล 

จากคอมพิวเตอร (browsing) หรือขอมูลจากการสํารวจไดรวดเร็ว การคนควาจากฐานขอมูล (data 

base searching) จึงควรเปนเรื่องปกติที่ผูเรียนนํามาใชในการเรียนรู 

     4.6 การเขาใจอยางถองแท การพัฒนาหลักสูตรถือเปนแนวทางที่จะทําให 

ผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางถองแท การจัดกิจกรรมในหลักสูตรจึงควรพิจารณาถึงความเหมาะสม 

เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในลักษณะดังกลาว ดังเชน การเรียนรูจากโครงงานจะชวยใหผูเรียน 

เกิดความเขาใจลึกซึ้งขึ้นและเรียนรูจากการกระทําของตนเองหรือการศึกษาภาคสนาม เชน การชม 

พิพิธภัณฑ จะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจที่ลึกซึ้งและเกิดความเขาใจที่ถูกตองในความคิด 

รวบยอดตางๆ 

 5. หลักสูตรควรมีความสมดุลและบูรณาการ รวมทั้งมีความตอเนื่องชัดเจน การ 

พัฒนาหลักสูตรนอกจากจะมีลักษณะ 4 ประการดังไดกลาวมาแลวนั้น ปจจัยทั้ง 6 ประการที่นํามา 

เปนตัวกําหนดองคประกอบของหลักสูตรตองมีความสมดุล นอกจากนี้ ยังจะตองมีความตอเนื่อง 

ตั้งแตระดับกอนอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 

 นอกจากนี้ แวน ทาสเซลบาสกา (Piirto.1994 : 399 ; citing Van Tassel – Baska. 

1992) ไดกลาวถึงองคประกอบ 10 ประการในการพัฒนาหลักสูตร คือ 

  1. หลักสูตรตองเตรียมสิ่งที่มีความหมายตอผูเรียน 

  2. หลักสูตรตองเกี่ยวของกับการคิดของผูเรียน 

  3. หลักสูตรตองเนนความสัมพันธทั้งในกลุมสาระและระหวางกลุมสาระการเรียนรู 

  4. หลักสูตรตองสอนดวยวิธีเมตตาคอกนิชั่น 

  5. หลักสูตรตองปลูกฝงดานจิตใจใหผูเรียน 

  6. หลักสูตรตองลงลึก (rooted) ไปถึง ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความ 

เปนสากล 

  7. หลักสูตรตองสรางใหผูเรียนเปนผูเรียนรูดวยตนเอง (active learning) และรูจัก 

แกปญหา (problem solving) 
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  8. หลักสูตรตองมีความสัมพันธกับเทคโนโลยี 

  9. หลักสูตรตองแสดงใหเห็นถึงผลผลิตที่นาเชื่อถือ 

  10. หลักสูตรตองมีการประเมินตามสภาพจริง 

 

  2.5 แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 

มาตรา 27 วรรค 2 ไดกําหนดใหสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชน

และสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน 

สังคมและประเทศชาติ (คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.2545 :16) โดยหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พ.ศ.2544 ไดกําหนดใหสถานศึกษาสรางหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนตามบริบท

ของตนเอง ทั้งในดานวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามที่กําหนดในมาตรฐานการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน โดยจุดมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษามีดังนี้ (ศึกษาธิการ. 2544:27 – 28) 

  1. หลักสูตรสถานศึกษาควรพัฒนาใหเด็กเกิดความสนุกสนานและความ 

เพลิดเพลินในการเรียนรูเปรียบเสมือนเปนวิธีสรางกําลังใจและเราใจใหเกิดความกาวหนาแกผูเรียน

ใหไดมากที่สุด มีความรูสูงสุดสําหรับผูเรียนทุกคน ควรสรางความเขมแข็ง ความสนใจ ประสบการณ 

ใหผูเรียน และพัฒนาความมั่นใจ ใหเรียนและทํางานอยางเปนอิสระและรวมใจกันผูเรียนมีทักษะการ 

เรียนรูสําคัญๆ ในการอานออกเขียนได คิดเลขเปน ไดขอมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีส่ือสาร

สงเสริมจิตใจที่อยากรูอยากเห็น และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล 

  2. หลักสูตรสถานศึกษาควรสงเสริมการพัฒนาดานจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคม

และวัฒนธรรม และโดยเฉพาะพัฒนาหลักการในการจําแนกระหวางถูกและผิด เขาใจและศรทธาใน

ความเชื่อของตน ความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน วามีอิทธิพลตอตัวบุคคลและสังคม หลักสูตร 

สถานศึกษาตองพัฒนาหลักคุณธรรมและความอิสระของผูเรียนและชวยใหเปนพลเมืองที่มีความ

รับผิดชอบ สามารถชวยพัฒนาสังคมใหเปนธรรมขึ้น มีความเสมอภาค ควรพัฒนาความตระหนัก

เขาใจ และยอมรับสภาพแวดลอมที่ตนดํารงชีวิตอยู ยึดมั่นในขอตกลงรวมกันตอการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งในระดับสวนตน ระดับทองถิ่น ระดับชาติและระดับโลก หลักสูตรสถานศึกษาควรสรางใหผูเรียนมี

ความพรอมในการเปนผูบริโภคที่ตัดสินใจแบบมีขอมูล และเปนอิสระ และเขาใจในความรับผิดชอบ

จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร คลารกและแคพแลน (Clark.  1997: 395-396 ; 

citing Clark and Kaplan.  1981) ไดกําหนดลักษณะของหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพและสิ่งที่ควรมี

และไมควรมีในการพัฒนาหลักสูตร เอาไวดังนี้ 



 48

  1. หลักสูตรควรมีการวางแผนและการจัดการอยางเปนลําดับ ซึ่งจะตองกําหนดสิ่ง 

เหลานี้ไวในหลักสูตรดวย นั่นคือความคาดหวังเฉพาะของแตละเนื้อหาวิชา ความรอบรูในทักษะ

ตางๆ ความสรางสรรคในผลงานที่เกิดขึ้น การพัฒนาเจตคติและความประทับใจในตนเองและบุคคล 

อ่ืน รวมทั้งการพัฒนาสิ่งแวดลอมตางๆ ดวย หลักสูตรไมควรเปนการรวม (potpourri) กิจกรรมตางๆ 

ที่ไมมีการสอดประสานกัน (disjoint) และเลือกกิจกรรมเหลานั้นมาบรรจุไวตามอําเภอใจ โดยไมมี

การอางอิงถึงเกณฑเฉพาะในการเลือกกิจกรรมเหลานั้น 

  2. หลักสูตรควรเนนเรื่องการที่จะตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันละกัน (interdependence) 

ทั้งในดานเนื้อหาวิชาตางๆ ทักษะตางๆ ผลงานตางๆ และการเขาใจตนเองภายใตโครงสรางหลักสูตร 

ที่เหมือนกัน หลักสูตรไมควรเนนในเรื่องของการพัฒนาสมรรถภาพทางดานสติปญญา (cognitive 

competencies) โดยแยกออกจากกการพัฒนาสมรรถภาพดานเจตคติ (affective competencies) 

หรือมุงพัฒนาเจตคติโดยไมใสใจในเรื่องของความกาวหนาทางปญญา 

  3. หลักสูตรควรกําหนดรายละเอียดตางๆ เพื่อสนองความตองการในรูปแบบใด 

รูปแบบหนึ่งหรือทั้งหมด ในการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางดังนี้ 

   3.1 การทําใหชวงระยะเวลาการเกิดประสบการณการเรียนบรรลุผลได

ในชวงระยะเวลาสั้นๆ โดยอาศัยหลักสูตรที่มีความกาวหนาอยางตอเนื่อง 

   3.2 การมอบหมายใหผูเรียนไดศึกษาในหลักสูตรตางๆ และในระดับที่ตาง

ออกไปนอกเหนือไปจากที่คาดหวังไวตามระดับอายุและระดับช้ันเรียนของผูเรียน 

   3.3 การตัดหลักสูตรที่ผูเรียนเรียนรูแลวออกไป แลวนําหลักสูตรอื่นๆ ที่มี

ความเหมาะสมกับความสนใจ ความสามารถ และความตองการของผูเรียนมากกวามาทดแทน

หลักสูตรไมควรลงโทษผูเรียน โดยจํากัดโอกาสในการเรียนรูตางๆ ของผูเรียน ดวยการไมใสใจ

ลักษณะตางๆ ของผูเรียน 

    3.4 หลักสูตรควรเห็นความสําคัญของลักษณะที่แตกตางของแตละบุคคล

ทั้งดานความสนใจ ความตองการ ความสามารถ และความชอบในการเรียนรู (learning 

preferences) หลักสูตรควรพัฒนาข้ึนมาเพื่อสนองความแตกตางระหวางบุคคลและการเลือกของ

บุคคลนั้นๆ (self – selection) หลักสูตรไมควรขาดการอธิบายสิ่งที่คาดหวังและโอกาสตางๆ ที่กลาว

ไวอยางชัดเจนทั้งในเรื่องการจัดการของครู (teacher – directed) พอๆ กับกิจกรรมตางๆ ในการ

เรียนรูที่ผูเรียนเปนผูเลือก 

  4. หลักสูตรควรสรางโอกาสตางๆ ในการเรียนรู เพื่อสรางความคิดรวบยอดใหมจาก 

ความรูที่มีอยู การรับรูส่ิงตางๆ จากแนวคิดตางๆ ที่หลากหลาย รวมทั้งการใชขอมูลที่มีอยูในการ

กําหนดจุดมุงหมายหรือวิธีการใหมๆ ข้ึนมา หลักสูตรไมควรเนนเฉพาะในเรื่องการเพิ่มพูนความรูหรือ
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เสริมแรงในการเปนผูรอบรู (reinforce mastery) โดยไมกระตุนผูเรียนดวยสิ่งจูงใจใหผูเรียนเปนนัก

คิดที่มุงผลิตผลงาน (productive thinkers)  

  5. หลักสูตรควรเตรียมประสบการณการเรียนรูตางๆ สําหรับผูเรียนในการที่จะพูดถึง 

ประเด็นตางๆ ที่ยังไมไดรับการแกไขและปญหาตางๆ ของสังคม พรอมทั้งสามารถประยุกตใชขอมูล 

สวนบุคคลและขอมูลทางสังคม ในการวิเคราะห แจกแจง และตอบสนอง (respond) ตอประเด็นและ 

ปญหาตางๆ เหลานั้น หลักสูตรไมควรเนนเฉพาะความรูที่มีอยูในโลกนี้เทานั้น แตควรกระตุนการ

พัฒนาการรับรูตางๆ ที่จําเปนตอการสรางสรรค (invent) เพื่อสรางโครงสรางของโลกใหมไปสูโลกใน 

อุดมคติตามที่ควรจะเปน 

  6. หลักสูตรควรรวบรวมประสบการณการเรียนรูตาง ๆ ในการพัฒนากระบวนการ

คิดที่ซับซอน ที่สามารถกระตุนใหเกิดการสรางผลงานที่สรางสรรค และพัฒนายุทธวิธีตางๆ ในการ

สรางผลงาน หลักสูตรควรจะสอนทั้งทักษะการคิดตางๆ ในระดับพื้นฐานและระดับสูง และเปน

สวนประกอบเชิงบูรณาการของทุกๆ ประสบการณการเรียนรู หลักสูตรไมควรละเลยการพฒันาทกัษะ

พื้นฐานตางๆ สําหรับการสรางความเชี่ยวชาญในทักษะการคิดที่มีระดับสูงขึ้น 

  7. หลักสูตรควรสรางโอกาสใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะการเปนผูนําและผูตาม พรอม 

ทั้งฝกยุทธวิธีและทักษะตางๆ ในการสื่อสารในรูปแบบตางๆ ที่เหมาะสมและหลากหลาย หลักสูตร 

ไมควรอาศัยสมมติฐานวา ผูเรียนที่มีความสามารถสูงจะมีความเปนผูนํา โดยครูไมไดฝกฝนทักษะ 

และความเขาใจตางๆ เพื่อใหผูเรียนเกิดลักษณะดังกลาว 

 

  2.6 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 

    การศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของนักการศึกษาที่ไดนําเสนอแนวคิดเอาไวเปน

แนวทางหนึ่งที่จะชวยใหผูวิจัยไดมีความรูพื้นฐานและเกิดแนวคิดที่จะนําไปใชในการพัฒนาหลักสูตร

เพื่อสรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียนตอไป ซึ่งไดมีนักการศึกษาหลายคนไดเสนอ

แนวคิดเอาไว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

   2.6.1 รูปแบบ 3 ลักษณะในการสรางเสริมการเรียนรู(Enrichment Triad 

Model) เรนซัลลี (Clark.  1997 : 319 – 321 ; citing Renzulli.  1977) ไดเสนอรูปแบบในการพัฒนา

หลักสูตรซึ่งเปนรูปแบบที่ประกอบดวย 3 ประเภทที่ใชในการสรางเสริมและเปนการเตรียมการศึกษา

ที่ดีแกนักเรียนทุกคน โดย 2 ประเภทแรก คือ กิจกรรมการคนควาโดยทั่วไป และกิจกรรมฝกฝนเปน

กลุม เหมาะสมสําหรับนักเรียนโดยทั่วไปและเปนการเตรียมพื้นฐานสําหรับการสรางเสริมทั้งหมด 

เนื่องจากมีจุดมุงหมายที่จะเตรียมยุทธวิธีสําหรับการขยายขอบเขตความสนใจของผูเรียนและการ
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พัฒนากระบวนการคิดและความรูสึกของผูเรียน รายละเอียดของ 2 ประเภทแรก (Davis and Rimm.  

1994 : 148 – 149) มีดังนี้ 

 แบบที่ 1 เปนกิจกรรมตางๆ ในการคนควาโดยทั่วไป ซึ่งมีแนวทางในการ 

ดําเนินการดังนี้ 

  1. ใหผูเรียนไดเรียนรูหัวขอตางๆ ที่นอกเหนือไปจากที่กําหนดไวในหลักสูตร 

  2. พัฒนากิจกรรมในการสรางเสริมใหมีความเหมาะสมกับความสนใจของผูเรียน

ทุกคน 

  3. สงเสริมใหผูเรียนที่มีแรงจูงใจสูงไดคนหา พัฒนาความกาวหนาตอไป โดยครูและ

ผูเรียนตองรวมกันเลือกหัวขอที่จะเรียนและเปนหัวขอที่สามารถเรียนไดทั้งเปนรายบุคคลและเปน

กลุม ซึ่งครูจะตองมีแหลงเรียนรู (resource centers) ที่ประกอบดวย หนังสือ นิตยสาร และส่ืออ่ืนๆ ที่

ครอบคลุมหัวขอตางๆ จํานวนมาก เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาและเลือกใช  

 แบบที่ 2 เปนกิจกรรมฝกฝนในลักษณะกลุม ซึ่งเปนกิจกรรมที่ใชในการสรางเสริมการพัฒนา

กระบวนการทางดานอารมณและการคิด โดยสามารถพัฒนาทักษะตางๆ 4 ประเภท ดังนี้ 

  1. การคิดเชิงสรางสรรค (creative thinking) การแกปญหา การคิดเชิง วิพากษ 

(critical thinking) การตัดสินใจ กระบวนการดานเจตคติ เชน ความรูสึก ความซาบซึ้ง 

(appreciating) และการใหคุณคา (valuing) 

  2. ทักษะการเรียนเพื่อที่จะเรียนรู (learning how – to – learn skills) เชน การฟง 

การสังเกต การจดบันทึก การเขียนโครงเรื่อง การสัมภาษณ การสํารวจ การแยกแยะ การวิเคราะห 

การจัดการขอมูล การเขียนขอสรุป 

  3. การใชวัสดุอุปกรณ แหลงเรียนรูและการอางอิงในระดับที่สูงขึ้น เชน ขอแนะนํา

สําหรับนักอาน (reader’s guides) รายชื่อขอมูลที่บันทึกเอาไว(directories) ระบบการเรียกขอมูล

และบทคัดยอ(abstract) 

  4. ทักษะการสื่อสารดวยการเขียน การพูดและทางสายตา ซึ่งเปนการนําเสนอ

ผลงานของผูเรียนหรือบุคคลอื่นๆ ไดอยางเหมาะสมในรูปแบบนี้ไดใหความสําคัญในเรื่องของเจตคติ 

ซึ่งเกี่ยวของกับการชวยใหผูเรียนสรางอัตมโนทัศน (self – concepts) ที่ดี และความรูสึกวาตนมี

คุณคาสูง (high self – worth) 

 นอกจากนี้ยังชวยใหผูเรียนไดพัฒนาคุณคาทางสังคมและความสัมพันธระหวางบุคคล เปน

การเพิ่มความตระหนัก (awareness) เกี่ยวกับการยอมรับ (perception) บุคคลอื่น ความคิดเห็น 

ปญหาตางๆ ขอเสียเปรียบ ทั้งยังเพิ่มแรงจูงใจในดานอาชีพและการศึกษา โดยชวยใหผูเรียนไดเขาใจ

วาพวกเขาสามารถที่จะไปถึงจุดหมายของตนได 



 51

 สวนการสรางเสริมในแบบที่ 3 เปนลักษณะการสืบคนถึงปญหาที่แทจริงเปนรายบุคคลและ

เปนกลุมขนาดเล็ก จึงเปนการสรางเสริมที่เหมาะสมกับผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ(gifted) ใน

แบบนี้จึงมุงการสืบคนดวยวิธีการปฏิบัติการทํางานจริง และการปฏิบัติการทดลองในสาขาที่ตนสนใจ 

ซึ่ง 2 ประเภทแรก ครูที่สอนในหองเรียนปกติสามารถนําไปใชได โดยอาศัยวิธีการและยุทธวิธีที่ได

กลาวไวในแตละประเภท โดยตองดําเนินการพัฒนาหลักสูตรตามหลัก 4 ประการ ดังนี้ 

  1. ประเมินความสนใจและรูปแบบการเรียนรูของผูเรียน 

  2. ความกระชับของหลักสูตร 

  3. ประสบการณการศึกษาคนควาโดยทั่วไป 

  4. กิจกรรมฝกฝนเปนกลุม 

  2.6.2 รูปแบบการศึกษาแบบบูรณาการ (Integrative Educational Model – IEM) 

 คลารก (Clark.  1997 : 337 – 341) ไดพัฒนารูปแบบการศึกษาแบบบูรณาการซึ่งไดมาจาก

การสังเคราะหขอคนพบจากงานวิจัยดานสมอง ดานฟสิกส จิตวิทยา ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา

และการนํามาประยุกตใชกับการสอนและการเรียนรูใหเกิดประโยชนสูงสุด นักวิจัยทางดานสมอง

ชี้ใหเห็นวา สมองสามารถทํางานไดดีที่สุดเมื่อทุกสวนของสมองทํางานอยางบูรณาการกันการเรียนรู

ที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้น เมื่อการคิด ความรูสึก รางกายและการรับรู รวมทั้งการเกิดการรูข้ึนในใจทั้งหมดนี้

เปนสวนหนึ่งของประสบการณการเรียนรูรูปแบบ IEM เปนรูปแบบการเรียนรูและการสอนที่มีความ

ซับซอนสูง มีโครงสรางที่ยืดหยุนทีมีลักษณะกระจายอํานาจและเนนรายบุคคล (individualized) 

รวมทั้งเห็นความสําคัญของระยะเวลาในการเรียนรู ระดับ และการรวมกลุม ทั้งยังกระตุนใหผูเรียน

สรางทางเลือก มีสวนรวมและสวนเกี่ยวของ รูปแบบนี้สามารถคนพบความตองการของผูเรียนแตละ

คนไดดีกวา จึงสามารถที่จะนําไปใชในหองเรียนปกติได ในแตละเครือขายเนื้อหาวิชา IEM จะ

เชื่อมโยงการคิดกับความรูสึก การเกิดการรูและการรับรูทางดานรางกาย เขาดวยกัน ดังนั้น หนาที่แต

ละสวนของสมองจะสงเสริมซึ่งกันและกัน ผลที่เกิดขึ้นจึงมีความสอดคลอง (coherent) กันสูง 

ประสบการณการเรียนรูมีประโยชนสูง (powerful learning experience)  

 ส่ิงสําคัญประการหนึ่งของ IEM ก็คือ การเปนไปโดยธรรมชาติ เนื่องจาก IEM สรางกรอบ 

(framework) โดยใชทุกเนื้อหา กระบวนการ ผลงานที่เกิดขึ้น บูรณาการหนาที่หลักของสมองทั้ง 4 

สวนเขาดวยกัน ดังนั้น ไมวาจะเลือกโปรแกรมหรือหลักสูตรใดมาใช การศึกษาแบบบูรณาการควรจะ

เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรหรือโปรแกรมนั้น ซึ่งองคประกอบของ IEM ประกอบดวย 

  1. ส่ิงแวดลอมการเรียนรูแบบรับผิดชอบ (Responsive Learning Environment) 

ซึ่งจะเนนทั้งสิ่งแวดลอมทางอารมณ-สังคม และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ โดยมองเห็นวา ครู 

ผูปกครองและนักเรียน เปนทีมในการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล 
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  2. กิจกรรมทางปญญาตองทาทายและซับซอน (complex and challenging 

cognitive activities) โดยอาศัยแนวทางในการสรางการคิดใหกับผูเรียนในการเรียนรู 2 แนวทาง คือ 

กระบวนการแบบเสนตรงและแบบเปนสวนๆ (rational – linear and spatial – gestalt processing) 

การนําเหตุการณใหมๆ ความซับซอน ความหลากหลาย และการสรางความทาทายในหองเรียนใน 

แตละบทเรียน ทําใหกระบวนการดานการศึกษาสามารถรวมสมองไดดียิ่งข้ึน 

  3. การเพิ่มอํานาจดานภาษาและพฤติกรรม (empowering language and 

behavior) สมองจะใชอารมณในการหลั่งสาร เพื่อเสริมสรางหนาที่ในการคิด IEM จะใชภาษาและ 

พฤติกรรมในการเพิ่มอํานาจใหกับผูเรียน ทั้งระหวางผูเรียนกับครู และผูเรียนกับผูเรียนยุทธวิธีที่ใชจะ 

ใชทั้งการสรางสังคมและการสื่อสารกับตนเองและบุคคลอื่นๆ เชิงบวก 

  4. การควบคุมทางเลือกและการรับรู (choice and percieved control) ถือวามี

ความสําคัญตอความสําเร็จและการดําเนินเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ยุทธวิธีตางๆ ที่นํามาใช

ตองกอใหเกิดทักษะการตัดสินใจ ทําใหสามารถปรับเปาหมายสวนบุคคลและสถานศึกษาใหเปน

แนวทางเดียวกันไดดียิ่งขึ้น กระตุนใหเกิดการประเมินตนเองและการคิดแบบมีทางเลือก ดังนั้น ครูจึง

ควรหาทางเลือกแลวนํามาเปนสวนหนึ่งของสิ่งแวดลอมและประสบการณการเรียนรูตางๆ 

  5. การผอนคลายและลดความตึงเครียด (relaxation and tension reduction) 

สมองของมนุษยจะจดจําขอมูลไดมากและยาวนานมากขึ้น ถาความเครียดลดลง ยุทธวิธีในการลด 

ความเครียดจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับครูและผูเรียน 

  6. การเคลื่อนไหวและรหัสกายภาพ (movement and physical encoding) 

การใชหนาที่ทางดานกายภาพหรือการรับรูของสมอง จะสงเสริมการเรียนรู โดยสามารถเพิ่มความ 

เขาใจและความคงทนของความคิดรวบยอดตางๆ ดังนั้นยุทธวิธีดานการเคลื่อนไหวและรหัสทาง 

กายภาพจึงเปนสวนสําคัญของกระบวนการสอน 

  7. การเกิดการรูและบูรณาการ (intuition and integration) เนื่องจากการเกิด 

การรู การวางแผนอนาคต และความคิดสรางสรรค เปนกระบวนการทางสมอง ที่ถือวาเปนลักษณะ 

เฉพาะของมนุษยและเปนหนาที่ที่ถือวาสําคัญที่สุด ดังนั้น กิจกรรมตางๆ ที่นํามาใชโดยอาศัย 

กระบวนการตางๆ ที่กลาวมา จึงมีความจําเปนตอการเรียนรูที่ดีที่สุด ส่ิงเหลานี้ เนนหนาที่ตางๆ ที่มี 

การสังเคราะหอยางดี และตองการแนวการสอนตางๆ ที่อาศัยการรับรูที่หลากหลาย (multisensory) 

สหวิทยาการ และการบูรณาการ 

  2.6.3 รูปแบบ 3 จุดหลักของริมม(Rimm’s TRIFOCAL Model) 
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 เดวิสและริมม (Clark.  1997 : 499 – 500 ; citing Davis and Rimm. 1994) ไดเสนอ 

TRIFOCAL Model ประกอบดวย 6 ข้ันตอนในการแกไขผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําซึ่งตอง

อาศัยความรวมมือรวมใจ (collaboration) ระหวางโรงเรียนและครอบครัว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ข้ันตอนที่ 1 ประเมิน (assessment) ทักษะ ความสามารถ การไดรับการเสริมแรง 

และรูปแบบตางๆ ของการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ซึ่งการประเมินนั้น ควรจะทดสอบทางดาน 

สติปญญา ผลสัมฤทธิ์ ความคิดสรางสรรคของแตละบุคคล รวมทั้งมีการสัมภาษณผูปกครองและ 

นักเรียน นอกจากนี้การสังเกตถือวามีความสําคัญในกระบวนการประเมินผูเรียนซึ่งอาจทําการสังเกต 

ความตั้งใจ ความอุตสาหะ วิธีการตางๆ ที่ผูเรียนนํามาใชในการแกปญหา เปนตน 

  ข้ันตอนที่ 2 ส่ือสาร (communication) มีการอภิปรายระหวางครูและผูปกครอง 

เกี่ยวกับการประเมินความสามารถและผลสําเร็จตางๆ ของผูเรียน โดยการประเมินอาจเปนทางการ 

หรือไมเปนทางการ (formal and informal) ซึ่งจะประเมินทั้งลักษณะตางๆ ทางเจตคติและทาง 

ปญญาของผูเรียน 

  ข้ันตอนที่ 3 การเปลี่ยน (change) ความคาดหวังของบุคคลที่มีความสําคัญอื่นๆ 

เชน ผูปกครอง ครู เพื่อน พี่นอง และตัวผูเรียนเอง ซึ่งอาจใชคะแนนทดสอบสติปญญาหรือขอมูล 

สวนบุคคล ตัวอยางผลงานที่เปนเอกลักษณของผูเรียน และการบรรยายเฉพาะเกี่ยวกับจุดแข็งที่ 

ไมใชปกติวิสัยของผูเรียน 

  ข้ันตอนที่ 4 การชี้แจงเกี่ยวกับรูปแบบ (model identification) การคนหารูปแบบ 

ที่ประสบผลสําเร็จสําหรับการชี้แจง ซึ่งอาจจะเปนจุดเปลี่ยนสําหรับผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ 

เรียนต่ํา โดยรูปแบบนั้นตองแสดงถึงลักษณะตางๆ ที่ชี้ใหเห็นถึงการใหการศึกษาและความเปดเผย 

เหมาะกับทุกเพศ ใกลเคียงกับตัวผูเรียน มุงที่จะใหเวลาแกผูเรียนและแสดงถึงความรูสึกในการ 

ประสบผลสําเร็จเชิงบวก 

  ข้ันตอนที่ 5 แกไขทักษะที่ยังไมดี (correcting skill deficiencies) โดยมีการสอน 

(tutoring) ในชวงเวลาและมีเปาหมายเฉพาะเจาะจง 

  ข้ันตอนที่ 6 การเพิ่มแรงเสริม (modification of reinforcements) ทั้งที่บานและที่ 

โรงเรียน ซึ่งแรงเสริมนั้นจะตองมีความหมายตอผูเรียน ภายใตระบบการใหคุณคา (value system) 

อาจจะเพียงเล็กนอยแตมีประสิทธิภาพในการกระตุนพฤติกรรม แรงเสริมเหลานั้น อาจเกิดจาก 

กิจกรรมที่มีความสมบูรณหรือมีคุณภาพ แรงเสริมอ่ืนๆ อาจมาจากวิชาหรือระดับผลการเรียน การมี 

สวนรวมในโครงการพิเศษหรือชมรมตางๆ รวมทั้ง การกระตุนความสนใจหลักๆ (strong interests) 

 ของผูเรียน 
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 ริมม กลาววา ข้ันตอนทั้งหมดดังกลาวจะประสบผลสําเร็จได ตองไมละเลยสาเหตขุองการทาํ

ใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ถาสาเหตุที่รายแรง เชน ยาเสพติด ภาวะซึมเศรา (depression) ตอง

อาศัยความชวยเหลือจากนักจิตวิทยา 

  2.6.4 การปรับใหเหมาะกับรายบุคคล (Individualization) 

 คลารก (Clark.  1997 : 433) ไดเสนอแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรที่เปนการปรับให

เหมาะสมกับรายบุคคล โดยสามารถดําเนินการไดดังนี้ 

  ระดับที่ 1 ครูประเมินความตองการของผูเรียน จะทําใหทราบระดับของ 

แตละบุคคลและระยะเวลาการเรียนการสอน 

  ระดับที่ 2 การจัดการเรียนการสอนจะสนองตอบรายบุคคลมากขึ้น เมื่อให 

ผูเรียนมีสวนเกี่ยวของในการเลือกเปาหมายตางๆ 

  ระดับที่ 3 เมื่อระดับที่ 1 และ 2 ประสบผลสําเร็จ ผูเรียนสามารถที่จะเริ่ม 

รวบรวมการนําตนเอง (self – directed) หรือทักษะการเรียนรูของตนเอง รวมทั้งความรับผิดชอบตอ 

ส่ืออุปกรณและการเรียนรูตางๆ ที่ผูเรียนเปนคนเลือก 

  ระดับที่ 4 ในการปรับใหเหมาะสมเฉพาะรายโดยรวมทั้งหมดนั้น ครูและ 

ผูเรียนตองรวมมือ (cooperatively) ในการประเมินและการเลือกเปาหมาย อุปกรณการเรียนรูตางๆ 

กิจกรรมและเทคนิคการเรียนการสอน เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีระยะเวลาการเรียนรูของ 

ตนเอง (self – pace) ระดับของตนเอง (self – level) การประเมินตนเอง (self – evaluate) โดยมีครู 

เปนผูใหคําแนะนําและเปนแหลงขอมูล (consultant and resource) 

 

  2.7 การกําหนดเนื้อหาในหลักสูตร 

 การตัดสินใจเลือกเนื้อหามาบรรจุไวในหลักสูตรนั้น จะตองเกี่ยวของกับนักการศึกษาผูเรียน 

ผูปกครอง และชุมชน ในปจจุบันการเลือกเนื้อหามาใชเปนพื้นฐานในการใหการศึกษากับทุกคนไมใช

เร่ืองงาย เนื่องจากขอมูลดานวิชาการเกิดขึ้นมากมายในแตละชวง จนแมแตเทคโนโลยีที่กาวหนากไ็ม

สามารถที่จะเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาวได เมื่อทฤษฎีที่เคยมีเร่ิมมีความเที่ยงตรง(validation) ขอมูล

ใหมก็ตองการทฤษฎีใหมมาใชในการพัฒนา แลวปญหาชุดใหมก็เกิดขึ้น จึงเปนเรื่องยากที่จะพบ

แนวทางแกไข เพียงอาศัยหลักวิชาการใดวิชาการหนึ่งหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่ง 

ปญหาตางๆ ของโลกแหงความเปนจริงที่เพิ่มข้ึน ตองการการศึกษาในรูปแบบสหวิทยาการ 

(multidisplinary study) หลักวิชาการใดวิชาการหนึ่งไมสามารถกําหนดปญหาได การเขาใจโลกตอง

อาศัยมุมมองในการตัดสินใจที่มาจากการตองอาศัยซึ่งกันและกัน รวมทั้งการเกี่ยวของซึ่งกันและกัน

ของความรูทั้งหมด (Clark.  1997 : 404 – 405) 
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 นอกจากนี้ แคพแลน (Clark.  1997 : 315 ; citing Kaplan.  1986 : 185) ไดเสนอในการ

เร่ิมตนวางแผนการพัฒนาหลักสูตรวา ควรเริ่มจาการสรางหัวเรื่อง (Theme) เนื่องจากการสรางหัว

เร่ืองเปนหนวยที่มีขอบขายกวางกวาหัวขอ (Topic) จึงสามารถที่จะตอบสนองตอความสนใจที่

หลากหลาย ความสามารถในการสรุปอางอิง และการมองเห็นความสัมพันธของเนื้อหาในขอบขาย

ของผูเรียนไดมากกวา แคพแลนเชื่อวาการพัฒนาทักษะตางๆ มีปฏิสัมพันธกับการรับเนื้อหา ซึ่งทั้ง 2 

อยางมีความสําคัญตอการวางแผนบทเรียน โดยหลักในการเลือกเนื้อหามีดังนี้ 

  1. เนื้อหานั้นสามารถอางอิงไปสูหัวขอเร่ืองได 

  2. เนื้อหาตองมีลักษณะเปนสหวิทยาการ 

  3. เนื้อจะตองประมวลขอมูล ที่ผูเรียนทั้งหมดคาดหวังที่จะเรียนรู 

  4. เนื้อหาจะตองสอดคลองกับความตองการ ความสนใจ และความสามารถของ 

ผูเรียน รวมทั้งมีความสําคัญหรือสอดคลองกับความสนใจของผูเรียนเปนรายบุคคลหรือกลุม 

  5. เนื้อหาสามารถที่บูรณาการกับขอบขายสาระอื่นๆ 

  6. เนื้อหาสามารถทําใหมองเห็นความสัมพันธของเหตุการณ ตั้งแตอดีต ปจจุบัน 

และอนาคต 

 

           จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการพัฒนาหลักสูตร ผูวิจัยได 

วิเคราะหใหเห็นประเด็นที่มีความสอดคลองกับองคประกอบหลักสูตร เพื่อนํามาเปนแนวทางในการ 

รางหลักสูตร รายละเอียดดังตาราง 2 
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ตาราง 2  แนวคิดและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่นาํไปประยุกตใชในการพัฒนาหลักสูตร 

      องคประกอบหลักสูตร 

แนวคิดและ

รูปแบบ 

ประเด็นทีน่ํามาประยุกตใชในการพัฒนา
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1.ลักษณะของ 

หลักสูตรที่เหมาะ 

สมและแนวทางใน

การพัฒนาหลกั 

สูตร Piirto. 

(1994) 

 

1. หลักสูตรมีความเหมาะสมกับลักษณะการ

เรียนรูระยะเวลาในการเรียนรูของผูเรียน 

2. ความลึกของเนื้อหาที่นาํมาบรรจุใน

หลักสูตรมีความเหมาะสมกบัผูเรียน 

3. มาตรฐานทีก่ําหนดไวในหลักสูตรไมควรสูง

มากเกินไปสําหรับผูเรียน แตสามารถทาทาย

ความสามารถของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนเกดิ

การเรียนรูไดจริง 

4. การจัดการเรียนการสอนตองมุงใหผูเรียน

เปนผูดําเนินการเรียนรูดวยตนเอง(active 

learner) และพัฒนากระบวนการคิดของ

ผูเรียน โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเขาถึงสิง่แวด 

ลอมตางๆ ในการเรียนรู (learning environ 

ment) คํานึงถงึผูเรียนเปนสาํคัญ (student 

centered) และสงเสริมความคิดเห็นอยาง

อิสระ (encouraging independence of 

thought) 

 

 

3 
 

3 
 

 

3 
 

 

3 
 

 

 

 

 

 

3 
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ตาราง 2  (ตอ) 

 

      องคประกอบหลักสูตร 

แนวคิดและ

รูปแบบ 

ประเด็นทีน่ํามาประยุกตใชในการพัฒนา

หลักสูตร 
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 5. หลักสูตรไมจําเปนตองยึดติดกับหลักสูตร

แกนกลาง เนื่องจากบริบทของแตละสถาน ศึก 

ษามีความแตกตางกนัทั้งในดานผูเรียน บุคลา 

กร ชุมชน องคกรในชุมชนดังนั้นการพฒันา

หลักสูตรจึงขึน้กับเหตุผลตามบริบทของตน 

เอง ใหมีความสอดคลองกับความตองการ

จําเปน ความสนใจของผูเรียน รวมทั้งความ

เชื่อถือขององคกรตางๆ ในชุมชน 

    

 

Van Tassel – 

Baska. (1992) 

1. หลักสูตรตองเตรียมสิ่งทีม่ีความหมายตอ

ผูเรียน 

2. หลักสูตรตองเกี่ยวของกบัการคิดของผูเรียน 

3. หลักสูตรตองเนนความสมัพันธทัง้ในกลุม

สาระและระหวางกลุมสาระการเรียนรู 

4. หลักสูตรตองปลูกฝงดานจิตใจใหผูเรียน 

5. หลักสูตรตองลงลึก (rooted) ไปถึงความ 

หลากหลายทางวฒันธรรมและความเปน

สากล  

6. หลักสูตรตองสรางใหผูเรียนเปนผูเรียนรู

ดวยตนเอง (active learning) และรูจักแก 

ปญหา (problem solving) 

7. หลักสูตรตองมีความสัมพันธกับเทคโนโลย ี

8. หลักสูตรตองมีการประเมินตามสภาพจริง 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

 

 

 

3 

  

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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ตาราง 2  (ตอ) 

      องคประกอบหลักสูตร 

แนวคิดและ

รูปแบบ 
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Clark. (1997) 1. หลักสูตรควรเหน็ความสาํคัญของลักษณะ

ที่แตกตางของแตละบุคคล ทั้งดานความสนใจ 

ความตองการ ความสามารถ และความชอบ

ในการเรียนรู(learning preferences) 

หลักสูตร ควรพัฒนาขึ้นมาเพื่อสนองความ

แตกตางระหวางบุคคลและการเลือกของ

บุคคลนั้นๆ (self – selection) 

2. หลักสูตรควรสรางโอกาสตางๆ ในการ

เรียนรูเพื่อสรางความคิดรวบยอดใหมจาก

ความรูทีม่ีอยู การรับรู ส่ิงตางๆ จากแนวคิด

ตางๆ ที่หลากหลาย รวมทัง้การ ใชขอมูลที่มี

อยูในการกําหนดจุดมุงหมายหรือวิธกีาร 

ใหมๆ ข้ึนมา 

 

3 
 

 

 

 

 

3 
 

   

2) รูปแบบการ 

พัฒนาหลักสตูร 

2.1 Enrichment 

Triad Model 

(Renzulli.1977) 

1. ประเมินความสนใจและรปูแบบการเรียนรู

ของผูเรียน 

2. หลักสูตรมีความกระชับ 

3. มีกิจกรรมศึกษาคนควาทัว่ไป ซึ่งมีแนวใน

การดําเนินการดังนี ้ใหผูเรียนไดเรียนรูหวัขอ

ตางๆ ที่ นอกเหนือไปจากทีก่ําหนดไวใน

หลักสูตร พัฒนากจิกรรมในการสรางเสริมใหมี

ความเหมาะสมกับความสนใจของผูเรียนทุก

คนและสงเสรมิใหผูเรียนที่มแีรงจูงใจสูงได

คนหาและพฒันาความกาวหนาตอไป 

 

 

 

3 

  

3 
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ตาราง 2  (ตอ) 

      องคประกอบหลักสูตร 

แนวคิดและ

รูปแบบ 

ประเด็นทีน่ํามาประยุกตใชในการพัฒนา

หลักสูตร 
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 4. มีกิจกรรมฝกฝนเปนกลุม เปนกิจกรรมทีใ่ช

ในการสรางเสริมการพัฒนากระบวนการ

ทางดานอารมณและการคิด ใหความสําคญั

ในเรื่องของเจตคติซึ่งเกี่ยวของกับการชวยให

ผูเรียนสรางอตัมโนทัศน(self – concepts) ที่ด ี

และความรูสึกวาตนมีคุณคาสูง (high self-

worth) นอกจากนีย้ังชวยใหผูเรียนไดพัฒนา

คุณคาทางสังคมและความสัมพันธระหวาง 

บุคคล เปนการเพิ่มความตระหนกั 

(awareness) เกี่ยวกับการยอมรับ 

(perception) บุคคลอื่น ความคิดเห็น ปญหา

ตางๆ ขอเสียเปรียบ ทั้งยงัเพิ่ม แรงจงูใจใน

ดานอาชพีและการศึกษา โดยชวยให ผูเรียน

ไดเขาใจวาพวกเขาสามารถที่จะไปถงึ

จุดหมายของตนได   

3 

 

2.2 Integrative 

Educational 

Model 

(Clark ,1997) 

1. สรางสิ่งแวดลอมการเรียนรูแบบรับผิดชอบ 

(responsive learning environment) ซึ่งจะ

เปนทัง้สิง่แวดลอมทางอารมณ – สังคม และ

ส่ิงแวดลอมทางกายภาพโดยมองเห็นวา ครู 
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2.2 Integrative 

Educational 

Model 

(Clark,1997) 

ผูปกครอง และนักเรียนเปนทีมในการเรียนรูที่

มีประสิทธิภาพและสัมฤทธผิล 

2. กิจกรรมทางปญญาตองทาทายและ

ซับซอน (complex and challenging 

cognitive activities) มีการสรางการคิดใหกับ

ผูเรียนโดยการนําเหตุการณใหมๆ ความ

ซับซอน ความหลากหลาย และการสราง 

ความทาทายในหองเรียนในแตละบทเรียน ส่ิง

เหลานี้ จะสามารถทาํใหกระบวนการดาน

การศึกษาสามารถรวมสมองไดดียิ่งขึ้น 

3. ยุทธวธิีตางๆ ที่นาํมาใชตองกอใหเกิดทกัษะ

การตัดสินใจ ทําใหสามารถปรับเปาหมายสวน

บุคคลและสถานศึกษาใหเปนแนวทางเดียว 

กันมากยิง่ขึ้น กระตุนใหเกิดการประเมนิ

ตนเองและการคิดแบบมีทางเลือกดังนัน้ครูจึง

ควรหาทางเลอืกแลวนาํมาเปนสวนหนึง่ของ

ส่ิงแวดลอมและประสบการณเรียนรูตางๆ 

4. การใชภาษาและพฤตกิรรมในการเพิ่ม

อํานาจใหกบัผูเรียน ทั้งระหวางผูเรียนกับครู 

และผูเรียนกับผูเรียน ยุทธวิธทีี่ใชจะใชทั้งการ

สรางสังคมและการสื่อสารกบัตนเองและ

บุคคลอื่นๆ เชงิบวก   

 3 
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2.3 Rimm’s 

TRIFOCAL 

Model 

(Rimm.1994) 

1. ประเมินผูเรียนทั้งทักษะ ความสามารถ 

สติปญญา ผลสัมฤทธิท์างการเรียน อาจมีการ

สัมภาษณผูปกครองและนักเรียน รวมทัง้มกีาร

สังเกตความตัง้ใจ ความอุตสาหะ วิธีการตางๆ 

ที่ผูเรียนนาํมาใชแกปญหา 

   

3 
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ตาราง 2  (ตอ) 

      องคประกอบหลักสูตร 

แนวคิดและ

รูปแบบ 

ประเด็นทีน่ํามาประยุกตใชในการพัฒนา
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 2. มีการอภิปรายเกีย่วกบัผลการประเมนิ

ผูเรียนระหวางครูและผูปกครอง 

3. ปรับเปลี่ยนความคาดหวงัของบุคคลที่มี

ความสาํคัญอื่นๆ ที่มีตอผูเรียน เชน ผูปกครอง 

ครู เพื่อนพี่นอง และตัวผูเรียนเอง 

4. ชี้แจงเกี่ยวกับรูปแบบที่นาํมาใชในการ

พัฒนาผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดมองเหน็ถงึ

ความเหมาะสมและใกลเคียงกับตัวผูเรียน 

รวมทัง้การใหเวลาแกผูเรียนในการเรียนรูและ

โอกาสประสบผลสาํเร็จ 

5. แกไขทักษะที่ผูเรียนยังไมสามารถทําไดดี 

โดยมีการจัดสอนหรือแนะนาํเพิ่มเติม 

6. ใหแรงเสริมเพิ่มเติมที่บานและโรงเรียนโดย

แรงเสริมนั้นตองมีประสิทธภิาพในการกระตุน

พฤติกรรม 

   

3 
 

 

3 
 

 

3 
 

 

 

3 
 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 62

ตาราง 2  (ตอ) 

      องคประกอบหลักสูตร 

แนวคิดและ

รูปแบบ 

ประเด็นทีน่ํามาประยุกตใชในการพัฒนา

หลักสูตร 
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3) การกําหนด

เนื้อหา 

ในหลักสูตร 

(Kaplan.1986) 

อุปกรณการเรียนรูตางๆ กิจกรรมและเทคนิค

การเรียนการสอน เปนการเปดโอกาสใหผูเรียน

ไดมีระยะเวลาในการเรียนรูของตนเอง (self – 

pace) ตามระดับความสามารถของตนเอง 

(self – level) และมีการประเมินตนเอง (self 

– evaluate) โดยมีครูเปนผูใหคําแนะนาํและ

เปนแหลงขอมลู (consultant and resource) 

1. ควรเริ่มจากการกาํหนดหัวเรื่องกอน 

(Theme) เนื่องจากหวัเรื่องเปนหนวยทีม่ี

ขอบขายกวางกวา หวัขอ (Topic) ซึ่งสามารถ

ตอบสนองตอความสนใจทีห่ลากหลายและ

ความสามารถในการสรุปอางอิงของผูเรียน ทํา

ใหผูเรียนมองเห็นความสมัพนัธของเนื้อหาได 

มากกวา ซึ่งหลักการในการคัดเลือกเนื้อหามี

ดังนี ้1.1 เนื้อหานั้นสามารถอางองิไปสูหวัเรื่อง

ได 1.2 เนื้อหาตองเปนลักษณะสหวทิยาการ 

1.3 เนื้อหาจะตองประมวลขอมูลที่ผูเรียนทัง้ 

หมดคาดหวังที่จะเรียนรู 1.4 เนื้อหาจะตอง

สอดคลองกับความตองการความสนใจและ

ความสามารถของผูเรียน 1.5 เนื้อหาสามารถ

ที่จะบูรณาการกับขอบขายสาระอื่นๆ 1.6 

เนื้อหา สามารถทาํใหมองเหน็ความสัมพนัธ

ของเหตุการณตั้งแตอดีต ปจจุบันและอนาคต 
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            จากแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของหลักสูตรที่เหมาะสม แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร และการกําหนดเนื้อหาในหลักสูตรดังกลาว จะเห็นไดวามีแนวคิดที่

สอดคลองกับแนวทางในการเสริมสรางการเห็นคุณคาในตนเองและการจัดการเรียนรูเพื่อชี้แนะ

ปญญา ดังนั้น ผูวิจัยจึงนําประเด็นสําคัญที่ไดจากหัวขอเหลานั้นมาเปนแนวทางที่จะกําหนดลักษณะ

ของหลักสูตรที่ เหมาะสมในการพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อ

เสริมสรางการเห็น คุณคาในตนเองของนักเรียนตอไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. หลักการและจุดมุงหมาย 

  1.1 หลักสูตรควรเห็นความสําคัญของความแตกตางระหวางบุคคล และมีความ 

เหมาะสมกับลักษณะการเรียนรูของผูเรียน 

  1.2 มาตรฐานที่กําหนดไวในหลักสูตรไมควรสูงมากเกินไปสําหรับผูเรียน แต

สามารถทาทายความสามารถของผูเรียน 

  1.3 หลักสูตรไมจําเปนตองยึดติดกับหลักสูตรแกนกลาง การพัฒนาหลักสูตรควรจะ 

ข้ึนอยูกับเหตุผลตามบริบทของแตละสถานศึกษา 

  1.4 หลักสูตรควรเนนการพัฒนาสมรรถภาพทางดานสติปญญาไปพรอมๆ กับการ 

พัฒนาสมรรถภาพทางเจตคติ 

  1.5 หลักสูตรควรรวบรวมประสบการณการเรียนรูตาง ๆ ที่มีความหมายตอผูเรียน 

และพัฒนากระบวนการคิดของผูเรียน 

  1.6 หลักสูตรตองเนนความสัมพันธทั้งในกลุมสาระการเรียนรูและระหวางกลุมสาระ 

การเรียนรู 

 2. เนื้อหา 

  ควรเริ่มจากการกําหนดหัวเรื่องกอน (theme) เนื่องจากหัวเรื่องเปนหนวยที่มี 

ขอบขายกวางกวาหัวขอ (topic) สามารถตอบสนองตอความสนใจที่หลากหลายและความสามารถ 

ในการสรุปอางอิงของผูเรียน รวมทั้งทําใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของเนื้อหาไดมากกวา ซึ่ง

หลักการในการคัดเลือกเนื้อหามีดังนี้ 

  2.1 เนื้อหานั้นสามารถอางอิงไปสูหัวเรื่องได 

  2.2 เนื้อหาตองเปนลักษณะสหวิทยาการ 

  2.3 เนื้อหาจะตองประมวลขอมูลที่ผูเรียนทั้งหมดคาดหวังที่จะเรียนรู 

  2.4 เนื้อหาจะตองสอดคลองกับความตองการ ความสนใจและความสามารถของ

ผูเรียน 
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  2.5 เนื้อหาสามารถที่จะบูรณาการกับขอบขายสาระอื่นๆ 

  2.6 เนื้อหาสามารถทําใหมองเห็นความสัมพันธของเหตุการณตั้งแตอดีต ปจจุบัน

และอนาคต 

 3. กิจกรรมการเรียนการสอน 

  3.1 ประเมินผูเรียนดานทักษะ ความสามารถ สติปญญา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ความสนใจ และรูปแบบการเรียนรูของผูเรียน รวมทั้งยุทธวิธีตางๆ ที่ผูเรียนนํามาใชแกปญหา 

  3.2 มีการอภิปรายเกี่ยวกับผลการประเมินผูเรียน ระหวางครูและผูปกครอง 

  3.3 ปรับเปลี่ยนความคาดหวังของผูเรียนและบุคคลที่เกี่ยวของ 

  3.4 ชี้แจงเกี่ยวกับรูปแบบที่นํามาใชในการพัฒนาผูเรียน 

  3.5 แกไขทักษะที่ผูเรียนยังไมสามารถทําไดดี 

  3.6 สรางสิ่งแวดลอมการเรียนรูแบบรับผิดชอบ 

  3.7 มีกิจกรรมในการคนควาทั่วไป เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูหัวขอที่นอกเหนือไปจากที่ 

กําหนดในหลักสูตรและสงเสริมความสนใจของผูเรียน รวมทั้งสรางแรงจูงใจใหผูเรียนไดคนหาและ 

พัฒนาการเรียนรูใหกาวหนามากขึ้น 

  3.8 กิจกรรมกลุม ซึ่งใหความสําคัญในเรื่องของเจตคติและจะชวยใหผูเรียนสราง 

อัตมโนทัศนที่ดี และความรูสึกวาตนมีคุณคาสูง นอกจากนี้ยังชวยใหผูเรียนไดพัฒนาคุณคาทาง 

สังคมและความสัมพันธระหวางบุคคล 

  3.9 สรางสิ่งแวดลอมการเรียนรูแบบรับผิดชอบทั้งในดานอารมณ-สังคม และ

ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 

  3.10 กิจกรรมการเรียนรูตองสรางการคิดใหกับผูเรียน และสรางความทาทายใน 

หองเรียน โดยใชเหตุการณใหมๆ ความซับซอน และความหลากหลาย 

  3.11 ยุทธวิธีตางๆ ที่นํามาใช ตองกอใหเกิดทักษะการตัดสินใจ 

  3.12 ใชภาษาและพฤติกรรมในการเพิ่มอํานาจใหกับผูเรียน โดยใชยุทธวิธีในการ

สรางสังคมและการสื่อสารกับตนเองและบุคคลอื่นๆ เชิงบวก 

  3.13 ผูเรียนรวบรวมการนําตนเองหรือทักษะการเรียนรูของตนเอง 

  3.14 ครูและผูเรียนตองรวมมือในการประเมิน การเลือกเปาหมาย อุปกรณการ

เรียนรูตางๆ กิจกรรม เทคนิคการเรียนการสอน 

 4.การประเมินผล 

   4.1 ผูเรียนมีการประเมินตนเอง 

   4.2 มีการประเมินตามสภาพจริง 
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 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปประเด็นสําคัญของแนวคิดตางๆ เกี่ยวกับการ

พัฒนาหลักสูตรที่มีความสัมพันธกับองคประกอบของหลักสูตรมาเปนแนวทางในการรางหลักสูตร 

รายละเอียดดังภาพประกอบ 2 
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ลักษณะของหลักสูตรที่เหมาะสมและแนวทางในการพัฒนา 
หลักสูตร (Clark.1997;Piirto.1994; Van Tassel – Baska.1992) 

  1. เห็นความสําคัญของความแตกตางระหวางบุคคล 

  2. เหมาะสมกับลักษณะการเรียนรู 

  3. มาตรฐานมีความเหมาะสมและทาทาย 

 4. ขึ้นกับเหตุผลตามบริบทของสถานศึกษา 

  5. พัฒนาสมรรถภาพทางสติปญญาพรอมกับสมรรถภาพดาน 

เจตคติ 

  6. ประสบการณการเรียนรูมีความหมายตอผูเรียน 

  7. พัฒนากระบวนการคิด 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 
 
 
 

เนื้อหา 

 

 

หลักการและจุดมุงหมาย 

 

 

การประเมินผล 

 
องคประกอบหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

การกําหนดเนื้อหาในหลักสตูร (Kaplan.1986) 

  1. กําหนดหัวเรื่องและเนื้อหาอางอิงไปสูหัวเรื่อง 

  2. มีลักษณะสหวทิยาการ บูรณาการกับสาระ อื่นและมองเห็น 

ความสัมพันธของเหตุการณ  

  3. เหมาะสมกับลักษณะผูเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 
   1.Enrichment Triad Model(Renzulli.1977) 

   2.Integrative Educational Model(Clark.1997)                      

   3.Rimm’s TRIFOCAL Model(Rimm.1994) 

   4.Individualization(Clark.1997) 

      – ประเมินผูเรียนและนําไปเปนขอมูลในการจัดการเรียนการสอน 

     – มีกิจกรรมคนควาทั่วไป 

     – กิจกรรมกลุม 

     – สรางสิ่งแวดลอมการเรียนรูแบบรับผิดชอบ 

     – กิจกรรมการเรียนตองสรางการคิดและทาทาย 

     – ยุทธวิธีที่นํามาใชทําใหเกิดทักษะการตัดสินใจ 

     – ใชภาษาและพฤติกรรมในการเสริมพลังอํานาจ 

     – ผูเรียนรวบรวมการนําตนเองหรือทักษะการเรียนรู 

    – ครู /นักเรียนตองรวมมือ 

 
 
 
 

1. การประเมินตามสภาพจริง 

2. ผูเรียนประเมินตนเอง 

  (Van Tassel – Baska.1992;Clark.1997) 

ภาพประกอบ 2  ความสัมพนัธของแนวคดิ รูปแบบตางๆ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสตูรที่นํามา 

ประยุกตใชในการกําหนดองคประกอบหลกัสูตร 
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  2.8 งานวจิัยทีเ่กี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร 

 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการพฒันาหลักสูตร เปนงานวจิัยที่ใชกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

ตามทฤษฎ ีโดยมีการนําไปทดสอบหรือทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพของหลักสูตร พรอมทัง้ปรับปรุง 

หลักสูตรใหมคีวามเหมาะสมมากขึน้ ซึ่งหลักสูตรเหลานัน้มีทัง้เปนหลกัสูตรฝกอบรม หลักสูตรระยะ

ส้ันและระยะยาว โดยมีข้ันตอนหลักๆ 3 – 5 ข้ันตอนดงันี ้

  1. การสํารวจขอมูลพื้นฐานเพื่อที่จะนาํมาเปนโครงรางหลักสูตร โดยพจิารณาให 

สอดคลองกับสภาพและความตองการของผูเรียน โดยการศึกษาเอกสาร งานวิจัยและสัมภาษณ 

ผูเกี่ยวของ 

  2. สรางโครงรางหลักสูตร โดยนําขอมูลทีไ่ดจากขั้นตอนที ่1 มากําหนดเปน

จุดมุงหมายของหลักสูตร เนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมนิผล แลวทาํการ

ประเมินโครงรางหลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญ 

  3. ทดลองใชหลักสูตรและประเมินผลหลักสูตร เปนการดําเนนิการประเมินเพื่อหา 

ประสิทธิภาพของหลักสูตร โดยการทดลองใชกับผูเรียน 

  4. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เปนการนําผลที่ไดจากการทดลองใชหลักสูตรมา 

ปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

  5. การติดตามผล เปนการศกึษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทดลองใชหลักสูตรซึ่ง 

ถือวาเปนการประเมินประสทิธิภาพของหลักสูตรอีกขั้นตอนหนึ่ง ผลการวิจัยที่ไดจะเปนหลกัสูตรที่

ประกอบไปดวยองคประกอบที่สําคัญ คือ สภาพปญหา และความจาํเปนของหลักสตูร จุดมุงหมาย

ของหลักสูตร จุดมุงหมายเฉพาะ เนื้อหาสาระ กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ วิธีการประเมินผล ซึ่ง

แตละหลักสูตรไดมีรายละเอียดขององคประกอบตางๆ ครอบคลุมความรูที่แตละหลักสูตรมุงหวังให

เกิดกับผูเรียน ดังเชน 

 สุชาติ  ล้ีตระกลู (2532 : 180 – 181) ไดวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลกัสตูรสําหรับลูกกรรมกร 

กอสรางกอนวยัเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร มีข้ันตอนในการพัฒนาหลกัสูตร 3 ข้ันตอน คือ การ

สํารวจขอมูลพื้นฐาน การสรางโครงรางของหลักสูตร และทดลองใชหลักสูตร โดยรายละเอียดของ

องคประกอบตางๆ ครอบคลุมดานการสรางเสริมความปลอดภัยของตนและการสรางเสริมสุขนิสัย 

ซึ่งรายละเอียดของแตละองคประกอบสามารถยืดหยุนไดตามสภาพความแตกตางของชุมชน 

 สาคร  พุทธปวน (2533 : 63 – 65) ไดวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสตูรฝกอบรมการ 

ปองกันการใชยาผิดและยาเสพติด สําหรับบุคลากรในงานสาธารณสุขมูลฐาน  

 ยุวด ี ฤาชา (2536 : 375) ไดวิจัยเกีย่วกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการจัดการเรียนแบบ

ที่ใชปญหาเปนหลกั สําหรับอาจารยพยาบาล   
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 เอกชัย  เอื้อเฟอ (2537 : 47 – 86) ไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะ

ความเปนผูนาํและการทาํงานกลุม สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาํแหง  

 จุไร  ชุมรุม (2538 : 110 – 117) ไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพของ

บุคลากรฝายกิจการนักศึกษาของสถาบนัราชภัฏ เร่ืองการสรางและพัฒนาคณะทาํงาน  

 สมศรี  ทองนชุ (2542 :126 –128) ไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะ

ความเปนคนทันสมยัดานจติใจ สําหรับนกัศึกษาสาขาครุศาสตรของสถาบันราชภฏั  

 พงษศกัดิ์  ศรีจันทร (2545 :138 – 141) ไดวิจัยเกีย่วกับการพัฒนาหลกัสูตรเพื่อเสริมสราง

คุณลักษณะครูวิชาชพีใหแกนักศึกษาสายครูวิชาชีพของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งงานวิจัย

ทั้งหมดเหลานี ้ไดใชข้ันตอนหลักตั้งแตข้ันตอนที ่1 – 4 ดังไดกลาวมาแลวขางตนเปนขั้นตอนในการ

พัฒนาหลักสตูร แตกตางกนัเพยีงแตองคประกอบตางๆ ของหลกัสูตรในแตละงานวจิัยครอบคลุม

สาระที่มุงหวงัของแตละหลกัสูตรเทานั้น  

 สวนงานวิจยัของ วิชิต สุรัตนเรืองชัย (2534 : 81 – 83) ที่ไดพัฒนาหลกัสูตรการฝกอบรม

ความรูเกีย่วกบัการปองกันและควบคุมโรคเอดสสําหรับครูประถมศึกษา ที่ดําเนนิการตามขั้นตอนทัง้ 

5 ข้ันตอนตามที่ไดกลาวแลวขางตน 

 จากงานวิจยัทีก่ลาวมาขางตนเหน็ไดวายังไมมีหลักสูตรรายวิชาภาษาองักฤษที่มุงพฒันา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปพรอมกับการสรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเอง ซึ่งเปนคุณลักษณะอันพงึ 

ประสงคที่สําคัญประการหนึ่งในหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ดังนัน้ผูวิจัยจงึมุงพัฒนา 

หลักสูตรดังกลาวขึ้นมา เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดีข้ึนและ 

สรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเองของผูเรียนไปพรอมกนัดวย 
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 3. การจัดการเรียนรูเพื่อชี้แนะปญญา (Cognitive Guided Instruction) การสอนเปน

กระบวนการที่แทรกอยูกับการเรียนรู การสอนเปนบทบาทของครูในลักษณะของวิธีการ การสอนจึง

เปนแตเพียงแนะแนววิธีการใหแกผูเรียน ดวยวิธีการที่เหมาะสมกับผูเรียนพรอมทั้งจัดประสบการณ

และเงื่อนไขที่เหมาะสมใหแกผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดรับประโยชนในการเรียนรู ดังนั้น การจัดการ

เรียนการสอนจึงตองมีความเหมาะสมกับความแตกตางระหวางบุคคลมีกระบวนการสรางแรงจูงใจ 

โดยใหเกิดแรงจูงใจภายในมากกวาแรงจูงใจภายนอก (วิชัย  วงษใหญ. 2537 : 97 ; อางอิงจาก 

Gagne.  1968 ; Bruner.  1968) ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงไดศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนที่

เหมาะสมในการนํามาใชในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองของผูเรียน 

เพื่อใหหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายตอไป 

 

  3.1 ความเปนมาของการเรียนรูเพื่อช้ีแนะปญญา 

 เฟนเนมา (Fennema.  2000 : online) ไดกลาววา จุดมุงหมายของการจัดการเรียนรู เพื่อ

ชี้แนะปญญา เร่ิมมาจากโครงการวิจัยที่ศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับครู จากการเรียนรูเกี่ยวกับความรูจาก

การวิจัยในเรื่องการเรียนรูและการคิดของผูเรียนดานคณิตศาสตร เปนโครงการที่มุงชวยใหครูเรียนรู

เกี่ยวกับการเรียนรูของผูเรียน และใหครูไดพัฒนาหลักสูตรโดยอาศัยขอมูล จึงไดวางแผนในการ

พัฒนาหลักสูตรที่อยูบนพื้นฐานความรูเกี่ยวกับการคิดของผูเรียนนอกจากนั้น เบรนเดอเฟอร

และฟอสเตอร (Brendefur & Foster.  2000 : online) กลาววาครูจาก Reading Recovery และ 

English Language Learners ไดนําวิธีการจัดการเรียนรูเพื่อช้ีแนะปญญาไปใชในการสอน

ภาษาอังกฤษ โดยพบวาผูเรียนไดมีการทํางานรวมกัน มีการฝกสนทนามากขึ้น และมีการแลกเปลี่ยน 

(sharing) ซึ่งถือวาเปนการใชภาษาที่มีคุณคา ซึ่งเมื่อใชการจัดการเรียนรูเพื่อช้ีแนะปญญาในการจัด 

การเรียนการสอน ผูเรียนจะฟง พูด อานและเขียนจากปญหาของตนเอง นอกจากนี้ครูบางคนยังได 

ประยุกตใชการจัดการเรียนรูเพื่อช้ีแนะปญญากับโปรแกรมการสอนอานและการออกเสียง (phonic) 

ผูเรียนจะมีความตื่นเตนเมื่อพบคําที่นาสังเกต (sight words)ในปญหาเหลานั้น และสามารถที่จะ 

อานปญหาเหลานั้นพรอมทั้งแกไขได 

 

  3.2 แนวทางการจัดการเรียนรูเพื่อช้ีแนะปญญา 

 เฟดเนส (Fadness.  2003 : online) และ ฟอสเตอร (Foster.  2000 : online) กลาววา 

การจัดการเรียนรูเพื่อช้ีแนะปญญา เปนนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ไมใชวิธีการสอนที่มี

รูปแบบตายตัว การจัดการเรียนการสอนแบบนี้อยูบนพื้นฐานปรัชญาที่วา การเรียนการสอนตองเกิด

มาจากความรูของผูเรียน การคิดและการแกปญหาจึงเปนสวนสําคัญของการจัดการเรียนรูเพื่อช้ีแนะ 
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ปญญา ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนที่อยูบนพื้นฐานการวิจัย และเหมาะกับผูที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนต่ํา(disadvantage students) (Comprehensive Center Region VI.  2004 : online) 

การจัดการเรียนรูเพื่อช้ีแนะปญญา มีสมมติฐานที่สําคัญ 2 ประการ คือ  

  1. ความรูเกี่ยวกับการคิดของผูเรียนในการแกไขปญหา จะมีประโยชนตอครูในการ

นํามาใชเปนขอมูลพื้นฐานสาํหรับการจัดการเรียนการสอน 

  2. การแปลความและเชื่อมโยงความรูเกาและความรูใหมอยางสมเหตุผล จะทําให 

ความรูทีม่ีอยูกับความเชื่อและความรูใหม เกิดความกระจางชัดยิง่ขึ้น ดังนัน้ การนาํเสนอความรูใหม 

ตองไมขัดแยงกับความรูเดิม (Means;Chelemer & Knapp.  1991 : 74 – 75)  

 นอกจากนี ้มีน เชลเมอรและแนปป(Means;Chelemer  & Knapp.  1991 : 84 –  92) ยังได

กลาวถึง องคประกอบที่สําคัญของการสอนแบบชี้แนะปญญา ซึ่งประกอบดวย 

  1. มียุทธวิธีการแกปญหาทีห่ลากหลาย เชน การระลึกหรือทบทวนความรูเดิม 

กระตุนผูเรียนและการสืบคน 

  2. เนนในเรื่องการแกปญหา 

  3. ครูตองขยายแนวคิดหรอืความรูของนักเรียนใหกวางขึน้ อีกทัง้ยังไดกลาวถึง

หลักการที่สําคัญในการจัดการเรียนรูเพื่อช้ีแนะปญญาวาประกอบดวยหลักการ 3 ประการ คือ 

   1. ประเมินความรู ความเขาใจของผูเรียน 

   2. กําหนดลักษณะผูเรียน 

   3. สรางหลักสตูรและการสอนทีก่ระตุนการคิดและการแกปญหาของผูเรียน 

สําหรับรายละเอียดในการจัดการเรียนรูเพือ่ช้ีแนะปญญานัน้ เฟดเนส (Fadness. 2003 : online) 

และ ฟอสเตอร (Foster.  2000 : online) ไดกลาวไวในแตละขอ จากการศึกษาเอกสาร พบวา มี

นักวชิาการที่มคีวามคิดเหน็สอดคลองกับประเด็นตางๆ มีรายละเอยีดดังนี ้

 1. ครูตองเรียนรูความกาวหนาของผูเรียนโดยใชการวจิยัเปนฐาน ซึ่งการจัดการศึกษา 

ที่มุงสรางสรรคความรูข้ึนมาใหมในสังคม ควรเกิดขึ้นในกระบวนการเรยีนการสอนที่เรียกกันวา 

Research – Based Education หรือ Research – Based Teaching หรือ Research – Based 

Learning จะกอใหเกิดกระบวนการศึกษาใหม เปนกระบวนการศึกษาที่ลงไปสูตัวผูเรียนอยางแทจริง 

และทําใหผูเรียนสามารถใชศักยภาพของตนอยางสูงสดุและเต็มที ่ทีจ่ะกอใหเกิดผลงานทีม่ีคาและม ี

ความหมายตอตนเองและสงัคม (ไพฑูรย สินลารัตน.  2546 : 10 – 11) นอกจากนี ้กรมวิชาการ 

(2545 : 12 – 19) ยังไดใหแนวคิดในการนาํวิจัยปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติในสถานศกึษาวา การวจิัย 

ปฏิบัติการสามารถนาํไปใชในกระบวนการเรียนรู เนื่องจากการที่ผูเรียนจะประสบความสาํเร็จในการ 

เรียนรูไดดมีีประสิทธิภาพ ควรเกิดจากการเรียนรูอยางเปนระบบ โดยอาศัยกระบวนการวิจัยเขามา 
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เสริมในการเรยีนรูที่ซบัซอนขึ้น ทําใหผูเรียนไดฝกการคิด การจัดการ การหาเหตุผลในการตอบปญหา 

การผสมผสานความรูแบบสหวทิยาการและการเรียนรูในปญหาที่ตนสนใจ ดวยการสงเสริมใหผูเรียน 

มีอิสระในการลองใชแนวคิดและวิธีการตางๆ ในการเรียนรู การทดสอบความรูที่ไดรับและการสรุป 

ความรู เพื่อชวยเพิ่มพูนการเรียนรูในตนเอง ทั้งในดานความรู เจตคติ และทักษะ อันเปนเครื่องมือ 

พัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต นอกจากนี ้การนํากระบวนการวิจัยเขามาเปนสวนหนึง่ของกระบวนการ 

เรียนการสอน ยังมีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ใน 

ประเด็นทีว่า จัดกระบวนการเรียนการสอนและใชวิจยัเปนสวนหนึง่ของกระบวนการเรียนรู (มาตรา 

24(5)) ทําวิจัยเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนแตละระดับการศึกษา และนําผลการ 

วิจัยมาใชในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน(มาตรา 30) 

 2. เรียนรูยุทธวิธีการแกปญหาที่หลากหลายตางๆ ที่ผูเรียนนํามาใชแกปญหา และ ความ 

สัมพันธเกีย่วของกับชนิดของปญหาของผูเรียน ดังนัน้การจัดการเรียนการสอนควรมุงกระบวนการ

ทางสติปญญามากกวาจะไปมุงที่ผลงานที่เกิดขึ้น ผูเรียนควรไดเรียนรูเกี่ยวกับทกัษะการคิดเชิง

สรางสรรค (creative thinking skills) เชน การคิดอยางคลองแคลว (fluency) การคิดแบบยืดหยุน 

(flexibility) และการคิดที่ซบัซอน (elaboration) รวมทัง้ทักษะการคิดเชิงวพิากษ (critical thinking 

skills) เชน การวิเคราะหและการสังเคราะห (analysis and synthesis) (Piirto. 1994 : 395 ;  citing 

Eisner. 1985) ผูเรียนควรไดรับการฝกฝนวิธกีารคิด (how to think) ควรนําวิธีการวิจัย (research 

methods) มาเปนสวนหนึง่ของหลักสูตร เนื่องจากความรูเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

 ดังนัน้ผูเรียนจาํเปนตองเรียนรูเพื่อคนหาวา อะไรคือส่ิงที่พวกเขาตองการเรียนรู (Piirto.  

1994 : 395 ; อางอิงจาก Ward. 1961,1980) ดังนั้นการฝกฝนใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับเทคนิคการ

วิจัยจะชวยใหผูเรียนเรียนรูจากการเรียกขอมูลจากคอมพิวเตอร (browsing) หรือขอมูลจากการ

สํารวจไดรวดเร็ว การคนควาจากฐานขอมลู (data base searching) จึงควรเปนเรื่องปกติที่ผูเรียน

สามารถนํามาใชในการเรียนรู นอกจากนี้ผูเรียนสามารถที่จะรวบรวมการนําตนเอง (self – directed) 

หรือทักษะการเรียนรูของตนเอง รวมทัง้ความรับผิดชอบตอส่ืออุปกรณและการเรียนรูตางๆ ที่ผูเรียน

เปนคนเลือก (Clark.  1997 : 433) เพื่อสรางการเรียนรูของตนเอง 

 3. ศึกษาผูเรียน รวมทัง้ทกัษะความสามารถตางๆ ของผูเรียน เพื่อนาํมาใชในการ กําหนด

ปญหา จากแนวคิดของนักการศึกษาไดชี้ใหเหน็วาในการจัดการศึกษาเพื่อสนองตอบความแตกตาง

ระหวางบุคคลและกอใหเกิดการเรียนรูไดดีที่สุด ข้ันตอนแรกที่ตองดําเนินการคือการศึกษาผูเรียน ทั้ง

ในดานสติปญญา อารมณ ความสามารถ ทักษะ ความสนใจ ลักษณะการเรียนรู โดยทักษิณา  เครือ

หงส (2550 : 75) ไดสังเคราะหรูปแบบการเรียนรูของผูเรียนวาม ี6 แบบ คือ แบบแขงขัน 

(competitive) ผูเรียนลกัษณะนี้จะเรยีนรูเพือ่ที่จะทําใหไดดีกวาคนอื่นในชั้นเรยีน รูสึกวาตองแขงขัน 
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กับคนอ่ืนๆ เพื่อใหไดรับรางวลัจากชัน้เรียน เชน คําชมของครู ความสนใจของครู ผูเรียนประเภทนีม้ี 

ความรูสึกวาตองเปนผูชนะเสมอ แบบรวมมือ (collaborative) ผูเรียนลักษณะนีม้ีความรูสึกวา

สามารถ เรียนรูไดมากที่สุดโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สติปญญาและความสามารถซึง่กันและ

กัน รวมมือ กบัผูสอนและกลุมเพื่อน ชอบทํางานรวมกับคนอื่นๆ เหน็ชัน้เรียนเปนสงัคมที่มีปฏิสัมพันธ

ซึ่งกนัและกนั แบบหลีกเลี่ยง (avoidance) ไมสนใจการเรียนรูเนื้อหาในชั้นเรยีนตามแบบแผน ไมมี

สวนรวมกับ ผูสอนและผูเรียนคนอืน่ๆ ไมสนใจสิ่งที่เกิดขึน้ในหองเรียนแบบมีสวนรวม(participant) 

ผูเรียนแบบนี ้ตองการทีจ่ะเรียนรูเนื้อหาวชิา ชอบเขาชัน้เรียน มีความรับผิดชอบทีจ่ะเรียนรูมากที่สุด

ในชั้นเรียน และมีสวนรวมกบัผูอ่ืนตอกิจกรรมในชั้นเรียนใหมากที่สุดเทาที่จะมากได แบบพึ่งพา 

(dependent) ผูเรียนแบบนีม้ีความอยากเรียนรูนอย จะเรียนรูเฉพาะสิง่ที่ถกูบังคับหรือกําหนดให

เรียน มองเห็นผูสอน และเพือ่นเปนแหลงความรู และสนับสนนุทางวชิาการ แบบอิสระ(independent) 

ผูเรียนแบบนี้ชอบคิด และทํางานตางๆ ดวยตนเอง รับฟงความคิดเหน็ของคนอื่น ๆ ในชั้นเรยีน ตั้งใจ

ศึกษาเนื้อหาที่คิดวาสาํคัญ และมีความเชื่อมั่นในความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง นอกจากนี ้

ยังตองศึกษารูปแบบปญหาตางๆ ที่เกิดขึน้กับผูเรียนและเปนอุปสรรคตอการเรียนรู (Clark.  1997 : 

433 ; Clark. 1997 : 499 – 500 ;citing Davis and Rimm.1994 ; Clark.  1997 : 319-321 ;  citing 

Renzulli. 1977) 

 4. คนหายทุธวิธีการสอนตางๆ ที่สนองตอบตอความตองการของผูเรียน ในการจัดการเรียน

การสอนตองคาํนงึถงึผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมใหผูเรียนคิดอยางอิสระ ใหโอกาสผูเรียนในการเขาถึง

ส่ิงแวดลอมทางการเรียนรู และผูเรียนเปนผูดําเนินการเรียนรูดวยตนเอง (active learner) (Piirto.  

1994 :375) ซึ่งครูจะตองวางแผนเพื่อใหเกิดทางเลือกแกผูเรียน โดยเสนอยุทธวธิีทีม่ีความ

หลากหลายทีท่ําใหเกิดการเรียนรูสูงสุด (Clark.  1997 : 355 – 356) 

 5. ครูสรางปฏิสัมพันธกับผูเรียน เปนสื่อกลางใหผูเรียนไดเขาถึงสื่อ และส่ิงแวดลอมทางการ

เรียนรูตางๆ ในการจัดการเรยีนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนตองดําเนนิการเรียนรูดวย

ตนเอง ถาการดําเนนิการเรียนรูไมสะดวก ผูเรียนจะเกิดความทอถอย เบื่อหนาย ทําใหการเรียนรู 

ลมเหลว ครูจึงเปนผูอํานวยความสะดวกแกผูเรียน โดยครูจะตองคนหาเพื่อวิเคราะหศกัยภาพของ 

ผูเรียนแตละคน เพื่อครูจะไดชวยเหลือ แนะนําใหผูเรียนไดเรียนรูตามศักยภาพของตน รวมวางแผน 

การเรียนกับผูเรียน สรรหา สนับสนนุสื่ออุปกรณใหกับผูเรียน เพื่อใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง รวมทั้ง 

คอยเสริมพลังและสรางกาํลงัใจใหแกผูเรียน (พิเชฐ อนุกลู.  2546 : 29 – 30) ซึ่งสอดคลองกับความ 

คิดเห็นของ คลารก (Clark.  1997 : 433) ที่กลาววา ครูและผูเรียนตองรวมมือ (cooperatively) ใน 

การประเมนิและการเลือกเปาหมาย อุปกรณการเรียนรูตาง ๆ กิจกรรมและเทคนิคการเรียนการสอน 

เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีระยะเวลาการเรียนรูของตนเอง (self – pace) ระดับของตนเอง 
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(self – level) การประเมนิตนเอง (self – evaluate) โดยมีครูเปนผูใหคาํแนะนําและเปนแหลงขอมลู 

(consultant and resource) 

 6. ผูเรียนทาํงานเปนกลุมและไดรับการสงเสริมใหมกีารสะทอน อภิปราย เกี่ยวกับ ความ

คิดเห็นของตนเองและบุคคลอื่นๆ การดําเนนิกิจกรรมกลุมมีคุณคาสําหรับสมาชิกในกลุมมากมาย 

เพราะในขณะที่ดําเนินกิจกรรมกลุมนัน้ ผูเรียนมีความเจริญงอกงาม เพิ่มความมัน่ใจในตนเอง มี

ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตนเอง (self - concept) ดีข้ึน เกิดความรูสึกวาตนเองมีคุณคา การใช

กิจกรรมกลุมสามารถใหคณุคาในดานตางๆ ดังนี ้

  6.1 คุณคาในดานพฒันาการ กิจกรรมกลุมสามารถสรางพัฒนาการใหผูเรียนได 

เปนอยางดี โดยสามารถสนองความพงึพอใจของแตละบุคคลไดดังนี้ 

   6.1.1 การสนองความตองการพื้นฐานของบุคคล นักจิตวิทยาไดพยายาม 

แยกแยะใหเหน็วามนษุยมีความตองการทัง้ทางดานรางกายและจิตใจ มนษุยสามารถดํารงชวีิตอยูได 

อยางมีความสขุ ถาไดรับการตอบสนองความตองการทัง้ 2 สวนอยางสมดุล สําหรับความตองการ 

บางประการอาจไดรับการตอบสนองดวยกิจกรรมกลุม ดังเชน ความตองการเปนสวนหนึง่ของกลุม 

ความตองการนี้จะไดรับการตอบสนองเมื่อผูเรียนเปนทีย่อมรับของกลุม ดังนั้นกลุมจะเปนที่ที่

ปลอดภัย และอบอุนใจ ผูเรียนจึงอยากเขารวมในกิจกรรม แสดงความรูสึก ความคิดเห็น เปนอยางดี 

ซึ่งสิ่งเหลานี ้จะสนองความตองการความปลอดภัยแกผูเรียน 

   6.1.2 การสรางพัฒนาการทางดานอารมณและสังคม การเขารวมกิจกรรม

กลุมทาํใหผูเรียนสามารถเรยีนรูเร่ืองการปฏิบัติในสังคม รวมทัง้เรียนรูเร่ืองการควบคมุการแสดงออก

ทางดานอารมณดวย โดยเรยีนรูจากประสบการณหรือการแสดงออกของสมาชกิในกลุมแตละคนซึง่

สามารถที่จะพัฒนาดานอารมณและสังคมของผูเรียน ดังเชน การพฒันาดานเจตคติ ความสนใจ 

ความสามารถและการดํารงชีวิตในสังคม เนื่องจากมนุษยตองมีเจคติทีด่ีตอบุคคลอื่น มีความเคารพ 

ตอบุคคลอื่น จึงจะทําใหสามารถอยูรวมกนัได กิจกรรมกลุมจะชวยใหผูเรียนทีม่ีความสามารถ ความ 

คิดเห็น พืน้ฐานทางครอบครัวที่แตกตางกนั ไดเรียนรูเร่ืองของสังคมและสามารถแสดงพฤตกิรรมที ่

เหมาะสมได รวมทัง้สรางความเจริญงอกงามในดานความรูและทักษะตางๆ เชน การพูดในที่

สาธารณะ การอภิปรายกลุม กฎระเบียบในการทํางานเปนหมูคณะ การประสานงาน หรือกลุมความ

สนใจ ซึง่อาจจะเปนดานการละคร การเขียน กีฬา ยังสามารถชวยใหผูเรียนมทีักษะเฉพาะอยางดข้ึีน 

  6.2 คุณคาในการวนิิจฉัย การทํากิจกรรมกลุมทาํใหมโีอกาสสังเกตสมาชิกในกลุม 

แตละคน ทาํใหเขาใจผูเรียนแตละคนเปนอยางด ีซึ่งจะเปนประโยชนทั้งตอผูเรียนในการที่อยูรวมกับ 
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บุคคลอื่น และเปนประโยชนสําหรับครูที่จะไดเห็นความแตกตางอยางชดัเจนของผูเรียนแตละคน ทํา

ใหครูสามารถชวยเหลือหรือพัฒนาผูเรียนไดอยางถูกตอง ถาผูเรียนเรยีนตามลําพังครูอาจจะไม

สามารถวินจิฉัยผูเรียนไดวาจริงๆ แลวผูเรียนมีลักษณะอยางไร 

  6.3 คุณคาตอโรงเรียนและชมุชน ผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมกลุม ทําใหมโีอกาสใน 

การพัฒนาตนในดานตางๆ ทําใหเปนบุคคลที่มีความสามารถ มีคุณคา สรางคุณประโยชนใหกับ

โรงเรียนและชมุชนได (คมเพชร  ฉัตรศุภกุล.  2546 : 20 – 24) 

 นอกจากนี ้คลารก (Clark.  1997 : 331 – 335) ยังไดกลาวถงึการใชกจิกรรมกลุมในการ

เสริมสรางความกาวหนาทางดานอารมณและสังคมของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนรูจักแกปญหาที่เกิด 

ข้ึนในชีวิตและมีคุณลักษณะเปนผูนาํ โดยการใชกิจกรรมกลุมนัน้ตองสรางความไววางใจ (building 

trust) ใหเกิดขึน้ ซึง่ความไววางใจในหองเรียนไมไดเกิดขึ้นเอง ดังนั้นครจูึงควรวางแผนใหบรรยากาศ 

ของความไวใจเกิดขึ้นในหองเรียน โดยสรางสิง่แวดลอมการเรียนรูแบบรับผิดชอบ ภาษาและ

พฤติกรรมที่แสดงออกในหองเรียนตองทาํใหผูเรียนรูสึกวาตนเองมีความสามารถ (competent) 

กิจกรรมตางๆ ที่ใชมีลักษณะแบบรวมมือมากกวาการแขงขัน รวมทัง้ใชเวลาในการสรางปฏิสัมพนัธ

เชิงบวกระหวาง บคุคลในชัน้เรียน เมื่อบรรยากาศความไววางใจเกิดขึน้ในหองเรียน จะทําใหผูเรียน

รูสึกปลอดภัยและ กลาเสีย่งที่จะเรียนรู ทดลองทาํในสิง่ทีย่ังไมรูและอาจไมประสบผลสําเร็จหรือ

ผิดพลาดได ซึง่การสราง บรรยากาศที่ปลอดภัยและไววางใจใหเกิดขึน้นัน้ตองใชเวลา และเพื่อให

บรรยากาศดังกลาว สรางเสริม ประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียน ซึ่งกิจกรรมที่สามารถสรางความ

ไววางใจใหเกดิขึ้น อาจทําไดดังนี ้

  1. การเริ่มตนและการจบ (openings and closings) การสรางสังคมในชั้นเรยีนให 

มีบรรยากาศแบบปลอดภัยและพัฒนาความไววางใจนั้นจะขึ้นอยูกับจดุเริ่มตนและการจบลงของแต 

ละวันหรือคาบเรียนในแตละสัปดาห การใชการอภิปรายที่เนนในเรื่องของอารมณและสังคมหรือการ 

สรางสังคม ทาํใหผูเรียนไดแกปญหารวมกันหรือกําหนดความสนใจของกลุมรวมกนั มีประสบการณ 

ในการชี้แนะจนิตนาการหรือการผอนคลายรวมกนั มีสวนรวมในกิจกรรมที่เปดโอกาสใหมีการสื่อสาร 

กันมากขึ้น การใชการอภิปรายกลุมเกี่ยวกบัผลงานทีท่ําในวนันัน้ การรวมทบทวนถงึเปาหมายตางๆ 

ที่บรรลุผลแลว หรือรวมกันใหขอมูลยอนกลับของแตละบุคคลเชิงบวก จะชวยสรางความกาวหนา 

ทางอารมณและสังคมเชงิบวกใหกับผูเรียนมากขึ้น และติดตัวผูเรียนไปอีกนาน (long lasting) 

รวมทัง้สรางบรรยากาศการผลิตผลงาน (productive climate) ในหองเรียนมากขึน้ 

  2. กลุมที่มีความไววางใจ (the trust group) การสรางกลุมที่มีความไววางใจให

เกิดขึ้นในหองเรียน จะชวยใหผูเรียนใชเปนแนวทางในการแกปญหา ทั้งปญหาสวนบุคคลและ

ระหวางบุคคล ที่ประสบในหองเรียน โรงเรยีน หรือการดําเนนิชีวิตโดยทั่วไป โดยครูจะเปนเพียงผู
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อํานวยความสะดวก (facilitator) และสรางความรูสึกปลอดภัยใหกับทุกคนในกลุม โดยบุคคลทุกคน

ในกลุมตกลงที่จะ ปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม และพรอมที่จะมีสวนรวมทุกครั้งทีม่ีการพบกันใน

กลุม ครูจะตองวางแผนชวยเหลือผูเรียนทีไ่มตองการมีสวนรวมในกลุม ขอตกลงตางๆ ของกลุมที่

จําเปนตองกาํหนดขึ้น ดังเชน 

 1.) ส่ิงที่พูดในกลุมไมนาํไปพูดใหคนอืน่ฟง ถาพูดถือวาเปนการทําลายความไววางใจ 

 2.) ทุกคนสามารถที่จะขอพบกลุมได ซึ่งครูจะชวยกาํหนดตารางนัดหมายให 

 3.) ทุกคนสามารถที่จะไมแสดงความคิดเหน็ได ถาไมพรอมที่จะรวมแสดงความคิดเห็น 

(share) แตกลุมก็คาดหวังใหทกุคนรับฟงปญหาและรวมแสดงความคิดเห็น รวมทัง้แนวทาง 

การแกไขเทาที่จะทําได 

 4.) ขอคิดเห็น (comments) ที่รวมแสดงออกมานั้น ตองมลัีกษณะสรางสรรคและไวตอ

ความรูสึกของบุคคลอื่นๆ ในกลุม 

 5.) ปญหาตางๆ ตองใชความรับผิดชอบของบุคคลในการจัดการหรือใหบุคคลที่สามารถ

ดําเนนิการบางอยางไดเกี่ยวกับปญหานัน้เปนคนจัดการขอตกลงที่กาํหนดขึ้นและการที่ครูได  

กระตุนเตือนผูเรียนไดนึกถึงขอตกลงดังกลาว ในชวงเริม่ตนการดําเนนิกิจกรรมหรือการสรางขอตกลง 

ตางๆ จะชวยทําใหเกิดโครงสรางของกลุม รวมทั้งทําใหกลุมคนพบปญหาตางๆ ทีม่ีผล (sensitive) 

และมีความสาํคัญตอผูเรียนและครู นอกจากนี้ กลุมทีม่ีความไววางใจ ยังเปดโอกาสใหผูเรียนสราง 

อัตมโนทัศน (self – concept) ทักษะความสัมพนัธระหวางบุคคล (interpersonal skills) ดวย 

  3. การสัมภาษณซึ่งกนัและกัน (the mutual interview) มีประโยชนอยางมากในการ 

เร่ิมตนการจัดการเรียนการสอน เปนการเริ่มตนกระบวนการสรางความรูสึกปลอดภัย ความไววางใจ 

และส่ิงแวดลอมการเรียนรูแบบรับผิดชอบ ยุทธวิธกีารสรางสงัคมแบบนี้กอใหเกิดประโยชนกับผูเรียน 

ทุกระดับอายุ ทุกรูปแบบการจัดชั้นเรียนและทุกขนาดชัน้เรียน โดยใหผูเรียนมองไปรอบๆ หองและ 

มองหาผูทีย่ังไมรูจักและอยากรูจัก ใหเวลา 10 นาทีในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกนั จากนั้นให 

นักเรียนแนะนาํบุคคลนั้นตอช้ันเรียน ในชัน้เรียนขนาดใหญอาจใหผูเรียนแนะนาํเพื่อนสนทิ (partner) 

ใหกับกลุมที่กาํหนดขึ้น โดยอาจกําหนดใหมี 3 คู ซึ่งกลุมนี้จะกลายเปนกลุมการเรียน (study group) 

ตอไปตลอดปการศึกษา กิจกรรมนี้นอกจากจะใหผูเรียนสนุกสนาน ยงัสรางบรรยากาศการ

แลกเปลี่ยน (sharing) และความเอื้ออาทร (caring) ใหเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่องไปตลอดป

การศึกษา 

  4. ขยายการเรยีนรูออกนอกหองเรียน (extending learning beyond the 

classroom) การเรียนรูที่ขยายออกไปนอกหองเรียน เชน ไปสูชุมชน พืน้ที่ธรรมชาติใกลๆ โรงเรียนจะ 

กอใหเกิดการศึกษาแบบบูรณาการที่เปนธรรมชาติและมีประสิทธิภาพ การเดินทางคนควาเพื่อเรียนรู 
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กอประโยชนทางการศึกษาอยางมาก การวางแผนและการมีสวนรวมในการเดินทางคนควา ทําให 

ผูเรียนเกิดความรวมมือและไดรับประสบการณตางๆ ที่นอกเหนือจากสภาพหองเรียน การเปดโอกาส 

ใหผูเรียนไดวางแผนการเดินทางคนควาเพือ่เรียนรูตั้งแตเร่ิมตนจนจบ ทาํใหผูเรียนไดรับประสบการณ 

ที่เปนลาํดับข้ันตอนตามธรรมชาติ จากการวางแผนและการจัดการของตนเองถือเปนการเรียนรูทีด่ี

ที่สุด เปนการสรางโอกาสในการพัฒนาภาวะผูนํา (leadership) และเพิ่มการเหน็คณุคาในตนเอง 

(self – esteem) จากการไดรับผิดชอบและการเสี่ยงของแตละบุคคล (personal risk) การประสบ

ผลสําเร็จในความพยายามเหลานี้ ผูเรียนตองไดรับโอกาสในการดําเนินการโดยอาศัยความไววางใจ 

การปฏิสัมพนัธที่เปดเผย และความซื่อสัตยในระดับสูง วัตถุประสงค 4 ประการ สําหรับการเดนิทาง

คนควาเพื่อการเรียนรู มีดังนี ้

 4.1 สงเสริมความกาวหนาทางสติปญญา ในขอบขายเนื้อหาตางๆ 

 4.2 พัฒนาและสรางแรงจงูใจผูเรียนใหมากขึ้น โดยอาศยัทักษะการคิดตางๆ ที ่

เกิดจากประสบการณของผูเรียน เชน การอางอิง การวิเคราะห การตั้งสมมติฐาน การพยากรณ การ 

พิสูจนและการบูรณาการ 

 4.3 พัฒนาสิง่แวดลอมที่สงผลใหการอภปิรายเกี่ยวกับคุณคาและเจตคติตางๆ 

เปนไปแบบธรรมชาติและสรางสรรค (productive) 

 4.4 สรางกจิกรรมสรางเสริมประสบการณ ที่สงเสริมความกาวหนาของแตละบุคคล 

ความไววางใจ ความเปดเผย ความเปนอิสระ การพึ่งพาอาศัยกนั (interdependence) ความซื่อสัตย 

ความมีคุณธรรม (integrity) ความเชื่อมัน่ในตนเอง และการอุทิศตนไปสูความเปนเลิศ (personal 

commitment to excellence) 

 3.3 บทบาทของครู 

 การจัดการเรียนการสอนมีองคประกอบทีสํ่าคัญ 3 ประการ คือ ครู ผูเรียน และปฏิสัมพันธ 

ระหวางครูกับผูเรียน ครูเปนองคประกอบที่สําคัญยิง่ในการจัดการเรียนการสอน เพราะเปนผูกําหนด 

บรรยากาศเกีย่วกับการเรียนการสอน (วิชยั วงษใหญ.  2537 : 117) ในการจัดการเรยีนรูเพื่อช้ีแนะ 

ปญญานัน้ ฟอสเตอร (Foster.  2000 : online) กลาววา ส่ิงที่เกิดขึ้นในหองเรียน ตองมาจากการ

สรางความรูโดยใชการวิจยัเปนฐานเกี่ยวกับการคิดและการแกไขปญหาของผูเรียน นอกจากนี้เบน

เดอเฟอร และฟอสเตอร (Brendefur & Foster.  2000 : online) และเกหน (Gehn. 2004 : online) 

ยังไดใหรายละเอียดเกี่ยงกบับทบาทของครูไวดังนี ้

  1. ครูตองรูวาการจัดการเรียนรูเพื่อช้ีแนะปญญา จะเกี่ยวของกับรูปแบบของปญหา 
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(problem types) ยุทธวธิีการแกปญหา (strategies) การพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน (how 

children develop cognitively) และครูจะตองประยุกตรูปแบบการสอนของตนเองใหเหมาะสมกบั

ทั้ง 3 ประเด็นดังกลาว 

  2. ครูตองดําเนินการเรียนการสอนบนพืน้ฐานความรูทีค่รูไดศึกษาวิธกีารคิดของ 

ผูเรียนเปนรายบุคคล 

  3. การเอาใจใสในเรื่องการคิดของผูเรียน ทําใหครูเปลี่ยนบทบาทจากการเปนผูให 

ความรู (knowledge givers) มาเปนผูอํานวยความสะดวก ดังนั้นครูตองวิเคราะหยทุธวิธีของผูเรียน 

และตัดสินใจวาจะดําเนนิการอยางไรในการพัฒนาผูเรียน การวิเคราะหผูเรียนจะตองกระทาํดวย

ความใสใจรอบคอบวา ผูเรียนมีคุณลักษณะโดยรวมในขณะนั้นเปนอยางไร เพื่อที่ครูจะไดกําหนด

โจทยหรือปญหาที่เหมาะสมกับตัวผูเรียน ฟาลทิซ (Falitz.  2002 : online) ไดกลาวถึงการเรียนการ

สอนแบบยุทธวิธีดานปญญา (conitive strategy instruction) วามีรายละเอียดดังนี ้

   3.1 ตองมีการทดสอบและหาขอสรุป (pretest and commitment) เพื่อ

ตัดสินใจวายทุธวธิีในการเรยีนรูนัน้มีความเหมาะสมกบัภารกิจการเรียนรูของผูเรียน และผูเรียนตอง

ไดรับการอธิบายถงึผลการทดสอบ รวมทัง้เกี่ยวกับยทุธวธิีการเรียนรูใหมนั้นจะสามารถชวยใหผูเรียน

สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางไร ผูเรียนตองสามารถทีจ่ะตัดสินใจวาตนเองจะใชยทุธวิธีใหมนัน้หรือไม 

   3.2 อธิบายยทุธวธิีใหมใหกบัผูเรียน เพื่อใหผูเรียนเขาใจองคประกอบของ

ยุทธวิธนีั้น รวมทั้งผูเรียนสามารถทีจ่ะนาํไปประยุกตใชไดอยางไรและในสถานการณใดไดบาง 

   3.3 ครูนําเสนอยุทธวิธีอยางเปนขั้นตอนและกระตุนใหผูเรียนถามคําถาม

ระหวางมกีารอภิปรายเกี่ยวกับยุทธวิธนีัน้ 

   3.4 ผูเรียนทบทวนขั้นตอนของยุทธวิธ ีสามารถทีจ่ะบอกความสาํคัญและ

กิจกรรมเฉพาะของแตละขั้นตอนได กอนทีผู่เรียนจะนํายทุธวธิีนัน้ไปประยุกตใช ในขั้นตอนนี้จะ

สงเสริมความเปนอิสระของแตละคนในการประยุกตใชยทุธวิธ ี

   3.5 ใหผูเรียนฝกการใชยทุธวิธีกับวัสดุอุปกรณที่ครูเปนผูจัดเตรียมให ซึ่ง

อุปกรณเหลานั้นจะตองไมยากเกนิไปจนมผีลตอการเรียนรูของผูเรียน 

   3.6 ใหผูเรียนฝกประยุกตใชยุทธวิธีกับสถานการณอ่ืนๆ ที่คลายคลงึกบัที่ครู

กําหนดโดยเริม่จากงายแลวคอยๆ เพิ่มระดับความยากมากขึ้น 

   3.7 หาขอสรุปในการสรุปอางอิง (generalize) ยุทธวธิี โดยผูเรียนตอง

มองเหน็แนวทางการประยุกตใชยุทธวิธีใหมนี้กับกิจกรรมดานการศึกษาอื่นๆ 

   3.8 การสรุปอางอิงและการรักษาไวใหคงอยูกับผูเรียน (consists of 

generalization and maintainance) 1) ผูเรียนตองใสใจวาทักษะใหมที่เกิดขึ้นจะสามารถประยกุต 



 75

ใชไดเมื่อไร 2) ผูเรียนจะตองฝกปฏิบัติในงานที่ไดรับมอบหมาย (assignments) โดยการประยกุตใช 

ยุทธวิธีใหม 3) ผูเรียนตองไดรับการกระตุนเตือนใหใชยทุธวิธทีี่เรียนรูมา โดยครูควรตรวจผลงาน 

ผูเรียน 

 นอกจากนี ้ฟาลิทซ ยังไดกลาวถงึบทบาทของครูที่ควรดําเนนิการ เพื่อใหผูเรียนเกิดความ

เขาใจและมีทกัษะเกีย่วกับยทุธวธิีใหมนัน้ ซึ่งมรีายละเอยีด ดังนี ้

  1.) ครูตองสอนทกัษะพื้นฐานที่จาํเปนกอนที่จะใชยทุธวธิีการเรียนการสอน โดยคร ู

จําเปนตองมีการทดสอบผูเรียน เพื่อทําการตัดสินใจวาผูเรียนมทีักษะตางๆ ที่จําเปน ในการประยุกต 

ใชกับยุทธวิธกีารเรียนรูใหมนั้น 

  2.) ครูตองสอนยทุธวธิีตางๆ ใหกับผูเรียนทั้งแบบพื้นฐานและละเอียดลึกซึ้ง เปนการ 

สรางโอกาสใหผูเรียนไดเลอืกประยุกตใชยุทธวิธี เพื่อความแนใจ ครูและผูเรียนตองรวมกนักาํหนด 

เปาหมายในการเรียนรูทีม่ีความสมัพนัธกบัการไดมาและสรุปอางองิยทุธวธิี (strategy acquisition 

and generalization) ในระหวางนี้ผูเรียนมาสารถที่จะพูดถึงปริมาณงานที่ตนสามารถจะทําไดสําเร็จ 

ในชวงระยะเวลาที่กาํหนด รวมทัง้กาํหนดพฤติกรรมและเจตคติตางๆ ที่จะใชและผนวกรวมเขาไปใน 

ระหวางการดาํเนนิงานใหสําเร็จ 

  3.) ครูมีความประสงคใหผูเรียนมีความเชีย่วชาญในยทุธวิธทีี่ไดรับ โดยผูเรียน

จะตองใชยทุธวิธีไดอยางถูกตองและคลองแคลว (correctly performing and being fluent) จน

สามารถใชไดอยางอัตโนมัต ิดังนัน้ผูเรียนบางคนจึงจาํเปนตองขยายเวลาเพื่อฝกใหเกิดความ

เชี่ยวชาญในยทุธวธิีเฉพาะนัน้ๆ ซึ่งครูสามารถใหแนวทาง (cue card) ระหวางการฝก เพื่อใหผูเรียน

เกิดความเชี่ยวชาญเรว็ขึน้ 

 นอกจากนี ้ทอแรนซ (อารี  พันธมณี.  2546 : 7 – 8  ; อางอิงจาก Torrance.1965) ได 

กลาวถึงกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค (the creative solving process) วามีข้ันตอนตางๆ 

ดังนี ้

  ข้ันที่ 1 การพบความจรงิ (fact – finding) ในขั้นนี้เร่ิมต้ังแตเกิดความรูสึกกังวลใจ 

มีความสับสนวุนวาย เกิดขึน้ในจิตใจแตไมสามารถบอกไดวาเปนอะไร จากจุดนีก้พ็ยายามตัง้สติและ 

พิจารณาดวูาความยุงยาก วุนวายสับสน หรือส่ิงทีท่าํใหกังวลคืออะไร 

  ข้ันที่ 2 การคนพบปญหา (problem – finding) ข้ันนี้เกดิตอจากขั้นที ่1 เมื่อ

พิจารณาโดยรอบคอบแลว จงึสรุปวาความกังวลใจ ความสับสนวุนวายในใจก็คือการมีปญหาเกิดขึ้น

นั่นเอง 

  ข้ันที่ 3 การตั้งสมมติฐาน (idea – finding) เมื่อรูวามีปญหาเกิดขึ้นก็จะพยายามคิด 

และตั้งสมมตฐิานขึน้และรวบรวมขอมูลตางๆ เพื่อนาํไปใชในการทดสอบสมมติฐานในขั้นตอไป 
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  ข้ันที่ 4 การคนพบคําตอบ (solution – finding) ในขั้นนีก้็จะพบคาํตอบจากการ 

ทดสอบสมมตฐิานในขั้นที่ 3 

  ข้ันที่ 5 ยอมรับผลจากการคนพบ (acceptance – finding) ข้ันนีจ้ะเปนการยอมรบั 

คําตอบที่ไดจากการพิสูจนเรียบรอยแลววาจะแกปญหาใหสําเร็จไดอยางไร ซึง่การคนพบนั้นจะนาํไป 

สูหนทางทีจ่ะทําใหเกิดแนวคิดหรือส่ิงใหมตอไปที่เรียกวา ความทาทายใหม (new challenges) 

  4. ครูตองปลอยใหผูเรียนกระทํากิจกรรมดวยวธิีการของตนเอง 

  5. ครูควรใชแบบเรียนเพื่อทาํกิจกรรมเสรมิเทานัน้ แตไมควรนํามาใชเปนหลกัใน 

หองเรียน เนื่องจากแบบเรียนไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ และแบบเรียนจะเปนตัวจาํกัดการเรียนการ 

สอนของครูมากกวา 

  6. ครูที่ใชการเรียนการสอนเพื่อช้ีแนะปญญา ไมควรประเมินผูเรียนจาก

แบบทดสอบวดัความรูจากแบบเรียนเพียงอยางเดยีวเทานั้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ คลารก 

(Clark.  1997 : 335 – 336) ที่กลาวถงึบทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียด

ดังนี ้

  1. สรางบรรยากาศการเรียนรูแบบรับผิดชอบ ยืดหยุน และจูงใจผูเรียน 

  2. สรางบรรยากาศการเรียนรูที่มีความอบอุน มกีารยอมรับ และปลอดภัย ซึ่งผูเรียน 

สามารถที่จะเสี่ยงในการเปลี่ยนพฤติกรรมและแลกเปลีย่นความคิดเห็นใหม 

  3. พัฒนาขอบเขตและลําดับของเนื้อหาที่จะสอน 

  4. ใหผูเรียนไดใชอุปกรณตางๆ ที่หลากหลาย กวางขวาง เหมาะสมกบัระดับและ

เนื้อหา 

  5. วางแผนเพือ่ใหเกิดทางเลอืกแกผูเรียน 

  6. แลกเปลี่ยนความรับผิดชอบเพื่อการเรยีนรูกับผูเรียน 

  7. วางแผนรวมกับผูเรียน 

  8. ประเมินระดับความสามารถ ความสนใจ และความตองการของผูเรียน 

  9. เสนอยุทธวธิีตางๆ ทีห่ลากหลาย ที่ทาํใหเกิดการเรียนรูไดดีที่สุด 

  10. ประเมินผลระดับและกิจกรรมตางๆ ที่หลากหลาย โดยใชชวง (range) ของ

ผลงาน 

 

 3.4 บทบาทของครูในการสงเสริมใหผูเรียนรวมอภิปราย 

  บทบาทอีกประการหนึง่ของครูที่มีความสาํคัญตอการพฒันาการเรียนรูของผูเรียน 

คือครูตองพยายามใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน (วิชัย  วงษใหญ.  2537 : 118) 
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โดยเฉพาะอยางยิง่ในการจดัการเรียนรูเพือ่ช้ีแนะปญญา ที่เนนปญหา ยทุธวิธีการคิดแกปญหา และ

การสะทอนอภิปรายความคิดเห็นของตนเองและบุคคลอื่น ครูจึงมีบทบาทสาํคัญในการสงเสริมให

ผูเรียนไดรวมอภิปราย (Comprehensive Center Region VI.  2000 : online) โดยครูสามารถทีจ่ะ

ดําเนนิการไดดังนี ้

 1. ครูชี้ใหเห็นถึงประเดน็ที่ยงัไมเหน็ตองกนั แลวใหผูเรียนพยายามแกไขดวยกลุม 

ของผูเรียนเอง 

 2. ครูสรุปผลและนําเสนอคํา ขอความ ที่จะกอใหเกิดการอภิปรายตอไป 

 3. ครูถามดวยคําถาม “มีคนที่ทาํแตกตางไปจากนี้ใชหรือไม” ครูที่ใชการเรียนรูเพื่อ 

ชี้แนะปญญาจะกระตุนใหผูเรียนพบวิธีตางๆ ทีพ่วกเขาสามารถนํามาใชแกปญหาทีไ่ดรับ 

 4. ปลอยใหผูเรียนทีท่ํางานรวมกนั แกปญหาหรือแกไขประเด็นทีย่ังไมเห็นตรงกัน 

โดยครูไมเขาไปสอดแทรก แลวใหผูเรียนนาํเสนอผลสรุปเมื่อทํางานเสรจ็ส้ิน 

ส่ิงสําคัญที่สุดของการจัดการเรียนรูเพื่อช้ีแนะปญญาที่มผีลตอครู คือ ทําใหครูแสดงบทบาท 

เปนครูมืออาชพีอยางแทจริง เนื่องจากความรูที่ครูไดมา ทําใหครูเขาใจการคิดของผูเรียน และ

สามารถที่จะตดัสินใจในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดอยางเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงที่สําคญั

ที่พบในตัวครทูี่ใชการเรียนการสอนแบบชี้แนะปญญา คือ 

  1. ครูมีความรูเกี่ยวกับตัวผูเรียนมากขึ้น 

  2. ครูไดทบทวนบทบาทของความเปนครูของตนเองที่แตกตางออกไป เพื่อแสวงหา 

ความรูทีจ่ะนาํมาใชกับการพฒันาการเรียนรูของผูเรียนทีต่นเองรับผิดชอบใหบรรลุเปาหมาย 

  3. ครูมีการเปลี่ยนแปลงวิธกีารสอนของตนเอง 

  4. เมื่อครูเปนครูมืออาชีพ ครูจะรูเกี่ยวกับระบบโรงเรียนและการนาํเสนอสิ่งใหมๆ 

มาใชในบริบท (setting) ของตนเอง การจดัการเรียนรูเพือ่ช้ีแนะปญญานัน้ เกหน (Gehn.  2004 : 

online) กลาววา ผูเรียนในหองเรียนจะใชเวลาสวนใหญไปกับการแกปญหา โดยการใชวิธีการและ

รูปแบบที่หลากหลายตาม การตัดสินใจเลอืกของตนเอง พรอมทัง้มีการอธิบายเกี่ยวกบัยุทธวิธี

แกปญหาที่ตนเองสรางขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ คลารก (Clark.  1997 : 328,336,433) ทีไ่ด

กลาวถึงบทบาทผูเรียนในบรรยากาศการเรียนรูแบบรับผิดชอบดังนี ้

  1. วางแผนเกีย่วกับประสบการณการเรียนรูตางๆ ทัง้การเรียนรูดวยตนเอง และการ 

เรียนรูกับครูหรือเพื่อน 

  2. ทํางานในสิง่แวดลอมทีม่กีารกระจายอาํนาจ (decentralized environment) 

  3. เรียนรูจากลุมยอย 

  4. เรียนรูเปนรายบุคคล 
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  5. ใชแหลงเรียนรูตางๆ และอุปกรณที่เหมาะสม 

  6. สรางทางเลอืก และเรียนรูดวยยทุธวธิีตางๆ ทีม่ีลักษณะหลากหลาย 

  7. วัดและประเมินตนเอง 

  8. ประชุมรวมกับครู 

  9. แลกเปลี่ยนความรับผิดชอบเพื่อการเรยีนรู 

  10. พัฒนาทักษะตางๆ สําหรับการเรียนรูอิสระ 

  11. เรียนรูตามระยะเวลาในการเรียนรูของตนเอง 

 สําหรับบรรยากาศในหองเรยีนนั้น ความคิดเห็นของแตละบุคคลถือวามีความสาํคัญและ

จะตองไดรับการยอมรับจากเพื่อนๆ และครู การดําเนินการแกปญหาของผูเรียนจะตองกระทาํดวย 

ความตั้งใจและรับผิดชอบ พรอมทั้งระลึกเสมอวาความคิดเห็นของแตละบุคคลตองเปนเชิงวพิากษ 

จากรายละเอยีดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูเพื่อช้ีแนะปญญา ทาํใหมองเห็นวา บรรยากาศ ในชั้นเรยีน

นั้น เปนบรรยากาศที่สงเสรมิใหผูเรียนรวมมือกันแกปญหา จะชวยใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอกัน เกิด

การเรียนรูและไดประโยชนจากการรวมมือกับผูเรียนคนอืน่ๆ อีกทั้งยังมบีทบาทในการชวยเหลือ 

ผูอ่ืนในดานการชี้แนะทางปญญา โดยบรรยากาศในชั้นเรียนตามการเรียนรูเพื่อช้ีแนะปญญา 

สามารถที่จะสรางรูปแบบบรรยากาศไดสอดคลองกับความคิดเหน็ของ วิชัย  วงษใหญ (2537 : 120 

– 121) ดังนี ้

 1. บรรยากาศที่ทาทาย เปนการกระตุนใหเกิดกําลงัใจ เพื่อใหผูเรียนประสบผลสําเร็จใน 

การเรียน เชน การเรียนในบางหัวขอจะมีความยากซับซอน แตผูสอนกระตุนใหผูเรียนรูสึกวา ผูสอนมี 

ความเชื่อมั่นในความสามารถของผูเรียนทีจ่ะทํางานนั้น ทําใหผูเรียนมอิีสระและภูมิใจที่จะทํา 

 2. บรรยากาศที่อิสระ คือการชวยใหผูเรียนมีการยอมรบันับถือตนเอง (self – esteem) 

ผูเรียนมีโอกาสที่จะเลือก ตดัสินใจตอส่ิงที่มีคุณคา มีความหมาย รวมทั้งโอกาสที่จะทําความ 

ผิดพลาดดวย เพราะความลมเหลวก็เปนสวนหนึง่ของการเรียนรู ดังนั้น การเรียนคือการเลือกตามที ่

ตนตองการเรียนรูไมใชบังคบั 

 3. บรรยากาศที่มีการยอมรบันับถือซ่ึงกนัและกัน การทีผู่สอนเหน็คุณคาในตัวผูเรียนเปน 

บุคคลสําคัญมากกวาการเรยีนการสอน และเหน็วาผูเรียนเรียนรูได เพราะการใชเวลาเรียนของแตละ 

คนไมเทากนั การสรางความมั่นใจใหกับผูเรียนจะชวยใหผูเรียนยอมรับนับถือตนเองดวย ซึ่งจะมผีล 

ตอการกระทาํกิจกรรมตาง ๆ ของผูเรียนโดยตรง 

 4. บรรยากาศที่มีความอบอุน ผูสอนตองไมลืมวาความอบอุนทางจิตใจจะมีผลตอความ 

สําเร็จในการเรียน การที่ผูสอนเขาใจ มีความเปนมิตร ชวยชี้แนะในการเรียนเปนลาํดับข้ันตอน จะทํา 

ใหผูเรียนรูสึกอยากเรียน รักการเรียน รักวชิาที่เรียน 
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 5. บรรยากาศแหงความมวีนิัยแหงตน ผูเรียนที่อยูในบรรยากาศที่เปนกันเองจะมกีาร 

พัฒนาความมัน่ใจในตนเองไดดีกวาผูเรียนที่อยูในบรรยากาศทีม่ีการควบคุม แตกระบวนการเรียน 

การสอนจะดําเนินไปไดตองมีลําดับข้ันตอน ในบางครั้งผูสอนจะตองชี้แจงใหผูเรียนเขาใจและขอ 

ความรวมมือมากกวาที่จะสรางเงื่อนไข ความรับผิดชอบและวินัยในการเรียนรู จะตองเกิดจากการ 

ตกลงกนัทัง้สองฝาย ไมใชผูสอนเปนผูกําหนด 

 6. บรรยากาศแหงความสําเร็จ เปนสิง่ที่ผูสอนตองพยายามสรางใหเกิดขึ้นในหองเรียน 

เพราะผูเรียนมีความคาดหวังในการเรียนสูง การชี้แจงเหตุผลของความสําเร็จใหผูเรียนทราบ จะชวย 

ใหผูเรียนกาวหนาไปไดอยางดี เพราะผูเรียนจะเรยีนรูจากผลสําเร็จมากกวาความลมเหลว การชี้แจง 

เหตุผลของความลมเหลวควรพิจารณาวนิจิฉัยและมีขอมูลสนับสนุนในการแกไขดวย ผูสอนไมควร 

พูดแตความลมเหลวของผูเรียนตลอดเวลา เพราะจะทําใหผูเรียนเกิดความคาดหวงัต่าํ ไมชวยใหเกดิ 

การเรียนรูที่ดี เนื่องจากบุคคลเรียนรูวาตนเองมีความสามารถจากความสําเร็จไมใชความลมเหลว 

 7. บรรยากาศแหงความใกลชิด ผูเรียนทุกคนมีความตองการที่จะไดรับการสัมผัสแตะตอง 

และความเอาใจใสหรือความสนใจจากผูสอนและผูเรียนคนอืน่ๆ การเอาใจใสทางบวกที่สอดคลอง 

กับสถานการณทางอารมณความรูสึกของผูเรียน จะทาํใหผูเรียนรูสึกดี มีชีวิตชวีากระฉับกระเฉง และ 

รูสึกวาตนมีความสาํคัญเปนการเพิ่มพูนความรูสึกทางดานดีใหแกผูเรียน ซึง่จะชวยสงเสริมความ 

เฉลียวฉลาดของผูเรียนอยางนาพงึพอใจ ความรูสึกที่ตามมาก็คือความรูสึกของความปรารถนาดแีละ 

ความรูสึกที่ดตีอตนเองและผูอ่ืน 

 นอกจากนี ้พเิชฐ  อนุกูล (2546 : 31) ไดกลาวถึงบรรยากาศในการเรยีนการสอนทีค่รูจะ 

ตองสรางขึ้นในหองเรียน นอกเหนือไปจาก 7 ประการดังกลาววา 

  1. บรรยากาศแหงความแปลกใหม คนทุกคนสนใจใครรูเร่ืองแปลกใหม ดังนั้นการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรหลกีเลี่ยงเรื่องที่รูแลว หรือใชวิธีการที่ซ้ําซากจาํเจ ควรคิดหาวิธี

ใหมๆ เร่ืองใหมๆ มาใชในการเรียนการสอน 

  2. บรรยากาศแหงผลประโยชน ทุกคนมุงหวงัผลประโยชนที่จะเกิดจากกิจกรรมที่

ตนเองกระทํา ดังนัน้ควรใหผูเรียนไดรูถึงประโยชนที่จะเกดิขึ้นจากกจิกรรมตางๆ วาตนเองจะได

เรียนรู และพฒันาตนเองในเรื่องใดบาง รวมทัง้ผลงานที่จะไดรับ 

  3. บรรยากาศแหงความสนกุสนานเพลิดเพลิน ปกติคนเราชอบความสนุกสนาน 

ดังนัน้กิจกรรมที่สนกุสนานจะทําใหผูเรียนอยากเขารวมในกิจกรรมดงักลาว ครูจงึควรใหความเปน

กันเองกับผูเรียน ไมเครงครัดระเบียบวนิัยจนเกนิไป ใหผูเรียนเรียนดวยความสนุกสนาน มีความสขุ 

ครูพยายามขจัดความเครียดใหหมดไปจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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                จากการศึกษาพบวามีผูที่ชี้ใหเห็นขอดีของการเรียนการสอนเพื่อชี้แนะปญญาที่มีความ 

แตกตางจากการจัดการเรียนการสอนโดยทัว่ไป รายละเอยีดดังตาราง 3 

ตาราง 3  เปรียบเทียบการเรียนรูเพื่อช้ีแนะปญญากับการสอนโดยทั่วไป 

 

การเปรียบเทยีบ

หลักการ 

ดานตางๆ 

การเรียนการสอนโดยทั่วไป การเรียนรูเพื่อช้ีแนะปญญา 

บทบาทครู ครูจะเปนผูสอนและกระจาย

ขอมูล 

ใหนักเรียน 

ครูเปนผูมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน 

เปนสื่อกลางใหผูเรียนไดเขาถึง

ส่ิงแวดลอม 

ตางๆ เพื่อการเรียนรู 

ปฏิสัมพันธระหวาง 

ผูเรียนกับผูเรียน 

ผูเรียนทาํงานเปนรายบุคคล ผูเรียนทาํงานเปนกลุมและไดรับการ 

สงเสริมใหมกีารสะทอน อภิปราย 

เกี่ยวกับ 

การคิดของตนเองและบุคคลอื่น 

หลักสูตร กิจกรรมหลกัสูตรมุงเนนอยูที ่

แบบเรียนและแบบฝกหัด 

กิจกรรมหลกัสูตรมุงเนนแหลงขอมูล 

พื้นฐานและวสัดุอุปกรณที่ใชในการ

จัดการ 

เวลา มีการกาํหนดเวลาในแตละวนั

เปนชวง 

และครอบคลุมเนื้อหา ซึ่งถอืวา

เวลา 

ในการทํากจิกรรมมีความสาํคัญ 

เวลาในชั้นเรยีนใชไปกับการ

แกปญหา 

ที่หลากหลายซับซอน สงเสริมให

ผูเรียน 

สะทอน อภิปรายความคิดเหน็ของ

ตนเอง 

และบุคคลอื่น 

ขอมูลดานความคิด 

รวบยอด 

ความคิดรวบยอดเสนอลักษณะ

ยอยๆ 

 ไปสูแบบรวม โดยอาศัยทักษะ

พื้นฐาน 

ความคิดรวบยอดเสนอแบบรวมไปสู 

ลักษณะยอยๆ โดยเนนแนวคิด

สําคัญ (big 

ideas) ตางๆ 

มุมมองเกี่ยวกบั ผูเรียนเปนบุคคลที่ขาวสะอาด ผูเรียน คือ นักคิดที่จะเปนผูสราง
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ตัวผูเรียน ครูสามารถใสขอมูลลงไปได ทฤษฎ ี

ตางๆ และผูเรียนจะเปนผูสราง

ความรู 

เบื้องตน 

การเปรียบเทยีบ

หลักการ 

ดานตางๆ 

การเรียนการสอนโดยทั่วไป การเรียนรูเพื่อช้ีแนะปญญา 

การประเมนิผล การประเมนิผูเรียนจะแยกออก

จาก 

การสอน จะประเมินดวยการ

ทดสอบ 

เมื่อการสอนสิน้สุดลง การสอบ

จะเปน 

การแบงแยกผูเรียนและทาํใหเกิด

การ 

แขงขัน 

การประเมนิผลจะเปนการสอด

ประสาน 

ระหวางการสอน ส่ิงที่เกิดขึ้นจากการ 

ตั้งประเด็นคําถาม และการสังเกต

งานของ 

ผูเรียน ผูเรียนแตละคนจะไดรับการ

เรียน 

การสอนตามระดับการเรียนรูที่

เหมาะสม 

ของแตละคน มีการแขงขันกบัผูอ่ืน

นอย 

 

ที่มา : Hanks (2000:online). Cognitive Guided Instruction and Systematic Reform Native 

     American Pedagogy and CGI 

 

              จะเห็นไดวาขอดีของการเรียนการสอนเพื่อช้ีแนะปญญามีลักษณะสอดคลองกับแนวคิด 

และหลักการพัฒนาหลักสตูรที่ไดสรุปไวแลว ที่หลักสูตรที่ดีตองใหความสําคัญของความแตกตาง 

ระหวางบุคคล กระตุนการคดิของผูเรียน ฝกการทาํงานกลุม และมุงพฒันาเจตคติเชิงบวกของผูเรียน 

โดยมีครูเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูของผูเรียน 

  3.5 ความสอดคลองของการจัดการเรียนรูเพื่อช้ีแนะปญญาและการสรางเสริม 

การเหน็คุณคาในตนเอง 

 ลอวเรนซ (Lawrence.  2000 : 66 – 95) ไดเสนอโปรแกรมในการสรางเสริมการเหน็ 

คุณคาในตนเอง ซึ่งประกอบดวยชวงในการดําเนนิการ 6 ชวง ดังนี ้
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  ชวงที่ 1 เสนอโปรแกรมสรางเสริมการเหน็คุณคาในตนเองใหกับผูเรียน ซึง่เปน 

ข้ันตอนที่อธิบายถงึการดําเนินการตางๆ รวมกับผูเรียน ใหผูเรียนไดรับขอมูลที่ชัดเจนในการพฒันา 

การเหน็คุณคาในตนเอง ผูเรียนแตละคนมีความแตกตางกนัจงึควรนาํเสนอโปรแกรมในลักษณะ 

แตกตางกนั การตอบสนองตอโปรแกรมของผูเรียนจงึอาจแตกตางกันดวย หลักการที่ใชเปนแนวทาง 

ในการเสนอโปรแกรม ไดแก 

  1.) อธิบายใหผูเรียนเขาใจวา ผูเรียนจะเรยีนรูไดดีที่สุด เมื่อผูเรียนมีความเชื่อมั่น 

และเชื่อถือ (believe) ในตนเอง และชี้ใหเห็นวาโปรแกรมที่ออกแบบนี ้สามารถชวยพัฒนาใหผูเรียนม ี

ความเชื่อมั่น และสามารถนาํโปรแกรมนี้ไปฝกฝนตอที่บานได เพื่อใหเกิดประสิทธิผลอยางแทจริง 

โปรแกรมนี้จะไมประสบผลสําเร็จถาขาดความรวมมืออยางเตม็ที ่(full co – operation) และความ 

ตองการในการสรางเสริมคุณคาในตนเองของผูเรียน 

  2.) ใหผูเรียนไดเรียนรูตนเอง โดยอาศัยขอมูลจากแบบวดัหรือแบบสอบถามเกี่ยวกับ

การเหน็คุณคาในตนเอง ดานอารมณ การเก็บและเปดเผยอารมณ เปนตน 

  3.) สรุปขอคิดเห็นจากแบบวดัหรือแบบสอบถามทั้ง 3 แบบ ในขอ 2 เพื่อใหผูเรียน 

ไดรูพื้นฐาน (baseline) เกี่ยวกับตนเอง เปนแรงดลใจใหผูเรียนอยากพฒันาตนเองตอไป นอกจากนี ้

ควรอธิบายใหผูเรียนเขาใจวา ความแตกตางทางดานอารมณของผูเรียน บางครั้งทําใหผูเรียนลาํบาก 

ในการคบหากบับุคคลอื่น 

  ชวงที ่2 การพฒันาลกัษณะของตนเองและการยอมรับตนเอง อธิบายใหผูเรียน 

เขาใจวา บุคคลที่มีการเหน็คณุคาในตนเองสูง เปนบุคคลที่สามารถแสดงความเปนตวัของตัวเอง 

แสดงความคดิเห็น โดยไมมีความกลัวหรือวิตกกังวล สามารถมีความสัมพนัธอยางตรงไปตรงมากับ 

บุคคลอื่นอยางเทาเทียมกนั โดยไมตองปดบังสถานภาพ (status) ของตนเอง 

  ชวงที่ 3 การมองถึงภาษากาย ในการสื่อสารดวยการพูด เราไมไดส่ือขอความผาน 

คําพูดของเราเทานั้น เรายังไดใชอารมณทางใบหนา (facial expression) ภาษามือ (hand gestures) 

น้ําเสยีง (tone of voice) ทาทางของรางกาย (body posture) และการประสานสายตา(eye contact) 

ในการสื่อความหมายดวย บางคนสามารถซอนอารมณทีแ่ทจริง โดยการระมัดระวัง การแสดงออก

ของตนเองไดดีกวาบุคคลอืน่ บุคคลที่มีการเหน็คุณคาในตนเองสูง โดยทั่วไปจะดูเปนบุคคลที่มีความ

เชื่อมั่น ซึ่งสังเกตไดจากภาษากาย เชน ทายืนและสหีนาที่ผอนคลาย น้ําเสยีงสงบ ปรับน้ําเสียงไดดี 

มีการประสานสายตาขณะพดูคุย ดังนัน้บคุคลทุกคนจงึควรไดรับการฝกภาษากายเหลานี ้เพื่อใหมี

ความรูสึกมัน่ใจในตนเองมากขึ้น 

   ชวงที ่4 การแสดงความตองการของตนเอง (being assertive) บุคคลที่มีการเหน็ 

คุณคาในตนเองสูง กลาที่จะแสดงความตองการของตนเอง ดวยทาทางที่สุภาพ ดังนัน้ ผูเรียนจงึควร 
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ไดรับการฝกฝนดวยกิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกิดทักษะในการแสดงความตองการของตนเอง เพื่อจะได 

ไมมีลักษณะกาวราว (aggressive) หรือเปนคนที่ยอมจาํนน (submissive) 

  ชวงที่ 5 การจดัการกับความเครียด ในสงัคมปจจุบัน ทกุคนตองเผชญิกับความ 

เครียด ดังนัน้จึงควรจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อฝกแนวทางใหกับผูเรียนในการเผชิญความเครียด โดยม ี

แนวทางดงันี ้คือ ลดโอกาสการเกิดความเครียด (minimizing stress) เชน หาเวลาวางทาํกิจกรรมอ่ืน 

การหลกีเลี่ยงบุคคลที่ทําใหเกิดความเครียด เรียนรูทีจ่ะปฏิเสธ ฝกแสดงความตองการของตนเอง 

เรียนรูเทคนิคการปฏิบัติเพือ่ผอนคลาย ซึง่ทาํไดทั้งการผอนคลายทางรางกายและการบอกตนเองเชิง

บวก เชน ฉันเปนคนที่มีความสุข ฉันไมมกีงัวล ฉันชอบตวัฉันเอง นอกจากนี้ยังสามารถใชการรักษา 

อารมณเชิงเหตุผล (rational – emotive therapy) ดังเชน เรามักพูดเสมอวา “เขาทาํใหฉันโกรธ”  

จริงๆ แลวตัวเราเองเปนผูตีความหมายของเหตุการณนั้น แลวทําใหตนเองรูสึกโกรธไมใชคนอื่น 

ความคิดของเรานั่นเองคือสาเหตุ ดงันัน้ เมื่อผูเรียนมีขอโตแยงกับผูเรียนคนอืน่ๆ ใหถอยกลับมา

พิจารณาถึงความรูสึกและวเิคราะหความคิดเห็นของตนเอง กอนที่จะแสดงปฏิกิริยาโตตอบ 

  ชวงที่ 6 ผูเรียนตองไดรับการฝกฝนดวยยทุธวธิีตางๆ ที่เหมาะสม เพื่อสรางความ 

เขมแข็งและคุณคาใหกับคนเอง โดยวิธกีารที่นํามาใชฝกใหกับผูเรียนไดแก 

  1.) การใหขอมูลยอนกลับเชิงบวก (positive feedback) ซึ่งผูเรียนจะไดรับการ 

กระตุนใหเหน็คุณคาในตนเองโดยรวมอภปิราย แลกเปลี่ยนประสบการณ ในการใหขอมูลยอนกลับ 

เชิงบวก 

  2.) การรับผิดชอบตอพฤติกรรมของตนเอง (being responsible for my own 

behavior) บุคคลบางคนรูสึกวาการรับผิดชอบพฤติกรรมตนเองเปนเรือ่งยาก จึงมักโทษบุคคลอื่น 

เสมอเมื่อตนเองตกอยูในสถานการณลําบาก และจะเหน็ไดวามีบุคคลหลายๆ คน กลาวโทษอดตีของ 

ตนเอง ดังนัน้ผูเรียนจงึควรไดรีบการฝกฝนโดยเริ่มจากสภาพปจจุบนั (here and now) ในฐานะ 

มนุษยคนหนึง่ที่มีอนาคต ผูเรียนจึงจําเปนตองรูถึงลักษณะตาง ๆ ของตนเอง และใสใจในสิ่งเหลานัน้ 

เพื่อที่จะพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองใหสูงขึน้ และจําเปนตองยอมรับเจตคติใหมของความเชื่อ 

เร่ืองพลัง (power) ที่จะเปลีย่นแปลง โดยเริ่มจากสภาพในปจจุบนั 

         จากชวงของการดําเนนิการทั้ง 6 ชวง สามารถแบงเปน 3 ชวงหลัก ไดดังนี ้

  1) ชวงที ่1 – 4 จะเนนไปทีก่ารพัฒนาคณุภาพเฉพาะบุคคลกอน 2) ชวงที ่5 เนนให

ผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยทกัษะตางๆ ที่เรียนรูมา เพื่อเผชญิกับสภาพปญหาตาง ๆ 

สามารถ ปองกันตนเองจากความเครียดได 3) ชวงที ่6 สรางความเขมแข็งและคุณคาใหตนเอง จะ

เห็นไดวาการจัดการเรียนรูเพื่อช้ีแนะปญญามีความสอดคลองกับแนวทางการสรางเสริมการเหน็

คุณคาในตนเองใน 3 ชวงหลัก ที่ไดกลาวมา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
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      1.การศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคลในดานตางๆ ไมวาจะเปนสติปญญา 

รูปแบบการเรียนรู ความสนใจ ระดับการเห็นคุณคาในตนเอง ความตองการและความสนใจ การเปด

โอกาสใหผูเรียนไดแสวงหายทุธวธิีที่จะนาํมาใชในการแกปญหา การเลือกสื่ออุปกรณเพื่อการเรียนรู

จะทําใหผูเรียนไดทราบถงึสภาพพืน้ฐานของตนเอง ไดพัฒนาตนเองดวยวธิีการและวัสดุอุปกรณที่

ตนเองเปนคนเลือก รวมทัง้ไดฝกทกัษะในการอภิปราย ใหเหตุผลในการเลือกของตนเองและการ

ทํางานเปนกลุมการดําเนินการในสิ่งเหลานี้สามารถที่จะสนองตอบและมีความสอดคลองกับการ

สรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเองของผูเรียนในชวงที ่1 – 4 

    2.การทํางานเปนกลุม จะสามารถทําใหผูเรียนไดเรียนรูสภาพการ

ดํารงชีวิตในสงัคมและสามารถทํางานรวมกับบุคคลที่มีความแตกตางกนัในดานตางๆ ทาํใหไดเรียนรู

การเผชิญกับความเครียดทีจ่ะเกิดขึ้นภายในกลุม ผูเรียนตองรวมกันพยายามหาแนวทางแกไข

ประเด็นทีย่ังไมเหน็พองตองกัน กิจกรรมกลุมจึงนาจะมคีวามสอดคลองกับชวง ที่ 5 

   3.การที่ผูเรียนไดมีการสะทอน อภิปรายเกีย่วกับความคดิเห็นของตนเอง 

และบุคคลอื่นๆ อยางสรางสรรค นับเปนการใหผูเรียนประเมินตนเองและบุคคลอื่นๆ เปนการฝกให

ขอมูลยอนกลบัเชิงบวก ซึ่งตรงกับชวงที ่6 ที่เปนชวงสรางความเขมแข็งและคุณคาใหตนเอง 

ซึ่งรายละเอียดดังกลาวขางตน ผูวจิัยไดสรุปไวในตาราง 4 

 

ตาราง 4 ความสอดคลองของกระบวนการสรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเองกับการจัดการเรียนรู 

     เพื่อช้ีแนะปญญา 

ข้ันตอน การสรางเสริมการเหน็คุณคาในตนเอง การจัดการเรียนรูเพื่อช้ีแนะปญญา 

1 การพัฒนาคณุภาพเฉพาะบุคคล การศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคล ใหผูเรียน

ทราบถงึสภาพพืน้ฐานของตนเองและได

พัฒนาตนเอง 

2 เนนใหผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลง โดย

อาศัยทกัษะตางๆ ที่เรียนรูมา เพื่อเผชิญ

กับสภาพปญหาตางๆ 

การทาํงานเปนกลุม เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรู

การดํารงชวีิตในสังคม 

3 สรางความเขมแข็งและคุณคาใหตนเอง ใหผูเรียนสะทอน อภิปราย เกี่ยวกบัความ

คิดเห็นของตนเองและบุคคลอื่นอยาง

สรางสรรค 

 

 การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษไดมีนักการศึกษาเสนอวิธีจัดการเรียนการสอนไว 
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มากมาย การสอนการแกปญหาแบบ IDEAL เปนวธิีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษวิธหีนึง่ เมื่อ 

เปรียบ เทียบกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อช้ีแนะปญญาแลวนับวามีความสอดคลองกัน ซึ่งมี

รายละเอียด ดังนี ้

  3.6 ความสอดคลองของการสอนภาษาองักฤษโดยใชการสอนแบบการแกปญหา

แบบ IDEAL กับการเรียนการสอนเพื่อช้ีแนะปญญา ไรเดอรและเกรฟส (วารุณ ีสิงหประสาท

พร.2544 : 26 ; อางองิจาก Ryder and Graves. 1998 :225-228) ไดกลาวถึงขัน้ตอนการสอนการ

แกปญหาแบบ IDEAL ไวดังนี ้

 ข้ันที ่1 บอกไดวาอะไรคือปญหา (identify the problem) ลําดับแรกตองรูวาปญหาคือ 

อะไร จําเปนตองใหผูเรียนคนหาปญหาจากบทอาน โดยการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

              ข้ันที ่2 ระบุปญหาใหชัดเจน (defining the problem) หาคําจํากัดความของปญหา ผูเรียน 

สามารถบอกรายละเอยีดของปญหาและกาํหนดปญหาที่แทจริงได โดยผูเรียนตองใชประสบการณ 

เดิม และนําขอมูลมาโยงกับปญหาที่คิดวานาจะเกิดขึ้น จากนั้นแจกแจงปญหาออกมา 

 ข้ันที ่3 หากลวิธีแกปญหา (exploring strategies) หากลวิธีตางๆ มาแกปญหา ผูเรียน 

ตองดูวากลวิธทีี่มีอยูเหมาะสมกับปญหาทีพ่บหรือเปลา บางครั้งผูเรียนอาจจะตองปรับหรือแกไข 

ดัดแปลงกลวธิี เพื่อใหใชไดกับปญหานัน้ๆ ในการหาวิธทีี่จะใชในการแกปญหา อาจกระทาํไดโดย 

  1.แบงปญหาออกเปนสวนยอยๆ 

  2.มองปญหายอนกลับไป 

  3.พยายามแกปญหาในสถานการณที่งายขึ้น 

 ข้ันที ่4 และ 5 แกปญหาและดูผลที่เกิดขึ้น (acting on idea and looking) ผูเรียนแกปญหา 

ตามกลวธิีที่คดิไวและดูวามผีลอะไรเกิดขึ้น ถากลวิธทีี่เลือกไมสามารถทําใหเกิดผลตามทีห่วงั ควรใช 

กลวิธีใหมและประเมินผลที่เกิดขึ้นจากรายละเอียดของการสอนแกปญหาแบบ IDEAL ดังกลาว

ขางตน เมื่อเปรียบการขั้นตอนการสอนดังกลาวกับการเรยีนการสอนเพือ่ช้ีแนะปญญา พบวามีความ

สอดคลองกัน รายละเอียดดงั ตาราง 5 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 5 ความสอดคลองของการสอนภาษาอังกฤษโดยใชการสอนแบบการแกปญหาแบบ IDEAL 
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กับการเรียนการสอนเพื่อช้ีแนะปญญา 

 

ข้ันตอน การสอนการแกปญหาแบบIDEAL การจัดการเรียนรูเพื่อช้ีแนะปญญา 

1 

2 

3 

กําหนดปญหา 

ระบุปญหาใหชัดเจน 

หากลวิธีแกปญหา 

กําหนดโจทยปญหาใหเหมาะสมกับผูเรียน 

4 แกปญหา ตามกลวิธทีี่คิดไว – ผูเรียนแสวงหาคําตอบและเสนอคําตอบของ

ตนเอง 

– ผูเรียนนาํเสนอแนวทางหรือวิธีการที่ใชในการ 

แสวงหาคําตอบหรือแกปญหา 

5 พิจารณาผลทีเ่กิดขึ้น ถากลวิธีที่

เลือก 

ไมสามารถทําใหเกิดผลตามที่หวัง 

ควรใชกลวิธีใหมและประเมนิผลที่

เกิดขึ้น 

ครูและผูเรียนสรุปแนวทางหรือวิธีการที่ใชใน

การ 

แสวงหาคําตอบหรือแกปญหา 

 

 จากรายละเอยีดและเหตุผลดังที่กลาวมา ดังนัน้ในการพฒันาหลักสูตรกลุมสาระ

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อสรางเสริมการเหน็คุณคาในตนเองของนกัเรียน ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปที ่2 ผูวิจัยจงึเลือกการจัดการเรียนรูเพื่อช้ีแนะปญญา มาใชเปนแนวทางในการจัด

กิจกรรมการเรยีนการสอนตามหลกัสูตรทีพ่ัฒนาขึ้นมา เพื่อใหผูเรียนมคีุณลักษณะทีพ่ึงประสงคตาม

เปา หมายทีว่างไว โดยผูวจิยัไดนําประเดน็หลกัตามแนวคิดของนักการศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองนีม้าเปน

แนวทางในการกําหนดในหลักสูตร ดังมีรายละเอยีดดังนี ้

 1. องคประกอบของการจัดการเรียนรูเพื่อช้ีแนะปญญา (Means;Chelemer & Knapp.1991) 

  1.1 มียทุธวธิีการแกปญหาทีห่ลากหลาย 

  1.2 เนนในเรื่องการแกปญหา 

  1.3 ครูขยายแนวคิดหรือความรูของนกัเรยีนใหกวางขึน้ 

 2. หลักการของการสอนเพื่อช้ีแนะปญญา (Means;Chelemer & Knapp.1991) 

  2.1 ประเมินความรูความเขาใจของผูเรียน 

  2.2 กาํหนดลกัษณะของผูเรียน 

  2.3 สรางหลักสูตรและการสอนที่กระตุนการคิดและการแกปญหาของผูเรียน 
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 3. แนวทางในการจัดการเรียนรูเพื่อช้ีแนะปญญา (Fadness.  2003 ; Foster. 2000.) 

   3.1 ศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคล ใหผูเรียนทราบถงึสภาพพืน้ฐานของตนเองและได 

พัฒนาตนเอง 

  3.2 คนหายทุธวิธีการสอนตางๆ ที่ตอบสนองตอความตองการของผูเรียน และให 

โอกาสผูเรียนแสวงหายทุธวธิีตางๆ มาใชในการแกปญหา 

  3.3 ครูสรางปฏิสัมพันธกับผูเรียนและเปนสื่อกลางใหผูเรียนไดเขาถึงสื่อและ

ส่ิงแวดลอมทางการเรียนรู 

  3.4 ผูเรียนทํางานเปนกลุม เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูการดาํรงชีวิตในสังคม 

  3.5 ใหผูเรียนสะทอน อภิปรายเกีย่วกบัความคิดเหน็ของตนเองและบุคคลอ่ืนอยาง 

สรางสรรค 

  3.6 ประเมินผูเรียนดวยวิธกีารประเมินตามสภาพจริง 

 4. ข้ันตอนการสอน 

  4.1 กําหนดโจทยปญหา 

  4.2 นักเรียนแสวงหาคําตอบและเสนอคําตอบของตนเอง 

  4.3 ครูกระตุนใหผูเรียนพิจารณาคําตอบของตนเอง โดยอาจใชคําถามเพิ่มเติมหรือ 

การใหกาํลังใจ 

  4.4 เมื่อทกุคนไดคําตอบที่ถกูตอง ครูใหผูเรียนรวมอภิปรายยทุธวิธีการหาคําตอบ 

ของแตละคน 

  4.5 ครูและนักเรียน รวมสรุปยุทธวิธทีี่ใชในการแกปญหา 

  4.6 ประเมินผลตามสภาพจริง  

 จากการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อช้ีแนะปญญาซึ่งมคีวามสอดคลองกับ 

การสรางเสริมการเหน็คุณคาในตนเองและการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษ ผูวิจัยไดนํามา 

ใชกําหนดองคประกอบหลักสูตรในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยสรุปใหเห็นความ 

สัมพันธของการจัดการเรียนการสอนเพื่อช้ีแนะปญญากบัองคประกอบหลักสูตร ดังภาพประกอบ 3 
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การจัดการเรียนรูเพื่อชี้แนะปญญา (CGI) 

1.องคประกอบ 

   1.1 มียุทธวิธีแกปญหาที่หลากหลาย 

   1.2 เนนการแกปญหา 

   1.3 ขยายความรู 

2. หลักการ 

    2.1 ประเมินผูเรียน 

    2.2 กําหนดลักษณะผูเรียน 

    2.3  สรางหลักสูตรและการสอนที่กระตุนการคิดและการ 

แกปญหา 

3.แนวทางในการจัดการเรียนรูเพื่อชี้แนะปญญา 

    3.1 ศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคล 

    3.2 คนหายุทธวิธีการสอนตางๆ และใหโอกาสผูเรียน 

ในการแสวงหายุทธวิธีในการแกปญหา 

    3.3 ครูสรางปฏิสัมพันธและเปนส่ือกลางใหผูเรียนเขาถึง 

ส่ือและสิ่งแวดลอมทางการเรียนรู 

    3.4 ผูเรียนทํางานเปนกลุม เพื่อการเรียนรูการดํารงชีวิต 

ในสังคม 

    3.5 ผูเรียนสะทอน อภิปรายเกี่ยวกับความคิดเห็นของ 

ตนเองและบุคคลอื่นอยางสรางสรรค 

    3.6 ประเมินผูเรียนดวยวิธีการประเมินตามสภาพจริง 

4. ขั้นตอน 

    4.1 กําหนดโจทย ปญหา 

    4.2 ผูเรียนแสวงหาคําตอบและเสนอคําตอบ 

    4.3 กระตุนใหผูเรียนพิจารณาคําตอบ 

    4.4 ผูเรียนรวมอภิปรายยุทธวิธีในการหาคําตอบ 

    4.5 ครู / ผูเรียนรวมสรุปยุทธวิธีในการแกปญหา 

    4.6 ประเมินตามสภาพจริง 

 
 

หลักการและจุดมุงหมาย 

 
 

การประเมินผล 

 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 
 
 

เนื้อหา 

 
องคประกอบหลักสูตร 

 

ภาพประกอบ 3  ความสัมพนัธของการจัดการเรียนรูเพื่อช้ีแนะปญญากับองคประกอบหลักสูตร 
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 4.สรุปแนวคิดในการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

เพื่อสรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 การจัดการศึกษา

เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายการศึกษาของชาตินั้น บุคลากรทางการศึกษาตองศึกษารายละเอียด

เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 หลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 รวมทั้งเอกสารประกอบหลักสูตรอื่นๆ เชน คูมือการจัดการเรียนรูแต

ละกลุมสาระ นอกจากนี้ยังตองศึกษาสภาพปญหาในการจัดการศึกษาที่ผานมาเพื่อเปนขอมูล

พื้นฐานและเปนแนวทางในการดําเนินการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับผูเรียน ชุมชนและระดับชาติ 

อุปสรรคปญหาที่สําคัญประการหนึ่งในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาเยาวชน ก็คือ สภาพปญหาสังคม

ที่เกิดขึ้นเนื่องจากความเจริญทางดานวัตถุทั้งหลาย จนทําใหเยาวชนมีระดับการเห็นคุณคาในตนเอง

นอยลง ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการเรียนรูสาระการเรียนรูและทักษะที่จําเปนตางๆ รวมทั้งการ

พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองไปในทิศทางที่เหมาะสม การประพฤติปฏิบัติตนอยางถูกตอง การ

ปรับตัวใหเขากับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองทั้งในดานดีและราย เพื่อใหสามารถ

ดํารงชีวิตอยางเปนสุข 

 ดังนั้นการจัดการศึกษาของชาติจึงไดมุงเนนในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคใหเกิด

ข้ึนกับผูเรียน นอกเหนือจากที่ผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาสาระตามหลักสูตร การเห็นคุณคาในตนเอง

นับวาเปนหนึ่งในคุณลักษณะอันพึงประสงคที่ควรสรางเสริมใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ซึ่งจะสงผลดีตอการ 

เรียนรูเนื้อหาสาระและการพัฒนาตนเองของผูเรียนตอไป อยางไรก็ตามการพัฒนาหลักสูตรในแตละ

กลุมสาระไดมุงเนนในการจัดการเรียนรูดานเนื้อหาสาระเปนหลัก ไมไดคํานึงลักษณะของผูเรียนแต

ละคนรวมถึงกลุมผูเรียนที่มีระดับการเห็นคุณคาในตนเองนอยและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 

ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาสาระตามกลุมสาระ

การเรียนรูและสรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเองของผูเรียนใหมีระดับสูงขึ้นดวย ซึ่งจะสงผลตอผล 

สัมฤทธิ์ทางการเรียน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางที่เหมาะสม และผูเรียนสามารถพัฒนา

ตนเองไดตามศักยภาพของตน โดยการพัฒนาหลักสูตรไดยึดแนวทางการวิจัยและพัฒนาดังนี้ 

 การศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางในการจัดการศึกษา โดยศึกษาจาก

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หลักสูตร 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 คูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และคูมือการจัดการเรียนรูกลุม

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สภาพปญหาในการจัดการเรียนการสอน ปญหาเด็กและเยาวชน

แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร การเห็นคุณคาในตนเองและแนวทางในการสรางเสริมการเห็นคุณคา 
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ในตนเอง แนวการจัดการเรียนรูเพื่อชี้แนะปญญา เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน

รวมทั้งสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ บุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูลที่จะนํามาประมวลใชประกอบการ

พิจารณาในการรางหลักสูตรตอไป 

  ลักษณะหลกัสูตรที่พัฒนาขึน้ คํานงึถึงผูเรียนที่มีระดับการเหน็คุณคาในตนเองใน

ระดับปานกลางไปจนถึงนอยและมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนในระดับปานกลางไปจนถึงต่ําเปนสําคญั

ซึ่งผูวิจยัมีความเชื่อวา เมื่อผูเรียนมีระดับการเหน็คุณคาในตนเองเพิม่ข้ึน จะสงผลใหการเรียนรู

เนื้อหาสาระตามกลุมสาระการเรียนรูมีผลสัมฤทธิสู์งขึ้น รวมทัง้ทาํใหผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมไปในทิศทางที่เหมาะสม สามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพและดํารงชวีิตไดอยางมีสุข 

ดังนัน้จึงควรมกีารพัฒนาหลกัสูตรที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกบัปญหาและความตองการ

ดังกลาว หลักสูตรที่พัฒนาขึน้จึงมีจุดมุงหมายเพื่อสรางเสริมการเหน็คณุคาในตนเองของผูเรียนและ

สงผลใหผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผูเรียนสูงขึน้ เปนหลักสูตรที่สอนในกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ที่มุงใหผูเรียนไดเรียนตามความถนดั ความสนใจ ความตองการ 

และความแตกตางระหวางบุคคล (ศึกษาธิการ.2544 : 9) 

  เมื่อไดหลักสูตรฉบับรางแลวผูวิจัยใหผูเชี่ยวชาญดานหลกัสูตรและการจัดการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษ พิจารณา แลวนาํขอเสนอแนะดงักลาวมาปรับปรุงแกไข จากนั้นจงึนํา

หลักสูตรไปทดลองใชกับกลุมนักเรียนในหองเรียนปกต ิโดยใหความสําคัญกับกลุมที่มีการเหน็คณุคา

ในตนเองระดับปานกลางไปจนถงึนอย การประเมินผลหลักสูตร พิจารณาจากขอมลูที่ไดจากการ

ทดสอบความรู ทักษะตางๆ และารวัดการเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียน ทัง้กอนและหลังการไดรับ

การจัดกิจกรรมตามหลกัสูตรรวมทั้งผลการประเมินพฤตกิรรมของผูเรียนจากแบบบันทึกพฤติกรรม 

และแบบสอบถามจากครูประจําวชิาในกลุมสาระอื่น เกี่ยวกับพฤติกรรมผูเรียนในรายวิชานัน้ๆ 

ลักษณะหลกัสูตรที่สรางมีดงันี ้

 1. หลักการและจุดมุงหมายของหลักสูตร 

 ผูวิจัยไดใชขอมูลในการศึกษาเอกสาร งานวิจยัที่เกี่ยวของเรื่องการเหน็คุณคาในตนเอง และ

การพัฒนาหลกัสูตร 2 หัวขอ คือ ลักษณะหลักสูตรที่เหมาะสมและแนวทางในการพัฒนาหลักสตูร 

มาเปนแนวในการกําหนดหลักการและจุดมุงหมายของหลักสูตร แตละหัวขอมีรายละเอียดดังนี ้

  1.1 ประเด็นจากหวัขอการเห็นคุณคาในตนเอง ผูวิจัยคัดเลือกประเด็นจากแนวคิด 

ของนักการศึกษา ในหวัขอยอยตางๆ มีรายละเอียดดังนี ้

  1.1.1 เจตคติเชิงบวก ไดเลือกประเด็นจากแนวคิดของ แชพแมน โพเดสตา 

และวิชัย  วงษใหญ (Chapman. 1995 ; Podesta. 2001; วิชัย วงษใหญ. 2537) มรีายละเอียด ดังนี ้

   1.1.1.1 สรางบรรยากาศในการเรียนใหผูเรียนไดรับประสบการณเชิงบวก 
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   1.1.1.2 สรางปฏิสัมพันธและรักษาความสมัพันธในการทํางานเชงิบวก 

   1.1.1.3 พุงความสนใจอยูกบัองคประกอบเชิงบวกตางๆ ของสิ่งแวดลอม 

รอบตัว และพยายามขจัดเจตคติเชิงลบ 

   1.1.1.4 ใหความสนใจในพฤติกรรมที่ดีๆ ที่บุคคลอื่นไดประพฤติปฏิบตัิ 

และใหการยกยองชมเชย 

  1.2 ความหมายของการเหน็คุณคาในตนเอง ผูวิจัยสงัเคราะหการใหความหมาย 

ของการเห็นคณุคาในตนเอง จากแนวคิดของนักการศึกษาหลายทาน สรุปความหมายไดดังนี ้

การเหน็คุณคาในตนเอง เปนการประเมินตนเอง ดวยความรูสึกและเจตคติตอตนเอง เกี่ยวกับ

บุคลิกภาพและการประสบความสาํเร็จในการกระทําของตนเอง โดยมคีวามพึงพอใจและยอมรับ

ตนเอง มองตนเองมีคา รวมทั้งมองเห็นวาตนเองมีคุณคาในสังคม เปนทีย่อมรับในสังคมและบุคคล

อ่ืนๆ ในสังคม ไมวาจะเปนพอแม ครูอาจารย กลุมเพื่อนหรือบุคคลอืน่ๆ ที่ตนมีสวนเขาไปเกีย่วของ 

(James. 1950 ; Maslow. 1970 ; Coopersmith. 1967 ; Podesta. 2001 ; Palito. 1977 ;Branden. 

1981 ; นิพนธ  แจงเอีย่ม. 2519 ; กาญจนา  พงศพฤกษ. 2523; เดชา  นุมพนัธ. 2525 ; มยุรี สาลี

วงศ. 2535 ; สถิต ภัศระ. 2535 ; สมพิศ ไชยกิจ. 2536 ; เชาวนา อมรสงเจริญ. 2537 ; มะลิ อุดม

ภาพ. 2538.) 

  1.3 ความสาํคญัของการเหน็คุณคาในตนเอง ผูวิจัยไดเลอืกประเด็นจากแนวคิด 

ของนักการศึกษาตางๆ ดังนี ้

   1.3.1 สามารถเผชิญอุปสรรคที่ผานเขามาในชวีิตได (Correct. 2000) 

   1.3.2 หางไกลจากยาเสพติด การประพฤตผิิดกฎหมายหรือกฎระเบยีบของ 

โรงเรียน การมีความสมัพนัธทางเพศที่ไมเหมาะสม ความเสียใจในผลการเรียนและความสมัพนัธที ่

ไมดีในกลุมเพือ่น (Podesta. 2001) 

   1.3.3 ยอมรับและมองเห็นคณุคาของตนเอง บุคคลอื่น และส่ิงแวดลอม

รอบตัว 

   1.3.4 มีเจตคติเชิงบวก (Newman. 1986 ; จารุวด ีบุณยารมณ. 2541 ; 

ปรารถนา  ชอนแกว. 2542 ; รัศมี  โพนเมอืงหลา. 2543) 

  1.4 องคประกอบของการเหน็คุณคาในตนเอง ผูวิจัยใชองคประกอบตามแนวคิด 

ของ คูเปอรสมิธ (Coopersmith. 1981) ซึ่งประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 

   1.4.1 องคประกอบภายใน เชน ลักษณะทางกายภาพ ความสามารถทั่วไป 

สภาพจิตใจและภาวะอารมณหรือความรูสึก คานิยมสวนบุคคล 
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    1.4.2 องคประกอบภายนอก เชน ความสมัพันธกับบิดามารดาและบคุคล

ในครอบครัว สถาบันการศกึษาและการศกึษา สภาพทางสังคมและกลุมเพื่อน การมสีวนรวมใน

กิจกรรม 

  1.5 ประเด็นจากหวัขอลักษณะหลักสูตรทีเ่หมาะสมและแนวทางพัฒนาหลักสูตร 

ผูวิจัยเลือกประเด็นที่สําคัญมาประกอบในการกําหนดหลักการและจุดมุงหมายของหลักสูตรดังนี ้

   1.5.1 หลักสูตรควรเห็นความสําคัญของความแตกตางระหวางบุคคล และ

มีความเหมาะสมกับลักษณะการเรียนรูของผูเรียน 

   1.5.2 มาตรฐานที่กาํหนดไวในหลักสูตรไมควรสูงมากเกนิไปสําหรับผูเรียน 

แตสามารถทาทายความสามารถของผูเรียน 

   1.5.3 หลักสูตรไมจําเปนตองยึดติดกับหลกัสูตรแกนกลาง การพัฒนา 

หลักสูตรควรขึ้นอยูกับเหตุผลตามบริบทของแตละสถานศึกษา 

   1.5.4 หลักสูตรควรเนนการพัฒนาสมรรถภาพทางดานสติปญญาไป

พรอมๆ กับการพัฒนาสมรรถภาพทางเจตคติ 

   1.5.5 หลักสูตรควรรวบรวมประสบการณการเรียนรูตางๆ ที่มีความหมาย

ตอผูเรียนและพัฒนากระบวนการคิดของผูเรียน 

   1.5.6 หลักสูตรตองเนนความสัมพนัธทั้งในกลุมสาระการเรียนรูและ

ระหวางกลุมสาระการเรียนรู 

 2. เนื้อหาของหลักสูตร 

  เนื้อหาสาระเปนเนื้อหาสาระที่สอดคลองกับกลุมสาระภาษาตางประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ที่ไดศึกษาโดยการสอบถามความ

คิดเห็นของผูเกี่ยวของ ผูเชี่ยวชาญวามีความเหมาะสมกับผูเรียน ใชหลักในการคัดเลือกเนื้อหาของ 

แคพแลน (Kaplan. 1986) สรุปไดวา ควรเริ่มจากการกําหนดหัวเรื่องกอน (theme) เนื่องจากหัวเรื่อง

เปนหนวยที่มีขอบขายกวางกวาหัวขอ (topic) ซึ่งสามารถตอบสนองตอความสนใจที่หลากหลายและ

ความสามารถในการสรุปอางอิงของผูเรียน รวมทั้งทําใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของเนื้อหาได

มากกวาซึ่งหลักการในการคัดเลือกเนื้อหามีดังนี้ 

  2.1 เนื้อหานั้นสามารถอางองิไปสูหัวเรื่องได 

  2.2 เนื้อหาตองเปนลกัษณะสหวทิยาการ 

  2.3 เนื้อหาจะตองประมวลขอมูลที่ผูเรียนทัง้หมดคาดหวงัที่จะเรียนรู 

  2.4 เนื้อหาจะตองสอดคลองกับความตองการ ความสนใจและความสามารถของ

ผูเรียน 
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  2.5 เนื้อหาสามารถทีจ่ะบูรณาการกับขอบขายสาระอืน่ๆ 

  2.6 เนื้อหาสามารถทาํใหมองเหน็ความสัมพันธของเหตกุารณตั้งแตอดีต ปจจุบัน 

และอนาคต 

 3. การจัดการเรียนการสอน 

  3.1 ในการจัดการเรียนการสอน ผูวิจัยใชแนวคิดในการพฒันาและกระบวนการ 

สรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเอง มาประกอบในการหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งม ี

รายละเอียดดงันี ้

  3.1.1 ใชกระบวนการกลุม (Roger. 1970.) 

  3.1.2 กําหนดเปาหมายและมุงดําเนินการใหบรรลุเปาหมายนั้น 

  3.1.3 สรางเจตคติเชิงบวกตอตนเองและบคุคลอื่น เชน การบันทึกความสําเร็จ 

ใชภาษาเชงิบวกในการเสนอแนะหรือใหขอคิดเห็น  

  3.1.4 ฝกพฤติกรรมกลาแสดงออกทีเ่หมาะสม (Sasse. 1978 ; Bruno. 1983 ; 

Girdano and Everly. 1979.) 

  3.1.5 กระตุนปญญาของผูเรียน โดยจัดสภาพแวดลอมใหผูเรียนไดมีโอกาสทาํสิ่ง 

ตางๆ ใหประสบความสาํเร็จ รวมทั้งใชบทเรียน คําถาม กิจกรรมการเรียนรู และการสรางปฏิสัมพันธ 

อันดีในหองเรยีนไดอยางเหมาะสม (ไพรและแฟรร่ี.  2528?) 

  3.2 ในสวนทีเ่กี่ยวของกับรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร ผูวจิัยไดเลือกประเด็นจาก 

แนวคิดของ เรนซัลล่ี (Renzulli. 1977.) คลารก (Clark. 1997.) และริมม (Rimm. 1994.) มาเปน 

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนดังนี ้

  3.2.1 ประเมนิผูเรียนและนาํไปเปนขอมูลในการจัดการเรยีนการสอน 

  3.2.2 มีกิจกรรมคนควาทั่วไป 

  3.2.3 กิจกรรมกลุม 

  3.2.4 สรางสิง่แวดลอมการเรียนรูแบบรับผิดชอบ 

  3.2.5 กิจกรรมการเรียนตองสรางการคิดและทาทาย 

  3.2.6 ยุทธวิธทีี่นาํมาใชทาํใหเกิดทกัษะการตัดสินใจ 

  3.2.7 ใชภาษาและพฤตกิรรมในการเพิ่มอํานาจ 

  3.2.8 ผูเรียนแสวงหาและรวบรวมการนําตนเองหรือทักษะการเรียนรู 

  3.2.9 ครู / นักเรียนตองรวมมือ 
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  3.3 นอกจากนี้ผูวิจยัยังใชแนวคิดการจัดการเรียนรูเพื่อช้ีแนะปญญา เปนแนวทาง

ในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากมีความสอดคลองกบักระบวนการพัฒนาการเหน็คุณคาใน

ตนเองซึง่มีรายละเอียดดังนี ้

 3.3.1 องคประกอบของการสอนเพื่อช้ีแนะปญญา (Means; Chelemer & Knapp.1991.) 

  3.3.1.1 มียุทธวิธีการแกปญหาที่หลากหลาย 

  3.3.1.2 เนนในเรื่องการแกปญหา 

  3.3.1.3 ครูขยายแนวคิดหรอืความรูของนกัเรียนใหกวางขึ้น 

 3.3.2 หลักการของการสอนเพื่อช้ีแนะปญญา (Means;Chelemer & Knapp. 1991) 

  3.3.2.1 ประเมินความรูความเขาใจของผูเรียน 

  3.3.2.2 กาํหนดลักษณะของผูเรียน 

  3.3.2.3 สรางหลักสูตรและการสอนที่กระตุนการคิดและการแกปญหาของผูเรียน 

 3.3.3. แนวทางในการจัดการเรียนรูเพื่อช้ีแนะปญญา (Fadness.  2003 ; Foster.  2000.) 

  3.3.3.1 ศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคล ใหผูเรียนทราบถึงสภาพพืน้ฐานของ 

ตนเองและไดพัฒนาตนเอง 

  3.3.3.2 คนหายุทธวิธีการสอนตางๆ ที่ตอบสนองตอความตองการของผูเรียน 

และใหโอกาสผูเรียนแสวงหายุทธวิธีตางๆ มาใชในการแกปญหา 

  3.3.3.3 ครูสรางปฏิสัมพันธกับผูเรียนและเปนสื่อกลางใหผูเรียนไดเขาถึงสื่อ 

และส่ิงแวดลอมทางการเรียนรู 

  3.3.3.4 ผูเรียนทาํงานเปนกลุม เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูการดํารงชีวิตในสังคม 

  3.3.3.5 ใหผูเรียนสะทอน อภิปรายเกี่ยวกบัความคิดเหน็ของตนเองและ 

บุคคลอื่นอยางสรางสรรค 

  3.3.3.6 ประเมินผูเรียนดวยวิธีการประเมนิตามสภาพจริง 

 3.3.4. ข้ันตอนการสอน 

  3.3.4.1 กําหนดโจทยปญหา 

  3.3.4.2 นักเรียนแสวงหาคําตอบและเสนอคําตอบของตนเอง 

  3.3.4.3 ครูกระตุนใหผูเรียนพิจารณาคาํตอบของตนเอง โดยอาจใชคาํถาม 

เพิ่มเตมิหรือการใหกาํลังใจ 

  3.3.4.4 เมื่อทกุคนไดคําตอบที่ถูกตอง ครูใหผูเรียนรวมอภิปรายยุทธวิธีการ 

หาคําตอบของแตละคน 

  3.3.4.5 ครูและนักเรียน รวมสรุปยุทธวิธีที่ใชในการแกปญหา 
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  3.3.4.6 ประเมินผลตามสภาพจริง 

 3.4 แผนการเรียน ประกอบสวนตางๆ ตามแนวคิดของ เฮอรริคและไทเลอร (Herrick and 

Tyler.  1950.) ดังนี ้

  3.4.1 จุดมุงหมาย 

  3.4.2 เนื้อหาและทักษะทีจ่ะเรียนรู 

  3.4.3 กิจกรรมการเรียนการสอน 

  3.4.4 ส่ือการเรียนการสอน 

  3.4.5 การวัดและประเมินผล 

 4. การประเมนิผล 

  การประเมนิความกาวหนาของผูเรียน ผูวิจยัใชแนวคิดที่ไดจากแนวทางการวัดการ 

เห็นคุณคาในตนเองและการประเมินตามสภาพจริงตามแนวคิดของนักการศึกษา โดยผูวิจัยใช

แนวทางในการวัดและแบบวัดของ โปป (สุวรรณี พุทธิศรีและชัชวาล ศลิปกิจ.2541 : 359 ; อางองิ

จาก Pope. 1980) ที่แบงดานการประเมินการเหน็คุณคาในตนเอง 5 ดาน คือ สังคม การศึกษา

ครอบครัว ภาพลักษณ และมุมมองรวม นอกจากนี้ยงัใชแนวคิดในการประเมินตามสภาพจริงของวิ

กกิน (สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน.  2544 ; อางอิงจาก Wiggin. 1989) แวน ทาสเซล – บาสกา (Van 

Tassel – Baska.  1992) และคลารก (Clatrk.  1997.) มาใชเปนแนวทางในการประเมินซึง่จะให

สามารถประเมินผูเรียนจากขอมูลหลายแหลง จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดนํา

ประเด็นตางๆ มาเปนแนวคดิในการพฒันาหลักสูตร โดยสรุปแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรกลุม

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเพื่อสรางเสริมการเหน็คุณคาในตนเองของนกัเรียน ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปที ่2 สรุปรายละเอียดดัง ภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 4  สรุปแนวคิดในการวิจยั 

 

ขอมูลพื้นฐาน 
 

หลักสูตร 
สรางเสริมการ 
เห็นคุณคาใน 
ตนเอง 

 

องคประกอบหลักสูตร 

 

การเห็นคุณคาในตนเอง 
    1. เจตคตเิชิงบวก(Chapman.1995; 

Podesta.2001;วิชัย วงษใหญ.2537) 

    2. ความหมาย 

    3. ความสําคญั 

    4. องคประกอบ (Coopersmith.1981) 

 

ลักษณะของหลกัสูตรที่เหมาะสมและ 
แนวทางในการพฒันาหลกัสูตร 
 (Clark.1997;Piirto.1994;  Van Tassel – Baska. 

1992) 

การกําหนดเนื้อหาในหลักสตูร 
   (Kaplan.1986) 

 

แนวคิดในการพฒันา/กระบวนการ 
และวิธีการสรางเสรมิการเหน็คุณคา 
ในตนเอง 
   (Roger.1970;Sasse.1978;Bruno.1983;  

Girdano and Everly.1979;ไพรและแฟรร่ี. 2528) 

 

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 
   1. Enrichment Triad Model (Renzulli.1977) 

   2. Integrative Educational Model 

(Clark.1997) 

   3. Rimm’s TRIFOCAL Model(Rimm.1994) 

   4. Individualization(Clark.1997) 

 

การเรียนรูเพื่อชี้แนะปญญา 
(Means,Chelemer and Knapp.1991; 

Fadness. 2003; Foster. 2000) 

 

การวัดการเห็นคณุคาในตนเอง 
   1. แบบวัดการเห็นคุณคาในตนเอง 

(Pope.1980) 

   2. การประเมินตามสภาพจริง 

 

ตรวจสอบ 
คุณภาพโดย 
ผูเช่ียวชาญและ 
แกไขปรับปรุง 

 

ทดลองใชและ 
แกไขปรับปรุง 

 

หลักสูตร 
สรางเสริมการ 
เห็นคุณคา 
ในตนเองที่ม ี
ประสิทธิภาพ 

การประเมินผล 
   1. แนวคิดของโปป(Pope) ประกอบดวย ดาน

ตนเองครอบครัว การศึกษา สังคมหรือเพื่อน 

   2. การประเมินตามสภาพจริง 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 
   1. เนนกระบวนการกลุม 

   2. ฝกการกลาแสดงออก 

   3. สรางเจตคติเชิงบวก 

   4. กระตุนปญญาผูเรียน 
การเรียนรูเพื่อช้ีแนะปญญา 
   1. องคประกอบ 

       1.1 มียุทธวิธแีกปญหาที่หลากหลาย 

       1.2 เนนการแกปญหา 

       1.3 ขยายความรู 

   2. หลักการ 

       2.1 ประเมินผูเรียน 

       2.2 กําหนดลักษณะผูเรียน 

       2.3 สรางหลักสูตรและการสอนทีก่ระตุนการคิด การ

แกปญหา 

   3. ขั้นตอน 

       3.1 กําหนดโจทย ปญหา 

       3.2 ผูเรียนแสวงหาคําตอบและเสนอคําตอบ 

       3.3 กระตุนใหผูเรียนพิจารณาคาํตอบ 

       3.4 ผูเรียนรวมอภิปรายยุทธวิธีในการหาคําตอบ 

       3.5 ครู / ผูเรียนรวมสรุปยุทธวิธีในการแกปญหา 

       3.6 ประเมินตามสภาพจริง 

หลักการและจุดมุงหมาย 
   1. ใหความสําคญัความแตกตางระหวางบุคคล 

   2. เนนกระบวนการคดิและแกปญหา 

   3. พัฒนาการเห็นคณุคาในตนเอง โดยใหความสําคัญ 

เจตคตเิชิงบวก 

   4. สรางปฏิสัมพันธและรักษาความสัมพันธเชิงบวก 

   5. สรางการยอมรับและการเห็นคณุคาตนเอง บุคคลอืน่ 

และสิ่งแวดลอม 

   6. เนนพัฒนาสมรรถภาพดานสติปญญาไปพรอมกับ

สมรรถภาพดานเจตคต ิ

เน้ือหา 
   1. กําหนดหัวเรื่องและเนื้อหาอางอิงไปสูหัวเรื่อง 

   2. มีลักษณะสหวิทยาการ บูรณาการกับสาระอื่น

และมองเห็นความสัมพันธของเหตุการณ 

   3. เหมาะสมกับลักษณะผูเรียน 



บทที ่3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเพื่อสรางเสริมการเห็นคุณคา 

ในตนเองของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดําเนินการในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา 

(research and development) มีข้ันตอนในการดําเนินงาน 4 ข้ันตอนดังนี้ 

 ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน เปนการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 และสภาพการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2544 การเห็นคุณคาในตนเองในประเด็นเกี่ยวกับดานตนเอง ดานครอบครัว ดาน 

สถาบันการศึกษา ดานสังคมหรือกลุมเพื่อน แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางเสริมการเห็น 

คุณคาในตนเองของผูเรียน เพื่อนําขอมูลที่ไดมาเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนพัฒนาหลักสูตร 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเพื่อสรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียน ระดับชั้น 

มัธยมศึกษาปที่ 2 

 ข้ันตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร นําขอมูลพื้นฐานจากขั้นตอนที่ 1 มาเปนแนวทางใน 

การพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเพื่อสรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเอง 

ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยกําหนดหลักการ จุดมุงหมาย เนื้อหาสาระ การจัด 

กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล แลวนํารางหลักสูตรดังกลาวไปใหผูเชี่ยวชาญ 

พิจารณาความถูกตองเหมาะสม พรอมทั้งปรับปรุงแกไขรางหลักสูตรดังกลาวตามขอเสนอแนะของ 

ผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหไดหลักสูตรสําหรับนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 ข้ันตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตร เปนการนําหลักสูตรในขั้นตอนที่ 2 ไปทดลองกับกลุม

ทดลอง โดยใชแบบแผนการวิจัยแบบหนึ่งกลุมทดลองวัดสองครั้ง (one group pretest – posttest 

design) ประชากรคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 

กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2550 ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 12 หองเรียน นักเรียน 537 คน กลุม

ตัวอยางคือนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ปการศึกษา 2550 ภาคเรียนที่ 

2 ไดจากการสุมอยางงาย โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม จํานวน 1 หองเรียน นักเรียน44 คน 

               ผูวิจัยไดไปทดลองการใชหลักสูตรที่โรงเรียนนี้ เนื่องจากผูวิจัยไดเขาไปศึกษาขอมูลพื้นฐาน 

เกี่ยวกับสถานศึกษาดังกลาวในกิจกรรมรายวิชาคนควาเฉพาะเรื่อง พรอมทั้งศึกษาเอกสารงานวิจัยที่ 

เกี่ยวของกับสถานศึกษาดังกลาว รวมทั้งผูวิจัยเปนผูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาดังกลาวดวย 

พบวา สภาพของโรงเรียนมีความสอดคลองกับสภาพปญหาของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น ผลการทดลอง

ใชทําใหทราบประสิทธิภาพของหลักสูตรและนําผลที่ไดไปปรับปรุงหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
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ภาษาตางประเทศเพื่อสรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

เพื่อนําหลักสูตรดังกลาวไปใชใหบรรลุตามจุดมุงหมายมากยิ่งขึ้น 

 ข้ันตอนที ่4 การติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสตูร เปนการติดตามผลหลงัจากที ่

นักเรียนไดรับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรดังกลาว เพื่อทราบถึงพฒันาการของนักเรียน 

และความสัมพันธสอดคลองของกระบวนการพัฒนาหลกัสตูร ซึ่งอาศยัการประเมนิจากผูเรียนและครู 

            โดยการวิเคราะหขอมูลที่เปนคาสถิติในแตละขั้นตอน ผูวิจัยวเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปซึ่งมีรายละเอยีดดังนี ้

  1. วิเคราะหรูปแบบการเรียนรูของผูรียน โดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เพื่อเปนขอมูลในการหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน 

  2. วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยหาคาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลงัเรียน โดยใช t – test (depentdent) เพื่อให 

ทราบถงึประสทิธิผลของหลกัสูตรตอความกาวหนาทางการเรียนของผูเรียน 

  3. วิเคราะหการเหน็คุณคาในตนเอง โดยหาคาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ

เปรียบเทียบการเหน็คุณคาในตนเองกอนเรียนและหลงัเรียน โดยใช t – test (depentdent) เพื่อให 

ทราบถงึประสทิธิผลของหลกัสูตรตอการสรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเองของผูเรียน 

  4. วิเคราะหความแปรปรวนคาเฉลี่ยของการเหน็คณุคาในตนเองหลงัการเรียนของ 

นักเรียนทีม่ีระดับการเหน็คณุคาในตนเอง สูง ปานกลาง นอย โดยวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีว 

  5. วิเคราะหการทํางานกลุม โดยหาคาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรยีนรูในกลุมยอยกอนเรียนและหลังเรียน โดยใช t – test (depentdent) 

เพื่อใหทราบถงึประสิทธิผลของหลักสูตรที่ใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการกลุมตาม

ข้ันตอนของการสอนเพื่อชี้แนะปญญา 
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ตาราง 6  ข้ันตอนการพฒันาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเพื่อสรางเสริมการ 

เห็นคุณคาในตนเองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

 

ข้ันตอน วิธีการ เปาหมาย 

ข้ันตอนที ่1 การศึกษาขอมลู 

พื้นฐาน 

– ศึกษาเอกสาร 

– ศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคล 

– สัมภาษณนกัเรียน ครู 

 

เพื่อใหไดสภาพปญหา ความ 

ตองการ เนื้อหาสาระ แนวทาง

การจัดการเรียนการสอนที่

จําเปน เพื่อนาํมาใชในการ

พัฒนาหลักสตูรเพื่อสรางเสริม

การเหน็คุณคาในตนเอง 

ข้ันตอนที ่2 การพัฒนา

หลักสูตร 

– กําหนดรางหลักสูตรโดย 

อาศัยขอมูลพืน้ฐาน 

– ประเมินรางหลักสูตรโดย 

ผูเชี่ยวชาญ 

เพื่อใหไดรางหลักสูตรที่ผาน 

การประเมนิจากผูเชี่ยวชาญ 

ปรับปรุงและพรอมนาํไป

ทดลองใช 

ข้ันตอนที ่3 การทดลองใช 

หลักสูตร 

– นําหลักสูตรที่ไดไปใชกับ

นักเรียนทีม่ีการเห็นคุณคาใน

ตนเองระดับปานกลางไปจนถึง

ระดับนอย 

เพื่อใหไดขอมลูเกี่ยวกับการใช 

หลักสูตรในสภาพจริง ทําให

ทราบวาหลกัสูตรบรรลุผลตาม 

จุดมุงหมายหรือไม เพื่อรับปรุง 

หลักสูตรตอไป 

ข้ันตอนที ่4 การติดตาม 

ประเมินผลและปรับปรุง

หลักสูตร 

– ติดตามและประเมินผล

หลักสูตรโดยการวัดระดับการ

เห็นคุณคาในตนเองของ

นักเรียนและการวัดผลสัมฤทธิ์

ของนักเรียน แบบบันทกึการ

ประเมินจากครู  แบบสอบถาม 

ความคิดเหน็ของนักเรียน  

เพื่อประเมนิผลที่ตามมาจาก

การใชหลกัสูตร ขอมูลที่ไดจะ

นํามาใชยนืยนัและปรับปรุง

หลักสูตรใหดีข้ึน 
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การดําเนินการวิจัยตามขัน้ตอนของการพฒันาหลักสูตรดังกลาว มีรายละเอียดดังนี ้

 

 ข้ันตอนที ่1 การศึกษาขอมลูพื้นฐาน 

เปนการดําเนนิงานเพื่อใหไดขอมูลที่จําเปนสําหรับการวางแผนพัฒนาหลักสูตร ซึง่ม ี

รายละเอียดแตละขั้นดังนี ้

  ข้ันที่ 1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของ โดยศึกษาเอกสารงานวิจยัที ่

เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร การเหน็คณุคาในตนเอง แนวทางในการสงเสริมการเห็นคุณคา 

ในตนเอง และวิธีการประเมนิการเหน็คุณคาในตนเอง รวมทัง้การจัดการเรียนรูเพื่อชีแ้นะปญญาเพือ่ 

นํามาวิเคราะหและสังเคราะหเปนขอมูลพื้นฐาน สําหรบัเปนแนวทางในการศึกษาขอมูลพื้นฐาน 

เกี่ยวกับผูเรียนและในการกาํหนดโครงรางของหลกัสูตร 

  ข้ันตอนที ่1.2 สํารวจความคดิเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหา การจัดการเรียนการสอน 

และขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูเรียน ซึง่จะทําใหไดขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน รวมทัง้ 

รูปแบบการเรียนรูของผูเรียน ซึง่มีความสาํคัญตอการหาแนวทางการจัดการเรียนรูตามหลกัการและ 

จุดมุงหมายของหลักสูตร ทีจ่ะสงผลตอประสิทธิผลของหลักสูตรตอไป มีรายละเอยีดดังนี ้

  1.2.1 กลุมตัวอยาง คือ ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศจํานวน 7 คน 

และนักเรียนจาํนวน 15 คน ของโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

  1.2.2 เครื่องมอืที่ใช เครื่องมอืที่ใชในการรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ ไดแก 

  1.2.2.1 แบบสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหา การจัดการเรียน 

การสอน เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยแบงแบบสัมภาษณ 2 แบบ ดังนี ้

                          1.2.2.1.1 แบบสัมภาษณครูเพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน มีประเด็นสัมภาษณ 

คือ ปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนในชัน้เรียน ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้น 

พื้นฐาน พ.ศ.2544 มีอะไรบาง และนักเรยีนทีท่านสอนมองเหน็การเหน็คุณคาในตนเองหรือไม 

                                     1.2.2.1.2 แบบสัมภาษณนกัเรียนเพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน มีประเด็นการ 

สัมภาษณ คือ นักเรียนมีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนในแตละคาบมากนอยแคไหน 

นักเรียนมีโอกาสเสนอผลงานในชัน้เรียนมากนอยแคไหน และนักเรียนมีโอกาสทาํงานเปนกลุมใน 

ชั้นเรียนมากนอยแคไหน 

   1.2.2.2 แบบวัดรูปแบบการเรียนของผูเรียน โดยปรับปรุงจากแบบทดสอบ

วัดรูปแบบการเรียนของ อรรถสิทธิ ์วชริเมธ ี(2536 : ภาคผนวก) ซึ่งผูวิจยัไดปรับขอความ แลวนาํไป 

ทดลองใชกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

จํานวน 86 คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของแบบวัด ซึ่งไดคาความเชื่อมั่น .75 
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  1.2.3. การวิเคราะหขอมูล 

   1.2.3.1 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสมัภาษณ ดําเนินการโดยการสราง 

ขอสรุปจากการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) จากสิ่งที่ไดจากการสัมภาษณเพื่อแสดงใหเหน็ 

ถึงสภาพปญหาและสภาพการจัดการเรียนการสอน 

   1.2.3.2 คํานวณคาสถิติพื้นฐาน เชน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ 

คะแนนที่ไดจาก แบบวัดรูปแบบการเรียนรู 

 

 ข้ันตอนที ่2 การพัฒนาหลักสูตร  

  นําขอมูลพื้นฐานที่ไดจากการวิเคราะห สังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของใน 

ข้ันตอนที ่1 การศึกษาผูเรียน การสัมภาษณครูและนักเรียน  มากําหนดแนวทางในการพัฒนา

หลักสูตร โดยกําหนดองคประกอบของหลกัสูตรตั้งแตสภาพปญหาและความจาํเปน หลักการ 

จุดมุงหมาย เนื้อหาสาระ กจิกรรมและสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดผลและประเมินผล 

โดยแบงเปน 2 ข้ันตอน ดังนี ้

  ข้ันที ่2.1 การรางหลกัสูตร ข้ันตอนนี้เปนการนาํผลจากการสํารวจขอมูลพื้นฐาน 

มากาํหนดเปนรางหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย 

   1. สภาพปญหาและความจําเปน ผูเรียนที่มีการเหน็คณุคาในตนเองนอยจะ

ขาดความมัน่ใจในตนเอง ไมกลาแสดงออกตอหนาคนอืน่ มองตนเองในดานลบ เห็นวาตนเองไมมี

ความสามารถ ไมสามารถทาํกิจกรรมใดๆ ใหสําเร็จได ซึ่งสิ่งเหลานี้จะสงผลตอการเรียนรูของผูเรียน 

โดยเฉพาะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่ตองอาศัยความมัน่ใจ การกลาแสดงออกในการฝกฝน 

และการสื่อสารในชีวิตจริง รวมทัง้มีผลตอการดาํรงชวีิตในสังคมของผูเรียนดวย ดังนัน้การพัฒนา 

หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเพื่อสรางเสริมการเหน็คุณคาในตนเองของผูเรียนจึง 

มีความจาํเปนที่จะนํามาใชเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีการเหน็คุณคาในตนเองสูงขึน้ ซึ่งมคีวามสัมพันธ 

เชิงบวกกับผลสัมฤทธิท์างการเรียนดี และทําใหผูเรียนสามารถยอมรับตนเอง บุคคลอื่น สภาพ 

แวดลอมตางๆ ดวยความเปนจริง พรอมทัง้สามารถปรับตัวและดํารงชวีิตไดอยางมีสุขตอไป 

   2. หลักการและจุดมุงหมายของหลักสูตร ผูวิจัยไดใชขอมูลในการศึกษา

เอกสารงานวจิัยที่เกี่ยวของเร่ืองการเห็นคณุคาในตนเองและการพัฒนาหลักสูตร 2 หัวขอ คือ 

ลักษณะของหลักสูตรที่เหมาะสมและแนวทางในการพฒันาหลักสูตร มาเปนแนวในการกาํหนด

หลักการและจดุมุงหมายของหลักสูตร ซึ่งแตละหัวขอมีรายละเอยีดดังนี ้

   2.1 ประเด็นจากหวัขอการเห็นคุณคาในตนเอง ผูวิจัยคัดเลือกประเด็นจาก 

แนวคิดของนกัการศึกษา ในหวัขอยอยตางๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
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   2.1.1 เจตคติเชิงบวก ไดเลือกประเด็นจากแนวคิดของ แชพแมน โพเดสตา 

และวิชัย  วงษใหญ (Chapman. 1995 ; Podesta. 2001 ; วิชัย  วงษใหญ. 2537) มีรายละเอียดดังนี ้

   2.1.1.1 สรางบรรยากาศในการเรียนใหผูเรียนไดรับประสบการณเชิงบวก 

   2.1.1.2 สรางปฏิสัมพันธและรักษาความสมัพันธในการทํางานเชงิบวก 

   2.1.1.3 พุงความสนใจอยูกบัองคประกอบเชิงบวกตางๆ ของสิ่ง 

แวดลอมรอบตัว และพยายามขจัดเจตคติเชิงลบ 

   2.1.1.4 ใหความสนใจในพฤติกรรมที่ดี ๆ ที่บุคคลอื่นไดประพฤติปฏิบัติ 

และใหการยกยองชมเชย 

   2.1.2 ความหมายของการเห็นคุณคาในตนเอง ผูวิจัยไดสังเคราะหการให 

ความหมายของการเห็นคณุคาในตนเอง จากแนวคิดของนักการศึกษาหลายทาน สรุปไดวา การเห็น 

คุณคาในตนเอง เปนการประเมินตนเอง ดวยความรูสึกและเจตคติตอตนเอง เกี่ยวกับบุคลิกภาพและ 

การประสบความสําเร็จในการกระทาํของตนเอง โดยมคีวามพึงพอใจและยอมรับตนเอง มองตนเองม ี

คา รวมทั้งมองเหน็วาตนเองมีคุณคาในสังคม เปนที่ยอมรับในสังคมและบุคคลอื่นๆ ในสังคม ไมวา 

จะเปนพอแม ครูอาจารย กลุมเพื่อน หรือบุคคลอื่น ๆ ทีต่นมีสวนเขาไปเกี่ยวของ (James. 1950 ; 

Maslow. 1970 ; Coopersmith. 1967 ; Podesta. 2001 ; Palito. 1977 ; Branden. 1981 ; นิพนธ 

แจงเอี่ยม. 2519  ; กาญจนา  พงศพฤกษ. 2523 ; เดชา  นุมพันธ. 2525 ; มยุรี  สาลวีงศ. 2535 ; 

สถิต  ภัศระ. 2535 ; สมพิศ  ไชยกิจ. 2536 ; เชาวนา  อมรสงเจริญ. 2537 ; มะลิ  อุดมภาพ. 2538) 

   2.1.3 ความสาํคัญของการเหน็คุณคาในตนเอง ผูวิจัยไดเลือกประเด็นจาก 

แนวคิดของนกัการศึกษาตางๆ ดังนี ้

   2.1.3.1 สามารถเผชิญอุปสรรคที่ผานเขามาในชวีิตได (Correct. 2000.) 

   2.1.3.2 หางไกลจากยาเสพติด การประพฤติผิดกฎหมายหรือกฎระเบยีบ 

ของโรงเรียน การมีความสมัพันธทางเพศที่ไมเหมาะสม ความเสียใจในผลการเรียนและความสมัพันธ 

ที่ไมดีในกลุมเพื่อน (Podesta. 2001.) 

   2.1.3.3 ยอมรับและมองเห็นคุณคาของตนเอง บุคคลอื่น และสิ่งแวดลอม

รอบตัว 

   2.1.3.4 มีเจตคติเชิงบวก (Newman. 1986 ; จารุวด ี บุณยารมณ. 2541 ; 

ปรารถนา  ชอนแกว. 2542 ; รัศมี  โพนเมอืงหลา. 2543) 

   2.1.4 องคประกอบของการเห็นคุณคาในตนเอง ผูวิจัยไดใชองคประกอบ

ตามแนวคิดของ คูเปอรสมิธ (Coopersmith. 1981) ซึ่งประกอบดวย 2 สวน ดังนี ้

   2.1.4.1 องคประกอบภายใน เชน ลักษณะทางกายภาพ ความสามารถ 
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ทั่วไป สภาพจติใจและภาวะอารมณหรือความรูสึก คานยิมสวนบุคคล 

   2.1.4.2 องคประกอบภายนอก เชน ความสัมพันธกับบิดามารดาและบคุคล 

ในครอบครัว สถาบันการศกึษาและการศกึษา สภาพทางสังคมและกลุมเพื่อน การมสีวนรวมใน

กิจกรรม 

   2.2 ประเด็นจากหวัขอลักษณะหลักสูตรทีเ่หมาะสมและแนวทางพัฒนา

หลักสูตรผูวิจยัเลือกประเดน็ที่สําคัญมาประกอบในการกําหนดหลกัการและจุดมุงหมายของ

หลักสูตร ดังนี ้

   2.2.1 หลกัสูตรควรเห็นความสําคัญของความแตกตางระหวางบุคคลและ 

มีความเหมาะสมกับลักษณะการเรียนรูของผูเรียน 

   2.2.2 มาตรฐานที่กาํหนดไวในหลักสูตรไมควรสูงมากเกนิไปสําหรับผูเรียน 

แตสามารถทาทายความสามารถของผูเรียน 

   2.2.3 หลักสูตรไมจําเปนตองยึดติดกับหลกัสูตรแกนกลาง การพัฒนา

หลักสูตรควรขึ้นอยูกับเหตุผลตามบริบทของแตละสถานศึกษา 

   2.2.4 หลักสูตรควรเนนการพัฒนาสมรรถภาพทางดานสติปญญาไป

พรอมๆกับการพัฒนาสมรรถภาพทางเจตคติ 

   2.2.5 หลักสูตรควรรวบรวมประสบการณการเรียนรูตางๆ ที่มีความหมาย 

ตอผูเรียนและพัฒนากระบวนการคิดของผูเรียน 

   2.2.6 หลักสูตรตองเนนความสัมพนัธทั้งในกลุมสาระการเรียนรูและ 

ระหวางกลุมสาระการเรียนรู 

 3. เนื้อหาของหลักสูตร เนื้อหาสาระเปนเนื้อหาสาระทีส่อดคลองกับกลุมสาระการ 

เรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ตามหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2544 ที่ได 

ศึกษา สอบถามความคิดเหน็ของผูเกีย่วของ ผูเชี่ยวชาญวามีความเหมาะสมกับผูเรียน และใชหลัก 

ในการคัดเลือกเนื้อหาของ แคพแลน(Kaplan. 1986) สรุปไดวา ควรเริ่มจากการกาํหนดหวัเรื่องกอน 

(theme) เนื่องจากหัวเรื่องเปนหนวยทีม่ีขอบขายกวางกวาหวัขอ (topic) ซึ่งสามารถตอบสนองตอ 

ความสนใจทีห่ลากหลายและความสามารถในการสรุปอางองิของผูเรียน รวมทัง้ทาํใหผูเรียนมองเหน็ 

ความสัมพันธของเนื้อหาไดมากกวา ซึ่งหลักการในการคัดเลือกเนื้อหามีดังนี ้

       3.1 เนื้อหานัน้สามารถอางอิงไปสูหวัเรือ่งได 

       3.2 เนื้อหาตองเปนลักษณะสหวทิยาการ 

       3.3 เนื้อหาจะตองประมวลขอมูลที่ผูเรียนทั้งหมดคาดหวังที่จะเรียนรู 

       3.4 เนื้อหาจะตองสอดคลองกับความตองการ ความสนใจและความสามารถของผูเรียน 
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  3.5 เนื้อหาสามารถทีจ่ะบูรณาการกับขอบขายสาระอืน่ๆ 

  3.6 เนื้อหาสามารถทาํใหมองเหน็ความสัมพันธของเหตกุารณต้ังแตอดีตปจจุบัน

และอนาคต 

 4. การจัดการเรียนการสอน 

     4.1 การจัดการเรียนการสอน ผูวิจัยใชแนวคิดในการพฒันาและกระบวนการ 

สรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเองมาประกอบในการหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งม ี

รายละเอียดดงันี ้

  4.1.1 ใชกระบวนการกลุม (Roger. 1970) 

  4.1.2 กําหนดเปาหมายและมุงดําเนินการใหบรรลุเปาหมายนั้น 

  4.1.3 สรางเจตคติเชิงบวกตอตนเองและบคุคลอื่น เชน การบันทึกความ 

สําเร็จ ใชภาษาเชิงบวกในการเสนอแนะหรือใหขอคิดเห็น 

  4.1.4 ฝกพฤติกรรมกลาแสดงออกทีเ่หมาะสม (Sasse. 1978 ; Bruno. 1983 ; 

Girdano and Everly. 1979) 

  4.1.5 กระตุนปญญาของผูเรียน โดยจัดสภาพแวดลอมใหผูเรียนไดมีโอกาสทาํสิ่ง

ตางๆ ใหประสบความสาํเร็จ รวมทั้งการใชบทเรียน คําถาม กิจกรรมการเรียนรู และการสราง

ปฏิสัมพันธอันดีในหองเรียน ไดอยางเหมาะสม (ไพรและแฟรร่ี. 2528?) 

       4.2 ในสวนที่เกี่ยวของกบัรูปแบบการพัฒนาหลกัสตูร ผูวิจัยไดเลอืกประเด็น 

จากแนวคิดของ เรนซัลล่ี (Renzulli. 1977.) คลารก (Clark. 1997.) และริมม (Rimm. 1994.) มาเปน 

แนวทางในการจัดการเรียนการสอน ดังนี ้

  4.2.1 ประเมนิผูเรียนและนาํไปเปนขอมูลในการจัดการเรยีนการสอน 

  4.2.2 มีกิจกรรมคนควาทั่วไป 

  4.2.3 กิจกรรมกลุม 

  4.2.4 สรางสิง่แวดลอมการเรียนรูแบบรับผิดชอบ 

  4.2.5 กิจกรรมการเรียนตองสรางการคิดและทาทาย 

  4.2.6 ยุทธวิธทีี่นาํมาใชทาํใหเกิดทกัษะการตัดสินใจ 

  4.2.7 ใชภาษาและพฤตกิรรมในการเพิ่มอํานาจ 

  4.2.8 ผูเรียนแสวงหาและรวบรวมการนําตนเองหรือทักษะการเรียนรู 

  4.2.9 ครู / นักเรียนตองรวมมือ 

        4.3 นอกจากนี้ผูวิจยัยังใชแนวคิดการจัดการเรียนรูเพื่อชี้แนะปญญาเปนแนวทาง 
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ในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากมีความสอดคลองกบักระบวนการพัฒนาการเหน็คุณคาใน

ตนเองซึง่มีรายละเอียดดังนี ้

  4.3.1. องคประกอบของการเรียนรูเพื่อชี้แนะปญญา (Means ; Chelemer & 

Knapp. 1991) 

       4.3.1.1 มียุทธวิธีการแกปญหาที่หลากหลาย 

       4.3.1.2 เนนในเรื่องการแกปญหา 

       4.3.1.3 ครูขยายแนวคิดหรือความรูของนักเรียนใหกวางขึน้ 

   4.3.2. หลักการของการเรียนรูเพื่อชี้แนะปญญา (Means ; Chelemer & 

 Knapp. 1991) 

      4.3.2.1 ประเมินความรูความเขาใจของผูเรียน 

      4.3.2.2 กําหนดลักษณะของผูเรียน 

      4.3.2.3 สรางหลักสูตรและการสอนที่กระตุนการคิดและการแกปญหา 

ของผูเรียน 

  4.3.3. แนวทางการจัดการเรียนรูเพื่อชี้แนะปญญา (Fadness. 2003 ; 

Foster. 2000) 

   4.3.3.1 ศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคล ใหผูเรียนทราบถึงสภาพพืน้ฐาน 

ของตนเองและไดพัฒนาตนเอง 

   4.3.3.2 คนหายุทธวิธีการสอนตางๆ ที่ตอบสนองตอความตองการ 

ของผูเรียน และใหโอกาสผูเรียนแสวงหายทุธวธิีตางๆ มาใชในการแกปญหา 

   4.3.3.3 ครูสรางปฏิสัมพันธกับผูเรียนและเปนสื่อกลางใหผูเรียนไดเขาถึง 

ส่ือและสิ่งแวดลอมทางการเรยีนรู 

   4.3.3.4 ผูเรียนทาํงานเปนกลุม เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูการดํารงชีวิตใน

สังคม 

   4.3.3.5 ใหผูเรียนสะทอน อภิปรายเกี่ยวกบัความคิดเหน็ของตนเอง 

และบุคคลอื่นอยางสรางสรรค 

   4.3.3.6 ประเมินผูเรียนดวยวิธีการประเมนิตามสภาพจริง 

  4.3.4. ข้ันตอนการสอน 

   4.3.4.1 กําหนดโจทยปญหา 

   4.3.4.2 นักเรียนแสวงหาคําตอบและเสนอคําตอบของตนเอง 

   4.3.4.3 ครูกระตุนใหผูเรียนพิจารณาคาํตอบของตนเอง โดยอาจใช 
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คําถามเพิ่มเตมิหรือการใหกาํลังใจ 

  4.3.4.4 เมื่อทกุคนไดคําตอบที่ถูกตอง ครูใหผูเรียนรวมอภิปราย 

ยุทธวิธีการหาคําตอบของแตละคน 

  4.3.4.5 ครูและนักเรียน รวมสรุปยุทธวิธีที่ใชในการแกปญหา 

  4.3.4.6 ประเมินผลตามสภาพจริง 

     4.4 แผนการเรียน ประกอบสวนตางๆ ตามแนวคิดของเฮอรริคและไทเลอร 

(Herrick and Tyler. 1950.) ดังนี ้

  4.4.1 จุดมุงหมาย 

  4.4.2 เนื้อหาและทักษะทีจ่ะเรียนรู 

  4.4.3 กิจกรรมการเรียนการสอน 

  4.4.4 ส่ือการเรียนการสอน 

  4.4.5 การวัดและประเมินผล 

 5. การประเมนิผล ในการประเมินความกาวหนาของผูเรียน ผูวิจัยใชแนวคิดที่ได 

จากแนวทางการวัดการเห็นคุณคาในตนเองและการประเมินตามสภาพจริง ตามแนวคิดของนักการ

ศึกษาโดยผูวิจยัไดใชแนวทางในการวัดและแบบวัดของ โปป (สุวรรณี  พทุธิศรี และ ชัชวาล  ศิลป

กิจ.2541: 359 ; อางองิจาก Pope.1980.) ที่แบงดานการประเมินการเห็นคุณคาในตนเองออกเปน 5 

ดาน คือ สังคม การศึกษา ครอบครัว ภาพลักษณ และมุมมองรวม นอกจากนี ้ยังไดใชแนวคิดในการ

ประเมินตามสภาพจริงของ วิกกนิ (สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน. 2544 ; อางอิงจาก Wiggin. 1989.) 

แวน ทาสเซล – บาสกา (Van Tassel – Baska. 1992.) และ คลารก (Clatrk. 1997.) มาใชเปน

แนวทางในการประเมิน ซึ่งจะทําใหสามารถประเมินผูเรียนจากขอมูลหลายแหลงดวย 

 ข้ันที่ 2.2 การประเมินรางหลักสูตร หลงัจากการรางหลกัสูตรที่ประกอบดวยสวนสาํคัญ 

ตางๆ แลว ไดทําการตรวจสอบคุณภาพของโครงรางหลกัสูตร โดยมีรายละเอยีดดังนี ้

 1. จุดมุงหมายของการประเมิน การประเมินรางหลกัสตูร จะทาํการประเมิน 2 ลักษณะ 

คือ การประเมนิความเหมาะสมและการประเมินความสอดคลองของรางหลักสูตรโดยมีรายละเอยีด

ดังนี ้

 1.1 การประเมินความเหมาะสมของรางหลักสูตร โดยการพิจารณาสภาพปญหาและความ

จําเปน หลักการ จุดมุงหมาย เนื้อหาสาระ กิจกรรมและสื่อการเรียนการสอน การวดัและการประเมิน

วามีความเหมาะสมกับสภาพของผูเรียนเพยีงใด 
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 1.2 การประเมินความสอดคลองของรางหลักสูตร โดยพิจารณาในแตละองค ประกอบวา 

สภาพปญหาและความจาํเปน หลักการ จุดมุงหมาย เนื้อหาสาระ กจิกรรมและสื่อการเรียนการสอน 

การวัดและการประเมิน มีความสอดคลองกันเพยีงใด 

 2. ผูประเมินรางหลักสูตร ผูประเมินรางหลักสูตร ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาหลักสูตร 

ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรยีนการสอนวิชาภาษาองักฤษ และการพฒันาหลักสูตร จํานวน 5 คน 

ซึ่งมีคุณสมบติัดังนี ้

  2.1 มีวุฒทิางการศึกษาตั้งแตปริญญาโทขึ้นไป 

  2.2 มีประสบการณในการจดัทําหลักสูตร หรือเปนวิทยากรอบรมหรือบรรยาย 

เกี่ยวกับการเห็นคุณคาในตนเอง 

  2.3 มีประสบการณในการสอนอยางนอย 5 ป 

  2.4 เคยทาํหนาที่เปนที่ปรึกษาวทิยานพินธ ผูทรงคุณวฒุิตองผานเกณฑอยางนอย 2 

ขอ จากที่กาํหนดไวและยนิดีใหความรวมมือในการวิจัย 

 3. เครื่องมอืทีใ่ชในการประเมิน เครื่องมือที่ใชในการประเมินประกอบดวย 

  1) รางหลกัสูตรที่ใหผูประเมนิแสดงขอเสนอแนะลงในตัวโครงราง 2) แบบประเมิน

ความเหมาะสมของรางหลักสูตร มีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 3) 

แบบประเมินความสอดคลองของหลกัสตูร เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับที่

ผูวิจัยสรางขึ้น โดยศึกษารายละเอียดขององคประกอบหลักสูตร กําหนดประเด็นในการเขียนคาํถาม 

จากนั้นนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา ความเหมาะสมชัดเจนของคําถาม 

และนาํมาปรบัปรุงจัดทําเปนแบบประเมนิฉบับสมบูรณ 

 4. การเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกบัการประเมนิรางหลกัสูตร 

ในครั้งนี ้ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากผูเชี่ยวชาญ 

 5. การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการการประเมินความเหมาะสม 

ของรางหลักสตูร นําเสนอผลของการวิเคราะหในรูป คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนการ

ประเมินความสอดคลองของรางหลกัสูตร นําเสนอผลการวิเคราะหในรูปของดัชนีความสอดคลอง ซึ่ง

มีเกณฑในการประเมินดังนี ้

  5.1 การประเมินความเหมาะสมของรางหลักสูตร การพจิารณาความเหมาะสม 

ของรางหลักสตูร โดยนําคาํตอบของผูเชี่ยวชาญจากแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคามา 

กําหนดน้าํหนกัคะแนน ดังนี ้

   มากที่สุด      มีคาเทากับ 5 

   มาก             มีคาเทากับ 4 
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   ปานกลาง     มีคาเทากับ 3 

   นอย             มีคาเทากับ 2 

   นอยที่สุด      มีคาเทากับ 1 

 จากนั้นกําหนดเกณฑเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ตามเกณฑของ ประคอง  กรรณสูต 

(2538: 77) ดังนี ้

   4.50 – 5.00   หมายถงึ มากที่สุด 

   3.50 – 4.49   หมายถงึ มาก 

   2.50 – 3.49   หมายถงึ ปานกลาง 

   1.50 – 2.49   หมายถงึ นอย 

   1.00 – 1.49   หมายถงึ นอยที่สุด 

 การพิจารณาคาเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสม ถาคาเฉลีย่มีคาตั้งแต 3.50 ข้ึนไปถือวา

ประเด็นนัน้มคีวามเหมาะสมไมตองทาํการปรับปรุง 

 5.2 การประเมินความสอดคลองของรางหลักสูตร การประเมินความสอดคลองของราง

หลักสูตร โดยการนาํคําตอบของผูเชี่ยวชาญที่ไดมาจากแบบประเมนิแบบมาตราสวนประมาณคา 

3 ระดับ มากําหนดน้ําหนกัคะแนน (พูลสุข  อุดม. 2546 : 139 อางองิจากสําเริง  บุญเรืองรัตน. 

2528 : 63 – 64) ดังนี ้

   สอดคลอง    กําหนดคะแนนเปน +1 

   ไมแนใจ        กําหนดคะแนนเปน   0 

   ไมสอดคลอง กําหนดคะแนนเปน –1 

 รวมผลการประเมินของผูเชีย่วชาญแตละประเด็นแลวนาํคะแนนไปแทนคาในสูตรเพื่อ

คํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง ถาไดมากกวาหรือเทากับ 0.5 ถือวาอยูในเกณฑใชได แตถานอย

กวา 0.5 ตองปรับปรุงประเด็นนัน้โดยพิจารณาจากขอเสนอแนะและสัมภาษณผูเชีย่วชาญเพิ่มเตมิ 

การประเมนิความสอดคลองใชคาดัชนีความสอดคลอง (index of item objective congruence หรือ 

IOC) โดยมีสูตรในการคํานวณ ดังนี ้

 

N
RIOC ∑=

 
 

เมื่อกําหนดให    IOC  หมายถึง  คาดัชนีความสอดคลองมีคาอยูระหวาง –1 ถึง +1 

  ∑R   หมายถงึ  ผลรวมของการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 

   N      หมายถงึ  จํานวนผูเชีย่วชาญ 
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  หลังจากผูเชีย่วชาญประเมนิรางหลักสูตร ผูวิจัยไดปรับภาษาใหเหมาะสมตามคําแนะนาํ

ของผูเชี่ยวชาญ และนําแผนการจัดการเรยีนรู จํานวน 2 แผน เวลา 4 คาบ ไปศึกษานํารองกับกลุมที่

ไมใชกลุมตัวอยาง แลวนําขอมูลมาแกไขสวนที่บกพรองกอนนาํไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 

 ข้ันตอนที ่3 การทดลองใชหลักสูตร 

 หลังจากการประเมินรางหลกัสูตรในขั้นตอนที ่2 ผูวิจัยปรับปรุงแกไขรางหลกัสูตรใหม ี

ความเหมาะสม จึงนาํหลักสตูรไปทดลองใชกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ซึ่งผูเรียนไดรับ 

การประเมนิการเหน็คุณคาในตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชแบบแผนการทดลองแบบ 

หนึง่กลุมทดลองวัดสองครั้ง (one group pretest – posttest design) ซึ่งมีรายละเอยีดดังนี ้

  ข้ันที่ 1 การศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคล โดยการวัดการเห็นคุณคาในตนเองและ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เนือ่งจากการพฒันาหลักสูตรในครั้งนี ้เปนหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู 

ภาษาตางประเทศเพื่อเสริมสรางการเหน็คุณคาในตนเองของนกัเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ที ่

มุงพฒันาคุณลักษณะอันพงึประสงคไปพรอมกับการพฒันาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ดังนัน้เพื่อให

ทราบถงึประสทิธิภาพของหลักสูตรดังกลาววามีความเหมาะสมเพียงใด โดยการวัดการเหน็คุณคาใน

ตนเองของผูเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพฤตกิรรมการทาํงานกลุม เพื่อศึกษาลักษณะผูเรียน

กอนการทดลองใชหลักสูตร 

   1. จุดมุงหมาย เพื่อศึกษาลกัษณะผูเรียน กอนทดลองใชหลักสูตรที่สรางขึ้น 

   2. กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 โรงเรียนพระโขนง

พิทยาลัยเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ปการศึกษา 2550 ภาคเรียนที่ 2 ที่ไดจากการ

สุมหองเรียนจาํนวน 1 หอง มีนักเรียน 44 คน 

   3. เครื่องมือทีใ่ช เปนแบบวดัการเหน็คณุคาในตนเองของนักเรียน ที่ผูวิจัย

ไดพัฒนาขึน้จากเครื่องมือวดัการเหน็คุณคาของตนเองของสุวรรณี พุทธศรี และ ชัชวาล  ศิลปกิจ ที่

พัฒนามาจากเครื่องมือวัดของโปป โดยผูวจิัยนาํเครื่องมอืดังกลาวไปทดลองใชกับนกัเรียนระดับชัน้

มัธยมศึกษาปที ่2 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 87 คน เพื่อหาคาความ

เชื่อมั่นซึง่มคีาเทากับ .81 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลงัเรียน ที่ผูวิจัย

สรางขึ้นและหาคาความยากงาย โดยทดลองใชกับนักเรยีนระดับชัน้มธัยมศึกษาปที ่2 โรงเรียนพระ

โขนงพิทยาลัย ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จาํนวน 71 คน ซึ่งผูวิจัยไดคัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย

ระหวาง .20 – .80 และคาอํานาจจําแนก .20 ข้ึนไป มีขอสอบที่ผานเกณฑทัง้หมด 24 ขอ สวนอกี 14 

ขอ ซึ่งมีความสําคัญตอการวัดที่ครอบคลุมเนื้อหา ผูวิจยัไดปรับปรุงโจทยและตัวเลอืกกอนนําไป

ทดลองใชจริงและคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเทากับ .74 
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                      แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมทีผู่วิจัยสรางขึ้นเพื่อสังเกตพฤติกรรมการ

ทํางานกลุมของผูเรียนเปนรายบุคคล ผูวิจยัใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ตรวจสอบความเหมะสม 

กอนนาํไปใชจริง โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน (rubic score) ประเด็นการสังเกตประกอบดวย 

การทาํงานเพือ่ใหบรรลุเปาหมายของกลุม การใชทักษะระหวางบุคคล การสนับสนนุหรือการสงเสริม

การพัฒนาการทํางานกลุม ประสิทธิภาพของการดําเนนิการในบทบาทตางๆ ภายในกลุม 

   4. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเปนผูแจกและเก็บรวบรวมแบบวัดการเห็น

คุณคาในตนเองของนกัเรียน และทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ดวยตนเอง 

   5. การวิเคราะหขอมูล เพื่อหาระดับการเหน็คุณคาในตนเองของนกัเรียน 

โดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม คือ กลุมที่มีระดบั

การเหน็คุณคาในตนเองสงู ปานกลาง นอย จาก X = 54.34 และ S.D. = 9.54 โดยมีเกณฑในการ

แบงดังนี ้

    กลุมที่มีระดับการเหน็คณุคาในตนเองนอย คือ มีคะแนนนอยกวา X –  S.D 

    กลุมที่มีระดับการเหน็คณุคาในตนเองปานกลาง คือ มีคะแนนตั้งแตคา X – S.D. 

ถึง X + S.D. 

    กลุมที่มีระดับการเหน็คณุคาในตนเองสูง คือ มีคะแนนมากกวา X + S.D 

ดังนัน้จะไดวา กลุมที่มีระดับการเหน็คุณคาในตนเองนอย คือ มีคะแนนนอยกวา 44.80 คะแนน 

กลุมที่มีระดับการเหน็คุณคาในตนเองปานกลาง คือ มีคะแนนตั้งแต 44.80 คะแนน ถึง 63.88 

คะแนน กลุมที่มีระดับการเห็นคุณคาในตนเองสงู คือ มคีะแนนมากกวา 63.88 คะแนน 

  ข้ันที ่2 การทดลองใชหลักสตูร เมื่อไดประเมินผูเรียนแลว ผูวิจัยนาํหลกัสูตรไป

ทดลองใชกับผูเรียนกลุมดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 1. จุดมุงหมาย 

  1.1 เพื่อศึกษาการเหน็คุณคาในตนเองและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากแนวการจัด 

การเรียนรูเพื่อชี้แนะปญญาที่ผูเรียนไดรับตามหลกัสูตรนี ้

  1.2 เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการทดลองใชหลักสตูร รวมทัง้ปญหาอืน่ 

ที่อาจทําใหการใชหลักสูตรไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 

 2. แบบแผนการทดลอง ในการทดลองใชหลักสูตรนัน้ผูวิจยัมุงศึกษาความกาวหนาในการ

เรียนรูและระดับการเหน็คณุคาในตนเองของผูเรียน ที่ผูเรียนไดรับจากหลักสูตรดังกลาว ผูวิจัยจงึใช

แบบแผนการวิจัยแบบหนึง่กลุมทดลองวดัสองครั้ง (one group pretest – posttest design) 

(Kerlinger. 1986 : 295) ดังนี ้
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1O                                        X                                       2O  

 

 

   เมื่อ   1O   หมายถึง คะแนนการเหน็คุณคาในตนเองและคะแนนผลสมัฤทธิ์กอนทดลองใชหลกัสูตร 

  2O  หมายถงึ คะแนนการเหน็คณุคาในตนเองและคะแนนผลสัมฤทธิ์หลงัทดลองใชหลกัสูตร 

            X    หมายถงึ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามหลกัสูตร 

 

 3. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  3.1 ประชากร ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 โรงเรียนพระโขนงพทิยาลัย 

จํานวน 12 หอง นักเรียน 537 คน ซึ่งมีการจัดหองเรียนแบบคละ 

  3.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปที ่2 โรงเรียนพระโขนง 

พิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2550 ภาคเรียนที ่2  จํานวน 1 หองเรียน มีนกัเรียน 44 คน 

ไดจากการสุมโดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม เปนผูเรียนที่มีระดับการเหน็คุณคาในตนเองนอย 7 

คนมีระดับการเห็นคุณคาในตนเองปานกลาง 29 คน และมีระดับการเห็นคุณคาในตนเองสงู 8 คน 

ลักษณะกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี ้ไดรับการเลือกดวยเหตุผล คือ เนื่องจาก ผูวิจยัไดเขาไปศึกษา

ขอมูลและจากประสบการณที่ไดปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาแหงนี้พบวา 

 โรงเรียนพระโขนงพทิยาลัย มีสภาพโดยทัว่ไปสอดคลองกับสภาพปญหาที่กลาวไวใน

หลักสูตร นั่นคอื โรงเรียนนี้อยูในชุมชนที่ผูปกครองนักเรียนมีฐานะทางเศรษฐกิจระดับปานกลางและ

คอนขางต่ําเปนสวนมาก และพบวาผูเรียนสวนหนึง่มีปญหาที่สืบเนื่องมาจากการหยารางของบิดา

มารดา ซึง่สภาพทั่วไปและปญหาเหลานี้ ยอมสงผลกบัการเรียนรูของผูเรียน ซึง่สอดคลองกับ

การศึกษาของ ชนนัภรณ ลักษมีพิเชษฐ(2545 : 49 – 53) เกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกบัความฉลาด

ทางอารมณของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 โรงเรยีนพระโขนงพทิยาลยั พบวานักเรียนสวน

ใหญบิดามารดาอยูดวยกัน คิดเปนรอยละ69.3 รองลงมาบิดามารดาแยกกนัอยู / หยาราง และบิดา/

มารดาเสียชวีติ ตามลาํดับ  

 นอกจากนีน้ักเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.00 – 2.99 รองลงมาคือ มีผล 

สัมฤทธิท์างการเรียนต่ํากวา 2.00 และผลสัมฤทธิท์างการเรียน 3.00 – 4.00 ตามลาํดับ 

 จากการศึกษาในกิจกรรมรายวิชาคนควาเฉพาะเรื่อง (independent study) เกี่ยวกบัสภาพ

ทั่วไปของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการเหน็คุณคาในตนเองของผูเรียนในสถานศึกษาที่

ผูวิจัยสอนอยู โดยการใชแบบวัดการเห็นคณุคาในตนเองและการสัมภาษณครูและนักเรียนรวมทั้ง
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การศึกษาเอกสารเกี่ยวกับนกัเรียนโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาองักฤษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 

2546 จํานวนนักเรียน 3,008 คน นักเรียนที่ไดระดับผลการเรียน 2 มีจํานวน 911 คน ระดับผลการ

เรียน 1 มีจํานวน 861 คน และระดับผลการเรียน 0 มีจํานวน 7 คน ซึง่นับวาเปนผลการเรียนที่ยงัไม

นาพึงพอใจนกั นอกจากนี ้โดยภาพรวมนกัเรียนมกีารเห็นคุณคาในตนเองในระดับมากที่คอนมา

ระดับปานกลาง ซึ่งมีคาเฉลีย่ 3.60 และครูมีความคิดเหน็วานกัเรียนยงัไมใสใจในการเห็นคุณคาของ

ตนเองโดยเฉพาะนักเรียนทีม่ีผลการเรียน ระดับปานกลางหรือนอย (เฉลิมพล  สวัสด์ิพงษ.  2546 : 

35 – 39) 

 4. เครื่องมือทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 

  4.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  4.2 แบบวัดการเหน็คุณคาในตนเองของนกัเรียน 

  4.3 แบบรายงานพฤติกรรมที่นาภาคภูมิใจของตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวของ 

  4.4 แบบประเมินการเรียนรูในกลุมยอย 

 5. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเปนผูทดลองใชหลักสูตรดวยตนเองโดยดําเนนิการ 

เปนระยะ ดังนี ้

 ระยะที ่1 ทําการทดสอบและวัดการเห็นคณุคาในตนเองของผูเรียนกอนการใชหลักสตูร ขอ

อนุญาตผูบริหารและความรวมมือบุคคลทีเ่กี่ยวของกับหองเรียนทีท่ําการทดลอง 

 ระยะที ่2 เร่ิมทดลองใชหลกัสูตร ซึ่งจัดกจิกรรมการเรียนการสอนตามคาบเรียน ทีท่าง

โรงเรียนกําหนดเปนเวลา 2 เดือน ซึ่ง ฮับบารด (Ron Hubbard. 1983 : 55 – 57) ไดสรางแบบ 

ประเมินตนเอง โดยใหใชประเมินตนเองกอนมีการดําเนนิการพัฒนาตนเอง และใหมกีารประเมนิ

ตนเองหลังจากไดดําเนินกิจกรรมตางๆ เมือ่ครบ 2 เดือน ผูวิจัยจึงไดดําเนนิการวิจัยตั้งแตเดือน

มกราคมถงึ เดือนกุมภาพันธ 2551 

        ในระหวางการทดลอง ผูวิจยัใหผูเรียนรายงานพฤติกรรมที่นาภาคภูมใิจของตนเองหรือ

บุคคลที่เกี่ยวของ เนื่องจากการบันทึกความด ีความสาํเร็จของตนเองในชวงระยะเวลาติดตอกัน จะ

ชวยใหผูเรียนสรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเองขึ้น 

 ระยะที ่3 ทําการประเมินผูเรียนหลังการใชหลักสูตร  

 6. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

ระดับการเหน็คุณคาในตนเอง และการประเมินพฤติกรรมการเรียนรูในกลุมยอย กอนการใชหลกัสูตร

และหลังการใชหลักสูตร โดยใชสถิติ t – test (dependent) สวนขอมลูจากแบบรายงานพฤติกรรมที่

นาภาคภูมิใจของตนเองหรอืบุคคลที่เกี่ยวของไดใชการวิเคราะหเชิงบรรยาย 
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 ข้ันตอนที ่4 การติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสตูร 

                  ตามหลกัการของการจัดการเรียนการสอนเพือ่ชี้แนะปญญา ไดใหความสําคัญกับครูซึ่ง 

ครูตองสรางปฏิสัมพันธกับผูเรียน เปนสื่อกลางใหผูเรียนเขาถึงสื่อและสิง่แวดลอมทางการเรียนรู

ตางๆ  กระตุนใหผูเรียน คิด แกปญหา หรือหาคําตอบ นอกจากนี้ยงัเนนใหผูเรียนหาวิธีทีห่ลากหลาย

มาใชในการแสวงหาคําตอบ รวมทั้งบรรยากาศในหองเรียน ตองเปนบรรยากาศที่สงเสริมใหผูเรียน

รวมมือแกปญหา มีปฏิสัมพนัธเชงิบวกตอกัน เกิดการเรียนรูและไดประโยชนจากการรวมมือกับ

ผูเรียนคนอืน่ๆ ผูวิจัยจึงไดดําเนนิการสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนเกี่ยวกับ ครูผูสอน การจัด

กิจกรรมการเรยีน การสอน และบรรยากาศในชั้นเรียน รายละเอยีดแบบสอบถาม แสดงในภาคผนวก 

เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร โดยดําเนนิการดังนี ้

 1. จุดมุงหมายของการติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร เพื่อประเมินวา ผูเรียนที่

ผานกจิกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเพื่อเสริมสราง

การเหน็คุณคาในตนเอง มคีวามกาวหนาตามหลักการและจุดมุงหมายของหลักสตูรหรือไม และมี

ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนหรือไม เนื่องจากความพึงพอใจของผูเรียนที่ผานการ 

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร เปนสวนหนึง่ที่แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของหลักสูตรดวย 

 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชติดตามผล คือ ผูเรียนกลุมทดลองที ่

ไดรับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่พัฒนาขึน้ 

 3. เครื่องมือทีใ่ชติดตามผลหลักสูตรเปนแบบสอบถามแบบปลายเปดที่เกี่ยวของกบั 

การจัดการเรียนการสอนของครู ประกอบดวย บุคลิกภาพของครู การจัดการเรียนการสอนของคร ู

บรรยากาศในชั้นเรียน 

 4. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใหนักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นตามหัวขอที่กําหนด 

 5. การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) โดยเขียน 

เชิงบรรยาย 

 6.การพฒันาและปรับปรุงหลักสูตร ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการติดตามผลหลักสูตร 

ไปประกอบกบัขอมูลที่ไดจากการประเมนิระหวางและหลังการทดลองใชหลักสูตร มาใชประโยชนใน 

การปรับปรุงรายละเอยีดขององคประกอบหลักสูตร เพื่อใหหลักสูตรมปีระสิทธิภาพสูงขึ้นตอไป 



บทที ่4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิเคราะหขอมูลการวิจยัเรื่องการพฒันาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

เพื่อสรางเสริมการเหน็คุณคาในตนเองของนักเรียน ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ผูวิจยัไดวิเคราะห

ขอมูลและนําเสนอตามขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 4 ข้ันตอน ดังนี ้

  ตอนที่ 1 ผลศึกษาและการวเิคราะหขอมูลพื้นฐาน 

  ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาหลักสูตร 

  ตอนที ่3 ผลการทดลองใชหลักสูตร 

  ตอนที่ 4 ผลการติดตาม ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

 

            ตอนที่ 1 ผลศึกษาและการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 

  1.1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดย

สัมภาษณครูและผูเรียน พบวา ครูเห็นวาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน คือ ผูเรียน

ไมคอยมีความรับผิดชอบ ไมมีวินัยในตนเอง ไมตรงตอเวลา ไมต้ังใจเรียน ไมนําอุปกรณในการเรียน

มาเรียน นอกจากนี้ครูยังมีความคิดเห็นวานักเรียนยังไมใสใจในการเห็นคุณคาในตนเอง โดยเฉพาะ

นักเรียนที่มีผลการเรียนระดับปานกลางหรือนอย ขณะที่ผูเรียนมีความเห็นวาผูเรียนมีสวนรวมใน

กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนนอย สวนมากครูเปนผูอธิบาย บรรยาย ครูไดมอบหมายงานแต

ไมไดใหโอกาสผูเรียนนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน นอกจากนี้นักเรียนยังเห็นวา มีโอกาสทํางานกลุม

นอยเนื่องจากครูมอบหมายงานหรือการบานเปนรายบุคคลมากกวา 

  1.2 การศึกษารูปแบบการเรียนรูของนักเรียน เพื่อเปนพื้นฐานในการกําหนด

หลักการและจุดมุงหมายของหลักสูตร เพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให

สอดคลองกับรูปแบบการเรียนรูของผูเรียน ผลการวิเคราะหขอมูล ดังตาราง 7 
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ตาราง 7 คาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของรูปแบบการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนพระโขนง

วิทยาลัย 

 

รูปแบบการเรียนรู X S.D. 

1. แบบแขงขัน (Competitive) 42.76 7.74 

2. แบบรวมมือ (Collaborative) 58.81 8.49 

3. แบบหลีกเลีย่ง (Avoidance) 41.75 9.36 

4. แบบมีสวนรวม (Participant) 55.81 5.11 

5.แบบพึ่งพา (Dependent) 52.90 6.30 

6. แบบอิสระ (Independent) 47.50 7.48 

 

จากตาราง 7 พบวานักเรียนมีรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือมากที่สุด ( X= 58.81 S.D. = 7.74) 

รองลงมา คือ รูปแบบมีสวนรวม ( X= 55.81 S.D. = 5.11) แบบพึ่งพา ( X = 52.90 S.D. = 6.30) 

แบบอิสระ ( X= 47.50 S.D. = 7.48) แบบแขงขัน ( X= 42.76 S.D. = 7.74) และแบบหลีกเลี่ยง 

( X= 41.75 S.D. = 9.36) ตามลําดับ 

 

  1.3 ผลการศึกษาและวิเคราะหเอกสาร งานวิจัย ที่เกี่ยวของกับองคประกอบและ

แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ เพื่อสรางเสริมการเห็นคุณคา

ในตนเองของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา องคประกอบหลักของหลักสูตร 

ประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ หลักการและจุดมุงหมาย เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน การ

ประเมินผลมีรายละเอียดดังนี้ 

   1.3.1 หลักการและจุดมุงหมายของหลักสูตร คือ มุงพัฒนาสมรรถภาพดาน

สติปญญาไปพรอมกับสมรรถภาพดานเจตคติ ใหความสําคัญความแตกตางระหวางบุคคล 

พัฒนาการเห็นคุณคาในตนเอง โดยใหความสําคัญกับเจตคติเชิงบวก สรางปฏิสัมพันธเชิงบวก เนน

กระบวนการคิดและแกปญหา 

   1.3.2 เนื้อหา กําหนดหัวเรื่องและหัวขอยอยของเนื้อหาตองอางอิงไปสูหัว

เร่ือง มีความเหมาะสมกับผูเรียน มีลักษณะสหวิทยาการ บูรณาการกับสาระการเรียนรูอ่ืน ในการ

วิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยยังตองยึดหัวเรื่องตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 และหลักสูตร

สถานศึกษา โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ที่คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาไดพัฒนาไว 

และไดรับอนุมัติจาก  คณะกรรมการสถานศึกษาใหใชในการจัดการเรียนการสอนได ซึ่งประกอบดวย
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หนวยการเรียนรู 10 หนวยการเรียนรู จํานวน 116 คาบ / ป โดยผูวิจัยไดกําหนดหัวขอเนื้อหายอย

และจํานวนคาบเรียนในแตละหัวขอ พรอมทั้งปรับคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม และวิเคราะหความ

สอดคลองของเนื้อหากับคําอธิบายรายวิชาดวยตนเอง แลวผานการตรวจสอบความเหมาะสมจาก

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศและผูเชี่ยวชาญจํานวน 2 คน 

   1.3.3 กิจกรรมการเรียนการสอน ตองสรางเจตคติเชิงบวก กระตุนปญญา

ผูเรียน ฝกการกลาแสดงออกโดยใชกระบวนการกลุม กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสม

กับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษและสรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเองไปพรอมกัน คือ 

การเรียนการสอนเพื่อชี้แนะปญญา ซึ่งมีข้ันตอน 6 ข้ันตอน คือ 

  1. กําหนดโจทยปญหา 

  2. ผูเรียนแสวงหาคําตอบและเสนอคําตอบของตนเอง 

  3. ครูกระตุนผูเรียนใหพิจารณาคําตอบของตนเอง เพื่อสงเสริมการเรียนรู 

  4. ผูเรียนนําเสนอแนวทางหรือวิธีการในการหาคําตอบหรือแกปญหา 

  5. ครูและผูเรียนสรุปแนวทางหรือวิธีการที่ใชในการแสวงหาคําตอบหรือแกปญหา 

  6. ประเมินตามสภาพจริง 

   1.3.4 การประเมินผล ใชการประเมินผลตามสภาพจริง โดยการวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเมินการเรียนรูในกลุมยอย ตรวจผลงาน นอกจากนี้ยังวัดการเห็นคุณคา

ในตนเองตามแนวคิดของ โปป (Pope. 1980) ที่แบงการเห็นคุณคาในตนเองออกเปน 4 ดานหลัก คือ 

ดานตนเอง ประกอบดวยภาพลักษณและมุมมองรวม ดานครอบครัว ดานการศึกษา ดานสังคมหรือ

เพื่อนผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานดังกลาวเปนไปตามเปาหมายของขั้นตอนการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 ที่

ผูวิจัยนํามาใชเขียนรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ เพื่อสรางเสริมการเห็น 

คุณคาในตนเองของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตอไป 

             

 ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาหลักสูตร  

  ผูวิจัยนําผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานจากขั้นตอนที่ 1 มาพิจารณากําหนดแนวทาง

การพัฒนาหลักสูตร ผูวิจัยไดเขียนรางหลักสูตร ตามแนวทางและองคประกอบของหลักสูตรใน

ข้ันตอนที่ 1 ผูวิจัยไดขอรับคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธเกี่ยวกับรางหลักสูตรพรอม

ทั้งปรับปรุงแกไขจากนั้นไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ใหสอดคลองกับรางหลักสูตร และขอรับ

คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ แลวปรับปรุงแกไข นํารางหลักสูตรใหผูเชี่ยวชาญ

จํานวน 5 คน ประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอง เพื่อปรับปรุงแกไขรางหลักสูตร จาก

การศึกษาความเหมาะสมของรางหลักสูตรพบวา คาเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสมมีคาเฉลี่ยระหวาง 
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4.40 – 4.80 ซึ่งถาคาเฉลี่ยมีคาตั้งแต 3.50 ข้ึนไป ถือวาประเด็นนั้นๆ มีความเหมาะสม ไมตองทาํการ

ปรับปรุง และคาดัชนีความสอดคลองมีคาระหวาง .80 – 1.00 ซึ่งมากกวา .50 ถือวาประเด็นตางๆ มี

ความสอดคลองกัน (ภาคผนวก ง) ผูวิจัยไดปรับปรุงภาษาในรางหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู 

ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหมีความเหมาะสมกอนนําไปทดลองใช 

 

 ตอนที่ 3 ผลการทดลองใชหลักสูตร  

  ผูวิจัยไดนําหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ เพื่อสรางเสริมการเห็น

คุณคาในตนเองของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่พัฒนาขึ้น ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 

คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ในปการศึกษา 2550 

ภาคเรียนที่ 2 ที่ไดจากการสุมอยางงายโดยการจับฉลาก 1 หองเรียน จํานวน 44 คน ประกอบดวย 

นักเรียนที่มีระดับการเห็นคุณคาในตนเองนอย 7 คน ปานกลาง 29 คน สูง 8 คน โดยใชรูปแบบการ 

ทดลองแบบหนึ่งกลุมการทดลองวัดสองครั้ง (One Group Pretest – Posttest Design) เครื่องมือที่

ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบวัดการเห็นคุณคาในตนเอง 

แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมแลวเปรียบเทียบคะแนนจากการวัดกอนเรียนและหลังเรียน

ดวยการทดสอบที แบบกลุมตัวอยางไมมีอิสระจากกัน (t – test for dependent sample) และ

วิเคราะหความแปรปรวนของคาเฉลี่ยการเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียน 3 กลุม คือ กลุมที่มีระดับ

การเห็นคุณคาในตนเอง สูง ปานกลาง นอย โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ผลการ

ดําเนินการ สรุปไดดังนี้ 

  1. การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนการเห็นคุณคาใน

ตนเองของผูเรียนกอนและหลังเรียน โดยใชแบบวัดการเห็นคุณคาในตนเอง ที่ผูเรียนเปนผูประเมิน

ตนเอง ซึ่งประกอบดวยดานยอยๆ คือ ดานมุมมองรวม ดานการศึกษา ดานภาพลักษณ ดาน

ครอบครัว ดานสังคม ปรากฏผลดังตาราง 8 
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ตาราง 8 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลเปรียบเทียบการเหน็คุณคาในตนเองกอนเรียน 

    และหลังเรยีน 

 

การเหน็คุณคาในตนเอง คะแนน X 
 

S.D. t p 

กอนเรียน 10.20 3.05 .00 1.000 ดานมุมมองรวม 

หลังเรียน 10.20 3.06   

กอนเรียน 8.05 1.92 .39 .700 ดานการศึกษา 

หลังเรียน 8.16 1.90   

กอนเรียน 5.09 2.44 2.16* .037 ดานภาพลักษณ 

หลังเรียน 5.64 2.47   

กอนเรียน 12.07 2.80 1.27 .211 ดานครอบครัว 

หลังเรียน 11.64 2.60   

กอนเรียน 9.59 1.97 .19 .848 ดานสังคม 

หลังเรียน 9.66 2.52   

กอนเรียน 54.34 9.54 .56 .580 รวม 

หลังเรียน 55.07 11.20   

*p < .05 

 

 จากตาราง 8 พบวา ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของการเห็นคุณคาใน

ตนเอง ในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวา คาเฉลี่ยการเห็นคุณคาในตนเองดานภาพลักษณ กอนและหลังการเรียนแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  2. การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนการเห็นคุณคาใน

ตนเองของกลุมผูเรียนที่มีระดับการเห็นคุณคาในตนเองตางกัน ผูวิจัยไดประเมินการเห็นคุณคาใน

ตนเองของผูเรียนกอนการทดลอง เพื่อจําแนกระดับการเห็นคุณคาในตนเองออกเปน 3 กลุม คือ มี

ระดับการเห็นคุณคาในตนเองสูง ระดับปานกลาง และระดับนอย และใชวิธีวิเคราะหความแปรปรวน 
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เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยโดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว ผล

การวิเคราะหแสดงในตาราง 9 

 

ตาราง 9 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาเฉลี่ยการเห็นคุณคาในตนเองหลงัเรยีนของ 3 กลุม 

แหลงของความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวางกลุม 2 2,221.374 1,110.687 14.34 ** 

ภายในกลุม 41 3,175.422 77.449  

รวม 43 5,396.795   

** p < .01 

 

 จากตาราง 9 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนการเห็นคุณคาใน

ตนเองของผูเรียนหลังการเรียน โดยจําแนกตามระดับกลุมที่มีการเห็นคุณคาในตนเอง สูง ปานกลาง 

และนอย พบวา แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผูวิจัยไดดําเนินการเปรียบเทียบความ

แตกตางรายคู โดยใชวิธีของเชฟเฟ (Sheffe) เนื่องจากกลุมตัวอยางแตละกลุมจํานวนไมเทากัน ผล

การเปรียบเทียบความแตกตางรายคู แสดงในตาราง 10 

 

ตาราง 10 ผลการเปรียบเทยีบความแตกตางรายคูของกลุมผูเรียนทีม่ีระดับการเหน็คุณคาในตนเอง 

3 กลุม 

 

 กลุม 

 กลุมสูง กลุมกลาง กลุมนอย กลุม 

X  69.38 53.10 46.86 

1. กลุมสูง     16.28 **     22.52 ** 

2. กลุมกลาง    6.24 

3. กลุมนอย     

** p < .01 

 

 จากตาราง 10 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของระดับการเห็นคุณคาในตนเอง 

พบวา กลุมที่มีระดับการเห็นคุณคาในตนเองสูงมีความแตกตางกับกลุมที่มีระดับการเห็นคุณคาใน
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ตนเองระดับปานกลางและระดับนอย สวนกลุมที่มีการเห็นคุณคาในตนเองระดับปานกลางและระดบั

นอยไมแตกตางกัน 

 

  3. การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษของผูเรียนกอนเรียนและหลงัเรียน ปรากฏผลดังตาราง 11 

 

ตาราง 11  ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉีย่ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษกอนเรียนและหลังเรียน 

 

คะแนน X 
 

S.D. t p 

กอนเรียน 21.59 5.01  5.512 ** 0.000 

หลังเรียน 25.89 2.89   

** p < .01 

 

 จากตาราง 11 พบวา คาเฉลีย่ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนทีเ่รียนวิชา

ภาษาอังกฤษ ที่สอนโดยการจัดการเรียนการสอนเพื่อชี้แนะปญญา สูงกวาคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกอนเรียนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

  4. การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของการทํางานกลุม โดยผูวิจยัได

ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการทาํงานกลุมของผูเรียนกอนเรียนในสปัดาหที ่1 และสัปดาหที ่8 โดย

ใชแบบประเมินพฤตกิรรมการทํางานกลุมและประเมินเปนคะแนนแตละบุคคล เพื่อศึกษาความ

เปลี่ยนแปลงของพฤตกิรรมการทํางานกลุมของผูเรียน และวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตาง

ระหวางคาเฉลี่ยของพฤตกิรรมการทํางานกลุม โดยใช t – test dependent ผลการวิเคราะหแสดงใน

ตารางตาราง 12 
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ตาราง 12 เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการทาํงานกลุมกอนเรียนและหลังเรียนจากการเรียนรูใน 

    กลุมยอย 

คะแนน X 
 

S.D. t p 

กอนเรียน 8.30 1.42 38.28 ** 0.000 

หลังเรียน 15.20 .90   

** p < .01 

 จากตาราง 12 พบวา พฤตกิรรมการทํางานกลุมของนักเรียนหลงัเรียนสูงกวากอนเรยีน 

โดยมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 

           

 ตอนที ่4 ผลการติดตาม ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร  

  การสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นของผูเรียนตอการจัดการเรียนการสอน

ตามหลกัสูตร เปนแนวทางหนึ่งที่ใชในการติดตาม เพื่อนาํมาใชประเมนิและปรับปรุงหลักสูตร 

โดยเฉพาะในการจัดการเรียนการสอนเพื่อชี้แนะปญญา บทบาทของครูนับวามีความสําคัญตอการ

กระตุนใหผูเรียนไดคิดและแสวงหาคําตอบ ซึ่งเปนหลักการสําคัญของการสอนแบบนี ้

  จากการสอบถามความคิดเหน็ของผูเรียนเกี่ยวกบัการจดัการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรในดานตัวครู การจดัการเรียนการสอนของครู และบรรยากาศในชั้นเรียน พบวา ผูเรียนเห็น

วา ครูเปนคนใจดี เปนคนดี ต้ังใจสอน น้ําเสียงชัดเจน ในการจัดการเรียนการสอนของครู ผูเรียนเห็น

วาครูสอนดีเขาใจงาย ไดรับความรูมากขึ้น วิธกีารสอนแปลกใหม ไมนาเบื่อ นอกจากนี ้ผูเรียนยังเห็น

วาบรรยากาศในชั้นเรียนเปนกนัเอง ไมเครียด สนุกสนานและมีความสุขในการเรียน แสดงวาผูเรียนม ี

ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคร ูและผูวิจัยไดนําขอมูลมาปรับปรุงหลักสตูร

ในประเด็น ดังตอไปนี้  

                1. กําหนดรายละเอียดตัวอยางขอความ ทีใ่ชกระตุนใหผูเรียนพจิารณาคําตอบของ

ตนเองเพื่อสงเสริมการเรียนรู ใหมีรายละเอยีดชดัเจนมากขึ้น เพื่อใหบทบาทของครูในการกระตุนการ

คิดและการแสวงหาคําตอบของผูเรียนที่มีความสาํคัญตามหลักการสอนเพื่อชี้แนะปญญามีความ

ชัดเจนมากขึ้น 

  2. เพิ่มรายละเอียดของกิจกรรมในขั้นตอนใหผูเรียนแสวงหาคําตอบหรือแกปญหา

ของผูเรียนใหมีความชัดเจน จะทาํใหผูเรียนไดเรียนรู และแลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อนๆ มากขึ้น และ

ครูสามารถดําเนินกิจกรรมตามขั้นตอนนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 



บทที ่5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ เพื่อสรางเสริม 

การเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเพื่อ 

สรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมีจุดมุงหมายเฉพาะ 

ดังนี้ 

 1. เพื่อศึกษาถึงประสิทธิผลของหลักสูตรดานการสรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเอง 

 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การดําเนินการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเพื่อ 

สรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีข้ันตอนการวิจัย 4 

ข้ันตอน ดังนี้ 

 ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน เปนการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 และสภาพการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2544 การเห็นคุณคาในตนเองในประเด็นเกี่ยวกับดานตนเอง ดานครอบครัว ดาน 

สถาบันการศึกษา ดานสังคมหรือกลุมเพื่อน แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางเสริมการเห็น 

คุณคาในตนเองของผูเรียน เพื่อนําขอมูลที่ไดมาเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนพัฒนาหลักสูตร 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเพื่อสรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียน ระดับชั้น 

มัธยมศึกษาปที่ 2 

 ข้ันตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร นําขอมูลพื้นฐานจากขั้นตอนที่ 1 มาเปนแนวทางในการ 

พัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเพื่อสรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเองของ 

นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยกําหนดหลักการและจุดมุงหมาย เนื้อหาสาระ การจัด 

กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล แลวนํารางหลักสูตรดังกลาวไปใหผูเชี่ยวชาญ 

พิจารณาความถูกตองเหมาะสม พรอมทั้งปรับปรุงแกไขรางหลักสูตรดังกลาวตามขอเสนอแนะของ 

ผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหไดหลักสูตรสําหรับนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

           ข้ันตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตร เปนการนําหลักสูตรในขั้นตอนที่ 2 ไปทดลองกับกลุม 
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นักเรียนที่ไดรับการประเมินระดับการเห็นคุณคาในตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชแบบ 

แผนการวิจัยแบบหนึ่งกลุมทดลองวัดสองครั้ง (One Group Pretest – Posttest Design) ประชากร 

คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2550 

จํานวน 1 หองเรียน นักเรียน 537 คน ซึ่งมีการจัดหองเรียนแบบคละ กลุมตัวอยาง คือนักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ปการศึกษา 2550 ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 1 หองเรียน  

นักเรียน 44 คน ไดจากการสุมโดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม ผูวิจัยไดไปทดลองการใชหลักสูตร 

ที่โรงเรียนนี้ เนื่องจากผูวิจัยไดเขาไปศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานศึกษาดังกลาวในกิจกรรม

รายวิชาคนควาเฉพาะเรื่อง พรอมทั้งศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสถานศึกษาดังกลาว 

รวมทั้งผูวิจัยเปนผูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาดังกลาวดวย พบวาสภาพของโรงเรียนมีความ

สอดคลองกับสภาพปญหาของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น ซึ่งผลการทดลองใชจะทําใหทราบประสิทธิภาพ

ของหลักสูตรและนําผลที่ไดไปปรับปรุงหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเพื่อสรางเสริม

การเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เพื่อนําหลักสูตรดังกลาวไปใชให

บรรลุตามจุดมุงหมายมากยิ่งขึ้น 

 ข้ันตอนที่ 4 การติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร เปนการติดตามผลหลังจากที่ 

นักเรียนไดรับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรดังกลาว เพื่อทราบถึงความกาวหนาทางการของ 

นักเรียน ทั้งในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเห็นคุณคาในตนเอง พฤติกรรมการเรียนรูในกลุมยอย 

ความคิดเห็นของผูเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร ซึ่งอาศัยการประเมินจาก 

ผูเรียนและครู  

 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 

 ผลการวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู 

ภาษาตางประเทศเพื่อสรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

พบวา หลักการและจุดมุงหมาย ประกอบดวย ตองพัฒนาสมรรถภาพดานสติปญญาไปพรอมกับ 

สมรรถภาพดานเจตคติ ใหความสําคัญความแตกตางระหวางบุคคล พัฒนาการเห็นคุณคาในตนเอง 

โดยใหความสําคัญกับเจตคติเชิงบวก สรางปฏิสัมพันธเชิงบวก อีกทั้ง เนนกระบวนการคิดและ 

แกปญหา เนื้อหา ตองมีความเหมาะสมกับผูเรียน มีลักษณะสหวิทยาการ บูรณาการกับสาระการ 

เรียนรูอ่ืน กิจกรรมการเรียนการสอน ตองสรางเจตคติเชิงบวก กระตุนปญญาผูเรียน และฝกการ 

กลาแสดงออกโดยใชกระบวนการกลุม ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนแบบชี้แนะปญญาจะมีความ 

เหมาะสมสอดคลองกับแนวทางในการสรางเสริมความรูและการเห็นคุณคาในตนเอง ตามหลักการ 
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และจุดมุงหมายของหลักสูตร การประเมินผล ตองใชการประเมินผลตามสภาพจริง และวัดการเห็น 

คุณคาในตนเองตามแนวคิดของโปป (Pope. 1980) 

 ผลการศึกษารูปแบบการเรียนรูพบวา ผูเรียนมีรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือมากที่สุด ( X = 

58.81) รองลงมาคือ แบบมีสวนรวม ( X= 55.81) ซึ่งรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือนั้นผูเรียนรูสึกวา 

สามารถเรียนรูไดมากที่สุดโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สติปญญาและความสามารถซึ่งกันและ

กันรวมมือกับผูสอนและกลุมเพื่อน ชอบทํางานรวมกับคนอ่ืน มองชั้นเรียนเปนสังคมที่มีปฏิสัมพันธ

ซึ่งกันและกัน สวนรูปแบบการเรียนรูแบบมีสวนรวม ลักษณะการเรียนรูของผูเรียนแบบนี้ตองการ

เรียนรูเนื้อหาวิชา ชอบเขาชั้นเรียน มีความรับผิดชอบที่จะเรียนรูมากที่สุดในชั้นเรียนและมีสวน

รวมกับผูอ่ืนตอกิจกรรมการเรียนในชั้นเรียนใหมากที่สุดเทาที่จะมากได ซึ่งรูปแบบการเรียนรูทั้งสองนี้ 

ผูวิจัยไดใชในการศึกษาเพื่อหาแนวทางการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะการ

เรียนรูของผูเรียนใหมากที่สุด เพื่อใหสงผลดีตอการเรียนรูของผูเรียน 

 

 2. ผลการพัฒนาหลักสูตร 

 จากการศึกษาขอมูลพื้นฐาน ผูวิจัยนํามาใชในการพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู 

ภาษาตางประเทศเพื่อสรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

โดยรางหลักสูตรที่สรางขึ้นประกอบดวย สภาพปญหาและความจําเปน หลักการและจุดมุงหมายของ 

หลักสูตร เนื้อหา คําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล พรอม

ทั้งแผนการจัดการเรียนรู และเอกสาร ใบงานประกอบแผนการจัดการเรียนรู 

 จากนั้นไดนํารางหลักสูตรไปหาประสิทธิภาพของการพัฒนาหลักสูตร โดยนํารางหลักสูตร 

ซึ่งประกอบดวยองคประกอบตางๆ ขางตนใหผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาหลักสูตรและดานการจัด 

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 5 คน การประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของ 

รางหลักสูตร พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนความเหมาะสมของรางหลักสูตร มีคาเฉลี่ยระหวาง 4.40 – 

4.80 ( X = 4.40-4.80) ซึ่งถาคาเฉลี่ยมีคาตั้งแต 3.50 ข้ึนไปถือวาประเด็นนั้นๆ มีความเหมาะสม 

ไมตองปรับปรุง และคาดัชนีความสอดคลอง มีคาระหวาง .80 – 1.00 (IOC = .80 – 1.00) ซึ่ง

มากกวา.50 ถือวาประเด็นตางๆ มีความสอดคลองกัน 

 ในสวนภาษาบางคําที่ผูเชี่ยวชาญแนะนําแกไข ผูวิจัยไดปรับปรุงภาษาในรางหลักสูตรและ 

แผนการจัดการเรียนรู ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหมีความเหมาะสม จนไดหลักสูตรที่พรอม 

จะนําไปทดลองใช 
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 3. ผลการทดลองใชหลักสูตร 

 ผลการศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรโดยการนําหลักสูตรไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 

ซึ่งเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ไดผลดังนี้ 

  3.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  3.2 ผลการเปรียบเทียบการวัดการเห็นคุณคาในตนเอง พบวา ผลการเปรียบเทียบ

ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของการเห็นคุณคาในตนเอง ในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา คาเฉลี่ยการเห็นคุณคาในตนเอง

ดานภาพลักษณกอนและหลังการเรียนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  3.3 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนการเห็นคุณคาใน

ตนเองของผูเรียนหลังการเรียน โดยจําแนกตามระดับกลุมที่มีการเห็นคุณคาในตนเอง สูง ปานกลาง 

และนอยพบวา แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผูวิจัยไดดําเนินการเปรียบเทียบความ

แตกตางรายคู โดยใชวิธีของเชฟเฟ (Sheffe) เนื่องจากกลุมตัวอยางแตละกลุมจํานวนไมเทากัน ผล

การเปรียบเทียบความแตกตางรายคู พบวา กลุมที่มีระดับการเห็นคุณคาในตนเองสูงมีความแตกตาง

กับกลุมที่มีระดับการเห็นคุณคาในตนเองระดับปานกลางและระดับนอย สวนกลุมที่มีการเห็นคุณคา

ในตนเองระดับปานกลางและระดับนอยไมแตกตางกัน 

  3.4 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการทํางานกลุมในการเรียนรูในกลุมยอย พบวา 

ผูเรียนมีพฤติกรรมการทํางานกลุมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 4. ผลการติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 

 การสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นของผูเรียนตอการจัดการเรียนการสอนตาม 

หลักสูตร เปนแนวทางหนึ่งที่ใชในการติดตาม เพื่อนํามาใชประเมินและปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะ 

ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อชี้แนะปญญา บทบาทของครูนับวามีความสําคัญตอการกระตุนให 

ผูเรียนไดคิดและแสวงหาคําตอบ ซึ่งเปนหลักการสําคัญของการสอนแบบนี้ 

 จากการสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

ในดานตัวครู การจัดการเรียนการสอนของครู และบรรยากาศในชั้นเรียน พบวา ผูเรียนเห็นวา ครูเปน 

คนใจดี เปนคนดี ต้ังใจสอน น้ําเสียงชัดเจน ในการจัดการเรียนการสอนของครู ผูเรียนเห็นวาครูสอนดี 

เขาใจงาย ไดรับความรูมากขึ้น วิธีการสอนแปลกใหม ไมนาเบื่อ นอกจากนี้ ผูเรียนยังเห็นวา 

บรรยากาศในชั้นเรียนเปนกันเอง ไมเครียด สนุกสนานและมีความสุขในการเรียน แสดงวาผูเรียนมี 
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ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู และผูวิจัยไดนําขอมูลมาปรับปรุงหลักสูตร

ในประเด็น ดังตอไปนี้ 

                1. กําหนดรายละเอียดตัวอยางขอความ ที่ใชกระตุนใหผูเรียนพิจารณาคําตอบของ

ตนเองเพื่อสงเสริมการเรียนรู ใหมีรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น เพื่อใหบทบาทของครูในการกระตุนการ

คิดและการแสวงหาคําตอบของผูเรียนที่มีความสําคัญตามหลักการสอนเพื่อชี้แนะปญญามีความ

ชัดเจนมากขึ้น 

  2. เพิ่มรายละเอียดของกิจกรรมในข้ันตอนใหผูเรียนแสวงหาคําตอบหรือแกปญหา

ของผูเรียนใหมีความชัดเจน จะทําใหผูเรียนไดเรียนรู และแลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อนๆ มากขึ้น และ

ครูสามารถดําเนินกิจกรรมตามขั้นตอนนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 1. จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศเพื่อสรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ทํา

ใหไดหลักการและจุดมุงหมายของหลักสูตร ที่มุงพัฒนาสมรรถภาพดานสติปญญาไปพรอม

สมรรถภาพดานเจตคติ ซึ่งเปนลักษณะของหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพและหลักสูตรควรเนน

ความสําคัญของลักษณะที่แตกตางกันของแตละบุคคล ทั้งดานความสนใจ ความตองการ 

ความสามารถ (Clark. 1997: 395; citing Clark and Kaplan. 1981)  และรูปแบบการเรียนรูของ

ผูเรียน (Piirto. 1994: 375 – 399 ; Piirto. 1994: 399 ; citing Van Tassel – Baska. 1992) 

นอกจากนี้ การเห็นคุณคาในตนเองยังมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน นั่นคือ ผูเรียนที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงไปดวย (สมพิศ  ไชยกิจ.2536 : 67 – 71) และการเห็นคุณคาในตนเองยัง

มีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณลักษณะอันพึงประสงคอ่ืนๆ ของบุคคล เชน ความเชื่อมั่นในตนเอง 

ความกระตือรือรนในการกระทําสิ่งตางๆ กลาคิด กลาแสดงออก มีความคิดสรางสรรค มองโลกในแง

ดี สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได มีความรับผิดชอบตอตนเองและบุคคลอื่น (Rubin, Dorle and 

Sandridge. 1977: 507) ซึ่งปจจัยพื้นฐานในการสรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเอง คือการสรางเจต

คติเชิงบวก(Chapman. 1995: 14 – 15) การกําหนดเนื้อหา ควรไดกําหนดหัวเรื่อง (Theme) กอน

แลวกําหนดหัวขอ (Topic) ซึ่งเนื้อหานั้นตองสนองความสนใจ ความสามารถที่หลากหลายของผูเรียน 

มีลักษณะสหวิทยาการ สามารถบูรณาการกับขอบขายกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ (Clark. 1997: 315 ; 

citing Kaplan. 1986: 185) กิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตรที่ดีควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ที่มีทั้งกิจกรรมที่ใหผูเรียนเรียนรูเปนรายบุคคลและกิจกรรมที่ฝกฝนการทํางานกลุม (Clark. 1997: 

319 – 321 ; citing Renzulli. 1977) เนื่องจากการทํางานกลุมสงเสริมใหมีการสะทอน อภิปราย 
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เกี่ยวกับความคิดเห็นของตนเองและบุคคลอื่น ผูเรียนจะมีความเจริญงอกงามทั้งในดานความรูและ

ทักษะตางๆ เพิ่มความมั่นใจในตนเอง มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตนเองดีข้ึน เกิดความรูสึกวา

ตนเองมีคุณคาเปนการสรางเสริมความกาวหนาทางดานอารมณและสังคมของผูเรียน เขน การ

พัฒนาเจตคติ ความสนใจ ความสามารถและการดํารงชีวิตในสังคม (คมเพชร ฉัตรศุภกุล. 2546 : 20 

– 24 ; Clark.1997: 331 – 335) นอกจากนี้การกระตุนปญญาของผูเรียน เปนวิธีการชวยใหผูเรียนมี

การเห็นคุณคาในตนเองเพราะการที่ผูเรียนมีความรูสึกดีเนื่องจากผูเรียนสามารถแสดงปญญาไดดี 

ชวยใหผูเรียนมีภาพที่ดีตอตนเอง และชวยใหผูเรียนเรียนไดดีข้ึน (ไพรและแฟรร่ี. 2528?: 8 – 255) 

ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนแบบชี้แนะปญญา (Fadness.2003 : online ; Foster. 2000 : 

online) จึงมีความเหมาะสมในการนํามาใชจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ซึ่งมีข้ันตอนสําคัญคือ 

ศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคล เชน การศึกษารูปแบบการเรียนรูของผูเรียน วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู 

เปนตน คนหายุทธวิธีการสอนตางๆ ที่ตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและใหโอกาสผูเรียน

แสวงหายุทธวิธีตางๆ มาใชในการแกปญหา ครูสรางปฏิสัมพันธกับผูเรียนและเปนสื่อกลางใหผูเรียน

ไดเขาถึงสื่อและสิ่งแวดลอมทางการเรียนรู ผูเรียนทํางานเปนกลุม เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูการ

ดํารงชีวิตในสังคม และใหโอกาสผูเรียนไดสะทอน อภิปรายเกี่ยวกับความคิดเห็นของตนเองและ

บุคคลอื่นอยางสรางสรรค ซึ่งสอดคลองกับแนวการสรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเองของลอวเรนซ 

(Lawrence. 2000 : 66 – 95) ที่เสนอไว 3 ชวงคือ  

 1) การพัฒนาตนเองเฉพาะบุคคล ใหผูเรียนเรียนรูตนเอง จากขอมูลพื้นฐาน ทีไ่ดจากแบบวดั

หรือแบบสอบถาม ยอมรับตนเอง แสดงความตองการของตนเองดวยทาทีสุภาพ  

 2) เนนใหผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยทักษะตางๆ ที่เรียนรูมา เพื่อเผชิญกับสภาพ

ปญหาตางๆ โดยสามารถปองกันตนเองจากความเครียดได  

 3) สรางความเขมแข็งและคุณคาใหตนเอง โดยอภิปรายใหขอมูลยอนกลับเชิงบวก และ

รับผิดชอบตอพฤติกรรมของตนเอง การประเมินผล หลักสูตรตองมีการประเมินผลตามสภาพจริง 

(Piirto. 1994 : 399 ; citing Van Tassel – Baska. 1992) ซึ่งตองประเมินโดยอาศัยขอมูลจากแหลง

ตางๆ ดวยวิธีการที่มีความหลากหลาย เชน แบบทดสอบ การสังเกต การบันทึก การรวบรวมขอมูล

จากงานและวิธีการที่นักเรียนลงมือปฏิบัติ ทักษะการทํางาน ความสามารถในการแกปญหา ซึง่ขอมลู

เหลานี้จะชวยใหผูเรียนไดทราบความกาวหนาของตนเองและปรับปรุงผลงานใหดีข้ึนดวย (สมศักดิ์  

ภูวิภาดาวรรธน. 2544 ; อางอิงจาก Wiggin. 1989) และการประเมินตามสภาพจริง ยังเปนขั้นตอน

สุดทายของการเรียนการสอนแบบชี้แนะปญญา ซึ่งผูวิจัยนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรดวย (Fadness. 2003 : online ; Foster. 2000 : online) 
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 2. แมวากระบวนการพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเพื่อสรางเสริม 

การเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไดดําเนินการพัฒนาอยางถูกตอง 

ตามขั้นตอนและมีระบบ รวมทั้งไดรับการประเมินและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนจากผูเชี่ยวชาญ 

แลว แตหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นดังกลาว เปนหลักสูตรที่ผูวิจัยและผูเชี่ยวชาญคาดคิดวาเปนหลักสูตรที่ 

เหมาะสมและมีความสอดคลองกันขององคประกอบหลักสูตร โดยอาศัยขอมูลจากเอกสาร งานวิจัย 

และประสบการณการสอนที่มีอยูเทานั้น จึงจําเปนตองนําหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใชกับกลุม 

เปาหมายจริง เพื่อเปนการประเมินผลการใชหลักสูตรวา การดําเนินการจัดการเรียนรูบรรลุตาม

หลักการและจุดมุงหมายของหลักสูตรที่กําหนดไวหรือไม นอกจากนี้ ยังทําใหทราบปญหาและ

อุปสรรคในการใชหลักสูตรอีกดวย โดยกอนนําไปใชจริง ผูวิจัยไดนําแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 2 

แผน เวลา 4 คาบไปศึกษานํารอง กับกลุมที่ไมใชกลุมทดลอง จํานวน 1 หองเรียน แลวนําขอมูลที่

ไดมาปรับปรุงแกไขสวนที่ยังบกพรอง แลวนําหลักสูตรไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 

ผลการทดลองใชหลักสูตร มีดังนี้ 

  2.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผูวิจัยไดวิเคราะหผูเรียนเปน

รายบุคคลทําใหทราบรูปแบบการเรียนรูของผูเรียน จึงสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ตอบสนองความตองการและลักษณะการเรียนรูของผูเรียน (Piirto. 1994 : 375 – 399) และไดใชการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อชี้แนะปญญาที่มีหลักการสําคัญคือ ประเมินความรู ความเขาใจของผูเรียน 

กําหนดลักษณะผูเรียน สรางหลักสูตรและการสอนที่กระตุนการคิดและการแกไขปญหาของผูเรียน 

(Mean ; Chelemer 

& Knapp. 1991 : 84 – 92)  นอกจากนี้ การใหผูเรียนไดหาแนวทางในการเรียนรูเปนรายบุคคล และ 

การเรียนรูในกลุมยอย ที่ผูเรียนไดมีการสะทอน อภิปราย เกี่ยวกับความคิดเห็นของตนเองและบุคคล 

อ่ืนๆ ทําใหผูเรียนเกิดการแปลความและเชื่อมโยงความรูเกากับความรูใหมอยางสมเหตุผล จะทําให 

ความรูเกาและความรูใหมเกิดความกระจางชัดยิ่งขึ้น (Mean ; Chelemer & Knapp. 1991 : 84 – 

92 ; Fadness. 2003 : online ; Foster. 2000 : online) ซึ่งสอดคลองกับกรมวิชาการ (2545: 12 – 

19) ที่กลาววา การสงเสริมใหผูเรียนมีอิสระในการทดลองใชแนวคิดและวิธีการตางๆ ในการเรียนรู 

การทดสอบความรูที่ไดรับและการสรุปความรู ชวยเพิ่มพูนความรูในตนเองทั้งในดานความรู เจตคติ 

และทักษะอันเปนเครื่องมือพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต 

  2.2 ผลการเปรียบเทียบการวัดการเห็นคุณคาในตนเอง พบวา การที่ผูเรียนมีคะแนน

การเห็นคุณคาในตนเองกอนเรียนและหลังเรียน เฉพาะดานภาพลักษณเทานั้นที่มีความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจมีผลจากการที่ผูวิจัยไดใหผูเรียนบันทึกพฤติกรรมที่นา
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ภาคภูมิใจของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวของ ในสัปดาหที่ 2, 4, 6, 8 โดยบันทึกทุกวันในสัปดาหนั้นๆ 

ทําใหผูเรียนไดมีโอกาสคิดเชิงบวกตอตนเองและบุคคลอื่น ซึ่งการสรางเจตคติเชิงบวกเปนพื้นฐาน

สําคัญตอการสรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเอง (Chapman. 1995 : 14 – 15) และการระลึกถึง

ตนเองเมื่อสามารถทํางานลุลวงไปดวยดี การสะสมบันทึกความสําเร็จในสิ่งที่เราทําไดดีเปนเวลา

ติดตอกันหลายๆ สัปดาห เปนการสรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเองอีกทางหนึ่ง (Sasse. 1978 : 

48) 

           ผลจากการวิเคราะหความแปรปรวนความแตกตาง ระหวางคาเฉลี่ยของการเห็นคุณคาใน

ตนเองหลังเรียนของกลุมที่มีการเห็นคุณคาในตนเองสูงแตกตางกับกลุมที่มีการเห็นคุณคาในตนเอง

ปานกลางและกลุมที่มีการเห็นคุณคาในตนเองนอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวน

คาเฉลี่ยของการเห็นคุณคาในตนเองหลังเรียนของกลุมที่มีการเห็นคุณคาในตนเองปานกลางและ

กลุมที่มีการเห็นคุณคาในตนเองนอยไมแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามที่ผูวิจัยไดพัฒนาหลักสูตร โดยให

ความสําคัญกับกลุมที่มีการเห็นคุณคาในตนเองในระดับปานกลางและนอย อยางไรก็ตาม การสราง

เสริมการเห็นคุณคาในตนเองใหกับผูเรียนยังไมมีความแตกตางในทุกๆ ดาน อาจเนื่องมาจาก

องคประกอบอื่นๆ ทั้งองคประกอบภายใน เชน สภาพจิตใจและภาวะอารมณของผูเรียน ลักษณะทาง

กายภาพของผูเรียน และองคประกอบภายนอก เชน ความสัมพันธกับบิดามารดา สภาพแวดลอม

ทางครอบครัวและสถานศึกษา สถานภาพทางสังคมและกลุมเพื่อน องคประกอบเหลานี้มีอิทธิพลตอ

การเห็นคุณคาในตนเอง (ปรารถนา  ชอนแกว. 2542 : 21 – 25 ; อางอิงจาก Coopersmith. 1981 : 

118 – 119 ; นุชลดา  โรจนประภาพรรณ. 2540 : 34-35 ; อางอิงจาก Coopersmith. 1981 ; จงกลนี  

ตุยเจริญ. 2540 : 42 ; อางอิงจาก Good. 1973 ; สุพรรณี  จันทรวิเศษ. 2539 : 18 ; อางอิงจาก 

Rosenberg. 1965 : 158) องคประกอบเหลานี้เปนสิ่งที่ยากสําหรับผูวิจัยในการเขาถึงและควบคุม 

ซึ่งถาผูวิจัยเขาถึงปญหาหรือขอความรวมมือผูเกี่ยวของเพื่อใหความรวมมือในการดําเนินการวิจัย 

อาจทําใหจํานวนผูเรียนที่มีคะแนนการเห็นคุณคาในตนเองสูงขึ้น มีจํานวนมากขึ้น และคะแนนการ

เห็นคุณคาในตนเองหลังเรียนกับกอนเรียนดานตางๆ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญก็ได 

  2.3 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการทํางานกลุม พบวา ผูเรียนมีพฤติกรรมการ

ทํางานกลุมหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากผูวิจัยไดศึกษา

รูปแบบการเรียนรูของผูเรียนซึ่ง ทักษิณา  เครือหงส (2550 : 75) ไดสังเคราะหรูปแบบการเรียนรูของ

ผูเรียนไว 6 แบบ คือ แบบแขงขัน แบบรวมมือ แบบหลีกเลี่ยง แบบมีสวนรวม แบบพึ่งพา และแบบ

อิสระ ผลการศึกษาพบวา ผูเรียนมีรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือมากที่สุด ( X = 58.81) รองลงมา 

คือ แบบมีสวนรวม ( X = 55.81) ซึ่งรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือนั้น ผูเรียนรูสึกวาสามารถเรียนรู

ไดมากที่สุด โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สติปญญาและความสามารถซึ่งกันและกัน รวมมือกับ
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ผูสอนและกลุมเพื่อน ชอบทํางานรวมกับคนอื่น มองชั้นเรียนเปนสังคมที่มีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน 

สวนรูปแบบการเรียนรูแบบมีสวนรวม ลักษณะการเรียนรูของผูเรียนแบบนี้ตองการเรียนรูเนื้อหาวิชา 

ชอบเขาชั้นเรียน มีความรับผิดชอบที่จะเรียนรูมากที่สุดในชั้นเรียน และมีสวนรวมกับผูอ่ืนตอกิจกรรม

การเรียนในชั้นเรียนใหมากที่สุดเทาที่จะมากได 

 ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนแบบชี้แนะปญญาที่เนนการทํางานกลุมจึงมีความสอดคลอง

กับรูปแบบการเรียนรูของผูเรียน ทําใหพฤติกรรมการทํางานกลุมบรรลุผลสําเร็จดังกลาว 

 

ขอเสนอแนะ 

 

 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  1. ผูบริหารควรกระตุนใหครูผูสอนทุกคนเกิดความตระหนักวา การสรางเสริมการ

เห็นคุณคาในตนเอง ถือเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ครูควรทําควบคูไปกับการสอน

สาระการเรียนรูตางๆ ในชั้นเรียนปกติ เนื่องจากการเห็นคุณคาในตนเองมีความสัมพันธเชิงบวกกับ

การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคอ่ืนๆ ในตัวผูเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรกําหนดนโยบายในการสรางเสริมการเห็น

คุณคาในตนเองใหเกิดขึ้นกับผูเรียน โดยทําเปนนโยบายพัฒนาครูใหมีความรู ความสามารถในการ

พัฒนาหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งการพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเอง เปนจุดมุงหมายขอแรก

ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 

 

 ขอเสนอแนะในการนําหลักสูตรไปใช 

  1. จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา การจะนําหลักสูตรไปใชใหไดผลดีนั้นควรศึกษา 

องคประกอบของหลักสูตรแตละสวนเปนอยางดี เพื่อใหเกิดความเขาใจในภาพรวมของหลักสูตร 

รวมทั้งดําเนินการออกแบบ การจัดกิจกรรม ตามขั้นตอนและวิธีการตามที่หลักสูตรกําหนดไว 

  2. หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนี้ ผูวิจัยพัฒนาจากขอมูลพื้นฐานที่สภาพผูเรียนมีสภาพ

ปญหาดานครอบครัว เศรษฐกิจ พฤติกรรมกรรมพึงประสงค และการเห็นคุณคาในตนเองอยูในระดับ 

ปานกลางและระดับนอย โดยไดทําการทดลองที่โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ดังนั้น 

หากตองนําหลักสูตรไปใช อาจใชไดกับสภาพโรงเรียนเรียนที่มีขอมูลพื้นฐานคลายคลึงกัน โดยศึกษา 

บริบทตางๆ และใหเหมาะสมกับลักษณะและวัฒนธรรมของโรงเรียนนั้นๆ ดวย 

  3. ผูสอนควรมีความรู ความเขาใจกระบวนการเรียนการสอนแบบชี้แนะปญญาที่

ชัดเจนเพื่อการนําหลักสูตรไปใช 
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 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

  1. ควรมีการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสรางเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคอ่ืนๆ 

ของผูเรียน ที่นอกเหนือจากหลักสูตรที่ผูวิจัยไดพัฒนา 

  2. ควรมีการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อสราง

เสริมการเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เพื่อพัฒนาการเห็นคุณคาใน

ตนเอง ในดานยอยอื่นๆ เชน ดานครอบครัว ดานการศึกษา ดานสังคมหรือเพื่อน รวมทั้งหลักสูตรที่

มุงพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองของกลุมที่มีการเห็นคุณคาในตนเองปานกลางและสูงตอไป 
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หลักสูตรกลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศเพือ่สรางเสริมการเหน็คุณคาในตนเองของ
นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 

 
ความนํา 
 ปจจุบันสภาพสังคมไทยไดรับอิทธิพลจากความเจริญกาวหนาของยุคโลกาภิวัตน จนกอให 

เกิดปญหาสังคมขยายออกไปอยางกวางขวาง โดยเฉพาะปญหาเด็กและเยาวชนที่ขยายตัวและมี

ความรุนแรงมากขึ้น ไมวาจะเปนปญหาดานยาเสพติด การประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมาย การใช

ความรุนแรง การมีเพศสัมพันธที่ไมเหมาะสม ปญหาดานการเรียน ปญหาดานการปรับตัวและ

ออนแอทางดานจิตใจ เปนตน (กุหลาบ  รัตนสัจจธรรม, 2541 ; อางอิงจาก สํานักงาน ป.ป.ส. และ

กองสารวัตรนักเรียน กรมพลศึกษา.2539 : 18 ; สมพงษ  จิตระดับ. 2547 : 6) 

 นอกจากนี้จากการสอบวัดคุณภาพการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 

2540 รวมทั้งการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผลการประเมินของ

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ที่ประเมินนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

ปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับตํ่ามากทุกกลุมสาระ

การเรียนรู โดยเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ที่ปญหาซึ่งเกิดจากผูเรียนคือ ผูเรียนไม

มีความเชื่อมั่นและไมกลาแสดงออกในการสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษ (กรมวิชาการ. 2542 : 13 ,83 

– 84 ; สานปฏิรูป. 2547 : 14 ; เดลินิวส. 16 (6),2547 :24) 

 จากปญหาตางๆ ที่กลาวมา อาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ เชน การขาดแรงจูงใจในการ

เรียน การมีเจตคติที่ไมดีตอการเรียน การขาดความสามารถในการเรียน การขาดทักษะทางสังคมใน

การอยูรวมกันกับบุคคลอื่น การไมรูจักเปาหมายชีวิต และอีกสาเหตุหนึ่งที่มีความสําคัญมากคือการ

ขาดการเห็นคุณคาในตนเอง หรือการมองไมเห็นคุณคาในตนเอง ไมเคารพตนเองและคิดวาตนเองไม

มีความสามารถ ซึ่งการเห็นคุณคาในตนเองมีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณลักษณะอันพึงประสงค

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นั่นคือ การเห็นคุณคาในตนเองสูง จะทําใหบุคคลนั้นมีความเชื่อมั่นใน

ตนเอง สามารถแสดงออกถึงพฤติกรรมที่เหมาะสม กระตือรือรนในการกระทําสิ่งตางๆ กลาคิด กลา

แสดงออก มีความคิดสรางสรรค มองโลกในแงดี มีความรับผิดชอบตอตนเองและบุคคลอื่นๆ มีความ

ยืดหยุน สามารถยอมรับความลมเหลวของตนเองได ไมหวั่นไหวตอคําวิพากษวิจารณสามารถ

ปรับตัวเขากับผูอ่ืนไดดีและดํารงชีวิตอยางมีความสุข และผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมักมี

การเห็นคุณคาในตนเองสูงไปดวยผูเรียนที่มีการเห็นคุณคาในตนเองนอย จะขาดความมั่นในใจใน

ตนเอง ไมกลาแสดงออกตอหนาคนอื่น มองตนเองในดานลบ เห็นวาตนเองไมมีความสามารถ ไม

สามารถทํากิจกรรมใดๆ ใหสําเร็จได ซึ่งสิ่งเหลานี้จะสงผลตอการเรียนรูของผูเรียน โดยเฉพาะการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่ตองอาศัยความมั่นใจ การกลาแสดงออกในการฝกฝนและการสื่อสาร
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ในชีวิตจริง รวมทั้งมีผลตอการดํารงชีวิตในสังคมของผูเรียนดวย (Canfield and Siccone.  

1993:109  ; Rubin,Dorle and Sandidge.  1977:507 ; รัศมี  โพนเมืองหลา.  2542 : 3 ; อางอิง

จาก มาศสวรรค  พัฒนานุพงษ. 2531 ; สมพิศ  ไชยกิจ. 2536 :67 – 71 ; พรรณี  ช.เจนจิต. 2538 : 

591)  

 ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเพื่อสรางเสริมการเห็น

คุณคาในตนเองของผูเรียน จึงมีความจําเปนที่จะนํามาใชเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีการเห็นคุณคาใน

ตนเองสูงขึ้น ซึ่งจะสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน สามารถยอมรับตนเอง บุคคลอื่นและ

สภาพแวดลอมตางๆ ดวยความเปนจริงพรอมทั้งสามารถปรับตัวและดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข

ตอไป 

 
หลักการ 
 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเพื่อสรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเองของ

นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไดมุงเนนการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายและทิศทางใน

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2545 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งดาน

รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ

อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ซึ่งการพัฒนาสมรรถภาพดานสติปญญาตองดําเนินควบคูไปกับ

การพัฒนาสมรรถภาพดานเจตคติ (Clark.  1997:395-396 ; citing Clark and Kaplan. 1981.) 

 นอกจากนี้ หลักสูตรยังมุงจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) พรอมทั้งใหความสําคัญตอการเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียน ดวยการสรางเจต

คติเชิงบวกใหเกิดขึ้นกับนักเรียน ดังเชน สรางบรรยากาศในการเรียนรูใหนักเรียนไดรับประสบการณ 

เชิงบวก สรางปฏิสัมพันธและรักษาความสัมพันธในการทํางานเชิงบวก พุงความสนใจอยูกับ

องคประกอบเชิงบวกตางๆ ของสิ่งแวดลอมรอบตัวและพยายามขจัดเจตคติเชิงลบ ใหความสนใจ

พฤติกรรมดีๆ ที่บุคคลอื่นไดปฏิบัติและใหการยกยองชมเชย (Chapman.  1995 ; Podesta.  2001 ; 

วิชัย  วงษใหญ.  2537. ; Newman. 1986 ; จารุวดี  บุณยารมณ. 2541 ; ปรารถนา  ชอนแกว. 

2542; รัศมี  โพนเมืองหลา. 2543.) โดยอาศัยองคประกอบของการเห็นคุณคาในตนเองตามแนวคิด

ของคูเปอรสมิท (Coopersmith. 1981.) มาเปนองคประกอบเพื่อการพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเอง 

ซึ่งประกอบดวย 2 ประการ ดังนี้ 

  1. องคประกอบภายใน ไดแก ลักษณะทางกายภาพของแตละบุคคล ความสามารถ

ทั่วไป สภาพจติใจและภาวะอารมณหรือความรูสึก คานยิมสวนบุคคล 
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  2. องคประกอบภายนอก ไดแก ความสัมพนัธกับบิดามารดาและบุคคลใน

ครอบครัวสถาบันการศึกษาและการศึกษา สภาพทางสังคมและกลุมเพื่อน การมีสวนรวมในกิจกรรม 

 นอกจากนีย้ังเนนถึงความสาํคัญของความแตกตางระหวางบุคคลและคํานึงถึงความ

เหมาะสมกับลักษณะการเรียนรูของนักเรยีน มาตรฐานที่กําหนดไวในหลักสูตรจะไมสูงมากเกนิไป 

สําหรับผูเรียนแตสามารถทาทายความสามารถนกัเรียน ประสบการณตางๆ ที่กําหนดไวในหลักสูตร 

เปนสิ่งที่มีความหมายและพฒันากระบวนการคิดของนักเรียน (Piirto. 1994. ; Van Tassel – Baska. 

1992. ; Clark. 1997.) โดยการพัฒนาหลกัสูตร ไดศึกษารายละเอยีดจากหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พ.ศ.2544 และหลกัสูตรสถานศกึษา เพื่อใหไดหลักสูตรที่มปีระสิทธิภาพ สามารถพัฒนา 

สติปญญาไปพรอมกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามแนวการจัดการศึกษาของชาตดิวย 

 
จุดมุงหมาย 
 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเพื่อสรางเสริมการเหน็คุณคาในตนเองของ 

นักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที ่2 มุงพฒันานักเรยีนใหมีคุณลักษณะ ดังนี ้

  1. เห็นคุณคาในตนเอง มีเจตคติเชิงบวก ยอมรับตนเอง รวมทั้งมองเหน็คุณคาของ

ตนเองและบุคคลอ่ืนและสิ่งแวดลอมรอบตัว 

  2. มีปฏิสัมพันธและรักษาความสัมพันธในการเรียนรูและการทาํงานรวมกันเชงิบวก 

  3. มีความรูเหมาะสมตามสาระและมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวในหลกัสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 และหลกัสูตรสถานศกึษา 
 
เนื้อหา 
 เนื้อหาสาระเปนเนื้อหาสาระที่สอดคลองกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษา 

อังกฤษ) ตามหลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544 และหลักสูตรสถานศกึษาที่ไดศึกษา 

สอบถามความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ ผูเชี่ยวชาญ วามีความเหมาะสมกับผูเรียน และใชหลักในการ 

คัดเลือกเนื้อหาของ แคพแลน (Kaplan. 1986.) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้

 ในการกาํหนดเนื้อหานัน้ ควรเริ่มจากการกาํหนดหวัเรื่องกอน (Theme) เนื่องจากหวัเรื่อง 

เปนหนวยทีม่ขีอบขายกวางกวาหัวขอ (Topic) ซึ่งสามารถตอบสนองตอความสนใจที่หลากหลาย 

และความสามารถในการสรุปอางอิงของผูเรียน รวมทัง้ทําใหผูเรียนมองเหน็ความสมัพันธของเนื้อหา 

ไดมากกวา ซึ่งหลักการในการคัดเลือกเนื้อหามีดงันี ้

   1. เนื้อหานัน้สามารถอางอิงไปสูหัวเรื่องได 

   2. เนื้อหาตองเปนลกัษณะสหวทิยาการ 

   3. เนื้อหาจะตองประมวลขอมูลที่ผูเรียนทัง้หมดคาดหวงัที่จะเรียนรู 
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   4. เนื้อหาจะตองสอดคลองกับความตองการ ความสนใจและความสามารถของผูเรียน 

   5. เนื้อหาสามารถทีจ่ะบูรณาการกับขอบขายสาระอืน่ ๆ 

   6. เนื้อหาสามารถทาํใหมองเหน็ความสัมพันธของเหตกุารณตั้งแตอดีต ปจจุบันและอนาคต 

 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ ผลการเรียนรูที่คาดหวงัรายป และสาระการเรียนรูรายป 

ชั้นมัธยมศกึษาปที ่2 
สาระที ่1: ภาษาเพื่อการสือ่สาร 
มาตรฐาน ต 1.1: เขาใจกระบวนการฟงและการอาน สามารถตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อ 

ประเภทตางๆ และนําความรูมาใชอยางมวีจิารณญาณ 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 3 

(ม.1 – 3) 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 

ระดับ ม.2 

สาระการเรียนรูรายป ระดับ 

ม.2 

1. เขาใจภาษาทาทาง น้ําเสยีง 

ความรูสึกของผูพูด รวมทั้งเขา 

ใจคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา

คําอธิบายทีพ่บในสื่อจริง 

1. เขาใจภาษาทาทาง น้ําเสยีง 

ความรูสึกของผูพูด รวมทั้งเขา 

ใจคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา 

คําอธิบายทีพ่บในสื่อจริง 

– ภาษา ทาทาง น้าํเสียง 

ความรูสึกของผูพูด 

– คําสั่ง คําขอรอง คําแนะนาํ 

– อธิบายที่พบในสื่อจริง 

2. อานออกเสยีงบทอานไดถูก 

ตองตามหลกัการอานออก 

เสียง และเหมาะสมกับเนื้อหา

ที่อาน 

2. อานออกเสยีงบทอานไดถูก 

ตองตามหลกัการอานออก

เสียง และเหมาะสมกับเนื้อหา

ที่อาน 

– บทอานประเภทตางๆ ที่มี

ความยากงายเหมาะสมกับ

ระดับช้ัน 

3. เขาใจ และตีความสื่อที่ไมใช 

ความเรียง (non – text Infor --

mation) ในรูปแบบตางๆ โดย 

ถายโอนเปนขอความที่ใชถอย 

คําของตนเองหรือถายโอนขอ 

ความเปนสื่อที่ไมใชความเรียง 

3. เขาใจ และตีความสื่อที่ไมใช 

ความเรียง (non – text 

information) ในรูปแบบตางๆ 

โดยถายโอนเปนขอความทีใ่ช

ถอยคําของตนเอง 

– ส่ือที่ไมใชความเรียง 

– ขอความ 

4. เขาใจ ตีความ และแสดง

ความคิดเหน็เกี่ยวกบัขอความ 

ขอมูลขาวสารจากสื่อส่ิงพิมพ 

หรือส่ืออิเล็กทรอนิกสเกี่ยวกบั

เร่ืองที่อยูในความสนใจใน

ชีวิตประจําวัน 

4. เขาใจ ตีความและแสดง

ความคิดเหน็เกี่ยวกบัขอความ 

ขอมูลและขาวสารจากสื่อ

ส่ิงพิมพหรือส่ืออีเล็กทรอนกิส 

– ขอความ ขอมูล และขาวสาร

จากสื่อส่ิงพิมพหรือส่ืออีเล็ก 

ทรอนิกส ในชวีิตประจําวนั 
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มาตรฐานที ่ต 1.2 : มีทกัษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และแสดง

ความรูสึกและความคิดเหน็ โดยใชเทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที ่3 

(ม.1 – 3) 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 

ระดับ ม.2 

สาระการเรียนรูรายป ระดับ 

ม.2 
1. ใชภาษาตามมารยาททางสังคม

เพื่อสรางความสัมพันธระหวาง

บุคคล และสามารถดําเนินการ

ส่ือสารอยางตอ เนื่อง โดยใชส่ือ

เทคโนโลยีที่มีอยูในแหลงการเรียนรู 

ทั้งใน และนอกสถานศึกษา 

1. ใชภาษาตามมารยาทางสังคม 

เพื่อสรางความสัมพันธระหวาง

บุคคล และสามารถดําเนินการ

ส่ือสารอยางตอเนื่องโดยใชส่ือ

เทคโนโลยีที่มีอยูในแหลงการเรียนรู

ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

– ภาษาที่ใชส่ือสารตามมารยาท

ทางสังคม 

– ภาษาในการสื่อสารโดยใช 

เทคโนโลยี 

2. ใชภาษาเพื่อแสดงความคิด เห็น

แสดงความตองการของตน เสนอ

ความชวยเหลือและบริการแกผูอื่น

และวางแผนในการเรียน โดยใชส่ือ

เทคโนโลยี ที่มีอยูในแหลงการ

เรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา 

2. ใชภาษาเพื่อแสดงความคิด เห็น

แสดงความตองการของตน เสนอ

ความชวยเหลือและบริการแกผูอื่น

และวางแผนในการเรียน โดยใชส่ือ

เทคโนโลยี ที่มีอยูในแหลงการ

เรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา 

– ภาษาที่ใชแสดงความคิดเห็น  

ความตองการ 

– ภาษาที่ใชในการเสนอความ 

ชวยเหลือและบริการ 

– ภาษาที่ใชวางแผนในการเรียน 

3. ใชภาษาเพื่อขอและใหขอมูล

อธิบาย บรรยาย เปรียบ เทียบ

เร่ืองราวตางๆ ในชีวิตประจําวัน 

ประสบการณของตนเองและสิ่งที่

ตนสนใจสรางองคความรู โดยใช

ประโยชนจากสื่อการเรียนทาง

ภาษา และผลจากการฝกทักษะ 

3. ใชภาษาเพื่อขอและใหขอ มูล

อธิบาย บรรยายเปรียบ เทียบ 

เร่ืองราวตางๆ ในชีวิต ประจําวัน

ของตนเอง ใชประ โยชนจากส่ือ

การเรียนทางภาษาและผลจากการ

ฝกทักษะในการวางแผนการเรียน 

– ภาษาที่ใชในการขอและใหขอมูล

อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบ

เร่ืองราวตางๆ ในชีวิตประจําวัน 

4. ใชภาษาเพื่อแสดงความรูสึกของ

ตนเองเกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ ใน 

ชีวิตประจําวันและโครงการใน 

อนาคต พรอมทั้งใหเหตุผล โดยใช

ประโยชนจากสื่อการเรียนทาง

ภาษาและผลจากการฝกทักษะ

ตางๆ รวมทั้งแสวงหาวิธีการเรียน

ภาษาตางประเทศที่เหมาะสมกับ

ตนเอง 

4. ใชภาษาเพื่อแสดงความรูสึกของ

ตนเองเกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ ใน

ชีวิต ประจํา วัน ทั้งในอดีต ปจจุบัน 

และอนาคต โดยใชประโยชนจาก

ส่ือการเรียนทางภาษาและผลจาก

การฝกทักษะตางๆ 

– ภาษาที่ใชแสดงความรูสึก 

เกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ ในชีวิต 

ประจําวัน ทั้งในอดีต ปจจุบันและ

อนาคต 
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มาตรฐาน ต 1.3 : เขาใจกระบวนการพูด การเขียนและการสื่อสาร ขอมูล ความคิดรวบยอดและ 

ความคิดเหน็ในเรื่องตางๆ ไดอยางสรางสรรคมีประสิทธภิาพและมีสุนทรียภาพ 

 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที ่3 

(ม.1 – 3) 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 

ระดับ ม.2 

สาระการเรียนรูรายประดับ 

ม.2 
1. นําเสนอขอมูล เร่ืองราวสั้นๆ  

หรือกิจวัตรประจําวันประสบการณ

รวมทั้งเหตุการณทั่วไป 

1. นําเสนอขอมูล เร่ืองราวสั้นๆ 

หรือกิจวัตรประจําวันประสบการณ 

และเหตุการณทั่วไป 

– ภาษาที่ใชในการนําเสนอขอมูล 

 เร่ืองราว กิจวัตรประจําวัน  

เหตุการณ ประสบการณ 

2. นําเสนอความคิดรวบยอดเกี่ยว 

กับประสบการณสวนตนหรือ 

เหตุการณตางๆ 

2. นําเสนอความคิดรวบยอด 

ประสบการณสวนตนหรือ

เหตุการณตางๆ 

– ภาษาที่ใชนําเสนอความคิด 

รวบยอดเกี่ยวกับประสบการณ 

สวนตัวหรือเหตุการณตางๆ 

3. นําเสนอขอคิดเห็นที่มีตอ 

เหตุการณตางๆ ในทองถิ่นและ 

สังคมโลกไดอยางสรางสรรค 

3. นําเสนอความคิดเห็นที่มีตอ 

เหตุการณตางๆ ในทองถิ่นและ 

สังคมไดอยางสรางสรรค 

– ภาษาที่ใชแสดงความคิดเห็นที่มี 

ตอเหตุการณตางๆ ในทองถิ่นและ 

สังคม 

4. นําเสนอบทเพลง บทละครสั้นๆ 

(Skit) เหตุการณ บทกวี หรือขอมูล 

จากสื่อประเภทตางๆ ตามความ 

สนใจดวยความสนุกสนาน 

4. นําเสนอบทเพลง บทละครสั้นๆ 

(Skit) เหตุการณ บทกวี หรือขอมูล 

จากสื่อประเภทตางๆ ตามความ 

สนใจดวยความสนุกสนาน 

– ภาษาที่ใชในการนําเสนอ 

บทเพลง บทละครสั้นๆ เหตุการณ 

ตามความสนใจ 

 
สาระที ่2: ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1 : เขาใจความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมของเจาของภาษาและนําไปใชไดอยาง 

เหมาะสมกับกาลเทศะ 

 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที ่3 

(ม.1 – 3) 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 

ระดับ ม.2 

สาระการเรียนรูรายป ระดับ 

ม.2 
1. ใชภาษาและทาทางในการ 

ส่ือสารไดเหมาะสมกับระดับบุคคล

และวัฒนธรรมเจาของภาษา 

1. ใชภาษาและทาทางในการ 

ส่ือสารไดเหมาะสมกับระดับบุคคล

และวัฒนธรรมเจาของภาษา 

– ภาษาทาทาง ภาษาที่ใชในการ

ส่ือสาร 

 

2. รูที่มาและเหตุผลของงาน 

ประเพณี วันสําคัญของชาติ 

ศาสนา และวัฒนธรรมของเจาของ 

ภาษา 

2. รูที่มาและเหตุผลของงาน 

ประเพณี วันสําคัญของชาติ 

ศาสนา และวัฒนธรรมของเจาของ 

ภาษา 

– งานประเพณี วันสําคัญของชาติ 

ศาสนา และวัฒนธรรมของเจาของ 

ภาษา 
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มาตรฐาน ต 2.2 : เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของ 

ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชไดอยางมีวิจารณญาณ 

 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที ่3 

(ม.1 – 3) 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 

ระดับ ม.2 

สาระการเรียนรูรายป ระดับ 

ม.2 
1. เขาใจความแตกตางระหวาง 

ภาษาตางประเทศกับภาษาไทยใน 

เร่ืองคํา วลี สํานวน ประโยค และ 

ขอความที่ซับซอน และนําไปใช 

อยางถูกตองและเหมาะสม 

1. เขาใจความแตกตางระหวาง 

ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในเรื่อง 

คํา วลี สํานวน ประโยค และ 

ขอความที่ซับซอน และนําไปใช 

อยางถูกตองและเหมาะสม 

– คํา วลี สํานวน ประโยค ขอความ 

2. เขาใจความเหมือนและความ 

แตกตางระหวางวัฒนธรรมของ 

เจาของภาษากับของไทยที่มี 

อิทธิพลตอการใชภาษาและนําไป 

ใชอยางเหมาะสม 

2. เขาใจความเหมือนและความ 

แตกตางระหวางวัฒนธรรมของ 

เจาของภาษากับของไทยที่มี 

อิทธิพลตอการใชภาษาและนําไป 

ใชอยางเหมาะสม 

– วัฒนธรรมของเจาของภาษาและ 

วัฒนธรรมไทยที่มีอิทธิพลตอการ 

ใชภาษา 

3. เห็นประโยชนของการเรียนรู 

ภาษาตางประเทศในการแสวงหา 

ความรู การเขาสูสังคมและอาชีพ 

3. เห็นประโยชนของการเรียนรู 

ภาษาอังกฤษในการแสวงหา 

ความรู การเขาสูสังคมและอาชีพ 

– ภาษาที่ใชในการแสวงหาความรู 

การเขาสูสังคมและอาชีพ 

4. เห็นคุณคาและเขารวมกิจกรรม 

ทางภาษาและวฒันธรรมตามความ 

สนใจ 

4. เห็นคุณคาและเขารวมกิจกรรม 

ทางภาษาและวฒันธรรมตามความ 

สนใจ 

– กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 

 

5. ตระหนักในคุณคาของภาษา 

และวัฒนธรรมที่เรียน และนํา 

ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับภาษา 

และวัฒนธรรมมาประยุกตในการ 

พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและ 

สังคม 

5. ตระหนักในคุณคาของภาษา 

และวัฒนธรรมที่เรียน และนํา 

ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับภาษา 

และวัฒนธรรมมาประยุกตในการ 

พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและ 

สังคม 

– ภาษาและวัฒนธรรม 
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สาระที ่3 : ภาษากบัความสัมพันธกับกลุมสาระอื่น 
มาตรฐาน ต 3.1 : ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนและเปน 

พื้นฐานในการพัฒนาและเปดโลกทัศนของตน 

 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที ่3 

(ม.1 – 3) 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 

ระดับ ม.2 

สาระการเรียนรูรายป ระดับ 

ม.2 

1. เขาใจและถายทอดเนื้อหา

สาระภาษาตางประเทศที่

เกี่ยวของกับกลุมสาระการ

เรียนรูอ่ืนๆ จากแหลงขอมูลที่

หลากหลาย 

1. เขาใจและถายทอดเนื้อหา

สาระภาษาองักฤษที่เกี่ยวของ

กับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ 

จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย 

– เนื้อหาสาระที่เปน

ภาษาอังกฤษที ่

เกี่ยวของกับกลุมสาระการ

เรียนรู 

อ่ืน ๆ 

2. ใชภาษาตางประเทศในการ 

แสวงหาความรูที่เกี่ยวของกบั 

กลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ ดวย

วิธีการทีห่ลากหลาย 

2. ใชภาษาอังกฤษในการ

แสวงหาความรูที่เกี่ยวของกบั

กลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ ดวย

วิธีการทีห่ลากหลาย 

– ภาษาในการแสวงหาความรู

ที่เกี่ยวของกบักลุมสาระการ

เรียนรูอ่ืน ๆ 

 
สาระที ่4: ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1 : สามารถใชภาษาตางประเทศตามสถานการณตาง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน 

และสังคม 

 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที ่3 

(ม.1 – 3) 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 

ระดับ ม.2 

สาระการเรียนรูรายประดับ 

ม.2 

1. ใชภาษาตางประเทศตาม 

สถานการณตางๆ ภายใน 

สถานศกึษาและชุมชน ดวย

วิธีการและรูปแบบที่

หลากหลาย 

1. ใชภาษาอังกฤษตาม 

สถานการณตาง ๆ ภายใน 

สถานศกึษาและชุมชน ดวย

วิธีการและรูปแบบที่

หลากหลาย 

– ภาษาตามสถานการณตางๆ 

ภายในสถานศึกษาและชุมชน 

2. ใชภาษาตางประเทศสื่อสาร

ในรูปแบบตางๆ กับบุคคล

ภายในสถานศึกษาและชุมชน 

2. ใชภาษาอังกฤษสื่อสารใน 

รูปแบบตางๆ กับบุคคลภายใน 

สถานศกึษาและชุมชน 

– ภาษาที่ใชส่ือสารกับบุคคล 

ภายในสถานศึกษาและชุมชน 
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มาตรฐาน ต 4.2 : สามารถใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการเรยีนรู การศึกษาตอ 

การประกอบอาชีพ การสรางความรวมมือ และการอยูรวมกันในสังคม 

 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที ่3 

(ม.1 – 3) 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 

ระดับ ม.2 

สาระการเรียนรูรายป ระดับ 

ม.2 

1. ใชภาษาตางประเทศเพื่อ

ส่ือสารในการทํางาน และ

สมัครงานในสถานการณ

จําลองและ/หรือสถานการณ

จริง 

1. ใชภาษาอังกฤษเพื่อส่ือสาร

ในการทํางาน และสมัครงาน

ในสถานการณจําลองหรือ 

สถานการณจริง 

– ภาษาที่ใชส่ือสารในการ

ทํางานและสมัครงาน 

2. ใชภาษาตางประเทศในการ 

ปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนอยางม ี

ความสุขโดยรูจักควบคุม

ตนเองรับฟงความคิดเห็นของ

ผูอ่ืน แสดงความคิดเหน็ของ

ตนเองอยางเหมาะสม และ

เจรจาโนมนาวตอรองอยางมี

เหตุผล 

2. ใชภาษาอังกฤษในการ 

ปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนอยางม ี

ความสุขโดยรูจักควบคุม

ตนเองรับฟงความคิดเห็นของ

ผูอ่ืน แสดงความคิดเหน็ของ

ตนเองอยางเหมาะสม 

– ภาษาในการแสดงความ

คิดเห็น 

– ภาษาในการปฏบิัติงาน

รวมกับผูอ่ืน 

3. ใชภาษาตางประเทศเฉพาะ

ดานเพื่อการสือ่สาร การ

จัดการดานการเรียน การ 

ศึกษาตอ และ/หรือดานอาชพี 

3. ใชภาษาอังกฤษเฉพาะดาน

เพื่อการสื่อสาร การจัดการ

ดานการเรียน 

– ภาษาที่ใชในการสื่อสารและ 

การจัดการดานการเรียนการ

สอน 

4. ใชภาษาตางประเทศเผย 

แพรประชาสัมพันธ ขอมูล 

ขาวสาร ของชมุชน ทองถิน่ 

หรือประเทศชาติในการสง 

เสริม หรือสรางความรวมมือ 

ในสังคม 

4. ใชภาษาอังกฤษเผยแพร 

ประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสาร 

ของชุมชน ทองถิ่น ในการ

สงเสริมหรือสรางความรวมมือ

ในสังคม 

– ภาษาที่ใชในการ

ประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสาร 

ของชุมชนและทองถิ่น 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

สาระการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษ 2  รหัสวิชา อ 32101  ชั้นมธัยมศึกษาปที ่2 

หนวยการเรียนรู 10 หนวย  จํานวน 120 ชั่วโมง / ป  จํานวน 3 หนวยกิต 

 

 ใชภาษา น้ําเสียง และทาทาง ส่ือสารตามมารยาทสังคม และใชภาษาในการสื่อสารโดยใช

เทคโนโลยีในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล ในการเรียนรู การปฏิบัติงาน การสมัครงานขอ

และใหขอมูล เสนอความชวยเหลือและใหบริการผูอ่ืน ใชภาษาในการสื่อสารและอานออกเสียงคําวลี 

สํานวนงายๆ ประโยคคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา ถายโอนขอมูลที่ไดจากการฟงและการอาน

คําอธิบายขอความ ขอมูล บทอาน เร่ืองราวสั้นๆ ทั้งที่เปนความเรียงและไมใชความเรียง จากสื่อ

ส่ิงพิมพและสื่ออีเล็คทรอนิกส แลวถายโอนเปนถอยคําของตนเองในรูปแบบตางๆ สรุป แสดงความ

คิดเห็น ความตองการ ความรูสึกเกี่ยวกับประสบการณของตนเอง ขาวสาร เหตุการณสําคัญตางๆใน

ชีวิตประจําวัน ทองถิ่นและสังคม การศึกษา การทํางาน เทคโนโลยี งานประเพณี วันสําคัญตางๆ

วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมเจาของภาษา เห็นคุณคาของภาษาอังกฤษ เขารวมกิจกรรมทางภาษา

และวัฒนธรรม สามารถใชภาษาเปนเครื่องมือแสวงหาความรูเพิ่มเติมและเชื่อมโยงกับกลุมสาระการ 

เรียนรูอ่ืน 
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หนวยการเรยีนรู 
Life and Community 
 

หนวยการเรียนรู คําอธิบายรายวิชา 

หนวยการเรียนรูที ่1 Personal Identification 

(7) 

       1.1 Self – image (2) 

      1.2 Family (2) 

      1.3 Character (3) 

–ใชภาษา น้ําเสียง และทาทาง ส่ือสาร 

ตามมารยาททางสังคม 

– ขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคลอ่ืน 

– ถายโอนขอมูลที่ไดจากการฟงและการอาน 

หนวยการเรียนรูที ่2 Entertainment (14) 

2.1 Kinds of songs/movies / TV and 

radio programs (4) 

2.2 Favorite songs/movies / TV and 

radio programs (5) 

2.3 Ideas about songs/movies / TV and 

radio programs (5) 

– ถายโอนขอมูลที่ไดจากการฟงและการอาน 

คําอธิบาย ขอความ ขอมูล บทอาน เร่ืองราว 

ส้ันๆ ทั้งที่เปนความเรียงและไมใชความเรยีง 

จากสื่อส่ิงพิมพและส่ืออิเล็กทรอนิกส 

แลวถายโอนเปนถอยคาํตนเองในรูปแบบตางๆ 

หนวยการเรียนรูที ่3 Occupation (9) 

3.1 Famous people (3) 

3.2 Ambition (2) 

3.3 Qualifications (2) 

3.4 Application form (2) 

 

– การใชภาษาในการสื่อสาร ในการสราง 

ความสัมพันธระหวางบุคคล ในการเรียนรู 

การสมัครงาน ขอ และใหขอมูล 

– สรุป แสดงความคิดเห็น ความตองการ 

ความรูสึกเกี่ยวกับประสบการณของตนเอง 

และขาวสาร 

หนวยการเรียนรูที ่4 Food and drink (12) 

 4.1 Type of food and drink (3) 

 4.2 Favorite food and drink (3) 

 4.3 How to choose (3) 

 4.4 How to cook (3) 

– สามารถใชภาษาเปนเครื่องมือแสวงหาความรู 

เพิ่มเติมและเชื่อมโยงกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

– สรุป แสดงความคิดเห็น ความตองการ 

ความรูสึกเกี่ยวกับประสบการณตนเอง ขาวสาร 

เหตุการณสําคัญตางๆ ในชีวิตประจําวนั 
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หนวยการเรียนรู คําอธิบายรายวิชา 

หนวยการเรียนรูที ่5 Relation with other 

people (16) 

5.1 Greeting (2) 

5.2 Leave taking (2) 

5.3 Offer and request (2) 

5.4 Invitation (2) 

5.5 Appointment (2) 

5.6 Social view (2) 

5.7 Correspondence (2) 

– ใชภาษาในการสื่อสารสรางความสัมพนัธ 

ระหวางบุคคล เสนอความชวยเหลือและให 

บริการผูอ่ืน 

– ใชภาษา น้าํเสียง ทาทาง ส่ือสารตามมารยาท 

สังคม 

– อานออกเสยีง คํา วล ีสํานวนงายๆ 

ประโยคคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนาํ 

หนวยการเรียนรูที ่6 Weather (10) 

 6.1 Climate (2) 

 6.2 Clothing (2) 

 6.3 Plants and animals (3) 

 6.4 Weather forecast (3) 

 

– ถายโอนขอมูลที่ไดจากการฟงและการอาน 

คําอธิบาย ขอความ ขอมูล บทอาน เร่ืองราว 

ส้ันๆ ทั้งที่เปนความเรียงและไมใชความเรยีง 

จากสื่อส่ิงพิมพและส่ืออิเล็กทรอนิกสแลว 

ถายโอนเปนถอยคําตนเองในรูปแบบตางๆ 

– สรุป แสดงความคิดเห็น ความตองการ 

ความรูสึกเกี่ยวกับประสบการณตนเอง ขาวสาร 

เหตุการณสําคัญตางๆ ในชีวิตประจําวนั 

ทองถิน่และสงัคม 

หนวยการเรียนรูที ่7 Travel (15) 

 7.1 Places (4) 

 7.2 Direction (3) 

 7.3 Ticket/fare (2) 

 7.4 Transportation (3) 

 7.5 Schedule (3) 

 

– ใชภาษาในการสื่อสารสรางความสัมพนัธ 

ระหวางบุคคล เสนอความชวยเหลือและ 

ใหบริการผูอ่ืน 

– สรุป แสดงความคิดเห็น ความตองการ 

ความรูสึกเกี่ยวกับประสบการณตนเอง ขาวสาร 

เหตุการณสําคัญตางๆ ในชีวิตประจําวนั 

ทองถิน่และสงัคม เทคโนโลย ีงานประเพณ ี

วันสาํคัญตางๆ วัฒนธรรมไทยและวฒันธรรม 

เจาของภาษา 
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หนวยการเรียนรู คําอธิบายรายวิชา 
หนวยการเรียนรูที่ 8 Shopping (9) 

8.1 Places of shopping (3) 

8.2 Monetary : cost / change / 

pricetag (2) 

8.3 Language : bargain/accept or not 

accept / complain (3) 

8.4 Shopping list (1) 

– ใชภาษา น้ําเสียง และทาทาง ส่ือสาร 

ตามมารยาททางสังคม 

– แสดงความคิดเห็น ความตองการ ความรูสึก 

เกี่ยวกับประสบการณตนเอง เหตุการณสําคัญ 

ตางๆ ในชีวิตประจําวัน 

หนวยการเรียนรูที่ 9 Health ( 15 ) 

9.1 Illness : by deseases or accident (4) 

9.2 How to keep fit (4) 

9.3 Healthy living (4) 

9.4 Daily routine (3) 

 

– ถายโอนขอมูลที่ไดจากการฟงและการอาน 

คําอธิบาย ขอความ ขอมูล บทอาน เร่ืองราว 

ส้ันๆ ทั้งที่เปนความเรียงและไมใชความเรียง 

จากสื่อส่ิงพิมพและส่ืออิเล็กทรอนิกสแลว 

ถายโอนเปนถอยคําตนเองในรูปแบบตางๆ 

– สามารถใชภาษาเปนเครื่องมือแสวงหาความรู 

เพิ่มเติมและเชื่อมโยงกับกลุมสาระการเรียนรู 

อื่นๆ 

– สรุป แสดงความคิดเห็น ความตองการ 

ความรูสึกเกี่ยวกับประสบการณตนเอง ขาวสาร 

เหตุการณสําคัญตางๆ ในชีวิตประจําวัน 

หนวยการเรียนรูที่ 10 Freetime (9) 

   10.1 Sports and games (2) 

   10.2 Hobbies (2) 

   10.2 Holidays (2) 

   10.4 Sightseeing (3) 

 

 

– สามารถใชภาษาเปนเครื่องมือแสวงหาความรู 

เพิ่มเติมและเชื่อมโยงกับกลุมสาระการเรียนรู 

อื่นๆ 

– เห็นคุณคาของภาษาอังกฤษ เขารวมกิจกรรม 

ทางภาษาและวฒันธรรม 

– สรุป แสดงความคิดเห็น ความตองการ 

ความรูสึกเกี่ยวกับประสบการณตนเอง ขาวสาร 

เหตุการณสําคัญตางๆ ในชีวิตประจําวัน 

ทองถิ่นและสังคม เทคโนโลยี งานประเพณี 

วันสําคัญตางๆ วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม 

เจาของภาษา 
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การจัดการเรยีนการสอน 
 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเพื่อสรางเสริม

การเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มุงเนนในการพัฒนาเจตคติเชิงบวก

ตอตนเองและบุคคลอื่นของนักเรียน รวมทั้งฝกพฤติกรรมกลาแสดงออกที่เหมาะสมกระตุนปญญา

ของนักเรียน โดยจัดสภาพแวดลอมใหนักเรียนไดมีโอกาสทําสิ่งตางๆ ใหประสบความสําเร็จ และใช

บทเรียน คําถาม กิจกรรมการเรียนรู และการสรางปฏิสัมพันธอันดีในหองเรียนไดอยางเหมาะสม 

(Roger. 1970.; Sasse. 1978 ; Bruno. 1983 ; Girdano and Everly. 1979. ;ไพรและแฟรร่ี. 

2528?) ซึ่งประเด็นสําคัญที่ใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน (Renzulli. 1977. ; Clark. 

1997. ; Rimm. 1994.) มีดังนี้ 

 1. ประเมินผูเรียนและนําไปเปนขอมูลในการจัดการเรียนการสอน 

 2. มีกิจกรรมคนควาทั่วไป 

 3. กิจกรรมกลุม 

 4. สรางสิ่งแวดลอมการเรียนรูแบบรับผิดชอบ 

 5. กิจกรรมการเรียนตองสรางการคิดและทาทาย 

 6. ยุทธวธิีทีน่ํามาใชทาํใหเกดิทักษะการตดัสินใจ 

 7. ใชภาษาและพฤติกรรมในการเพิม่อํานาจ 

 8. ผูเรียนแสวงหาและรวบรวม การนาํตนเองหรือทกัษะการเรียนรู 

 9. ครู / นกัเรียนตองรวมมือ 

 สําหรับการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับแนวทางในการจัดการเรียนการสอนตาม

ประเด็นตางๆ ที่กลาวมาขางตน คือ การเรียนการสอนแบบชี้แนะปญญา (Cognitive Guided 

Instruction) ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนที่มีความสอดคลองกับกระบวนการสรางเสริมการเห็น

คุณคาในตนเอง ตามแนวคิดของลอวเรนซ (Lawrence. 2000 : 95) นอกจากนี้ยังมีการทดลองใชกับ 

การสอนภาษาอังกฤษพบวา นักเรียนมีการทํางานรวมกัน มีการฝกสนทนามากขึ้น และมีการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งถือวาเปนการใชภาษาที่มีคุณคา (Brendefur and Foster. 2000 : 

online) ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับการสอนแบบชี้แนะปญญา มีดังนี้ 

 1. องคประกอบของการสอนแบบชี้แนะปญญา (Means ; Chelemer  & Knapp.1991.) 

  1.1 มียทุธวธิีการแกปญหาทีห่ลากหลาย 

  1.2 เนนในเรื่องการแกปญหา 

  1.3 ครูขยายแนวคิดหรือความรูของนกัเรยีนใหกวางขึน้ 

 2. หลักการของการสอนแบบชี้แนะปญญา (Means ; Chelemer & Knapp. 1991.) 

  2.1 ประเมินความรูความเขาใจของผูเรียน 
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  2.2 กําหนดลกัษณะของผูเรียน 

  2.3 สรางหลักสูตรและการสอนที่กระตุนการคิดและการแกปญหาของผูเรียน 

 3. แนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบชี้แนะปญญา (Fadness. 2003 ; 

Foster. 2000.) 

  3.1 ศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคล ใหผูเรียนทราบถงึสภาพพืน้ฐานของตนเองและได 

พัฒนาตนเอง 

  3.2 คนหายทุธวิธีการสอนตางๆ ที่ตอบสนองตอความตองการของผูเรียน และให 

โอกาสผูเรียนแสวงหายทุธวธิีตางๆ มาใชในการแกปญหา 

  3.3 ครูสรางปฏิสัมพันธกบัผูเรียนและเปนสื่อกลางใหผูเรียนไดเขาถึงสื่อและ 

ส่ิงแวดลอมทางการเรียนรู 

  3.4 ผูเรียนทํางานเปนกลุม เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูการดาํรงชีวิตในสังคม 

  3.5 ใหผูเรียนสะทอน อภิปรายเกีย่วกบัความคิดเหน็ของตนเองและบุคคลอ่ืนอยาง 

สรางสรรค 

  3.6 ประเมินผูเรียนดวยวิธกีารประเมินตามสภาพจริง 

       4. ข้ันตอนการสอน 

  4.1 กําหนดโจทยปญหา 

  4.2 นักเรียนแสวงหาคําตอบและเสนอคําตอบของตนเอง 

  4.3 ครูกระตุนใหผูเรียนพิจารณาคําตอบของตนเอง โดยอาจใชคําถามเพิ่มเติมหรือ 

การใหกาํลังใจ 

  4.4 เมื่อทกุคนไดคําตอบที่ถกูตอง ครูใหผูเรียนรวมอภิปรายยทุธวิธีการหาคําตอบ

ของแตละคน 

  4.5 ครูและนักเรียน รวมสรุปยุทธวิธทีี่ใชในการแกปญหา 

  4.6 ประเมินผลตามสภาพจริง 

 5. แผนการจัดการเรียนรู ประกอบสวนตางๆ ตามแนวคดิของ เฮอรริคและไทเลอร 

(Herrick and Tyler. 1950.) ดังนี ้

  5.1 จุดมุงหมาย 

  5.2 เนื้อหาและทักษะทีจ่ะเรยีนรู 

  5.3 กิจกรรมการเรียนรู 

  5.4 ส่ือการเรยีนรู 

  5.5 การวัดและประเมินผล 
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การประเมินผล 
 
 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเพื่อสรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเองของ 

นักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 มุงประเมินความกาวหนาของนักเรียนทั้งในดานผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค คือ การเห็นคุณคาในตนเอง 

 ดังนั้นการประเมินผลจึงไดใชแนวทางในการวัดและแบบวัดของ โปป (Pope. 1980) ทีมี 

การแปลและปรับปรุงเปนฉบับภาษาไทย (สุวรรณี พุทธิศรีและชัชวาล ศิลปกิจ.2541: 359 ; อางอิง 

จาก Pope.1980.) ที่แบงดานการประเมินการเห็นคุณคาในตนเองออกเปน 5 ดาน คือ สังคม การ 

ศึกษา ครอบครัว ภาพลักษณ และมุมมองรวม ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบ 

ของการเห็นคุณคาในตนเองของคูเปอรสมิท (Coopersmith. 1981.) นอกจากนี้ ยังไดใชแนวคิดใน 

การประเมินตามสภาพจริง ของ วิกกิน (สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน. 2544 ; อางอิงจาก Wiggin. 1989.) 

แวน ทาสเซล-บาสกา (Van Tassel-Baska. 1992.) และ คลารก (Clark. 1997.) มาใชเปนแนวทาง 

ในการประเมิน ซึ่งจะทําใหสามารถประเมินผูเรียนจากขอมูลหลายแหลงดวย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตัวอยางแผนการจัดการเรยีนรู 
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แผนการจัดการเรียนรูที ่3 (Family)       เวลา 2 คาบ 

 
มาตรฐานการเรียนรู 
มาตรฐานที ่ต 1.2 : มีทกัษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และแสดง

ความรูสึกและความคิดเหน็ โดยใชเทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 

มาตรฐานที ่ต 1.2 (3) ใชภาษาเพื่อขอและใหขอมูล อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบ เร่ืองราวตางๆ 

ในชีวิตประจาํวันของตนเอง ใชประโยชนจากสื่อการเรียนทางภาษาและผลจากการฝกทักษะในการ 

วางแผนการเรียน 

 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1. นักเรียนตอบคําถามเกี่ยวกับตนเองและบุคคลในครอบครัวได 

 2. นกัเรียนเขียนบรรยายเกีย่วกับครอบครัวและบุคคลในครอบครัวของตนเองได 

 
เนื้อหา 
 การเขียนบรรยายเกี่ยวกับครอบครัวและบุคคลในครอบครัวตนเองตนเอง 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. กําหนดโจทยปญหาใหนกัเรียนเขียนบรรยายถงึครอบครัวและบุคคลในครอบครัว 

 2. นักเรียนแสวงหาคําตอบและเสนอคําตอบของตนเอง 

  2.1 ใหนกัเรียนตอบคําถามในใบงานที ่2 ที่เกี่ยวของกบัขอมูลครอบครัวและบุคคล 

ในครอบครัวของนักเรียน เชน 

    What is your name? 

    How old are you? 

    How many people are there in your family? 

    Who is your father? 

    What is he? 

    How old is he? 

  2.2 นักเรียนเสนอคําตอบของตนเองเปนรายบุคคล โดยครูสุมถาม แลวใหนักเรียน 

สงคําตอบในใบงานที ่2 
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  2.3 ใหนกัเรียนฝกถามขอมลูจากเพื่อนโดยใชคําถามในใบงานที ่2 

  2.4 นักเรียนเขยีนบรรยายเกีย่วกับครอบครัวและบุคคลในครอบครัวตนเอง โดย

อาศัยประโยคที่นกัเรียนตอบคําถามในขอ 2.1 

 3. ครูกระตุนใหผูเรียนพิจารณาคําตอบของตนเอง เพื่อสงเสริมการเรียนรู  

  3.1 ครูทบทวนคําศัพท ขอความ ประโยค เชน pet , together , weekend , there 

are , What is he / she? 

  3.2 ครูสุมถามคําถามในใบงานที ่2 แลวใหนักเรียนชวยกนัตอบ โดยครูเขียน 

ประโยคคําตอบบนกระดาน 

 4. นักเรยีนนําเสนอแนวทางหรือวิธีการในการหาคําตอบหรือแกปญหา 

  4.1 นักเรียนเสนอคําตอบ และเขียนคําตอบบนกระดาน แลวชวยกันแกไขรูป

ประโยคที่ผิด 

  4.2 นักเรียนเสนอการเรียงประโยค แลวเขียนบรรยายถงึครอบครัวและบุคคลใน

ครอบครัวของตนเอง 

 5. ครูและนักเรียนสรุปแนวทางหรือวธิีการที่ใชในการแสวงหาคําตอบหรือแกปญหา 

  5.1 นักเรียนชวยกนัสรุปโครงสรางประโยคที่ใชเหตุการณปจจุบัน คือ Present 

Simple (Subject + v1) 

  5.2 การเขียนประโยคตองขึ้นตนดวยตัวใหญ จบประโยคตองมีจุด Full stop 

 6. การประเมนิผลตามสภาพจริง 

  6.1 สังเกตการพูด ถาม-ตอบคําถาม 

  6.2 ตรวจคําตอบในใบงานที ่2 

  6.3 ตรวจการเขียนบรรยายเกี่ยวกบัครอบครัวและบุคคลในครอบครัวตนเอง 
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   Work Sheet 2 

Read the following questions and answer the questions. 

1. What is your name? 

……………………………………………………………………………….. 

2. How old are you? 

…………………………………………………………………………………. 

3. How many people are there in your family? 

………………………………………………………………………………… 

4. Who is your father ? 

…………………………………………………………………………………... 

5. How old is he? 

……………………………………………………………………………………. 

6. What is he? 

…………………………………………………………………………………….. 

7. Who is your mother? 

……………………………………………………………………………………… 

8. How old is she? 

………………………………………………………………………………………… 

9. What is she? 

………………………………………………………………………………………… 

10. How many sisters and brothers do you have? 

………………………………………………………………………………………… 

11. What are their names? 

………………………………………………………………………………………….. 

12. How many pets do you have? 

………………………………………………………………………………………… 

13. What are your pets? 

………………………………………………………………………………………… 

14. What are their names ? 

………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรูที ่6 (Qualifacation)       เวลา 2 คาบ 

 
มาตรฐานการเรียนรู 
 
มาตรฐาน ต 4.2 : สามารถใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการเรยีนรู การศึกษาตอ 

การประกอบอาชีพ การสรางความรวมมือ และการอยูรวมกันในสังคม 

 

มาตรฐาน ต 3.1: ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนและ 

เปนพืน้ฐานในการพัฒนาและเปดโลกทัศนของตน 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 

มาตรฐาน ต 4.2(1).ใชภาษาอังกฤษเพื่อส่ือสารในการทาํงาน และสมัครงานในสถานการณจาํลอง 

หรือสถานการณจริง 

 

มาตรฐาน ต 3.1(1).เขาใจและถายทอดเนื้อหาสาระภาษาอังกฤษที่เกีย่วของกับกลุมสาระการเรียน 

รูอ่ืนๆ จากแหลงขอมูลทีห่ลากหลาย 

 
จุดประสงคการเรียนรู 
  1. นักเรียนบอกความหมายและออกเสียงของคําศัพทเกีย่วกับการประกาศรับสมัครงาน 

ไดถูกตอง 

 2. นักเรียนบอกคุณสมบัติทีจ่ําเปนในการสมัครงานในอาชีพตางๆ ได 

 3. นักเรียนวางแผนเพื่อใหตนเองมีคุณสมบัติในการประกอบอาชีพที่ตนสนใจได 

 
เนื้อหา 
คุณสมบัติของผูสมัครงาน (Qualification) 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. กําหนดโจทยปญหา 

ใหนักเรียนศึกษาทีม่ีการกําหนดคุณสมบัติ (Qualification) ของผูสมัครงาน 

บอกความหมายของคําศพัท และบอกคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตําแหนงงาน   

 2. นักเรียนแสวงหาคําตอบและเสนอคําตอบของตนเอง 
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  2.1 นักเรียนศกึษาใบงานที ่7 หาคาํศัพทและความหมายของคํา ลงในใบงาน 

  2.2 ใหนกัเรียนอานคําศัพทที่เขียนลงในใบงาน พรอมทัง้บอกความหมาย และสรุป

ส้ันๆ จากเนื้อหาที่อาน 

  2.3 นักเรียนแตละคนเลือกอาชีพที่ตนสนใจ แลวกําหนดคุณสมบัติตางๆ ที่ตองมีใน

การประกอบอาชีพนั้นในอนาคต โดยครูใหนกัเรียนไปคนควาเพิ่มเตมิเปนการบาน 

  2.4 นักเรียนนาํเสนออาชีพทีต่นสนใจและคุณสมบัติที่ตองมีตอกลุม โดยทําในใบ

งานที ่8 

  2.5 แตละกลุมสรุปเลือก 1 อาชีพ พรอมนาํเสนอแนวทางทีน่ักเรียนจะมีคุณสมบัติ 

เหมาะสมกับอาชีพนั้นในอนาคต โดยสรุปลงในใบงานที ่8  

  2.6 ตัวแทนกลุมนําเสนอผลงาน โดยกลุมอ่ืนสามารถเสนอแนะเพิ่มเติมได 

 3. ครูกระตุนใหผูเรียนพิจารณาคําตอบของตนเอง เพื่อสงเสริมการเรียนรู 

  3.1ครูทบทวนคําศัพทบางคาํใหกับนักเรยีน เชน Age , career , job , male , 

female , education , engineer , doctor , nurse , accountant  

  3.2 ครูทบทวนประโยคที่ถามเกี่ยวกับอาชพี พรอมภาพเกี่ยวกบับุคคลในอาชพีนัน้ๆ 

เชน   What is he/she?   Is he/she a male/female?  

 4. นักเรียนนําเสนอแนวทางหรือวิธีการในการหาคําตอบหรือแกปญหา 

  4.1 นักเรียนเสนอความหมายของคําศพัท และบอกคณุสมบัติที่สําคัญในการสมคัร

งานในอาชีพตางๆ โดยสังเกตคําที่เปนคําสําคัญ  

  4.2 นักเรียนเสนอคุณสมบัติในการสมัครงานและสรุปคําที่มหีัวขอเหมอืนหรือ

คลายคลึงที่จาํเปนในการสมัครงาน 

 5. ครูและนักเรียนสรุปแนวทางหรือวธิีการที่ใชในการแสวงหาคําตอบหรอืแกปญหา 

  5.1 คุณสมบัติสําคัญในการสมัครงาน คือ position, age, education, 

school / college, sex, experience  

  5.2 นักเรียนตองศึกษาขอมลูเกี่ยวกับอาชพีที่สนใจ จากแหลงเรียนรูอ่ืน เชน 

หนงัสือพมิพ วารสาร Internet 

 6. การประเมนิผลตามสภาพจริง 

  6.1 สังเกตการบอกความหมายของคาํศัพท 

  6.2 ตรวจใบงานที ่7 และ 8 
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Work Sheet 7 

 

Pest Busters 

 Join us and be part of organization that believes in progression through the 

advancement of it terms. 

Marketing Manager                                         Technical Customer Service Engineer 

Qualification :                                                   Qualification: 

– Bachelor’s or Master’s Degree in                 –  Bachelor’ or Master’s Degree in 

marketing                                         Engineer 

– Experience 5 years in brand / product         – Experience 3-8 years in machine design 

management in chemical                                   

 

Senior Cost Accountant                                     Senior Chemist 

Qualification:                                                      Qualification: 

– Male/Female                                                    – Male/Female 

– Age over 30 years old                                     – Age under 30 years old 

– Bachelor’s Degree in accounting                    – Master’s Degree in Chemistry 

– Experience 5 years in accounting                   – Experience 4 years in chemical 

– Able to work in Rayong                                       manufacturing 

                                                                           – Able to work in Amata Nakorn 

  

Vocabularies Meanings 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

……………………………………………….. 

………………………………………………. 

……………………………………………….. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 
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Work Sheet 8 

 

Name……………………………………………………. Class…………………… No…………. 

Choose your favorite career and fill in the qualifications.  

 

Career Education 

(Major) 

School / College Age sex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Positive points: 

:…………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

Negative points :    

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรูที ่10 (Social view)        เวลา 2 คาบ 

 
มาตรฐานการเรียนรู 
มาตรฐาน ต 1.3: เขาใจกระบวนการพูด การเขียนและการสื่อสาร ขอมูล ความคิดรวบยอดและ

ความคิดเหน็ในเรื่องตางๆ ไดอยางสรางสรรคมีประสิทธภิาพและมีสุนทรียภาพผลการเรียนรูที่

คาดหวงั 

 

มาตรฐาน ต 1.3(3). นําเสนอความคิดเหน็ที่มีตอเหตุการณตาง ๆ ในทองถิน่และสงัคมไดอยาง 

สรางสรรค 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1. นกัเรียนจับใจความสาํคัญจากบทอานได 

 2. นกัเรียนวิเคราะหถงึสาเหตุของเหตกุารณที่เกิดขึ้นได 

 3. นกัเรียนเสนอแนวทางในการแกปญหาที่เกิดขึ้นได 
เนื้อหา 
การแสดงความคิดเห็นตอเหตุการณในสังคม 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. กําหนดโจทยปญหา 

นักเรียนแสดงความคิดเหน็ตอเหตุการณที่กําหนด โดยเสนอสาเหตุและแนวทางแกไข 

 2. นักเรียนแสวงหาคําตอบและเสนอคําตอบของตนเอง 

  2.1 นักเรียนศกึษาใบงานที ่13 เปนรายบคุคล แลวกําหนดสาเหตุและแนวทางใน

การแกไขปญหาตอเหตุการณนั้น 

  2.2 นักเรียนเสนอคําตอบของตนเองเปนรายบุคคล โดยนักเรยีนคนอื่น สามารถ

เสนอสาเหตุและแนวทางแกไขเพิ่มเติมได 

  2.3 นักเรียนทาํงานกลุมในใบงานที ่14 โดยแตละกลุมเสนอสาเหตุและแนวทาง

แกไข 

  2.4 แตละกลุมนําเสนอผลงาน โดยนักเรียนกลุมอ่ืนสามารถเสนอความคิดเห็น

เพิ่มเติมได 

 3. ครูกระตุนใหผูเรียนพิจารณาคําตอบของตนเอง เพื่อสงเสริมการเรียนรู 

   3.1 ครูเสนอบัตรคําคําศัพทที่เกี่ยวของกบัเหตุการณ ใหนกัเรียนออกเสียงและ

ชวยกนับอกความหมายของคําศัพท 
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  3.2 ใหนกัเรียนไปสืบคนขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณในใบงานที ่14 ลวงหนา 

 4. นักเรียนนําเสนอแนวทางหรือวิธีการในการหาคําตอบหรือแกปญหา 

  4.1 นักเรียนเสนอคําตอบ และแนวทางการที่ใชในการตอบ เชน แลกเปลี่ยนเรียนรู

กับเพื่อนนกัเรียนในกลุม 

  4.2 นักเรียนศกึษาขอมูลเพิม่เติมจากสื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพ วารสาร Internet 

 5. ครูและนักเรียนสรุปแนวทางหรือวธิีการที่ใชในการแสวงหาคําตอบหรือแกปญหา 

  5.1 นักเรียนตองศึกษาขอมลูใหครบถวน 

  5.2 นักเรียนตองใชเหตุผลในการเสนอความคิดเหน็ โดยอาศัยขอมูล 

 6. การประเมนิผลตามสภาพจริง 

   6.1 สังเกตการณออกเสียงและการบอกความหมายของคําศัพท 

  6.2 ตรวจผลงานในการวิเคราะหสาเหตุและแนวทางแกไขของเหตุการณที่เกิดขึ้น 

  6.3 ตรวจผลงานกลุม 

   6.4 สังเกตการทํางานกลุม 
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Work Sheet 13 

 

Name………………………………………………………..Class ………………………No……. 

 

School’s Out 

Dear Editor, 

 I’m an 18 year lod girl. About three years ago, I fell in love with my friend. He has stuck 

in my heart and I can’t stop loving him . He isn’t handsome but is nice and smart. At 

school we were close friends and always work together but since finishing school we 

don’t see that n\much of each other . Still , I want to tell him about my feelings for him 

but I am afraid that our friendship will be broken and he will hate me forever. 

What should I do. 

Love, 

Sassy Potter 

 

Find out the cause of this problem and how to solve the problem. 

 

Causes How to solve the problem 

………………………………………………… 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

………………………………………………….. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

……………………………………………….. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

……………………………………………….. 
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Work Sheet 14 

 

Name……………………………………….. Class …………………….. No…….. Group……. 

 

One Way Love 

 

Dear Editor, 

    I’ve fallen in love with a cute boy who doesn’t love me at all . He loves another girl 

who already has a boy friend. I love him so much. But why doesn’t he love me / 

What should I do ,editor ? 

 

Love, 

Annie , Bangna 

 

 

Find out the cause of this problem and how to solve the problem. 

 

Causes How to solve the problem 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

…………………………………………………. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  
ตัวอยางเครือ่งมือการวจิยั 

 
– แบบประเมินรางหลักสูตรกลุมสารการเรียนรูภาษาตางประเทศเพื่อสรางเสริม 

การเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
– แบบประเมินการเรียนรูในกลุมยอย 
– แบบรายงานพฤติกรรมที่นาภาคภูมิใจของตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวของ 
– แบบวัดการเห็นคุณคาในตนเอง 
– แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
– แบบสัมภาษณครูเพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
– แบบสัมภาษณนักเรียนเพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
– แบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
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แบบประเมินรางหลักสูตรกลุมสารการเรียนรูภาษาตางประเทศเพื่อสรางเสรมิ 
การเหน็คุณคาในตนเองของนักเรยีน ระดับชั้นมธัยมศึกษาปที ่2 

 
คําชี้แจง  
 แบบประเมินรางหลักสูตรเพื่อสรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 

3 มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเชี่ยวชาญ ไดพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลองระหวาง

องคประกอบของหลักสูตร โดยใหทานทําเครื่องหมาย 3 ลงในชองแสดงระดับความเหมาะสมและ

ความสอดคลอง ที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด แบบประเมินมี 2 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1 แบบประเมินความเหมาะสมของรางหลกัสูตร 

  ตอนที ่2 แบบประเมินความสอดคลองของรางหลกัสูตร 

 โดยมีองคประกอบหลักสูตรที่ตองประเมนิ ดังนี ้

  1. สภาพปญหาและความตองการจําเปนของหลกัสูตร 

  2. หลักการและจุดมุงหมายของหลักสูตร 

  3. หัวขอเรื่องของเนื้อหา 

  4. แนวทางในการจัดการเรียนการสอน 

  5. การวัดและการประเมนิผล 

  6. หนวยการเรียนการสอน 

 

ตอนที่ 1 แบบประเมินความเหมาะสมของรางหลักสูตร 

 คําชี้แจง   ใหทานพิจารณาวาองคประกอบของหลักสูตรในแตละขอตอไปนี้มีความ

เหมาะสมมากนอยเพียงใด และโปรดทําเครื่องหมาย 3 ลงในชองระดับความเหมาะสมที่ตรงกับ

ความคิดเหน็ของทานมากทีสุ่ด 

 เกณฑการใหคะแนน 

  5 = เหมาะสมมากที่สุด 

  4 = เหมาะสมมาก 

  3 = เหมาะสมปานกลาง 

  2 = เหมาะสมนอย 

  1 = เหมาะสมนอยที่สุด 
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ระดับความเหมาะสม 

ขอ ประเด็นการประเมิน 

มา
กท
ี่สุด

 

มา
ก 

ปา
นก
ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท
ี่สุด

 ขอเสนอแนะ 

ในการปรับปรุง 

1 สภาพปญหาและความตองการ       

2 หลักการของหลักสูตร       

3 จุดมุงหมายของหลักสูตร       

4 หัวขอเร่ืองของเนื้อหา       

5 แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน       

6 การวัดและการประเมินผล       

หัวขอเร่ืองที ่1 Personal Identification       

แผนการสอนที ่1 Self – image       

แผนการสอนที ่2 Character       

7 

แผนการสอนที ่3 Family       

หัวขอเร่ืองที ่3 Occupation       

แผนการสอนที ่4 Famous people       

แผนการสอนที ่5 Ambition       

แผนการสอนที ่6 Qualification       

8 

แผนการสอนที ่7 Application form       

หัวขอเร่ืองที ่5 Relation with other people       

แผนการสอนที ่8 Offer and request       

แผนการสอนที ่9 Invitation       

แผนการสอนที ่10 Social view       

9 

แผนการสอนที ่11 Correspondence       

 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม .................................................................................................................. 

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

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

................................................................................................................................................. 
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ตอนที่ 2 แบบประเมินความสอดคลองของรางหลักสูตร 

 คําชี้แจง ใหทานพิจารณาวาองคประกอบตางๆ ของรางหลักสูตรในแตละขอตอไปนี ้มีความ 

สอดคลองกันมากนอยเพียงใด และโปรดทําเครื่องหมาย 3 ลงในชองการประเมนิทีต่รงกับความ 

คิดเห็นของทานมากที่สุด 

 

ขอ ประเด็นการประเมิน 

สอ
ดค
ลอ
ง 

ไม
แน
ใจ

 

ไม
สอ
ดค
ลอ
ง 

1 ปญหาและความตองการจําเปนกับหลักการของหลักสูตร          

2 ปญหาและความตองการจําเปนกับจุดมุงหมายของหลกัสูตร    

3 หลักการของหลักสูตรกับจุดมุงหมายของหลักสูตร    

4 จุดมุงหมายของหลักสูตรกบัโครงสรางหวัขอเร่ืองของเนื้อหา    

5 จุดมุงหมายของหลักสูตรกบัแนวการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน    

6 จุดมุงหมายของหลักสูตรกบัการวัดและการประเมินผล    

7 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับส่ือการเรียนการสอน    

8 จุดมุงหมายของหลักสูตรกบัวัตถุประสงค 

หนวยการเรียนรูที ่1Personal Identification 

หนวยการเรียนรูที ่2 Entertainment 

หนวยการเรียนรูที ่3 Occupation 

หนวยการเรียนรูที ่4 Food and drink 

หนวยการเรียนรูที ่5 Relation with other people 

หนวยการเรียนรูที ่6 Weather 

หนวยการเรียนรูที ่7 Travel 

หนวยการเรียนรูที ่8 Shopping 

หนวยการเรียนรูที ่9 Health 

   

 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม .................................................................................................…............. 

....................................................................................................................................…......... 

 

ขอขอบพระคุณที่ใหขอมูลทีเ่ปนประโยชนอยางยิ่ง 
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แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 

หนวยการเรียนรูที ่...................................... แผนการสอนที ่.............................. ชัน้ ............ 

วันที ่............. เดือน ..................................... พ.ศ. ....................... 

กลุมที ่............... 

รายชื่อสมาชิกกลุม 

............................................ 4. ...................................... 7. ..................................... 

............................................ 5. ...................................... 8. ..................................... 

............................................ 6. ...................................... 9. ..................................... 
 
เกณฑการใหคะแนน 
      4 = พฤตกิรรมการเรียนรูอยูในระดับดีมาก    2 = พฤติกรรมการเรยีนรูอยูในระดบัพอใช 

      3 = พฤตกิรรมการเรียนรูอยูในระดับดี          1 = พฤติกรรมการเรยีนรูอยูในระดบัปรับปรุง 

 

สมาชิกกลุม 
รายการประเมนิ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. การทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของกลุม          

2. การใชทักษะระหวางบุคคล          

3. การสนับสนุนหรือการสงเสริมการพฒันา 

การทาํงานของกลุม 

         

4. ประสิทธิภาพของการดําเนินการในบทบาท 

ตางๆ ภายในกลุม 

         

 

ขอคิดเห็นเพิม่เติม .......................................................................................................…………. 

............................................................................................................................................….. 

............................................................................................................................................….. 

............................................................................................................................................….. 

............................................................................................................................................….. 

............................................................................................................................................….. 
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เกณฑการประเมินพฤตกิรรมการทํางานกลุม 
 
 1. การทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของกลุม 
4 = ดีมาก  หมายถงึ ใหความรวมมือในการทํางานกลุมและมีความตัง้ใจอยางมากในการ 

ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายเพื่อใหบรรลุเปาหมายของกลุม 

 

3  = ดี  หมายถึง ใหความรวมมือในการทาํงานกลุมและปฏิบัติหนาทีท่ีไ่ดรับมอบหมาย 

อยางเหมาะสม 

 

2 = พอใช  หมายถงึ ใหความรวมมือในการทํางานกลุม แตปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับ 

มอบหมายเปนบางครั้ง 

 

1 = ปรับปรุง  หมายถงึ ไมใหความรวมมอืในการทํางานกลุมหรือปฏิบัติงานที่ตรงขามกับ 

มติของกลุม 
 
 2. การใชทกัษะระหวางบุคคล 
4 = ดีมาก  หมายถงึ ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมและมีปฏิสัมพนัธที่ดีตอสมาชิกทุกคน 

ในกลุม และเสนอความคิดเห็นโดยคํานงึถงึความรูสึกและความรูพื้นฐานของผูอ่ืน 

 

3 = ดี  หมายถึง ใหความรวมมือในการทาํงานกลุมตามหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมายเทานัน้ 

และเสนอความคิดเห็นโดยคํานงึถงึความรูสึกและความรูพื้นฐานของผูอ่ืน 

 

2 = พอใช หมายถงึ ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมกลุมเพราะการเตือนของสมาชิกในกลุม 

และเสนอความคิดเห็นโดยไมคํานงึถงึความรูสึกและความรูพื้นฐานของผูอ่ืน 

 

1 = ปรับปรุง หมายถงึ ไมใหความรวมมอืในการทํากจิกรรมกลุมแมจะมีการเตือนจากสมาชิก 

ในกลุม และแสดงความคิดเห็นโดยไมสนใจความรูสึกของผูอ่ืนและปราศจากความรู 
 
 3. การสนับสนุนหรือการสงเสริมการพัฒนาการทาํงานของกลุม 
4 = ดีมาก  หมายถงึ แสดงความคิดเหน็โดยชี้แจงใหสมาชิกในกลุมเหน็ความจําเปนที่จะตองม ี

การปรับปรุงกระบวนการการทํางานภายในกลุม เพื่อนําไปสูการพัฒนากระบวนการทํางานของ 
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สมาชิก เปนประจํา และมีบทบาทมากตอผลสําเร็จของกลุม 

 

3 = ดี  หมายถึง ชี้แจงใหกลุมเหน็ความสําคัญหรือความจําเปนที่ตองมีการพัฒนากระบวนการ 

ทํางานภายในกลุม เพื่อนาํไปสูการพัฒนากระบวนการทาํงานของสมาชิก เปนบางครั้ง และมีบทบาท 

ตอผลสําเร็จของกลุม 

 

2 = พอใช  หมายถงึ เมื่อมกีารเตือนจงึชวยแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนางานหรือปรับปรุง 

กระบวนการทาํงานภายในกลุม และมีบทบาทนอยตอผลสําเร็จของกลุม 

 

 1 = ปรับปรุง  หมายถึง ไมมีความพยายามที่จะแสดงความคิดเห็นเพือ่การพัฒนาหรือปรับปรุง 

กระบวนการในการทํางานของกลุม แมจะไดรับการเตือนแลวก็ตาม รวมทัง้ปฏิเสธในการปฏิบัติงานที ่

ไดรับมอบหมาย 
 
 4. ประสทิธิภาพของการดาํเนินการในบทบาทตางๆ ภายในกลุม 
 4 = ดีมาก  หมายถงึ ปฏิบัติงานในหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพมากกวา 

2 บทบาท 

 

 3 = ดี  หมายถึง ปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธภิาพ 2 บทบาท 

 

 2 = พอใช  หมายถงึ ปฏิบัติงานในหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 1 บทบาท 

แตบทบาทที ่2 มีประสิทธิภาพนอย 

 

1 = ปรับปรุง หมายถงึ ปฏิเสธงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
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แบบรายงานพฤติกรรมทีน่าภาคภูมใิจของตนเองหรือบุคคลที่เกีย่วของ 
 

 คําชี้แจง  แบบรายงานนี ้มจีุดมุงหมายใหทานไดสังเกตและบันทึกพฤติกรรมที่นาภาคภูมิใจ

ของตนเองหรอืบุคคลที่ทานเกี่ยวของ ขอใหทานทําเครื่องหมาย 3 หรือระบุพฤติกรรม ลงในชองที ่

ตนเองหรือบุคคลนั้นไดกระทําพฤติกรรม ที่ทานเหน็วาเปนพฤติกรรมที่นาภาคภูมิใจ 

สัปดาหที ่................ 

 

พฤติกรรมทีน่าภาคภูมิใจ 

วัน 
ใชคําพูด 

เหมาะสม 

วางตนได 

เหมาะสมกับ 

บุคคลอื่น 

รับผิดชอบ 

หนาที่ของ 

ตนเอง 

ชวยเหลืองาน

อ่ืนตามความ 

เหมาะสม 

แบงเวลาได 

ถูกตอง 

จันทร      

อังคาร      

พุธ      

พฤหัสบดี      

ศุกร      

เสาร      

อาทิตย      

 

ขอคิดเห็น

เพิ่มเติม .................................................................................................................…… 

............................................................................................................................................… 

............................................................................................................................................… 

............................................................................................................................................… 

............................................................................................................................................… 

............................................................................................................................................… 

............................................................................................................................................… 

............................................................................................................................................… 

............................................................................................................................................… 
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แบบวัดการเห็นคุณคาในตนเอง 
 

ชื่อ.............................……................……............. ชั้น .......…................... เลขที.่.........….......... 

 คําชี้แจง  กรุณาใสเครื่องหมาย 3 ลงในชองคําตอบที่ใกลเคียงกับความรูสึกทานมากที่สุด 

(คําตอบของทานไมมถีูกหรือผิด เพียงแตทานตอบตามความรูสึกที่แทจริง ซึง่เปนความรูสึกของตัว

ทานเอง ไมใชความรูสึกที่คนอื่นคิดวาทานควรจะรูสึก) 

ฉันรูสึก 

ประเด็น 

ตล
อด
เว
ลา

 

บา
งค
รั้ง

 

แท
บไ
มรู
สึก

 

1.ฉันผิดหวังกบัผลการเรียนของฉัน    

2.ฉันเปนสมาชิกคนสําคัญของครอบครัว    

3.ฉันทาํการบานทุกวัน    

4.ฉันเปนคนสาํคัญ    

5.ฉันเกงพอสมควรในดานการอาน    

6.ฉันชอบรูปลักษณของตัวเอง    

7.ฉันรูสึกดีกับตัวเอง เมื่อฉันอยูกับครอบครัว    

8. เด็กคนๆหนึง่ทาํใหฉันรูสึกเหมือนวาฉันไมดีพอ    

9. ฉันพูดจริง    

10.ฉันอยากเปนคนอืน่    

11.ฉันรูสึกเหมือนเผชิญโลกโดยลําพัง    

12.เพื่อนฉนัรับฟงความคิดเห็นของฉนั    

13.เวลาฉนัแพ ฉันรูสึกไมเดือดรอน    

14.ฉันภูมิใจกบังานที่ฉันทําที่โรงเรียน    

15. ฉันหนาตาดี    

16.ฉันทาํใหพอแมไมมีความสุข    

17. ฉันรูสึกดกีับตนเองเวลาฉันอยูกับเพือ่นๆ    

18. ถึงแมฉันโกรธเพื่อน ฉันก็ยังคุยกับเขาได    

19. ฉันเปนคนทีน่าสนใจ    

20. ฉันเปนลูกที่ดี    
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ฉันรูสึก 

ประเด็น 

ตล
อด
เว
ลา

 

บา
งค
รั้ง

 

แท
บไ
มรู
สึก

 

21. ฉันเหงา    

22. ฉันเก็บทีน่อนของตัวเองทุกเชาโดยไมตองเตือน    

23. ฉันเปนคนดี    

24. ฉันรูสึกดกีับตนเองเวลาฉันอยูโรงเรียน    

25. ฉันยิม้สวย    

26. พอแมฉันมีเหตุผลดีที่จะภูมิใจในตัวฉนั    

27. ถาฉันอยากจะชนะมาก ฉันจะฝาฝนกฎ    

28. ฉันมีความสุขในสิ่งที่ฉันเปน    

29. ฉันโงในเรือ่งการเรียน    

30. ฉันรูสึกแยกับรูปลักษณของตนเอง    

31. ฉันมีครอบครัวที่ดีที่สุดครอบครัวหนึ่งในโลก    

32. เมื่อถงึเวลานอนฉันจะเขานอนโดยไมบน    

33. ฉันทําอะไรไมไดเร่ือง    

34. ฉันคิดวารายงานผลการเรียนฉันดพีอ    

35. ครอบครัวฉันผิดหวังในตัวฉัน    

36. ฉันสามารถมีเพื่อนไดถาฉันตองการ    

37. ฉันโกรธเวลาพอแมไมอนุญาตใหฉันทาํในสิ่งที่ฉันอยากทาํจริง ๆ    

38. ฉันรูสึกเหมือนตนเองลมเหลว    

39. ฉันมีเพื่อนมากพอ    

40. ฉันแปรงฟนหลงัอาหารทกุมื้อ    

41. ฉันไมภูมิใจอะไรเลยเกี่ยวกับตนเอง    

42. ฉันเกงเลขพอควร    

43. ฉันรูปรางดี    

44. ฉันไมชอบส่ิงที่ฉันทาํเวลาฉันอยูกับครอบครัวฉัน    

45. ฉันเปนเพือ่นที่ด ี    

46. ฉันยอมใหคนอืน่ๆ ตําหนิในสิ่งที่ฉันทําผิด    
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

Read the following passage and choose the best answer. 

 I’m trainee on a three-year course. I’m now in my third year at Srinakarinwirot 

University. I’m enjoying the course very much. I like making things and I like technical 

subjects. I think I’m lucky to have something to do. A lot of friends laugh at me. But the 

have very boring jobs and they are unemployed. I like going out with my friends. I always 

tell the other boys. I’m an engineer. They are sometimes rude and walk away, but I don’t 

mind. At the end of my studying, I want a job with BTS because I like trains. 

 

1. Why do the boys rude to the writer? 

a. Because she’s ugly.   b. Because she is unemployed. 

c. Because she’s a girl.  d. Because she is short. 

 

2. What is she? 

a. An engineer    b. A writer 

c. A student    d. A technician 

 

3. Where does she want to work? 

a. Srinakarinwirot University  b. At garage 

c. On a train    d. BTS 

 

4. Why does she want to be an engineer? 

a. Because she like making things and technical subjects. 

b. Because she has a lot of friends. 

c. Because she loves trains. 

d. Because her friends are unemployed. 

 

5. What does she feel when the boys are sometimes rude to her ? 

a. She’s very sad.  b. She’s very happy. 

c. She’s very upset.  d. She’s all right. 
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Read the conversations and choose the best answer.  (For  6 – 9 ) 

a. And how do you want it : rare, medium, or  well done? 

b. Could I see the menu please ? 

c. And do you want the baked potato or fries? 

d. I would like to have a steak, please. 
At the Café 
Waiter: Can I help you? 

Dick:…………..(6)………….. 

Waiter: Here you are, sir. What’ll it be ?  

Dick: ………….(7)………… 

Waiter: ………..(8)………… 

Dick: Well done , please. 

Waiter: …………(9)……….. 

Dick: French fried, please. 

Waiter: All right. It will be ready in a few minutes. 

Dick: Thank you. 
(For 10 – 13) 
a. I think I’ll have a shrimp cocktail. 

b. What would you like ? 

c. What do you suggest ? 

d. What do you like for the main course ? 
At the Restaurant 
John: Here’s the menu, Jack. ……….(10)…………… 

Jack: It’s all Europe food here, isn’t it? I never know what to order. 

John: You can have lunch set, called “Today’s Special”  

Jack: I don’t want the special. It’s spaghetti. It’s difficult to have spaghetti. ………(11)… 

John: That’s just an appetizer , you know , something to start the meal with. ….(12)….… 

Jack: ……………(13)…………… 

John: How about lamb chops? 

Jack: It sounds delicious. 

 



 184 

Read the job advertisement and choose the best answer. 
 

– Female , age not over 30 

– Commercial graduate or higher in accounting or finance field 

– Knowledge of  PC and computerized accounting system 

 

14. From the qualifications above, which of the following is the most wanted ? 

a. A garment customer   b. A shipping supervisor 

c. A salesperson   d. An Accountant 

15. Which is true? 

a. Both men and women can apply for this job. 

b. Only women not over 30 years of age can apply for this job. 

c. Any person with computerized accounting system can apply for this job. 

d. A person with a commercial graduate. 

 

HEMLET(Thailand) Limited. 

Is seeking for a creative and imaginative person. 

Sales Engineer 

– Male/female 

– Age over 30 years old 

– Bachelor’s Degree or Master Degree in chemical engineering 

– At least 3 years experience in industrial chemical sales. 

For interview send the application to 22/1 Rama 1 Rd. Patumwan Bangkok 10330. 

Tel. +662 2098014 

 

16. What position does the company want ? 

a. A creative   b. A Chemist 

c. A sales engineer  d. A bachelor 

17. What is the qualification for this position ? 

a. Under 30 years old  b. Only women 

c. Master Degree in engineer d. Both men and women 
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18. How can you  contact by phone? 

a. Called 02 2098014  b. Called 02 1033022 

c. Called 02 6622980  d. Called 02 6620980 – 14 

19. How can you apply for this position ? 

a. Send the application to the office. 

b. Hand in the application at the office 

c. Apply for this position by phone. 

d. The company will call you. 

 
Read the invitation and choose the best answer. 

 Invitation  

To:  Tom Jones 

From: Charles Cruise 

    Please come to the dinner party 

Date: 20 February,2008 

Time: 5.30pm – 9.30 pm 

Place: 41/2 Punnawiti 4 , Sukhumvit 101 Rd. , Prakhanong Bangkok 10260 

Note: Please bring your drink and casual wear 

20. Whose party is it ? 

a. Punnawiti’s   b. Charles’ 

c. Tom’s   d. Sukhumvit’s 

21. Who is invited to the party ? 

a. Punnawiti   b. Charles 

c. Tom       d. Cruise 

22. What time is the party ? 

a. 5.30 pm   b. 6.30 pm 

c. 9.30 pm   d. 5.30-9.30 pm 

23. What kind of clothes will you wear? 

a. Hot pants   b. Casual 

c. Dinner dress   d. Tuxedo 
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24. What do you have to do ? 

a. You have to bring some drinks to the party. 

b. You have to wear only dress. 

c. You have to arrive the party before noon. 

d. You have to go to On-nut 50. 

25. When is the party? 

a. At 5.30 pm   b. During 5.30-9.30 pm 

c. At 41/2 Punnawiti 4  d. 20 February,2008 

 
Read the passages and choose the best answer. 
Dear Editor, 

 I feel bored of everything. I often have a problem with my father ; he doesn’t 

understand me. I need someone who really cares about me . My dad always orders me to 

stop watching TV and to read more textbooks. He’s worry about me. If I don’t pass the 

entrance Exam, he will scold me. I do read a lot. I read books every day. I don’t want him 

to be sad or worry about me. I want to be an artist but dad wants me to be a lawyer. I don’t 

understand why he thinks like this. What do I have to do ? I do everything because of my 

love for him. 
A Jung,Bangkok 
26. What does he think about his father / 

a. He doesn’t love him  b. He doesn’t understand him. 

c. He’s very cruel.  d. He’s very lazy. 

27. Why his father always orders him to stop watching TV ? 

a. Because it uses a lot of electricity.    

b. Because it makes a loud noise. 

c. Because he wants his son to read more books.  

d. Because he doesn’t like TV program. 

28. What will happened if he doesn’t pass the Entrance Exam ? 

a. His father will hit him. b. His father will scold him. 

c. His father will order him to stay at home all week. 

d. His father will order him to stop studying. 
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(For  29 – 30) 
a. A TV programmer  b. A lawyer 

c. An artist   d. A writer 

29. What does he want to be ? 

30. What does his father want him to be ? 

31. What is the most important reason that he does everything ? 

a. He fears his father.    b. He wants to be a lawyer. 

c. He loves to read books.   d. He loves his father. 

 

 Last week, Nick had an accident . While he was riding a motor-bike fast, he 

crashed with another person.Because he used his mobile during riding a motor-bike. He’s 

very careless. He fell over and hurt very badly. The police came and  took him to the 

hospital. 

 He wasn’t the only one who got an accident. Many careless people got the 

accident while they were riding or driving vehicles ; cars, motor-bike, carelessly. So , 

Everybody should be careful while they are traveling a long the road by using vehicles. 

32. What happened to Nick? 

a. He rode a motor-bike.    b. He got an accident. 

c. He used his mobile.     d. He went to a hospital. 

33. What is the cause of his hurt ? 

a. He cut himself.   b. He fell from a tree. 

c. The police hit him with a stick. 

d. He rode a motor-bike and crashed withanother person. 

34. What is the cause of the crash ? 

a. He rode a motor-bike carefully.   b. He talked to his friend behind him. 

c. He’s careless.     d. His car was broken. 

35. How did he arrive the hospital ? 

a. The police took him there.    b. His mother took him there. 

c. He took a taxi to go there by himself.  d. His friend took him there. 

 

***************************************************************************************************** 
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แบบสัมภาษณครูเพื่อศกึษาขอมลูพื้นฐาน 
 

1. ปญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนในชัน้เรียน ตามหลกัสูตรการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2544 มีอะไรบาง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2. นักเรียนทีท่านสอนเล็งเหน็การเหน็คุณคาในตนเองอยางไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

                                                                          .............................…….......... ผูสัมภาษณ 
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แบบสัมภาษณนักเรียนเพือ่ศึกษาขอมลูพื้นฐาน 
 

1. นักเรียนมีบทบาทในกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละคาบเรียนมากนอยแคไหน 

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

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

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

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

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

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

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

 

2. นักเรียนไดนําเสนอผลงานหนาชัน้เรียนมากนอยแคไหน 

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

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

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

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

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

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

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

 

3. นักเรียนไดเรียนรูโดยการทํากจิกรรมกลุมมากนอยแคไหน 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

                                                                                ...............………............... ผูสัมภาษณ 
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แบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกบัการจดัการเรียนการสอนของครู ใหตรงกับความ 

เปนจริงตามความคิดเห็นของนักเรียน ขอมูลนี้จะไมมีผลใดๆ ตอผูเรียน 

 

นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของครู เกี่ยวกับ ตวัครู การจัดการเรียนการสอน 

ของครู และบรรยากาศในชัน้เรียนวาเปนอยางไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 
– ผลคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
– ผลคะแนนการเห็นคุณคาในตนเอง 
– ผลคะแนนการประเมินการเรียนรูในกลุมยอย 
– ผลการประเมินรางหลักสูตร 
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ผลการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
 

ตาราง 13  คาคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียนจากการทดสอบ 35 ขอ 

กอนเรียน หลังเรียน 
เลขที่ 

คะแนน รอยละ คะแนน รอยละ 

1 23 65.71 24 68.57 

2 25 71.43 28 80.00 

3 24 68.57 22 62.86 

4 26 74.29 27 77.14 

5 24 68.57 27 77.14 

6 21 60.00 25 71.43 

7 25 71.43 20 57.14 

8 28 80.00 27 77.14 

9 23 65.71 27 77.14 

10 19 54.29 27 77.14 

11 11 31.43 13 37.14 

12 20 57.14 26 74.29 

13 22 62.86 26 74.29 

14 24 68.57 26 74.29 

15 25 71.43 27 77.14 

16 23 65.71 25 71.43 

17 26 74.29 27 77.14 

18 20 57.14 28 80.00 

19 26 74.29 25 71.43 

20 23 65.71 27 77.14 

21 23 65.71 27 77.14 

22 20 57.14 27 7.14 

23 23 65.71 24 68.57 

24 25 71.43 28 80.00 

25 9 25.71 25 71.43 
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ตาราง 13 (ตอ) 
 

กอนเรียน หลังเรียน 
เลขที่ 

คะแนน รอยละ คะแนน รอยละ 

26 9 74.29 27 77.14 

27 26 80.00 19 54.29 

28 28 71.43 28 80.00 

29 25 62.86 27 77.14 

30 22 34.29 29 82.86 

31 12 77.14 28 80.00 

32 27 60.00 27 77.14 

33 21 65.71 27 77.14 

34 23 65.71 27 77.14 

35 23 62.86 27 77.14 

36 23 65.71 29 82.86 

37 21 60.00 24 68.57 

38 23 65.71 27 77.14 

39 18 51.43 28 80.00 

40 11 31.43 25 71.43 

41 11 31.43 24 68.57 

42 9 25.71 25 71.43 

43 26 74.29 28 80.00 

44 21 60.00 28 80.00 
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ผลคะแนนพฤติกรรมการทํางานกลุม 
ตาราง 14  คาคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียนจากการประเมนิพฤตกิรรมการทํางานกลุม  

กอนเรียน หลังเรียน 

เลขที่ ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 รวม รอย

ละ 

ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 รวม รอยละ 

    1 2 2 1 1 6 37.50 4 4 3 4 15 93.75 

    2 2 2 2 2 8 50.00 3 4 4 3 14 87.50 

    3 2 2 2 2 8 50.00 4 4 4 4 16 100.00 

    4 1 2 1 1 5 31.25 3 4 4 3 14 87.50 

    5 2 3 2 2 9 56.25 4 4 4 3 15 93.75 

    6 3 2 2 2 9 56.25 4 4 4 4 16 100.00 

    7 3 2 3 2 10 62.50 4 4 4 4 16 100.00 

    8 2 2 2 2 8 50.00 4 4 4 3 15 93.75 

    9 3 2 2 2 9 56.25 4 4 4 4 16 100.00 

  10 2 2 2 2 8 50.00 4 4 4 4 16 100.00 

  11 2 3 3 2 10 62.50 4 3 4 3 14 87.50 

  12 3 2 3 2 10 62.50 4 4 4 4 16 100.00 

  13 2 2 2 2 8 50.00 4 4 4 4 16 100.00 

  14 1 2 1 1 5 31.25 3 4 3 4 14 87.50 

  15 2 2 2 2 8 50.00 4 4 4 3 15 93.75 

  16 2 2 2 2 8 50.00 4 4 4 4 16 100.00 

  17 2 2 2 2 8 50.00 4 4 3 3 14 87.50 

  18 2 1 2 2 7 43.75 4 4 4 3 15 93.75 

  19 3 2 2 2 9 56.25 4 4 4 3 15 93.75 

  20 2 2 2 2 8 50.00 4 4 4 3 15 93.75 

  21 2 2 2 2 8 50.00 4 4 4 3 15 93.75 

  22 2 3 2 2 9 56.25 4 4 4 3 15 93.75 

  23 2 2 2 2 8 50.00 4 4 3 3 14 87.50 

  24 2 2 2 2 8 50.00 4 4 3 4 15 93.75 

  25 2 2 2 2 8 50.00 4 4 4 3 15 93.75 

  26 2 2 2 2 8 50.00 4 4 3 3 14 87.50 

  27 3 2 2 2 9 56.25 4 4 4 4 16 100.00 

  28 2 2 2 2 8 50.00 4 4 4 3 15 93.75 
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ตาราง 14 (ตอ) 
 

กอนเรียน หลังเรียน 
เลขที่ 

ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 รวม รอยละ ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 รวม รอยละ 

  29 2 2 2 2 8 50.00 4 4 4 4 16 100.00 

  30 2 2 2 2 8 50.00 4 4 4 4 16 100.00 

   31 3 3 3 2 11 68.75 4 4 4 4 16 100.00 

   32 3 2 2 2 9 56.25 4 4 4 4 16 100.00 

   33 3 2 2 2 9 56.25 4 4 4 3 15 93.75 

   34 3 2 2 2 9 56.25 4 4 3 3 14 87.50 

   35 2 2 2 2 8 50.00 4 4 4 4 16 100.00 

   36 3 2 3 2 10 62.50 4 4 4 3 15 93.75 

   37 3 2 3 3 11 68.75 4 4 4 4 16 100.00 

   38 3 2 3 2 10 62.50 4 4 4 4 16 100.00 

   39 2 2 2 2 8 50.00 4 4 4 4 16 100.00 

   40 1 2 2 2 7 43.75 4 4 4 3 15 93.75 

   41 2 2 2 2 8 50.00 4 4 4 4 16 100.00 

   42 1 1 1 1 4 25.00 3 3 3 3 12 75.00 

   43 3 2 2 3 10 62.50 4 4 4 4 16 100.00 

   44 2 2 2 2 8 50.00 4 4 4 4 16 100.00 
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ผลการวัดการเห็นคุณคาในตนเอง 
 
ตาราง 15  คาคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียนจากการวัดการเห็นคุณคาในตนเอง 

 
มุมมองรวม การศึกษา ภาพลักษณ ครอบครัว สังคม คําถามลวง รวม 

เลขที่ 
กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง 

1 11 12 7 8 6 8 10 12 11 12 9 8 54 60 

2 10 10 7 11 6 6 12 11 7 12 10 11 52 61 

3 8 10 7 9 1 3 12 13 11 12 8 9 47 56 

4 15 16 11 10 8 10 14 16 12 14 9 11 69 77 

5 5 4 7 5 3 6 9 12 8 8 10 8 42 43 

6 10 10 6 7 2 4 11 11 11 11 9 9 49 52 

7 10 9 9 8 6 5 15 12 6 10 10 10 56 54 

8 14 11 9 8 8 8 16 13 11 5 9 8 67 53 

9 12 11 6 10 4 3 14 12 12 13 9 10 57 59 

10 11 12 10 10 9 9 14 12 12 12 9 12 65 67 

11 6 9 10 9 1 1 14 13 7 9 10 11 48 52 

12 1 3 12 6 2 2 5 8 9 7 11 10 40 36 

13 14 14 12 12 7 7 16 16 12 12 12 14 73 75 

14 12 13 7 9 3 5 14 13 9 10 12 12 57 62 

15 11 11 10 7 4 4 11 11 9 9 12 9 57 51 

16 14 12 10 10 8 10 15 14 13 12 12 9 72 67 

17 15 8 7 8 8 6 11 9 8 9 6 8 55 48 

18 7 4 5 6 3 0 16 11 9 8 8 8 48 37 

19 11 14 12 10 9 8 15 13 13 13 15 9 75 67 

20 14 16 9 11 9 10 14 16 14 14 6 11 66 78 

21 9 9 7 8 3 5 10 8 10 8 9 11 48 49 

22 8 7 8 7 4 4 9 9 9 6 8 10 46 43 

23 6 9 5 7 1 4 9 11 9 9 7 9 37 49 

24 8 8 8 7 5 5 10 10 10 5 10 10 51 45 

25 6 10 7 8 5 6 7 9 10 7 8 14 43 54 

26 10 14 9 11 7 8 13 13 12 12 9 11 60 69 

27 14 14 9 10 4 5 15 14 9 10 7 10 58 63 

28 8 8 7 7 4 5 9 9 7 7 10 10 45 46 
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ตาราง 15  (ตอ) 
 

มุมมองรวม การศึกษา ภาพลักษณ ครอบครัว สังคม คําถามลวง รวม เลข

ที่ กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง 

29 13 11 8 9 5 7 15 15 9 11 8 10 58 63 

30 7 9 5 7 2 4 9 9 8 6 11 11 42 46 

31 10 11 9 10 7 10 12 15 7 10 8 8 53 64 

32 10 11 7 7 5 5 12 12 9 9 11 11 54 55 

33 10 13 7 8 6 7 12 12 10 9 8 9 53 58 

34 12 14 8 10 6 8 10 12 10 12 8 9 54 65 

35 9 12 8 9 5 5 14 13 7 8 11 11 54 53 

36 12 7 6 4 6 4 13 13 9 8 6 7 52 48 

37 11 10 10 9 6 6 15 12 9 12 10 9 61 58 

38 12 11 9 8 6 4 15 10 8 9 8 11 58 53 

39 12 10 5 5 7 6 9 9 9 11 9 8 51 49 

40 12 3 7 4 6 2 12 6 12 5 10 4 59 24 

41 9 9 7 5 9 9 10 5 7 7 10 8 52 43 

42 7 9 6 8 2 6 7 10 7 8 11 8 40 49 

43 15 12 11 8 6 6 16 17 12 14 12 14 72 71 

44 8 9 8 9 0 2 10 11 9 10 6 10 41 51 
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ตาราง 16  คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมขององคประกอบหลักสูตร 

 

ประเด็นการประเมิน X S.D. 
ระดับความ 

เหมาะสม 

1. สภาพปญหาและความตองการ 4.600 .548 มากที่สุด 

2. หลักการของหลักสูตร 4.400 .894 มาก 

3. จุดมุงหมายของหลกัสูตร 4.800 .447 มากที่สุด 

4. หัวขอเร่ืองของเนื้อหา 4.800 .447 มากที่สุด 

5. แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.400 .548 มาก 

6. การวัดและการประเมนิผล 4.400 .548 มาก 

7. หัวขอเร่ืองที ่1 Personal 4.800 .447 มากที่สุด 

แผนการสอนที ่1 Self – image 4.800 .447 มากที่สุด 

แผนการสอนที ่2 Character 4.800 .447 มากที่สุด 

แผนการสอนที ่3 Family 4.800 .447 มากที่สุด 

8. หัวขอเร่ืองที ่3 Occupation 4.650 .487 มากที่สุด 

แผนการสอนที ่4 Famous people 4.600 .548 มากที่สุด 

แผนการสอนที ่5 Ambition 4.600 .548 มากที่สุด 

แผนการสอนที ่6 Qualification 4.800 .447 มากที่สุด 

แผนการสอนที ่7 Application form 4.600 .548 มากที่สุด 

9. หัวขอเร่ืองที ่5 Relation with other people 4.700 .447 มากที่สุด 

แผนการสอนที ่8 Offer and Request 4.600 .548 มากที่สุด 

แผนการสอนที ่9 Invitation 4.600 .548 มากที่สุด 

แผนการสอนที ่10 Social View 4.800 .447 มากที่สุด 

แผนการสอนที ่11 Correspondence 4.800 .447 มากที่สุด 

รวม 4.617 0.420 มากที่สุด 
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 ตาราง 17  คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence  = IOC) 

                  ขององคประกอบหลักสูตร 

 

ประเด็นการประเมิน IOC แปลผล 

1. ปญหาและความตองการจําเปนกับหลกัการของหลักสูตร .800 มีความสอดคลอง 

2. ปญหาและความตองการจําเปนกับจุดมุงหมายของหลักสูตร 1.000 มีความสอดคลอง 

3. หลักการของหลักสูตรกับจุดมุงหมายของหลักสูตร 1.000 มีความสอดคลอง 

4. จุดมุงหมายของหลกัสูตรกับโครงสรางหัวขอเร่ืองของเนื้อหา 1.000 มีความสอดคลอง 

5. จุดมุงหมายของหลกัสูตรกับแนวการจดักิจกรรม 

การเรียนการสอน 

1.000 มีความสอดคลอง 

6. จุดมุงหมายของหลกัสูตรกับการวัดและการประเมนิผล 1.000 มีความสอดคลอง 

7. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับส่ือการเรียนการสอน 1.000 มีความสอดคลอง 

8. จุดมุงหมายของหลกัสูตรกับวัตถุประสงค 1.000 มีความสอดคลอง 

หนวยการเรียนรูที่ 1 Personal Identification 1.000 มีความสอดคลอง 

หนวยการเรียนรูที ่2 Entertainment 1.000 มีความสอดคลอง 

หนวยการเรียนรูที ่3 Occupation 1.000 มีความสอดคลอง 

หนวยการเรียนรูที ่4 Food and drink 1.000 มีความสอดคลอง 

หนวยการเรียนรูที ่5 Relation with other people 1.000 มีความสอดคลอง 

หนวยการเรียนรูที่ 6 Weather 1.000 มีความสอดคลอง 

หนวยการเรียนรูที ่7 Travel 1.000 มีความสอดคลอง 

หนวยการเรียนรูที่ 8 Shopping 1.000 มีความสอดคลอง 

หนวยการเรียนรูที ่9 Health 1.000 มีความสอดคลอง 

หนวยการเรียนรูที ่10 Free time 1.000 มีความสอดคลอง 

ภาพรวม .975 มีความสอดคลอง 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก จ 

 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 

 
ผศ.ดร.ธีระชัย เนตรถนอมศักดิ์  ผูชวยคณบด ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
อาจารยธัญญานนัท สุรีรีตนันท   คณบดี คณะมนุษยศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 
อาจารยวัยวฒุ อินทวงศ   คณะครุศาสตร มหาวทิยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 
อาจารยแสงทอง ตุงคะสมิต  ครู คศ.4 โรงเรียนบานหนองขุนเหลาหลักวิทยา  
                                                        อ.เมือง  จ.อุดรธาน ี
 
อาจารยทัศนยี รุงเรืองวณิชกุล  ครู คศ.3 โรงเรียนมัธยมดานสําโรง จ.สมทุรปราการ 
 
อาจารยบงัอร ไชยสาสน   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
                                             โรงเรียนพระโขนงพทิยาลัย กรุงเทพฯ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ  ชื่อสกุล นายเฉลิมพล  สวัสด์ิพงษ 

 

วันเดือนปเกิด 5 ธันวาคม 2503 

 

สถานที่เกิด อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

สถานที่อยูปจจุบัน โรงเรียนพระโขนงพทิยาลัย บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 

 

ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน ครู คศ.2 โรงเรยีนพระโขนงพทิยาลยั 

 

สถานทีท่ํางานปจจุบนั โรงเรียนพระโขนงพทิยาลัย บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 

 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2519 

พ.ศ. 2522  

พ.ศ. 2525  

พ.ศ. 2528  

พ.ศ. 2533 

พ.ศ. 2551  

 

ม.ศ.3 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 

ม.ศ.5 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

ป.กศ.สูง วิทยาลัยครูอุบลราชธาน ี

ศษ.บ. (เกียรตินิยมอนัดับ 2) มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ศษ.ม. (หลักสตูรและการนิเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

กศ.ด. (การวิจยัและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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